كـليـــت الـتجـــارة
قسـم الـمحاسبــت

إطبر مقرتح ملراجعت األنشطت البيئيت وأثره على قيمت املنشأة
دراست تطبيقيت

رسالة مقدمة من قبل
ببسم رشيد علً
لمحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة

إشراف
الدكتورة

الدكتور
صربي عبد احلميد السيد السجينً
أستاذ المحاسبة المساعد

كمية التجارة ـــــ جامعة المنصورة

مسبح طبرق أمحد حبفظ

أستاذ المحاسبة المساعد ووكيل الكمية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كمية التجارة ـــــ جامعة المنصورة
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أ

اإلهــداء

الباحث


ب

شكر وتقدير
الحمد هلل وكفى ,وبشكر اهلل ,الكالم ُيبتدى ,والصالة والسالم عمى سيدنا محمد نبي اليدى
وبدر الدجى المبعوث رحمة لمعالمين ,وعمى آلو وصحبو أجمعين.
أما بعد
ش َك ْرتُ ْم ََل ِ
يد َّن ُك ْم﴾
قال تعالى ﴿لَ ِئن َ
َز َ
إنطالقآ من ىذه اآلية الكريمة ,أتقدم بخالص الشكر والتقدير واإلمتنان لألستاذ الدكتور

صبري عبد الحميد السيد السجيني أستاذ المحاسبة المساعد بكمية التجارة جامعة المنصورة عمى
تفضمو باإلشراف عمى ىذه الرسالة وعمى ما قدمو لي طوال فترة إعدادىا من توجييات ومتابعة
كان ليا األثر الكبير في إتمام ىذا العمل عمى ما ىو عميو األن ,فأدعو اهلل سبحانو وتعالى أن

يجزيو عني خير الجزاء وينعم عميو بدوام الصحة والعافية.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير واإلمتنان لألستاذه الدكتوره سماح طارق حافظ أستاذ

المحاسبة المساعد ووكيل الكمية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ,كمية التجارة جامعة
المنصورة عمى ماقدمتو لي من نصح وارشاد طوال فترة إعداد الموضوع وحتى تسجيمو .وكذلك
أتقدم لحضرتيا بالشكر والتقدير عمى تفضميا باإلشراف عمى الرسالة وعمى معاونتيا الصادقو

ورعايتيا العممية خالل فترة اإلعداد وتوجيياتيا القيمة فكانت بيذا خير معمم لي ,فجزاىا اهلل عني

خير الجزاء وأمد في عمرىا وأنعم عمييا بدوام الصحة والعافية.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير واإلمتنان لمدكتور عمي أحمد زين أستاذ المحاسبة والمراجعة
بكمية التجارة جامعة حموان وعميد معيد القاىرة العالي لمغات والترجمة الفورية والعموم االدارية
بالمقطم ,وذلك لتفضمو بالموافقة عمى اإلشتراك في لجنة المناقشة والحكم عمى ىذه الرسالة ,وىو

ما ُيعد إضافة لمرسالة وتشريفاً لي ,فجزاه اهلل عني خير الجزاء وأنعم عميو بدوام الصحة والعافية.

والشكر والتقدير والعرفان إلى الدكتور محمود عبد الفتاح ابراهيم أستاذ المحاسبة اإلدارية
والتكاليف بكمية التجارة جامعة المنصورة ,لتفضمو بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة والحكم

عمييا ,فجزاه اهلل عني خير الجزاء وأنعم عميو بدوام الصحة والعافية.

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمدكتور مصطفى عطية الغندور مدرس المحاسبة بكمية
التجارة جامعة المنصورة ,عمى دوره فى تسجيل موضوع الرسالة ,فجزاه اهلل عني خير الجزاء
وأنعم عميو بدوام الصحة والعافية.


ت

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير كذلك لمدكتورة حسناء عطية حامد مدرس المحاسبة بكمية
التجارة جامعة المنصورة ,عمى ما قدمتو لي من ُنصح وارشاد طوال فترة إعداد الموضوع لتسجيمو
في القسم ,فجزاىا اهلل عني خير الجزاء وأنعم عمييا بدوام الصحة والعافية.
كما أتقدم بخالص الشكر والحب والتقدير واإلحترام ألسرتي العزيزة جميعيم بال إستثناء,

والدتي أدام اهلل في عمرىا والتي تمنيت أن تكون معي حاضرة لتشاركني ىذه المناسبة العزيزة,
واخوتي وأخواتي أدام اهلل فضميم عمى ما قدموه لي من يد العون فجزاىم اهلل عني خير الجزاء
وأدام اهلل محبتيم وبارك اهلل فييم جميعاً.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لبمدي العزيز العراق العظيم عمى منحي ىذه الفرصة
بالدراسة في بمدي الثاني مصر العروبة ,وأتقدم كذلك بخالص الشكر والتقدير لبمدي الثاني مصر

عمى إحتضانيا لي ,وأدعو اهلل أن يديم األمن واألمان عمى ىذين البمدين الشقيقين.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لي يد العون من األصدقاء والزمالء سواء كانوا في

جميورية العراق أو في جميورية مصر العربية ,عمى ما قدموه لي من مساعده في إتمام الدراسة,

فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.

الباحث


ث

المكتبة المركزية
مستخمص الرسالة
الكمية:كمية التجارة ـ ـ جامعة المنصورة القسم :المحاسبة
أسم الباحث :باسم رشيد عمي

رقم العام:

الدرجة العممية:الماجستير تاريخ:

عنوان الرسالة :إطار مقترح لمراجعة اَلنشطة البيئية وأثره عمى قيمة المنشأة :دراسة تطبيقية
مستخمص الرسالة
إستيدفت ىذه الدراسة وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره عمى قيمة المنشأة,

ومعرفة أثر ىذا اإلطار عمى قيمة منشآت األعمال العراقية .ويندرج تحت ىذا اليدف الرئيسي

عدد من األىداف الفرعية والتي يمكن إيجازىا باآلتي :توضيح ماىية المسئولية البيئية ,وأىمية
تبنييا من قبل منشآت األعمال العراقية ,وتوضيح الدور الذي يمكن أن تقوم بو المراجعة البيئية

في تعزيز السمعة البيئية لمنشآت األعمال العراقية.

ولتحقيق ىذه األىداف تم إتباع منيج التحميل اإلحصائي الوصفي القائم عمى جمع البيانات

واخضاعيا لممعالجة اإلحصائية واستخالص النتائج منيا ,حيث تم توزيع ( )432قائمة إستقصاء

ووصمت نسبة اإلستجابة الكمية ( )%77الصالح منيا ( )081إستمارة.

تقصير من
وتوصمت الدراسة إلى أن القيام ببعض األنشطة دون البعض اآلخر ال يعتبر
اً

منشآت األعمال بعدم الوفاء بمسئولياتيا تجاه المجتمع .أما فيما يخص اإلطار المقترح فقد بينت
نتائج الدراسة أن مستوى آراء المستقصى منيم بشأنو مرتفعاً ,وىو ما يدل عمى إدراكيم لممؤشرات

والمقاييس العديدة المستخدمة لمتحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية وتنفيذىا.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة إلزام منشآت األعمال العراقية إلى إعتماد المراجعة البيئية ضمن
ىيكميا الرقابي ,وبالتالي ضرورة تطبيق اإلطار المقترح لمتأكد من إلتزام ىذه المنشآت بيئياً.
رؤوس الموضوعات ذات الصمة:
المسئولية البيئية لمنشآت األعمال ـ ـ ـ ـ مراجعة األنشطة البيئية ـ ـ ـ ـ المراجع الخارجي ـ ـ ـ قيمة المنشأة.
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ر

اإلطار العام للدراسة

اإلطـار العـام للدراسـة
املقدمة
تُعد ظاىرة التموث البيئي من الظواىر التي القت إىتماماً متزايداً في اآلونة األخيرة ,خاصة
في ظل التقدم الصناعي الذي يشيده عالمنا المعاصر .وعمى الرغم من أن ىذه الظاىرة ليست
جديدة وموجودة منذ ِ
القدم إال أن الجديد فييا ىو تعدد وتنوع مصادر التموث وآثاره الضارة.
إضافة لتخمص المنشآت الصناعية من نفاياتيا المضرة بالبيئة عن طريق إطبلقيا في اليواء أو
إلقائيا في البحر أو دفنيا في األرض ,مما كان لو تأثير سمبي عمى الحياة البيئية (الصوفي

وآخرون ,2102 ,ص.)0
وألىمية موضوع حماية البيئة ,ومع تفاقم وازدياد المشكبلت البيئية إلى الحد الذي جعميا
خط اًر عمى الحياة البشرية ,فقد إنعكس ذلك عمى أىمية إعطاء البيئة إىتماماً خاصاً وممي اًز,
وذلك فإن العديد من القوانين طالبت منشآت األعمال أن تعمل عمى تقييم اآلثار البيئية التي تنجم
عنيا ,وأن تعمل عمى اإللتزام بيا وبكافة األنظمة التي تساىم في حماية البيئة وتمنع التموث من
خبلل اإلفصاح عن نشاطاتيا البيئية في قوائميا المالية التي تقوم بإعدادىا خبلل الفترات المالية
المختمفة (دريباتي ,2117 ,ص.)01
وال يقتصر وفاء منشآت األعمال بمسؤولياتيا نحو المجتمع الذي تعمل فيو عمى المساىمة

االقتصادية في رفاىية ىذا المجتمع ,وانما يشمل أيضاً عدم إلحاق أدنى ضرر بو ,من خبلل

سوء إ ستخدام الموارد وتمويث الماء واألرض واليواء أو تموث البيئة ,ويتعين عمى منشآت االعمال
أن تبذل المجيودات الكافية لموفاء بمسؤولياتيا االجتماعية والبيئية بما يضمن الحد من

االنتياكات البيئية ومكافحة أي تموث يصيب البيئة بسبب مدخبلت وعمميات ومنتجات المنشأة

(زين وآخرون ,2101 ,ص.)174

وفي ضوء الكوارث واألضرار البيئية التي حدثت في اآلونة األخيرة ,انعقدت العديد من
المؤتمرات العممية لمواجية المشكبلت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثة ,والتي تشكل عامبلً

محفز لظيور المراجعة البيئية ففي عام  0766قامت وكالة حماية البيئة األمريكية ()EPA
اً
) (United States Environmental Protection Agencyبإعداد سياسة لممراجعة البيئية

في المؤسسات األمريكية ,وفي عام  0771صدر كتاب لمنظمة األمم المتحدة لبرنامج البيئية في

نيروبي بأسم "المراجعة البيئية" ,وفي عام  0770أطمقت غرفة التجارة الدولية ))ICC
2

) (International Chamber of Commerceميثاق العمل لمتنمية المستدامة الذي تضمن

 04مبدأ يعنى بإدارة المراجعة البيئية ,وفي عام  0774أصدرت المنظمة العالمية لمتقييس
( (International Organization for Standardization) )ISOمجموعة من المواصفات

تعني بالتدقيق البيئي وىي كالتالي :المواصفات ,14013 ,14012 ,14011 ,14010

 ,14015 ,14014كمقاييس دولية واجبة التطبيق بداية من عام  0774وأسست لجنة فرعية

ينصب عمميا عمى اإلشراف عمى تنفيذ ىذه المقاييس (رواني ,2102 ,ص.)25
وعمى الرغم مما جاء في دراسة ( )Lina, 2013, P 2من أن تطوير األعمال المسؤولة بيئياً

يؤدي إلى إرتفاع التكاليف بسبب الحاجة إلى المزيد من االستثمارات في الموارد البشرية ,واعتماد
المعايير والبرامج البيئية وغيرىا ,وىذا ما يجعل المسؤولية البيئية واالفصاح عنيا في التقارير

المالية عبئآ عمى المنشآت الصناعية وقد يقمل من أرباحيا ,إال أن كآل من دراسة (الجندي,
 ,2102ص )0ودراسة (العميمات ,2102 ,ص )2تبين منيما أن المسؤولية البيئية أصبحت
مشابيو لرقم األرباح والعوائد من حيث األىمية ,ويجب أن ال تفصل عن مضمون التقارير

المالية ,حتى أن قياس الكفاءة البيئية أصبح شأنيا شأن الكفاءة اإلقتصادية بحيث ينبغي عمى
تفسير لتكاليف حماية البيئة المتحققة من العمميات اإلنتاجية ,ولم يعد
الوحدة اإلقتصادية أن تقدم
اً

مقياس الربح معيا اًر شامبلً لؤلداء في المنشأة بل ىناك أمور كثيره تدخل في ىذا المعيار ومنيا

التكاليف البيئية التي تتحمميا بإعتبارىا تعويضات لممجتمع والبيئة عما أصابيم من ضرر جراء

النشاطات البيئية.

وأن قيام المنشآت بمسؤوليتيا البيئية واإلفصاح عنيا ألصحاب المصالح وغيرىم في المجتمع
يساىم في تعظيم جودة المعمومات المحاسبية وتحسين صورة ومركز المنشأة وقيمتيا داخل

المجتمع  ,حيث أثبت بعض الباحثين مثل (النجار )2104 ,وجود عبلقة إيجابية بين تقارير
المسئولية اإلجتماعية والبيئية من جية ,واألداء المالي لممنشأة من جية أخرى مما ينعكس إيجابياً
عمى مركزىا وقيمتيا ومكانتيا السوقية ,وىو ما يركز عميو الباحث في ىذه الدراسة.
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مشكلة الدراسة
إن إغفال الجوانب االجتماعية والبيئية قد يشوه صورة المنشأة ,فينعكس ذلك عمى قيمتيا في
السوق .ولذلك فإن المسئولية البيئية أصبحت شيئاً فشيئاً من الممارسات األساسية الناتجة عن
ثقافة المنشأة ,وولدت نطاقآ جديداً من الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة وغير اليادفة

لمربح من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واذكاء الوعي االجتماعي والبيئي (يس,2102 ,
ص.)0
وبما أن الصناعة تُعد العصب الرئيسي في المجتمعات الحديثة ,والتي يقاس عمييا تطور
المجتمع في عصرنا الراىن بإعتبارىا العمود الفقري لئلقتصاد والذي يمكن الدولة من المحافظة

عمى أمنيا واستقبلليا وتأثيرىا في الدول المجاورة والعالم (الفبلحي ,2113 ,ص ,)066فقد
بدأت المجتمعات تتسابق في وضع الخطط التنموية بيدف النيوض بالبيئة اإلقتصادية

واإلجتماعية ,إال أن النمو السريع وغير المتوازن غالباً ما يؤدي إلى مشكبلت بيئية تاركة آثا اًر
سمبية عمى المجتمع نتيجة الزيادة المتنامية إلستنزاف الموارد وأنواع التموث في خضم اإلستمرار

في إقامة المشاريع التنموية ,وتأثير ذلك عمى صحة ونوعية الحياة (الرفاعي ,2114 ,ص.)20

ومن ىذه المجتمعات ,ما شيدتو بعض المدن العراقية في السنوات األخيرة من نيضة

صناعية تمثمت في انشاء الكثير من المنشآت الصناعية التابعة لمقطاع الخاص بالدرجة األولى,

لكن ىذا التوجو الصناعي قد ولد الكثير من المشاكل البيئية منيا التموث البيئي والذي تعاني منو

بيئة العراق حالياً ,حيث أن أغمب ىذه المنشآت ال تمتزم بالضوابط الخاصة بمعالجة المخمفات
فتقوم بإلقاء النفايات الصناعية في المياه مما يساىم في خمق مخمفات سامة في مياه األنيار أو

تركيا في العراء دون معالجة مما يموث التربة واليواء عمى حد سواء وبالتالي يسبب تموث ينعكس

عمى البيئة والمجتمع ككل (الفبلحي ,مرجع سابق ,ص ,)066ومثال عمى إىمال المنشآت

الصناعية العراقية لمسألة اإلىتمام بالبيئة ,المسح الذي قامت بو و ازرة التخطيط العراقية في
(أكتوبر)  2101والذي شمل ( )0774معمبلً من معامل القطاعين العام والخاص  ,فقد أظيرت
نتائج ىذا الدراسة بأن  %7132من المعامل تطرح ما يقارب ( )211ألف طن من المخمفات

الخطرة سنويآ دون معالجة وىذا ما يؤثر عمى البيئة العراقية بشكل كبير وخطير.
وعمى النقيض من ىذا الجانب ظيرت بوادر لئلىتمام بقضايا البيئة في العراق من خبلل

صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تيدف في مجمميا الى حماية وتحسين البيئة ,والتي
حاولت من خبلليا الجيات المسئولة في العراق بالمحافظة عمى البيئة ,ومن أىميا:
 .0قانون تشكيل و ازرة البيئة رقم (  ) 15لسنة .2116
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 .2قانون حماية وتحسين البيئة رقم (  ) 25لسنة .2117

 .1قواعد السموك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختمط لسنة
.2114

ويتضح مما سبق أن االىتمام بالبيئة والمحافظة عمييا في العراق انتيج الوسائل الرسمية
والقانونية فقط ,ولم يمُمس ليذا االىتمام أي آثار عممية وتطبيقات فعمية من جانب المنشآت

الصناعية وعدم تحمميا لمسئولياتيا تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل ضمن إطارىا .وبالتالي يمكن
القول بأن ىذه المنشآت مطالبة وفقاً لمقوانين والتشريعات البيئية بالحفاظ عمى البيئة وأن تتحمل

مسؤولياتيا في ىذا الشأن.

وعميو فإنو يتطمب من إدارات ىذه المنشآت أن تيتم بالجوانب البيئية ,لكي ال تقع في
مخالفات قانونية تعرضيا لعقوبات مختمفة سواء قانونية أو مالية مما قد يؤثر عمى سمعتيا

وقيمتيا السوقية ,ومكانتيا داخل المجتمع ومن ثم تؤثر عمى مزاولة نشاطاتيا بشكل عام ,وعمى
ىذا األساس يجب عمييا القيام بإجراء عمميات مراجعة لؤلنشطة البيئية التي تمارسيا.

ويتبين كذلك بأن تطوير مراجعة األنشطة البيئية ,وترجمة األنشطة المتعمقة بالبيئة عمى شكل

معمومات مالية يمكن أن يساىم في المحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية ,وىذا ما يدفع
منشآت األعمال الى اإلىتمام بمراجعة األنشطة البيئية واإلفصاح عن المعمومات البيئية وزيادة

مسؤولية المراجعة عن التحقق من األمور البيئية؛ وبالتالي فإن الباحث سيقدم من خبلل ىذه

الدراسة إطار ل مراجعة األنشطة البيئية التي تقوم بيا المنشآت الصناعية والبيانات والمعمومات
المرتبطة بيذه األنشطة ,وامكانية معرفة مدى تأثير ىذا الدور عمى قيمة المنشأة ومكانتيا السوقية
وقدرتيا التنافسية.

وبناءاً عمى ماسبق فإن الباحث يرى بأن المشكمة البحثية يمكن أن تتم صياغتيا بالتساؤالت

التالية:

 .0ىل تقوم منشآت األعمال في العراق بتحمل مسئولياتيا البيئية بشكل صحيح؟
 .2ما ىو الدور الذي يمكن أن تقوم بو مينة المراجعة في المحافظة عمى البيئة من خبلل
مراجعة األنشطة البيئية لمنشآت األعمال العراقية؟

 .1ىل يمكن وضع إطار عممي لمراجعة األنشطة البيئية يمكن من خبللو زيادة وتحسين
قيمة منشآت األعمال العراقية؟
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أهمية الدراسة
إن اإلىتمام بالبيئة بشكل عام أصبح من أىم المطالب العالمية الظاىرة والتي تكون واضحة
في جميع مجاالت الحياة العممية منيا والمينية ,إذ أن اإلىتمام باألنشطة البيئية لمنشآت األعمال

ُيظير نوعية وجودة التصنيع لتمك المنشآت وتكون مخرجاتيا في غاية المحافظة عمى البيئة
محمياً واقميمياً وعالمياً .وعمى مستوى العراق فقد أصبحت البيئة العراقية والمحافظة عمييا من
األمور اليامة التي يجب االىتمام بيا ,ذلك ألن البيئة العراقية تعاني بشكل متفاوت من حيث
اإلىتمام والعناية بيا ,فيي تمر بحاالت سيئة بسبب ما القتو من حروب في السنوات األخيرة

واضطرابات داخمية سواء كانت أمنية أو سياسية أو خارجية أثرت عمييا بشكل كبير ,مما إنعكس
عمييا بشكل واضح وخطير ,وذلك من خبلل إىماليا وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية البيئة

أو التأكيد عمى تطبيق الضوابط التي يجب إتباعيا في المحافظة عمييا.

وتأتي أىميتيا كذلك من حاجة منشآت األعمال العراقية لممعمومات حول أدائيا البيئي لما لو

من نتائج إيجابية تنعكس عمى المنشأة ككل ,ومن المسمم بو أن ىذه المنشآت أصبحت تعمل
وتخضع لعدد متزايد ومتنامي من القوانين المنظمة لمبيئة والتي تستيدف إيجاد بيئة نظيفة خالية

من التموث والى دعم إستم اررية التنمية في إطار ترشيد إستخدام الموارد وتعزيز األوضاع البيئية.

وكذلك تنبع ىذه األىمية من تطوير وتفعيل دور المراجعة في تحسين قيمة منشآت األعمال
وتحسين سمعتيا البيئية داخل المجتمع وخارجو .وما تتوصل إليو من نتائج من خبلل الدراسة

النظرية والتطبيقية لمينة المراجعة بشكل عام والمراجعة البيئية بشكل خاص.
أهداف الدراسة

تيدف ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية لمنشآت

األعمال العراقية ,ومعرفة أثر ىذا اإلطار عمى قيمة ىذه المنشآت بشكل عام.

ويندرج تحت ىذا اليدف الرئيسي عدد من األىداف الفرعية والتي يمكن إيجازىا في اآلتي:
 .0توضيح ماىية المسئولية البيئية ,وأىمية تبنييا من قبل منشآت األعمال العراقية.

 .2التعرف عمى مدى إلتزام منشآت األعمال العراقية بالسياسات والتشريعات والقوانين البيئية
المنظمة لسموك ىذه المنشآت تجاه البيئة.
 .1توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم ِ
بو المراجعة البيئية في تعزيز السمعة البيئية لمنشآت
األعمال العراقية.

6

 .2تحديد مسئولية المراجع الخارجي تجاه المراجعة البيئية وتوضيح دوره في المحافظةعمى
البيئة ومواردىا الطبيعية.

فروض الدراسة
يمكن بناء هذه الدراسة عمى الفرضيات الرئيسية التالية:
 .1ال يوجددد اخددتبلف معنددوي بددين مفددردات عينددة الد ارسددة حددول األنشددطة البلزمددة لتعظدديم قيمددة
المنشأة.
ومن ىذه الفرضية يتم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد اختبلف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة البلزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لمجال العمل (الوظيفة).
 ال يوجد اختبلف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة البلزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لممؤىل العممي.
 ال يوجد اختبلف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة البلزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لسنوات الخدمة.
 .2ال يوجد إختبلف معنوي بين منشآت األعمال محل الدراسة حول مؤشرات األداء البيئي
والبلزمة لتعظيم قيمة المنشأة.
 .3ال يوجد ارتباط معنوي لئلطار المقترح عمى قيمة المنشأة.
ومن ىذه الفرضية يتم اشتقاق الفرضيتين التاليتين:
 ال يوجد ارتباط معنوي بين جميع أبعاد اإلطار المقترح وقيمة المنشأة.
 ال يوجد تأثير معنوي لئلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئي.
 .4ال يوجددد تددأثير معنددوي لئلطددار المقتددرح عمددى تقيدديم األداء البيئددي لمنشددآت األعمددال محددل
الدراسة.
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حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يمي:
 .0اقتصار الدراسة عمى وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية لمنشآت األعمال
العراقية.

 .2اقتصار اإلطار المقترح عمى مراجعة األنشطة البيئية من قبل المراجع الخارجي.
منهجية الدراسة
إعتمدت ىذه الدراسة عمى إستخدام المنيجين التاليين:
 .1المنهج اإلستنباطي
وذلك من خبلل استعراض أىم الدراسات التي تناولت موضوع المسئولية البيئية والمراجعة
البيئية وأىم التشريعات التي تتعمق بحماية البيئة ,وكذلك عرض وتحميل لمدراسات السابقة وتقويم

ما توصمت إليو من نتائج  ,ودراسة إمكانية إستخداميا في مجال المراجعة البيئية وتحديد أوجو

القصور في عممية اإلستخدام واقتراح المبلئم منيا لمتطبيق.
 .2المنهج االستقرائي

من خبلل ىذا المنيج يتم مزج الشق النظري بالواقع الفعمي ,من خبلل إجراء دراسة تطبيقية

مستخدماً في ذلك قائمة إستقصاء تم توزيعيا عمى األطراف األساسية المزاولين لمينة المحاسبة
وبجميع المستويات العممية واإلدارية المتاحة ضمن عينة الدراسة ,بيدف تحقيق األىداف التي تم

تحديدىا فيما سبق ,وكذلك الوصول إلى مايمي:

 التأكد من مدى إمكانية تطبيق اإلطار المقترح في بيئة العمل الميني في العراق عمى
مختمف التوجيات الفكرية والوظيفية وسنوات الخبرة لمجيات ذات العبلقة.

 تحديد مدى تأثير ىذا اإلطار عمى قيمة المنشأة ومكانتيا السوقية.
تقسيمات الدراسة
اإلطار العام لمدراسة

الفصل األول :التأصيل العممي لممسئولية البيئية ومراجعة األنشطة البيئية.
المبحث األول :المسئولية البيئية لمنشآت األعمال.
المبحث الثاني :مفيوم المراجعة البيئية د د أىدافيا د د أىميتيا.
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الفصل الثاني :قيمة المنشأة واإلطار المقترح لمراجعة األنشطة البيئية.
المبحث األول :قيمة المنشأة ومداخل تحديدىا
المبحث الثاني :اإلطار المقترح
الفصل الثالث :الدراسة التطبيقية
الخبلصة والنتائج والتوصيات
الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التي تناولت متغيرات ىذه الدراسة سواء كانت دراسات بالمغة العربية أو

دراسات بالمغة اإلنجميزية ,ويرى الباحث بأنو يمكن تقسيميا إلى مجموعتين؛ األولى وتتضمن
الدراسات السابقة التي تخص المراجعة البيئية ,والثانية وتتضمن الدراسات التي تناولت المتغير
الثاني وىو قيمة المنشأة.
أوالً :أهم الدراسات الخاصة بالمتغير األول وهو المراجعة البيئية
 .1دراسة ()Dittenhofer, 1995
""Environmental Accounting and Auditing
بعنوان "المحاسبة والمراجعة البيئية"
تناولت ىذه الدراسة موضوع االىتمام بالبيئة في الواليات المتحدة األمريكية ,من خبلل تنشيط
عمل المراجعة البيئية.
وقامت الدراسة بعمل مقارنة بين كل من المراجع الخارجي والمراجع الداخمي ,وأييما األفضل

بالقيام بيا .وتوصمت الدراسة إلى أن إجراء المراجعة البيئية من قبل المراجع الداخمي ال يمكن أن
يحقق النتائج المرجوة منيا ,وذلك إلرتباط المراجع الداخمي باالدارة بإعتباره جزء من الييكل

التنظيمي لممنشأة وعدم تمتعو باالستقبللية الكاممو مما يمنعو من القيام بعممو بشكل فعال
وصحيح.
أما فيما يخص المراجع الخارجي فقد أوضحت الدراسة أنو ىو األفضل لمقيام بالمراجعة

البيئية ,وذلك ألن المراجعة البيئية عممية شاممة ,وتتناول جوانب عديدة وبالتالي فإن فريق
المراجعة يجب أن يناط بو عدد من االختصاصات المختمفة وذلك بحسب ما يتم مراجعتو من
أنشطة ,وىذا ما ال يتوافر عند المراجع الداخمي .وأن تمتع المراجع الخارجي باالستقبللية والخبرة

المتراكمة تجعل من المراجعة البيئية ميمتو تجاه البيئة.
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 .2دراسة ()Hillary, 1998
Environmental Auditing: Concepts Methods and Developments
بعنوان "المراجعة البيئية :تطورات األساليب والمفاهيم"
إستعرضت الدراسة التطورات الحديثة في مجال المراجعة البيئية وأىم التأثيرات واإلنعكاسات

البيئية عمى عممية المراجعة في المنشآت الصناعية ,حيث تناولت الدراسة مشروع برنامج االدارة
والمراجعة البيئية ( )EMASالمقترح من قبل المجنة األوربية التابعة لبلتحاد األوربي وقد تطمب

ىذا البرنامج من الشركات الصناعية تقييم التأثيرات البيئية لؤلنشطة التي تقوم بيا وعمل
مراجعات بيئية واالفصاح عنيا في شكل قوائم بيئية معتمدة من مراجع بيئي مصرح لو بمزاولة
المينة ,وذلك بيدف التأكد من تنفيذ الشركة لسياسات وبرامج ونظم إدارة البيئة وتحسين أدائيا

البيئي والتأكد من مصداقية معمومات األداء البيئي التي تتضمنيا القوائم المالية وامكانية إعتماد
األطراف األخرى عمى تمك المعمومات باإلضافة الى إجراء تقييم دوري بشكل منظم وموضوعي
عن النشاط البيئي لمشركة .كما أشارت الدراسة الى إحتواء نظام ( )ISO 14000عمى معايير

خاصة بالمراجعة البيئية ومعايير كفاءة مراجعي البيئة.
وخمصت الدراسة الى أىمية أداء المراجعة البيئية في المنشآت الصناعية وزيادة الطمب عمى

خدماتيا ترجع الى االسباب الرئيسية التالية :االستخدام الواسع في مجال تنفيذ وتطبيق متطمبات
نظام المراجعة البيئية االوربية الجديد ( ,)EMASوالمعايير الدولية أليزو البيئة ( ISO

 ,)14001والتي تتضمن مراجعة نظم االدارة البيئية ( )EMSفي الشركات الصناعية ,وزيادة
إدراك جميع االطراف أصحاب المصمحة في الشركات الصناعية بأىمية إضطبلع مينة

المحاسبة والمراجعة بدور فعال في االفصاح عن السموك (األداء) البيئي ليذه الشركات ,بحيث
يقع عمى عاتق المراجع البيئي ميمة االفصاح في تقريره عن رأيو في مدى إتباع الشركة لسموك

بيئي مناسب وتوثيق ىذه النوعية من المعمومات واضفاء المصداقية عمييا بإعتبار أن المراجع

وكيل عن المجتمع بكافة طوائفو.

 .3دراسة ()Gray,2000
Current Developments and Trends in Social and Environmental
Auditing
بعنوان " التطورات واالتجاهات الراهنة في المراجعة االجتماعية والبيئية".
استيدفت الدراسة إلقاء الضوء عمى مجموعة من التطورات األخيرة فيما يخص مجال

المراجعة البيئية واالجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية ,باالضافة الى التركيز عمى التصديق
والمراجعة ,باعتبارىما مجالين من الخدمات التي تقدميا مينة المراجعة.
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وركزت الدراسة عمى اعتبار التقارير البيئية واالجتماعية ركناً من أركان التطوير ,وركناً

أساسياً من أركان إدارة شؤون المنظمات االقتصادية واالجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية,
بغرض تحقيق العدالة االجتماعية.

وأظيرت الدراسة وجود لبس وغموض فيما يتعمق بمفيوم المراجعة البيئية واالجتماعية ,ولقد
تم ربط ىذا الغموض باألىداف والغايات المتوخاة من عممية إعداد التقارير البيئية واالجتماعية,

لذلك كان ىناك حاجة الى الدقة والوضوح المطمق بقضيتين أساسيتين في التقارير البيئية
واالجتماعية ىما:

 الوضوح المطمق لغايات وأىداف التقارير بالدرجة األولى.
 الوضوح ودرجة شمولية التقرير بالدرجة الثانية.

وقد توصمت الدراسة الى عدد من النتائج منيا أنو يجب عمى المنظمات أن تقوم بتزويد

المساىمين بالمعمومات البيئية واالجتماعية وذلك لمحصول عمى أكبر نسبة من الوضوح في

التقارير المحاسبية البيئية واالجتماعية ,كما يجب النظر الى قضية المسؤولية البيئية واالجتماعية
كقضية جوىرية مرتبطة بمفيوم االستم اررية.
 .2دراسة (منصور)2001،

بعنوان "مدخل مقترح لقياس متغيرات المراجعة البيئية في الشركات الصناعية" (دراسة

ميدانية مقارنة)"

ىدفت الدراسة الى تحميل متغيرات وأبعاد المراجعة البيئية فى المنشآت الصناعية ,وتقييم
مدى إتفاقيا في الدول الناميو بالتطبيق عمى عينة عشوائية من منشآت األعمال العاممة في

مصر والسعودية (بواقع  17شركة في مصر و 12شركة في السعودية) مع مضمون ومحتوى

متغيرات المراجعة البيئية مع الدول المتقدمة.

وتمثمت مشكمة الدراسة فى إيجاد مضمون ومحتوى متغيرات أبعاد المراجعة البيئية فى

المنشآت الصناعية فى الدول النامية ,ومدى إتفاق المنشآت الصناعية فى الدول النامية عمى
متغيرات أبعاد المراجعة البيئية.
وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج منيا أن المراجعة البيئية تُعد جزءاً ىاماً من نظام
المعمومات االدارية ,حيث يمكنيا توفير المعمومات المالية والكمية عن كيفية تحسين أداء الشركة
تجاه المتطمبات والتشريعات البيئية الخارجية والسياسات واألىداف البيئية الداخمية ,والمنافع

المتوقعة من أداء المراجعة البيئية والتي تمثمت فى توفير المعمومات البيئية لمستخدمي
المعمومات ومتخذي الق اررات.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المنشآت الصناعية بإعداد دليل بيئي يشمل السياسات

العامة واألىداف والمعمومات األخرى عن نظام إدارة البيئة ,وضرورة إقتراح معايير أو مستويات
أداء لممراجعة البيئية في المنشآت الصناعية تكون واضحو ومحدده ومتعارف عمييا لتحقيق
اإلتساق بين إجراءات المراجعو والمتطمبات البيئية.
 .5دراسة ()Emery and Watson, 2003
ECO – Auditing and Environmental Liability: An International
Perspective
بعنوان "ايكولوجية المراجعة البيئية واإللتزامات البيئية :رؤية دولية"
تناولت ىذه الدراسة المراجعة البيئية وااللتزامات البيئية ,كما تطرقت إلى المسئولية البيئية

قانونياً وذلك من رؤية دولية أو منظور دولي.

وأكدت الدراسة عمى أن المراجعة البيئية ىي مفتاح السياسات المؤثرة في تعامل الجيات ذات

العبلقة مع المنشآت االقتصادية المؤثرة عمى البيئة جراء أنشطتيا الصناعية.

وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك منافع إقتصادية وقانونية تعود عمى منشآت األعمال نتيجة
القيام بالمراجعة البيئية واصدار التقارير الفعالة .وأن المخاطر الناجمة عن ىذه التقارير مرتبطة

بالمواقف التشريعية المختمفة التي تنتيجيا البمدان ,من خبلل تطبيق األطر القانونية .وأن ىذه
المنافع تتمثل في تجنب تكاليف االنتياكات القانونية ,وأنو بمقابمة التكاليف بالمنافع فإن الناتج
سيكون مرتبط بالقيمة السوقية لمسيم ,وىو ما سيعود بالفائدة عمى قيمة المنشأة ,وكذلك المزايا

الضريبية التي يمكن أن تحصل عمييا المنشأة نتيجة االلتزام البيئي وما يتم تخفيضو من تكاليف

تتحمميا المنشأة عندما تكون صديقة لمبيئة وىو ما سيعود بالفائدة عمى قيمة المنشأة.
 .6دراسة (أحمد)2004 ،

بعنوان "إطار مقترح لمعايير المراجعة البيئية لقياس وتقييم األداء البيئي لموحدات

اإلقتصادية (دراسة تطبيقية)"

لقد تمثمت أىداف البحث فى مجموعة األىداف التالية :
 إقتراح إطار فكري متكامل لممراجعة البيئية يتكون من مفاىيم وفروض ومبادئ يتم
تطبيقو في بيئة األعمال المصرية.

 إقتراح معايير ومؤشرات لقياس وتقويم األداء البيئي بحيث تغطي اإلتجاىات المختمفة
لمجاالت العمل البيئي.
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 إقتراح نسق متكامل من المعايير تحدد مستويات األداء الميني لمراقب الحسابات في
مختمف مراحل عممية المراجعة.

وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج منيا أن تقييم األداء البيئي يعتمد عمى معايير

لقياس ىذا األداء تغطى المجاالت القانونية والمحاسبية واإلدارية والدولية ,ثم مؤشرات لتقويم
األداء البيئي شممت خمس مجموعات رئيسية تغطي مختمف مجاالت العمل بالوحدة اإلقتصادية
وىى مؤشرات فنية ,ومؤشرات بيئية ,ومؤشرات محاسبية ,ومؤشرات اقتصادية ,ومؤشرات

اجتماعية.

 .7دراسة (المطيري)2007 ،

بعنوان "المراجعة البيئية بين مسئولية المراجع الداخمي والمراجع الخارجي (دراسة
ميدانية)"

ىدفت الدراسة الى توضيح أىمية المراجعة البيئيو وبيان مسئولية المراجع الخارجى وبيان

أىميتو فى تحديد المخاطر المرتبطة بالمنشآت ,والتعرف عمى الصعوبات والمشاكل التى تواجو
المراجعو البيئيو.
واعتمدت الدراسة األسموب الميداني لعينة من شركات النفط الكويتية عن طريق قائمة

اإلستقصاء والمقاببلت الشخصية.

وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا أنيا تحتم عمى الحكومات ضرورة وضع

نظام لممراجعو البيئيو لتحمل المنشآت ثمن تمويثيا لمبيئة ,والتعويض عن األضرار البيئية
المتسببة فييا والعقوبات التى يمكن فرضيا عمى ىذه المنشآت ,وتقييم االلتزامات البيئية المدرجو

فى القوائم الماليو وفقاً لممبادئ المحاسبية المتعارف عمييا.

وقد أوصت الدراسو بضرورة إلزام المنشآت بزيادة اإلفصاح عن المعمومات البيئية الميمة.
 .8دراسة (رواني)2007،

بعنوان "المراجعة البيئية لممؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة"

ىدفت ىذه الدراسة الى تحقيق مجموعة من األىداف أىميا :توضيح المفاىيم التي ليا عبلقة

بموضوع المراجعة البيئية ألمكانية وضع تصورات جدية ,واظيار المعوقات التي تواجو المراجع

البيئي والمعايير البلزمة التي يجب أن تتوفر فيو ,ومحاولة إبراز الدور الذي تضطمع بو المراجعة
البيئية في التحسين المستمر لؤلداء البيئي لممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية.
وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج منيا أن المؤسسة اإلقتصادية تستعين

بالمراجعة الداخمية من أجل تقييم أدائيا البيئي وادارة مخاطرىا الصحية والوقائية والبيئية ,وذلك
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من أجل االستمرار في التواجد في االسواق ,وأن المراجعة البيئية الخارجية لممؤسسة االقتصادية
تفصح عن مدى إىتمام المؤسسة بالبيئة واالجراءات والسياسات المتبعة لتحقيق ذلك.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أىميا ضرورة االىتمام بالمراجعة البيئية في

الجزائر من خبلل العمل عمى إرساء معايير واجراءات ليا .وكذلك ضرورة دراسة التأثير البيئي
ضمن دراسات الجدوى لممشاريع التي تقوم بيا المؤسسة مستقببلً لتسييل عمل المراجعين
البيئيين.

 .9دراسة ()Nicole, 2008
"Perceived StakeHolder Influences and Organizations Use of
"Environmental Science & Policy
بعنوان" إدراك أصحاب المصالح والمنظمات لمدى تأثير إستخدام العموم والسياسات البيئية"
أوضحت ىذه الدراسة أن المراجعة البيئية أصبحت أكثر انتشا اًر في المجتمع سواء كانت

مراجعة بيئية داخمية أو خارجية ,وقد أكدت الدراسة أن استخدام المراجعة البيئية يرتبط بتأثيرات
أصحاب المصالح الداخميين والخارجيين.

وأشارت الدراسة إلى أن القيام بالمراجعة البيئية يتيح قدر أكبر من االستفادة بمساىمات

المراجعة البيئية في المساءلة البيئية واالجتماعية لبلدارة.

وتوصمت الدراسة إلى أن القيام بالمراجعة البيئية من قبل المنشآت الصناعية يمكن أن يقمل

من االلتزامات البيئية ,ويحسن الصورة العامة لممنشأة ,مما يجعميا أكثر قدرة عمى الرد عمى

مخاوف أصحاب المصالح ,وكذلك يجعل المنشأة ذات إدارة بيئية قوية وأن استخدام المراجعة
البيئية الخارجية سيؤدي الى تحقيق أقصى المنافع من عممية المراجعة البيئية مما يتيح قدر أكبر

من االستفادة بمساىمات المراجعة البيئية في مراقبة المسئولية البيئية واالجتماعية.
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دراسة (منصوري ورمزي)2008 ،

بعنوان "المراجعة البيئية كأحد متطمبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة"

استيدفت الدراسة المشكمة البحثية المتعمقة بدور المراجعة البيئية في تطوير األداء البيئي

لمنشآت األعمال الجزائرية ,وذلك من خبلل وضع إطار لمتنمية المستدامة وتحديد متطمباتيا.
واعتمدت الدراسة عمى تحميل العناصر اإلسترشادية األساسية التالية:
 .0تطور مفيوم التنمية المستدامة.

 .2التنمية المستدامة واإلدارة البيئية.

 .1المراجعة البيئية كإحدى متطمبات التنمية المستدامة.
04

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا ,ضرورة تبني المنظمات وخاصة

الصناعية منيا لنظام األداء البيئي .ومن المسمم بو أال يرتكز عمل المراجع عمى مراجعة
الجوانب المالية واالقتصادية ومايرتبط بيا من أرقام وحقائق فقط ,بل يتعدى ذلك إلى معرفة واقع

األداء البيئي والتقرير عنو ,وأكدت نتائج الدراسة أيضاً عمى ضرورة عمل المنظمات التي تسبب

مشاكل بيئية في اإلفصاح عن األصول وااللتزامات واألرباح والخسائر البيئية ,والتي من أىميا
معالجة المشاكل البيئية التي سببتيا.

 .11دراسة ))William,2014
'' Environmental Auditing and Environmental Management
"Systems
بعنوان "المراجعة البيئية ونظم اإلدارة البيئية"
ىدفت ىذه الدراسة إلى توفير فيم واسع لممراجعة البيئية ونظم اإلدارة البيئية ,بما في ذلك

فيم األىمية المتزايدة لممسؤولية االجتماعية لمشركات واستخدام معايير اإلدارة البيئية من قبل
الشركات ,وركزت عمى اإلطار القانوني واإلجرائي وخصوصاً ضمن سياق االتحاد األوروبي
والمممكة المتحدة ,وما أشارت اليو المعايير والمقاييس الدولية أيضاً ,التي وضعتيا المنظمة

الدولية لمتقييس ( . (International Organization for Standardization) )ISOوسعت
ىذه الدراسة كذلك الى تحميل مقارن لسياقات أخرى لتغطية أمثمة من البمدان النامية ووجيات

النظر الدولية األخرى.

وقد أكدت الدراسة بأنو يمكن أن ينظر إلى العبلقة بين المنظمات والبيئة في إتجاىين,
فالمنظمات لدييا القدرة لمتأثير عمى البيئة ,والعكس صحيح ,وقد أدى ضغط الرأي العام حول

القضايا البيئية أيضاً إلى تأكيد القيود المفروضة عمى الصناعة ,وقد كان ىناك اعتراف متزايد
بأىمية البيئة من قبل السياسيين ,والذين دعوا إلى الضغط عمى رجال األعمال والمنشآت

الصناعية لتحسين أدائيا البيئي.

وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج ,منيا أن المراجعة البيئية يمكن أن تنتج
مجموعة من المزايا لممنشأة ,بما في ذلك وفورات في التكاليف وزيادة فعالية اإلدارة وكذلك

المنشآت الكبيرة والصغيرة يمكن أن تستفيد من إجراء عممية المراجعة ,وأكدت كذلك عمى أن
المراجعة وحدىا ال تسيل أو تساعد في إدخال تحسينات عمى األداء البيئي لممنشأة ,وأن عمميات
المراجعة ببساطة تحدد المجاالت التي ينبغي معالجتيا عن طريق نظام اإلدارة البيئية الشامل.
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دراسة (حاج عمي)2015 ،

بعنوان "دور المحاسبة والمراجعة البيئية في تحسين كفاءة األداء البيئي"

استيدفت الدراسة التعرف عمى المحاسبة البيئية وعمى نشأة المراجعة بصوره عامة والمراجعو

البيئية بصوره خاصة ,ودور مكاتب المراجعة كأحد مقومات الرقابة الخارجية في تفعيل كفاءة
األداء البيئي ,وقد تمثمت المشكمة في تحديد اإلتجاىات المتطورة لممراجعة البيئية وكيفية تطبيقيا
في بيئة األعمال السودانية.

وتوصمت الدراسة الى عدة نتائج منيا ,ان االختيار الصحيح لممراجعين ألداء المراجعة

البيئية وفقآ لممؤىبلت المطموبة والخبرات السابقة يزيد من كفاءة األداء البيئي ,كما أن اعتماد

مكاتب المراجعة عمى معايير األداء البيئي لمتنمية المستدامة يفعل من دورىا ويمنحيا القدرة عمى
تنفيذ المراجعة البيئية بكفاءة وفعالية وبالتالي تحسين كفاءة األداء البيئي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منيا ضرورة سن القوانين والتشريعات والموائح البيئية وتفعيل
الموجودة سمفاً فى قانون ديوان المراجعو القومي السوداني لسنة  2115مع إلزام المنشآت بتطبيقو
والعمل بو ,واعطاؤىا القوه لتنفيذه عن طريق إصدار عقوبات رادعة فى حالة مخالفة المنشآت

لو.

ثانياً :الدراسات الخاصة بالمتغير الثاني :قيمة المنشأة
 .1دراسة ()Hassel, 2005
""The Value and Relevance of Environmental Performance
بعنوان "مدى أهمية وقيمة األداء البيئي"
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى تأثير المعمومات البيئية الناتجة من اجراء المراجعة البيئية
عمى القيمة السوقية لمنشآت األعمال السويدية المدرجة في بورصة استكيولم ,وذلك من خبلل

استخدام نموذج الدخل المتبقي وأثره عمى األرباح المستقبمية المتوقعة.

وأوضحت الدراسة أن تحد يد قيمة الجيود البيئية ىي وسيمة تؤدي الى زيادة الميزة التنافسية
وتحسين العوائد المالية لممستثمرين ,وأكدت الدراسة عمى أن األداء البيئي وااللتزامات البيئية تؤثر
بشكل سمبي عمى القيمة السوقية لمنشآت االعمال السويدية المدرجة في بورصة أستكيولم.

إال أن الدراسة بينت أن النتائج التي تم التوصل الييا ال يمكن تعميميا وذلك لعدة أسباب

أىميا أن حجم العينة صغير نسبياً ,وأن الفترة الزمنية المدروسة ألداء المنشآت عينة الدراسة

قصيرة نسبياً ,وبالتالي فيجب تفسير النتائج بحذر.
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وعمى الرغم من ذلك فإن الدراسة قدمت مقترحات لمعبلقة السمبية بين األداء البيئي والقيمة

السوقية لممنشأة وىي كما يمي:

 أن المستثمرين لدييم تصور بأن تطبيق المسئولية البيئية سيكون عمى حساب زيادة
االرباح.

 أن منحنى السوق في نظر المستثمرين يتأثر باألداء البيئي في األجل القصير.

 عدم إدراك المستثمرين تأثير المعمومات البيئية عمى المدى الطويل عند اتخاذ الق اررات
االستثمارية.

 .2دراسة (مظهر)2005 ،

بعنوان "قياس قدرة األداء التأميني عمى تفسير وتحديد قيمة المنشأة :دراسة تطبيقية

لقطاع التامين العام في مصر"

إستيدفت الدراسة قياس قدرة األداء التأميني عمى تفسير وتحديد قيمة المنشأة من خبلل

التطبيق عمى قطاع التأمين العام في مصر ,واقتصرت حدود الدراسة بالتطبيق المباشر عمى

شركات التأمين التي تممكيا الدولة وىي شركات مصر لمتأمين ,والشرق لمتامين ,والتأمين األىمية
المصرية ,واستخدم الباحث البيانات المنشورة ليذه الشركات عن الفترة من سنة  0753/52لغاية
سنة  2112/2111لممتغيرات التي تضمنتيا الدراسة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا أنيا أظيرت أسموب عممي دقيق يمكن

إستخدامو واإلعتماد عميو لتقدير قيمة المنشأة من خبلل رأس المال وحقوق المساىمين .

وأوصت الدراسة بضرورة تبني فكرة تقدير قيمة المنشأة من خبلل قياس قدرة األداء التأميني
في ظل ظروف حاكمة تستدعي التحول إلى الخصخصة.
 .3دراسة (مطاوع)2009 ،

بعنوان "دور حوكمة الشركات في تعظيم قيمة المنشأة دراسة نظرية تطبيقية"

استيدفت الدراسة الكشف عن دور حوكمة الشركات في خمق قيمة لممنشأة ,واألساليب

المستخدمة لقياس ىذه القيمة.

واعتمدت الدراسة عمى عينة من الشركات المصرية النشطة والمقيدة في بورصة األوراق

المالية المصرية ,عن فترة ثبلث سنوات تبدأ من عام .2113

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منيا أن لمبادئ وقواعد حوكمة الشركات

الجيدة دو اًر ىاماً في تعظيم قيمة المنشأة ككل.
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وتوصمت الدراسة كذلك إلى مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة التطوير المستمر لمبادئ

وقواعد حوكمة الشركات ,وفقاً لمتطورات العالمية ,واتساقاً مع معايير المحاسبة المصرية والدولية

 ,ومراقبة تطبيقيا من قبل الشركات المصرية وتطبيق اسموب الثواب والعقاب.
 .4دراسة (سميرة)2010 ،

بعنوان "كفاءة سوق رأس المال وأثرها عمى القيمة السوقية لمسهم :دراسة حالة
مجموعة من أسواق رأس المال العربية"

ىدفت الدراسة الى محاولة توضيح أثر كفاءة سوق رأس المال عمى القيمة السوقية لمسيم.
واعتمدت الدراسة عمى المنيجين الوصفي والتحميمي ,وقد حددت فترة الدراسة بثمانية سنوات

نظ اًر لمحدودية المعمومات المتوفرة ,وشممت الدراسة ستة أسواق لرأس المال وىي البورصة

المصرية ,وبورصة األردن ,وسوق األسيم السعودي ,وسوق الكويت لؤلوراق المالية ,وبورصة
الدار البيضاء وبورصة الجزائر.
وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك تفاوت في النتائج بين األسواق العربية التي خضعت
لمدراسة في كفاءتيا وفي تأثيرىا عمى القيمة السوقية لمسيم.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي يمكن أن تساعد في تحسين ورفع أداء

أسواق رأس المال ,وبالتالي تحقق الكفاءة بأعمى درجاتيا ,وتكون األسواق العربية في ىذه الحالة
أداة فعالة في تحقيق التنمية االقتصادية.
 .5دراسة (الصعفاني)2011 ،

بعنوان "إستخدام أسموب القياس المرجعي في تدعيم بطاقة األداء المتوازن لتعظيم
قيمة المنشأة"

إستيدفت ىذه الدراسة أسموب القياس المرجعي في تدعيم وتحسين عممية قياس وتقييم األداء

وخمق القيمة ببطاقة األداء المتوازن وأثر ذلك عمى قيمة المنشأة.

واعتمدت الدراسة عمى إجراء الدراسة الميدانية عمى عينة من المسئولين الماليين في 26

منشأة من المنشآت الصناعية اليمنية  ,وتحديداً في صنعاء وتعز والحديدة .وقد تم جمع البيانات

من خبلل قائمة إستقصاء وزعت عمى عينة الدراسة والبالغة  71مفردة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن إستخدام أسموب القياس المرجعي سوف

يسيم بدرجة كبيرة في تحسين عممية قياس وتقييم األداء وخمق القيمة بكل منظور من مناظير
بطاقة األداء المتوازن األربعة ,وذلك من خبلل وضع قيم مستيدفة موضوعية لمقاييس األداء,
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وتوفير مجموعة مقاييس مرجعية ىامة ,وتحديد األنشطة التي تحقق المنشأة فييا أداء غير مرض

مقارنة بالمنافسين.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا ضرورة إىتمام منشآت األعمال بتقييم

أداء منافسييا لتحقيق الشمول في عممية تقييم األداء ,وضرورة إىتماميا كذلك بنقل وتكييف
أفضل الممارسات لتحسين األنشطة التي ال تحقق معدالت أداء مرضية.
 .6دراسة ()Watts and Zuo, 2012
"Accounting Conservatism and Firm Value: Evidence from the
"Global Financial Crisis
بعنوان "التحفظ المحاسبي وقيمة المنشأة :أدلة من األزمة المالية العالمية"
تناولت الدراسة آثار التحفظ المحاسبي عمى قيمة المنشأة خبلل االزمة المالية العالمية لعينة
مكونة من  2761شركة أمريكية ال تشمل مؤسسات مالية خبلل الفترة من  2115حتى .2117
وقد أظيرت أىم نتائج الدراسة أن الشركات التي إتبعت سياسات متحفظة في التقرير المالي

خبلل األزمة المالية العالمية حظيت بانخفاظ ضئيل في عائدات األسيم واستطاعت االبقاء عمى
حجم استثمارت مرتفع.
وتوصمت الدراسة الى أن التحفظ المحاسبي يحسن من المقدرة االئتمانية لمشركة ويحد من
ممارسات إدارة األرباح اإلنتيازية ويعزز من قيمة المنشأة.
 .7دراسة (سعد الدين)2014 ،

بعنوان "تحميل العالقة بين التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية وتكمفة رأس المال وأثرها

عمى قيمة المنشأة"

استيدفت دراسة االتجاىات المعاصرة بشأن التحفظ المحاسبي بالتقرير المالي ,واستكشاف ما

يقدمو من منافع اقتصادية مرتبطة بتكمفة رأس المال وتعزيز قيمة المنشأة في أسواق المال.
ولتحقيق اليدف الرئيسي سعت الدراسة لتحقيق مجموعة من األىداف من أىميا تبيان مدى

العبلقة بين التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية لعينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية,
وتكمفة رأس المال وانعكاس ىذه العبلقة عمى دعم قيمة المنشأة.
وتضمنت الدراسة جانب تطبيقي إلختبار الفروض لعينة مكونة من  12شركة مصرية

مسجمة في البورصة لمفترة من  2116لغاية .2102
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وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا وجود عبلقة ارتباط طردية بين التحفظ

وقيمة المنشأة .كما توصمت النتائج الى أن الشركات المتحفظة قد استطاعت المحافظة عمى
قيمتيا بعد عام .2100
 .8دراسة ()Afza and Nazir, 2014
"''Audit Qulity and Firm value: A case of Pakistan
بعنوان "جودة المراجعة وقيمة المنشأة :حالة من الباكستان"
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تأثير المراجعة ولجان المراجعة عمى األداء المالي لمنشآت
األ عمال الباكستانية بإعتبارىما من آليات تطبيق الحوكمة وأثر ذلك عمى القيمة السوقية ليذه

المنشآت.

وتوصمت الدراسة الى أن جودة المراجعة الخارجية ,ولجان المراجعة ليا تأثير ايجابي وكبير
عمى األداء المالي لممنشأة ,وقد أوضحت نتائج تحميل البيانات بأن المراجعة الخارجية ولجان
المراجعة ليما تأثير عمى زيادة العائد المالي لممنشأة وحماية أصوليا ,كما أن ىناك نظرة ايجابية

لجميع المنظمين وصانعي الق اررات وأصحاب المصالح بخصوص تحسين األداء المالي لممنشأة
من خبلل تفعيل ىذه اآلليات بشكل أكبر.

وأوصت الد ارسة بأن المراجعة يمكن أن تحسن األداء المالي لممنشأة وبالتالي تحسين قيمتيا
السوقية كمما كانت االدارة متعاونة بشكل أكبر في توفير البيانات الضرورية لذلك.
 .9دراسة ( ابراهيم)2014 ،

بعنوان "إستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة في ضوء إنعكاسات التدفقات النقدية وأساس

االستحقاق عمى جودة العائدات"

ىدفت الدراسة الى إجراء تحميل إلستراتيجيات تعظيم قيمة المنشأة في ضوء انعكاسات
التدفقات النقدية وأساس االستحقاق عمى جودة العائدات ,من خبلل األىداف الفرعية التالية:
 تحديد االستراتيجيات المالية المؤثرة في تعظيم قيمة المنشأة.

 تحديد العبلقة بين استراتيجيات قيمة المنشأة ,وجودة العائدات في ضوء التدفقات النقدية
لؤلنشطة التشغيمية.

 دراسة العبلقة بين استراتيجيات قيمة المنشأة ,وجودة العائدات في ضوء استخدام أساس
االستحقاق.

وقد توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا وجود تأثير ايجابي لتجزئة األسيم عمى

القيمة السوقية لممنشأة ,وأن الدمج واالستحواذ من أىم االستراتيجيات التي تعظم قيمة المنشأة مما
21

يمكنيا من المنافسة في األسواق العالمية ,واالستراتيجيات األكثر تأثي اًر عمى قيمة المنشأة ىي

(إستراتيجيات توزيعات األسيم وتجزئتيا ,والدمج واالستحواذ ,ونمو االيرادات ,وتحسين االنتاجية
وتخفيض التكاليف).
ومن أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ضرورة تطبيق وتنويع االستراتيجيات لتعظيم
قيمة المنشأة.
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دراسة (الفقي)2014 ،

بعنوان "أثر المحتوى اإلعالمي لمقوائم المالية المستقبمية عمى قيمة المنشأة"(مع دراسة
تطبيقية)"

إستيدفت الدراسة تحديد أثر المحتوى اإلعبلمي لمقوائم المالية المستقبمية عمى قيمة المنشأة

من خبلل دراسة سموك أسعار األسيم المقيدة بالبورصة المصرية ,باإلضافة إلى توضيح دور
اإلفصاح عن المعمومات المستقبمية في تحسين جودة المحتوى اإلعبلمي لمتقارير ومن ثم كفاءة

إتخاذ الق اررات اإلستثمارية.

واعتمدت الدراسة عمى قائمة إستقصاء موجيو إلى عينة الدراسة ,وقد توصمت الدراسة إلى

مجموعة من النتائج ,منيا وجود العديد من العوامل التي تؤثر عمى عبلقة اإلفصاح عن
المعمومات المالية المستقبمية وسموك أسعار األسيم ,وأن ىناك أثر لزيادة المحتوى اإلعبلمي
لمقوائم المالية المستقبمية عمى سموك أسعار األسيم.
وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات ,منيا ضرورة اإلىتمام وبشكل كبير بالمعمومات
المالية المستقبمية ,ووضعيا بشكل يسيل تفسيره من قبل المستثمرين ومحممي القوائم المالية
ومتخذي الق اررات.

 .11دراسة ()Kim et al, 2015
"Effects of Social Media on Firm Value for U.S. Restaurant
"Companies
بعنوان "أثر وسائل اإلعالم اإلجتماعي عمىى قيمىة المنشىأة لشىركات المطىاعم فىي الواليىات

المتحدة"

ناقشت ىذه الدراسة العبلقة بين نشاط مواقع شركات المطاعم فدي الواليدات المتحددة األمريكيدة

عم ددى ش ددبكات التواص ددل االجتم دداعي وقيم ددة ى ددذه الش ددركات ,كم ددا تناول ددت أث ددر ش ددبكات التواص ددل
االجتماعي عمى األداء المالي لمشركات ,وكيف أن ىذه الشبكات أصدبحت ذات أىميدة فدي مجدال

إتصال ىذه المطاعم مع العمبلء الحاليين والمحتممين.
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واسددتخدمت الد ارسددة تقنيددة اإلقتصدداد القياسددي مددن خددبلل إسددتخدام النمدداذج القياسددية البسدديطة

والمتعددة والتي تراعي اآلثار المترتبة والمحتممة عمى العوامل غير الممحوظة.

وأشد ددارت نتد ددائج ىد ددذه الد ارسد ددة إلد ددى وجد ددود تد ددأثير إيجد ددابي ألنشد ددطة مواقد ددع شد ددبكات التواصد ددل

االجتمدداعي لش ددركات المط دداعم عمددى قيم ددة ى ددذه الشددركات ,عم ددى ال ددرغم مددن ك ددون اإلعتم دداد عم ددى
شبكات التواصل االجتماعي كأداة تسويقية رئيسية قد ال يزال في مرحمة مبكرة.
وأوصددت الد ارسددة عمددى ضددرورة عدددم تعمدديم نتددائج ىددذه الد ارسددة بشددكل عددام ,منوىددة عمددى أنيددا

طبقددت فددي الواليددات المتحدددة فقددط ,وأنيددا مددن الممكددن أن ال تددأتي بددنفس النتددائج إذا مددا طبقددت فددي
دول أخدرى ,وأندو ينبغدي أن تعطدى أولويددة مدن قبدل المدديرين التنفيددذيين ليدذه الشدبكات كونيدا قددادرة
عمى التمتع بدرجة من القبول بشكل أكبر من قبل المستيمكين.

 .12دراسة ()Krishna et al, 2016
"Value Creation with Life Cycle Assessment: an Approach to
Contextualize the Application of Life Cycle Assessment in Chemical
"Companies to Create Sustainable Value
بعنوان "تحقيق قيمة مع تقييم دورة الحياة :نهج في سياق تطبيق تقييم دورة الحياة في

الشركات الكيميائية لخمق قيمة مستدامة"

أوضحت ىذه الدراسة كيف يمكن تحقيق قيمة لمنشآت األعمال من خبلل دمج أعمال

االستدامة البيئية عن طريق تقييم دورة حياة المنتج ,وخاصة في الصناعات الكيميائية ,وتوفير
إجراءات تنفيذ لؤلعمال التجارية عمى أساس تقييم دورة حياة المنتج ,وسياق تطبيق تقييم الدورة
من خبلل برامج مختمفة وحاالت الشركات الكيميائية بمساعدة إطار القيمة المستدامة.

واقتصرت ىذه الدراسة عمى ثبلث شركات لتوضيح خمق القيمة ,وتوصمت ىذه الدراسة إلى

عدد من النتائج منيا ,أن العديد من الشركات التقوم بتقييم دورة حياة المنتج ,عمى الرغم من

أىمية ىذا الموضوع بالنسبة لمشركات وذلك لصعوبة وتعقيد تطبيقيا.

وأوصت الدراسة بالتأكيد عمى أىمية الجوانب المختمفة لبلستدامة البيئية ,مثل ندرة المياه,

واستنزاف الموارد ,وتغير المناخ ,والتغيرات من منتج آلخر تبعاً لنوع المنتج .وان مديري األعمال
بحاجة إلى أدوات ممموسة ومقاييس سميمة إلدماج االستدامة البيئية في أعماليم األساسية ,كون
تقييم دورة حياة المنتج يمكن أن توفر مقاييساً لممساعدة في تحسين االستدامة البيئية لمعمميات

والمنتجات والخدمات.
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التعميق عمى الدراسات السابقة
لقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى مجموعتين:
تناولت المجموعة األولى المتغير األول وىو المراجعة البيئية ,تناولت التطورات الحديثة في
مجال المراجعة البيئية وكذلك ,محاولة تحميل أبعادىا ,وركزت بعضيا عمى المسئولية البيئية

قانونياً ومحاولة وضع معايير لقياس األداء البيئي ,وقد حاولت بعض ىذه الدراسات تحديد

الم فاىيم المتعمقة بالمراجعة البيئية وتحديد أىميتيا بالنسبة لمنشآت األعمال ,والجية األفضل
بالقيام بميام تبيق المراجعة البيئية.

أما المجموعة الثانية والخاصة بالمتغير التابع وىو قيمة المنشأة ,تناولت معظم الدراسات
تأثير المراجعة البيئية عمى القيمة السوقية واألداء المالي لمنشآت األعمال ,وكذلك أثر المعمومات

البيئية المستخمصة من مراجعة األنشطة البيئية لممنشآت عمى اتخاذ الق اررات االستثمارية ومدى
تأثيرىا عمى العائدات المالية واألرباح المستقبمية ,وكذلك ركزت بعض ىذه الدراسات عمى

المتغيرات التي يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى عمى قيمة المنشأة وقياسيا وكذلك تحميل
اإلستراتيجيات الخاصة بتعظيم قيمة المنشأة ودور حوكمة الشركات في خمق قيمة لمنشآت

األعمال وكذلك إمكانية تحديد األساليب التي يمكن أن تستخدم في قياس ىذه القيمة.
ويستخمص من الدراسات السابقة بأن المراجعة البيئية وقيمة المنشأة ىما متغيرين ميمين
بالنسبة لمنشآت األعمال ,وأن دراسة ىذه المتغيرات سوف تعود بالفائدة عمى المنشأة والمجتمع
والبيئة عمى حد سواء ,لكن ما تم مبلحظتو بأن أي من الدراسات السابقة لم تجمع بين المتغيرين

أعبله ولم تحدد الخطوات التي يمكن أن تُتبع من قبل مينة المراجعة في قياس قيمة المنشأة من
خبلل تبني المراجعة البيئية وبالتالي تحديد أثرىا عمى ىذه القيمة ,وىذا ما سوف يحاول الباحث
القيام بو في ىذه الدراسة من خبلل وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وتبيان أثره عمى

قيمة المنشأة بالتطبيق عمى بيئة األعمال العراقية.
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الفصل األول
التأصيل العلمي
للمسئولية البيئية ملنشآت األعمبل
ومراجعة األنشطة البيئية

انفصم األًل
انتؤصيم انؼهًي نهًسئٌنيت انبيئيت دلنشآث األػًبل
ًيراجؼت األنشطت انبيئيت
يقديت
تزايد االىتمام عالمياً خبلل النصف الثاني من القرن العشرين بأخطار التموث أو التدىور

البيئي) )Environmental Deteriorationسواء بسبب التقدم الصناعي أو السموك اإلنساني,
وعميو فقد أصبح األداء البيئي لمعديد من منشآت األعمال الصناعية بمثابة محور إىتمام كثير

من الكتابات في مجال الفكر اإلداري واإلقتصادي والمحاسبي المعاصر ,كما أصبح يشكل أساساً

لفمسفة جديدة تحكم أداء ىذه الشركات الصناعية (منصور ,1002 ,ص .)252ويقصد باألداء

البيئي "تحمل المؤسسات جزءاً من المبادرات أحادية الجانب أو التعاون مع السمطات العمومية,
تمتزم من خبلليا بإتخاذ التدابير البلزمة لتخفيف األضرار التي تمحقيا بالبيئة بعد أن كانت ال

تتخذ أي موقف تجاه ىذه األضرار في السابق"(خامرة ,1005 ,ص.)2

وقد تزامن مع تزايد الوعى واإلدراك لما تحدثو منشآت األعمال من تأثير كبير عمى البيئة

والمجتمع عمى مدى السنوات الثبلثين الماضية ,ظيور العديد من الحجج عن دوافع ىذه

الشركات لمقيام بدورىا االجتماعى والبيئي ( ,)Pamela and Robin,1998, p.83حيث لم تعد
مسؤولية المنشآت تقتصر عمى إنتاج السمع أو تقديم الخدمات ,بل تعدتيا إلى مسؤوليات
إجتماعية وبيئية ,نتج عنيا ظيور نظريات جديده مرتبطة بمسؤولية تمك المنشآت تجاه المجتمع.

وىذا ما أدى الى اإلىتمام بموضوع المسؤولية االجتماعية والبيئية لمنظمات األعمال بجانب
أدائيا اإلقتصادي (إشمميو ,1022 ,ص.)1
وتعتمد ىذه المسئولية عمى حالة التكامل االختياري بين اإلعتبارات البيئية في العمميات
اإلقتصادية بما يفوق المتطمبات القانونية واإللتزامات التعاقدية ,فقد أدت التغيرات اإلجتماعية إلى

إبراز الدور الجديد لمشركات في البيئة اإلجتماعية اإلقتصادية الجديدة ,والذى يتمثل فى المسئولية

اإلجتماعية (حسين ,1007 ,ص.)21

وقد إزداد وعي الجميور في الفترة األخيرة بدور الشركات في المجتمع ,إذ ازدادت توقعات

المجتمع المتعمقة بمسؤوليات الشركات البيئية واالجتماعية واألخبلقية مع ما يحدث من التغيرات
المناخية والموارد الطبيعية المستنفدة ,وظروف العمل السيئة ,وفضائح الشركات فى اآلونة

األخيرة .وقد أدى ىذا إلى زيادة التركيز عمى األنشطة المسؤولة إجتماعياً ,وتشجيع الشركات
52

عمى اتخاذ إجراءات مرغوبة إجتماعيآ لتحقيق التوافق بين عمميات الشركات والقيم االجتماعية.

واتجيت العديد من المنظمات والييئات الدولية بالتركيز عمى كيفية المحاسبة عن المسئولية
االجتماعية والبيئية ليذه الشركات ,وكيفية اإلفصاح عنيا (.)Baldini et al, 2015, p.3
وقد أشارت أحدى الدراسات إلى أن تقارير المسئولية البيئية لمنشآت األعمال تعود بالفائدة
عمى تعزيز سمعتيا داخل المجتمع ,حيث أن اإلفصاح عن مبادرات منشآت األعمال التي تثبت
إدراج األمور اإلجتماعية والبيئية في العمميات التجارية والتفاعل مع أصحاب المصالح ستساىم

في إيجاد سمعة إيجابية لممنشأة (.)Andrea, 2015, p.11

وقد أخذ اإلىتمام بقضايا البيئة ينمو بشكل سريع ومضطرد ,واتجيت العديد من الدول

لئلىتمام بالبيئة واصدار القوانين المتعمقة بالحفاظ عمى البيئة ,فمثبلً في جميورية مصر العربية
صدر قانون البيئة المصري رقم  2لسنة  ,2772والمعدل بقانون رقم  7لسنة ( 1007درويش,

 ,1022ص ,)21وفي جميورية العراق توجد التعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية
والخدمية رقم  51لسنة  2770وقانون حماية وتحسين البيئة رقم  1لسنة  ,2775وقانون حماية

الحيوانات البرية رقم  25لسنة  .1020واتجيت العديد من الشركات الى إصدار التقارير البيئية

سنويا سواء بشكل منفصل أو ضمن التقارير المالية لمشركات (حمدان ,1022 ,ص.)212

وفي ىذا الفصل سيتعرض الباحث لممسئولية البيئية لمنشآت األعمال ,ومن ثم يعرض مفيوم
المراجعة البيئية وأىميتيا ,وكذلك توضيح متطمبات ومعوقات تطبيقيا من خبلل المبحثين

التاليين:

المبحث األول :المسئولية البيئية لمنشآت األعمال.
المبحث الثاني :المراجعة البيئية – أهدافها  -أهميتها.
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ادلبحث األًل
ادلسئٌنيت انبيئيت دلنشآث االػًبل
متييد
لم يعد تقييم منشآت األعمال يعتمد عمى عوائدىا وربحيتيا فحسب ,ولم تعد تمك المنشآت
تعتمد في بناء سمعتيا ومكانتيا عمى مراكزىا المالية فقط ,بل ظيرت وانتشرت مفاىيم حديثة من
شأنيا أن تساعد عمى خمق بيئة عمل قادرة عمى التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب
االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية في شتى أنحاء العالم .وكان من أبرز ىذه المفاىيم
مفيوم “المسؤولية االجتماعية والبيئية“ ,حيث أدركت منشآت األعمال العاممة وتنبيت إلى
ضرورة توسيع نشاطاتيا لتشمل ما ىو أكثر من النشاطات الربحية ,والمشاركة في نشاطات
المجتمع والبيئة ,وىذه المسئولية ىي سبب رئيسي لمنشآت األعمال لتحقيق الميزة التنافسية وذلك
من خبلل تبنييا ثقافة تنظيمية تمكنيا من تنفيذ مجموعة من األنشطة التي يتم ممارستيا داخل
وخارج المنشأة (أحمد ,1021 ,ص.)242
باإلضافة الى ذلك تعد سياسة المسؤولية االجتماعية لمشركات بمثابة آلية التنظيم الذاتي ليا,
والتي يمكن من خبلليا العمل عمى رصد وضمان إلتزاميا بالقوانين والمعايير األخبلقية والدولية
(الشريف ,1021 ,ص.)2
وعمى ىذا يمكن تعريف المسئولية اإلجتماعية بأنيا "دمج اإلىتمامات اإلجتماعية والبيئية في
العمميات التجارية لممنشآت عن طريق التعاون مع الجيات المعنية ,وأيضاً من خبلل خمق جو
من الثقة داخل المنشآت ,األمر الذي يؤدي إلى إلتزام أقوى من قبل منشآت األعمال ,مما يساىم
في تحسين رفاىية المجتمع".
وكذلك يجب عمى المنشأة تحمل مسئولياتيا اإلجتماعية من خبلل اإللتزام بجميع القوانين
والموائح واألعراف اإلجتماعية ,ومدونات أخبلقيات األعمال التجارية ,في إطار سعييا لتحقيق
األرباح اإلقتصادية ,فالمنشأة ىي المسؤولة عن حماية مصالح (المساىمين والموظفين,
المستيمكين والموردين والمجتمعات المحمية وأصحاب المصمحة اآلخرين) إلى جانب مسؤولياتيا
لحماية البيئة ( .)Bouaini, 2012, p. 4
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وظيرت دراسات عده تناولت موضوع المسئولية االجتماعية والبيئية لممنشآت وخصوصاً في
الدول المتقدمة ,أما في الدول النامية فقد ظيرت دراسات قميمو نسبياً مقارنةً مع تمك الدول ,وىذا
ما جعل الدافع نحو االىتمام بالمسئولية االجتماعية والبيئية في منشآت األعمال أقل مما في
الدول المتقدمة ( ,)Belal et al. 2011, p.1خاصة مع حداثة البورصات واألسواق المالية,
واختبلف الثقافة اإلجتماعية لمنشآت األعمال في ىذه الدول والتي تقف في طريق تطبيق ىذه
التقنيات في البمدان النامية ,وىذا ما دعى إلى الحاجة إلجراء دراسات أكثر حول المسؤولية
االجتماعية لمشركات في البمدان النامية (.)Rizk et al. 2008, p.308
وكانت المسئولية البيئية لمنشآت األعمال جزءاً أساسياً وجوىرياً من المفيوم الواسع لممسئولية
اإلجتماعية ليذه المنشآت تجاه المجتمعات التي تعمل فييا الوحدات اإلقتصادية بإعتبار أن ليا
رؤى إجتماعية باإلضافو إلى أىدافيا اإلقتصادية (عبد العال ,1006 ,ص.)2
وفي بداية السبعينيات وما تبلىا واجيت الدول ,وخصوصاً النامية منيا العديد من المشاكل

ِ
المرشد لمموارد المتجددة وغير المتجددة ,ما
البيئية والتي من أىميا ما يتعمق باإلستغبلل غير
دفع مؤتمر استكيولم لمبيئة والتنمية عام  2750لممطالبة باإلنتقال التدريجي من طور المحافظة
عمى الموارد إلى طور البناء المتكامل لممنظومة البيئية .وقد إتجيت التشريعات خبلل ىذه الفترة
إلى التكامل بين عناصر ومكونات البيئة تخطيطاً وتشريعاً وانفاذاً .ثم بعد ذلك بدأت المسئولية
البيئية بالظيور بشكل أكبر من خبلل وضع إتفاقيات دولية في مجال البيئة ومنيا إتفاقية حماية
طبقة األوزون الموقعة في فيينا عام  ,2763واتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة عمى ىامش
مؤتمر األرض الذي أقُيم في ريو دي جانيرو عام  ,2771واإلتفاقية الدولية لمكافحة التصحر
الموقعة عام  ,2772وقد كان اليدف األساسي ليذه اإلتفاقيات حماية البيئة والمحافظة عمييا بأن
تبقى نظيفو ومبلئمة لحياة األنسان (الموسوعة البيئية  ,1022 ,ص.)2
وبناءاً عمى ماسبق ,ومع ظيور اإلىتمام بالمسئولية البيئية وتزايد المشكبلت البيئية التي
تسببيا منشآت االعمال التي تعرضت ليا ىذه الدول ,يقوم الباحث بإستعراض المشكبلت البيئية
ليذه المنشآت.
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 1.1.1ادلشكالث انبيئيت دلنشآث األػًبل
شيدت السنوات األخيرة من القرن العشرين تدىو اًر كبي اًر في البيئة الطبيعية وال يزال مستم اًر
بشكل يومي متواصل ,إذ يزداد تموث اليواء باألبخره والدخان والغازات السامة ,ويزداد تموث
المياه في المحيطات والبحار واألنيار ,وارتفاع درجات ح اررة الجو ,وتفاقم مشكمة اإلزدحام
والضجيج ,وكذلك الزيادة في إستنزاف الموارد الطبيعية وارتفع معدالت تجريف الغابات واتساع
دائرة التصحر (محمد ,1021 ,ص.)214
وبالرغم من أن النشاط الصناعي بصفة عامة يتم داخل إطار المنشآت الصناعية  ,فيو
يتأثر بالبيئة الطبيعية التي تمثل اإلطار العام لممجتمع الذي يمارس عدداً من األنشطة الزراعية
والصناعية ,وكذلك الخدمية وىذا النشاط وان كان يتأثر وفقاً لمفيوم البيئة بمجموعة المعطيات
اإلقتصادية واإلجتماعية والتاريخية ,فإنو يعود ليؤثر بدوره فييا بما يخمقو من نوع العبلقات
التبادلية بينيما ,بحيث يؤثر كل منيما في اآلخر ويتأثر بو ,وقد أدرك المجتمع الدولي اإلرتباط
الوثيق بين النشاط الصناعي والبيئة وأثر ىذا اإلرتباط عمى البيئة ,وعميو يمكن حصر المشكبلت
البيئية من حيث األىمية والخطورة بثبلث مشكبلت رئيسية وىي التموث البيئي ,واستنزاف الموارد
البيئية ومشكمة الضجيج.
وسيتم توضيح ىذه المشكبلت من خبلل التالي:
أ .التموث البيئي
يقصد بالتموث البيئي " كافة الطرق التي يتسبب بيا النشاط البشري في إلحاقو الضرر بالبيئة
الطبيعية" ,ويشيد معظم الناس تموث البيئة في صورة مكان مكشوف لمنفايات أو في صورة دخان
أسود ينبعث من أحد المصانع ,وتعتبر مشكمة تموث البيئة من أىم المشاكل التي تواجو الدول
سواء كانت متقدمة أو نامية نظ اًر آلثاره الصحية عمى العاممين ,وعمى المجتمع والطبيعة ,كما أن
لو تأثير كبير عمى أرباح منشآت األعمال وقدرتيا عمى تحقيق االيرادات وكذلك عمى قدرتيا
التنافسية (السيد ,1022 ,ص.)274
ول قد قسم العمماء التموث إلى أنواع متعددة ومختمفة ,فالبعض يقسم التموث البيئي حسب
طريقتو (تموث مباشر مصدره اإلنسان ,وتموث غير مباشر مصدره عناصر البيئة ثم اإلنسان),
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ويقسم البعض التموث حسب أنواع المموثات (مموثات كيميائية مثل الغازات واألبخرة واألتربة,
ومموثات فيزيائية مثل الح اررة المرتفعة والبرودة الشديدة ,ومموثات بيولوجية مثل البكتيريا
والفيروسات ,ومموثات ميكانيكية مثل عوادم السيارات والطائرات).
كما يتم تقسيمو إلى (تموث مادي مثل تموث اليواء والمياه والتربة ,تموث معنوي مثل تموث
التعامل اإلجتماعي نتيجة تدىور القيم والمبادئ التي تحكم العبلقات اإلجتماعية بالمجتمع ,تموث
التعامل اإلقتصادي مثل الغش التجاري وتجارة السمع الفاسدة وتجارة المخدرات والمغاالة في
األسعار ,وكذلك تموث سياسي وثقافي وعممي) (صبيحي ,1000,ص.)22
آثار متعددة تيدد الصحة والحياة اإلنتاجية والزراعية ومختمف أوجو
وينتج عن تموث البيئة اً
الحياة ,أىميا:
 التأثير عمى صحة اإلنسان وتعرضو بشدة لكثير من األمراض التي قد تكون قاتمو.
 إنخفاض المواد الغذائية بالنسبة لمتربة المتدىورة بفعل التموث لممزارعين الفقراء.
 تناقص مصادر األسماك والمياه الجوفيو النقية وانعكاس ذلك عمى النشاط اإلقتصادي
بفعل تموث المياه وندرتيا.
 التغير في المناخ عمى المدى البعيد والمتوسط وما ينتج عنو من تغير أماكن سقوط
األمطار لبعض المناطق وتصحر لمناطق أخرى ,وتغير في درجات الح اررة وتأثيرىا
عمى الكائنات الحية المختمفة وكذلك اإلستنفاد المحتمل لبعض الموارد الطبيعية.
ب .إستنزاف موارد البيئة
يعني استنزاف الموارد الطبيعية "االستغبلل غير الرشيد ليا بغية تحقيق تنمية سريعة دون
االىتمام بمصالح األجيال القادمة ,وذلك من خبلل استخدام الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة مثل
الماء ,والغابات ,والثروات المعدنية الكامنة في األرض ,مما يعرضيا لمنضوب" ,حيث يزيد معدل
استيبلكيا عن تنميتيا بما يؤدي إلى استنفاذىا إذا كانت قابمة لمنفاذ ,وسوء تخصيصيا إذا كانت
متجددة ,مع اعتبار أن كثي اًر منيا يتميز بالندرة النسبية مما ينعكس سمباً عمى التنمية
المستدامة(حسنين ,1004 ,ص.)1
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ت .مشكمة الضجيج
إن أكثر من  43مميون شخص في الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطيرة ثبت
أن سببيا الرئيسي ىو الضجيج الذي يفوق طاقة اإلنسان عمى التحمل ,ويكثر إنتشار ىذه
المشكمة في الدول الصناعية الكبرى ويعتبر اليابانيون ىم األكثر تأث اًر بالضجيج الصناعي,
والناتج عن النقل البري والجوي (سفيان ,1021 ,ص.)26
وفي ضوء ىذه المشاكل البيئية السابقة الذكر ,يركز الباحث عمى دور التطور االقتصادي
في إحداث العديد من المشاكل البيئية ,والتي قد تحدث أض ار اًر لو في مراحل الحقة من خبلل:
 إستنزاف التموث البيئي لمموارد االقتصادية بطريقة غير منظمة.
 التسبب في زيادة النفقات االقتصادية بسبب التغيرات التي تحدث عمى البيئة بسبب ىذا
التموث.
ومع تزايد ىذه المشكبلت البيئية في اآلونة األخيرة ,أصبحت ىناك حاجة متزايدة لمنشآت
األعمال بالمساىمة في القضاء عمى ىذه المشكبلت وتحمل مسئولياتيا تجاه البيئة ,وبما أن
وجود المشكبلت البيئية ىو السبب الرئيسي لظيور المسئولية البيئية لمنشآت األعمال ,فإن
الباحث سيقوم بإستعراض ىذه المسئولية من عدة جوانب من خبلل تحديد مفيوميا وعناصرىا
والخصائص التي تتميز بيا ,وكذلك دوافع وأسباب اإلىتمام بيا.
 1.1.1يفيٌو ادلسئٌنيت انبيئيت
يمكن تمييز المسئولية البيئية من خالل (الحمبي ,1020 ,ص)1
 .2اإللتزام البيئي لممنشأة بحيث تقوم لممنشأة بشكل كامل بتضمين مبادئ االستدامة في
عمميا ,وبحيث يكون ليا من خبلل أعماليا ونشاطاتيا تأثير إيجابي عمى البيئة
والمجتمع.

 .1إدارة الطاقة والمواد والتي من خبلليا تقوم المنشأة بنشاطاتيا بحيث تتنبو لتأثيرىا عمى
النظام البيئي.

 .1االرتباط الوثيق والفعال مع المساىمين والذي من خبللو تتعامل الشركة بشفافية ومساءلة
عالية ,بحيث تصرح الشركة بشفافية عن نشاطاتيا ومعموماتيا غير السرية وتكون سيمة

الوصول.
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وىناك عدة أبعاد تؤثر عمى المسئولية البيئية واإلجتماعية لممنشآت ومنيا األبعاد الثقافية
وىذه األبعاد تعتمد عمى سموكيات المنشأة في تعامميا مع المجتمع .وتعرف السموكيات
االجتماعية والبيئية لمنشآت األعمال بأنيا "اإلجراءات االختيارية التي تقوم بيا المنشأة والتي
تيدف إلى تعزيز مسئوليتيا تجاه القضايا االجتماعية والبيئية".)Khlif et al. 2015, p. 2( .
وكذلك فإن البعد البيئي كونو أحد أبعاد التنمية المستدامة فقد أخذ يكتسب ىذا البعد أىمية
أكثر مع تفاقم المشكبلت البيئية ,بإعتبار أن التدىور البيئي مشكمة عالمية تتجاوز األوطان
واألقاليم ,ومع تكاتف الجيود الدولية لحماية البيئة .وفي الواقع فإن العديد من الدراسات تستخدم
مصطمح المسئولية اإلجتماعية في المناقشات من خبلل (إدماج البعد البيئي في المؤسسات)
وبذلك أعتبرت كأحد أطراف أصحاب المصمحة ,وعميو فمنشآت األعمال التي تتصرف بطريقة
مسؤولة إجتماعياً تجاه أصحاب المصمحة ,تكون مسؤولياتيم إتجاه البيئة كجزء من ىذه
المسئولية الكبيرة.
ويمكن تعريف المسئولية البيئية بأنيا "مشروع بالشراكة مع أطراف أخرى ىدفو تطبيق وتطوير
ركز عمى (أعراب ,1023 ,ص)65
العديد من المبادرات البيئية في قطاع األعمال" م اً
 .2اإللتزام البيئي لمنشآت األعمال حيث تقوم المنشأة بتضمين مبادئ اإلستدامة في عمميا
حتى تكون أثار أعماليا إيجابية عمى البيئة.
 .1إدارة الموارد والطاقة ومن خبلليا يتم اإلنتباه من قبل المنشأة لتأثير نشاطاتيا عمى
النظام البيئي.
 .1الشفافية في تصريح المنشأة عن نشاطاتها حيث يكون ىذا التصريح كامآل وسيل
الوصول إليو من قبل أصحاب المصمحة.
ويمكن القول أن قيام منشآت األعمال بمسئوليتيا البيئية ىو ضرورة ,وفي نفس الوقت ذات منفعة
مشتركة لممنشأة والمجتمع من أجل سمعتيا البيئية وقدرتيا عمى المنافسة في السوق.
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 1.1.1دًافغ اإلىتًبو ببدلسئٌنيت انبيئيت
ال تختمف منشآت األعمال في تعامميا مع البيئة عن اإلنسان ,فيي تتأثر بجممة من العوامل
تحدد سموكيا تجاه قضايا حماية البيئة والتي منيا (عياض ,1020 ,ص)22
أ .الضغوطات الحكومية
الردعة والمحفزة من أجل حث منشآت
وتتمثل في وضع مجموعة من التدابير ا
األعمال عمى إدماج إىتماماتيا البيئية في سياساتيا التنظيمية ,وفي اصدار قوانين
حماية البيئة والزام المنشآت بتطبيقيا.
ب .ضغوطات األطراف ذات المصمحة
تتمثل األطراف ذات المصمحة في المستخدمين ,والجميور ,والموزعين ,وشركات
التأمين ,والبنوك ,والجمعيات البيئية ,والييئات القطاعية والعمومية .وتمارس ىذه
األطراف ضغوطاً عمى منشآت األعمال من أجل حماية البيئة وضمان أولوية مصالحيا,
وضمن ىذا اإلطار فإن المنشآت ذات التأثيرات السمبية عمى البيئة ىي األكثر عرضة
لمضغوطات الخارجية التي تنشأ من قبل الرأي العام.
ت .الفرص اإلقتصادية
إن إدماج البعد البيئي في أعمال المنشآت اليعد نتيجة لمضغوطات الخارجية التي
تمارسيا الجيات الحكومية وغيرىا فقط بل ىو أيضاً نتيجة لرغبة اإلدارة في إقتناص
بعض الفرص اإلقتصادية  ,ومن ىذه الفرص (المحفزات التسويقية ,التمييز التنافسي,
المردودية).
ث .أخالق المديرين
ويتمثل دورىا أساساً في كونيا ظاىرة فردية ونفسية قبل أن تكون مسألة تنظيمية في
المنشأة .فالمدير ىو أوالً وقبل كل شيء مواطن عادي يتم تحميل وفيم مواقفو وسموكياتو
من خبلل قيمو ومعتقداتو.
وذلك ألن المديرين يحاولون دوماً تسيير أعماليم بما يتماشى مع دوافعيم األخبلقية.
وتماشياً مع قيميم ,وىذا ما يدفع المدراء نحو توجيو العمال وكل طاقات المنشأة نحو
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تبني سموك مسئول تجاه محيط البيئة .وىذه المبادرات البيئية والتي من الممكن أن تؤدي
إلى المساىمة في إضعاف مردودية المنشأة إقتصادياً وتيدد إستم ارريتيا ىي دليل واضح
وصريح عمى وجود القناعات األخبلقية العميقة والمتجذرة لدى ىؤالء القادة.
ج .العوامل الموقفية
إن العوامل الموقفية والمتمثمة في (عمر المنشأة وحجميا ,والقطاع الذي تمارس فيو
أعماليا ,واإلنتساب الدولي ,والتوجيات اإلستراتيجية ,والمرونة الصناعية) يمكن أن
تساىم وبشكل كبير في تبني منشآت األعمال سموكاً أخبلقياً وواضحاً لحماية البيئة.
 1.1.1ػنبصر ادلسئٌنيت انبيئيت
يمكن تحديد عناصر المسئولية البيئية من ثبلث مرتكزات رئيسية ىي التعيدات البيئية وادارة
الموارد والطاقة والمراعاة الفعمية لمتطمبات أصحاب المصالح( .سفيان ,1021 ,ص)23
ويتناول الباحث تمك العناصر بالتفصيل عمى النحو التالي:
أ .التعهدات البيئية :وفي هذه الحالة تكون المنشأة ذات مسئولية بيئية من خالل:
 تبني رؤية مؤسسية شاممة بيدف دعم حماية البيئة.
 إتخاذ حماية البيئة والمحافظة عمييا كإستراتيجية ذات أولوية.
 تبني مبادئ التدابير الوقائية.
 العمل عمى أساس أن العمميات اإلقتصادية تكون محدوده بالنظام البيئي.
 معرفة ما إذا كانت منتجاتيا وخدماتيا ليا قيمة بيئية أو إجتماعية ومراعاة ىذه
الخاصية عند إتخاذ الق اررات.
 العمل عمى جعل ق ارراتيا متكاممة ومتناسقة مع اإلجراءات الحكومية ,وتشجيع الثقافة
المؤسسية التي تسمح بتدعيم القيم البيئية.
ب .إدارة الموارد والطاقة :وتكون من خالل ما يمي:
 إستغبلل الموارد الطبيعية بكفاءة.
 إنتاج واستعمال الموارد المتجددة بكفاءة.
 إعتماد وتطبيق أنظمة اإلنتاج الصحيحة.
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 إعداد تقييم لؤلداء لتحقيق إستم اررية النمو ,ودمج التكاليف والفوائد البيئية اإلجمالية.
ج .المراعاة الفعمية ألصحاب المصالح :وبناءا عمى هذه الناحية تكون المنشأة مسئولة
بيئيا من خالل ما يمي:
 اإللتزام بمبادئ أولوية اإلفصاح واإلعبلم المجاني لمسمطات والمنظمات المحمية.
 قبول محاسبة المنظمات وغيرىا من أصحاب المصالح عمى مسئولياتيا البيئية
الماضية ,الحاضرة والمستقبمية.
 اإللتزام بشفافية اإلفصاح عن تأثيراتيا البيئية الحقيقية.
 تقديم التقارير الدورية ألصحاب المصالح حول تأثيراتيا البيئية الحقيقية.
 1.1.1خصبئص ادلسئٌنيت انبيئيت
تتمثل أىم الخصائص الرئيسية لممسئولية البيئية واالجتماعية في إستعداد المنشأة إلدماج
اإلعتبارات البيئية واالجتماعية ضمن عممية إتخاذ الق اررات ,وأن تكون مسئولة عن آثار ق ارراتيا
وأنشطتيا عمى المجتمع والبيئة .وقد ُحددت أربعة خصائص لممسئولية البيئية لممنشآت تتمثل فيما

يمي (محمد ,1021 ,ص)3

أ .مراعاة توقعات المجتمع
وذلك من خبلل إدراك المنشأة لتوقعات المجتمع الذي تعمل فيو ,والتي تختمف عمى
حسب الثقافات الشائعة داخل كل دولة ,والعمل عمى المساىمة في تحقيق ىذه التوقعات.
ب .مراعاة أصحاب المصالح
بحيث تكون المنشأة عمى دراية بتأثير ق ارراتيا وأنشطتيا عمى أصحاب المصالح ,وذلك
بعد األخذ في اإلعتبار أنيم يمثمون جزءاً فقط من المجتمع األوسع الذي تمارس فيو
المنشأة نشاطيا.
ت .تكامل المسئولية البيئية لممنشأة
بحيث تكون أنشطة المسئولية البيئية لممنشأة جزءاً أساسياً من إستراتيجية المنشأة مع
تحديد المسئوليات والمساءلة لكل المستويات داخل المنشأة بالشكل الذي ينعكس عمى
عممية إتخاذ الق اررات وتنفيذ األنشطة.
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ث .مراعاة العالقة بين المسئولية البيئية لممنشأة والتنمية المستدامة
حيث يجب عمى المنشأة أثناء قياميا بأنشطة المسئولية االجتماعية مراعاة أن يكون
اليدف من وراء ذلك ىو المساىمة في تحقيق التنمية المستدامة ,والتي تتعمق بتحقيق
األىداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية لممجتمع في ظل محدودية موارده.
 1.1.1اإلصداراث ادلينيت ادليتًت ببدلسئٌنيت انبيئيت
ان ىدف اإلصدارات المينية والقوانين والتشريعات البيئية ىو حماية البيئة بشكل عام ,وذلك
من خبلل إزالة ومعالجة الضرر الموجود فييا والذي يط أر عمييا ,وكذلك الحفاظ عمى الصحة
العامة والموارد الطبيعية والتنوع االحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع الجيات ذات
العبلقة بما يضمن في االخير تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تحقيق التعاون الدولي واإلقميمي
في ىذا المجال.
أوال :قوانين حماية البيئة العراقية
لقد ىدفت جميع القوانين العراقية في ىذا المجال الى حماية البيئة ومواردىا الطبيعية,
والمحافظة عمييا وتطويرىا ,ومن ىذه القوانين مايمي:
 .2قانون الوقاية من االشعاعات المؤذية رقم ( )77لسنة .2760
 .1التعميمات البيئية لممشاريع الصناعية والزراعية والخدمية رقم ( )51لسنة .2770
 .1قانون حماية وتحسين البيئة رقم ( )1لسنة .2775
 .2نظام الحفاظ عمى الموارد المائية رقم ( )1لسنة .1002
 .3قانون و ازرة البيئة رقم ( )15لسنة .1006
 .4قانون حماية الحيوانات البرية رقم ( )25لسنة .1020
وغيرىا من التعميمات واالرشادات التي تيدف الى حماية البيئة العراقية ومواردىا الطبيعية.
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ثانيا :معيار أيزو  00222الخاص بالمسئولية المجتمعية
حدد معيار أيزو  00222سبعة مبادئ لمسئولية المنشأة تجاه المجتمع والبيئة ,يمكن إيجازىا
بالتالي(الدليل اإلرشادي ,1020 ,ص)20
 .2المساءلة
وذلك بأن تكون المنشأة مسئولة عن آثار ق ارراتيا وأنشطتيا عمى المجتمع والبيئة,
وخصوصاً السمبية منيا ,وكذلك مسئولة عن اإلجراءات التي اتخذتيا لمنع تكرار اآلثار
السمبية غير المقصودة وغير المتوقعة ,وذلك بالشكل الذي يؤدي إلى آثار إيجابية عمى
كل من المنشأة والمجتمع معاً.
 .1الشفافية
بمعنى أن تكون المنشأة ذات شفافية في ق ارراتيا وأنشطتيا التي تؤثر عمى المجتمع
والبيئة ,ويتطمب ذلك أن تقوم المنشأة باإلفصاح بأسموب واضح ودقيق ومكتمل وبدرجة
كافية عن الق اررات واألنشطة الخاصة بيا وتأثيراتيا عمى المجتمع والبيئة.
 .1السموك األخالقي
يجب أن يكون سموك المنشأة مبنياً عمى قيم األمانة والمساواة والنزاىة ,والتي تدل
عمى إىتمام المنشأة بالمجتمع الذي تعمل فيو.
 .2إحترام مصالح أصحاب المصالح
قيام المنشأة بالتركيز عمى مصالح مبلكيا وعمبلئيا ومؤسسييا ,وكذلك األفراد
والمجموعات األخرى الذين ليم حقوق عمى المنشأة أو مصالح معيا.
 .3إحترام سيادة القانون
يجب عمى المنشأة االلتزام بالقوانين والتشريعات السائدة في المجتمع الذي تعمل فيو
تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون عمى الجميع سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حكومات.
 .4إحترام القواعد الدولية لمسموك ,وفي نفس الوقت االلتزام بمبدأ إحترام سيادة القانون,
وفي الحاالت التي يتعارض فييا تطبيق القانون مع القواعد الدولية لمسموك أو ال يوفر
تطبيقو الحماية الكافية لمبيئة أو المجتمع ,فإنو عمى المنشأة أن تسعى كحد أدنى إلحترام
القواعد الدولية لمسموك إلى أقصى حد ممكن.
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 .5إحترام حقوق اإلنسان واالعتراف بأهميتها وعالميتها ,وفي الدول أو الحاالت التي ال
تتوافر فييا حماية كافية لحقوق اإلنسان ,فإنو عمى المنشأة القيام بالخطوات البلزمة
إلحترام حقوق اإلنسان ,واحترام القواعد الدولية لمسموك ,وتجنب االستفادة من مثل ىذه
الحاالت.
ثالثا :سمسمة أيزو  00222الخاصة باإلهتمام بالشئون البيئية
تعتبر ىذه السمسمة إحدى معايير االدارة البيئية ,وتيدف بشكل أساسي الى مساعدة
المؤسسات عمى ادارة االثر البيئي لمممارسات الصناعية التي تقوم بيا ,وتشجيع المؤسسات
عمى تبني ادارة بيئية تتميز بفعالية وكفاءة ومرونو وجدوى أكثر بحيث تصبح جزءاً من
نظاميا ,وىي مشابيو الى حد كبير لسمسمة أيزو .0222
وقد صدرت ألول مرة في عام  2774وتركز عمى اإلدارة البيئية ويعتبر الحصول عمييا
شرط أساسي لمدخول في سوق المنافسة العالمية.
وتتكون من ثبلث مجموعات من األدوات وىي)(Hens, 2000, p. 52
 .2المعايير المتعمقة بنظم االدارة البيئية.
 .1معايير تقييم ومراجعة الحسابات.
 .1معايير خاصة بتقييم المنتجات.
وأكدت الدراسات األولية لؤليزو  22000عمى ضرورة توفير الضمانات الخاصة بالحد من
التموث ومسايرة القوانين البيئية كعناصر رئيسية لنظام إدارة بيئية موثوق بو.
وتمثل ىذه السمسمة لمنشآت األعمال في الدول النامية فرصة لنقل التكنولوجيا ومصد اًر
لتقديم اإلرشاد إلدخال وتبني نظام إدارة بيئية يعتمد عمى أفضل الممارسات العالمية.
وبعد إستعراض ىذه المبادئ أعبله ,يؤكد الباحث عمى أن الشعور بالمسئولية البيئية من
خبلل السموك الخبلقي أىم المبادئ التي يجب أن تركز عمييا منشآت االعمال.
وبعد ىذا العرض الموجز لبلصدارات المينية الميتمة بحماية البيئة ,يقوم الباحث بالتطرق
لكيفية معرفة مساىمات منشآت األعمال في الحفاظ عمى البيئة من خبلل مؤشرات يمكن
اإلعتماد عمييا في ىذا الموضوع.
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 1.1.1يسبىًبث ينشؤث األػًبل يف احلفبظ ػهى انبيئت ًادلؤشراث اندانت ػهييب
أوال :مساهمات منشآت األعمال في الحفاظ عمى البيئة
لقد أصبح اإلىتمام بقضايا البيئة وحمايتيا ال يتعارض مع اإلىتمام بالتنمية الصناعية
واإلقتصادية واإلجتماعية بل ان تكنولوجيا حماية البيئة أصبحت قطاعات صناعية وخدمية ىامة
وناجحة .ومن أجل القيام بحماية البيئة فإنو يجب عمى منشآت األعمال القيام بالعديد من
األنشطة في سبيل ذلك منيا(صبيحي ,1000 ,ص)22
 إخضاع إستخدام الموارد الطبيعية لمعايير التخصيص األمثل.
 إكتشاف بدائل أخرى لمموارد المحدودة أو غير المتجددة.
 تجنب التموث الحالي بمنع مسبباتو.
 تخفيض التموث الحالي والمستقبمي إلى الحجم األمثل ,وفقاً لمعايير فنية.
 عبلج التموث الحالي والمستقبمي والذي ال مفر منو واعادة الوضع إلى ما كان عميو.
 منع المنشآت الجديدة من أن تصبح مصادر لمتموث.
ثانيا :المؤشرات البيئية لمنشآت االعمال
تيدف التنمية المستدامة الى الوفاء بإحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة
عمى الوفاء بإحتياجاتيم وتمعب منشآت األعمال دو اًر ىاماً وفعاالً لتحقيق ىذا اليدف وذلك لكونيا
قوى محورية مؤثرة في المجتمع .وان الشفافية الخاصة بإستدامة األنشطة التنظيمية تعد من
االمور المرغوب فييا من قبل العديد من االطراف المعنية بما في ذلك المنشآت والعمال
والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين والمحاسبين وغيرىم.
وبناء عمى ىذا السبب أعتمدت المبادرة العالمية إلعداد التقارير عمى تنسيق سبل التعاون
ً

بين شبكة كبيرة تضم العديد من الخبراء من تمك األطراف المعنية لعمل المشاورات التي تيدف

الى توافق اآلراء .ولقد ساىمت تمك المشاورات ,باإلضافة الى الخبرات العممية ,في التطوير
المستمر ألطر العمل منذ تأسيس المبادرة الدولية العالمية إلعداد التقارير عام RG, ( 2775
.)2000-2006, p. 2

02

ومن المعموم أن المنشأة قد تشارك في األنشطة البيئية ,وذلك لكي تظير مدى قبوليا لما يتم
إنجازه إجتماعياً عمى مستوى المجتمع ككل ,وىذا ما أطمق عميو (لفظ اإلستراتيجية الشرعية)
والذي تعكسو بعض المؤشرات لتحسين مستوى األداء البيئي (الزعبي ,1006 ,ص.)2
وبناءاً عمى ذلك فقد أصدرت ىذه المنظمة االصدار الثالث لوثيقة االرشادات –  G3والتي
تسمى مؤشرات الجيل الثالث والخاصة بئرشادات إعذاد تقارير االستدامة ( )RGوتضمنت ىذه
االرشادات مجموعة من المؤشرات التي تتعمق باألبعاد الثبلثة لمتنمية المستدامة والمتمثمة بالبعد
االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.
وعميو ,يمكن تحديد مؤشرات األداء البيئي لمنشآت األعمال وفقاً إلرشادات الجيل الثالث
الصادرة عن المبادرة العالمية إلعداد التقارير بما يمي )(RG, p.28
جدول رقم ()1
مؤشرات األداء البيئي

العنصر
المواد

المؤشرات
 المواد المستخدمة من حيث الوزن أو الحجم.
 نسبة المواد المستخدمة كمدخبلت بعد أن تمت إعادة تدويرىا.

الطاقة

 اإلستيبلك المباشر وغير المباشر لمطاقة من المصادر الرئيسية
لمطاقة.

 الطاقة التي تم توفيرىا كنتيجة لمتطور في وسائل الترشيد.
 المبادرات التي تيدف إلى تقديم منتجات تعتمد عمى الطاقة
المتجددة.

 المبادرات التي تيدف إلى تقميل اإلستيبلك غير المباشر لمطاقة
والنتائج المحققة.
المياه

 إجمالي كمية المياه المسحوبة حسب المصدر.
 مصادر المياه التي تتأثر بشكل كبير بعمميات سحب المياه.

 نسبة واجمالي حجم المياه التي يتم إعادة تدويرىا واعادة
إستخداميا.
التنوع
البيولوجي

 موقع ومساحة األراضي الممموكة لممنشأة والمبلصقة لممحميات
الطبيعية والمناطق التي تتمتع بتنوع بيولوجي ذو قيمة كبيرة.
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 وصف التأثيرات اليامة ألنشطة وممارسات المنشأة عمى التنوع
البيولوجي.

 المحميات الطبيعية التي يتم تجديدىا.

 اإلستراتيجيات واإلجراءات الحالية والخطط المستقبمية إلدارة
تأثيرات المنشأة عمى التنوع البيولوجي.

 قائمة بعدد واسماء الكائنات الحية الميددة باإلنقراض في
المناطق التي قد تتأثر بممارسة المنشأة ألنشطتيا.
اإلنبعاثات
والنفايات السائمة

والمخمفات

 الوزن اإلجمالي لؤلنبعاثات المباشرة وغير المباشرة لغازات
االحتباس الحراري.

 حجم انبعاثات الغازات التي تتسبب في تآكل طبقة األوزون.
 نوع ووزن انبعاثات اليواء الضارة.


إجمالي كمية المياه المنصرفة من حيث الجودة والمكان.

 إجمالي وزن المخمفات من حيث نوعيا وطرق التخمص منيا.
 إجمالي عدد وحجم اإلنسكابات المؤثرة.

 وزن المخمفات شديدة الخطورة التي يتم استيرادىا وتصديرىا أو
نقميا.

 حجم ونوع الحماية وقيمة التنوع البيولوجي لمكائنات المائية التي
قد تتأثر بصرف المنشأة لممياه المموثة.

المنتجات

والخدمات

 المبادرات الخاصة بالحد من اآلثار البيئية لممنتجات والخدمات
ومدى نجاحيا.

 نسبة المنتجات المباعة وما يرتبط بيا من مواد مستخدمة في
التعبئة.

اإللتزام البيئي

 قيمة الغرامات المالية الجوىرية وعدد العقوبات غير المالية
الناتجة عن عدم اإللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية.

النقل

 اآلثار البيئية اليامة الناتجة عن نقل المنتجات والمواد
المستخدمة وكذلك تمك الناتجة عن نقل العاممين.

عام

 إجمالي النفقات واإلستثمارات في مجال حماية البيئة.
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وعمى الرغم مما ذكرتو دراسة ( )Lina, p.2بأنو ينظر في بعض األحيان الى التقارير
الخاصة بالمسئولية البيئية لمنشآت األعمال عمى أنيا وسيمة دعائية ألصحاب المصحمة تستخدم
لمترويج ألعماليم وفي ىذه الحالة فإن نتائجيا اليمكن إعتبارىا عوامل تؤدي الى خمق قيمة
لممنشأة أو تحسين قيمتيا أمام المجتمع.
إن قيام المنشأة باألنشطة البيئية يعود بالفائدة والمنفعة عمييا ,وىذا ما أكدت عميو دراسة
) ,(Ván and Gärtner, 2011, P 282حيث بينت الدراسة بأن تبني األنشطة البيئية
واإلىتمام بيا يقد م مجموعة من المنافع ,يمكن تقسيميا إلى نوعين يتمثل األول في المنافع
المباشرة ,ويندرج تحت ىذا النوع العناصر القابمة لمقياس وىي إيرادات مباشرة مثل المكاسب من
بيع المواد القابمة لمتدوير ,وزيادة حجم المبيعات ,واإلرتفاع في أسعار بيع المنتجات ,أما النوع
الثاني فيي منافع غير مباشرة وتتمثل في عناصر غير ممموسة من أىميا تحسين صورة المنشأة
أمام المجتمع وزيادة رضاء العمبلء.
وتعميقاً عمى ماسبق ,فإن قيام المنشأة بمثل ىذه االجراءات ىو في حد ذاتو مؤشر عمى
تبنييا لممسئولية تجاه المجتمع والبيئة وان كان اليدف ىو تجميل صورتيا أمام المجتمع ,فيذه
االجراءات في حد ذاتيا ىي إعتراف ضمني من قبل المنشأة بمسئوليتيا البيئية واالجتماعية,
وبالتالي يمكن جعل ىذه المنشآت في المستقبل أن تعترف بشكل أكبر بيذه المسئولية من خبلل
ترسيخ مبادئ المسئولية والتي منيا السموك االخبلقي واحترام قانون وحقوق االنسان.
ولكي يتم تدعيم ثقة المستفيدين في المعمومات التي تحتوييا تقارير المسئولية والبيئية ,كان ال

بد من أن يتم مراجعة ىذه التقارير لمتأكد من صحة ما تحتويو من معمومات ,فأدت ىذه الحاجة

إلى ظيور المراجعة البيئية كوسيمة لتحقيق ىذا اليدف الرئيسي ,وعمى ىذا فقد ظيرت عدة
محاوالت من قبل الباحثين والميتمين من أجل وضع أىداف محددة لممراجعة البيئية ,وتحديد

مجال عمميا ,وكذلك األساليب التي يمكن إستخداميا من قبل المراجعين لتحقيق ىذه األىداف.
وبناءاً عمى ما سبق  ,فإن الباحث سيركز في المبحث التالي عمى المراجعة البيئية ودورىا في
تحديد وتقييم المسئولية البيئية لمنشآت األعمال من خبلل تحديد مفيوميا وأىدافيا وكذلك

متطمبات القيام بيا ومعوقات ذلك.
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ادلبحث انثبني
ادلراجؼت انبيئيت ــ أىدافيب ــ أىًيتيب
متييد
إن ظيور المراجعة وتطورىا جاء تبعاً لتطور حياة البشرية إقتصادياً واجتماعياً عبر

العصور ,وذلك لتمبية حاجة المجتمع المتزايدة من المعمومات والبيانات الموثوقة والعادلة عن
مدى سبلمة تسيير أنشطة منشآت األعمال ومدى تحقيقيا ألىدافيا التي أنشأت من أجميا ,أي

أ ن مينة المراجعة وجدت وتطورت نتيجة لزيادة الحاجة لمخدمات التي تقدميا (أبو سرعة,
 ,1020ص.)1
فمينة المراجعة من المين الخدمية التي تيدف إلى خدمة المجتمع وذلك من خبلل قياميا

بتزويد أفراده ومنظماتو المختمفة بما يحتاجونو من المعمومات البلزمة إلضفاء اإلعتمادية والثقة
عمى المعمومات المنشورة لمنشآت األعمال المختمفة (حسين ,1021 ,ص.)127
ومن ىذه الخدمات المقدمة من قبل المراجعة ىي خدمات التأكيد الميتمة بالتقييم الموضوعي
لؤلدلة من أجل تقديم رأي مستقل أو إستنتاجات تخص العممية أو النظام أو المعمومات المنشورة

وغير ذلك من الموضوعات (الوردات ,1021 ,ص .)43ويمكن تعريفيا عمى أنيا "عممية فحص

موضوعي لؤلدلة بغرض تقديم تقييم مستقل لعمميات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة .ومن بين
ما تشممو خدمات التأكيد العمميات المالية ونواحي األداء والتقيد بالنظم والقواعد المرعية وأنظمة
األمان وميام العناية الواقية (جمعية المدققين الداخميين ,1021 ,ص.)1

وبناء عمى ىذا فقد تم تطوير خدمات التأكيد لتعكس تماشي مينة المراجعة مع متطمبات
ً
النجاح والنمو في السوق المعاصرة من خبلل مواكبة حاجات المستخدمين في سوق المعمومات

المبلئمة ألغراض إتخاذ الق اررات  ,وتقديميا لخدمات متعددة مثل خدمات التصديق أو إبداء

الرأي والتي تشمل ,باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية ,بعض الخدمات األخرى (حسين ,نفس

المرجع أعبله ,ص )132مثل مراجعة اإللتزامات البيئية أو مراجعة إلتزام المنشأة بالقوانين
والتشريعات البيئية والتي إعتبرىا الباحثون والمنظمات ذات العبلقة بأنيا إحدى أنواع المراجعة

البيئية (المبروك ,1022 ,ص.)1

ونتيجة لنمو الوعي البيئي لدى مختمف أفراد المجتمع أصبح ىدف حماية البيئة من األىداف
االساسية التي تسعى الوحدات االقتصادية الى تحقيقيا (لطفي ,1003 ,ص ,)211وبما أن
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إدارة الوحدة ىي المسئولة أمام حممة األسيم واألطراف الخارجية (الوحدات الحكومية المختصة
بحماية البيئة ,والمنظمات البيئية ,والمجتمع) ومخاطر التعرض لمجزاءات المفروضة عن طريق
القوانين البيئية ,فقد كان لزاماً عمى الوحدة االقتصادية القيام بتصميم نظام رقابة بيئية تساعدىا
عمى تحقيق أىدافيا الخاصة لحماية البيئة (العزاوي ,1007 ,ص.)27
وكذلك فإن اإلىتمام بالمراجعة البيئية ,ينبع من خبلل تزايد إىتمام مستخدمي القوائم المالية

والتقارير المالية بضرورة اإلفصاح الكاف والمبلئم لؤلداء البيئي لممنشآت ,وتأثير ذلك عمى

مركزىا المالي ,وأيضآ عمى قيم تمك المنشآت التي تنعكس عمى أسعار تداول أسيميا في سوق
األوراق المالية (الغول ,1022 ,ص.)12
ولؤلىمية التي تتمتع بيا المراجعة البيئية والدور الذي يمكن أن تمعبوُ في تحقيق المسئولية
االجتماعية ظير اإلىتمام بالمراجعة البيئية من قبل الكتاب والمينيون والباحثون .وفي ىذا

المبحث سيقوم الباحث إستعراض المراجعة البيئية من جوانب عديدة وذلك من خبلل مايمي:
 1.1.1يفيٌو ادلراجؼت انبيئيت

شيدت المراجعة البيئية عممية تطور تدريجي إستجابة لبلىتمام المتزايد من المنشآت لمرقابة

عمى أدائيا البيئي عمى نحو أكثر فعالية ,واإللتزام بمدى تباين القوانين والموائح البيئية .وخبلل
السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي إتجيت الجيود نحو قياس األداء البيئي ضمن
مراجعات األداء اإلجتماعي سواء أكان في داخل القوائم المالية واإليضاحات المتممة ليا أو

خارجيا ضمن التقارير السنوية ,إال أنو في الثمانينيات وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي
عمى وجو التحديد كانت البداية الحقيقية لممراجعة البيئية (حاج عمي ,1023 ,ص.)51
وعمى الرغم من ذلك فإن مفيوم المراجعة البيئية غير محدد حتى اآلن ,بحيث يستخدم في
الممارسة العممية ,وكذلك في أدبيات المحاسبة والمراجعة ُليشير إلى مجال متسع من التقديرات
واإلختبارات المرتبطة باألداء البيئي لممنشآت ,ولقد أوضح اإلتحاد الدولي لممحاسبين ()IFAC
في دراسة لو بعنوان "مينة المراجعة والبيئة" أن المراجعة البيئية تتضمن كل من التقديرات

المرتبطة بتموث المجال أو البيئة ,وكذلك تقديرات األثر البيئي بتخطيط اإلستثمارات ,وأيضاً
مجاالت الفحص المتعمقة بالمحافظة عمى السبلمة البيئية ,ومراجعة تقارير األداء البيئي

لممنشآت ,وأخي اًر مراجعة إلتزام المنشآت بالقوانين والموائح البيئية (الغول.)11 ,1022 ,
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وقد ظيرت عدة مفاىيم لممراجعة البيئية ,وحاول الكتاب من خبلل تمك المفاىيم تحديد ماىية
المراجعة البيئية ,وما ىو الدور الذي تقوم بو؟ بإعتبارىا أداة رقابية ميمة في سبيل الحفاظ عمى
البيئة والموارد الطبيعية.
فقد عرفتيا وكالة حماية البيئة األمريكية (US Environmental Protection )USEPA
 Agencyعام  2762بأنيا "فحص منظم ,دوري موثق لمممارسات البيئية لممنشأة لمتحقق من

الوفاء بمتطمبات البيئة تفرضيا القوانين المنظمة لمبيئة وسياسات المنشأة" (شبو ومحمد,1023 ,

ص.)222

وكذلك عرفتيا غرفة التجارة الدولية (International Chamber of Commerce )ICC

عام  2772بأنيا "وسيمة إدارية تتضمن تقييماً منتظماً وموثقاً وموضوعياً بصورة دورية لما يجب
أن تقوم بو المنظمة مما يساعد عمى حماية البيئة عن طريق تسييل الرقابة اإلدارية عمى

الممارسات البيئية وتقييم مدى اإللتزام بالسياسات والمتطمبات اإلدارية" (أبو المجد,1023 ,

ص.)20

وعرفت كذلك من قبل ( )Robert and Kasper, 1997, P 4بأنيا "جزءاً اليتج أز من نظام
ُ
اإلدارة البيئية حيث تقوم اإلدارة بالتأكد من خبلليا مما إذا كانت نظم الرقابة البيئية كافية لضمان
اإلمتثال لممتطمبات التنظيمية والسياسات الداخمية".
وتبعا لمعيار الجودة  ISO 14010فقد ُعرفت بأنيا "عممية تحقق موثقة ونظامية تتم بشكل
ً
موضوعي من خبلل الحصول عمى أدلة وتقييميا من أجل التحقق مما إذا كانت ىناك إختراقات
بيئية متعمقة بالنشاطات التي تؤثر عمى البيئة" (الزعبي وآخرون ,1004 ,ص.)1
وعرفت كذلك المراجعة البيئية بأنيا "مصطمح عام يشتمل عمى مجموعة كبيرة من األنشطة
ُ
تضم مراجعة نظم اإلدارة والقوانين والتنظيمات والمخاطر البيئية وحسابات التكمفة وطرق التسجيل

وتحديد ما إذا كانت المنتجات ضارة بالبيئة أم ال" (الجبري ,1005 ,ص.)11

و ُعرفت المراجعة البيئية من قبل (مسعود ,1005 ,ص )27عمى أنيا "فحص فني منظم,
موثق وموضوعي لسموك الشركة البيئي ,إلبداء رأي فني محايد فيما إذا كانت الشركة ممتزمة
بالقوانين والتشريعات البيئية وما إلى كانت تتبع سموك بيئي مناسب لمكافحة ورقابة تموث البيئة".

وعرفيا (الشافعي ,1021 ,ص )52عمى أنيا "فحص موضوعي منظم دوري وموثق

لمممارسات البيئية وأيضآ لتقييم فعالية نظم اإلدارة البيئية القائمة وتقدير المخاطر البيئية

المستقبمية".
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وعرفت كذلك عمى أنيا "أداة تشخيصية تقدم تقييماً منظماً وموثقاً وموضوعياً عن الممارسات
التجارية والصناعية لممنشأة التي تؤثر عمى البيئة ,وذلك لئلفصاح عن التجاوزات البيئية ,وتحديد
اإلجراءات التصحيحية ,وضمان االمتثال لؤلنظمة البيئية" (.)Norton, 2014, P 7
وعرفيا معيد المعايير البريطانية ( British Standards Institute )BSIبأنيا "تقييم
منظم لتحديد مدى توافق نظام اإلدارة والبيئة لممنشآة مع البرامج المخططة وتحديد مدى فعالية

ومبلءمة ذلك النظام إلنجاز السياسة البيئية لممنشأة" (رواني ,1022 ,ص.)270

ويستخمص مما سبق من خبلل تعدد المفاىيم والتعريفات ,بأنو عمى الرغم من وجود العديد
ُ
من المحاوالت من قبل جيات مختمفة عمى مستوى العالم لتحديد التعريف األمثل لمفيوم المراجعة
البيئية إال أن ىذه الجيات لم تتفق عمى تعريف موحد ,والسبب في ذلك ىو إختبلف المراجعة
البيئية من وجية نظر كل جيو ,وكذلك لعدم وجود التوافق والتناغم في ىذا المجال ,وذلك بسبب

االستخدام غير األمثل لمفيوم المراجعة البيئية ,وعمى ىذا يمكن القول بأن الرأي القائل َّ
"أن
المراجعة البيئية مازالت في مرحمة النشوء والتطور" ىو الرأي األكثر واقعية.

وبعد إستعراض عدد من التعريفات لممراجعة البيئية سيقوم الباحث بتحديد أىمية المراجعة
البيئية وأسباب اإلىتمام بيا.
 1.1.1أىًيت ادلراجؼت انبيئيت
لقد أثرت التغيرات في الظروف اإلجتماعية والبيئية بالمنشآت عمى تغير مفيوميا لؤلعمال

إلى األعمال المقبولة إجتماعياً .أي بمعنى آخر أخذت بالتركيز عمى التقدم اإلجتماعي وتحسين

نوعية الحياة إلى جانب المسئوليات اإلقتصادية وبخضوع مفيوم األعمال المسئولة إجتماعياً

لتغيرات جوىرية وأساسية توجب اإللتزام بما ىو أبعد من األىداف اإلجتماعية من المحافظة عمى
البيئة واإلستخدام األمثل لمموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وغيرىا من األىداف اإلجتماعية

األخرى (ويس ,1005 ,ص.)12

فقد تزايدت أىمية المراجعة البيئية من خبلل ضرورة وتنامي اإلىتمام المتعمق بالبيئة وما

تتعرض لو من تأثيرات سمبية بسبب قيام العديد من منظمات األعمال بمزاولة نشاطاتيا دون أن
تتحمل أي مقابل يذكر نتيجة ذلك (السقا ,1022 ,ص ,)102فضبلً عن أوجو القصور اليامة
في مسئوليات وأخبلقيات األعمال التجارية لمشركات والتي أظيرتيا األزمة المالية ,والفضائح

المحاسبية األخيرة ,والوعي بتغير المناخ ,وليذا فالمجتمع بدأ يطالب بتحسينات بيئية وأدلة عمى
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أ ن الشركات بدأت تأخذ مسؤولياتيا البيئية عمى محمل الجد من خبلل توفير أفضل
المعمومات(.)Toms et al, 2015, p.3

وتستمد المراجعة البيئية أىميتيا كذلك من أىمية المعمومات البيئية لمستخدمييا باإلضافة إلى

أىمية برامج إدارة الجودة الشاممة ,والحصول عمى شيادات جودة التشغيل ( )ISO 9000وجودة
البيئة ( )ISO 14000والتي اصبحت ضرورية من وجية نظر المجتمع الدولي واألسواق العالمية

(منصور ,مرجع سابق ,ص.)101

وكذلك ان وجود المعمومات البيئية ضمن التقارير السنوية أصبح واقعاً بحكم القوانين

والمعايير المينية المحاسبية ,ففي بعض الدول مثل الدانمارك ونيوزيمندا والسويد والنرويج

اصبحت القضايا البيئية مطمباً قانونياً واجب التضمين داخل إطار التقارير السنوية ,كما أن دول

أخرى مثل أستراليا وأمريكا وكندا التخمو تقاريرىا السنوية من المعمومات البيئية التي يتولى

المراجعون الماليون التحقق منيا ,ويرجع ذلك إلى أن التقارير السنوية ىي المصدر الرئيس

لممعمومات لكل م ن المستثمرين والدائنين والعاممين والحكومة والمجموعات البيئية والجميور ,وأن
األطراف السابقة تعتمد عمى المعمومات المالية وغير المالية المرتبطة بقضايا البيئة في عممية

صنع الق اررات (عمي ,1004 ,ص.)11

أما أسباب اإلهتمام بالمراجعة البيئية ,فقد أثبتت العديد من الدراسات في الواليات المتحدة
األمريكية وأندونيسيا وبمدان أخرى بأن اإلفصاح عن األداء البيئي يعود بالكثير من الفوائد ,وأن
الضغوطات اإلجتماعية يجب أن تكون قوية من أجل اإلفصاح العمني لممعمومات البيئية ,ومن

ىذه الدراسات دراسة ( )Wang et al. 2002, pp.5-6حيث بينت ان االفصاح عن األداء

البيئي يمكن أن:

حافز إضافياً لتحسين األداء ,كون العديد من الشركات تسعى لتحسين سمعتيا أمام
 يوفر
اً
المجتمع.

 من شأنو أن يكون أداة لؤلدارة البيئية في تحسين قيمة المنشأة.
 يمكن أن يعزز ويقوي من مكانة المنشأة في السوق التنافسية.
 يشجع المشاركة العامة في اإللتزام بالقوانين والموائح البيئية.

 أشارت التجارب العممية في ىذا الجانب ,أنو يساىم في تغيير الموازين البيئية ما بين
التموث وأسبابو من جيو والجيات التنظيمية من جية أخرى.

كذلك أصبح لمقضايا البيئية أىمية متزايدة عند أصحاب المصالح ,وتركز إىتماميم عمى

اآلثار البيئية ألنشطة الشركات .إذ تمثل ذلك في زيادة الطمب من قبل المستثمرين ,وأصحاب
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المصمحة اآلخرين ,بالحصول عمى معمومات موثوقة ودقيقة بشأن األداء البيئي لمنشآت

األعمال .وىذ ما يوضح إتجاه النمو في االستثمارات المسؤولة إجتماعياً من قبل منشآت األعمال
وذلك عمى مستوى العالم(.)Clarkson, 2011, p.1

وقد أكد (غالي ,1001 ,ص )213عمى أن ىنالك ضغوط متزايدة عمى الوحدات اإلقتصادية
من جانب أطراف متعددة من أجل تحسين ومراجعة أدائيا البيئي ,وحدد ىذه األطراف باآلتي مع

دور كل طرف في ذلك:
.2المستهمكون

ترتب عمى تزايد اإلىتمام بحماية البيئة من مختمف األضرار التي قد تتعرض ليا ,تغيير في
ار لمبيئة ,حيث
أنماط الشراء لممستيمكين ,وزيادة إقباليم عمى شراء المنتجات التي ال تسبب أضر اً

يوجد في الكثير من الدول جمعيات تحث المستيمكين عمى إستخدام المنتجات التي ال تسبب

أضرار لمبيئة ,وأصبح ليا تأثير قوي في أسواق اإلستيبلك ,وبالتالي فإنيا تمثل تحديآ حقيقيآ
لمختمف الوحدات اإلقتصادية من أجل تطوير عممياتيا اإلنتاجية ومنتجاتيا بيدف حماية البيئة

من مختمف األضرار التي قد تتعرض ليا.
.0المساهمون والمستثمرون

قد يترتب عمى التأثيرات البيئية السالبة ألنشطة الوحدات اإلقتصادية ,زيادة في المخاطر

واإللتزامات البيئية ,وتخفيض األرباح التي تحققيا.لذلك فإن ىنالك ضغوطآ متزايدة من جانبيم
لمحصول عمى معمومات عن األداء البيئي لموحدات اإلقتصادية ,وذلك باإلضافة إلى المعمومات

المتعمقة باألداء المالي ليا .ويؤكد البعض عمى أن المستثمرين في حاجة إلى معمومات عن
األداء البيئي لموحدات اإلقتصادية ,ألن لدييم إقتناع بأن الممارسة البيئية السيئة قد تؤدي إلى

تخفيض األرباح.
وىنا أضاف ( )Jacobs et al, 2009, p.2بأنو خصوصاً عندما تكون النفقات المطموبة

لئللتزامات البيئية مبالغ بيا كثي اًر ,حيث أنيا في ىذه الحالة لن تكون في مصمحة المساىمين ,إذ

أنيا قد تؤدي إلى تدىور أداء المنشأة وىذا ما ينعكس عمى قيمتيا وسمعتيا البيئية ,ورغم ىذه

المخاوف إال أن األداء اإلجتماعي الجيد لممنشأة يجذب ليس فقط المستثمرون الجدد وانما كذلك
الموظفين أصحاب الخبره باإلضافة إلى الفرص السوقية المتعددة.
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.3المقرضون
تحتاج البنوك ومؤسسات اإلقراض إلى معمومات بيئة ال توفرىا القوائم المالية لموحدات

اإلقتصادية ,وذلك لتقييم المخاطر البيئية التي قد تترتب عمى منح االئتمان لمغير ,ونظرآ لتزايد
إحتماالت تعرض البنوك ومؤسسات اإلقراض لمخاطر بيئية نتيجة مزاولة الوحدات اإلقتصادية
الرسمالية البيئية,
ألنشطتيا ,فإنيا تطمب من طالبي االئتمان معمومات تتعمق بالمصروفات أ

والتاثيرات البيئية عمى أرباحيا.
.0قوانين البيئة
ىنالك الكثير من األضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة لمتأثيرات السالبة ألنشطة الوحدات

اإلقتصادية .وقد ترتب عمى ذلك أن العديد من الدول قد أعدت قوانين وسياسات بيئية ,بيدف
تحقيق التنمية اإلقتصادية مع المحافظة عمى البيئة من األضرار المختمفة.
.5جماعات الضغط البيئي
تمارس الجماعات البيئية في العديد من الدول ضغوطاً متزايدة عمى الوحدات اإلقتصادية

والحكومات ,بيدف المحافظة عمى البيئة وحمايتيا من مختمف األضرار التي قد تتعرض ليا.
ونتيجة لتزايد الوعي واإلىتمام بالقضايا البيئية فإن نشاط بعض الجماعات البيئية التي تيدف إلى

حماية الموارد البيئية يمتد إلى العديد من الدول .وتكمن قوة ىذه الجماعات البيئية في اإلتحاد معآ
لتشكيل وسيمة ضغط فعالة عمى الوحدات اإلقتصادية والحكومات بخصوص قضايا بيئية معينة.
وفي سياق متصل أيد (السقا ,1022 ,ص )102ما جاء من أسباب سبق ذكرىا أدت إلى
اإلىتمام بالقيام بالمراجعة البيئية وحددتيا كذلك بكافة الجيات التي ليا عبلقة ـ ـ ـ ـ مباشرة أو غير

مباشرة ـ ـ ـ بمنظمة األعمال المعنية ,في سبيل اإلعتماد عمى نتيجة تقرير المراجع في إتخاذ
ق ارراتيا المختمفة ,ومن أىم ىذه الجيات :المستيمكون ,المساىمون والمستثمرون ,قوانين حماية

البيئة ,المقرضون ,وجماعة الضغط البيئي.
كذلك حدد (راضي ,1022 ,ص )216عدداً من األسباب التي جعمت من القيام بالمراجعة

البيئية ضرورة ممحة وليست إختيا آر كان أىميا:

 .2الحاجة إلى محاسبة ومراجعة بيئية متخصصة تساعد في الحصول عمى تقارير محاسبية
ورقابية لمموارد الطبيعية وكذلك ظيور العديد من التطبيقات المحاسبية بما يختص بالقياس

المحاسبي لنفقات تموث البيئة.
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 .1ظيور ما يعرف بالمستثمر األخبلقي ( )Ethical investorحيث لم يعد الربح ىو معيار
التفضيل الوحيد من قبل المستثمرين بل أصبحت ىناك جوانب إجتماعية وبيئية وأخبلقية

تؤثر عمى قرار اإلستثمار ,وىذا يعني أن المستثمر أصبح يفضل توجيو اإلستثمارات إلى
الشركات التي اليترتب عمى مزاولة أنشطتيا حدوث أي أضرار بيئية وفي نفس الوقت

تحقيق عائد مناسب.

ُيستخمص مما سبق أن أىمية المراجعة البيئية تأتي من خبلل زيادة اإلىتمام بالبيئة من قبل
المجتمع والجيات ذات العبلقة وذلك لما تتعرض لو من تأثيرات سمبية من قبل العديد من منشآت
األعمال بسبب مزاولتيا لنشاطات ذات تأثير مباشر عمى البيئة دون أن تتحمل ىذه المنشآت اي

إلتزامات تجاه اآلثار السمبية التي تسببيا نشاطاتيا عمى البيئة .ويتفق الباحث مع ما جاء في

دراسة ( )Josephine, 1995, p.15من أن إىتمام منشآت األعمال بإدخال المراجعة البيئية ىو
نتيجة مجموعتين من الضغوطات وىما ,الضغوطات المباشرة ,وىي ضغوطات إجتماعية متمثمة

في المستيمكين وجماعة الضغط البيئي (منظمات حماية البيئة) أو قانونية متمثمة بقوانين حماية
البيئة أو ما تفرضوُ الجيات المقرضة مثل البنوك من شروط إئتمانية لطالبي االئتمان منيا.
وضغوطات غير مباشرة متمثمة بالتيديدات والفرص التي يتيحيا الوعي البيئي بين العمبلء
والمنافسين وغيرىم من الجيات األخرى.
 1.1.1خصبئص ادلراجؼت انبيئيت
عمى الرغم من عدم وجود تعريف محدد ومتفق عميو لممراجعة البيئية إال أن المراجعة البيئية

تتميز بعدة خصائص والتي منيا عمى سبيل المثال (أبو المجد ,1023 ,ص)21

 .2الفحص اإلنتقادي الدوري المنظم ,ويتم بواسطة ىيئة مستقمة ذات سمطة قانونية لتحديد

أثر العمميات اإلنتاجية لممشروع عمى البيئة وعناصرىا ,كونيا تعتبر جزءاً من نظام إدارة

البيئة ,وبالتالي يتم من خبلليا تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية الخاصة بالمنشآة
كافية بحيث تحقق اإللتزام بالمتطمبات التشريعية والسياسات الداخمية المنصوص عمييا.

 .1تقييم نظم اإلدارة البيئية ووضع المنشأة والجيود المبذولة من قبل اإلدارة لتعزيز اإليفاء
بالمتطمبات البيئية وتحديد المخاطر البيئية المحتممة.

 .1يجب أن تتم المراجعة البيئية من خبلل عمميات متكررة ومستمرة ,وأن الخبرة توضح
أفضل تنفيذ ليذه العممية والتي يمكن توفيرىا عن طريق المشاركة بين المستشارين

الخارجيين وممثمين عن الوحدة المعنية لضمان الموضوعية في عممية المراجعة.
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 .2تعتبر من عمميات التقييم الداخمية التي تقوم بيا منشآت األعمال والجيات الحكومية
لمتحقق من مدى إلتزاميا بالمتطمبات القانونية ومدى اإللتزام بالسياسات والمعايير

الداخمية.

 .3أصبحت المراجعة البيئية ضرورة حقيقية تتطمب اإلىتمام بيا من قبل المنشآت التي
ترغب في اإلستمرار في مزاولة النشاط.

 .4ينظر إلييا عمى أنيا مجال جديد من مجاالت ممارسة المراجعة اإلجتماعية .كما أنيا
في الغالب تتم في الشركات الكبيرة وىذا أحد تقاليد المراجعة البيئية.

وكذلك تتميز المراجعة البيئية بخصائص نوعية وىذه الخصائص ىي (Cook et al. 2015,
)p. 34
 .2فعالية المراجعة ,سواء كانت فعالية داخمية تركز عمى كيفية تنفيذ عمميات المراجعة؟ أو
خارجية من خبلل معرفة مدى تأثير نتائج عممية المراجعة عمى الجيات الخارجية.

 .1والموضوعية أو الحياد ,فعمى الرغم من صعوبة توافرىما وكذلك الشفافية والتي تعتبر أىم
ىذه الخصائص آلثارىا الواضحة في المراجعة البيئية من خبلل إرتباطيا بعمميات

اإلنفتاح من قبل المنشأة واعبلن النتائج الحقيقية والمساءلة.
 1.1.1أىداف ادلراجؼت انبيئيت

ىناك إىتمام متزايد بأىمية الدور الذي يمكن أن تؤديو المراجعة البيئة في مجال تحسين

األداء البيئي لموحدة اإلقتصادية وحماية البيئة من اآلثار السمبية التي قد تتعرض ليا ,حيث

تستمد المراجعة البيئية فعاليتيا مما تيدف إليو من أىداف وما ينتظر أن تحققوُ من منافع .وعمى
ذلك أكد (الشريف ,1021 ,ص )256أن المراجعة البيئية تيدف إلى:
 التأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعمقة باألداء البيئي لموحدة اإلقتصادية والمثبتة
بالدفاتر والسجبلت المحاسبية وغير المحاسبية والقوائم المالية وأية تقارير خاصة باألداء

البيئي.

 إقامة الدليل الكافي والمبلئم عمى مدى صدق مزاعم اإلدارة بشأن الحسابات البيئية.
 تحديد أثر التحريفات الجوىريو في الحسابات البيئية عمى القوائم المالية ككل.

 تحديد ما إذا كانت ىناك تصرفات غير قانونية إلدارة الوحدة اإلقتصادية في عبلقتيا
بالقوانين والموائح البيئية وأثر ىذه التصرفات عمى القوائم المالية.

 تحديد ما إذا كانت التصرفات البيئية إلدارة الوحدة من شأنيا أن تؤثر جوىرياً عمى مقدرة
الوحدة اإلقتصادية عمى اإلستمرار لمدة ال تتجاوز سنة تالية لتاريخ الميزانية.
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 تحديد ما إذا كانت أساليب اإلدارة لتقدير قيم الحسابات البيئية – خاصة الحسابات
اإلحتمالية منيا موضوعية ومقبولة محاسبياً ومينياً.

وبينت دراسة (صبيحي ,1000 ,ص ص )32-27أن أىداف المراجعة البيئية تختمف
بحسب مفيوميا والجانب الذي تتناولو ,فأذا ما ركزت عمى الجوانب الفنية دون التطرق لمنواحي

المالية فيمكن تحديد أىدافيا بالتالي:

 التأكد من مدى اإللتزام بالمتطمبات البيئية.
 تقييم فعالية عناصر نظام اإلدارة البيئية.

 تقييم الخطر الناتج من الممارسات والمواد الخام القانونية وغير القانونية.
أما اذا ركزت المراجعة البيئية عمى الجوانب القانونية واالدارية والمالية لبللتزامات البيئية ,فان

أىدافيا يمكن تحديدىا بالتالي:

 التحقق من مدى إلتزام المنشأة بالموائح البيئية.

 التأكد من أن ق اررات إدارة البيئة قد تم إتخاذىا عمى أسس واقعية.

 التأكد من أن اإللتزامات ترتبط بحقوق عمى األصول ـ ـ بمعنى أن اإللتزامات حددت بدقة
وبشكل مناسب في القوائم المالية.

 التأكد من أن إدارة عممية الفاقد يتم تأديتيا بشكل كاف وقانوني.
ويتضح مما في أعبله أن ىناك العديد من األىداف التي تسعى المراجعة البيئية إلى

تحقيقيا ,وأن تعدد ىذه األىداف أدى إلى تعدد الجيات المستفيدة منيا ,وىذا ما أدى إلى تعدد

مجاالت وأنواع مراجعة األنشطة البيئية.

وىذه األىداف من الممكن أن تزيد الثقة في المعمومات التي تعكس األداء البيئي لممنشأة,

وفي اإلعتماد عمى القوائم المالية أو أية تقارير أخرى تمت مراجعتيا في تقييم ىذا األداء.
وعموماً فإنو يمكن إعتبار تمك األىداف ذات أىمية كبيرة بالنسبة لئلدارة العميا في المنشأة كمما

كانت ذات تأثير كبير في صنع واتخاذ الق اررات.
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 1.1.1أنٌاع ادلراجؼت انبيئيت
يمكن لؤلجيزة الرقابية أن تمارس العديد من أنواع المراجعات البيئية وىذه األنواع وان إختمفت
في مستوياتيا ,فيي ال تعدوا أن تكون سوى مكممة لبعضيا البعض ,وبالتالي تكون تحت مسمى
واحد وىو المراجعة البيئية .وقد حددت دراسة (مسعود ,1005 ,ص )12أنواع لممراجعة البيئية

منيا:

أ .المراجعة المالية
تعني مراجعة مدى األلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا في قيد وتصنيف وتبويب

وتمخيص العمميات المتعمقة بيذا النوع من المصروفات واإليرادات ,بمعنى آخر التأكد من أن
التكاليف واال لتزامات واألصول المتعمقة بالبيئة قد تم تحديدىا ووضع قيمة ليا ,وأن التكمفة البيئية

لممنشأة تعكس بإعتدال نتائج االلتزامات الواجبة عمى المنشأة واعداد تقارير عنيا طبقآ لمقواعد
المحاسبية المتعارف عمييا.
ب .مراجعة مدى اإللتزام
تعني تعيد اإلدارة بتنفيذ المتطمبات ,والتشريعات والقوانين والموائح المتعمقة بأنشطة وعمميات

المنشأة ,وىذه المراجعة تعتبر أكثر صور المراجعات البيئية إنتشا اًر في المجاالت الصناعية وذلك
بسبب المسئولية المدنية والجنائية التي تنشأ نتيجة مخالفة القوانين البيئية ,فالمنشآت التي تخضع

لمتطمبات االلتزام بالتشريعات والقوانين البيئية يجب أن تأخذ في حسبانيا تخطيط وتنفيذ برنامج

لمراجعة اإللتزام بالقوانين البيئية مع مبلحظة أن مدى التفصيل والتوسع في المراجعة يتوقف عمى

مدى المخاطر المترتبة عمى عدم اإللتزام ,حيث أن عدم إلتزام المنشآت بالتشريعات البيئية
وتمويثيا لمبيئة سيكون لو تأثير مالي عمى القوائم المالية لذلك يجب عمى المراجع عند تخطيط

وتنفيذ المرافق واعداد التقرير أن يراعي ىذا الوضع جيداً.
ت .مراجعة نظم اإلدارة البيئية
يعبر نظام اإلدارة البيئية عن الييكل الذي يحدد المسئوليات والسياسات والممارسات

واإلجراءات والعمميات والموارد البلزمة لحماية البيئة وادارة القضايا البيئية ,ويعتبر ذلك النظام
جزءاً من ىيكل الرقابة اإلدارية الداخمية بالمنشأة بيدف توفير معمومات تتعمق باآلتي:
 مدى إلتزام المنشأة بالقوانين البيئية التي تخضع ليا.

 مدى إلتزام المنشأة بتطبيق السياسات واإلجراءات البيئية.
 المخاطر البيئية الحالية والمستقبمية التي تتعرض ليا المنشأة نتيجة مزاولتيا ألنشطتيا.
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 اإلجراءات التصحيحية التي يجب إتخاذىا لتحسين أدائيا البيئي.

وأضاف (راضي ,1022 ,ص )223إلى األنواع السالفة الذكر أنواعاً أخرى كان من أىميا:
أ .مراجعة األنشطة
تركز عمى أنشطة معينة بالوحدة مثل نشاط البيع أو الشراء أو التوزيع أو النقل ,حيث تشمل

مراجعة نشاط الشراء ,إستفسارات عن السياسات واإلجراءات التي يتبعيا الموردون لكي تطمئن
الشركة عمى أن موردي األجزاء والمواد الخام ممتزمون بالمعايير البيئية المقبولة.
ب .مراجعة منع التموث
تستيدف المجاالت والمواطن التي يمكن تدنية النفايات بيا ومن ثم يمكن القضاء عمى

التموث ومنعو من المنبع بدالً من محاولة السيطرة عميو في نياية العممية.
ت .مراجعة األداء

تيدف مراجعة األداء إلى تقييم اإلستخدام وادارة األموال المخصصة واألصول العامة فيما

يتعمق بالميمات والموارد المستخدمة والنتائج المحققة ,ويتم التركيز عمى:

 التأكد من تنفيذ البرامج البيئية بطريقة تتسم باإلقتصاد والكفاءة والفعالية ومتمشية مع
السياسات الحكومية.

 التأكد من اآلثار البيئية ألنشطة الجية مثل الحفاظ عمى الموارد والبيئة.
 التأكد من مؤشرات األداء المرتبطة بالبيئة.

 التحقق من كفاءة وفعالية اإلجراءات والقواعد الرقابية لمنع التموث.
وقد أشارت دراسة ( )Huang, 2011, p.9بأن المراجعة البيئية تتضمن األنواع التالية:
 التقييم العام ألماكن التموث.

 تقييم اآلثار البيئية لممشروعات االستثمارية المخططة.
 مراجعة تقارير األداء البيئي لمنشآت األعمال.
 مراجعة القوانين واألنظمة البيئية.

وال يمكن القيام بالمراجعة البيئية إال بوجود متطمبات وعناصر يمكن من خبلليا القيام بيذا

النوع من المراجعة ,وفي نفس الوقت فإن تطبيقيا من قبل المنشأة تواجيو عدد من المعوقات
والتي تقف عائق في طريق القائم بعممية المراجعة ,وسيقوم الباحث بتحديد عدد من متطمبات

ومعوقات تطبيق المراجعة البيئية.

23

 1.1.1يتطهببث ًيؼٌقبث تطبيق ادلراجؼت انبيئيت
لممراجعة البيئية دور كبير في تحسين األداء البيئي لمنشآت األعمال وذلك لما تقوم بو من
دور كبير في حمايتيا من أي ضرر سمبي ممكن أن تتعرض لو عند مزاولتيا ألنشطتيا البيئية,
ولكن من أجل تحقيق األىداف التي سبق اإلشارة إلييا من قبل المراجعة البيئية فإنو يجب توافر
عدد من المتطمبات والتي تكتنفيا عدد من المعوقات والتي سيتم التطرق ليا في ىذا المبحث.

وتمعب المراجعة البيئية دو ًار حيوياً في تحسين األداء البيئي لممؤسسات االقتصادية وحماية

البيئة من مختمف األضرار التي تتعرض ليا أو التأثيرات السمبية التي تنجم من مزاولتيا
ألنشطتيا .وقد أشارت لجنة االتحاد األوربي في مشروعيا لممراجعة البيئية ووكالة حماية البيئة

بالواليات المتحدة األمريكية عناصر متطمبات وسياسات تمك المراجعة عمى النحو التالي (لطفي,
 ,1003ص)114

 .2أىمية مشاركة منشآت األعمال في مشروع المراجعة البيئية بيدف تشجيع الوحدات
االقتصادية عمى تحسين أدائيا البيئي والتزاميا بالقوانين البيئية.

 .1ضرورة تنفيذ تمك الوحدات فحص بيئي مبدئي لممواقع التي تشارك فييا بيدف التعرف
عمى التأثيرات البيئية الفعمية المحتممة ألنشطتيا.

 .1يجب عمى الوحدات اإلقتصادية تصميم وتنفيذ نظام لحماية البيئة ,ويتعين أن يتضمن
سياسات وأىداف وبرامج بيئية باإلضافة إلى حتمية وجود إدارة بيئية تيدف إلى توفير

البيانات والمعمومات الضرورية لتقييم األداء البيئي.

 .2وجود نظام محاسبي بيئي ييدف إلى توفير أساس عممي وعممي لمقياس والتقرير عن
األنشطة البيئية والتأثيرات ذات الصمة.

 .3يتعين أن يتم إعتماد تقرير المراجعة البيئية عن طريق مراجعين مصرح ليم بمزاولة
المينة بحيث يقدم لمجيات المختصة بالدولة ,عمى أن تتاح نتائجة لمختمف أفراد

المجتمع.

 .4يجب أن يتوافر لفريق المراجعة البيئية المعرفة والميارات والخبرات البلزمة لتحقيق
أىداف المراجعة ,كما أن عمييم المحافظة عمى تمك الكفاءة من خبلل االلتزام ببرامج

التعميم المستمر.

 .5تحديد فترات تكرار المراجعة البيئية عن طريق منشآت األعمال ,ويعتمد ذلك عمى عدة
عوامل أىميا المشكبلت البيئية التي يتم إكتشافيا ,ومدى تعقد أنشطة الموقع ,ومقدار

اإلنبعاثات المترتبة عمى تمك األنشطة ,حيث يتعين أن تكون فترة تكرار المراجعة سنة

واحدة إذا كانت التأثيرات البيئية ألنشطة الموقع ىامة.
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 .6يجب أن يكون فريق المراجعة البيئية مستقببلً عن األنشطة التي يتم مراجعتيا ,كما يجب
أن يتصف بالموضوعية عند تنفيذ عممية المراجعة.

 .7يجب أن تتيح المراجعات البيئية تحقيق عديد من األىداف لعل أبرزىا تقييم وتطوير

السياسات والممارسات البيئية ,وتوفير المعمومات البيئية التي تحتاجيا الجيات المستفيدة
سواء الداخمية أم الخارجية ,وتقييم إستخدام المنشآت لمواردىا ,وتقييم إدارتيا بالمخاطر

البيئية التي قد تتعرض ليا ,والتأكد من إلتزام المنشآت بالقوانين البيئية واإلفصاح الكافي

عن التأثيرات البيئية عمى القوائم المالية.

 .20ضرورة وج ود مبادئ ومعايير بيئية مقبولة بوجو عام يتم عمى أساسيا الحد من المخاطر

البيئية مثل مخاطر التموث ,ومؤشرات لتقييم األداء البيئي باإلضافة إلى وجود مقاييس

أداء مستيدف ومتوقع تحقيقيا في ضوء سياسات بيئية محددة.

وكذلك حدد (الجندي ,1007 ,ص )15مجموعة من المتطمبات يرى أنيا كفيمة بأن تحقق

المراجعة البيئية من خبلليا أىدافيا المنشودة ,وىي ما يمي:
.2وجود نظام لممحاسبة البيئية

ضرورة وجود نظام لممحاسبة البيئية ييدف إلى تطوير األساس العممي والعممي لمقياس

والتقرير عن األنشطة والتأثيرات البيئية التي تمارسيا المنشأة عمى البيئة ,ولذلك يجب أن توضح
عناصر ىذا النظام من حيث مدخبلت كل برنامج وأسموب تشغيمو ومخرجاتو ,حتى يمكن تحقيق

الرقابة الفعالة ىمى األنشطة البيئية.
.1وجود نظام معمومات بيئي

يجب عمى إدارات المنشآت المختمفة تصميم وتنفيذ نظام معمومات بيئي ,ييدف إلى توفير
البيانات والمعمومات الخاصة باألنشطة والقضايا البيئية لممنشآة ,والتي يمكن القيام بيا ىذا
باإلضافة إلى ضرورة وجود نظام إدارة بيئية ييدف إلى توفير البيانات والمعمومات الضرورية

المتعمقة بتخطيط األنشطة والعمميات البلزمة لتطوير وتنفيذ السياسات البيئية وكذلك تقييم األداء

البيئي.

.1وجود معايير محددة لممراجعة البيئية
ضرورة وجود معايير بيئية مقبولة بوجو عام ,يتم عمى أساسيا الحد من المخاطر البيئية مثل
مخاطر التموث ,والحكم عمى المسئوليات المرتبطة بالبيئة ,وتمكن المراجع من إبداء رأياً فنياً

محايداً عن مدى إعطاء تقارير النشاط البيئي والقوائم المالية صورة صادقة وواضحة عن األداء
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البيئي ,واعداد تقرير نيائي بنتائج مراجعة األنشطة البيئية لممنشأة وتقديمو لمجيات المختصة
بذلك.

.2إقتناع اإلدارة بالمراجعة البيئية
يجب أن تكون المراجعة البيئية نابعة من اقتناع اإلدارة بدوافع ذاتية إختيارية وليست إجبارية,

وذلك تحاشياً لموقوع في مخالفة التشريعات القانونية ,وتوفير الدعم الكافي لممراجع البيئي داخل
منظمة العمال وتذليل الصعوبات أمامو لكي يؤدي ميامو بالكفاءة والفعالية المطموبة ,وضرورة

إلتزام اإلدارة باإللتزامات البيئية ,وضرورة تكامل المراجعة البيئية مع النظام الكمي لئلدارة البيئية
وتوثيق عممية المراجعة بشكل مبلئم.

.3وجود مراجعيين أكفاء لمقيام بالمراجعة البيئية
من خبلل وجود مراجعين مينيين مستقمين أكفاء عممياً وعممياً ,لدييم المعمومات الكافية عن

المجاالت واألنشطة البيئية التي تساىم فييا المنشأة ,مع قدر معقول من المعرفة والميارات
والخبرات عن بعض مجاالت اليندسة والكيمياء والصحة العامة والقوانين والموائح والتشريعات

المرتبطة بحماية البيئة ,ومن ثم فإن األمر يستدعي التدريب والتأىيل لفريق المراجعة القائم

بالمراجعة البيئية ,كما يجب أن يتسم فريق المراجعة بالموضوعية عند تنفيذ عممية المراجعة.
.4وجود نظام لمرقابة الداخمية

يجب أن يتسع نظام الرقابة الداخمية بالمنشأة ليشمل األداء البيئي ليا ومتابعة مدى االلتزام

بتنفيذ السياسات والبرامج والنظم والتشريعات واإللتزامات البيئية لممنشأة مما يتطمب إستحداث
سجبلت لمتموث البيئي ,وتغيير إىتمامات وأدوات المراجع عند دراسة وتقييم ىيكل الرقابة

الداخمية.

وتعميقاً عمى ما سبق فإن المتطمبات التي تحتاجيا المراجعة البيئية في سبيل أداء عمميا

بشكل مطموب يمكن أن يتم تقسيميا إلى مجموعتين أوالً داخمية متمثمة في وجود كادر رئيسي

يمكن أن يقوم بالمراجعة البيئية ,وكذلك وجود كادر مساعد من إختصاصات أخرى كاليندسة
والبيئة والقانون والكيمياء واألحياء وعمم النبات تكون بمثابة فريق إستشاري لمكادر الرئيسي ,كذلك

وجود نظام إداري متكامل داخل المنشأة ,مما يسيل القيام بالمراجعة البيئية بشكل صحيح.

أما المجموعة األخرى فيي خارجية تتمثل في وجود القوانين والتشريعات المتعمقة بالبيئة
ووجود الجيات الحكومية كو ازرة البيئة ,وغير الحكومية كجمعيات أصدقاء البيئة ووجود ىيئات

مينية مثل نقابة المحاسبين والمراجعين.
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وبصفة خاصة يجب أن تكون ىناك فمسفة ونظرة بيئية ووجود إرادة لدى اإلدارة العميا حول

أىمية الحفاظ عمى البيئة بإعتبارىا موطن اإلنسان الرئيسي ومصدر ما يحتاجو من موارد تساعده
في البقاء واالستمرار في حياتو بشكل طبيعي.
وبالرغم من ىذه المتطمبات البلزمة ألداء المراجعة البيئية ,إال أنيا تقابل ببعض المعوقات
منيا عمى سبيل المثال ما تم تحديده من قبل كآل من دراسة (الغباري ,2775 ,ص)237

ودراسة (الغول ,1022 ,ص )34وىي:

.0تأثير نظم اإلدارة البيئية عمى هيكل الرقابة الداخمية
إن النظام المحاسبي التقميدي ,وأدوات الرقابة الداخمية المرتبطة بو ليست مصممة لمتعامل
مع األحداث البيئية وما يرتبط بيا من إدارة األحداث والوقائع البيئية بشكل مبلئم بحيث يمكن أن

تضفي أبعاداً جديدة لعممية المراجعة البيئية فيما يتعمق بييكل الرقابة الداخمية في جانبين متمثمين

في كل من إستحداث سجبلت التموث البيئي وتغيير إىتمامات وأدوات المراجع عند دراسة ىيكل
الرقابة الداخمية.

.0تأثير اإللتزامات البيئية عمى تقدير الخطر الكمي لممراجعة
يجب عمى المراجع أن ياخذ بعين اإلعتبار األمور البيئية عندما يحصل عمى تفيم لعمميات
المنشأة والصناعة التي تنتمي إلييا ,وعند تقديم أسئمة أو إستفسارات لئلدارة بأن الخروج عن

القوانين البيئية.

.3مشكالت اإلفصاح والمحاسبة عمى األداء البيئي
تتمثل تمك المشكبلت في قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا ,وذلك ألن تجميع تمك

التكاليف ضمن التكاليف اإلضافية قد يؤدي إلى ق اررات خاطئة ,وىل يتم رسممة  /أو عدم رسممة

تكاليف النظافة البيئية ,وكذلك تقدير اإللتزامات الشرطية واإلفصاح عن تمك النوعية من

اإللتزامات ,وقد تبين عدم كفاية أو مبلءمة المعايير المحاسبية الحالية في التعامل مع ىذه
المشكبلت ,وذلك نظ اًر لما تعانيو تمك المعايير من أوجو قصور.
.0األثر عمى تقرير المراجعة
تواجو المراجع مشكمة التقرير عن األداء البيئي لممنشأة محل المراجعة ,وىل يقرر المراجع
إجراء تعديل في تقرير المراجعة عندما يكون ىناك حالة عدم تأكد باألمور البيئية.
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.5عدم وجود معايير خاصة بالمراجعة البيئية
بالرغم من إن عممية المراجعة البيئية عممية معقدة ومتداخمة ,اإل أن ىناك قمة في المعايير

المينية التي تختص بمثل ىذه النوعية من المراجعات.
.0عدم وضوح السياسات الخاصة بالمراجعات البيئية

تتسم التعيدات البيئية بالتداخل والتعقيد ووجود كثير من السياسات التي تغفل البعد البيئي

مما يصعب معوُ تحديد مراكز المسؤولية ,وكذلك عدم توافر الكفاءات البلزمة لمقيام بتمك
المراجعة ,األمر الذي يؤدي إلى اإلعتماد عمى عمل المتخصصين من خارج األجيزة الرقابية.
.7عدم توافر بعض المؤشرات الخاصة بالرقابة عمى التموث
كما أن بعض المؤشرات ما زالت تحت اإلعداد ,فضبلً عن عدم توافر معمومات كافية عن

األراضي المموثة ,يمكن من خبلليا التعرف عمى المبلك التي تشكل خط اًر عمى الصحة والتي
تسبب نقل المموثات إلى األغذية والمياه ,كذلك األمبلك التي تسبب مسؤليات قانونية بسبب عدم

اإلذعان لمتطمبات الصحة العامة والبيئة.

ويركز الباحث عمى أن أىم المعوقات التي تواجو تطبيق مسئولية المنشآت البيئية ىو مقاومة

االدارة لمتغيير وعدم تبنييا االساليب البلزمة لبلدارة البيئية.

 1.1.1يسئٌنيت ادلراجؼت انبيئيت بني ادلراجغ انداخهي ًادلراجغ اخلبرجي
 1.1.1.1يسئٌنيت ادلراجغ انداخهي
شيدت المراجعة الداخمية تغيرات ىائمة وسعت نطاقيا بطريقة تتيح ليا تقديم مساىمات أكبر
لممنشآت التي تخدميا أو تعمل ضمن نطاق عمميا ( .)Fadzil et al. 2005, p.844وبيذا

أصبحت أمام المراجع الداخمي تحديات جديدة فرضيا التطور اليائل في مجال اإلىتمام بالبيئة
وضرورة مراجعتيا داخمياً .فوجب عمى المراجع الداخمي إقتناص الفرصة لكي يكون جزءاً من ىذا
التطور كما أن ىناك دوافع فرضت نفسيا عمى الوحدات اإلقتصادية لتبني برامج وأنظمة إدارة

بيئية ومراجعتيا داخمياً(الجبري ,1005 ,ص.)21

وبعد أن أصدر مجمع المراجعين الداخميين بالواليات المتحدة األمريكية عام  2762تعديبلً

عمى نشرتو الخاصة بمسئوليات المراجع الداخمي والتي تحدد طبيعة وأىداف المراجعة الداخمية

ومسئوليات المراجع الداخمي ,والذي بين أن المراجعة الداخمية ىي "نشاط تقويمي مستقل بالمنشأة
ولخدمتيا ,وتعمل عن طريق فحص وتقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة األخرى" ,ومن خبلل ىذا
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المفيوم فإن مجال عمل المراجعة الداخمية قد إتسع ليشمل المنشأة ككل ,بدالً من التركيز عمى
العمميات المالية والمحاسبة فقط(الغباري.)124 ,2775 ,

وأشارت دراسة ( )Robert and Kasper, 1997, p.19إلى أن المراجعة الداخمية مصممة
لتوفير تأكيدات معقولة بشأن تحقيق أىداف اإلدارة المتعمقة بما يمي:
 فعالية وكفاءة العمميات.
 موثوقية التقارير المالية.

 االلتزام بالقوانين والموائح.

وقد ارتبط تطور المراجعة الداخمية بتطور خدماتيا اليادفة إلى إضافة قيمة لممنشأة ,حيث أن

خدمات التأكد التي تتعمق بنظم الرقابة والخدمات اإلستشارية التي تتعمق بإدارة المخاطر من أكثر

األنشطة التي تؤدي إلى إضافة قيمة لممنشأة (باعجاجو ,1021 ,ص.)1

يتبين مما في اعبله بأن المراجع الداخمي كان ينظر إليو عمى أنو موكل بالقيام بميام مراجعة

وتدقيق العمميات المالية والمحاسبية الخاصة بنشاط المنشأة ,وبالتالي ترتبت عميو مسئوليات

محددة .لكن ىذا األمر تغير في الوقت الراىن ,فبعد التطور الذي حصل والمتمثل بزيادة
اإلىتمام بالبيئة ,كان عمى المراجعة الداخمية أن تثبت وجودىا وأن تتطور مع الواقع وىذا ما ألزم

المراجع الداخمي بضرورة تحمل مسئوليات أخرى وخصوصاً في مجال مراجعة األنشطة البيئية

لممنشآت.
ً
أًال :دًر ًيسئٌنيت ادلراجغ انداخهي جتبه انبيئت

حددت دراسة (خميفة ,1022 ,ص )26بأن دور ومسئولية المراجع الداخمي تجاه البيئة
ِ
عاتقو تتمثل في:
والممقاة عمى
 تحديد ماىية التأثيرات البيئية ونطاقيا وما تحدثو تمك التأثيرات من مشكبلت بيئية وكذلك
ماىية التأثيرات البيئية المتوقع حدوثيا والتي يجب أخذىا في الحسبان واإلحتياط ليا.

 األخذ بجميع النواحي البيئية في اإلعتبار عند وضع الخطط البيئية باإلضافة إلى
تحديدالتأثيرات السمبية لمنتجات وخدمات المنشأة عمى البيئة.

 يقوم المراجع الداخمي عند التخطيط بإنشاء البرامج البيئية مع التركيز عمى الدور

المتنامي ليا في أداء عممية المراجعة البيئية وادراك الكم اليائل من المشاكل التي تحدثيا

القضايا البيئية.

ُيستخمص مما سبق أن المراجع الداخمي لو دور في ممارسة المراجعة البيئية ,لكن ذو طابع
إرشادي لئلدارة العميا ورقابي في نفس الوقت وذلك من أجل تبلفي وتجاوز المشكبلت البيئية التي
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قد تحدث في المستقبل وما يترتب عمييا من أضرار عمى البيئة من جانب وعمى أنشطة المنشأة

وسمعتيا البيئية من جانب أخر.

ً
ثبنيب :انصؼٌببث انتي تٌاجو ادلراجغ انداخهي
يعد استقبلل الرأي في فعالية نظم الرقابة وتقييم أداء عمل إدارة المخاطرة ,وتقييم ما إذا كان

اليدف من عمميات الوحدة والموارد تدار بطريقة مسئولة وفعالة بحيث يعمل عمى تحقيق النتائج
المرجوة بطريقة مستقمة وغير منحازة .إذ ان ىنالك عبلقة بين إستقبلل المراجع وقدرتو عمى
إجراء المراجعة بجودة عالية ,وىو ما تم مناقشتو عمى نطاق واسع من قبل الجيات التنظيمية

والمشرعين ومستخدمي البيانات المالية والباحثين (.)Hoitash, 2007, p. 761
وبالتالي ففي ىذا المجال حاولت بعض الدراسات تفادي مشكمة عدم إستقبلل المراجع

الداخمي من خبلل تحديد بعض الشروط الواجب توافرىا في سبيل أن يكون المراجع البيئي

الداخمي مستقبلً وحددتيا بالتالي (عبدالرحمن ,1021 ,ص.)21

 يجب أن ترتفع المكانة التنظيمية لو وأن يتبع اإلدارة العميا ,وأن يتحرر من أية رقابة
إشرافية ,أو من أي تأثير من اإلدارة في أي مجال يخضع لممراجعة البيئية.

 يجب أن يحظى بالتأييد الكامل من اإلدارة في كل القطاعات .ويتضمن ذلك وضع

دستور وظيفة المراجعة البيئية الداخمية الذي يتضمن تحديداً واضحاً ورسمياً ألىداف
وظيفة المراجعة البيئية الداخمية وسمطتيا ومسئولياتيا والوضع التنظيمي ليا ونطاق

عمميا.

 يجب أن يكون تعيين رئيس إدارة المراجعة البيئية الداخمية وعزلو من إختصاص مجمس
اإلدارة أو لجنة المراجعة.

وأكد (المطيري ,1005 ,ص )211بأن ىناك بعض الصعوبات المتعددة التي تواجو المراجع

الداخمي عند القيام بعممية المراجعة البيئية ,من أىميا:

 إتخاذ قرار بعدم إجراء مراجعة بيئية في ضوء صعوبات توافر تأكيد قد تعتمد عميو
األطراف األخرى.

 قيام المراجعة البيئية عمى معايير غير مكتممة أو غير مبلئمة أو غير دقيقة خاضعة
لمتقدير واإلجتياد ,يعرض مصداقية نتائج المراجعة لمخطر ويعرضيا لمتشكيك في

موثوقية مبلحظات المراجعة.

 عدم إكتمال وجود معايير ومقاييس الزمة ألداء عممية المراجعة البيئية.
 عدم توافر التخصصات والميارات البلزمة لمقيام بالمراجعة البيئية.
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 عدم توافر نظم محاسبية بيئية تيدف إلى توفير األسس العممية والعممية البلزمة لمقياس
والتقرير عن األنشطة البيئية.

 عدم تحديد األداء المستيدف أو المتوقع من السياسة البيئية عمى مستوى الدولة ككل.

 عدم توافر نظام شامل ومتكامل لممعمومات البيئية عمى المستوى المحمي يساعد في
توفير البيانات التي يحتاجيا القائمين عمى تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج البيئية

المختمفة بالحجم المناسب.

 عدم توافر التنسيق بين األجيزة والجيات المعنية بالبيئة مما يؤدي إلى عدم التنسيق بين
البرامج البيئية الفرعية وصعوبة تحديد أولويات التنفيذ.

ُيستخمص مما سبق أن من أىم الصعوبات التي تواجو المراجع الداخمي وتقف كعائق يمنعو
من أداء المراجعة البيئية بشكل رئيسي ىي عدم توافر معيار اإلستقبللية لديو كونو تابعاً لئلدارة

داخل المنشأة ,مما يحد بشكل كبير من قيامو بدوره عمى أتم وجو .حيث سيكون عرضو

لمضغوطات من قبل اإلدارة ,وبالتالي سيكون أداة تخدم اإلدارة أكثر من كونو أداة رقابية تقوم
بمياميا بشكل طبيعي .ولتجاوز ىذه المشكمة يجب أن يتم تطبيق معيار اإلستقبللية بشكل كامل,

بحيث يكون المراجع الداخمي مستقبلً ذىنياً وعممياً وأن يبدي رأيو بشكل محايد وغير متحيز وأن

يكون قاد اًر عمى تقييم الظروف والصعوبات التي قد تواجيو عند تقديم تقريره البيئي.
ً
ثبنثب :ػٌايم جنبح ادلراجغ انداخهي مبيبو ادلراجؼت انبيئيت

ومما سبق عرضو وتحميمو ,يتبين ضرورة توافر عدة متغيرات وعوامل محورية يمكن أن تسيم
ـ ـ ـ حال توافرىا وتكامميا ـ ـ ـ في نجاح المراجع البيئي الداخمي ,وذلك في إضافة قيمة حقيقية

لممنشأة (لبيب ,1004 ,ص )105من أىميا مايمي-:

 ضرورة قيام مدير المراجعة البيئية الداخمية بوضع إستراتيجية مناسبة ,بما يتناسب مع
ىدف إضافة قيمة حقيقية لممنشأة.

 ضرورة قيام المراجع البيئي الداخمي بالتعامل مع كافة األطراف المستفيدة من خدماتو من
منطمق مفيوم المشاركة وتمبية إحتياجاتيم ,وذلك بغرض تحسين األداء والعمميات ـ ـ ـ

شريطة اإللتزام بمقومات معيار اإلستقبلل الميني.

 ضرورة العمل عمى تقديم توصيات المراجعة البيئية الداخمية في إطار كل من المعايير
المينية لممراجعة البيئية الداخمية والقوانين واألنظمة البيئية السائدة ,ومعايير الجودة

البيئة ,وأيضاً معايير الجودة الشاممة.
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 ضرورة قيام المراجعين البيئيين الداخميين بتبني روح اإلبداع في تقديم االستشارات
والتوصيات البيئية ,وكذلك ضرورة اإللمام بفرص التقدم المتعمقة بكل من الفئات

الخاضعة لممراجعة البيئية ,وبالمراجع البيئي الداخمي نفسو.

 ضرورة توظيف األساليب التقنية والمينية الحديثة ,والتي تعمل عمى تخفيض وترشيد
تكاليف نشاط المراجعة البيئية الداخمية من جية ,وارتفاع درجة كفاءة األداء الميني
وتحسين األداء البيئي لممنشأة من جية اخرى.

 ضرورة العمل عمى تنمية خبرات وميارات أعضاء قسم المراجعة البيئية الداخمية,
والزاميم ببرنامج التعميم الميني المستمر والبرامج التدريبية ,وكذلك إكتساب المفاىيم
والمبادئ واألساليب الحديثة لمرقابة البيئية الداخمية.

وبناءاً عمى ماسبق يمكن القول أن من أىم عوامل نجاح المراجع الداخمي في أداء عممو

بشكل كامل وعمى أتم وجو ,ىي اإلستقبللية والخبرة والكفاءة المينية واألمانة في العمل
والمصداقية في إبداء الرأي من خبلل اإللتزام بمبادئ الميثاق األخبلقي لمينة المراجعة بشكل

عام.
 1.1.1.1يسئٌنيت ادلراجغ اخلبرجي
مر بالعديد من التطورات ,ففي بداية نشأة مينة الم ارجعة
إن دور المراجع الخارجي قد َ
تمثل دوره في إكتشاف الغش واألخطاء .ثم تطورت ىذه الوظيفة مع التطور في ىدف
المراجعة وأصبحت تتمثل في إبداء الرأي أو تحديد مدى صدق وعدالة القوائم المالية والتي

أصبحت محل إىتمام العديد من أطراف المنشأة (حاج عمي ,1023 ,ص.)24
وخصوصاً حينما أصبحت الشركات الكبرى في الواليات المتحدة أكثر تجاوباً بشأن قمق

المستثمرين عمى البيئة ,حيث قامت بإصدار تقارير عن األداء البيئي بصفة دورية واختيارية
وىذه التقارير تعد بصفة منفصمة عن التقارير المالية السنوية .واذا تم مصادقة ىذه التقارير

بواسطة مكاتب مراجعة مستقمة كخدمة تأكيد بيئية فإن حممة األسيم سوف يكونون بالتأكيد

أفضل قدرة إلستخبلص النتائج عن المجيودات البيئية ليذه الشركات (مسعود,1005 ,

ص.)14

وجدير بالمبلحظة أيضاً فإن عدد من الشركات تختار أن تكون لدييا معمومات بيئية مدققة

أو تم التحقق منيا ,وىذا التدقيق أو التحقق يعتبر إختيارياً وليس إلزامياً ,حيث أنو غير مرتبط
بالمتطمبات القانونية أو التشريعية أو مع تمك المتعمقة بمعايير أو خطط ( ISO 14001لطفي,

 ,1003ص.)261
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ً
أًال :دًر ادلراجغ اخلبرجي جتبه ادلراجؼت انبيئيت
ىناك من يرى أن مسئولية المراجعة البيئية مسئولية المراجع الخارجي ,ألنو يعد مسئوالً مينياً

وقانونياً عن مراجعة أثر العوامل البيئية عمى القوائم المالية ,وعميو مراعاة إنعكاسات ذلك من
تخطيط وتنفيذ المراجعة والتقرير عن النتائج .ولتفعيل دور المراجع الخارجي في القيام بمراجعة

أثر العوامل البيئية عمى القوائم المالية ,أصدر اإلتحاد الدولي لممحاسبين عام  2776قائمة
ممارسة المراجعة الدولية رقم ( )2020وىي عبارة عن إرشادات لتحديد ما يجب مراعاتو من
جانب المراجع الخارجي عند مراجعتو لمقوائم المالية (الجندي ,1007 ,ص.)23

وبما أن المراجع الخارجي مسئول عن مراجعة مدى إلتزام المنشأة بالق اررات والقوانين بصفة

عامة ,ومدى كفاية وسبلمة اإلفصاح في القوائم المالية ,فإنو يكون مسئوالً بالتالي عن مراجعة
األداء البيئي لممنشأة وأثره عمى القوائم المالية .وحيث أن المراجع المالي قد التكون لديو الخبرة

الكافية لمراجعة النواحي الفنية ومدى إلتزام المنشأة بالمعايير الفنية .لذا فإن المراجع الخارجي ىو

أنسب من يقوم بأعمال المراجعة البيئية لممنشأة التي يقوم بمراجعتيا مالياً حيث يقود فريق عمل
المراجعة مع اإلستعانة بفريق عمل المراجعة الداخمية بالمنشأة أو بخبير فني إذا تطمب األمر

ذلك ,في حدود معايير المراجعة المنظمة لذلك(صبيحي ,1000 ,ص.)37

وعموماً ,فإنو يمكن القول بأن المراجع الخارجي يكون مسئوالً عن األمور التالية فيما يتعمق

بالمراجعة البيئية وتقييم مدى إلتزام المنشأة بالقوانين والتشريعات البيئية (خميفة ,مرجع سابق,

ص)41

 .2يجب أن يكون عمى دراية بالنواحي البيئية التي تؤثر عمى قيم األصول واإللتزامات ,وأن
تقييم عناصر المركز المالي تم بشكل سميم ,ولم يؤثر التموث الناتج عن نشاط المنشأة

عمى قيم األصول.

 .1مدى إظيار القوائم المالية لئللتزامات البيئية ,وأن يحدد سواء بنفسو أو باإلشتراك مع

خبراء بيئيين مدى إلتزام المنشأة بالقوانين المتعمقة برفع التموث والنفايات من األصول

التي سبق أن تعرضت لمتموث.

 .1تحديد ما إذا كان العميل معرضاً لتحمل إلتزامات أو قد تحمل بالفعل إلتزامات نتيجة
حيازتو أصول جديدة مموثة أو نتيجة لتموث األصول الممموكة.

 .2التحقق من أن القوائم المالية تفصح بشكل كاف عن إلتزامات المنشأة البيئية.

 .3التحقق من عدالة القوائم المالية في ضوء مبادئ المحاسبة المتعارف عمييا ,وأن يقوم
بفحص نفس العناصر البيئية لممنشأة التي يقوم المراجع الداخمي بفحصيا.
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 .4التأكد من كفاءة نظام محاسبة التكاليف البيئية وذلك بيدف تقييم وتحديد وتخصيص
التكاليف العادية والتكاليف البيئية لمعمميات أو المنتجات أو األنشطة.

 .5التأكد من أن المنشأة تمتزم بالقوانين والتشريعات البيئية عند معالجتيا لممواد والنفايات
المموثة.

 .6التحقق من فعالية نظام المعمومات البيئية وذلك لدعم نظام المحاسبة البيئية.

وما يزيد من إمكانية قيام المراجع الخارجي بأداء عمميات المراجعة البيئية ,ىو مايبديو من

إىتمام في الوقت الحالي بالقضايا البيئية ,حيث أن معظم العمميات التي تقوم بيا المنشآت
اإلقتصادية قد يترتب عمييا خسائر أو إلتزامات بيئية ,األمر الذي يتطمب معالجتيا واإلفصاح

عنيا بالقوائم المالية ضمن عممية المراجعة .وتساعد معايير المحاسبة والمراجعة وايضاحاتيا

ىؤالء المراجعي ن الخارجيين عمى تخطيط وتنفيذ عمميات المراجعة التي تتضمن قضايا بيئية

والتقرير عنيا (لطفي ,مرجع سابق ب ,ص.)122

ً
ثبنيب :يسئٌنيت ادلراجغ اخلبرجي جتبه انبيئت
قام مجمع المحاسبين القانونيين في انجمت ار وويمز ) (ICAEWعام  2763بتكوين لجنة
تسمى مجموعة البحث البيئي  ,Environmental Research Groupوالتي أصدرت تقري اًر

بحثياً أظير اإلمتداد الطبيعي لمسئولية المراجع الخارجي عن القضايا البيئية في القوائم المالية,

وقد حددت المجنة مجموعة من القضايا البيئية التي تقع ضمن مسئولية المراجع الخارجي كما

يمي (عمي ,1004 ,ص)26

 االحتياط لبللتزامات البيئية الفعمية ,مثل التكاليف البلزمة لمعالجة المواقع المموثة التي
أصبحت واجبة بحكم القوانين والمعايير البيئية.

 االحتياط لئللتزامات المحتممة ,والتي قد تصبح فعمية في المستقبل ,مثل التصرفات غير
القانونية التي لم يصدر بشأنيا أحكام أو قضايا بعد.

 تقييم األصول الثابتة والمتداولة ,نظ اًر لمتأثيرات البيئية المحتممة عمى قيمتيا.

 المحاسبة عن التكاليف الرأسمالية والجارية لحماية البيئة خبلل مراحل اإلنتاج أو بمقابمة
المعايير القانونية وأية معايير أخرى.

 تكاليف إعادة تصميم المنتج ألغراض بيئية.
 إعتبارات االستم اررية ,وخاصة عندما تفرض معايير جديدة أكثر صرامة من المعايير
السابقة.
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ً
ثبنثب :دًر ادلراجغ اخلبرجي يف تطٌير نظى اإلدارة انبيئيت
ال شك أن لممراجع الخارجي دور كبير وميم في التحقق من مدى كفاءة وفعالية نظم اإلدارة

البيئية لممنشآت ,ويتمثل ىذا الدور في إنجاز ما يمي( :الغول ,1022 ,ص)64

 .2مراجعة مبدئية وتقييم لموضع البيئي لممنشآت التابعة ,مع التركيز عمى السياسات البيئية

المتبعة ومدى التقيد بالمعايير البيئية المحمية إن ُوجدت ,والمعايير البيئية التي تتبناىا
المنشأة األم.

 .1تقييم لمتأثيرات البيئية ألنشطة المنشأة التابعة ,ومدى توافقيا مع المتطمبات المطبقة
بالمنشأة األم.

 .1مراجعة كافة جوانب األنظمة البيئية ,والتي تشمل إجراءات التشغيل اإلعتيادية,
واجراءات التشغيل التي تفوق الصورة اإلعتيادية ,والمواقف الطارئة والمحتممة الحدوث,

وبيان مدى توافقيا مع المتطمبات المحمية بالدولة المستضيفة والمتطمبات المطبقة

بالمنشأة األم.

 .2إعداد بيان تفصيمي بكافة المتطمبات والجوانب المطموبة إلعداد خطة لئلدارة البيئية في
ضوء ظروف الدولة المستضيفة لمشركة ,كذلك في ضوء قدرتيا عمى إستيعاب بعض

المطبقة بالمنشأة األم ,وفي ىذا المجال يجب التأكيد عمى ضرورة متابعة
المتطمبات ُ
التنفيذ لمتحقق من مدى التوافق مع خطة اإلدارة البيئية لممنشأة األم.
أي أن المراجع الخارجي يستطيع بما لديو من مؤىبلت عممية وعممية وكفاءة مينية لمقيام

بأداء خدمة مراجعة نظم اإلدارة البيئية ,ألنيا تتشابو إلى حد كبير مع خدمة التحقق من التقارير
البيئية عمى الرغم من اإلختبلف في طبيعة بعض اإلجراءات المستخدمة في الفحص والمراجعة.

كما أن متطمبات أداء ىذه الخدمة من حيث توافر اإلستقبلل والكفاءة تتواجد لدى المراجع

الخارجي (المطيري ,1005 ,ص.)246

ويستخمص مما سبق أن الثقة العالية التي منحت لممراجع الخارجي يشوبيا خطر كبير ,إذ

من الممكن أن يتواطأ في عممو مع إدارة المنشأة التي يقوم بمراجعتيا بشكل مستمر ,مما يؤثر
عمى مصداقية ونتائج عممو ,ولمحيمولة دون وقوع ىذا األمر فإنو يتفق مع ماجاء في دراسة

) )Jackson et al 2008, p.421من أن المدافعين عن المراجع الخارجي يعتقدون أن نظام

التناوب اإلجباري في العمل يحول دون قيامو باإلنحياز إلدارة المنشأة ,مما يؤثر عمى إستقبلليتو.
وىذا ما قد يساعد عمى منع إنييار الشركات وعمى نطاق واسع ,كما ىو حال شركات (ورلدكوم,

تايكو ,كويست ,انرونو كمبيوتر أسوشيتس) والتي بمغت خسارة قيمتيا السوقية أكثر من (240
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مميار دوالر) في الواليات المتحدة; وبالتالي فإن التناوب يمكن أن يساعد في إستعادة الثقة في

النظام الرقابي لمكاتب المراجعة الخارجية.

ُيستخمص مما جاء في أعبله أن مسئوليات المراجع الخارجي تزداد كمما كانت اآلثار البيئية
لممنشأة محل المراجعة واضحة وكبيرة عمى البيئة والمجتمع .حيث تظير اآلثار السمبية ألنشطة
المنشأة عمى البيئة ضعف نظام اإلدارة البيئية المتبع داخل المنشأة وكذلك تظير مدى الضعف

والعجز الذي ىو عميو جياز الرقابة الداخمية .وبالتالي فإن المراجع الخارجي في ىذه الحالة يجب
عميو أن يتحمل المسئولية الكاممة في القيام بالمراجعة البيئية ألنشطة المنشأة ,من أجل تحديد

مواطن الضعف في نظام اإلدارة البيئية ونظام الرقابة الداخمية لممنشأة.
ً
رابؼب :يؼٌقبث أداء ادلراجغ اخلبرجي نهًراجؼت انبيئيت
يواجو المراجع الخارجي _ وىو بصدد قيامو بالمراجعة البيئية _ العديد من المشكبلت
والصعوبات حيث ال توجد معايير أو مقاييس واضحة ومحددة ودقيقة لمراجعة األداء البيئي ,كما
يواجو المراجع الخارجي مشكمة نقص المعمومات والبيانات البيئية وتفاوت جودتيا (حاج عمي,

 ,1023ص.)74

وعموماً فإن مينة المراجعة الخارجية لؤلداء البيئي لمنشآت األعمال تواجييا العديد من

الصعوبات والمعوقات إلنجاز عمميا وبالشكل المطموب ,يمكن تحديدىا بالتالي (درويش,

 ,1022ص)27

 .2إنخفاض الوعي البيئي لدى منشآت األعمال ,والقيام باإلفصاح البيئي حسب رغبة

المنشأة طواعية دون إلزام ,باإلضافة إلى إستعداد المنشآت ذاتيا إلى مراجعة أدائيا
البيئي وعدم إىتمام المراجعين بيذا الجانب ,فصارت المراجعة البيئية إختيارية ال إلزامية.

 .1صعوبة القياس الكمي لبعض عناصر التكاليف والمنافع البيئية ,وبالتالي صعوبة
مراجعتيا والتحقق من صحتيا.

 .1عدم وجود إطار محدد لمراجعة األداء البيئي لممنشأة نتيجة لعدم وجود تعريف وأىداف
ومعايير وارشادات واضحة ومحددة لمراجعة األداء البيئي.

 .2وجود تعارض بين متطمبات حماية البيئة واستغبلل المنشآت لمواردىا اإلقتصادية ,نتيجة
إلتزاميا بإنفاق مبالغ ضخمة لمحفاظ عمى البيئة والحد من اآلثار السمبية ليا.

 .3عدم وجود قوانين وتشريعات بيئية ممزمة لمنشآت األعمال لمقيام بدورىا تجاه حماية البيئة
من األضرار الناجمة عن أنشطتيا ,تتضمن عقوبات رادعة لممخالفين ,مقابل حوافز
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تشجيعية (ضريبية ـ ـ ـ إئتمانية) لممنشآت الممتزمة بحماية البيئة ,ألن صدور تشريعات
قانونية خاصة بالبيئة ضروري لتزويد المراجع الخارجي بمرجعية يمكن اإلعتمادعمييا.

 .4عدم وجود إطار محدد لممحاسبة عن األداء البيئي لممنشأة ,يمكن من خبلل أداء
الوظيفة المحاسبية من قياس وافصاح لؤلنشطة والعمميات

البيئية مع إمكانية تقييم

أثرىاعمى القوئم المالية ,والحصول من خبلليا عمى مؤشرات تقييم األداء البيئي ,وىذا
يعوق أداء المراجعة الخارجية البيئية.

 .5عدم توافر الكفاءة العممية والمينية والخبرة العممية في المراجعين الحاليين لمقيام بمراجعة
األداء البيئي.

 .6زيادة األعباء والتكاليف التي تتحمميا منشآت األعمال في سبيل تنفيذ األنشطة والعمميات
البيئية من ناحية ,والقياس واإلفصاح المحاسبي عنيا ومراجعة نتائجيا من ناحية أخرى.
وتعميقاً عمى ما سبق ذكره أن عدم وجود التشريعات والقوانين البيئية الممزمة لمنشآت

األعمال لمقيام بدورىا تجاه حماية البيئة ومواردىا الطبيعية ,إلى جانب عدم تبني اإلدارات
العميا في منشآت األعمال تحمل مسئولية الحفاظ عمى البيئة وجعميا إحدى االولويات
الخاصة بعمميا ,تكون من أىم الصعوبات التي تواجو المراجع الخارجي في أداء عممو
بالشكل المناسب والمطموب.
 1.1.1.1انؼالقت بني ادلراجغ انداخهي ًادلراجغ اخلبرجي
أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت في عدد من الشركات األمريكية عن دور وعبلقة

المراجعة الداخمية بالمراجعة الخارجية ,بوجود عبلقة ذات مستوى جيد ومشاركة كبيرة في
المراجعة الخارجية من قبل المراجعيين الداخميين (.)Adams, 1994, p.11

إذ إن عمل المراجع الخارجي قد يكون مكمبلً ولكن ليس بديبلً لعمل المراجعين الداخميين عند

مراجعة القوائم المالية .وكما سبق ذكره ,فإن من مسئوليات مدير قسم المراجعة الداخمية ىو

العمل عمى تحقيق التنسيق بين عمل المراجعين الداخميين وعمل المراجع الخارجي(الشرقاوي,

بدون سنة نشر.)24 ,

حيث أن المراجع الخارجي يجب أن يقوم بتقييم أولي لوظيفة المراجعة الداخمية التي ستؤثر

في ق ارره حول اإلستفادة من عمل المراجعة الداخمية في تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
المراجعة الخارجية ,وفي ىذا المجال يجب عمى المراجع الخارجي فيم وظيفة المراجعة الداخمية

من حيث موقعيا في الييكل التنظيمي  ,وطبيعة الميام الموكمة إلييا  ,وتوافر الكفاءة الفنية في
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األشخاص الذين سيقومون بيا من ناحية التدريب الفني والتأىيل الميني المناسب لمعمل والعناية

المينية البلزمة من قبميم (جربوع ,1006 ,ص.)37

وقد اقترح أحد الكتاب أن يكون قسم المراجعة الداخمية صف ثاني لممراجع الخارجي ,حيث

يمكن ألعضاء فريق المراجعة الداخمية أن يعممون باإلرتباط بالمراجع سواء كان في جمع
المستندات ألغراض الفحص أو في المساعدة في أداء إختبارات المراجعة .وبوجو عام يمكن

القول إن عمل قسم المراجعة الداخمية يمكن أن يكون ذو فائدة واضحو لممراجع الخارجي ,وعن
طريق تقديم قسم المراجعة الداخمية المساعدة لممراجع الخارجي يمكن تخفيض أتعاب المراجعة

فضبلً عن العوائد األخرى التي يمكن تحقيقيا( .لطفي ,2776 ,ص.)251
وىناك الكثير من طرق المساعدة التي يمكن أن يؤدييا المراجعون الداخميون لممراجعين
الخارجيين والتي يمكن أن تأخذ أي شكل من األشكال التالية (حجازي ,1020 ,ص)24
 التفيم التام ألساليب وطرق ومصطمحات المراجعة.

 القيام بميام محدده معاونة لممراجع الخارجي سواء كانت تحت إشرافو أو بدون ذلك.
 التكامل بين ميام المراجعة الداخمية واعمال المراجع الخارجي األمر الذي يؤدي الى
خفض ساعات المراجعة الخارجية وبالتالي خفض تكمفتيا.

مع مبلحظة أنو يجب أن تكون كل الترتيبات في مجال التعاون بين المراجعة الداخمية والمراجعة

الخارجية متفق عمييا وموثقة كتابياً .وأن يكون لممراجع الخارجي الحق في اإلطبلع عمى تقارير
واوراق عمل المراجع الداخمي.

ُيستخمص مما سبق أن مسألة القيام بالمراجعة البيئية وان أمكن القيام بيا من قبل المراجع
الداخمي إال أنو وبسبب عدم إستقبلليتو بشكل تام وعدم إستطاعتو القيام بيذه الميمة بشكل
حيادي ومستقل وانو معرض لمضغوط من قبل اإلدارة فإنو يمكن أن يمعب دو اًر إستشارياً إلدارة

المنشأة في ىذا المجال ,وعميو يتم تكميف المراجع الخارجي بيذه الميمة كونو أكثر إستقبللية

وحيادية وموضوعية منو.
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خالصت انفصم األًل
تناول الباحث في هذا الفصل المسئولية البيئية والمراجعة البيئية لمنشآت األعمال ,وذلك

من خالل المبحثين التالين:

.0المسئولية البيئية لمنشآت األعمال
من خبلل ىذا المبحث إستعرض الباحث المسئولية البيئية لمنشآت األعمال ,من خبلل

التطرق أوالً لممشكبلت البيئية وأثارىا عمى البيئة والمجتمع ,ثم تحدث الباحث عن ماىية

المسئولية البيئية من خبلل تحديد مفيوميا وعناصرىا والخصائص التي تتميز بيا ,وما ىي
المبادئ التي تبنى عمييا ىذه المسئولية ,ثم حدد الباحث مجموعة دوافع االىتمام بيا ومجاالت
تطبيقيا ,ثم أوضح في نياية المبحث كيف يمكن لمنشآت األعمال ان تساىم في الحفاظ عمى

البيئة ,وما ىي مؤشرات ذلك ,وتوصل الباحث إلى أنو يمكن من خبلل ترسيخ مبادئ السموك

األخبلقي واحترام القانون وحقوق األنسان ومبدأ الشعور بالمسئولية واإلنتماء جعل منشآت
األعمال أن تعترف بمسئوليتيا البيئية وتعمل عمى الحفاظ عمى البيئة وجعميا من األولويات في

خططيا المستقبمية.
.0المراجعة البيئية

تناول الباحث من خبلل ىذا المبحث المراجعة البيئية وذلك بتحديد مفيوميا واألىداف التي

تسعى لتحقيقيا ,وأىميتيا واألسباب والدوافع التي تدعو لبلىتمام بيا ,وكذلك أنواع المراجعة

البيئية ومتطمبات ومعوقات تطبيقيا .وقد توصل الباحث إلى أنو _ وعمى الرغم من تعدد
التعاريف لممراجعة البيئية _ لم يتم اإلتفاق عمى تعريف موحد وذلك بسبب إختبلف وجيات
النظر حول المراجعة البيئية ,وأن تعدد أىداف المراجعة يعود إلى تعدد الجيات المستفيدة منيا
وىو ما أدى إلى تعدد مجاالتيا وأنواعيا ,وأن أىميتيا جاءت من خبلل زيادة اإلىتمام بالبيئة من
قبل المجتمع والجيات ذات العبلقة ,وبأن المراجعة البيئية ال يمكن أن يتم تطبيقيا إذا لم تتوافر

ليا متطمبات مختمفة سواء كانت داخمية أو خارجية وأن من أىم معوقات تطبيقيا عدم أقتناع
اإلدارة العميا في المنشأة بضرورة القيام بالمراجعة البيئية.
وتعرض الباحث لمسئولية كبلً من المراجع الداخمي والمراجع الخارجي تجاه المراجعة البيئية

وصعوبات ومعوقات تطبيقيا من قبميم وكذلك إستعراض العبلقة بين المراجع الداخمي والمراجع

الخارجي ,وقد توصل الباحث في نياية المبحث إلى أن المراجع الداخمي وميما بمغت إستقبلليتو

وموضوعيتو وحياديتو إال أنو ال يتعدى أن يكون شخصاً قد تم إختياره من قبل االدارة في
المنشأة ,وبالتالي ال يمكن لو بأي حال من األحوال أن يقوم بأعمال ترى اإلدراة أنيا تعكس نتائج
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سمبية ألدائيا وصورتيا تجاه الغير ,وبالتالي فإنو يرى أن المراجع الخارجي ىو الجية األفضل

بالقيام بيذه الميمة ألنو يتمتع باإلستقبللية وانو يكون مسئول شخصياً عن عممو والنتائج التي

يتوصل ليا.
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الفصل الثبني
قيمت املنشأة
واإلطبر املقرتح ملراجعت األنشطت
البيئيت

انفصم انثبني
قيًت املنشؤة واإلطبر املقرتح ملزاجعت األنشطت انبيئيت
يقذيت
تتعرض وحدات األعمال فى الوقت الراىن لضغوط متباينة محمية واقميمية ودولية تحت
مسعى اإلدارة إلى التحسين المستمر لإلنتاجيو والقدرة التنافسية فى ظل متغيرات بيئة التصنيع
المتقدم (أبراىيم ,2102 ,ص.)01
ذلك ألن بيئة التصنيع قد مرت بقدر كبير من تمك التغييرات التى كان ليا األثر األكبر عمى
حدوث تطورات فى طرق وأساليب اإلنتاج القائمة عمى إستخدام تكنولوجيا التصنيع الحديثة,
وبالمثل فقد واكب تمك التطورات تطور مماثل فى الفكر اإلداري ترتب عميو حدوث تغير واضح
فى بعض ممارسات اإلدارة وفى أدوات نظام المحاسبة اإلدارية ,حيث أكتسب ُبعداً جديداً يتمثل

البعد اإلستراتيجي بغرض تحقيق ودعم الميزة التنافسية والمحافظة عمييا (عمي,2101 ,
فى ُ

ص.)260

ومن المعموم أن نجاح المنشآت فى المرتبة األولى يتوقف عمى وجود أىداف محددة  ,ويقاس
ذلك النجاح بمدى إنجاز ىذه األىداف ويقاس ذلك غالباً فى صورة كمية سواء كانت ىذه
األىداف عمى مستوى المنشأه ككل ,أو عمى مستوى اإلدارات المختمفة مثل إدارة التسويق
واإلنتاج وغيرىا .ويعتبر موضوع قيمة المنشأة من الموضوعات اليامة والحيوية في مجالي
ارت المالية المتخذة تؤثر فى النياية عمى
التمويل واإلستثمار ,وترجع أىميتو إلى أن جميع القر ا
قيمة المنشأة سواء كانت ىذه الق اررات مرتبطة بالعمميات اإلستثمارية (قرار االستثمار) أو كانت
مرتبطة بالعمميات التمويمية (قرار التمويل)(حسن والحموي ,0662 ,ص.)366
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ويمكن توضيح ىذه العالقة من خالل اإلطار التالي:
شكل رقم ()0
العوامل المؤثرة عمى قيمة المنشأة
الق اررات المالية:

العائد المتوقع

ق اررات اإلستثمار-ق اررات التمويل

قيمة المنشأة

درجة المخاطرة

*المصدر( :شاكر ,0663 ,ص)0062
وبالتالي فيي تمثل اإلطار المرجعي لصناعة الق اررات المالية واإلدارية والفنية الفعالة
والرشيدة ,خاصة فى ظل عدم اإلكتفاء بقبول ىدف تعظيم الربح ,وما يرتبط بو من زيادة فى
توزيع األرباح عمى األسيم كيدف محوري ألغمب األنشطة (مظير ,2112 ,ص.)4
ولم يعد فى الوقت الراىن تحديد األرباح الصافية التى يمكن أن تحققيا المنشأة اإلقتصادية
مؤش اًر كافياً لمعرفة أدائيا ,ألن النتائج المحاسبية المعطاة التعكس الواقع اإلقتصادي ,حيث أنيا
يمكن أن تخفي عدم كفاية اإلستثمار المادي وغير المادي المتجدد والمواد لإلنتاجية ,ومن ثم
تحجيم القيم أو تشويييا (بوراس وبريكة ,2102 ,ص.)046
وبما أن منشأت األعمال المعاصرة تعمل في بيئة متطورة وشديدة التعقيد ,ومستمرة التغير,
وأكثر تنافسية ,وأكثر تقدماً فى عدة مجاالت ,وأكثر إعتماداً عمى تكنولوجيا المعمومات ,وأكثر
توجياً نحو العميل ,لذا ينبغي أن تكون المنشآت عمى إستعداد لتبني أي عممية من شأنيا أن
تساعدىا في فعل الشيء الصحيح من أجل إستمرار عممية التحسين والتطوير لإلرتقاء بمستوى
أدائيا والتواجد القوي فى السوق التنافسية (الصعفاني ,2100 ,ص.)02
ويستخمص مما سبق أن عمى منشآت األعمال _ ولكي تواكب التطور عمى المستويين
ُ

المحمي والعالمي في مجاالت المنافسة السوقية وقدرتيا التنافسية وجذب عمالء أكثر ,أن تولي
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قضايا البيئة وسبل المحافظة عمييا بعض اإلىتمام ,وبال شك فإن ىذا اإلىتمام عميو أن ال
يتعارض مع إىتماماتيا بالتنمية الصناعية واإلقتصادية واإلجتماعية عمى حد سواء ,ومن الوسائل
التي يمكن لمنشآت األعمال أن تستخدميا في سبيل المحافظة عمى البيئة وتعظيم قيمتيا السوقية
وقدرتيا التنافسية إستخدام المراجعة البيئية كوسيمة لتحقيق أىدافيا.
وألىمية موضوع قيمة المنشأة في ىذه الدراسة فإن الباحث سيتعرض ليذا الموضوع من
خالل ىذا الفصل من خالل مبحث مستقل أما المبحث الثاني فإنو سيختص باإلطار المقترح
وكما يمي:
المبحث االول :قيمة المنشأة ومداخل تحديدها.
المبحث الثاني :االطار المقترح لمراجعة االنشطة البيئية.
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املبحث االول
قيًت املنشؤة ويذاخم حتذيذهب
 1.1.1يفهىو انقيًت
تغير مفيوم خمق القيمة من قبل منشآت األعمال في القرن الحالي ,إذ لم يعد ينظر إلييا من
خالل منظار القيمة المالية عمى النحو المحدد ليا في القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المستقبمية
المخصومة ( ,)Plessis and Rühmkorf, 2015, p.49فقيمة األصل تتوقف عمى عدة
عوامل منيا الجية التى تقوم بعممية التقييم ,ونوعية القيمة الجارى قياسيا والتوقيت والغرض من
عممية التقييم( .عبد الرحيم ,2113 ,ص)35
وبالتالي تتحدد القيمة الحقيقية بالقيمة اإلقتصادية التى يكون المشتري عمى إستعداد لدفعيا
والبائع عمى إستعداد لتحصيميا مقابل الحق فى الحصول عمى عوائد مستقبمية من جراء إستخدام
أصل معين -أي أنيا القيمة النقدية ألصل معين – وتتوقف ىذه القيمة عمى عدة عوامل منيا:
 البيئة اإلقتصادية.
 وقت تقدير قيمة األصل.
 موقع األصل المراد تقييمو.
 الندرة النسبية وقيم البدائل.
 سيولة السوق المرتبط باألصل.
 حالة األصل الفنية والمادية.
أما مفيوم القيمة في المغة فإنو يشير إلى (الثمن الذي يقوم بو الشيء) ,كما يشير عمم
اإلقتصاد إلى أن القيمة تعني اإلستبدال ,وأن مفيوم قيمة الشئ ىو ذلك الثمن أو السعر العادل
بدون زيادة أو نقصان والواجب سداده مقابل الحصول عمى الشيء واقتناءه.
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 1.1.1أنىاع انقيًت
توجد أنواع مختمفة لمقيمة ,ويمكن التطرق إلى أىم ىذه األنواع بشكل مختصر من خالل
المفاىيم التالية:
أ .القيمة السوقية العادلةFair Market Value :
وىي األكثر شيوعاً لتقدير القيمة ,وتعرف بأنيا "القيمة المقدرة ألي أصل من األصول في
تاريخ التقييم بين البائع والمشتري في أي عممية تجارية بعد فحص السوق حيث يتعامل الطرفين
بكل شفافية من غير أي إكراه" (.)Hanslind, 2007, p. 164
ويشير مبدأ القيمة العادلة إلى أنو يتم تحديد قيم األصول عن طريق خصم التدفقات النقدية
من األرباح المتوقعة .حيث أنو وفقاً لمنظرية االقتصادية ,فإن ىذه القيمة تساوي القيمة السوقية
لألصول في ظل االفتراض المثالي لألسواق المثالية ,أما إذا كانت أسواق غير متكاممة ,فينبغي
لممرء أن يكون قاد اًر عمى بناء نموذج لقيمة التدفقات النقدية الناتجة عن األصول ( Bignon et
.)al. 2009, p.12
ويتناسب ىذا المبدأ مع األصول التي تكون حيازتيا ألغراض المتاجرة وكذلك لممنشأة في
حالة كونيا تستند بادارتيا وأعماليا التجارية عمى القيمة العادلة ( Laux and Lauz, 2010,
.)p.15
ب .القيمة اإلستثماريةInvestment Value :
وىي عبارة عن قيمة المنافع المستقبمية النابعة من تممك أصل ما وىي تختمف بطبيعة الحال
إختالفاً كبي اًر من مشتري محتمل آلخر بسبب العوامل التالية:
 فرص خمق القيمة المتوقعة.
 رغبة المشتري في دخول سوق جديدة.
 مخاطر تقمب القوة اإليرادية لألصل.
 الوضع الضريبي.
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ت .القيمة المستمرة لممنشأةGoing-Concern Value :
وىي تعتبر مبدأ أكثر منو تعريف لمقيمة ,والتي تعبر عن صافي قيمة حقوق ممكية منشأة
بإفتراض إستمرارىا ,وترجع إلى تفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت غير الممموسة تشمل
المكان المادي لممنشأة ,العمالة المدربة وتراخيص التشغيل والنظم واإلجراءات اإلدارية (الشافي,
 ,0666ص.)13
ث .القيمة اإلستعمالية/القيمة التبادليةValue –In- Use / Exchange :
القيمة اإلستعمالية ىي قيمة ذاتيو ,بمعنى أنيا ال تستند إلى مقياس محدد دائماً وانما تعبر
عن تقويم الشخص لممنفعة التي يوفرىا لو إستيالكو لممال .وىي مرتبط باألصول ذات
االستعمال اإلنتاجي ,ويمكن أن توصف بأنيا قيمة أصل ما كجزء من المشروع العامل .وال يوجد
تعريف رسمي لمقيمة اإلستعمالية من جانب ىيئات تقدير القيمة المينية أو خدمة اإليرادات
الداخمية (.)IRS
والقيمة اإلستعمالية ىي عكس القيمة التبادلية ,وترتبط القيمة األخيرة بقيمة الشيء الممموك
أو األصل عندما يتم تبادلو في حد ذاتو منفصالً عن وجود كيان تشغيمي ما ,والقيمة التبادلية أقل
من القيمة اإلستعمالية ألصل ما في مشروع األعمال المستمر ,وىي تستند إلى معيار موضوعي
يسمح بمقارنة األشياء فيما بينيا ,بمعنى أنيا قيمة موضوعية قابمة لمقياس(.حماد,2115 ,
ص.)02
ج .القيمة الدفتريةThe book value :
ينظر إلى القيمة الدفترية عادة عمى أنيا ال تمثل عامالً ىاماً عند تحديد قيمة المنشأة وذلك
ألنيا مجرد إستثمارات تاريخية قامت بيا المنشأة في الماضي ,وىذه اإلستثمارات قد يكون ليا
عالقة بسيطة باألسعار أو القيم ومن ثم تؤثر عمى مفاوضات الشراء .وتعتبر القيمة الدفترية
مؤش اًر لقيمة التسييالت الطبيعية المتاحة عند الشراء ,حيث أنو عمى الرغم من أن القيمة الدفترية
تعكس السجل التاريخي لممقدرة الكسبية المنخفضة فإنو من الممكن دائماً وفي ظل اإلدارة الفعالة
أن تحقق أصول المنشأة مرة أخرى مقدرتيا الكسبية المعتادة وفي ىذه الحالة فإن القيمة السوقية
لممنشأة سوف تعود إلى اإلرتفاع مرة أخرى( .صقر ,2100 ,ص.)2
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ويستخمص مما سبق أن القيمة المستمرة لممنشأة ىي األكثر أىمية بين القيم المذكورة أعاله,
ُ

كونيا تعتمد عمى تفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت التي تساىم في تحديد قيمتيا ,عمى
عكس القيم االخرى حيث أنيا تعتمد إما عمى قيم تاريخية أو إفتراضات قد ال يمكن أن تأتي
بنتائج مرضية.
 2.1.1أسس ويببدئ قيبس انقيًت
أكدت دراسة (إبراىيم ,2101 ,ص )02أن قياس القيمة تحكمو العديد من إفتراضات ومبادئ
النظرية المحاسبية ,وأىميا:
أ .إفتراض االستمرار
تفترض ىذه القاعدة أن الوحدة المحاسبية مستمرة في مزاولة أوجو نشاطيا ,وأن أثر ىذا

اإلفتراض عمى مفيوم القيمة في القياس والتقييم المحاسبي لعناصر القوائم المالية عميق وذلك
من لما يمي:
 يؤدي ىذا اإلفتراض إلى إتباع مبدأ التكمفة التاريخية عند القياس ,حيث يتم قياس معظم
األصول واإللتزامات والتقرير عنيا عمى أساس سعر اإلستحواذ وىو غالباً التكمفة
التاريخية.
 يؤدي ىذا اإلفتراض إلى إتباع مبدأ الحيطة والحذر لممحافظة عمى رأس المال حيث
يختار المحاسب أقل قيمة من القيم المعروضة عميو ألصل معين خشية إجراء توزيعات
أرباح غير حقيقية عمى المساىمين لذلك من أبرز تطبيقات مفيوم الحيطة والحذر إتباع
المحاسب مدخل التكمفة أو السوق أييما أقل بالنسبة لألصول المتداولة (مخزون).
 مالم يطرح إفتراض اإلستمرار فإن الوحدة اإلقتصادية ينبغي أن تعرض قوائميا المالية
في ظل قواعد التصفية ,حيث يتم تقييم تقييم األصول واإللتزامات بالقيم المحددة ليا
عندما يتم البيع أو التصفية وتكون قيمة األصول أفضل في حالة التصفية بأخذ القيمة
القابمة لمتحقق كأساس لمقيمة.
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ب .إفتراض وحدة القياس النقدي
طبقاً ليذا اإلفتراض فإن النقدية تعتبر وحدة القياس العام لمتعبير عن التغيرات في رأس المال
والتبادل لمسمع والخدمات وتثار مع ىذا اإلفتراض نقطتين ىما:
 .0بالرغم من أن ما يدرج في القوائم المالية من معمومات البد وأن يكون قابالً لمقياس النقدي,
إال أن ىناك معمومات ضرورية وليا تأثير كبير عمى القوائم المالية والبد من اإلفصاح
عنيا إلعطاء صورة شاممة عن الوحدة االقتصادية يكون من الصعب التعبير عنيا في
صورة نقدية مثل كفاءة اإلدارة في إتخاذ الق اررات اإلستراتيجية ,وأثر التدخل الحكومي عمى
سياسات الوحدة االقتصادية وعممياتيا ,وأثر الوحدة االقتصادية وعممياتيا عمى البيئة
المحيطة بيا.
 .2يرتبط إفتراض آخر لو أثر كبير عمى قياس القيمة ىو إفتراض ثبات قيمة وحدة النقد وىو
إفتراض منطقي في ضوء إفتراض القياس النقدي إال أنو من الصعب تحقيقو.
 3.1.1يفهىو قيًت املنشؤة
إىتم الفكر المحاسبي بتحديد قيمة المنشأة ,السيما بعدما تغير اليدف الذي تسعى إلى
تحقيقو اإلدارة من العمل عمى تعظيم ربحية المنشأة إلى العمل عمى تعظيم قيمة المنشأة في سوق
المال (ابراىيم ,مرجع سابق ,ص ,)31والذي أصبح من أىم األىداف الرئيسية التي تسعى إدارة
المنشأة لتحقيقيا(.)Irina and Elvira, 2013, p. 887
ونتيجة لذلك فقد تزايد اإلىتمام بيذا المفيوم ,وما يتبع ذلك من التأثير ليس فقط عمى مختمف
ق اررات وسياسات إدارة الوحدات فيما يختص بمجاالت اإلستثمار والتمويل ,وتوزيع األرباح ,بل
يمتد ليشتمل أيضاً عمى ق اررات كافة األطراف الخارجية التي تيتم بتحديد القيمة الحقيقية .وكذلك
بيدف بتحسين قدرتيا عمى اإلبداع ,وترويج منتجات جديدة ذات طابع فريد ,وتعزيز المنافسة
وزيادة حصتيا السوقية ,وتحقيق اإلستقرار والتنمية المستدامة ,بيدف تعظيم ثروة أصحاب
المصالح  ,ورضا العمالء والعاممين ,وتحقيق منافع إقتصادية ورفاىية لممجتمع (مطاوع ,مرجع
سابق ,ص.)202
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وبالتالي فقد أصبح تحديد قيمة المنشأة المحور الذى يدور حولو إتخاذ الق اررات والتصرفات
المالية وغير المالية ولذلك تحولت كثير من المنشآت إلى ىدف تعظيم قيمة المنشأة كيدف
إستراتيجي ,حيث يتميز ىذا اليدف بشموليتو ومراعاتو لعناصر لم تتمكن إدارة المنشأت من
مراعاتيا مع ىدف تعظيم الربح  ,ومن أمثمة تمك العناصر(المخاطرة  ,ومعدالت النمو ,والتغيير
فى القوة الشرائية) (الفقي ,2101 ,ص.)15
وغالباً ماتعرف قيمة المنشأة بأنيا "عممية تحديد القيمة اإلقتصادية ليا فى جميع المجاالت
طبقاً ليدف المنشأة الذى تسعى لتحقيقو" ,حيث أن اليدف الرئيسي لممنشآت ىو ىدف تعظيم
ثروة المالك ,وعميو فإن المنشأة ككل يجب أن تسعى نحو تحقيق ىذا اليدف ,وينسحب ىذا
بالضروره عمى مختمف إدارات المنشأة.
وبالتالي أن قيمة المنشأة تكمن في قدراتيا عمى تمبية إحتياجات شريحة ما من المجتمع,
وتقديرىا يجب أن يكون عن طريق وحدة النقد المتداولة حيث أن الفرد لديو دائماً إستعداداً لدفع
ثمن ما يراه مناسباً لتمبية إحتياجاتو ,وأن محاولة تقدير قيمتيا ىي عممية ليست سيمة حيث
تتطمب نوعية من الكوادر البشرية والمدربة ,والقادرة عمى العمل فى ظل بيئة تتسم بالديناميكية
والسرعة ,ومحدودية البيانات والمعمومات .وقياس قيمة المنشأة يتحدد من خالل الميزانية أو
المركز المالي لممنشأة في لحظة معينة (الشافعي ,0666 ,ص.)12
أي أنيا تمثل الترجمة المالية ألداء المنشأة ,حيث أن أي تحسن في أداء المنشأة يصاحبو
زيادة في قيمتيا ,كما أن أي قصور في أداء المنشأة أو نواحييا التنظيمية واإلدارية والتشغيمية
يؤدي إلى إنخفاض قيمتيا السوقية واإلقتصادية (عبد الفتاح ,2100 ,ص.)22
ويستخمص مما سبق إن قيمة المنشأة التي تسعى الدراسة إلى تحديدىا ىي سمعة المنشأة
ُ

داخل المجتمع ,من خالل تبنييا المسئولية البيئية واالجتماعية والتي تكفل حماية المنشأة لحقوقيا
دون المساس بحقوق المجتمع ,من خالل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادىا الثالثة.
وبعد ما ذكر من مفاىيم لمقيمة وأنواع وأسس ,ومبادئ تحكم قياس ىذه القيمة بالشكل
الصحيح بما يعطي نتائج مرضية وغير مضممة ألصحاب المصمحة ,فإن الباحث سيقوم في
الفقرة التالية بالتركيز عمى مداخل قياس ىذه القيمة وتحديد مميزات وعيوب كل مدخل.
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 4.1.1يذاخم قيًت املنشؤة
إن قيمة المنشأة تعتبر مقياساً كمياً وشامالً لمدى كفاءة وفعالية اإلدارة من جميع جوانبو
التشغيمية واإلستراتيجية ,ومن ىنا كان إىتمام الباحثين بتقدير قيمة المنشأة المستمرة ,ولتقدير ىذه
القيمة فإنو يوجد أكثر من مدخل وىذه المداخل تختمف فيما بينيا من حيث أسس عممية التقييم
التي تعتمد عمييا في تقدير قيمة المنشأة (عبيد ,0661 ,ص.)600
وىناك أربعة مداخل أساسية لتحديد قيمة المنشأة ,وكل مدخل منيا يعتمد عمى مفيوم محدد
يتم إتخاذه كأساس في تحديد القيمة ,يمكن إستعراضيا كما يمي:
أوالً :المدخل الدفتري (المحاسبي) Accounting Approach
يعتبر ىذا المدخل أبسط المداخل لتحديد قيمة المنشأة ,ويستند ىذا النموذج عمى أحد
الفروض المحاسبية اليامة وىو فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد لذلك يطمق عميو البعض
إسم أخر ىو مدخل التكمفة التاريخية لألصول .وبالرغم من أن ىذا النموذج يتميز بالموضوعية
في القياس والثبات واإلستقرار وامكانية التحقق واإلقتصاد في الوقت والتكمفة والجيد إال أنو قد
يواجو نوعين من المشكالت ىما(الفقي:)16 ,2101 ,
 .0مشكالت القياس المحاسبي وىي التي تنشأ من إختالف األساليب والسياسات والطرق
المحاسبية المتعمقة بمعالجة بعض بنود األصول واإللتزامات.
 .2مشكالت خارجة عن نطاق المحاسبة وىي التي ال تتمكن المحاسبة من معالجتيا أو
تسجيميا في الدفاتر المحاسبية مثل أثار النشاط اإلقتصادي ومتغيراتو مثل التضخم
والتنظيم والتقادم ودرجة المخاطرة والتغيرات في القوة الشرائية لمنقود وغيرىا.
ويمثل ىذا المدخل أساس عممية التقييم لممنشأة ,فيو خطوة البد منيا بالرغم من اإلنتقادات
التي توجو إليو ,ووفقاً ليذا المدخل يتم تحديد قيمة المنشأة إستناداً عمى مفيوم التكمفة التأريخية,
ويعرف كذلك بالمدخل المحاسبي في تحديد قيمة المنشأة والتي يتم تحديدىا في ضوء إجمالي
التكمفة التاريخية إلستثمارات المنشأة في بنود أصوليا الممموسة وذلك بعد إستبعاد البنود الخاصة
باألصول غير الممموسة(.ابراىيم ,مرجع سابق ,ص.)36
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وعمى الرغم من أن مدخل التكمفة التاريخية من أىم عيوبو ىو أنو مقياس يكون أقل أىمية
مع مرور الوقت ,إال إن أنصاره يعتبرونو ىو األمثل في اإلعتماد عميو ,كون األخير ىو
المقياس السائد والمستخدم في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وخصوصاً في الواليات المتحدة
األمريكية(Choy, 2006, p. 3) .
وقد تعرض ىذا المدخل إلى العديد من اإلنتقادات أىميا (ابراىيم ,2102 ,ص)41
 .0تمثل القيمة الدفترية لمنشأة األعمال قيمة تاريخية معبرة عن الماضي ,ومن ثم فيي ال
تعكس مفيوم القيمة اإلقتصادية الحالية لممنشأة.
 .2ترتب عمى إختالف تطبيق اإلختيار بين الطرق والقواعد المحاسبية البديمة وجود تباين
كبير في القيم المحسوبة لممنشأة.
 .0إىمال ىذا المدخل قياس األصول غير الممموسة ,ودوره في تحقيق عوائد مستقبمية.
 .1ال تعكس القوائم المالية الوضع المالي الحقيقي لممنشأة حالياً ومستقبالً ,ومن ثم ال يعتمد
عمييا المستثمرون في إتخاذ ق ارراتيم اإلستثمارية ,وذلك لضعف العالقة بين القيمة
الدفترية والقيمة السوقية وحجم األرباح المحققة.
 .2الفشل في تقديم المعمومات ذات الصمة بشأن التغيرات في األسعار ,وىذا ما وفره مدخل
القيمة السوقية كونو يتميز بالموضوعية والموثوقية (.)Amy ,Op.cit, 12
ثانياً :مدخل القيمة السوقية Market Value Approach
يعتبر المدخل السوقي من أشير المداخل المستخدمة في تقييم الوحدة اإلقتصادية ,ولعل
السبب في ذلك ىو تركيز كافة المعايير بإختالف مصادر إصدارىا عمى إستخدام السعر السوقي
بشكل أساسي في التقييم واعتباره يمثل القيمة العادلة .ويقصد بو "أن قيمة الوحدة اإلقتصادية
تقاس بقيمة األوراق المالية في جانب الخصوم وحقوق الممكية والتي تتحدد في سوق األوراق
المالية في تاريخ معين" .ويتميز ىذا المدخل بتوافر المدخالت من المعمومات المستخدمة في
التقييم ,كما يطبق مقياس  Tobin`s Qوالذي يعتمد عمى نسبة القيمة السوقية لحق الممكية
مضافاً ليا القيمة الدفترية إلجمالي قيمة األصول ,واذا قمت قيمة األصول عن القيمة السوقية
كان ذلك مؤش اًر عمى إرتفاع العائد عمى إستثما ارت المنشأة (سعد الدين ,2101 ,ص.)020
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ويعتمد عمى تقييم االستثمارات المالية لممنشأة (تقييم مالي) في ضوء تحميل تمك المنشأة,
وتحميل اآلثار المحتممة لعوامل النظام االقتصادي لمدولة وقطاعاتيا االقتصادية المختمفة .وتتحدد
القيمة السوقية لممنشأة في ضوء القوة االقتصادية ليا حيث تتأثر أسعار أوراقيا المالية صعوداً
وىبوطاً تبعاً لمتغيير في مقدار العوائد المتوقع الحصول عمييا مستقبالً.
ويوضح أحد الباحثين خطوات تحديد القيمة السوقية الشاممة لممنشأة (ابراىيم,2100 ,
ص )42فيما يمي:
 .0تحديد األطراف األساسية ذات الصمة بالمنشأة وتشمل المديرين ,والعاممين ,والمساىمين,
والعمالء  ,والموردين ,والتنظيمات المختمفة ذات العالقة بالمنشأة.
 .2تحديد المقصد اإلستراتيجي ,ويعبر عن إستراتيجية تحقيق القيمة لألطراف المختمفة ذات
الصمة بالمنشأة.
 .0تحديد المسارات الفعمية إليجاد القيمة.
 .1المقارنة بين اإلستراتيجية الموضوعة ,ومسارات إيجاد القيمة بيدف تحديد مدى تماشي
اإلستراتيجية الموضوعة مع طريقة إيجاد القيمة بالمنظمة.
 .2قياس القيمة الشاممة لممنشأة وفقاً ُلبعدي القياس المالي (الموارد الممموسة) وغير المالي
(الموارد غير الممموسة) .وذلك باستخدام أسموب القياس المناسب ,ودمج كل من الموارد
الممموسةوقيمة الموارد غير الممموسة فى مقياس تجميعي لمقيمة.
ويركز ىذا المدخل في تقديره لقيمة المنشأة عمى مصادر التمويل حيث تقدر قيمة المنشأة
وفقا ليذا المدخل باألسعار السوقية السائدة لألوراق المالية سواء أكانت أسيم أو سندات وقت
التقييم .وبالرغم من بساطة ىذا المدخل كما يبدو عميو إال أن إستخدامو ليس بنفس درجة
البساطة ,إذ البد من توافر بعض الشروط حتى يمكن االطمئنان إلى تقديرات السوق بيذه األوراق
المالية ,وىذه الشروط ىي(الفقي ,مرجع سابق ,ص:)21
 .0أن تكون أموال المنشأة (رأس المال والديون) قد تم إصدارىا في شكل أوراق مالية
من أسيم وسندات.
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 .2أن توجد سوق لألوراق المالية ,ويتم تداول ىذه األوراق المالية ويجري عمييا التعامل
بيعاً وشراء.
 .0أن تكون ىذه السوق ممثمة لمنشاط اإلقتصادي عمى درجة عالية من الكفاءة وىذا
يتطمب:
 أن تكون معظم الشركات ممثمة في السوق حتى يكون السوق من النوع الكثيف
أي الذي يضم عددا كبي ار من األسيم والسندات لعدد كبير من الشركات الممثمة
لكل األنشطة االقتصادية في المجتمع.
 أن تقوم الشركات باإلفصاح الكامل من جانبيا عن كل أنشطتيا وموقفيا المالي
بما يوفر المعمومات الكافية عن ىذه األوراق المالية وعدم إخفاء أي معمومات
عن أنشطتيا االستثمارية والتمويمية.
 أن تكون ىذه المعمومات متوفرة ومتاحة في وقتيا ومتماثمة لجميع المتعاممين في
األوراق المالية من وسطاء وسماسرة ومحممين ومستثمرين حاليين ومرتقبين.
وعمى الرغم من ذلك فإن ىذا المدخل قد تم إنتقاده من خالل عدد من الجوانب منيا :أن
األسعار قد ال تعكس بشكل دائم القيم األساسية الحقيقية وبالتالي فإن اإلعتماد عمى ىذا المدخل
قد ال يكون مناسباً في ىذه الحالة ,وقد تكون األسواق غير فعالة فيما يتعمق بتوفير المعمومات
بشكل مرضي لمجميور في جم يع األوقات وقد تكون عرضة لمتحيز أو التقديرات الالعقالنية من
قبل المستثمرين وكذلك إذا ما كانت ىنالك أزمة سيولة فإنيا ستؤثر وبشكل كبير عمى أسعار
السوق (.)Laux and Leuz, 2009, p.6
ثالثاً :مدخل التدفقات النقدية المخصومةDiscounted Cash Flows Approach :
يعد مدخل التدفقات النقدية المخصومة واحداً من المداخل المتعمقة بتحديد وتقييم قيمة
المنشأة ,وىو أكثر المداخل إستخدامآ في الفترة األخيرة ,عمى الرغم من منافستو من قبل المداخل
األخرى وىو طريقة لتقييم القيمة العادلة لإلستثمارات المالية إعتماداً عمى مفيوم القيمة الزمنية
لمنقود ) )Jennergren, 2008, p.1549( ,(The Time Value of Moneyويعتمد أسموب
صافي القيمة الحالية عمى التدفقات النقدية المقدرة والخصم بدالً من اإلفتراضات العشوائية أو أي
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إعتبارات شخصية ,وغالباً ما تكون طريقة صافي القيمة الحالية متسقة مع أىداف تعظيم القيمة
لممساىمين والمنشأة بشكل عام .وتقدير صافي القيمة الحالية لمتدفقات النقدية يمكن أن تعتبر
طريقة سيمة ,لكن في الممارسة العممية فإنو من الصعب جداً الحصول عمى تقديرات لمتدفقات
النقدية وذلك بسبب حالة عدم اليقين ,وكذلك لصعوبة قياس معدل الخصم عممياً ( Bernard E.
 .)Edu, 2009, p.7ولكن عمى الرغم من ذلك فإن ىذا المدخل أو النموذج يعتبر من أكثر
المداخل قبوالً عمى مستوى البحوث األكاديمية والممارسات اإلدارية ,وغالباً ما يتم تطبيقو في
المنشآت الصناعية (.)Marcus and Stefan, 2010, p.188
وىو غير منافس لممدخل السوقي بل ىو مدخل يساعد عمى التأكد من سالمتو في حالة
توافره أكثر من ذلك أنو مدخل أصيل يساعد عمى توجيو المدخل السوقي وتصحيح إنحرافاتو,
ويسمى أحياناً بالمدخل الذاتي كونو يركز عمى جانب االستخدامات (األصول) وذلك بقياس قدرة
ىذه األصول الذاتية عمى تحقيق تدفقات نقدية مستقبالً خالل عمر المنشأة .وتقدير قيمة المنشأة
وفقا ليذا المدخل يبنى عمى محاور خمسة (الفقي ,2101 ,ص:)20
المحور األول :أن التدفقات النقدية المتوقعة (وليست األرباح) ىي األساس .فالمنشأة ال يتم
تشغيميا باألرباح (التي قد تكون دفترية) ولكن بالنقود.
المحور الثاني :أن معدل نمو المنشأة يؤثر عمى ىذه التدفقات النقدية المتوقعة فيي تزيد أو تقل
وفقاً لمعدل النمو.
المحور الثالث :أن توقيت ىذه التدفقات النقدية المتوقعة سوف يؤثر عمى قيمتيا نتيجة الختالف
القوة الشرائية ليذه النقود بفعل التضخم.
المحور الرابع :أن ىذه التدفقات النقدية من الضروري خصميا بمعدل خصم يعكس القوة الشرائية
ودرجة المخاطرة التي تصاحب ىذه التدفقات .كما يعكس أسموب التمويل ومصادره واألىمية
النسبية لكل مصدر من ىذه المصادر.
المحور الخامس :أن عمر المنشأة وىو الفترة الزمنية المتوقع أن تتحقق فييا ىذه التدفقات
النقدية سوف يؤثر عمى حصيمة ىذه التدفقات ولذلك البد من التعرف عمى عمر المنشأة.
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ومن ثم فإ ن قيمة المنشأة وفقا ليذا المدخل تقدر بالقيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة
طوال عمر المنشاة أي التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم يعكس ظروف المنشأة
والعوامل المؤثرة فييا مع مراعاة معدل النمو في ىذه التدفقات.
ويتفرع عن ىذا المدخل أكثر من أسموب (عبيد ,0661 ,ص )605وىذه األساليب ىي:
 .0أسموب التدفقات النقدية المعادلة بحالة التأكدCertainty Equivalent.
 .2أسموب القيمة الحالية المعدلةAdjusted Present Value.
 .0أسموب التكمفة المرجحة لألموالWeighted Average Cost Of Capital.
وتشترك جميع ىذه األساليب في نفس الفكرة وىى خصم التدفقات النقدية المتوقعة إال أنيا تختمف
في بعض الجوانب المتعمقة بالتدفق النقدي أو معدل الخصم المستخدم:
فاألسموب األول :يعتمد في تقدير قيمة المنشأة من خالل تعديل النقدية المتوقعة من حالة
المخاطرة إلى حالة التأكد ,ومن ثم فالتدفقات النقدية المستخدمة ىي تمك المعادلة لحالة التأكد,
ولكي تتم مثل ىذه المعادلة ىذا يستمزم:
 .0تقدير التدفقات النقدية المتوقعة.
 .2تقدير معامل يعكس حالة المخاطرة ليذه التدفقات النقدية المتوقعة.
 .0معادلة التدفقات النقدية في ( )0بحالة التأكد وذلك بضربيا في المعامل (.)2
وفي ىذه الحالة تعامل التدفقات النقدية كما لو كانت مؤكدة الحدث والميزة األساسية في ىذا
األسموب أنو يمكن إستخدام معدل العائد الخالي من الخطر كمعدل خصم لمتدفقات النقدية ,لكن
المشكمة األساسية تتمثل في تقدير ذلك المعامل الذي يعكس درجة مخاطرة التدفقات النقدية
المتوقعة مستقبالً ,واذا صح ذلك بالنسبة لمشروع واحد فإنو أمر غاية الصعوبة لممنشأة ككل.
واألسموب الثاني :وىو أسموب القيمة الحالية المعدلة يتجنب مشكمة تقدير معامل المخاطرة في
األسموب األول ولكنو يفصل بين نوعين من التدفقات النقدية عمى أساس الفصل بين فئات
المستثمرين (مالك ومقرضين):
 .0تدفق نقدي ينشأ من استثمار األموال الممموكة.
 .2تدفق نقدي ينشأ من إستخدام الديون ويحقق وف اًر ضريبياً.
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ومن ثم فإن قيمة المنشأة وفقاً ليذا األسموب تتكون من جزئين :القيمة الحالية لمتدفقات
النقدية العائدة عمى المالك كما لو كانت المنشأة ممموكة بالكامل ألصحابيا ,والقيمة الحالية
لموفر الضريبي الناشئ من إستخدام أموال الغير وفى ىذه الحالة فان تقدير قيمة المنشأة يحتاج
إلى معدلين لمخصم:
 معدل العائد المطموب عمى األموال الممموكة.
 ومعدل الفائدة عمى القروض.
والمشكمة األساسية مع ىذا األسموب أنو يفصل بين األموال المستثمرة بينما الواقع العممي
غير ذلك فالمشروع الواحد داخل المنشاة قد يمول من أكثر من مصدر ومن ثم يصعب الفصل,
ىذا باإلضافة إلى أن ىذا األسموب يتطمب عمل تنبؤات دقيقة مستقبالً عن مدفوعات الفوائد
والذي بدوره يتطمب التعرف مقدماًعمى ىيكل ىذه الديون مستقبالً.
أما األسموب الثالث :وىو أسموب التكمفة المرجحة لألموال فإنو اليفصل بين التدفقات النقدية
عمى أساس الفصل بين الممولين ,بل يستخدم التدفقات النقدية المتوقعة ككل ويراعي اإلختالف
في مصادر التمويل من خالل التكمفة المرجحة لألموال التي تأخذ في الحسبان تكمفة كل مصدر
وأىميتو النسبية .وىذا األسموب ربما يكون أكثر األساليب قبوالً وواقعية ومراعاة لظروف
إستخدامات األموال في المنشآت.
ولتقدير قيمة المنشأة وفقا ليذا األسموب فإن النموذج العام يتطمب تقديرات لمعناصر التالية:
 التدفقات النقدية المتوقعة طوال عمر المنشأة.
 العمر االفتراضي لممنشأة.
 القيمة البيعية (التخريدية) لممنشأة في نياية عمرىا.
 التكمفة المرجحة لألموال كمعدل خصم.
ووفقاً ليذا النموذج فإن قيمة المنشأة تكون كالتالي:
قيمة المنشأة = القيمة الحالية لمتدفقات النقدية طوال عمر المنشأة  +القيمة الحالية لمقيمة
التخريدية في نياية عمر المنشأة .وىذا النموذج يعطي نتائج دقيقة بشرط تقدير عمر المنشأة
والعناصر األخرى بدقة.
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رابعاً :المدخل اإلستبدالي في تحديد قيمة المنشأةReplacement Approach :
يضم ىذا المدخل نموذج التكمفة الجارية المعدل بالتغيرات في المستوى العام لألسعار حيث
يتم تعديل القيم اإلستبدالية لألصول غير النقدية (التي تأخذ أثر التغيرات النوعية في األسعار)
بالتغيرات الزمنية الناتجة عن تغير قيمة وحدة النقد (الرقم القياسي لمتغيرات العامة في األسعار)
(صقر ,2100 ,ص.)6
ووفقاً ليذا المدخل يتم تحديد قيمة المنشأة من خالل تقييم كافة ممتمكات المنشأة وفقاً لتكمفتيا
اإلستبدالية ,وحساب القيمة اإلستبدالية يقتضي إعادة تقدير األصول بواسطة خبراء فنيين وذلك
في مواجية التضخم الناتج عن اإلرتفاع المستمر في المستوى الخاص لألسعار.
ولقد تعرض ىذا المدخل لمعديد من اإلنتقادات تمثل أىميا فيما يمي (ابراىيم,2102 ,
ص)41
 .0صعوبة تقدير التكمفة اإلستبدالية المرتبطة بأصول المنشأة نظ اًر لصعوبة وجود أصل
يوفر خدمات مماثمة لما توفره األصول الممموكة لتمك المنشأة.
 .2تجاىل إظيار أصول المنشأة بقيمة تعكس مقدرتيا اإلقتصادية حيث أنيا تختمف من
منشأة ألخرى عمى الرغم من تماثل خطوط اإلنتاج عمى سبيل المثال.
 .0عدم إدراج األصول الفكرية بالقوائم المالية ,وبالتالي إىمال دورىا في تحقيق عوائد
مستقبمية لممنشأة ,ىذا عمى الرغم من إدراك ىذا المدخل ألثر تقمبات األسعار عمى
الحسابات عن طريق إعادة التقدير لألصول.
وعمى الرغم مما تم ذكره من مداخل أعاله تستخدم في تحديد قيمة المنشأة إلى أن ىنالك
العديد من المشاكل التي يمكن أن تواجو عممية تحديد ىذه القيمة أىميا؛ أن عممية تقدير قيمة
المنشأة تعتمد عمى اليدف من التقييم ,وبالتالي يمكن أن يكون لممنشأة أكثر من قيمة في نفس
الوقت وذلك يتوقف عمى طريقة التقييم ,وكذلك عمى اإلقتصاد القائم عمى المعرفة فإن الطرق
التقميدية اليمكن أن تفي بالغرض وذلك إلعتمادىا عمى الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة
التدفقات النقدية وىذه ال يمكن أن تعطي النتيجة المرضية كونيا تيمل حساب رأس المال
الفكري(.)Irina and Elvira, 2014, p.890
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ويستخمص مما سبق ,بأن أياً من المداخل السابقة الذكر يمكن أن يستخدم في تحديد وتقييم
قيمة المنشأة عمى الرغم من االختالف في طريقة التقييم ,وىنا يتفق الباحث مع ما جاء في
دراسة ( )Plenborg, 2002, p.304من أن المدخل كمما كان سيل اإلستخدام والفيم ,ويساعد
المستخدم عمى أداء أفضل في تقدير قيمة المنشأة ,فيو مدخل سيكون أكثر إعتماداً من قبل
منشآت األعمال.
ويرى الباحث بأن ىذا العرض كافي وموجز لما تم التعرض لو من إطار عام لمدراسة ومن
مفاىيم ذات إرتباط مباشر بالدراسة ,سواء كانت ىذه المفاىيم المسئولية البيئية والمراجعة البيئية,
وقيمة المنشأة ومداخل تحديدىا ,وبالتالي أصبح باإلمكان وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة
البيئية وتبيان أثره عمى قيمة المنشأة متضمناً عدداً من الخطوات والتي يحسب بأنيا كفيمة في
تحقيق النتائج المرجوة من ىذه الدراسة.
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املبحث انثبني
االطبر املقرتح ملزاجعت االنشطت انبيئيت
متهيذ
أصبحت القضايا المرتبطة بالبيئة ذات صمة أكبر بمنشآت األعمال ,عمى إختالف أشكاليا
وأىدافيا ,ألن ىذه القضايا باتت تشكل مشكمة إقتصادية واجتماعية وسياسية بل وأخالقية في
أنحاء العالم أجمع ,ونتيجة لذلك أصبح ىناك إتجاه قوي لدى المنشآت إلطالع المجتمع عمى
معمومات ماليو مدققو تتعمق بسياساتيا وأنشطتيا وأىدافيا البيئية والبرامج التي تنفذىا ,والتكاليف
والمنافع المرتبطة بتنفيذىا ,والكشف عن المخاطر البيئية ودور منشآت األعمال في االستجابة
ليا واتخاذ ترتيبات لدرئيا(درويش ,2101 ,ص.)0
إن اإلىتمام بالجانب البيئي واإلجتماعي من قبل منشآت األعمال ىو من أىم المتطمبات في
الوقت الحاضر ,كون ىذا الجانب يعتبر من الجوانب الميمة في تطور واستمرار عمل المنشآت
وذلك من خالل إلتزاميا بمسئولياتيا البيئية واإلجتماعية تجاه المجتمع والذي يوفر ليا فرص
النمو اإلقتصادي من خالل تحقيق األرباح وزيادة المكاسب وتعزيز قيمتيا السوقية وسمعتيا
البيئية داخل المجتمع (زين وآخرون ,2100 ,ص.)0
فقد أصبح أداء المنشأة فيما يتعمق بالمجتمع الذي تعمل فيو وتأثيرىا عمى البيئة جزءاً ىاماً
وحرجاً لقياس أدائيا بشكل عام وقدرتيا عمى االستمرار في العمل وبكفاءة .ويعد ىذا إنعكاساً
جزئياً لال عتراف المتزايد بالحاجة عمى ضمان وجود األنظمة البيئية الصحية وكذلك العدالة
اإلجتماعية والحوكمة التنظيمية الجيدة .وعمى المدى البعيد يتوقع أن تعتمد كافة أنشطة المنشآت
عمى صحة (سالمة) األنظمة البيئية في العالم ,بحيث تخضع المنشآت إلى فحص دقيق من
خالل أطرافيا المعنية المختمفة بما في ذلك المستيمكين أو العمالء والعمال واتحاداتيم التجارية
والمجتمع والمؤسسات غير الحكومية والباحثين والخبراء الماليين والجيات المانحة والمستثمرين
ومنشآت األعمال وغيرىا من الييئات.
وعميو فكان من الواجب األخذ بيذه العوامل والمتغيرات من قبل مينة المراجعة لتحديد أثرىا
عمى قيمة المنشأة وعمى سمعتيا البيئية .كون اليدف الرئيسي لمنشآت األعمال ذات التأثير
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السمبي المحتمل عمى البيئة ال يختمف عن اليدف من مراجعة اي منشأة أعمال أخرى  ,والمتمثل
في إبداء المراجع لرأيو الفني المحايد حول ما يقوم بمراجعتو سواء كان تقارير أو قوائم مالية .لكن
تحقيق اليدف الرئيسي يتأثر بعدد من العوامل منيا طبيعة نشاط المنشأة ونطاق عممية المراجعة
وىو مايتضح جمياً في حالة مراجعة المنشآت التي تزاول نشاطاً يحتمل أن يؤثر سمباً عمى البيئة
(جيرة ,2101 ,ص.)51
ومن خالل دراسة المسئولية البيئية لكل من المراجع الداخمي والمراجع الخارجي والعوامل
المؤثرة عمى عمميما والتي من أىميا االستقاللية والحياد ,فإن الباحث يرى أن قيام المراجع
الخارجي بيذه الميمة ىو افضل من تبني المراجع الداخمي ليا ,ذلك أن المراجعة الداخمية وميما
بمغت درجة جودة تصميميا وتشغيميا فانيا ال تتعدى أن توفر تأكيدات معقولة بشأن تحقيق
أىداف المنشأة .ويركز االطار المقترح عمى دور المراجع الخارجي في مراجعة األنشطة البيئية
في ثالثة مراحل وكما يمي:
 1.1.1املزحهت اآلوىل :انتحضري نعًهيت املزاجعت
إن عممية التحضير واالعداد لعممية المراجعة البيئية تتمثل في العديد من الخطوات التي
يجب عمى المراجع القيام بيا  ,وذلك قبل أن يقوم بأداء عممو من خالل تنفيذ عممية المراجعة
وتشمل-:

ً
أوال :حتذيذ اهلذف انزئيسي نعًهيت املزاجعت
يجب أوالً وقبل كل شيء أن يتم تحديد اليدف من عممية المراجعة الذي تَبغي إدارة المنشأة
الوصول إليو ,وفي جميع األحوال عادة ما يكون اليدف من عممية المراجعة كحد أدنى ىو
مراجعة األداء البيئي وتقييم مدى إلتزام المنشأة بالقوانين والتشريعات الصادرة لحماية البيئة,
والنظر في األحداث الطارئة التي تسبب إلتزامات بيئية عمى المنشأة ,وآثارىا عمى القوائم
والتقارير المالية (درويش ,2101 ,ص.)02
ويمكن القول بأن ىذه األىداف من الممكن أن تزيد الثقة في المعمومات التي تعكس األداء

البيئي لممنشأة من قبل أصحاب المصمحة والجيات ذات العالقة ,وفي اإلعتماد عمى القوائم
المالية أو أية تقارير أخرى تمت مراجعتيا في تقييم ىذا األداء ,وكمما كانت األىداف ذات تأثير

مباشر عمى إتخاذ الق اررات فإنيا تعتبر أىدافاً ذات أىمية كبيرة بالنسبة لإلدارة العميا في المنشأة.
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ً
ثبنيب :إعذاد فزيق انعًم
يجب أن يتكون فريق العمل من أشخاص ذوي دراية ومعرفة بالمنشأة المستيدفة وبعممياتيا
الصناعية ,وكل القوانين والتنظيمات البيئية التي تطبق عمييا ,وأيضاً الممارسات الحالية المتعمقة
باإلدارة البيئية .أما التكوين المحدد لمفريق فيعتمد عمى حجم المنشأة وطبيعة عممياتيا ,وفي
بعض األحيان أخذ العينات وقياس سريان السوائل في األنابيب (مشروع ترشيد الطاقة,0661 ,
ص.)20
إن عممية إختيار فريق العمل تحكميا العديد من العوامل والتي يجب أن تكون متوافرة في
عناصر الفريق من أجل القيام بميامو بالشكل المطموب .وبذلك فإن الباحث يتفق مع ما جاء في
دراسة (المبروك ,2101 ,ص )0من عوامل يرى أنيا ضرورية في طريق نجاح المراجع البيئي
عند قيامو بالمراجعة البيئية ,ومن أىميا مايمي:
أ .توافر المعرفة والمهارات في مجال المراجعة البيئية
يجب أن يكون المراجع عمى معرفة كافية باإلجراءات والسياسات اإلدارية والقوانين المتعمقة
بالبيئة وكيفية حمايتيا ومجاالت المساىمة في تقميل األخطار التي يمكن أن تحدث نتيجة
إستخدام منظمات األعمال لبعض المواد األولية واألدوات والمعدات التي تستخدم في عممياتيا
التشغ يمية والصناعية  ,ويعتمد مستوى المعرفة لدى المراجع في ىذه األحوال عمى مدى تعقيد
وطبيعة التأثيرات السمبية التي يمكن تحديدىا وماىية طرق معالجتيا أو التقميل منيا (السقا,
 ,2100ص.)012
ان توافر ىذا المستوى من المعرفة لدى المراجع البيئي يم ّكنو من فيم األحداث والعمميات
والتطبيقات المتعمقة بالعوامل البيئية والتي قد يكون ليا تأثير جوىري عمى القوائم المالية وعمى
عممية المراجعة .أما بالنسبة لمميارات فإن المراجعة البيئية تتطمب العديد منيا والتي يصعب عمى
مينة وحيدة أن توفرىا ,وان المينة التي تمتمك الميارة األساسية الالزمة ألداء المراجعة البيئية
يجب أن تتولى مسئولية القيام بيا ,وتعتبر الميارة المحاسبية ىي الميارة األساسية في ىذا
العمل( .عمي ,2101 ,ص )012ويجب أن يتميز المراجع بالقدرة عمى أداء مراحل المراجعة
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البيئية بالشكل الصحيح وما يتطمبو ذلك من ميارات فرعية متخصصة ,منيا عمى سبيل المثال
تقييم االلتزامات والمخاطر البيئية المختمفة (المبروك.)0 ,2100 ,
ويستخمص مما سبق ,أن المراجع البيئي حتى يكون عمى مستوى عالي من المعرفة والميارة
ُ

في عممو فإن من الضروري إدخالو لدورات تدريبية خاصة حول كيفية إجراء عممية المراجعة
البيئية ,حيث ستساىم ىذه الدورات وبشكل كبير في تحسين وتطوير قدراتو العممية والعممية في
تنفيذ عممو بالشكل المطموب مستقبالً.
ب .اإلستعانة بالخبرات في مختمف التخصصات.
بداية يجب إختيار قائد لمفريق من أجل أن يتولى ميمة تنفيذ وانجاح عممية المراجعة البيئية,
ويجب أن يتميز ىذا القائد بعدد من الصفات الضرورية والميمة وىي (مشروع ترشيد الطاقة,
:)22 ,0662
 أن يكون ممماً بمنتجات الشركة واألقسام اإلنتاجية بيا.
 يتميز بالتفيم الكامل لعمميات إدارة النفايات بالمنشأة.
 يممك القدرة عمى تحميل وتفسير البيانات المتعمقة بالعمميات الصناعية.
 عمى دراية وفيم بالق اررات المنظمة لمبيئة.
 لدية الفيم الكافي بمتطمبات التحكم بجودة المنتج.
 يمتمك القدرة عمى اإلتصال والتفاىم الجيد مع ميندسي المنشأة ومع اإلداريين واألفراد
العاممين عمى ٍ
حد سواء.
وبعد أن يتم إختيار قائد لمفريق يتم إختيار أعضاء الفريق  ,ومن أجل تشكيل فريق مراجعة
ناجح فسيكون من خالل دمج إسيامات األشخاص القائمين عمى العمميات المباشرة إلى جانب
الخبرات الداخمية والخارجية.
ويتبين من ذلك ,ان قائد الفريق يجب أن يكون مؤىالً عممياً وعممياً كمراجع بيئي ,وأن يكون
ممماً بالجوانب المحاسبية بشكل كبير وأن يكون متمتعاً باإلستقاللية بشكل كبير وكذلك تمتعو
بالروح القيادية التي تمكنو من إدارة عممية المراجعة بالشكل الصحيح ,أما بالنسبة لفريق المراجعة
فإن التخصصات التي تتوافر فيو تختمف من منشأة ألخرى وبالتالي فإنو يتم تحديدىا بحسب
حجم ونوعية النشاطات التي تمارس من قبل المنشآت.
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ت .توافر المعايير المهنية والقانونية والفنية المتعمقة بالبيئة
إن الوظيفة الرئيسية لممعايير المتعمقة بالبيئة تكمن في قدرتيا عمى الحكم عمى السموك البيئي
لممنشأة ,وتحديد مدى مناسبتو ومعقوليتو ,باإلضافة إلى الحكم عمى األداء الميني لممراجع
البيئي ,ومدى بذلو لمعناية المينية المعقولة .وأن الدراسات والتوصيات الصادرة عن معيد
المحاسبين القانونيين األمريكي ( )AICPAعام  0655ومجمس معايير المحاسبة المالية
( )FASBعام  8991واتحاد المحاسبين الدولي ( )IFACعام  2111عمى أن المراجعة البيئية
لممنشآت الصناعية يجب أن ترتكز بشكل أساسي عمى معايير وقواعد واضحة ومحددة ومتعارف
عمييا لتحقيق اإلتساق بين إجراءات المراجعة ومتطمبات البيئة (منصور ,2110 ,ص,)200
وتحتاج المراجعة البيئية إلى معايير أخرى باإلضافة إلى المعايير واإلرشادات المينية لتحقيق
متطمباتيا وتشمل المعايير القانونية والتنظيمية ,والمعايير الفنية ,والمعايير اإلقتصادية (عمي,
 ,2101ص.)024
ويستخمص مما سبق أن المعايير المينية وجودىا ميم كونيا تحدد مسئوليات المراجع البيئي
ُ

وفي نفس الوقت تمزمو العمل بيا وتساعد في الحد من وجود فجوة التوقعات التي تتولد أثناء قيام
المراجع بأداء عممو ,وكذلك وجود اإلرشادات البيئية التوضيحية يساعد المراجع البيئي في معرفة
وادراك أثر أداء المنشأة البيئي التي ىو بصدد مراجعة أعماليا ذات التأثير السمبي المحتمل عمى
البيئة ,أما وجود المعايير القانونية فأنيا تعطي إطا اًر قانونياً لعممية المراجعة البيئية وكذلك تمزم
المراجع البيئي بقيامو بعممو بكل مينية وحيادية وأمانة حتى ال يكون عرضو لممساءلة القانونية.

ً
ثبنثب :إعذاد خطت املزاجعت

بعد أن يتم إختيار رئيس الفريق واسناد ميمة العمل لو يقوم بالتخطيط لعممية المراجعة
واختيار أعضاء فريقو المساعدين ومن ثم تخصيص الميام عمييم ,وبحسب المعيار الدولي رقم
( )011فإن المراجع يقوم بوضع خطة المراجعة وتوثيقيا وبشكل يوضح النطاق المتوقع لعممية
المراجعة ,كما يجب عمل سجل تفصيمي لمخطة العامة لمم ارجعة لمداللة عمى تطوير عممية
المراجعة (حماد ,2114 ,ص.)61
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وبعد ذلك يقوم بدراسة النظام المحاسبي المعتمد في الوحدة االقتصادية حتى يتمكن من تقدير
المخاطر وأن يفيم من أين بدأت المعامالت ,وكيف إنتيت؟ وما ىي السجالت التي أثبتت فييا
والمستندات المعززة؟ وأن يفيم طبيعة القوانين والسياسات اإلدارية المتعمقة بالشؤون البيئية لكي
يرتب اإلجراءات بالشكل الذي يمكنو من الحصول عمى األدلة الكافية التي تدعم رأيو.
وعموماً فإنو يمكن تحديد الخطوات التي يتبعيا المراجع البيئي عند قيامو بوضع خطة المراجعة
وىي كما يمي(السقا ,2100 ,ص)011
 .0تحديد ىدف المراجعة البيئية لموحدة اإلقتصادية المعنية في ضوء أىدافيا العامة.
 .2تحديد اإلجراءات التي يمكن أن يحققيا برنامج المراجعة الذي سيضعو.
 .0اإلطالع عمى كافة القوانين والسياسات واألوامر اإلدارية التي تم اإلعتماد عمييا في
العمل المحاسبي.
 .1تقسيم العمل بين المساعدين من مختمف اإلختصاصات كالً حسب إختصاصو.
 .2متابعة عمل المساعدين من خالل البرنامج المخطط والمعد مسبقاً إلنجاز األعمال
المكمفين بيا.
وخالل عممية تخطيط المراجعة ,يجب أن يقوم المراجع الخارجي بعممية تفيم وتقييم مبدئي
لوظيفة المراجعة الداخمية  ,وذلك في الحاالت التي يتضح فييا أن المراجعة الداخمية سوف تكون
مالئمة لممراجعة الخارجية في بعض مجاالت عممية المراجعة .وبحسب معيار المراجعة الدولي
رقم ( )011فإن التفيم والتقييم المبدئي لوظيفة المراجعة الداخمية سيؤثر عمى قرار المراجع
الخارجي بشأن مدى إمكانية اإلستفادة من المراجعة الداخمية في تعديل أو تطوير طبيعة وتوقيت
ومدى إجراءات المراجعة الخارجية .ولمحصول عمى التفيم أعاله فيجب أن يسترشد المراجع
الخارجي بمجموعة المعايير التالية (حماد ,2114 ,ص)46
 موقع وظيفة المراجعة الداخمية في الييكل التنظيمي.
 نطاق الوظيفة.
 الكفاءة المينية.
 العناية المينية المعتادة.
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ويتضح ىنا ,إن إعداد خطة المراجعة والتي تقع مسئوليتيا عمى رئيس الفريق بشكل أساسي,
مع ضرورة مشاركة أعضاء الفريق في وضعيا ,وتعتبر من الخطوات الميمة في عممية المراجعة
حيث أن ىذه الخطوة تساىم وبشكل كبير في تحديد فترة المراجعة ,فكمما كانت الخطة واضحة
ومنظمة كانت عممية المراجعة تسير في الطريق الصحيح وال تواجييا أي عقبات.

ً
رابعب :مجع وتقييى املعهىيبث عن املنشؤة

وىي الخطوة األخيرة في مرحمة اإلعداد والتحضير لعممية المراجعة ,فبعد أن يقوم رئيس
الفريق بوضع خطة المراجعة فإنو يبدأ بالتعاون مع فريقو المساعد بجمع المعمومات عن
المنشأة وذلك وفقاً لممعيار الدولي رقم ( )002المعدل (تفيم طبيعة أعمال منشأة العميل
والبيئة التي تعمل فييا وتقييم مخاطر األخطاء الجوىرية) من أجل إكتساب الفيم الشامل
لطبيعة عمميا وأثرىا البيئي ونظام اإلدارة البيئية المتبع داخل المنشأة وذلك من خالل توثيق
السياسة البيئية لممنشأة وتحديد األىداف والمتطمبات البيئية وأدلة اإلجراءات البيئية ,وسجالت
تدريب العمال ,والمتطمبات التشريعية التنظيمية التي تخضع ليا المنشأة ,ونتائج واستنتاجات
المراجعات البيئية السابقة ميما كانت أىدافيا سواء أكانت ضيقة أو واسعة ,وتقارير
مراجعات اإلدارة لتقارير المراجعة البيئية (متضمنة التقارير عن اإلستدامة وعن فعالية نظم
اإلدارة البيئية) ,وسجالت الحوادث والظروف الطارئة وكيف تم التعامل معيا (لطفي,
 ,2112ص.)043
وىذه المعمومات ىي معمومات عامة عن المنشأة يتم جمعيا قبل البدء في عممية
المراجعة حيث تُفيد في اإلجابة عمى الكثير من األسئمة ,والتي ستكون محور عممية التنفيذ,
وتتم عممية التأكد من ىذه المعمومات من خالل الزيارات الميدانية لممنشأة من قبل فريق
المراجعة سواء كان رئيس الفريق أو أعضاؤه المساعدين  ,وعموماً فإنو يمكن تحديد البيانات
المفيدة والالزم جمعيا بواسطة فريق المراجعة (مشروع ترشيد الطاقة ,0662 ,ص)24
أ-معمومات عن التصميم; وتتضمن مايمي:
 مخططات العمميات الصناعية.
 توازن المواد والح اررة لمعمميات اإلنتاجية.
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 كتيبات التشغيل ومواصفات العمميات.
 قائمة بالمعدات متضمنة مواصفاتيا.
 مواصفات المياه ومعدالت اإلستخدام.
 مخططات األنابيب واآلالت.
 مخططات الصرف.
 مخطط كامل لمموقع.
ب-مسارات النفايات ومعمومات بيئية ,ويمكن أن تتضمن مايمي:
 التراخيص البيئية.
 أماكن تجميع وتخزين المواد الصمبة والضارة.
 مخططات لكل وحدات معالجة اليواء والمياه المستخدمة والمواد الضارة.
 كتيبات التشغيل الخاصة بوحدات المعالجة.
 تقارير التقييم البيئي.
 المخالفات البيئية السابقة.
ت-معمومات عن المواد الخام واإلنتاج ,ويمكن أن تتضمن مايمي:
 بيانات عن مكونات الناتج وكمياتو ومعدالت اإلنتاج.
 مخططات إستخدام المواد.
 سجالت شراء المواد وتخزينيا وكذلك تخزين المنتجات.
 سجل بيانات التشغيل.
 كتب التشغيل وطرق اإلستخدام.
ث-معمومات عن التكمفة ,وتتضمن المعمومات مايمي:
 معمومات جغرافية وتتضمن (القرب من المياه أو النظم البيئية الحساسة أو التجمعات
البشرية).
 تكمفة معالجة النفايات والتخمص منيا.
 تكاليف والمواد الخام والمنتج.
 تكاليف الصرف الصحي.
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 تكاليف التشغيل والصيانة.
 تقارير قسم الحسابات والتكاليف.
جـ-معمومات إضافية هامة ,وهذه المعمومات يمكن أن تتضمن مايمي:
 جدول التشغيل.
 معمومات البيع.
 إجراءات اإلدارة المطبقة.
 الييكل التنظيمي.
وبعد قيام المراجع بالحصول عمى المعمومات الكاممة حول طبيعة عمل المنشأة والتي من
ضمنيا فيم بيئتيا الرقابية واجراءات الرقابة فييا من وجية نظر بيئية  ,فإنو يجب أن تكون لديو
اإلجابات الوافية لألسئمة التالية والتي يمكن إعتبارىا مؤشرات حول األداء البيئي لممنشأة
(الوردات ,2100 ,ص)261
 ماىي القضايا البيئية في قطاع المنشأة  ,بشكل عام؟
 ىل تعمل المنشأة في قطاع معرض لمخاطر بيئية ميمة  ,بحيث تؤثر سمباً في البيانات
المالية لممنشأة؟
 ما ىي القوانين واألنظمة البيئية الواجبة التطبيق عمى المنشأة؟
 ىل تم إتخاذ إجراءات نظامية او تم إصدار تقارير من قبل الوكاالت الممزمة والتي قد
يكون ليا تأثير جوىري في المنشأة وبياناتيا المالية؟
 ىل ىناك سوابق لغرامات أو دعاوى قضائية ضد المنشأة أو مدرائيا تتعمق بأمور بيئية؟
 ىل ىناك أي دعاوى قضائية غير مفصول فييا تتعمق باإللتزام بالقوانين واألنظمة
البيئية؟
 ىل ىناك تغطية تأمينية لمخاطر البيئة؟
أما فيما يتعمق ببيئة واجراءات الرقابة ,فيجب عمى المراجع أن يكون قد حصل عمى إجابات حول
األسئمة التالية:
 ماىي فمسفة اإلدارة وأسموب تشغيميا الخاص ببيئة الرقابة بشكل عام (يتم تقييميا من
قبل المراجع  ,مستنداً إلى معرفتو بطبيعة عمل المنشأة بشكل عام)؟
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 ىل تتضمن ىيكمية تشغيل المنشأة تحديد مسئوليات ,ومن ضمنيا الفصل بين الواجبات
ألفراد معينين لمرقابة البيئية؟
 ىل لدى المنشأة نظام معمومات بيئية ,مستند إلى متطمبات المنظمين أو إلى تقييم
المنشأة ذاتيا لممخاطر البيئية؟
 ىل تقوم المنشأة بتشغيل نظام اإلدارة البيئية؟
 ىل قامت المنشأة طوعياً بنشر تقرير بيئي؟ وان كان األمر كذلك ,ىل تم التحقق من
صحة التقرير من طرف ثالث مستقل؟
 ىل لدى المنشأة إجراءات رقابية لمعالجة الشكاوى المتعمقة باألمور البيئية ,ومن ضمنيا
المشاكل الصحية ,والمقدمة من موظفي المنشأة أو األطراف الخارجية؟
 ىل لدى المنشأة إجراءات رقابية لمتعامل مع النفايات الخطرة ,والتخمص منيا ,طبقاً
لممتطمبات القانونية؟
 ىل توجد إجراءات رقابية لتحديد وتقييم األخطار البيئية ذات العالقة بمنتجات وخدمات
المنشأة؟
 ىل لدى اإلدارة معرفة بوجود أية مخاطر إللتزامات تنشأ نتيجة تموث الجو أو التربة أو
المياه (جوفية أو سطحية) أو أي شكاوى من موظفين أو أطراف أخرى لم يتم حسميا
تتعمق بأمور بيئية؟
أما فيما يخص المحاسبة البيئية وكيفية تسجيل المعامالت البيئية فإن عمى المراجع أن تكون
لديو معمومات حول مايمي ()Bernard E. Edu, 2009, p.9
 متى يتم رسممة التكاليف البيئية ومتى يجب أن تكون كمصروف؟
 كيف تؤخذ النفقات الناجمة عن البيئة واالستيالك ذات الصمة وانخفاض قيمة األصول
البيئية في االعتبار؟
 كيف يتم التعامل مع الخصوم البيئية وتصاريح التموث القابمة لمتداول؟
 ما ىي القضايا البيئية التي ينبغي أن تناقش من قبل اإلدارة وما ىي التقارير حول تمك
القضايا؟
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 وىل يتم إتباع الخطوات األساسية التالية في التعامل مع البيانات البيئية المستخدمة من
قبل المحاسبة البيئية:
 تصنيف البيانات البيئية.
 تجميع البيانات البيئية.
 تحميل البيانات البيئية.
 تقييم األثر من البيانات البيئية.
وىنا يمكن القول ,أن عممية جمع المعمومات عن المنشأة وتقويميا ىي المرحمة األخيرة في
عممية التحضير واإلعداد لعممية المراجعة ,وىي من الخطوات الميمة كونيا تُعطي تصو اًر كامالً
وواضحاً لفريق العمل عن المنشأة ونظاميا الداخمي وكذلك طبيعة نشاطاتيا  ,مما سيساعد بشكل
كبير في عممية تنفيذ المرحمة التالية من مراحل المراجعة والتي ىي مرحمة التنفيذ والتي ستتم من
خالل تحميل البيانات التي تم جمعيا واستخراج النتائج المتحققة منيا والتي سيتم بعد ذلك
ترجمتيا بشكل تقرير بيئي يرفع لمجية التي أوصت بعممية المراجعة.
 1.1.1املزحهت انثبنيت :تنفيذ عًهيت املزاجعت
يمكن أن تتم مرحمة التنفيذ من خالل خطوتين أساسيتين كما يمي:

ً
أوال :مجع أدنت اإلثببث

عمى المراجع البيئي أن يحصل عمى أدلة إثبات كافية ومالئمة تمكنو من الخروج
باستنتاجات حول مدى صحة وسالمة القياس واإلفصاح عن اإللتزامات البيئية من حيث
(الوجود ,واإلكتمال ,والتقييم ,العرض واإلفصاح) ,ويشير مفيوم الكفاية إلى كم األدلة ,أما مفيوم
المالءمة فيشير إلى نوعية أدلة اإلثبات ومدى صمتيا بتوكيد معين ودرجة الثقة التي يوفرىا
الدليل ,وأدلة اإلثبات من الممكن تعريفيا بأنيا "معمومات يحصل عمييا المراجع البيئي لمتوصل
إلى إستنتاجات ليكون حكمو الميني بشأن سالمة وصدق المعمومات المالية المتعمقة بااللتزامات
البيئية" (الشريف ,2100 ,ص.)060
وباإلضافة إلى ما تم ذكره من تساؤالت والتي يمكن إعتبارىا مؤشرات لألداء البيئي لممنشأة
تبمورت عند المراجع البيئي بعد معرفتو بطبيعة المنشأة وىياكميا التنظيمية وما قد توفر لديو من
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معمومات حول ىذه التساؤالت  ,فإنو يقوم _ وبمساعدة أعضاء فريقو _ بجمع أدلة إثبات إضافيو
من خالل مجموعة من اإلجراءات تشمل ما يمي (لطفي ,2112 ,ص)045
 .0مالحظة األنشطة والظروف المرتبطة بالتقييم من حيث توافقيا مع معايير نظام اإلدارة
البيئية المقررة لممنشأة.
 .2اإلستفسار من المسئولين المالئمين ,وتتمثل في (سؤال األفراد عن األنشطة التي
يقومون بأدائيا ,وما إذا كان يمكنيم تحديد الطرق التي عمى أساسيا يمكن أن يتحسن
األداء البيئي لمجاليم أو مجاالتيم).
 .0الحصول عمى المعمومات من مصادر خارجية ,عمى سبيل المثال مقاييس التحقق
المستخدمة عن طريق منشآت األعمال المماثمة األخرى أو أنماط الصناعة التي تقدم
مقاييس مرجعية مالئمة لتقييم األىداف والمتطمبات البيئية لممنشأة أو معمومات عن
العمميات البديمة التي تؤدي إلى مخمفات أقل أو استيالك منخفض لمماء أو الطاقة.
 .1إختبار السجالت والمستندات ,عمى سبيل المثال سجالت اإلنبعاثات واستخدام الماء
والطاقة والفاقد الناتج والتصرف فيو والصحة واألمان وتدريب العاممين.
 .2الفحص التحميمي ,عمى سبيل المثال تحميل جزء من المدخالت منسوباً إلى مخرجات
لمعممية ,وتقييم النطاق ومعدل التغير في األثر البيئي لنشاط أو منتج أو خدمة محددة
في أحد الفترات مقارنة بالفترة التالية.
 .3إختبارات ال تفاصيل ,عمى سبيل المثال إختبار عينات من سجالت بعض العوامل عمى
سبيل المثال إستخدام الطاقة والماء ,واإلنبعاثات والمخمفات الناتجة والتصرف فييا وما
إلى ذلك لتقييم ما إذا كانت النتائج المسجمة تتوافق مع النتائج الفعمية.
ويستخمص مما سبق ,أن جوىر عممية المراجعة يتمثل في عممية تجميع وتقييم أدلة اإلثبات
ُ

وأن المراجع البيئي وبعد أن يقوم بجمع ىذه الدلة والتي يجب ان تكون متصفو بخاصيتي الكفاية
والمالءمة قد أصبحت لديو قاعدة بيانات يمكن من خالليا تنفيذ عممية المراجعة بالشكل المناسب
والمخطط لو.
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ً
ثبنيب :إجزاءاث تنفيذ املزاجعت وتقييى أدنت اإلثببث
يمكن تحديد إجراءات تنفيذ عممية المراجعة من خالل (منصور ,2110 ,ص)212
 تقييم فعالية الوسائل الرقابية التي تطبقيا المنشأة لحماية البيئة من اآلثار السمبية
ألنشطتيا.
 تقييم السياسات والخطط والبرامج المتعمقة باألداء البيئي لممنشأة.
 تحديد األضرار البيئية التي تسببيا المنشأة واإلنتياكات البيئية الممكنة.
 تقييم مدى كفاءة وفعالية إدارة الموارد الطبيعية والبيئية.
 تحديد القيود واإلشتراطات البيئية المفروضة عمى نشاط المنشأة من خالل التشريعات
البيئية.
 فحص تقارير متابعة األداء البيئي لمتعرف عمى فعالية النظام المطبق في مجال
المحافظة عمى البيئة.
 دراسة مدى وفاء نظام اإلدارة البيئية في اإلفصاح عن اإللتزامات والقيود واإلشتراطات
البيئية.
 قياس قدرة التقارير المالية وممحقاتيا حول إفصاحيا عن اإللتزامات البيئية الفعمية
والمتوقعة.
كذلك يمكان إضافة مجموعة أخرى من اإلجراءات والتي يمكن أن يقوم بيا المراجع البيئي خالل
عممية التنفيذ يمكن تحديدىا فيما يمي (الجبري)51 ,2114 ,
 إجراء إختبارات عمى مستويات التموث في المواقع.
 زيادة فعالية المعمومات الواردة في سجالت التموث بالتركيز عمى الفصل بين الميام
واإلجراءات المرتبطة بتسوية الوقائع التي تنطوي عمى مخاطر بيئية.
 إجراء فحص فني إلجراءات األمن والرقابة.
 التحقق من كفاية التغطية التأمينية المتعمقة بالقضايا البيئية.
 فحص سجالت األداء البيئي.
و بعد أن يتم جمع أدلة اإلثبات وتحديد متغيرات التنفيذ فإن فريق المراجعة يقوم بفحص نتائج
إجراءات المراجعة المؤداة لمتأكد مما إذا كان قد جمع األدلة الكافية لكل قطاع لممراجعة وتكوين
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رأي حول ما تم مراجعتو من متغيرات وأن أي حاالت جوىرية تمثل عدم تطابق مع معايير
وا جراءات نظام اإلدارة البيئية يجب أن يتم تقييميا لتحديد طبيعتيا وتأثيراتيا .باإلضافة لذلك فإن
الفرص الخاصة بالمنشأة لتحسين نظام اإلدارة البيئية يجب أن يتم تحديدىا وحيثما يكون ذلك
مالئماً فإنو يجب أن يتم وضع المقترحات المالئمة (لطفي ,2112 ,ص.)051
ويرى الباحث أ ن ما تم تحديده من إجراءات تنفيذ لعممية المراجعة ىي كفيمو بقيام المراجع
البيئي بعممو كما ىو مخطط لو ,وأن عممية المراجعة البيئية ستُعطي بال شك النتائج المرجوة
منيا ل تحقيق األىداف التي يتم وضعيا وتحديدىا في بداية عممية المراجعة .وبعد إكتمال عممية
تنفيذ الم ارجعة فإن المراجع يكون أمام مرحمة أخرى من مراحل عممية المراجعة أال وىي مرحمة
ترجمة النتائج التي تم التوصل إلييا عمى شكل معمومات يتم توضيحيا واعالنيا من خالل تقرير
بيئي يقوم المراجع البيئي بإعداده في نياية عممية المراجعة.
 2.1.1املزحهت انثبنثت :إعذاد تقزيز املزاجع انبيئي عن األداء انبيئي نهًنشآث
ُيعد تقرير المراجعة بمثابة ذروة عممية المراجعة ,وما تتم عممية تجميع وتقييم أدلة اإلثبات

الكافية والمناسبة إال بغرض التعبير عن رأي ,وىذا الرأي ىو اليدف القاطع لممراجع ,وال يمكن

التعبير عن الرأي إال بعد أن يكون المراجع قد أكمل جميع إختبارات المراجعة (حماد,2114 ,
.)64
أي أن التقرير يمثل المحطة األخيرة في عممية المراجعة ويعد أداة توصيل لممعمومات وبياناً
عن درجة التناسق بين المعمومات المحاسبية والمعايير المعتمدة ويمثل تمخيصاً لألفكار الرئيسة
في وصف عممية المراجعة .ويمكن تعريف تقرير المراجع البيئي عمى أنو "عممية توصيل نتائج
المراجعة إلى المستخدمين" .وقد أوضحت لجنة األونكتاد عام  2110عدة خصائص لتقرير
المراجع منيا الصدق واألمانة ,أي عدم التحيز وكذلك الصراحة والوضوح ,وىذا يتطمب من
المراجع أن يختبر سبل الرقابة من أجل جمع األدلة ,حيث أن تعزيز األدلة يدعم رأي المراجع,
كما أن االستقاللية تتيح لممراجع العمل الحيادي وغير المتحيز خالل أداء إختبار المراجعة وتقييم
النتائج واصدار التقرير ,أي حياد في اإلجراءات التنفيذية وحياد في التقييم واألىم حياد في إبداء
الرأي الوارد في تقرير المراجع (السقا ,2100 ,ص.)014
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ويفصح المراجع البيئي في التقرير عن رأيو في مدى إتباع المنشأة لمسموك البيئي المناسب,
ُ

ونطاق الفحص الذي قام بو لمنظام البيئي المطبق بالمنشأة باإلضافة إلى نوعية وكمية أدلة
اإلثبات التي اعتمد عمييا والفترة التي يغطييا التقرير.
ومن أجل ضمان عمميات الفحص والتقييم والنتائج المتوقعة لممراجعة البيئية فإن األمر

يستمزم توافر مجموعة من المعايير الخاصة باختيار المعمومات البيئية ومجموعة من المقومات
الرئيسية إلعداد تقرير المراجعة البيئية وكذلك الجوانب الواجب توافر معمومات حوليا في التقرير
وعمى النحو التالي:

ً
أوال :املعبيري اخلبصت بإختيبر املعهىيبث انبيئيت
وىذه المعايير يمكن إيجازىا في اآلتي (بدوي ,2111 ,ص)212
.1المالءمة
يجب توافر المالءمة في المعمومات التي تدرج في التقرير البيئي وأن تكون مركزة عمى
عالقة ىذه المعمومات باليدف الذي أُعدت من اجمو.
.2البعد عن التحيز
ضرورة أن تكون المعمومات حيادية بحيث تعكس الحقائق بنزاىة دون تحريف وأن تعكس
التأثيرات اإليجابية والسمبية لمعمميات البيئية المتعمقة بمسئولية المنشأة عن نتائج ىذه العمميات.
.3القابمية لمفهم
يتطمب ىذا المعيار ضرورة أن تتوافق داللة المعمومات التي يحتوييا التقرير البيئي عمى
القدرات اإلستيعابية لمستخدمييا  ,وىذا المعيار مطمب أساسي ينبغي االلتزام بو عند إعداد
التقرير البيئي.
.4المرونة
ويقضي ىذا المعيار بضرورة إستمرار قدرة التقرير البيئي عمى خدمة إحتياجات المستفيدين
منو في الظروف المتغيرة وىو من المعايير الواجب توافرىا لضمان فعالية اإلتصال خصوصاً في
التقرير البيئي الذي تتصف عناصر موضوعو بالحركية والديناميكية.
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ً
ثبنيب :املقىيبث انزئيسيت إلعذاد تقزيز املزاجعت انبيئيت
يمكن تحديد ىذه المقومات باآلتي (منصور ,2110 ,ص)201
 أن ُيفصح التقرير عن المعمومات ذات الصمة بالتأثيرات البيئية ألنشطة المنشأة.

 أن يتضمن التقرير النتائج األساسية من عممية الفحص والتقييم لمسياسات والممارسات
البيئية لممنشأة.
 أن يوضح التقرير مدى إتباع المنشأة لسموك بيئي مناسب.
 أن يشتمل التقرير عمى أوجو القصور في نظم اإلدارة البيئية والتي ظيرت خالل عمميات
الفحص والتقييم.
 أن يوضح التقرير مدى توافر نظام معمومات بيئي يمكن اإلعتماد عميو في توفير أدلة
اإلثبات المناسبة.
 أن يتضمن التقرير المجاالت واألنشطة والبرامج البيئية التي خضعت لعممية الفحص
والتقييم.
 أن يوضح التقرير مدى إلتزام المنشأة بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية.
أعدت وفقاً لممعايير الفنية
 أن ُيبين التقرير ما إذا كانت القوائم والتقارير البيئية قد ُ
والمينية المقترحة.

 أن يكشف التقرير المخاطر البيئية التي تواجييا المنشأة واإلجراءات التي أتُخذت
إلقصائيا أو تقميصيا.
 أن يحدد التقرير طبيعة وخصائص الخدمات التي يقوم بيا المراجع البيئي وحدود
مسئوليتو عن أدائيا.
 أن يبين التقرير مدى توافر نظام لممحاسبة البيئية يساعد في تحقيق أىداف المراجعة
البيئية.
 أن يشير التقرير إلى اإلجراءات والسياسات المتبعة لتخطيط ورقابة األنشطة والبرامج
البيئية.
 أن يوضح التقرير مدى توافر نظام لمرقابة الداخمية عمى األداء البيئي لممنشأة.
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 أن يكشف التقرير مدى كفاءة المنشأة في القيام باألنشطة والبرامج البيئية التي تؤدى إلى
حماية البيئة.

ً
ثبنثب :املعهىيبث انىاجب تىافزهب يف انتقزيز
عند إعداد تقرير المراجعة البيئية وصياغتو بشكل نيائي يتم وضع تاريخ لو ويتم التوقيع
عميو من قبل رئيس فريق المراجعة  ,ثم يتم توجييو إلى الجية التي طمبت القيام بعممية
المراجعة ,متضمناً معمومات كاممة حول مايمي (لطفي ,2112 ,ص)050
 األىداف والنطاق المتفق عمييما في عممية المراجعة.
 الوظائف واألنشطة محل المراجعة.
 تحديد موظفي المنشأة المسئولين عن الوظائف واألنشطة محل المراجعة.
 المعايير التي عمى أساسيا يتم أداء عممية المراجعة.
 الفترة التي تغطييا عممية المراجعة وتاريخ عممية المراجعة.
 نتائج المراجعة المرتبطة بأدلة اإلثبات المؤيدة.
 االستنتاجات حول مايمي:
 مستوى اإللتزام بالسياسة البيئية لممنشأة.
 األداء والتقدم البيئي لممنشأة.
 مدى مالءمة نظام اإلدارة البيئية لممنشأة وأنشطتيا ومنتجاتيا وخدماتيا وآثارىا
البيئية.
 األىداف والمتطمبات البيئية لممنشأة.
 مدى فعالية تشغيل نظام اإلدارة البيئية.
 مدى فعالية وامكانية اإلعتماد عمى ترتيبات المنشأة الخاصة بمتابعة آثارىا البيئية.
 إلتزام المنشأة بالمتطمبات التشريعية واجبة التطبيق.
 التوصيات الخاصة باإلجراء التصحيحي أو الخاصة بالتحسينات المرتبطة بنظام اإلدارة
البيئية لممنشأة وأدائيا البيئي أو اإللتزام بالمتطمبات التشريعية الواجبة التطبيق.
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ويمكن القول بأن المراجع البيئي من الضروري أن يأخذ بيذه المعايير والمقومات الرئيسية
عند إعداد تقريره ,وذلك لكي تكون المعمومات صحيحة ويكون التقرير واضح وغير مبيم وبالتالي
يمكن اإلعتماد عميو وعمى المعمومات التي يحتوييا من قبل المستخدمين ومتخذي الق اررات.
وميكن تىضيح اإلطبر املقرتح ين خالل املخطط انتبيل:
شكل رقم ()2
اإلطار المقترح لمراجعة األنشطة البيئية*

مرحمة التحضير

مرحمة التنفيذ
.8جمع أدلة اإلثبات.

 .8تحديد الهدف الرئيسي
من عممية المراجعة.

.2إجراءات تنفيذ عممية
المراجعة وتقييم ادلة

.2اعداد فريق العمل.

اإلثبات.

.3اعداد خطة المراجعة.

مرحمة التقرير
.8المعايير الخاصة
بأختيار المعمومات
البيئية.
.2المقومات الرئيسية
إلعداد التقرير.

4جمع وتقويم المعمومات

.3الجوانب الواجب

عن المنشأة.

توافرها معمومات حولها
في التقرير



المستخدمون



متخذي الق اررات

معمومات
عمى شكل تقرير

*المصدر :إعداد الباحث
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خالصت انفصم انثبني
تناول الباحث في هذا الفصل قيمة المنشأة ومداخل تحديدها ,وكذلك وضع إطار مقترح
لمراجعة األنشطة البيئية ,من خالل المبحثين التاليين:
.1قيمة المنشأة ومداخل تحديدها
تطرق الباحث في بداية المبحث لطبيعة القيمة بشكل عام وذلك من خالل تحديد مفيوميا
وأنواعيا مبينآ بأن القيمة المستمرة لممنشأة ىي األكثر أىمية بين األنواع األخرى وذلك إلعتمادىا
عمى تفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت عمى عكس القيم األخرى التي تعتمد عمى قيم
تاريخية وافتراضات ال يمكن أن تعطي النتائج المنتظرة منيا ,ومن ثم قام بتحديد األسس التي
تحكم قياس ىذه القيمة.
ثم تعرض الباحث لمفيوم قيمة المنشأة ومداخل تحديدىا وىي (المدخل الدفتري والمدخل
السوقي ومدخل التدفقات النقدية المخصومة والمدخل اإلستبدالي) ذاك اًر إيجابيات وعيوب كل
مدخل ,مؤكداً عمى أن عممية تقدير قيمة المنشأة تعتمد باألساس عمى اليدف من التقييم وأنيا
ستختمف تبعاً إلختالف مدخل القياس ,وأنو كمما كان المدخل يتميز بسيولة اإلستخدام والفيم
سيكون المدخل األكثر إعتماداً من قبل منشآت األعمال.
.2اإلطار المقترح لمراجعة األنشطة البيئية
قام الباحث بوضع إطار مقترح مكون من ثالث مراحل؛ المرحمة األولى ,مرحمة التحضير
لعممية المراجعة ,بين فييا الخطوات الواجب إتباعيا من قبل المراجع والتي ىي (تحديد اليدف
من المراجعة ,واعداد فريق العمل ,واعداد خطة المراجعة ,وجمع وتقويم المعمومات عن المنشأة),
مؤكداً عمى أن أعضاء فريق العمل يجب أن تتوافر فييم مجموعة من الخصائص والتي من
أىميا المعرفة والميارات في مجال المراجعة البيئية ,مؤكداً عمى أن عممية جمع المعمومات عن
المنشأة وتقويميا ىي من أىم الخطوات العطائيا التصور الكامل والواضح عن المنشأة ونظاميا
الداخمي وطبيعة األنشطة التي تزاوليا ,وىذا ما سيساعد في القيام بالمرحمة الثانية وىي مرحمة
التنفيذ والتي بين فييا المراجع االجراءات التي يمكن إتباعيا لتنفيذ عممية المراجعة بالشكل
المطموب.
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أما المرحمة الثالثة فيي مرحمة إعداد التقرير البيئي بصورتو النيائية ,وفييا حدد الباحث
المعايير الخاصة باختيار المعمومات البيئية التي سيتضمنيا التقرير وما ىي المقومات الرئيسية
إلعداده؟ وكذلك الجوانب الواجب توافر معمومات حوليا في التقرير ,مؤكداً عمى أن المراجع عميو
صياغة تقريره بطريقة مفيومة وتمبي رغبات الجيات المستفيدة وأن يتميز بالموضوعية والرأي
الفني المحايد.
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الفصل الثالث
الدراسة التطبيقية

الفصل الثالث
الذراسح التطثيقيح
مقذمح
تيدف ىذه الدراسة إلى الحصول عمى دليل عممي عن أىمية أثر مراجعة األنشطة البيئية
عمى قيمة المنشأة في بيئة األعمال العراقية من خالل تقديم إطار مقترح لمراجعة أنشطتيا
البيئية ,وذلك عن طريق تحميل وجيات النظر العممية والعممية لمفئات المعنية بالدراسة ,من خالل
إختبار فروض الدراسة وتحديد مدى قبول ىذه الفروض من عدمو.
وقام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية من خالل اإلعتماد عمى عمل قائمة إستقصاء إلختبار مدى
صحة فروض الدراسة ,من خالل إستقراء وتحميل آراء ثالث فئات وقع عمييا إختيار الباحث نظ اًر
ألنيا تمثل الفئات ذات الصمة بموضوع الدراسة وأكثر الفئات التي يمكن الحصول منيا عمى
إجابات منطقية تتسم بالواقعية نتيجة لقدرتيا عمى فيم وتقييم موضوع الدراسة ,وتتمثل ىذه الفئات
في:
 .1أعضاء ىيئة التدريس في أقسام المحاسبة في كميات اإلدارة واإلقتصاد في الجامعات
العراقية.
 .2المديرون الماليون والمحاسبون في منشآت األعمال العراقية (المسجمة في سوق بغداد
لألوراق المالية) كمعدين لمقوائم المالية.
 .3مكاتب المحاسبة والمراجعة والمتمثمة في مراقبي الحسابات من الصنف األول والثاني
بحسب النشرة الصادرة من مجمس مينة مراقبة وتدقيق الحسابات (مراقبي الحسابات
المجازين لمعمل لمعام  2115المعدلة).
وينقسم ىذا الفصل إلى المبحثين التاليين:
المبحث األول :منهجية الدراسة التطبيقية.
المبحث الثاني :عرض وتفسير نتائج التحميل اإلحصائي إلختبارات الفروض.
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املثحث األول
منهجيح الذراسح التطثيقيح
يتضمن هذا المبحث مايمي:
 -1فروض الدراسة
 -2تحديد مجتمع البحث واختيار العينة محل الدراسة
 -3أسموب الدراسة
 -4تصميم قائمة اإلستقصاء
 -5توزيع قوائم اإلستقصاء وتمقي الردود
 -6األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 -1فروض الذراسح
فييي ضييوء طبيعيية مشييكمة الد ارسيية وأىميتيييا وأىييدافيا يمكيين صيييا ة فييروض الد ارسيية عمييى النحييو
التالي:
أ .ال يوجييد اخييتالف معنييوي بييين مفييردات عينيية الد ارسيية حييول األنشييطة الالزميية لتعظيييم قيميية
المنشأة.
ومن ىذه الفرضية يتم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لمجال العمل (الوظيفة).
 ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لممؤىل العممي.
 ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لسنوات الخدمة.
ب .ال يوجد إختالف معنوي بين منشآت األعمال محل الدراسة حول مؤشرات األداء البيئي
والالزمة لتعظيم قيمة المنشأة.
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ت .ال يوجد ارتباط معنوي لإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة.
ومن ىذه الفرضية يتم اشتقاق الفرضيتين التاليتين:
 ال يوجد ارتباط معنوي بين جميع أبعاد اإلطار المقترح وقيمة المنشأة.
 ال يوجد تأثير معنوي لإلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئي.
ث .ال يوجييد تييأثير معنييوي لإلطييار المقتييرح عمييى تقييييم األداء البيئييي لمنشييآت األعمييال محييل
الدراسة".
 -2حتذيذ جمتمع الذراسح وإختيار العينح حمل الذراسح
تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة عمى النحو التالي:
أ -جمتمع الذراسح
ينقسم مجتمع الدراسة إلى ثالث فئات كما يمي:
جدول رقم ()2
مجتمع وعينة الدراسة

م

الفئة المستهدفة

المجتمع

أعضاء ىيئة التدريس في أقسام المحاسبة في
1

األكاديميون في الجامعات العراقية كميي ي ي ييات االدارة واإلقتصي ي ي يياد في ي ي ييي الجامعي ي ي ييات
العراقية.
في منشآت األعمال العراقية (المسجمة في

2

سوق بغداد لألوراق المالية) كمعدين لمقوائم

المديرون الماليون والمحاسبون في

المالية.

منشآت األعمال العراقية

مراقب يو الحسييابات ميين الصيينف األول والثيياني
3

بحس ي ييب النشي ي يرة الص ي ييادرة م ي يين مجم ي ييس مين ي يية

المراجعون الخارجيون

مراقبيية وتييدقيق الحسييابات (مراقبييي الحسييابات
المجازين لمعمل لعام  2115المعدلة).
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ب -عينح الذراسح
تم إختيار عينية مين مجتميع الد ارسية وقيد إعتميد الباحيث فيي تحدييد مفيردات ىيذه العينية عميى
أسييموب العينييات العشيوائية ,نظ ي آر لعييدم ت يوافر المعممييات اإلحصييائية لفئييات الد ارسيية ,وبالتييالي عييدم
إمكانية اإلعتماد عمى أسموب العينات اإلحصائية في تحديد عينة الدراسة.
وباستخدام األسموب أعاله تم تطبيق المعادلة التالية في تحديد حجم عينة الدراسة:

حيث أن:
 Xتمثل حجم عينة فئة المجتمع
 bحجم مجتمع الفئة
 Sحجم العينة المستيدفة*
 mحجم المجتمع الكمي (اإلجمالي)
وعميو فإن النتائج كانت كما يمي:
أ .األكاديميون

وتكون النتيجة كما يمي:

مفردة = 98.2 ~ 98

ب .المديرون الماليون والمحاسبون

وتكون النتيجة كما يمي:

مفردة = 73.6 ~ 74

ج .المراجعون الخارجيون
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مفردة = 62.1 ~ 61

وتكون النتيجة كما يمي:

*تم إستخراج العينة المستيدفة باستخدام برنامج Sample Size
 -3إسلىب الذراسح
اعتمد الباحث في الدراسة التطبيقية عمى أسموب قائمة اإلستقصاء ,حيث قام بإعداد ىذه
القائمة عمى شكل أسئمة تم صيا تيا في ضوء فروض وأىداف الدراسة ,وقد تم توزيع القائمة
عمى عينو من أعضاء ىيئات التدريس في أقسام المحاسبة في كميات اإلدارة واإلقتصاد في
الجامعات العراقية ,والمديرين الماليين والمحاسبين في منشآت األعمال العراقية (المسجمة في
سوق بغداد لألوراق المالية) كمعدين لمقوائم المالية ,ومراقبي الحسابات الخارجيين المعتمدين في
العراق ,وقد تم عمل مقابالت شخصية مع بعض مفردات العينة ومراسمة أخرون عبر البريد
االلكتروني وذلك لمتحقق من مدى مالءمة أسئمة اإلستقصاء من ناحية ,وفيم المستقصين لمعنى
ومضمون األسئمة من ناحية اخرى.
 -4تصميم قائمح اإلستقصاء.
تم تصميم أسئمة قائمة اإلستقصاء بحيث تشمل مايمي:
أ -بيانات شخصية عن المستقصى منيم (الصفات الديمو رافية) إلستخداميا في تحميل
العالقة بين إجابات المستقصى منيم وخبرتيم العممية والعممية.
ب -أسئمة تم صيا تيا حسب مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleوتم صيا تيا
بالطريقة التالية:
شكل رقم ()3
نموذج إستمارة األستقصاء حسب مقياس ليكرت الخماسي

اإلجابة الوصفية
الترجيح الرقمي

موافق تماماً
()5

موافق

محايد

()4

()3
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غير موافق
()2

غير موافق
تماماً
()1

 -5تىزيع قىائم اإلستقصاء وتلقي الردود
جدول رقم ()3
بيان عدد إستمارات اإلستقصاء الموزعة وغير المستممة والمستردة والمستبعدة والصالحة لمتحميل ونسبة
اإلستجابة عمى مستوى فئات عينة الدراسة

البيان

عدد

عدد

عدد

عدد

نسبة اإلستجابة

اإلستمارات

اإلستمارات

اإلستمارات

اإلستمارات

لإلستمارات الصالحة

الموزعة

غير

المستردة

الصالحة

لمتحميل

المستممة

أعضاء هيئة

98

82

16

82

4884

التدريس
المديرون

74

47

27

47

4864

الماليون
والمحاسبون
مراقبو الحسابات

62

51

11

51

4883

الخارجيون
اإلجمالي

234

54

184

184

4877

ومن خالل المعادلة التالية تم إستخراج نسبة اإلستجابة من قبل مفردات عينة الدراسة:

حيث أن:
 Xتمثل نسبة اإلستجابة لكل فئة
 Rعدد اإلستمارات المستممة
 Dعدد اإلستمارات الموزعة
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وفي ضوء الجدول السابق يتضح أن معدل القوائم الصالحة لمتحميل اإلحصائي لكل فئة مين
فئات الدراسة ُيعد معدل مناسباً ,وىو ما يمكن اإلعتماد عميو في إختبار فروض الدراسة.
 -6األسالية اإلحصائيح املستخذمح يف الذراسح
بعد مراجعة إستمارات اإلستقصاء ,قام الباحث بترميز البيانات وادخال إجاباتيا عمى الحاسب
اآللي بأستخدام برنيامج التحمييل اإلحصيائي Statistical Package for Social Sciences
( ,)Spss Ver.22وذلييك إلج يراء التحميييل الوصييفي لمبيانييات ,وذلييك بيييدف التعييرف عمييى قيييم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ,حيث إستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
أ .األساليب اإلحصائية اإلعتمادية Reliability Statistics
وىييي األسيياليب التييي تيييتم بمييدى إمكانييية اإلعتميياد عمييى نتييائج تحميييل بيانييات قائميية اإلستقصيياء,
بمعنى مدى تجانس اإلجابيات بيين المستقصيى مينيم وميدى إمكانيية تعمييم نتائجييا عميى المجتميع
وذلييك ميين خييالل إختبييارات معامييل الثبييات ومعامييل الصييدق ,وقييد تييم اإلعتميياد عمييى معامييل ألفييا
كرونباخ (.)Alpha Cronbach
ب .األساليب اإلحصائية الوصفية Descriptive Statistics
وىييي تمييك األسيياليب التييي تعنييى بإعطيياء معمومييات عيين خصييائ
بيدف تحديد سمات وخصائ

البيانييات الداخميية فييي التحميييل

واتجاىات عينة الدراسة نحو فروضيا ,ومنيا:

 الوسييط الحسييابي  Meanلمعرفيية مييدى إرتفيياع أو إنخفيياض إجابييات مفييردات الد ارسيية عيين
محاورىا الرئيسية.
 اإلنحراف المعياري  Std. Deviationلمعرفة تشتت إجابات مفردات عينة الد ارسية عين
المتوسط العام لإلجابات.
 معامل اإلختالف  Coefficient of Varianceحيث يعد أنسب األساليب اإلحصائية
التي تستخدم لقيياس درجية التشيتت فيي إسيتجابات مفيردات عينية الد ارسية ,ويشيير التقيارب
بين المعامالت إلى تجانس مفردات العينة.
ج .تحميل اإلنحدار المتدرج Multiple Linear Regression
وقد استخدم ىذا النوع من التحميل لتحديد العالقة بين المتغيرات (وىي المتغير المستقل ,والمتغير
التابع) ,وتحديد مدى تأثير المتغير المستقل عمى المتغير التابع.
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املثحث الثاني
عرض وتفسري نتائج التحليل اإلحصائي إلختثاراخ الفروض
يتضمن ىذا المبحث مايمي:
 -1إختبار صدق وثبات أداة الدراسة الميدانية.
 -2التحميل اإلحصائي الوصفي.
 -3تحميل االختالف بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة.
 -4تحميل االرتباط واإلنحدار بين متغيرات الدراسة.
ً
أوال :اختثار صذق وثثاخ أداج الذراسح امليذانيح
قام الباحيث بيإجراء اختبيار الصيدق والثبيات لقائمية االستقصياء عقيب التصيميم المبيدئي لييا ,وذليك
عمى النحو التالي:
 .1صدق االستقصاء
يقصد بصدق االستقصاء أن تقييس أسيئمة االستقصياء ميا وضيعت لقياسيو ,بييدف التأكيد مين
قييدرة المقييياس الفعمييية عمييى قييياس مييا يفتييرض قياسييو بدقيية ,ولقييد قييام الباحييث بالتأكييد ميين صييدق
االستقصاء بطريقتين:
أ .اعتماد المحكمين
عرض الباحث قائمية االستقصياء فيي صيورتيا المبدئيية عميى مجموعية مين السيادة المحكميين
تألفت من عدد من األساتذة المتخصصين فيي المحاسيبة بكميية التجيارة بجامعية المنصيورة وجامعية
تكريييت بييالعراق ,ولقييد أشييار بعضيييم إلييى ضييرورة إعييادة ترتيييب بع يض الفق يرات ,فييي حييين أشييار
الييبعض اآلخيير إلييى إعييادة صيييا ة بعييض العبييارات ,وبعضيييم أشييار إلييى حييذف بعييض العبييارات
حيييث أنيييا مكييررة ,ولقييد قييام الباحييث بتعييديل القائميية وفق ياً لمييا أشييار إليييو السييادة المحكمييين وبأخييذ
جميع المالحظات التي طمبت بعين االعتبار.
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ب .الصدق الذاتي
تم حسابو عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha

 Coefficientكما ىو موضح في الجدول رقم (.)4
 .2ثبات االستقصاء
يقصد بثبات االستقصاء االستقرار في نتائج قائمة االستقصاء وعدم تغيرىا بشكل كبيير فيميا
لو تم إعيادة توزيعييا عميى أفيراد العينية عيدة ميرات خيالل فتيرات زمنيية معينية تحيت نفيس الظيروف
والش ييروط ,ولق ييد تحق ييق الباح ييث م يين ثب ييات قائم يية االستقص يياء م يين خ ييالل معام ييل ألف ييا كرونب يياخ
 Cronbach's Alpha Coefficientكما ىو موضح في الجدول رقم (.)4
جدول رقم ()4
قيمة معامالت ألفا كرونباخ لمتغيرات الدراسة

المتغيرات واألبعاد

عدد العبارات معامل ألفا كرونباخ معامل الصدق

التحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية

4

1,842

1,919

تنفيذ عممية المراجعة

13

1,889

1,942

المقومات الواجب توافرىا في التقرير

14

1,898

1,947

اإلطار المقترح

31

48935

48966

تعظيم قيمة العميل

3

1,648

1,814

المحافظة عمى والء العميل

4

1,813

1,911

زيادة المبيعات

4

1,795

1,891

تعظيم قيمة المنشأة

11

48878

48937

ويتبين من الجدول رقم ( )4أن قيمة ألفا كرونباخ تراوحت ما بين (– 1,648
 ,)1,935وتعد ىذه القيم مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر االعتمادية والثقة بمتغيرات
الدراسة وتؤكد صالحيتيا لمراحل التحميل التالية.
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ً
ثانيا :التحليل اإلحصائي الىصفي
بناء عمى الردود الصالحة لمتحميل اإلحصائي التي تم الحصول عمييا ,قام الباحث بتوصيف
ً

المتغيرات الديمو رافية لعينة الدراسة والتي تتمثل في المؤىيل العمميي والمنصيب اليوظيفي وسينوات
الخبرة ,كما يتضح في الجداول التالية:
جدول رقم ()5
توزيع مفردات العينة وفقاً لممؤهل العممي

الفئة

التكرار

النسب المئوية

المتغير

دكتوراه

43

%23,9

المؤىل

ماجستير

64

%35,6

العممي

دبموم عالي

21

%11,1

بكالوريوس

47

%26,1

دبموم

6

%3,3

184

%144

المجموع

ويتضح من الجدول السابق ما يمي-:
بم ييد ع ييدد المستقص ييى م يينيم الحاص ييمون عم ييى مؤى ييل دبم ييوم ( )6مف ييردات بنس ييبة ( )3,3م يين
إجمالي حجم العينة ,وبمد عدد المستقصى منيم الحاصمون عمى البكالوريوس ( )47مفيردة بنسيبة
( )%26,1ميين إجمييالي حجييم العينيية ,كمييا بمييد عييدد الحاصييمون عمييى مؤىييل دبمييوم عييالي ()21
مفييردة بنسييبة ( )%11,1ميين إجمييالي حج يم العينيية ,فييي حييين بمييد عييدد الحاصييمون عمييى د ارسييات
عميييا /ماجسييتير ( )64مفييردة بنسييبة ( )%35,6ميين إجمييالي حجييم العينيية ,وبمييد عييدد المستقصييى
ميينيم الحاصييمون عمييى د ارسييات عميييا /دكتييوراه ( )43مفييردة بنسييبة ( )%23,9ميين إجمييالي حجييم
العينة.
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جدول رقم ()6
توزيع مفردات العينة وفقاً لممنصب الوظيفي

الفئة

التكرار

النسب المئوية

المتغير

أكاديمي

82

%45,6

مجال

مدير مالي

28

%15,6

العمل

مراجع

51

%28,3

(الوظيفة)

ير ذلك

19

%11,6

184

%144

المجموع

ويتضح لنا من الجدول السابق ما يمي-:
بمد عدد المستقصى منيم من األكاديميون ( )82مفردة بنسيبة ( )%45,6مين إجميالي حجيم
العينية ,كميا بميد عيدد الميديرين المياليون ( )28مفيردة بنسيبة ( )%15,6مين إجميالي حجيم العينية,
في حين بمد عدد المراجعيون ( )51مفيردة بنسيبة ( )%28,3مين إجميالي حجيم العينية ,وبميد عيدد
المستقصى منيم ما دون ذلك ( )19مفردة بنسبة ( )%11,6من إجمالي حجم العينة.

جدول رقم ()7
توزيع مفردات العينة وفقاً لسنوات الخبرة

الفئة

التكرار

النسب المئوية

المتغير

أقل من  5سنوات

33

%18,3

الخبرة

من  5إلى  11سنوات

44

%24,4

(طول مدة

من  11إلى  15سنة

53

%29,4

الخدمة)

أكثر من  15سنة

51

%27,8

184

%144

المجموع
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ويتضح من الجدول السابق ما يمي-:
بمييد عييدد المستقصييى ميينيم الييذين كانييت سيينوات خب يرتيم أقييل ميين ( )5سيينوات ( )33مفييردة
بنسبة ( )%18,3من إجمالي حجم العينة ,في حين بمد عدد المستقصى منيم الذين كانت تتراوح
سيينوات خب يرتيم ميين ( )5سيينوات إلييى ( )11سيينوات ( )44مفييردة بنسييبة ( )%24,4ميين إجمييالي
حجم العينة ,كما بمد عدد المستقصى منيم اليذين كانيت سينوات خبيرتيم تتيراوح مين ( )11سينوات
إلي ييى ( )15سي يينة ( )53مفي ييردة بنسي ييبة ( )%29,4مي يين إجمي ييالي حجي ييم العيني يية ,وأخي ي ي اًر بمي ييد عي ييدد
المستقصى منيم الذين تزيد مدة خدمتيم عن  15سنة ( )51مفردة بنسبة ( )%27,8من إجمالي

حجم العينة.
وق ييد ق ييام الباح ييث ب ييإجراء تحمي ييل وص ييفي لمبيان ييات باس ييتخدام البرن ييامج اإلحص ييائي ( Spss

 ,)Ver.22وذلييك بيييدف التعييرف عمييى قيييم المتوسييطات الحسييابية واالنح ارفييات المعيارييية ,وكانييت
النتائج كما ىو موضح بالجدول رقم (.)8
جدول رقم ()8
نتائج التحميل الوصفي آلراء المستقصى منهم

الوسط

االنحراف

معامل

المتغيرات وأبعادها

الحسابي

المعياري

اإلختالف

اإلطار المقترح

482335

4834937

48122

التحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية

4,3333

1,51784

1,268

تنفيذ عممية المراجعة

4,1932

1,41224

1,171

المقومات الواجب توافرىا في التقرير

4,2425

1,36946

1,137

تعظيم قيمة المنشأة

481348

4842468

48184

تعظيم قيمة العميل

4,41185

1,48134

1,232

المحافظة عمى والء العميل

4,3183

1,45931

1,211

زيادة المبيعات

4,1681

1,46739

1,218
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ويتضح من الجدول رقم ( )8ما يمي-:
 يعتبر مستوى آراء المستقصى منيم بشأن اإلطار المقتيرح مرتفعياً وفقياً لقيمية الوسيط الحسيابي
البي ييالد ( )4,2335بيييانحراف معيييياري ( )1,34937وى ييو مي ييا ي ييدل عمي ييى إدراكي ييم لممؤش ي يرات
والمقيياييس العدي يدة المسييتخدمة لمتحضييير لعممييية مراجعيية األنشييطة البيئييية وتنفيييذىا ,وىييو مييا
يشير أيضاً إلى المقومات الواجيب توافرىيا فيي تقريير الم ارجيع البيئيي بميا يعكيس الشيفافية فيميا
يتعمق باآلثار البيئية والتي تعتبر عنص اًر أساسياً في العالقات الفعالة ميع أصيحاب المصيالح,
حيث تعكس تمك التقارير تأكيد صحة المعمومات الخاصة بنشاط المنشيآت ميع إعطياء صيورة
واضييحة عيين موقييف تمييك المنشييآت بشييأن القضييايا البيئييية لكافيية أصييحاب المصييالح الييداخميين
والخارجيين.
 فيمييا يتعمييق بأبعيياد اإلطييار المقتييرح المتمثميية فييي :التحضييير لعممييية مراجعيية األنشييطة البيئييية,
وتنفيييذ عممييية المراجعيية ,والمقومييات الواجييب توافرىييا فييي التقرييير ,فمقييد تراوحييت متوسييطاتيا مييا
ب ي ييين متوس ي ييط ومرتف ي ييع نس ي ييبياً ( )4,3333–4,1932وق ي ييد ترج ي ييع ى ي ييذه النتيج ي يية إل ي ييى إدراك
المستقصى منيم إلى ضرورة توفير المتطمبات والمقومات الالزمة لمتقرير.
 يعتبيير مسييتوى آراء المستقصييى ميينيم بشييأن تعظيييم قيميية المنشييأة مرتفع ياً حيييث بمييد المتوسييط
الحسابي ( )4,1318بانحراف معياري ( )1,42468كما يعتبير مسيتوى آرائييم ألبعياد تعظييم
قيمي يية المنشي ييأة المتمثمي يية في ييي :تعظي يييم قيمي يية العميي ييل ,والمحافظي يية عمي ييى والء العميي ييل ,وزيي ييادة
المبيعييات ,مرتفع ياً أيض ياً حيييث تراوحييت متوسييطاتيا مييا بييين ( )4,3183–4,1185وىييو مييا
يؤك ييد عم ييى إدراك المستقص ييى م يينيم ألىمي يية مؤشي يرات قي يياس تعظ يييم قيم يية المنش ييأة باعتبارى ييا
عنص اًر أو مطمباً أساسياً لتحديد وقياس وعرض المعمومات بميا يتيواءم ميع المتطمبيات الحديثية
وعوامييل المنافسيية ,وحرص ياً عمييى تقييديم معمومييات مالئميية وكامميية لممسييتفيدين الرئيسيييين ميين
أصحاب المصالح.
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ً
ثالثا :حتليل االختالف تني مفرداخ عينح الذراسةح حةىل األنةةطح الالزمةح لتع ةيم
قيمح املنةأج
الفرض الرئيسي االول
إلختبار وجود اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة
المنشأة فمقد قام الباحث بصيا ة الفرض الرئيسي األول من فروض الدراسة والذي ين

عمى

أنو" :ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة
المنشأة".
ومن ىذه الفرضية تم إشتقاق ثالث فرضيات وكانت نتائجيا كما يمي:
 .1إلختبار وجود اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة
المنشأة تبعاً لمجال العمل (الوظيفة) فمقد قام الباحث بصيا ة الفرض األول من فروض
الدراسة والذي ين

عمى أنو" :ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول

األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة تبعآ لمجال العمل (الوظيفة)".
وإلختبار صحة أو خطأ ىذا الفرض إستخدم الباحث إختبار التباين المتعدد ,ويوضح الجدول
( )9نتائج ىذا االختبار وكما يمي:
جدول رقم ()9
نتائج اختبار معنوية االختالف بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة تبعاً
لمجال العمل (الوظيفة)

مجال العمل

متوسط الرتب

أكاديمي

98,81

مدير مالي

82,86

مراجع

81,89

ير ذلك

89

(الوظيفة)

كا

2

4,132
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مستوى

المعنوية
1,248

الداللة اإلحصائية

ير معنوي

ومما سبق يتبين بأن مستوى المعنوية ىو(  ) 1,248ومن ىذه النتيجة يتضح أنو ال يوجد
اخييتالف معنييوي بييين مفييردات عينيية الد ارسيية حييول األنشييطة الالزميية لتعظيييم قيميية المنشييأة وىييو ميا
يعني قبول الفرضية األولى من فروض الدراسة.
 .2الختبار وجود اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة
المنشأة تبعاً لممؤىل العممي فمقد قام الباحث بصيا ة الفرض الثاني من فروض الدراسة
والذي ين

عمى أنو " :ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة

الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة تبعآ لممؤهل العممي".
وإلختبار صحة أو خطأ ىذا الفرض استخدم الباحث إختبار التباين المتعدد ,ويوضح الجدول
( )11نتائج ىذا االختبار كما يمي:
جدول رقم ()14
نتائج اختبار معنوية االختالف بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة تبعاً
لممؤهل العممي

العدد

متوسط الرتب

دكتوراه

43

98,14

ماجستير

64

99,14

دبموم عالي

21

88,48

بكالوريوس

47

81,91

دبموم

6

26,51

المجموع

184

المؤهل العممي

كا

2

13,432

مستوى

المعنوية
1,119

الداللة اإلحصائية

معنوي

ومما سبق يتبين إن مستوى المعنوية ىو ( )1,119ومن ىذه النتيجة يتضح أنو يوجد اختالف
معنييوي بييين مفييردات عينيية الد ارسيية حييول األنشييطة الالزميية لتعظيييم قيميية المنشييأة تبع ياً لي ي (المؤىييل
العممي) وىو ما يعنى رفض الفرض الثاني من فروض الدراسة.
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 .3الختبار وجود اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة
المنشأة تبعاً لسنوات الخدمة فمقد قام الباحث بصيا ة الفرض الثالث من فروض الدراسة
والذي ين

عمى أنو" :ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة

الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة تبعآ لسنوات الخدمة".
جدول رقم ()11

نتائج اختبار معنوية االختالف بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة تبعاً
لـسنوات الخدمة

العدد

متوسط الرتب

أقل من 5

33

98,11

من  5إلى 11

44

91,31

من 11إلى 15

53

91,63

أكثر من 15

51

84,71

سنوات الخدمة
سنوات
سنوات
سنة
سنة

المجموع

كا

2

1,326

مستوى

المعنوية
1,723

الداللة

اإلحصائية
ير معنوي
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وممييا سييبق يتبييين أن مسييتوى المعنوييية ( )1,723وميين ىييذه النتيجيية يتضييح أنييو ال يوجييد اخييتالف
معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمية المنشيأة وىيو ميا يعنيى قبيول
الفرض الثالث من فروض الدراسة.
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ً
راتعا :حتليل االرتثاط تني متغرياخ الذراسح
الفرض الرئيسي الثاني
الختبار وجود اختالف معنوي بين الشركات محل الدراسة حول مؤشرات اآلداء البيئي ,فمقد
قام الباحث بصيا ة الفرض الرئيسي الثاني من فروض الدراسة والذي ين

عمى أنو " :ال يوجد

اختالف معنوي بين الشركات محل الدراسة حول مؤشرات األداء البيئي والالزمة لتعظيم قيمة
المنشأة".
ويمكن توضيح نتائج اختبار ىذا الفرض في ضوء الجدول رقم ( )12فيما يمي:
جدول رقم ()12
نتائج االختالف المعنوي بين الشركات محل الدراسة حول مؤشرات األداء البيئي والالزمة لتعظيم قيمة المنشأة

المتغير

2

المتوسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييط االنح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يراف قيمة كا
الحسابي

مؤشي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يرات

4,3298

المعياري

مس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييتوى الدالل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية
المعنوية

18.426

1,22771

األداء البيئي

1,782

األحصائية
يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير
معنوي

ومن الجدول السابق يتبين ما يمي-:
ال يوجد اختالف معنوي بين الشركات محل الدراسة حول مؤشرات األداء البيئي وىيو ميا يعنيى
قبول الفرض الرئيسي الثاني من فروض الدراسة.
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الفرض الرئيسي الثالث
لتحديد طبيعة وقوة العالقية بيين اإلطيار المقتيرح وقيمية المنشيأة ,قيام الباحيث بصييا ة الفيرض
عميى أنيو" :ال يوجـد ارتبـاط معنـوي بـين اإلطـار

الرئيسي الثاليث مين فيروض الد ارسية واليذي يين
المقترح وقيمة المنشأة".

والختبار صحة أو خطأ ىذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون ,ويوضح الجدول رقم
( )13قيم معامالت االرتباط بين اإلطار المقترح وقيمة المنشأة كما يمي:
جدول ()13
قيم معامالت االرتباط بين اإلطار المقترح وقيمة المنشأة

المتغيرات

اإلطار المقترح

اإلطار المقترح

1

قيمة المنشأة

**1,578

قيمة المنشأة
1

**معنوي عند مستوى 4841
ويتضح من الجدول رقم ( )13ما يمي:
يوجد ارتباط معنوي إيجيابي بيين (اإلطـار المقتـرح) و (قيمـة المنشـأة) عنيد مسيتوى داللية معنويية
( )1,11حيث بمد معامل االرتبياط  ,1,578ومين ثيم ييتم رفيض الفيرض الثاليث اليذي يين

عميى

أنو "اليوجد ارتباط معنوي بين االطار المقترح وقيمة المنشأة ".
وبعد أن قام الباحث بتحديد قوة العالقة بين االطار المقترح وقيمة المنشأة من خالل الفرض
السابق (الرئيسي الثالث) ,قام الباحث بإشتقاق الفرض التاليين من الفرض أعاله:
 .1الفرض الفرعي األول والذي ين

عمى :أنو " :ال يوجد ارتباط معنوي بين جميع أبعاد

اإلطار المقترح وقيمة المنشأة ".
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والختبار صحة أو خطأ ىذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون ,ويوضح الجدول رقيم

( )14قيم معامالت االرتباط بين اإلطار المقترح وقيمة المنشأة كما يمي:
جدول رقم ()14

عالقة االرتباط بين أبعاد اإلطار المقترح وقيمة المنشأة

التنفيذ

المقومات

المتغيرات

التحضير

التحضير

1

التنفيذ

**1,521

1

المقومات

**1,367

**1,687

1

القيمة

**1,372

**1,579

**1,461

القيمة

1

**معنوي عند مستوى معنوية 1,11
ويتضح من الجدول ما يمي-:
 وجييود ارتبيياط معنييوي إيجييابي بييين التحضييير لعممييية مراجعيية األنشييطة البيئييية وكييل ميين تنفيييذ
عممييية المراجعيية والمقومييات الواجييب توافرىييا فييي التقرييير وقيميية المنشييأة عنييد مسييتوى معنوييية

 ,1,11كمييا يتضييح أن تنفيييذ عممييية المراجعيية يمثييل أعمييى األبعيياد ارتباط ياً بالتحضييير لعممييية

مراجعي يية األنشي ييطة البيئيي يية بمعامي ييل ارتبي يياط ( ,)1,521يميي ييو قيمي يية المنشي ييأة بمعامي ييل ارتبي يياط
( ,)1,372وأخي اًر تأتي المقومات الواجب توافرىا في التقرير بمعامل ارتباط (.)1,367

 وجود ارتباط معنوي إيجابي بين تنفيذ عممية المراجعة وكل من المقومات الواجيب توافرىيا فيي
التقرييير وقيميية المنشييأة عنييد مسييتوى معنوييية  ,1,11كمييا يتضييح إن المقومييات الواجييب توافرىييا

فييي التقرييير يمثييل أعمييى األبعيياد ارتباطياً بتنفيييذ عممييية مراجعيية األنشييطة البيئييية بمعامييل ارتبيياط
( ,)1,687يميو قيمة المنشأة بمعامل ارتباط (.)1,579

 وجييود ارتبيياط معنييوي إيجييابي بييين المقومييات الواجييب توافرىييا فييي التقرييير وقيميية المنشييأة عنييد
مستوى معنوية  ,1,11بمعامل ارتباط ()1,461

وبنياء عمييى النتييائج السييابقة يتضييح رفييض الفييرض ,وىييذا يعنييي أنييو " يوجييد ارتبيياط معنييوي بييين

جميع أبعاد اإلطار المقترح وقيمة المنشأة ".
 .2لقياس التأثير المباشر لإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة ,قام الباحث بصيا ة الفرض
الفرعي الثاني والذي ين

عمي أنو " ال يوجد تأثير معنوي لإلطار المقترح عمى قيمة

المنشأة ".
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وقد استخدم تحميل االنحدار لتحديد التأثير المعنوي لممتغير المستقل (اإلطار المقترح) عمى
المتغير التابع (تعظيم قيمة المنشأة)
وأظير التحميل اإلحصائي نتائج اختبار ىذا الفرض كما ىو موضح في الجيدول رقيم ( )15فيميا
يمي:
جدول ()15
نتائج تحميل تأثير أبعاد اإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة

المتغير

)F (Sig

)T (Sig

Β

Adjusted R2

R2

اإلطار المقترح

89,274

3,662

1,578

1,331

1,334

()1,111

()1,111

ويتبين من الجدول السابق ما يمي:
 .1ثبوت معنوية نموذج االنحدار ,حيث بمغت قيمة ( ,89,274 )Fوىي معنوية عند مستوى
معنوية .1,11
 .2ثب ييوت معنوي يية مع ييامالت انح ييدار اإلط ييار المقت ييرح والح ييد الثاب ييت ,حي ييث بمغ ييت قيم يية ()T
 3,662عند مستوى معنوية .1,11
 .3بمغت قيمة ( ,1,578 =)βوىو ما يعني وجود تأثير معنيوي إيجيابي لإلطيار المقتيرح عميى
قيمة المنشأة بمعامل انحدار  , 1,578عند مستوى معنوية .1,11
 .4بمغييت قيميية ( (R2المعدليية  , 1,331ممييا يييدل عمييى أن اإلطييار المقتييرح يفسيير مييا نسييبتو
 %33من التغيرات التي تحدث فيي قيمية المنشيأة ,وىيو ميا يعنيى أنيو كمميا زادت مسيتويات
تطبيق اإلطار المقترح بوحدة واحدة ,كمما ارتفعت مستويات قيمة المنشأة بي .1,331
وبناء عمى النتائج السيابقة يتضيح رفيض الفيرض الفرعيي الثياني ,وىيذا يعنيي أنيو " يوجـد تـأثير
ذو داللة معنوية لإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة ".
الفرض الرئيسي الرابع
لقياس التأثير المباشر لدور المراجعة البيئية في ظل اإلطيار المقتيرح عميى تقيييم األداء البيئيي
لمشركات العاممة في سوق بغداد لألوراق المالية ,قام الباحث بصيا ة الفيرض الرئيسيي ال اربيع مين
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فروض الدراسة والذي ين

عمي أنو " ال يوجد تـأثير معنـوي لإلطـار المقتـرح عمـى تقيـيم األداء

البيئي لمنشآت األعمال محل الدراسة".
ولقييد أظييير التحميييل اإلحصييائي نتييائج اختبييار ىييذا الفييرض كمييا ىييو موضييح فييي الجييدول رقييم
( )16فيما يمي:
جدول ()16
نتائج تحميل تأثير اإلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئي

المتغير المستقل

)F (Sig

)T (Sig

Β

Adjusted R2

R2

اإلطار المقترح
المتغير التابع

5,657

2,379

مؤشرات االداء البيئي

()1,111

()1,111

1,334

1,192

1,112

ويتبين من الجدول السابق ما يمي:
 .1ثبوت معنوية نموذج االنحيدار ,حييث بمغيت قيمية ( ,5,657 )Fوىيي معنويية عنيد مسيتوى
معنوية .1,11
 .2ثب ييوت معنوي يية مع ييامالت انح ييدار اإلط ييار المقت ييرح والح ييد الثاب ييت ,حي ييث بمغ ييت قيم يية ()T
 2,379عند مستوى معنوية .1,11
 .3بمغت قيمة ( ,1,334 =)βوىو ما يعني وجود تأثير معنيوي إيجيابي لإلطيار المقتيرح عميى
قيمة المنشأة بمعامل انحدار  , 1,334عند مستوى معنوية .1,11
 .4بمغييت قيميية ( (R2المعدليية  , 1,192ممييا يييدل عمييى أن اإلطييار المقتييرح يفسيير مييا نسييبتو
 %33ميين التغي يرات التييي تح ييدث فييي تقييييم األداء البيئييي ,وى ييو مييا يعنييى أنييو كمم ييا زادت
مستويات تطبيق اإلطار المقترح بوحدة واحدة ,كمما ارتفعت مستويات تقييم األداء البيئي بي
.1,192
وبنيياء عمييى النتييائج السييابقة يتضييح رفييض الفييرض الرئيسييي ال اربييع ميين فييروض الد ارسيية ,وىييذا
يعنييي أنييو "يوجـــد تـــأثير ذو داللـــة معنويـــة لإلطـــار المقتـــرح عمـــى تقيـــيم األداء البيئـــي لمنشييآت
األعمال ".
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خالصح الفصل الثالث
قام الباحث في هذا الفصل باجراء الدراسة التطبيقية من خالل األعتماد عمى عمل قائمة
إستقصاء الختبار صحة فروض الدراسة ,وبناءاً عمى ذلك فقد تم تقسيمه إلى مبحثين ,من
خالل اآلتي:
المبحث األول :منهجية الدراسة التطبيقية ,وقد تضمن ىذا المبحث مايمي :اليدف من الدراسة
التطبيقية ,وفروض الدراسة ,ومجتمع البحث ,واسموب الدراسة ,واألساليب اإلحصائية المستخدمة
في الدراسة.
المبحث الثاني :عرض وتفسير نتائج التحميل اإلحصائي إلختبارات الفروض ,وقد تناول الباحث
هذا المبحث من خـالل :إختبيار صيدق وثبيات أداة الد ارسية الميدانيية ,وقيد توصيل الباحيث إليى أن
القيييم التييي تضييمنيا ىييذا االختبييار مقبوليية بالشييكل الييذي يعكييس ت يوافر االعتمادييية والثقيية بمتغي يرات
الد ارسيية وتؤكييد صييالحيتيا لم ارحييل التحميييل التالييية .وميين ثييم تحميييل االخييتالف بييين مفييردات عينيية
الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة ,واتضيح لمباحيث أنيو ال يوجيد اخيتالف معنيوي
بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة.
ومن ثيم قيام الباحيث بيإجراء تحمييل االرتبياط بيين متغييرات الد ارسية ,وبنياء عميى النتيائج اتضيح
وج يود ارتبيياط معنييوي بييين جميييع أبعيياد اإلطييار المقتييرح وقيميية المنشييأة .وميين أجييل قييياس التييأثير
المباشر لدور المراجعة البيئية في ظل اإلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئيي لمنشيآت األعميال,
توصييل الباحييث إلييى أنييو يوجييد تييأثير معنييوي لإلطييار المقتييرح عمييى تقييييم األداء البيئييي لمنشييآت
األعمال محل الدراسة.
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اخلالصة والنتائج
والتوصيات

ً

أوال :اخلالصة
لقد تبمور اليدف الرئيسي ليذه الدراسة في إقتراح إطار لمراجعة األنشطة البيئية ومعرفة أثره
عمى قيمة المنشأة وذلك من خالل دراسة تطبيقية ,ومن أجل تحقيق ىذا اليدف ,فقد تم تقسيم
الدراسة إلى ثالثة فصول بخالف اإلطار العام لمدراسة-:
اإلطار العام للدراسة:
من خالل ىذا اإلطار تناول الباحث مقدمة البحث ,وطبيعة المشكمة ,وأىداف الدراسة
وأىميتيا ,وحدودىا والفروض ,وتقسيمات الدراسة ,كما شمل اإلطار العام لمدراسة عرض وتحميل
لمدراسات السابقة مع التعميق عمييا.
الفصل األول :بعنوان "التأصيل العلمي للمسئولية البيئية لمنشآت األعمال ومراجعة األنشطة
البيئية".
تناول الباحث من خالل هذا الفصل المسئولية البيئية ومراجعة األنشطة البيئية ومفهومها
وأهميتها من خالل المبحثين التاليين:
 المسئولية البيئية لمنشآت األعمال :إستعرض الباحث المسئولية البيئية لمنشآت األعمال,
من خالل التطرق أوالً لممشكالت البيئية وأثارىا عمى البيئة والمجتمع ,ثم تحدث الباحث
عن ماىية المسئولية البيئية من خالل تحديد مفيوميا وعناصرىا ,والخصائص التي تتميز
بيا ,وما ىي المبادئ التي تبنى عمييا ىذه المسئولية ,ثم حدد الباحث دوافع االىتمام بيا
ومجاالت تطبيقيا ,ثم أوضح كيف يمكن لمنشآت األعمال أن تساىم في الحفاظ عمى
البيئة ,وما ىي مؤشرات ذلك ,وتوصل الباحث إلى أنو يمكن من خالل ترسيخ مبادئ
السموك األخالقي واحترام القانون وحقوق االنسان ومبدأ الشعور بالمسئولية واإلنتماء جعل
منشآت األعمال أن تعترف بمسئوليتيا البيئية وتعمل عمى الحفاظ عمى البيئة وجعميا من
األولويات في خططيا المستقبمية.
 المراجعة البيئية :تناول الباحث المراجعة البيئية من خالل تحديد مفيوميا ,واألىداف التي
تسعى إلى تحقيقيا ,وأىميتيا واألسباب والدوافع التي تدعو لالىتمام بيا ,وكذلك أنواع
المراجعة البيئية ومتطمبات ومعوقات تطبيقيا .وقد توصل الباحث إلى أنو وعمى الرغم من
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تعدد التعاريف لممراجعة البيئية لم يتم اإلتفاق عمى تعريف موحد بسبب إختالف وجيات
النظر حول المراجعة البيئية ,وان تعدد أىداف المراجعة يعود إلى تعدد الجيات المستفيدة
م نيا وىو ما أدى إلى تعديد مجاالتيا وأنواعيا ,وأن أىميتيا جاءت من خالل زيادة اإلىتمام
بالبيئة من قبل المجتمع والجيات ذات العالقة ,وبأن المراجعة البيئية ال يمكن أن يتم تطبيقيا
إذا لم تتوافر ليا متطمبات مختمفة سواء كانت داخمية أو خارجية ,وان من أىم معوقات
تطبي قيا عدم اقتناع اإلدارة العميا في المنشأة بضرورة القيام بالمراجعة البيئية .وتعرض
الباحث لمسئولية كآل من المراجع الداخمي ,والمراجع الخارجي تجاه المراجعة البيئية
وصعوبات ومعوقات تطبيقيا من قبميم وكذلك استعراض العالقة بين المراجع الداخمي
والمراجع الخارجي ,وقد توصل الباحث إلى إن المراجع الداخمي وميما بمغت إستقالليتو
وموضوعيتو وحياديتو إال إنو ال يتعدى أن يكون شخص قد تم إختياره من قبل االدارة في
المنشأة ,وبالتالي ال يمكن لو بأي حال من األحوال أن يقوم بأعمال ترى اإلدراة إنيا تعكس
نتائج سمبية ألدائيا وصورتيا تجاه الغير ,وبالتالي فإنو يرى أن المراجع الخارجي ىو الجية
األفضل لمقيام بيذه الميمة ألنو يتمتع باإلستقاللية وأنو يكون مسئوالً شخصياً عن عممو,
والنتائج التي يتوصل ليا.
الفصل الثاني :بعنوان "قيمة المنشأة واالطار المقترح لمراجعة األنشطة البيئية".
تناول الباحث في ىذا الفصل قيمة المنشأة ومداخل تحديدىا ,وكذلك وضع إطار مقترح
لمراجعة األنشطة البيئية وبيان أثره عمى ىذه القيمة ,من خالل المبحثين التاليين:
 قيمة المنشأة ومداخل تحديدها :تطرق الباحث في البداية لطبيعة القيمة بشكل عام ,وذلك
من خالل تحديد مفيوميا وأنواعيا مبيناً أن القيمة المستمرة لممنشأة ىي األكثر أىمية بين
األنواع األخرى وذلك العتمادىا عمى تفاعل مجموعة من العوامل والمدخالت عمى عكس
القيم األخرى التي تعتمد عمى قيم تاريخية وافتراضات ال يمكن أن تعطي النتائج المنتظرة
منيا ,ومن ثم قام بتحديد األسس التي تحكم قياس ىذه القيمة .ثم تعرض الباحث لمفيوم
قيمة المنشأة ومداخل تحديدىا وىي (المدخل الدفتري ,والمدخل السوقي ,ومدخل التدفقات
النقدية المخصومة ,والمدخل اإلستبدالي) ذاك اًر إيجابيات وعيوب كل مدخل ,مؤكداً عمى أن
عممية تقدير قيمة المنشأة تعتمد باألساس عمى اليدف من التقييم وأنيا ستختمف تبعاً
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الختالف مدخل القياس ,وأنو كمما كان المدخل يتميز بسيولة اإلستخدام والفيم كمما كان
أكثر إعتماداً من قبل منشآت األعمال.
 اإلطار المقترح لمراجعة األنشطة البيئية :قام الباحث بوضع إطار مقترح مكون من ثالث
مراحل؛ المرحمة األولى؛ مرحمة التحضير لعممية المراجعة ,بين فييا الخطوات الواجب
إتباعيا من قبل المراجع والتي ىي (تحديد اليدف من المراجعة ,واعداد فريق العمل ,واعداد
خطة المراجعة ,وجمع وتقويم المعمومات عن المنشأة) ,مؤكداً عمى أن أعضاء فريق العمل
يجب أن تتوافر فييم مجموعة من الخصائص والتي من أىميا المعرفة والميارات في مجال
المراجعة البيئية ,مؤكداً عمى أن عممية جمع المعمومات عن المنشأة وتقويميا ىي من أىم
الخطوات ألعطائيا التصور الكامل والواضح عن المنشأة ونظاميا الداخمي وطبيعة األنشطة
التي تزاوليا ,وىذا ما سيساعد في القيام بالمرحمة الثانية وىي مرحمة التنفيذ؛ والتي بين فييا
المراجع االجراءات التي يمكن إتباعيا لتنفيذ عممية المراجعة بالشكل المطموب .أما المرحمة
الثالثة فيي مرحمة إعداد التقرير بصورتو النيائية ,وفييا حدد الباحث المعايير الخاصة
باختيار المعمومات البيئية التي سيتضمنيا التقرير وما ىي المقومات الرئيسية إلعداده؟
وكذلك الجوانب الواجب توافر معمومات حوليا في التقرير ,مؤكداً عمى أن المراجع عميو
صياغة تقريره بطريقة مفيومة ,تمبي رغبات الجيات المستفيدة وأن يتميز بالموضوعية والرأي
الفني المحايد.
الفصل الثالث :بعنوان" الدراسة التطبيقية".
قام الباحث في هذا الفصل باجراء الدراسة التطبيقية من خالل االعتماد على عمل قائمة
وبناء على ذلك فقد تم تقسيمه إلى المبحثين
إستقصاء ألختبار صحة فروض الدراسة,
ً

التاليين.

 منهجية الدراسة التطبيقية ,تم تناوليا من خالل :اليدف من الدراسة التطبيقية وفروض
الدراسة ومجتمع البحث ,وأسموب الد ارسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.


عرض وتفسير نتائج التحليل اإلحصائي إلختبارات الفروض ,وقد تم تناولو من قبل
الباحث من خالل :إختبار صدق وثبات أداة الدراسة الميدانية ,وقد توصل الباحث
إلى أن القيم التي تضمنيا ىذا االختبار مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر االعتمادية
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والثقة بمتغيرات الدراسة وتؤكد صالحيتيا لمراحل التحميل التالية .ومن ثم تحميل
االختالف بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة,
واتضح لمباحث أنو ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة
الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة .ومن ثم قام الباحث باجراء تحميل االرتباط بين
متغيرات الدراسة ,وبناء عمى النتائج اتضح وجود ارتباط معنوي بين جميع أبعاد
اإلطار المقترح وقيمة المنشأة .ومن ثم قام الباحث باجراء تحميل االرتباط بين
متغيرات الدراسة ,وبناء عمى النتائج اتضح وجود ارتباط معنوي بين جميع أبعاد
اإلطار المقترح وقيمة المنشأة ,ومن أجل قياس التأثير المباشر لدور المراجعة البيئية
في ظل اإلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئي لمنشآت األعمال ,توصل الباحث
إلى انو يوجد تأثير معنوي لإلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئي لمنشآت األعمال
محل الدراسة.

ً
ثانيا :النتائج
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .1يمكن من خالل ترسيخ مبادئ السموك األخالقي ,واحترام القانون وحقوق االنسان ,ومبدأ
الشعور بالمسئولية واإلنتماء جعل منشآت األعمال تعترف بمسئوليتيا البيئية وتعمل عمى
الحفاظ عمى البيئة وجعميا من األولويات في خططيا المستقبمية.
تقصير من منشآت األعمال بعدم
 .2إن القيام ببعض األنشطة دون البعض االخر ال يعتبر
اً
الوفاء بمسئوليتيا تجاه المجتمع ,وذلك لمعديد من األسباب والتي من أىميا حجم المنشأة,
وكذلك متطمبات المجتمع الذي يحتوي ىذه المنشأة.
 .3عمى الرغم من تعدد التعاريف لممراجعة البيئية لم يتم اإلتفاق عمى تعريف موحد وذلك
بسبب إختالف وجيات النظر حول المراجعة البيئية ,وان تعدد أىداف المراجعة يعود إلى
تعدد الجيات المستفيدة منيا وىو ما أدى إلى تعدد مجاالتيا وأنواعيا.
 .4تطوير مراجعة األنشطة البيئية وترجمة النشاطات المتعمقة بالبيئة عمى شكل معمومات
مالية يمكن أن يساىم في المحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية.
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 .5أن المراجع الداخمي وميا بمغت إستقالليتو وموضوعيتو وحياديتو إال أنو ال يتعدى أن يكون
شخص قد تم إختياره من قبل االدارة في المنشأة ,وبالتالي ال يمكن لو بأي حال من
األحوال أن يقوم بأعمال ترى اإلدراة أنيا تعكس نتائج سمبية ألدائيا وصورتيا تجاه الغير.
 .6أن المراجع الخارجي ىو الجية األفضل بالقيام بيذه الميمة لتمتعو باإلستقاللية ,وأنو يكون
مسئوالً شخصياً عن عممو والنتائج التي يتوصل ليا.
 .7أن عممية تقدير قيمة المنشأة تعتمد باألساس عمى اليدف من التقييم وأنيا ستختمف تبعاً
الختالف مدخل القياس ,وكمما كان المدخل يتميز بسيولة اإلستخدام والفيم سيكون المدخل
األكثر إعتماداً من قبل منشآت األعمال.
 .8أن عممية جمع المعمومات عن المنشأة ,وتقويميا ىي من أىم الخطوات العطائيا التصور
الكامل والواضح عن المنشأة ونظاميا الداخمي وطبيعة األنشطة التي تزاوليا ,وىذا ما
يساىم في القيام بالمرحمة الثانية وىي مرحمة التنفيذ.
 .9تبين أن مستوى آراء المستقصى منيم بشأن اإلطار المقترح مرتفعاً ,وىو ما يدل عمى
إدراكيم لممؤشرات والمقاييس العديدة المستخدمة لمتحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية
وتنفيذىا.
 .11تبين أن مستوى آ ارء المستقصى منيم حول أبعاد تعظيم قيمة المنشأة والمتمثمة في:
تعظيم قيمة العميل ,والمحافظة عمى والء العميل ,وزيادة المبيعات ,مرتفعاً أيضاً وىو ما
يؤكد عمى إدراك المستقصى منيم ألىمية مؤشرات قياس تعظيم قيمة المنشأة باعتبارىا
عنص اًر أو مطمباً أساسياً لتحديد وقياس وعرض المعمومات بما يتواءم مع المتطمبات
الحديثة وعوامل المنافسة ,وحرصاً عمى تقديم معمومات مالئمة وكاممة لممستفيدين
الرئيسيين من أصحاب المصالح.
 .11اتضح أن تنفيذ عممية المراجعة يمثل أعمى األبعاد ارتباطاً بالتحضير لعممية مراجعة
األنشطة البيئية ,يميو قيمة المنشأة ,وأخي اًر تأتي المقومات الواجب توافرىا في تقرير المراجع
البيئي.
 .12وجود عالقو إيجابيو بين التحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية وكل من تنفيذ عممية
المراجعة ,والمقومات الواجب توافرىا في تقرير المراجع البيئي وقيمة المنشأة ,كما اتضح أن
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تنفيذ عممية المراجعة يمثل أعمى األبعاد ارتباطاً بالتحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية,
يميو قيمة المنشأة ,وأخي اًر تأتي المقومات الواجب توافرىا في التقرير.
ً
ثالثا :التوصيات
 .1ضرورة إلزام منشآت األعمال العراقية باعتماد المراجعة البيئية واصدار التشريعات الخاصة
بتطبيقيا.
 .2إعتماد اإلطار المقترح من قبل الجيات العميا ,والتوصيو بتطبيقو عمى مستوى منشآت
األعمال العراقية.
 .3يجب عمى منشآت األعمال العراقية القيام باعداد وتطبيق السياسات والبرامج البيئية بيدف
المحافظة عمى البيئة وحمايتيا من مختمف األضرار التي قد تترتب عمى ممارستيا
ألنشطتيا ذات التأثير البيئي.
 .4يجب أن تقوم الجمعيات والييئات المينية بالضغط عمى منشأت األعمال العراقية من أجل
زيادة اىتماميا بالبيئة من خالل ممارسة األنشطة ذات التأثيرات غبر السمبية عمييا.
 .5ضرورة اعتماد المراجعة البيئية كجزء رئيسي من منياج المراجعة المعتمد من قبل كميات
اإلدارة واإلقتصاد في الجامعات العراقية.
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املـراجــع

قائمة املراجع
أوالً :المراجع بالمغة العربية
أ -الكتب
 .1السيد ,ابراىيم جبار" ,محاسبة التموث البيئي" ,دار غيداء لمنشر والتوزيع ,الطبعة
األولى4112 ,م.
 .4الشافعي ,حسن أحمد" ,التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئية في التربية
البدنية والرياضة" ,دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ,االسكندرية ,الطبعة األولى,
4114م.
 .3الشرقاوي ,مسعد محمود" ,المراجعة (دراسة عممية عممية)" مكتبة الجالء الحديثة
بالمنصورة ,بدون سنة نشر.
 .2الشريف ,أحمد زكي حسين متولي" ,اإلتجاىات الحديثة في المراجعة في ظل عولمة
المعايير" بدون ناشر 4113م.
 .5الغول ,رشا" ,المراجعة البيئية (التأصيل النظري والممارسات المينية)" مكتبة الوفاء
القانونية /االسكندرية ,الطبعة األولى4112 ,م.
 .6الوردات ,خمف عبداهلل" ,دليل التدقيق الداخمي وفق المعايير الدولية الصادرة عن
 ,"IIAبدون ناشر ,الطبعة األولى 4113م.
 .7بدوي ,محمد عباس" ,المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسئولية اإلجتماعية لممشروع"
االسكندرية ,بدون ناشر4111 ,م.
 .8حجازي ,وجدي حامد" ,أصول المراجعة الداخمية (مدخل عممي تطبيقي)" ,دار التعميم
الجامعي4111 ,م.
 .9حماد ,طارق عبد العال" ,موسوعة معايير المراجعة (الجزء الثاني والثالث)" ,الدار
الجامعية ـ ـ الجامعية ـ ـ القاىرة4117 ,م.
 .11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ",التقييم واعادة ىيكمة الشركات (تحديد قيمة المنشأة)" الدار الجامعية,
4118م.
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 .11راضي ,محمد سامي" ,موسوعة المراجعة المتقدمة" دار التعميم الجامعي4111 ,م.
 .14غالي ,جورج دانيال" ,تطوير مينة المراجعة لمواجية المشكالت المعاصرة وتحديات
األلفية الثالثة" ,الدار الجامعية 4113م.
 .13لطفي ,أمين السيد أحمد" ,اإلتجاىات الحديثة في المراجعة والرقابة عمى الحسابات" دار
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 .12ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"مراجعات مختمفة ألغراض مختمفة" الدار الجامعية4115 ,م.
 .15ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"المراجعة البيئية" الدار الجامعية4115 ,م.
ب -الدوريات
 .1اشميمة ,ميالد رجب" ,إدراك وتطبيق المراجع الخارجي في ليبيا ألسموب المراجعة
األجتماعية" (دراسة إستطالعية لممراجعين الخارجيين في المنطقة الشرقية لميبيا) ,كمية
األقتصاد والتجارة ,الجامعة األسمرية األسالمية ,مجمة الجامعة  ,المجمد الثالث ,العدد
السادس عشر ,يوليو 4112م.
 .2الزعبي ,ناصر يوسف ,عمي عبد اهلل الزعبي ,زىران محمد دراغمة "نحو تطبيق التدقيق
البيئي في األردن" ,مجمة دراسات ,العموم األدارية ,المجمد الثالث والثالثون ,العدد
األول4116 ,م.
 .3السقا ,زياد ىاشم" ,متطمبات التدقيق البيئي في ضوء معايير التدقيق المقبولة قبوالً
عاماً ( ,")GAASمجمة جامعة األنبار لمعموم األقتصادية واألدارية ,المجمد الرابع ,العدد
السابع4111 ,م.
 .4الصعفاني ,عبد السالم عبداهلل" ,إستخدام إسموب القياس المرجعي في تدعيم بطاقة
األداء المتوازن لتعظيم قيمة المنشأة" (دراسة ميدانية عمى قطاع الصناعة في
الجميورية اليمنية) ,المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ,العدد الرابع,4111 ,
ص.51-13
 .5الصوفي ,فارس جميل حسين ,حسن فميح القطيش ,جياد قراقيش "أىمية التكاليف
واإلفصاح البيئي في ترشيد الق اررات اإلدارية في الشركات الصناعية المساىمة العامة
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المدرجة في بورصة عمان" ,مجمة كمية بغداد لمعموم اإلقتصادية الجامعة ,العدد التاسع
والعشرون4114 ,م.
 .6الغباري ,أيمن فتحي" ,إطار مقترح لمراجعة قضايا البيئة في األتجاه المتنامي لدعم
قضايا التنمية المستدامة" ,المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ,كمية التجارة ,جامعة عين
شمس ,العدد الثا شمس ,العدد الثاني ,أبريل 1997م.
 .7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ,دور المراجعة الداخمية في زيادة فعالية المراجعة البيئية",
المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ,كمية التجارة ,جامعة عين شمس1997 ,م.
 .8الفالحي ,قاسم شاكر" ,التموث الصناعي في العراق وسبل معالجتو" ,مجمة دراسات
وبحوث الوطن العربي ,مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ,الجامعة المستنصرية,

العدد السابع عشر4115 ,م.

 .9باعجاجو ,سالم سعيد" ,مدى إضافة المراجعة الداخمية قيمة لممنشأة" (دراسة ميدانية
عمى قطاع صناعة الكيرباء) ,المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية ,كمية التجارة
وادارة األعمال ,جامعة حموان ,المجمد السابع والعشرون ,العدد الثالث ,الجزء األول,
4113م.
 .11بوراس ,أحمد ,بريكة ,السعيد" ,قيمة المنشأة اإلقتصادية وفق نموذج القيمة اإلقتصادية
المضافة  ,"EVAمجمة الحكمة ,مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع ,الجزائر ,العدد
الثاني عشر.4114 ,
 .11جربوع ,يوسف محمود" ,مجاالت مساىمة المراجع الداخمي والمراجع الخارجي في
تحسين الق اررات المالية لمجمس اإلدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات والمؤسسات
العاممة في قطاع غزة" (دراسة ميدانية) ,مجمة تنمية الرافدين ,كمية اإلدارة واإلقتصاد,
جامعة الموصل4118 ,م.
 .12حسن ,محروس أحمد ,الحموي ,شامل محمد" ,محددات قيمة المنشأة" (مع التطبيق
عمى قطاع األعمال العام لمغزل والنسيج) ,المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ,كمية
التجارة ,جامعة عين شمس ,العدد األول.,1995 ,
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 .13حسنين ,ناصر جالل" ,دور الدولة في حماية البيئة مع التركيز عمى األدوات
اإلقتصادية وامكانية تطبيقيا في مصر في ظل المتغيرات المحمية والعالمية" ,مجمة
مصر المعاصرة ,الجمعية المصرية لالقتصاد والتشريع ,المجمد السابع والتسعون ,العدد
.4116 ,282
 .14حسين ,عمي كاظم" ,دور معايير التدقيق الدولية في تعزيز خدمات التأكيد" (بحث
تطبيقي عمى عينة من مراقبي الحسابات) ,مجمة دراسات محاسبية ومالية ,المجمد
الثامن ,العدد الثالث والعشرون4113 ,م.
 .15درويش ,عبد الناصر محمد سيد" ,إطار مقترح لتفعيل دور مراقب الحسابات عند
مراجعة األداء البيئي في منشآت األعمال المصرية" (دراسة مقارنة) ,مجمة المحاسبة
والمراجعة ,كمية التجارة ,جامعة بني سويف ,المجمد الثاني ,العدد االول ,يونيو 4112م.
 .16رواني ,أبو حفص" ,المراجعة البيئية لممؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة",
مجمة رؤى إقتصادية ,كمية العموم االقتصادية والتجارية ,جامعة غرداية ,العدد السادس
4112م.
 .17زين ,عمي أحمد ,حسام السعيد الوكيل ,يوسف أحمد جيرة" ,إطار مقترح لدور المراجعة
الخارجية في اإلفصاح عن األداء البيئي وأثره عمى ترشيد ق اررات المستثمرين" ,المجمة
العممية لمبحوث والدراسات التجارية ,كمية التجارة وادارة األعمال ,جامعة حموان ,المجمد
السابع والعشرون ,العدد الرابع ,الجزء األول4113 ,م.
 .18سعد الدين ,إيمان محمد" ,تحميل العالقة بين التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية
وتكمفة رأس المال وأثرىا عمى قيمة المنشأة" ,مجمة المحاسبة والمراجعة ,كمية التجارة,
جامعة بني سويف ,المجمد الثاني ,العدد األول ,يونيو 4112م.
 .19سفيان ,ساسي" ,المسئولية البيئية في المؤسسة الصناعية (حالة الجزائر)" ,مجمة جيل
حقوق اإلنسان ,مركز جيل لمبحث العممي ,العدد الثاني ,حزيران .4113
 .21شاكر ,نبيل عبد السالم" ,نموذج أكثر شموالً لتحديد وتفسير وتقدير قيمة المنشأة"
(دراسة تطبيقية) ,المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ,كمية التجارة ,جامعة عين شمس,
العدد الثاني1996 ,م.
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بمتطمبات المراجعة البيئية" (دراسة ميدانية) ,مجمة البحوث التجارية المعاصرة ,كمية
التجارة ,جامعة سوىاج ,المجمد التاسع والعشرون ,العدد األول4115 ,م.
 .22عبد العال ,حسين محمد عبد الحافظ" ,نموذج مقترح لحوكمة المخاطر البيئية
لممشروعات التنموية في ظل مدخل فعالية التكمفة" ,مجمة الفكر المحاسبي ,كمية
التجارة ,جامعة عين شمس ,العدد األول ,ص.4118 ,82-1
 .23عبيد .سعيد توفيق" ,نموذج مقترح لتقدير قيمة المنشأة العامة ألغراض الخصخصة مع
دراسة تطبيقية عمى قطاع الصناعات الغذائية" ,المجمة العممية لإلقتصاد والتجارة ,العدد
الثاني ,1992 ,ص.996-933
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 .25عياض ,محمد عادل" ,دراسة نظرية لمحددات سموك حماية البيئة في المؤسسة",
جامعة قاصدي مرباح – ورقمة ,مجمة الباحث ,العدد السابع4111 ,م.
 .26لبيب ,خالد محمد عبد المنعم" ,المراجعة البيئية الداخمية :مدخل مقترح لتفعيل الحوكمة
البيئية لقطاع األعمال وتحسين أدائو البيئي" (دراسة تطبيقية مقارنة) ,مجمة التجارة
والتمويل ,كمية التجارة ,جامعة طنطا ,4116 ,ص .372-475
 .27محمد ,أسماء جاسم" ,التنمية المستدامة بين المشكالت البيئية وتوفير األمن الغذائي
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المنشأة :دراسة تطبيقية لقطاع التامين العام في مصر" ,المجمة العممية ,كمية التجارة,
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األعمال" ,بحث مشارك ,مؤتمر جامعة الزيتونة ,األردن4119 ,م.
261

 .3حمدان ,خولة حسين" ,دور التدقيق البيئي في التنمية المستدامة" ,مجمة كمية بغداد
لمعموم اإلقتصادية ,العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترك.4112 ,
 .2منصوري ,كمال محمد ,رمزي ,جودي محمد" ,المراجعة البيئية كأحد متطمبات
المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة" ,المؤتمر العممي األول – التنمية
المستدامة والكفاءة اإلستخدامية لمموارد المتاحة ,جامعة فرحات عباس – سطيف,
4118م.
ج -مصادر أخرى
 .1المبادرة الدولية إلعداد التقارير,ارشادات إعداد تقارير االستدامة ( ,)RGاإلصدار
الثالث لوثيقة األرشادات ).4116-4111 ,)G3
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ً
أوال :قائمة اإلستقصاء

املالحق
قائمة إستقصاء

األستاذ الفاضل/
تحية طيبة وبعد ,,,
يقوم الباحث /باسم رشيد عمي الخزرجي ـ ـ ـ المراجع في كمية عموم الحاسوب والرياضيات /جامعة
تكريت بدراسة عنوانيا "إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره عمى قيمة المنشأة" (دراسة
تطبيقية) لمحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة من كمية التجارة /جامعة المنصورة/
جميورية مصر العربية.
ويأمل الباحث من سيادتكم تعاونكم في إستيفاء ىذه القائمة بما يعكس آراء سيادتكم حول ما فييا
من فقرات ستساعده في إتمام دراستو بشكل سميم لموصول إلى نتائج مرضيو محققة لميدف منيا.
ويقدر الباحث جيودكم المثمرة وحسن تعاونكم في مساعدتو في إنجاز عممو بالشكل المطموب,
مؤكداً لسيادتكم عمى إن جميع اإلجابات والمعمومات ستكون سرية وسيقتصر إستخداميا
ألغراض البحث العممي فقط.
ولكم جزيل الشكر والتقدير ...

الباحث

باسم رشيد عمي الخزرجي
كمية عموم الحاسوب والرياضيات
جامعة تكريت

851

أوالً :المعمومات العامة
.1األسم  ( ....................................إن رغبت بذكره).

.2المنصب الوظيفي:
أكاديمي
مراجع

مدير مالي
غير ذلك ( ........حدده)

.3المؤىل العممي
دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبموم

دبموم عالي

.4سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات

من  01 –5سنوات

من  05 – 00سنة

أكثر من  05سنة

851

ثانياً :فقرات الدراسة
القسم األول :ىل يرى سيادتكم بأن القيام باألنشطة التالية داخل وخارج المنشأة ,يؤدي إلى
تعظيم قيمة المنشأة؟
الرجاء وضع عالمة صح ( ) أمام اإلختيار المناسب.

موافق موافق محايد غير

فقرات اإلستقصاء
0

تبني اإلدارة رؤية مؤسسية شاممة لحماية البيئة.

2

العمل عمى تشجيع الثقافة المؤسسية لتدعيم القيم

3

إدماج السياسات البيئية في السياسات التنظيمية

4

جعل حماية البيئة والمحافظة عمييا من

5

أن تكون العمميات اإلقتصادية محدودة بالنظام

6

إدراج األمور البيئية في العمميات الصناعية.

7

إعتماد وتطبيق أنظمة اإلنتاج الصحيحة.

8

تصميم المنتجات وعمميات تشغيميا بطريقة

9

إستغالل الموارد الطبيعية بكفاءة.

البيئية داخل المنشأة.

لممنشأة.

إستراتيجيات حماية البيئة.

البيئي.

تؤدي إلى تقميل المخمفات.

 01تخفيض التموث الحالي والمستقبمي إلى الحجم
األمثل وفقاً لمعايير فنية.

 00إتخاذ إجراءات مرغوبة بيئياً لتحقيق التوافق بين
نشاطاتيا وقيم المجتمع.

 02اإللتزام بجميع القوانين والموائح واألعراف
اإلجتماعية الخاصة بالبيئة.
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تماماً

غير

موافق

موافق تماماً

 03الشفافية في اإلفصاح عن التأثيرات البيئية
الحقيقية من خالل التقارير الدورية.
 04اإلمتناع عن القيام باألنشطة والممارسات التي
تقوم بإحداث خمل في البيئة.

القسم الثاني :العبارات التالية تتضمن اإلطار المقترح من تحضير وتنفيذ وتقرير عممية
المراجعة ,ولمعرفة وتحديد إمكانية تطبيق ىذا اإلطار في منشآت األعمال العراقية.
الرجاء وضع عالمة صح (  ) أمام اإلختيار المناسب.

موافق موافق محايد غير

فقرات اإلستقصاء

تماماً

0

يتم التحضير لعممية مراجعة األنشطة

0/0

تحديد اليدف الرئيسي لمراجعة األنشطة

2/0

تشكيل فريق عمل يقوم بمراجعة األنشطة

3/0

وضع خطة لعممية مراجعة األنشطة البيئية

4/0

جمع وتقييم المعمومات البيئية عن المنشأة.

2

يتطمب تنفيذ عممية المراجعة كما ىو مقرر

0/2

تقييم فاعمية الوسائل الرقابية التي تطبقيا

البيئية لممنشأة من خالل اإلجراءات التالية:
البيئية لممنشأة.
البيئية لممنشأة.
لممنشأة.

ليا مجموعة اإلجراءات وىي:

المنشأة لحماية البيئة من اآلثار السمبية
ألنشطتيا.

2/2

تقييم السياسات والخطط والبرامج المتعمقة

باألداء البيئي لممنشأة.
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غير

موافق

موافق تماماً

3/2

تقييم مدى كفاءة وفاعمية إدارة الموارد
الطبيعية والبيئية.

4/2

تحديد القيود واإلشتراطات البيئية المفروضة
عمى نشاط المنشأة من خالل التشريعات

البيئية.
5/2

فحص تقارير متابعة األداء البيئي لمتعرف
عمى فاعمية النظام المطبق في مجال

المحافظة عمى البيئة.
6/2

دراسة مدى وفاء نظام اإلدارة البيئية في
اإلفصاح عن اإللتزامات والقيود واإلشتراطات

البيئية.
7/2

قياس قدرة التقارير المالية وممحقاتيا حول
إفصاحيا عن اإللتزامات البيئية الفعمية
والمتوقعة.

8/2

فحص فني إلجراءات األمن والرقابة.

9/2

فحص سجالت األداء البيئي.

 01/2التحقق من كفاية التغطية التأمينية المتعمقة
بالقضايا البيئية.

 00/2إجراء إختبارات عمى مستويات التموث في
المواقع.

 02/2زيادة فعالية المعمومات الواردة في سجالت
التموث .

 03/2تحديد األضرار البيئية التي تسببيا المنشاة
واإلنتياكات البيئية الممكنة.

3

يتطمب تقرير المراجع البيئي مجموعة من

0/3

أن يشير التقرير إلى اإلجراءات والسياسات

المقومات أىميا:

المتبعة لتخطيط ورقابة األنشطة والبرامج
البيئية.
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2/3

أن يوضح التقرير مدى توافر نظام معمومات
بيئي يمكن اإلعتماد عميو في توفير أدلة

اإلثبات المناسبة.
3/3

أن يوضح التقرير مدى توافر نظام لمرقابة

4/3

أن ُيفصح التقرير عن المعمومات ذات
الصمة بالتأثيرات البيئية ألنشطة المنشأة.

5/3

أن يتضمن التقرير النتائج األساسية من

الداخمية عمى األداء البيئي لممنشأة.

عممية الفحص والتقييم لمسياسات
والممارسات البيئية لممنشأة.

6/3

أن يوضح التقرير مدى إتباع المنشأة لسموك

7/3

أن يشتمل التقرير عمى أوجو القصور في

بيئي مناسب.

نظم اإلدارة البيئية والتي ظيرت خالل

عمميات الفحص والتقييم.
8/3

أن يتضمن التقرير المجاالت واألنشطة
والبرامج البيئية التي خضعت لعممية الفحص
والتقييم.

9/3

أن يوضح التقرير مدى إلتزام المنشأة بتطبيق
القوانين والتشريعات البيئية.

 01/3أن ُيبين التقرير ما إذا كانت القوائم والتقارير
أعدت وفقاً لممعايير الفنية والمينية
البيئية قد ُ
المقترحة.

 00/3أن يكشف التقرير المخاطر البيئية التي

تواجييا المنشأة واإلجراءات التي أتُخذت
إلقصائيا أو تقميصيا.

 02/3أن يحدد التقرير طبيعة وخصائص الخدمات
التي يقوم بيا المراجع البيئي وحدود مسئوليتو
عن أدائيا.
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 03/3أن يبين التقرير مدى توافر نظام لممحاسبة
البيئية يساعد في تحقيق أىداف المراجعة
البيئية.

 04/3أن يكشف التقرير مدى كفاءة المنشأة في

القيام باألنشطة والبرامج البيئية التي تؤدى

إلى حماية البيئية.

القسم الثالث :العبارات التالية خاصة بمؤشرات قيمة المنشأة ,فيل يمكن ليذه المؤشرات أن
تعطي تصور حول تعظيم قيمة المنشأة؟
الرجاء وضع عالمة (  ) أمام اإلختيار المناسب.

فقرات االستقصاء
1

موافق موافق محايد غير

تماماً

قيمة العميل :ويندرج تحت ىذا المؤشر

مايمي:

 0/0زيادة ىامش ربح المنتجات خالل التمييز
البيئي.

 2/0نسبة المنتجات ذات التمييز البيئي (ذات
العالمة).

 3/0إظيار العمالء الراغبين في الدفع في
المنتجات الخضراء (صديقة البيئة).

2

المحافظة عمى الوالء :ويندرج تحت ىذا
المؤشر مايمي:

 0/2خمق صورة بيئية لممنشأة يقوم العمالء
بتقييميا.

 2/2نسبة العمالء الميتمين بالجودة البيئية
لممنشأة.
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غير

موافق

موافق تماماً

 3/2الوعي بين العمالء.
 4/2نسبة العمالء الذين يحددون البيئة كعنصر في
قرار الشراء.

3

زيادة المبيعات :ويندرج تحت ىذا المؤشر

مايمي:

 0/3خمق مساحة سوقية جديدة من خالل
االبتكارات البيئية.

 2/3نمو الوعي البيئي.
 3/3نسبة المنتجات الجديدة خالل فترة األداء
البيئي إلى إجمالي المنتجات.
 4/3نسبة المنتجات الخضراء المباعة (صديقة
البيئة) إلى إجمالي المبيعات.

القسم الرابع :العبارات التالية خاصة بمؤشرات األداء البيئي ,فيل يرى سيادتكم ليذه المؤشرات
دور في تعظيم قيمة المنشأة؟
الرجاء وضع عالمة (  ) أمام اإلختيار المناسب.

موافق موافق محايد

فقرات اإلستقصاء

تماماً

1

المواد :ويندرج تحتيا مايمي:

1/1

المواد المستخدمة من حيث الوزن أو

2/1

نسبة المواد المستخدمة كمدخالت بعد أن

2

الطاقة :ويندرج تحتيا مايمي:

1/2

اإلستيالك المباشر وغير المباشر لمطاقة

الحجم.

تمت إعادة تدويرىا.

من المصادر الرئيسية لمطاقة.
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غير

غير

موافق

موافق تماماً

2/2

الطاقة التي تم توفيرىا كنتيجة لمتطور في
وسائل الترشيد.

3/2

المبادرات التي تيدف إلى تقديم منتجات
تعتمد عمى الطاقة المتجددة.

4/2

المبادرات التي تيدف إلى تقميل اإلستيالك

3

المياه :ويندرج تحتيا مايمي:

1/3

إجمالي كمية المياه المسحوبة حسب

غير المباشر لمطاقة والنتائج المحققة.

المصدر.
2/3

مصادر المياه التي تتأثر بشكل كبير

3/3

نسبة واجمالي حجم المياه التي يتم إعادة

بعمميات سحب المياه.

تدويرىا واعادة إستخداميا.
4

التنوع البيولوجي :ويندرج تحتيا مايمي:

1/4

موقع ومساحة األراضي الممموكة لممنشأة
والمالصقة لممحميات الطبيعية والمناطق

التي تتمتع بتنوع بيولوجي ذو قيمة كبيرة.
2/4

وصف التأثيرات اليامة ألنشطة وممارسات
المنشأة عمى التنوع البيولوجي.

3/4

المحميات الطبيعية التي يتم تجديدىا.

4/4

اإلستراتيجيات واإلجراءات الحالية والخطط

المستقبمية إلدارة تأثيرات المنشأة عمى التنوع

البيولوجي.
5/4

قائمة بعدد واسماء الكائنات الحية الميددة
باإلنقراض في المناطق التي قد تتأثر

بممارسة المنشأة ألنشطتيا.
5

اإلنبعاثات والنفايات السائمة والمخمفات:
ويندرج تحتيا مايمي:
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1/5

الوزن اإلجمالي لألنبعاثات المباشرة وغير
المباشرة لغازات االحتباس الحراري.

2/5

حجم انبعاثات الغازات التي تتسبب في

3/5

نوع ووزن انبعاثات اليواء الضارة.

تآكل طبقة األوزون.

إجمالي كمية المياه المنصرفة من حيث
الجودة والمكان.

4/5

إجمالي وزن المخمفات من حيث نوعيا

5/5

إجمالي عدد وحجم اإلنسكابات المؤثرة.

6/5

وزن المخمفات شديدة الخطورة التي يتم

7/5

حجم ونوع الحماية وقيمة التنوع البيولوجي

وطرق التخمص منيا.

استيرادىا وتصديرىا أو نقميا.

لمكائنات المائية التي قد تتأثر بصرف
المنشأة لممياه المموثة.

6

المنتجات والخدمات :ويندرج تحتيا مايمي:

1/6

المبادرات الخاصة بالحد من اآلثار البيئية
لممنتجات والخدمات ومدى نجاحيا.

2/6

نسبة المنتجات المباعة وما يرتبط بيا من

7

اإللتزام البيئي :ويندرج تحتيا مايمي:

1/7

قيمة الغرامات المالية الجوىرية وعدد

مواد مستخدمة في التعبئة.

العقوبات غير المالية الناتجة عن عدم
اإللتزام بالقوانين والتشريعات البيئية.

8

النقل :ويندرج تحتيا مايمي:

1/8

اآلثار البيئية اليامة الناتجة عن نقل

المنتجات والمواد المستخدمة وكذلك تمك
الناتجة عن نقل العاممين.
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9

عام :ويندرج تحتيا مايمي:

1/9

إجمالي النفقات واإلستثمارات في مجال
حماية البيئة.

ولحضرتكم جزيل الشكر والتقدير عمى تعاونكم واستجابتكم الكريمة ,وعمى ما تم تقديمو من
آراء حول ما جاء في ىذه القائمة من أسئمة واستفسارات.

الباحث
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ً
 نتائج التحليل اإلحصائي:ثانيا

Sample Size حتليل العينة املستهدفة بأستخدام برنامج
†

Required Sample Size
from: The Research Advisors
P Confidence = 95.0% 3.841459
Population r
Degree of Accuracy/Margin of Error
Size
o
0.05 0.035 0.025
0.01
1
1
1
1
1
20
19
20
20
20
30
28
29
29
30
50
44
47
48
50
75
63
69
72
74
100
80
89
94
99
150
108
126
137
148
200
132
160
177
196
250
152
190
215
244
300
169
217
251
291
400
196
265
318
384
500
217
306
377
475
600
234
340
432
565
700
248
370
481
653
800
260
396
526
739
900
269
419
568
823
1,000
278
440
606
906
1,200
291
474
674
1067
1,500
306
515
759
1297
2,000
322
563
869
1655
2,500
333
597
952
1984
3,500
346
641
1068
2565
5,000
357
678
1176
3288
7,500
365
710
1275
4211
10,000
370
727
1332
4899
25,000
378
760
1448
6939
50,000
381
772
1491
8056
75,000
382
776
1506
8514
100,000
383
778
1513
8762
250,000
384
782
1527
9248
500,000
384
783
1532
9423
1,000,000
384
783
1534
9512
2,500,000
384
784
1536
9567
10,000,000
384
784
1536
9594
100,000,000
384
784
1537
9603
264,000,000
384
784
1537
9603

Confidence =

99.0% 6.634897

Degree of Accuracy/Margin of Error
0.05
1
19
29
47
67
87
122
154
182
207
250
285
315
341
363
382
399
427
460
498
524
558
586
610
622
646
655
658
659
662
663
663
663
663
663
663

0.035
1
20
29
48
71
93
135
174
211
246
309
365
416
462
503
541
575
636
712
808
879
977
1066
1147
1193
1285
1318
1330
1336
1347
1350
1352
1353
1354
1354
1354

0.025
1
20
30
49
73
96
142
186
229
270
348
421
490
554
615
672
727
827
959
1141
1288
1510
1734
1960
2098
2399
2520
2563
2585
2626
2640
2647
2651
2653
2654
2654

0.01
1
20
30
50
75
99
149
198
246
295
391
485
579
672
763
854
943
1119
1376
1785
2173
2890
3842
5165
6239
9972
12455
13583
14227
15555
16055
16317
16478
16560
16584
16586

The recommended sample size for a given population size, level of confidence,
and margin of error appears in the body of the table.
For example, the recommended sample size for a population of 1,000, a confidence level
of 99%, and a margin of error (degree of accuracy) of 3.5% would be 575.
Change these values to select different levels of confidence.
Change these values to select different maximum margins of error.
Change these values to select different (e.g., more precise)
population sizes.

† Copyright, The Research Advisors (2006). All rights reserved.

† Copyright, The Research Advisors (2006). All rights reserved.
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)الثبات (معامل ألفا كرونباخ
األنشطة الالزمة لتعظيم قيمة المنشأة
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.816

14

التحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.842

4

تنفيذ عممية المراجعة
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.889

13

المقومات الواجب توافرىا في تقرير المراجع البيئي
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.898

14

اإلطار المقترح
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.935

31

تعظيم قيمة العميل
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.648

3

811

المحافظة عمى والء العميل
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.813

4

زيادة المبيعات
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.795

4

تعظيم قيمة المنشأة
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of
Items

.878

11

التك اررات
المؤهل
Freque

Perce

ncy

nt

دكتوراه

Va
lid

ٌماجست
ر
دبلوم
ًعال
بكالور
ٌوس

Cumulative

Percent

Percent

43

23.9

23.9

23.9

64

35.6

35.6

59.4

20

11.1

11.1

70.6

47

26.1

26.1

96.7

6

3.3

3.3

100.0

180

100.0

100.0

دبلوم
Total

Valid

الوظيفة
Freque

Perce

ncy

nt

Valid
Percent

818

Cumulative
Percent

أكادٌم

45.6

45.6

45.6

82

61.1

15.6

15.6

28

89.4

28.3

28.3

51

100.0

10.6

10.6

19

100.0

100.0

180

Va
ي

lid

مدٌر
مالً
مراجع
غٌر
ذلك
Tota
l

الخدمة
Valid

Cumulative
Percent

Perce

Freque

nt

ncy

Percent

أقل من  5سنوات Va

18.3

18.3

18.3

33

42.8

24.4

24.4

44

72.2

29.4

29.4

53

100.0

27.8

27.8

50

أكثر من  15سنة

100.0

100.0

180

Total

lid

من  5إلى 10
سنوات
من  11إلى 15
سنة

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
Descriptive Statistics
Std.
Deviation
.34937

.51784

.41224

.36946

.42468

.48134

.45931

Maxim
Mean
4.233
5
4.333
3
4.193
2
4.242
5
4.130
8
4.118
5
4.308
3

Minim
um

um

N

5.00

3.29

180

5.00

2.75

180

5.00

2.77

180

5.00

3.00

180

5.00

2.64

180

5.00

2.67

180

5.00

2.75

180
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اإلطار
التحضٌر
التنفٌذ
متطلب
قٌمة
عمٌل
والء

مبٌعات

180

Valid N

2.25

5.00

4.168
1

.46739

180

(listwise)

Descriptive Statistics

التحضٌر

N
180

Minim
um
2.75

Maxim
um
5.00

التنفٌذ

180

2.77

5.00

متطلب

180

3.00

5.00

قٌمة

180

2.64

5.00

عمٌل

180

2.67

5.00

والء

180

2.75

5.00

مبٌعات

180

2.25

5.00

Std.
Mean
4.333

Deviation

Varia
nce

.51784

.268

.41224

.170

.36946

.137

.42468

.180

.48134

.232

.45931

.211

.46739

.218

3
4.193
2
4.242
5
4.130
8
4.118
5
4.308
3
4.168
1
Valid N
(listwise)

180

االختالف وفقاً للوظيفة
Ranks
ٌالوظ

Mean

فة
األن

N
أكادٌم

شطة

ي
مدٌر
ًمال
مراجع
غٌر
ذلك
Tota

Rank

82

98.81

28

82.86

51

81.89

19

89.00

180

l
a,b

Test Statistics

األنشطة
ChiSquare
df

4.132
3

811

Asymp.

.248

Sig.

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
الوظٌفة

االختالف وفقاً المؤهل
Ranks
Mean
مؤهل

األن
شطة

N

Rank

دكتورا

43

98.14

ماجست

64

99.04

دبلوم

20

88.48

بكالور

47

80.91

دبلوم

6

26.50

ه

ٌر

ًعال

ٌوس

Total

180
a,b

Test Statistics

األنشطة
Chi-

13.43

Square

2

df

4

Asymp.

.009

Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:
مؤهل

االختالف وفقا ً لمدة الخدمة
Ranks
Mean
خدمة
األن
شطة

N

Rank

 سنوات5 أقل من

33

98.00

81  إلى5 من

44

91.31

53

90.63

سنوات
85  إلى88 من
سنة

811

 سنة85 أكثر من
Total

50

84.70

180
a,b

Test Statistics

األنشطة
Chi-

1.326

Square
df

3

Asymp.

.723

Sig.
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable:

خدمة

تحميل االرتباط بين متغيرات الدراسة
Correlations
اإلطار
اإل
طار

Pearson

قٌمة

1

Correlation

.578

Sig. (2-tailed)

.000

N
قٌمة

Pearson
Correlation

**

180

180

**

1

.578

Sig. (2-tailed)

.000

N

180

180

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تحميل االرتباط بين أبعاد اإلطار المقترح وقيمة المنشأة
Correlations
ٌالتحض
ر
التح
ضٌر

Pearson

التنفٌذ
1

.521

.367

**

قٌمة
.372

**

Correlation
Sig. (2-tailed)
N
التن

فٌذ

متطلب
**

Pearson

180
.521

**

Correlation

815

.000

.000

.000

180

180

180

1

**

.687

.579

**

متط
لب

Sig. (2-tailed)

.000

N

180
**

Pearson

.367

.000

.000

180

180

180

**

1

.687

.461

**

Correlation

قٌمة

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

180

180

180

180

**

**

**

1

Pearson

.372

.579

.000

.461

Correlation
Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

N

180

180

180

180

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

)االنحدار (تأثير اإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة
Model Summary
Mo

R

del

R
1

.578

Adjusted R

Square
a

Std. Error

Square

.334

of the Estimate
.330

.34755

a. Predictors: (Constant), اإلطار
a

ANOVA
Sum of
Model
1

Mean

Squares
Regressi

Df

Square

F

10.783

1

10.783

Residual

21.500

178

.121

Total

32.284

179

on

Sig.

89.27
4

.000

b

a. Dependent Variable: قٌمة
b. Predictors: (Constant), اإلطار
Coefficients
Unstandardized

Standardize

Coefficients
Model
1

B
(Consta

nt)
اإلطار

a

d Coefficients

Std. Error

1.157

.316

.703

.074

a. Dependent Variable: قٌمة

816

Beta

.578

t

Sig.

3.662

.000

9.448

.000

)االنحدار (تأثير أبعاد اإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة
Model Summary
Mo

R

del

R
1

.591

Adjusted R

Square
a

Std. Error

Square

.349

of the Estimate
.338

.34548

a. Predictors: (Constant), متطلب, التحضٌر, التنفٌذ

b

ANOVA
Sum of
Model
1

Mean

Squares
Regressi

Df

11.277

Square
3

3.759

F

Sig.

31.49

.000

on

a

2
Residual

21.007

176

Total

32.284

179

.119

a. Predictors: (Constant), متطلب, التحضٌر, التنفٌذ
b. Dependent Variable: قٌمة

Coefficients
Unstandardized

Standardiz

Coefficients
Model
1

B
(Consta

a

ed Coefficients

Std. Error

1.279

.321

التحضٌر

.078

.058

التنفٌذ

.461

متطلب

.137

Beta

t

Sig.

3.979

.000

.095

1.340

.182

.094

.447

4.903

.000

.096

.119

1.423

.157

nt)

a. Dependent Variable: قيمة

)دور المراجعة البيئية في ظل اإلطار المقترح عمى مؤشرات األداء البيئي
Model Summary

Model
1

R
.334

R Square
a

.112

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.092

811

.21698

Model Summary

Model

R

1

.334

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.112

.092

.21698

a. Predictors: (Constant), اإلطار

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

.266

1

.266

Residual

2.119

45

.047

Total

2.385

46

F

Sig.

5.657

.022

a

a. Predictors: (Constant), اإلطار
b. Dependent Variable: مؤشرات

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
اإلطار

Std. Error
3.371

.404

.226

.095

a. Dependent Variable: مؤشرات

811

Coefficients
Beta

t

.334

Sig.

8.337

.000

2.379

.022

كـليـــت الـتجـــارة
قسـم الـمحاسبــت

إطبر هقرتح دلراجعت األنشطت البيئيت وأثره على قيوت ادلنشأة
دراست تطبيقيت

رسالة مقدمة من قبل
ببسن رشيد علً اخلزرجً
كجزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة

إشراف
الدكتورة

الدكتور
صربي عبد احلويد السيد السجينً
أستاذ المحاسبة المساعد

كمية التجارة ـــــ جامعة المنصورة

مسبح طبرق أمحد حبفظ
أستاذ المحاسبة المساعد

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
كمية التجارة ـــــ جامعة المنصورة
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المكتبة المركزية
مستخمص الرسالة
الكمية:كمية التجارة ـ ـ جامعة المنصورة القسم :المحاسبة
أسم الباحث :باسم رشيد عمي

رقم العام:

الدرجة العممية:الماجستير تاريخ:

عنوان الرسالة :إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره عمى قيمة المنشأة :دراسة تطبيقية
مستخمص الرسالة
إستيدفت ىذه الدراسة وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره عمى قيمة المنشأة,

ومعرفة أثر ىذا اإلطار عمى قيمة منشآت األعمال العراقية .ويندرج تحت ىذا اليدف الرئيسي

عدد من األىداف الفرعية والتي يمكن إيجازىا باآلتي :توضيح ماىية المسئولية البيئية ,وأىمية
تبنييا من قبل منشآت األعمال العراقية ,وتوضيح الدور الذي يمكن أن تقوم بو المراجعة البيئية

في تعزيز السمعة البيئية لمنشآت األعمال العراقية.

ولتحقيق ىذه األىداف تم إتباع منيج التحميل اإلحصائي الوصفي القائم عمى جمع البيانات

واخضاعيا لممعالجة اإلحصائية واستخالص النتائج منيا ,حيث تم توزيع ( )432قائمة إستقصاء
ووصمت نسبة اإلستجابة الكمية ( )%77الصالح منيا ( )081إستمارة.

وتوصمت الدراسة إلى أن القيام ببعض االنشطة دون البعض االخر ال يعتبر تقصير من
منشآت األعمال بعدم الوفاء بمسئولياتيا تجاه المجتمع .أما فيما يخص اإلطار المقترح فقد بينت
نتائج الدراسة أن مستوى آراء المستقصى منيم بشأنو مرتفعاً ,وىو ما يدل عمى إدراكيم لممؤشرات

والمقاييس العديدة المستخدمة لمتحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية وتنفيذىا.

وأوصت الدراسة إلى ضرورة إلزام منشآت األعمال العراقية إلى إعتماد المراجعة البيئية ضمن
ىيكميا الرقابي ,وبالتالي ضرورة تطبيق اإلطار المقترح لمتأكد من إلتزام ىذه المنشآت بيئياً.
رؤوس الموضوعات ذات الصمة:
المسئولية البيئية لمنشآت األعمال ـ ـ ـ ـ مراجعة األنشطة البيئية ـ ـ ـ ـ المراجع الخارجي ـ ـ ـ قيمة المنشأة.

981

اإلطـبر العـبم للدراسـت
ادلقدهت
تُعد ظاىرة التموث البيئي من الظواىر التي القت إىتماماً متزايداً في اآلونة األخيرة ,خاصة
في ظل التقدم الصناعي الذي يشيده عالمنا المعاصر .وعمى الرغم من ان ىذه الظاىرة ليست
جديدة وموجودة منذ القدم إال أن الجديد فييا ىو تعدد وتنوع مصادر التموث وآثاره الضارة.
إضافة لتخمص المنشآت الصناعية من نفاياتيا المضرة بالبيئة عن طريق إطالقيا في اليواء أو
إلقائيا في البحر أو دفنيا في األرض ,مما كان لو تاثير سمبي عمى الحياة البيئية.
وألىمية موضوع حماية البيئة ,ومع تفاقم وازدياد المشكالت البيئية إلى الحد الذي جعميا
خط اًر عمى الحياة البشرية ,فقد إنعكس ذلك عمى أىمية إعطاء البيئة إىتماماً خاصاً وممي اًز,
وذلك فإن العديد من القوانين طالبت منشآت األعمال أن تعمل عمى تقييم اآلثار البيئية التي تنجم
عنيا ,وأ ن تعمل عمى اإللتزام بيا وبكافة األنظمة التي تساىم في حماية البيئة وتمنع التموث من
خالل اإلفصاح عن نشاطاتيا البيئية في قوائميا المالية التي تقوم بأعدادىا خالل الفترات المالية
المختمفة.
وال يقتصر وفاء منشآت االعمال بمسؤولياتيا نحو المجتمع الذي تعمل فيو عمى المساىمة

االقتصادية في رفاىية ىذا المجتمع ,وانما يشمل أيضآ عدم إلحاق أدنى ضرر بو ,من خالل

سوء إستخدام الموارد وتمويث الماء واألرض واليواء أو تموث البيئة  ,ويتعين عمى منشآت
االعمال أن تبذل المجيودات الكافية لموفاء بمسؤولياتيا االجتماعية والبيئية بما يضمن الحد من

االنتياكات البيئية ومكافحة أي تموث يصيب البيئة بسبب مدخالت وعمميات ومنتجات المنشأة.

وفي ضوء الكوارث واألضرار البيئية التي حدثت في اآلونة األخيرة ,أنعقدت العديد من

المؤتمرات العممية لمواجية المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثة ,والتي تشكل عامالً

محفز لظيور المراجعة البيئية ففي عام  0988قامت وكالة حماية البيئة األمريكية ()EPA
اً
) (United States Environmental Protection Agencyبإعداد سياسة لممراجعة البيئية

في المؤسسات األمريكية ,وفي عام  0991صدر كتاب لمنظمة األمم المتحدة لبرنامج البيئية في
نيروبي بأسم المراجعة البيئية .وفي عام  0990أطمقت غرفة التجارة الدولية ))ICC
) (International Chamber of Commerceميثاق العمل لمتنمية المستدامة الذي تضمن

 01مبدأ يعنى بإدارة المراجعة البيئية ,وفي عام  0991أصدرت المنظمة العالمية لمتقييس
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( (International Organization for Standardization) )ISOمجموعة من المواصفات

تعني بالتدقيق البيئي وىي كالتالي :المواصفات ,14013 ,14012 ,14011 ,14010

 ,14015 ,14014كمقاييس دولية واجبة التطبيق بداية من عام  0991وأسست لجنة فرعية

ينصب عمميا عمى اإلشراف عمى تنفيذ ىذه المقاييس.
ويستخمص مما سبق بأن قيام المنشآت بمسؤوليتيا البيئية واإلفصاح عنيا ألصحاب
ُ
المصالح وغيرىم في المجتمع يساىم في تعظيم جودة المعمومات المحاسبية وتحسين صورة

ومركز المنشأة وقيمتيا داخل المجتمع  ,حيث أثبت بعض الباحثين وجود عالقة إيجابية بين

تقارير المسئولية اإلجتماعية والبيئية من جية ,واألداء المالي لممنشأة من جية أخرى مما ينعكس
إيجابياً عمى مركزىا وقيمتيا ومكانتيا السوقية ,وىو ما يركز عميو الباحث ىذه الدراسة.
هشكلت الدراست
إن إغفال الجوانب االجتماعية والبيئية قد يشوه صورة المنشأة ,فينعكس ذلك عمى قيمتيا في
السوق .ولذلك فإن المسئولية البيئية أصبحت شيئآ فشيئآ من الممارسات األساسية الناتجة عن
ثقافة المنشأة ,وولدت نطاقآ جديداً من الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة وغير اليادفة

لمربح من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واذكاء الوعي االجتماعي والبيئي.

وبما أن الصناعة تُعد العصب الرئيسي في المجتمعات الحديثة ,والتي يقاس عمييا تطور
المجتمع في عصرنا الراىن بإعتبارىا العمود الفقري لإلقتصاد والذي يمكن الدولة من المحافظة
عمى أمنيا واستقالليا وتأثيرىا في الدول المجاورة والعالم ,فقد بدأت المجتمعات تتسابق في وضع

الخطط التنموية بيدف النيوض بالبيئة اإلقتصادية واإلجتماعية ,إال إن النمو السريع وغير

المتوازن غالباً ما يؤدي إلى مشكالت بيئية تاركة آثا اًر سمبية عمى المجتمع نتيجة الزيادة المتنامية
إلستنزاف الموارد وأنواع التموث في خضم اإلستمرار في إقامة المشاريع التنموية وتأثير ذلك عمى

صحة ونوعية الحياة.

ومن ىذه المجتمعات ,ما شيدتو بعض المدن العراقية في السنوات األخيرة من نيضة
صناعية تمثمت أنشاء الكثير من المنشآت الصناعية التابعة لمقطاع الخاص بالدرجة األولى .لكن
ىذا التوجو الصناعي قد ولد الكثير من المشاكل البيئية منيا التموث البيئي والذي تعاني منو بيئة

العراق حالياً ,حيث أن أغمب ىذه المنشآت ال تمتزم بالضوابط الخاصة بمعالجة المخمفات فتقوم
بإلقاء النفايات الصناعية في المياه مما يساىم في خمق مخمفات سامة في مياه األنيار أو تركيا

في العراء دون معالجة مما يموث التربة واليواء عمى حد سواء وبالتالي يسبب تموث ينعكس عمى

البيئة والمجتمع ككل ,ومثال عمى إىمال المنشآت الصناعية العراقية لمسألة اإلىتمام بالبيئة,
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المسح الذي قامت بو و ازرة التخطيط العراقية في تشرين األول  4103والذي شمل ()0991

معمآل من معامل القطاعين العام والخاص  ,فقد أظيرت نتائج ىذا الدراسة بأن  %9334من
المعامل تطرح ما يقارب ( )211ألف طن من المخمفات الخطرة سنويآ دون معالجة وىذا ما يؤثر
عمى البيئة العراقية بشكل كبير وخطير.

وعمى النقيض من ىذا الجانب ظيرت بوادر لإلىتمام بقضايا البيئة في العراق من خالل

صدور العديد من التشريعات والقوانين التي تيدف في مجمميا الى حماية وتحسين البيئة ,والتي

حاولت من خالليا الجيات المسئولة في العراق بالمحافظة عمى البيئة ,ومن أىميا:
 .0قانون تشكيل و ازرة البيئة رقم (  ) 37لسنة .4118

 .4قانون حماية وتحسين البيئة رقم (  ) 47لسنة .4119
 .3قواعد السموك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختمط لسنة
.4111

وبناءاً عمى ماسبق فإن الباحث يرى بأن المشكمة البحثية يمكن أن تتم صياغتيا بالتساؤالت

التالية:

 .0ىل تقوم منشآت األعمال في العراق بتحمل مسئولياتيا البيئية بشكل صحيح؟
 .4ما ىو الدور الذي يمكن أن تقوم بو مينة المراجعة في المحافظة عمى البيئة من خالل
مراجعة األنشطة البيئية لمنشآت األعمال العراقية؟

 .3ىل يمكن وضع إطار عممي لمراجعة األنشطة البيئية يمكن من خاللو زيادة وتحسين
قيمة منشآت األعمال العراقية؟

أهويت الدراست

إن اإلىتمام بالبيئة بشكل عام أصبح من أىم المطالب العالمية الظاىرة والتي تكون واضحة
في جميع مجاالت الحياة العممية منيا والمينية ,إذ أن اإلىتمام باألنشطة البيئية لمنشآت األعمال

ُيظير نوعية وجودة التصنيع لتمك المنشآت وتكون مخرجاتيا في غاية المحافظة عمى البيئة
محمياً واقميمياً وعالمياً .وعمى مستوى العراق فقد أصبحت البيئة العراقية والمحافظة عمييا من
األمور اليامة التي يجب األىتمام بيا ,ذلك ألن البيئة العراقية تعاني بشكل متفاوت من حيث

اإلىتمام والعناية بيا ,فيي تمر بحاالت سيئة بسبب ما القتو من حروب في السنوات األخيرة
واضطرابات داخمية سواء كانت أمنية أو سياسية أو خارجية أثرت عمييا بشكل كبير ,مما إنعكس
عمييا بشكل واضح وخطير وذلك من خالل إىماليا وعدم تفعيل القوانين الخاصة بحماية البيئة

أو التأكيد عمى تطبيق الضوابط التي يجب إتباعيا في المحافظة عمييا.
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وتأتي أىميتيا كذلك من حاجة منشآت األعمال العراقية لممعمومات حول أدائيا البيئي لما لو

من نتائج إيجابية تنعكس عمى المنشأة ككل ,ومن المسمم بو أن ىذه المنشآت أصبحت تعمل
وتخضع لعدد متزايد ومتنامي من القوانين المنظمة لمبيئة والتي تستيدف إيجاد بيئة نظيفة خالية

من التموث والى دعم إستم اررية التنمية في إطار ترشيد إستخدام الموارد وتعزيز األوضاع البيئية.

وكذلك تنبع ىذه األىمية من تطوير وتفعيل دور المراجعة في تحسين قيمة منشآت األعمال

وتحسين سمعتيا البيئية داخل المجتمع وخارجو .وما تتوصل إليو من نتائج من خالل الدراسة

النظرية والتطبيقية لمينة المراجعة بشكل عام والمراجعة البيئية بشكل خاص.
أهداف الدراست

تيدف ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية لمنشآت

األعمال العراقية ,ومعرفة أثر ىذا اإلطار عمى قيمة ىذه المنشآت بشكل عام.

ويندرج تحت ىذا اليدف الرئيسي عدد من األىداف الفرعية والتي يمكن إيجازىا في اآلتي:
 .0توضيح ماىية المسئولية البيئية ,وأىمية تبنييا من قبل منشآت األعمال العراقية.
 .4التعرف عمى مدى إلتزام منشآت األعمال العراقية بالسياسات والتشريعات والقوانين البيئية
المنظمة لسموك ىذه المنشآت تجاه البيئة.
 .3توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم بو الم ارجعة البيئية في تعزيز السمعة البيئية لمنشآت
األعمال العراقية.

 .2تحديد مسئولية المراجع الداخمي والمراجع الخارجي تجاه المراجعة البيئية وتوضيح دور
كآل منيم في إتمام ىذه العممية بالشكل المطموب.
فروض الدراست
يمكن بناء هذه الدراسة عمى الفرضيات الرئيسية التالية:
 .0ال يوجــد اخــتالف معنــوي بــين مفــردات عينــة الد ارســة حــول األنشــطة الالزمــة لتعظــيم قيمــة
المنشأة.
ومن ىذه الفرضية يتم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لمجال العمل (الوظيفة).
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 ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لممؤىل العممي.
 ال يوجد اختالف معنوي بين مفردات عينة الدراسة حول األنشطة الالزمة لتعظيم
قيمة المنشأة تبعاً لسنوات الخدمة.
 .4ال يوجد ارتباط معنوي لإلطار المقترح عمى قيمة المنشأة.
ومن ىذه الفرضية يتم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:
 ال يوجد ارتباط معنوي بين جميع أبعاد اإلطار المقترح وقيمة المنشأة.
 ال يوجد تأثير معنوي لإلطار المقترح عمى تقييم األداء البيئي.
حدود الدراست
تتمثل حدود الدراسة بما يمي:
 .0اقتصار الدراسة عمى وضع إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية لمنشآت األعمال
العراقية.

 .4اقتصار اإلطار المقترح عمى مراجعة األنشطة البيئية من قبل المراجع الخارجي.
هنهجيت الدراست
إعتمدت هذه الدراسة عمى إستخدام المنهجين التاليين:
 .0المنهج اإلستنباطي
وذلك من خالل استعراض أىم الدراسات التي تناولت موضوع المسئولية البيئية والمراجعة
البيئية وأىم التشريعات التي تتعمق بحماية البيئة ,وكذلك عرض وتحميل لمدراسات السابقة وتقويم

ما توصمت إليو من نتائج  ,ودراسة إمكانية إستخداميا في مجال المراجعة البيئية وتحديد أوجو

القصور في عممية اإلستخدام واقتراح المالئم منيا لمتطبيق.
 .7المنهج األستقرائي

من خالل ىذا المنيج يتم مزج الشق النظري بالواقع الفعمي بغرض تجنب نقائض السرد

النظري لمدراسة الذي ينحاز إلى معتقدات الباحث ورأيو الشخصي ,وذلك من خالل إجراء دراسة

تطبيقية مستخدماً في ذلك قائمة إستقصاء تم توزيعيا عمى األط ارف األساسية المزاولين لمينة
المحاسبة وبجميع المستويات العممية واإلدارية المتاحة ضمن عينة الدراسة ,بيدف تحقيق

األىداف التي تم تحديدىا فيما سبق ,وكذلك الوصول إلى مايمي:
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 التأكد من مدى إمكانية تطبيق اإلطار المقترح في بيئة العمل الميني في العراق عمى
مختمف التوجيات الفكرية والوظيفية وسنوات الخبرة لمجيات ذات العالقة.

 تحديد مدى تأثير ىذا اإلطار عمى قيمة المنشأة ومكانتيا السوقية.
خطت الدراست
اإلطار العام لمدراسة
الفصل األول :التأصيل العممي لممسئولية البيئية ومراجعة األنشطة البيئية.
المبحث األول :المسئولية البيئية لمنشآت األعمال.
المبحث الثاني :مفيوم المراجعة البيئية ـ ـ أىدافيا ـ ـ أىميتيا.
المبحث الثالث :مسئولية المراجعة البيئية بين المراجع الخارجي والمراجع الخارجي.
الفصل الثاني :قيمة المنشأة واإلطار المقترح لمراجعة األنشطة البيئية.
المبحث األول :قيمة المنشأة ومداخل تحديدىا
المبحث الثاني :اإلطار المقترح
الفصل الثالث :الدراسة التطبيقية
الخالصة والنتائج والتوصيات
قائمة المراجع
النتبئج
توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 .0يمكن من خالل ترسيخ مبادئ السموك األخالقي واحترام القانون وحقوق األنسان
ومبدأ الشعور بالمسئولية واإلنتماء جعل منشآت األعمال أن تعترف بمسئوليتيا
البيئية وتعمل عمى الحفاظ عمى البيئة وجعميا من األولويات في خططيا المستقبمية.
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 .4إن القيام ببعض االنشطة دون البعض االخر ال يعتبر تقصير من منشآت األعمال
بعدم الوفاء بمسئوليتيا تجاه المجتمع ,وذلك لمعديد من االسباب والتي أىميا حجم
المنشأة وكذلك متطمبالت المجتمع الذي يحتوي ىذه المنشأة.
 .3تطوير مراجعة األنشطة البيئية وترجمة النشاطات المتعمقة بالبيئة عمى شكل
معمومات مالية يمكن أن يساىم في المحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية.
 .2إن المراجع الداخمي وميا بمغت إستقالليتو وموضوعيتو وحياديتو إال إنو ال يتعدى
أن يكون شخص قد تم إختياره من قبل األدارة في المنشأة ,وبالتالي ال يمكن لو بأي
حال من األحوال أن يقوم بأعمال ترى اإلدراة إنيا تعكس نتائج سمبية ألدائيا
وصورتيا تجاه الغير.
 .5أن المراجع الخارجي ىو الجية األفضل بالقيام بيذه الميمة لتمتعو باإلستقاللية وأنو
يكون مسئول شخصياً عن عممو والنتائج التي يتوصل ليا.
 .1إن عممية تقدير قيمة المنشأة تعتمد باألساس عمى اليدف من التقييم وأنيا ستختمف
تبعاً ألختالف مدخل القياس ,وكمما كان المدخل يتميز بسيولة اإلستخدام والفيم
سيكون المدخل األكثر إعتماداً من قبل منشآت األعمال.
 .7تبين أن مستوى آراء المستقصى منيم بشأن اإلطار المقترح مرتفعاً ,وىو ما يدل
عمى إدراكيم لممؤشرات والمقاييس العديدة المستخدمة لمتحضير لعممية مراجعة
األنشطة البيئية وتنفيذىا.
 .8تبين أن مستوى آ ارء المستقصى منيم حول أبعاد تعظيم قيمة المنشأة والمتمثمة في:
تعظيم قيمة العميل ,والمحافظة عمى والء العميل ,وزيادة المبيعات ,مرتفعاً أيضاً
وىو ما يؤكد عمى إدراك المستقصى منيم ألىمية مؤشرات قياس تعظيم قيمة
المنشأة باعتبارىا عنص اًر أو مطمباً أساسياً لتحديد وقياس وعرض المعمومات بما
يتواءم مع المتطمبات الحديثة وعوامل المنافسة ,وحرصاً عمى تقديم معمومات مالئمة
وكاممة لممستفيدين الرئيسيين من أصحاب المصالح.
 .9وجود عالقو إيجابيو بين التحضير لعممية مراجعة األنشطة البيئية وكل من تنفيذ
عممية المراجعة والمقومات الواجب توافرىا في تقرير المراجع البيئي وقيمة المنشأة,
كما يتضح أن تنفيذ عممية المراجعة يمثل أعمى األبعاد ارتباطاً بالتحضير لعممية
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مراجعة األنشطة البيئية ,يميو قيمة المنشأة ,وأخي اًر تأتي المقومات الواجب توافرىا
في تقرير المراجع البيئي.
التىصيبث
 .0ضرورة إلزام منشآت األعمال العراقية بأعتماد المراجعة البيئية واصدار التشريعات
الخاصة بتطبيقيا.
 .4إعتماد اإلطار المقترح من قبل الجيات العميا ,والتوصيو بتطبيقو عمى مستوى
منشآت األعمال العراقية.
 .3يجب عمى منشآت األعمال العراقية القيام بأعداد وتطبيق السياسات والبرامج البيئية
بيدف المحافظة عمى البيئة وحمايتيا من مختمف األضرار التي قد تترتب عمى
ممارستيا ألنشطتيا ذات التأثير البيئي.
 .2يجب أن تقوم الجمعيات والييئات المينية بالضغط عمى منشأت األعمال العراقية
من أجل زيادة أىتماميا بالبيئة من خالل ممارسة األنشطة ذات التأثيرات غبر
السمبية عمييا.
 .5ضرورة أعتماد المراجعة البيئية كجزء رئيسي من منياج المراجعة المعتمد من قبل
كميات اإلدارة واإلقتصاد في الجامعات العراقية.
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The study aims to put A Proposed Framework for Environmental Activities Audits and It’s
Impact on The Corporate Value Iraqi businesses. A number of sub-objective have undergone the
main summed up as follows: clarifying the environmental responsibility and the importance of its
adoption by Iraqi businesses, clarifying the role which the environmental audit can do in reinforcing
environmental reputation in Iraqi businesses.
To attain this objective, a statistical – descriptive method is traced based on collecting data and
submitting them to the statistical processing and extracting its results in the sense that 234 lists have
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The study recommends for the necessity of obligating the Iraqi businesses of authorizing
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General Framework of the Study
Introduction
The phenomenon of environmental pollution is considered one of the most
serious phenomenon that got a great interest recently especially in the shade of the
industrial progress that our world witnesses. Despite its antiquities, it is new in its
variance and multiplications with a view to the source of pollution and its harmful
effects. Industrial establishments always get rid of their harmful wastes in the
environment by throwing it over in the air or in the sea or burying in the ground
which leads to a negative effect upon the environmental life.
As for the importance of environmental maintenance and the serious increase on
the organisms, it is reflected on giving a special importance for the environment,
that is why many laws asked business sets to work on accessing the environmental
effects which came as a result of as well as to work on its obligation and all
systems which contribute to maintain the environment and prevent pollution from
spreading to unveil their environmental activities in the financial lists which serve
during the different financial periods.
The loyalty of business Firms is not restricted to their responsibilities toward
society that they work in with the aim of economic welfare within the society; it
also includes evading any little damage through misusing resources, polluting
water, ground, and air or polluting the environment. Businesses are located to exert
enough efforts to levy their responsibilities both social and environmental which
guarantee the limit of environmental violations and the resistance of any pollution
that would damage the environment due to inputs, processes and businesses
products.
In the light of catastrophes and damages that are attached to environment
recently, a lot of scientific conferences have been held to confront contemporary
issues and to repel the third millennium which forms a simultaneous factor in the
appearance of environmental maintenance. In 1988, United States environmental
Protection Agency prepared a policy of the environmental maintenance in the
American Firms. In 1990, a book came out of the United Nations programs of
environment in Nairobi under the name of environmental maintenance. In 1991,
international Chamber of Commerce launched a bond of continual development
that guarantees sixteen principals of managing the environmental maintenance. In
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1996, the International Organization for Standardization has launched a group of
specifications which are concerned with the environmental accuracy as follows:
14010, 14011, 14012, 14013, 14014, and 14015 as an international standard to be
applied since 1996 when sub-committee has been set up under the supervision of
those standards.
To sum up, it is the businesses’ responsibilities to reveal their activities and
interests within society to contribute to maximize the accounting data quality and
the improvement of appearance and value of businesses within society; some
researchers have proved a positive evidence between the social and environmental
responsibilities reports either and financial performance of businesses too which
reflexes a positive value and position as well as its shopping value which is the
main concern of the researcher’s study.
The Statement of the Problem
Ignoring environmental and social sides may deform the appearance of
businesses which reflects defame in marketing. So the environmental responsibility
became one of the main practices, bit by bit, of businesses’’ culture. It has also
born a new scope of partnership between private and public sectors which opens
the way for untargeted sets for profiting with the aim of achieving the economic
development and spreading intelligence either environmental or social.
As industry is considered the main nerve with the modern communities
measuring the developed societies in our status – quo being considered the
backbone of economy which enables the state to keep its security, independence,
and effectiveness of neighboring’s and the world, some societies have begun to
compete in putting the urban plans with the aim of elevating the environment both
economically and socially.
However, the rapid and imbalanced growth often leads to some environmental
problems leaving negative effects upon society due to the continual increase with
the aim of running out of the resources and pollution forms within the scope of
continuity in stetting developing projects and its effect upon the health and type of
life.
Some Iraqi cities have witnessed such a view lately according to industrial
elevation formed in establishing a lot of industrial sets following the private sector
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primarily. This industrial approach has born a lot of environmental issues such as
the environmental pollution that Iraq is suffering immediately where most sets
have no restriction of certain settings in processing the chemical wastes which
leads them to throw their industrial wastes within water creating poisonous wastes
in rivers or leaving it barely without processing. This creates the pollution of soil
and air alike; then it causes pollution reflected upon nature and society entirely.
One of the greatest examples of the negligence of chemical wastes of factories is
the survey that Iraq Planning Ministry has done in October 2013 which includes
1996 labs either private or public. The results has shown that the study of about
%93,2 of the labs throw nearly 400 thousand tons of dangerous wastes annually
without processing which affects the Iraqi environmental dangerously .
However, some approaches get apparent to support a lot of regulations and laws
which aim shortly to protect and maintain environment which tries via located
authorities to maintain the environment one of the most important features:
1. Forming law of environmental ministry number (37) 2008
2. Forming law of protecting and maintain environment (37) 2008
3. Special rules concerning states’ clerks and public sector as well as the
unaffiliated mixed sectors 2006
Based above, the researcher sees that the statment of the problem can be
formulated through the following questions:
1. Do Iraqi businesses locate the environmental responsibilities righteously?
2. What is the role taken in maintaining environment via auditing the
environmental activities for Iraqi businesses?
3. Is there a possibility of putting practical framework for auditing
environmental activities through which there is an increase and improvement
in Iraqi businesses value?
The Importance of the Study
Generally, Paying a great interest in environment has become one of the most
important requirements which have become apparent in all fields of life both
practical and professional. Thus taking care of environmental activities of
businesses clarifies the type and quality of industrialization of those businesses in
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the sense that the outputs to seek maintenance of environment are local, territorial
and globally. As for Iraq, the environment is required to have maintenance because
the Iraqi environment is differently suffering from interest as it gets one of the
worst period I allover ages due to long period wars and internal stirs either
security, or internal affecting the environment greatly which reflect it clearly via
neglecting it and deactivating laws pertaining civilians or assuring of applying
settings that are obliged to be traced.
The urgent need of environmental performance pertaining Iraqi businesses
contribute to some positive results of every set. It is taken for granted that these
sets have worked and submitted via an increasing number of regulations concerned
with environmental maintenance which aim to find a real environmental free from
pollution as well as to support the continuity of developing within the framework
of rationalizing resources and reaffirming the environmental conditions.
Objective of the Study
Mainly, the study aims to put a suggested framework for auditing the
environmental activities of Iraqi businesses and for realizing the effect of that
framework upon the value of businesses generally. A number of sub- objective
have undergone the main objective summed up as follows:
1. Clarifying the environmental responsibility and the importance of its
adoption by Iraqi businesses.
2. Realizing the obligation of Iraqi businesses to politics, regulations, and
environmental laws organizing the behavior of those businesses towards the
environment.
3. Clarifying the role which the environmental audit can do in reinforcing
environment reputation in Iraqi businesses.
4. Specifying the internal and external auditors responsibility towards the
environmental auditing and clarifying the role of each to perfect that process
exactly.
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The Hypotheses of the Study
The structure of the study is built upon the following hypotheses:
1. There is no abstract difference between the morphemes of study sample
about the necessary activities for maximizing businesses value. Via that
hypothesis, some sub – hypotheses are derived:
 There is no abstract difference between Study sample morphemes about
the necessary activities for maximizing businesses value according to the
type of work (job).
 There is no abstract difference between Study sample morphemes about
the necessary activities for maximizing businesses value according to
scientific qualification.
 There is no abstract difference between Study sample morphemes about
the necessary activities for maximizing businesses value according to the
years of service.
2. There is no abstract connection for the suggested framework of the
businesses value. Via that hypothesis, some sub – hypotheses are derived:
 There is no abstract connection between the suggested framework
dimensions and businesses value.
 There is no abstract effect for the suggested framework upon the
evaluation of environmental performance.
Limitation of the Study
The limitation of the study are restricted to the following:
1. The restriction of the study to put a suggested framework for auditing the
environmental activities of Iraqi businesses.
2. The restriction of the study to put a suggested framework for auditing the
environmental activities of the external auditor.
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Methodology
The study depends upon using both of the following methods:
1. Deductive Method
This method comes from showing the most important studies which deal with
the topic of auditing and environmental responsibility as well as the most
important laws which are concerned with the protection of environment. It also
deals with the analysis of the previous studies and modifying the most essential
findings and the study of how to use it in the field of environmental auditing and to
specify the shortcomings in the process of use and suggesting the most appropriate
one.
2. Inductive Method
The theoretical and the actual method are blended with the aim of evading the
oppositions of theoretical form for the study which is bias to the researcher’s
beliefs and his own view through running an Empirical study of some
investigations which would be disturbed upon main parts for accounting and all
standars either scientific of administrative which are variable among the sample
with the aim of specifying the previous ones to get the following:
 The assurance of how to apply the suggested framework in the professional
environment of work in Iraq for the different professional and intellectual
approaches and experience years related.
 Specifying the effect of the framework upon the value of businesses and
marketing.
The Dimiation of the Study
General Framework of the study
The First Chapter: The Scientific Origination of the environmental Responsibility
and environmental Activities auditing. It is dimided into three section:
1. The Environmental Responsibility of Businesses.
H

2. The Concept of environmental auditing – objctives – Importance.
3. The Environmental audit Responsibility between the Internal and External
auditers.
The Second Chapter: The Value of Business and Suggested Framework of
Environmental activities auditing. It is dimided into two section:
1. Businesses’ Value and Specifying their Inputs.
2. Suggested Framework.
3. The applied Study.
Conclusion – Findings – Recommendations
References
Results:
The study concludes the following:
1. The Consolidation of behaviors and respecting the laws and human rights
make businesses admit the responsibilities to keep the environment clean
and prior in the future.
2. Doing some activities regardless of others cannot be considered some
negligence of not levying its responsibilities towards society due to many
reasons among which is the size of businesses and the requirement of the
society including businesses.
3. Developing the environmental activities auditing and explaining the
activities concerned with the environment financially contributes to the
maintenance of environment and its natural resources.
4. The internal, auditor independence , subjectivity, and bias, cannot transgress
a chosen and responsible as well as authorized person with regard of the
management which prevent him from violating nay of works that reflect a
negative results because of its performance and image towards others.
5. The external auditor is the best approach that can do the task due to his
independence as well as he is authorized via his works and his conclusions.
6. The process of evaluating business depends mainly upon the aim of
evaluating as well as it will differ according to the input of measurements.
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While the input is easy in use and comprehensive, it will be dependable
through the businesses.
7. Researcher shows that his view of the suggested framework is high which
refers to the realization of indicators and measurements used in preparing of
environmental activities auditing.
8. Researcher shows that the dimensions of maximizing value is represented in:
maximizing the agent’s value, maintenance of agent’s loyalty, increase of
products, the Researcher’s realization of the importance and the indicator of
greatness of the businesses considered as a member or main member of
specifying and displaying data appropriate for the recent requirements and
competition factors to be cautious on representing appropriate data for
benefiters.
9. Existence of positive relationship between preparing for environmental
activities auditing process and all who can carry out resources available for
reporting environmental auditor which clarifies the highness of auditing
process followed by the value of businesses to be tailed by resources
available for reporting the environmental auditor.
Recommendations
1. The necessity of obligating the Iraqi businesses of authorizing environmental
auditing and regulations concerned with the pollution.
2. Authorizing the suggested framework from authorized positions and
recommending its application of the standards of Iraqi businesses.
3. Iraqi businesses musts do the application and programs concerned with
maintenance and its protection from any damages which are considered as a
result of practicing a lot of activities.
4. Professional societies must stress on the Iraqi business’s to increase the
attention of enviroment through doing a lot of positive practices.
5. The necessity of authorizing the environmental reviewing as a main part of
authorized persons according to faculties of business administration and
economics in Iraqi universities.
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