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ت فى المراجعة  طار مقترح لتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسباإ
 وتحقيق التنمية المستدامة  البيئية لحوكمة اآلداء البيئي

               [52] 
 (5)وليد الباقورى -(5)براهيم طلبهإعلى  -(1)شريف رفاعى عبد الحميد

 كلية التجارة، جامعة عين شمس( 8الجهاز المركزى للمحاسبات ( 0
 

 المستخلـص
التأكد من يعتبر الهدف الرئيسى من قيام جهاز المحاسبات بأعمال المراجعة البيئية هو 

ة إلتزام مؤسسات الدولة محل المراجعة باتباع القوانيين واللوائح وتطبيق السياسات الداخلي
فى التكلفة  والخارجية ونظم اإلدارة البيئية لتحقيق الحوكمة البيئية مع تحديد الوفورات المحتملة

عادة تدوير منتجات المخالفات وتقويم فعالية رقابة مؤسسات الدولة                                                                                         نتيجة تقليل المخالفات وا 
مناقشة تقارير المراجعة البيئية التى يعدها جهاز ، و المعنية على المخالفات القائمة ومعالجتها

لفات، المحاسبات بمجلس الشعب ومن ثم تحديد مسئوليات الجهات المعنية بتلك المخا
                                                                                واكتشاف الثغرات أو عدم التناسق فى التشريعات البيئية خصوصا  عند التطبيق مما يولى 

 .أهمية للثقافة البيئية المنشودة على المستويين القومى والشعبى
 في هذه الدراسة على استخدام نافي سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها، اعتمد

دراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات الالزمة إلتمام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب ال
 .الدراسة

 ،أدوات جمع البيانات حول الدراسة اعتمدنا في دراستنا الحالية على االستبيان كأداة من
وعلى هذا األساس تم تصميم استبيان خاص بموضوع الدراسة مصمم من قبل الباحث وذلك 

ويتكون هذا االستبيان من شقين  .ع الدراسةو خاصة بموضمن أجل جمع البيانات والمعلومات ال
ومصداقية التقارير ويبلغ عدد عباراته  البيئية الشق األول يتضمن المتغيرات الخاصة بالمراجعة

التحقق من صدق أداة القياس وثباتها، وزعت  عدب .عبارة والشق الثاني يتضمن البنود 01
استمارة، وبلغ عدد ( 011)ث قام الباحث بتوزيع عينة الدراسة، حي االستبيانات على أفراد

استمارة غير صالحة للتحليل اإلحصائي، وبالتالي ( 80)استمارة، منهم ( 872)المسترجع منها 
 .من مختلف الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز (850)تكونت العينة الفعلية من 

المحاسبات المزيد من  ن الدولة عليها أن تقوم بمنح جهازأالدراسة إلى  وقد توصلت
والصالحيات التى تمكنه من تنفيذ مسئوليته فى مراجعة البيئة والتحقق من قيام  االختصاصات

تفاقيات الدولية اإللتزام بالقوانين واللوائح واالمؤسسات الدولة بدورها فى تنفيذ إدارة بيئية سليمة و 
نه شأن كل أجهزة الرقابة البيئية الخاصة بها، حيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات شأ
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والمحاسبة فى العالم يسعى إلى تحقيق هدف عام وهو التاكيد على أن نتائج عمليات المراجعة 
وقد أشارت الدراسة ايضا بأنه لكى تكون برامج التنمية ؛ يقوم بها لها تأثير ايجابى فعال التى

أو سنوية من خالل التأكد من  المستدامة فعالة فالبد من متابعتها رقابيا بأستمرار بصفة دورية
إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتنفيذها فى التوقيتات المقررة، وعلى الجهاز أن يضع 

 .نصب عينه أن البرامج البيئية قد تستغرق وقتا طويال لتكون ذات مفعول ملحوظ
القضايا سراع بأخذ ز المركزى للمحاسبات أن يقوم باالعلى الجهايقترح الباحثون لذا 

البيئية فى الحسبان ضمن برامجه الرقابية، ومتابعة تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتقييم فعالية 
أولهما إنشاء إدارة مركزية مختصة ، تلك البرامج عند التنفيذ، ذلك من خالل واحد من أسلوبين

لدولة واعداد التقارير بالمراجعة البيئية بهيكل الجهاز تقوم بأعمال المراجعة البيئية على جهات ا
الدورية والسنوية الالزمة فى هذا الشأن وابالغ تلك التقارير للجهات المختصة ويتم مناقشة تلك 

بمجلس الشعب شانها فى ذلك شأن التقارير المالية وتقارير  المالحظات الوارده بالتقارير البيئية
ذلك أهمية للثقافة البيئية تقييم األداء التى تصدر عن جهاز المحاسبات، مما سيجعل من 

 .المنشوده على المستويين القومى والشعبى
إلى أن هناك عالقة طردية مباشرة لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى  الدراسةخلصت 

حوكمة األداء البيئى وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر من خالل قيامه بعمليات المراجعة 
حد من التلوث البيئى وخفض المصروفات الحكومية البيئية على مؤسسات الدولة فى ال

والتكاليف المرتبطة بعدم اإللتزام بالقوانين والتشريعات واألتفاقيات البيئية، وتحديد األثار البيئية 
 .للعمليات والمنتجات والخدمات

 

 ـةالمقدم
المال  تعتبر كل دول العالم أن أجهزتها العليا للرقابة والمحاسبة هى الحارس األمين على

العام من خالل وضعها كهيئات مستقلة تقوم بمسألة الجهاز اإلدارى والهيئات التابعة للدولة 
بكافة مستوياتها عن استخدام وادارة المال العام، هذا ما أكدته منظمة االنتوساى بمؤتمر 

، حاسبةألجهزة العليا للرقابة والمبعنوان القواعد المتعلقة باستقاللية ا 0992األورجواى عام 
ISSAI-11 ثم إعداد تقارير بنتائج المراجعة تعرض على نواب الشعب فى البرلمان إلتخاذ ،

 .اإلجراءات التصحيحية الالزمة فى حال وجود مخالفات
يرى أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة ( محمد عبد الفتاح محمد وأخرون)ال أن البعض إ

خص فى دول العالم  الثالث نتيجة لعوامل عديدة كحارس على المال العام ال زال محدودا وباأل
من بينها ضعف اإلمكانيات المادية والكفاءات البشرية ونقص اإلستقالل عن السلطة التنفيذية، 

وباإلضافة إلى ذلك وبالرغم من وجود  فضال  عن غياب اإلتصال بينها وبين المجتمع المدنى،
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إلقرار المسائل البيئية وقياسها واإلفصاح عنها  معايير دولية للمحاسبة تتناول المبادئ العامة
اال أن أجهزة الرقابة المالية فى الدول العربية ومنها الجهاز المركزى  ،فى التقرير المالى

للمحاسبات فى مصر ما زالت ال تولى اإلهتمام الكافى بالمراجعة البيئية وأعمال الرقابة التى 
ولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على تهدف لحوكمة األداء البيئى بمؤسسات الد

 . يال القادمة من الموارد الطبيعيةحقوق األج
ذلك بالرغم من وجود التشريعات والقوانيين البيئية التى قد ينطوى عليها تعهد لإلقرار 

وأن اإلخفاق فى  ،بتلفيات األصول وبالتالى الحاجة الى تخفيض القيمة الدفترية لتلك اإلصول
وافق مع المتطلبات القانونية المتعلقة بالمسائل البيئية مثل اإلنبعاثات والتخلص من النفايات الت

قد يتطلب استحقاقا  لألعمال العالجية والتعويضية أو التكاليف القانونية التى قد تقوم بها 
ث قد فعلى سبيل المثال فإن الفشل فى التطابق مع قوانيين مراقبة التلو  ،جهات وهيئات الدولة

 .يؤدى الى غرامات وجزاءات بالنسبة للجهة الخاضعة للرقابة
أن مع تزايد وعى  8101ويرى محمود محمد أحمد صابر فى دراسة تطبيقية له عام 

الناس باألخطار التى تهدد بيئة العالم ازداد ايضا  الوعى بمسئوليات جميع قطاعات الدولة 
ومن ثم فإن محاسبة ومسألة الحكومة بشأن انشتطتها  بكافة مستوياتها لمعالجة القضايا البيئية،

المتعلقة بالبيئة سواء فى قطاع الصناعة أو الصحة أو الزراعة أو اإلسكان أو أى من 
قطاعات الدولة األخرى يؤدى إلى بروز حاجة إلى إعداد تقارير عن نتائج أنشتطتها البيئية 

وذلك على مستوى المركزيات  ويجب أن تخضع ايضا  هذه التقارير إلى رقابة مستقلة
 .والمحليات

 ـةمشكلة الدراسـ

فى دراسة  على ابراهيم طلبة /.د)أكدت الدراسات السابقة : يتتركز مشكلة الدراسة فيما يل
أن الجهاز ( 8111األجهزة الرقابية العليا في المراجعة البيئية عام  تطبيقية له بعنوان دور

 ،لمراجعات البيئية ضمن برامجه الدورية أو السنويةالمركزى للمحاسبات فى مصر ال يدرج ا
زال  تبين انه ما 8107ومن خالل البحث الميدانى للدراسة التطبيقية التى قام بها الباحث عام 

ن ال يدرج المراجعات البيئية ضمن برامجه الدورية أو السنوية بالرغم جهاز المحاسبات حتى اآل
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حكومية الخدمية كانت أو االقتصادية باإللتزامات البيئية أنه من الطبيعى أن تعترف الوحدات ال
ويرى الباحث أن الوحدة الحكومية أو المؤسسة التابعة للدولة تكون  لخصوم فى القوائم المالية،

فى حاجة لرقابة جهاز المحاسبات على األعمال البيئية، حيث أنه من مصلحة الوحدة ذاتها 
حتمل على أنه خصوم طارئة كاإللتزام المحتمل قائما على أن تقوم باإلفصاح عن إلتزام بيئى م

الوقوع المحتمل لحدث مستقبلى، أو مقدار اإللتزام الحالى ال يمكن تقديره بصورة حقيقية أو 
معتدلة أو التدفقات الخارجية للموارد الخاصة بتسوية اإللتزامات غير متوقعة، ومن ثم يقوم 

ل المراجعة البيئية وادراجها ضمن أعماله الدورية جهاز المحاسبات بدوره الرقابى بأعما
والسنوية لتعبر تقاريره عن فحص منظم وموثق وموضوعى يهدف للتأكد من أن المعلومات 
البيئية الواردة بالقوائم المالية متفقة مع القوانيين واللوائح والمعايير البيئية وأبداء رأى فنى محايد 

ى كفاية النظم الرقابية والبيئية واإلفصاح عن هذا الرأى حول صحة وعدالة هذه المعلومات ومد
للجهات المعنية مما يساعد فى التقويم واتخاذ القرارات البيئية الالزمة لحوكمة األداء البيئى 

 .بتلك المؤسسات ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة المنشودة
 /8108لية عن أعوام تؤكد تقارير الحسابات الختامية للدولة الصادرة عن وزارة الما

أن هناك ارتفاع كبير فى تكاليف العالج على نفقة الدولة والتى  8108/8100، 8108
تتكبدها موازنة وزارة الصحة وموازنة العديد من الصناديق الخاصة المفتوحة بغرض عالج 

ويرجع ذلك نتيجة إلنتشار أمراض الصدر  ،العاملين وأسرهم بالعديد من مؤسسات الدولة
هاز التنفسى والسرطان وغيرها من األمراض التى سببتها مياه الشرب الملوثة والهواء والج

الملوث بدخان المصانع وحرق مخلفات المحاصيل الزراعية وانتشار األوبئة لتراكم القمامة 
ومن هنا يرى الباحث أن تحميل موازنة الدولة . ببعض المناطق والتى ترجع للعوامل البيئية

مصروفات بيئية الدراجها ضمن المخصصات المالية للجهاز اإلدارى للدولة  بأى تكاليف أو
والهيئات الخدمية واالقتصادية واإلدارة المحلية أن ذلك لن يزيد أعباء الموازنة العامة كما يبدو 
للبعض من أول وهلة، انما ذلك قد يعمل على التقليل من تلك األعباء المتزايدة سنويا  المتمثلة 

ف العالج على نفقة الدولة وصناديق العالج المفتوحة بالعديد من المؤسسات التابعة فى تكالي
ومن هنا قد تأتى مشكلة أخرى فى حالة غياب رقابة جهاز المحاسبات على تلك . للدولة
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التكاليف والمصروفات البيئية والتى تتمثل فى استنزاف تلك المخصصات والتكاليف البيئية فى 
 .يانا  أو صرفها دون وجه حق أحيانا  أخرىغير المخصص لها أح

 

 ـةالدراسـ  تساؤالت

ما جدوى قيام جهاز المحاسبات  :دراسة في التساؤل الرئيسي التاليتبلورت مشكلة ال
بمراجعة التصرفات الحكومية فى مجال البيئية بصفة دورية أو سنوية، وما هو المنهج الذى 

ه بأعمال المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة يمكن أن يستخدمه جهاز المحاسبات عند قيام
 لحوكمة األداء البيئى بتلك المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة؟

 :يأهمها ما يل ةعدة تساؤالت فرعي ويفرع من هذا التساؤل
كيف يقوم جهاز المحاسبات بفحص وتحديد مسئوليات جهه معينه فى الحكومة تجاه ( 0

 المخالفات البيئية؟ 
يف يدمج جهاز المحاسبات المراجعة البيئية ضمن أعماله الرقابية؟ وكيف يجعل منها ك( 8

 أولوية استراتيجية؟
كيف يشارك جهاز المحاسبات فى التحقق من جوانب التنمية المستدامة؟ وكيف يقوم ( 8

بالتأكد من أن إدارة الجهة الخاضعة للرقابة تقوم باإلشراف علي عملية اإلفصاح البيئي 
 يل نظام الحوكمة البيئية؟وتفع

كيف يتم التنتسيق بين مراجعات القضايا البيئية بجهاز المحاسبات فى مصر وما يتم فى ( 0
أجهزة الرقابة والمحاسبة بالدول المحيطة من جانب والمنظمات الدولية لألجهزة العليا 

 ؟رقابة والمحاسبة التى هو عضو بهالل
الممارسات الرقابية عند اخذ القضايا البيئية فى كيف يقوم جهاز المحاسبات بتطوير ( 5

 الحسبان؟
 

 ـةأهمية الدراس

المراجعة البيئية بصفتها أحد فروع علم المراجعة باألجهزة الرقابية المالية : علمي الهمي  األ
 .والمحاسبية على مستوى العالم
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هاز المركزى وتتمثل فى أهمية ادراج المراجعة البيئية ضمن عمل الج: عملي الهمي  األ
للمحاسبات فى مصر، حيث يرى الباحث أنه من األهمية أن يكون للجهاز المركزى 
للمحاسبات دور فعال فى معالجة المشاكل البيئية بصفته مصدرا  موثوق به وموضوعى لتزويد 
المعلومات، وعلى اساسه يتم تقييم األداء واتخاذ القرارات بمؤسسات الدولة، وبصفته الجهاز 

األجهزة )للرقابة المالية والمحاسبة فى الدولة وعضوا  هاما  ذى ثقل بمنظمة األنتوساى  األعلى
ويجب أن يلعب المراقبون بالجهاز دورا  هاما  سواء  ،(العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى العالم

البيئى، ليقوم فى رقابة اإللتزام البيئى أو الرقابة النظامية أو الرقابة المالية أو رقابة األداء 
الجهاز بمساعدة الحكومة على سد الفجوة بين الوعود والنتائج التى تسفر عنها سياستها 
وبرامجها البيئية، فعلى سبيل المثال فقد يتم تمويل وزارة لتنظيم األنشطة البيئية مثل منح 

الزمة الرخص وإلستغالل خشب األشجار، هنا تكمن الرقابة فى هل لدى تلك الجهة األنظمة ال
 .ألداء وظيفتها وهل يتم التبليغ عن أنشتطتها بصورة نزيهة ودقيقة

أهم الفوائد المتوقعة من قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بأعمال المراجعة البيئية والتى تعود 
 :على كال من البيئة والحكومة معا  

انيين البيئية، تحديد الحد من األخطار البيئية وخفض التكاليف المرتبطة بعدم اإللتزام بالقو  -0
 .المسئوليات واألخطار البيئية الناتجة عدم اإللتزام

 .تخفيض المصروفات الحكومية بالتقليل من التبذير والوقاية من التلوث البيئى -8
دعم المطابقة أو تقديم المزيد من الضمانات بشأن اإللتزام بالسياسات والتشريعات البيئية  -8

 .الموجودة والقادمة
اء البيئى بمؤسسات الدولة وتقييم أداء المؤسسات الحكومية المعنية باإلشراف حوكمة األد -0

البيئى على المصانع والمستشفيات وكافة الجهات العامة والخاصة المخول لتلك المؤسسات 
 .                     سلطة مراقبتها بيئيا  

 ةأهداف الدراسـ
نى محايد يعبر فيه بما أن عملية المراجعة البد أن تنتهى بأن يقوم المراجع بتقديم تقرير ف

عن رأيه الفنى المحايد فى مدى تعبير القوائم المالية عن الصورة الصادقة والعادلة المتعلقة 
وال يختلف األمر عن ذلك بالنسبة للهدف العام فى . بنتيجة النشاط وعن المركز المالى للمنشأة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 687 8102 سبتمبر، األولالجزء  ،الثالث واألربعونالمجلد 

ا تكون هذه المراجعة                                                                 المراجعة البيئية، ولكن للمراجعة البيئية أهداف إضافية خصوصا  عندم
وتتلخص األهداف فيما  .على مؤسسات الدولة وعندما يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات

 :يلى
  التأكد من إلتزام مؤسسات الدولة محل المراجعة باتباع القوانيين واللوائح وتطبيق السياسات

تحديد الوفورات  الداخلية والخارجية ونظم اإلدارة البيئية لتحقيق الحوكمة البيئية مع
عادة تدوير منتجات المخالفات وتقويم فعالية                                                                                         المحتملة فى التكلفة نتيجة تقليل المخالفات وا 
رقابة مؤسسات الدولة المعنية على المخالفات القائمة ومعالجتها، ومناقشة تقارير المراجعة 

لجهات البيئية التى يعدها جهاز المحاسبات بمجلس الشعب ومن ثم تحديد مسئوليات ا
                                                                                   المعنية بتلك المخالفات، واكتشاف الثغرات أو عدم التناسق فى التشريعات البيئية خصوصا  

 .عند التطبيق مما يولى أهمية للثقافة البيئية المنشودة على المستويين القومى والشعبى
  تحقيق جودة مؤشرات األداءالبيئى وجودة التقارير البيئية بمؤسسات الدولة، والتأكد من أن

لبيانات التى أعدت بموجبها القوائم البيئية وما تضمنتها من معلومات يمكن اإلعتماد ا
عليها وتفصح عن كافة القضايات البيئية وعلى مراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ابداء 
رأيه فى ذلك، وأكتشاف تأثير األنشطة الحكومية على المخرجات البيئية، مع المراجعة 

البيئية واإللتزامات البيئية بمؤسسات الدولة وتحديد اآلثار البيئية  الدقيقة لكل الصناديق
للعمليات والمنتجات والخدمات ومن ثم حوكمة األداء البيئى بالحد من تلوث البيئة على 

 .مستوى الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لمصر
 

 الدراســــات السابقـة
العوامل المؤثرة علي مصداقي  تقارير عنوان ب :(1111)هلى ابراهيم طلبعدراس  

ندرت الدراسات التى تعرضت لموضوع قيام الجهاز المركزى  .األجهزة الرقابي  العليا
ستثناء دراسة واحدة فقط قام بها على ابراهيم طلبة عام اعملية المراجعة البيئية بللمحاسبات ب

مطبقا  ( المؤثرة علي مصداقية تقارير األجهزة الرقابية العليا العوامل)وكان عنوانها  0999
والمنوطبه ، دراسته علي الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته الجهاز الرقابي األعلي في مصر
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إصدار التقارير عن مراجعته المالية والقانونية وتقارير مراجعة األداء في كل ما يتعلق بالمال 
 .العام أينما وجد
رسال ضوء هام لمسئولي جهاز إمية تلك الدراسة في إنها كانت بمثابة وتأتي أه

المحاسبات في حينه بضرورة قيام الجهاز بمراجعة األداء البيئي في ظل توافر عدة عوامل 
طلبه في دراسته التجريبية التي خلصت إلي إلقاء الضوء علي العوامل والمتغيرات / .حددها د

الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي تضييق فجوة التوقعات  التي تؤثر علي مصداقية تقارير
بالنسبة لهذه التقارير مما يتبعه زيادة جودة أداء مراجعي الجهاز فيما يتعلق بمراجعة األداء 

وتعتبر تلك الدراسة من أول الدراسات التي قامت بالتركيز علي مصداقية تقارير . البيئي
ها موضوع شائك خصوصا  مع التحدي الجديد للجهاز الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار 

المتمثل في ضرورة قيامه بمراجعة األداء البيئي للجهات التي تخضع لقانون البيئة وتخضع 
 .لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تعظيم مصداقية تقارير األجهزة الرقابية العليا من خالل 
وصلت اليها يمكن أن تكون المصداقية في أعلى مستوى لها عندما تكون النتائج التى ت

المعايير والمقاييس متوفرة، البيانات البيئية جيدة، األساليب والتقنيات حديثة، والمهارات الفنية 
% 90،79المصداقية ( درجة)حيث تصل مستوى  ألعضاء الجهاز بالتعيين وليس بالتعاقد،

ا تتوافر العوامل السابقة بالخواص المذكورة أمامها تكون درجة لذلك يمكن القول أنه عندم
 .المصداقية في التقارير في أعلى مستوى( مستوى)

تجاهل العوامل البيئي  التي تناولت  :(1111)الحميد دراس  عبد الحميد موسى عبد
 وهدفت .تؤثر في مقومات ونظم وأساليب المحاسب  والتكاليف في قطاع الخدمات العالجي 

 .إلى توفير اإلطار المحاسبي الذي يحقق متطلبات المستويات اإلدارية المختلفة من المعلومات
باإلضافة لإلشارة إلى أهمية دراسة  ،وتوصلت إلى تدعيم فكرة المحاسبة عن التلوث العالجي

 .باقي المبادئ والمفاهيم المحاسبية األساسية لطبيعة الخدمات العالجية
عن البحث في أن البحث يدرس تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات  أوجه اختالف الدراسة

فى الرقابة البيئية على القطاع الحكومي والهيئات األقتصادية والمؤسسات والشركات التابعه 
للدولة التى تهدف لتحقيق أرباح وكذلك الهيئات والمؤسسات الخدمية التى ال تهدف للربح 
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براز أهمية قيام جهاز المحا سبات بدوره المنوط به فى هذا الشأن من حيث تطبيق مفاهيم وا 
وتختلف الدراسة عن البحث حيث تناولت الدراسة  .التنمية المستدامة وتحقيق الحوكمة البيئة

 .المشار اليها الحسابات القومية وليس الحكومية أو المحاسبة المالية كما هو فى البحث
التوازن بين الموارد الطبيعية والبيئية والتنمية تناولت مشكلة  (:0997)دراسة أحمد فرغلي

وأكدت على عدم وضوح اإلطار المقترح لمحاسبة البيئة والموارد  .على مستوى الدولة الواحدة
هدفت لتحليل مفهوم المحاسبة البيئية والموارد الطبيعية واقتراح إطار مستقبلي  .الطبيعية

السياسات البيئية وتحديد الحجم األمثل من الموارد للمحاسبة البيئية بما يساعد الدول على رسم 
واقترحت الدراسة إطار لمحاسبة البيئة والموارد  .الذي يمكن االحتفاظ به وتنميته إن أمكن

الطبيعية ويعتمد هذا اإلطار على وجود دليل حسابات للموارد الطبيعية وعمل التقييم المالي 
تصة تسمى إدارة المحاسبة البيئية بكل محافظة أوصت بوجوب وجود إدارة مخو  ،لهذه الموارد

 .لتحديد الموارد داخل نطاق كل محافظة
أوجه اختالف الدراسة عن البحث في أن تلك الدارسة قصرت الدور الحكومي على 
حصر الموارد الطبيعية وتحديد االستخدامات واألرصدة ولم تتناول تأثير سياسات التوجيه 

الحوكمة البيئية التي يمكن أن تقوم بها الحكومة ويمكن لها التأثير المالي أو حتى األشارة الى 
على الموارد الطبيعية وكذلك لم تشر الدراسة إلى العائد المحقق على مستوى الدولة من منع 

بينما ركز البحث على مؤشرات الحوكمة البيئية التى يمكن أن يستخدمها مراجعى  ،التلوث
ورهم الرقابى على مؤسسات الدولة ودورهم فى تفعيل مقومات جهاز المحاسبات عند قيامهم بد

الحوكمة البيئية ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة حيث تعرض البحث لدور الحكومات فى دعم 
التنمية المستدامة فهى مسئولة عن وضع السياسات والتنسيق مع المنظمات الدولية ولديها 

 .ب أن تترجم الى افعالالتزامات عده بشأن التنمية المستدامة يج
حول أن المتاح من القوانين لت تساء :(5222)دراس  محمد محمـد عبد الغني

والتشريعات البيئية يعد كافيا  لإلفصاح عن االلتزامات البيئية ويكون على المراجع الخارجي 
وبيان واتجهت لدراسة وتقييم أهم إلصدارات المهنية والتشريعات البيئية  ،االهتمام بها أم ال

تأثيرها على مراجعة القوائم المالية بدءا  من عملية قبول التكليف بعملية المراجعة ومرحلة 
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بداء الرأي والتقرير وبينت أن االعتبارات البيئية تدخل  ،التخطيط للمراجعة ومرحلة التنفيذ وا 
ه ضمن نطاق مراجعة القوائم المالية وعليه فإن مراقب الحسابات يجب أن يهتم بأخذ هذ

كما أن المتاح من القوانين والتشريعات البيئية يعتبر كافيا  لكي يتم  ،االعتبارات في الحسبان
 .اإلفصاح عن االلتزامات البيئية واألرباح البيئية المحتملة

اختالف الدراسة عن البحث ترجع إلى الدور الرقابي الذى يقوم به الجهاز المركزى 
مؤسسات الدولة وقيامة بمراجعة القوائم المالية لتلك  للمحاسبات كمراقب حسابات خارجى على

المؤسسات والبحث يعرض اطار مقترح للجهاز للقيام بدوره فى المراجعة البيئية ومتابعة تنفيذ 
تلك المؤسسات للقوانين والتشريعات البيئية الى يعتبرها الباحث ملزمة لكي يتم اإلفصاح عن 

 .ة المحتملة لمؤسسات الدولةااللتزامات البيئية واألرباح البيئي
لى توجيه نظر الباحثين إلى إاستهدفت و  (:5222)راس  جهاز حماي  البيئ  األمريكىد

أيضا شرح المصطلحات المستخدمة بحيث يؤدي ذلك إلى  ،المبادئ االرشادية للمحاسبة البيئية
ق المحاسبة الحد من التردد في استخدام تلك المصطلحات خشية عدم فهمها ومن ثم عدم تطبي

وانتهت هذه الدراسة إلى أن النظام الناجح إلدارة البيئة  .البيئية اإلدارية اال فى ظروف خاصة
يجب أن يتضمن طريقة حساب كل التكاليف البيئية وأن تتكامل التكاليف البيئية الخاصة مع 

 ،مستقبلة الموازنة الرأسمالية وتخصيص التكاليف والعمليات واإلنتاج والتصميم وأي قرارات
 .بمعنى دمج البيئة وما يصاحبها من تكلفة أو عائد ضمن اتخاذ القرار

و أطاع الحكومي ر الدراسة إلى كيفية تفعيل المحاسبة البيئية داخل القش  ومع ذلك فلم ت  
 .البحث هوهو ما ركز علي ،المؤسسات الحكومية بالدولة

 

 أهم مصطلحات الدراسة
بمحضر اإلجتماع  ،عمل مراجعة البيئة بمنظمة األنتوساى قامت مجموعة :المراجع  البيئي 

 ENVIRONMENTAL)بتعريف المراجعة البيئية  8115المنعقد بموسكو عام  ،العاشر

AUDIT ) بأنها فحص منظم وموثق وموضوعى يهدف للتأكد من أن المعلومات الواردة
ة وابداء رأى فنى محايد حول صحة بالقوائم المالية متفقة مع القوانيين واللوائح والمعايير البيئي

وعدالة هذه المعلومات ومدى كفاية النظم الرقابية والبيئية واإلفصاح عن هذا الرأى للجهات 
 .المعنية مما يساعد فى التقويم واتخاذ القرارات
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فى سياق المراجعة الخارجية المستقلة، وعلى مستوى " مراجعة البيئة"ويستخدم مصطلح 
ن أجهزة الرقابة والمحاسبة وكبرى مكاتب المراجعة على أن المراجعة البيئية العالم يتفق كال م

ال تختلف كثيرا ، من حيث المبدأ، عن نهج المراجعة العادية على النحو الذى تمارسه أجهزة 
( األنتوساى)الرقابة والمحاسبة، وأنها يمكن أن تشمل جميع أنواع المراجعة، وقد أولت منظمة 

للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم اهتماما  بالمراجعة البيئية، على لألجهزة العليا 
سبيل المثال، اإلفصاح عن األصول والخصوم البيئية، والمطابقة للقوانيين واألتفاقيات البيئية، 
على الصعيدين الوطنى والدولى، فضال  عن التدابير التى تتخذها الجهة الخاضعة للرقابة 

 .تصاد والكفاءة والفعاليةلتعزيز االق
 Environmental Performanceيشير مفهوم الحوكمة البيئية :حوكم  األداء البيئى

Covernance  مكتب المراجع العام لكندا بدليل الممارسات للعنصر الرابع أو طبقا لتعريف
ة البيئية إلى أن الحوكمالبيئة بالجزء الخاص بدمج اإلعتبارات البيئية فى عمل رقابة األداء 

هى مجموعة األنظمة والقواعد التى تتكفل بارساء الضوابط والمعايير الالزمة للحفاظ على 
مكونات البيئة والتنمية المستدامة، سواء فيما يتصل بمنشآت األعمال أو غيرها من التنظيمات 
 الحكومية وغير الحكومية والتى تنعكس أثار أنشتطتها المختلفة على المعطيات البيئية
والطبيعية، وكذلك تنفيذ اإلستراجيات والسياسات البيئية لكافة قطاعات الدولة بما يكفل تحقيقها 
على الوجه األمثل، وبوجه خاص المنشأت الصناعية وذلك من أجل حماية البيئة والتنمية 
المستدامة من مخاطر التلوث والتعدى التى قد تتسبب فيها مثل تلك المنشآت أو غيرها، ورقابة 
األداء البيئى وتحسينه لوحدات المجتمع، وكذلك رقابة تنفيذ التشريعات واللوائح البيئية بما 
يضمن شفافية افصاح تلك المنشأت وغيرها من منشأت باقى قطاعات الدولة عن حقيقة ادائها 

 .البيئي
كنيلى ريتشارد بالدورة الرابعة عشر عرف  :من منظور رقابىتحقيق التنمي  المستدام  

التنمية المستدامة  8119بنيويورك عام  المنعقدهجنة األمم المتحدة المعنية بالتنمية المستدامة لل
(Sustain Abie Development)  الوقت بأنها التنمية التى تلبى احتياجات البشر فى

الحالى دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو االقتصادى 
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فالتنمية المستدامة هى عملية  ،يةشراف البيئى والمسئولية اإلجتماعمل المستدام واإلالمتكا
تطوير األرض والمدن والمجتمعات، وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبى احتياجات 

 .الحاضر بدون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها
 

 ةفروض الدراســ
ات تأثير مباشر لدور الجهاز المركزي للمحاسبات من خالل هناك عالقة ذ: الفرض األول

عمليات المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة في الحد من التلوث البيئي وخفض المصروفات 
الحكومية والتكاليف المرتبطة بعدم اإللتزام بالقوانين والتشريعات واالتفاقيات البيئية، وتحديد 

 . جات والخدماتاآلثار البيئية للعمليات والمنت
ثير معنوي لدور جهاز المحاسبات من خالل المراجعة أال توجد عالقة ذات ت: الفرض الثاني

البيئية على مؤسسات الدولة والحد من التلوث البيئي لصعوبة القياس والتقديرات التي تنسب 
 .للقيم النقدية للتأثيرات البيئية بالقطاع الحكومي ومؤسسات الدولة

 

ِجراءات  المنهجية للدراسة  اْلإ
في سبيل تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها، اعتمد الباحث في هذه  :منهج الدراس 

الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات 
 .والبيانات الالزمة إلتمام الدراسة

 :ين هماأما مصدر البيانات فقد تم الحصول عليها من مصدر 
حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  :المصادر الثانوي 

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 

 .المطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفةو 
وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانيا ، وذلك من خالل استخدام استبيان : المصادر األولي 

 .تم تصميمه خصيصا لهذا الغرض، ووزع على أفراد العينة لجمع البيانات المطلوبة
لرقابيين من أعضاء الجهاز تم إجراء هذه الدراسة على العاملين الفنيين ا :ميدان الدراس 

 .للمحاسباتالمركزي 
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 :وقد تألفت عينة الدراسة من: عين  الدراس 
ويبلغ عدد عباراته : الخاص بحوكمة األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامةالجزء : استبيان

 بدائل 8 الشقين فهي بدائل واحدة وهي أما البدائل التي تم استعمالها في كال، عبارة 88
 (.موافق افق، محايد، غيرمو )

فرد من أجل  81أجريت هذه الدراسة االستطالعية على عينة مكونة من  :العين  االستطالعي 
 .استبيان تم إرجاعها كاملة للتأكد من صدق وثبات اختبار االستبيان 81اإلجابة على 
البيانات حول  اعتمدنا في دراستنا الحالية على االستبيان كأداة من أدوات جمع: أداة القياس

الدراسة لذا يعرف االستبيان على أنه مجموعة من األسئلة المكتوبة التي توضع بقصد 
به  الحصول على معلومات وآراء المبحوثين حول ظاهرة أوموضوع معين ومن أهم ما تتميز

من الوقت والجهد على الباحث، وعلى هذا األساس تم تصميم  الكثير توفير االستبيان هو
خاص بموضوع الدراسة مصمم من قبل الباحث وذلك من أجل جمع البيانات استبيان 

 .ع الدراسةو والمعلومات الخاصة بموض
 البيئية ويتكون هذا االستبيان من شقين الشق األول يتضمن المتغيرات الخاصة بالمراجعة

 .عبارة والشق الثاني يتضمن البنود 01ومصداقية التقارير ويبلغ عدد عباراته 
للتأكد من أداة الدراسة المستخدمة تستطيع أن تقيس : ص السيكومتري  ألداة القياسلخصائا

حيث يجب قياس الخصائص السيكومترية لهذه األداة وهذه ، ماوضعت من أجله لتقيسه
الخصائص تتمثل في الصدق والثبات وسنتطرق إلى كيفية حساب كل خاصية من هاتين 

 .الخاصيتين
الباحث بصياغة أولية لعبارات االستبيان انطالقا من موضوع الدراسة قام  :تصميم أداة الدراس 

وأهدافها وتساؤالتها وذلك بعد القراءة المتأنية واالطالع على األدبيات والدراسات السابقة 
 .المتعلقة بمشكلة الدراسة وخبرة الباحث العملية

 :االستبيان من ثالث أجزاء كما يليوتكون 
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بيانات األولية والتي تتضمن موضوع الدراسة وأهدافها، والخاصة يتعلق بال: الجزء األول
الخبرة )بالمتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة مثل 

 .(المستوي الوظيفي الوظيفية، مكان العمل،
 01د بنوده البيئية ومصداقية التقارير ويبلغ عد يتضمن البنود الخاصة بالمراجعة :الجزء الثاني

 .عبارة
 يتضمن البنود الخاصة بحوكمة األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة ويبلغ :الجزء الثالث

 .عبارة 88عددها 
وافق، )وقد تم قياس استجابات أفراد العينة لفقرات االستبيان طبقا لمقياس ليكرت الثالثي 

 :معادلة التاليةاألهمية وفقا  لل وقد تم حساب مستوي( محايد، غير موافق
 األعلى لإلجابة  الحد÷ ( الحد األدنى لإلجابة –الحد األعلى لإلجابة = )مستوي األهمية 
  1699=  8÷ ( 0 - 8= )مستوي األهمية 

 :على النحو التالىوبناء على ذلك تكون درجات مستوي األهمية 
 .ة منخفضةتكون مستوى األهمي 0699إلى  0عندما يكون المتوسط المرجح من : أوال  
 .تكون مستوى األهمية متوسطة 8688إلى  0697عندما يكون المتوسط المرجح من : ثانيا  
 .تكون مستوى األهمية مرتفعة 8إلى  8680عندما يكون المتوسط المرجح من : ثالثا  

ويشمل وصف أداة الدراسة علي صدق االتساق الظاهري وثبات  :صدق وثبات أداة الدراس 
 :ياخلي ألداة الدراسة وذلك على النحو التالوصدق االتساق الد

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل عبارة من  :االتساق الداخليصدق : أوالا 
عبارات االستبيان مع البعد الذي تنتمي إلية هذه العبارة، وقد قام الباحث بحساب االتساق 

ين كل عبارة من عبارات أبعاد الداخلي لالستبيان وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط ب
 .االستبيان والدرجة الكلية للبعد نفسه

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق  :الصدق البنائى: ثانياا 
األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة 

 .عادالكلية لعبارات االب
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يقصد بثبات االستبيان أن يعطي هذه االستبيان نفس النتيجة لو تم  :ثبات االستبيان: ثالثاا 
إعادة توزيعه أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان 
ى يعني االستقرار في نتائج االستبيان وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها عل

 .أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة
بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها، وزعت االستبيانات على أفراد عينة : العين  الفعلي 

استمارة، ( 872)استمارة، وبلغ عدد المسترجع منها ( 011)الدراسة، حيث قام الباحث بتوزيع 
إلحصائي، وبالتالي تكونت العينة الفعلية من استمارة غير صالحة للتحليل ا( 80)منهم 

 .من مختلف الفئات الوظيفية الرقابية بالجهاز (850)
قام الباحث بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوي الوظيفي، يتبين  :خصائص العين 

 من إجمالي عينة الدراسة، اما%  8062بنسبة بلغت ( مراجع مساعد)أن أعلي فئة كانت لفئة 
نسبته صفر نظرا لعدم وجود مسابقات للتعيين حديثا  فيمثلون ما( مراجع تحت التمرين)فئة 

بنسبة ( وكيل أول وزارة)بالجهاز، وبالتالى تكون أقل نسبة من إجمالي عينة الدراسة هى نسبة 
 .في متغير المستوي الوظيفي %860بلغت 

، حيث يتبين أن فئة الخبرة كما تم أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة الوظيفية
 ىمن إجمالي عينة الدراسة وهي أعل %8562يمثلون ما نسبته ( سنوات 01أقل من )الوظيفية 

فيمثلون ما ( سنة 85إلى  81من )نسبة في متغير الخبرة الوظيفية، اما فئة الخبرة الوظيفية 
لوظيفية، وذلك يرجع من إجمالي عينة الدراسة وهي أقل نسبة في متغير الخبرة ا% 860نسبته 

، وهم الواقعين فى 0997حتى عام  0998لقلة عدد المعينين بالجهاز خالل الفترة من عام 
 (.سنة 85إلى  81من )فئة الخبرة الوظيفية 

وقد قام الباحث من التحقق من صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبيان 
فرد من العاملين بالوظائف ( 850)المكونة من من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية 

 .الرقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات
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 : أثبتت الدراسة األحصائية ما يلى وقد
أثبتت الدراسة األحصائية التى قام بها الباحث على عينة األعضاء الرقابيين من كافة : أوال  

حاسبات أن قيام الجهاز بتقديم تقارير عن الدرجات الوظيفية الرقابية بالجهاز المركزى للم
وقد بلغ )يرفع من شأن المراجعة البيئيه فى مصر  هء البيئى بالجهات الخاضعة لرقابتاألدا

 .(.790 معامل األرتباط فى ذلك
عتبروا أن المراجعة البيئية ضرورية ومهمة لمستخدمى القوائم المالية حتى تساهم فى او 

وقد بلغ معامل )اشرة من خالل األفصاح فى القوائم المالية مب خدمة المجتمع بصورة غير
 .(.280 األرتباط فى ذلك

استخدام المراجعة البيئية )كما اتضح من الدراسة األحصائية أن جميع عبارات ب عد 
قد حققت ارتباطات دالة إحصائيا مع الدرجة الكلية للب عد الذي  (يساعد على خدمة المجتمع

 .، وبذلك تعتبر العبارات صادقة لما وضعت لقياسه1610ي داللة تنتمي إليه عند مستو 
ب عد دور جهاز المحاسبات )أثبتت الدراسة األحصائية أن نتائج االتساق الداخلي لعبارات : ثانيـا  

أن معامالت االرتباط بين درجة كل  (فى تفعيـل الحوكمة البيئية وتحقيق اللتنمية المستدامة
مع الدرجة الكلية لذلك الب عد، مع بيان مستوى الداللة اإلحصائي، وذلك عبارة من تلك العبارات 

 :التالى كما يلىعلى النحو 
قيام جهاز المحاسبات بالمراجعة البيئية بصفة دورية يزيد من فاعلية الحوكمة البيئية  .0

بالجهات الخاضعة للرقابة وأهميتها باعتبارها وسيلة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة 
 (.16707امل ارتباط بلغ مع)
لجهاز المحاسبات بصفته الجهاز الرقابي األعلى في مصر مسئولية تضامنية مع الجهات  .8

الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في سد فجوة الحوكمة البيئية الناتجة عن 
في ضعف االدارة البيئية وعدم قدرة األنظمة والتشريعات على الحد من الممارسات الخاطئة 

 (.16289معامل ارتباط بلغ ) التعامل مع البيئة في مصر
تفعيل المراجعة البيئية من خالل جهاز المحاسبات بالجهات الخاضعة لرقابته يعمل على  .8

تحديد االنحرافات عن المعايير والقوانين البيئية وتحديد لقصور في نظم اإلدارة البيئية بها 
 (.16909معامل ارتباط بلغ )
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المحاسبات بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقاريره في ضوء نتائج المراجعة قيام جهاز  .0
البيئية يحقق الحد األدنى من ضمان تحقيق األهداف والسياسات البيئية وتنمية اقتصادية 

معامل ارتباط بلغ )على أسس بيئية سليمة، ويعمل على تحسين األداء البيئي وحوكمته 
16578.) 

ســــبات أن يســــتخدم جميــــع معــــايير المراجعــــة الدوليــــة والمصــــرية علــــي عضــــو جهــــاز المحا .5
 (.16287معامل ارتباط بلغ )عند قيامه بالمراجعة البيئية  االنتوسايومعايير 

قيـــام جهـــاز المحاســـبات بالمراجعـــة البيئيـــة بصـــفه دوريـــه يزيـــد مـــن فاعليـــة الحوكمـــة البيئيـــة  .9
جحـــة لتحقيـــق التنميـــة المســــتدامة بالجهـــات الخاضـــعة للرقابـــة واهميتهـــا باعتبارهـــا وســـيله نا

 (.16757معامل ارتباط بلغ )
قيام جهاز المحاسبات بأصدر تقارير دورية بالمراجعة البيئية يعطي ضمان لتطبيق القوانين  .7

والتشريعات والمعايير والقواعد المحاسبية البيئية بالجهات الخاضعة للرقابة مما يعد ذلك 
 (.16290معامل ارتباط بلغ )عنصر هام من عناصر الحوكمة البيئية 

تملك بعض األجهزة الرقابية العليا ببعض دول العالم صالحيات واسعة بشأن الرقابة على  .2
حسابات الموارد الطبيعية، حيث يعد من الضرورة منح الصالحيات لجهاز المحاسبات في 

 (.16208معامل ارتباط بلغ )الوقت الراهن 
والسياسات واالستراتيجيات الناتجة عن هذا النطاق  أن النطاق الواسع للتنمية المستدامة .9

معامل ارتباط بلغ )يوفر مجاال واسعا  لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا المجال 
16208.) 

رقابة جهاز المحاسبات على أعمال التنمية المستدامة ال يجب أن يقتصر على الرقابة  .01
صالحيات الجهاز لتشمل رقابة األداء أو  المالية أو رقابة المطابقة بل يجب أن تمنحه

 (.16209معامل ارتباط بلغ ) الرقابة الشاملة
 من أية موضوعات رقابية أخري المستدامة ربما تكون أكثر تعقيدا   الرقابة على التنمية .00

 (16298معامل ارتباط بلغ )
ة فقط من ال تعتبر التنمية المستدامة شأن بيئيا  فحسب، بل أن البيئة ما هي إال واحد .08

 (16289معامل ارتباط بلغ )ضمن االهتمامات األساسية للتنمية المستدامة 
التنمية المستدامة تهدف إلى إحداث التوازن ما بين التقدم االقتصادي واالجتماعي من  .08

 (16709معامل ارتباط بلغ )ناحية والبيئية من ناحية أخري 
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ة المستدامة هو تحقيق التكامل بين يعتبر أهم أهداف رقابة جهاز المحاسبات على التنمي .00
 (.16201معامل ارتباط بلغ )األهداف االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

يعتبر أهم بعد من أبعاد التنمية المستدامة الذي يجب على جهاز المحاسبات التركيز  .05
عليه في رقابته لحوكمة األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة هو حماية البيئة 

 (16799معامل ارتباط بلغ )تخدام الموارد بحكمة واس
االستراتيجيات القوية أو النموذجية للتنمية المستدامة تتضمن ترتيبات رقابية لجهاز  .09

عداد تقارير األداء وتأكيد المسألة  معامل ارتباط بلغ )المحاسبات تتعلق بتنفيذ األهداف وا 
16970.) 

بيقها من المتطلبات الضرورية في الوقت تعتبر المحاسبة عن التنمية المستدامة وتط .07
 (. 16752معامل ارتباط بلغ )الحالي إلعداد التقارير المالية بصورة أكثر واقعية 

معامل )من متطلبات التنمية المستدامة تقييم األداء البيئي واالجتماعي واالقتصادي  .02
 (16280ارتباط بلغ 

معامل ارتباط بلغ )مية المستدامة تطبيق قواعد الحوكمة البيئية يساهم في تحقيق التن .09
16709 .) 

لمام المشروعات بتكاليفها البيئية الكاملة لتشغيل أعمالها يسهم في التنمية المستدامة إ .81
 (.16288معامل ارتباط بلغ )
تعتبر المراجعة البيئية مهمة لمستخدمي القوائم المالية حتى تساهم في خدمة آليات  .80

 (.16757اط بلغ معامل ارتب)التنمية المستدامة 
وجود إطار للمراجعة البيئية يزيد من مصداقية وموضوعية القوائم المالية وخدمة إجراءات  .88

 (.1752معامل ارتباط بلغ ) التنمية المستدامة
دور الجهـاز المركـزى للمحاسـبات فـى )ويتضح أن جميع العبـارات التـى جـاءت فـى اطـار 

عبـارة قـد حققـت ارتباطـات دالــة  88وعـددها ( دامةتفعيـل الحوكمـة البيئيـة وتحقيـق التنميـة المســت
، وبــذلك تعتبــر 1610إحصــائيا مــع الدرجــة الكليــة للب عــد الــذي تنتمــي إليــه، عنــد مســتوي داللــة 

 .العبارات صادقة لما وضعت لقياسه
 

 نتاِئج تساؤالت الدراسة
ة البيئية تطبيق المراجع (المراجعة البيئية) :نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات المستقل 

 .بجهاز المحاسبات يساعد على خدمة المجتمع
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية واستجابات عينة الدراسة نحو بعد استخدام : (1)جدول
 المراجعة البيئية يساعد على خدمة المجتمع

 الفقرة رقم
 االستجابات

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

 المتوسط
المئوي 
 المرجح

ترتيب 
  أهمي

 الفقرات
مستوي 
 غير محايد موافق األهمي 

 موافق
 مرتفعة 8 72611 16770 8680 850 95 018 027 0
 متوسطة 7 70688 16758 8600 850 72 007 089 8
 مرتفعة 0 21697 16709 8608 850 59 90 810 8
 متوسطة 0 77611 16770 8680 850 97 001 077 0
 متوسطة 9 79688 16702 8689 850 98 089 099 5
 مرتفعة 8 72688 16205 8685 850 77 79 810 9
 متوسطة 5 79688 16798 8689 850 75 018 079 7

 اإلجمالي لبعد استخدام المراجعة البيئية
 متوسطة 79699 16072 8681 يساعد على خدمة المجتمع

 .اول الدراسةتم وضع ارقام الفقرات بترتيب وجودها بقائمة االستبيان في جميع جد *
يظهر الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة 

وتشير الدرجة  ،ب عد استخدام المراجعة البيئية يساعد على خدمة المجتمعالدراسة تجاه عبارات 
جتمع ب عد استخدام المراجعة البيئية يساعد على خدمة المالكلية الواردة في الجدول أن درجة 

بعد حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ل ،لعينة الدراسة متوسطة وهي درجة مقبولة
( 16072)وبانحراف معياري ( 8681) خدمة المجتمع استخدام المراجعة البيئية يساعد على

مما يدل على انخفاض التشتت في آراء عينة الدراسة وتقارب %( 79699)ونسبة مئوية بلغت 
 .اآلراء

جتماعية قد اعمل المراجعة البيئية فيه أبعادا ( 8)حظ في هذا الجدول أن العبارة رقم ويال
 ،(16709)وبانحراف معياري ( 8608)حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية حيث بلغ 

( 8)في حين حصلت العبارة رقم  ،(مرتفعة)وجاءت بدرجة %( 21697)ونسبة مئوية بلغت 
المتوسطات الحسابية حيث بلغ  على أدنى داد للمراجعة الخارجيةالمراجعة البيئية امت تعتبر

وجاءت بدرجة %( 70688)ونسبة مئوية بلغت  ،(16758)، وبانحراف معيار يبلغ (8600)
  .(متوسطة)
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ويالحظ مما سبق أن استجابات افراد عينة الدراسة لعبارات ب عد استخدام المراجعة البيئية 
   .(متوسطة)ءت بدرجة يساعد على خدمة المجتمع قد جا

 (البيئي وتحقيق التنمية المستدامة حوكمة اإلداء) نتائج التحليل الوصفي للمتغير االتابع
المتوسطات واالنحرافات المعيارية واستجابات عينة الدراسة نحو حوكمة اإلداء : (5)جدول

 البيئي وتحقيق التنمية المستدامة
 رقم
 الفقرة

 االستجابات
نحراف اال  المتوسط العدد

 المعياري
 المتوسط
المئوي 
 المرجح

ترتيب 
أهمي  
 الفقرات

مستوي 
 غير محايد موافق األهمي 

 موافق
 مرتفعة 0 28697 16779 8602 850 98 59 888 0
 مرتفعة 9 79697 16779 8689 850 90 27 818 8
 مرتفعة 2 72688 16795 8685 850 70 27 099 8
 متوسطة 00 79611 16725 8682 850 78 012 078 0
 متوسطة 05 79611 16799 8682 850 92 009 097 5
 متوسطة 08 79688 16215 8689 850 72 95 020 9
 متوسطة 02 75688 16795 8689 850 99 088 098 7
 متوسطة 09 75697 16792 8687 850 99 081 095 2
 مرتفعة 8 20697 16929 8605 850 01 005 099 9
 مرتفعة 8 20688 16789 8600 850 58 90 812 01
 متوسطة 88 71697 16720 8608 850 91 088 088 00
 مرتفعة 7 72697 16798 8689 850 71 27 097 08
 متوسطة 00 79697 16211 8681 850 79 97 020 08
 متوسطة 07 75697 16207 8687 850 97 085 098 00
 متوسطة 08 79688 16207 8689 850 91 70 098 05
 متوسطة 09 70697 16205 8680 850 25 99 071 09
 مرتفعة 9 77697 16210 8688 850 70 22 098 07
 متوسطة 01 79697 16210 8681 850 77 90 028 02
 متوسطة 81 78688 16778 8607 850 20 088 001 09
 مرتفعة 0 21697 16790 8608 850 59 29 819 81
 متوسطة 80 75611 16790 8685 850 72 019 097 80
 متوسطة 88 78688 16778 8607 850 78 009 095 88
 مرتفعة 5 21697 16790 8608 850 20 95 812 88

حوكمة اإلداء البيئي وتحقيق  اإلجمالي لبعد
 متوسطة 77611 16019 8680 التنمية المستدامة

 .الدراسة تم وضع ارقام الفقرات بترتيب وجودها بقائمة االستبيان في جميع جداول*
ي ظهر الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة 

وتشير الدرجة الكلية  ،حوكمة اإلداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة الدراسة تجاه عبارات
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 لعينة الدراسةحوكمة اإلداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة الواردة في الجدول أن درجة 
حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لحوكمة اإلداء البيئي  ،متوسطة وهي درجة مقبولة

ونسبة مئوية بلغت ( 16019)وبانحراف معياري ( 8680)وتحقيق التنمية المستدامة 
 .مما يدل على انخفاض التشتت في آراء عينة الدراسة وتقارب اآلراء%( 77611)

قيام جهاز المحاسبات بالمراجعة البيئية ( 0)ارة رقم ويالحظ في هذا الجدول أن العب
بصفة دورية يزيد من فاعلية الحوكمة البيئية بالجهات الخاضعة للرقابة وأهميتها باعتبارها 
وسيلة ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة قد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية حيث بلغ 

وجاءت بدرجة %( 28697)وية بلغت ونسبة مئ ،(16779)وبانحراف معياري ( 8602)
تكون أكثر  الرقابة على التنمية المستدامة ربما( 00)في حين حصلت العبارة رقم  ،(مرتفعة)

 ،(8608)تعقيدا  من أية موضوعات رقابية أخري على أدنى المتوسطات الحسابية حيث بلغ 
 .(متوسطة)رجة وجاءت بد%( 71697)ونسبة مئوية بلغت  ،(16720)وبانحراف معياري بلغ 

مما سبق أن استجابات افراد عينة الدراسة لعبارات حوكمة اإلداء البيئي وتحقيق ويالحظ 
حيث توجد عالقة ذات تأثير معنوي إلجمالي  .(متوسطة)التنمية المستدامة قد جاءت بدرجة 

من وللتحقق  .أبعاد المتغير المستقل على حوكمة األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة
 .صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط

وبتأثير إجمالي أبعاد المتغير المستقل على حوكمة األداء البيئي وتحقيق التنمية 
إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية إجمالي أبعاد  ،المستدامة

إذ بلغ معامل االرتباط  ،يئي وتحقيق التنمية المستدامةالب لمتغير المستقل علي حوكمة األداءا
R (16920 ) أي أن  ،(16090)فقد بلغ  أما معامل التحديد  ،1615عند مستوي معنوية

من التغير في حوكمة األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة ناتج عن ( 16090)ما قيمته 
وهذا  ،β  (096999)مستقل كما بلغت قيمة درجة التأثيرالتغير في إجمالي أبعاد المتغير ال

يؤدي إلي زيادة في حوكمة  ،يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في إجمالي أبعاد المتغير المستقل
وتؤكد معنوية هذا التأثير  ،(096999)األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة بقيمة قدرها 
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كما بلغت  ،1615وهي دالة عن مستوي معنوية ( 8106805)المحسوبة والتي بلغت  Fقيمة 
 .1615وهي دالة عند مستوي معنوية ( 016125)المحسوبة  Tقيمة 

توجد عالقة ذات تأثير معنوي ": أنه ىكد صحة قبول الفرضية التي تنص علوهذا يؤ 
 ."األداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة إلجمالي أبعاد المتغير المستقل على حوكمة

وتحقيق التنمي   الجهاز المركزى للمحاسبات فى تفعيل مقومات الحوكم  البيئي  دور
مجموعة من مؤشرات الحوكمة البيئية التي تمكن مراجعي وقد أستعرض الباحث  :المستدام 

جهاز المحاسبات من االعتماد عليها ألغراض فحص وتقييم نظم اإلدارة والحوكمة البيئية 
 كمية تلوث البيئة الهوائية =شرات الحوكمة البيئية للهواء مؤ  :أهمها ما يلى بالشركة

كمية > فإذا كانت كمية تلوث الهواء الناتجة عن أنشطة الشركة : كمي  االنبعاثات الهوائي 
 .فيكون مؤشر الحوكمة البيئية موجب، االنبعاثات الهوائية المسموح بها
  صناعيةكمية مخلفات المياه ال =مؤشر الحوكمة البيئية للماء 

فإذا كانت كمية المخلفات المائية الناتجة عن أنشطة : كمي  المخلفات المائي  المسموح بها
 .فيكون مؤشر الحوكمة البيئية سالب، كمية المخلفات المائية المسموح بها< الشركة 

عدة وقد خلص الباحث دور مراجع الجهاز في تفعيل مقومات الحوكمة البيئية من خالل 
 :ما يلىنقاط أهمها 

  التأكد من إلتزام الشركة بالسياسات واإلجراءات البيئية التي تعمل علي الحد من أضرار
التلوث البيئي وتعريف المعايير البيئية المحلية والدولية للعاملين وأهداف تطبيق نظام 
لإلدارة البيئية، ومدي مطابقة أداء الشركة البيئي للمعدالت والمعايير الواردة في قانون 

 .وتحديد االنحرافات عن هذه المعايير وأسبابها، وتعديالته 0990لسنة  0لبيئة رقم ا
  تفعيل المراجعة البيئية الداخلية لالستفادة منها والتأكد من وجود نظام محكم لها لكشف

ثغرات التنفيذ، والتوجيه باتخاذ اإلجراءات التصحيحية علي ضوء نتائج المراجعة البيئية 
ات والقصور في نظام اإلدارة البيئية المطبق في الشركة عن المعايير وتحددي االنحراف

والقوانين البيئية من المقومات األساسية لتطبيق الحوكمة البيئية إمساك سجالت للحالة 
 .البيئية للشركة
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  يجب علي مراجعي جهاز المحاسبات التأكد من نظام الحوكمة البيئية يحقق عائد مباشر
وتخفيض ، والمجتمع ويتمثل العائد المباشر في الحد من التلوث البيئيوغير مباشر للشركة 

والعائد الغير مباشر يتمثل في . التكاليف البيئية وتحقيق عوائد من إعادة تدوير المخلفات
 .تخفيض تلوث الماء والهواء وانخفاض الخسائر التي تتحملها الدولة نتيجة هذا التلوث

 داء البيئي للجهات الخاضعة للرقابة والنتائج المترتبة التأكد من ضرورة اإلفصاح عن األ
وطبيعة وأهداف وسياسات الحوكمة البيئية في القوائم ، والمخاطر البيئية المتوقعة، عنه

 .المالية
بعرض أهمية دور الجهاز المركزى المحاسبات في تحقيق التنمية  وقد قام الباحث

هزة الرقابة العليا ببعض الدول لتحقيقها مثل حيث قام باستعراض لما قامت به أجالمستدامة 
حيث قامت استراليا بتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة حيث تتم ( الجزائر ،اإلمارات، استراليا)

مراجعة قضايا البيئة والتنمية المستدامة من خالل مراجعة قيمة عائد االتفاق مع إضافة البعد 
 .تصادالبيئي إلي الكفاءة والفاعلية واالق

 

 رحطار المقتـاْل
خلصت الدراسة التطبيقية التى انتهى اليها الباحث إلى أن هناك عالقة طردية مباشرة 
لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فى حوكمة األداء البيئى وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر 

تلوث البيئى من خالل قيامه بعمليات المراجعة البيئية على مؤسسات الدولة فى الحد من ال
وخفض المصروفات الحكومية والتكاليف المرتبطة بعدم اإللتزام بالقوانين والتشريعات 

 .واألتفاقيات البيئية، وتحديد األثار البيئية للعمليات والمنتجات والخدمات
لذا يقترح الباحث بأنه على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقوم باألسراع بأخذ القضايا 

حسبان ضمن برامجه الرقابية، ومتابعة تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتقييم فعالية البيئية فى ال
أولهما إنشاء إدارة مركزية مختصة ، تلك البرامج عند التنفيذ، ذلك من خالل واحد من أسلوبين

 بالمراجعة البيئية بهيكل الجهاز تقوم بأعمال المراجعة البيئية على جهات الدولة واعداد التقارير
الدورية والسنوية الالزمة فى هذا الشأن وابالغ تلك التقارير للجهات المختصة ويتم مناقشة تلك 

بمجلس الشعب شانها فى ذلك شأن التقارير المالية وتقارير  المالحظات الوارده بالتقارير البيئية
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دارة تقييم األداء التى تصدر عن جهاز المحاسبات، وفى حالة عدم امكانية إنشاء تلك اال
يمكن أن يتم التقرير عن نتائج عملية المراجعة المركزية المختصة بالمراجعة البيئية بالجهاز 

وفى تلك الحالة سيقوم مراجعى الجهاز بكافة االدارات ، البيئية في نفس تقرير المراجعة الشامل
المختصة  المختلفة بالقيام بالفحص وأعمال المراجعة البيئية بجانب أعمال المراجعة النمطية

ذلك سيعمل على تحديد مسئوليات الجهات المعنيه بتلك المخالفات، مما سيجعل ، بكل ادارة
كما يرى الباحث أن ي وده على المستويين القومى والشعبمن ذلك أهمية للثقافة البيئية المنش

 التقارير الرقابية عن الشأن البيئى التى سيصدرها جهاز المحاسبات بصفه دورية أو سنوية
يجب أن تعمل على معاونة األجهزة المختصة بالدولة فى إعداد الخطط طويلة األجل للموارد 
الطبيعية التى تم استكشافها وتنميتها مستقبال، ويؤدى ذلك ايضا إلى قيام الجهات التنفيذية 

خ المحاسبية التى توضح األرصدة المتاحة من الموارد الطبيعية بالدولة فى تاري بأعداد التقارير
معين، مما يمكن األجهزة التخطيطية من تخصيص هذه الموارد بين األستخدامات المختلفه بما 

 .يحقق أكبر عائد ممكن من تلك الموارد
ويرى الباحث أن لمراجع جهاز المحاسبات الحق فى إبداء الرأي في التقارير البيئية التي 

اجعة القوائم المالية أو التقرير ضمن تقرير مر  تعكس األداء البيئي للجهه الخاضعة للرقابة
وذلك بإضافة فقرة إيضاحية إذا ، (مراجعة الحسابات الختامية فى نهاية السنة المالية)السنوى 

كان من المحتمل أن تحدث بسبب المشاكل البيئية خسارة جوهرية مع عدم إمكانية تقديرها 
ى حجم واحتمال الخسارة يتوقف قرار مراجع الجهاز بإضافة هذه الفقرة علو  بشكل معقول،

 .المحتملة
وبعد أن ينتهي مراجع الجهاز من تنفيذ برنامج المراجعة البيئة بالجهه الخاضعة للرقابة 
يقوم بجمع مالحظاته وأوراق العمل الخاصة به ووضع ملخص لها في شكل كتابة تقرير 

لف باختالف نوع البيئى يخت لتخليص نتائج عملية المراجعة، حيث أن شكل ومحتويات التقرير
 .عملية المراجعة والهدف منها

ويقترح الباحث أن يقوم مراجع الجهاز بإتباع أحد أسلوبين للتقرير عن نتائج المراجعة 
البيئية حيث يمكن أن يتم التقرير عن نتائج عملية المراجعة البيئية في نفس تقرير المراجعة 

ل الوضع البيئي للمنشأة، ومدى الشامل، عن طريق إضافة فقرة توضح رأي المراجع حيا
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اإللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ونوعية اإلجراءات التي تتخذها المنشأة لتحسين عالقتها 
بالبيئة، وذلك حتى يمكن لمستخدم التقرير تفهم وتقييم الوضع العام للمنشأة في ذلك األداء 

ان يقوم بالتقرير عن نتائج عملية  البيئي، من خالل هذا التقرير الشامل، ويمكن للمراجع
المراجعة البيئية، حالة المراجعة ألغراض خاصة، في تقرير خاص للمراجعة البيئية، يكون 

 .منفصال  عن تقرير المراجعة المالي
وقد قام الباحث بصياغة تنفيذ األطار المقترح من خالل مرحلتين، األولى مرحلة الفحص 

 .قريروالمراجعة، والثانية مرحلة الت
 

 نتائج الدراســـة
خلصت الدراسة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات قد منح األختصاصات والصالحيات  :أوالا 

التى تمكنه من تنفيذ مسئوليته فى المراجعة المالية والقانونية ومراجعة األداء على مؤسسات 
 .الدولة وعلى المال العام اينما وجد

فانه يجب قيامه باعداد واصدار التقارير عن المراجعة  وفى سبيل ممارسة الجهاز لرقابته
المالية البيئية وتقارير عن مراجعة األداء البيئى وذلك بصورة دورية، وهو األمر الذى لم يتم 
حتى تاريخ قيامنا بنهو هذه الدراسة، حيث مايتم هو قيام الجهاز ببعض المراجعات البيئية فى 

قدمة فى الشأن البيئى بأحد الجهات الخاضعة أطار فحص موضوع بيئى خاص كشكوى م
لرقابته مثال، أو تكليف من مجلس الشعب للجهاز بمراجعة موضوع بيئى معين بأحد مؤسسات 
الدولة، وهو األمر الذى يعمل على تحجيم دور جهاز المحاسبات فى هذا الشأن، ومن ثم 

فضال على التأثير السلبى  يعمل على ضعف حوكمة األداء البيئى بالجهات الخاضعة لرقابته،
حيث أن العديد من األجهزة العليا للرقابة بدول العالم تمتلك صالحية اجراء  على المال العام،

حيث يعد من الضرورة منح الصالحيات الالزمه  الرقابة على تلك الحسابات أو التعليق عليها،
 .في الوقت الراهن المصرىفى هذا الشأن لجهاز المحاسبات 

توصلت الدراسة إلى ان الدولة عليها أن تقوم بمنح جهاز المحاسبات المزيد من  :ثانياا 
األختصاصات والصالحيات التى تمكنه من تنفيذ مسئوليته فى مراجعة البيئة والتحقق من قيام 
مؤسسات الدولة بدورها فى تنفيذ إدارة بيئية سليمة واإللتزام بالقوانين واللوائح واألتفاقيات الدولية 
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لبيئية الخاصة بها، حيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات شأنه شأن كل أجهزة الرقابة ا
والمحاسبة فى العالم يسعى إلى تحقيق هدف عام وهو التاكيد على أن نتائج عمليات المراجعة 

وقد أشارت الدراسة ايضا بأنه لكى تكون برامج التنمية  التى يقوم بها لها تأثير ايجابى فعال،
مة فعالة فالبد من متابعتها رقابيا بأستمرار بصفة دورية أو سنوية من خالل التأكد من المستدا

إلتزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتنفيذها فى التوقيتات المقررة، وعلى الجهاز أن يضع 
 .نصب عينه أن البرامج البيئية قد تستغرق وقتا طويال لتكون ذات مفعول ملحوظ

ق الكفء للحوكمة البيئية يرتكز على مجموعة من المبادئ من أهمها السماح أن التطبي: ثالثاا 
لجهات الرقابة وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات بالعمل على نحو فعال وبشفافية، كما أن 
التقرير عن األداء البيئي للجهه الخاضعة للرقابة من مراجعة جهاز المحاسبات لها يوضح 

انجازها والقصور في األداء البيئي للمنشأة حيث تساعد هذه التقارير األنشطة البيئية التي تم 
اإلدارة العليا على تحسين األداء البيئي للجهه وكشف االنحرافات لحوكمة األداء البيئي بها 

 كما أن مناقشة تقارير المراجعة البيئية التى يعدها الجهاز ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة،
بمجلس الشعب، ومن ثم تحديد مسئوليات الجهات المعنيه بتلك المركزى للمحاسبات 

 .المخالفات، سيجعل من ذلك أهمية للثقافة البيئية المنشوده على المستويين القومى والشعبى
 

 ةتوصيات الدراســـ
  يجب على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقوم باألسراع بأخذ القضايا البيئية فى الحسبان

ابية، ومتابعة تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتقييم فعالية تلك البرامج عند ضمن برامجه الرق
أولهما إنشاء إدارة مركزية مختصة بالمراجعة ، التنفيذ، ذلك من خالل واحد من أسلوبين

البيئية بهيكل الجهاز تقوم بأعمال المراجعة البيئية على جهات الدولة واعداد التقارير 
زمة فى هذا الشأن وابالغ تلك التقارير للجهات المختصة ويتم مناقشة الدورية والسنوية الال

بمجلس الشعب شانها فى ذلك شأن التقارير المالية  تلك المالحظات الوارده بالتقارير البيئية
وتقارير تقييم األداء التى تصدر عن جهاز المحاسبات، وفى حالة عدم امكانية إنشاء تلك 

يمكن أن يتم التقرير عن نتائج عملية بالمراجعة البيئية بالجهاز  االدارة المركزية المختصة
وفى تلك الحالة سيقوم مراجعى الجهاز ، المراجعة البيئية في نفس تقرير المراجعة الشامل

بكافة االدارات المختلفة بالقيام بالفحص وأعمال المراجعة البيئية بجانب أعمال المراجعة 
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لك سيعمل على تحديد مسئوليات الجهات المعنيه بتلك ذ، النمطية المختصة بكل ادارة
 يوده على المستويين القومالمخالفات، مما سيجعل من ذلك أهمية للثقافة البيئية المنش

 .يوالشعب
  يجب أن تعمل التقارير الرقابية عن الشأن البيئى التى يصدرها جهاز المحاسبات بصفه

بالدولة فى إعداد الخطط طويلة األجل  دورية أو سنوية على معاونة األجهزة المختصة
للموارد الطبيعية التى تم استكشافها وتنميتها مستقبال، ويؤدى ذلك ايضا إلى قيام الجهات 

المحاسبية التى توضح األرصدة المتاحة من الموارد الطبيعية  التنفيذية بأعداد التقارير
خصيص هذه الموارد بين بالدولة فى تاريخ معين، مما يمكن األجهزة التخطيطية من ت
 .األستخدامات المختلفه بما يحقق أكبر عائد ممكن من تلك الموارد

 عند قيامه  ينبغي أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات باإللتزام بالمعايير الرقابية لالنتوساى
بالمراجعات البيئية خصوصا فى الموضوعات الهامه، كما ينبغي أن يطبق الجهاز حكمه 

 .الحاالت المختلفة ذات الطبيعة األستثنائية التي توجد أثناء الرقابة الحكوميةالخاص على 
  بعد أن ينتهي مراجع الجهاز من تنفيذ برنامج المراجعة البيئة بالجهه الخاضعة للرقابة يقوم

بجمع مالحظاته وأوراق العمل الخاصة به ووضع ملخص لها في شكل كتابة تقرير 
البيئى يختلف باختالف  عة، حيث أن شكل ومحتويات التقريرلتخليص نتائج عملية المراج

ويقوم مراجع الجهاز بإتباع أحد أسلوبين للتقرير عن  نوع عملية المراجعة والهدف منها،
نتائج المراجعة البيئية حيث يمكن أن يتم التقرير عن نتائج عملية المراجعة البيئية في نفس 

فقرة توضح رأي المراجع حيال الوضع البيئي  تقرير المراجعة الشامل، عن طريق إضافة
للمنشأة، ومدى اإللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، ونوعية اإلجراءات التي تتخذها 
المنشأة لتحسين عالقتها بالبيئة، وذلك حتى يمكن لمستخدم التقرير تفهم وتقييم الوضع 

 .العام للمنشأة بما فى في ذلك األداء البيئي
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ABSTRACT 

All countries of the world considers that the Supreme Corporation 

of control and accounting is the custodian of public money by putting 

them independent, it interrogates administrative and State bodies for the 

use and management of public money, and then reporting the results of 

this audit submitted to the People's Assembly in the parliament to take 

corrective required procedures case of irregularities.  

Thus, interrogation the government over its activities related to the 

environment, whether in industry, health field, housing or any other 

sectors of the state leads to the necessity to prepare reports on the 

results of environmental activities, it should be subject to independent 

control at all levels for centers and municipalities.  

The scarcity of researchers writing in the subject of corporate 

governance and environmental performance, as well as the application 

of modern environmental auditing as one of the branches of the auditing 

bodies and financial accounting in all over the world. 

Representing the importance of listing environmental audit within 

the framework of the Accountability State Authority in A.R.E, whereas, 

the researcher thinks that the Accountability State Authority should has 

an effective role to treat environmental problems as a trusted source of 

providing information, then, the performance will be evaluated and 
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decision making in the state Institutes, as the supreme body of control 

and accounting in the State.  

Expected benefits from the Accounting State Authority of 

performance of environmental audit for both environment and 

government: Reducing environmental risks, reduce associated costs 

with non-compliance with environmental laws, identify responsibilities 

and environmental risks resulting form lack of commitment.  

Reduce government expenses by reducing waste and prevention of 

environmental pollution.  

Accordance support or provide more guarantees regarding 

compliance existing policy and future environmental legislation.  

Environmental performance governance of institutions of State and 

assess the performance of government institutions involved in 

environmental supervise factories, hospitals and all public and private 

entities. 


