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راجع الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق المراجعة البيئية من قبل المراجع الخارجي الليبي وذلك من خالل التعرف على مدى إلمام الم تهدف الملخص:

و اإلفصاح البيئي، وكذلك التعرف على التأهيل والخبرة  الخارجي الليبي بعناصر المراجعة البيئية، والتعرف على مدى قبول الوحدات االقتصادية الليبية للقياس

أن المراجع الخارجي الالزمة للمراجع الخارجي الليبي للقيام بالمراجعة البيئية، وقد أجريت الدراسة على المراجعين الخارجيين بمدينة بنغازي، وتوصلت إلى 

لتأهيل والخبرة الالزمة للقيام بالمراجعة البيئية في بعض الجوانب وعدم توفرها في جوانب أخرى، الليبي ملم بأهداف وعناصر المراجعة البيئية وانه تتوافر لديه ا

 ة.كما توصلت  إلى أن غالبية الوحدات االقتصادية الليبية ال تهتم بالجانب البيئي أي أنها ال تقوم بالقياس واإلفصاح عن أنشطتها البيئي
 

 .المراجعة البيئية الخارجية، المراجع الخارجيالبيئية،  ةالمراجع المفتاحية:الكلمات 

 

THE POSSIBILITY OF APPLYING THE ENVIRONMENTAL AUDIT BY THE  

LIBYAN EXTERNAL AUDITOR 

 
Abstract 
The main aim of this study is that identifying the possibility of environmental auditing by the external Libya’s Auditor. This 

goal can be obtained by ascertaining the extent to which external auditors are familiar with environmental audit elements. In 

particular determining the acceptability of Libyans economic units for environmental measurement and disclosure. As well as 

distinguishing the necessary qualifications and experience for Libyans external audit to carry out the environmental audits. 

The performances of the external auditors at Benghazi cities have been examined by this study. The outcomes of this study 

showed that the Libyan external Auditors are familiar with the objectives and elements of the environmental audit and they 

obtained the necessary qualifications and expertise to carry out environmental audits in some respects and they do not have in 

other respects. Also it has been shown that the majority of Libyan economic units do not care about the environmental aspect, 

i.e., they do not measure and disclose their environmental activities. 

key words: Environmental audit, External environmental audit, External Auditor. 

 
 
 
 

 . المقدمة1

تعتبر البيئة مجال حيوي بالغ األهمية للوحدات 

االقتصادية على مستوى العالم، وذلك العتماد هذه 

الوحدات على استغالل البيئة للحصول على الموارد 

الطبيعية، وقد تضر بعض الصناعات بالبيئة نتيجة 

 لألنشطة التي تقوم بها تلك الوحدات االقتصادية.

فةةةمن مةةةن الطبيعةةةي  اإلنسةةةانهميةةةة البيئةةةة فةةةي حيةةةاة وأل

أن يقةةةةوم بحمايتهةةةةا والمحاف ةةةةة عليهةةةةا واالهتمةةةةام بهةةةةا، 

حيةةةع يعةةةد موضةةةةوب حمايةةةة البيئةةةةة والمحاف ةةةة عليهةةةةا 

مةةةةةن المواضةةةةةيع التةةةةةي شةةةةةهدت اهتمامةةةةةا  متزايةةةةةدا  فةةةةةي 

العقةةةود األخيةةةرة، وذلةةةك مةةةن خةةةالل انعقةةةاد المةةة تمرات 

المي وصةةةدور والنةةةدوات الخاصةةةة بالوضةةةع البيئةةةي العةةة

العديةةةةةةد مةةةةةةن التقةةةةةةارير التةةةةةةي اسةةةةةةتهدفت الحةةةةةةد مةةةةةةن 

المشةةةةةةكالت الناجمةةةةةةة عةةةةةةن التلةةةةةةوع، وقةةةةةةد عم ةةةةةة لت 

جمعيةةةات حمايةةةة البيئةةةةة والمن مةةةات الحكوميةةةة وغيةةةة ر 

الحكوميةةةةة علةةةةى ترعيةةةةل قةةةةرارات المةةةة تمرات العالميةةةةة 

ممةةةةةةةا أدى بالم سسةةةةةةةةات االقتصةةةةةةةةادية إلةةةةةةةةى إدخةةةةةةةةال 

مةةةةام بتقيةةةةيم المراجعةةةةة البيئيةةةةة ضةةةةمن إداراتهةةةةا، واالهت

أنشةةةةطتها البيئيةةةةة مةةةةن قبةةةةل المراجةةةةع الخةةةةارجي، حيةةةةع 

أصةةةةةبحت إدارات الشةةةةةركات الصةةةةةناعية الكبةةةةةرى فةةةةةي 

بأهميةةةة المراجعةةةة البيئيةةةة  اقتنةةةابالةةةدول المتقدمةةةة علةةةى 

باعتبارهةةةةةةا أداة مهمةةةةةةة لرحةةةةةةك وتقيةةةةةةيم أدا  الشةةةةةةركة 

واختبةةةار مةةةدى توافةةةق عملياتهةةةا ومخرجاتهةةةا مةةةع البيئةةةة 
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هنةةةةةةاك ضةةةةةةرورة لجهةةةةةةود المحيطةةةةةةة ممةةةةةةا يعنةةةةةةي أن 

المةةةةةراجعين فةةةةةةي األمةةةةةةور والقضةةةةةةايا البيئيةةةةةةة، وذلةةةةةةك 

للتأكةةةةد مةةةةن التةةةةزام الشةةةةركات الصةةةةناعية التةةةةي تتسةةةةبب 

فةةةي تلةةةوع البيئةةةة مةةةن تطبيةةةق القةةةوانين واللةةةوائ  التةةةي 

 يتم تشريعها لحماية البيئة والمجتمع.

 الدراسة: أهمية 1.1

فةةي االهتمةةام الةةذي يح ةةى بةةه تكمةةن أهميةةة الدراسةةة  -

ومةةةا تلعبةةةه مةةةن دور مهةةةم وب المراجعةةةة البيئيةةةة موضةةة

 في الحرا  على البيئة.

نتةةةائذ هةةةذه الدراسةةةة قةةةةد تريةةةد فةةةي تقةةةديم التوصةةةةيات  -

إلةةى الجهةةات التةةي قةةد تسةةةهم فةةي المحاف ةةة علةةى البيئةةةة 

مةةةةن خةةةةالل دعةةةةم وتعزيةةةةز القيةةةةاس واإلفصةةةةاح البيئةةةةي 

 والمراجعة البيئية.

 :الدراسة أهداف 2 .1

تعةةةةةرف علةةةةةى مةةةةةدى إمكانيةةةةةة تهةةةةةدف الدراسةةةةةة إلةةةةةى ال

تطبيةةةق المراجعةةةة البيئيةةةة مةةةن قبةةةل المراجةةةع الخةةةارجي 

الليبةةي، ولتحقيةةةق هةةذا الهةةةدف فةةمن الدراسةةةة تسةةعى إلةةةى 

 تحقيق األهداف الررعية التالية:

التعةةةةةرف علةةةةةى مةةةةةدى إلمةةةةةام المراجةةةةةع الخةةةةةارجي  -1

 الليبي بعناصر المراجعة البيئية.

اس التعةةةةةرف علةةةةةى قبةةةةةول الشةةةةةركات الليبيةةةةةة للقيةةةةة -2

 واإلفصاح البيئي.

التعةةةرف علةةةى التأهيةةةل والخبةةةرة الالزمةةةة للمراجةةةع  -3

 الخارجي الليبي للقيام بالمراجعة البيئية.

 الدراسة: مشكلة 3 .1

ترتةةةب عليهةةةا  إن تزايةةد المشةةةاكل البيئيةةةة فةةةي العةةالم ومةةةا

مةةةةن مخةةةةةاطر تهةةةةةدد جميةةةةةع الكائنةةةةةات، أصةةةةةبحت مةةةةةن 

األمةةةةةةور التةةةةةةي تسةةةةةةتوجب مشةةةةةةاركة جميةةةةةةع الرئةةةةةةات 

اجهتهةةةةةةةا، وتعةةةةةةةد مهنةةةةةةةة المراجعةةةةةةةة أداة تسةةةةةةةاعد لمو

الم سسةةةات علةةةى الوفةةةا  بالتزاماتهةةةا األمةةةر الةةةذي جعةةةل 

مةةةةةن تقيةةةةةيم األنشةةةةةطة البيئيةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق المراجعةةةةةة 

البيئيةةةةة أداة مهمةةةةة فةةةةي  ةةةةل الضةةةةغوط التةةةةي تتعةةةةرض 

لهةةةةا الم سسةةةةات مةةةةن قبةةةةل األطةةةةراف المختلرةةةةة، وفةةةةي 

هةةةةةةةةذا الصةةةةةةةةدد صةةةةةةةةدرت العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن القةةةةةةةةةوانين 

إن  [1]حةةةةاي علةةةةي حيةةةةع ذكةةةةرت دراسةةةةة والتشةةةةريعات،

التةةةةةةةزام الوحةةةةةةةدات االقتصةةةةةةةادية بةةةةةةةالقوانين واللةةةةةةةوائ  

البيئيةةةة سةةةوف يترتةةةب عليةةةه تكةةةاليف بيئيةةةة والتزامةةةات 

الوحةةةةةدات لتقةةةةةارير بيئيةةةةةة  إصةةةةةدارماليةةةةةة كبيةةةةةرة، وأن 

سةةةةوف يترتةةةةب عليةةةةةه ضةةةةرورة مراجعتهةةةةةا مةةةةن قبةةةةةل 

مراجةةةةع خةةةةارجي يتمتةةةةع بمهةةةةارات كافيةةةةة وذلةةةةك كةةةةون 

يةةةةةةةة ذات خصةةةةةةةائك معقةةةةةةةدة وتتطلةةةةةةةب األمةةةةةةةور البيئ

مهةةةةارات خاصةةةةةة مةةةةةن قبةةةةل المةةةةةراجعين أي يجةةةةةب أن 

ملمةةةا  بةةةالنواحي البيئيةةةة التةةةي يكةةةون لهةةةا يكةةةون المراجع

أثةةةةر علةةةةةى األصةةةةةول وااللتزامةةةةات، ويجةةةةةب أن يحةةةةةدد 

مةةةةدى إ هةةةةار القةةةةوائم الماليةةةةة لاللتزامةةةةات البيئيةةةةة وأن 

يحةةةدد مةةةدى التةةةزام الوحةةةدات االقتصةةةادية بالتشةةةريعات 

نين المتعلقةةةة بةةةالتخلك مةةةن النرايةةةات، فاالهتمةةةام والقةةةوا

بالبيئةةةة وحمايتهةةةةا مةةةن التلةةةةوع أصةةةب  أمةةةةرا  ضةةةةروريا  

فةةةةي مع ةةةةم دول العةةةةالم، وكةةةةذا فةةةةي ليبيةةةةا تةةةةم إصةةةةدار 

العديةةةد مةةةن القةةةوانين فةةةي هةةةذا الشةةةأن وعليةةةه فةةةمن مةةةن 

واجةةةةب الوحةةةةدات االقتصةةةةادية الليبيةةةةة أن تهةةةةتم بحمايةةةةة 

، لكةةةةن تجاهةةةةل البيئةةةةة وترصةةةة  عةةةةن أنشةةةةطتها البيئيةةةةة

بعةةةةض الوحةةةةدات االقتصةةةةادية خاصةةةةة الصةةةةناعية منهةةةةا 

لمسةةةةة ولياتها ودورهةةةةةا البيئةةةةةي، يجعةةةةةل دور المراجةةةةةع 

الخةةةارجي مهمةةةا  فةةةي التحقةةةق مةةةن التةةةزام هةةةذه الوحةةةدات 

بةةةالقوانين والتشةةةريعات البيئيةةةة عنةةةد قيامةةةه بمراجعتهةةةا، 

وكةةةةةةةذلك التحقةةةةةةةق مةةةةةةةن مةةةةةةةدى التزامهةةةةةةةا باإلفصةةةةةةةاح 

جعةةةة البيئيةةةة لهةةةذه الوحةةةدات المناسةةةب، أي قيامةةةه بالمرا

االقتصةةةةادية، وعليةةةةه تحةةةةاول الباحثتةةةةان التعةةةةرف علةةةةى 

قيةةةةام المراجةةةةع الخةةةةارجي الليبةةةةي بهةةةةذا  مةةةةدى إمكانيةةةةة

وبةةةةذلك يمكةةةةن التعبيةةةةر عةةةةن مشةةةةكلة الدراسةةةةة  الةةةةدور،

 بالتسا ل الرئيسي التالي :

مةةةةا مةةةةدى إمكانيةةةةة تطبيةةةةق المراجعةةةةة البيئيةةةةة مةةةةن قبةةةةل 

 الليبي؟المراجع الخارجي 

جابةةةةةة علةةةةةى هةةةةةذا التسةةةةةا ل تةةةةةم صةةةةةياغة األسةةةةةئلة ولإل

 الررعية اآلتية:

مةةةا مةةةدى إلمةةةام المراجةةةع الخةةةارجي الليبةةةي بأهةةةداف  -1

 وعناصر المراجعة البيئية؟



ICTS24632019-AF1028 
1749 

مةةةا مةةةدى قبةةةول الشةةةركات الليبيةةةة للقيةةةاس واإلفصةةةاح  -2

 البيئي؟

مةةةا مةةةدى تةةةوافر التأهيةةةل والخبةةةرة المناسةةةبة للمراجةةةع  -3

 لبات المراجعة البيئية؟الخارجي الليبي للقيام بمتط

 الدراسة:فرضيات  4 .1

ال يتةةةةةوافر للمراجةةةةةع الخةةةةةارجي  الرئيسيييييية:الفرضيييييية 

الليبةةةةةي مسةةةةةتوى مناسةةةةةب مةةةةةن اإلمكانيةةةةةات الالزمةةةةةةة 

وينبثةةةق مةةةن هةةةذه الررضةةةية  .البيئيةةةةلتطبيةةةق المراجعةةةة 

  التالية:الرئيسية الررضيات الررعية 

 ال يتةةةةةوافر للمراجةةةةةع الخةةةةةارجي الليبةةةةةي المسةةةةةتوى - 1

 .البيئيةالمناسب من المعرفة بعناصر المراجعة 

ال يتةةةةةةوافر قبةةةةةةول مناسةةةةةةب مةةةةةةن قبةةةةةةل الوحةةةةةةدات  - 2

 .البيئياالقتصادية للقيام بالقياس واإلفصاح 

ال يتةةةةةةوافر التأهيةةةةةةل والخبةةةةةةرة المناسةةةةةةبة للمراجةةةةةةع  - 3

  .البيئيةالليبي للقيام بمتطلبات المراجعة 

 الدراسة: منهج 5. 1 

لبحةةةةع الوصةةةةري والتحليلةةةةي نهجةةةةت الدراسةةةةة مةةةةنهذ ا

 الن ري للدراسة  ولتغطية الجانبلتحقيق أهدافها، 

تةةةةةةةم إجةةةةةةةرا  المسةةةةةةة  المكتبةةةةةةةي واسةةةةةةةتخدام شةةةةةةةبكة  

علةةةى المراجةةةع العربيةةةة واألجنبيةةةة  لالطةةةالباالنترنةةةت 

المتعلقةةةة بموضةةةوب الدراسةةةة وبنةةةا  اإلطةةةار الن ةةةري، 

أمةةةا الجانةةةب العملةةةي لهةةةا فقةةةد تةةةم تغطيتةةةه مةةةن خةةةةالل 

األوليةةةةة بواسةةةطة اسةةةةتمارات االسةةةةتبانة جمةةةع البيانةةةةات 

الموزعةةةةةة علةةةةةى عينةةةةةة مةةةةةن المةةةةةراجعين الخةةةةةارجيين 

العةةةةاملين بمدينةةةةة بنغةةةةازي والمةةةةرخك لهةةةةم بمزاولةةةةة 

المهنةةةةةةةة مةةةةةةةن خةةةةةةةالل مكاتةةةةةةةب خاصةةةةةةةة، واسةةةةةةةتخدام 

األسةةةةةةاليب اإلحصةةةةةةائية المالئمةةةةةةة لتحليةةةةةةل البيانةةةةةةات، 

 وذلك لتحقيق أهداف الدراسة.

 تقسيمات الدراسة:6.1

ض الدراسةةةة فقةةةد تةةةم تقسةةةيمها إلةةةى ثالثةةةة لتحقيةةةق أغةةةرا

 مباحع هي:

 المبحع األول: اإلطار العام للدراسة

 المبحع الثاني: اإلطار الن ري للدراسة

 المبحع الثالع: الدراسة الميدانية

 حدود الدراسة:7.1

اقتصةةرت هةةذه الدراسةةة علةةى المةةراجعين  الحةةدود المكانيةةة: -

 .ينة بنغازيالخارجيين المشتغلين بمكاتب المراجعة بمد

أجريةةةةت الدراسةةةةة الميدانيةةةةة خةةةةالل  الحةةةةدود الزمنيةةةةة: -

 م.2018شهري نوفمبر وديسمبر عام 

 

 :. الدراسات السابقة8.1

فقةةةد تعةةةددت  البيئيةةةة موضةةةوب المراجعةةةةن ةةةرا  ألهميةةةة 

 الدراسات التي تناولته، حيع حولت دراسة 

   حاولةةةةةةت هةةةةةةذه : [2]( 2018،كأبةةةةةةو حرةةةةةةدراسةةةةةةة

ى يمكةةةن تطبيةةةق المراجعةةةة الدراسةةةة معرفةةةة إلةةةى أي مةةةد

البيئيةةةةة فةةةةي الجزائةةةةر، وتوصةةةةلت إلةةةةى مجموعةةةةة نتةةةةائذ 

مةةةن أهمهةةةا أن هنةةةاك العديةةةد مةةةن المعوقةةةات التةةةي تحةةةول 

دون تطبيةةةةةةق المراجعةةةةةةة البيئيةةةةةةة فةةةةةةي الجزائةةةةةةر علةةةةةةى 

رأسةةةةةةها غيةةةةةةاب الثقافةةةةةةة البيئيةةةةةةة لةةةةةةدى األفةةةةةةراد فةةةةةةي 

الم سسةةةةةةةات، والقةةةةةةةةوانين الملزمةةةةةةةة لتطبيةةةةةةةةق األدوات 

 البيئة. االقتصادية لحماية

   دراسةةةAl2018,  lhelo et a)[3] : هةةدفت

الدراسةةةةةةة إلةةةةةةى توضةةةةةةي  العالقةةةةةةة بةةةةةةين محاسةةةةةةبة 

االسةةةةةتدامة البيئيةةةةةة للم سسةةةةةات الرلسةةةةةطينية وقيمةةةةةة 

هةةةةةذه الم سسةةةةةات بشةةةةةكل عةةةةةام ومةةةةةن ثةةةةةم تحديةةةةةد 

مسةةةةةةة ولية المراجةةةةةةةع الخةةةةةةةارجي عةةةةةةةن مراجعةةةةةةةة 

األنشةةطة البيئيةةةة وتوضةةي  دورهةةةا فةةي الحرةةةا  علةةةى 

مراجةةةع  150نةةةة الدراسةةةة مةةةن البيئةةةة، وتكونةةةت عي

خةةةةةةةارجي، وتوصةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةة إلةةةةةةةى أن هنةةةةةةةاك 

ارتباطةةةةا  ايجابيةةةةا  بةةةةين مراجعةةةةة الحسةةةةابات المتعلقةةةةة 

بأنشةةةةةةةةطة محاسةةةةةةةةبة االسةةةةةةةةتدامة البيئيةةةةةةةةة وقيمةةةةةةةةة 

 أوصةةةةةةتالم سسةةةةةةة وفةةةةةةي نرةةةةةةس االتجةةةةةةاه، كمةةةةةةا 

الدراسةةةةةة بمصةةةةةدار تشةةةةةريعات ومعةةةةةايير لالعتمةةةةةاد 

ة عليهةةةةةا عنةةةةةد مراجعةةةةةة أنشةةةةةطة المحاسةةةةةبة المتعلقةةةةة

 باالستدامة البيئية.  
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 [4] (2017الررجاني وآخرون،  دراسة 

تةةةةةم إجةةةةةرا  هةةةةةذه الدراسةةةةةة علةةةةةى شةةةةةركات األسةةةةةمنت 

الليبيةةةةة وقةةةةد هةةةةدفت إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى مةةةةدى تةةةةوافر 

اإلفصةةةةاح البيئةةةةي فةةةةي التقةةةةارير الماليةةةةة السةةةةنوية لهةةةةذه 

الشةةركات وتوصةةلت إلةةى عةةدة نتةةائذ مةةن أهمهةةا غيةةةاب 

ر الماليةةةة السةةةنوية للشةةةركة اإلفصةةةاح البيئةةةي فةةةي التقةةةاري

والقصةةةةةور فةةةةةي الن ةةةةةام المةةةةةالي للشةةةةةركة ممةةةةةا يسةةةةةبب 

وجةةةود معوقةةةات تحةةةول دون تطبيةةةق الشةةةركة لإلفصةةةاح 

عةةةةةن أدائهةةةةةا البيئةةةةةي، كمةةةةةا توصةةةةةلت لنتيجةةةةةة أخةةةةةرى 

مرادهةةةةةةا غيةةةةةةاب دور الجهةةةةةةات الرقابيةةةةةةة والمن مةةةةةةات 

الدراسةةةةة إلةةةةى أن  أشةةةةارتكمةةةةا  ذات العالقةةةةة البيئيةةةةة،

لمراجةةةةع الخةةةةارجي ألهميةةةةة هنةةةةاك قصةةةةور فةةةةي إدراك ا

المسةةةةة ولية البيئيةةةةةة واإلفصةةةةةةاح عنهةةةةةا فةةةةةي التقةةةةةةارير 

 السنوية.

   هةةةةةةةةةدفت هةةةةةةةةةذه : [5] (2016سةةةةةةةةةوداني،دراسةةةةةةةةةة

الدراسةةةة إلةةةى محاولةةةة إبةةةراز دور المراجعةةةة البيئيةةةة 

 الداخليةةةة والخارجيةةةةة( فةةةي معالجةةةةة التلةةةوع البيئةةةةي 

وأسةةةةاليب وحمايةةةةة البيئةةةةة، والتعةةةةرف علةةةةى طةةةةر  

ئةةةي، وتوصةةةلت إلةةةى عةةةدة نتةةةائذ مةةةن األدا  البي تقيةةةيم

أهمهةةةا عةةةدم وجةةةةود فريةةةق عمةةةةل للمراجعةةةة م هةةةةل 

ومةةةدرب فةةةي مجةةةال المراجعةةةة البيئيةةةة وعةةةدم وجةةةود 

معةةةةةةةايير محةةةةةةةددة يةةةةةةةتم اسةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةي عمليةةةةةةةة 

 المراجعة البيئية.

 هةةةةةةةدفت إلةةةةةةةى معرفةةةةةةةة : [6] (2015 إسةةةةةةةالم،دراسة

مةةةةدى تطبيةةةةق المراجعةةةةة البيئيةةةةة فةةةةي  ةةةةل الن ةةةةام 

قةةةد أجريةةةت الدراسةةةة علةةةى عينةةةة المحاسةةةبي المةةةالي و

مةةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةةراجعين الةةةةةةةةةةةداخليين والمةةةةةةةةةةةراجعين 

الخةةةارجيين، وتوصةةةلت إلةةةى عةةةدت نتةةةائذ مةةةن بينهةةةا 

المةةةراجعين بالمراجعةةةة  أنةةةه يوجةةةد اهتمةةةام مةةةن قبةةةل

البيئيةةةةةةةة إال أنةةةةةةةه ال يوجةةةةةةةد قةةةةةةةانون يلةةةةةةةزم القيةةةةةةةام 

بالمراجعةةةةةة البيئيةةةةةة رغةةةةةم وجةةةةةود قةةةةةانون لحمايةةةةةة 

كةةةةةةاف  لةةةةةةدى البيئةةةةةةة، كمةةةةةةا أنةةةةةةه ال يوجةةةةةةد إلمةةةةةةام 

المةةةةةةراجعين بةةةةةةاإلجرا ات المسةةةةةةتخدمة للمراجعةةةةةةةة 

 .البيئية

 هةةةةدفت الدراسةةةةةة : [7] (2015حةةةةاي علةةةةةي،  دراسةةةةة

التعةةةةةرف علةةةةةى المحاسةةةةةبة البيئيةةةةةة والتعةةةةةرف  إلةةةةةى

علةةةةى نشةةةةأة المراجعةةةةة بصةةةةورة عامةةةةة والمراجعةةةةة 

البيئيةةةةة بصةةةةورة خاصةةةةة و دور مكاتةةةةب المراجعةةةةة 

ا ة ترعيةةةل كرةةة فةةةيكأحةةةد مقومةةةات الرقابةةةة الخارجيةةةة 

وتوصةةةةةلت الدراسةةةةةة لمجموعةةةةةة مةةةةةن  يئةةةةةياألدا  الب

النتةةةةةةائذ أهمهةةةةةةا ضةةةةةةعف األدا  البيئةةةةةةي للمنشةةةةةة ت 

للبيانةةةةةةات والمعلومةةةةةةات البيئيةةةةةةة  إ هارهةةةةةةاوعةةةةةةدم 

كمةةا توصةةلت إلةةةى  وذلةةك لعةةدم وجةةود رقابةةةة عليهةةا،

مكاتةةةب المراجعةةةة ال يوجةةةد لةةةديها كةةةوادر م هلةةةة أن 

مجةةةةةةال المراجعةةةةةةة  فةةةةةةيو مدربةةةةةةة و متخصصةةةةةةة 

 البيئية.

مةةةةن خةةةةالل عةةةةرض الدراسةةةةات السةةةةابقة، تترةةةةق        

الدراسةةةةة الحاليةةةةة مةةةةع مع ةةةةم الدراسةةةةات السةةةةابقة فةةةةي 

اعتمادهةةةةةا علةةةةةةى المةةةةةةنهذ الوصةةةةةري التحليلةةةةةةي لجمةةةةةةع 

كةةةةل مةةةةن  البيانةةةةات الالزمةةةةة، كمةةةةا تترةةةةق مةةةةع دراسةةةةة

 Helo et al,2018 ،2016ودراسةةةة سةةةةوداني 

( فةةةةةي تطبيةةةةةق الدراسةةةةةة 2015ودراسةةةةةة حةةةةةاي علةةةةةي 

لخةةةةارجيين فقةةةةةط، إال أنهةةةةا تختلةةةةةف علةةةةى المةةةةةراجعين ا

عةةةةةن الدراسةةةةةات السةةةةةابقة فةةةةةي مةةةةةن حيةةةةةع مضةةةةةمون 

الموضةةةةةةةوب ، حيةةةةةةةع تناولةةةةةةةت الدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقة 

تطبيقهةةةا ودورهةةةا  إمكانيةةةةالمراجعةةةة البيئيةةةة مةةةن حيةةةع 

فةةةةةي معالجةةةةةة التلةةةةةوع البيئةةةةةي ،وترعيةةةةةل كرةةةةةا ة األدا  

ومةةةدى تةةةوافر اإلفصةةةاح البيئةةةي للشةةةركات عةةةن  البيئةةةي،

أمةةةا الدراسةةةةة الحاليةةةة فقةةةةد تعرضةةةةت  أنشةةةطتها البيئيةةةةة،

قيةةةام تطبيةةةق المراجةةةع الخةةةارجي الليبةةةي  إمكانيةةةةلمةةةدى 

 بتطبيق المراجعة البيئية.    

 النظري للدراسة اإلطار. 2

 المراجعة البيئية الخارجية ماهية 1. 2

إن مصةةةطل  المراجعةةةةة محاسةةةةبي فةةةي األصةةةةل، ويقةةةةوم 

علةةةةةةةى فكةةةةةةةرة المصةةةةةةةادقة والتحقةةةةةةةق مةةةةةةةن مصةةةةةةةداقية 

المتعلقةةةةةة بأعمةةةةةال الوحةةةةةدة االقتصةةةةةادية،  الممارسةةةةةات

وتعةةةود كلمةةةةة بيئةةةة إلةةةةى البيئةةةةة المحيطةةةة بأعمةةةةال تلةةةةك 
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الوحةةةةةدة. وقةةةةةد عرفةةةةةت المراجعةةةةةة البيئيةةةةةة علةةةةةى أنهةةةةةا 

وسةةةيلة فحةةةك، وتقيةةةيم، والتحقةةةق مةةةن مقابلةةةة متطلبةةةات 

اإلدارة البيئيةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل فحةةةةةةك االلتةةةةةةزام تجةةةةةةاه 

متطلبةةةةات الحرةةةةا  علةةةةى البيئةةةةة، والتأكةةةةد مةةةةن وجةةةةود 

وتقيةةةيم اآلثةةةار  رامذ للرقابةةةة فةةةي الوحةةةدة االقتصةةةادية،بةةة

المحتملةةةةةة نتيجةةةةةة لعمةةةةةل الوحةةةةةدة االقتصةةةةةادية، وتقيةةةةةيم 

أدا  المعةةةةةةدات المسةةةةةةتخدمة، وتقيةةةةةةيم مةةةةةةدى االلتةةةةةةزام 

بالمتطلبةةةةات التشةةةةريعية، وذلةةةةك بهةةةةدف الوصةةةةول إلةةةةى 

تقريةةةر يبةةةين مةةةدى االلتةةةزام تجةةةاه الحرةةةا  علةةةى البيئةةةةة 

مراجعةةةة البيئيةةةةة بأنهةةةةا ، كمةةةةا تةةةم تعريةةةةف ال[8]المحيطةةةة

أحةةةدى فةةةروب المراجعةةةة، وتهةةةدف إلةةةى تقيةةةيم االلتةةةزام 

بالمتطلبةةةةةةةةات التشةةةةةةةةريعية علةةةةةةةةى مسةةةةةةةةتوى الدولةةةةةةةةة، 

والنطةةةا  المحلةةةي، وتقيةةةيم مةةةدى وجةةةود بنيةةةة تحتيةةةة فةةةي 

، [9]الوحةةةةةةدة االقتصةةةةةةادية لمقابلةةةةةةة متطلبةةةةةةات االلتةةةةةةزام

وكمحاولةةةة أوليةةةة منهةةةا، عرفةةةت غرفةةةة التجةةةارة الدوليةةةة 

المراجعةةةةة البيئيةةةة بأنهةةةةا ةأداة إداريةةةةة  1989فةةةي عةةةةام 

تضةةةةةةم منهجيةةةةةةة وتوثيةةةةةةق دوري وتقيةةةةةةيم موضةةةةةةوعي 

لمةةةةدى نجةةةةاح أدا  التن ةةةةيم البيئةةةةي واإلدارة والمعةةةةدات 

وفةةةةي ذات السةةةةةيا  [10]بالمسةةةةاعدة علةةةةى حمايةةةةة البيئةةةةة

عرفةةةت المراجعةةةة البيئيةةةة بأنهةةةةا ةتقيةةةيم منةةةت م لتحديةةةةد 

مةةةةةع  مةةةةةا إذا كةةةةةان أو لةةةةةم يكةةةةةن األدا  البيئةةةةةي يتوافةةةةةق

الترتيبةةةةات المخطةةةةط لهةةةةا، وعمةةةةا إذا كةةةةان أو لةةةةم يةةةةتم 

تنريةةةةةذ هةةةةةذه الترتيبةةةةةات علةةةةةى نحةةةةةو فعةةةةةال، ومناسةةةةةب 

  [11]لتحقيةةةةةةق السياسةةةةةةة البيئيةةةةةةة للوحةةةةةةدة االقتصةةةةةةاديةة

وتتمثةةةةةل عمليةةةةةات المراجعةةةةةة البيئيةةةةةة بةةةةةاألدوات التةةةةةي 

يمكةةةةةن عةةةةةةن طريقهةةةةةا قيةةةةةةاس  تحديةةةةةد( األدا  البيئةةةةةةي 

 [12]القتصاديةالتن يمي والموقف البيئي للوحدة ا

 : [13] منإن مرهوم المراجعة البيئية يتعلق بكل 

  وجةةةةةود بةةةةةةرامذ مخططةةةةةة تتعلةةةةةةق بتحديةةةةةد مسةةةةةةبق

 للتأثيرات البيئية المتوقعة نتيجة قيام الوحدة

االقتصةةةةةادية بنشةةةةةةاطاتها المختلرةةةةةة وبصةةةةةةورة خاصةةةةةةة 

 النشاطات الصناعية وما يترتب عنها من

 .تأثيرات تتعلق باستخدام المواد والمعدات

  وجةةةةود مجموعةةةةة مةةةةن القةةةةوانين والسياسةةةةات البيئيةةةةة

التةةةي يمكةةةن مةةةن خاللهةةةا الحكةةةم علةةةى مةةةدى التةةةزام 

الوحةةةةدة االقتصةةةةادية بمةةةةا خططةةةةت لةةةةه فيمةةةةا يتعلةةةةق 

 بمعالجة التأثيرات السلبية لنشاطها على البيئة.

  إمكانيةةةةةةةة القيةةةةةةةاس المةةةةةةةالي لمةةةةةةةا تتحملةةةةةةةه الوحةةةةةةةدة

االقتصةةةةادية مةةةةن أعبةةةةا  ماليةةةةة وتكةةةةاليف فةةةةي سةةةةبيل 

وفةةةةا  بالتزاماتهةةةةا تجةةةةاه البيئةةةةة، وتوصةةةةيل النتةةةةائذ ال

همهةةةا ذلةةةك عةةةن طريةةةق جميةةةع الجهةةةات التةةةي ي   إلةةةى

 اإلبالغ المالي والقوائم المالية المنشورة.

  وجةةةةةةود معةةةةةةايير لمراجعةةةةةةة خاصةةةةةةة  إلةةةةةةىالحاجةةةةةةة

بالبيئةةةةة يمكةةةةن أن يسترشةةةةد بهةةةةا مراجةةةةع الحسةةةةابات 

فةةةي سةةةبيل مراجعةةةة أدوات القيةةةاس واإلفصةةةاح التةةةي 

لهةةةةةةةا لتحديةةةةةةةد التةةةةةةةأثيرات البيئيةةةةةةةة تمةةةةةةةت مةةةةةةةن خال

 ومعالجتها والتعبير عنها بصورة مالية.

كةةةةةل مةةةةةةن  إلةةةةةىوتصةةةةةنف المراجعةةةةةة البيئيةةةةةة ابتةةةةةةدا   

المراجعةةةةةةةةة البيئيةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةة والمراجعةةةةةةةةة البيئيةةةةةةةةة 

، حيةةةةع يتحةةةةتم علةةةةى مراجةةةةع الحسةةةةابات [14]الخارجيةةةةة

الةةةةةداخلي أن يهةةةةةتم بمةةةةةدى التةةةةةزام الوحةةةةةدة االقتصةةةةةادية 

ائ  والتشةةةةةريعات البيئيةةةةةة، ومجةةةةةاالت بةةةةةالقوانين واللةةةةةو

تحسةةةةةةةين األنشةةةةةةةطة البيئيةةةةةةةة، بينمةةةةةةةا يهةةةةةةةتم مراجةةةةةةةع 

الحسةةةةةابات الخةةةةةارجي برحةةةةةك أثةةةةةر األنشةةةةةطة البيئيةةةةةة 

علةةةى القةةةةوائم الماليةةةة للوحةةةةدة االقتصةةةادية، وأثةةةةر عةةةةدم 

التةةةةةزام اإلدارة بالتشةةةةةريعات والقةةةةةةوانين البيئيةةةةةة علةةةةةةى 

تلةةةك القةةةوائم باإلضةةةافة إلةةةى التحقةةةق مةةةن قةةةيم األصةةةول 

المتعلقةةةة باألنشةةةطة البيئيةةةة وااللتزامةةةات البيئيةةةة الحاليةةةة 

والمحتملةةةةةةةةةةةة، وأن المراجعةةةةةةةةةةةة البيئيةةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةةة 

والخارجيةةةةة يجةةةةب أن تعمةةةةال كصةةةةمام أمةةةةان للمسةةةةاعدة 

علةةةةى تخرةةةةيض مخةةةةاطر التعةةةةرض للمشةةةةكالت البيئيةةةةة 

[15] 

وعنةةةدما تكةةةون األمةةةور البيئيةةةة مهمةةةة لوحةةةدة اقتصةةةادية 

أخطةةةةا  جوهريةةةةة مةةةةا، تكةةةةون هنةةةةاك مخةةةةاطر بوجةةةةود 

 مةةةن ضةةةمنها إفصةةةاح غيةةةر كةةةافي( فةةةي القةةةوائم الماليةةةة 

تنشةةةةةةأ عةةةةةةن مثةةةةةةل هةةةةةةذه األمةةةةةةور، ويحتةةةةةةاي مراجةةةةةةع 

الحسةةةابات إلةةةى مراعةةةاة األمةةةور البيئيةةةة عنةةةد مراجعةةةة 
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، وبمراجعةةةة األدبيةةةةات ذات العالقةةةةة [16] الماليةةةةةالقةةةوائم 

فةةةةان ثالثةةةةة أنةةةةواب مةةةةن المراجعةةةةة بشةةةةكل عةةةةام تةةةةرتبط 

 :[17] يةالبيئبقوة مع األمور 

 مراجعة القوائم المالية 

 مراجعة اإلذعان . 

  مراجعة األدا 

فالقضةةةايا البيئيةةةةة التةةةةي قةةةةد تةةةة ثر علةةةةى القةةةةوائم الماليةةةةة 

 هي:

 المصاريف ذات العالقة بحماية البيئة 

 الحرا  على الموارد المتجددة 

 .االمتثال للتشريعات البيئية 

ه أمةةةا مراجعةةةةة اإلذعةةةةان المتعلقةةةةة بالقضةةةةايا البيئيةةةةة فمنةةةة

يةةةةوفر ضةةةةمان بةةةةأن تعمةةةةةل الوحةةةةدة االقتصةةةةادية وفقةةةةةا 

 .[18] للقوانين

ويمكةةةةةةن أن تشةةةةةةمل مراجعةةةةةةة األدا  البةةةةةةرامذ البيئيةةةةةةة 

 [19] وكر التي يتم تنريذها بشكل اقتصادي وفعال 

والن مراجعةةةةةةةة األدا  تقةةةةةةةيس األدا  البيئةةةةةةةي للوحةةةةةةةدة 

االقتصةةةةةادية، ومحةةةةةاوالت لتحديةةةةةد فةةةةةرك التحسةةةةةين، 

جعةةةةة األدا  أساسةةةةا لتحديةةةةد فمنةةةةه يمكةةةةن أن تكةةةةون مرا

 المسةةةتقبلاألهةةةداف والتةةةدابير التةةةي ينبغةةةي تحقيقهةةةا فةةةي 

[20] 

وفةةةي هةةةذا السةةةيا ، فةةةان تصةةةنيف آخةةةر أضةةةاف أنةةةواب 

أخةةةةرى للمراجعةةةةة البيئيةةةةة وصةةةةنرها علةةةةى أنهةةةةا تتمثةةةةل 

 :[21] باآلتي

 .مراجعة ن م اإلدارة البيئية 

 مراجعة االلتزام البيئي 

 مراجعة تحويل أو نقل الملكية 

 راجعة الموقعم 

 مراجعة الصحة واألمان 

 مراجعة دورة حياة المنتذ 

 مراجعة إدارة المخلرات 

 :[22]إضافة  إلى 

 عمليات مراجعة منع التلوع 

 ،عمليات مراجعة المعامالت 

  عمليةةةةةةات مراجعةةةةةةة اسةةةةةةتحقاقات المسةةةةةة ولية

 البيئية.

ف  يتبةةةين ممةةةا تقةةةدم أن المراجعةةةة البيئيةةةة يمكةةةن أن ت عةةةر 

أنهةةةا ذلةةةك المرهةةةوم الةةةذي يضةةةم وبشةةةكل مختصةةةر علةةةى 

مجموعةةةةةة متنوعةةةةةة مةةةةةن أنشةةةةةطة المراجعةةةةةة المتعلقةةةةةة 

بالمجةةةةال البيئةةةةي، وأن كةةةةل أنواعةةةةه المتمثلةةةةة باألنشةةةةطة 

أعةةةةةةةاله ليسةةةةةةةةت مسةةةةةةةتقلة عةةةةةةةةن بعضةةةةةةةها الةةةةةةةةبعض، 

فالمراجعةةةةة البيئيةةةةة تعةةةةد شةةةةةاملة لقضةةةةايا متعةةةةددة فةةةةةي 

 وقت واحد.

هةةةةذه الدراسةةةةة التركيةةةةز علةةةةى المراجعةةةةة  وسةةةةيتم فةةةةي

خارجيةةةة. حيةةةع تةةةةم تعريرهةةةا بأنهةةةا المراجعةةةةة البيئيةةةة ال

الخارجيةةةة للقةةةوائم الماليةةةة التةةةي تأخةةةذ أثةةةر االعتبةةةارات 

البيئيةةةةةة للمن مةةةةةة فةةةةةي الحسةةةةةبان ويتحمةةةةةل مسةةةةة وليتها 

المةةةةةراجعين الخةةةةةارجين وحةةةةةدهم، باعتبةةةةةارهم الةةةةةوكال  

الوحيةةةةةةدين عةةةةةةن كافةةةةةةة األطةةةةةةراف المهتمةةةةةةة بأنشةةةةةةطة 

 المن مةةةةةة وعملياتهةةةةةا، سةةةةةوا  كانةةةةةت هةةةةةذه األطةةةةةراف

 [23] خارجيةداخلية أو 

 أهمية المراجعة البيئية الخارجية 2.2

عةةةام مةةةن خةةةالل  البيئيةةةة بشةةةكلتةةةأتي أهميةةةة المراجعةةةة 

ضةةةةةةرورة تنةةةةةةةامي االهتمةةةةةةام المتعلةةةةةةةق بالبيئةةةةةةة ومةةةةةةةا 

تتعةةرض لةةه مةةن تةةأثيرات سةةلبية بسةةبب قيةةام العديةةد مةةن 

 من مات األعمال بمزاولة نشاطاتها دون أن تت 

ون ةةةةرا  لضةةةةرورة  ذلةةةةك. مةةةةل أي مقابةةةةل يةةةةذكر نتيجةةةةة

قيةةةةةةةةام من مةةةةةةةةات األعمةةةةةةةةال بالعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةى اتخةةةةةةةةاذ 

اإلجةةةةةةرا ات المناسةةةةةةبة فةةةةةةي سةةةةةةبيل تحديةةةةةةد وقيةةةةةةاس 

واإلفصةةةةاح عةةةةةن مةةةةةا يمكةةةةةن أن تتحملةةةةةه مةةةةةن تكةةةةةاليف 

وأعبةةةةةا  للمسةةةةةاهمة فةةةةةي معالجةةةةةة أو تقليةةةةةل التةةةةةأثيرات 

السةةةةلبية علةةةةى البيئةةةةة والناتجةةةةة عةةةةن قيامهةةةةا بنشةةةةاطاتها 

ضةةةةيف إلةةةةى فةةةةروب المختلرةةةةة، فقةةةةد نشةةةةأ فةةةةرب آخةةةةر أ

المحاسةةةةةبة الماليةةةةةة وهةةةةةو مةةةةةا أطلةةةةةق عليةةةةةه المحاسةةةةةبة 

البيئيةةةةة، وبمةةةةا أن أي عمليةةةةات محاسةةةةبية تنشةةةةأ فةةةةي أي 

من مةةةة أعمةةةال البةةةد لهةةةا مةةةن فحةةةك ومراجعةةةة وإبةةةدا  

رأي مراجةةةةع خةةةةارجي بشةةةةأنها، فالبةةةةد أن ينشةةةةأ فرعةةةةا  
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آخةةر يقةةع ضةةمن فةةروب المراجعةةة وهةةو مةةا أطلةةق عليةةه 

مكةةةةن القةةةةول أن هنةةةةاك عةةةةدة وي [24]المراجعةةةةة البيئيةةةةة.

أسةةةباب أدت إلةةةى خلةةةق الطلةةةب علةةةى المراجعةةةة البيئيةةةة 

واالهتمةةةةةام بهةةةةةا مةةةةةن أهمهةةةةةا مشةةةةةاكل التلةةةةةوع البيئةةةةةي 

والضةةةغوط المتزايةةةدة مةةةن قبةةةل جماعةةةات حمايةةةة البيئةةةة 

واالتجةةةةةاه المتزايةةةةةةد للهيئةةةةةةات العلميةةةةةةة والمهنيةةةةةةة فةةةةةةي 

مجةةةةةال المحاسةةةةةبة والمراجعةةةةةة إلةةةةةى اإلفصةةةةةاح البيئةةةةةي 

 : [25]بشكل ملزم

ويمكةةةةن توضةةةةي  أهميةةةةة المراجعةةةةة البيئيةةةةة الخارجيةةةةة 

 :[26] اآلتيةفي النقاط 

تلعةةةةب  تسةةةةهيل الرقابةةةةة الخارجيةةةةة علةةةةى الم سسةةةةة: -1

المراجعةةةةةة البيئةةةةةة الخارجيةةةةةة دورا  رقابيةةةةةا  باعتبارهةةةةةةا 

أداة لرقابةةةةة أصةةةةحاب المصةةةةلحة علةةةةى إدارة الم سسةةةةة 

كوكيةةةةةل عةةةةةنهم، وتخةةةةةدم المراجعةةةةةة الخارجيةةةةةة بهةةةةةةذا 

أهةةةداف الرقابةةةة الخارجيةةةة الشةةةاملة، فهةةةي أداة  المعنةةةى،

للرقابةةةةةة الماليةةةةةة علةةةةةى اإلدارة مةةةةةن ناحيةةةةةة، والرقابةةةةةة 

وفةةةةي  علةةةةى األدا  البيئةةةةي لةةةةإلدارة مةةةةن ناحيةةةةة أخةةةةرى،

الحالةةةةة األخيةةةةرة سةةةةوف تخةةةةدم أهةةةةداف تحديةةةةد وتقةةةةويم 

 اآلثار المالية لألدا  البيئي إلدارة الم سسة.

ا  الماليةةةةة: ترشةةةةيد قةةةةرارات االسةةةةتثمار فةةةةي األور -2

ضةةةةةةةاحات يمةةةةةةةن المعةةةةةةةروف أن القةةةةةةةوائم الماليةةةةةةةة واإل

المتممةةةةةةة لهةةةةةةا تعتبةةةةةةر وسةةةةةةائل لتوصةةةةةةيل المعلومةةةةةةات 

للمسةةةةتثمرين الحةةةةاليين والمحتملةةةةين فةةةةي سةةةةو  األورا  

الماليةةةة  ، ممةةةا يةةةنعكس علةةةى قةةةراراتهم، وفةةةي حالةةةة أن 

الم سسةةةةةة تمةةةةةارس نشةةةةةاطا  يحتمةةةةةل أن يلةةةةةوع البيئةةةةةة 

واجةةةه التزامةةةات بيئيةةةة فمنهةةةا يجةةةب أن تتحمةةةل أعبةةةا  وت

هةةةةا المةةةةالي ونتةةةةائذ زيمكةةةةن أن تةةةة ثر سةةةةلبا  علةةةةى مرك

أعمالهةةةةةا، أضةةةةةف إلةةةةةى ذلةةةةةك أن اسةةةةةتمرار تعرضةةةةةها 

لمثةةةةل هةةةةذه األعبةةةةا  وااللتزامةةةةات البيئيةةةةة مةةةةن ناحيةةةةة، 

ومواجهةةةةة الم سسةةةةة لعقوبةةةةات قانونيةةةةة وقضةةةةايا بيئيةةةةة 

مةةةةةةن ناحيةةةةةةة أخةةةةةةرى، مةةةةةةن شةةةةةةأنه أن يةةةةةة ثر علةةةةةةةى 

مسةةةةةةتثمرين الحةةةةةةةاليين اسةةةةةةتمرارها، وبالتةةةةةةالي فةةةةةةمن ال

والمحتملةةةةةين فةةةةةةي أسةةةةةةهم الم سسةةةةةة يبنةةةةةةون توقعةةةةةةات 

مسةةةبقة بشةةةأن هةةةذه المعلومةةةات، فةةةمذا تةةةم نشةةةر القةةةوائم 

الماليةةةة وأفصةةة  عةةةن هةةةذه المعلومةةةات، فسةةةوف يركةةةز 

هةةةة ال  المسةةةةتثمرين اهتمةةةةامهم علةةةةى تقريةةةةر المراجةةةةع 

 يلي: الخارجي حيع يمدهم بما

 الوثو  في القوائم المالية للم سسة. -

 معرفة قدرة الشركة على االستمرار. -

إمكانيةةةةةةة تعةةةةةةديل وترشةةةةةةيد قةةةةةةرار االسةةةةةةتمرار فةةةةةةي  -

 أسهمها.

إمكانيةةةةةة االطمئنةةةةةان علةةةةةى سةةةةةالمة الموقةةةةةف البيئةةةةةي  -

 لها. 

حيةةةع يةةةتم  ترشةةةيد قةةةرارات الم سسةةةات التمويليةةةة: -3 

وم شةةةةرات األدا   الم شةةةةرات الماليةةةةةاسةةةةتخدام بعةةةةض 

للم سسةةةةة، ة البيئةةةةي المرصةةةة  عنةةةةه فةةةةي القةةةةوائم الماليةةةة

كةةةةةان األدا  البيئةةةةةي للم سسةةةةةة ضةةةةةعيرا ، كلمةةةةةا  فكلمةةةةةا

تةةةةةةةأثرت القةةةةةةةوائم الماليةةةةةةةة للشةةةةةةةركة جوهريةةةةةةةا  فةةةةةةةي 

 والتصةةةةرفات غيةةةةرالتحريرةةةةات فةةةةي الحسةةةةابات البيئيةةةةة 

أو تةةةةةةةةةرددت  أحجمةةةةةةةةةتالقانونيةةةةةةةةةة البيئيةةةةةةةةةة، كلمةةةةةةةةةا 

 الم سسات التمويلية في تمويل الم سسة.

 أهييييييييييداف ومسيييييييييياهمات المراجعيييييييييية البيئييييييييييية 3.2

 رجيةالخا

للمراجعةةةةة البيئيةةةةة الخارجيةةةةة هةةةةو  األساسةةةةيإن الهةةةةدف 

تمكةةةين المراجةةةع الخةةةارجي مةةةن إبةةةدا  رأي فنةةةي محايةةةد 

علةةةى القةةةوائم الماليةةةة للشةةةركة مةةةع األخةةةذ فةةةي الحسةةةبان 

إن -أثةةةةر التحريةةةةف الجةةةةوهري فةةةةي الحسةةةةابات البيئيةةةةة 

علةةةى القةةةوائم الماليةةةة، ومةةةن ثةةةم تقةةةديم تقريةةةره،  -وجةةةد

مراجةةع جمةةع وتقيةةيم األدلةةةة وهةةذا الهةةدف يتطلةةب مةةن ال

ورد بةةةالقوائم  الكافيةةةة والمالئمةةةة للتحقةةةق مةةةن صةةةد  مةةةا

 المالية.

وينبثةةةةةق مةةةةةن هةةةةةذا الهةةةةةدف مجموعةةةةةة مةةةةةن األهةةةةةداف 

 :[28][ 27] هيالررعية يسعى المراجع إلى تحقيقها 

  التأكةةةةةةد مةةةةةةن صةةةةةةد  البيانةةةةةةات والمعلومةةةةةةات

البيئيةةةة التةةةي تتضةةةمنها القةةةوائم الماليةةةة ومةةةدى 

وأنهةةةا ترصةةة  عةةةةن  اد عليهةةةا،االعتمةةة إمكانيةةةة

 كافة القضايا البيئية.
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  تحديةةةةةةةد أثةةةةةةةر التحريرةةةةةةةات الجوهريةةةةةةةة فةةةةةةةي

 الحسابات البيئية على القوائم المالية.

  تحديةةةةةد مةةةةةا إذا كةةةةةان هنةةةةةاك تصةةةةةرفات غيةةةةةر

قانونيةةةةةةةةةة إلدارة الم سسةةةةةةةةةة، وأثةةةةةةةةةر هةةةةةةةةةذه 

 التصرفات إن وجدت على القوائم المالية.

 ير قةةةيم بيةةان مةةةا إذا كانةةةت أسةةةاليب اإلدارة لتقةةةد

الحسةةةةةابات البيئيةةةةةة خاصةةةةةة  االحتماليةةةةةة منهةةةةةا 

 موضوعية ومقبولة محاسبيا  ومهنيا  

أن يقتةةةةةرح علةةةةةى اإلدارة كمةةةةةا أن لمراجةةةةةع الحسةةةةةابات 

كيريةةةةة التنبةةةة  أو الجهةةةةات المهتمةةةةة بالمراجعةةةةة البيئيةةةةة 

بالمخةةةةةةاطر البيئيةةةةةةةة المحتملةةةةةةةة وكيريةةةةةةةة معالجتهةةةةةةةا أو 

 التقليةةةةةل منهةةةةةا مةةةةةةن خةةةةةالل التشةةةةةةاور مةةةةةع مجموعةةةةةةة

مسةةةةةاعديه الةةةةةذين يمكةةةةةن أن يسةةةةةتعين بهةةةةةم مةةةةةن ذوي 

 [29]المختلرة ذات العالقة بذلك  االختصاصات

إن المراجعةةةةةةة البيئيةةةةةةة يجةةةةةةب أن يقةةةةةةوم بهةةةةةةا فريةةةةةةق  

متكامةةةل مةةةن تخصصةةةات مختلرةةةة علةةةى أن ي ةةةل الةةةدور 

األساسةةةةةةةةةةةةي لمراجعةةةةةةةةةةةةي الحسةةةةةةةةةةةةابات الةةةةةةةةةةةةداخليين 

والخةةةةةةارجيين المةةةةةةاليين وخاصةةةةةةة مراجةةةةةةع الحسةةةةةةابات 

ره وكةةةةةةةيال  عةةةةةةةن األطةةةةةةةراف ذات الخةةةةةةةارجي باعتبةةةةةةةا

العالقةةةةةةةة خةةةةةةةاري الوحةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةادية. ورغةةةةةةةم إن 

مراجةةةةةع الحسةةةةةابات الخةةةةةارجي يهةةةةةتم بصةةةةةرة أساسةةةةةية 

بالتأكةةةد مةةةن مةةةدى صةةةد  وعدالةةةة القةةةوائم الماليةةةة فةةةةي 

ضةةةو  المبةةةادس واألسةةةس المحاسةةةبية المتعةةةارف عليهةةةا 

إال أنةةةه يكةةةون مةةةن الضةةةروري أن يقةةةوم برحةةةك كثيةةةر 

ي عمليةةةةةةةةات الوحةةةةةةةةدة مةةةةةةةةن الجوانةةةةةةةةب البيئيةةةةةةةةة فةةةةةةةة

 [30]االقتصادية.

أمةةةةا فيمةةةةا يخةةةةك مسةةةةاهمات المراجعةةةةة البيئيةةةةة فمنهةةةةا 

تختلةةةةةةف تبعةةةةةةا ألهةةةةةةداف ونطةةةةةةا  عمليةةةةةةة المراجعةةةةةةة، 

 : [31] اآلتيويمكن أن تشمل 

. فهةةةم الوحةةةدات االقتصةةةادية لكيريةةةة تلبيةةةة المتطلبةةةات 1

 القانونية.

 . تلبية متطلبات محددة للتقارير القانونية.2

وحةةةةدات االقتصةةةةةادية أن تثبةةةةت أنهةةةةا هةةةةةي . يمكةةةةن لل3

 المس ولة بيئيا .

. يمكةةةةن للوحةةةةدات االقتصةةةةادية أن تثبةةةةت أن سياسةةةةتها 4

 البيئية قد نرذت.

. فهةةةةةةةم الترةةةةةةةاعالت البيئيةةةةةةةة للمنتجةةةةةةةات والخةةةةةةةدمات 5

 واألنشطة.

 . معرفة أن مخاطرها البيئية تدار بشكل مناسب.6

 ISO14001) . فهةةةةم كيريةةةةة تطةةةةوير وتنريةةةةذ7

EMS)  

 تحسين األدا  البيئي وتوفير األموال.. 8

كمةةةةةةةا تسةةةةةةةم  المراجعةةةةةةةة البيئيةةةةةةةة بةةةةةةةالتزام الوحةةةةةةةدة 

االقتصةةةادية بالقياسةةةات المعياريةةةة للحرةةةا  علةةةى البيئةةةة. 

ويمكةةةةن اسةةةةتخدام البيانةةةةات المسةةةةتندة إلةةةةى بطاقةةةةة األدا  

المتةةةوازن داخليةةةا للمسةةةاعدة فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات علةةةى 

صةةةةةةحاب بتقةةةةةةديم صةةةةةورة إيجابيةةةةةةة أل مسةةةةةتوى أعلةةةةةةى

المصةةةةلحة الخةةةةارجيين عةةةةن طريةةةةق تقةةةةديم دليةةةةل علةةةةى 

 .[32] البيئةالتزام تلك الوحدات باألمور 

وبصةةةرف الن ةةةر عةةةن أصةةةحاب المصةةةال ، فةةةي الوقةةةت 

الحاضةةةر، تةةةزداد كميةةةة التشةةةريعات البيئيةةةة التةةةي تمتثةةةل 

لهةةةةةا الوحةةةةةدات االقتصةةةةةادية، وبهةةةةةذا المعنةةةةةى يضةةةةةمن 

لجميةةةةع  المراجةةةع البيئةةةي أن تمتثةةةل الوحةةةدة االقتصةةةادية

اللةةةةةةةةةوائ  الحكوميةةةةةةةةةة ذات العالقةةةةةةةةةة، والحةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن 

المسةةةة ولية القانونيةةةةة المحتملةةةةة لمةةةةديري تلةةةةك الوحةةةةدة، 

وتةةةةةةوفير المعلومةةةةةةات األساسةةةةةةية المتعلقةةةةةةة بالمخةةةةةةاطر 

البيئيةةةة والمسةةةائل البيئيةةةة وبالتةةةالي يقلةةةل مةةةن المخةةةاطر 

 .[33] والتشغيليةالبيئية 

 محددات تطبيق المراجعة البيئية 4.2

ر المراجعةةةةةة البيئيةةةةةة، وقلةةةةةة ممارسةةةةةتها إن ضةةةةةعف دو

فةةةي الوقةةةت الحةةةالي يرجةةةع إلةةةى عةةةدم اسةةةتعداد الوحةةةدات 

 إلةةةةىاالقتصةةةةادية ذاتهةةةةا إلةةةةى مراجعةةةةة أدائهةةةةا البيئةةةةي، و

مراجعةةةةةي الحسةةةةةابات بهةةةةةذه الجوانةةةةةب،  اهتمةةةةةامعةةةةةدم 

وربمةةةا يرجةةةع ذلةةةك بالنسةةةبة لمراجعةةةي الحسةةةابات إلةةةى 

عةةةةدم وجةةةةود معةةةةايير أو إرشةةةةادات واضةةةةحة ومحةةةةددة 

جعةةةة األدا  البيئةةةةي، وكةةةةذلك إلةةةى صةةةةعوبة القيةةةةاس لمرا

الكمةةةةةي لةةةةةبعض عناصةةةةةر التكةةةةةاليف والعوائةةةةةد البيئيةةةةةة، 
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 صةةةةةحتهاوبالتةةةةالي صةةةةةعوبة مراجعتهةةةةا والتحقةةةةةق مةةةةن 

[34]. 

إن عمليةةةة المراجعةةةة عةةةادة مةةةا يةةةتم إجرا هةةةا مةةةن قبةةةل  

فريةةةق مةةةن األفةةةراد الةةةةذين يقومةةةون بتجميةةةع معلومةةةةات 

تحليةةةةل الحقةةةةائق واقعيةةةةة قبةةةةل وأثنةةةةا  زيةةةةارة الموقةةةةع، و

ومقارنتهةةةا مةةةع معةةةايير المراجعةةةة واسةةةتخالك وتقةةةديم 

تقريةةةةةةر عةةةةةةن النتةةةةةةائذ التةةةةةةي توصةةةةةةلوا إليهةةةةةةا. وهةةةةةةذه 

الخطةةةوات عةةةادة مةةةا تجةةةرى ضةةةمن نوعةةةا مةةةن اإلطةةةار 

الرسةةةةةةمي يةةةةةةدعى  بروتوكةةةةةةول المراجعةةةةةةة(، وليقةةةةةةوم 

الرريةةةةق هةةةةذا بمهامةةةةه بالشةةةةكل المطلةةةةوب البةةةةد أن يةةةةتم 

محةةةةددات بمثابةةةةة تةةةةذليل كافةةةةة المعوقةةةةات التةةةةي تعتبةةةةر 

مةةةةةن إمكانيةةةةةة أدا ه بالشةةةةةكل المطلةةةةةوب، والتةةةةةي  تحةةةةةد

 : باآلتي [35] الزعبييلخصها 

. الحاجةةةةة إلةةةةى وجةةةةود مراجةةةةع بيئةةةةي م هةةةةل علمي ةةةةا 1

وعملي ةةةا وحاصةةةل علةةةى شةةةهادة مهنيةةةة لممارسةةةة نشةةةاط 

 المراجعة البيئية.

. تةةةةةةةوفر تشةةةةةةةريعات قانونيةةةةةةةة ومعةةةةةةةايير مراجعةةةةةةةة 2

 ومعايير محاسبية.

 . تكاليف تطبيق المراجعة البيئية.3

عةةةةةالوة علةةةةةى ذلةةةةةك، فةةةةةمن عةةةةةدم االلتةةةةةزام بمتطلبةةةةةات 

تطبيةةةةق المراجعةةةةة البيئيةةةةة يعتبةةةةر مةةةةن المحةةةةددات التةةةةي 

 : [36] باآلتيتحد من عدم تطبيقها، والمتمثلة 

 . عدم االحترا  بسجالت محاسبية بيئية.1

 . عدم تبني ن ام اإلدارة البيئية.2

والمعةةةةايير التةةةةي تحكةةةةم  اتاإلجةةةةرا . عةةةةدم وضةةةةوح 3

 المراجعة البيئية.

 التةةةةي الجوانةةةةب أهةةةةم صةةةةنرت فقةةةةد ذاتةةةةه، السةةةةيا  وفةةةةي

 عمليةةةات فةةةي المشةةةاركة مةةةن الحسةةةابات مراجعةةةي تحةةةد

 علةةةى تةةة ثر محةةةددات بمثابةةةة وتكةةةون البيئيةةةة،المراجعةةةة 

 :[37] هما رئيسين صنرين إلى المساهمة، هذه

 ومهنةةةةةةةة الحسةةةةةةةابات بمراجعةةةةةةةي تتعلةةةةةةةق عوامةةةةةةةل1.

 :جعةالمرا

 المحاسبي التعليم .أ

 التعلةةةةيم فةةةةي واالجتماعيةةةةة األخالقيةةةةة الجوانةةةةب .ب

 المحاسبي

 المراجعة ومهنة المحاسبة مجال في البحوع .ج 

 لمراجعةةةةةةةةةةةي والتةةةةةةةةةةةدريب والمهةةةةةةةةةةةارات ةالخبةةةةةةةةةةر .د

 الماليين الحسابات

 البيئية المسائل في المهني التوجيه . ه

 إشةةةةراكهم نحةةةةو الحسةةةةابات مراجعةةةةي ن ةةةةرة وجهةةةة. و

 المراجعة في

 االقتصةةةةةةةادية الوحةةةةةةةدات بحاجةةةةةةةة تتعلةةةةةةةق .عوامةةةةةةةل2

 :البيئية للتقارير

 البيئية والبيانات المعلومات .أ

 البيئية الم شرات .ب

 البيئية التقارير .ي

 المستقل التحقق إلى الحاجة .د

 المهنية البيئية والمبادس معاييرال .ه

 البيئية للتقارير المحدود الجمهور طلب .و

 البيئية للتقارير لبالط طبيعة .ز

 الدراسة الميدانية المحور الثالث:

 أداة الدراسة 1.3

تمثلةةةةت فةةةةي قائمةةةةة اسةةةةتبيان لتجميةةةةع بيانةةةةات الدراسةةةةة 

الميدانيةةةةةة مةةةةةن مصةةةةةادرها األوليةةةةةة، والتةةةةةي تتضةةةةةمن 

 مجموعة من العبارات لقياس متغيرات الدراسة.

 مقياس الدراسة 2.3

اس الةةةذي تةةةم قيةةةاس متغيةةةرات الدراسةةةة باسةةةتخدام المقيةةة 

( مةةةةةع إجةةةةةرا  بعةةةةةض 2015حةةةةةاي علةةةةةي، اسةةةةةتخدمه 

عبةةةارة موزعةةةة بةةةين  38التعةةةديالت عليةةةه والةةةذي يشةةةمل

 أسئلة الدراسة كاآلتي:

خاصةةةةةةةة باختبةةةةةةةار الررضةةةةةةةية  19 -1مةةةةةةةن العبةةةةةةةارة 

خاصةةةةةةةة باختبةةةةةةةار 30 -20مةةةةةةةن العبةةةةةةةارة: األولةةةةةةةى.

 الثانية. الررضية

 خاصةةةةةةةة باختبةةةةةةةار الررضةةةةةةةية 38-31العبةةةةةةةارة  مةةةةةةةن

 الثالثة. 
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يةةةةةاس الةةةةةوزن النسةةةةةبي لكةةةةةل عبةةةةةارة باسةةةةةتخدام وتةةةةةم ق

ولتحديةةةد مسةةةتوى كةةةل متغيةةةر مقيةةةاس ليكةةةرت الخماسةةةي 

فقةةةد تةةةم اعتبةةةار كةةةل متغيةةةر وسةةةطه الحسةةةابي المةةةرج  

( ضةةةةعيف جةةةةدا ، والمتغيةةةةر 1.80أقةةةةل مةةةةن  -1 مةةةةن 

أقةةةل  – 1.80لحسةةةابي المةةةرج   مةةةن  الةةةذي متوسةةةطها

( ضةةةةةةعيف، والةةةةةةذي متوسةةةةةةطه الحسةةةةةةابي 2.60مةةةةةةن 

( متوسةةةةةط، 3.40أقةةةةةل مةةةةةن  – 2.60المةةةةةرج   مةةةةةن 

 – 3.40والةةةةةذي متوسةةةةةطه الحسةةةةةابي المةةةةةرج   مةةةةةن 

( مرترةةةةع، والةةةةذي متوسةةةةطه الحسةةةةابي 4.20أقةةةةل مةةةةن 

 [38]( مرترع جدا  5 – 4.20المرج   من 

 وعينة الدراسة: مجتمع 3. 3

اشةةةةةةةةتمل مجتمةةةةةةةةع الدراسةةةةةةةةة علةةةةةةةةى المةةةةةةةةراجعين 

 الخةةةارجيين الليبيةةةةين المشةةةةتغلين فةةةةي مدينةةةةة بنغةةةةازي

الحصةةةةةول علةةةةةى عةةةةةدد المجتمةةةةةع فقةةةةةط، وقةةةةةد تةةةةةم 

الخاضةةةةع للدراسةةةةة مةةةةن إدارة الضةةةةرائب مةةةةن واقةةةةع 

ملرةةةاتهم المرتوحةةةة فةةةي قسةةةم ضةةةريبة المهةةةن الحةةةرة، 

مراجةةةةةةع. أمةةةةةةا عينةةةةةةة  371عةةةةةةددهمحيةةةةةةع كةةةةةةان 

الدراسةةةةةةةةةة فقةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةم تحديةةةةةةةةةدها عةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةق 

(، (Krejcie and Morgan,1972جةةةةدول

مراجةةةةةع خةةةةةارجي، وقةةةةةد  189وقةةةةةد بلةةةةةغ عةةةةةددها 

ينةةةة الدراسةةةة وتةةةم اسةةةتالم وزعةةةت االسةةةتبانة علةةةى ع

% تقريبةةةةةا  وجميعهةةةةةا 70اسةةةةةتبانة أي بنسةةةةةبة  132

كانةةةت صةةةالحة للدراسةةةة، ولةةةم تةةةتمكن الباحثتةةةان مةةةن 

 استرداد البقية لعدم تعاون بعض أفراد العينة.  

 اإلحصائية المستخدمة  األساليب 4. 3

تةةةةةم اسةةةةةتخدام لتحليةةةةةل بيانةةةةةات الدراسةةةةةة الميدانيةةةةةة 

االعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى اإلحصةةةةةةةا  الوصةةةةةةةري التحليلةةةةةةةي ب

وذلةةةةةةةةةةةةةك  23SPSSاإلحصةةةةةةةةةةةةةائي البرنةةةةةةةةةةةةةامذ 

 :التاليةباستخدام األساليب اإلحصائية 

 لبيةةةةان Cronbach Alpha.معامةةةةل الثبةةةةات 1

 للمقيةةةاس المكونةةةة للعبةةةارات االتسةةةا  الةةةداخلي مةةةدى

 .الدارسة اعتمدته الذي

. مقةةةةةةةةاييس اإلحصةةةةةةةةا  الوصةةةةةةةةري المتوسةةةةةةةةطات 2

 الحسابية واالنحرافات المعيارية.

 األداة وثباتها: قصد 5.3

لقياس مدى ثبات األداة تم استخدام مقياس ألرا كرونباخ 

لقياس االتسا  الداخلي لجميع عبارات االستبيان، وقد 

حيع  0.845بلغت قيمة معامل الثبات ألداة الدراسة

تعبر هذه القيمة عن درجة مرترعة من الثبات، ولل تأكد 

الذاتي من صد  االستبيان تم إجرا  اختبار الصد  

وهو م شر يريد بصد  االستبيان.  0.905حيع بلغ 

وبذلك يعتبر هذا المقياس صادقا  لما وضع لقياسه، كما 

يتمتع بدرجة عالية من الثبات مقارنة  بالمستوى المقبول 

( وهو الحد األدنى لقبول أي مقياس، وبالتالي 0.60 

يمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني مما يجعل 

رة االستبيان مقبولة كأداة لجمع البيانات الالزمة استما

 للدراسة.

 وصف صفات وخصائص عينة الدراسة

أن ( 1 يبةةةةةةةةين الجةةةةةةةةدول  :المؤهييييييييل العلمييييييييي1.6.3

نةةةةة يحملةةةةون مةةةة هالت عليةةةةا العي % مةةةةن مرةةةةردات56

% يحملةةةةةةون م هةةةةةةل 44 نماجسةةةةةةتير( وأ  دكتةةةةةةوراه،

علمةةةةةي ال يقةةةةةل عةةةةةن بكةةةةةالوريوس، وهةةةةةذا يرفةةةةةع مةةةةةن 

 مستوى الثقة في المعلومات المتحصل عليها.

 مرردات العينة حسب الم هل العلمي ع( توزي1  جدول

 

مرردات  % من82( أن 2  الجدول: يبين الخبرة2.6.3

قل عن عشر سنوات ولم تتعدى العينة لديهم خبرة ال ت

نسبة المشاركين الذين لديهم خبرة أقل من عشر سنوات 

وهذا يشير إلى أن مع م مرردات العينة  %،18

 يتمتعون بالخبرة الكافية في مجال عملهم.
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 ( توزيع مرردات العينة حسب سنوات الخبرة2 جدول 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3  جدول

لمدى إلمام المراجع الخارجي بأهداف وعناصر 

 ةالمراجعة البيئي

 

صدر: من إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائذ التحليل الم

 اإلحصائي

 

 اختبار الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة  7.3

تم تخصيك هذه الرقرة لعرض نتائذ التحليل اإلحصائي 

 ومناقشة تسا الت الدراسة واختبار الرروض كما يلي:

 ؤالت الدراسةمناقشة تسا 1.7.3

األول/ ما مدى إلمام المراجع الخارجي السؤال 

 ؟الليبي بأهداف عناصر المراجعة البيئية

إلمام المراجع الخارجي الليبي بأهداف لمعرفة مدى 

تم حساب المتوسطات  عناصر المراجعة البيئية

الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجمالي إجابات 

 الجدولة وذلك كما هو موض  في أفراد عينة الدراس

 3) 

من الجدول السابق يالح  أن المتوسط الحسابي والمحسوب ال

أن  إلى النتائذ ر، وتشي(4.163 -3.600 لكل فقرة يقع بين 

اإللمام بأهداف وعناصر المراجعة البيئية متوفر بدرجة 

 ويعتبر هدف التحقق مرترعة في المراجع الخارجي الليبي،

 ن أهمالوحدات االقتصادية بالقوانين والتشريعات م التزاممن 

ية البيئمساعدة اإلدارة في تحقيق حماية األهداف يليه هدف 

كما  ق بأهداف المراجعة البيئية.ل( تتع8-1العبارات من  

مراجعة التزام الوحدات يرى المراجع الخارجي أن 

يعد من أهم  االقتصادية بالقوانين والتشريعات البيئية

الممارسات التي تدخل ضمن نطا  المراجعة البيئية يليه 

. يةمراجعة القضايا البيئية المرفوعة ضد الوحدات االقتصاد

ة ي بأنه  لكي تتم عملية المراجعكما يدرك المرجع الخارج

م لقياالبيئية فمن األمر يتطلب مجموعة من الدوافع الالزمة ل

بمثل هذا النوب من المراجعة، حيع أن هدف التحقق من 

ام ا قييليهالقوانين والتشريعات البيئية تعتبر من أهم الدوافع، و

ق المهنة بمصدار معايير مراجعة بيئية .ويعتبر هدف التحق

ك لقوانين والتشريعات من أهم األهداف، كما يرى ويدرمن ا

ن ة فمالمراجع الخارجي بأنه  لكي تتم عملية المراجعة البيئي

ذا األمر يتطلب مجموعة من الدوافع الالزمة للقيام بمثل ه

ية النوب من المراجعة، حيع أن القوانين والتشريعات البيئ

ير مصدار معايتعتبر من أهم الدوافع، ويليها قيام المهنة ب

 مراجعة بيئية.

 وقد يعزى إلمام مع م أفراد عينة الدراسة بأهداف 

سنوات 
 الخبرة

أقل من 
سنوا5

 ت

 -5من 
أقل 
 10من

-10من
أقل 

 15نم

من 
قل أ-15
 20من

من 
20 
 فأكثر

 اإلجمالي

 132 39 37 32 16 9 التكرار

 %100 %30 %28 %24 %12 %6 النسبة

 العبارة ر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المستو

 ى
سلسلت  

1.  
التحقق من مدى التزام الوحدات 
االقتصادية بالقوانين والتشريعات 

 البيئية.

 18 مرترع 0.92 3.98

2.  
على  اإلداريةتسهيل الرقابة 

 الممارسات البيئية.
 8 مرترع 0.97 3.82

3.  
بيئية في ال اإلدارةفحك وتقويم ن ام 

.حالة وجود هذا الن ام في الشركة  
 11 مرترع 0.86 3.87

4.  

البيئي للوحدات  األدا ترشيد 
االقتصادية وتقليل المخاطر البيئية 

وذلك من خالل االسترادة من ترشيدات 

 فريق المراجعة البيئية.

 7 مرترع 0.89 3.81

5.  
مساعدة اإلدارة في تحقيق هدف حماية 

 البيئية.
ترعمر 0.85 3.86  15 

6.  
تحسين صورة الوحدة االقتصادية امام 

 المجتمع.
 5 مرترع 0.90 3.73

7.  

تدعيم التنمية الحقيقية عن طريق ادارة 

الموارد الطبيعية والثقافية والمادية 
واضعين  في االعتبار احتياجات 

الحاضر والمستقبل. أجيال  

 6 مرترع 0.86 3.80

8.  
مراجعة التزام الوحدات االقتصادية 

قوانين والتشريعات البيئية.بال  
 17 مرترع 0.94 3.98

9. البيئية. اإلدارةمراجعة ن ام    14 مرترع 0.84 3.82 

10.  
تقييم االلتزامات البيئية المحتملة 

الجديدة. األصولالمرتبطة باقتنا    
 12 مرترع 0.84 3.84

11.  
لتوفير قدر من  اإلنتايتقييم عملية 

قيود  التأكيد بان المنتذ متوافق مع
المحددة مع اهتمامات البيئية. اإلنتاي  

 10 مرترع 0.89 3.89

12.  
مراجعة القضايا البيئية المرفوعة ضد 

 الوحدات االقتصادية
 16 مرترع 0.95 3.96

13.  
قيام الدولة بسن قوانين حماية البيئة 

 الليبية.
 19 مرترع 0.91 4.13

14.  
المالية  األورا وجود متطلبات لسو  

البيئي. األدا شان التقرير عن الليبي ب  
 13 مرترع 0.88 3.85

15.  
برعل المشاكل الناشئة عن التلوع 

 البيئة.
 9 مرترع 0.94 3.82

16.  

برعل ضغوط من قبل أصحاب 
 المصال  المختلرة في

 المستثمرين، المجتمع المستهلكين،

المقرضين( على الوحدات االقتصادية 
بيئة.للقيام بدورها فيما يتعلق بحماية ال  

 1 مرترع 0.92 3.60

17.  
برعل ضغوط من قبل جماعات الضغط 

 البيئي الليبية.
 2 مرترع 0.89 3.67

18.  4 مرترع 0.82 3.75 برعل الضغوط العالمية لحماية البيئة. 

19.  
برعل التطور في مهنة المراجعة في 

 ليبيا.
 3 مرترع 0.82 3.69

 - مرترع 0.91 3.84 المتوسط العام 
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ومرهوم وعناصر المراجعة البيئية بصرة عامة كون أن 

أغلبهم من حملة الشهادات العليا ومنهم من هم أعضا  

 تدريس بالجامعات والمعاهد العليا. هيئة

س السؤال الثاني/ ما مدى قبول الشركات الليبية للقيا

 واإلفصاح البيئي؟

للتعرف على مدى قبول الشركات الليبية للقياس 

واإلفصاح البيئي تم حساب المتوسطات الحسابية 

 واالنحرافات المعيارية إلجمالي إجابات أفراد عينة

 (.4  بالجدولالدراسة كما هو موض  

العتماد على نتائذ التحليل : من إعداد الباحثتان باالمصدر

 اإلحصائي

أن المتوسط الحسابي يتبين من الجدول السابق  

 -2.053والمحسوب لكل فقرة يقع بين 

يعدضعيروفقا  لمقياس ليكرت المستخدم لتحديد 2.511

غالبية الوحدات  درجة االترا ، وهذا يعني أن

االقتصادية ال تقوم بالقياس واإلفصاح البيئي عن 

ويبدو  ،بيئية وال تهتم بالجانب البيئي إطالقا  أنشطتها ال

هذا واضحا  من خالل المتوسط لردود المشاركين في 

يمكن  ( وعموما  2.426قدر بقيمة   والذيالدراسة 

القول بأن غالبية الوحدات االقتصادية ال ترص  عن 

 تقارير خاصة. وال فيالبيئية في القوائم المالية  أنشطتها

مع دراسة كال  من  الررجاني وتترق هذه النتيجة 

( التي أ هرت أن 2016علي ، حاي2017وآخرون

 تهتم بالقياس واإلفصاح البيئي. الوحدات االقتصادية ال

ما مدى توافر التأهيل والخبرة المناسبة  السؤال الثالث:

للمراجع الخارجي الليبي للقيام بمتطلبات المراجعة 

 البيئية؟

والخبرة المناسبة للتعرف على مدى توافر التأهيل 

تم للمراجع الليبي للقيام بمتطلبات المراجعة البيئية 

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 

 

 

 

الحسابية واالنحرافات المعيارية  تمتوسطال( ا4 جدول 

تصادية بالقياس واإلفصاح لمدى قبول الوحدات االق

 البيئي

دراسة وذلك كما هو إلجمالي إجابات أفراد عينة ال

 .(5  الجدولموض  في 

 العبارة ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 سلسلت المستوى

1 

تهتم الوحدات 
االقتصادية التي قمت 
بمراجعتها في السابق 

 بالقياس البيئي.

 1 ضعيف 0.99 2.05

2 

تهتم الوحدات 
االقتصادية بالمعايير 
القياسية للتلوع البيئي 
ز وتحديد تكاليف تجاو
 هذه المعايير.

 11 ضعيف 1.028 2.51

3 

يوجد لدى الوحدات 
االقتصادية أساليب 
محاسبية عملية لقياس 
 التكاليف البيئية.

 6 ضعيف 0.998 2.46

4 

يوجد لدى الوحدات 
االقتصادية دفاتر 

وسجالت للتكاليف التي 
تحملتها الوحدة للرقابة 
على التلوع وتكاليف 
األضرار البيئية 

 ى نشاطها.المترتبة عل

 5 ضعيف 1.027 2.45

5 

يوجد لدى الوحدات 
االقتصادية تقديرات 
محاسبية لاللتزامات 
البيئية المحتمل أن 

الرترات  تواجهها في
 المستقبلية.

 10 ضعيف 1.013 2.50

6 

ترص  الوحدات 
االقتصادية عن 
أنشطتها البيئية في 
 قوائم مالية خاصة.

 4 ضعيف 1.075 2.42

7 

ترص  الوحدات 
االقتصادية عن 

البيئية بشكل  أنشطتها
كامل في القوائم 

 المالية.

 2 ضعيف 1.022 2.39

8 

ترص  الوحدات 
االقتصادية عن كل 
أنشطتها البيئية في 

 شكل مالي.

 8 ضعيف 1.071 2.481

9 

ترص  الوحدات 
االقتصادية عن كل 
أنشطتها البيئية في 

 شكل كمي.

 7 ضعيف 0.976 2.474

10 

ترص  الوحدات 
االقتصادية التي قمت 
بمرجعتها عن أنشطتها 
البيئية في تقارير 

 وصرية.

 9 ضعيف 1.006 2.496

11 

ترص  الوحدات 
االقتصادية التي قمت 
بمرجعتها عن أنشطتها 
البيئية بشكل جزئي 

 وصري(. كمي،  مالي،

 3 ضعيف 0.973 2.422

 -  0.928 2.426 المتوسط العام 
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مالئمة التأهيل والخبرات المناسبة  ىمد (5 جدول 

متطلبات المراجعة للمراجع الخارجي الليبي للقيام ب

 البيئية

 العبارة ر

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

المستو
 ى

 سلسلت

1 

المعرفة والخبرة 
بالقوانين والتشريعات 
البيئية التي تخضع 

لها الوحدات 
 االقتصادية.

 7 متوسط 1.08 3.37

2 

المعرفة والخبرة في 
مجاالت البيئة 

 الهندسة البيئية، 
الصحة البيئية، 

ولوجيا البيئية، الجي
 الكيميا ، وغيرها(.

 1 ضعيف 0.91 2.55

3 
المعرفة والخبرة في 
مجال ن م المعلومات 

 وطر  رقابتها.
 6 متوسط 0.93 3.37

4 
المعرفة والخبرة في 
مجال الن م التشغيلية 
 واإلدارية.

 5 متوسط 0.94 3.37

5 
المعرفة والخبرة 
بأساليب قياس 
 األنشطة البيئية.

 2 ضعيف 0.98 2.56

6 

المعرفة والخبرة 
بأساليب اإلفصاح 

المالئمة عن األنشطة 
 البيئية.

 4 متوسط 0.98 3.04

7 

إمكانية االستعانة 
بخبرا  في المجاالت 
العلمية التخصصية 

ذات العالقات بالبيئة  
 كيميا ، فيزيا ، 

 هندسة (.

 8 متوسط 0.89 3.71

8 

توفير خبرات 
وتخصصات علمية 

مختلرة بمكاتب 
لمراجعة في ليبيا بما ا

يخدم االهتمام 
 باألنشطة البيئية.

 3 متوسط 1.26 2.66

 3.21 المتوسط العام 
1.00
2 

  متوسط

: من إعداد الباحثتان باالعتماد على نتائذ التحليل المصدر

 اإلحصائي

المتوسط الحسابي  من الجدول السابق نالح  أن

(، 3.718 -2.552والمحسوب لكل فقرة يقع بين  

االستعانة  شير النتائذ إلى أن المراجع الخارجي يمكنهوت

بخبرا  في المجاالت العلمية التخصصية ذات العالقات 

يتوفر للمراجع  كمابالبيئة   كيميا ، فيزيا ، هندسة (.

الخارجي الليبي المعرفة والخبرة الالزمة فيما يتعلق 

بالقوانين والتشريعات البيئية وكذلك المعرفة والخبرة في 

مجال ن م المعلومات و طر  رقابتها، كذلك تتوفر له 

المعرفة و الخبرة في مجال الن م التشغيلية واإلدارية، 

وأيضا  إمكانية االستعانة بخبرا  في المجاالت العلمية 

 فيزيا ، التخصصية ذات العالقات بالبيئة كيميا ،

 هندسة(.

إال أن المعرفة والخبرة في مجاالت البيئة  الهندسة 

يئية، الصحة البيئية، الجيولوجيا البيئية، الكيميا ، الب

وغيرها( والمعرفة والخبرة بأساليب قياس األنشطة 

ب متأخرة وبمستوى ضعيف يجا ت في ترات البيئية

من وهذه النتائذ جا ت مترقة مع دراسة كل 

 (.2015علي ي، حا2015 م، إسال2016سوداني 

 

 (:tاختبار) 2.7.3

( tة باستخدام اختبار  تم اختبار فرضيات الدراس

 (6 رقم والنتائذ مبينة بالجدول 

( للررو  بين إجابات مرردات t( نتائذ اختبار 6  جدول

 العينة

 البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T Sig.t 
نتيجة 
 االختبار

مدى إلمام المراجع 
الخارجي الليبي 
بأهداف وعناصر 
 المراجعة البيئية.

43.8  10.9  
17.05 

 
.0000  دال إحصائيا   

مدى قبول الوحدات 
االقتصادية للقياس 
 واإلفصاح البيئي.

62.4  80.9  7.52-  دال إحصائيا   0.000 

مدى توافر التأهيل 
والخبرة المناسبة 
للمراجع للقيام 

بمتطلبات المراجعة 
 البيئية.

13.2  21.0  دال إحصائيا   0.025 2.26 

 

، فةةمن نتيجةةة (6  بالجةةدولعلةةى البيانةةات الموضةةحة بنةةا  

 اختبار الررضيات تكون كالتالي:

  الرفةةض الررضةةةية الررعيةةةة األولةةةى التةةةي تةةةنك علةةةى  

يتةوافر للمراجةةع الخةةارجي الليبةي المسةةتوى المناسةةب مةةن 

مسةةتوى  أن ع(، حيةةالمعرفةةة بعناصةةر المراجعةةة البيئيةةة
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(، كمةا أن قيمةة 0.05 المعنويةة أقل مةن مسةتوى  الداللة

 tالمحسوبة أكبر من قيمة )  t )1.96 ولية الجد.) 

  رفةةةض الررضةةةية الررعيةةةة الثانيةةةة التةةةي تةةةنك علةةةى  ال

يتوافر قبول مناسةب مةن قبةل الوحةدات االقتصةادية للقيةام 

أن مسةتوى الداللةة أقةل  ع(، حيةبالقياس واإلفصاح البيئي

( t(، كمةةةةةا أن قيمةةةةةة  0.05 المعنويةةةةةة مةةةةةن مسةةةةةتوى 

( t( كقيمةةة مطلقةةة أكبةةر مةةن قيمةةة  7.523-المحسةةوبة  

أن المتوسةةط الحسةةابي أقةةل مةةن  ا(، وبمةة1.96 ة الجدوليةة

يعنةةي أن تأييةةد مرةةردات العينةةة لهةةذه الررضةةية  ا( فهةةذ3 

 منخرض.

  ال  علةةةى رفةةةض الررضةةةية الررعيةةةة الثالثةةةة التةةةي تةةةنك

يتةةوافر التأهيةةل والخبةةرة المناسةةبة للمراجةةع الليبةةي للقيةةام 

بمتطلبات المراجعة البيئية(، حيع أن مستوى الداللة أقةل 

( t(، كمةةةةةا أن قيمةةةةةة  0.05سةةةةةتوى المعنويةةةةةة  مةةةةةن م

الجدوليةةةةةة ( t( أكبةةةةةر مةةةةةن قيمةةةةةة  267.2المحسةةةةةوبة  

 1.96.) 

رفةةةةض جميةةةةةع الررضةةةةيات الررعيةةةةةة، وعليةةةةه تةةةةةرفض 

الررضية الرئيسية والتي تةنك علةى  ال يتةوافر للمراجةع 

الخارجي الليبي مسةتوى مناسةب مةن اإلمكانيةات الالزمةة 

 لتطبيق المراجعة البيئية(.

  والتوصيات:لنتائج ا 8.3

 ملخص نتائج الدراسة 1.8.3

أن االهتمام بالمراجعة البيئيةة  أوضحت نتائذ الدراسة- 1

الزال في بداياته وتكاد تكون مهمله من قبةل المةراجعين، 

كما أن المنش ت التي يقومةون بمراجعتهةا نةارا  مةا ترصة  

 البيئية.   العالقة بالجوانبعن المعلومات ذات 

معلومات والسجالت البيئية حيع أن هناك ضعف قلة ال -2

إن لم نقل  كبير وواض  في ن ام المعلومات البيئي هذا

، ويرجع هذا إلي حداثة موضوب االهتمام الجاد منعدما  

 بالبيئة.

هناك شبة اترا  بين المراجعين ممن شملتهم الدراسة  -3

للمراجعة ة على أهمية وضع أهداف واضحة ومحدد

جا  هدف التحقق من مدى التزام المنشأة البيئية، حيع 

البيئية في مقدمة هذه األهداف من  بالقوانين والتشريعات

 حيع األهمية، والتأكد من التزام المنش ت بها.

 التزامتعتبر المراجعة البيئية وسيلة للتأكد من مدى  -4

الم سسات بالتشريعات والقوانين البيئية ومدى صحة 

 ي تتخذها الم سسة.اإلجرا ات البيئية الت

أن يقوم بالمراجعة  علىهناك اترا  بين المراجعين  – 5

البيئية فريق م هل من المتخصصين في جوانب مختلرة 

 من بينهم المحاسبون والمراجعون. 

يرى مع م أفراد العينة أنه يمكن ترعيل دور   - 6

متعددة المراجع للقيام بالمراجعة البيئية باستخدام وسائل 

ها تدخل الدولة بسن قوانين بيئية ملزمة، وأن أهم من

المهتمة بالبيئة على المنش ت  الهيئات والمن ماتتضغط 

 لتدفعها إلى القياس واإلفصاح ألدائها البيئي.

 التوصيات 2.8.3

 للبةاحثتينفي ضو  ما أسررت عنةه نتةائذ الدراسةة يمكةن 

 تقديم بعض التوصيات وذلك كما يلي:

وعي البيئةةي بةةين أفةةراد المجتمةةع نشةةر الةةالعمةةل علةةى - 1

بعقةد الةةدورات والمةة تمرات  واالهتمةةاموبمختلةف فئةةاتهم، 

 والندوات التي قد تعزز من تبني المراجعة البيئية.

ترعيل دور الهيئة العامة للبيئة بمةا يسةاهم فةي تحقيةق  - 2

دورهةةا المتعلةةق بالمحاف ةةة علةةى البيئةةة وتحقيةةق أهةةدافها 

 التي أنشئت من أجلها.

قيةةةام الجهةةةات المهتمةةةة بالمهنةةةة فةةةي ليبيةةةا بتبنةةةي أو  - 3

إصدار معايير متعلقة بالمراجعة البيئية ألنشطة الوحةدات 

االقتصةةادية بمةةا يسةةاهم فةةي مسةةاعدة المراجةةع الخةةارجي 

 الليبي للقيام بدوره بكرا ة وفاعلية.

فةةي ليبيةةا بتطبيةةق العمةل إلةةزام الوحةةدات االقتصةةادية  – 4

والقيةةام بالقيةةاس واإلفصةةاح  يئيةةةالقةةوانين والتشةةريعات الب

 البيئي وكذلك تبني ن ام لإلدارة البيئية.

أن تلعةةةب الجامعةةةات والم سسةةةات التعليميةةةة الليبيةةةة  - 5

دورا  هاما في تأهيل األفراد بالمواضةيع المتعلقةة بالقيةاس 

 واإلفصاح البيئي، والمراجعة البيئية.
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