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 المستخلص:

فنني البيانننام الماليننة التنني يننتن ا فصنناا من ننا بننال  ائن   مننن ن نن   تعاني البيئة المصرية 
 الت ارير المالية المتعل ة بالشئ ن البيئية ،  يحتاج مراقب  الحسابام إلى التأهيل العلمي  العملي في 

الخبرام  الم ننارام الينيننة المةل بننة لل يننان ب ننا مجال مراجعة المعل مام المالية البيئة ؛ حيث ت ل  
نظان معل مام بيئي متكامل يسامد ملى ت فير المعل مام البيئيننة المناسننبة   لنن    ،بسبب مدن  ج د

بسبب  ج د قص ر بالنظان المحاسبي فيما يتعلق بالجانب البيئنني  منندن تنن افر معننايير لت يننين ا دا  
ضننو  محنندد لمراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة ،   يضننا  ا  إةننارالبيئي بالشركام  مدن  جنن د  

 إةارالى اقتراا  البحث، ل ل  هدف صع بة ال ياس الكمي لبعض مناصر التكاليف  الع ائد البيئية 
، لمسننامدم مراقبنني الحسننابام مننند ال يننان بمراجعننة  جرا ام مراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة  

جرا  دراسة ميدانية مننن خننول ت قيننة قائمننة إ قد تن    ممال المصرية،المعل مام البيئية في بيئة اال
 من مراقبي الحسابام. ميردم 120است صا  ملى مدد 

 ضة إةار م ترا  جرا ام مراجعة المعل مننام   الى مدم نتائج  هم ا  البحثت صل      
يوئننن يمكن استخدامه كدليل ارشادي مند ال يننان بمراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة    المالية البيئية

الخبننرام  الم ننارام الينيننة  التأهيننل العلمنني تنن افر بضننر رم  البحننث ى صنن  البيئننة المصننرية،  
  العملي المستمر لمراقبي الحسابام في مجال مراجعة المعل مام المالية البيئية.

 مراجعة المعل مام المالية البيئية، المراجعة البيئية، ت يين ا ثر البيئي.الكلمام الميتاحية: 

Abstract:   

The Egyptian environment suffers from a severe shortage in declared 
financial data in financial indexes and reports, related to  environmental 
affairs ; auditors are in need of scientific and practical qualification as they 
have insufficient technical expertise and skills at financial environmental 
information auditing ; because there is no integrated environmental 
information system that helps to provide the appropriate environmental 
information due to a deficiency in accounting system relating to 
environment, lack of evaluative standards of companies environmental 
performance, absence of a clear and defined framework for financial 
environmental auditing , and difficulty of quantitative measurement of  
some  environmental costs and benefits elements. So, the study aims to 
suggest a framework of the financial environmental information auditing 
procedures that helps financial auditors to audit the environmental 
information in Egypt. This can be achieved by using questionnaire that 
helps researchers to make a field study in Egyptian audit market by using a 
sample consists of 120 items of financial auditors. 

   The study results considered a framework for financial 
environmental information auditing procedures that can be a guide for 
financial environmental auditing application and can be applied in the 
Egyptian business environment. 

  The study recommends the need of skills, technical expertise, 
continuous scientific, and practical qualification for the auditors at financial 
environmental information auditing.  

Key Words: Financial Environmental Information Auditing, 
Environmental Audit, Environmental Impact Assessment. 
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 المبحث األول

 العام للبحث اإلطار

 

 مقدمة:

يمثلننه م ضنن ا حمايننة البيئننة مننن  هميننة اسننتراتيجية ف نند نصننم نشننرم معننايير نظراً لما  
( (SFAS - Accounting for Contingencies No. 5ن 2000لعان  (5المحاسبة المالية رقن )

، ملى  نه يت جب ملى الشركام ا فصاا من ال ضايا البيئية في المحاسبة من االلتقامام المحتملة
ا يضنناحام المتممننة لل نن ائن الماليننة كجننق  مكمننل ل ننا ) ا فصنناا الكامننل مننن االلتقامننام البيئيننة 
المحتملة  اليعلية ( ،  ملى مسئ لية مراقبي الحسابام بشأن التأكد من قيان الشركام با فصاا من 

ن ننو مننن  (Cox, 2001 المنشووة  بيان  ثر ه ه االلتقامام في ق ائم ننا الماليننة االلتقامام البيئية  
 (.             2006القمبي  اخرين ،

 قد  صدرم جم  رية مصر العربية مدم تشريعام للمحافظة ملننى البيئننة  االرت ننا  ب ننا 
ر مننن المعرفننة  الحد من تل ث ا،  التي ت فر لمراقننب الحسننابام قنندالةبيعية   منة تده ر م اردها  

يوئن احتياجام المراجعة البيئيننة   يسننامد فنني الرقابننة ملننى ا دا  البيئنني  ت ييمننه،  الت ريننر مننن 
ا ضرار البيئية  ا جرا ام المتبعة لمكافحة التل ث البيئي  نتيجة فح  ه ه ا نشةة  مراجعت ننا 

ا من ا الث ة  المصننداقية لنند  ،حيث تضيي المراجعة البيئية ملى المعل مام البيئية التي تن ا فصا
مستخدمي المعل مام  متخ ي ال رارام ال ين  صبح ا في حاجة ماسة لمعل مام م ثنن ب ب ننا مننن 

، ا مر النن ي دفننة المتسسننام التنني تشننرف ملننى المراجعننة   منظمام االممالةبيعة ا دا  البيئي ل
 . بإدخال مجال المراجعة البيئية في ال ةاا العان

 المشكلة البحثية   أوالً:

تعاني م نة المراجعة في الد ل النامية )من بين ا مصر( مننن قصنن ر شننديد بسننبب ا يننال 
 يرجة ضعف الد ر ال ي ت نن ن  السومة،البعد البيئي  اختقاله في االلتقان بال  انين البيئية  معايير 

البيئيننة إلننى العدينند مننن  به م نة المراجعة في الحياظ ملى البيئة  ه  ما يعرف بمراجعة المعل مام
حيث نجد  ن ا نشةة البيئية للمنشأم ال يمكن قياس العدينند مننن   ت اج  ا،المشكوم  المع قام التي  

  اتياً. بن دها في ال  ائن المالية بدقة  لكن يمكن ف ة ت ديرها

بال يمننة حيث يمكن تغيير ت قيننم االمتننراف بالمصننر فام  ا يننرادام البيئيننة  التومننب  
العادلة لألصنن ل  االلتقامننام الماليننة البيئيننة  المخصصننام المتعل ننة بالتكنناليف البيئيننة بالقيننادم    

 حنناالم الغنن    للتأثير ملننى  ا ربنناا المعلنننة فنني ال نن ائن الماليننة للحصنن ل ملننى ميننقم ضننريبية،
بةري ننة معينننة للتننأثير ا داري المتعل ة بالمخاليام مثل إمادم تب يب بن د ال  ائن الماليننة  مرضنن ا  
المتعل ننة با نشنننةة  ملننى ا دا  الح ي نني للشنننركة،  إدراج بعننض العملينننام المحاسننبية البيئينننة

مننن خننول ، االستثمارية    التم يلية ضمن التدف ام الن دية من ا نشةة التشغيلية البيئية ا  ا ربنناا
ر فام التشننغيل إلننى بننند إمننادم تصنننيف بعننض البننن د الظنناهرم فنني قائمننة النندخل بن ننل بننند مصنن 

مصر فام  خننر  )خاصننة بالني ننام البيئيننة( لقيننادم ا ربنناا التشننغيلية؛ لنن ل  يجننب ملننى مراقننب 
ليسننتةية ال يننان بمراجعننة   مستمرالحسابام  ن يك ن ملى درجة كافية من التأهيل العلمي  العملي ال
 جننرا ام  ضننة إةننار محنندد   المعل مام الماليننة البيئيننة فنني الت ننارير الماليننة المنشنن رم،   ن يننتن

مننند تنيينن  ممليننة مراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة  التبامننهمراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة 
 .االممال  لمنظمام

 بناً  ملى ما سبق يمكن بل رم المشكلة البحثية في الستال البحثي التالي:

 " ؟رير المالية المنش رمفي الت ا ما هي إجرا ام مراجعة المعل مام المالية البيئية" 
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 أهداف البحث  ثانياً:

مراجعننة إجننرا ام  لتحدينندإلى تح يق هدف بحثي رئيسي  ه  " بنا  إةننار   البحثسعى  ي
المعل مننام الماليننة البيئيننة فنني الت ننارير الماليننة المنشنن رم" ب نندف تحسننين م  مننام نظننان مراجعننة 

 مسننامدم مراقبنني   المصننرية،المعل مام المالية البيئية،  اختباره ملى الشركام فنني بيئننة ا ممننال  
 .الحسابام مند ال يان بمراجعة المعل مام المالية البيئية

 بحثأهمية ال  ثالثاً:

 تحسين م  مام مملية مراجعة المعل مام الماليننة البيئيننة فنني  تس يل  المساهمة في بيان   -1
 الشركام المصرية.

بمثابة دليل إرشادي لكييية مراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة فنني   البحث  اتعتبر نتائج ه  -2
 .البحث دمه يبيئة ا ممال المصرية، من خول ا ةار الم ترا ال ي 

 بحثفروض ال  رابعاً:

 تن اشت اب اليرض البحثي الرئيسي كما يلي: البحثتح ي اً  هداف 

فنني بيئننة ا ممننال  ح ل إجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية البيئيننة اتيابال ي جد " 
 " المصرية

 منهج البحث    خامساً:

عتمنند ي اختبار اليرض البحثي  البحثالبحثي  تح يق  هداف لستال في سبيل ا جابة من ا
 ملى الدمج بين المن جين االستنباةي  االست رائي كما يلي: البحث

 المنهج االستنباطي: -1

مننن خننول تحليننل   للدراسننة،المن ج االستنباةي في بنا  ا ةار النظري  الباحث ن  ستخدن  ي
لبنننا  ا ةننار الم تننرا   البحثب دف استنباة متغيرام    البحثالدراسام الساب ة المرتبةة بم ض ا  

مراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة فنني الت ننارير الماليننة المنشنن رم فنني بيئننة ا ممننال  جننرا ام 
 المصرية.

 المنهج االستقرائي: -2

ب نندف اسننت را   للبحننث،الميدانيننة    لدراسةا  إجرا المن ج االست رائي في  الباحث ن  ستخدن  ي
  بيان إجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية البيئية في بيئة ا ممال المصرية.

 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية  اً:دسسا

 مجتمع الدراسة: .1

يتمثل مجتمة الدراسة في مراقبنني الحسننابام بالمنظمننام المسننجلة فنني ب رصننة ا  راب  
مراجعننة المالية المصرية، نظراً  ن ا اليئة الم صنن دم مننن  ضننة ا ةننار الم تننرا لتسنن يل ممليننة  

 المصرية.المعل مام المالية البيئية في الت ارير المالية المنش رم في بيئة ا ممال 

 عينة الدراسة: .2

من خول تحديد مجتمة الدراسة تن اختيار مينة الدراسة بأسل ب المعاينة العش ائية حتننى  
ال درم ملى ف ننن ا سننئلة النن اردم فنني قائمننة   حيث ر مي  تمثل العينة مجتمة الدراسة تمثيو صادقاً،

 .االست صا   ا جابة من ا
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 سابعاً: حدود الدراسة

مراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة فنني اقتننراا إةننار ليتمثل ال دف الرئيسي للدراسة في  
المصرية،  لتركيق االهتمان نح  تح يق هنن ا ال نندف ف نند الت ارير المالية المنش رم في بيئة ا ممال  

  ضعم الباحثة الحد د التالية للدراسة:

 لن تتنا ل الدراسة م ض مام المحاسبة البيئية  االفصاا البيئي. -1
 ثة م ض ا التكاليف البيئية بما يخدن م ض ا الدراسة ف ة.تتنا ل الباح -2

 تنظيم البحث  ثامناً:

 :تن تنظين الجق  المتب ي من البحث كما يلي

 الدراسام الساب ة  التجارب الد لية. :المبحث الثاني

 ا ةار المياهيمي لمراجعة المعل مام المالية البيئية.المبحث الثالث: 

 البيئية.المالية  ساليب ا فصاا  الت رير من المعل مام  الرابة:المبحث 

 المرتبةة بالشأن البيئي. المعايير الد ليةالخامس: المبحث 

 : إجرا  مراجعة المعل مام المالية البيئية كخدمة تأكيدية.سادسالمبحث ال

المالية البيئية في الت ارير مراجعة المعل مام   جرا ام  : اختبار ا ةار الم ترا  لسابةالمبحث ا
 .المالية المنش رم

 .البحث: نتائج  ت صيام  ثامنالمبحث ال

 المبحث الثاني
 الدراسات السابقة والتجارب الدولية 

البيئيننة الدراسننام السنناب ة التنني تنا لننم الم ضنن ا مصننةلو المراجعننة بعننض  تسننتخدن 
تننن التعامننل مننة مصننةلو المراجعننة ملننى انننه  كمترادفين، حيننث مراجعة المعل مام المالية البيئية 

سننتعرض ي ، التيتنني  البيئنني خننر  لينندل ملننى  دراسننام فنني  الدراسننام،في بعننض   مصلو مالي
التجارب الد لية    بعض  البيئة،االتياقيام  المعاهدام  المنظمام الد لية في مجال    بعضالباحث ن  

الرائدم  التي تستخدن ا ساليب الحديثة  ا جرا ام الوقمة في مجننال مراجعننة المعل مننام الماليننة 
 مثل:البيئية 

 البيئية:الدراسات السابقة في مجال مراجعة المعلومات المالية   أوالً:

 (:(Chiang and Northcott 2012دراسة  -أ

 Financial Auditors and Environmental"الدراسننة تحننم مننن ان  نشننرم  
Matters: Drivers of Change to Current Practices"، "ا م ر البيئية:  مراقب  الحسابام 

 سنناليب تحييننق   اسننت دفم   ني قيوننندا،د افة التغيير في الممارسننام الحاليننة"، تمننم الدراسننة فنني  
البيئيننة فنني الت ننارير    ضايامراقبي الحسابام لتحسين الممارسام الحالية فيما يتعلق بمراجعة آثار ال

الخننا   العننان فنني  ينال ةننامالحسننابام بةريق استةوا آرا  مجم مة مننن مراقبنني   المالية، من
 .الشخصية الم ابومإجرا  ني قيلندا مبر 

 ت صلم الدراسة إلى  ن  حد الع امل الحاسمة للتغيير هنن  حنند ث تحنن ل فنني الع ليننة    
 ن التدخل الحكنن مي مننن ، كما ت ا مراجعمن ا  داخل الم نة بشأن  همية المسا لة البيئية  ا فصاا

مل ملننى تعقيننق االلتقامننام المعياريننة لم نننة المراجعننة، حيننث إن التغييننرام يعةريق التشريعام  
،  الخنن ف مننن حياظ ملننى البيئننةالتشريعية،  التةبيق الصارن لل ان ن البيئي ،  ضغ ة جمامام ال

اقبننة الحسننابام الني قيلنديننة الدماية ا مومية السلبية ، تعتبر  سيلة  ساسية لم ا مة ممارسننام مر
تعقيننق ال نن   المتسسننية مثننل التنندريب  التعلننين بضننر رم     صننممننة المعننايير الد ليننة ، 
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الدمايننة  التنندخل الحكنن مي  اسننتخدان "مامننل الترهيننب"، مثننل  قيننادم الضننغة للتغييننر ،الم ني
 ن مراقبنني ال ةنناا العننان قنند  بمننا  ا مومية السلبية، لتعقيق االلتقامام المعيارية لم نة المراجعة،

البيئيننة، فننإن محاكننام ن ج ننن داخننل ال ةنناا   ضنناياة ر ا باليعل ممارسام مراجعننة فعالننة حنن ل ال
 إلى تحسينام في ممارسة م نة المراجعة. تديالخا  من شأنه  ن ي

 

 (:2015دراسة الفاتح على ) -ب

البيئية فنني تحسننين كيننا م ا دا     المراجعةالدراسة تحم من ان " د ر المحاسبة    نشرم 
تمننم الدراسننة  "،من مكاتب المراجعة السنن دانية   مينةدي ان المراجعة ال  مي    دراسة حالة  :البيئي

است دفم كييية تةبيننق المحاسننبة البيئيننة فنني المنشننهم بامتبارهننا الخةنن م ا  لننى لبنند   بالس دان،  
التنني   ا نشننةةاالتجاهام المتة رم لمراجعة المعل مام البيئية   البيئية،مملية مراجعة المعل مام 

ئنني فنني تتبع ا مكاتب المراجعة الخارجية لتنيي  مراجعننة المعل مننام البيئيننة لتنميننة كيننا م ا دا  البي
 ال  ائن المالية.

م ظمننا ت صلم الدراسة إلى  ن ال  انين  التشريعام  المعايير البيئية التي تلننننقن المن   
بإظ ننار   نظمننامبإظ ننار الع امننل البيئية فنني الت ننارير الماليننة  يننر ميعلننة ،  بالتننالي ال تلتننقن الم

حجننر القا يننة هنني المحاسننبة البيئيننة  ن  بمننا المعل مننننام  البيانننام البيئيننة فنني الت ننارير الماليننة، 
ن مكاتننب المراجعننة التنني ال ي جنند لنننندي ا كنننن ادر مننننتهلة  منننندربه فننإللمراجعننة البيئيننة ،  

ضننعف ت،  بالتننالي ها متخصصننة في مراجعة المعل مننام البيئيننة تضننعف مننن كيا ت ننا مننند تنيينن 
اسة بضر رم تعيننين مكاتننب المراجعننة    صم الدر ،ا دا  البيئي للمنشهم لعدن  ج د رقابة ملي ا

لمراجعين   ي خبرم  معرفننة بمراجعننة المعل مننام البيئيننة،   لنن  لضننمان ال يننان بعمليننة مراجعننة 
المعل مننام البيئيننة بالصنن رم المةل بننة  ضننر رم تبنننى مكاتننب المراجعننة ال نن انين  التشننريعام   

 دا  البيئي للتنمية المستدامة  تةبي  ا .الل ائو البيئية  تيعيل ا  العمل ب ا  ك ل  تبنى معايير ا 

 (:201۸دراسة بو حفص رواني ) -ج

المراجعة البيئيننة  سننبل تةبي  ننا فنني الجقائننر ملننى ضنن   الدراسة تحم من ان "   نشرم 
 تننن إجننرا  الدراسننة فنني ، " (2013-2016التجننارب الد ليةردراسننة حالننة مجمننة سنن ناةرا  )

المراجعة البيئية في الجقائر؛ في ظل التجننارب الد ليننة مننن ةريننق لجقائر،  تنا لم سبل تةبيق  ا
تسلية الض   ملى المنظمام الد لية المعنيننة ب ضننة معننايير المراجعننة البيئيننة،  تجننارب كننو مننن 

 الد ل المت دمة  الد ل العربية في مجال المراجعة البيئة.

البيئيننة فنني الجقائننر مننن خننول است دفم الدراسة اقتراا نمنن  ج خننا  بالمراجعننة       
دراسة ميدانية لعينة من المنظمام  ال يئام المعنيننة بحمايننة البيئننة فنني الجقائننر مننن ةريننق قائمننة 
االست صننا   الم ننابوم الشخصننية  تجميننة هنن ه البيانننام  تحليل ننا  تيسننيرها باسننتخدان ا سنناليب 

 ا حصائية الموئمة.

البيئية الداخلية بالمنظمننام االقتصننادية لضننمان    ت صلم الدراسة إلى  همية المراجعة   
مننن  ؛بالمراجعة البيئية في الجقائننر  االهتمانضر رم  استمرارية ت اجد المنظمة،    صم الدراسة ب

 ،نمنن  ج م حنند للت ريننر البيئنني   جنن دضننر رم  مة    ،معايير  إجرا ام ل ا   ضةخول العمل ملى  
ال  امنند  ااداب الم نيننة المةب ننة فنني ،  ماليننةمينناهين المراجعننة الفننإن   مننن  ج ننة نظننر الباحننث

 .مراجعة المعل مام المالية البيئية  جرا المراجعة المالية ليسم موئمة 

 Eremeeva   Olga S. (2020:)دراسة   -د

 Audit of Future Environmental Events in Financial" "تحم من ان  نشرم  
Statements  ، ،مراجعة االحداث البيئية المست بلية في الت ارير المالية "، تمم الدراسة في ر سيا"

تنا لم الدراسة مراجعة االحداث البيئية بمي  م ا المننالي النن ي يشننمل كافننة االحننداث االقتصننادية  



 إطار مقترح إلجراءات مراجعة المعلومات المالية البيئية       سماهر ماهر,   د/ياسر زكريا الشافعي ,  ا.م.د/سيد عبد الفتاح سيد
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 بمننا يضننيي المصننداقية  ب ننا، المالية التي تحدث نتيجة تيامل انشةة المنظمة مننة بيئت ننا المحيةننة 
  الم ث قية ملى االحداث البيئية التي يتن ا فصاا من ا بالت ارير المالية.

فم الدراسة ت دين إةار لمراجعننة البيانننام الماليننة الخاصننة با حننداث المسننت بلية است د   
التي تسبب ا الع امل البيئية،  التي يتن ا فصاا من ننا بالت ننارير الماليننة، لتحسننين جنن دم المراجعننة، 

 البيئة. للتح ق من البيانام المالية للمنظمام التي ل ا تأثير سلبي ملى 

 جنن د مخنناةر ت اجننه المنظمننام مرتبةننة بالع امننل البيئيننة ،   خلصننم الدراسننة إلننى   
 ا حداث البيئية المست بلية مثل مخاةر استمرارية ا ممال خاصاً مننة ضننعف التشننريعام البيئيننة، 
 مدن ال درم ملى تحديد الضرر المست بلي ،  مدن الي ين فيما يتعلق بالمسئ ل من الضرر البيئنني ، 

مراجعة المعل مام المالية البيئيننة،  حننددم الدراسننة مناصننر مراجعننة مما يستلقن استحداث من ج ل
المعل مننام الماليننة البيئيننة متمثلننة فنني ا صنن ل البيئيننة، التكنناليف البيئيننة ، المنندف مام البيئيننة ، 

 . منظمام ا ممال االحداث البيئية الةارئة  التي هي جق  من االحداث الةارئة التي ت اجه 

الدراسة إلى إةار لمراجعة البيانام المالية مننة مرامننام الج انننب البيئيننة فنني  ت صلم     
إةار المراجعننة العامننة، ممننا يجعننل مننن الممكننن الث ننة بالمعل مننام الميصننو من ننا حنن ل ا حننداث 
المست بلية الناتجة من مدن االمتثال لل  انين البيئية،  استمرارية المنظمننة التنني يننتن مراجعت ننا،  تننن 

لى ه ا ا ةار في ص رم مدم خة ام  هي  ضة  هداف المراجعة البيئيننة ،  إجننرا ام الت صل إ
المراجعة ،  إجرا ام تخةية المراجعة ،  إجرا ام المراجعة ا ساسية ،  تحليل تأثير التحرييام 

   صننم الدراسننة باسننتخدان المننن ج السننابق مننند مراجعننة ،  التي تننن تحدينندها فنني الت ننارير الماليننة
البيئية   ل  لس  لة تةبي ه في جمية المنظمام ، حيث يسامد ملى تح يق مبد  اسننتمرارية االنشةة  

 ا ممال،  ت يين حجن االحتياةيام لولتقامام البيئية للمنظمة.
  دور المنظمات الدولية في مجال مراجعة المعلومات المالية البيئية  ثانياً:

 :INTOSAIنتوساي منظمة اإل -أ

 The International والمحاسوو  هي المنظمننة الم نيننة لألج ننقم العليننا للرقابننة الماليننة  
Organization of Supreme Audit Institutions  التابعة للد ل ا مضننا  فنني منظمننة ا مننن

المتحدم،  هي منظمة مركقية للمراجعة الماليننة الخارجيننة لتبننادل المعل مننام  الخبننرام مننن  جننل 
تحسين  تة ير المراجعة المالية الحك مية ملى المسننت   النند لي،  تملنن  العدينند مننن فننرب العمننل 

إنشننا  فريننق العمننل المعننني بالرقابننة ملننى    مداد ج انب مختلية مننن الممارسننة الرقابيننة،  قنند تننن
،  ي  ن ه ا اليريق بإمداد آليام الرقابننة  مراجعننة 1٩٩2سنة     مراجعت ا  المعل مام المالية البيئية
 .(INTOSAI,2007)المعل مام المالية البيئية

 :ISOالمنظمة العالمية لوضع المعايير  -ب

 International Organization for تعمننل المنظمننة العالميننة ل ضننة المعننايير 
Standardization ن جاهنندم ملننى إمننداد معننايير د ليننة لننةدارم البيئيننة، ب نندف 1٩٩3، مننن  مننان

( ISO14000) تغةنني معننايير    منظمننة،التحسين المستمر لنظان ا دارم البيئية المقمة تةبي ه فنني  
نظننن ا دارم البيئيننة،  ضننمن ا:مننن مجنناالم بيئيننة    سننم  1٩٩6 التي صدرم  نشننرم فنني سننبتمبر

 . (Domil et al.,2013) البيئي ت يين ا دا  ،  المراجعة البيئية

فنني  منظمام ا ممالقدمم  سل ب لمسامدم إدارم   (ISO14000) يوحظ  ن معايير      
بت ضننيو مسننئ ليت ا تجنناه   منظمامإظ ار التقام ا بالحياظ ملى البيئة، كما  ن ه ه المعايير تسمو لل

 تدمين الشركام  المنظمام في ت ضيو التقامات ا البيئية، تنندمين الشننركام بةري ة اختيارية  البيئة  
عننل الث افننة  المنظمننام فنني تحسننين صنن رت ا  مننان المجتمننة، ت ضننيو مصننداقية ت ريننر ا دا ،  ج

(، حيننث إن الشنن ادم التنني تمنح ننا 200٩الداخلية للشركة  كثر حساسية تجاه المسننائل البيئة)صننالو،
 . ا يق  المنظمة هي دليل ملى التقان المنظمة بمعايير ا دا  البيئي التي  ضعت ا منظمة
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 :(GRI)التقارير  المبادرة العالمية إلعداد  -ج

هنني منظمننة  the Global Reporting Initiative التقووا   المبننادرم العالميننة  مننداد  
د لية مست لة، م رها في  مستردان، ه لندا  تخدن جم  ًرا مالميًا من خول مراكقهننا ا قليميننة فنني 

في  (GRI) ت اريرتن  نتاج يالبراقيل  الصين  ك ل مبيا  ال ند  جن ب إفري يا  ال اليام المتحدم، 
(  الشركام  الحك مام في جميننة  نحننا  العننالن ملننى ف ننن  (GRIتسامد حيث بلد،  100 كثر من 

 ت صننيل تأثيرهننا ملننى قضننايا االسننتدامة الحي يننة مثننل تغيننر المنننار  ح نن ب ا نسننان  الرفاهيننة 
 .(GRI,2013)مجتمةاالجتمامية؛ ب دف خلق منافة اجتمامية  بيئية  اقتصادية لل

 :البرامج واالتفاقيات التي وضعتها األمم المتحدة والخاصة بالمجتمع والبيئة -د

ن البرامج  االتياقيننام التنني تضننع ا ا مننن إنظراً  همية الشأن البيئي  التنمية المستدامة ف
المتحدم في ه ا الشأن تعتبر ملقمننة للنند ل ا مضننا ،   يضنناً النند ل الم قعننة  المشننتركة فنني هنن ه 

 ينتج من ه ا االلتننقان مجم مننة مننن التكنناليف  االلتقامننام الماديننة التنني تتكبنندها هنن ه االتياقيام،  
 .الد ل لل فا  بمتةلبام ه ه االتياقيام  البرامج  تح يق ال دف من ا

 التجارب الدولية في مجال مراجعة المعلومات المالية البيئيةبعض   ثالثاً:

 :المراجعة البيئيةتجربة الواليات المتحدة األمريكية في مجال  -أ

 وكالة حماية البيئة األمريكية:  .1

  ائننل مننن  ضنننة إةننار نظنننري  نموو USEPAتعتبننر  كالننة حمايننة البيئننة ا مريكيننة   
حيث قامم بنإلقان الشنركام الصننامية   1984للمراجعنة البيئينة،   لن  في ت ريرها الصادر سنة  

قامم بإمداد سياسة للمراجعة البيئية   1988ا مريكينة بتنيين  تندقيق بيئني لكافنة  نشةت ا  في مان  
في المتسسام ا مريكية،  قد  خ م المراجعة البيئية ك ل  اهتمان ال يئام المحاسبية ا مريكية مثل 

النن ي  درج ا فصنناا مننن ال ضننايا البيئيننة كأحنند    AICPAةنيينالقانالمع د ا مريكي للمحاسبين 
 مع ننند المراجعننة  2000فنني سنننة    GAAPعامووا   متةلبننام المبننادم المحاسننبية الم ب لننة قبنن الً 

كمتسسننة   BEACبا ضافة إلى إنشا  مجلنننس شنن ادم المراجننة البيئننني    IIAاألم  كويالنداخلية 
ن ادام  خنننر  فننني المراجعنننة البيئينننة  هننني: المراجعنننة  شنن   مست لة تمنو شن ادم مراجننة بيئنني ،

 (.2006)القمبي   خر ن، ESA  مراجة الم اقة البيئية  ،  ECAال ان نية البيئينة 

لحماينة البيئنة فننني ن اينننة م ننند التسنننعينام منننن   ا مريكينة  كما قامم ال كالة ال ةنينة   
داخل ال اليننام   منظمام ا ممالشجية  تال نرن الماضي قامم بإنشا   تنيي    ل برنامج في العالن ل

المتحدم ا مريكية  خارج ا ملننى تةبينننق المحاسنننبة ا دارينننة البيئينننة ،كنننأهن متةلنننب للمراجعنننة 
ام،  ل د بد م  كالة حمايننة البيئننة ا مريكيننة نظماتخا  ال رار بتل  الم  البيئينة ،ممنا يندمن مملينام

بالتر يج الستخدان  تةبيق المحاسبة ا دارية البيئيننة فنني المتسسننام با ضننافة إلننى تةنن ير  حنندم 
بحث متخصصة بالمحاسبة ا دارية البيئية  ا د ام االقتصادية االخر  لحمايننة البيئننة كالمراجعننة 

 .(2018ر اني، ن وً من 2007ةية، البيئية )الع

 مكتب المحاسبة العام بالواليات المتحدة األمريكية:  .2

ي  ن مكتب المحاسبة العان بمسئ لياته في المراجعة البيئية من منةلق السلةة التي يخ ل ا  
ن المكتننب ال يحتنناج إلننى إ،  بم تضننى هنن ه السننلةة فنن 1921له قننان ن الم اقنننة  المحاسننبة لسنننة  

سلةام إضافية لمراجعة البيئة،  يرتكق ممله ملى مراجعة ا دا  لل ضنايا البيئينة،  قد قننان مكتننب 
، (USEPA)بمراجعة استراتيجية ا دا  ل كالننة حمايننة البيئننة ا مريكيننة   (GAO)المحاسبة العان  

 Government  1993داء الحكوةمي لسون   والتوي تقوةم بإعدادها وفقا  لمتطل وات قانةن النتوائج واأل
Performance and Results ًفننني  ،  قد   ضو ت رير مكتب المحاسبة العان ،  ن هننا  قصن را

قنننندرم  كالننننة حمايننننة البيئننننة ملنننى ت ينننين كينننا م  فعالينننة برامج نننا   نشنننةت ا  يرجنننة  لننن  
 :  (2018)ر اني،إلى
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 ةة.مدن قابلية قياس بعض  هداف البرامج  ا نش -

مدن إمكانية تحدينند تننأثير الع امننل الخارجيننة ملننى  هننداف ا ا سنننتراتيجية مثنننل البنننرامج  -
 البيئينة لمختلنف ال اليام ا مريكية  التي ال تخضة مباشرم لسلةة  كالة حماية البيئية.

 مدن التخصي  الجيد للم ارد لتح يق  هداف ال كالة. -

مدن تحديد إجرا ام   ساليب الت يين ال اتي، مثل ةننرب  إجننرا ام رقابننة الجننن دم لننننظن  -
 الحاسب.البيانام منن خول 

 

 التجربة الكندية في مجال حماية البيئة: -ب

تعد كندا من الد ل الرائنندم فنني مجننال المحافظننة ملننى البيئننة  تح يننق التنميننة المسننتديمة، 
جعة البيئية الحك مية  سنتةرب إلننى تجربننة كننندا فنني مجننال با ضافة إلى  ضة إةار  ةني للمرا

 :(2018)ر اني،المراجعة البيئية من خول

 دور مكتب مراقب الحسابات العام الكندي: .1

ً  ( فنني كننندا د راً (OAGالعننان  يعتبر مكتب مراقب الحسابام      فنني تح يننق   فعنناالً  م مننا
مة، ا صدر   ل خةة خضرا  لمراجعة قضايا البيئة  التنمية المسننتد  1٩٩0الرقابة البيئية فيي مان  

قامم الحك مة بإصدار "النندليل إلننى حك مننة خضننرا " فنني إةننار السياسننة البيئيننة 1٩٩5 في مان  
 (OAG, 1998) المسووتدام  لننةدارام مننند إمننداد إسننتراتيجيام التنميننة دلننيوً للد لة، ن ال ي يعد 

م ان مكتب مراقب الحسابام العان الكندي في إةار مراجعة المعل مام البيئية الحك ميننة فنني    تمثل
 (:1٩٩2)الج اق المركقي للمحاسبام ، الن اة التالية

 المي ض الكندي للبيئة  التنمية المستدامة لمدم سبة سن ام.  تعيين -

البرلمان بتحليننل م ضنن مي  مسننت ل  ت صننيام حنن ل ج نن د الحك مننة الييدراليننة   تق يد -
 لحماية البيئة  تعقيق التنمية المستدامة.

رصد استراتيجيام التنمية المسننتدامة لننةدارام االتحاديننة  ا شننراف ملننى ممليننة ت نندين  -
 لبيئية.العرائض ا

مراجعة إدارم الحك مة ل ضايا البيئة  التنمية المسننتدامة مننن خننول الت ننارير الم دمننة إلننى  -
 البرلمان.

 .التنمية المستدامةن ت ارير من يباالست رار المالي الة يل ا جل،  ت د االهتمان -

 :CESDدور مفوضية البيئة والتنمية المستدامة .2

الحينناظ ملننى البيئننة  دمننن التنميننة المسننتدامة مننن خننول مي ضية بد رها في  ت  ن ال      
 (Office of The Auditor General,1998):  تح يق ا هداف التالي

إمداد البرلمان  اللجان التشريعية بنتائج  ت صيام  ممال المراجعة  الدراسننام الخاصننة  -
 خ  مناصر البيئة  التنمية المستدامة في االمتبار مند إمداد التشريعام. لمسامدت ا في 

مسامدم ا دارام االتحادية  المنظمام في إدخال امتبارام البيئة  التنمية المستدامة مننند  -
 ارام،  إمداد السياسام  البرامج.اتخا  ال ر

قيادم  منني المنن اةنين الكنننديين بح نن ق ن   اجبننات ن فيمننا يتعلننق ب ضننايا البيئننة  التنميننة  -
 المستدامة.
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 إستراتيجية التنمية المستدامة لمكتب مراقب الحسابات العام الكندي:  .3

 يتن تنيي  إستراتيجية التنمية المستدامة لمكتب مراقب الحسابام العان في إةار فلسننية      
 : (Common wealth Auditors General Conference,1999) اآلتي التشغيل 

 Value forنياب مراجعة قضايا البيئة  التنمية المستدامة من خول مراجعة قيمة مائد اال -

Money Audit (V.M.A)  مة إضافة البعد البيئي إلى الكيا م  الياملية  االقتصاد.  

 .إمداد نظن المحاسبة من التنمية المستدامة -

 .إمداد المعايير الخاصة بمراجعة المعل مام المالية البيئية -

 :استراتيجية البيئة والتنمية المستدامة لمكتب مراقب الحسابات العام .4

محا ر فرمية لل صنن ل إلننى اسننتراتيجية البيئننة  التنميننة المسننتدامة لمكتننب مدم  تن  ضة  
 في:مراقب الحسابام العان متمثلة 

إدخال مراجعة قضايا البيئة  التنمية المستدامة ضمن مراجعام مكتننب مراقننب الحسننابام  -
 العان.

  .العانترشيد است و  الم ارد  تخييض ااثار البيئية لمكتب مراقب الحسابام  -

 الوضع في جمهورية مصر العربية: -ج

اتياقيننة بنناقل  اسننتك  لن،اتياقيننة  (،مثل )اتياقية كي تنن (1)تلتقن مصر بعدم اتياقيام بيئية  
 فننيحمايننة البحننر ا بننيض المت سننة مننن التلنن ث   الخةننرم، اتياقيننةن ننل النيايننام    فننيبشأن الننتحكن  

كمننا تلتننقن  يضنناً   بر ت ك ل حماية البحر ا بيض المت سة من التل ث من مصادر برية،  ،برشل نة
 بمعايير متسسة التم يل الد لية التابعة لبن  الن د الد لي في حالة الحص ل ملى قرض.

 :البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية شئونمهام جهاز   .1

يعتبر ج اق شئ ن البيئة ه  الج ة المركقية المسئ لة من متابعة تةبيق التقامام مصننر  
(، 2)البيئننة تجاه االتياقيام الد لية  ه  مسئ ل من متابعننة تةبيننق التشننريعام ال ةنيننة فنني مجننال 

 ه  يتضمن التةبيق إجرا ام االلتقان بالمسئ لية ال ةنيننة،  ا فننادم مننن ا مكانننام التنني تتيح ننا هنن 
 1٩٩4لسنننة    4االتياقيام )اتباا ما مليه من  اجبام  ما له من ح  ب(، بم جب قان ن البيئة رقننن  

 ن ئج اق شل  ف اً لل ان ن  2015  200٩ الئحته التنيي ية  التعديوم الوح ة الصادرم له بعامي 
 (: 3)مدم م ان ن كر من ا  البيئة 

الوقمة للحياظ ملى البيئة  تنميت ننا،  متابعننة تنيينن ها رسن السياسة العامة  إمداد الخةة   -
 بالتنسيق مة الج ام ا دارية المختصة.

إمداد مشر مام ال  انيين  ال رارام المتعل ة بتح يننق  هننداف الج نناق  إبنندا  الننراي فنني  -
 .التشريعام الم ترحة  ام العوقة بالمحافظة ملى البيئة

ى  صحاب المشر مام  المنشننهم االلتننقان ب ننا  ضة المعايير  االشتراةام ال اجب مل  -
 .قبل ا نشا    ثنا  التشغيل

 
(1)   ، البيئة  لشئون  الدولة  تاريخ http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/others.aspوزارة   ،

 . 5/3/2020التصفح 
البيئية، مصر   شئونوطنية للتنمية المستدامة، منشورات وزارة    إستراتيجية اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، نحو    (2)
 . 27_23ص ص ، 2015، 

 . حماية البيئة مصر شئونالخاص ب 1994لسنة ( 4)قانونمن  (2،5واد)لما (3)

http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/others.asp
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المتابعة الميدانية لتنيينن  المعننايير  االشننتراةام التنني تلتننقن ا ج ننقم  المنشننهم بتنيينن ها   -
 . اتخا  ا جرا ام التي ين  ملي ا ال ان ن ضد المخاليين ل  ه المعايير  الشر ة

ال ضننة البيئنني ي نندن إلننى رئننيس الجم  ريننة  مجلننس النن قرا  إمداد ت ريننر سننن ي مننن   -
 ه ا بمثابة ت رير المراجعة البيئية. ك ن ت ضة نسخة منه في مجلس الشعب،  ي

 :دور الجهاز المركزي للمحاسبات .2

نت سننا    ضحم  رقة العمل التنني قنندم ا الج نناق المركننقي للمحاسننبام فنني مننتتمر ا  
 ن د ر الج نناق فنني مراجعننة ا دا  فنني ال ضننايا 1٩٩5الخامس مشر المنع د بال اهرم فنني سننبتمبر 

البيئية يتمثل في إمداد بعض الدراسام مننن د ر بعننض الج ننام المختصننة بحمايننة البيئننة  تمثلننم 
 فنننني ااتنننني 2000 حتننننى 1٩٩6راجعننننة البيئننننة فنننني اليتننننرم مننننن ج نننن د الج نننناق فنننني م

(INTOSAT,2003، ، 2018ر اني:)  

 ن البيئة بامتباره المسننئ ل مننن إمننداد الخةننة ال  ميننة للبيئننة، ئالمراجعة المالية لج اق ش -
 .البيئة شئ نالتأكد من صحة العمليام المالية التي ي  ن ب ا ج اق   ل  ب دف

 (14)البيئننة،   لنن  بم تضننى المننادم    شننئ نمراجعة صند ب حماية البيئة الملحق لج نناق   -
  الئحته التنيي ية.1٩٩4لسنة 4اليصل الثالث من ال ان ن 

 شننئ نج نناق متابعة  ت  ين  دا  استخدان ال ننر ض  المنننو فنني مجننال البيئننة مننن ةريننق  -
 البيئة.

ال يان بعدد من الدراسام  الت ارير مننن د ر  قارم الصننحة فنني حمايننة البيئننة مننن تلنن ث  -
 ال  ا   المياه  التربة  الصرف الصحي.

 ملننى   التجننارب الد ليننة الحننر   الدراسام السنناب ةمن خول مرض  للباحثين  يتبين      
 لم اج ننة   لنن   مننن   كثننر  هنن   ما  إلى  البيئية   التشريعام  ال  انيين  مجال  تتخةى  حاكمة  آليام   ضة

ن مدن تيعيل متةلبام ا فصاا البيئي مثننل المحاسننبة البيئيننة   يتضو    المستحدثة،  البيئية  المشكوم
يتدي إلى  ج د حالة من مدن ال ض ا مما يتدي إلى ضعف إدراج البعد البيئي في ت رير مراقننب 

الدراسام الساب ة ملى ضر رم اشترا  مراقبي الحسابام  تننأهيل ن العلمنني   صم  كما    الحسابام،
 .مند  دا  مراجعة المعل مام المالية البيئية

 المبحث الثالث

 اإلطار المفاهيمي لمراجعة المعلومات المالية البيئية

 :(200٩،مبد السيد  اخر ن )يلي يمكن التمييق بنين  ن اا ا ص ل الةبيعية  البيئية كما 

 أنواع األصول وااللتزامات البيئية:أوالً: 

فني المخنق ن الةبيعني للمنظمام،  هي   تتمثنل ن اا ا ص ل البيئية     حدا ص ل الةبيعية:  - 
كننالنية،  تعننرف ا صنن ل       يننر متجننددماضنني  ما  ن تك ن م جنن دام متجننددم كا رإ

الةبيعية بأن ا الم ارد الةبيعية التي يتن اكتشاف ا  تة يرها من قبنننل  حننندم معينننة خننول 
   معينة.فترم قمنية 

ا ص ل البيئية:  هي ا ص ل التي تمتلك ا المنظمة كنتيجة لما ت  ن بننه مننن إجننرا ام حمايننة -ب
 .ب ابيئية  تنظيمينة ةب ا  نشةت ا البيئية التي ت  ن 

م ابل ني ام لتج يق سلعة    ت دين خدمننة فنني   التقامام ماليةمبارم من    هي  االلتقامام البيئية:-ج
المست بل،  تعد االلتقامام قان نية س اً  تن الحص ل ملي ننا بشننكل اختينناري كااللتقامننام 

 سننين االلتقامننام مثل الضرائب،  يمكننن تجباري  إالتعاقدية     ن ا كانم مير ضة بشكل  
   :الىئية البي
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المنظمننام    لقمننم(: بعد تشرية العديد من ال  انين  التشريعام التي  4)تعاقدية  التقامام   -1
منن االلتقان ب نا،  جدم المنظمام نيس ا في م اج ة تكاليف مست بلية متيق ملي ا،  هنن ه 

داريننة مثننل حيننظ التكنناليف تتننرا ا منننا بنننين ني نننام مت سننةة لم اج ننة االلتقامننام ا 
 ني ام  خر  ج هرية مثننل ني ننام معالجننة     يرها،إمداد الت ارير  التدريب    السجوم،

    معالجة المياه    ال  ا .   لتصحر،اا راضي من 

(:  تتك ن مننن التقامننام الننتخل  مننن ااثننار التنني يخلي ننا التلنن ث 5)المعالجة  التقامام   -2
 التي تشكل خة رم ملى حيام الناس  البيئة  مادم مننا تكنن ن هنن ه الني ننام كبيننرم إ   ن ننا 

إلننى حنند ال فننا   تتضمن مملينننام الحينننر  التن ينننب  معالجنننة ا راضنني  المينناه  تصننل
بمتةلبننام الج ننام الحك ميننة،  تتضننمن  يضنناً ني ننام تج يننق  معالجنننة مينناه الشننرب 

  الدراسام الينية.  

المتةلبننام ال ان نيننة تتعننرض   ممليات ننا  توئن(: المنظمام التي ال  6) الع  بام  الغرامام   -3
إلننى م  بنننام     رامننام قان نيننة    مدنيننة  مننادم مننا تكنن ن هنن ه المبننال  المدف مننة    
الع  بام  ام ةابة تأديبي  تترا ا هن ه الغرامام  الع  بام من مبننال  قليلننة إلننى مبننال  

 كبيرم لكل حالة مخالية.  

منظمننام ملننى دفننة تع يضننام م ابننل (: تلننقن ال نن انين العامننة ال7)تع يضننية التقامننام  -4
تلنن  المنظمننام   اسننتخدانالمخاةر التي يتعرض ل نا ا فراد  ممتلكننات ن   ممننال ن نتيجننة  

حتننى   ن كانننم  تحنندث هن ه االلتقامننام يمكننن  ن    خر ،مل ثام بيئية    سامة،   لم اد  
 المنظمام تعمل  ف اً للمعايير البيئية ال اجبة التةبيق.  

ً (:  تمثل ن م8)الةبيعية  ا ضرار بالم ارد   -5 ً   اً حديث  ا  من  ن اا االلتقامام البيئية مثل  نسبيا
ظ ننرم الكثينننر منننن الني نننام البيئيننة مثننل تكنناليف    التع يضام، حيثقان ن االلتقامام  
إلى جانب التكاليف الر سمالية   المخليام، ه ان ل  منا لة   منه، تكاليفإقالة التل ث  الحد  

 الناتجة من شرا  ا ص ل المنستخدمة في المحافظة ملى البيئة  تنظيي ا.

 المالية:ية البيئية في التقارير  ثانياً: الصعوبات التي تواجه القياس واالعتراف باألمور المال

هنا  منندد مننن الصننع بام فنني االمتننراف بااثننار الماليننة للمسننائل البيئيننة  قياسنن ا فنني  
المثنننال سنننبيل ملنننى  من نننا  الحسنننابام،المالينننة، ممنننا ينننتثر ملنننى  ظيينننة مراقنننب الت نننارير 

((ICAEW,2015: 

بيئيننة مثننل تلنن ث م قننة مننا بسننبب كثيراً ما يحدث تأخير كبير بين النشاة النن ي يسننبب مشننكله - 
 .مختصةالنشاة الصنامي  تحديده  إثباته من جانب المنظمة    الج ام ال

 
بودرة تزعم أنها باعت    قضائية، ألف دعوى    16أكثر من    " جونسون آند جونسون"تواجه شركة األدوية األمريكية    (4)

المجرم استخدامها دولياً، مما أدى إلى إصابة الحرير الصخري(؛  )  األسبستوسملوثة بمادة    األطفال التي تنتجها الشركة
 األطفال بمرض السرطان. 

زجاجة من بودرة األطفال في الواليات    3300سحبت شركة "جونسون أند جونسون" األمريكية،   ، 2019في عام    (5)

في عينات    "هيئة الغذاء والدواء األمريكية على كميات ضئيلة من مادة "األسبستوس   عثرتبعدما  ة من األسواق  المتحد

 تم شراؤها عن طريق االنترنت. 
ً  ثماني بدفع    " جونسون آند جونسون " لزمت شركة األدوية األمريكية  أ   ،2019في عام  (6) ً  مليارات دوالر تعويضا  تأديبيا

 .مما عرضه بالفعل لذلك ، الثدي للذهان قد يتسبب في نمو حجم  مضاداً  لرجل ادعى أن الشركة لم تحذره من أن دواءً 
مليون دوالر أميركي   417قضت محكمة في والية كاليفورنيا األميركية بدفع "جونسون آند جونسون"    ، 2019في عام    (7)
 .ستعمال بودرة األطفال التي تنتجها الشركةا المبيض، بعد   بسرطان  صابتهاإ  ادعتصالح سيدة ل
بدفع شركة "جونسون أند جونسون"، غرامة   أوكالهوما األمريكية، حكًما، والية  ت محكمة  أصدر  ، 2019في عام    (8)

دوال  572قدرها   بسبب  مليون  الوالية،  ر؛  في  األفيون  تعاطي  أزمة  حدة  تزايد  عن  في  والمسئولية  نحو   وفاةالتورط 
ميات كبيرة التي تنتجها الشركة، حيث تحتوي على كاستخدام المسكنات    األخيرين؛ بعد شخص في العقدين    400.000

 . تسبب اإلدمانمن األفيون و
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بسننبب منندد  ةبيعننة تننأثر  الت ديرام المحاسبية ليس ل ا بالضننر رم نمننة تنناريخي  يمكننن  ن ت-ب
 االفتراضام التي ي  ن ملي ا تحديد ه ه الت ديرام.

يك ن من الضر ري إجننرا  مشننا رام مننة مستشننار لت يننين تة ر ال  انين  الل ائو البيئية  قد -ج
  ثرها ملى قياس ا ص ل  الخص ن.

 تقامام ال ان نية    التعاقدية، مثل االلتقان الة مي.ليمكن  ن تنشا التقامام بخوف اال-د

 مراقننب  ي جننه  الحنناالم،  هنن ه  مجا ر  في  لم قة  البيئي  بالتل ث  الممتلكام  قيمه  تتأثر  يمكن  ن-ه
 ا دارم بت نندير ب ننا سننت  ن التنني الكيييننة  يحننددا ا مننر هنن  إلننى ا دارم انتبنناه الحسننابام
 . المحتملة االلتقامام

 :مفهوم مراجعة المعلومات المالية البيئيةثالثاً:  

ضافية تكمل إجننرا ام المراجعننة الماليننة إهي إجرا ام  مراجعة المعل مام المالية البيئية  
ً ي  ن ب ا ؛   الت ليدية إضننيا  المقينند مننن الم ث قيننة  الدقننة ملننى البيانننام  مراقب الحسننابام مسننت دفا
  اسننتمرار المسئ ليام التي تننتثر ملننى قيمننة المنظمننة  مركقهننا المننالي    ثارلحد من اا ا  المالية،
من ةريق اليح  المنتظن  المن جي اللتقامام ا نشننةة البيئيننة للمنظمننة  منند  التننقان ؛  نشاة ا  

 ،  المنظمة بال  انين  التشريعام البيئية الخاضعة ل ا  المعايير المحاسبية  ام الصلة بالشأن البيئنني
 .مستخدمي الت ارير انعكاس  ل  ملى الت ارير المالية المنش رم،  إبدا  الر ي من  ل  ل

عااة تميز مراجعة المعلومااات الماليااة البيئيااة عاان المراج  نستنتج عدة خصائصالتعريف    ومن   
 :مثل  ،المالية التقليدية

مة المراجعة المالية الت ليدية، مما يضيي المقيد من الث ة في الت ننارير الماليننة   اتكامل إجرا ات -أ
 المنش رم.

ً   تتةلب تأهيوً  -ب لمراقب الحسابام لل يان ب ا،    يمكنه االستعانة بخبير يسامده ملى ال يان   خاصا
 ب ا.

تتيو لمستخدمي الت ارير معرفة ما يجري داخننل المنظمننة  التح ننق مننن ا نظمننة  ا جننرا ام -ج
 االلتقان بننال  انين  التشننريعام، ممننا يحنند مننن المشننكوم التنني قنند تسننبب ت قننف نشنناة 

 المنظمة.

 ري للتياموم االقتصننادية مننا بننين المنظمننة  البيئننة،  هكنن ا تسنناهن فنني هي فح  منتظن  د-د
 حماية البيئة  قيادم فر  التنمية المستدامة.

 ً  أهداف مراجعة المعلومات المالية البيئية:   :رابعا

من خول اسننتعراض خصننائ   مبننادم   هميننة   ننن اا  معننايير مراجعننة المعل مننام  
 : هي  هداف مراجعة المعل مام المالية البيئيةبعض المالية البيئية يمكن الت صل إلى 

 قيادم مصداقية الت ارير المالية المنش رم من ةريق إضافة المعل مام البيئية التي تننتثر تننأثيراً - 
 ً  في البيانام المالية ال اردم ب ا. ج هريا

 التنبت بااللتقامام المحتملة  تحديد االلتقامام اليعلية لل ضايا البيئية في المنظمة.  -ب
ممليام المراجعة ا دارم في ف ننن  ت يننين اللنن ائو  حيث تسامدلتح ق من مد  التقان المنظمة  ا -ج

خوم  المخرجننام لمعرفننة  سننباب  السياسام الحالية  ال ادمة  ت يين اليج م ما بننين المنند
 الن  .

 ً  :أهمية مراجعة المعلومات المالية البيئية:  خامسا

هنا  العديد من الي ائد س اً  ضمن نظان ا دارم البيئنني ا  كجننق  مننن المحاسننبة الماليننة  
ً المستدامة  بعض ه ه الي ائد يك ن  اضح  Sheate, 2014) ،(Domil مثننل،  لنن  يننر   ا خر ا

et al., 2013: 
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 .قيادم فعالية ا دارم-أ
 .تح يق ال ف رام في التكاليف-ب
 .ت ليل الياقد من ةريق إمادم التد ير-ج
 .إمكانية تخييض  قساة التأمين نتيجة ا دا  البيئي الجيد-د

 .مت قعة  بالتالي ت لل فر  تكبد  رامام باهظة التكلية ت ليل فر   ق ا احداث تل ث  ير-ه
 .ا دا  البيئيتخييض مخاةر -و

 

 مراجعة المعلومات المالية البيئية:  سادساً: تصنيفات

مسننميام   اسننتخدانتعد إحد  المشكوم مند مناقشة مراجعة المعل مام المالية البيئية هنن   
فتتعنندد  سننباب ا لصنننامة    شننركة بأكمل ننا    لم قننة معننين،    تهنناعندما يننتن إجراف  ؛مختلية ل صي ا
 ف اً لما تر ب المنظمننة   استخدام افمراجعة المعل مام المالية البيئية هي مملية يتن   تتن ا  هداف ا  

ً (Beţianu et al.,2008)في تح ي ه من  هداف  المنظمام التي تةب  ا فتختلف  الختوف ،  تبعا
 :تصنييات ا كما يلي

 من حيث أنواع عمليات المراجعة:   -أ

 فنننني ال ةنننناا العننننان اسننننتخدام اممليننننام المراجعننننة التنننني يننننتن  يننننتن ت سننننين  
 (:2007)االنت ساي،إلى

إ ا مننا كانننم ال نن ائن الماليننة للحك مننة تعكننس تكليي ننا البيئنني  المراجعننة الماليننة: ت يننين .1
 . مسئ ليت ا ال ان نية

مننة سننلةام التشننرية  ال نن انين  المعاهنندام  السياسننام  متثننالاالت يين  مراجعة االلتقان: .2
 .البيئية

إ ا ما كانم الحك مة تيي بأهداف ا البيئية،  تعتبر تل  الن ميننة فعالننة   ا دا : ت يينمراجعة   .3
  ية.في ت دين نتائج بيئية  تعمل بيعالية  اقتصاد

 ية:البيئمن حيث الجهة أو الفرد الذي يقوم بمراجعة المعلومات المالية  -ب

  :مراجعة المعلومات المالية البيئية الداخلية  .1

ي نن ن ب نن ه العمليننة مجم مننة مننن ا فننراد يشننتغل ن داخننل المنظمننة،  مننن  جننل تنن افر  
الم ض مية  الخل  من التحيق، فإن هتال  ا فراد يشترة فنني ن  ن يك ننن ا مسننت لين  حينناديين مننن 

 .(2006خرين،آ  من القمبي ن وً  Cox , 2001الم ض ا  ا نشةة محل المراجعة )

  :مراجعة المعلومات المالية البيئية الخارجية .2

ن،  ن، م ندسنن  ن، مستشننار ي  ن ب  ه العملية مجم مة  فراد من خارج المنظمننة: قننان ني
اختصا ، ت دف هنن ه المراجعننة إلننى التأكنند مننن منند  فعاليننة نظننان    ن،  فراد    ن آخر محاسب
 (.2008منص ري  رمقي ،)ة يالبيئم ا دار

 تصنيف معهد ابحاث المراجعين الداخليين:   -ج

ً ن كر بعض  من ه ه ا ن اا  التي ت ة في نةاب مراجعة المعل مننام الماليننة البيئيننة التنني   ا
 :(2015ي  ن ب ا مراقب الحسابام  هي )ملي،

لتننقان بننال  انين  التشننريعام  ا نظمننة المحننددم االللتح ننق مننن  االلتننقان:   لنن مراجعننة  -1
 .لمتةلبام ه ا ا دا 

المراجعة التي تحدث مننند ملكيننة االصننل سنن اً  بالشننرا       ا ص ل: هيمراجعة انت ال   -2
 .ك ل  االلتقامام المرتبةة با ص ل الثابتةالبية،  
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تدنية النيايام  ال ضا  ملننى التلنن ث  منعننه مننن للت صل إلى  ت دف    مراجعة منة التل ث: -3
 المنبة.

 ا فصنناا لاثننار للتأكد من سومة ال ينناس    مراجعة مستح ام المسئ ليام ال ان نية للبيئة: -4
الناتجننة مننن الممارسننام البيئيننة فنني حنناالم التصننيية    مننا قبننل االسننتح ا     التننأمين 

  انعكاس ا ملى ال  ائن المالية المنش رم.
 

 بين المراجعة المالية ومراجعة المعلومات المالية البيئية: لسابعاً: التكام

المحاسبية  معاييرتضمن المراجعة المالية مةاب ة المعل مام الم دمة بالت ارير المالية مة ال
إال  ن المراجعننة الماليننة الت ليديننة تختلننف مننة المراجعننة الماليننة ، ةمةل بمن  جل تح يق ا هداف ال

ثل الحاجة إلى دمن المديرين لتح يق  هداف   ايام المراجعة الماليننة البيئيننة البيئية في مدم  م ر م
م ب لننة القاميننة  كننق ملننى مبننادم محاسننبية  تكما  ن المراجعة المالية تر؛    ضة خةة ل ا  تنيي ها

ً   قب الً   تستخدن لنتائج ا ممال ملى المد  ال صير  ما المخاةر البيئية تتثر ملى ا ممال ملى   ماما
الت ارير البيئية تةلعام  خا ،  تعكسد  الة يل،  تست دف الت ارير المالية المستثمرين بشكل الم

المسننتخدمين  ، البيئننةمنظمننام المدافعننة مننن  احتياجننام مجم مننة كبيننرم مننن المسننتخدمين مثننل ال
 ة.المجتمعام المحلي  الحاليين ،

ال يجنننب الخلنننة بنننين مراجعنننة المعل منننام المالينننة البيئينننة  المراجعنننة البيئينننة      
Environmental Audit  ت يين ا ثر البيئنني Environmental Impact Assessment  حيننث

إن كوهما من  د ام ا دارم البيئية  لكن هنا  اختوفام هامة بين ما، حيننث إن ت يننين ا ثننر البيئنني 
حيث يسعى للتنبت بتأثير العمل المست بلي ملى   انشا  المشر ا ي  نه يحدث قبل    يعتبر  دام استباقية

البيئة  تنن فير هنن ه المعل مننام ل ننتال  النن ين يتخنن  ن ال ننرارام، كمننا  نننه  دام قان نيننة للعدينند مننن 
 ما المراجعة البيئية مندما يك ن العمل قننائن  (،EPA Victoria, 2007)المشارية في معظن الد ل 

للتح ق من الممارسام ال ائمة  ت يين ااثار البيئية لألنشةة الجارية ل ل  ف     استخدام ايتن     باليعل
 ً  (. (Sheate, 2014 ي فر نظرم سريعة للنظر فيما يحدث داخل المنظمة حاليا

 ً  للمنظمات األعمال:مراجعة المعلومات المالية البيئية  دوافع:  ثامنا

 تتعنندد مصننادر هنن ا   بنن ل ،قد يك ن الدافة  جرا  المراجعة البيئية  ج د إلقان قننان ني   
 (EPA VIC.,2015): ا لقان كما يلي

 مثل: وجود إلزام قانوني للمنظمة بإجراء المراجعة المالية البيئية -أ

  الصنننلب،خضننن ا الصننننامة لل ننن انين البيئينننة مثنننل صننننامام ا سنننمنم،  الحديننند  .1
  البتر كيما يام   يرها من الصنامام.   الكيما يام،

 إلقان المنظمام بضر رم امتماد نظان إدارم بيئي لل فا  بالمتةلبام التشريعية  التنظيمية. .2
 . انشاة مقا لة المنظمة ن يصدر ا لقان بحكن قضائي نتيجة ا ضرار الناتجة من  .3

بعض ال نن انين  ال  امنند الخاصننة بمقا لننة بعننض ا نشننةة مثننل تربيننة  تسننمين  تغ يننة  .4
 الماشية في بعض الد ل.

 :للمنظمةالوفاء بالمسئوليات االجتماعية  -ب

قد يك ن الدافة  جرا  المراجعة المالية البيئية ه  بيان مد   فا  المنظمة بالمسننئ ليام   
االجتمامية الخاصة ب ا تجاه البيئة الداخلية  الخارجية ل ا،  تتعدد المسئ ليام االجتماميننة للمنظمننة 

 (Sheat,2014): ا همه

 م قف المنظمة من ال ضايا البيئية. .1

  مجلس ا دارم تجاه المسئ لية البيئية.م قف ا دارم  .2
 النظان ال ي تعمل فيه المنظمة. .3

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8ntatlerXAhXE8qQKHYiJDeMQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.vic.gov.au%2F~%2Fmedia%2FPublications%2F860%25201.pdf&usg=AOvVaw2dbrtcdMKTA_2p7bV_q3pu
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 الضغة المجتمعي  مو مة تيضيوم المست لكين. .4
ا همية النسبية لما سبق ملى الد لة التي تعمل في ا المنظمة  ال يكننل التنظيمنني ل ننا  هنن   .5

  كبر مامل متثر.

 المنظمة:تجنب اآلثار البيئية السلبية لنشاط   -ج

دد الد افة المرتبةة بتجنب ااثار السلبية لنشاة المنظمة ملى البيئة المحيةة ب ا حالينناً تتع
 Sheat,2014):)  مست بوً،   هن ه ه الد افة ما يلي

 .تخييض االلتقامام  المسئ ليام البيئية  تكاليف التأمين .1
 .إجرا  تح يق ميصل في بعض ال ضايا .2
 .التس يقتحسين ص رم الشركة  فر   .3
 .ال لق بشأن التأثير البيئي للمنظمة بشكل مان .4
 .حد ث ح ادث بيئية ساب ة .5
 .اتخا  قرارام متعل ة باستثمار    شرا  م قة المنظمة .6

ً تاسع  :األعمال في منظمات مراجعة المعلومات المالية البيئيةتطبيق  تواجهالصعوبات التي :  ا

من ننننا منننندم صننننع بام  الماليننننة البيئيننننةمراجعننننة المعل مننننام ي اجننننه تةبيننننق     
Campbell,2009) ،(INTOSAI,2012: 

 التداخل  مدن  ض ا المسئ لية. - 
يتعننين ملننى الحك مننام  حيننث منندن التنسننيق مننا بننين المتسسننام الحك ميننة   يننر الحك ميننة-ب

من كييية إنينناب ا منن ال  اً  المنظمام المشاركة في تنيي  سياسام المراجعة  ن ت دن ت رير
 ية  م ال تل ت ا  ما ح  ته من نتائج.  

بنند ن مشنناركة جميننة المسننت يام الحك ميننة ال  نننه  ياب  ن   السياسننام  االسننتراتيجيام -ج
 يمكن لسياسة    استراتيجية  ن تح ق النتائج المرج م من ا.

يننام المراجعننة منندن قيننان تبننين مننن ممل  حيننث  مدن كياية برامج  سياسام ت يننين ااثننار البيئيننة-د
 الحك مام بسياسام الحد من التل ث البيئي قبل  ن تتكبد مبال  كبيرم بسبب ا.  

 مخاطر مراجعة المعلومات المالية البيئية:اً: عاشر

 مخاطر التأكيد: -أ

مراقبي الحسابام معرض ن لخةر جسين للتأكيد بسبب ال ضايا البيئية  م اقب ا الماليننة،   
 .(Chiang,2010) البيئيةتةبيق معايير ا همية النسبية فيما يتعلق با م ر  مند 

 :يتن ت يين المخاةر إلى ثوثة مست يام  هي مخاةر الت يين المالي:-ب
 .مثل التكاليف المحددم لنشاة مكافحة التل ث :المخاةر المعر فة .1

الناتجننة مننن درجننة منندن الي ننين فيمننا يتعلننق بااثننار  مثننل المخنناةر :المخنناةر المحتملننة .2
 المحتملة.

 Beţianu  et ) كا ثوو  هي مخاةر محتملة في حالننة حنند ث  :حد ث الك ارث مخاةر .3

al., 2008). 

 مخاطر االستقاللية وتضارب المصالح: -ج

   ً ً   يرتبة مدن تأهل المراجة المالي لل يان ملميا مراقبنني بالحضنن ر المتقاينند لغيننر ،   م نيننا
 .(Boiral and Gendron, 2011: Kouakou et al.,2013) المحاسبةفي شركام  الحسابام
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 مخاطر األداء البيئي: -د

ً   يصبومدن االمتثال لل  انين    ا نظمة البيئية      فنني البيانننام الماليننة با ضننافة   مح ريننا
كبيرم الن الغرامة  تشغيل     الما بسبب سحب رخصة  إإ وب المنظمة      إلى الغرامام المحتملة،  

 (EPA VIC.,2016)  الستمرارية المنظمة اً تمثل ت ديد

 مخاطر التكلفة الرأسمالية: -ه

 مثل الشر ة االئتمانية ا كثر صرامة نتيجة لقيادم مخاةر االئتمان. 

 مخاطر السمعة:  -و

 .  سعار ا س ن التي يمكن  ن تتثر ملى التصنييام المالية  الس قية

 مخاطر التدفقات النقدية: -ز

 نياب ملى تدابير خيض االنبعاثام  المخليام  النيايام    المخصصام.مثل قيادم ا  

 مخاطر التسعير: -ح

  ً ح ل قمن ا فصاا    انت ننا    بسبب ت لب  سعار الس ب للمخليام  النيايام،  خص صا
 التدا ل. مفتر

 

 المبحث الرابع

 البيئيةالمالية أساليب اإلفصاح والتقرير عن المعلومات 

 

 أوالً: أهمية اإلفصاح عن األداء البيئي للمنظمة:

من المعل مام البيئية المالية   ير الماليننة )ا دا  البيئنني للمنظمننة( تظ ر  همية ا فصاا  
 (:2011، بن ممارمفي تح يق العديد من ا هداف التالية )بالت ارير المالية 

 .الدمن المادي    التم يل منخيض التكلية من ةريقتخييض تكلية ا نتاج   - 

ا فصاا من الني ام البيئية  التكاليف البيئيننة بشننكل منيصننل مننن ال نن ائن الماليننة، يسننمو  -ب
  بالتالي ترشيد قرارات ن المتعل ة بالمنظمة. الني ام،ب ياس منيعة تل  

 ً  :المالية  التقارير في البيئي اإلفصاح  محاور:  ثانيا

 FASBالماليننة   مجلننس معننايير المحاسننبة    EPAالبيئة  جا م اهتمامام  كاالم حماية   
بتحديد ن ا  ةبيعة المعل مام الميصو من ا   شننارتا إلننى  جنن ب  ن يتضننمن ا فصنناا المحننا ر 

 (:2012ن وً من جيجان،  (Environmental Protection Agency,1995  التالا ساسية 

 :اإلجراءات واألنشطة البيئيةاإلفصاح عن  -أ

للحنند مننن المنظمننة  ا جننرا ام التنني  ضننعت ا التحسينام   السياسام،  يتضمن البرامج  
 آثار التل ث  مد  االلتقان بمعايير حماية البيئة.

 البيئة: شئوناإلفصاح عن اإلجراءات المحاسبية الخاصة ب -ب

ا نينناب الر سننمالي  ا ربنناا لليتننرم يتضننمن ااثننار الماليننة  جننرا ام حمايننة البيئننة فنني 
مننثوً ني ننام معالجننة تنندفق السنن ائل، تسننرب الغنناقام  تلنن ث ال نن ا ، معالجننة اليضننوم  الحاليننة،
 برامج الت مية البيئية.  الصلبة،
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 اإلفصاح عن األصول وااللتزامات والتكاليف البيئية: -ج

ة ب ننا مننن متةلبننام يشمل ا فصاا ممننا ت تنيننه المنظمننة مننن م جنن دام بيئيننة  مننا يننرتب
 مخصصام  احتياةيام، فضننوً مننن ا فصنناا مننن المتةلبننام الةارئننة  إمكانيننة تح ننق الحنندث 

  الخسارم المحتملة.

 البيئية:ثالثاً: أشكال اإلفصاح عن المعلومات    

يجب  ن يتن ا فصاا مننن التكنناليف البيئيننة با سننل ب النن ي يمكننن مسننتخدمي ال نن ائن     
المالية من ف ن ه ه المعل مام الختوف  ن اا المستثمرين حيث يت قف اختيار مكان ا فصنناا مننن 

 ين سن مكان ا فصاا إلى قسننمين )م ننا ام، المعل مام البيئية ملى ةبيعة المعل مة  مد   هميت ا 
2015:) 

  :اإلفصاح داخل القوائم المالية -أ

 قائمة الدخل: -1

خسننائر  مثننل:يمكننن  ن تحتنن ي قائمننة النندخل ملننى ا مبننا  البيئيننة فنني بعننض بن دهننا  
 .(2013خنش ر  م ا ام،)البيئية البيئية الجارية  ا يرادام   التكاليفالتع يضام البيئية 

 (:قائمة المركز المالي )الميزانية -2

هنا  معل مام يجب مرض ا في قائمة المركننق المننالي بصنن رم منيصننلة من ننا ا صنن ل  
(،  المخصصننام 30 ير الملم سة  ا ص ل البي ل جية في نةاب معيار المحاسبة المصري رقن )

 متدا لننة(  االحتياةيننام   ثابتننة،ا ص ل البيئية )  ت جد ا مبا  البيئية في كل من   االلتقامام،  قد
 .(2013 المخصصام البيئية )خنش ر  م ا ام،

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية: -3

تعرض ال ائمة إجمالي الدخل الشامل لليتننرم،  تسنن ية بننين الرصننيد النندفتري فنني بدايننة   
ن ح  ب الملكية هي مصدر الضمان ال حينند للحصنن ل ملننى ح نن ق ن منن  تعتبر قائمة   اليترم، ن اية  

 (. 2017المشر ا خول ال قم المحدد )ممر،

 قائمة التدفق النقدي: -4

يجننب إمننداد قائمننة التنندف ام الن ديننة  IAS7 ف نناً لمتةلبننام المعيننار المحاسننبي النند لي  
 مرض ا لكل فترم يننتن في ننا مننرض ال نن ائن الماليننة  تحتنن ي هنن ه ال ائمننة ملننى ثننوث  ننن اا مننن 

 (:2014التدف ام  هي )ب لجنيب،

التدف ام الن دية من ا نشةة التشغيلية: يجب اليصننل فيمننا بننين التنندف ام الن ديننة التشننغيلية  -
 تدف ام الن دية التشغيلية الخاصة بالنشاة البيئي. الخاصة بنشاة المنظمة من ال

اليصننل فيمننا بننين التنندف ام الخاصننة  التنندف ام الن ديننة مننن ا نشننةة االسننتثمارية: يجننب -
باستثمارام في شرا   ص ل اقتصادية من تلنن  الخاصننة باسننتثمارام فنني شننرا   صنن ل 

 بيئية.

بننين التنندف ام الن ديننة الداخلننة  التدف ام الن دية من ا نشننةة التم يليننة: يجننب اليصننل فيمننا -
 الخارجننة الخاصننة با صنن ل  االلتقامننام االقتصننادية مننن تلنن  الخاصننة با صنن ل 

  االلتقامام البيئية.

 :اإلفصاح خارج القوائم المالية -ب

التيسيرام  ا يضاحام المتممننة لل نن ائن الماليننة: هنني معل مننام يننتن ا فصنناا من ننا بعنند  .1
 ( 1  ف اً لمتةلبام المعيار المحاسبي المالي المصري رقن ) ال كر،ال  ائن المالية ساب ة 
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 إمداد  مرض ال  ائن المالية:

صنن ل البيئيننة حيث يجب  ن يتن ت فير البيانننام الماليننة مننن المنظمننة بمننا فنني  لنن  ا     
 ضننو المعيننار  هميننة االلتننقان بت ضننيو ا منن ر ، كما ي(٩ الخص ن البيئية  الني ام البيئية )الي رم  

 (.43البيئية في ال  ائن المالية   نراض التنبنت )الي رم

حيث يمكن إظ ننار ا صنن ل البيئيننة مجملننة فنني رقننن  احنند  :الجدا ل  الموحق ا ضافية .2
بننال  ائن الماليننة مننة تيصننيله  تحليلننه إلننى مك ناتننه حسننب كننل  صننل بيئنني بالجنندا ل 

 (. 113الملح ة)الي رم

يحتنن ي ملننى بيانننام بيئيننة مثننل السياسننام البيئيننة التنني تتبناهننا قنند    :ت رير مجلس ا دارم .3
التننأثيرام البيئيننة  الخةننرم،مننن النيايننام المنظمننة،  صننف تيصننيلي لعمليننام الننتخل  

للعمليام ا نتاجية  سبل الحد من ا، البرامج البيئية الخاصة بالحياظ ملى الم ارد الةبيعية 
بما يح ق التنمية المسننتدامة، الشنن ادام  ا جنناقام البيئيننة التنني حصننلم ملي ننا المنظمننة 

 (.2015)م ا ام،

 سيلة االتصال بين مستخدمي المعل مننام الماليننة  مراقننب  يمثل :ت رير مراقب الحسابام .4
المعايير المتبعة في تنيي  مملية المراجعة، كما تتضمن ر يه حيث يحت ي ملى  الحسابام،  

اليني المحايد ح ل مد  مدالة ال  ائن المالية ككل،  مد  تمثيل ا للمركننق المننالي للمنظمننة 
 ا من ربو    خسننارم  تنندف ات ا الن ديننة مننن في فترم قمنية محددم،  تص ير لنتائج  ممال

تل  اليتننرم،   لنن   ف نناً للمعننايير  المبننادم المحاسننبية المةب ننة فنني تلنن  الد لننة )القبديننة 
 (.2012 القنيبام،

 

 المبحث الخامس

 المرتبطة بالشأن البيئي المعايير الدولية

نظراً لتعدد المعايير  تجددها باستمرار لم اج ة المخنناةر البيئيننة نسننتعرض  هننن معننايير 
المراجعة  ام الصلة بالشأن البيئي  التي يلتقن ب ا مراقب الحسابام من مراجعة الت ارير  ال نن ائن 

 :(IAPS,2004)يلي المالية كما 

 :االعتبارات البيئية عند مراجعة القوائم الماليةالبيان اإلرشادي للمراجعين الماليين بشأن أوالً: 

 : تضمن البيان اإلرشادي على أربعة معايير تتعلق بالشأن البيئي هي
ISA315  ي ن المنظمة  بيئت ا  ت يين المخاةر ال امةت: معيار. 

ISA330  :إجرا ام مراقب الحسابام في االستجابة للمخاةر اليعلية  معيار . 

 ISA250.معيار النظر في ال  انين  الل ائو مند مراجعة ال  ائن المالية : 

ISA620.معيار استخدان ممل الخبير : 

 الحسننابام  مراقبنني  مسننامدم  هنن   ا ساسنني  هدفننه  إال  ن  إرشادي  البيان   ن  من   بالر ن   
 .المالية الت ارير في المالية  ام الصلة بالشأن البيئي البيانام مراجعة مند  إرشادهن

 (:1010إرشادات المعيار الدولي للمراجعة رقم )  ثانياً:

 :تؤثر بعض األمور المتعلقة بالبيئة على القوائم المالية كما يلي

مبادرام منة    موج الضرر ملى البيئة    الحياظ ملننى المنن ارد المتجننددم   يننر المتجننددم، - 
  قد تك ن م ررم من ةريق ال  انين    الل ائو البيئية    م  د قد تك ن ة امية. 
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 النتائج المترتبة ملى خرب ال  انين  ا نظمة البيئية  مدن االلتقان ب ا.-ب

 البيئي ال ي يحدث لاخرين    الك ارث الةبيعية.النتائج المترتبة ملى الضرر -ج
النتائج المترتبة ملى المسئ لية  ير المباشننرم التنني ييرضنن ا ال ننان ن )ا ضننرار الناجمننة مننن -د

 المو  الساب ين(.

 متطلبات المنظمات الدولية والمحلية:  ثالثاً:

 ومنها:  بالشأن البيئيالمعايير المصرية المرتبطة بإعداد التقارير المالية ذات الصلة -أ
 .إمداد  مرض ال  ائن المالية 1المعيار المصري رقن  .1
 .المخق ن2المعيار المصري رقن  .2
السياسننام المحاسننبية  التغييننرام فنني الت ننديرام المحاسننبية  5المعيننار المصننري رقننن  .3

 . ا خةا 
 .ا حداث التي ت ة بعد اليترم المالية 7المعيار المصري رقن   .4

 .ا ص ل  ير الملم سة 23المعيار المصري رقن  .5

 .ضرائب الدخل24المعيار المصري رقن  .6
 .المخصصام  االلتقامام  ا ص ل المحتملة 28المعيار المصري رقن  .7
 .اضمحول قيمة ا ص ل 31المعيار المصري رقن  .8

 .القرامة 35المعيار المصري رقن  .٩
 .التعدينيةالتن يب من  ت يين الم ارد  36معيار رقن  .10

 مؤسسة التمويل الدولية: -ب

( التابعة لصننند ب الن نند النند لي معننايير ا دا  2012)الد لية   ضعم متسسة التم يل     
 هنن ه المعننايير تعتبننر شننرةاً  ساسننياً   معنناً،البيئي الثمانيننة المعنيننة باالسننتدامة البيئيننة  االجتماميننة  

 للم اف ة ملى التم يل بأي قرض  ه ه المعايير هي:

 : ت يين المخاةر  ااثار البيئية  االجتمامية  إدارت ا.1معيار رقن  .1
 : العمال    ضاا العمل.2عيار رقن م .2
 : كيا م الم ارد  منة التل ث.3معيار رقن  .3
 : صحة المجتمعام المحلية  سومت ا   من ا.4معيار رقن  .4
 : االستح ا  ملى ا راضي  إمادم الت ةين ال سري.5معيار رقن  .5
 : حيظ التن ا الحي ي  ا دارم المستدامة للم ارد الةبيعية الحية.6معيار رقن  .6
 : الشع ب ا صلية.7معيار رقن  .7
 : التراث الث افي.8معيار رقن  .8

ه ه المعايير تن اشتراة ا من قبل البن  الد لي قبننل الم اف ننة ملننى إمةننا  ال ننرض        
 .2016لمصر في مان 

 اإلفصاحات الخاصة بالبيئة: GRIمعايير المبادرة العالمية للتقارير   -ج

 Global Sustainability صدر مجلس معننايير االسننتدامة العننالمي  2016في العان    
Standards Board (GSSB) معايير يتن اتبام ا مند إمداد الت ارير )امتباراً من بدايننة مننان  مدم

حيث  ضعم ثوثة معننايير مالميننة تنةبننق ملننى كننل   (،للسماا للمنظمام بت فيق   ضام ا  2018
 منظمة ت  ن بإمداد ت رير االستدامة  هي:

 ا ساسيام. :GRI) 101معايير المبادرم العالمية للت ارير ) .1

 ا فصاحام العامة. :GRI) 102المية للت ارير )معايير المبادرم الع .2

 ة.يا دار الت ارير :GRI) 103معايير المبادرم العالمية للت ارير ) .3
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للتقارير     العالمية  المبادرة  المنظمة من مجموعة معايير  خاصة موضوع محدد  ال  ثم تختار 
 تريد المنظمة تقديم تقرير بشأنه من الموضوعات التالية:

ا م ر االقتصادية  ا م ر البيئية  ا م ر االجتمامية،  تن سن الم ض مام البيئية إلننى  
ثمانية معايير يجب الت رير من ا سنن اً  فنني ت ننارير ا فصنناا    ت ننارير التأكينند الخننارجي )ت ننارير 

 المراجعة(  هي:

 الخا  بالم اد المستخدمة. : GRI) 301معيار )رقن  .1
 الخا  بالةاقة. GRI) : 302معيار )رقن  .2
 ( الخا  بم ض ا المياه. GRI: 303معيار )رقن  .3
 ( الخا  بالتن ا البيل جي )الةبيعي(. GRI: 304معيار )رقن  .4
 ( الخا  باالنبعاثام. GRI: 305معيار )رقن  .5
 ( الخا  بالنيايام الصلبة  السائلة.  GRI: 306معيار )رقن  .6
 لخا  باالمتثال البيئي.( ا GRI: 307معيار )رقن  .7
 ( الخا  بالت يين البيئي الم ردين.  GRI: 308معيار )رقن  .8

 المالية:  للرقابة العامة دور الهيئة -د

  التنني  المال،   س اب  متشرام  في  الحديثة  العالمية  باالتجاهام  المصرية  الب رصة  اهتمم
 مننة بالتعنننا ن  المصننري المننديرين مع د قان حيث المستدامة،  التنمية  معايير  ملى  التركيق  في  بد م

  المسننئ لية  الح كمننة للبيئننة متشننر بإمننداد بنن رق  ننند سننتاندرد  متسسننة المصننرية الب رصننة
 لمسننئ لية المصننري المتشننر)  هنن  بمصننر ( S & P /  EGX ESG Index) االجتمامينننة
ً  بالب رصننة م ينندم شننركة( 30)  ملننى تصنننيف مننان كننل يننتن  فيننه ،( الشننركام  لمنننسئ ليت ا  ف ننا
  المسننئ لية  الح كمننة البيئننة مجنناالم فنني  معل مننام  منننن  منننه  تيصننو  مننا   ساس  ملى  االجتمامينة
 الترتيننب هنن ا ربننة خننول مننن متحننر  متشننر إلى الشركام ترتيب نتائج تح يل   يتن  ،  االجتمامية

 (.2014السيد، شحاتة) التندا ل  معندالم للس ن الس قية بال يمة

 Environmental management معايير  إرشادام د لية خاصة با دارم البيئيةكما ت جد -ه

systems standards، اسننتخدام ا مننند ادا مكننن لمراقننب الحسننابام االسننتيادم من ننا ي  
 :(ICAEW,2015ة )بالمراجع

 اإلرشادات الوصف
دليل التنفيذ التد  جي لنظام 

اإلدا   ال يئي  بما في ذلك 

 . تقييم األداء ال يئياستخدام 

BS 8555: Guide to the phased implementation 

of an environmental management system 

including the use of environmental performance 

evaluation 

خط  االتحاد األو بي لإلدا   

  والم اجع  ال يئي .

EU Eco-Management and Audit Scheme 

المتطل ات   –نظم اإلدا   ال يئي  

 والم ادئ التةجيهي  

ISO 14001 Environmental management 

systems – Requirements with guidance for use 

الم ادئ   -نظم اإلدا   ال يئي  

 التةجيهي  العام  بشأن التنفيذ 

ISO 14004 Environmental management 

systems – General guidelines on principles, 

systems and support 

العام  الم ادئ التةجيهي  

 للم اجع  ال يئي 

ISO 1410 Guidelines for environmental 

auditing – General principles 

 ISO 14011 Guidelines for environmentalم ادئ تةجيهيه للم اجع  ال يئي   
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 اإلرشادات الوصف
الحسابات   إج اءات م اجع –

 نظم اإلدا   ال يئي   م اجع –

auditing – Audit procedures – Auditing of 

environmental management systems 

للم اجع  ال يئي     م ادئ تةجيهي

معا ي  التأهيل لم اقب  –

 الحسابات ال يئ .

ISO 14012 Guidelines for environmental 

auditing – Qualification criteria for 

environmental auditors 

 ISO 19011 Guidelines for auditing . إ شادات لم اجع  نظم اإلدا  

management systems 

 

 سادسالمبحث ال

  إجراء مراجعة المعلومات المالية البيئية كخدمة تأكيدية

هنن  إضننيا  المقينند مننن مراجعننة المعل مننام الماليننة البيئيننة  ال نندف الرئيسنني منننيعتبننر  
بدا  مراقب الحسابام لر يه في مد  صحة المعل مننام إالمصداقية ملى  نشةة المنظمة من ةريق  

المالية البيئية النن اردم فنني الت ننارير الماليننة للمنظمننة  تنن فير المقينند مننن المعل مننام التنني يحتاج ننا 
المسننئ ليام الينيننة لمراقننب   تننتلخ االسننتثمارية، لنن ل   تخننا  قننرارت ن  الت ارير المالية ال   مستخدم

 :(EPA Victoria ,2015) في المالية البيئية الحسابام مند ال يان بالمراجعة

(،  اسننتخدان ةننرب   سنناليب تتيننق مننة التةبيننق الجينند ٩)البيئة  مرامام ا رشادام في ق انين  - 
 البيئية.لمراجعة المعل مام المالية 

ممارسة االجت اد  الحكن الم ني   دا   اجباته بم جننب ال ننان ن  معننايير المراجعننة  المعننايير -ب
 المحاسبية  ب ل العناية الم نية ال اجبة.

 الحسابات:إرشادات المسئوليات الفنية لمراقب  :والً أ

قننان مع نند المحاسننبين ال ننان نيين فنني إنجلتننرا   يلننق ب ضننة منندم إرشننادام لمراقننب   
 :(ICAEW ,2015) يلي للمنظمة كماالحسابام لمسامدته مند مراجعة الحسابام البيئية 

 مثل: مراقب الحسابات للمعالجة المحاسبية المعتمدة هامقضايا تؤثر على متوجد   -أ

 معاملة الخصوم والضرائب: .1

قد يجد مراقب الحسابام  ن من الضر ري النظر فنني معنناموم الضننرائب  الغرامننام   
 المالية ر ياً ح ي يا  نقي ا. ت اريرحتى تعةي ال  الع  بام البيئية

 رسملة التكاليف البيئية:   .2

يمكن رسملة الني ام المتكبدم جقئياً     ساساً  سباب بيئية إ ا كان من المت قة  ن تسننير   
 .للمتسسة في المست بل ةالني ام من ف ائد اقتصادي

 إهالك األصول البيئية: .3

تنشووأ صووعةبات فووي    مكوون  نفي الحاالت التي تتض   فيها األصةل بس ب عةامل بيئي ،   
وت د التةجيهات المحاس ي  العاموو  المتعلقوو    الصحيح،تقد   التةقيت    تحد د الم لغ القابل لالست داد  و

وفيمووا  تعلووق   األصووةل،   باضمحالل قيم  المتعلق  FRS11/36اضمحالل القيم  في المعيا      بمعالج

 
القوانين البيئية ذات الصلة تشمل: قوانين الحفاظ على نوعية الهواء وحماية طبقة األوزون والضوضاء ونوعية    (9)

 المياه وإدارة المخلفات والنفايات وتخزين البضائع الخطرة وتقييم األثر البيئي الدولية والمحلية. 
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، FRS12 / 37الخصةم الطا ئ  واألصووةل االحتماليوو  المتعلق ب باألحكام الةا د  في احكام المعيا 
 و مكن  ن  تأث  قياس األصةل التي تعاني من ضعف بيئي بما  لي:

تأخر التصرف في ا صل، بسبب الحاجة إلى التعامل مة التل ث، مما يتدي إلى تكنناليف   -
 تأهيل  قيادم رس ن اليائدم.التنظيف  إمادم ال

مدن التي ن بسبب إمكانية إدخال تحسينام ملى التكن ل جيننا  ام الصننلة    تغييننرام فنني   -
التشريعام؛  خةر ال جننرم إلننى الم اقننة المقدحمننة،  ردا المشننتريين المحتملننين  التنني 

 تتدي إلى س ب  كثر ت ييداً.

الحسابام  ن ي تنننة بننأن ا دارم قنند نظننرم فنني هنن ه  في إةار ه ه ال ي د، ي د مراقب    
 ا م ر  فيما إ ا كانم ا ص ل المتضررم بيئياً لن ت كر بمبل  يتجا ق قيمته ال ابلة لوسترداد.

 

 في حال اعتماد مراقب الحسابات على وثائق المنظمة كدليل: -ب

حيث إن  دلة مراجعة الحسابام  كثر م ث قية مندما يتن الحص ل ملي ا من مصادر مست له  .1
في شكل  ثائ ي )ييضل  ن تك ن مستندام  صليه بدالً من نسخ مصنن ره(  من المنظمة،  

 ً  كثننر   ان يتن الحص ل ملي ا مباشرم، حيث تك ن  دلة مراجعة الحسابام المت لنندم داخليننا
  (ISA500, Par.9) .ض ابة الداخلية  ام الصلة فعالةم ث قية إ ا كانم ال

 ن يسننتخدن إجننرا ام م ضنن ميه  ثبننام   في حالة ا م ر البيئية، يمكن لمراقب الحسابام .2
 ملى سبيل المثال، فيما يلي: ا دارم،تأكيدام  

  لية البيئية  اكتمال ا  ت ييم ا  مرض ا  ا فصاا من ا.ئ ج د المس -

 البيئية  قياس ا  تخصيص ا  مرض ا بالرسملة.حد ث الني ام   -

  ج د ا ص ل الضعيية بيئيا  اكتمال ا  ت ييم ا  ا فصاا من ا. -

 حد ث الغرامام  الع  بام البيئية  اكتمال ا  مرض ا. -

المالية  لن يكننن هنننا   ي شننرة ت ارير   إ ا لن ترد ه ه البن د بص ره منيصلة في ال      
 ي الح ي ي  العادل يتأثر بعدن ا فصاا. مراقب الحسابام ينظر فيما إ ا كان الرلل يان ب ل ، فإن 

قد ال تخضة السجوم    ال ثائق المتعل ة با م ر البيئية لنيس درجه الرقابننة التنني يخضننة  .3
الضر ري  حياناً ال يان بقيارام ميدانية إضافية مننندما   ل ل   المالية،ل ا ما يستخدن للبن د  

 .المالية ت اريرتنشأ قضايا بيئية  تك ن ج هريه في ال
يمكن  ن يتدي مدن التي ن فيما يتعلق بحد ث ا م ر البيئية  قياس ا  ت قيت ا إلننى تأكينندام  .4

م لتأكينند بيانننام خةيننه مننن ا دار ملننى من المرجو  ن يحصل مراقننب الحسننابام    اتية،
 .(ISA500,Par.34)االستيسارام الشي ية  ملىالرد د 

فااي الظااروف التااي يحتماال أن يكااون فيهااا   ةإجراءات اضااافيباا مراقب الحسابات    قومقد ي -ج
 للتقاضي والمطالبات المتعلقة بالقضايا البيئية أثر ملموس على البيانات المالية:

مندما ي ين مراقب الحسابام احتمال  ج د  خةا  محتملننه، ينبغنني لمراقننب الحسننابام  ن  .1
 يلتمس االتصال المباشر بالمستشار ال ان ني للمنظمة.

ينبغي  ن تةلب   الحسابام،سل ا مراقب يرا دارم  تعدها رسالة يق يتن االتصال من ةر .2
 من المستشار ال ان ني للمنظمة االتصال مباشره بمراقب الحسابام.

إ ا رفضم ا دارم إمةا  مراقب الحسابام إ ناً باالتصال بالمستشننار ال ننان ني للمنظمننة،  .3
ظ    االمتننناا مننن ابنندا  ر يننه فإن  ل  سيك ن ت ييداً للنةاب سيتدي مادم إلى ر ي مننتحي

(ISA501.) 
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الماليننة، يحصننل مراقننب الت ننارير  في    ةفي الحاالم التي تك ن في ا ال ضايا البيئية ج هري .4
موئمة لمراجعة الحسابام تييد بننأن جميننة ا حننداث  ال ضننايا  الحسابام ملى  دلة كافية  

تتةلننب تعننديوً    إفصنناا مننن  التنني البيئية الناشئة حتى تاريخ ت رير مراقننب الحسننابام 
البيانام المالية قد تن النظر في ا، كما يمكن  ن تشكل ه ه ا م ر جننق اً مننن نظننر مراقننب 

 (.ISA 560انية العم مية )الحسابام في ا حداث الوح ة لتاريخ الميق

 اإلجراءات التي يتخذها مراقب الحسابات في حالة وجود اي تناقضات مع البيانات المالية: -د

بالنسبة لجمية المنظمننام يضننةلة مراقننب الحسننابام إلننى "معل مننام  خننر  فنني  ثننائق  
ي معل مننام بيئيننة( لمننا يبنند  مننن  خةننا      )بما في  ل    "   ت امراجعتن  بيانام مالية    ملىتحت ي  

مدن اتساب مة البيانام المالية  إ ا  صبو ملي ملن بأي  خةا     تناقضام، ينبغنني  ن يسننعى إلننى 
الماليننة  و     الت ارير ير قادر ملي حل المشكلة، ف د يتةلب  ل  ر ياً متحيظاً بشأن     إ ا كانحل ا  

مننة اسننترما  االنتبنناه إلننى ا خةننا      الحسننابام،إشننارم إلننى " منن ر  خننر " فنني ت ريننر مراقننب 
 .ا خر  التناقضام المحتملة في المعل مام

منفصااالً، أو تقريااراً عاان مسااؤولية الشااركات يتضاامن إذا كانت المنظمة تصدر تقريااراً بيئياااً    -ه
 معلومات بيئية:

من الم ن التمييق بننين المعل مننام المدرجننة فنني ال ثننائق النن اردم فنني الحسننابام السننن ية  
 إحنند  إ ا قامننم  الحسننابام،  يرها من المعل مام التي تنشر بص ره منيصلة د ن ملننن مراقننب 

معل مام بيئية ال يشننكل  ملىمن مست ليه المنظمة يحت ي   المنظمام بإصدار ت رير بيئي    ت رير
، فلننيس ت ننامراجعتنني تننن  الماليننة ال  ال نن ائنجق اً من ت رير مراقب الحسابام السن ي ال ي يتضننمن  

 قرا ته.مةل باً من مراقب الحسابام 

في حالة إذا أراد مراقب الحسابات الحصول على بياناات إضاافية مان اإلدارة بشاأن أثار   -و
 األمور البيئية على القوائم المالية:

مننن ا دارم بشننأن ا منن ر الماديننة فنني البيانننام تأكنند  يتعين ملى مراقب الحسابام  ن يقد  
 :(ISA 580) ا دارمه ه التأكد من  ن المالية ملى سبيل المثال، 

التقامام مادية    حاالم ة ارم ناشئة من  م ر بيئية، بما في  لنن    ةليسم ملي ملن بأي .1
 تل  الناجمة من  فعال  ير قان نيه    احتمال  ن تك ن  ير قان نية.

 ليسم ملي ملن بأي  م ر بيئية  خر  قد يك ن ل ا  ثر مادي ملى البيانام المالية. .2

 .ةالمالي ال  ائننح  الصحيو في قد  فصح ا من ا ملى ال إ ا كان ا ملي ملن ب  ه ا م ر،  .3

عادة ما تكون البيانات اإلدارية مطلوبة عندما تناقش القضايا البيئية المادياة أو تالحاظ،   -ز
وقد يلازم أيضااً البياناات اإلدارياة محدودة  تكون  ولكن ال توجد وثائق أو أدلة ذات صله أو  

  (ISA500,Par.34): التالية

المعر فننة مننن منندن االمتثننال اكتمال ا فصاا من التقامننام البيئيننة،  جميننة المعل مننام   .1
 اليعلي    المحتمل لل  انين  الل ائو البيئية.

  ية مةالبام معل ه    إجرا ام قان نيه تتعلق بال ضايا البيئية. .2
مع  لية االفتراضام ال امة المتعل ة بال ضايا البيئية، بما في  ل  ما إ ا كانم تعكس بشكل  .3

 رام ممل محددم بالنيابة من المنظمة.مناسب قصد ا دارم  قدرت ا ملى تنيي  مسا

ال ياسام  ا فصاحام المتعل ة بال ين العادلننة لل ضننايا البيئيننة  تشننمل هنن ه البيانننام منندي  .4
مو مة  ساليب  افتراضننام ال ينناس،  ا سنناس المسننتخدن،  اكتمننال ا فصنناحام  منندي 

فام ال يمننة العادلننة مو مت ا،  ما إ ا كانم ا حداث الوح ة تتةلب تعديوً ل ياسام  كشنن 
 (ISA545, Par.63) .الماليةت ارير مدرجه في ال
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 في حالة استعانة اإلدارة بخبير مستقل عن مراقب الحسابات لمراجعة األمور البيئية:  -ح

إ ا كان مراقب الحسابام ين ي اسننتخدان نتننائج العمننل النن ي ي نن ن بننه  حنند الخبننرا ، فننإن  .1
مراقب الحسابام ينظر في مدي كيايته   ننراض مراجعننة الحسننابام، فضننوً مننن كيننا ه 
الخبير  م ض ميته،  ي ين المتهوم الم نية للخبير  م اضة خبرته  يمكننن للمنظمننة    

خبير    ت ظييه  ينبغي ا شننارم مننادم إلننى مشنناركه خبننرا  لمراقب الحسابام التعاقد مة  
آخرين في بعض ج انب مراجعة الحسننابام فنني بيننان المشنناركة فنني مراجعننة الحسننابام 

  .(ISA210,Par.8) البيئية

ينبغنني لمراقننب الحسننابام  ن ي ننين منندي   الخبننرا ،مند استخدان العمل ال ي ي  ن بننه  حنند   .2
 .لمراجعة الحسابام فيما يتعلق بالتأكيد ال ي يجري النظر فيهمو مة ممل الخبير كدليل 

 لننن تكننن  الحسننابام،إ ا لن ت فر نتائج ممل الخبير ما يكيي من ا دلة المناسننبة لمراجعننة  .3
حننل المسننالة   مراقب الحساباميحا ل    م ث قة،متس ة مة ا دلة ا خر     يبد   ن ا  ير  
 قد تشمل الخة ام ا خننر  تةبيننق إجننرا ام   من خول المناقشام مة المنظمة  الخبير

 ملننىبما فنني  لنن  امكانيننه االسننتعانة بخبيننر آخننر للحصنن ل    الحسابام،لمراجعة    إضافية
 .   تعديل ت رير مراقب الحسابام إ ا اقتضى ا مر الثاني،الراي 

فنني لتدخل ابال يشير ت رير مراقب الحسابام إلى ممل  حد الخبرا ،   ل  لتجنب ا شارم  .4
حيننث إن المسننئ ل مننن صف الننر ي المتعلننق بمراجعننة الحسننابام    ت سننين المسننت لية   

ما كان سيتن تعننديل ت ريننر مراقننب    يره،  إ ات رير المراجعة ه  مراقب الحسابام د ن  
الحسابام نتيجة لعمل الخبير، سيتعين ملننى مراقننب الحسننابام  ن يشننرا ةبيعننة التعننديل 

 (.ISA 620 العمل ال ي قان به الخبير، فضوً من الحص ل ملى إ ن من الخبير )

 البيئية:  رأي مراقبي الحسابات في تقرير اإلدارة أو بيان األعمال التجارية بشأن القضايا -ط

ال يةلب من مراقب الحسابام التح ق من اكتمال المعل مام التي يتضننمن ا ت ريننر ا دارم  .1
   ا بوغ من ا  مة  ل ، إ ا ملننن مراقننب الحسننابام بننأن المعل مننام المةل بننة بم جننب 

 لين ئيبلنن  المسنن  يجننب  نف تننن إ يال ننا،ال ان ن    الل ائو التنظيمية في ت رير المديرين قد  
 .لح كمةمن ا

المعل مام ال اردم في ت رير ا دارم، بما في  ل   ي  م ر بيئية فنني اسننتعراض   إ ا كانم .2
ا ممال التجارية    المراجعة التشغيلية  المالية المنشنن رم فنني إةننار ت ريننر المننديرين    

 ية تناقضننام ماديننة مننة البيانننام  يحتاج مراقب الحسابام إلى قرا ته لتحديد  اليه،ا حالة  
 .راجعت االمالية التي تن م

 :البيئيةمراجعة المعلومات المالية اً: بناء هيكل اإلطار المقترح إلجراءات نيثا 

يجب  ن يك ن نةاب المراجعة البيئية   هداف ا  اردم ب ض ا في ت رير المراجعننة حيث   
سي  ن الباحث ن باختبار إةار يعتمد ملى الدمج بين ا ةر المختلية الشننائعة االسننتخدان فنني   الن ائي،

مننان   الصاد  ICAEWالد ل المت دمة  اهم ا ت صيام مع د المحاسبين ال ان نيين بإنجلترا   يلق  
 الصادرم مان EPA Victoria،  اصدارام  قارم البيئة االسترالية  م رها مدينة فيكت ريا 200٩
،  نظان المراجعة البيئية الخا  بحك مة إقلين ه نج كنن نج  قارم الصننحة قسننن البيئننة لعننان 2015
مراجعة المعل مام المالية البيئيننة ملننى ثننوث مراحننل  إجرا امل ل  ستتن ،   (10)، كما يلي2015

 كل مرحلة ل ا مدد من ا هداف المحددم ب ض ا  ينتج من ا نتائج في شكل مخرجننام فنني ن ايننة 
تة ير خةة المراجعننة،  إجننرا ام  إجرا امالتخةية للمراجعة،    إجرا امكل مرحلة  تتك ن من  

 الم قة:مراجعة 

 
Government of the  ,the ICAEW (2009), EPA Victoria (2015)  تصرف بالباحثون  اعداد    (10)

Hong Kong_ Environmental protection Department,2015) 
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بتصرف    (1)شكل   الباحثون   Government of the Hong Kong_ Environmental protectionاعداد 

Department,2015) 

 

 لعملية مراجعة المعلومات المالية البيئية:  األولى: التخطيطالمرحلة 

يشكل فريق الدمن من الخبرا  جق اً ال يتجق  من فريننق المراجعننة  قدرتننه ملننى إجننرا   
مراجعة بيئية سليمة  ينبغي  ن يك ن مراقب الحسننابام حاضننراً  ثنننا  العمننل الميننداني كجننق  مننن 

  تشمل:  البيئية المالية المعل مام مراجعة لعمليةمملية المراجعة،  يتن التخةية 

 منة ننة،مثل تحديد الجق  ال ي يتن مراجعته س اً  كان حجن، مسنناحة،    عة:تحديد نةاب المراج- 
   جمننيع ن   كننر النةنناب الجغرافنني بمننا فنني  لنن    النشاة،  قم  ن مية  المستندام،  كمية

حد د المبنى  ا راضي     ل  الجق  من المحننية البيئنني النن ي يشننكل مخنناةر،  تحدينند 
 االستثنا ام من نةاب المراجعة  ت ضيو  ل  في ت رير المراجعة الن ائي.

 لكننن بشننكل   تحديد  هداف المراجعة: تختلف  هداف مملية المراجعة تبعاً للغرض من إجرائ ا-ب
 مان فإن  هداف مرحلة تخةية المراجعة المراد تح ي  ا:

 الحالي.إنشا  تص ر لل ضة  .1
 التح ق من االمتثال التنظيمي للتشريعام لتجنب مخاةر مدن االلتقان البيئي. .2
ت يننين السياسننة الداخليننة  الت ريننر من ننا  صننحاب المصننلحة مثننل  صننحاب ا راضنني     .3

    الحك مة المحلية   يرها من منظمام الحياظ ملى البيئة. العمو  الخاضعين للمراجعة
تخصي  فريق المراجعة: تنت ي مرحلة التخةية للمراجعة بتجميننة  مضننا  فريننق المراجعننة -ج

 ترتيب م اقع ن،  ال ي يتك ن من مراقننب الحسننابام منندم ما بننالخبرا  فنني  ام مجننال 
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ق ملى ملن كامل بم قة المراجعة نشاة الج ة محل المراجعة، مة ضر رم التأكد  ن اليري
 ال نندف مننن المراجعننة  حنند دها،  المعرفننة الكاملننة ببر ت كنن الم  المراجعننة، نةنناب 
  يضاً تحدينند  للم ظيين،(،   ضة جد ل قمني للم ابلة الشخصية بالم قة 11)المراجعة  

 (.12)بالم قة جد ل قمني لمراجعة الحسابام  ترتيب ا  امر الل جستية  ا دارية 

 تطوير خطة المراجعة:  الثانية:المرحلة 

 أهداف تطوير خطة المراجعة:تحديد   -أ

  ضة خةة لمراجعة ا نشةة في الم قة. .1
 الم قة.اتخا  االستعدادام  الترتيبام الوقمة للمراجعة في  .2

 إجراءات مرحلة تطوير خطة المراجعة: -ب

 إعداد استفتاء المراجعة األولي: .1

االستبيانام  ق ائن المراجعة يتن احالت ا إلى  فراد بالم قة  اته السننتكمال ا  يكنن ن م ضنن م ا 
 من:
 المنن اد،إدارم    الةاقننة،إدارم    التأمين،ا دارم البيئية الشاملة،  م  د    ا جرا ام الصعبة:تحديد  

 الض ضننا ، مراقبننة  الننتحكن فنني  النيايننام، الصننحي، إدارم إدارم المينناه  الصننرف 
  إجرا ام م اج ة الة ارم.

 البيئيننة، الدمايننة للمعل مننام    للمنن ظيين، التدريب     التن ل،السير    ا جرا ام البسيةة:تحديد  
  الرد ملى االستيسارام  الشكا   للجم  ر    ي المصلحة.

 مراجعة المعلومات األساسية: .2

تتن مراجعة المعل مام ح ل النشاة  ال ةاا  المباني مثننل ا نشننةة التنني تننتن حاليننا  مننا 
كان يتن ساب اً بالم قة    المباني،  ةبيعة ال ةاا  البنية التحتية للمبنناني  مراجعننة تخةننية الم قننة 

لج ننة )المخةة(،  رس مام المباني  ا ماكن الم مة   نشةة الصنامة نيس ا،  ال يكل التنظيمنني ل
 تاريخ   المنظمة، ا جرا ام  السياسام البيئية الداخلية  المبادم الت جي ية داخل    المراجعة،محل  

 خض م ا  التقام ا للتشريعام  ال  انين  التراخي .

 مراجعة المعلومات التشغيلية: .3

للحص ل ملى ت دير  نشةة الم قة  الممارسام التشغيلية ملننى الم قننة يننتن جمننة ا دلننة  
 ق من ا لدمن النتائج المتعل ة بمعايير المراجعة مثل النيايننام الناتجننة سنن اً  كانننم منتظمننة     التح
 كييية إدارم المخليام  تخقين ا  منا لت ا  ن ل ا  التخل  من ا،  مد  كيايننة  د ام   منتظمة، ير  

 تدامة. إجرا ام التنمية المس البيئية،الرصد البيئي  الت رير  ا فصاا   د ام ا دارم 

 

 
المرجعية هي    البروتوكول:  (11) و   القائمة  المنشأة  نشاط  لها  الخاضع  والبروتوكوالت  واالتفاقيات  التي  للقوانين 

تلوث   الحسابات مثل: مكافحة  بأنشطة مراجعة  القيام  كالدليل عند  البيئية  الحسابات    وحماية   ،الهواءيستخدمها مراجعو 
الخطرة،   السلع  وإدارة  الكيميائية،  النفايات  وإدارة  الضوضائي،  التلوث  ومكافحة  المياه،  تلوث  ومكافحة  األوزون،  طبقة 

 .وتقييم االثار البيئية 
بالمنظمة ،    هي أوامر اإلدارة والمراجعة واستالم ومتابعة المعلومات في األماكن المهمةاللوجستية :  األوامر    (12)

ويمكن أن تؤدي إلى استنفاذ للوقت لذلك يتم تعيين أحد أفراد فريق المراجعة لإلشراف على مثل هذه التفاصيل هو أحد  
   المقترحات التي تقلل من وقت اعداد المراجعة.
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 اإلجراءات األولية لزيارة الموقع: .4

 الترتيب الميسر لقيارم   لية للم قة لت يين ال ضة بالم قة  ال يان بما يلي:

 م ابلة الشخ  المسئ ل من الم قة لشرا الغرض من المراجعة. -

 ت يين مد  دقة المعل مام ا ساسية التي تن جمع ا حتى اان. -

 االنةبامام  اارا  من المراجعة ا  لية.متابعة قائمة  -

 ضر رم تحديد  ةلب معل مام إضافية للم قة. -

 التأكد من شم لية نةاب المراجعة. -

 تطوير استبيان الموقع وبروتوكوالت المراجعة:  .5

 لتة ير سلسلة من ا سئلة  معايير الت يين خة م بخة م يتن:

 مد  الت افق مة السياسام البيئيننة الداخليننة   الصلة،مراجعة التشريعام  التنظيمام  ام   -
  المبادم  ا جرا ام الت جي ية.

 منند   منني المنن ظيين بننا جرا ام البيئيننة الداخليننة  الحاليننة، ضننة السياسننام البيئيننة  -
  المبادم  ا جرا ام الت جي ية.

 الخدمات اللوجستية:مراجعة خطة المراجعة وترتيب  .6

يجننب  ن يننتن تحننديث جميننة ال ثننائق  الترتيبننام    تن يح ننا لننتعكس المعرفننة  الظننر ف 
 الراهنة  تشمل الن اة الرئيسية: 

 المراجعة. جد ل نةاب  -

 بر ت ك الم المراجعة. -

 المخصصة.الم ارد  -

 مخرجات إجراءات تطوير خطة المراجعة: -ج

 ا ساسية.مجم مة من المعل مام  .1
 استبيان المعل مام التشغيلية المنجقم  ق ائن المراجعة. .2
 استبيان مراجعة الم قة  البر ت ك الم. .3

وخطة       تحديدها  تم  التي  العناصر  جميع  أن  من  التأكد  المراجعة  فريق  رئيس  على  ينبغي 
 المرحلة التالية. قد اكتملت حتى AMC من قبل لجنة   المراجعة التي تم الموافقة عليها

 المراجعة داخل الموقع:  الثالثة:المرحلة 

 المراجعة داخل الموقع: أهدافتحديد   -أ

 يجب  ن تعكس اهداف مراجعة المعل مام المالية البيئية في الم قة. .1
 للتشريعام.التح ق من االمتثال   .2
 ت يين السياسة الداخلية  الت افق ا جرائي. .3
 ت يين  ضة السياسة الحالي. .4
 تحديد ن اة التحسينام. .5
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 إجراءات المراجعة داخل الموقع: -ب

 لجلسة االفتتاحية:ا .1

  جرا  المراجعة يتن ممل جلسة افتتاحية مة مدير المكتب   فراد الم قة حتى يتن:

 إدخال  مضا  فريق المراجعة. -

 تحديد  هداف  نةاب المراجعة الحالية. -

 المراجعة. ضة الخة ة العريضة لمن جية  -

  ضة  سئلة  استيسارام  فراد الم قة. -

 (.13)الم ظيين دمن  مسامدم  -

 مراجعة الوثائق: .2

 يجب  ن يتن مراجعة ال ثائق  ام الصلة مثل:

ت يين بيانام الرصد البيئي  ت ارير المراجعة الساب ة  سجوم المتابعام المحليننة للج ننام  -
حك مية،  ينبغي جمة المعل مام  البيانننام مننن منندم المعنية س اً  كانم حك مية     ير  

  ةراف  استكشاف جمية الخيارام  ام الصلة مند النظر في مصادر المعل مام.

 سياسام  نظن ا دارم،  االجتمامام مة فريق ا دارم البيئية، االقتراحام البيئية. -

 لرقابة(.إجرا ام التشغيل،  سجوم )المخق ن، الصيانة، المتابعة، التدريب، ا -
، كاملننة حاليننة،  هنا  مومو يجب  ن تك ن مت فرم بالت ارير  السننجوم  هنني  ن تكنن ن

   ام صلة. متس ة،، مترخة م قعة،

كما يمكن الرج ا إلى استبيان مننا قبننل المراجعننة  قنن ائن ال ثننائق التشننغيلية   يرهننا مننن 
ل ثائق يتن استعراض ا في تصاريو  تراخي  البيئة  السجوم   يرها من  جل قائمة ميصلة من ا

 المراجعة.

  قنن انين  يتن إجننرا  ممليننام تيتنني  ميصننلة مننة بر ت كنن الم  التيتي  التيصيلي للم قة: .3
  تحديد نةاب المراجعة في الم قة للبحث من  دلة من: ،المراجعة

 االمتثال للمتةلبام التشريعية  التنظيمية. -

 الداخلية  المبادم الت جي ية.الت افق مة السياسام  ا جرا ام  -

 في هذه المرحلة يجب ان يتم:

 إبراق بةاقة التعريف ال ظييية مند دخ ل المنظمة. •

 المحافظة ملى الت اقن بين السجوم في المراجعة  الم ابوم  الموحظة. •

 .لمحد دية ال قمالحياظ ملى جد ل مرن  •

 . ب ل العناية الم نية ال اجبةترشيد االجت اد تعلن البر ت ك الم    استخدان •

  خ  ال قم الكافي لمراقبة ا حداث كما تحدث. •

 يجب  ن يتعا ن الجمية  تمان المراجعة  إنجاقها.  الم ني،ممارسة الحكن  •

 
ا  نظ  لعملي  الم اجع  انها جزء من مخطط للعثة  على  خطاء المةظفين لذلك قد  حدث بعض التعسف غال ا م (13)

واخفاء المعلةمات المهم  عن ف  ق الم اجع ، وفي ذلك سةء فهم الن الم اجع  هي لتقييم  داء المنظم  والتي  مكن لكل 

 المةظفين المشا ك  والمساهم  لتحسين األداء العام. 
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مراجعننة الال يان بمراجعة المعل مننام الماليننة البيئيننة برف ننة صنناحب المنظمننة  ف نناً ل نن ائن  •
 المعدم.

 :ما يليالغرض من ه ه الخة م   م:المعل ما ابلة العاملين لجمة م .4

 الحص ل ملى معل مام من السياسام اليعلية )الحالية  الساب ة(. -

 مرامام مدن االلتقان    االلتقان بال ان ن  متةلبام ا دارم. -

 ال مي بالت قعام  المتةلبام. -

 البحث من ا فكار  االقتراحام  التعلي ام ا فضل. -

يجننب االنتبنناه دائمننا إلننى اسننتخدان االختصننارام  االسننتخدان الميننرة للغننام ا جنبيننة،   
 فترام الصمم الة يلة خول الم ابلة، التك نام من جانب كاشف المعل مننام،  آرائننه الشخصننية، 

 :3UP مند إجرا  الم ابلة يستخدن مراقب الحسابام ت نية 

 التعامننل بةري ننة  د دم  ال ظيية،تيسار من :  في ا تبد  الم ابلة باالسWarm upالتم يد  -
 ضمان السرية  مدن الكشف من ه ية كاشف المعل مام. ب لتع د ا حادم، ير 

: الستال بأسئلة ميت حة مثننل لمننا ا  كيننف  متننى   يننن  منندن Open upالستال الميت ا  -
 الستال بن هل.

اتباا ا سئلة بأسننئلة  خننر  متصننلة مننة االسننتعانة بأمثلننة مننن  : يتنFollow upالمتابعة  -
 الماضي.

خول مرحلة استعراض  دلننة المراجعننة يجننب  ن تكنن ن نتننائج   استعراض ادلة المراجعة: .5
مننة تنن افر النندليل   تخضننة لمعننايير المراجعننة المراجعة فعالة،   اضحة   ير  امضة،

لتحديد ما إ ا كان يمثل دليل فعلي    كان كما يتن ت يين جمية نتائج المراجعة    الم ض مي،
 حدثاً ةارئاً،  لضمان كياية  دلة المراجعة خول المراجعة في الم قة يتن:

 تجمية المعل مام  استعراض ا،  جمة المعل مام ا ضافية حسب الحاجة. -

 المراجعة.التأكد من نتائج  -

 التلخي   الت ثيق لجمية النتائج  الموحظام. -

 ال ضايا التي تتةلب اهتمان ف ري.تحديد  -

 ا شارم لل ضايا المتعل ة  التي تحتاج إلى متابعة. -

 إمداد الم اد  استخو  المعل مام للتم يد للجلسة الختامية. -

ي دف االجتماا الختامي ليريننق المراجعننة  تاحننة اليرصننة فنني   جلسة االجتماا الختامية: .6
 ختان المراجعة في الم قة ليتن:

 معل مام من كبار ا داريين في الم قة.استخو  ال -

 تلخي   نشةة  نتائج المراجعة. -

 تحديد ن اة ال  م  الضعف. -

 مناقشة النتائج ا  لية  الت صيام  ا جرا ام التصحيحية. -

 ةرا النتائج التي تتةلب اهتماماً ف رياً. -

 ت ضيو ال ضايا العال ة  مخا ف   سئلة الم ظيين. -

 تابعة ما بعد المراجعة.االتياب ملى جد ل قمني لم -

يرامننى خننول الجلسننة الختاميننة االبتعنناد مننن ت جيننه  صننابة  :إجرا ام الجلسننة الختاميننة .7
 اسننتخدان الحجننج  االمنن ار،  المر نننة تجنناه اارا   السننلبيام، التعليننق ملننى  االت ننان،
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الرحيل بنند ن الت صننل إلننى اتينناب بشننأن ال ضننايا الخوفيننة    الجنند ل مدن      الخوفام،
 يتن:القمني لت ارير المتابعة   ن 

 ت ضيو  حل كل ال ضايا الخوفية قبل االجتماا. -
 افتتاا االجتماا باالمتراف بالتعا ن من  فراد الم قة. -
 ت دين الشكر  الثنا  مند الحاجة. -
 ر في جمية مست يام المنظمة.التركيق ملى ن اة ال  م    جه ال ص  -
 االستماا بانتباه  االستجابة السريعة. -
 مناقشة جمية النتائج بغض النظر من ل ن الم صر. -
 يتن كتابة كل ا دلة للحد من المج  د مند قيارم الم قة مست بوً. -

 مخرجات المراجعة داخل الموقع:  -ج

 نتائج المراجعة الم ث ة  ا دلة الداممة. .1
 ال ضة فيما يتعلق ب ان نية المتةلبام الداخلية.ت يين   .2
 ت دين ت صيام تحسين ا دا .  .3

 الدراسة الميدانية  السابع:المبحث  

مراجعااة المعلومااات الماليااة البيئيااة فااي التقااارير الماليااة إلجااراءات اختبااار اإلطااار المقتاارح 
 المنشورة

فننإن هنن ا   ،البحننثالنظري مننن شننرا لمن جيننة    ا ةارفي    الباحث ناستكماالً لما تنا له     
مراجعننة المعل مننام الماليننة  جننرا ام  اليصل يتنا ل إجرا  الدراسة الميدانية؛ لبنا  إةننار م تننرا  

 البحننثالبيئية في الت ارير المالية المنش رم،   ل  من خول تحديد مد  االتياب بننين ميننردام مينننة 
من خول تحليل  است را  آرا  المختصننين  البيئية،لية ح ل إجرا ام مملية مراجعة المعل مام الما

  تتنا ل الدراسة الميدانية الن اة ااتية: ،ب  ا المجال

 الميدانية: الدراسة أهداف أوالً:

،   لنن  مننن خننول البحننثيتمثل ال دف الرئيسي من الدراسة الميدانية في اختبار فننر ض 
 جننرا ام ممليننة مراجعننة التعرف ملى آرا  فئام مينة الدراسة ح ل امكانيننة بنننا  إةننار م تننرا 

 .في بيئة ا ممال المصريةالمعل مام المالية البيئية 

 الميدانية: الدراسة  فروض  ثانياً:

فنني  البحننث فننر ض صننيا ة البحننث  تح ي نناً لل نندف من ننا يمكننن  مشكلة  ةبيعة  ض    في
 :يلي ص رم اليرض العدمي   ل  كما

 الفرض الرئيسي للبحث: ينص الفرض الرئيسي على أنه: 

"ال ي جد اتياب ح ل إجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية البيئيننة فنني بيئننة ا ممننال 
 المصرية".

   الميدانية:  الدراسة  وعينة مجتمعثالثاً:  

 الميدانية كما يلي:تن تحديد مجتمة  مينة الدراسة 

 مجتمع الدراسة: -أ

يتك ن مجتمة الدراسة من اليئام  ام العوقة المباشرم بعمليننة المراجعننة،  تشننمل خمننس 
فئام هن: صاحب مكتبو شري ، مدير فريق مراجعة، مراجة   ل، مراجة، مراجة تحم التمننرين. 

 تتنن افر النن ين ا شخا  بين من ميردات ا تك ن  ن الميدانية الدراسة  مجتمة  اختيار  مند  ر مي   قد
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 االست صننا   قائمننة  فنني  النن اردم  ا سئلة  ف ن  ملى  ال درم  إلى  با ضافة   العملية،  العلمية  الخبرم  لدي ن
 من ا.  ا جابة

 عينة الدراسة:  -ب

 فنني  الةب يننة  العشنن ائية  العينننة   سننل ب  ملننى  االمتماد  من خول تحديد مجتمة الدراسة، تن
 ملننى  االست صننا   قنن ائن  بت قيةالباحث ن    قانقد     ( ميردم،133من )   المك نة  الدراسة  مينة  اختيار
شملم خمس فئام هن: صاحب مكتبو شري ، منندير فريننق مراجعننة، مراجننة    التي  العينة  ميردام

 المرسننلة االست صننا   اسننتمارام  منندد  (1)    ل، مراجة، مراجة تحننم التمننرين،  ي ضننو الجنند ل
 ا حصائي كما يلي: للتحليل  الخاضعة  المستلمة

 (1جد ل )
  للتحليل  الخاضعة  المستلمة المرسلة االست صا  استمارام  حجن الدراسة مينة فئام

 ا حصائي
 

 

 بنود العينة 

 

 

االستمارات  

 المرسلة 

 

 

االستمارات  

 المستلمة 

نسبة 

االستمارات  

  إلىالمستلمة 

 المرسلة 

 

 

االستمارات  

 المستبعدة 

 

 

االستمارات  

 الصحيحة 

االستمارات  

الخاضعة للتحليل 

 اإلحصائي 

 النسبة  العدد 

 %9.7 11 11 3 %82.4 14 17 صاحب/ شريك 

 %15.9 18 18 2 %90.9 20 22 مدير فريق مراجعة 

 %23.9 27 27 1 %90.3 28 31 مراجع أول 

 %33.6 38 38 1 %92.9 39 42 مراجع 

تحت   مراجع 

 التمرين 

21 20 95.2% 1 19 19 16.8% 

 % 100 113 113 8 ‚%90 121 133 اإلجمالي 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

 خصائص عينة الدراسة:رابعاً:  

  النسننب التكننرارام اسننتخراج ف نند تننن الدراسننة لعينننة الديم  رافيننة للخصننائ  بالنسننبة
 : كااتي   ل  الدراسة مينة  فراد خصائ  ملى التعرف ب دف   ل  المئ ية

 للمؤهل العلمي:  توزيع عينة الدراسة طبقًا -أ

ً   الدراسننة  مينة   فراد  لت قية  المئ ية   النسب  التكرارام  استخراج  تن  للمتهننل العلمنني   ف ننا
   : ( التالي2) بالجد ل م ضو ه  كما   ل 

 (2جد ل )
 العلميالمتهل  متغير حسب الدراسة خصائ  مينة المئ ية ل صف  النسب التكرارام

بكالوريوس  الفئات 

 محاسبة 

 جمالي إ ىخر أ مؤهالت  دكتوراه  ماجستير  دبلوم محاسبة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 

 % 100 113 %5.3 6 %10.6 12 %30.1 34 %10.6 12 %43.4 49 جمالي إ

 اإلحصائيالمصدر: نتائج التحليل 
 خصننائ  ميننردام ل صننف المئ يننة   النسننب  التكننرارام  يمثل   ال ي  السابق  الجد ل  من

ً   الدراسة  مينة الدراسننة حاصننل ن ملننى  ميننردام مينننة مننن%٩4.7 ن  فنجنند للمتهننل العلمنني،   ف ننا
  ن  ملننى   دبل مة دراسام مليا،  بكال ري س تجارم شعبة محاسبة، ممننا ينندل   ماجستير،  ،دكت راه
الدراسننة بمننا  الدراسة تتمتة ب در كافي من التأهيل العلمنني  المعرفننة المةل بننة مننن م ضنن ا  مينة
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فنني إجننرا  التحليننل البنناحث ن  يمكن ا من ف ن مبارام االست صا   ا جابة من ا بشكل يةمننئن إليننه  
 ا حصائي  النتائج التي يتن الت صل إلي ا.

 المراجعة:  مكتب في  الوظيفي للمركز  توزيع عينة الدراسة طبقًا -ب

ً  الدراسة مينة  فراد لت قية المئ ية   النسب  التكرارام  استخراج  تن  النن ظييي للمركننق  ف ا
 :   التالي (3)بالجد ل  م ضو ه  كما   ل  المراجعة،  مكتب في

 (3)جد ل 
المركق ال ظييي في   حسب الدراسة خصائ  مينة المئ ية ل صف  النسب التكرارام

 المراجعةمكتب 
 صاحب الفئات 

 شريك  /مكتب

مدير فريق  

 مراجعة 
 مراجع  مراجع أول 

مراجع تحت 

 التمرين 
 جمالي إ

 النسبة  العدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد 

 % 100 113 %16.8 19 %33.6 38 %23.9 27 %15.9 18 %9.7 11 جمالي إ

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

 مينننة  خصائ   فننراد  ل صف  المئ ية   النسب  التكرارام  يمثل   ال    السابق  الجد ل  من
ً   الدراسة  مينننة حجن من  %٩.7ميردم بنسبة    11 ن    فنجد  المراجعة،  مكتب  في  ال ظييي  للمركق   ف ا

 مينننة حجن من %15.٩ بنسبة ميردم 18  ن نجد حين في الدراسة تتمثل في صاحب مكتبو شري ،
 مينننة  حجننن  مننن  %23.٩بنسننبة    ميننردم  27   ن  نجنند  كمننا  يعمل ن كمنندرا  فريننق مراجعننة،  الدراسة

يعمل ن  الدراسة مينة حجن من %33.6بنسبة  ميردم 38  ن نجد كما الدراسة يعمل ن كمراجة   ل،
يعمل ن مراجعين تحننم  الدراسة مينة  حجن  من  %16.8بنسبة    ميردم  1٩   ن  نجد  مراجعين،   خيًرا

المعرفننة  ملي ا يت قة  ن يك ن لنندي ا التي تن إجرا  الدراسة العينة  ن  يضاً ملى  يدل  التمرين،  ه ا
 الدراسة. المةل بة من م ض ا

 للبرامج التدريبية الحاصل عليها:    توزيع عينة الدراسة طبقًا -ج

ً  الدراسة  مينة   فراد  لت قية  المئ ية   النسب  التكرارام  استخراج  تن  التدريبيننة للبرامج  ف ا
 :  التالي بالجد ل م ضو ه  كما   ل  ملي ا، التي تن الحص ل

 (4جد ل )
التكرارام  النسب المئ ية ل صف خصائ  مينة الدراسة حسب البرامج التدريبية الحاصل  

 ملي ا
برامج عالمية  الفئات

تدريبية في 

مجال 

التفتيش 

 البيئي 

برامج  

تدريبية 

محلية في 

مجال 

التفتيش 

 البيئي 

برامج  

تدريبية 

أخري ذات 

صلة  

ن  ئوبالش

 البيئية 

  علىحاصل 

شهادة مهنية 

متخصصة 

ن  ئوفي الش

 البيئية 

  علىحاصل 

شهادة مهنية 

متخصصة 

في المراجعة  

 البيئية 

 إجمالي ال يوجد

دد 
ع

بة 
س

ن
 

دد 
ع

بة 
س

ن
 

دد 
ع

بة 
س

ن
 

دد 
ع

بة 
س

ن
 

دد 
ع

بة 
س

ن
 

دد 
ع

بة 
س

ن
 

دد 
لع

ا
بة 

س
لن

ا
 

إجمال

 ي

8 7.1

% 

4 3.5

% 

9 8 % 1 0.9

% 

6 5.3

% 

85 75.2

% 

11

3 

100

% 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

 مينننة  خصائ   فننراد  ل صف  المئ ية   النسب  التكرارام  يمثل   ال    السابق  الجد ل  من
ً   الدراسة  مينننة حجننن  مننن  %7.1ميننردام بنسننبة    8 ن    فنجنند  ملي ننا،  الحاصل  التدريبية  للبرامج   ف ا

 ميننردام 4  ن نجد حين في البيئي، التيتي   مجال  في  تدريبية  مالمية  الدراسة حاصل ن ملي برامج
 البيئي ،  التيتي   مجال  في  محلية  تدريبية  حاصل ن ملي برامج  الدراسة  مينة  حجن  من  %3.5  بنسبة
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  ام  اخننري  تدريبية  حاصل ن ملي برامج  الدراسة  مينة  حجن  من  %8بنسبة    ميردام  ٩   ن  نجد  كما
حاصننله ملنني   الدراسننة  مينننة  حجننن  من  %0.٩بنسبة    ميردم  احدم   ن  نجد  كما  البيئية،  بالشتن  صلة
 مينننة حجننن مننن %5.3ميننردام بنسننبة  6 ن   البيئيننة، كمننا نجنند  الشننتن  في  متخصصة  م نية  ش ادم

 ميننردم  85   ن  نجنند  البيئيننة،   خيننراً   المراجعننة  فنني  متخصصة  م نية  ش ادم  الدراسة حاصل ن ملي
هنننا     ن  ملى  يدل  لن يحصل ا ملي  ي برامج تدريبية،  ه ا  الدراسة  مينة  حجن  من  %75.2بنسبة  

 هنن ا   البحننثجق اً من مينة الدراسة قنند حصننل ا ملنني بننرامج تدريبيننة متخصصننة مننن م ضنن ا  
 .  البحثينعكس ملي الي ن الجيد لم ض ا 

 الخبرة: لسنوات توزيع عينة الدراسة طبقًا -4

ً  الدراسننة مينة  فراد لت قية المئ ية  النسب  التكرارام  استخراج  تن  لسننن ام الخبننرم  ف ننا
 :  التالي بالجد ل م ضو ه  كما   ل 

 (5)جد ل 
 سن ام الخبرم  حسب الدراسة خصائ  مينة المئ ية ل صف  النسب التكرارام

 5ملللللن  أقلللللل الفئات 

 سنوات

سللنوات  5مللن 

أقلللل ملللن  إللللى

 سنوات10

سلنوات 10من  

أقلللل ملللن  إللللى

 سنة15

سلللنة  15ملللن 

أقلللل ملللن  إللللى

 سنة20

سلللنة 20ملللن 

 فأكثر

 أجمالي 
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ا
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إجمال 

 ي

22 19.5

% 

27 23.9

% 

23 20.4

% 

14 12.4

% 

27 23.9

% 

11

3 

100

% 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي 

 مينننة  خصائ   فننراد  ل صف  المئ ية   النسب  التكرارام  يمثل   ال    السابق  الجد ل  من
ً   الدراسة لدي ن خبرم   الدراسة  مينة  حجن  من  %1٩.5  بنسبة  ميردم  22   ن  فنجد  لسن ام الخبرم،   ف ا
 5الدراسة لدي ن خبننرم مننن  مينة حجن من %23.٩بنسبة  ميردم 27  ن نجد كما سن ام،  5 قل من  

ً   سن ام،  10سن ام إلى  قل من    الدراسننة  مينننة  حجن  من  %20.4  بنسبة   ميردم  23   ن  نجد    يضا
مننن حجننن  %12.4ميردم بنسننبة  14بينما نجد  ن  سنة، 15سن ام إلى  قل من  10لدي ن خبرم من  

 %23.٩ بنسبة ميردم 27  ن  نجد  سنة،  خيراً   20سنة إلى  قل من  15مينة الدراسة لدي ن خبرم من  
سنة فأكثر،  ه ا ينعكس بد ره ملى قنندرم  فننراد العينننة   20لدي ن خبرم من  من حجن مينة الدراسة  

من حجن مينننة الدراسننة   %80.5ملى ف ن  سئلة االست صا   ا جابة من ا بدقة، حيث نجد  ن نسبة  
 سن ام. 5لدي ن خبره  كثر من 

الدراسة يتضح أن العينة الخاضعة   لعينة  الديموغرافية  من خالل التحليل الوصفي للخصائص
 للدراسة مؤهلة علمًيا وعملًيا لفهم أسئلة االستقصاء واإلجابة عنها بدقة.  

 اً: تصميم أداة البحث:خامس

ملى استمارم االست صا  كأحد  د ام جمة البيانام،  تن إمداد ا سئلة التنني   البحثامتمد  
مرامننام البنناحث ن  لم ض ا الدراسة،  ل نند حننا ل    تضمنت ا ال ائمة بعد االنت ا  من ا ةار النظري

 الدقة  البساةة مند صيا ة العبارام لس  لة ف م ا،   ل  من خول ما يلي:  

 ت ضيو بعض المصةلحام الخاصة بم ض ا الدراسة.  (1
الحص ل ملى معل مام مامة من  فراد العينة تتعلق )المتهننل العلمنني، المركننق النن ظييي  (2

 المراجعة، البرامج التدريبية الحاصل ملي ا، سن ام الخبرم(.في مكتب  
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تن االمتماد في تصمين قائمة االست صا  ملى م ياس ليكرم الثوثي   لنن  ل ينناس إجابننام  (3
  فراد العينة،   ل  كما ه  م ضو في الجد ل التالي:

 (6جد ل )
 التصنيف  ف اً لم ياس ليكرم الثوثي

 موافق غير  محايد  موافق التصنيف 

 1 2 3 الدرجة 
  قد تن ت سين استمارم االست صا  إلى مدم  جقا : 

 تعريف المصةلحام ال اردم في قائمة االست صا . ا  ل:الجق  

 سئلة تتعلق بمعل مام مامننة مننن ا شننخا  النن ين قننام ا بتعبئننة اسننتمارم   الثاني:الجق   
  البننرامج، المراجعننة مكتننب فنني النن ظييي  المركننق، العلمنني االست صا  من حيث االسن،  المتهل

 الخبرم.  سن ام، ملي ا الحاصل التدريبية

  يتضمن  سئلة قائمة االست صا    ل  ملى النح  التالي:  الثالث:الجق  

 يتضننمن هنن ا المحنن ر العبننارام الخاصننة بننإجرا ام ممليننة مراجعننة   الرئيسنني:المح ر  
 المعل مام المالية البيئية.

 

 ساً: اختبار ثبات وصدق المقاييس المستخدمة في الدراسة:ساد

 المستخدمة في الدراسة   ل  كما يلي:يمكن اختبار ثبام  صدب الم اييس 

 التحقق من مستوي الثبات في المقاييس: (1

  ي،  مرم  كل  في  تةبي ه  مند  مت اربة  قرا ام  الم ياس  يعةي  درجة   ي  إلى  بالثبام   ي صد
 منندم  ا فننراد  نيننس  ملننى  ت قيع ننا  إمننادم  تننن  إ ا  كبيننر  بشننكل  تغيرها   مدن  االستمارم  نتائج  است رار
  ليننا معامننل  هم ننا ةننرب بعنندم االست صننا  ثبننام اختبننار  يننتن معينننة، قمنيننة فتننرام خننول  مرام

  مننندما  ال احنند، الصننير بننين قننين يأخ  المعامل ه ا  ن  نجد، (Cronbach's Alpha) كر نبار
 نسننبة   %60  نسننبة  امتبننار   يمكن،  االست صا   ثبام  إلي  يشير  ه ا  فإن  ال احد  من  قريبة  قيمته  تك ن
 إجمالي  ارتباة  معامل  له  متغير   ي  استبعاد  يتن   نه  موحظة  مة،  االست صا   ثبام  ملى  للحكن  م ب لة

(Item – Total – Correlation) نيسننه الم ينناس فنني المتغيننرام بنناقي  بننين بينه %30 من  قل ،
 :كااتي بحثال في المستخدن للمح ر الثبام درجة قياس   يتن

 

الخاااص بتحديااد إجااراءات عمليااة مراجعااة المعلومااات الماليااة قياس مستوى الثبات في المحور 
 البيئية:

 إجننرا ام المح ر الخا  بتحدينند  يتن استخدان معامل  ليا كر نبار ل ياس درجة الثبام ف
 البيئية،   ل  كما ه  م ضو في الجد ل التالي:  المالية المعل مام مراجعة مملية
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 (7)جد ل 
 البيئية المالية المعل مام مراجعة مملية  إجرا ام ت يين ثبام المح ر الخا  بتحديد  

 Correlated عدد المقاييس 

item_ total 

correlation 

معامل ألفا  

كرونباخ )مقياس  

 الثبات( 

عدد  

العبارات  

 المحذوفة

معامل ألفا  

كرونباخ بعد  

 الحذف 

1X1 0.441  

 

 

 

0.837 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

0.837 

2X1 0.521 

3X1 0.546 

4X1 0.586 

5X1 0.523 

6X1 0.618 

7X1 0.463 

8X1 0.534 

9X1 0.531 

10X1 0.520 

11X1 0.435 

12X1 0.673 

13X1 0.464 

14X1 0.512 

 المصدر: نتائج التحليل ا حصائي

 ،%30معامننل ارتبنناة إجمننالي  ملننى مننن  العبارام  اممن الجد ل السابق نجد  ن جمية 
(  ه  معامننل ثبننام مرتيننة،  بالتننالي يتمتننة 0.837با ضافة إلى  ن معامل  ليا ل  ا المح ر يبل  )

 ه ا المح ر بدرجة مالية من الثبام.

 االستبانة:التحقق من مستوي الصدق في  (2

 ل ياسه،  ضعم ما ل ياس   ل   هداف ا؛ تح يق ملى  ال ياس   دام  قدرم  مد   بالصدب  ي صد
 المحتنن    صنندب   هننن  الصنندب  مننن   ننن اا  بعنندم  االسننتبانة  صنندب  مننن  للتأكنندالبنناحث ن    استعان   قد

 . الداخلي االتساب  صدب ال اتي  الصدب

 :المحتوى صدق  -

 الج انننب كننل فنني  قياسننه  المننراد  الشنني   خصائ   الم ياس  يشمل  مد    ي  إلى  به   ي صد
 الدراسة  إنما م ض ا ح ل الممكنة ا سئلة كل ملى تحت   ال المصممة ا دام   حيث إن  الوقمة،

 تلنن    ن  مننن  التأكنند  ينبغنني  فإنننه   لنن ل   الدراسننة  م ضنن ا  حنن ل  ا سننئلة  مننن  بعينةالباحث ن    كتيىي
 بحننثال  دام بعننرضالبنناحث ن  قان  قد ،بحثال م ض ا محت   لتغةية  كافية  ا سئلة  من  المجم مة

   لنن  الدراسننة؛ مجننال فنني المتخصصننين ا كنناديميين المحكمين من  مدد  ملى  ا  لية  ص رت ا  في
 الناحيننة  مننن   دقت ننا  الي ننرام   ضنن ا   منندي  بحننثال  متغيرام  قياس  ملى  االستبيان  قدرم  من  للتأكد
 مننا ل ينناس االسننتبيان مبننارام مننن مبننارم  كننل  مو مة  مد   ح ل  المحكمين   را    استةوا  العلمية
 بمننا بننهرائ ن ا خ  تن  قد المناسبة،   ير  العبارام  ن ل         تصحيو  تعديل    جرا    جله   ضعم
 .بحثال  هداف  يح ق

 الذاتي:  الصدق -

 لمعامننل  التربيعنني  الجنن ر  إيجاد  ةريق  من    ل   للمحا ر الثوثة  ال اتي  الصدب  حساب  تن
                         يلي:    كما الثبام
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 (8جد ل )
 نتائج الصدب ال اتي لم اييس الدراسة 

كرونباخ )مقياس   ألفامعامل  المحور

 الثبات( 

 الصدق الذاتي 

 0.915 0.837 رئيسي ال محورال

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي        

بدرجننة صنندب مرتيعننة،  هنن ا يتكنند ملننى  ن  المحنن ر نجنند تمتننة ( السننابق8)  جنند ل  من
 الصدب. من مالية بدرجة  تمتةي االست صا 

 صدق االتساق الداخلي: -

يمكننن قينناس صنندب االدام المسننتخدمة   لنن  ب ينناس قنن م االرتبنناة بننين درجننام المجننال 
 التالي: درجام  سئلة الم ياس الكلية،   ل  كما ه  م ضو في الجد ل 

 (٩جد ل )
 للي رام  الكلي   المعدل المجال معدل االرتباة بين معاموم نتائج

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

كنن ن يمن الجد ل السابق نجد  ن معاموم االرتباة الساب ة م ب لة  دالة إحصائياً  بنن ل   
للتةبيق ملى مينننة قد تأكدم من ثبام  صدب االستبانة،  ب ل   صبحم االستبانة صالحة الباحث ن  
 الدراسة.

 اً الرموز اإلحصائية المستخدمة:بعسا

 بإمةا  رم ق  سئلة المحا ر ملى النح  التالي:   الباحث ن قان 

X114 X11..........  : . ترمق إلى العبارام التي ت يس المعل مام الخاصة باليرض 

  ً  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:ثامنا

إلجوو اءات والمتمثلوو  فووي بنوواء إتووا  مقتوو       حوو باخت ووا  فوو و  الال وواحثةن  قةم   لكى  
م اجع  المعلةمات المالي  ال يئي  في التقا    المالي  المنشة  ، فقد تووم االعتموواد علووى مجمةعوو  موون 

 اإلطار تحديد  

 مراجعة لعملية العام

 المالية المعلومات

 البيئية 

 إجراءات

 مراجعة عملية

 المالية المعلومات

 البيئية 

تقرير   إعداد

 المعلومات مراجعة

 البيئية  المالية

المتو

 العام سط

 لالستقصاء 

 إجراءات

 عملية

 مراجعة

 المعلومات

 البيئية  المالية

Pearson 

Correlation 

.018 1 **.589 .767
** 

Sig. (2-

tailed) 

.850  .000 .000 

N 113 113 113 113 

 المتوسط

 العام

 لالستقصاء 

Pearson 

Correlation 

**.527 **.767 **.763 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000  

N 113 113 113 113 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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ولكووى نقووةم بتحد وود األسوواليب (، SPS 22األساليب اإلحصائي  باستخدام حزم  ال  امج اإلحصائي  )
ئي  المناسوو   لط يعوو  الد اسوو  الميدانيوو  فووإن األموو   تطلووب  وال  مع فوو  التة  وو  اإلحصووائي اإلحصا

علووى اخت ووا  كةلمج ور_سووم نةر لمع فوو  ال وواحثةن للمجتم  الذى سح ت منه العين ، وقد اعتموود  
مدى ت عي  بيانووات الد اسوو  للتة  وو  الط يعووي، و قووةم اختيووا  كةلمج ور_سووم نةر علووى اخت ووا  

 م بأن المجتم  المسحةب منه العين   ت   التة    الط يعي.ف   العد

بالم ارنة بمست   المعن يننة   (Sig) يتن اتخا  ال رار ملى قيمة مست   الداللة ا حصائية  
(α )  فإ ا كانم  قيمة(Sig  )  كبر من قيمة (α) فننإن  لنن  يعنننى قبنن ل فننرض العنندن بننأن المجتمننة ،

المسح ب منه العينة يتبة الت قية الةبيعي،  بالتالي يتن االمتماد ملى ا ساليب ا حصائية الخاصة 
 (Sig)  ما إ ا كانم قيمننة مسننت   الداللننة ا حصننائية،  Parametric Testsالمعلمي باالختبارام 

 ل  ملى قب ل اليرض البديل بننأن البيانننام ال تتبننة الت قيننة دل    (α) قل من قيمة مست   المعن ية  
الةبيعنني،  فننى هنن ه الحالننة يننتن االمتمنناد ملننى ا سنناليب ا حصننائية الخاصننة باالختبننارام 

، بحننثبتةبيق هنن ا االختبننار ملننى مينننة الالباحث ن  قان  ل د  Non Parametric Testsالومعلمية
 التالي:  ل  كما ه  م ضو بالجد ل 

 ( 10)جدول 
 ( الختبار الطبيعيةS- K)اختبار نتائج  

 حصاء االختبارإ الدراسة  محاور 

Kolmogorov_ 

Smirnov 

مستوى الداللة  

 اإلحصائي 

Asymp Sig 

 القرار 

المعلومات   مراجعة  عملية  إجراءات 

 المالية البيئية 

 غي  ت يعي 0.000 2.064

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

لجمية المحا ر  قل من   (Sig)( السابق نجد  ن مست   الداللة ا حصائية  10)جد ل  من  
 بالتالي يتن قب ل اليرض البديل بأن البيانام الخاصة ب  ه المحننا ر (، 0.05α=مست ي المعن ية )

مسح بة من مجتمننة ال يتبننة الت قيننة الةبيعنني،  بالتننالي يننتن االمتمنناد ملننى ا سنناليب ا حصننائية 
 باالختبارام الومعلمية.  الخاصة

 بعد تحديد ةبيعة البيانام المستخدمة في الدراسننة الميدانيننة  التأكنند مننن صننحة اسننتخدان 
ا حصائية بالنسبة الختبار جمية الير ض فإننا نجنند  ن ا سنناليب ا حصننائية المسننتخدمة   ا ساليب

 في الدراسة هي:  

ممل تحليل  صيى لكل ف رم من ف رام االست صا :   ل  لمعرفة التكرارام  النسننب المئ يننة - 
 المت سة الحسابي  االنحراف المعينناري؛   لنن  لل قنن ف ملننى االتجنناه العننان لةجابننام 
  ل  لكننل مبننارم مننة موحظننة  ن تيسننير المت سننةام  ف نناً لم ينناس ليكننرم يكنن ن  ف نناً 

 للجد ل التالي:  

 ( 11)جدول 
 ليكرت لمقياس  وفقاً  المتوسطات تفسير

 المستوى المتوسط المرجح 

 غي  مةافق  1.4   -      1

 محا د  2.4   - 1.5

 مةافق  3   - 2.5
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:  ه  اختبار  ير معلمي يك ن ال دف منه ه  معرفة مننا إ ا كننان هنننا  Chi-Squareاختبار  -ب
فر ب معن ية  ام داللة إحصائية بين التكرار المت قة  التكرار المشاهد المتمثل فنني آرا  
العينة   ل  لكل مبارام االست صا ،  يتن معرفة  ل  من خننول م ارنننة مسننت ي الداللننة 

لكل ف رم    اسننتجابة، فننإ ا كانننم قيمننة مسننت ي ( α)بمست ي المعن ية   (Sig)ا حصائية  
 ن هنننا  فننر ب   ملننى لنن     ( دلα قننل مننن مسننت ي المعن يننة )  (Sig)الداللة ا حصائية  

معن ية  ام داللة إحصائية بين التكرار المت قة  التكرار المشاهد،  ه ا يعني  هميننة هنن ه 
 الي رم    االستجابة.

لمنني يسننتخدن للم ارنننة بننين آرا   كثننر مننن مجمنن متين اختبننار فرينندمان:  هنن  اختبننار ال مع-ج
مرتبةتين، حيث ي  ن ه ا االختبار بإمةا  ترتيننب لكننل مجم مننة،  يعكننس هنن ا الترتيننب 

بمسننت ي   (Sig همية ه ه المجم مة،   ل  من خول م ارنة مست ي الداللة ا حصننائية )
يعننني  جنن د اختوفننام فننإن  لنن     (α)(  قل مننن قيمننة  Sigفإ ا كانم قيمة )( αالمعن ية )
 ج هرية.

  ً  ونتائج التحليل اإلحصائي:  البحث: اختبار فروض تاسعا

 وذلك كما يلي:   البحثيتم تناول نتائج التحليل االحصائي واختبار صحة فروض 
  لليرض:نتائج اختبارام التحليل ا حصائي - 

حنن ل إجننرا ام ممليننة  البحننثين  اليرض ملى  نه:" ال ي جد اتياب بين ميردام مينة  
 ". في بيئة ا ممال المصرية مراجعة المعل مام المالية البيئية

يتن اختبار  ل  اليرض من خول قياس استجابام مينة الدراسة ملى ا سئلة في اسننتمارم 
للبيانننام با ضننافة إلننى االختبننارام الخاصننة االست صا   لنن  مننن خننول ممننل دراسننة استكشننافية  

 بالير ض   ل  ملى النح  التالي:  

نتننائج التكننرارام  النسننب المئ يننة  ال سننة الحسننابي  االنحننراف المعينناري المتعل ننة  .1
 التالي: ( 12)الجد ل كما ي ضح ا  ،البيئية بإجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية

 ( 12جدول )
 فرض الرئيسيالنتائج التحليل الوصفي لعبارات 

 غير موافق محايد موافق العبارة
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 االتجاه العام

1X1 88 18 7 2.7168 0.57429  مةافق 

77.9 % 15.9 % 6.2 % 

2X1 79 32 2 2.6814 0.50472  مةافق 

69.9 % 28.3 % 1.8 % 

 

3X1 

 مةافق  0.53081 2.7434 5 19 89

78.8 % 16.8 % 4.4 % 

4X1 90 20 3 2.7699 0.48198  مةافق 

79.6 % 17.7 % 2.7 % 

5X1 85 26 2 2.7345 048214  مةافق 

75.2 % 23 % 1.8 % 

6X1 92 19 2 2.7965 0.44640  مةافق 

81.4 % 16.8 % 1.8 % 

7X1 91 19 3 2.7788 0.47687  مةافق 

80.5 % 16.8 % 2.7 % 

8X1 81 29 3 2.6903 0.51892  مةافق 

71.7 % 25.7 % 2.7 % 
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 غير موافق محايد موافق العبارة
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 االتجاه العام

9X1 89 21 3 2.7611 0.48687  مةافق 

78.8 % 18.6 % 2.7 % 

10X1 96 14 3 2.8230 0.44781  مةافق 

85 % 12.4 % 2.7 % 

11X1 95 16 2 2.8230 0.42741  مةافق 

84.1 % 14.2 % 1.8 % 

12X1 95 15 3 2.8142 0.45412  مةافق 

84.1 % 13.3 % 2.7 % 

13X1 86 23 4 2.7257 0.52181  مةافق 

76.1 % 20.4 % 3.5 % 

14X1 94 17 2 2.8142 0.43402  مةافق 

83.2 % 15 % 1.8 % 

 مةافق  0.48487 2.7623 44 288 1250 االجمالي 

79 % 18.2 % 2.8 % 

 اإلحصائيالمصدر: نتائج التحليل 

( السابق نجد  ن التحليل المبدئي للمت سةام يشير إلى  ن هنا  اتجاه مننان 12من جد ل )
 المتعل ننة  الرئيسننيمننن  فننراد مينننة الدراسننة ملننى الم اف ننة ملننى العبننارام التنني تختبننر اليننرض 

للعبننارام بلنن  البيئيننة، حيننث نجنند  ن المت سننة العننان   الماليننة  المعل مننام  مراجعننة  مملية  بإجرا ام
 ما تن م ارنته بالمت سة المرجو الخا  بم ياس ليكرم. إ ا(  ه  مت سة مرتية 2.7623)

الختبننار منند  اتينناب  Chi-Squareيتن استخدان اختبار  لليرض:Chi-Square  نتائج اختبار -ب
البيئية،   ل  كمننا   ميردام مينة الدراسة ح ل إجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية

 ه  م ضو في الجد ل التالي:

 ( 13)جدول 
 للفرض Chi-Square نتائج اختبار

 العبارة م
نسبة 

 الموافقة

قيمة 

Chi-

Square  

 المحسوبة

مستوي 

الداللة  

اإلحصائية  

sig 

 القرار 

لمراجعة   1 التخطيط  مرحلة  تبدأ 

البيئية المالية  تحديد ب  المعلومات 

و   المراجعة، هداف  أنطاق 

المالئم  المراجعة  فريق  وتخصيص 

 . طبقاً للنشاط واألهداف

في  0.000 37.265 % 77.9 وضرورية  مؤثرة  الخطوة 

عملية   إجراءات  تحديد  مرحلة 

المالية  مراجعة   المعلومات 

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار 

   المقترح

يتم إعداد استبيان أولي لتحديد   2

اإلجراءات والسياسات البيئية  

الداخلية والمبادئ التوجيهية لوضع  

خطة مبدئية لمراجعة األنشطة  

 البيئية في موقع التشغيل. 

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 33.850 % 69.9

تحديد إجراءات عملية مرحلة 

مراجعة المعلومات المالية  

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

   المقترح

  البد أن يتم استعراض المعلومات 3

 األساسية للمراجعات السابقة.

في  0.000 40.858 % 78.8 وضرورية  مؤثرة  الخطوة 

عملية   إجراءات  تحديد  مرحلة 

المالية   المعلومات  مراجعة 

في بناء اإلطار البيئية ومن ثم  

   المقترح

في  0.000 44.841 % 79.6زيارة أولية لمراجعة يتم إجراء  4 وضرورية  مؤثرة  الخطوة 
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 العبارة م
نسبة 

 الموافقة

قيمة 

Chi-

Square  

 المحسوبة

مستوي 

الداللة  

اإلحصائية  

sig 

 القرار 

موقع التشغيل للتأكد من شمولية  

 نطاق المراجعة. 

عملية   إجراءات  تحديد  مرحلة 

المالية   المعلومات  مراجعة 

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار 

   المقترح

شمولية نطاق  بعد التأكد من   5

المراجعة يتم تطوير استبيان موقع 

التشغيل والدليل االسترشادي  

ألنشطة مراجعة المعلومات المالية 

البيئية )بروتوكول المراجعة 

 البيئية(. 

في  0.000 38.947 % 75.2 وضرورية  مؤثرة  الخطوة 

عملية   إجراءات  تحديد  مرحلة 

المالية   المعلومات  مراجعة 

بناء اإلطار البيئية ومن ثم في  

   المقترح

مراجعة األنشطة الفعلية  يجب  6

والمعلومات التشغيلية لموقع  

 التشغيل.

في  0.000 49.726 % 81.4 وضرورية  مؤثرة  الخطوة 

عملية   إجراءات  تحديد  مرحلة 

المالية   المعلومات  مراجعة 

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار 

 المقترح 

الوثائق يتم تحديث وترتيب كافة  7

وتنقيحها واستعراض خطة 

 المراجعة واألوامر اللوجستية. 

في  0.000 46.664 % 80.5 وضرورية  مؤثرة  الخطوة 

عملية   إجراءات  تحديد  مرحلة 

المالية   المعلومات  مراجعة 

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار 

   المقترح

يتم عمل جلسة افتتاحية مع مدير   8

للتعريف  موقع التشغيل والموظفين 

 بأعضاء فريق المراجعة.

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 33.212 % 71.7

مرحلة تحديد إجراءات عملية 

مراجعة المعلومات المالية  

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

   المقترح

يتم إجراء مقابالت مع العاملين   9

للحصول على معلومات عن  

 والسابقة. السياسات الفعلية الحالية 

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 43.124 % 78.8

مرحلة تحديد إجراءات عملية 

مراجعة المعلومات المالية  

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

 المقترح 

يتم إجراء مراجعة للسجالت   10

 والوثائق والمستندات ذات الصلة. 

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 57.372 % 85

تحديد إجراءات عملية مرحلة 

مراجعة المعلومات المالية  

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

 المقترح 

يتم إجراء عمليات مراجعة تفصيلية   11

لموقع التشغيل ومقارنتها بالسجالت  

 والمقابالت والمالحظات. 

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 55.938 % 84.1

مرحلة تحديد إجراءات عملية 

المعلومات المالية  مراجعة 

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

 المقترح 

يتم تصنيف أدلة ونتائج المراجعة  12

وتقييمها لتحديد ما إذا كانت تمثل 

دليل فعلي أو كانت نتيجة حدث 

 طارئ.

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 55.018 % 84.1

مرحلة تحديد إجراءات عملية 

المالية  مراجعة المعلومات 

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

 المقترح 
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 العبارة م
نسبة 

 الموافقة

قيمة 

Chi-

Square  

 المحسوبة

مستوي 

الداللة  

اإلحصائية  

sig 

 القرار 

تُعقد جلسة ختامية إلجراء ختام  13

 المراجعة في موقع التشغيل.

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 37.195 % 76.1

مرحلة تحديد إجراءات عملية 

مراجعة المعلومات المالية  

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

 المقترح 

إجراءات ختام المراجعة بجمع  تبدأ  14

وتنظيم المعلومات التي تم جمعها 

 إلعداد تقرير المراجعة. 

الخطوة مؤثرة وضرورية في  0.000 53.761 % 83.2

مرحلة تحديد إجراءات عملية 

مراجعة المعلومات المالية  

البيئية ومن ثم في بناء اإلطار  

 المقترح 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي

 الجد ل السابق نجد  نه:من 

يتن رفض اليرض اليرمي  قب ل اليرض البديل ال ائل بأنه ي جد اتياب بين ميردام مينننة 
الماليننة البيئيننة، هامننة   المعل مننام  مراجعننة  ممليننة  خةنن ام الخاصننة بننإجرا امالبأن جمية    البحث

 .%٩5بدرجة ث ة    متثره، ضر رية 

يتن معرفة ا همية النسبية ارا  المست صي من ن بخص   مد  اتياب مينننة   اختبار فريدمان:-ج
في بيئة ا ممال المصننرية ح ل إجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية البيئية    البحث

   ل  كما ه   اضو من الجد ل التالي:
 ( 14)جد ل 

 البيئية المالية المعل مام مراجعة مملية إجرا ام ح ل من ن المست صي ارا  النسبية ا همية

-Chi)قيمة  متوسط الرتب العبارة 

Square) المحسوبة 

متوسط الداللة 

 اإلحصائية

(Sig) 

1X1 7.39  

 

 

 

 

23.169 

 

 

 

 

 

0.040 

2X1 6.91 

3X1 7.47 

4X1 7.51 

5X1 7.32 

6X1 7.70 

7X1 7.59 

8X1 6.99 

9X1 7.47 

10X1 7.88 

11X1 7.86 

12X1 7.86 

13X1 7.27 

14X1 7.78 

 المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي
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 مننن  قننل  هنني( Sig= 0.040) ا حصننائية الداللننة من الجد ل السابق نجنند  ن مسننت  
،  هنن ا ينندل ملننى  ن هنننا  فر قنناً  ام داللننة إحصننائية بننين آرا  (α=  0.05) المعن يننة مسننت  

ح ل العبارم ا كثر  همية في تحديد إجننرا ام ممليننة مراجعننة المعل مننام الماليننة المست صي من ن  
 البيئية،  الجد ل السابق ي ضو الترتيب الخا  با همية النسبية لكل خة ه من الخة ام.

مما سبق نستنتج  نه تن رفض اليرض العدمي ال ائل بعدن  ج د ت افق بين ميننردام مينننة 
مراجعة المعل مام المالية البيئيننة،  قبنن ل اليننرض البننديل ال ائننل بأنننه ح ل إجرا ام مملية    البحث

ح ل إجرا ام مملية مراجعة المعل مام المالية البيئية،   لنن   البحثي جد اتياب بين ميردام مينة 
 .%٩5بدرجة ث ة 

 

 لمبحث الثامنا

 بحثخالصة ونتائج وتوصيات ال

 جننرا ام مراجعننة المعل مننام   إةننار  اقتننراا  محا لننة  فنني  بحننثلل  الرئيسنني  ال دف  تمثل
 ت صل الباحث ن مننن خننول  المصرية،في الت ارير المالية المنش رم في بيئة ا ممال المالية البيئية  

 إلى استنباة مدم دالالم  هم ا: بحثمرض الجانب النظري لل

مجننال   فنني   متخصصننننة   منننندربة  مننننتهلة  كنننن ادر  المراجعة  يتدي مدن امتو  مكاتب -1
 .البيئية المالية المعل مام كيا م مملية مراجعة من المراجعة البيئية تضعف

يك ن لديه التأهيل العلمي  العملي لمراجعة المعل مام المالية  ن  ينبغي لمراقب الحسابام   -2
 البيئة  تخييض مخاةر المعل مام.

ل ضننايا البيئننة  ا   ر البيئيةا مضر رم  ضة دليل إرشادي لتعامل مراقب الحسابام مة    -3
 اسننتخدان ملننى السننيةرم ب ننا،  نظننان  االتجننار المخليننام   رصنند  إدارم  نظانالناشئة مثل  

    اليعليننة ال ان نيننة لةجننرا ام الننداخلي  النيايننام،  التسننجيل الةبيعية  الةاقننة  الم ارد
 االمتثال لل  انين. مدن  م  بام المعل ة،  الغرامام

 الباحثون من خالل إجراء االختبارات اإلحصائية إلى عدة نتائج كما يلي:كما توصل 

تن الت صل إلى إجرا ام لعملية مراجعة المعل مننام الماليننة البيئيننة فنني الت ننارير الماليننة  
 المنش رم في بيئة ا ممال المصرية.

 من يمكن اقتراح التوصيات التالية: بحثواستناداً إلى النتائج التي توصل إليها ال

بمراجعننة  المتعم ننة رفا المعنن  امالخبننركتسنناب ضننر رم تنندريب مراقبنني الحسننابام ال -1
المسننتمر لتعقيننق المعننني المعل مام المالية البيئيننة،  االهتمننان بننن احي التنندريب  التعلننين 

 ل ن.الكيا م الم نية  

 .ت االبيئية  مراجع المعل مام الماليةملى ت نيام الرقابة  قيقتع ضر رم -2

ضر رم  ضة تشريعام   نظمة جديدم  تصمين البرامج لتحسين  تنيي  االتياقيام البيئيننة  -3
  ر بيئي.ظممليام مراجعة لألنشةة من من إجرا المتعددم  نشر إرشادام بشأن 
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 مراجع البحث

 المراجع العربية:

 فووي األعلووى ال قووابي ومسوولوليات الجهووا  (، "دو 1992) للمحاسوو ات، الم كووز  الجهووا  .1

 -  سوو تم  25)  مصوو   لإلنتةسوواى،  عشوو   الخووام   الوودولي  ال يئ "، الموولتم   م اجع 

 (.1992   كتةب 2

تحسووين   فووي(، "دو  المحاسوو   والم اجعوو  ال يئيوو   2015)على،  الفاتح الطيب ع د هللا حاج   .2

د اس  حال  د ةان الم اجع  القةمي وعين  من مكاتب الم اجعوو    :كفاء  األداء ال يئي

السووةدان للعلووةم  العليووا جامعوو كليوو  الد اسووات  ماجسووتي ،السووةداني "،  سووال  

 .والتكنةلةجيا، السةدان

 .2019وتعد التها لعام  المعا ي  المحاس ي  المص    .3

(، "الم اجعوو  ال يئيوو  وسوو ل تط يقهووا فووي الجزائوو  علووى ضووةء 2018)  وانووي،بووة حفوو   .4

("،  سال  الدكتة اه 2016-2013حال  مجم  سةنات اك )  الدولي  د اس التجا ب  

التسوويي  والعلووةم التجا  وو ،   وعلووةمكليوو  العلووةم االقتصوواد      االقتصوواد  ،في العلةم  

 جامع  ابي بك  بلقا د، الجزائ .

"  همي  القياس واإلفصا  عوون التكوواليف ال يئيوو    (،2013)مهاوات،  جمال خنشة  ولع يد    .5

، كلي  العلةم اإلنسوواني  وعلووةم 32  اإلنساني ، العددفي التقا    المالي "، مجل  العلةم  

 بسك  .التسيي  جامع  

"  ثوو  اإلفصووا  المحاسوو ي عوون التكوواليف ال يئيوو  فووي ت شوويد (،2012)جيجووان،  حذام فووالح   .6

 اء والتمة ل وتحقيق ميز  تنافسي  للش كات د اس  استطالعيه آل  االستثما ق ا ات  

عينه من معد  التقا    المالي  والمستثم  ن في الش كات الصناعي  "، مجل  اإلدا   

 .119-103ص ،91عدد  –السن  الخامس  والثالثةن  واالقتصاد،

ال يئ  كأدا  للقياس واإلفصووا  عوون (، " المحاس   اإلدا     2007خالد ع د العز ز العطي ، ) .7

، التكاليف والمناف  ال يئيوو  بمنظمووات األعمووال"، منشووة ات معهوود التخطوويط القووةمي

 .5ص

(،"  ث  تق    الموودقق الخووا جي فووي 2012)الذني ات،  ع د القاد  الزبد  ، علي امي محمد  .8

المجلوو  األ دنيوو  فووي إدا    "،اتخاذ القوو ا  االئتموواني فووي ال نووةك التجا  وو  األ دنيوو 

 .8، المجلد3العدد األعمال،

" دو  اإلفصا  المحاس ي عوون األداء ال يئووي فووي (،2009)  صالح، ضا إب اهيم ع د القاد    .9

 .31، المجلد9التجا   ، العددت شيد وتحسين جةد  التقا    المالي "، مجل  ال حةث 

ابات على إفصا  الشوو كات المقيوود  "  ث  تةكيد م اقب الحس(،2014شحات  السيد شحات ، ) .10

بال ة ص  عن مسئةليتها االجتماعي  على ق ا   االستثما  وموونح االئتمووان )د اسوو  

ميداني  وتج   ي ("، مجل  المحاس   والم اجع ، كلي  التجا  ، جامعوو  بنووي سووة ف، 

 .2المجلد ،1العدد

(،"دو  المعووا ي  المحاسوو ي  الدوليوو  فووي تحسووين جووةد  المعلةموو  2014)  بةلنجليووب،عادل   .11

"،  سووال  ماجسووتي  قسنطين الخ وب وال    ALEMO)د اس  حال  ملسس   المالي   

التسيي  والعلةم  وعلةمقسم علةم تسيي  تخص  إدا   مالي ، كلي  العلةم االقتصاد   

 .قسنطين ، الجزائ جامع   التجا   ،

 .2015و2009وتعد الته  1994لسن   4المص    قم قانةن ال يئ   .12

(، " الم اجع  ال يئيوو  كأحوود متطل ووات 2008كمال محمد منصة   وجةد  محمد  مز ، ) .13

الملسس  المستدام  وتحقيووق التنميوو  المسووتدام  "، الموولتم  العلمووي الوودولي: التنميوو  

القتصوواد   وعلووةم المستدام  والكفوواء  االسووتخدامي  للمووةا د المتاحوو ، كليوو  العلووةم ا

 .2008 ب  ووول 7،8التسيي ، جامع  ف حات ع اس، الجزائ ،  ةمي
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(،" القياس المحاس ي للتكاليف ال يئي  واإلفصووا  عنهووا فووي القووةائم 2015)مهاوات،  لع يد    .14

المالي  لتحسين األداء ال يئووي د اسوو  حالوو  مجمةعوو  موون الملسسووات الصووناعي  فووي 

كلي  العلةم االقتصاد   والتجا    وعلةم التسيي ، جامع  دكتة اه،  الجزائ  "،  سال 

 محمد خيض  بسك  .

(، " محاس   التكوواليف ال يئيوو  ودو هووا فووي تحسووين جووةد  2017)عم ،  عم  ع د هللا احمد   .15

والتكنةلةجيووا، السووةدان للعلووةم  العليووا، جامعوو الد اسووات  "، كليوو التقووا    الماليوو 

 .السةدان

معووا ي  األداء المعنيوو   "(، 2012)الوودولي، مجمةعوو  ال نووك  -التمة وول الدوليوو ملسسوو   .16

 ".باالستدام  ال يئي  واالجتماعي 

(، " نحووة 2006)د اغموو ، علي ع وود هللا الزع ووي، و هوو ان محموود   الزع ي،ناص   ةسف   .17

، 1العدد33تط يق التدقيق ال يئي في األ دن"، مجل  د اسات العلةم اإلدا   ، المجلّد 

 األ دن.

" المحاسوو   (،2009ناظم حسوون ع وود السوويد،   وواد شوواك  سوولطان، و  نووب ج ووا   ةسووف، ) .18

ال يئي : اإلتا  المقت   لإلفصا  عن المعلةمات ال يئي  في النظام المحاس ي المةحوود 

د اسوو  تط يقيوو  فووي شوو ك  مصووافي الجنووةب )مصووفى ال صوو  ("، مجلوو  التقنووي، 

 .24-1، ص ص 22_المجلد 5العدد

(،" المحووواس   عوون األداء الووو يئي اآلفوواق والمعةقووات"، الملتقووى 2011نووةال بوون عمووا  ، ) .19

الوودولي الثوواني حووةل األداء المتميووز للمنظمووات والحكةمووات الط عوو  الثانيوو : نمووة 

الملسسات واالقتصاد ات بين تحقيووق األداء المووالي وتحوود ات األداء ال يئووي، جامعوو  

 .2011نةفم    23و 22ئ ،  ةمي و قل  الجزا –قاصد  م با  

 .5/3/2020و ا   الدول  لشئةن ال يئ ، تا  خ التصفح  .20
http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/others.asp  
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