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  ممارسة ديوان المحاسبة األردني للرقابة البيئية

  *محمد ياسين الرحاحله

  

  صـلخم
هدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسة ديوان المحاسبة األردني الفعلية للرقابة البيئية على الجهات الخاضعة لرقابته، 

نتائجها، وتوفر متطلبات إعداد  عن التقرير يفيةوذلك من خالل تحديد وبيان أهداف هذه الرقابة، ونطاقها وتوفر متطلباتها وك
) 52(وزعت االستبانة على المدققين في مركز الديوان وتم استعادة . تتضمنها هذه التقارير التي التقارير عنها والعناصر

ل من يقوم وكان من أهم نتائج البحث ان هنالك خلطاً لدى العاملين في الديوان حو). 60(استبانة صالحة للتحليل من أصل 
بالرقابة البيئية سواء أكانت وزارة البيئة أو الجهة الخاضعة أو ديوان المحاسبة أو جميع هذه الجهات مجتمعة، وان الرأي 

 4كما تبين انه تم استحداث مديرية رقابة البيئة واألداء في الديوان مكونة من . السائد ان جميع هذه الجهات تقوم بها
كما تبين انه تتوفر متطلبات الرقابة البيئية لدى الديوان . ير كاف إضافة إلى انه ينقصهم التدريبموظفين فقط، وهذا كادر غ

بدرجة متوسطة، وال تختلف أهداف الرقابة البيئية التي يقوم بها الديوان عن األهداف البيئية المتعارف عليها، وكانت درجة 
يئية بدرجة متوسطة، كما تتوفر متطلبات إعداد التقارير البيئية في ويمارس الديوان أعمال الرقابة الب. الوعي بها متوسطة

مدى التزام الجهة الخاضعة للرقابة  البيئية  هو ةالديوان بدرجة متوسطة، وان من أهم ما تتضمنه التقارير الرقابي
ث، ضرورة ايالء الرقابة وكان من أهم توصيات البح. بالتشريعات البيئية ومدى كفاءة وفعالية البرامج واألنشطة البيئية

البيئية التي يقوم بها الديوان األهمية المناسبة وان يتم تزويد الديوان بالكوادر المؤهلة وتوفير التدريب الالزم لهم، وان يتم 
  .تقديم تقرير عن الرقابة البيئية منفصل عن التقرير العام للديوان وان يتم مناقشته من الجهات ذات العالقة

 . األردن، الرقابة البيئية، ديوان المحاسبة:الةالكلمات الد

  
  مقدمـةال

  
ازداد الوعي بالقضايا البيئية بشكل سريع خالل السنوات 
الماضية، خصوصا بعد ظهور مسالة التغير المناخي وتدمير 
الغابات المطرية وارتفاع درجة الحرارة، ونتج عن ذلك إعادة 

ومنظمات النظر في دور ومسؤوليات كل من الحكومات 
القطاع الخاص في الرقابة على البيئة، إضافة إلى تزايد تكلفة 
الحماية البيئية من قبل القطاعين الخاص والعام، وارتفاع 
المبالغ المنفقة على حماية البيئة ومكافحة تلوثها مما جعل 
الرقابة على البيئة وعلى تكاليف حمايتها قضية عالمية، حيث 

  . إلقليمية والمحلية لهذا الغرضعقد المؤتمرات الدولية وا
وكانت المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 
International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI) سباقة إلى العناية بموضوع الرقابة البيئية التي 
تقوم بها األجهزة العليا للرقابة، حيث أعدت مجموعة عمل 

خاصة بالرقابة البيئية دليالً بهدف توفير منطلق األنتوساي ال
سليم الضطالع األجهزة الرقابية العليا بمسؤوليات الرقابة 
البيئية، وهذا الدليل يعتبر قاعدة ومنطلقاً ومرجعاً وسنداً رئيساً 

  .لتحديد دور أجهزة الرقابة العليا في الرقابة البيئية
 على مؤسسات  في األردن فقد أصحبت الرقابة البيئيةاأم

القطاع العام من مهام ديوان المحاسبة بعد تعديل قانونه عام 
، لتشمل مهامه التأكد من سالمة تطبيق التشريعات 2007

قانون (ة البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العالق
  ).28ديوان المحاسبة وتعديالته رقم 

  
  المشكلة البحثية
مة والحكومية بصورة بصورة عاالمنشآت  تأخر اهتمام

البيئي،  لضعف أو غياب وعي إداراتها  باألداء البيئيخاصة
 التشريعاتالبيئية التي تحددها  الوفاء بااللتزاماتالذي يعني بو

 تجاه حماية مسؤولة بطريقة هذهوالسياسات البيئية، وان تعمل 
الدولية واإلقليمية والمحلية  الجهات طلب نظرا لتزايد، والبيئة

ل على معلومات عن أنشطة المنشات الحكومية، للحصو
 ومدى محافظتها البيئية، والتشريعات للمتطلبات تحقيقها ومدى
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على تلك  والمصداقية الثقة إضفاء الحاجة إلى والبيئة؛ على
 جهة قبل من منها مراجعتها والتحقق طريق المعلومات عن

 على المترتبة الدور والمسؤولية هذا وألهمية ومحايدة مستقلة

 اإللزامي العملي المجتمع، وحيث إن التطبيق تجاه به القيام

 من وجود كان البد ضعف كفاءته؛ البيئة اثبت لحماية التشريعي

 عن حدوث المسؤولية تحديد طريقها عن يمكن للرقابة فعالة أداة

 األمر الذي يجعل المراجعة عنه، واإلفصاح البيئي الضرر

   .يئةلحماية الب أداة هامة البيئية
وبناء عليه، فقد أصبح دور أجهزة الرقابة العليا في 

تحمل ت ضرورة ملحة، والبد ان ةممارسة الرقابة البيئي
مسؤولياتها في الرقابة البيئية على األنشطة الحكومية، وما 
يترتب عليها من آثار بيئية وما تتطلبه من تكاليف ونفقات 

في التحقق من وأثر على األموال العامة، إضافة إلى دورها 
االلتزام بالتشريعات والنظم وأن تشمل رقابتها النشاطات 

وبما أن الرقابة . البيئية ومراجعة األنظمة البيئية وغيرها
البيئية أصبحت من مهام ديوان المحاسبة األردني اعتبارا من 

فإن المشكلة البحثية تتمثل في السؤال الرئيس . 2007عام 
لمحاسبة األردني للرقابة البيئية؟ وهو ما مدى ممارسة ديوان ا

  :وتتفرع عنه مجموعة التساؤالت التالية
 ؟في األردنالرقابة البيئية من يمارس مسؤولية  .1
 ما درجة توفر متطلبات الرقابة البيئية لدى الديوان؟ .2
ما خصائص التقارير الرقابية البيئية التي يعدها ديوان  .3

 المحاسبة؟
 قوم بها الديوان؟ التي ينطاق الرقابة البيئيةما  .4
  التي يقوم بها الديوان؟أهداف الرقابة البيئيةما  .5

  
  البحثأهمية

 الدراسة من االهتمام المتزايد دوليا ومحليا أهمية تأتي

وحمايتها على المستويين الحكومي  البيئة على بالمحافظة
والحاجة بان تلتزم المؤسسات الحكومية بالمحافظة  والخاص،

 قيام جهة رقابية مستقلة بالرقابة تقدم على البيئة وبالتالي
تقارير عن هذا االلتزام، فهي تقيس التطبيق الفعلي للرقابة 
البيئية في األردن من قبل ديوان المحاسبة األردني والذي 
تمتد رقابته على المؤسسات الحكومية والشركات التي تسهم 

  .من ملكيتها% 50بها الحكومة بأكثر من 
 تكسبه أهمية ألنه اجري بعد مضي  حداثة البحثأنكما 

سنتين على تكليف الديوان بالرقابة البيئية، إضافة إلى تميزه 
عن غيره من الدراسات األردنية السابقة التي تعرضت 
للجوانب النظرية للرقابة البيئية، كما أنه أول بحث يتعرض 

  .  لممارسة الرقابة البيئية من منظور حكومي

حث من أنه يستطلع واقع الرقابة كما تنبع أهمية هذا الب
 فيما يتعلق التي يمارسها الديوان على الوحدات الحكومية

بالتدقيق والرقابة البيئية من حيث نطاقها ومتطلباتها 
 بما يمكن من  الكشف عن نقاط وخصائص تقاريرها 

وبالتالي يمكن العمل على   هذه الممارسة،الضعف في
كما . يحقق رقابة بيئية فاعلةتعزيزها بالوسائل المناسبة مما س

تقدم توصيات ومقترحات للنهوض بهذا النوع من أن الدراسة 
  .الرقابة على مؤسسات القطاع العام

  
  أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسة ديوان 
المحاسبة األردني الفعلية للرقابة البيئية على الجهات 

  :د وبيان ما يليالخاضعة لرقابته، وذلك من خالل تحدي
 .  البيئية التي يقوم بها الديوان الرقابةأهداف  .أ 
 . البيئية التي يقوم بها الديوان الرقابةنطاق  .ب 
 الالزمة والمهارات والخبرة المعرفة متطلبات وجوانب  .ج 

 .البيئية بالرقابة  الديوانلقيام
 البيئية التي يقوم بها الديوان  الرقابةنتائج التقارير عن  .د 

 يتضمنها التي العناصر وإعدادها طلباتودرجة توفر مت

 . البيئية الرقابةتقرير
 الجهات التي تعنى بالرقابة البيئية وممارستها  .ه 

  
  منهجية البحث

اعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي 
يتمثل بتحليل البيانات الثانوية التي تشمل دراسة أدبيات 

وأسلوب الدراسة الميدانية ومعايير وتشريعات الرقابة البيئية، 
لمعرفة الممارسة الفعلية للرقابة البيئية من قبل مدققي ديوان 
المحاسبة والتطبيق العملي لها من قبلهم على الجهات 

  . الخاضعة لرقابة الديوان
تمثل مجتمع الدراسة بجميع الكادر : مجتمع الدراسة

واتبع العاملين في مركز ديوان المحاسبة ) المدققين(الرقابي 
) 60(أسلوب المسح الشامل، حيث تم حصرهم وبلغ عددهم 

وقد تم توزيع االستبانة عليهم . مدققا وقت إجراء البحث
استبانه صالحة للتحليل، أي ما نسبته ) 52(جميعاً، واستعيد 

  .من االستبانات الموزعة%) 86.7(
  

  أداة الدراسة
ة تم تصميم االستبانة باالعتماد على المعايير واألدل

الصادرة عن األنتوساي في مجال الرقابة البيئية وذلك 
الستطالع آراء مدققي ديوان المحاسبة، وتقييم مدى ممارسة 
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الديوان للرقابة البيئية على الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك 
 األوزان مباستخدام مقياس ليكرت الخماسي، وتم استخدا
ت المقياس، الترجيحية التي تتفق مع أهمية كل حالة من حاال

وذلك الستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 
كما تم تحديد . فقرة من الفقرات والنسب المئوية للمجيبين

  :درجة الممارسة الفعلية للرقابة البيئية وفق ما يلي
الممارسة بدرجة كبيرة، وهي الفقرات ذات المتوسطات  .1

لتي إذا ما وا) 3.5(الحسابية التي تساوي أو تزيد عن 
  ).4(قربت إلى اقرب رقم صحيح تصبح 

الممارسة بدرجة متوسطة، وهي الفقرات التي تنحصر  .2
أي انها تقل عن ) 3.5-2.5(المتوسطات الحسابية لها 

والتي إذا ما قربت ) 2.5(وتساوي أو تزيد عن ) 3.5(
 ).3(إلى اقرب رقم صحيح تصبح 

ل الممارسة بدرجة متدنية، وهي الفقرات التي تق .3
والتي أذا ما قربت إلى ) 2.5(متوسطاتها الحسابية عن 
 ).2(اقرب رقم صحيح تصبح 

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

   البيئية وتعريفهماةهوم التدقيق والرقابمف
 حيث 1984تعود بدايات تعريف التدقيق البيئي إلى عام 

 بوضع تعريف للتدقيق وكالة حماية البيئة األمريكيةقامت 
أنه فحص بيئي في تقريرها الصادر في نفس العام الب

البيئية للمنشأة  موضوعي منظم، دوري وموثق للممارسات
للتحقق من الوفاء بالمتطلبات البيئية التي تفرضها القوانين 

ومن .  (EPA Report :1984)للبيئة وسياسات المنشأة المنظمة
زم  تل حماية البيئة األمريكيةالمعروف ان تشريعات وكالة

الشركات الصناعية األمريكية بتنفيذ تدقيق بيئي لكافة أنشطتها 
ويعرف ). Bob, 1997(للتحقق من التزامها بتشريعات الوكالة 

التدقيق البيئي بأنه أحد فروع التدقيق الهادف إلى تقييم 
االلتزام بالمتطلبات التشريعية على مستوى الدولة والمستوى 

في المنشآت لمقابلة متطلبات هذا المحلي وتقييم البنية التحتية 
 تشمل إداريةعرف بأنه أداة  كما .(Norman, 2001)االلتزام 

 ألداء الوحدة قاً موثوياً، دورعياً،موضوظماً  منماًتقيي
بحماية البيئة لقة  والمعدات المتعاإلدارةاالقتصادية ونظام 

 على اإلداريةوذلك بهدف المساعدة في تحقيق الرقابة 
لبيئية وتقييم مدى االلتزام بسياسات الوحدة  الممارسات

عرف و). 2006العلي، (ذة الناف االقتصادية ومتطلبات القوانين
فحص العمليات التشغيلية لمنشأة معينة لبيان التأثيرات : بأنه

 إعطاء المعالجة من اجل يم اجراءاتالبيئية الناجمة عنها وتقو
بحماية البيئة  اصةالرأي في مدى التزام المنشأة بالمعايير الخ

وبناًء على التعاريف السابقة يمكن  ).2006حسن،  (وتحسينها
  : بما يلي التدقيق البيئيإجراءات استنباط

، البنية التحتيةلعمليات التشغيلية وموضوعي لفحص  .1
المستخدمة في  األوليةيجب على المدقق أن يحدد المواد إذ 

ة خطرة كيماوي التصنيع وخصائصها وهل تحتوي على مواد
، كما انه بشكل دوريالخارجية  أو سامة تؤثر على البيئة
لضوابط والمعايير البيئية التي  ايجب على المدقق مالحظة

استخدام  لة عن حماية البيئة بشأنوتفرضها الجهات المسؤ
تناسب حجم   الوقائية التياإلجراءاتهذه المواد وتصنيعها و

 .التلوث
، وهذا  مدى فاعليتهاتحديدل المعالجة إجراءاتقويم ت .2
 األساليب خبرة فنية واسعة من قبل المدقق في تحديد يتطلب

، فمطلوب منه معرفة وثالواجب اعتمادها للسيطرة على التل
المقبولة لنسب التلوث وفق المعايير المحددة  الحدود

لمعالجة التلوث ومدى اقترابها من   المتبعةاإلجراءاتو
 صوالفحو التحليالت اءإجرالمعايير المعتمدة عن طريق 

 دون ذلك التحليل ال يستطيع، والمخبرية قبل المعالجة
القوائم   أن يبدوا رأيهم الفني المحايد حول عدالةالمدققون

 إثباتالمالية المعروضة ومصداقيتها عليهم إال بوجود أدلة 
معتمدة على تقارير المختصين بإجراء التحاليل  كافية ومالئمة

 إجراءاتبعمليات تقويم  ة وقيامهموالفحوصات المخبري
المعالجة وتحديد مدى فاعليتها في السيطرة على أخطار 

 .وثالتل
المعايير المفروضة لحماية  التشريعات ومراعاة .3

  المقاييس المحددة طبقا لمستويات، وتتضمنالبيئة وتحسينها
 بالمرونةالتلوث المسموح بها، ويجب أن تتصف هذه المعايير 

نتائج تقويم األداء البيئي  مع للتكيف بليةوالوضوح والقا
 .سابقة لفترات

 تهدف آلية هي البيئية الرقابةوبناء عليه، فيمكن القول إن 

أي  في البيئية المشكالت ومدى وطبيعة البيئية الشروط تحديد إلى
 على التعرف حيث يمكن غير صناعية، أو صناعية منشأة

 إلى تؤدي ةمفصل وطرق خالل خطوات من التلوث مشكالت

 وانتشار وجود عن معلومات على بالحصول نتائج مضمونة

 الضرر أسباب تحديد إلى تؤدي محددة، فهي  منطقة في الضرر

   .به والتحكم معالجته وكيفيه البيئي
وعرفت الرقابة البيئية بأنها المنهج الخاص بمراجعة 
السياسات والبرامج واألنشطة البيئية الذي يشمل المراجعة 

لية، ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية السياسات والبرامج الما
واألنشطة لفحص مدى االلتزام الفعلي بتطبيق القوانين 
واللوائح التي تحكم األنشطة والبرامج البيئية بالجهة الخاضعة 
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للرقابة والتأكد من سالمة التصرفات المالية وإبداء الرأي في 
كفاءة واالقتصاد صحة ودقة البيانات الخاصة بها ومدى ال

والفاعلية بتحقيق السياسات والبرامج واألنشطة البيئية وإعداد 
  ).2008االنتوساي، (تقرير بذلك 

في هذا السياق، فقد عرف نظام التفتيش البيئي الصادر و
عن وزارة البيئة األردنية التدقيق البيئي في المادة الثانية منه 

رية المعتمدة للقيام بأنه الدراسة الصادرة عن الجهات االستشا
بمثل هذه الدراسات وتهدف إلى إجراء تقييم منظم وموثق 
ودوري وموضوعي لمنشأة ما أو لهيئتها التنظيمية أو معداتها 
. لحماية البيئة وذلك باالستناد إلى إجراءات قياسية معتمدة

بينما عرف التفتيش البيئي بأنه الزيارات الميدانية للمنشآت 
مفتش البيئي وفقا ألحكام هذا النظام للوقوف التي يقوم بها ال

على أي تأثيرات سلبية على البيئة ناتجة عن ظروف طبيعية 
أو أي نشاط بشري فيها واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقا 
ألحكامه، بما يمنع حدوث أي ظواهر سلبية من شأنها 

وزارة (المساس بسالمة البيئة أو بصحة اإلنسان أو الحد منها 
  ).2009ة األردنية، البيئ
للرقابة  تبنت األجهزة العليا للرقابة تعريفاً إلطار العملو
األنتوساي، (فيما يلي عناصر هذا التعريف  وتتلخص البيئية
2009(:  

ال تختلف الرقابة البيئية بشكل جوهري عن الرقابة العادية  
 .التي تمارسها األجهزة العليا

 لى كافة أنواع الرقابةع الرقابة البيئيةمن الممكن أن تشمل  
لرقابة المالية، ورقابة االلتزام، ورقابة األداء، وفيما كا

الثالث  هاعناصرفيمكن أن تضاف إلى يتعلق برقابة األداء 
، لتصبح العنصر الرابع، )االقتصاد والفعالية والكفاءة(
يعتمد إلى حد كبير على صالحية الجهاز األعلى للرقابة و

  .الدولة التي يتبع لها تتبعها والسياسة البيئية التي
من ءاً  مفهوم التنمية المستدامة جزمن الممكن أن يكون 

أو /من سياسة الحكومة وءاً التعريف فقط إذا كان جز
 .البرنامج الذي سيتم تدقيقه

ال تدخل ضمن أنشطة مجموعة العمل الفحوص البيئية  
 تقنيه والتي تمارس من قبل المؤسسات في كل من األكثر
اعين العام والخاص، وكذلك الرقابة على مؤسسات القط

  .الخاصالقطاع 
 من توجيهات تنفيذ 208-202و تعرض الفقرات 

العمليات الرقابية من منظور بيئي الصادرة عن األنتوساي 
كيفية معالجة القضايا البيئية ضمن عمليات الرقابة النظامية 

وتناقش الفقرات التي تقوم بها أجهزة الرقابة العليا، بينما تحدد 
  من التوجيهات خمسة أنماط مختلفة من التركيز 209-266

وهذه األنماط . البيئي من خالل عمليات الرقابة على األداء
  :هي

 الرقابة على المتابعة الحكومية لاللتزام بالقوانين البيئية .1
 الرقابة على أداء البرامج الحكومية المتعلقة بالبيئة .2
 ج الحكومية األخرى على البيئةالرقابة على أداء البرام .3
 الرقابة على األنظمة اإلدارية البيئية .4
 تقييم السياسات والبرامج البيئية المقترحة .5

وبينت توجيهات االنتوساي في نشرتها أيضا، انه يمكن 
خالل عملية الرقابة على البيانات الحكومية أن تشمل القضايا 

لبيئة أو البيئية على المبادرات من أجل منع حصول ضرر ا
الحد منه أو معالجته والحفاظ على الموارد المتجددة وغير 

 .المتجددة ونتائج خرق القوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة
 وعمليات وتحاليل بحوث إجراء إلى البيئية المراجعة تهدفو

المحيطة  والشروط للمنشأة، البيئية اإلدارة لعمليات تقييم
 التي والبيئية، األضرار أو اكلالمش بتحديد بالموقع، والقيام

 المواصفات مع تتم فيها التي النشاطات مقارنة تتضمن أن يمكن

 على البيئية الموافقة( الترخيص البيئية الواردة في الشروط أو

 في تمت التي التحسينات القيام بتقييم وكذلك). المنشأة إقامة

 مع ملوالتعا التصنيع عملية على تمت التي كالتعديالت المنشأة

 واإلدارة) صلبة فضالت هواء، ماء،(والفضالت  المواد

 معالجة تتطلب التي المواقع شروط تحديد إلى إضافة التنظيمية،

  من هنا فإن أهمية.الملوثة والمياه الجوفية الملوثة كالتربة

 كيفية معلومات على البيئية تكمن في الحصول المراجعة عملية

 متعددة تسمح حاالت وفي .ثالتلو لمشكالت أفضل لفهم وكمية

 كما ،وجدت إن المختلفة التلوث مكافحة إجراءات بتقييم هذه

الحاالت األخرى  في للتحكم وبدائل طرائق تقترح
  .)2009األنتوساي،(

إبداء الرأي الفني المحايد   إلىالتـدقيق البيئيكما ويهدف 
ة يئيبالتأثيرات الب حول عدالة ومصداقية القوائم المالية المتعلقة

المتعلقة  واألنشطةالتحقق من مدى كـفاية وفاعلية البرامج و
فحص نظام الرقابة الداخلية وتقييمه فيما  وبالبيئة وحمايتها
فحص المجموعة الدفترية  ووالبرامج البيئية يخص األنشطة

البيئية والتأكد من قانونيتها  والمستندية المتعلقة باألنشطة
  .وصالحيتها للعمل

  
  تمام بالرقابة العليا البيئيةأسباب االه

لقد أدت عوامل كثيرة إلى االهتمام بالرقابة العليا البيئية 
المجمع (، )2009األنتوساي، (ويمكن إجمالها فيما يلي، 
  ):2003العربي للمحاسبين القانونيين، 

التطورات المحاسبية المتالحقة وظهور العديد من  -1
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 المحاسبة المصطلحات المرتبطة بالنشاط البيئي منها
والمحاسبة ) المحاسبة المالية المستدامة(المستدامة 

والمحاسبة ) محاسبة التكاليف البيئية(اإلدارية البيئية 
البيئية مما يستوجب بالتبعية تطوير المراجعة وأداء 

 .األجهزة بذات القدر من التطور
مسؤولية أجهزة الرقابة العليا عن تحقيق الرقابة بمدلولها  -2

الذي ال يقتصر على األداء المالي ) الشامل(الحديث أو 
 .والمحاسبي، بل يمتد للنشاط البيئي

االهتمام المتزايد من جانب التنظيمات الحكومية  -3
والهيئات الدولية واألكاديمية والعلمية بالبيئة، وهو ما 
أدى إلى إدخال المحاسبة البيئية ضمن اإلطار العام 

 اإلفصاح عن األداء للنظام المحاسبي وتزايد االتجاه نحو
 .البيئي في التقارير

متطلبات القوانين البيئية والقرارات اإلدارية المنظمة  -4
 .لشؤون البيئة وحمايتها

دور أجهزة الرقابة العليا في إضفاء الثقة على األداء  -5
البيئي والبيانات واإلفصاح والشفافية وأثر ذلك العكسي 

 .ثرهاعلى غياب أو تهميش رقابتها على البيئة وأ
حتمية رقابة األجهزة العليا في ضوء حتمية المحاسبة  -6

 .البيئية بموجب القوانين والتشريعات الدولية والمحلية
أهمية دور أجهزة الرقابة العليا في إقرار القوائم المالية  -7

الحكومية بما تتضمنه من نفقات وتكاليف وأصول البيئة 
 .جزءاً هاماً ورئيسياً منها

هزة العليا في الكشف عن المخالفات أهمية رقابة األج -8
البيئية ودور التكاليف البيئية في تحقيق المنافع وتخفيف 

 .األضرار وأهمية ودور األجهزة في اإلفصاح عنها
يسهم األداء الرقابي لألجهزة العليا في الحد من المخاطر  -9

البيئية سيما التعرض لقوانين وتشريعات واتفاقيات 
 .وتعهدات دولية

قابة األجهزة العليا للنشاط البيئي مع الضغوط تتماشى ر -10
المتزايدة نحو حماية البيئة من جانب العديد من 

 .المنظمات، وزيادة الوعي البيئي على كافة المستويات
مسايرة اإليضاحات الصادرة والمعايير المتصلة  -11

بالمراجعة البيئية سيما ما أصدره االتحاد الدولي 
المتضمن دراسة ) 520المعيار الدولي (للمحاسبين 

القوانين واللوائح التي يجب مراعاتها عند المراجعة وما 
ممارسات المراجعة الدولية ) 1010(تضمنه اإليضاح 

إضافة إلى ) األمور البيئية عند مراجعة القوائم المالية(
العديد من االتجاهات الدولية كإقرار مجلس معايير 

لمالية األمريكية المحاسبة المالية وهيئة تداول األوراق ا

بأهمية القياس واالعتراف واإلفصاح عن االلتزامات 
المحتملة الناتجة عن القوانين البيئية وتحديد تكاليف البيئة 

 .وحتمية اإلفصاح عن األداء البيئي
أهمية رقابة األجهزة العليا في تطوير وتحديث أداء  -12

وحدات التدقيق الداخلي ومسؤوليتها عن الرقابة الداخلية 
 .للنشاطات وااللتزامات البيئية) التزامن(

لجنة التدريب والبحث وفي نفس السياق، فقد أوصت 
عن المجلس التنفيذي للمجموعة العربية  العلمي المنبثقة

) األربوساي ( العليا للرقابة المالية والمحاسبةلألجهزة
 إعداد المراجعة البيئية بشكل دوري مع إجراءضرورة ب

 . الفحص والمراجعةأعمالالتي تغطي التقارير الالزمة 
لتمكن  وجود قوانين وتشريعات في مجال البيئة وأهمية
 والعمل على ، القيام بالدور المنوط بها من الرقابيةاألجهزة

 للقيام بالمراجعة البيئية وتقويم يهاوجود خطط مستقبلية لد
 أو إدارة وجود وأهميةخطط واستراتيجيات العمل البيئي 

ة بكل جهاز رقابي للقيام بأعباء المراجعة شعبة متخصص
 البيئي على ان تدعم بخبرات متخصصة األداءالبيئية وتقويم 

  ).2009األربوساي،  ( العملألداء
  

  الرقابة البيئية العليا في األردن
قانون ديوان  على 2007الذي اجري عام يتضمن التعديل 
 من 3لمادة لذي تم بموجبه إضافة بند إلى االمحاسبة األردني ا

القانون األصلي، نصا بان يتولى الديوان، التأكد من سالمة 
تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة، وبناءا عليه يقوم الديوان بممارسة رقابته للتثبت 
من ان القرارات واإلجراءات اإلدارية في الجهات الخاضعة 

نتيجة لذلك قام و. ا للتشريعات النافذةلرقابة الديوان تتم وفق
ديوان المحاسبة في األردن بإنشاء مديرية خاصة بالرقابة 

والواجبات  بالمهام مديرية رقابة األداء والبيئةالبيئية، وتقوم 
 :)2009ديوان المحاسبة، ( التالية

إعداد الخطة السنوية لرقابة أداء الجهات الخاضعة لرقابة  
ات إدارة الديوان وتنفيذها بعد إقرارها الديوان وفقا لتوجيه

   .بالتنسيق مع إدارات الديوان ذات العالقة ومتابعة التنفيذ
وضع الترتيبات الالزمة لعمليات رقابة األداء وإعداد  

   .التقارير وفقا للقواعد والمعايير المعتمدة لذلك
المساهمة في وضع معايير ومؤشرات األداء وذلك  

    الجهات الخاضعة لرقابة الديوانبالتنسيق والتعاون مع
إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المديرية وتقديم  

   .االقتراحات لتطوير إجراءات الرقابة على األداء
 لوالعم, بناء قاعدة بيانات حول الجهات الخاضعة للرقابة 
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   .على تحديثها لغايات وضع خطط عمل المديرية
  . في مجال اختصاصهاأية مهام أخرى تكلف بها المديرية 

  
  الدراسات السابقة

بدراسة حول الدور ) 2009القطيش والسليحات، (قام 
المقترح لمدققي ديوان المحاسبة األردني في الرقابة على 
األنشطة ذات المنظور البيئي، حيث بينت أن الدور المقترح 
لديوان المحاسبة ومدققيه يتمثل في اإللتزام بالمعايير العامة 

ي تنطبق على كل مدققالتي عامة اليير عام البيئية والللرقابة
مدققو الديوان الميداني التي يقوم العمل معايير الديوان، و

ا عن األدلة ثبتنفيذها لتحقيق نتيجة معينة باعتباره باح
ينبغي أن ترفع إلى  التي ر يارتقاد الدر إعييمعا، والرقابية
.  من قبل الديوانواألجهزة التنفيذية الخاضعة للرقابة الجهة

باإلضافة إلى ما تقدم فإن هذه المعايير تشابه المعايير العامة 
للتدقيق الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين، كما تتشابه 
أيضا معايير التدقيق الحكومي الصادرة عن مكتب المحاسب 

  .العام في أمريكا
المراجعين  نظر وجهة باستطالع) 2007، السعد(قام 
 الممارسة :البيئية المراجعة تجاهفي السعودية  ينالخارجي

المستقبلية للمراجعة من خالل استبانة صممت  والنظرة الحالية
 إلى مجموعة توصلت و.لهذه الغاية اشتمل على عدة محاور

 في الزال البيئية بالمراجعة أن االهتمام في تتلخص النتائج من

 بين اتفاق ناكفه النظرة المستقبلية يخص فيما أما بداياته،

 أهداف وجود على أهمية الدراسة شملتهم المراجعين الذين

 أهمية تحديد وعلى البيئية، للمراجعة ومحددة واضحة

وأن  البيئية، المراجعة نطاق ضمن تدخل التي الموضوعات
 بينهم المتخصصين، من من مؤهل بها فريق القيام يتولى

كما   البيئية؛المراجعة مجاالت دورهم في المدققون، وتفعيل
وتشريعات ملزمة في  قوانين بسن الدولة تدخل أهمية على أكدت

  .هذا المجال
نظر  وجهة عن دراسة للكشف) 2007باوزير، (أجرت و

 البيئي، األداء حول مراجعة  السعوديينالخارجيين المراجعين

 وعي المراجعة على مكتب وحجم المراجع ثر خبرة أ وعن

 أن وأظهرت. البيئية لمراجعةا في لدوره وفهمه المراجع

 بدرجة هامة تؤثر االقتصادية الوحدات ألنشطة البيئية المؤثرات

 مهنة على ممارسة متوسطاً تأثيراً لها أن البيئي، كما أدائها في

أدائها  عن الوحدات االقتصادية إفصاح وان عدم المراجعة،
 ااستعداده وعدم بذلك، تلزمها أنظمة وجود يعود لعدم البيئي

كما  فيها، الكافي التأهيل توافر عدم وذلك اإلفصاح لتحمل أعباء
 معرفته على المراجع لخبرة معنوياً تأثيراً هناك أن أظهرت

 المالية، وعلى والمراجعة البيئية المراجعة بين بدرجة التشابه

 أوصتو. البيئية المراجعة عن مسئوليته بنطاق المراجع معرفة
 مجال في البيئية المراجعة تلعبه الذي الدور بالتوعية بأهمية

تلزم  وقوانين معايير وإصدار عليها، والمحافظة حماية البيئة
  . البيئي أدائها عن بالقياس واإلفصاح االقتصادية الوحدات

إن تكاليف المحافظة على ) 2004ابكر، (وبينت دراسة 
من  تعتبر البيئة وحمايتها بالمؤسسات الصناعية السودانية

نتاج وعليه يمكن إدخال التكاليف البيئية في دائرة تكاليف اإل
يمكن استخدام فانه التكاليف هذه لقياس  والوظيفة المحاسبية

بالمرونة في قياس  مدخل القياس المتعدد األبعاد الذي يتمتع
توصيف خصائص  الظواهر المتباينة والذي يعتمد على

ي قوائم التكاليف البيئية ف، كما انه يتم اإلفصاح عن الظاهرة
تلحق بالقوائم المالية وتعتبر جزءاً مكمالً للقوائم  مالية منفصلة

ضرورة إصدار لوائح وقوانين ومعايير ب ت وأوص.المالية
نى قياس التكاليف سقياسية دقيقة للحد من التلوث حتى يت

التكاليف محاسبة إصدار معايير خاصة تنظم ا والبيئية وفقاً له
أهمية ب والمالكعية المحاسبين مؤتمرات لتو عقد، والبيئية

 . وفائدتها التكاليف البيئية
 المالية اإلدارات اغلب أن إلى )2004، الخولي(و توصل 

 لديها قناعة األردنيةلشركات الصناعية المساهمة العامة ل
 وان هنالك بشكل عام،ها  تطبيق المحاسبة البيئية فيبأهمية

ي الشركات معوقات تمنع من تطبيق المحاسبة البيئية ف
 البيئي وعدم وجود الوعيقلة ومنها  ،الصناعية بشكل عام
 باالعتراف أو قوانين تلزم بتحمل أومعايير محاسبية 
 قوانين تلزم إصدارضرورة وأوصت ب. بمسؤوليتها البيئية

 معيار وإصدارالمنشآت بتحمل مسؤوليتها تجاه البيئة، 
   .محاسبي خاص بذلك

أسلوب متبع لقياس عرف على مدى وجود وبهدف الت
إجراء دراسة وتكلفة تلوث البيئة في الشركات األردنية 

تطبيقية على شركة مصفاة البترول األردنية لتطبيق منهج 
مقترح لقياس تكلفة التلوث الناتجة عن ممارسة تلك الشركة 

فيها قسم دراسة  )2003م، إبراهي( فقد أجرى لنشاطها
 لفة األضرار البشرية تكإلىالتكاليف الناجمة عن األضرار 

حاول قياس تكاليف تلوث البيئة من خالل  واألضرار الماديةو
استنتاج قيم مادية لكل من األضرار البشرية والمادية 

 اإلصابات البشرية ألعداد رسمية إحصائية بياناتباستخدام 
للمجتمع المحيط بالمصفاة والتقارير الرسمية للشركة التي 

 تحديد قيمة ها نتائجأهمكان من و .تبين إصابات العاملين
مادية مقدرة بالدينار لتكلفة األضرار البيئية ألنشطة مصفاة 

 1.77 بلغت حوالي 1999البترول األردنية خالل العام 
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القيمة العديد من التكاليف هذه  نوال تتضممليون دينار 
   .كالتكاليف المعنوية، نظرا لصعوبة قياسها

 ركزت على أن هناك قدف )2001ي، متول(دراسة أما 
دورا فاعال للضريبة في مواجهة تلوث البيئة إما بمنع مسبباته 
 .أو محاصرة ما يوجد من هذا التلوث تمهيدا له للتخلص منه

الخضوع للضريبة بأسعار  : ستة حوافز هياقترحوقد 
منح ، ومخفضة لألنشطة التي تعمل في مجال مكافحة التلوث

بمكافحة التلوث ومنح  للمعدات الخاصة ةحوافز ضريبي
إعفاء ضريبي وحوافز ضريبية لألصول صديقة البيئة 

  .للمشروعات واألنشطة التي تعمل في مجال مكافحة التلوث
آلراء عينة من باستطالع ) 2001شحاتة، (وقام 

 مراجعة األداءحول العربية  المراجعين في جمهورية مصر

برامج هتمام ، وبين ان اواالجتماعي للمنشات الصناعية البيئي
على األثر المالي وليس على األثر  ينصب المراجعة
المراجعة البيئية تكاد تكون مهملة من قبل   وأن،االجتماعي
نادرا ما تفصح عن  وإن المنشات االقتصادية, المراجعين

 البيئي فان زيادة دور المراجع في المجالا لذ، نشاطاتها البيئية

ة وسن تشريعات بيئية تدخل الدول  علىأساسييعتمد بشكل 
 باإلضافة إلى ضغوط المجتمع والهيئات والمنظمات ,ملزمة

المعايير المحاسبية  وتوصلت إلى أن .المهنية على المنشات
اإلفصاح  أصبحت حقيقة في مجال البيئي لإلفصاح المحاسبي

 وأمكن لعديد من ية،الخاص والمرتبط بااللتزامات البيئ
 وفقا لمتطلبات كل ها تطبقالعالم أن الشركات على مستوى

) 1(ان يتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم منها، وأوصت ب
  مستقالا إفصاحةالمحاسبي الخاص باإلفصاح عن السياسات

  .الهامة البيئي لاللتزامات والتكاليف
 مدخل اقتراح إلى) 2001منصور، ( دراسة بينما هدفت

 الشركات نظر وجهة من البيئية متغيرات المراجعة لقياس

 أن غالبية أظهرتو. مصر السعودية من كل في الصناعية

 من مختلفة كانت شملتها الدراسة التي البيئية المراجعة متغيرات

 ،السعودية في عنها مصر في والمحتوى والمضمون حيث العدد
 وأن. مختلفة تفسيرية قدرة المتغيرات هذه من لكل كان وكذلك

المنظمات  عن ادرةالص والتوصيات الدراسات من عددا
 للشركات البيئي األداء مراجعة أن على اتفقت المهنية والهيئات

 وقواعد معايير على أساس بشكل تركز يجب أن الصناعية

 االتساق لتحقيق ومتعارف عليها ومحددة واضحة وإرشادات

 .البيئة ومتطلبات المراجعة إجراءات بين
 ثربيان أ) 2000عبد الغني، ( دراسة كما استهدفت

ذلك تم  المالية، ولتحقيق القوائم مراجعة على البيئية االعتبارات
 والدولية والمهنية اإلصدارات المحاسبية أهم وتقييم استقراء

 تتسبب التي أن الشركات إلى وخلصت .والمصرية واألمريكية

 بسبب محتملة بيئية تواجه التزامات ما عادة البيئة تلويث في

 يرتبط وما هذه االلتزامات وأن يئية،الب التشريعات على خروجها

 شأنها أن من محتملة وأصول محتملة وخسائر أرباح من بها

 االعتبارات وأن الشركات، لهذه المالية القوائم في ماليا تؤثر

 وكانت المالية للمنشآت، القوائم في تحريفات أحدثت إذا البيئية

 هاأنو وتقرير المراجع، رأي في تؤثر فإنها جوهرية تحريفات

 سيكون ولكن الحالية، القوائم المالية مراجعة نطاق ضمن تدخل

 القوائم على مراجعة أثرها بأخذ االهتمام المراجع من مطلوبا

 الميدانية الدراسات من بمزيد الحسبان، وأوصت في المالية

 المراجعة حول الخارجي نظر المراجع وجهات على للوقوف

 . البيئية
 المقترحة الرقابية األبعاد) 2000الغباري، ( دراسة تناولت

 أن إلى وخلصت الدولي، النشاط امتداد ظل البيئية في للمراجعة

لوجود  األطر محددة غير المستوى الدولي على البيئية المراجعة
 والنظم ودرجة التشريعات في التفاوتك الصعوبات من الكثير

 بالدول التنمية ومتطلبات أولويات ظل في بها االلتزام

 البيئي التقرير يتضمن أن أهمية وأكدت على ستضيفة،الم

 ومنتجات أنشطة الشركة جميع ومراجعة بفحص الخاص

 البيئة وتحديد على وتأثيرها لها، التابعة والشركات األم الشركة

 المستضيفة، بالدول القائمة والنظم التشريعات كافة مراعاة مدى

 البيئية ساتبالسيا التابعة الشركات تمسك مدى وكذلك تحديد

 .ككل الشركة مستوى على
 شمول مدى تحديد إلى) 1999جهماني، ( دراسة هدفت

 والبيئية االجتماعية المراجعة زوايا المراجعة لبعض نطاق

 األردن، في القانونيين آراء المراجعين استطالع خالل من وذلك

 للجانب في عملهم يتعرضون المراجعين أن إلى وخلصت

 إهماله، فيتم البيئي الجانب أما مالي، منظور من االجتماعي

 البيئية، المراجعة في مستقبالً المشاركة في راغبين وأنهم غير

 تشريعات صدور وأن لذلك، مةءمال الحكومية أكثر الجهات وأن

 يمكن بمرجعية لتزويد المراجع ضروري بالبيئة خاصة قانونية

 ة الماليةالمحاسب في مفاهيم عدة هناك أن كما عليها، االعتماد

 مستقل تقرير يفرد أن يجب وأنه البيئية، للمراجعة مالئمة تعتبر

  .للمنشأة األداء البيئي عن
 من داًعد (Chiang and Lightbody, 2004) وشملت دراسة

 في البيئية المراجعة في همدور لتقييم الماليين المراجعين

 تخطيط في ومهما بارزا دورا يلعبون أنهم خلصتو نيوزيلندا

 مستوى على وبخاصة نيوزيلندا، في البيئية المراجعة تنفيذو

 سلبية تأثيرات لها يكون قد أنشطة تمارس التي الشركات

 يمكن الذي الدور أهمية الدراسة وأظهرت البيئة، على جوهرية
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 على البيئية المراجعة فريق ضمن المالي المراجع به يقوم أن

 المالية، والمراجعة يئيةالب المراجعة بين تماثالً هناك أن اعتبار

 البيئي المجال في العمل على الماليين المراجعين مقدرة وأن

 الدراسة وأضافت نيوزيلندا، في متزايد بشكل واضحة أصبحت

 مستخدمي جانب من نيوزيلندا في متزايدة ضغوطًا هناك بأن

 التأثيرات عن فيها موثوق معلومات على للحصول المعلومات

 الضغوط إلى باإلضافة الصناعية، شركاتال ألنشطة البيئية

 وبالتالي البيئية، والتشريعات بالقوانين االلتزام بتأكيد المرتبطة
 األعمال ممارسة في المحاسبين على إضافيا عبًئا سيلقي ذلك فإن

  .ةالبيئي والرقابية المحاسبية
ستخدام اين ستح) Donovan, 2002 (سة درااستهدفتكما 

دة ستفاال عن طريق االقانونيةفة صل انظرية إضفاء تطبيقو
ية قنحدث أو التل عناصر هي ابينمن العالقات المحتملة 

للمنشأة،  يديد قانونته يترتب عليها أنع قلتي من المتواية ئالبي
 الذي اإلفصاحية ونقانول الصفة اإضفاء أساليباالختيار بين و

ج ئ النتا، وأوضحت التقارير السنويةفييترتب على كل منها 
 علىري ه جوأثيرا تهية لئية البيقض الودث آلحية اأهمن ا

ية ئ عن األحداث البيفقط تفصحاح، فالشركات فصقرارات اإل
مية أهبالتالي فإن األحداث األقل  ويةهمة األسطامة ومتولها

عمال الشركة لن  أليف القانونللموقديدا ته ثلوالتي ال تم
ر ؤثنية وال تقانوة الصف الإضفاء أسلوب اختيار عادة في ثرتؤ

 . نويةس الراريقي التف اإلفصاحفي حجم 
 إلى توفير المعلومات تهدفو)  ,2002Craig(اسة در

الضرورية لصناع القرار الداخليين في الشركات والعاملين 
 بين المعلومات البيئية والمتغيرات  بطللرفي األجهزة العامة 

اولت هذه تن. وإصالح أنظمة المحاسبة البيئية. االقتصادية
الدراسة دراسات صادرة عن جامعة ميلبورن بأستراليا في 

قياس وعي واستيضاح المعلومات حول المحاسبة البيئية 
وتوصل . الجمهور بالقضايا البيئية وبالتحديد المحاسبة البيئية

 يوجد غياب عام وتهميش للمسئولية ههذا التقرير إلى أن
 والحد من التكاليف لالتقليالواقعة على عاتق المسئولين نحو 

مراجعة دقيقة وحثيثة للحسابات وانه ال بد من . البيئية
التحسينات الواجب القيام بها في مجال األداء  لتحقيق الرئيسية

البيئي والمالي مع تعديالت معتدلة في األنظمة المحاسبية 
  .الموجودة بالفعل

والتي ) yakhou and Dorweiller, 2002(وفي دراسة 
 اختبار مدى شمول مقررات المحاسبة لمواضيع هدفت إلى

يكية، التدقيق البيئي في أقسام المحاسبة في الجامعات األمر
 الدراسة انه من الضروري حيث بين المجيبين على استبانة

دمج مواضيع بيئية ضمن مقررات مواد المحاسبة وان مواد 

المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف ومساقات التدقيق هي 
  .تي يمكن شمولها بمواضيع محاسبية بيئيةال

من  المرجوة المنافع(Taylor et al., 2001) دراسة  وتناولت
 تتضمن التي) 14001(البيئة  أليزو الدولية المعايير تطبيق

 من خالل دراسة الصناعية؛ الشركات اإلدارة في نظم مراجعة

 اليا،استر من الشرقية الجنوبية المنطقة على ميدانية استطالعية

 الدراسة، لبيانات الوصفي أسلوب التحليل استخدم الباحثون وقد

 من فريق يتوالها أن البيئية يجب المراجعة أن إلى وخلصت

 المراجعين الماليين من الالزمة والمهارات الخبرات ذوي

 واالقتصاديين والفنيين والمهندسين والخارجيين الداخليين

  .وغيرهم والقانونيين واإلداريين
 البيئية المراجعة  لمفهوم(Maltby, 1995) دراسة رضتتع

 أهداف أهمية أبرزت كما الدولية، التجارة غرفة الذي أعدته

 إرسالها تم استبانة خالل من العملي في الواقع البيئية المراجعة

 اهتمام أن وذكرت الشركات البريطانية، من مجموعتين إلى

 المباشرة الضغوطبعض  إلى يعود البيئية بالمراجعة المنشآت

 أو ضغوط المالية األوراق بورصة في الشركة تسجيل كشرط

 درجة إلى البيئي باإلفصاح االهتمام زيادة مثل مباشرة غير

 قوائم خالل من للمنشأة البيئي األداء عن فيها يتم اإلفصاح أصبح

 على الخارجية الضغوط زيادة أن إلى  وخلصت.مستقلة بيئية

 يؤكد الملزمة البيئية والتشريعات انينخالل القو من المنشآت

 بالمصادقة مستقلة ومحايدة خارجية جهة قيام إلى الحاجة

 .للمنشأة البيئي باألداء المتعلقة المعلومات على الثقة وإضفاء
 في التطورات أهم على Hillary, 1995)( دراسة ركزت

 األوروبي، االتحاد دول وباألخص البيئية، مجال المراجعة

الراغبة  الشركات على فإن الحالية للخطة طبقًا أنهوأوضحت 
 سياسة لديها يكون أن األوروبية في البورصات في التسجيل

 للتطوير محددة كمية بيئية، وأهداف إدارة ونظام واضحة، بيئية

 تقوم أن  عليهاكما يجب البيئي، األداء في المستمر والتحسين
 كل ثالث األقل على مرة منتظمة دورية فترات على بالمراجعة

 يرفع مراجعة تقرير شكل في المراجعة نتائج وتكون سنوات،

 كل يخضع أن على بيئية، قائمة نشر إلى اإلدارة، باإلضافة إلى

 قبل من صحتها على للتحقق والمصادقة والقائمة التقرير من

 .محايدة خارجية جهة
 أهمية(Tucker and Kasper, 1998) دراسة  ناقشت

 المتزايد االهتمام ظل في األمريكية للشركات ئيةالمراجعة البي

 العالمية والمنظمة لحماية البيئة األمريكية الوكالة من

 الشركات ذات معظم أن إلى وخلصت القياسية، للمواصفات

 الداخلية البيئية المراجعة على تعتمد البيئة على السلبي التأثير

 الداخلي لمراجعا أنت وأكد البيئية، الرقابة في إنجاز للمساعدة
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 وجود من بد ال وأنه البيئية، يقوم بالمراجعة أن يمكن ال لوحده

 .البيئة في مجال المتخصصين من عددا يضم فريق
نظام  متطلبات بدراسة (Watson and Emery, 2004) قام
 األوروبية البيئية المراجعة أليزو البيئية الدولية، اومعايير

 البيئية اإلدارة نظم عةمراج بتطالب حيث  (EMAS)الجديد،

 واإلفصاح البيئية بالمراجعة كما تطالبها الصناعية، لشركاتل

 بيئي مراجع معتمدة من بيئية قوائم شكل في البيئية اآلثار عن

 هناك أن إلى الدراسة وأشارت ،المهنة بمزاولة له مصرح

 يكون قد التي األنشطة على المستمرة الرقابة ادعاءات بصعوبة

 على الكاملة السيطرة صعوبة والبيئة، سالبة على تتأثيرا لها

  .على البيئة السالبة التأثيرات تلك
على انه يجب ان يقوم  (Power, 1997) وقد أكدت دراسة

 في مختلفة مجاالت في الخبراء يضم فريق البيئية بالمراجعة

من  وغيرها والقانون والكيمياء والهندسة والمراجعة المحاسبة
 مكاتب كبرى من ستة بأن ذلك على دلتواست المجاالت،

 من العديد مع تتعاقد األمريكية الواليات المتحدة في المراجعة

  .مختلفة مجاالت في البيئة خبراء
 مجاالت إلى) Dittenhofer, 1995(وتعرضت دراسة 

 اهيروفقا لما و والداخلية، الخارجية البيئية  وتدقيق مراجعة

 المراجع من كل بها يقوم أن بغيين البيئية المراجعة نفإ الباحث

 التزام بمدى الداخلي المراجع يهتم أن على والخارجي الداخلي
 تحسين ومجاالت البيئية، والتشريعات واللوائح بالقوانين الشركة

 أثر بفحص الخارجي المراجع يهتم بينما البيئية، األنشطة

 امالتز عدم وأثر للمشروع، المالية القيم على البيئية األنشطة

 المالية القوائم على البيئية والقوانين بالتشريعات اإلدارة

 البيئية باألنشطة المتعلقة األصول قيم من التحقق إلى باإلضافة
 أن إلى وخلصت .والمحتملة الحالية البيئية وااللتزامات

 أمان كصمام تعمال أن يجب والخارجية الداخلية البيئية المراجعة

 ذات البيئية للمشكالت التعرض مخاطر تخفيض على للمساعدة

  .المنشأة على السلبي األثر
ويالحظ ان الدراسات األردنية تمت قبل تعديل قانون 

 وشموله للرقابة البيئية، 2002ديوان المحاسبة األردني عام 
أو أنها تعرضت إلى المعايير الدولية في التدقيق والرقابة 

بعد من أبعاد البيئية، كما ان بعض الدراسات ركزت على 
التدقيق البيئي والبعض اآلخر ركز على منظمات القطاع 

أما هذه الدراسة فتأتي بعد مضى سنتين على تعديل . الخاص
قانون الديوان وشموله بالرقابة البيئية، وبالتالي فهي تقيس 
التطبيق الفعلي للرقابة البيئية من قبل الديوان، حيث لم 

رقابة البيئية من منظور تتعرض الدراسات السابقة إلى ال
  .حكومي رسمي

  التحليل اإلحصائي
سيعرض في هذا البند الخصائص الديمغرافية للمستجيبين 
والتأهيل والتدريب في مجال الرقابة البيئية واإلجابة على 
أسئلة البحث بناء على البيانات التي جمعت من المستجيبين 

ارية باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
ودرجات التطبيق الفعلي في الديوان حسب المقياس المستخدم 

الموافقة (في الدراسة ونسب الذين أجابوا بالموافقة بدرجتيها 
واللذين أجابوا بدرجة متوسطة ) والموافقة بدرجة كبيرة

  . والذين أجابوا بالنفي بدرجتيه
  

  خصائص المستجيبين
بين من من المستجي%) 75(ان ) 1(يظهر الجدول رقم 
يحملون درجة %) 1.9(و%) 11.5(حملة البكالوريوس وان 

منهم %) 92.3(الماجستير والدكتوراه على التوالي، أي ان 
  .لديهم مؤهل جامعي

 في متخصصونمن المستجيبين %) 44.2(كما أن 
متخصصون في إدارة األعمال والباقي %) 15.4(المحاسبة و

يفة مدير يعملون بوظ%) 15.4(من تخصصات أخرى، وأن 
%) 46.2(يعملون بوظيفة مساعد مدير، كما ان %) 25(وأن 

%) 80.8(ونجد أن غالبية المستجيبين . يعملون بوظيفة مدقق
تنحصر %) 15.4(تزيد خبراتهم عن عشر سنوات، وأن 

المستجيبين لديهم خبرة %) 19.2(و) 9- 5(خبراتهم ما بين 
ومما سبق يالحظ أن معظم . تقل عن خمس سنوات

تجيبين لديهم الخبرة والتأهيل العلمي والتخصص العلمي المس
والوظيفي لإلجابة على أسئلة وعبارات االستبانة، حيث أنهم 
من العاملين في مجال الرقابة مما يجعلهم أكثر معرفة بتنفيذ 
العمليات الرقابية والرقابة البيئية بصورة خاصة وهذا يزيد 

  .من درجة االعتماد على أرائهم
  
   والتدريب في مجال الرقابة البيئيةالتأهيل
 ان ستة موظفين حضروا )2( الجدول يالحظ منو

 التدقيق أودورات تدريبية في مجال الرقابة وشاركوا في 
 بصورة عامة وان اثنين منهم فقط قد شاركوا في البيئي

دورة واحدة وأن األربعة الباقين شاركوا في دورتين 
ورات فان موظفاً واحداً وأما من حيث مكان الد. تدريبيتين

فقط قد شارك في دورة خارجية بينما الباقي لم يشارك في 
وهذا يدل على ضعف في التأهيل . أي دورة تدربية خارجية

والتدريب لدى العاملين في الديوان في مجال الرقابة 
  .يوالتدقيق البيئ
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  )1(الجـدول رقم 
  خصائص المستجيبين الديمغرافية

  
 النسبة المئويةرارـالتك تغيرفئات الم المتغير

 الجنس 80.8 42 ذكـر
 19.2 10  أنثى

 3.8 2   سنة25أقل من 
25  -34   18 34.6 
35  - 44 18 34.6 
45-54  10 19.2 

 العمر

 7.7 4   سنة فأكثر55من 
 1.9 1 الثانوية العامة فما دون

 5.8 3 دبلوم متوسط
 75.0 39 بكالوريوس

 3.8 2 لوم عاليدب
 11.5 6  ماجستير

 المؤهل العلمي

  1.9 1 دكتوراه
 44.2 23 محاسبة

 15.4 8 علوم إدارية 
 5.8 3 علوم مالية ومصرفية

 13.5 7 اقتصاد
 3.8 2 تكنولوجيا معلومات

 1.9 1 حاسوب
 13.5 7 قانون

 التخصص

 1.9 1  أخرى
 15.4 8 مدير

 25.0 13 مساعد مدير
 3.8 2 ئيس قسمر

 46.2 24 مدقق
 المسمى الوظيفي

 9.6 5 أخرى
 19.2 10  سنوات5أقل من 

5-9   8 15.4 
10- 14  12 23.1 
15-19  7 13.5 
20-24  10 19.2 

 سنوات الخبرة في الرقابة

 9.6 5   سنة فأكثر25
 80.8 42 ئال ش

CMA 2 3.8 شهادات الممارسة المهنية 
 15.4 8 أخرى

  
في الرقابة البيئية مسؤولية : ال األولاإلجابة عن السؤ

 األردن
من %) 14.9(ان ما نسبته ) 3(يالحظ من الجدول رقم 

في األردن تعود الرقابة البيئية المجيبين يرون ان مسؤولية 

%) 12.8(إلى ديوان المحاسبة فقط، بينما نجد ان ما نسبته 
ل يرون أنها مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة فقط، وفي المقاب

منهم يرون ان الرقابة البيئية %) 38.8(نجد ان ما نسبته 
من المجيبين ان %) 62(تعود إلى وزارة البيئة فقط، ويرى 
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  .ةمسؤولية مشتركة لكافة الجهات الرقابيالرقابة البيئية 
من المجيبين ال يعرفون %) 31.9(كما نالحظ ان حوالي 

دة من وغير جازمين بان الرقابة البيئية تختص بجهة واح
و هذا يقود إلى .الجهات الثالث المذكورة في الجدول

االستنتاج بأنه ال يوجد إدراك كاف فيمن يجب ان يمارس 
وقدا يعود . الرقابة البيئية وبمسؤولية ديوان المحاسبة عنها

ذلك إلى كون المرجعية القانونية التي منحت الصالحية 

يوان المحاسبة بالرقابة البيئية على الجهات الخاضعة لرقابة د
قانون من ) 3(حيث تم تعديل المادة ، 2007قد صدرت عام 

  2007 لسنة 18ديوان المحاسبة األصلي بموجب القانون رقم 
والتي تنص على الرقابة والتأكد ) د(بحيث تم إضافة الفقرة 

من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع 
  .الجهات ذات العالقة

  
  )2(ـدول رقم الج

  التأهيل والتدريب في مجال التدقيق والرقابة البيئية في الديوان

 المتغير
عـدد 

 الدورات

  عـدد

 المشاركين

النسبة 

 المئوية
0 46 88.5 
  التدقيق البيئيأوالدورات التدريبية في مجال الرقابة  3.8  2 1
2 4 7.7 
0  47 90.4 
 قيق البيئيالتدأو دورات التدريبية الداخلية مجال الرقابة ال 1.9 1 1
2 4 7.7 
 1.9 1 1  التدقيق البيئيأوالدورات التدريبية الخارجية في مجال الرقابة  98.1 51 0

  

  )3(الجـدول رقم 

 في األردنالرقابة البيئية آراء المستجيبين حول مسؤولية 

  موافق  رةقـالف
% 

  ال اعرف
% 

  غير
 % موافق

المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

 درجة
الموافقة

 متدنية       1.05 2.34 53.2    31.9    14.9 ديوان المحاسبة فقط
 متدنية       0.97 2.36 55.3    31.9    12.8 الجهة الخاضعة للرقابة فقط

  متوسطة       1.18 3.16 26.5    34.7    38.8 وزارة البيئية فقط
 عالية       1.19 3.88 16.0    22.0    62.0  الجهاتمسؤولية مشتركة لكافة

  
درجة توفر متطلبات الرقابة : اإلجابة عن السؤال الثاني

 البيئية لدى الديوان
وللتعرف على درجة توفر متطلبات الرقابة البيئية لدى 

، إلى ان المتوسط الحسابي لكافة )4(جدول ال فيشير الديوان
بة البيئية، ت الرقاالفقرات التي تعبر عن درجة توفر متطلبا

، وهذا يعني ان المستجيبين )3.03( بلغ كما يراها المستجيبون
 متوفرة في ديوان المحاسبة متطلبات الرقابة البيئيةيرون ان 

للفقرات  وقد تراوحت المتوسطات الحسابية .بدرجة متوسطة
 وقد كانت ).3.47-2.51(بين  المكونة لهذا المجال ما
فضة نسبيا لبعض الفقرات ، حيث المتوسطات الحسابية منخ

 تطبيق المحاسبة البيئية في كان المتوسط الحسابي لفقرة
وهذا يعني ضعف ) 2.71( يساوي الجهات الخاضعة للتدقيق

مستوى تطبيق المحاسبة البيئية في الوحدات الحكومية 
الخاضعة لرقابة الديوان وقد يعزى ذلك لعدم وجود نظم 

سبة البيئية بما في ذلك تكاليفها معلومات محاسبية تشمل المحا
والتقرير عنها، وهذا ما يؤكده المتوسط الحسابي لفقرة توفر 

  كان متوسطها الحسابي، حيثنظم معلومات محاسبية بيئية
 وقد كان .، مما يشير إلى أنها متوفرة بدرجة متوسطة )2.83(

ضغوط الجهات ذات العالقة اقل متوسط حسابي يعود لفقرة 
  ذا، وهـ)2.51(ث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة  حيبالبيئة
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  )4(جـدول رقم ال
  درجة توفر متطلبات الرقابة البيئية لدى الديوانآراء المستجيبين حول 

 موافق رةقـالف
% 

 محايدين
% 

غير 
  %موافق

وسط 
حسابي

انحراف 
 معياري

درجة 
 التوفر

المعرفة بالتشريعات التي تنطبق على عمليات الجهة 
متوسطة 1.17 3.47 21.6 25.5 52.9 خاضعة للرقابةال

متوسطة 1.03 3.28 24.0 30.0 46.0  قوانين بيئية لمؤسسات القطاع العامإلزامية
متوسطة 0.89 3.22 20.0 42.0 38.0 ية مفاهيم الرقابة المالية للرقابة البيئمالءمةمدى 

متوسطة 0.91 3.20 18.4 44.9 36.7 خبرة في مجال الرقابة المهنية 
خبرة في مجال تكنولوجيا نظم المعلومات وطرق 

 0.73 3.20 16.0 50.0 34.0 رقابتها
 
متوسطة

مؤهالت علمية معينة لتحديد المخاطر القائمة أو 
 0.94 3.20 25.5 33.3 41.2 المحتملة في حاالت أو عمليات معينة

 
متوسطة

 متوسطة 0.88 3.20 22.0 38.0 40.0 الديوانالوعي الرقابي البيئي لدى مدققي 
 متوسطة 0.79 3.13 19.2 48.1 32.7 خبرة في مجال النظم التشغيلية

الهندسة البيئية، (خبرة في مجاالت البيئة ذات العالقة 
 1.00 3.06 30.8 36.5 32.7 ...)الصحة البيئية، الجيولوجيا البيئية

  
 متوسطة

 متوسطة 0.98 3.06 30.0 36.0 34.0 اضعة  العليا في الجهات الخاإلدارةالوعي البيئي لدى 
 متوسطة 0.85 3.04 25.5 47.1 27.5  المطبقة في الرقابة  المهنيةتناسب القواعد واآلداب

 متوسطة 0.80 3.04 23.5 49.0 27.5 تناسب أدلة وقرائن اإلثبات المطبقة في الرقابة 
 متوسطة 1.06 3.02 37.5 33.3 29.2  ملزمة أردنية حكومية تدقيقوجود معايير 

 متوسطة 0.89 2.98 29.2 47.9 22.9 تناسب نظام الرقابة الداخلي 
 متوسطة 0.84 2.96 30.8 42.3 26.9  الجهات المستفيدة من تقارير ورقابة الديوانتأكيد

 متوسطة 1.02 2.94 38.0 28.0 34.0  خاصة بالمحاسبة البيئيةأدلةوجود معايير و
 متوسطة 0.90 2.83 32.7 46.2 21.2 يةنظم معلومات محاسبية بيئ

ضغوط الهيئات والمنظمات المهنية على المؤسسات 
 0.87 2.82 39.2 41.2 19.6 الحكومية باإلفصاح عن أدائها البيئي

  
 متوسطة

ضغوط أطراف في المجتمع على المؤسسات الحكومية 
 1.08 2.76 42.0 34.0 24.0 بيئيالللقيام بدورها 

  
 متوسطة

 متوسطة 1.10 2.71 49.0 28.6 22.4 محاسبة البيئية في الجهات الخاضعة للتدقيقتطبيق ال
متوسطة  0.95 2.51 56.9 23.5 19.6 ضغوط من الجهات ذات العالقة بالبيئة

 متوسطة 0.67 3.03 درجة توفر متطلبات الرقابة البيئية لدى الديوان
  

مما المتوسط يمثل أدنى مستوى للممارسة بدرجة متوسطة، 
يعني عدم وجود جهات تطالب بإعداد تقارير رقابية ذات 

بينما كان أعلى متوسط حسابي . مواصفات وخصائص عالية
بالتشريعات التي تنطبق على  المدققينمعرفة يعود لفقرة 

 الديوان حيث كان المتوسط عمليات الجهة الخاضعة لرقابة
ين ، ويعزى ذلك لكونهم مدقق)3.47(الحسابي لهذه الفقرة 

حكوميين مطلعين وملمين  بالتشريعات الحكومية بحكم 
عملهم، وبالتالي فهم يعرفون طبيعة التقارير التي يجب 

كما يرى . ظمة الحكوميةصياغتها وفق التشريعات واألن
لمؤسسات القطاع  ملزمة  قوانين بيئية ان هناك المستجيبون

مما ، )3.28(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة العام
تتم مساءلة يعني ان هناك تغطية قانونية إلزامية يمكن ان 

الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان وتوجيه االستيضاح على 
من %) 52.9(كما يشير الجدول إلى ان ما نسبته . أساسها

بالتشريعات التي تنطبق على عمليات المدققين لديهم معرفة 
ة ضمن فقرات  نسبة موافقأعلى وهي الجهة الخاضعة للرقابة
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ضغوط الجدول، بينما كانت اقل نسبة موافقة للمدققين لفقرة 
الهيئات والمنظمات المهنية على المؤسسات الحكومية 

، وقد %)(19.6 حيث بلغت نسبتهم باإلفصاح عن أدائها البيئي

يعزى ذلك لكون االهتمام بالقضايا البيئية على مستوى هيئات 
  .ي بداياتهالمجتمع المدني الزال فومؤسسات 

  
  )5(الجـدول رقم 

   خصائص التقارير البيئية التي يعدها ديوان المحاسبةآراء المستجيبين حول

  % رةقــالف  المجال
موافق

%  
محايد

غير %
 وافقم

متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

درجة 
الممارسة

معرفة دقيقة بكيفية إعداد التقارير 
 متوسطة3.481.15 26.9 17.3 55.8 ئيةالبي

وجود تشريعات ومعايير خاصة 
3.311.13 30.8 17.3 51.9  البيئيةإعداد التقاريرب

 متوسطة

بالمعلومات للمدقق تزويد اإلدارة 
3.291.09 28.8 21.2 50.0  البيئيالتي يتطلبها إعداد التقرير

 متوسطة

  البيئيتحديد مواعيد صدور التقرير
3.251.13 29.4 27.5 43.1  أسلوب توزيعه ونشرهو

  متوسطة

متطلبات 
ــداد  إع
ــر  تقري
الرقابة 
  البيئية

 متوسطة3.331.01  المجال األول
مدى التزام الجهة الخاضعة للرقابة 

3.351.00 15.7 37.3 47.1 بالتشريعات البيئية 
 متوسطة

كفاءة وفعالية البرامج واألنشطة 
3.290.91 11.5 51.9 36.5  البيئية

 متوسطة

البيئية التي تثير األمور مدى وجود 
الشك في قدرة الجهة الخاضعة 

للرقابة على االستمرار في مزاولة 
2.980.73 19.2 59.6 21.2 نشاطها

  
  
  

 متوسطة
لموضوعات البيئية ذات اتقويم 

الصلة بأنشطة الجهة الخاضعة 
3.040.74 21.2 51.9 26.9 للرقابة

  
  

 متوسطة
كفاءة نظام الرقابة على تنفيذ 

3.200.83 17.6 47.1 35.3 االلتزامات البيئية
  

 متوسطة
مدى كفاية اإلفصاح في التقارير 

2.901.01 34.6 38.5 26.9  البيئية
  

  متوسطة

العناصر 
ــي  التـ
يتضمنها 
ــر  تقري
الرقابة 
  البيئية

 متوسطة3.120.92  المجال الثاني
 متوسطة2.881.05 34.7 38.8 26.5 ةضمن تقرير الرقابة المالي

 متوسطة3.101.04 32.0 24.0 44.0 في تقرير خاص بالرقابة البيئية
إلدارة الديوان تقرير داخلي يقدم 

2.941.17 32.0 32.0 36.0 فقط 
  

 متوسطة
 متدنية2.081.12 66.0 24.0 10.0 ال يتم اعداد تقارير بيئية نهائيا

 الخاضعة لجهةاترفع تقارير إلى 
  متدنية2.071.11 68 23 11  للرقابة

التقرير 
ــن  عـ
ــائج  نت
الرقابة 
  البيئية

  متوسطة2.611.04  المجال الثالث

  متوسطة 0.82 3.02 الخصائص الكلية لتقاريرالرقابة البيئية التي يعدها ديوان المحاسبة
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  )6(ول رقم الجـد
  ان التي يقوم بها الديونطاق الرقابة البيئيةآراء المستجيبين حول 

  

  % رةقـالف
افقمو

%  
محايد

غير %
موافق

متوسط 
حسابي

انحراف 
معياري

درجة 
الممارسة

 متوسطة 1.08 3.23 23.1 38.5 38.5  البيئية  تاساير والسييمراجعة مدى التزام الجهة بالقوانين والمعا
 متوسطة 0.92 3.19 28.8 32.7 38.5  باالتفاقيات الدولية البيئيةمراجعة مدى التزام الجهة 

 متوسطة 0.95 3.18 21.6 43.1 35.3 مخالفات وتجاوزات التشريعات والسياسات البيئيةج نتائمراجعة 
 للتشريعات تجاوزاتعند حدوث اإلجراءات التنفيذية مراجعة 
 1.05 2.90 38.8 28.6 32.7  البيئية

 
 متوسطة

 نللقواني تجاوزات محتملة حدوثلمساعدة على االظروف متابعة 
 1.05 2.88 40.8 28.6 30.7  البيئية

 
 متوسطة

 متوسطة 0.84 2.98 27.5 43.1 29.4  لاللتزام بالقوانين البيئيةتفسير القوانين وتوفير مساعدات أخرى 
تقويم كفاءة وفعالية اإلجراءات والقواعد الرقابية للمحافظة على 

 1.01 2.71 45.1 33.3 21.6  البيئة
 

 متوسطة
حة المتعلقة بالبيئة تقويم مدى فعالية البرامج الموضوعة والمقتر

 الدولية المصادق البيئيةاالتفاقيات لقوانين و ومالءمتها لوأهدافها
  عليها

 متوسطة 0.96 2.69 25.0 44.2 30.8

 متوسطة 1.01 2.61 42.1 32.9 26.0  البرامج الحكومية المتعلقة بالبيئةالرقابة على 
 ونطاقها  البيئيةاحتمال اآلثار لتقديرالمستخدمة البيانات  مراجعة
 1.01 2.65 40.1 36.3 23.6  المتوقع

 
 متوسطة

 متوسطة 0.90 2.63 19.2 46.2 34.6 تقويم مدى كفاءة وفعالية البرامج واألنشطة البيئية
 متوسطة 0.90 3.12 26.9 36.5 36.5 مراجعة مدى جودة أداء نظم اإلدارة البيئة

 متوسطة 0.92 3.12 23.1 44.2 32.7 لنفايات إدارة اك بموضوعات معنية اعالقتهو ةأداء الجهمراجعة 
 متوسطة 0.94 3.06 28.8 36.5 34.6 فحص القوائم والتقارير البيئية 

مراجعة عمليات المعالجة والتخزين والتخلص من النفايات 
 0.94 3.02 26.9 42.3 30.8  الصناعية

 
 متوسطة

 متوسطة 0.93 2.96 32.7 38.5 28.8 مراجعة األداء البيئي لموردي السلع والخدمات 

 0.96 2.94 30.0 46.0 24.0 األنشطة والمشاريع الحكوميةمراجعة اآلثار البيئية المترتبة على 
 

 متوسطة
 متوسطة 0.91 2.92 33.3 41.2 25.5 مراجعة خطط وسياسات استخدام الموارد الطبيعية

 متوسطة 1.01 2.90 38.5 32.7 28.8   الخاضعة في مكافحة التلوث ةدور الجهمراجعة 
 متوسطة 0.85 2.90 31.4 45.1 23.5 فحص درجة كفاءة الجهة في استخدام الموارد الطبيعية

 متوسطة 1.04 2.86 33.3 45.1 21.6 مراجعة دورة حياة النشاط 

 1.13 2.23 63.4 22.4 15.2  ةمراجعة إعانات وهبات المؤسسات الدولية ألغراض حماية البيئ
 

  متدنية
 متوسطة 1.13 2.63 51.0 22.4 26.5 بيئية أخرىفحص جوانب 

 متوسطة 0.77 3.00 نطاق الرقابة البيئية
  

خصائص التقارير البيئية التي : اإلجابة عن السؤال الثالث
 يعدها ديوان المحاسبة
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات ) 5(يتضمن الجدول 

جيبين حول إلجابات المستالمئوية المعيارية، للفقرات والنسب 

  .التقارير البيئية التي يعدها ديوان المحاسبة
وفيما يلي استعراض تفصيلي للنتائج وفقا للمجاالت 
الرئيسية وهي متطلبات إعداد تقارير الرقابة البيئية والعناصر 

   عن نتائج الرقابة البيئيةالتي تتضمنها هذه التقارير والتقرير
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  )7(ول رقم الجـد
   التي يقوم بها الديوانأهداف الرقابة البيئيةل آراء المستجيبين حو

  % رةقــالف
موافق

%  
 محايدين

غير %
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التطبيق

 متوسطة 1.37 3.25 30.8 19.2 50.0 التشريعات البيئية الجهات بالتحقق من مدى التزام 
 متوسطة 1.11 3.23 23.1 36.5 40.4  فحص وتقويم نظم اإلدارة البيئية

 متوسطة 1.12 3.19 25.0 36.5 38.5 مساعدة اإلدارة في تحقيق حماية البيئة
 متوسطة 1.13 3.12 25.0 42.3 32.7 تسهيل الرقابة اإلدارية على الممارسات البيئية

فحص منظم للتفاعالت بين عمليات الجهة الخاضعة 
 1.04 2.88 32.7 44.2 23.1 والبيئة المحيطة بها 

 
 متوسطة

 الخاضعة للرقابة وتعظيم ةألنشطة الجهمميزات 
 1.04 2.83 38.5 42.3 19.2 مساهمتها في خدمة المجتمع 

 
 متوسطة

 متوسطة 1.19 2.79 46.2 25.0 28.8 الخاضعة للرقابة أمام المجتمع ةصورة الجهتحسين 
  متوسطة 0.99 3.04 األهــداف

  
  )8(الجـدول رقم 

  التقييم العام لرقابة ديوان المحاسبة األردني البيئيةحول آراء المستجيبين 

المتوسط  رةقــالف
 الحسابي

االنحراف 
درجة التطبيق المعياري

 ةمتوسط 0.67 3.03 متطلبات الرقابة البيئية
 ةمتوسط 0.82 3.02  التقارير البيئية

 ةتوسطم 0.77 3.00 نطاق الرقابة البيئية
 متوسطة 0.99 3.04 أهداف الرقابة البيئية

 متوسطة 0.70 3.02  المستوى الكلي للممارسة
  

 متطلبات إعداد تقرير الرقابة البيئية  - أ 
رير الرقابة اإعداد تقللتعرف على درجة توفر متطلبات 

ابات  أن المتوسطات الحسابية لإلج، فيشير الجدول إلىالبيئية
، )3.48-3.25(لفقرات هذا البند كل على حده قد تراوحت بين 

تحديد مواعيد صدور د كان اقل متوسط حسابي لفقرة وق
، مما يعني عدم  وأسلوب توزيعه ونشره الرقابة البيئيتقرير

وجود تحديد دقيق وبدرجة عالية لموعد صدور التقرير وإنما 
بدرجة متوسطة، وهذا يعني الحاجة إلى جداول زمنية محددة 

ب ، بينما لمناسبدقة يتفق عليها إلصدار التقارير في موعدها ا
دقيقة المعرفة توسط حسابي يعود لفقرة متطلب الكان أعلى م

، مما يعني ان المدققين لديهم مقدرة بكيفية إعداد التقارير
متوسطة على إعداد مثل هذه التقارير بينما بلغ المتوسط 

وهذا يعني ان ) 3.33(الحسابي لفقرات هذا المجال مجتمعة 
ويشير . ن بدرجة متوسطةهذه المتطلبات متوفرة لدى الديوا

دقيقة المعرفة ال الجدول ان أعلى نسبة موافقين كانت لفقرة
متطلبات إعداد تقرير البيئية كأحد بكيفية إعداد التقارير 

، من المدققين، بينما كانت )55.8%( حيث بلغت الرقابة البيئية

 وأسلوب  البيئيتحديد مواعيد صدور التقريراقل نسبة لفقرة 
، وقد )43.1%( حيث بلغت نسبة الموافقين هتوزيعه ونشر

يعزى السبب في انخفاض هذه النسبة إلدراك المدققين بعدم 
وجود مواعيد محددة معلن عنها في الديوان إلصدار ونشر 

  .التقارير البيئية
  

 يةالعناصر التي يتضمنها تقرير الرقابة البيئ -ب 
العناصر التي يتضمنها تقرير الرقابة للكشف عن توفر 

، فقد استخرجت  التي يعدها ديوان المحاسبة األردنيبيئيةال
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة 
الممارسة لكل فقرة من فقرات هذا المجال والنسب المئوية 

ويشير الجدول إلى أن ). 5(لإلجابات، والمبينة في الجدول 
المجال المتوسط الحسابي لكافة الفقرات التي تعبر عن هذا 

، مما يعني إنها متوفرة بدرجة )3.12(مجتمعة قد بلغ 
 وقد تراوحت قيم المتوسطات الحسابية للفقرات .متوسطة

، حيث كان )3.35- 2.90(المكونة لهذا المجال منفردة ما بين 
، مما يعزز الحاجة ارير البيئيةتقكفاية اإلفصاح في اللاقلها 
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ون كافيا، بينما لرفع مستوى االفصاح والتركيز على ان يك
لتزام الجهة الخاضعة كان أكبر متوسط حسابي يعود لفقرة ا

ويشير الجدول ان أعلى نسبة . للرقابة بالتشريعات البيئية
 مدى التزام الجهة الخاضعة للرقابة موافقة كانت لفقرة
العناصر التي يتضمنها تقرير الرقابة كأحد بالتشريعات البيئية 

من المدققين، وقد يعزى ذلك ) 47.1%(حيث بلغت البيئية 
كون االلتزام بالتشريعات إجباري ومن الصعب مخالفتها، 

البيئية التي األمور  مدى وجود بينما كانت اقل نسبة لفقرة
تثير الشك في قدرة الجهة الخاضعة للرقابة على االستمرار 

، وقد يعزى السبب في انخفاض )%21.2 (في مزاولة نشاطها
جود مدققين فنيين متخصصين في أنشطة هذه النسبة لعدم و

الجهات الخاضعة لرقابة الديوان كالمهندسين الصناعيين 
  .وخبراء البيئة

  
 التقرير عن نتائج الرقابة البيئية  - ج 

تشير المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
لإلجابات حول ودرجة الممارسة الفعلية والنسب المئوية 

، )5(، والمبينة في الجدول ة البيئيةعن نتائج الرقاب التقرير
إلى انه يتم اإلبالغ عن نتائج الرقابة البيئية بشكل تقارير 
وبدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرات 

، بينما يالحظ ان )2.61(المكونة لهذا المجال مجتمعة 
المتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات هذا المجال كل 

، وقد كان اقلها  لفقرة )3.10-2.07(ا بين على حده تراوحت م
  الخاضعة لرقابةالجهة إلى  بنتائج الرقابة البيئيةرفع تقارير

ديوان المحاسبة، مما يعني ضرورة العمل على إيصال 
التقارير لتلك الجهات لتتمكن من تصويب أوضاعها او الرد 

ويشير . على الديوان بمبررات حول ما ورد في التقرير
 التقرير عن نتائج ن أعلى نسبة موافقة كانت لفقرةالجدول ا

من ) %44( في تقرير خاص حيث بلغت الرقابة البيئية
 تقارير إعداد المدققين، بينما كانت اقل نسبة موافقة لفقرة عدم

، وقد يعزى السبب في %)10( والتي بلغت بيئية نهائيا
ين انخفاض هذه النسبة إلى عدم ممارسة نسبة قليلة من المدقق

تتصف التقارير البيئية التي يعدها وبشكل عام . للرقابة البيئية
الديوان بالخصائص الواجب توفرها في مثل هذه التقارير 
وبدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لجميع 

، حيث يتوفر بها )3.02(المجاالت المكونة لهذه الخصائص 
 العناصر ى وتشتمل علمتطلبات إعداد تقرير الرقابة البيئية

 ويتم التقرير عن  تقرير الرقابة البيئية يجب ان يتضمنهاالتي
نتائج الرقابة البيئية وقد كانت جميعها تمارس بدرجة 

 .متوسطة

 التي نطاق الرقابة البيئية ام: اإلجابة عن السؤال الرابع
 يقوم بها الديوان؟

من اجل تحديد النطاق الذي تشمله ممارسة الرقابة البيئية 
ديوان المحاسبة األردني، فقد تم استخراج المتوسطات في 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الممارسة لكل فقرة 
من الفقرات المكونة لهذا المجال، وكذلك النسب المئوية 

، )6(، والمبينة في جدول الرقابة البيئيةلإلجابات حول نطاق 
رات هذا المجال الذي يشير إلى ان المتوسط الحسابي لكافة فق

، مما يعني ان نطاق الرقابة البيئية التي )3.00(مجتمعة بلغت 
يمارسها الديوان يشمل جميع الجوانب والبنود التي يجب ان 

بينما تتراوح المتوسطات . تتم الرقابة عليها وبدرجة متوسطة
، حيث كان )3.23- 2.23(الحسابية للفقرات منفردة مابين 

مراجعة إعانات وهبات فقرة  اقل متوسط حسابي يعود ل
ة وهو اقل متوسط المؤسسات الدولية ألغراض حماية البيئ

والذي يعني ممارسة الرقابة عليها بدرجة متدنية، وقد يعزى 
ذلك لندرة المنح والهبات والتبرعات الدولية واختالف طرق 

بينما كان أعلى وأساليب حساباتها وتحويالتها بالنسبة للديوان، 
مراجعة مدى التزام الجهة ي يعود لفقرة متوسط حساب
البيئية، ويعزى ذلك إلى توفر  تاساير والسييبالقوانين والمعا

هذه القوانين وان عمل الديوان في صميمه يركز على عدم 
مخالفة األنظمة والقوانين والتأكيد على شرعية المعامالت 

إما فيما  .واإلجراءات للوحدات التي تقع ضمن نطاق رقابته
 نطاق الرقابة البيئيةعلق بنسبة المستجيبين الموافقين حول يت

 فيظهر الجدول ان أعلى نسبة كانت لمن التي يقوم بها الديوان
 مراجعة مدى التزام  الرقابة البيئية يشمل نطاقيرون ان 

مراجعة مدى البيئية و تاساير والسييالجهة بالقوانين والمعا
لبيئية، حيث تساوت نسبة باالتفاقيات الدولية االتزام الجهة 

، بينما يالحظ %)(38.5الموافقة على هاتين الفقرتين وبلغت 
 مراجعة إعانات وهبات ان اقل نسبة موافقة كانت لفقرة

ة حيث بلغت نسبة المؤسسات الدولية ألغراض حماية البيئ
فقط، كما بلغت نسبة عدم %) 15.2(المدققين الموافقين 
وهي أعلى نسبة عدم موافقة ) %63.4(الموافقة لهذه الفقرة 

ضمن فقرات المجال، وقد يعزى ذلك إلى انه يتم تكليف 
مدققي الديوان في حاالت خاصة فقط بمراجعة او تدقيق 
االعانات والهبات الدولية في مجال حماية البيئة إضافة إلى 

  .إضافة إلى عدم تكرارها وندرتها
  

 التي  البيئيةأهداف الرقابةما  :اإلجابة على السؤال الخامس
  يقوم بها الديوان؟

تشير المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
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ودرجة الممارسة لكل فقرة من الفقرات والنسب المئوية 
 التي يمارسها الديوان، الرقابة البيئيةلإلجابات حول أهداف 

، إلى ان المتوسطات الحسابية تتراوح )7(والمبينة في جدول 
فقد كان اقل متوسط حسابي يعود لفقرة ، )3.25-2.79(مابين 

 وأكبرها  الخاضعة للرقابة أمام المجتمعةصورة الجهتحسين 
 وكل التشريعات البيئيةالجهات بالتحقق من مدى التزام لفقرة 

وقد بلغ . من هذين المتوسطين يمثل الدرجة المتوسطة
، مما )3.04(المتوسط الحسابي لكافة فقرات المجال مجتمعة 

ي ان رقابة ديوان المحاسبة البيئية لها أهداف وتمارس يعن
كما . وتطبق بما يحقق هذه األهداف المرجوة بدرجة متوسطة

من المدققين موافقون %) 50(يشير الجدول إلى ان ما نسبته 
على أن من أهداف الرقابة البيئية التي يمارسها الديوان 

 بينما ةالتشريعات البيئيالجهات ب من مدى التزام قالتحق
فقط، موافقون ان من أهداف %) 19.2(يالحظ ان ما نسبته 

 الخاضعة للرقابة ةالرقابة البيئية إضفاء مميزات ألنشطة الجه
، كما يالحظ ان وتعظيم مساهمتها في خدمة المجتمع

غير موافقين على هذه الفقرة ويرون ان هذا ليس %) 38.5(
  .من أهداف الرقابة البيئية

  
هل يمارس ديوان المحاسبة : سؤال العاماإلجابة على ال

  الرقابة البيئية على الجهات الخاضعة لرقابته
ان المستجيبين يرون ان ) 8(ويالحظ من الجدول رقم 

بدرجة  الرقابة البيئية ديوان المحاسبة األردني يمارس
متوسطة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لإلجابات لكافة 

التقارير  وخصائص ة البيئيةمتطلبات الرقابالمجاالت وهي 
ويوجد ) 3.02( مجتمعة  أهداف الرقابة البيئية ونطاق والبيئية

فروقات ضئيلة جدا بين المتوسطات الحسابية لهذه المجاالت 
كل على انفراد، وبشكل عام فان ممارسة ديوان المحاسبة 

  .األردني للرقابة البيئية بدرجة متوسطة
  

  النتائج والتوصيات
  

  النتائج
مارس الرقابة البيئية في كل من وزارة البيئة وديوان ت .1

المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابة الديوان مجتمعة، 
 . ويقوم الديوان بالرقابة البيئية وفقا لقانونه المعدل حديثا

 .يمارس ديوان المحاسبة الرقابة البيئية بدرجة متوسطة .2
على الرغم من استحداث مديرية خاصة برقابة البيئة  .3

 موظفين فقط، 4األداء في الديوان، إال أنها مكونة من و
وهذا كادر غير كاف  للقيام بالرقابة البيئية ورقابة األداء 

إضافة إلى نقص التدريب، إذ إن مدققاً واحداً فقط شارك 
  .في دورة تدريبية خارجية في مجال الرقابة البيئية

تتوفر متطلبات الرقابة البيئية لدى الديوان بدرجة  .4
 .متوسطة

التحقق تهدف الرقابة البيئية التي يقوم بها الديوان إلى  .5
 من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية

مساعدة اإلدارة في  وفحص وتقويم نظم اإلدارة البيئيةو
تسهيل الرقابة اإلدارية على  وتحقيق هدف حماية البيئة

 عمليات فحص منظم للتفاعالت بين والممارسات البيئية
وتعظيم فحص أنشطتها الجهة الخاضعة والبيئة و

الجهة  مساهمتها في خدمة المجتمع وتحسين صورة
 . في المجال البيئيالخاضعة للرقابة أمام المجتمع

  :أهم ما يدقق عليه الديوان في المجال البيئي هو .6
مراجعة مدى التزام الجهة الخاضعة للرقابة بالقوانين   .أ 

 البيئية ذات العالقة
 تقويم مدى كفاءة وفعالية البرامج واألنشطة البيئية .ب 
 مراجعة مدى جودة أداء نظم اإلدارة البيئة  .ج 
 الخاضعة للرقابة من ةأداء ونشاط الجهمراجعة   .د 

إدارة النفايات، وكفاءة استخدام الطاقة، بحيث عالقته 
 الخ... والتخلص من النفايات الصناعية

في الديوان بدرجة تتوفر متطلبات إعداد التقارير البيئية  .7
 متوسطة 

مدى التزام ان أهم ما تتضمنه تقارير الديوان البيئية هو  .8
مدى كفاءة  والجهة الخاضعة للرقابة بالتشريعات البيئية

مدى وجود بعض  ووفعالية البرامج واألنشطة البيئية
الظروف البيئية التي قد تثير الشك في قدرة الجهة 

، ي مزاولة نشاطهاالخاضعة للرقابة على االستمرار ف
تقويم للموضوعات البيئية ذات الصلة بأنشطة الجهة و

كفاءة نظام الرقابة على تنفيذ  والخاضعة للرقابة
مدى كفاية اإلفصاح في القوائم  وااللتزامات البيئية

 . على الترتيب وبدرجة متوسطةوالتقارير البيئية للمنشأة
  

  التوصيـات
ء باألعداد الكافية من تعزيز مديرية رقابة البيئة واألدا .1

الكوادر المؤهلة والمدربة متنوعة التخصصات مجال 
 .الرقابة البيئية على المؤسسات الحكومية

إصدار أدلة ومعايير خاصة بالرقابة البيئية وتحديد  .2
المهام والواجبات التي يقوم بها الديوان بدقة، بحيث ال 

 من تفتيش ةيحدث تضارب بين ما تقوم به وزارة البيئ
ورقابة على التصرفات البيئية وبين الرقابة البيئية التي 
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 .يقوم بها الديوان حسب قانونه
إصدار نشرات إرشادية للوزارات والمؤسسات الحكومية  .3

لتعريفها بالرقابة البيئية التي تنص عليها المعايير 
الدولية، بهذا الخصوص يمكن للديوان إقامة ندوات 

 في الجهات الخاضعة وورشات عمل للمدققين الداخليين
 .لرقابته ولإلدارة العليا فيها

 توفير كافة متطلبات الرقابة البيئية، وخصوصا نظم  .4
معلومات محاسبية مالئمة في الوحدات الخاضعة لرقابة 

 .الديوان بما يتناسب مع متطلبات الرقابة البيئية
ان يصدر تقرير خاص بالرقابة البيئية او ان يفرد جزء  .5

ر العام للديوان إلى الرقابة البيئية والذي خاص من التقري
يمكن إعداده سنوياً حيث انه غير مرتبط بالحساب 
الختامي للدولة الذي يعتمد عليه التقرير العام للديوان، 
وتقديم التقرير عن الرقابة البيئية إلى البرلمان وإلى 
الجهات والمنظمات المعنية بالشأن البيئي في األردن، 

 .لخاضعة لرقابتهالجهات اوإلى 
  
 

  المراجع
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Practice of Environmental Control by Jordanian Audit Bureau 

 

Muhammad Y. Rahahleh* 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to identify the role of the Audit Bureau of Jordan in environmental control 
through investigation of the objectives, Scope of environmental control, requirements necessary to carry out 
environmental control, requirements for preparation, Elements included in the report of environmental 
control. A questionnaire was developed and distributed to all auditors working in the central departments in 
the Audit Bureau of Jordan, out of 60 questionnaire distributed, 52 questionnaires returned suitable for 
analysis.  

The main findings of the research are; there was confusion among workers about the Audit Bureau 
of the environmental control whether the Ministry of Environment or the subject or the bureau, bureau 
established Directorate of control environment and performance audit after the amending of the audit bureau 
law to include environmental control in the mandates of the bureau, this directorate is made up of 4 staff 
members only, thus, there are lack of staff in addition out that lack of training. The research shows that the 
available environmental control requirements availability in the bureau are moderately, there are well known 
objective of environmental control but the awareness of these objectives of is moderate. Although the Audit 
Bureau perform environmental control in same aspects but this control is still insufficient, in addition, 
knowledge of prepare reports, The most important of issues included in these reports such as the extent of 
the obligation of the controlled environmental legislation and the efficiency and effectiveness of 
environmental programs. 

Keywords: Jordan, Environmental Control, Audit Bureau. 
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