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امللخ�ص
ا�ستهدفت الدرا�سة يف هذا البحث حتديد املعوقات التي حتد من قيام املراجع اخلارجي امل�صري من
مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية ذات الت�أثريات البيئية .فالأطراف ذ ُوو امل�صلحة يف املن�ش�أة يف
حاجة ما�سة �إلى املعلومات البيئية املوثقة ،والتي متكنهم من تقييم الأداء البيئي لها ،كما �أن املراجع اخلارجي
يف حاجة �إلى التحقق من هذا الأداء؛ مما ي�ساعد يف ت�ضييق الفجوة بني ما تقدمه املهنة وبني توقعات
واحتياجات امل�ستخدمني.
ولتحقيق هذا الهدف فقد ا�شتملت الدرا�سة على �أربعة مباحث ،حيث تناول املبحث الأول مدى قيام النظم
املحا�سبية احلالية بقيا�س البنود املرتبطة بالأداء البيئي ،والإف�صاح عنها .وتناولت الدرا�سة يف املبحث الثاين
مدى مالءمة الت�أهيل احلايل للمراجع اخلارجي لأداء املراجعة البيئية .وتناولت الدرا�سة يف املبحث الثالث
املعوقات املتعلقة بتنفيذ عملية املراجعة البيئية ،مثل تعدد املعايري وتن ّوعها وعدم اكتمالها .وقد اخت�ص
املبحث الرابع بالدرا�سة امليدانية والتي تناولت ا�ستق�صاء الأطراف املهتمة بعملية املراجعة يف م�صر متمثلة
يف املراجعني واملديرين املاليني وذلك للتحقق من فرو�ض البحث.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى جمموعة من النتائج �أبرزها �أن عدم القيا�س والإف�صاح املالئم للبنود املرتبطة
بالأداء البيئي ميثل �أحد العقبات التي تواجه املراجع حال قيامه بعملية املراجعة البيئية� .أن الت�أهيل احلايل
للمراجع املايل يقت�صر فقط على اجلوانب التي متكنه من القيام بوظيفة املراجعة املالية ،و�أن القيام باملراجعة
البيئية يتطلب بع�ض الت�أهيل الإ�ضايف� .أن تعدد وتنوع املعايري وعدم اكتمالها ي�ؤدى �إلى قيام املراجع باتخاذ
�أحد بديلني� ،أولهما هو عدم القيام باملراجعة البيئية وثانيهما هو �أداء عملية املراجعة البيئية عن طريق
االعتماد على معايري غري وا�ضحة وغري متعارف عليها ،مما قد ي�ؤدي �إلى تعر�ض م�صداقية نتائج املراجعة
للخطر ،وتعر�ض املراجع للم�ساءلة املهنية.

الكلمات
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Abstract
The study aims at identifying the obstacles that limit the Egyptian External Auditors
to audit the environmental performance of industrial corporations with environmental
impacts; which could enable the stakeholders to evaluate the environmental information
and enables the external auditor to verify this performance. This helps to narrow the gap
between the auditing profession and the expectations and needs of users. To achieve this
objective, the study included four topics. The first topic dealt with the extent to which
the current accounting systems measure and disclose environmental performance.
The second topic examined the appropriateness of the current qualification of the
external auditor to perform the environmental audit. The third topic examined the
obstacles related to the implementation of the environmental audit process, such as the
multiplicity and diversity of the standards and their incompleteness. The fourth topic
was devoted to the field study, which dealt with the survey of the parties interested in
the audit process in Egypt such as auditors and financial managers, in order to verify
the research hypotheses. The study concluded that a lack of appropriate measurement
and disclosure of items related to environmental performance is one of the obstacles
facing the auditor when conducting an environmental audit. The current qualification
of the financial auditor is limited only to the aspects that enable him to perform the
financial audit, and that the environmental audit requires some additional qualification.
The lack of environmental auditing standards may affect the credibility of the audit
findings and expose the auditor to accountability.

Keywords: Environmental Auditing Obstacles, Environmental performance, Egyptian
External Auditors, Industrial Corporations.
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الإطار العام للبحث

�أوال :طبيعة امل�شكلة مو�ضوع البحث:
ت�ؤثر الق�ضايا البيئية ب�شكل جوهري يف
نتيجة �أعمال املن�ش�آت ال�صناعية ومركزها
املايل وا�ستمراريتها ،ولذا اهتمت املحا�سبة
بتوفري املعلومات البيئية املالية وغري املالية التي
حتتاجها كل من الأطراف الداخلية واخلارجية،
�سواء كان ذلك �ضمن القائمات املالية التقليدية
�أو الإي�ضاحات املتمة لها� ،أو �ضمن تقرير جمل�س
الإدارة� ،أو يف تقارير بيئية منف�صلة .ويرجع ذلك
�إلى قيام الكثري من املنظمات املحا�سبية يف بع�ض
الدول �أو على امل�ستوى الدويل ب�إ�صدار العديد من
املعايري املحا�سبية يف هذا ال�ش�أن (e.g., IASB
1998; SEC 1989; FASB 1993a; FASB
.)1993b; FASB 2000

كما اهتمت مهنة املراجعة بالق�ضايا البيئية
�أي�ض ًا �سوا ًء كان هذا االهتمام علي م�ستوي
الباحثني �أو علي م�ستوي املنظمات املهنية،
فقد بينت درا�سة (& Rodgers, waymond
� ),Housel, Thomas J., 2004أن املعلومات
البيئية ت�ؤثر ب�شكل كبري يف قرارت املراجعني
ب�ش�أن تقديرهم للخطر وتخطيط عملية املراجعة
وتنفيذها ،و�أبرزت درا�سة �أخرى (Chiang,
)Christina & Lightbody, Margaret, 2004
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دور وم�س�ؤو ّليتة املراجع اخلارجي يف فح�ص وتقييم
املعلومات البيئية .كما قامت العديد من املنظمات
املحا�سبية املهنية على امل�ستوى الدويل �أو فى بع�ض
الدول ب�إ�صدار العديد من املعايري والإر�شادات
و�إجراء الدرا�سات التي تربز وم�س�ؤو ّليتة املراجعني
عن التحقق من الأداء البيئي� ،سواء كانت هذه
املراجعة خلدمة �إدارة املن�ش�آت �أو خلدمة الأطراف
اخلارجية (;e.g., IAASB 2002, IAPC 1998
AICPA 1996; the Institute of Chartered
 .)Accountants in Australia 1998فوفقا

للمعايري والإر�شادات املهنية �أ�صبح املراجعون
م�س�ؤولني عن مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت
وعلى الرغم من ذلك مازالوا يتقاع�سون عن �أداء
دورهم يف هذا ال�ش�أن .فلقد بينت �إحدى الدرا�سات
(� )Israel، Eric & Zimiles Ellen 2003أن
الكثري من املراجعني املاليني يرغبون يف القيام
ب�أعمال املراجعة البيئية و�أن القليل منهم يقومون
بها؛ نظرا لوجود الكثري من املعوقات التي حتد من
قدرتهم للقيام بهذه املراجعة.
ولذا تتمثل امل�شكلة مو�ضوع البحث يف وجود
الكثري من املعوقات التي حتد من قدرة املراجع
اخلارجي من مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت
ال�صناعية التي يرتتب على �أن�شطتها بع�ض
امل�شكالت البيئية ،مما ي�صعب من عملية تقييم
الأداء ب�شكل عام وتقييم الأداء البيئي ب�شكل خا�ص
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ويقلل الثقة يف باملعلومات املحا�سبية.

رابعا :فرو�ض البحث:

ثانيا :هدف البحث:

فى �ضوء �أهداف البحث ،تتمثل فرو�ضه
الرئي�سية  -والتى مت �صياغتها فى �صورة فر�ض
العدم  -فيما يلى :

يهدف البحث ب�شكل عام �إلى حماولة
حتديد معوقات مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت
ال�صناعية ،وتف�صيال ي�سعى البحث �إلى حتقيق
الأهداف التالية:
 حتديد معوقات مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آتال�صناعية املتعلقة باملحا�سبة عن الأداء البيئي
والتقرير عنه.
 حتديد معوقات مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آتال�صناعية املتعلقة بت�أهيل املراجع للقيام
باملراجعة البيئية.
 حتديد معوقات مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آتال�صناعية املتعلقة باملعايري وتنفيذ املراجعة
البيئية.

"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بت�أهيل املراجع والتي تواجهه حال قيامه بعملية
املراجعة البيئية " .

ثالثا� :أهمية البحث:

الفر�ض الثالث:

تنق�سم �أهمية البحث �إلى:

�-1أهمية علمية:

تنبع الأهمية العلمية للبحث من �أنه يتطرق
لبعد جديد من �أبعاد املراجعة وهو املراجعة البيئية
مما ي�ؤدي �إلى تطوير الإطار التقليدي للمراجعة
املالية لي�شمل مراجعة الأداء البيئي بجانب الأداء
االقت�صادي للمن�ش�آت.

�-2أهمية عملية:
ترجع الأهمية العملية للبحث من احلاجة �إلى
التعرف على �أراء الأطراف املهتمة بعملية املراجعة
فى م�صر ب�ش�أن املعوقات التي تواجه املراجع حال
قيامه بعملية املراجعة البيئية � ،سوا ًء ارتبطت هذه
املعوقات باجلوانب املحا�سبية �أو بت�أهيل املراجع
�أو بعدم اكتمال املعايري  ،وذلك ك�ضرورة لو�ضع
احللول املالئمة ملراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت
والتي تتالئم مع بيئة الأعمال امل�صرية  ،ومبا يخدم
حاجة الأطراف املرتبطة باملن�ش�أة من املعلومات
البيئية املوثقة  ،ملا لها من ت�أثري على ربحية و�أ�صول
والتزامات املن�ش�أة وا�ستمراريتها .
http://journals.uob.edu.bh

الفر�ض الأول:
"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بقيا�س الأداء البيئي والإف�صاح عنه والتي تواجه
املراجع اخلارجي حال قيامه بعملية املراجعة
البيئية " .

الفر�ض الثاين:

"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بعدم اكتمال املعايري والتي تواجه املراجع اخلارجي
حال قيامه بعملية املراجعة البيئية".

خام�سا :منهج البحث:
يتمثل منهج البحث فى �أ�سلوب الدرا�سة
النظرية التطبيقية كما يلي:
-1الدرا�سة النظرية:
وت�شمل درا�سة ما ورد فى الفكر املحا�سبى من
كتب و�أبحاث ودوريات تتعلق باملراجعة البيئية،
مبا يخدم فى فهم الإطار النظرى لهذا النوع من
املراجعة  ،والتعرف على الدرا�سات ال�سابقة فى
هذا املجال .

 -2الدرا�سة امليدانية :
وتتم من خالل توجيه قائمات اال�ستق�صاء
للأطراف املعنية باملراجعة البيئية ،وذلك بهدف
التعرف على �أرائهم حول معوقات مراجعة الأداء
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البيئي للمن�ش َات ال�صناعية  .وت�شمل هذه الأطراف:
�أ -املديريني املاليني فى املن�ش�آت ال�صناعية التى
يرتتب على �أن�شطتها تلوث للبيئة كمعدين
للمعلومات البيئية.
ب-املراجعني بالقطاع اخلا�ص كفاح�صني
للمعلومات البيئية يف املن�ش�آت اخلا�صة وذات
امللكية امل�شرتكة.
ج-املراجعني باجلهاز املركزي للمحا�سبات
كفاح�صني للمعلومات البيئية يف املن�ش�آت
التابعة لقطاع الأعمال العام وذات امللكية
امل�شرتكة.

�ساد�سا :حدود البحث:
-

-

-

�أن املراجع قد يحتاج �إلى �أداء عمل خبري �أو �أداء
املراجعة البيئية باال�شرتاك مع �آخرين.

املبحث الثالث :املعوقات املتعلقة باملعايري
وتنفيذ عملية املراجعة
ويهدف هذا املبحث �إلى حتديد معايري
املراجعة البيئية والتي ت�شمل املعايري املهنية
ومعايري (مقايي�س) تقييم الأداء .ويواجه املراجع
حال قيامه مبراجعة الأداء البيئي م�شكلة عدم
اكتمال كال النوعني ال�سابقني من املعايري .كما
يواجه املراجع �أي�ضا بع�ض املعوقات خالل املراحل
املختلفة لتنفيذ عملية املراجعة والتقرير عن
نتائجها.

املبحث الرابع( :الدرا�سة امليدانية)

يقت�صر نطاق البحث على حتديد املعوقات التيتواجه املراجع اخلارجي حال قيامه مبراجعة
الأداء البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية.
مل يتعر�ض الباحث �إلى دور املراجع الداخلي يفمراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت �إال بالقدر الذي
يخدم �أهداف الدرا�سة.
تقت�صر الدرا�سة التطبيقية على �أ�سلوباال�ستق�صاء.

يتناول هذا الف�صل الدرا�سة امليدانية،
وذلك من خالل �إبراز هدف الدرا�سة امليدانية،
وفرو�ضها ،وجمتمع الدرا�سة وع ّينتها ،وت�صميم
�أدوات جمع البيانات ،وكيفية اختبار فرو�ض
الدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف
اختبارات الفرو�ض  ،ثم اختبارات الفرو�ض وحتليل
نتائج الدرا�سة امليدانية .
املبحث الأول

تتكون خطة البحث من �أربعة مباحث كما يلي:

املعوقات املتعلقة باملحا�سبة عن الأداء البيئي
والتقرير عنه.

�سابعا :خطة البحث:
املبحث الأول :املعوقات املتعلقة باملحا�سبة عن
الأداء البيئي والتقرير عنه.
ويهدف هذا املبحث �إلى �إبراز امل�شكالت
املحا�سبية املرتبطة بالأداء البيئي للمن�ش�آت والتي
ال تت�ضمنها النظم املحا�سبية احلالية ،مما يعد
معوقا كبريا يواجه املراجع اخلارجي.

املبحث الثاين :املعوقات املتعلقة بت�أهيل
املراجع لأداء املراجعة البيئية.
ويهدف هذا املبحث �إلى �إبراز عدم كفية
الت�أهيل احلايل ملراقب احل�سابات ملراجعة الأداء
البيئي ومدي احلاجة بع�ض الت�أهيل الإ�ضايف .كما
http://journals.uob.edu.bh

تهتم النظم املحا�سبية التقليدية فقط بقيا�س
الأداء املايل والإف�صاح عنه ،وال تت�ضمن املقايي�س
املالئمة للتعبري عن الأداء البيئي .وتتطلب املراجعة
حما�سبي يوفر بع�ض املقايي�س
البيئية توافر نظام
ّ
املالية وغري املالية للتعبري عن الأداء البيئي.
ويهدف هذا املبحث �إلى �إبراز امل�شكالت
املحا�سبية املرتبطة بالأداء البيئي للمن�ش�آت والتي
ال تت�ضمنها النظم املحا�سبية احلالية ،مما يعد
معوقا كبريا يواجه املراجع اخلارجي .ولذا ف�إنه
يت�ضمن النقاط الآتية:

�أوال :م�شكالت القيا�س املحا�سبي للبنود

املرتبطة بالأداء البيئي.
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ثانيا :م�شكالت الإف�صاح املحا�سبي للبنود
املرتبطة بالأداء البيئي
تعترب املحا�سبة هي الأداة الوحيدة يف املن�ش�أة
التي لها القدرة على قيا�س الأداء البيئي والإف�صاح
عنه .ولقد �صدرت العديد من املعايري املحا�سبية
التي ت�ؤكد دور وم�س�ؤوليتها املحا�سبة للقيام بهذه
الوظيفة ،مثل معيار املحا�سبة الدويل رقم ()37
عن الأ�صول وااللتزامات املحتملة واملعيار ال�صادر
عن املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني رقم
( )1-96عن التزامات املعاجلة البيئية وغريها.
وقامت بع�ض الدول مثل ال�سويد والرنويج
والدمنارك بتغيري قانون ال�شركات حيث �أ�صبح
الإف�صاح عن املعلومات البيئية املالية وغري املالية
�إلزاميا.
وال تزال النظم املحا�سبية يف العديد من
املن�ش�آت ال توفر املعلومات البيئية ال�سابقة ،مما
ميثل عقبة كبرية �أمام املراجع يف احلكم عل الأداء
البيئي للمن�ش�آت .وفيما يلي عر�ض لأهم امل�شكالت
املتعلقة بعمليتي القيا�س والإف�صاح عن هذه
املعلومات.

�أوال :م�شكالت القيا�س املحا�سبي للبنود
املرتبطة بالأداء البيئي
لقد �أ�صبحت معلومات الأداء البيئي ،حمل
اهتمام العديد من الأطراف الداخلية واخلارجية
للمن�ش�آت .فكل من امل�ساهمني ،والدائنني،
واحلكومة ،وامل�ستهلكني ،واملجتمع (اجلمهور)،
والإدارة ،والعاملني ،معن ّيون بالأداء البيئي .وتهتم
الأطراف ال�سابقة بنوعني �أ�سا�سيني من املعلومات
البيئية هما:
 -املعلومات املالية الناجتة عن الق�ضايا البيئية،مثل تكاليف النظافة البيئية ،وااللتزامات
البيئية ،وانخفا�ض قيمة الأ�صول.
 -املعلومات غري املالية ،مثل معدالت التلوثالفعلية وال�سيا�سة البيئية للمن�ش�أة.
وال تقوم الكثري من النظم املحا�سبية احلالية
بتوفري جميع املعلومات ال�سابقة .فقد �أظهرت
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�إحدى الدرا�سات (Joshi, Satish & Krishnan,
� )Ranjani, 2001أن النظم املحا�سبية احلالية

تقوم فقط بقيا�س التكاليف الظاهرة حلماية
البيئة ،وال تقوم بقيا�س التكاليف الأخرى غري
الظاهرة مثل تكاليف تركيب بع�ض معدات حماية
البيئة داخل معدات الإنتاج وت�شغيلها ،وتكاليف
معاجلة املخلفات  ،وتكاليف نظافة البيئة فى حالة
تغري �أ�سلوب الإنتاج لأغرا�ض بيئية .كما �أو�ضحت
نف�س الدرا�سة ال�سابقة �أن التكاليف غري الظاهرة
متثل من ما يزيد عن “� ”10أ�ضعاف التكاليف
الظاهرة .وي�ؤدي عدم قيا�س هذه التكاليف �إلى
حتريف عملية القيا�س وت�شويهها .كما �أن معظم
النظم املحا�سبية احلالية ال تقوم �أي�ضا بقيا�س
االلتزامات البيئية الفعلية واملحتملة.
لقد �أظهرت العديد من الدرا�سات اختالف
نوعية البنود التي تقا�س ،وطريقة ومعايري القيا�س
من دولة �إلى �أخرى ومن �صناعة �إلى �أخرى ومن
�شركة �إلى �أخرى؛ مما ي�ؤدي الى عدم توفري �إطار
جيد لتقييم الأداء البيئي للمن�ش�آت �أو للمقارنة
بينها .فقد ذكر (Beets & Southern )1999
�أنه حتى الآن ال يوجد اتفاق على نوعية البنود التي
ينبغي قيا�سها مما يخل بعملية التوحيد .و�أكد
� Stanwick & Stanwick, 2000أن اختالف
معايري وطرق القيا�س من دولة �إلى �أخرى بل
ومن �صناعة �إلى �أخرى ميثل �إحدى العقبات التي
تخل بعملية املقارنة .وفيما يلي ٌ
عر�ض للم�شكالت
املحا�سبية املرتبطة بقيا�س الأداء البيئي:

-1قيا�س ور�سملة تكاليف حماية البيئة
تقوم الكثري من املن�ش�آت بدورها يف حماية البيئة
تطبيقا للقوانني والتنظيمات البيئية �أو انطالقا من
�إح�سا�سها بامل�سوول ّية البيئية ،مما ترتب عليه �إنفاق
بع�ض التكاليف حلماية البيئة .وغالبا ما يتم جتميع
بنود هذه التكاليف �ضمن التكاليف الإ�ضافية ،مما
يرتتب عليه بع�ض القرارات اخلاطئة مثل التحديد
غري الدقيق لتكلفة املنتج �أو الت�سعري اخلاطئ �أو
قبول بع�ض البدائل غري املالئمة .وقد تقوم بع�ض
املن�ش�آت بتجميع بع�ض بنود تكاليف حماية البيئة يف
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بند م�ستقل .ويالحظ �أن النظم املحا�سبية احلالية
تت�صف بالآتي:
 -عدم القيا�س الدقيق للتكاليف التي تدفعهااملن�ش�آت حلماية البيئة الداخلية واخلارجية.
فاملن�ش�آت تهتم بقيا�س بع�ض البنود الظاهرة
املخ�ص�صة حلماية البيئة.
 -عدم الف�صل بني اجلزء الذي تدفعه املن�ش�آت�إلزاميا بحكم القوانني ،واجلزء الذي تدفعه
اختياريا بحكم �سيا�ستها البيئية.
 -عدم التحديد الدقيق لتكاليف حماية البيئةالتي تخ�ص ال�سنة احلالية وال�سنوات ال�سابقة
وال�سنوات امل�ستقبلية.
 �-إهمال بع�ض بنود اخل�سائر البيئية مثلالغرامات واجلزاءات البيئية �أو اخل�سارة
املرتتبة على �إيقاف الن�شاط �أو �إغالق موقع
معني.
ويرى الباحث �ضرورة قيام املن�ش�آت بقيا�س
التكاليف ال�سنوية حلماية البيئة ،فهذه التكاليف
�أ�صبحت متثل جزءا كبريا من هيكل التكاليف
باملن�ش�أة  .وقد بينت �إحدى الدرا�سات (Baker,
 )Daniel, 1996التي متت على �شركة AMOCO
الأمريكية �أن التكاليف البيئية بلغت  %22من
�إجمالى تكاليف ال�شركة .وي�ضيف الباحث �أن
�إهمال عملية القيا�س الدقيق لهذه التكاليف �إمنا
ميثل �إحدى املعوقات التى تواجه املراجع اخلارجى،
ملا لها من ت�أثري يف نتيجة �أعمال املن�ش�أة ومركزها
املالى .
وتواجه النظم املحا�سبية احلالية م�شكلة
ر�سملة جزء من تكاليف حماية البيئة .فبع�ض هذه
التكاليف قد تخ�ص �سنوات قادمة ،كما �أن بع�ضها
قد ي�ؤ ّدي الى تخفي�ض الأ�ضرار البيئية دون زيادة
يف عمر �أو طاقة �أو درجة كفاءة الأ�صل.
ويرى الباحث �أن ر�سملة �أو عدم ر�سملة
التكاليف البيئية ميكن معاجلتها فى ظل بع�ض
املعايري املحا�سبية اجلديدة التى غريت �أ�س�س
ر�سملة الأ�صل ،حيث �أخذت الأبعاد البيئية يف
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احل�سبان .فالتكاليف يتم ر�سملتها يف احلاالت
الآتية .FEE 1999
 �-أن يرتتب على هذه التكاليف �إطالة عمر الأ�صل�أو زيادة طاقته �أو حت�سني درجة كفاءته �أو
زيادة قيمته.
 �-أن يرتتب عليها تخفي�ض الأ�ضرار ،حيث ميكنر�سملة تكاليف النظافة البيئية التي تخ�ص
�أكرث من فرتة حتى و�إن مل يرتتب عليها منفعة
اقت�صادية مبا�شرة .فهذه التكاليف قد يرتتب
عليها منفعة اقت�صادية غري مبا�شرة عن طريق
تخفي�ض الأ�ضرار وجتنب �إغالق امل�شروع.

 -2قيا�س االلتزامات البيئية الفعلية واملحتملة
تواجه املن�ش�آت نوعني من االلتزامات البيئية،
هما االلتزامات البيئية الفعلية وااللتزامات البيئية
املحتملة .وغالبا ما تهمل النظم املحا�سبية لهذه
املن�ش�آت قيا�س كال النوعني  ،مما ي�ؤثر يف مركزها
املايل .
�أ -االلتزامات البيئية الفعلية
وهى التزامات بيئية �أ�صبحت م�ستحقة بحكم
القوانني �أو التنظيمات �أو ال�سيا�سات البيئية
للوحدة ،ولذا يجب �إظهارها يف قائمة املركز
املالى .فعلى �سبيل املثال �إذا ترتب على �أن�شطة
املن�ش�أة بع�ض الأ�ضرار الب�شرية وغري الب�شرية ،مع
وجود بع�ض القوانني �أو التنظيمات �أو ال�سيا�سات
البيئية التى تلزمها بتعوي�ض الأطراف التى �أ�صابها
ال�ضرر ،ف�إن هذه التعوي�ضات ت�صبح التزامات
بيئية فعلية.
ويرى الباحث �إمكانية قيام النظم املحا�سبية
بقيا�س هذه االلتزامات ،خا�صة فى ظل توافر
العديد من النماذج املحا�سبية .ويعترب منوذج
قيا�س الأ�ضرار الب�شرية وغري الب�شرية �أحد هذه
النماذج (د .برن�س غطا �س ،)1999والذى يقوم
على خطوتني رئي�سيتني هما:
اخلطوة الأولى :قيا�س تكلفة الأ�ضرار الب�شرية،
والتي تنق�سم الى:
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* تكاليف مبا�شرة ،وت�شمل:
 تكاليف عالج احلاالت املر�ضية الناجتة عنالتلوث �سواء مت العالج داخل املن�ش�آت �أو
خارجها.
 تكلفة الأجور املدفوعة خالل فرتة املر�ضوالعالج.
* تكاليف غري مبا�شرة ،وتتمثل فى تكلفة انخفا�ض
الطاقة الإنتاجية لعن�صر العمل .وبفر�ض قيا�س
الإنتاجية عن طريق القيمة امل�ضافة بتكلفة
عوامل الإنتاج ،ف�إنه يتم التمييز بني ثالث
حاالت هي:
احلالة الأولى :حالة العودة �إلى لعمل دون ت�أثر
الكفاءة الإنتاجية للعامل:
قيمة الإنتاجية املفقودة =
القيمة الإجمالية بتكلفة عوامل الإنتاج  Xعدد
�أيام الإنقطاع �صايف �أيام العمل الفعلية يف ال�سنة
احلالة الثانية :حالة العودة �إلى لعمل مع
انخفا�ض الكفاءة الإنتاجية للعامل:
قيمة الإنتاجية املفقودة كما مت ح�سابها فى
احلالة الأولى  Xن�سبة العجز اجلزئى
احلالة الثالثة :حالة الإحالة للتقاعد نتيجة
العجز الكلي:
قيمة الإنتاجية املفقودة =
القيمة الإجمالية بتكلفة عوامل الإنتاج  Xعدد
الأيام
�صايف ايام العمل الفعلية حتى املعا�ش
اخلطوة الثانية :قيا�س تكلفة الأ�ضرار غري
الب�شرية ،وتتمثل يف:
* قيمة الإنتاجية املفقودة من املحا�صيل الزراعية
والرثوة احليوانية واملبانى واملن�ش�آت و�إعداد
و�سائل الإنتاج .
* اخل�سائر االقت�صادية للفاقد والتالف فى الإنتاج.
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* االنخفا�ض فى القيم اجلمالية.
ويرى الباحث �أن هذا النموذج ميكن �أن ي�ساعد
�إدارة املن�ش�آت فى تقدير االلتزامات البيئية الفعلية
التى �أ�صبحت واجبة بحكم القوانني البيئية .
ب -قيا�س االلتزامات البيئية املحتملة (ال�شرطية)
وهى التزامات يرتبط وجودها �أو عدم وجودها
بوقوع �أو عدم وقوع �أحداث معينة فى امل�ستقبل.
وتت�صف هذه االلتزامات ب�صعوبات بالغة فى
تقديرها نتيجة لعدة عوامل هى (Dittenhofer,
: )Mort, 1995
�أ -تعقيدات املوقع .
ب� -صعوبة التقدير املبكر ،فبع�ض الأ�ضرار
ي�ستغرق وقتا طويال حتى حتدث.
ج -عدم االتفاق على امل�ستوى املطلوب للنظافة
البيئية.
د -االلتزامات امل�شرتكة لأكرث من �شركة .
ويرى الباحث �إمكانية اال�سرت�شاد ببع�ض
املعايري املحا�سبية التى ت�ساعد فى تقدير هذه
االلتزامات ،مثل قائمة معايري املحا�سبة املالية
رقم « ،»5والتف�سري رقم “ ”14ال�صادر عن جمل�س
معايري املحا�سبة املالية « ،»FIN No. 14وقائمة
الو�ضع رقم  1/96ال�صادرة عن املعهد الأمريكي
للمحا�سبني القانونيني «. »1-SOP 96
فطبقا لهذه املعايري هناك �شرطان لالعرتاف
بااللتزامات املحتملة وهما:
ال�شرط الأول� :أن يكون احتمال وقوع االلتزام
كبري ًا.
ال�شرط الثاين� :إمكانية تقدير مبلغ االلتزام
بطريقة معقولة.
وي�ؤدى توافر ال�شرطني ال�سابقني �إلى �أن ي�صبح
البند التزاما بيئي ًا وميكن �أن يظهر �ضمن قائمة
املركز املايل فى جانب اخل�صوم � .أما �إذا كان
احتمال اخل�سارة غري كبري وال ميكن تقديرها ب�شكل
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معقول فيكتفى بالإف�صاح عنها فى الإي�ضاحات
املرفقة بالقائمات املالية.
وقد �أكدت ذلك جلنة تداول الأوراق املالية
بالبور�صة فى ن�شرتها رقم “ ”36ال�صادرة عام 1989
بعنوان التقارير املالية «Financial Reporting
 »Releaseوقد �أقرت فيها �ضرورة الإف�صاح عن
االلتزام املحتمل �ضمن الإي�ضاحات املتممة للقائمات
املالية �إذا قررت الإدارة �أن احتمال وقوع االلتزام
لي�س كبري ًا� ،أو عدم �إمكان ّية التقدير املعقول له .

 -3قيا�س النق�ص فى قيم الأ�صول
Impairment of Assets

يرتتب على الق�ضايا البيئية انخفا�ض طاقة �أو
كفاءة بع�ض الأ�صول الإنتاجية .ويرتتب على ما
�سبق �أن ت�صبح املن�ش�أة غري قادرة على ا�سرتداد
قيمة الأ�صل النقدية خالل حياته الإنتاجية ،ولذا
فقد تتخذ املن�ش�أة قرارا بتخفي�ض قيم الأ�صول،
والذى يتطلب حتديد ثالثة عنا�صر هى :
 توقيت االعرتاف ب�ضعف طاقة الأ�صل �أو كفاءته. -كيفة حتديد القيمة املالئمة. -حتديد الطريقة املالئمة للإف�صاح عن ذلك.وفيما يتعلق بتوقيت الإعرتاف فقد حددت
�إحدى الدرا�سات ()Dittenhofer, Mort, 1995
ثالثة معايري ،هي:
 -االقت�صاد� :أن ت�صبح القيمة الدفرتية للأ�صل�أكرب من القيمة الفعلية.
 -اال�ستمرار� :أن يكون ال�ضعف م�ستمرا ولي�سم�ؤقتا.
 -االحتمالية� :إذا كانت الظروف ال�سابقة حمتملةب�شكل كبري.
�أما فيما يتعلق بكيفية حتديد القيمة التى
ينبغى �أن يخف�ض بها الأ�صل ،فريى الباحث �أن
التكاليف الواجب �إنفاقها على الأ�صل حتى يعود
�إلى حالته الطبيعية تعد القيمة املالئمة لذلك .كما
�أن الإف�صاح عن هذا التخفي�ض ميكن �أن يتم عن
طريق زيادة خم�ص�ص الأ�صل �أو �إعادة تقييمه .
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 -4قيا�س املنافع البيئية
يعتقد الكثري من املحا�سبني �أن قيا�س املنافع
البيئية ماليا يكتنفه العديد من ال�صعوبات ،ولذا
ف�إنه من املف�ضل عدم القيام به .ويرى الباحث
�أن بالإنفاق على الق�ضايا البيئية لي�س م�شروعا
اقت�صاديا بحتا ،ففى معظم احلاالت تكون املن�ش�آت
ملزمة باالنفاق على البيئة بغ�ض النظر عن العوائد
االقت�صادية ،كما �أن املنافع البيئية ميكن �أن تقا�س
بطرق �أخرى غري مالية مثل االنخفا�ض فى معدالت
التلوث الفعلية .فالغر�ض الأ�سا�سى من برامج
حماية البيئة هو تخفي�ض �أو منع التلوث.
وميكن للمن�ش�آت �أن تقوم بقيا�س املنافع البيئية
عن طريق ت�صميم قائمة �إ�ضافية ترفق بالتقارير
ال�سنوية تبني املعدالت الفعلية للتلوث قبل وبعد
ت�صميم برامج حماية البيئة.
ويخل�ص الباحث �إلى �أن عدم قيام املن�ش�آت
بالقيا�س املالئم للبنود املالية وغري املالية املرتبطة
بالأداء البيئي� ،إمنا ي�ؤدى �إلى ت�شويه عملية القيا�س،
كما �أنه ميثل �إحدى املعوقات التى تواجه املراجع
اخلارجى حال قيامه بالتحقق من الأداء البيئي .
ثانيا :م�شكالت الإف�صاح املحا�سبى للبنود
املرتبطة بالأداء البيئي
تفرز النظم املحا�سبية احلالية جمموعة
من التقارير البيئية املتنوعة ،التى ال ت�ستند على
معايري ثابتة .فكما يرى �أحد الباحثني (Beets,
� )Douglas & Southern, C 1999أن التقارير
البيئية احلالية تت�صف مبا يلى :
 االختالف فى النمط :حيث ال يوجد منطواحد للتقارير البيئية ،فبع�ضها جاء فى �شكل
جمموعة من التقارير املنف�صلة عن الأداء
املايل والبع�ض الآخر جاء خمتلطا مع الأداء
املايل.
 االختالف فى املجال :ويعنى نوعية املعلوماتالبيئية التى تغطيها التقارير البيئية  .فبع�ض
التقارير البيئية تغطى فقط بند التكاليف
التى تنفقها املن�ش�آت للحد من التلوث والبع�ض
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الآخر تناول االلتزامات البيئية للمن�ش�أة والأثر
يف �أ�صولها .وت�ضمنت بع�ض التقاريرالإف�صاح
عن ال�سيا�سة البيئية.
 اختالف مكان الإف�صاح :فبع�ض املعلوماتالبيئية يتم الإف�صاح عنها فى �صلب القائمات
املالية التقليدية وبع�ضها فى املالحظات املرفقة
بالقوائم املالية �أو يف تقارير منف�صلة .بل �إنّ
بع�ض املن�ش�آت جل�أت الى الإف�صاح فى و�سائط
�أخرى مثل ال�شبكة الإلكرتونية »Internet
Stray, Stephanie & Ballantine, Joan,
.)2000

 اختالف فى دورية التقارير :يرتاوح الإف�صاحالبيئي ما بني فرتة � 1/4سنوية كما تتطلبه
جلنة تداول الأوراق املالية بالبور�صة � SECإلى
فرتة � 3سنوات كما تقوم بع�ض املن�ش�آت بذلك.
 االختالف يف كمية املعلومات :فال�شركات الكربىذات املقدرة املالية العالية �أمدت ب�إف�صاح
�أعلى من ال�شركات ذات املقدرة املالية الأقل

(Stanwick, Peter & Stanwick, Sarah,
.)2001

�إن الإف�صاح الذى تقدمه النظم املحا�سبية
احلالية  ،ال يظهر ال�صورة احلقيقية للأداء البيئي
لهذه املن�ش�آت ،بل فى بع�ض الأحيان يظهر �صورة
عك�سية .ففى كثري من الأحيان تلج�أ املن�ش�آت الى
عدم الإف�صاح عن اجلوانب ال�سلبية للأداء البيئي،
والإف�صاح عن اجلوانب الإيجابية فقط .فلقد بينت
�إحدى الدرا�سات ( )Lehman, Glen, 1999عدم
وجود عالقة �إيجابية بني الأداء البيئي للمن�ش�آت
والإف�صاح البيئي ،بل ويف بع�ض الأحيان كانت
هذه العالقة �سلبية ،فال�شركات ذات الأداء البيئي
ال�ضعيف �أف�صحت عن اجلوانب اجليدة و�أخفت
اجلوانب غري اجليدة .وقد �أكدت ذلك درا�سة
�أخرى (Niskanen, Jyrki & Neumann,
 )Terhi, 2001حيث �أو�ضحت �أن ال�شركات ذات
الأداء البيئي غري اجليد قد �أمدت ب�إف�صاح �إيجابي
�أعلى من ال�شركات ذات الأداء البيئي اجليد ،حتى
تظهر للمجتمع ب�صورة جيدة.
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وتعد م�شكلة عدم وجود �إطار متعارف عليه
للتقارير البيئية من �أهم امل�شكالت التى تواجه
املراجع اخلارجي ،حيث ال ميكن للمراجع �أن
ي�صدر ر�أيا عن الأداء البيئي للمن�ش�آت التى ال تقدم
�إف�صاحا عن هذا الأداء� ،أو التى تقدم �إف�صاحا
�إن�شائيا �أو ناق�صا .وقد �أكدت ذلك جمعية املحا�سبني
القانونيني املعتمدين فى �إجنلرتا Association of
)Charted Certified Accountants ACCA

حيث �أو�ضحت �أن املراجع ال ميكن �أن يديل بر�أيه
�إال فى ظل �إطار متكامل للإف�صاح البيئي ي�شتمل
على القيا�سات املالية والكمية (The Institute
 .)of Internal Auditors 1995كما بني �أحد
الباحثني (� )Hughes, K. E., 2000ضرورة �أن
ي�شتمل الإف�صاح البيئي على قيا�سات غري مالية-
بالإ�ضافة �إلى قيا�سات املالية -فاملعلومات غري
املالية ذات �أهمية كبرية للم�ستخدمني .و�أو�ضح
كاتب �أخر (� )Gray, Rob & et al., 1996أنه
على منظمات املعايري املحا�سبية �أن تقوم بو�ضع
�إطار موحد للتقارير البيئية .كما ذكر �أن ت�أخر
املنظمات املحا�سبية فى و�ضع هذا الإطار قد ترتب
ٌ
جوهري فى جمال و�شكله الإف�صاح،
إختالف
عليه �
َّ
مما يزيد �صعوبة عملية املقارنة بني ال�شركات،
و�إمكانية التحقق من املعلومات التى توفرها النظم
املحا�سبية احلالية.
لقد قدم الكثري من الباحثني واملنظمات املهنية
واملحا�سبية مناذج عديدة عن الإف�صاح الذى
يجب �أن تقدمه املن�ش�آت ويعرب عن حقيقة الأداء
البيئي .فقد ذكر االحتاد الأوربى للمحا�سبني
(Fe›de›ration des Experts Comptables
 )Eurpe›ens (FEE) 2000بع�ض البنود
املالية التى ينبغى �أن يت�ضمنها الإف�صاح البيئي،
و�أظهر املعهد الكندى للمحا�سبني املعتمدين
(The Canadian Institute of Chartered
 )Accountants (CICA) 2001البنود غري

املالية التى ميكن �أن يف�صح عنها وتخ�ضع للمراجعة
�أو الت�أكيد وفقا للمعيار املقرتح .
وجتمع الأراء ال�سابقة على �أن الإف�صاح البيئي
يجب �أن يت�ضمن الآتى :
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� -1إف�صاح مالى  -وي�شمل:
�أ -التكاليف البيئية الفعلية حلماية البيئة.
ب -االلتزامات البيئية الفعلية واملحتملة.
ج -التخفي�ض فى قيم الأ�صول .
د-الإف�صاح عن �أية �أ�صول بيئية �أخرى مثل
تراخي�ص التلوث �أو ال�شهرة البيئية.
 -2الإف�صاح غري املايل  -وي�شمل:
�أ -الإف�صاح عن ال�سيا�سة البيئية للمن�ش�أة.
ب -الإف�صاح عن الأداء البيئي الفعلى  ،معربا
عنه فى �شكل معدالت لإنبعاثات التلوث الفعلية
مقارنة باملعايري القيا�سية.
ج -الإف�صاح عن مدى التزام املن�ش�أة بالقوانني
والتنظيمات البيئية.
ويخل�ص الباحث من النقطة ال�سابقة �إلى عدم
قيام النظم املحا�سبية احلالية بالإف�صاح عن كل
البنود املالية وغري املالية املرتبطة بالأداء البيئي،
مما ميثل �أحد املعوقات الرئي�سية التى تواجه
املراجع للقيام بوظيفته.

خال�صة املبحث الأول:
يخل�ص هذا املبحث �إلى �أن مهنة املحا�سبة-
وفقا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة فى هذا ال�ش�أن-
�أ�صبحت م�سئولة عن قيا�س الأداء البيئي للمن�ش�آت
والإف�صاح عنه .وعلى الرغم من ذلك مازالت
النظم املحا�سبية للمن�ش�آت تتقاع�س عن القيام
بهذا الدور ب�شكل مالئم  ،مما ميثل �أحد العقبات
التى تواجه املراجع اخلارجى حال قيامه بعملية
املراجعة البيئية.
املبحث الثاين

املعوقات املتعلقة بت�أهيل املراجع لأداء املراجعة
البيئية
يت�ضمن الت�أهيل احلايل ملراقب احل�سابات
اجلوانب التى توفرها مهنة املحا�سبة واملراجعة،
والتى تعد كافية لأداء املراجعة املالية .وتتطلب
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مراجعة الأداء البيئي بع�ض الت�أهيل الإ�ضايف،
حيث ال ميكن ملراقب احل�سابات مراجعة هذا
الأداء بدون توافر الت�أهيل املالئم .كما �أن املراجع
قد يحتاج لأداء عمل خبري �أو �أداء املراجعة البيئية
باال�شرتاك مع �آخرين .ولذلك ي�شمل هذا املبحث
النقاط الآتية:
�أوال :مدى مالئمة اخلربة املحا�سبية لأداء املراجعة
البيئية.
ثانيا :مدى مالئمة الت�أهيل احلايل للمراجع
اخلارجي لأداء املراجعة البيئية.
ثالثا :االجتاهات املختلفة لت�أهيل املراجع.
رابعا :فريق املراجعة �أواال�ستعانة باخلبري.

�أوال :مدى مالئمة اخلربة املحا�سبية لأداء
املراجعة البيئية
يرى �أحد الباحثني (Lightbody, Margaret
� )2000أن مهنة املحا�سبة تبحث الآن بقوة عن

دور املحا�سبني القانونيني داخل �سوق املراجعة
البيئية؛ فا�سرتاتيجيات املهنة تركز هذه الأيام
على �إثبات قدرة املحا�سبني القانونيني على �أداء
هذا النوع من املراجعة .فاملراجعة البيئية بد�أت
كمراجعة التزام بهدف الت�أكد من مدى التزام
املن�ش�أة بالقوانني والت�شريعات البيئية والتى ال
حتتاج الى معرفة حما�سبية كبرية .ولذا بد�أ بع�ض
الأ�شخا�ص الذين ال ميلكون �أدنى معرفة حما�سبية
فى القيام بهذا الدور .فالقانوين �أو الإ�ست�شاري
البيئي قد وجد �أنها مهمة �سهلة ومربحة لكي ي�ؤدي
مراجعة االلتزام .وقد قبلت املن�ش�آت هذا الدور
من غري املحا�سبني القانونيني نظرا لأن املراجعة
البيئية كانت تطوعية ،وتنطوي فقط على مراجعة
االلتزام.
لقد �أدى التطورفى جمال املراجعة البيئية �إلى
خلق العديد من ال�صعوبات �أمام الأ�شخا�ص غري
املحا�سبني القانونيني للقيام بهذه املهمة ،وفى نف�س
الوقت خلق م�سئوليات جديدة على عاتق املحا�سبني
القانونيني .فلقد �أ�صبحت املراجعة البيئية ت�شمل
مراجعة نظم الإدارة البيئية ومراجعة الت�أثريات
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املالية للق�ضايا البيئية والتى تتطلب املعرفة التامة
أ�سا�سي لأداء
بنظرية املحا�سبة واملراجعة ك�شرط � ّ
مثل هذه النوع من املراجعات .فاملنظمة الدولية
للمعايري فى معيارها رقم  14010حتت عنوان
�إر�شادات للمراجعة البيئية – املبادئ العامة
(� )nternational (ISO 2000أ�شارت الى �أن
املراجعة البيئية يجب �أن ت�ؤدى طبقا لطرق موثوقة
ووا�ضحة املعامل كما توفرها نظرية املراجعة.
كما �أ�شارت فى معيارها رقم  14011حتت عنوان
�إر�شادات للمراجعة البيئية – معايري الت�أهيل
للمراجعني البيئيني (� )ISO 2000إلى �أن املراجع
البيئي يجب �أن ميتلك املعرفة فى �إجراءات
وعمليات و�أ�ساليب املراجعة.
ويعتقد (� )Lightbody, 2000أن مهنة
املحا�سبة هى املهنة التى متتلك املقومات
الالزمة لأداء املراجعة البيئية ،و�أن هناك ثالث
ا�سرتاتيجيات تعزز دوره وهى:
الأولى :الت�شابه �أو التطابق بني املهارة املحا�سبية
واملهارات التى تتطلبها عملية املراجعة البيئية.
الثانية� :أن املعرفة بنظرية املراجعة هي املهارة
الأ�سا�سية الالزمة لأداء املراجعة البيئية ،و�أن
املراجع ي�ستطيع اكت�ساب املهارات الأخرى.
الثالثة :ميكن اال�ستعانة باملهن الأخرى مل�ساعدة
املراجع عند مراجعة بع�ض اجلوانب الفنية
املتعلقة بالأداء البيئي ،وعلى �أن يكون دور
امل�ساعد دورا فرعيا حتت �إ�شراف املراجع
« .»Subordinate Roleوقد بني نف�س
الباحث ال�سابق �أن �أطر نظرية املراجعة
وطرقها ميكن �أن تطبق �أو (تطوع) لأداء
املراجعة البيئية .
ويرى � )Chadick, et al, 2003أن املراجع
املايل يجب �أن يتولى مراجعة الأداء البيئي،
حيث �أن الق�ضايا البيئية هي جزء ال يتج ّز�أ من
�أداء املن�ش�أة  .فهناك العديد من الق�ضايا البيئية
املرتبطة بالق�ضايا املالية والتى ي�صعب ف�صلها،
ومن �أمثلة هذه الق�ضايا:
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 -1مراجعة البيانات الفنية التى يتم الإف�صاح
عنها فى التقارير ال�سنوية ،ملا لذلك من �أهمية
لبور�صة الأوراق املالية والأطراف الأخرى
للمن�ش�أة.
 -2مراحعة البيانات املالية الناجتة عن الق�ضايا
البيئية ،والتى ترد فى القوائم املالية ،مثل
االلتزامات البيئية الفعلية واملحتملة.
 -3مراجعة البيانات التى ترد فى تقارير جمل�س
الإدارة ،والتى ترتبط بالق�ضايا البيئية.
-4مراجعة البنود غري امل�ؤكدة
“ ،”Uncertaintiesواحتماالت اخل�سارة املادية
التى قد تن�ش�أ عن الق�ضايا البيئية.
 -5مراجعة �أية معلومات �أخرى قد ترد فى
الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية ،وتتعلق
بالأداء البيئي للمن�ش�آت.
لقد �أكد ( )Healy, A., 1991مالءمة اخلربة
املحا�سبية للقيام مبراجعة الق�ضايا البيئية ،حيث
ذكر �أن املراجعة املالية الإلزامية ميكن �أن ت�ستخدم
للتحقق من الق�ضايا البيئية.
�إن القيام باملراجعة البيئية يتطلب العديد
من املهارات ،والتى ي�صعب على مهنة وحيدة �أن
توفرها .وقد بني �أحد الباحثني (Bebbington,
� )J. & Gray, R., 1992أن املهنة التى متتلك
املهارة الأ�سا�سية الالزمة لأداء املراجعة البيئية
يجب �أن تتولى م�سوول ّية القيام بها .و�أكد باحث
�أخر ()Wilmshurst, T. & Frost, G., 1998
�أن املهارة املحا�سبية هي املهارة الأ�سا�سية فى هذا
العمل.
لقد �أكدت املنظمات املحا�سبية فى كثري
من البلدان وعلى امل�ستوى الدولى �آراء الكتاب
والباحثني ال�سابقة .فقد ذكر معهد املحا�سبني
القانونيني ب�إجنلرتا وويلز (� )ICAEW 2000أن
مراجعة الأداء البيئي هي امتداد طبيعي للمراجعة
املالية .و�أبرزت درا�سة �أخرى () ICAEW 1999
لنف�س املعهد �أن التحقق من الأداء البيئي ينبغى
�أن يتم �ضمن �إطار مهنة املراجعة .وقدمت درا�سة
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�أخرى (� )ICAEW, 1999إر�شادا مهما للمراجع
املالى عند مراجعة القوائم املالية التى تت�أثر
بالق�ضايا البيئية.
وقام معهد املحا�سبني القانونيني الأ�سرتايل
( )ICAAوم�ؤ�س�سة الأبحاث املحا�سبية الأ�سرتالية
( )AARFبتقدمي �إحدى الدرا�سات التى تظهر
مالءمة دور املحا�سب القانوين للأداء بالر�أي
فى الأداء البيئي للمن�ش�آت (The Institute of
Chartered Accountants in Australia
 .))2001و�أظهرت درا�سة �أخرى (The Institute
of Chartered Accountants in Australia
 )2003الق�ضايا البيئية ت�ؤثر جوهريا على مهنة

املحا�سبة و�أنها من �صميم عمل املحا�سب  .وقد �أكد
الدور ال�سابق �أي�ضا معهد املحا�سبني القانونيني
الكندي (The Canadian Institute of
.)Chartered Accountants, 1992

وعلى امل�ستوى الدويل� ،أكد االحتاد الدويل
للمحا�سبني ( )IFACمن خالل درا�سته عن مهنة
املراجعة والبيئة (International Federation
� )of Accountants (IFAC), 1995أن املراجع
اخلارجي قد يحتاج الى بع�ض الت�أهيل �أو عمل
خبري �آخر حتى ي�ستطيع الإدالء بر�أي فى التقارير
البيئية .وقدمت (Fe’de’ration des Experts
)Comptables Eurpe’ens (FEE) 2000

املنظمة امل�س�ؤولة عن مهنة املحا�سبة فى �أوروبا-بع�ض الدرا�سات �أو�ضحت فيها �إمكانية قيام
املراجع اخلارجي بالتحقق من التقارير البيئية.
وبينت م�ؤ�س�سة الأنتو�ساي من خالل م�ؤمترها
الذى عقد بالقاهرة عام � 1995أن املراجع املايل
لدى الأجهزة العليا للرقابة يتولى القيام باملراجعة
البيئية ،ولكنه قد يواجه بع�ض ال�صعوبات فى ظل
عدم اكتمال املعايري اللآزمة.
وبتحليل االجتاهات ال�سابقة يالحظ اتفاق
كل من الباحثني واملنظمات املحا�سبية على �أن
املراجعة البيئية تتطلب العديد من املهارات ،و�أن
املهارة املحا�سبية هي املهارة الأ�سا�سية .ولذا
ق�إن املحا�سب القانوين فى ظل ت�أهيله احلالى قد
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ي�صعب عليه �أداء هذه املهمة.

ثانيا :مدى مالءمة التاهيل احلايل للمراجع
اخلارجي لأداء املراجعة البيئية
لقد �أو�ضح الباحث فى البند ال�سابق �أن املراجع
اخلارجي ميتلك �أهم املهارات الالزمة لأداء
املراجعة البيئية ,وهي املعرفة مبهنة املحا�سبة
واملراجعة .والت�سا�ؤل الآن عن مدى مالئمة اخلربة
ال�سابقة وحدها لدى املراجع اخلارجي ملراجعة
الأداء البيئي؟
يرى � Lightbody, 2000أن خربة املراجعني
وحدها فى املحا�سبة واملراجعة ال تكفى لقيام
املراجع للإدالء بر�أيه فى املعلومات البيئية.
فاملراجع يحتاج �إلى خربات �أخرى بيئية وقانونية
وهند�سية .
وقد �أكد (Bill, Chadick, et )2000
� .alأن املراجع املايل �سوف يواجه جمموعة من
ال�صعوبات عند قيامه باملراجعة البيئية فى ظل
ت�أهيله احلايل ،وهي :
 التعامل مع مدى وا�سع من القوانني والتنظيمات.فالق�ضايا البيئية فى معظم الدول يحكمها
العديد من القوانني واللوائح ،كما تتعدد م�ؤ�س�سات
الرقابة على هذه الوحدات والتى قد تفر�ض العديد
من املعايري امللزمة .وقد ي�صعب على املراجع فهم
هذا الكم الهائل من القوانني والقواعد التنظيمية.
 نق�ص احلما�سة لدى �إدارة املن�ش�آت.ف�إدارة املن�ش�آت قد ال تتعاون مع املراجع
اخلارجي والذي قد يجعل مهمته بالغة ال�صعوبة.
فحتى الآن مل ت�صبح مراجعة الأداء البيئي �إلزامية
مثل املراجعة املالية .كما �أن الإدارة لديها الكثري
من املخاوف والتى تتعلق مب�س�ؤليتها عن الأداء
البيئي ال�سلبي للمن�ش�أة .وي�ضاف الى ما �سبق
عن�صر التكلفة الذي تتطلبه �أعمال املراجعة
البيئية.
 خماطر عدم ا�ستقالل �أو كفاءة اخلبري البيئي.والتى جتعل املراجع اخلارجي قد يرتدد فى
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حتمل م�سئولية �أعمال هذا اخلبري.
ولقد بني م�ؤمتر الأنتو�ساي (� )1995أن املهارات
احلالية للمراجع ال تكفي للقيام ب�أعمال الرقابة
البيئية ،و�أن هناك حاجة ما�سة ب�أن تقوم الأجهزة
العليا للرقابة بتوفري التدريب الالزم للمراجعني.
وقد حدد امل�ؤمتر املهارات الأ�سا�سية املطلوبة
للقيام بعمليات الرقابة البيئية ،وهى معرفة
املفاهيم والطرق والتقنيات املحا�سبية واملالية
والإدارية ،والقدرات التحليلية والإح�صائية،
وتقييم ال�سيا�سات ،و�إدارة امل�شاريع ،ومهارات
االت�صال الكتابية وال�شفوية.
ويرى الباحث �أن عدم التحديد الدقيق لدور
املراجع وم�س�ؤولية واخللط بني املراجعة البيئية
الفنية واملراجعة البيئية الداخلية واملراجعة البيئية
اخلارجية لدى املراجعني ،يعد من �أهم العقبات
التى خلقت لديهم الكثري من الرتدد لأداء هذا
العمل والذى جعلهم يبحثون عن عمل �آخر داخل
�سوق املراجعة البيئية .فبع�ض املحا�سبني قد جل�أ
الى تعليم وتدريب املراجع البيئي الفني على
املعرفة املحا�سبية واملعرفة ب�أ�ساليب و�إجراءات
املراجعة (.)Power, Michael, 2004
لقد �أ�صبح موقف املراجع اخلارجي جتاه
الق�ضايا البيئية فى حرج .فاملراجع يواجه الآن
م�شكلة فجوة التوقعات ،وهي الفجوة بني ما يقدمه
من خدمات وبني طلبات وتوقعات امل�ستخدمني.
فامل�ستخدمون يتوقعون قيام املراجع بالإدالء بر�أيه
فى مدى �سالمة الأداء الكلى للمن�ش�أة مبا فيه الأداء
البيئي ،واملراجع ما زال يتخوف من هذا الر�أي.
كما تواجه مهنة املراجعة الآن فجوة جديدة ت�سمى
فجوة نظرية املراجعة (Lightbody, Margaret,
 2000 The Audit Theory Gapوهي الفجوة
ما بني ما تقدمه النظرية من معايري و�إر�شادات
قليلة تتعلق بالأداء البيئي ،وبني املعرفة واملهارات
ال�ضرورية التى يجب توافرها فى املراجع للقيام
ب�أعمال املراجعة البيئية بكفاءة وفاعلية.
والت�سا�ؤل الآن عن ما هو م�ستوى اخلربة
الفنية الذى يجب توافره لدى املراجع املايل لكي
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يتمكن من مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت؟ فهل
من املطلوب �أن يكون املراجع املايل خبريا فنيا
فى �شئون البيئة والكيمياء والهند�سة وغريها من
العلوم التى لها عالقة بالأداء البيئي؟
�إن مراجعة اجلانب البيئي عن �أداء املن�ش�آت
ت�شمل املراجعات الآتية:
 -1مراجعة كل الت�أثريات املالية املتعلقة بالق�ضايا
البيئية مثل التكاليف البيئية وااللتزامات
البيئية والأ�صول البيئية( .مراجعة مالية)
 -2مراجعة التزام املن�ش�أة بالقوانني والقواعد
التنظيمية البيئية واملعايري الفنية النبعاث
امللوثات (مراجعة االلتزام)
 -3مراجعة كفاءة واقت�صاد وفعالية برامج الأداء
البيئي التى تقوم بها املن�ش�أة (مراجعة �أداء)
فاملراجعة املالية تعد من �صميم عمل املراجع
املايل ،وال توجد �صعوبة للقيام بها .وي�ؤدي
املراجع املالى �أي�ضا مراجعة االلتزام واملجال
اجلديد هو مراجعة االلتزام مبعايري التلوث عن
طريق مقارنة املعدالت القيا�سية التى يوفرها
الفنيون مع املعدالت الفعلية لأداء ال�شركة .وال
يتطلب هذا النوع من املراجعة �أن يكون املراجع
متخ�ص�صا فى ال�ش�ؤون الفنية ،ولكنه قد يحتاج
�إلى امل�ساعده الفنية .فمراجعة البعد البيئي
لأداء املن�ش�آت تختلف عن املراجعة البيئية
الفنية التى يقوم بها الإ�ست�شار ّيون الفنيون
والتى تتطلب معرفة متعمقة فى اجلوانب
الفنية.
اقد �أ�صبحت م�شكلة ت�أهيل املراجع للقيام
بفح�ص الأداء البيئي حمل اهتمام �أطراف عديدة
مثل املراجعني �أنف�سهم و�إدارة املن�ش�آت واملنظمات
املحا�سبية وغري املحا�سبية ،ولذا فقد ظهرت
اجتاهات عديدة لت�أهيل املراجع.

ثالثا :اجتاهات ت�أهيل املراجع البيئي
لقد اهتمت بع�ض منظمات املعايري وبع�ض
املنظمات املحا�سبية بت�أهيل املراجع للقيام ب�أعمال
املراجعة البيئية وذلك كما يلى:
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 -1ت�أهيل املراجع البيئي وفقا ملعايري ISO
لقد حدد املعيار رقم  14011من معايري ISO

الت�أهيل الالزم للمراجع البيئي لكي يتمكن من
مراجعة نظم الأدارة البيئية للمن�ش�أة .وي�شمل
املعيار البنود الآتية:

�أ -جمال املعيار
يوفر هذا املعيار الإر�شاد الالزم لت�أهيل
املراجع البيئي �أو املراجع البيئي الرئي�سي ،كما
يطبق هذا املعيار على كل من املراجعني الداخليني
واخلارجيني.

ب -تعريف املراجع البيئي واملراجع البيئي
الرئي�سي
ج -تعليم املراجع البيئي
يجب �أن يتوافر لدى املراجع البيئي الإملام
مبجاالت العلوم الآتية:
 -علوم وتكنولوجيا البيئة. -اجلوانب الفنية والبيئية لت�شغيل الآالت. -القوانني والتنظيمات البيئية. -نظم الإدارة البيئية ومعايري مراجعتها.�- -إجراءات وعمليات و�أ�ساليب املراجعة.

د� -سنوات اخلربة املطلوبة
يتوقف عدد �سنوات اخلربة املطلوبة على
نوعية امل�ؤهل الذى ح�صل عليه املراجع .ف�إذا
ح�صل املراجع على م�ؤهل جامعي فتكون �سنوات
اخلربة �أربع �سنوات ،و�إذا ح�صل على م�ؤهل �أقل
من اجلامعي ف�إن �سنوات اخلربة ت�صبح خم�س
�سنوات.

ه -تدريب املراجع
بالإ�ضافة �إلى تعليم املراجع املو�ضح فى البند
“ج” وخربة العمل املو�ضحة فى البند “د” ف�إن
املراجع ينبغي �أن يح�صل على التدريب النظري
(الر�سمي) والتدريب العملي.
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  -التدريب النظري (الر�سمي)وفقا له يح�صل املراجع على �شهادة بح�صوله
على فرتة التدريب وذلك �إما فى املنظمة التى يعمل
فيها �أو فى منظمات خارجية .ويغطى التدريب
الر�سمي نف�س املجاالت اخلم�سة ال�سابق تو�ضيحها
فى البند رقم «ج» اخلا�ص بتعليم املراجع .ويح�صل
املراجع على �شهادة باجتياز فرتة التدريب تعقد
عن طريق االمتحانات.
 -التدريب العملىيجب �أن يكمل املراجع فرتة تدريب عملي ال تقل
عن “ ”20يوم عمل فى �أداء املراجعة البيئية ،و�أن
ي�ؤدي املراجعة البيئية على الأقل �أربع مرات خالل
فرتة ال تزيد عن ثالث �سنوات.

و -ال�صفات ال�شخ�صية والوظيفية
يجب �أن تتوافر فى املراجع البيئي جمموعة من
ال�صفات هي:
 -الكفاءة فى التعبري عن الأفكار واملبادئ �شفوياوكتابيا.
 �-أن يتمتع مبجموعة من املهارات ال�شخ�صية مثلاللباقة وح�سن اال�ستماع.
 -احلفاظ على ا�ستقالليته ومو�ضوعيته خالل كلمراحل عملية املراجعة.
 -املقدرة على الو�صول �إلى الأحكام املالئمةاعتمادا على الدليل املو�ضوعي.
 -املقدرة على التفاعل مع املنظمة التى يقوممبراجعة عملياتها.
 -2ت�أهيل املراجع البيئي وفقا مل�شروع املجل�س
االقت�صادي الأوروبي ()EMAS
�أوجد امل�شروع الأوروبى (Markandya, Anil
 )& Pavan, Marcella, 1999جمل�سا قوميا
لت�سجيل املراجعني البيئيني ،والذى ي�شمل ثالث
مراحل للت�سجيل ،هي:
املرحلة الأولى :املراجع البيئي حتت الت�أهيل
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وت�ضم الأ�شخا�ص الراغبني فى العمل
كمراجعني بيئيني ،بهدف ت�أهيلهم علميا وعمليا
لأداء هذه اخلدمة .وي�شرتط فى املتقدم �أن يح�صل
على م�ؤهل علمي مالئم و�أن يخ�ضع للربامج العلمية
التدريبية التى يحددها املجل�س املخت�ص .ويالحظ
�أن امل�ؤهل العلمي املطلوب مل يقت�صر على م�ؤهل
حما�سبي فقط.
املرحلة الثانية :املراجع البيئي القانوين
(املعتمد)
وت�ضم الأ�شخا�ص الذين اجتازوا املرحلة
ال�سابقة بالإ�ضافة �إلى توافر خربة العمل فى جمال
املراجعة البيئية ملدة ال تقل عن “ ”200يوم عمل
فى �صناعتني خمتلفتني ،و�أن يت�ضمن العمل على
الأقل نوعني من املراجعات الآتية:
 -1مراجعة مدى االلتزام.
 -2مراجعة �سيا�سات ال�شركة.
 -3مراجعة احلفاظ على الطاقة وا�ستخدامها.
 -4مراجعة دورة حياة املنتج.
املرحلة الثالثة :املراجع البيئي املتميز
وي�شرتط املجل�س �أن تتوافر اخلربة الآتية:
 -العمل على الأقل ملدة « »400يوم عمل فى ثالث�صناعات خمتلفة.
 �-أداء ثالثة �أنواع على الأقل من املراجعاتاملذكورة فى البند ال�سابق.
 -تقدمي بحث فى حدود  5000كلمة. -اجتياز �إمتحان �شفهي. -3ت�أهيل املراجع البيئي وفقا لربنامج معهد
املراجعني الداخليني IIA
يرى معهد املراجعني الداخليني �أن برنامج
 ISOي�ؤهل املراجع ملراجعة نظم الإدارة البيئية
فقط .وتتطلب مراجعة الأداء البيئي معرفة
�أكرثتتجاوزمعرفة نظم الأدارة البيئية .ولذا قام
معهد املراجعني الداخليني ب�أن�شاء جلنة �إعتماد
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املراجع البيئي Board of Environmental
 .)Auditor Certifications (BEACوهي

منظمة م�ستقلة غري هادفة للربح متنح �شهادة
الت�أهيل للمراجع بناء على معايري  ISOومعايري
�أخرى حتددها اللجنة .وتقوم بتدريب املحا�سبني
الذين يريدون �أن ي�صبحوا مراجعني بيئيني ،ثم
متنح �شهادة ت�سمى “.”BEAC 14000 Plus J
 -4ت�أهيل املراجع البيئي وفقا ل�شروط االحتاد
الدويل للمحا�سبني () IFAC
مل ي�ضع االحتاد الدويل للمحا�سبني برناجما
متكامال لت�أهيل املراجع للقيام ب�أعمال املراجعة
البيئية ،ولكنه قام بو�ضع بع�ض املهارات الأ�سا�سية
التى يجب توافرها لدى القائم باملراجعة البيئية،
وهي (:)IFAC, 2005
 -املعرفة بطبيعة ال�صناعة. -املعرفة بالق�ضايا البيئية والتى ت�شمل علوموتكنولوجيا البيئة.
 -املراجعة وفل�سفات التحقق و�أ�ساليبها. -نظم الرقابة وممار�ساتها و�أ�ساليب الرقابةالداخلية.
 -القوانني والتنظيمات البيئية.ويرى الباحث �أن برامج كل من منظمة املعايري
الدولية  ،ISOوم�شروع املجل�س االقت�صادى الأوربى
( ،)EMASي�صلحان لت�أهيل املراجع البيئي
الفنى املتخ�ص�ص� ،أما برنامج معهد املراجعيني
الداخليني ( )IIAفي�صلح لت�أهيل املراجع الداخلى.
ويعد برنامج االحتاد الدولى للمحا�سبني ()IFAC
هو الأكرث مالئمة لت�أهيل املراجع اخلارجى  ،نظرا
ملا يتميز به من مالءمة للواقع العملى .

رابعا :فريق املراجعة �أو اال�ستعانة باخلبري
هناك طريقتان للتغلب على نق�ص الت�أهيل
البيئي للمراجع ،وهما �إمتام عملية املراجعة البيئية
بوا�سطة فريق �أو اال�ستعانة باخلبري البيئي .
 -1فريق املراجعة
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لقد �أ�صبح من املتعارف عليه حاجة املراجعة
البيئية الى مهارات متعددة ال توفرها مهنة
بعينها  ،ولذلك ظهرت فكرة فريق املراجعة.
فلقد بينت درا�سة معهد املحا�سبني القانونيني فى
�إجنلرتا وويلز (� )ICAEW, 1992ضرورة �أن
ت�ؤدى املراجعة البيئية بوا�سطة فريق ي�ضم العديد
من التخ�ص�صات مثل املحا�سبني والقانونيني
واملهند�سني والبيئيني .وقد �أكدت درا�سة) 1993
 FEE,فكرة فريق املراجعة على �أن ي�ضم
الفريق التخ�ص�صات ال�سابقة ،بالإ�ضافة الى �أية
تخ�ص�صات �أخرى تتطلبها مهمة املراجعة� .أما
معهد املراجعة البيئية ( IEA )1991فريى �أن
فريق املراجعة يجب �أن تتوافر فيه املعرفة بنظم
املعلومات الإدارية والهند�سة والرقابة الداخلية
واملحا�سبة والتمويل والإح�صاء والقانون.
ويرى الباحث �أن فكرة فريق املراجعة
تواجه بع�ض ال�صعوبات التطبيقة ،مثل حتديد
التخ�ص�صات التى ينبغى �أن يت�ضمنها الفريق فى
ظل حاجة املراجعة البيئية �إلى جمموعة كبرية
من التخ�ص�صات غري املتفق عليها ،وحتديد نوعية
التخ�ص�ص الذى يتولى قيادة الفريق .

املراجع� ،أو �إ�ست�شاريا بيئيا ميلك مكتبه اخلا�ص
ويتم اال�ستعانه به عن طريق التعاقد لأداء خدمة
معينة� ،أو �أحد العاملني فى من�ش�أة العميل حمل
املراجعة.
�أنّ فكرة اال�ستعانة باخلبري ت�صاحبها م�شكلتان
رئي�سيتان هما كفاءة اخلبري وا�ستقالليته ،مما
يخلق الكثري من املخاوف لدى املراجع خا�صة �إذا
كان اخلبري ع�ضوا مبن�ش�أة العميل.
ويرى الباحث �إمكانية التغلب على امل�شكلة
ال�سابقة ،فوفقا ملعايري االحتاد الدويل للمحا�سبني
( )ISA, 1999ميكن �أن يقوم املراجع بتقييم عمل
اخلبري وذلك عن طريق:
 �إبرام اتفاقية قانونية ملزمة حتدد م�س�ؤول ّياتاخلبري بدقة.
 تقييم مدى توافر عنا�صر اال�ستقالليةواملو�ضوعية والت�أهيل الالزم فى اخلبري البيئي.
 تقييم �أعمال اخلبري بطرق معينة مثل عملا�ستف�سارات عن الإجراءات �أو اخلطوات التى
اتخذها اخلبري ،وعن م�صدر البيانات ومدى
كفايتها ومالءمتها و�إمكانية االعتماد عليها،
وعن طريق مراجعة �أوراق عمل اخلبري.

ت�سمح معايري املحا�سبة واملراجعة فى كل بلدان
العامل وعلى امل�ستوى الدويل باال�ستعانة باخلبري.
فاملراجع املايل لي�س خبريا فى كل �شيء ،وبالتايل
ف�إن مراجعة بع�ض املهام قد تتطلب امل�ساعدة.
وترى �إحدى الدرا�سات (� ) ISO, 2002أن اخلبري
الفني ميكن �أن ي�ساعد املراجع فى املجاالت الآتية:
 �إمداد املراجع باملعلومات الفنية عن عملياتاملن�ش�أة والأخطار والت�أثريات البيئية.
 حتديد نقاط القوة وال�ضعف فى نظام املعلوماتالبيئية �أو نظام الإدارة البيئية.
 �أداء االختبارات الفنية ،مثل تقييم معدالت�إنبعاثات التلوث الفعلية.
وترى نف�س الدرا�سة ال�سابقة �أن اخلبري البيئي
ميكن �أن يكون �إما �أحد العاملني �ضمن مكتب

خال�صة املبحث الثانى:

 -2اال�ستعانة باخلبري
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يخل�ص هذا املبحث �إلى �أن الت�أهيل احلالى
للمراجع املالى يقت�صر على اجلوانب التى متكنه
من القيام بوظيفة املراجعة املالية ،مما ميثل �أحد
العقبات التى تواجهه عند القيام مبراجعة الأداء
البيئي للمن�ش�آت .فمراجعة الأداء البيئي تتطلب
بع�ض الت�أهيل الإ�ضافى ،والذى ال يعنى �أن ي�صبح
املراجع خبريا فى ال�ش�ؤون البيئية الفنية ولكنه
يعنى توافر قد ٍر من املعرفة ال�ضرورية التى متكنة
من القيام بهذه الوظيفة .ويعد برنامج االحتاد
الدولى للمحا�سبني  IFACهو الأكرث مالءمة
لت�أهيل املراجع اخلارجى.
املبحث الثالث

املعوقات املتعلقة باملعايري وتنفيذ عملية
املراجعة
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يتطلب القيام مبراجعة الأداء البيئي نوعني
من املعايري هما املعايرياملهنية ومعايري (مقايي�س)
تقييم الأداء .ويواجه املراجع حال قيامه مبراجعة
الأداء البيئي م�شكلة عدم اكتمال كال النوعني
ال�سابقني من املعايري .فاملعايري والإر�شادات املهنية
املتعلقة مبراجعة الأداء البيئي مازالت فى طور
النمو ،كما �أن معايري (مقايي�س) الأداء املحا�سبية
وغري املحا�سبية مل تكتمل بعد .كما يواجه املراجع
�أي�ضا بع�ض املعوقات خالل املراحل املختلفة لتنفيذ
عملية املراجعة والتقرير عن نتائجها .ولذا يت�ضمن
هذا املبحث النقاط الآتية:
�أوال :تعدد وتنوع معايري املراجعة البيئية وتنوعها .
ثانيا :املعوقات املتعلقة بتخطيط عملية املراجعة
البيئية.
ثالثا :تعدد وتنوع نظم الرقابة الداخلية على
الق�ضايا البيئية وتنوعها.
رابعا :املعوقات املتعلقة بتنفيذ اختبارات املراجعة.
خام�سا :املعوقات املتعلقة بت�أثري الق�ضايا البيئية يف
تقرير املراجع.

اوال :تعدد وتنوع معايري املراجعة البيئية
تعرف املعايري ب�أنها «جمموعة الأمناط التى
يجب �أن يحتذى بها املراجع �أثناء �أدائه ملهمته،
والتى ت�ستنتج منطقيا من الفرو�ض واملفاهيم التى
تدعمها ،فهي �إذن مقايي�س يتم قيا�س العمل بها
من حيث اجلودة ومن حيث الأهداف التى ينبغي
الو�صول �إليها من القيام بهذا العمل ،ولذلك حتدد
تلك املعايري بو�ضوح ،وال يجوز العدول عنها» ( د.
�أمني ال�سيد لطفي  ،بدون �سنة ن�شر) .ويو�ضح هذا
التعريف اخل�صائ�ص التالية للمعايري:
 �إنها مقايي�س للحكم على �أداء املراجع. متعارف عليها بني �أع�ضاء املهنة. تعرب عن �أداء املراجع العادى الذى يبذل العنايةاملهنية املعقولة.
 ملزمة وال ميكن العدول عنها.http://journals.uob.edu.bh
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وتفيد املعايري املراجع فى جانبني هامني هما :
الأول :تنظيم عمله  ،فاملعايري متثل الإطار
الذى يحكم عمل املراجع منذ قبول املهمة وخالل
مراحل التخطيط لعملية املراجعة وتنفيذها وكتابة
التقرير.

الثاين� :أنها �أداة للحكم على الأداء ،فاملعايري
�أ�سا�س تقييم �أدلة الإثبات وا�ستنتاج نتائج الأداء.
ويواجه املراجع ثالثة �أنواع من املعايري هي:
النوع الأول :معايري املراجعة املقبولة قبوال عاما

Generally Accepted Auditing Standards
 .(GAASوتتمثل فى جمموعة املعايري التى و�ضعها

معهد املحا�سبني القانونيني الأمريكي والقت قبوال
عاما على امل�ستوين املحلى والدويل .وتنق�سم هذه
املعايري الى ثالث جمموعات و هي:
ا-املعايري العامة (�أو ال�شخ�صية) General
Standards

ب-معايري العمل امليداين Fieldwork Standards
ج-معايري �إعداد التقرير Reporting Standards

النوع الثاين� :إر�شادات �أو قوائم املراجعة

Statements of Auditing Standards SAS

وهي عبارة عن جمموعة من الإر�شادات التى ت�صدر
عند احلاجة .ولقد قامت املنظمات املحا�سبية
على امل�ستوين املحلي والدويل ب�إ�صدار العديد من
هذه الإر�شادات ،والتى تعد ملزمة للمراجع .ومن
�أمثلة الإر�شادات التى �أ�صدرها املعهد االمريكي
للمحا�سبني القانونيني:
 قائمة معايري املراجعة رقم « ،»11وا�ستخداماخلرباء
AICPA, SAS No. 11 “Using the
”Work of a Specialty

 قائمة معايري املراجعة رقم “ ،”54والت�صرفاتغري القانونية للعميل
AICPA, SAS No. 54 “Illegal Acts by
”Clients
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 قائمة معايري املراجعة رقم “ ،”55و�أخذ هيكلالرقابة الداخلية فى االعتبار عند مراجعة
القوائم املالية
AICPA, SAS No. 55 “Consideration
of the Internal Control Structure in a
”Financial Statement Audit

النوع الثالث :معايري (مقايي�س) تقييم الأداء
وتتمثل فى جمموعة املعايري (املقايي�س) التى
ي�ستخدمها املراجع للحكم على الأداء الفعلى.
ففيما يتعلق باملراحعة املالية ،تتمثل هذه
املعايري فى املبادئ املحا�سبية املقبولة قبوال
عاما «� .»GAAPأما مراجعة الأداء البيئي
فتحتاج �إلى معايري �أخرى بالإ�ضافة الى املعايري
املحا�سبية ،مثل:
* املعايري القانونية والتنظيمية.
* املعايري الفنية.
* املعايري االقت�صادية.
فمراجعة الأداء البيئي يحكمها العديد من
املعايري التى ت�صدر من جهات متعددة ،مما ميثل
�أحد ال�صعوبات التى تواجه املراجع .فقد ذكر
�أحد الباحثني (Beets, Douglas & Southern,
� )1999أن تقييم برنامج املراجعة البيئية يتطلب
العديد من املعايري املحا�سبية والفنية والقانونية.
كما ذكر مكتب «».Arthur D. Little, Inc
للمحا�سبة �أنه راجع الأداء البيئي ل�شركة «WMX
 ».Technologies, Incالأمريكية ،و�أنه اعتمد
فى مراجعته على املعايري الآتية (Sobnosky,
:)Kevin, 1999
 املعايري الفنية املطورة بوا�سطة وكالة حمايةالبيئة الأمريكية.
 بع�ض املعايري القانونية التى قدمتها وزارة العدلالأمريكية.
 معايري منظمة املعايري الدولية .14000 ISO ال�سيا�سات الداخلية لل�شركات.http://journals.uob.edu.bh

 املبادئ املحا�سبية املقبولة قبوال عاما. ممارا�سات ومعايري املراجعة املقبولة قبوال عاما.وعلى الرغم من قيام بع�ض املنظمات املهنية
على امل�ستوين املحلى والدولى ب�إ�صدار بع�ض
املعايري والإر�شادات التى تتعلق بقيام املراجع
اخلارجي مبراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت� ،إال
�أن هذه املعايري مل تكتمل بعد ،وما زالت فى طور
النمو والتكوين .وهذا يف�سر تقاع�س املراجعني عن
�أداء هذا الدور على الرغم من اعرتافهم ب�أهميته
و �ضرورة القيام به .فهناك بع�ض املخاطر التى
تواجه املراجع عند القيام باملراجعة البيئية فى ظل
عدم وجود معايري متعارف عليها �أو فى ظل وجود
بع�ض املعايري الغري املكتملة وهي:
�أ -اتخاذ القرار بعدم القيام باملراجعة البيئية.
وهذا هو البديل الذى ركن له الكثري من
املراجعني حتى الآن.
ب� -أداء عملية املراجعة البيئية عن طريق االعتماد
على معايري غري وا�ضحة وغري متعارف عليها،
واالعتماد على عمل الإ�ست�شا ّرين واخلرباء
ب�شكل كبري ،مما قد ي�ؤدي �إلى:
* تعر�ض م�صداقية نتائج املراجعة للخطر .فنتائج
املراجعة �سوف يتم احلكم عليها فى ظل
معايري ومقايي�س غري متعارف عليها ؛ وبالتالى
يكون هذا احلكم غري مر�ضي لكل من الإدارة
والأطراف امل�ستفيدة من عملية املراجعة.
* تعر�ضاملراجعللم�ساءلةاملهنيةنتيجةاالعتمادالكبري
على عمل الإ�ست�شاريينّ والذين قد تتوفر لديهم
املعرفة ببع�ض املعايري الفنية املرتبطة باملراجعة
البيئية مع عدم �إملام املراجع بهذه املعايري.
وعلى امل�ستوى املحلى فقد �أثار اجلهاز املركزى
للمحا�سبات ( )1م�شكلة عدم اكتمال معايري
متعارف عليها لأداء املراجعة البيئية ،حيث ذكر
�أنه عند القيام باملراجعة املالية ف�إننا نعتمد
اعتمادا قويا على املمارا�سات واملبادئ املحا�سبية
املتعارف عليها ،مما يعني وجود مقايي�س متعارف
عليها ميكن �أن يعتمد عليها املراجعون لتكوين
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ر�أيهم .وبالن�سبة �إلى املراجعة االلتزام ومراجعة
الأداء ي�سرت�شد املراجعون ب�سيا�سات احلكومة
والقواعد اخلا�صة بال�سلوكيات والآداب املهنية.
وفيما يتعلق مبراجعة الأداء البيئي ،ف�إنه يوجد
قدر �أقل من الإر�شاد؛ فما زالت املعايري املتعارف
عليها وال�سارية على هذا النوع من املراجعة فى
طور الظهور ف�ضال عن �أن الت�شريعات و�سيا�سات
احلكومة ما زالت �أي�ضا فى طور الظهور فى معظم
الأجهزة العليا للرقابة مبختلف الدول ،ولذا قد
يحدث �إختالف جوهري فى وجهات النظر املهنية
ب�ش�أن ما هو �سليم ومالئم بيئيا .ونتيجة لذلك
يوجد خماطر قد يتعر�ض لها اجلهاز من االعتماد
على املعايري غري املكتملة والتى قد تعر�ض نتائج
املراجعة للخطر.

 -4و�ضع خطط املراجعة

ثانيا :املعوقات املتعلقة بتخطيط عملية
مراجعة الأداء البيئي

-

يلتزم املراجع بالتخطيط لعملية املراجعة وفقا
ملعايري املراجعة املتعارف عليها ،والتى تلزم املراجع
بتخطيط مهمة املراجعة ب�شكل منا�سب وكاف،
ف�ضال عن توافر الإ�شراف الدقيق على �أعمال
م�ساعديه .وتتطلب مراجعة الأداء البيئي و�ضع
ا�سرتاتيجية كاملة ،والتي قد ال تختلف كثريا من
حيث عنا�صرها عن ا�سرتاتيجية املراجعة املالية
التقليدية (امل�ؤمتر الدويل اخلام�س ع�شرللأنت�ساوي
 .)1995وت�شمل ا�سرتاتيجية مراجعة الأدء البيئي
العنا�صر التالية:

 -1الهدف

يجب على املراجع حتديد هدف �أو �أهداف
مراجعة الأداء البيئي بو�ضوح ،وتتمثل هذه
الأهداف فى:
 -مراجعة مدى التزام املن�ش�أة بالقواننيوالتنظيمات وال�سيا�سات البيئية.
 -مراجعة االلتزامات البيئية امل�ستحقة علىاملن�ش�أة.
 -مراجعة مدى ت�أثري الق�ضايا البيئية �إلى قيمالأ�صول.
http://journals.uob.edu.bh
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-مراجعة تكاليف حماية البيئة .

 -2فريق املراجعة
فى �ضوء �أهداف عملية املراجعة يتم حتديد
امل�ؤهالت واخلربات التى يجب توافرها فى الفريق
الذى يتولى القيام بهذا العمل .وقد يتطلب الأمر
اال�ستعانة بخربات خارجية هند�سية �أو قانونية �أو
بيئية �أو غريها.

 -3جمال �أو نطاق املراجعة
وت�شمل هذه املرحلة حتديد املجاالت والعمليات
والأن�شطة واملواقع التى يجب �أن تغطيها عملية
املراجعة.

-

ويتم فى هذه املرحلة حتديد ما يلي :
نوعية وم�ستوى االختبارات املطلوبة .توقيت االختبارات.�أ�ساليب املراجعة التى �سوف ت�ستخدم.نوعية اخلربات التى �سوف يتم اال�ستعانة بهامن اخلارج.

 -5التوثيق
ويعني جتميع املعلومات الالزمة لأداء
مراجعة الأداء البيئي .ومن �أمثلة هذه املعلومات،
القوانني واللوائح احلكومية والقواعد التنظيمية
وال�سيا�سات البيئية واالتفاقيات البيئية املحلية
والدولية وغريها.

 -6و�ضع برنامج املراجعة
وتت�ضمن هذه اخلطوة حتديد العنا�صر الآتية:
 حتديد �أهداف املراجعة بدقة مع جدولة كلهدف.
 حتديد الإجراءات التنفيذية الالزمة لتحقيقهذه الأهداف.
 حتديد الأ�ساليب الواجب �إتباعها. حتديد الأ�شخا�ص الذين يتولون �أداء مهمةاملراجعة.
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 -التوقيت الالزم لكل �إجراء.

 -7املعايري
وت�شمل حتديد املعايري التى تنظم عملية
املراجعة ،وهي املعايري والإر�شادات املهنية،
بالإ�ضافة الى معايري تقييم الأداء والتي ت�شمل
معايري حما�سبية وقانونية وهند�سية وبيئية.

 -8التقرير
وت�شمل هذه املرحلة حتديد ما يلي :
 �صيغة التقرير. حمتوى التقرير. طريقة توزيع التقرير والأ�شخا�ص املرخ�ص لهمباحل�صول على ن�سخ .
ويواجه املراجع بع�ض ال�صعوبات خالل مراحل
عملية املراجعة البيئية  ،والتى ترجع الى اختالف
طبيعة هذا النوع من املراجعة عن املراجعة املالية.
فمراجعة الأداء البيئي تتطلب املعرفة الكافية عن
الوحدة وطبيعة ن�شاطها وعملياتها ومنتجاتها
وت�أثرياتها البيئية .وقد يتطلب ذلك من املراجع
جمهودات كبرية لتجميع هذه املعلومات.

ثالثا :تعدد نظم الرقابة الداخلية على
الق�ضايا البيئية وتنوعها.
 -1ت�أثري الق�ضايا البيئية على تقييم نظام
الرقابة الداخلية
يقوم املراجع بدرا�سة نظام (هيكل) الرقابة
الداخلية باملن�ش�أة ،وتقييمه وفقا ملعايري املراجعة
املتعارف عليها .ويهدف املراجع من هذا الإجراء
�إلى تقييم خطر الرقابة  .وفيما يتعلق بالق�ضايا
البيئية  ،يعرف خطر الرقابة ب�أنه خطر عدم وجود
رقابة �أو وجود رقابات غري كافية على الق�ضايا
البيئية ( .)FEE, 2002ويتكون هيكل الرقابة
الداخلية من ثالث عنا�صر هي :
 بيئة الرقابةوت�شمل فل�سفة الإدارة ومنط الت�شغيل و�أ�ساليب
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متابعة وتقييم الأداء.
 النظام املحا�سبي.ويت�ضمن الإجراءات التى مبوجبها يتم ح�صر
وقيا�سها وت�سجيل العمليات املالية واالقت�صادية
والإف�صاح عنها.
 �إجراءات الرقابةوت�شمل ال�سيا�سات وال�ضوابط التى ت�ضعها
الإدارة لت�ضمن �أن �أهداف املن�ش�أة يتم حتقيقها.
ولقد �أدى تزايد االهتمام بالق�ضايا البيئية
�إلى قيام �إدارة بع�ض املن�ش�آت ب�إن�شاء نظام الإدارة
البيئية والذى يتولى �إدارة الأمور البيئية والرقابة
عليها ،ولذا فهو جزء من النظام الكلي للإدارة
وجزء من النظام الكلي للرقابة باملن�ش�أة .ويرى
�أحد الباحثني (ال�سيد احمد ال�سقى � )1998أن
هناك بع�ض االنعكا�سات املبا�شرة لنظم الإدارة
البيئية على هيكل الرقابة الداخلية .فنظم الإدارة
البيئية �سوف ت�ضفى �أبعادا جديدة لعملية املراجعة
فيما يتعلق بهيكل الرقابة الداخلية فى جانبني هما:

الأول :ا�ستحداث �سجالت التلوث البيئي
ت�ستخدم هذه ال�سجالت لت�سجيل الأحداث
�أو الوقائع الفعلية التى تنطوي على خطر بيئي
ك�أ�سا�س لتوثيق املخاطر البيئية .وحتقق �سجالت
التلوث البيئي جمموعة من الأهداف �أهمها:
 توفري املعلومات املطلوبة للتقرير عن التكاليفوااللتزامات البيئية وت�ضمينها فى احل�سابات
والقوائم ،مما يزيد من امكانية االعتماد
عليها.
 عر�ض الآثار البيئية لأن�شطة املن�ش�أة فى �صورةتقارير بيئية ،تخدم �أغرا�ض تقييم الأداء،
ومتكن املراجع من تقييم الأداء البيئي
ومراجعته.
 توفري البيانات املحا�سبية والكمية املتعلقة بالأداءالبيئي.
 معاونة الأجهزة املخت�صة فى �إعداد اخلططوالربامج البيئية.
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 توفري بع�ض امل�ؤ�شرات البيئية التى ميكن �أنت�ساعد يف حتقيق الرقابة على الأداء البيئي
واتخاذ القرارات املالئمة.

الثاين :تغري اهتمامات املراجع و�أدواته عند
درا�سة هيكل الرقابة الداخلية وتقييمه.
تتطلب الأمور البيئية حتوال فى تركيز املراجع
واهتماماته عند درا�سة هيكل الرقابة الداخلية
وتقييمه .فينبغي على املراجع �أن يعطي مزيدا
من االهتمام خل�صائ�ص �أو معوقات نظام الرقابة
الداخلية ب�ش�أن الوقائع والأحداث التى تنطوي على
خماطر بيئية .فقد يركز املراجع على:
 �-إجراء مالحظات معينة فى مواقع التلوث. -الت�أكد من اختبارات م�ستويات التلوث. -التحديد الوا�ضح للم�س�ؤوليات املتعلقةباالنعكا�سات البيئية للأن�شطة اخلطرة.
 -الن�أكد من وجود الف�صل املالئم بني الإجراءاتاملتعلقة مبعاجلة واالحتفاظ وت�سجيل املواد
اخلطرة.

 -2ت�أثري الق�ضايا البيئية يف خطر املراجعة
عرف املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني
( )AICPA, 1983خطر املراجعة ب�أنه “ف�شل
املراجع فى تعديل ر�أيه بطريقة مالئمة عن قوائم
مالية تت�ضمن حتريف جوهري” .ووفقا لهذا
املعيار ف�إن املراجع يلتزم بتقدير خطر املراجعة
واالحتفاظ مب�ستوى منخف�ض من هذا اخلطر.
وي�شمل اخلطر الكلي ثالث انواع من اخلطر هي:
�أ -اخلطر املتالزم �أو الكامن Inherit Risk
وهو اخلطر املرتبط بطبيعة املهمة مو�ضوع
املراجعة.
ب -خطر الرقابة
ومت تعريفه فى البند ال�سابق.
ج -خطر االكت�شاف
وهو اخلطر الناجت عن عدم قيام �إجراءات
http://journals.uob.edu.bh
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املراجعة التى يتبناها املراجع باكت�شاف التحريفات
اجلوهرية بالقوائم املالية.
وت�ؤثر الق�ضايا البيئية يف اخلطر الكلي
للمراجعة عن طريق زيادة اخلطر املتزامن ،والذى
يزداد فى �صناعات معينة لها �أ�ضرار بالبيئية.
فلقد �أو�صت بع�ض الدرا�سات التي قام بها املعهد
الأمريكي للمحا�سبني القانونيني وجمعية املحا�سبة
الأمريكية (AICPA, 1991, AAA, (2000
�أنه علي املراجع الذى يتولى مراجعة قوائم مالية
ل�شركات ذات ت�أثري �سلبي يف البيئية �أن يقوم
باال�ستف�سار من الإدارة عما �إذا كانت ال�شركة لديها
خماطر عالية للتعر�ض لاللتزامات البيئية تتعلق
بتكاليف حماية البيئة .كما بينت نف�س الدرا�سة
ال�سابقة بع�ض احلاالت التى تعك�س خماطر تعر�ض
ال�شركة اللتزامات بيئية وهي:
 زيادة معدالت التلوث الفعلية عن املعدالتالقيا�سية.
 �شراء �أرا�ض ب�سعر منخف�ض عن �سعر ال�سوقب�سبب املخاطر البيئية.
البيع اجلزئي للأ�صول مع االحتفاظ بامللكية.ويرى الباحث �أن اختالف نظم الرقابة الداخلية
للتعامل مع الق�ضايا البيئية ميثل �أهم
ال�صعوبات التى تواجه املراجع .فاملراجع قد
يواجه نظم الرقابة الداخلية الآتية:
�أ -نظم رقابة داخلية ال ت�أخذ الق�ضايا البيئية فى
احل�سبان
فبع�ض املن�ش�آت لي�ست لديها �أ ّية اهتمامات
بيئية على الرغم من الآثار ال�سلبية لأن�شطتها على
البيئية .ولذا ف�إن نظم الرقابة الداخلية لها تفتقر
�إلى وجود �أدوات حتقق الرقابة على الأداء البيئي.
ويرتتب على ذلك �صعوبة قيام املراجع بتقييم نظم
الرقابة الداخلية وخطر الرقابة.

ب -نظم رقابة داخلية تت�ضمن نظام �إدارة بيئي
متتلك بع�ض املن�ش�آت نظاما للإدارة البيئية،
والذى يعد الأداة الرئي�سية لإدارة الق�ضايا البيئية
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والرقابة عليها .فتواجد هذا النظام باملن�ش�أة يوفر
املعلومات الآتية:
 -مدى االلتزام بالقوانني البيئية والقواعدالتنظيمية وال�سيا�سات البيئية للوحدة.
 -املخاطر البيئية التى تتعر�ض لها الوحدة.- -كفاءة وفعالية حتقيق الأهداف البيئية.

رابعا :املعوقات املتعلقة بتنفيذ اختبارات
املراجعة
�إن درا�سة نظم الرقابة الداخلية وتقييمه قد
يعطي م�ؤ�شرا جيدا للمراجع عن م�ستوى اخلطر
الكلى باملن�ش�أة .ويقوم املراجع بت�صميم جمموعة
اختبارات التحقق ،والتى يتوقف نوعيتها ومداها
على م�ستوى اخلطر ال�سابق تقديره .ففى هذه
املرحلة يقوم املراجع بتجميع القدر الكاف من
�أدلة الإثبات ،وذلك عن طريق جمموعة متعارف
عليها من الإجراءات مثل الفح�ص واملالحظة
وامل�صادقات واال�ستف�سارات ومراجعة العمليات
احل�سابية واملطابقة والفح�ص التحليلي وغريها.
وال يجد املراجع �صعوبة فى تنفيذ الإجراءات
ال�سابقة حال قيامه باملراجعه املالية التقليدية.
وتتطلب مراجعة املعلومات البيئية �أداء
نوعنب من االختبارات هما (:)FEE, 2002
الأول :اختبارات �أو �إجراءات حتليلية Analytical
Procedures

الثاين :اختبارات �أ�سا�سية �أو جوهرية

Substantive Test

وتتم الإجراءات التحليلية بهدف التعرف
على مدى وجود حتريفات جوهرية فى املعلومات
البيئية ،وذلك عن طريق مقارنة املعدالت الفعلية
للملوثات مع املعدالت القيا�سية .ومن �أمثلة هذه
الإجراءات:
 -تقييم العالقة بني املدخالت واملخرجات. -تقييم معدالت االنبعاث الفعلية والفاقد  ،وذلكعن طريق بيانات الفرتة ال�سابقة ،ومعدالت
ال�صناعات املثيلة.
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 -مقارنة كميات الفاقد فى عالقتها مع كميةاملنتجات �أو كمية املواد اخلام امل�ستخدمة.
وعلى الرغم من �أن الإجراءات التحليلية
ال�سابقة ال ينتج عنها دليل مراجعة مالئم ميكن
االعتماد عليه� ،إال �أنها ت�ساعد املراجع فى تقدير
نوعية ومدى االختبارات الأ�سا�سية الالزمة ،ولذا
يقوم املراجع ب�إجراء االختبارات الأ�سا�سية.
ويواجه املراجع بع�ض ال�صعوبات حال قيامه بهذه
االختبارات  ،هي:
� -1صعوبات تتعلق مبراجعة االلتزام
تعني مراجعة االلتزام البيئي قيام املراجع
بالتحقق من مدى التزام الوحدة بالقوانني
والت�شريعات البيئية .ويدخل �ضمن هذه املرحلة
�أي�ضا مراجعة مدى التزام الوحدة بالقواعد
التنظيمية التى ت�صدر من منظمات لها �سلطة
الرقابة على الوحدة ،مثل جهاز �ش�ؤون البيئة فى
م�صر .كما قد يقوم املراجع مبراجعة مدى التزام
الوحدة ب�أية �سيا�سات بيئية داخلية �أو اتفاقيات
دولية بيئية .ويتطلب القيام مبراجعة االلتزام قيام
املراجع ببع�ض الإجراءات الإ�ضافية ،مما ميثل
عبئا �إ�ضافيا عليه ،ومن �أمثلة هذه الإجراءات:
 -التعرف على جميع القوانني والت�شريعاتوالقواعد التنظيمية وال�سيا�سات الداخلية
واالتفاقيات املرتبطة بالأداء البيئي.
 -اال�ستف�سار من الإدارة عن �سيا�سات الوحدةو�إجراءاتها املتعلقة بااللتزام بالقوانني
والت�شريعات والتنظيمات واالتفاقيات.
 اال�ستف�سار من الإدارة عن �أية مطالبات �أو ق�ضايا�أو ادعاءات مرفوعة من الغري.
 ا�ستف�سارات من حمامى ال�شركة.ومن الأعباء الأخرى التى ينبغي �أن يقوم بها
املراجع تقييم ت�أثري عدم االلتزام باملتطلبات
ال�سابقة يف القوائمات املالية .فقد ي�ؤدي عدم
االلتزام �إلى حتريف جوهري نتيجة عدم القيا�س
ال�سليم �أو الإف�صاح غري املالئم عن الت�أثريات
املالية البيئية.
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� -2صعوبة احل�صول على �أدلة �إثبات كافية
ومالئمة لبع�ض �أر�صدة احل�سابات

االلتزامات بع�ض ال�صعوبات  ،كما �أن العديد من
املن�ش�آت قد تتجاهل هذا النوع من االلتزامات.

يتم �إعداد �أر�صدة احل�سابات املرتبطة
بالق�ضايا البيئية على �أ�سا�س تقديري ،ولذا فهي
تت�صف مبدى وا�سع من املعقولية .ويتطلب ذلك
من املراجع �أن يح�صل على فهم للإجراءات
والطرق املتبعة لإعداد هذه التقديرات .كما يقع
عليه عبء تقييم مدى معقولية هذه التقديرات
ودرجة ات�ساقها مع الأدلة الأخرى  .ومن �أمثلة هذه
احل�سابات ما يلي:

� -3صعوبات متعلقة بالقيام مبراجعة الأداء

�أ -تقييم الأ�صول
فالق�ضايا البيئة قد ت�ؤدي الى نق�ص كفاءة
الأ�صل �أو تلفه جزئيا �أو كليا مما ي�ؤ ّثر جوهريا
يف قيم الأ�صول .كما �أن بع�ض املن�ش�آت قد تقوم
ب�شراء �أ�صول منخف�ضة القيمة ب�سبب احتوائها على
�أخطار بيئية .ويطالب املراجع فى جميع املجاالت
ال�سابقة باتخاذ الإجراءات التى ت�ضمن �إظهار
الأ�صول يف القوائم املالية بالقيم العادلة .كما يرى
بع�ض الباحثني (� )Toms, Steve, 2001أن بع�ض
املن�ش�آت قد حتقق �سمعة بيئية جيدة ،والذى ينعك�س
يف �صورة زيادة مبيعات ال�شركة وحتقيق �أرباح غري
عادية ،مما ي�ستلزم ح�ساب �شهرة بيئية.

ب -تقييم االلتزامات البيئية
وتعد من �أهم و�أ�صعب الق�ضايا التى تواجه
املراجع .ويوجد فى الواقع العملي نوعان من
االلتزامات البيئية هما:

الأول :التزامات بيئية فعلية
ومن �أمثلة ذلك االلتزام النا�شئ عن قيام
املن�ش�أة بتنظيف موقع معني وفقا للقانون �أو
القواعد التنظيمية .وتقوم عادة �إدارة املن�ش�آت
بتقدير هذا االلتزام والإف�صاح عنه يف القوائمات
املالية .ويلتزم املراجع مبراجعة دقة هذه املبالغ.

الثاين :التزامات بيئية حمتملة
وهي التزامات �سوف تقع على املن�ش�أة فى حالة
حتقق �شرط �أو ظرف مع ٍني .ويكتنف تقدير هذه
http://journals.uob.edu.bh

تهدف مراجعة الأداء املتعلقة بالبيئة الى
تقييم الأداء البيئي للمن�ش�أة ثم احلكم على
كفاءة واقت�صاد وفعالية حتقيق الأهداف .وقد
يواجه املراجع بع�ض ال�صعوبات عند مراجعة
الأداء البيئي ،والذى قد يت�ضمن بع�ض البيانات
الكمية وبع�ض البيانات الو�صفية .كما �أن مراجعة
مدى كفاءة و اقت�صاد وفعالية حتقيق الأهداف
البيئية قد يحتاج الى معايري �أخرى فنية وقانونية
واقت�صادية .

خام�سا :املعوقات املتعلقة بت�أثري الق�ضايا
البيئية على تقرير املراجع
يقوم املراجع املايل بالتعبري عن ر�أية فى
القوائمات والتقارير املالية بعد �إمتام عملية
املراجعة والفح�ص من خالل �إ�صدار تقرير
املراجعة .ويتكون هذا التقرير من ثالث فقرات
�أ�سا�سية هي:
 فقرة املقدمةوتت�ضمن هذه الفقرة القوائمات املالية التى
متت مراجعتها وتواريخها ،كما تو�ضح التفرقة
بني م�سئولية الإدارة (والتي تتمثل فى �إعداد هذه
القوائم) ،وم�س�ؤولية املراجع (والتي تتمثل فى
�إبداء الر�أي).
 فقرة النطاقتت�ضمن هذه الفقرة طبيعة ونطاق عملية
املراجعة ،والتزام املراجع مبعايري املراجعة
املتعارف عليها .كما تظهر �أن املراجعة تعطى
�ضمان ًا معقو ًال ولي�س مطلق ًا ،و�أن الفح�ص فى
معظم الأحوال اختباري ولي�س �شام ًال.
 فقرة الر�أيوالتي يعرب فيها املراجع عن ر�أيه يف مدى تعبري
القوائمات والتقارير املالية ب�صدق وعدالة عن
نتائج الأعمال واملركز املايل والتدفقات النقدية
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للمن�ش�أة .ويديل املراجع بر�أيه بناء على معايري
م�ستقرة هي املبادئ املحا�سبية املقبولة قبوال عاما.
ويوجد �أربعة �أنواع من التقارير والتى تتوقف
على نوع الر�أي الذى ي�صدره املراجع وهي:
 الر�أي النمطي �أو املعياري Standard Opinionوهو التقرير الذى ي�صدر بدون �أي حتفظات
ويعطي ر�أيا �إيجابيا فى مدى تعبري القوائمات
والتقارير املالية ب�صدق وعدالة عن نتائج
الأعمال واملركز املايل والتدفقات النقدية.
 الر�أي املقيد �أو املتحفظ A qualified Opinionوي�صدر فى حالة بع�ض املخالفات غري اجلوهرية.
ولذا يذكر فيه املراجع عبارة ،فيما
عدا�(..............أثر معني يحدده املراجع)
ف�إن القوائمات املالية تظهر بعدالة........
 الر�أي ال�سالب An Adverse Opinionوي�صدر فى حالة وجود خمالفات جوهرية ملبادئ
املحا�سبة .ولذا يذكر فيه املراجع عبارة،
�أن القوائمات والتقارير املالية ال تظهر
بعدالة........
 االمتناع عن الر�أي A disclaimer of Opinionوي�صدر فى حالة عدم توافر بع�ض املعلومات
ال�ضرورية� ،أو تواجد �أحداث غري م�ؤكدة قد ت�ؤثر
جوهريا يف القوائمات املالية.
ويعك�س تقرير املراجعة ال�سابق نتيجة الأداء
املايل دون الأداء البيئي ،والذى �أ�صبح ي�ؤثر جوهريا
على القوائم املالية .كما �أن العديد من الأطراف
اخلارجية والداخلية تتطلع �إلى ر�أي املراجع فى
الأداء البيئي .فكما يرى �أحد الباحثني (�صفاء عبد
احلق عبد احلميد� )1988 ،أن املراجعني ال يزالون
منذ حوايل �أربعني �سنة فى �إ�صدار نف�س التقرير
على الرغم من تزايد نوعية م�ستخدمي التقارير
وتزايد احتياجاتهم من املعلومات الأخرى .كما
يرى باحث �آخر (د� .أحمد �إبراهيم ابو خليل)1987
�أن تقرير مراجع احل�سابات يجب �أن يت�ضمن جميع
جوانب الأداء و لي�س الأداء االقت�صادي فقط.
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ويواجه املراجع بع�ض ال�صعوبات التي تتعلق
بكيفية التقرير عن الأداء البيئي .وتتمثل هذه
ال�صعوبات فيما يلي:

 -1مكان التقرير عن الأداء البيئي
يواجه املراجع بديلني للتعبري عن ر�أيه فى
الأداء البيئي � .أولهما هو التقرير عن الأداء البيئي
فى �صلب تقرير املراجعة التقليدي  ،وثانيهما فى
تقرير منف�صل .ويكتنف �أيا من البديلني �صعوبات
معينة .ففى ظل البديل الأول يواجه املراجع
م�شكلة االلتزام بنموذج التقرير .وفى ظل البديل
الثاين يواجه املراجع �أعباء �إعداد تقرير جديد ،
بالإ�ضافة �إلى م�شكلة �صعوبة الف�صل بني الأداء
املايل والأداء البيئي.

 -2اجلهات التى يوجه �إليها التقرير
ففى املراجعة املالية يوجه التقرير الى �أ�صحاب
ال�شركة � ،أما فى ظل مراجعة الأداء البيئي -فحتى
الآن -ال توجد معايري حتدد اجلهات التى يوجه
�إليها التقرير.

 -3تعدد معايري الأداء
ففى ظل املراجعة املالية ي�صدر املراجع ر�أية
فى ظل توافر معايري متعارف عليها تتمثل فى
املبادئ املحا�سبية .وتتطلب مراجعة الأداء البيئي
معايري �أخرى قانونية وفنية وهند�سية ،والتى مل
ت�صبح م�ألوفة للمراجع .وي�ؤدي عدم توافر معايري
وا�ضحة �إلى م�ستوى �أقل خلدمة املراجع .وقد �أكد
االحتاد الدويل للمحا�سبني ( )IFAC, 2000هذه
امل�شكلة حينما ذكر �أن م�ستوى اخلدمة التى يقدمها
املراجع ت�صنف الى م�ستويني هما:
الأول :امل�ستوى العايل High Level

ويتحقق فى ظل توافر جمموعة وا�ضحة من معايري
الأداء والتى ت�سهل عملية احل�صول على دليل كاف ومالئم.
الثاين :امل�ستوى املتو�سط �أو العادي Moderate
Level

ويتحقق فى حالة عدم توافر معايري وا�ضحة
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للأداء .ونظرا لرغبة املراجع فى تقدمي م�ستوى
عال من اخلدمة ف�إنه قد يتخوف من الإدالء
بر�أيه فى الأداء البيئي فى ظل عدم توافر معايري
وا�ضحة.

خال�صة املبحث الثالث:
يخل�ص هذا املبحث �إلى �أن تنفيذ عملية
املراجعة البيئية فى ظل الو�ضع الراهن يواجه
جمموعة من املعوقات �أهمها تعدد وتنوع معايري
املراجعة البيئية  ،والتى ت�شمل معايري حما�سبية
واقت�صادية وقانونية وبيئية وغريها  ،كما �أن نظم
الرقابة الداخلية على الق�ضايا البيئية تعدد وتتنوع
والتى ترتاوح ما بني نظم رقابة داخلية ال ت�أخذ
الق�ضايا البيئية فى احل�سبان ونظم رقابة داخلية
تت�ضمن نظما فرعية للإدارة البيئية ،بالإ�ضافة
�إلى حاجة املراجعة البيئية �إلى �أ�ساليب اختبارات
�إ�ضافية  ،ف�ضال عن تعدد طرق التقرير عن نتيجة
هذه املراجعة .
املبحث الرابع

الدرا�سة امليدانية
يتناول هذا املبحث الدرا�سة امليدانية  ،وذلك
بهدف التعرف على �آراء كل من معدى التقارير
ال�سنوية ومراجعيها فى م�صر حول املعوقات التى
تواجه املراجع اخلارجي عند القيام مبراجعة
الأداء البيئي .ويعر�ض هذا املبحث املنهجية املتبعة
الختبار فرو�ض الدرا�سة وعينتها ،والتى تت�ضمن
هدف الدرا�سة امليدانية ،وفرو�ضها ،وجمتمع
الدرا�سة  ،وت�صميم �أدوات جمع البيانات  ،وحتديد
متغريات الدرا�سة وقيا�سها ،واختبارات الفرو�ض
وحتليل نتائج الدرا�سة امليدانية ولذا ف�إن هذا
املبحث يت�ضمن النقاط الآتية :
�أوال :هدف الدرا�سة امليدانية .
ثانيا :فرو�ض الدرا�سة .
ثالثا :جمتمع الدرا�سة وعينتها.
رابعا :ت�صميم �أدوات جمع البيانات .
خام�سا :جمع البيانات ومراجعتها .
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�ساد�سا :حتديد متغريات الدرا�سة وقيا�سها.
�سابعا :كيفية اختبار فرو�ض الدرا�سة .
ثامنا :الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة فى
اختبارات الفرو�ض .
تا�سع ًا :واختبارات الفرو�ض
عا�شر ًا :وحتليل نتائج الدرا�سة امليدانية

�أوال :هدف الدرا�سة امليدانية :
تهدف الدرا�سة امليدانية �إلى التعرف على �آراء
كل من معدى التقارير املالية ومراجعيها فى م�صر
حول حول املعوقات التى تواجه املراجع اخلارجي
عند القيام مبراجعة الأداء البيئي  .وبعبارة �أخرى
يحاول البحث  -فى اجلزء امليدانى منه  -الإجابة
عن الت�سا�ؤالت الآتية :
)((1هل توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة فى م�صر حول املعوقات
املرتبطة باملحا�سبة عن الأداء البيئي واالف�صاح
عنه والتي تواجه املراجع اخلارجى حال قيامه
بعملية املراجعة البيئية ؟
) ((2هل توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة فى م�صر حول املعوقات
املرتبطة بت�أهيل املراجع والتى تواجهه حال
قيامه بعملية املراجعة البيئية ؟
)((3هل توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة فى م�صر حول املعوقات
املرتبطة بعدم اكتمال املعايري والتى تواجه
املراجع اخلارجى حال قيامه بعملية املراجعة
البيئية؟
ثانيا :فرو�ض الدرا�سة
للإجابة �إلى الأ�سئلة ال�سابقة فقد متت �صياغتها
فى �شكل فرو�ض قابلة لالختبار الإح�صائى ،وذلك
فى �صورة فر�ض العدم على النحو التالى :

الفر�ض الأول:
"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
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بقيا�س الأداء البيئي والإف�صاح عنه والتى تواجه
املراجع اخلارجى حال قيامه بعملية املراجعة
البيئية " .

بالفئتني ( �أ ) و( ب) ،والذين لهم حق مراجعة
�شركات الأموال وذلك ب�إدارة مراقبة ح�سابات
املن�ش�آت ال�صناعية ،وكذلك بع�ض املراجعني ب�إدارة
متابعة تنفيذ اخلطة وتقييم الأداء .

"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بت�أهيل املراجع والتي تواجهه حال قيامه بعملية
املراجعة البيئية ".

(ج) املديرون املاليون باملن�ش�آت ال�صناعية :

الفر�ض الثاين:

الفر�ض الثالث:
"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بعدم اكتمال املعايري والتى تواجه املراجع اخلارجى
حال قيامه بعملية املراجعة البيئية ".

ثالثا :جمتمع الدرا�سة وعينتها :
يتحدد جمتمع الدرا�سة وعينة امل�ستق�صى منهم
على النحو التايل :
( )1جمتمع الدرا�سة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة فى الأطراف الآتية :

(�أ) املراجعون بالقطاع اخلا�ص :
وهم الطرف الذى ميكن �أن يتولى فح�ص الأداء
البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية التابعة للقطاع اخلا�ص �أو
ذات امللكية امل�شرتكة .ويتحدد جمتمع الدرا�سة لهذه
الطائفة فى مراجعى احل�سابات زمالء و�أع�ضاء
جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية امل�شتغلني
باملهنة وباملكاتب الكربى (*) ،وذلك نظرا ملا تتمتع
به هذه املكاتب من �إمكانيات مادية وخربة مهنية
ت�ساعد فى �أداء عملية املراجعة البيئية.

(ب) املراجعون باجلهاز املركزى للمحا�سبات:
وهم الطرف الذى ميكن �أن يتولى فح�ص الأداء
البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية التابعة لقطاع الأعمال
العام �أو ذات امللكية امل�شرتكة .ويتحدد جمتمع
الدرا�سة لهذه الطائفة فى مراقبى احل�سابات
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وميثلون وجهة نظر معدى القوائم والتقارير
املالية ،ويتحدد جمتمع الدرا�سة لهذه الطائفة
فى املديرين املاليني باملن�ش�آت العاملة فى جمال
ال�صناعات الكيماوية واملقيدة �أ�سهمها فى بور�صة
الأوراق املالية .وقد مت اختيار قطاع ال�صناعات
الكيماوية نظرا ملا ت�سببه �أن�شطة هذه ال�صناعات
من تلوث للبيئة .
( )2عينة الدرا�سة :
تتحدد عينة الدرا�سة على النحو التايل :
�أ -بالن�سبة �إلى املراجعني بالقطاع اخلا�ص ،ونظرا
لكرب حجم جمتمع الدرا�سة ومن ثم �صعوبة
االعتماد على �أ�سلوب احل�صر ال�شامل ،فقد
مت االعتماد على �أ�سلوب العينات ،حيث ت�شتمل
عينة الدرا�سة على  240مراجعا من جمتمع
الدرا�سة الأ�صلى البالغ  641مفردة.
ب -بالن�سبة �إلى املراجعي اجلهاز املركزى
للمحا�سبات ،مت الإعتماد على �أ�سلوب العينات
 ،كما مت حتديد حجم العينة وفقا للمعادلة
ال�سابق ذكرها فى البند (�أ) .وقد �إ�شتملت
عينة الدرا�سة على عدد  89مراجعا من جمتمع
الدرا�سة البالغ  121مراجعا.
ج -بالن�سبة �إلى املديرين املاليني باملن�ش�آت العاملة
فى قطاع ال�صناعات الكيماوية ،ونظرا ل�صغر
حجم جمتمع الدرا�سة البالغ � 31شركة فقد مت
االعتماد على �أ�سلوب احل�صر ال�شامل ،و من ثم
فقد بلغت عينة الدرا�سة  31مديرا ماليا .

رابعا :ت�صميم �أدوات جمع البيانات :
نظرا حلداثة مو�ضوع البحث فى الواقع
التطبيقي امل�صرى فقد مت ا�ستخدام �أ�سلوب
اال�ستق�صاء كو�سيلة جلمع البيانات ،بالإ�ضافة
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�إلى بع�ض املقابالت ال�شخ�صية فى احلاالت التى
تطلبت ذلك .وقد مت ت�صميم قائمتي ا�ستق�صاء
حيث مت توجيه الأولى �إلى طائفة املراجعني بكل من
القطاع اخلا�ص واجلهاز املركزى للمحا�سبات ،ومت
توجيه الثانية �إلى طائفة املديرين املاليني باملن�ش�آت
العاملة بقطاع ال�صناعات الكيماوية .
وقد ا�شتملت القائمتان على بع�ض الأ�سئلة
امل�شرتكة جلميع الطوائف بهدف التعرف على
�آرائهم حول بع�ض النقاط  ،كما ا�شتملت على بع�ض
الأ�سئلة املوجهة �إلى طائفة بعينها بهدف التعرف
على وجهة نظر هذه الطائفة حول بع�ض النقاط
الأخرى  .وقد ا�شتملت قوائمات اال�ستق�صاء على
عدد من الأ�سئلة كما يلي :
 -1قائمة اال�ستق�صاء املوجهة �إلى املراجعني
بالقطاع اخلا�ص واجلهاز املركزى للمحا�سبات
ت�ضمنت هذه القائمة �أربعة �أجزاء رئي�سية كما
يلي :
�أ -اجلزء الأول ( :مفهوم املراجعة البيئية و�أهميتها
و�أهدافها و�أنواعها )
ب -اجلزء الثاين( :دور املراجع اخلارجي
وم�س�ؤوليته)
ج -اجلزء الثالث ( :معوقات �أداء املراجعة البيئية)
وي�شتمل على �أ�سئلة تتناول التعرف على �آراء
امل�ستق�صى منهم حول املعوقات التى تواجه
املراجع اخلارجي حال قيامه بعملية املراجعة
البيئية .
د -اجلزء الرابع( :متطلبات مراجعة الأداء البيئي
و�إجراءاتها)
 -2قائمة اال�ستق�صاء املوجهة �إلى املديرين املاليني
باملن�ش�آت ال�صناعية
ت�ضمنت هذه القائمة خم�سة �أجزاء رئي�سية كما
يلي :
�أ -اجلزء الأول  ( :مفهوم الأداء البيئي و�أهميته )
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ب -اجلزء الثاين( :مفهوم املراجعة البيئية
و�أهميتها و�أهدافها و�أنواعها )
ج -اجلزء الثالث ( :دور وم�س�ؤوليته املراجع )
د -اجلزء الرابع  ( :معوقات �أداء املراجعة البيئية)
وي�شتمل على �أ�سئلة بهدف التعرف على �آراء
امل�ستق�صى منهم حول املعوقات التى تواجه املراجع
اخلارجى حال قيامه بعملية املراجعة البيئية .
ه -اجلزء اخلام�س( :املتطلبات املقرتحة لأداء
املراجعة البيئية)
وقد روعي فى ت�صميم قائمتي اال�ستق�صاء
ال�سابقتني ا�ستخدام الأ�سئلة املغلقة حتى ت�سهل
عملية التحليل الإح�صائى والأ�سئلة املفتوحة حتى
يتاح للم�ستق�صى منهم �إبداء ر�أيهم بحرية وعدم
التقيد بالأ�سئلة الواردة بقائمة اال�ستق�صاء  .وفيما
يتعلق بالأ�سئلة املغلقة فقد ت�ضمن بع�ضها �أ�سئلة
ذات مقيا�س ترتيبي مثل مقيا�س  Likertخما�سى
التق�سيم الذى �أعطى �أوزان ًا ترجيحية تتوقف على
طبيعة ال�س�ؤال )مدى املوافقة ،مدى الأهمية ،مدى
الت�أثري )...
هذا وقد قام الباحث بت�صميم قوائم
اتاال�ستق�صاء على مرحلتني ،ت�ضمنت املرحلة
الأولى الت�صميم املبدئى للقائمتني ،ثم قام
الباحث مبقابلة �شخ�صية مع بع�ض املراجعني
بالقطاع اخلا�ص وباجلهاز املركزى للمحا�سبات
واملديرين املاليني باملن�ش�آت ال�صناعية حيث مت
عر�ض القوائمات عليهم بهدف التعرف على نقاط
ال�ضعف فيها وحتديد مدى مالءمة وكفاية الأ�سئلة
وو�ضوح ال�صياغة .وقد �أ�سفرت هذه املرحلة عن
�إجراء بع�ض التعديالت فى �صياغة بع�ض الأ�سئلة،
كما مت �إ�ضافة �أ�سئلة �أخرى حتى �أ�صبحت القائمتان
فى �صورتهما النهائية الواردة مبلحق الدرا�سة .

خام�سا :جمع البيانات ومراجعتها:
بعد االنتهاء من ت�صميم قوائمات اال�ستق�صاء يف
�صورتها النهائية ،ح�صل الباحث على موافقة
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة والإح�صاء
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قائمات ،لي�صل عدد القوائم امل�ستخدمة فعليا
فى التحليل الإح�صائى الى ( )53قائمة ،مبا
ميثل ن�سبة ( )%59,55من حجم العينة .
 بالن�سبة �إلى املديرين املاليني باملن�ش�آت ال�صناعيةالعاملة بقطاع ال�صناعات الكيماوية ،فقد مت
ا�ستالم ( )27قائمة من بني ( )31قائمة مت
توزيعها بالفعل ،وقد مت ا�ستبعاد قائمة واحدة
لي�صل عدد القائمات امل�ستخدمة فعليا فى
التحليل الإح�صائى الى ( )26قائمة  ،مبا ميثل
ن�سبة ( )%83,87من حجم العينة .
ويو�ضح اجلدول التالى رقم ( )1جمتمع الدرا�سة
وعينتها ،وقائمات اال�ستق�صاء امل�ستلمة
وامل�ستخدمة فى التحليل الإح�صائى جلميع
امل�ستق�صى منهم .

للقيام بالدرا�سة امليدانية ( ،)1ثم تلى ذلك
توزيع قوائم اال�ستق�صاء على امل�ستق�صى منهم
وجمعها ومراجعتها بغر�ض ا�ستبعاد القائمات
غري ال�صاحلة منها .وقد �أ�سفرت عملية
املراجعة عما يلي :
 بالن�سبة �إلى مراجعى القطاع اخلا�ص ،متا�ستالم ( )153قائمة من �أ�صل ( )240قائمة
مت توزيعها ،وقد مت ا�ستبعاد �إحدى ع�شرة
قائمة لي�صل عدد القائمات امل�ستخدمة فعليا
فى التحليل الإح�صائى �إلى ( )142قائمة ،مبا
ميثل ن�سبة ( )%59,17من حجم العينة .
 بالن�سبة �إلى مراجعى اجلهاز املركزىللمحا�سبات ،مت ا�ستالم ( )59قائمة من بني
( )89قائمة مت توزيعها ،وقد مت ا�ستبعاد �ست

جدول رقم ()1
بيان مبجتمع وعينة الدرا�سة وقوائم اال�ستق�صاء امل�ستلمة وامل�ستخدمة فى التحليل الإح�صائى جلميع
الطوائف امل�ستق�صى منها
الطوائف امل�ستق�صى منها

جمتمع
الدرا�سة

عينة الدرا�سة

القائمات الواردة

القائمات امل�ستبعدة

القائمات امل�ستخدمة فى
التحليل الإح�صائى

 مراجعو القطاع اخلا�ص مراجعو اجلهاز املركزىللمحا�سبات
 املديريون املالييون باملن�ش�آتال�صناعية

641

240

عدد
153

%
63,75

عدد
11

%
4,58

عدد
142

%
59,17

129

89

59

66,29

6

6,74

53

59,55

31

31

27

87,09

1

3,22

26

83,87

اجمالى

801

360

239

66,38

18

5

221

61,38
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امل�صدر :حتليل البيانات املجمعة من قائم
اتاال�ستق�صاء

�ساد�سا :حتديد متغريات الدرا�سة وقيا�سها :
يتطلب االختبار والتحليل الإح�صائى لفرو�ض
الدرا�سة حتديد املتغريات التى ت�شملها هذه
الفرو�ض وقيا�سها ،وتتمثل هذه املتغريات فيما يلي:
 معوقات القيام بعملية املراجعة البيئيةيقا�س هذا املتغري من خالل ال�س�ؤال رقم
( )13الوارد فى قائمة اال�ستق�صاء املوجهة الى
املراجعني ،وال�س�ؤال رقم ( )16الوارد فى قائمة
اال�ستق�صاء املوجهة �إلى املديرين املاليني.
�سابعا :كيفية اختبار فرو�ض الدرا�سة :
تطلبت عملية اختبار فرو�ض الدرا�سة القيام
باملراحل الآتية:
املرحلة الأولى :جتهيز البيانات ،وت�شمل :
 -1مراجعة الردود الواردة فى قائمات اال�ستق�صاء.
 -2ترميز البيانات  ،وتتم كما يلي :
�أ -الأ�سئلة التى تت�ضمن االختيار من بني عدة
�إجابات  ،تعطى �أرقام م�سل�سلة (، 3 ، 2 ،1
)....
ب -الأ�سئلة التى تت�ضمن �إجابتني فقط  ،يعطى
رقم ( )1للموافقة ،ورقم ( )2لعدم املوافقة .
ج -الأ�سئلة التى تت�ضمن خم�س درجات وفقا
ملقيا�س  Likertمثل مدى املوافقة � ،أو مدى
الت�أثري� ،أو مدى الأهمية  ،مت ترميزها كما يلي:
 موافق جدا/م�ؤثر جدا  /مهم جدا  /مالئم جا()5
موافق /م�ؤثر /مهم/مالئم ()4حمايد ()3 غري موافق /غري م�ؤثر/غري مهم/غري مالئم()2
 غريموافق �إطالقا  /غري م�ؤثر �إطالقا /غريhttp://journals.uob.edu.bh

118

مهم �إطالقا /غري مالئم �إطالقا ()1
 -3تفريغ البيانات ،متت هذه العملية با�ستخدام
برنامج اجلداول الإلكرتونية  ،Excelحتى
�أ�صبحت البيانات فى �صورة �صاحلة للتحليل
الإح�صائى .

املرحلة الثانية  :التحليل واالختبار الإح�صائى
وقد متت عملية التحليل وفقا لربمامج ( )SPS

نظرا ل�شيوع هذا الربنامج و�سهولة ا�ستخدامه .

ثامنا :الأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة فى
اختبارات الفرو�ض:
نظرا لأن املعلومات التى مت جتميعها من
امل�ستق�صى منهم هى معلومات و�صفية ،ت�أخذ
�شكل فئات � Categoriesأو اختيارات ،فقد
مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية الالمعلمية
( ،)Nonparametric Testsوهى :
 -1اختبار كاChi-Square ²
مت ا�ستخدم هذا االختبار لقيا�س معنوية
االختالف بني الأطراف الثالثة امل�ستق�صى منهم،
وذلك فى احلاالت التى كانت فيها البيانات
را�سمية.
 -2اختبار كرو�سكال وال�س Kruskal Wallis
Test

مت ا�ستخدم هذا االختبار لقيا�س معنوية
االختالف بني الأطراف الثالثة امل�ستق�صى منهم ،
وذلك فى احلاالت التى �أخذت فيها البيانات �شكل
فئات .
 -3اختبار مان ويتنى Mann Whitney
مت ا�ستخدم هذا االختبار لقيا�س معنوية
االختالف بني طائفتني فقط من الطوائف الثالث
امل�ستق�صى منهم.

تا�سعاً :اختبارات الفرو�ض وحتليل نتائج
الدرا�سة امليدانية
يتناول هذا اجلزء عر�ضا الختبارات فرو�ض
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الدرا�سة والنتائج امليدانية التى تو�صلت �إليها  ،ثم
درا�سة وحتليلها وتقييمها هذه النتائج  ،وذلك بهدف
التعرف على مدى اتفاق �أو اختالف املراجعني
بالقطاع اخلا�ص واجلهاز املركزى للمحا�سابات
واملديرين املاليني باملن�ش�آت ال�صناعية فى م�صر
حول املعوقات التى ميكن �أن تواجه املراجع للقيام
باملراجعة البيئية

 - 1اختبار الفر�ض الأول:
يهدف هذا الفر�ض �إلى التعرف على �آراء
املراجعني بكل من القطاع اخلا�ص واجلهاز
املركزى للمحا�سبات واملديرين املاليني باملن�ش�آت
ال�صناعية حول املعوقات املرتبطة باملحا�سبة عن
الأداء البيئي والإف�صاح عنه والتى ميكن �أن تواجه
املراجع اخلارجى حال قيامه مبراجعة الأداء
البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية  .وقد متت �صياغة هذا
الفر�ض فى �صورة فر�ض العدم كما يلى :
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« ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف املهتمة
بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة بقيا�س الأداء
البيئي واالف�صاح عنه والتى تواجه املراجع اخلارجى
حال قيامه بعملية املراجعة البيئية" .
وقد ت�ضمنت قائمتا اال�ستق�صاء �س�ؤاال ي�ضم
ثالث ع�شرة عبارة مق�سمة �إلى جمموعتني تخت�ص
املجموعة الأويل مبعوقات القيا�س وتخت�ص
املجموعة الثانية مبعوقات الإف�صاح .وقد مت ا�ستقاء
هذه املعوقات من الأدب املحا�سبى والدرا�سات
التطبيقية ال�سابقة ور�ؤية الباحث .وقد طلب من
امل�ستق�صى منهم حتديد مدى موافقتهم على
ذلك وفقا ملقيا�س  Likertذى الدرجات اخلم�س.
ويعر�ض اجلدول التالى رقم ( )2نتائج االختبار
إح�صائي لهذا الفر�ض با�ستخدام
والتحليل ال
ّ
. Kruskal-Walss Test
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جدول رقم ()2
معنوية االختالف بني مراجعى القطاع اخلا�ص ومراجعى اجلهاز واملديرين املاليني ب�ش�أن
معوقات املحا�سبة والإف�صاح عن الأداء البيئ والتى تواجه املراجع اخلارجى فى القيام باملراجعة البيئية
متو�سط �إجابات امل�ستق�صى منهم
املعوقات

 م�شاكل مرتبطة بالقيا�س املحا�سبى:( -)1عدم التحديد ال�سليم ملفاهيم املحا�سبة البيئية
( -)2عدم قيا�س التكاليف غريالظاهرة
حلمايةالبيئة (مثل التكاليف البيئية عند تغيري نظم
الإنتاج) .
( -)3عدم معاجلة بنود تكاليف حماية البيئة
ب�صورة تتالءم مع املبادىْ املحا�سبية املتعارف عليها .
( -)4عدم قيا�س االلتزامات البيئية الفعلية التى
�أ�صبحت واجبة بحكم القوانني والتنظيمات البيئية.
( -)5عدم قيا�س االلتزامات البيئية املحتملة .
( -)6عدم قيا�س النق�ص فى قيم الأ�صول الناجت عن
الأ�ضرار البيئية.
( -)7عدم القيا�س واالعرتاف ببع�ض الأ�صول
الناجتة عن اهتمام املن�ش�أة بالق�ضايا البيئية (مثل
ال�شهرة البيئية).
( -)8عدم قيا�س املنافع البيئية كميا (مثل
االنخفا�ض فى معدالت التلوث) الفعلية) .
الإف�صاح غري املالئم عن الأداء البيئي:
( -)1االختالف فى منط التقارير البيئية .
( -)2االختالف فى نوعية املعلومات البيئية التى يتم
الإف�صاح عنها ( مالية وغري مالية).
( -)3االختالف فى حجم املعلومات التى يف�صح
عنها .
( -)4االختالف فى دورية التقارير البيئية (ربع
�سنوية� ،سنوية ،كل ثالث �سنوات) .
( -)5االختالف فى مكان الإف�صاح عن املعلومات
البيئية ( فى �صلب القوائم املالية  ،فى تقارير
منف�صلة � ،ضمن تقرير جمل�س الإدارة ) .
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قيمة كا²
املح�سوبة
من

نوع
م�ستوى
الداللة االختالف

املراجعون
بالقطاع
اخلا�ص
4.56

املراجعون
باجلهاز

املديرون
املاليون

KWT

4.58

4.02

7.413

0.031

4.69

4.71

4.65

0.334

 0.846غري معنوى

4.68

4.67

4.69

0.014

معنوى

 0.933غري معنوى

3.73

3.77

2.69

6.743

0.024

معنوى

4.62

4.02

2.73

9.487

0.012

معنوى

4.75

4.32

2.88

8.168

0.016

معنوى

4.80

4.83

4.77

0.470

 0.791غري معنوى

4.81

4.75

4.88

1.919

 0.383غري معنوى

4.87

4.83

4.96

2.708

 0.258غري معنوى

4.73

4.66

4.65

1.091

 0.580غري معنوى

4.95

4.64

4.65

0.631

 0.729غري معنوى

4.71

4.58

4.69

2.832

 0.242غري معنوى

4.75

4.68

4.69

1.266

 0.531غري معنوى

4.68

4.60

4.58

1.785

 0.410غري معنوى

4,66

4,70

4,73

0,594

 0,743غري معنوى
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 امل�صدر :التحليل الإح�صائى لبيانات الدرا�سةامليدانية .
 معنوى �أى �أن م�ستوى الداللة <  ،0.05غريمعنوى �أى �أن م�ستوى الداللة > . 0,05
 م�ستوى املعنوية امل�ستخدم P value( 0.05=.)0.05
ومن بيانات اجلدول رقم ( )2يالحظ الآتى :
 عدم وجود اختالفات معنوية بني املراجعنيبكل من القطاع اخلا�ص واجلهاز املركزى
للمحا�سبات واملديرين املاليني باملن�ش�آت
ال�صناعية حول املعوقات التى تواجه املراجع
اخلارجى عند القيام بعملية املراجعة البيئية ،
حيث بلغ م�ستوى الداللة ( )0.337وهو �أكرب
من ( ،)0.05مما يعنى �أن االختالفات غري
معنوية ،وعلى هذا ال يرف�ض فر�ض العدم على
�أنه :
"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة فى م�صر حول املعوقات
التى تواجه املراجع اخلارجى حال قيامه بعملية
املراجعة البيئية ".
 وجود اختالفات بني الأطراف الثالثةامل�ستق�صى منها حول جمموعة املعوقات املتعلقة
مب�شاكل القيا�س املحا�سبى ،حيث بلغ م�ستوى
الداللة ( )0.031وهو �أقل من ( ،) 0.05مما
يعنى �أن االختالفات معنوية .وبالنظر �إلى متو�سط
�إجابات امل�ستق�صى منهم جند �أنها بلغت ()4.56
ملراجعى القطاع اخلا�ص )4.58( ،ملراجعى
اجلهاز املركزى للمحا�سبات )4.02( ،للمديرين
املاليني باملن�ش�آت ال�صناعية وجميعها �أكرب من
( )3التى متثل درجة املحايد  ،مما يعنى �أن جميع
الأطراف قد وافقت على �أن امل�شاكل املرتبطة
بالقيا�س املحا�سبى تعد �أحد املعوقات التى تواجه
املراجع اخلارجى  .وميكن تف�سري االختالفات بني
الأطراف الثالثة ب�أنها اختالفات فى درجة املوافقة
ولي�س فى اجتاهها .
 بالنظر �إلى البنود الثمانية التى متثل م�شاكلhttp://journals.uob.edu.bh

القيا�س املحا�سبي ك�أحد معوقات القيام
باملراجعة البيئية جند الآتى :
• اتفاق جميع الأطراف على �أن التحديد ال�سليم
ملفاهيم املحا�سبة البيئية  ،وعدم القيا�س لبنود
تكاليف حماية البيئة غري الظاهرة (مثل
تكاليف نظافة البيئة عند تغيري نظام الإنتاج)،
وعدم قيا�س النق�ص فى قيم الأ�صول الناجت
عن الأ�ضرار البيئية ،وعدم االعرتاف ببع�ض
الأ�صول الناجتة عن اهتمام املن�ش�أة بالق�ضايا
البيئية (مثل ال�شهرة البيئية ) ،وعدم قيا�س
املنافع البيئية كميا متثل جمموعة من املعوقات
التى تواجه املراجع اخلارجى حال قيامه بعملية
املراجعة البيئية .
• عدم االتفاق بني الأطراف الثالثة على �أن
البنود �أرقام ( ،)3،4،5وهى عدم معاجلة
بنود تكاليف حماية البيئة ب�صورة تتالءم
املبادى املحا�سبية املتعارف عليها ،وعدم
مع
ْ
قيا�س االلتزامات البيئية الفعلية  ،وعدم قيا�س
االلتزامات البيئية املحتملة ،متثل معوقات
حيث وافق املراجعون بكل من القطاع اخلا�ص
واجلهاز املركزى للمحا�سبات على اعتبارهم
معوقات ،بينما رف�ض املديرون املاليون ذلك
بحجة �أنهم يقومون مبعاجلة جميع بنود
للمبادى املحا�سبية املتعارف
التكاليف وفقا
ْ
عليها ،بالإ�ضافة �إلى �أنهم ي�أخذون فى
احل�سبان �أية التزامات فعلية �أو حمتملة �سواء
كانت التزامات بيئية �أو غري بيئية .
 موافقة جميع الأطراف امل�ستق�صى منها على �أنالإف�صاح غري املالئم عن الأداء البيئي ميثل
�أهم املعوقات التى تواجه املراجع اخلارجى
حال قيامه بعملية املراجعة البيئية  ،حيث جاء
متو�سط �إجابات امل�ستق�صى منهم ملراجعى
القطاع اخلا�ص ومراجعى اجلهاز واملديرين
املاليني ( )4.65( ،)4.66( ،)4.73على
التوالى ،كما بلغ م�ستوى الداللة  ) 0.58وهو
�أكرب من ( ،) 0.05مما يعنى �أن االختالفات
غري معنوية  ،وبالتالى وجود اتفاق .كما جاءت
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االختالفات غري معنوية �أي�ضا بالن�سبة جلميع
البنود التى تقع حتت هذه املجموعة ،وهى
االختالف فى كل من منط التقارير البيئية،
ونوعية املعلومات البيئية التى يتم الإف�صاح
عنها ،وحجم املعلومات ،ودورية التقارير
البيئية ،ومكان الإف�صاح عن املعلومات البيئية،
حيث �أكد جميع الأطراف �أن املراجعة البيئية
حتتاج �إلى �إف�صاح مالءمتها ومتكامل ميكن
من املقارنة بني املن�ش�آت املختلفة .

 - 1اختبار الفر�ض الثاين:
يهدف هذا الفر�ض �إلى التعرف على �أراء
املراجعني بكل من القطاع اخلا�ص واجلهاز
املركزى للمحا�سبات واملديرين املاليني باملن�ش�آت
ال�صناعية حول املعوقات املرتبطة بت�أهيل املراجع
اخلارجى حال قيامه مبراجعة الأداء البيئي

للمن�ش�آت ال�صناعية .وقد متت �صياغة هذا الفر�ض
فى �صورة فر�ض العدم كما يلى :
"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بت�أهيل املراجع والتى تواجهه حال قيامه بعملية
املراجعة البيئية" .
وقد ت�ضمنت قائمتا اال�ستق�صاء �س�ؤاال ي�ضم
�أربع عبارات تخت�ص بت�أهيل املراجع املالى
للقيام بعملية املراجعة البيئية .وقد مت ا�ستقاء
هذه املعوقات من الأدب املحا�سبى والدرا�سات
التطبيقية ال�سابقة ور�ؤية الباحث .وقد طلب من
امل�ستق�صى منهم حتديد مدى موافقتهم على
ذلك وفقا ملقيا�س  Likertذى الدرجات اخلم�س.
ويعر�ض اجلدول التالى رقم ( )3نتائج االختبار
والتحليل الإح�صائي لهذا الفر�ض با�ستخدام
. Kruskal-Walss Test

جدول رقم ()3
معنوية االختالف بني مراجعى القطاع اخلا�ص ومراجعى اجلهاز واملديرين املاليني ب�ش�أن
معوقات ت�أهيل املراجع حال قيامه باملراجعة البيئية
املعوقات

ت�أهيل املراجع:
( -)1الق�صور فى التفرقة بني املفاهيم املختلفة
للمراجعة البيئية (فنية � ،إدارية  ،خارجية) .
( -)2عدم كفاية اخلربة املحا�سبية وحدها
للقيام باملراجعة البيئية .
( -)3عدم الإملام الكافى من جانب املراجع
بالكم املتنوع من القوانني والت�شريعات البيئية .
( -)4عدم �إملام املراجع بالنواحى الفنية
املرتبطة بالق�ضايا البيئية .

http://journals.uob.edu.bh

متو�سط �إجابات امل�ستق�صى منهم
قيمة كا²
املراجعون املراجعون املديرون املح�سوبة
بالقطاع
باجلهاز املاليون من KWT
اخلا�ص
4.20

4.16

4.71

4.72

4.68

4.62

3.61

3.88

3.62

3.81

4.23
4.69
4.53
3.58
4.73

0.966
0.053
1.542
0.371
8.702

م�ستوى
الداللة

0.617
0.974
0.463
0.831
0.015

نوع االختالف

غري معنوى
غري معنوى
غري معنوى
غري معنوى
معنوى
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 امل�صدر :التحليل الإح�صائى لبيانات الدرا�سةامليدانية  -.معنوى �أى �أن م�ستوى الداللة <
 ،0.05غري معنوى �أى �أن م�ستوى الداللة >
0,05
 م�ستوى املعنوية امل�ستخدم P value( 0.05=.)0.05
ومن بيانات اجلدول ال�سابق رقم ( )3يالحظ
ا َالتي:
 بالن�سبة �إلى املعوقات املتعلقة بت�أهيل املراجعاملالى للقيام بعملية املراجعة البيئية ،فقد
جاءت االختالفات غري معنوية ،مما يعنى
اتفاق جميع الأطراف امل�ستق�صى منهم على �أن
عدم الت�أهيل الكافى للمراجع املالى يعد معوقا
كبريا عند القيام بهذا النوع من املراجعة .
 بالنظر �إلى البنود االربع التى تتكون منها هذهاملجموعة جند الآتى :
• اتفاق جميع الأطراف على �أن البندين الأول
والثانى واملتعلقني بالتفرقة بني املفاهيم
املختلفة للمراجعة البيئية  ،وعدم كفاية اخلربة
املحا�سبية وحدها للقيام بعملية املراجعة
البيئية ،هما معوقان كبريان حيث انح�صرت
درجة موافقة االطراف الثالثة ما بني موافق
وموافق جدا.
• اتفاق جميع الأطراف على �أن عدم الإملام الكافى
من جانب املراجع بالكم الهائل من القوانني
والتنظيمات البيئية ميثل �أحد املعوقات  ،ولكن
جاءت درجة املوافقة �أقل من البندين ال�سابقني
حيث انح�صرت ما بني حمايد وموافق .
• هناك اختالف بني الأطراف الثالثة امل�ستق�صى
منهم حول البند الرابع اخلا�ص بعدم �إملام
املراجع بالنواحى الفنية املرتبطة بالق�ضايا
البيئية ،حيث جاءت موافقة املراجعني على هذا
البند �ضعيفة مبتو�سط قدره ( )3.62ملراجعى
القطاع اخلا�ص )3.81( ،ملراجعى اجلهاز
املركزى للمحا�سبات ،بينما بلغت درجة موافقة
http://journals.uob.edu.bh

املديرين املاليني ( .)4.73وتف�سر االختالفات
فى درجة املوافقة على �أن املراجعني يرون �أن
عدم الإملام بالنواحى الفنية املرتبطة بالق�ضايا
البيئية ال ميثل معوقا كبريا ،فهم لي�سو مطالبني
ب�أن يكونوا خرباء بيئيني ،كما ميكنهم اال�ستعانة
باخلبري البيئي فى احلاالت التى تتطلب ذلك.
بينما اليزال املديرون املاليون يعتقدون �أن
املراجعة البيئية تتطلب الإملام ببع�ض اجلوانب
الفنية التى تخرج عن نطاق عمل املراجع
املالى.

 - 1اختبار الفر�ض الثالث:
يهدف هذا الفر�ض �إلى التعرف على �أراء
املراجعني بكل من القطاع اخلا�ص واجلهاز
املركزى للمحا�سبات واملديرين املاليني باملن�ش�آت
ال�صناعية حول املعوقات املرتبطة بعدم اكتمال
املعايري والتي تواجه املراجع اخلارجى حال قيامه
مبراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت ال�صناعية  ،مما
يخلق �صعوبات تنفيذ عملية املراجعة .وقد متت
�صياغة هذا الفر�ض فى �صورة فر�ض العدم كما
يلى :
"ال توجد اختالفات جوهرية بني الأطراف
املهتمة بعملية املراجعة حول املعوقات املرتبطة
بعدم اكتمال املعايري والتى تواجه املراجع اخلارجى
حال قيامه بعملية املراجعة البيئية".
وقد ت�ضمنت قائمتا اال�ستق�صاء �س�ؤاال ي�ضم
خم�س عبارات .وقد مت ا�ستيقاء هذه املعوقات من
الأدب املحا�سبى والدرا�سات التطبيقية ال�سابقة
ور�ؤية الباحث .وقد طلب من امل�ستق�صى منهم
حتديد مدى موافقتهم على ذلك وفقا ملقيا�س
 Likertذى الدرجات اخلم�س.
ويعر�ض اجلدول التالى رقم ( )4نتائج االختبار
والتحليل االح�صائى لهذا الفر�ض با�ستخدام
. Kruskal-Walss Test
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جدول رقم ()4
معنوية االختالف بني مراجعى القطاع اخلا�ص ومراجعى اجلهاز واملديرين املاليني ب�ش�أن املعوقات املرتبطة
بعدم اكتمال املعايري والتى تواجه املراجع اخلارجى لأداء املراجعة البيئية
املعوقات

متو�سط �إجابات امل�ستق�صى منهم
قيمة كا²
املراجعون املراجعون املديرون املح�سوبة
بالقطاع
من KWT
املاليون
باجلهاز
اخلا�ص

معايري املراجعة:
( -)1عدم كفاية معايري املراجعة املتعارف عليها
للقيام باملراجعة البيئية .
4.74
4.73
( -)2عدم كفاية �إر�شادات �أو قوائم املراجعة
ال�صادرة عن املنظمات املهنية واخلا�صة
باملراجعة البيئية.
2.51
2.63
( -)3عدم كفاية معايري الأداء املتعلقة باملراجعة
املالية للأغرا�ض البيئية.
4.77
4.58
( -)4تعدد جهات �إ�صدار املعايري الالزمة
للمراجعة البيئية .
4.68
4.58
( -)5تعدد املعايري الالزمة لأداء املراجعة
البيئية ما بني حما�سبية وقانونية وتنظيمية وفنية
4.64
4.61
واقت�صادية.
 امل�صدر :التحليل الإح�صائى لبيانات الدرا�سة امليدانية . معنوى �أى �أن م�ستوى الداللة <  ، 0.05غري معنوى �أى �أن م�ستوى الداللة > . 0,054.60

 -م�ستوى املعنوية امل�ستخدم . )0.05= P value( 0.05

ومن بيانات اجلدول ال�سابق رقم ( )3يالحظ
ا َالتي:
 موافقة جميع الأطراف امل�ستق�صى منها على�أن م�شكلة معايري املراجعة البيئية متثل �أحد
املعوقات الهامة ،حيث جاءت االختالفات
بينهم غري معنوية ،حيث بلغ م�ستوى الداللة
( ،)0.744وهو �أكرب من ( ،)0.05وكانت
درجة املوافقة متقاربة جدا حيث بلغت
( )4.60ملراجعى القطاع اخلا�ص)4.64( ،
ملراجعى اجلهاز )4.65( ،للمديرين املاليني .
 بالنظر �إلى البنود اخلم�سة التى متثل م�شكلةمعايري املراجعة  ،جند الآتى :
• اتفاق جميع الأطراف امل�ستق�صى منها على �أن
معايري املراجعة املتعارف عليها ال تتعار�ض مع
املراجعة البيئية ولكنها غري كافية للقيام بها،
مما يعنى احلاجة الى �إ�صدار معايري ملمار�سة
http://journals.uob.edu.bh

4.64

م�ستوى
الداللة

نوع
االختالف

4.65

0.590

0.744

غري معنوى

4.65

0.724

0.969

غري معنوى

4.58

12.007

0.007

معنوى

4.54

4.974

0.083

غري معنوى

4.50

1.768

0.413

غري معنوى

4.62

0.59

0.971

غري معنوى

هذا النوع من املراجعة .كما �أن معايري الأداء
املتعلقة باملراجعة املالية غري كافية �أي�ضا للقيام
باملراجعة البيئية ،نظر ًا لأن املراجعة البيئية
حتتاج �إلى جمموعة متنوعة من املعايري .
 يرى مراجعو القطاع اخلا�ص ومراجعو اجلهاز�أن �إر�شادات وقائمات املراجعة ال�صادرة عن
املنظمات املهنية مثل قائمة معايري املراجعة
الدولية رقم ( )1010وغريها كافية للقيام
ب�أعمال املراجعة البيئية ،بينما يبدو �أن
املديرين املاليني لي�س لديهم املعرفة الكافية
عن هذه الإ�صدارات اجلديدة حيث يعتقدون
�أن هذه الإر�شادات والقائمات ال تزال غري
كافية .ويف�سر هذا االختالف على �أن املراجعني
املاليني على معرفة جيدة باملعايري املهنية
الدولية ،ولديهم الرغبة فى ممار�سة هذا النوع
من املراجعة وفقا لهذه املعايري .
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ويخل�ص الباحث من اختبار فرو�ض البحث �إلى
�أن هناك �أربعة معوقات رئي�سية تواجه ممار�سة
املراجعة البيئية فى م�صر ،يتعلق �أولها بعدم
القيا�س املحا�سبي لبع�ض البنود املرتبطة بالق�ضايا
البيئية  ،ويرتبط ثانيها بعدم الإف�صاح �أو الإف�صاح
غري املالئم عن هذه البنود ،مما يتطلب تطوير
النظام املحا�سبي لقيا�س الأداء البيئي واالف�صاح
عنه  .ويتناول ثالث هذه املعوقات م�شكلة عدم
الت�أهيل الكافى للمراجع اخلارجى ملمار�سة
املراجعة البيئية ملا تتطلبه من معرفة فنية� .أما
�آخر هذه املعوقات فيتمثل فى عدم �إكتمال معايري
املراجعة البيئية فى م�صر .
ملخ�ص البحث ونتائجه وتو�صياته
لقد �أ�صبحت الق�ضايا البيئية ذات ت�أث ٍري
جوهري يف نتيجة �أعمال املن�ش�أة ومركزها املالى
ّ
وا�ستمراريتها من خالل ت�أثريها املبا�شر وغري
املبا�شر يف الكثري من بنود القوائم والتقارير املالية.
كما �أ�صبح الأداء البيئي جزء ًا ال يتجز�أ من الأداء
ال�شامل للمن�ش�أة بجوانبه االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية ،و�أ�صبح منو املن�ش�آت وا�ستمراريتها فى
بيئة الأعمال يقا�س بجودة الأداء ال�شامل ولي�س
بجودة الأداء االقت�صادى فقط كما كان �سائدا يف
املا�ضى .
وعلى الرغم من �إدراك مهنة املراجعة لت�أثري
الأداء البيئي يف املن�ش�أة وقيام مهنة املحا�سبة
بتوفري بع�ض املعلومات البيئية املالية وغري املالية
�ضمن القوائم املالية �أو فى تقرير جمل�س الإدارة �أو
فى تقارير منف�صلة  ،وحاجة العديد من الأطراف
للت�أكد من �صحة هذه املعلومات� ،إال �أنها مازالت
تتقاع�س عن التحقق من �سالمة هذه املعلومات .
وتنبع �أهمية البحث من حاجة الأطراف ذوى
امل�صلحة فى املن�ش�أة واملجتمع من املعلومات البيئية
املوثقة  ،والتى متكنهم من تقييم الأداء البيئي لها،
وحاجة املراجع اخلارجى �إلى التحقق من هذا
الأداء؛ مما ي�ساعد فى ت�ضييق الفجوة بني ما تقدمه
املهنة وبني توقعات واحتياجات امل�ستخدمني.
ولقد ا�ستهدفت الدرا�سة فى هذا البحث حتديد
http://journals.uob.edu.bh

املعوقات التي حتد من قيام املراجع اخلارجى
امل�صرى من مراجعة الأداء البيئي للمن�ش�آت
ال�صناعية ذات الت�أثريات البيئية .
وقد ا�شتملت الدرا�سة �أربعة مباحث ،حيث
تناول املبحث الأول دور وم�سووليتها مهنة املحا�سبة
فى قيا�س الأداء البيئي والتقرير عنه ،ومدى قيام
النظم املحا�سبية احلالية بقيا�س البنود املرتبطة
بالأداء البيئي ،والإف�صاح عنها .وتناولت الدرا�سة
فى املبحث الثانى مدى مالءمة اخلربة املحا�سبية
لأداء املراجعة البيئية ،ومدى مالءمة الت�أهيل
احلايل للمراجع اخلارجي لأداء املراجعة البيئية،
واالجتاهات املختلفة لت�أهيل املراجع ،وفكرة فريق
املراجعة �أواال�ستعانة باخلبري .وتناولت الدرا�سة
فى املبحث الثالث املعوقات املتعلقة بتنفيذ عملية
املراجعة البيئية ،مثل تعدد املعايري وعدم اكتمالها
وتنوعها ،وتعدد وتنوع نظم الرقابة الداخلية على
الق�ضايا البيئية ،وكيفية �أداء اختبارات املراجعة
لبع�ض البنود املرتبطة بالأداء البيئي ،وت�أثري
الق�ضايا البيئية يف تقرير املراجع .وقد اخت�ص
املبحث الرابع بالدرا�سة امليدانية والتي تناولت
ا�ستق�صاء الأطراف املهتمة بعملية املراجعة فى
م�صر متمثلة فى مراجعى القطاع اخلا�ص زمالء
و�أع�ضاء جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
وامل�شتغلني باملهنة كمراجعني للمن�ش�آت التابعة
للقطاع اخلا�ص �أو ذات امللكية امل�شرتكة �أو ذات
اال�ستثمار االجنبى امل�صرى امل�شرتك ،ومراجعى
اجلهاز املركزى للمحا�سبات العاملني بالفئتني (�أ،
ب ) وب�إدارة متابعة تنفيذ اخلطة وتقييم الأداء
كمراجعني للمن�ش�آت التابعة لقطاع الأعمال العام
�أو ذات امللكية امل�شرتكة  ،واملديرين املاليني لهذه
املن�ش�آت كمعدين للمعلومات املحا�سبية املرتبطة
بالأداء البيئي  .وقد ا�شتملت قوائم اال�ستق�صاء
على جميع الأ�سئلة الالزمة للتحقق من فرو�ض
البحث ،حيث مت تفريغ البيانات املجمعة منها
وحتليلها با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية
املالئمة .وقد ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية
الالمعلمية  Non-Parametric Testsمثل
Mann Whitney Test & Wilcoxon Test
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Chi-Square Test & Kruskal Wallis Test
& ،والتى تالئم طبيعة البيانات ،بالإ�ضافة �إلى

الأ�ساليب الإح�صائية الو�صفية مثل التكرارات
واملتو�سطات والن�سب املئوية وغريها .
وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى جمموعة من النتائج
�أهمها ما يلى :
 �أن مهنة املحا�سبة -وفقا للمعايري املحا�سبيةال�صادرة فى هذا ال�ش�أن� -أ�صبحت م�س�ؤولة عن
قيا�س الأداء البيئي للمن�ش�آت والإف�صاح عنه.
 �أن النظم املحا�سبية للمن�ش�آت مازالت تتقاع�سعن القيام بهذا الدور ب�شكل مالئم.
 �أن عدم القيا�س والإف�صاح املالئم للبنوداملرتبطة بالأداء البيئي ميثل �أحد العقبات
التى تواجه املراجع حال قيامه بعملية املراجعة
البيئية.
 �أن الت�أهيل احلالى للمراجع املالى يقت�صر فقطعلى اجلوانب التى متكنه من القيام بوظيفة
املراجعة املالية ،و�أن القيام باملراجعة البيئية
يتطلب بع�ض الت�أهيل الإ�ضافى.
 �أن الت�أهيل الإ�ضافى ال يعنى �أن ي�صبح املراجعخبريا فى ال�ش�ؤون البيئية الفنية ولكنه يعنى
توافر قدرا من املعرفة ال�ضرورية التى متكنة
من القيام بهذه الوظيفة.
 �أن برنامج االحتاد الدولى للمحا�سبني  IFACهوالأكرث مالئمة لت�أهيل املراجع اخلارجى للقيام
بعملية املراجعة البيئية  ،نظرا لأنه ال يتطلب من
املراجع �أن يكون خبريا بيئيا وفى نف�س الوقت
يوفر له امل�ستوى املالئم من املعرفة البيئية .
 �أن قيام املراجع املالى مبراجعة الأداء البيئي معاال�ستعانة باخلرباء الفنيني هو االجتاه املف�ضل
بدال من �أداء املراجعة البيئية بوا�سطة فريق
يت�ضمن كافة التخ�ص�صات ملا لهذا االجتاه من
م�شكالت تتعلق بعدم التحديد الدقيق لل�سلطات
وامل�سئوليات.
 �أن تعدد وتنوع املعايري وعدم اكتمالها ي�ؤدى �إلىhttp://journals.uob.edu.bh
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قيام املراجع باتخاذ �أحد بديلني� ،أولهما هو
عدم القيام باملراجعة البيئية وثانيهما هو �أداء
عملية املراجعة البيئية عن طريق االعتماد على
معايري غري وا�ضحة وغري متعارف عليها  ،مما
قد ي�ؤدي �إلى تعر�ض م�صداقية نتائج املراجعة
للخطر ،وتعر�ض املراجع للم�ساءلة املهنية.
 �أن اختالف نظم الرقابة الداخلية للتعامل معالق�ضايا البيئية والذى يرتاوح ما بني نظم
رقابة داخلية ال ت�أخذ الق�ضايا البيئية فى
احل�سبان ونظم رقابة داخلية تت�ضمن نظما
فرعية للإدارة البيئية ،ميثل �أحد ال�صعوبات
التى تواجه املراجع.
 �أن املراجعة البيئية حتتاح �إلى �أ�ساليب اختبارات�إ�ضافية ال توفرها املراجعة املالية .
 يواجه املراجع �صعوبة كيفية التقرير عن نتيجةهذه املراجعة.
فى �ضوء ما �أ�سفرت عن الدرا�سة من نتائج
يو�صى الباحث مبا يلى :
 �أن تقوم اجلهات الت�شريعية فى م�صر ب�إجراءتعديالت فى القوانني ذات ال�صلة مبهنة
املحا�سبة واملراجعة (مثل قانون ال�شركات
رقم  159ل�سنة  ، 1981وقانون قطاع الأعمال
العام رقم  203ل�سنة  ،1991وقانون �سوق
ر�أ�س املال رقم  95ل�سنة  )1992وذلك ب�إلزام
املن�ش�آت ال�صناعية بالإف�صاح عن الأداء البيئي
ب�شقيه املالى وغري املالى ،على �أن يرد باللوائح
التنفيذية للقوانني املخت�صة مناذج موحدة
للإف�صاح تلتزم به كافة املن�ش�آت  ،لت�سيل عملية
املراجعة واملقارنة بني املن�ش�آت .
 ينبغى للهيئة العامة ل�سوق املال فى م�صر �أنتقوم ب�إلزام املن�ش�آت ال�صناعية املقيدة لديها
ب�أعداد تقارير خا�صة (وفقا لنماذج حمددة
تقوم ب�إعدادها الهيئة) ،تظهر الأداء البيئي
للمن�ش�أة و�أثره يف نتائج �أعمالها ومركزها املالى
وا�ستمراريتها ،على �أن تخ�ضع هذه التقارير
للمراجعة.
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 �ضرورة قيام اجلهات امل�س�ؤولة عن �إعداد م�شروعمعايري املراجعة امل�صرية (ال�صادر وفقا لقرار
وزير االقت�صاد رقم  625ل�سنة  )2000بت�ضمن
هذا امل�شروع بع�ض املعايري الالزمة ملراجعة
الأداء البيئي للمن�ش�آت .وميكن فى هذا ال�ش�أن
اال�ستفادة من معايري املراجعة الدولية مثل
املعيار رقم  100اخلا�ص مبهمة الت�أكيد ملراجعة
املعلومات البيئية غري املالية واملعيار رقم 1010
اخلا�ص باالهتمام بالق�ضايا البيئية عند
مراجعة القائمات املالية ملراجعة املعلومات
البيئية املالية .
 �ضرورة قيام املنظمات املحا�سبية واملهنية فىم�صر باال�شرتاك مع بع�ض الهيئات البيئية
والفنية ب�إن�شاء جلنة متخ�ص�صة تتولى ت�أهيل
بع�ض الكوادر لوظيفة مراجع (ا�ست�شارى) بيئى
 ،على �أن تقوم هذه اللجنة مبنح املر�شح �شهادة
معتمدة بعد اجتيازه االختبارات املالئمة .
 �ضرورة تطوير برامج الت�أهيل العلمى واملهنىللمراجعيني اخلارجيني  ،عن طريق ت�ضمينها
للت�أهيل البيئي الذى يجعل املراجع قادرا على
حتديد ت�أثريات الق�ضايا البيئية يف املن�ش�أة ،
والتعامل مع اال�ست�شاريني البيئيني .
 على اجلهاز املركزى للمحا�سبات و�ضع �آليهللتحقق من مدى التزام مراجعيه مبعايري
املنظمة الدولية مل�ؤ�س�سات الرقابة العليا
( ،)INTOSAIوالتى تلزمهم بفح�ص الأداء
البيئي للمن�ش�آت والتقرير عنه .
 ينبغى ملكاتب املراجعة اخلا�صة فى م�صر �أنتو�سع دائرة اخلدمات التى تقوم بها لت�شمل
مراجعة الأداء البيئي  ،لكى تقابل الطلب املتوقع
على هذه اخلدمة فى ظل املتغريات اجلديدة
املتعلقة ب�أهمية ح�صول املن�ش�آت على �شهادات
�أيزو  ، 14001ومراعاة متطلبات معيار اجلودة
ال�شاملة �أيزو . 19011
 �ضرورة تطوير تقرير املراجع لكى يت�ضمن فقرةعن مدى التزام املن�ش�أة بالقوانني واملعايري
وال�سيا�سات واالتفاقات البيئية ،حتى يتمكن
http://journals.uob.edu.bh

م�ستخدمو القوائم والتقاريري ال�سنوية من
تقييم الأداء البيئي للمن�ش�أة .
 على مديرى املن�ش�آت ال�صناعية  -كمعدينللمعلومات املحا�سبية  -تطوير نظم القيا�س
والإف�صاح لكى تت�ضمن قيا�س الت�أثريات املالية
وغري املالية للأداء البيئي والإف�صاح عنها
�ضمن القائمات املالية التقليدية �أو ملحقاتها
�أو فى تقارير منف�صلة �أو �ضمن تقرير جمل�س
الإدارة .
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