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أجمعين.
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المستخلص
هددددددف هدددددذا البحدددددث إلدددددى التعدددددرف علدددددى أبدددددرز التحدددددديات التدددددي قدددددد تعيدددددق األجهدددددزة
الرقابيددددددة مددددددن القيددددددام بمهددددددام مراجعددددددة بيئيددددددة ،تكددددددون البحددددددث مددددددن جددددددزئين الجانددددددب
النظددددددرر والدراسددددددة الميدانيددددددة ،تطددددددرق البحددددددث فددددددي البدايددددددة الددددددى الجوانددددددب النظريددددددة
لموضدددددددوع مفهدددددددوم المراجعدددددددة البيئيدددددددة وأهدددددددداف الرقابدددددددة البيئيدددددددة وأسدددددددباب اإلهتمدددددددام
بالمراجعددددددة البيئيددددددة واإلتفاقيددددددات التدددددد ى وقعددددددت عليهددددددا السددددددلطنة فددددددي مجددددددال حمايددددددة
البيئيدددددددة و أخيدددددددرا تطدددددددرق البحدددددددث الدددددددى أبدددددددرز الدراسدددددددات السدددددددابقة التدددددددي ناقشدددددددت
موضددددددوع التحددددددديات التددددددى تواجدددددده األجهددددددزة الرقابيددددددة فددددددي المراجعددددددة البيئيددددددة .وفددددددي
الدراسددددددة الميدانيددددددة تددددددم توزيددددددع إسددددددتبانة علددددددى األعضدددددداء الرقددددددابيين بجهدددددداز الرقابددددددة
ا لماليددددددة واإلداريددددددة للدولددددددة وتددددددم إسددددددتعادة  132اسددددددتبانة صددددددالحة للتحليددددددل مددددددن أصددددددل
 200إسددددددتبانة .وكددددددان مددددددن أهددددددم نتددددددائج البحددددددث أن موضددددددوع المراجعددددددة البيئيددددددة فددددددي
جهدددددداز الرقابددددددة الماليددددددة واإلداريددددددة للدولددددددة يددددددر مفعددددددل بشددددددكل كبيددددددر ،وأن هنالددددددك
خلطدددددا لدددددد العددددداملين فدددددي الجهددددداز حدددددول مدددددن يقدددددوم بالرقابدددددة البيئيدددددة سدددددواء أكاندددددت
وزارة البيئددددددددة والشددددددددؤون المناخيددددددددة أو وزارة البلددددددددديات أو جهدددددددداز الرقابددددددددة أو جميددددددددع
هدددددذه الجهدددددات مجتمعدددددة  ،والدددددرأر السدددددائد هدددددو أن جميدددددع هدددددذه الجهدددددات تقدددددوم بهدددددا وأن
جهددددداز الرقابدددددة أحدددددد أبدددددرز الجهدددددات التدددددى مدددددن المفتدددددرض أن تتحمدددددل هدددددذه المسدددددؤولية
كددددددون وزارة البيئيددددددة ووزارة البلددددددديات هددددددي جهددددددات خاضددددددعة لرقابددددددة جهدددددداز الرقابددددددة
الماليدددددة والةداريدددددة للدولدددددة .ك مدددددا تبدددددين عددددددم وجدددددود دائدددددرة أو قسدددددم أو حتدددددى مدددددراجعين
مختصددددددين بالرقابددددددة البيئيددددددة ،إضددددددافة الددددددى أن  5مددددددراجعين فقددددددط مددددددن بددددددين  132مددددددن
عيندددددة الدراسدددددة شددددداركوا بددددددورات تدريبيدددددة فدددددي مجدددددال الرقابدددددة البيئيدددددة األمدددددر الدددددذر
يشدددددير الدددددى نقدددددص التأهيدددددل والتددددددريب فدددددي هدددددذا المجدددددال .وكاندددددت مدددددن أهدددددم التحدددددديات
التدددددى توا جهدددددة األجهدددددزة الرقابيدددددة فدددددي المراجعدددددة البيئيدددددة هدددددي نقدددددص الكدددددوادر المؤهلدددددة
والمدربدددددددة للقيدددددددام بمودددددددل هدددددددذه المهدددددددام ونقدددددددص الصدددددددالحيات الممنوحدددددددة ل جهدددددددزة
الرقابيدددددة .باإلضدددددافة الدددددى عددددددم تدددددوفر البياندددددات المتعلقدددددة بوضدددددع البيئدددددة ،عددددددم كفايدددددة
أنظمدددددددة الرصدددددددد واإلبدددددددالو وعددددددددم وجدددددددود معدددددددايير وقواعدددددددد دوليدددددددة معتدددددددرف بهدددددددا
للمراجعددددددة البيئيددددددة .وكدددددددان مددددددن أهدددددددم توصدددددديات البحددددددث ،ضدددددددرورة ايددددددالء الرقابدددددددة
البيئيددددددددة مزيددددددددد مددددددددن األهتمددددددددام وان يددددددددتم اإلسددددددددتعانة بددددددددالخبرات المناسددددددددبة وتزويددددددددد
األجهدددددددزة الرقابيدددددددة بدددددددالكوادر المؤهلدددددددة وتدددددددوفير التددددددددريب الدددددددالزم لهدددددددم ،وتوسددددددديع
صدددددددالحيات األجدددددددزة الرقابيدددددددة .هدددددددذا باإلضدددددددافة الدددددددى اإلسدددددددتفادة مدددددددن الصدددددددالحيات
الحاليددددددة الممنوحددددددة للرقابددددددة النظاميددددددة ورقابددددددة االداء ،وان يددددددتم كددددددذلك تقددددددديم تقددددددارير
عدددددن الرقابدددددة البيئيدددددة منفصدددددلة عدددددن الرقابدددددة النظاميدددددة .كدددددذلك ضدددددرورة إنشددددداء دائدددددرة
مختصدددددة تعندددددى بالرقابدددددة البيئيدددددة فدددددي األجهدددددزة الرقابيدددددة .وأخيدددددرا واجددددده إعدددددداد البحدددددث
عدددددددد مددددددن الصددددددعوبات أهمهددددددا ق لددددددة المصددددددادر وعدددددددم وجددددددود دراسددددددات متعمقددددددة فددددددي
موضوع التحديات التى تواجهة االجهزة الرقابية في المراجعة البيئية.
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المقدمة:
فددددددي ظددددددل إزديدددددداد المشددددددكالت البيئيددددددة بشددددددكل سددددددريع فددددددي السددددددنوات الماضددددددية  ،إزداد
فددددي المقابددددل وعددددي النددددا بهددددذه المخدددداطر التددددي تهدددددد البيئددددة ،كمددددا إزداد أيضددددا وعددددي
المجتمدددددع بالمسدددددؤولية التدددددي تقدددددع علدددددى عددددداتق القطددددداع الخددددداص والحكومدددددة علدددددى كافدددددة
مسددددددتوياتها لمعالجددددددة القضددددددايا البيئيددددددة  ،حيددددددث أصددددددبة تلددددددوث البيئددددددة مددددددن المشددددددكالت
العالميددددددة التددددددي بدددددددأت تأخددددددذ أبعدددددداد طبيعيددددددة واقتصددددددادية واجتماعيددددددة خطيددددددرة بشددددددكل
أكوددددددددر جديددددددددة مددددددددن السددددددددابق فددددددددي ظددددددددل النمددددددددو اإلقتصددددددددادر المتسددددددددارع للمنشدددددددد ت
والمصدددددانع .وممدددددا ال شدددددك فيددددده ان النمدددددو اإلقتصدددددادر يعدددددد داعمدددددا اساسددددديا فدددددي تنميدددددة
الددددددول ،يدددددر اندددددده فدددددي المقابدددددل ينددددددتج عنددددده مشددددداكل بيئيددددددة مختلفدددددة .اال ان اسددددددتةالل
المدددددددوارد الطبيعيدددددددة بطريقدددددددة ال تراعدددددددي المجتمدددددددع وال حتدددددددى حدددددددق األجيدددددددال القادمدددددددة
يندددددتج عنددددده اخدددددتالل التدددددوازن وبالتدددددالي تصدددددبة البيئدددددة هشدددددة يدددددر قدددددادرة علدددددى الوفددددداء
بمتطلبددددددات واحتياجددددددات اإلنسددددددان .وادراكددددددا لخطددددددورة الموقددددددف أصددددددبة وجددددددود تقددددددارير
التدددددددددقيق البيئددددددددي بشددددددددأن أنشددددددددطة الحكومددددددددة والقطدددددددداع الخدددددددداص المتعلقددددددددة بالبيئددددددددة
ضدددددرورة ملحدددددده مددددددن شدددددأنها أن تسدددددداعد فددددددي تقدددددويم األداء ومسدددددداءلة المتسددددددببين .هددددددذا
باإلضددددددافة الددددددى سددددددعي الدددددددول والمنظمددددددات اإلقليميددددددة والدوليددددددة الددددددى عقددددددد مددددددؤتمرات
وإصدار أنظمة والتوقيع على إتفاقيات لبحث ومعالجة قضايا التلوث البيئي.

مشكلة البحث:
إن إزديددددددداد اإلهتمدددددددام بالمشددددددداكل البيئيدددددددة مدددددددن قبدددددددل الحكومدددددددات والمنظمدددددددات الدوليدددددددة
والمحليددددددة للحدددددد د مددددددن تفدددددداقم وتدددددددهور الوضددددددع البيئددددددي ،نددددددتج عندددددده زيددددددادة اصدددددددار
القددددددوانين والتشددددددريعات البيئيددددددة التددددددى تسددددددنها المنظمددددددات الوطنيددددددة والمحليددددددة التددددددى ادت
الددددددى حدددددددوث إجددددددراءات إلتددددددزام وتكدددددداليف جديدددددددة علددددددى القطدددددداعين العددددددام والخدددددداص،
وللتأكدددددد مدددددن مدددددد إلتدددددزام تلدددددك الجهدددددات بالتشدددددريعات والقدددددوانين أصدددددبة ال بدددددد مدددددن
وجدددددود جهدددددات مسدددددتقلة تقدددددوم بمهدددددام مراجعدددددة بيئيدددددة وتصددددددر تقدددددارير بنتدددددائج أنشدددددطة
تلك الجهات.
وبالتدددددالي علدددددى األجهدددددزة العليدددددا للرقابدددددة الماليدددددة والمحاسدددددبة أن تلعدددددب دورا هامدددددا فدددددي
تقيددددديم اجهدددددزة ومؤسسدددددات الدولدددددة فدددددي مدددددد التزامهدددددا بمكافحدددددة التلدددددوث البيئدددددي ،مدددددن
حيدددددث مراجعدددددة اإللتزامدددددات المتمولدددددة فدددددي اللدددددوائة واألنظمدددددة والبدددددرامج البيئيدددددة التدددددى
سددددددنتها حكوماتهددددددا والتأكددددددد مددددددن تفعيلهددددددا بشددددددكل يكفددددددل تحقيددددددق األهددددددداف المرسددددددومة،
كدددددذلك التأكدددددد مدددددن مدددددد التدددددزام تلدددددك األجهدددددزه باإلتفاقيدددددات والمعاهددددددات الدوليدددددة التدددددي
وقعت عليها تلك الحكومات.
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وفدددددي ضدددددوء مدددددا سدددددبق فددددد ن األجهدددددزة الرقابيدددددة ال زالدددددت تعددددداني كويدددددر مدددددن التحدددددديات
والعقبدددددات فدددددي القيدددددام بمهددددد ام مراجعدددددة بيئيدددددة ،وبالتدددددالي فددددد ن المشدددددكلة البحويدددددة تتمودددددل
فدددددي السدددددؤال الرئيسدددددي وهدددددو مدددددا هدددددي التحدددددديات التدددددي تواجددددده األجهدددددزة الرقابيدددددة فدددددي
المراجعة البيئية؟
وتتفرع منه عدة تساؤالت وهي:
 -1كيددددددف تددددددؤدر األجهددددددزة العليددددددا للرقابددددددة الماليددددددة والمحاسددددددبة وظيفددددددة الرقابددددددة
البيئية؟
 -2ما هي فوائد وأهمية الرقابة البيئية بالنسبة للحكومات؟
 -3مدددددا هدددددي التوصددددديات التدددددى مدددددن خاللهدددددا تسدددددتطيع األجهدددددزة الرقابيدددددة تجاوزهدددددذه
التحديات؟
أهمية البحث:
تددددددأتي أهميددددددة البحددددددث فددددددي ظددددددل اإلهتمددددددام الدددددددولي المتزايددددددد للحفدددددداظ علددددددى البيئددددددة
ب عتبارهددددددا جددددددزء ال يتجددددددزأ مددددددن حيدددددداة اإلنسددددددان ،وبالتددددددالي ضددددددرورة قيددددددام الجهددددددات
الرقابيددددددة المسددددددتقلة بالتأكددددددد مددددددن مددددددد التددددددزام وتطبيددددددق الحكومددددددة والقطدددددداع الخدددددداص
السياسدددددددددات البيئيدددددددددة المحليدددددددددة والمعاهددددددددددات واإلتفاقيدددددددددات الدوليدددددددددة  ،حيدددددددددث تقدددددددددديم
تقارير مقرونة مع التوصيات.
كمددددددا تتبددددددع أهميددددددة هددددددذا البحددددددث فددددددي أندددددده يسددددددتعرض آراء ومقترحددددددات عدددددددد مددددددن
المختصددددددين والخبددددددراء فددددددي عدددددددد مددددددن الجهددددددات الرقابيددددددة واإلشددددددرافية فددددددي سددددددلطنة
عمان.
كمددددددا أن البحددددددث قدددددددم عدددددددد مددددددن المقترحددددددات فددددددي سددددددبيل تخطددددددي ومعالجددددددة العقبددددددات
والصعوبات التي تواجه األجهزة الرقابية في ممارسة الرقابة البيئية.

أهداف البحث:
يهدددددددف هددددددذا البحددددددث إلددددددى التعددددددرف علددددددى اهددددددم التحددددددديات التددددددي تواجدددددده األجهددددددزة
الرقابيددددددة فددددددي ممارسددددددة المراجعددددددة البيئيددددددة علددددددى الجهددددددات الخاضددددددعة لرقابددددددة تلددددددك
األجهدددددزة ،باإلضدددددافة الدددددى طدددددر عددددددد مدددددن الحلدددددول والتوصددددديات التدددددى مدددددن شدددددأنها
تقلدددددل الصدددددعوبات التدددددى تعددددداني منهدددددا األجهدددددزة الرقابيدددددة فدددددي القيدددددام بالرقابدددددة البيئيدددددة،
وذلك من خالل التعرف على ما يلي:
 -1التعرف على كيفية قيام األجهزة الرقابية بالمراجعة البيئية
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 -2أهداف وفوائد الرقابة البيئية للحكومة.
 -3إحتياجات أجهزة الرقابة من اجل إجراء مراجعة بيئية
 -4العوائق التي تواجه األجهزة الرقابية من ممارسة الرقابة البيئية
منهجية البحث:
فددددددي ضددددددوء طبيعددددددة مشددددددكلة البحددددددث وأهميددددددة واهدافدددددده ،سددددددوف يعتمددددددد الباحددددددث فددددددي
الجددددددزء النظددددددرر مددددددن هددددددذا البحددددددث علددددددى المددددددنهج الوصددددددفي التحليلددددددي الددددددذر يتموددددددل
بتحليدددددل دراسدددددة أدبيدددددات ومعدددددايير وتشدددددريعات الرقابدددددة البيئيدددددة ،كدددددذلك تحليدددددل األفكدددددار
والجواندددددددب العلميدددددددة والعمليدددددددة التدددددددى تضدددددددمنت فدددددددي الدراسدددددددات والبحدددددددوث المتعلقدددددددة
بموضوع البحث.
أمدددددا فدددددي الجدددددزء الميدددددداني مدددددن البحدددددث  ،تدددددم اإلعتمددددداد علدددددى الدراسدددددة الميدانيدددددة مدددددن
خددددددالل عمددددددل إسددددددتبيان ل عضدددددداء الرقددددددابيين فددددددي جهدددددداز الرقابددددددة الماليددددددة واإلداريددددددة
للدولدددددددة و مقدددددددابالت مدددددددع مختصدددددددين فدددددددي وزارة الشدددددددؤون البيئيدددددددة ووزارة البلدددددددديات
اإلقليميددددددة ومددددددوارد الميدددددداة للوقددددددوف علددددددى تجددددددربتهم ووجهددددددات نظددددددرهم فيمددددددا يخددددددص
بالرقابددددددة البيئيددددددة والتحددددددديات التددددددى يواجهونهددددددا فددددددي اداء عملهددددددم سددددددواء الرقددددددابي او
اإلدارر.
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أوال :اإلطار النظري والدراسات السابقة:


مفهوم الرقابة والمراجعة البيئية

تعددددرف البيئددددة علددددى انهددددا كددددل مددددا يحدددديط اإلنسددددان مددددن عناصددددر حيويددددة وتشددددمل الميدددداه
واألرض والهددددددددواء وعناصددددددددر البيئددددددددة الحيوانيددددددددة وعناصددددددددر البيئددددددددة النباتيددددددددة .كمددددددددا
تعددددرف البيئددددة علددددى انهددددا كددددل مددددا تخبرنددددا بدددده حاسددددة السددددمع والبصددددر والشددددم واللمدددد
والددددددذوق سددددددواء كددددددان هددددددذا مددددددن صددددددنع الطبيعددددددة أو مددددددن صددددددنع اإلنسددددددان (مددددددؤتمر
ستوكهولهم).
تعدددددد وكالدددددة حمايدددددة البيئدددددة األمريكيدددددة مدددددن السدددددباقيين فدددددي وضدددددع تعريدددددف للمراجعدددددة
البيئيدددددة ،وكدددددان ذلدددددك فدددددي عدددددام  1984عنددددددما عرفدددددت المراجعدددددة البيئيدددددة علدددددى انهدددددا
فحددددددددددص انتقددددددددددادر دورر مددددددددددنظم ومووددددددددددق وموضددددددددددوعي ،بواسددددددددددطة المنظمددددددددددة او
بواسدددددطة جهدددددة مسدددددتقلة ذات سدددددلطة قانونيدددددة للعمليدددددات اإلنتاجيدددددة ومدددددا يدددددرتبط بهدددددا مدددددن
1
أنشطة فرعية ،لتحديد تأويرها على البيئة ومتةيراتها.
يعدددددددرف اإلتحددددددداد الددددددددولي للتجدددددددارة ( ) ICC1989المراجعدددددددة البيئيدددددددة علدددددددى أنهدددددددا أداة
إداريدددددددددة تنطدددددددددور علدددددددددى تقيددددددددديم مدددددددددنظم ودورر وموضدددددددددوعي لكيفيدددددددددة أداء الدددددددددنظم
واإلدارة والمعددددددددات البيئيدددددددة لعملهدددددددا ،بهددددددددف المسددددددداعدة فدددددددي حمايدددددددة البيئدددددددة ،عدددددددن
طريددددددق تسددددددهيل الرقابددددددة اإلداريددددددة علددددددى الممارسددددددات البيئيددددددة وتقيدددددديم مددددددد االلتددددددزام
2
بسياسات الشركة والتى تتضمن الوفاء بالمتطلبات القانونية.
كمدددددددا تعدددددددرف المراجعدددددددة البيئيدددددددة علدددددددى أنهدددددددا فحدددددددص مدددددددنظم ودورر وموضدددددددوعي
لدددددددد داء البيئددددددددي ،بواسددددددددطة أفددددددددراد متخصصددددددددين مددددددددن داخددددددددل أو خددددددددار الوحدددددددددة
االقتصددددددادية ،للتأكددددددد مددددددن االلتددددددزام بددددددالقوانين والسياسددددددات اإلداريددددددة ،وتقيدددددديم فعاليددددددة
البدددددددرامج اإلداريدددددددة البيئيدددددددة ،وتوصددددددديل النتدددددددائج التدددددددى يدددددددتم التوصدددددددل إليهدددددددا إلدددددددى
3
األطراف المهتمة بها.
كمدددددددا تبندددددددت األجهدددددددزة العليدددددددا للرقابدددددددة خدددددددالل مدددددددؤتمر االنتوسدددددددار الخدددددددام عشدددددددر
المنعقدددددددد بالقددددددداهرة فدددددددي عدددددددام  ، 1995تعريفدددددددا ا إلطدددددددار العمدددددددل للرقابدددددددة البيئيدددددددة

 1أمين السيد أحمد لطفي ،المراجعة البيئية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية .2005 ،ص 134
2
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والدددددددذر عكددددددد اتفاقدددددددا ا فدددددددي الدددددددرأر لدددددددد األجهدددددددزة العليدددددددا للرقابدددددددة والمحاسدددددددبة .
وعناصر هذا التعريف هي:
الرقابددددددة البيئيددددددة ال تختلددددددف بشددددددكل جددددددوهرر عددددددن الرقابددددددة العاديددددددة التددددددي تمارسددددددها
األجهزة العليا للرقابة .
والرقابة البيئية من الممكن أن تشتمل على كافة أنواع الرقابة :
الرقابدددددددة الماليدددددددة  ،ورقابدددددددة االلتدددددددزام  ،ورقابدددددددة األداء  ،وفيمدددددددا يتعلدددددددق برقابدددددددة األداء
فدددددديمكن تضددددددمين العناصددددددر الوالوددددددة التددددددي تشددددددتمل علددددددى جوانددددددب االقتصدددددداد والفعاليددددددة
والكفدددداءة  .أمددددا فيمددددا يتعلددددق بتبنددددي العنصددددر الرابددددع وهددددو البيئددددة فيعتمددددد إلددددى حددددد كبيددددر
على صالحية الجهاز األعلى للرقابة والسياسة البيئية التي تتبعها حكومته.

 إجراءات المراجعة البيئية:
 فحص العمليات التشغيلية :يتطلب على المدقق في هذه المرحلة ان يحدد المواد
األولية المستخدمة في التصنيع وخصائصها والطرق المناسبة لتخزينها والتأكد فيما
اذا كانت هذه مواد كيميائية خطرة أو سامة يمكن ان تنبعث على شكل ابخرة
و ازات من شأنها ان تؤور على البيئة الخارجية وافراد المجتمع المحيط بالوحدة
اإلقتصادية ،وكذلك الضوضاء والضجيج واإلشعاعات واالهتزازات وتلوث
االراضي وكل انواع التلوث المؤورة بشكل مباشر او ير مباشر على اشكال الحياة
والموارد الطبيعية ،كما انه يجب على المدقق مالحظة الضوابط والمعايير البيئية
التى تفرضها الجهات المسؤولة عن حماية البيئة بشأن استخدام هذه المواد وطرق
نخزينها وتصنيعها وما هي اإلجراءات الوقائية التى تناسب حجم التلوث الذر
يتعرض له السكان في البيئة المحيطة بالوحدة اإلقتصادية.
 تقويم اجراءات المعالجة وتحديد مدى فعاليتها :تتطلب هذه العملية خبرة فنية
واسعة من قبل المدقق في مسألة تحديد االساليب والممارسات الواجب اعتمادها من
قبل مختلف الوحدات االقتصادية للسيطرة على التلوث وترشيد استهالك الموارد
الطبيعية ،حيث يجب على المدقق معرفة الحدود المقبولة لنسب التلوث وفق
المعايير المحددة بخصوص التراكيز واالجراءات المتبعة لمعالجة التلوث ومد
اقترابها من المعايير المعتمدة عن طريق اجراء التحليالت والفحوص المختبرية قبل
المعالجة.
 مراعاة المعايير المفروضة لحماية البيئة وتحسينها :يقصد هنا المعايير والمقايي
المحددة طبقا لمستويات التلوث المسمو بها ،ويجب ان تتصف هذة المعايير
بالوضو والمرونة والقابلية للتكيف والقيا  ،ويؤكد البعض أنه يمكن تحديد
مصادر تلك المعايير باآلتي :المعايير الواردة في القوانين واألنظمة واللوائة
المحلية والمعايير والمواصفات المعتمدة من دول اخر ونتائج تقويم األداء البيئي
لفترات سابقة.
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 أهداف الرقابة البيئية:
ان الهدف الرئيسي للرقابة البيئية هو المساعدة في حماية البيئة وتقليل المخاطر التى من
الممكن ان تتعرض لها صحة البشرية  ،4كما ان هنالك جملة من األهداف تسعى الرقابة
البيئية لتحقيقها ،وهي:
 التحقق من مد كفاية وفاعلية البرامج واألنشطة المتعلقة بالبيئة والتى من شأنها
ان تمنع وتعالج األضرار البيئية.
 فحص نظام الرقابة الداخلية وتقييمه فيما يتعلق باألنشطة والبرامج البيئية ،والتأكد
من سالمة اإلجراءات والنظم المستخدمة في حماية وصون البيئة.
 فحص المجموعة الدفترية والمستندية المتعلقة باألنشطة البيئية والتحقق من
قانونيتها وصالحيتها للعمل.
 إبداء الرأر الفني المحايد حول عدالة ومصداقية القوائم المالية المتعلقة بالتأويرات
البيئية.
 المساهمة في إصدار القوانين وأنظمة بيئية توافق مسيرة المؤسسات المعاصرة،5
باإلضافة الى تطويراللوائة واإلجراءات واآلليات البيئية المسخدمة حاليا بشكل
يالئم المتةييرات والمستجدات التى قد تطرأ على الساحة البيئية.
 العمل على إيجاد عالقة وطيده بين األجهزة الرقابية واإلدارية والتنفيذية ،بما يحقق
التنسيق والتعاون في سبيل كشف أوجه النقص والقصور في المشكالت البيئية
وبالتالي العمل على تصويب المسار في الوقت الصحية ومنع تفاقم الخلل او
االنحراف.
 العمل على نشر الوعي البيئي بين مختلف القطاعات وشرائة المجتمع والمنظمات
والقيادات واألفراد في الدولة من خالل عمل الندوات والمؤتمرات وطر
المستجدات المتعلقة بالقضايا البيئية.
 تقديم تقارير بيئية عن نتائج ما تم التوصل إليه للجهات ذات العالقة والتى ممكن
ان تستفيد منها في إتخاذ قراراتها المختلفة.

 أسباب اإلهتمام بالمراجعة البيئية:
لقد حظي موضوع حماية البيئية في الوقت الحاضر ب هتمام بالغ ،حيث إزداد اصدار القوانين
والتشريعات ،وبدأت جماعات حماية البيئة بالظهور واإلنتشار بشكل أوسع ،كما ازداد الوعي
البيئيي في المجتمع ،ونتيجة لهذا اصبحت المنش ت مطالبة بالوفاء بمسؤليتها تجاه البيئة ،بحيث
تسعى للقيام بمهامها بشكل ينسجم مع متطلبات القوانين والتشريعات البيئية.

Environmental Policy, Kohler, Larry R., Editor, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, 4
Jeanne Mager Stallman, Editor-in-Chief. International Labor Organization, Geneva. 2011
 5ورقة علمية اعداد :د .فياض حمزه رملي /باحث في الرقابة المالية
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ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن هنالك مجموعة من األسباب أدت الى ضرورة الطلب على
المراجعة البيئية ،ومن هذه األسباب:
أ-

مخاطر التعرض لعقوبات وجزاءات قوانين وتشريعات حماية البيئة:

مع زيادة اإلهتمام بحماية البيئة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية ،إزداد معه
اصدار العديد من القوانين والتشريعات البيئية للحد من األضرار التى قد تلحق بالبيئة نتيجة
اآلوار السلبية التى تخلفها المنش ت الصناعية ،ومن هنا اصبة لزاما على المنش ت الصناعية
التقيد بتلك القوانين والتشريعات البيئية ،حيث ان مخالفة المنش ت الصناعية للقوانين
والتشريعات البيئية من شأنه ان يعرض المنشأه لعقوبات وجزاءات يترتب عليها زيادة في
المخاطر وااللتزامات البيئية وبالتالي إنخاض األربا التى قد تحققها.
اذ ير أن مخاطر التعرض للجزاءات التى تفرض بواسطة القوانين البيئية يعد اقو دافع
لالهتمام بالمراجعة البيئية في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث بلةت الةرامات المدنية التى
فرضت على المنش ت االقتصادية نتيجة عدم االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية قد بلةت
 73مليون دوالر في عام  1991بزيادة قدرها  %25عما كانت عليه عام  ،1990كما بلةت
الةرامات الجنائية  13مليون دوالر عام  1991بزيادة قدرها  %95عما كانت عليه عام
6
.1990
ب -الضةوط المتزايدة من جماعات حماية البيئة:
تعتبر الجماعات البيئية احد وسائل الضةط على المنش ت الصناعية بةرض حماية البيئة والحد
قدر المستطاع من األضرار التى قد تتعرض لها ،كما تشكل هذه الجمعيات أداة ضةط كذلك
على الحكومات في سبيل إتخاذ اإلجراءات التصحيحية واصدار التشريعات والقوانيين التى
تجرم اآلوار السلبية للمنش ت الصناعية ،ومن أمولة تلك الجماعات (جمعية حماية البيئة ،جمعية
أصدقاء البيئة)،
وتكمن قوة الجماعات البيئية في االتحاد معا ا لتشكيل وسيلة ضةط فعالة على الوحدات
االقتصادية والحكومات بخصوص قضايا بيئية معينة .كما أن هذه الجماعات تساهم وبدرجة
كبيرة في توجيه نظر وسائل اإلعالم والمستهلكين إلى الوحدات االقتصادية التي تسبب إضرار
للبيئة لةرض مقاطعة منتجاتها ،والمساعدة في إقامة الدعاو القضائية في الحاالت التي تتطلب
7
ذلك.
 -زيادة الوعي البيئي للمستهلكين والمساهمين والمستومرين والمؤسسات المالية:

 6د.يوسف محمود جربوع و د.سالم عبدهللا حل  ،مد تأوير األداء البيئي على ممارسة المحاسبة ومراجعة الحسابات في المنش ت
اإلقتصادية ،ص .12
 7دور المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي دراسة ميدانية ‘ ص  ،36رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرفي المحاسبة 2009م،
رادة فاروق دريباتي.
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نتيجة لتزايد الوعي البيئي لد المستهلكين في األؤنه األخيره ،تةيرت أنماط الشراء للمستهلكين
وأصبحوا أكور إقباال على شراء المنتجات التى ال تسبب أضرارا للبيئه والتى يطلق عليها
البعض مصطلة المنتجات الصديقة للبيئة أو المنتجات الخضراء ،وبالتالي اصبة هذا األمر
يشكل تحديا وضةوطا للكوير من الوحدات اإلقتصادية ،وذلك من أجل المبادرة على حماية البيئة
وتطوير منش تها ومنتجاتها بحيث تصبة صديقة للبيئة وال تشكل خطرا عليها.
هذا باإلضافة الى حاجة المستومرين إلى المعلومات التى تتعلق باألداء البيئي الى جانب األداء
والوضع المالي للمؤسسة ،ألن المساهمين والمستومرين أصبحت لديهم قناعة بأن الممارسات
البيئية السلبية من شأنها ان تزيد اإللتزامات والمخاطر وبالتالي تؤدر الى إنخفاض األربا .
إلى جانب ذلك فأن المؤسسات المالية ومؤسسات منة القروض هي األخر أصبحت بحاجة إلى
مراجعة المعلومات البيئية ،بهدف تقييم المخاطر التى قد تترتب على منة للمنش ت والوحدات
اإلقتصادية حتى ال تتعرض لمخاطر منة ائتمان مقابل ضمانات لها تأويرات بيئية سالبة مول
8
منة ائتمان بضمان عقارات ملووة.
د -مشاكل التلوث البيئي:
تعتبر مشاكل التلوث البيئي من أبرز األسباب التى أدت الى ضرورة الطلب على المراجعة
البيئية ،ومن أهم هذه المشاكل :مشاكل تلوث الماء ،مشاكل تلوث التربة ،مشاكل تلوث الهواء،
ومشاكل تلوث الةذاء.
ه -التنظيمات العلمية والمهنية في مجال المراجعة والمحاسبة:
هناك ضةوط متزايدة من التنظيمات العلمية والمهنية في مجال المحاسبة والمراجعة إلى
ضرورة اإلفصا عن األداء البيئي بشكل ير اختيارر ،وقد اعترف مجل معايير المحاسبة
المالية وهيئة تداول األوراق المالية في الواليات المتحدة األمريكية بأهمية القيا واالعتراف
واإلفصا عن االلتزامات المحتملة الناتجة عن القوانين البيئية ،وتحديد التكاليف البيئية
9
باعتبارها عبئا تحميليا على المنشأة مع حتمية اإلفصا عن األداء البيئي.
-5





االتفاقيات التي وقعتها السلطنة في مجال البيئة:
االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  ( 1973م . ) 81/25 .
إتفاقية منع التلوث البحرر الناتج عن إ راق مخلفات السفن ( م .) 81/26 .
اإلتفاقية الدولية لعام  1969بشأن التدخل في أعالي البحار في حاالت األضرار الناجمة
عن التلوث النفطي وبروتوكوالتها لعام  ( 1973م . ) 84/92 .
االتفاقية الدولية لعام  1969بشأن المسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث
النفطي وبروتوكوالتها لعام  ( 1976م . ) 84/93 .

 8رادة فاروق دريباتي ،مرجع سبق ذكره ،ص .37
 9أمين السيد أحمد لطفي ،مراجعة مختلفة أل راض مختلفة ،مرجع سبق ذكره ،ص .335
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االتفاقية الدولية لعام  1971ب نشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي
(م . ) 84/94 .
البروتوكول الخاص بالتلوث البحرر الناجم عن إستكشاف وإستةالل الجرف القارر ( م
. ) 89 / 92 .
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر ( م 91/90 .
).
اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (م.
.) 94/119
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تةير المناخ ( م . ) 94/119 .
اتفاقية التنوع البيولوجي ( م.) 94/119 .
االتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان ( م . ) 80/55 .
االتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار ( م . ) 84/60 .
االتفاقية الدولية لسالمة األروا في البحار ( م . ) 84/ 60 .
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ( 1982م . ) 89/67 .
االتفاقية الدولية لقيا حمولة السفن ( م .) 90/ 61 .
اتفاقية األمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن ( م .) 90/64 .
االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في
البحر لعام  1978م ( م.) 90/65 .
االتفاقية الدولية لإلنقاذ لعام  ( 1989م . ) 91 /30 .
اتفاقية البحر اإلقليمي والجرف القارر والمنطقة االقتصادية الخالصة ( م )81/15
 .21بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة االحيائية التابع لالتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع
البيولوجي( تصديق رقم المرسوم 2002/55
اتفاقية استخدام خطوط األسا المستقيم لتحديد خط األسا في شأن البحر اإلقليمي
والمياه الداخلية والمناطق المةلقة (م )82/38 .
اتفاقية استخدام خطوط األسا المستقيم لتحديد خط األسا في شأن البحر اإلقليمي
والمياه الداخلية والمناطق المةلقة (م )82/38 .
االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ ( م. )93/22 .
البروتوكوالت المتعلقة بالمالحة البحرية ( م . ) 91/36 .
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و /أو
التصحر وبخاصة في إفريقيا ( توقيع م ، 96/53 .تصديق م.) 96/5 .
أتفاق تنفيذ الجزء الحادر عشر من إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ( 1982
إنضمام م .) 96/77 .
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إتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتلاير بشأن المواد المستنفذة لطبقة
األوزون ( إنضمام م .) 98/73 .
البروتوكول المتعلق ب متيازات وحصانات السلطة الدولية لقاع البحار ( تم التوقيع بناء
على توصية من مجل الوزراء ) .
إتفاقية قانون إستخدام المجارر المائية الدولية في األ راض ير المالحية ( أقرتها
الجمعية العامة في  97/5/12ولم تصدق عليها السلطنة بعد ) .
اتفاقية إجراء الموافقة المسبقة عن علم بمواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة
متداولة في التجارة الدولية (اتفاقية روتردام  -انضمام م . ) 99/81 .
التصديق على البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحرر للنفايات الخطرة والنفايات
األخر عبر الحدود والتخلص منها بالمرسوم السلطاني رقم 2002/24
التصديق على المقرر رقم  1/3المعتمد بمؤتمر األطراف التفاقية بازل للتحكم في نقل
النفايات والتخلص منها( تصديق رقم المرسوم 2002/88
بروتوكول المعني بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها (تصديق
.2003/88
تصديق السلطنة على المدونة الدولية ألمن السفن والمواني بالمرسوم رقم 2004/63م.
انضمام السلطنة الى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراوية النباتية ل ذية والزراعة
بالمرسوم رقم 2004/57

 -6الدراسات السابقة:
تعتبر الدراسات السابقة مصدرا مهما للمعلومات لجميع الباحوين والدارسين ،إذ تساعدهم في
تكوين خلفيات علمية عن مواضيع دراستهم وأبحاوهم.
وهناك عدد كبير من الدراسات التى تطرقت الى موضوع المراجعة والتدقيق البيئي من
جوانب متعددة ،إال أن هنالك عدد قليل جدا من الدراسات التى تطرقت الى التحديات التى
تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية بشكل واسع وعميق ب ستوناء بعض البحوث
التى تعرضت الى هذا الموضوع ولكن بشكل سطحي .وهنا سأستعرض بعض هذه
الدراسات التى تطرقت الى موضوع التحديات التى تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة
البيئية ،والتى قد تخدم هذا البحث بشكل مباشر أو ير مباشر ،وذلك على النحو التالي:
 -1بحوت دراسة ( )A. Kourtellis, Senior Principal Auditor, 1999التدقيق البيئي-
واألهمية المستقبلية ودور األجهزة الرقابية في القيام بهذا الدور ،حيث تعرض الباحث
في جزء من دراسته على العوائق التى تحول دون القيام بالمراجعة البيئية والتنمية
المستدامة ،واستنتج على ان بالر م من التطور الملحوظ في األؤنة األخيرة بالتدقيق
البيئي إال ان كوير من األجهزة الرقابية لم تقم بالعمل الكافي لتطوير الخبرات الالزمة
16

للقيام بمول هذه المراجعه بشكل صحية .كما خلص الى ان العوائق األساسية في
المراجعة البيئية ومراجعة التنمية المستدامة هي :عدم وجود خبرة كافية للقيام بمول هذا
النوع من التدقيق ،ياب المعايير الدولية للتدقيق البيئي ،عدم كفاية أنظمة الرصد
واإلبالو ،ياب المحاسبة اإلقتصادية للموارد الطبيعية والتى أدت الى تقديرات ير
دقيقة للموجودات والمطلوبات القائمة ،عدم وجود معايير دولية للتقارير البيئية.
 -2هنالك كوير من الدراسات التي قامت بها منظمة ( ) INTOSAIبشأن العراقيل التى
تواجه األجهزة الرقابية في المواجعة البيئية وذلك من خالل إستبيانات موزعة على عدد
من األجهزة الرقابية ،وهنا سأستعرض البحث الذر قام به فريق العمل المعني بالرقابة
والمراجعة البيئية والذر تطرق وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية
ل جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :أهم استنتاجات االستبيان الخام بشأن الرقابة
والمراجعة البيئية .تطرق البحث الى توجهات الرقابة والمراجعة البيئية وذلك من خالل
نسبة األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التى قامت برقابات ومراجعات بيئية،
حيث تبين وجود نموا مطرد في عدد الرقابات البيئية خالل السنوات الخم عشرة
الماضية .كما خلص البحث الى انه يجوز ل جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
إدرا قضايا بيئية في رقابات ومراجعات ير بيئية.
كذلك تطرق البحث الى صالحيات الرقابة والمراجعة البيئية الممنوحة ل جهزة
الرقابية ،واستنتج فريق البحث الى وجود وجهات نظر مختلفة ،وفي بعض األحيان
متضاربة حول موضوع هل من الضرورة الحصول على صالحية خاصة من أجل
القيام بالرقابة والمراجعة البيئية .وأخيرا تحدث البحث حول التةلب على العراقيل
المتعلقة بالرقابة والمراجعة البيئية والوسائل الممكنة للتةلب عليها ،حيث سئلت األجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة عن أهم التحديات التي تواجهها وذكرت أن أهم العوائق
التي تواجهها هي نقص المهارات والخبرة و عدم وجود الصالحيات الكافية للجهاز
األعلى للرقابة المالية والمحاسبة.
 -3دراسة (رادة فاروق دريباتي) 2009م على دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء
البيئي دراسة ميدانية  ،حيث تطرقت الباحوة الى الصعوبات التى تواجه المراجعين في
ممارسة المراجعة البيئية وخلصت الى العديد من الصعوبات التى تعترض سبيل
المراجعين الداخليين عند قيامهم بتقييم األداء البيئي للمنش ت  ،ومن أبرزها:
 عدم وجود مفاهيم بيئية مقبولة ومتعارف عليها. عدم وجود معايير محددة يتم إستخدامها. عدم وجود إطار للمحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية. عدم وجود فريق عمل داخلي مؤهل ومدرب في مجال المراجعة الداخلية البيئية.كما خلصت الدراسة الى عدد من اإلجراءات والتوصيات التى من شأنها تذليل الصعوبات
والعراقيل التى تواجه المراجعيين الداخلين لممارسة المراجعة البيئية ،ومنها:
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 إلزام المراجعين لخضوع دورات تدريبية متخصصة في المراجعة البيئية. إيجاد معايير محددة وواضحة للمراجعة البيئية. إلزام المنش ت بتنفيذ القوانين الهادفة لحماية البيئة ،ومتابعة فرض العقوباتوالةرامات للمخالفين.

ثانياً :الدراسة الميدانية
تهدف الدراسة الميدانية إلى استطالع آراء ووجهات نظر أعضاء جهاز الرقابة المالية واإلدارية
في سلطنة عمان تجاه المراجعة البيئية خصوصا فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه األعضاء
وجهاز الرقابة في المراجعة البيئية.

(أ) مجتمع الدراسة وعينة البحث
يتكون مجمع الدراسة من المراجعين في جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة في
سلطنة عمان ،وقد إشتملت العينة على المراكز الرئيسية ومقرها العاصمة مسقط ،وقد
تم توزيع مائتي إستبانة أرسلت الى العينة بشكل مباشر ،وأستمرت عملية المتابعة قرابة
شهرين؛ حيث تم إسترجاع  150استبانة وتشكل ما نسبته ( )%75من اإلستبانات
الموزعة ،ونظرا لعدم إكتمال إجابات بعض األسئلة التى تضمنتها اإلستبانة تم إستبعاد
 18إستبانة؛ وعليه فقد أصبة عدد اإلستبانات المناسبة والصالحة للتحليل  132استبانة
وتشكل ما نسبته ( ) %88من االستبانات المستلمة و ( )%66من االستبانات الموزعة،
ويوضة الجول رقم ( )1عينة الدراسة وعدد االستبانات الموزعة والمستلمة.
جدول ( .)1عينة الدراسة واالستبانات الموزعة والمستلمة.
عدد
نسبة
عدد
عدد
االستبانات االستبانات االستبانات االستبانات
المستلمة الى الصالحة
المستلمة
الموزعة
للتحليل
الموزعة
200

150

%75

132

نسبة
نسبة
االستبانات االستبانات
الصالحة
الصالحة
الى المستلمة الى
الموزعة
%66
%88

(ب)أداة جمع البيانات
استخدم الباحث الدراسات والبحوث السابقة واالستبانة كوسائل لجمع البيانات الالزمة لةايات
الدراسة ،ووتكون اإلستبانة من قسمين ،يتناول القسم األول الخصائص الشخصية ألفراد العينة؛
مول المؤهل العلمي والمهني ونوع الوظيفة وعدد سنوات الخبرة ،ويتناول القسم الواني عدد
مهمات عمل المراجعة البيئية التى قام بها المراجع وعدد الدورات التدريبية في مجال المراجعة
البيئية التى شارك فيها المراجع  ،أما القسم الوالث فيختص بوجهة نظر المراجع تجاه مسؤولية
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الرقابة البيئية وأبرز التحديات التى تواجه األجهزة الرقابية في الراجعة البيئية ،كما تضمن على
الحلول المقترحة التى من شأنها أن تساهم في مساعدة األجهزة الرقابية لتجاوز العراقيل التى
تواجهها.
وقد تم استخدام مقيا ليكرت الخماسي المتدر لتحديد إجابات أفراد العينة؛ بحيث تكون
الدرجة ( )5دالة على الموافقة مطلقاا ،والدرجة ( )1دالة على عدم الموافقة إطالقا ،وفقا للجدول
التالي:10
جدول ( )2درجات الموافقة
درجة
الموافقة
الدرجة

موافق مطلقا

موافق

محايد

5

4

3

ير موافق
2

ير موافق
مطلقا
1

(ج) عرض ومناقشة نتائج الدراسة
في ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهدافه ،وبناء على نتائج تحليل ومعالجة البيانات التى تم
استخدامها في الدراسة؛ سوف يتم عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها ،وذلك على النحو اآلتي:

 -1الخصائص الشخصية ألفراد عينة البحث
يوضة الجدول رقم ( )3بعض خصائص أفراد عينة البحث من حيث؛ المؤهالت العلمية
والمهنية ،والوظيف الحالية ،وعدد سنوات الخبرة.
جدول( )3بعض خصائص أفراد عينة البحث.
الخصائص العامة
المؤهل العلمي

المؤهل المهني
التخصص العلمي

الوظيفة الحالية

الخصائص الفرعية
بكالوريو
ماجستير
دكتوراه
ال يوجد
المحاسبة والمالية
الهندسة
إدارة األعمال
القانون
مراجع متدرب

العدد
122
8
2
0
103
13
6
10
97

النسبة%
%92,4
%6,1
%1,5
%0
%78
%9,8
%4,6
%7,6
%73,5

 10صالة عبد الرحمن السعد ،المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية :الممارسة الحالية والنظرة المستقبلية :دراسة ميدانية،
مجلة جامعة الملك عبدالعزيز :االقتصاد واإلدارة ،م 21ع ،2ص ص2007( 150-83 :م1428/ه)
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سنوات الخبرة

مراجع مساعد
مراجع
مراجع اول
مراقب
أخصائي
أكور من  10سنوات
من  5سنوات الى اقل من  10سنوات
من سنة إلى أقل من  5سنوات
أقل من سنة

15
8
5
4
3
7
12
73
40

%11,4
%6,1
%3,8
%3
%2,2
%5,3
%9,1
%55,3
%30,3

يالحظ من الجدول رقم ( )3أن  %92من المستجيبين من حملة البكالوريو وان ( )%6و
( )%1,5يحملون درجة الماجستير والدكتوراه على التوالي ،أر ان جميع افراد العينة لديهم
مؤهل جامعي.
كما أن ( )%78متخصصون في المحاسبة والمالية و( )%9,8متخصصون في الهندسة
وبمختلف تخصصاتها الفرعية )%4,6( ،و ( )%7,6متخصصون في إدارة األعمال والقانون
على التوالي .ونجد أن البية المستجيبين ( )%73,5من المراجعين المبتدئين .ونجد أيضا ان
اليبية أفراد العينة المستجيبين ( )%55,3تتراو خبراتهم بين سنة الى خم سنوات ،وأن
نسبة ( )%30,3من المستجيبين خبراتهم أقل من سنة واحدة في مجال التدقيق ،كما أن ()%5
فقط خبراتهم أكور من عشر سنوات .ومما سبق يالحظ أن معظم المستجيبين لديهم الخبرة
والتأهيل العلمي والتخصص العلمي والوظيفي لإلجابة على أسئلة االستبانة ،حيث أنهم من
العاملين في مجال الرقابة مما يجعلهم أكور إطالع ومعرفة بتنفيذ العمليات الرقابية وهذا يزيد
من درجة اإلعتماد على آراءهم.

 -2تحليل إجابات المستجيبين لإلستبيان
 اإلجابة عن السؤال األول :التأهيل والتدريب في مجال الرقابة البيئية
جدول ( )4يوضة التأهيل والتدريب للمستجيبين لإلستبيان
عدد الدورات عدد المشاركين النسبة%
المتةير
الدورات التدريبية في مجال المراجعة أو
%96,2
127
0
التدقيق البيئي
%2,3
3
1
%1,5
2
2
يالحظ من الجدول رقم( )4ان خمسة موظفين فقط حضروا وشاركوا في دورات تدريبية في
مجال الرقابة أو التدقيق البيئي ،بينما باقي المستجيبين لم يشاركوا في ار دورة تدريبية متعلقة
بالرقابة البيئية .باإلضافة الى ان المشاركين الخمسة قد شاركوا في دورات تدريبية تعريفية فقط
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ولم يشاركوا في ار دورة تخصصية ،وهذا يدل على ضعف التأهيل والتدريب لد العاملين في
الجهاز بشكل خاص في مجال الرقابة والتدقيق البيئي.

 اإلجابة عن السؤال الثاني :عدد مهام المراجعة البيئية
جدول ( )5عدد مهام المراجعة البيئية التى شارك فيها افراد العينة
النسبة
العدد
المتةير
سبق وان شارك في مهمة عمل مراجعة بيئية
%4,5
6
لم يسبق وان شارك في مهمة عمل مراجعة بيئية
%95,5
126
يالحظ من الجدول ( )5ان اكور من نسبة ( )%95من المستجيبين لإلستبيان لم يشاركوا في
مهمة عمل تختص بالمراجعة البيئية ،بينما  6مراجعين فقط قد شاركوا في مهمات عمل متعلقة
بالبيئة ،وكانت ابرز هذه المهام هي إدارة النفايات ،تقييد أداء إصدار التصارية البيئية ،كفاءة
السدود المائية .وهذا يقود الى ضعف إهتمام األجهزة الرقابية بالمراجعة البيئية.
 اإلجابة عن السؤال الثالث :مسؤولية الرقابة البيئية في سلطنة عمان
جدول ( )6يوضة مسؤولية الرقابة البيئية من وجهة نظر المستجيبين
النسبة%
عدد الموافقين
الفقرة
جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
%16,7
22
وزارة البيئة والشؤون المناخية
%8,3
11
الجهة الخاضعة للرقابة
%9,8
13
مسؤولية مشتركة لكافة الجهات
%65,2
86
يالحظ من الجدول أعاله ان ما نسبته ( )%16,7من أفراد العينة يرون أن مسؤولية الرقابة
البيئية تعود إلى جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة ،وفي المقابل نجد ان ما نسبته ()%8,3
يعتقدون ان الرقابة البيئية مسؤولية وزارة البيئة والشؤون المناخية ،بينما نجد ان ما نسبته
( )%9,3يرون ان الرقابة البيئية تعود للجهة الخاضعة للرقابة فقط ،وير ( )%65,2من
المجيبين ان الرقابة البيئية مسؤولية مشتركة لكافة الجهات الرقابية .وهذا يقود إلى نتيجة مهمة
وهي انه ال يوجد إدراك وقناعة كافية فيمن يجب ان يمار الرقابة البيئية.
 اإلجابة عن السؤال الرابع :التحديات التى تواجهها األجهزة الرقابية في المراجعة
البيئية
جدول ( )7أبرز التحديات التى تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية
ير
ير
محايد
موافق
موافق
الفقرة
موافق
موافق
بشدة
بشدة
ت
نقص الكفاءات والمهارات
6
15
17
61
33
والخبرة
%
%5
%11
%13
%46
%25
21

نقص الصالحيات الممنوحة
ل جهزة الرقابية
البيانات المتعلقة بوضع البيئة
ير متوفرة ومتاحة
عدم كفاية أنظمة الرصد
واإلبالو
ضعف السياسات الحكومية
في مجال البيئة ،منها عدم
قابلية األهداف للقيا و ياب
االستراتيجيات
الواضحة
عدم وجود قواعد ومعايير
دولية للرقابة على البيئة
تداخل في اختصاصات
الجهات المنوطة بها مهمة
الرقابة البيئية
عدم قناعة المدققين
والمراجعين بأن المراجعة
البيئية تنطور ضمن مهام
عملهم

ت
%
ت
%
ت
%
ت

24
26
63
15
%18 %19.7 %48 %11.5
12
12
60
42
%9.1 %9.1 %45.5 %31.8
23
26
56
27
%17.4 %19.7 %42.4 %20.5
13
14
66
33

4
%2.8
6
%4.5
0
0
6

%

%9.8

%4.5

ت
%
ت

32
44
17
16
%24.2 %33.3 %12.9 %12.1
11
37
39
27

23
%17.4
18

%

%28

%8.3

%13.6

36

32

13

ت
%

%25

%50

%29.5 %20.5
16

35

%10.6

%24.2 %27.3 %26.5 %12.1

%9.8

من خالل النتائج الموضحة في الجدول يتضة جليا أن أ لبية أفراد عينة الدراسة وافقو على أن
التحديات المذكورة أعاله تحول دون قيام األجهزة الرقابية بالمراجعة البيئية %71 .من أفراد
العينة وافقوا على أن نقص الكفاءات والمهارات والخبرة أحد اهم التحديات التى تواجهها
األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية متمولة في  %25و %46موافق بشدة وموافق على
التوالي .أما بالنسبة لنقص الصالحيات الممنوحة ل جهزة الرقابية فأن  %48من افراد العينة
كانت اجابتهم موافق وحوالي  %20كانو محايدين ،بينما شكلت االجابات ير موافق و ير
موافق بشدة ما نسبته  %18و %2.8على التوالي %77.3 .من افراد العينة وافقوا على ان
عدم توفر البيانات المتعلقة بوضع البيئة من العراقيل التي تواجه األجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة 44 .فرد من افراد العينة كانوا محايدين في مسألة عدم وجود قواعد ومعايير دولية
للرقابة على البيئة ،و 32و 23ير موافقين و ير موافقين بشدة بأعتبار ان هذا ال يعتبر احد
العراقيل .كما تبين كذلك أن نص عينة الدراسة تقريبا وافق على ان تداخل اختصاصات الجهات
المنوطة بها عمل الرقابة البيئية يشكل تحديا بالنسبة ألجهزة الرقابة في المتابعة وتحديد
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المسؤولية .وأخيرا تبين ان  36فردا من بين  132كانو محايدين فيما يتعلق بعدم قناعة
المراجعين بأن المراجعة البيئية تنطور ضمن مهام عملهم .

التحديات التى تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية:
 -1ضعف التأهيل والتدريب ونقص المهارات والخبرة في مجال المراجعة البيئية
جدول ( )4التأهيل والتدريب في مجال الرقابة والمراجعة البيئية في جهاز الرقابة
المالية واإلدارية للدولة
عدد الدورات عدد المشاركين النسبة%
المتةير
الدورات التدريبية في مجال المراجعة أو
%96,2
127
0
التدقيق البيئي
%2,3
3
1
%1,5
2
2
يالحظ من الجدول رقم( )2ان خمسة موظفين فقط حضروا وشاركوا في دورات تدريبية في
مجال الرقابة أو التدقيق البيئي ،بينما باقي المستجيبين لم يشاركوا في ار دورة تدريبية متعلقة
بالرقابة البيئية .وهذا يدل على ضعف التأهيل والتدريب لد العاملين في الجهاز بشكل خاص
في مجال الرقابة والتدقيق البيئي.
حيث أن معظم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دول العالم تعاني من نقص المهارات
والخبرات في مجال المراجعة البيئية ،حيث أظهرت أهم استنتاجات االستبيان الخام بشأن
الرقابة والمراجعة البيئية أن نسبة ( )%56من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التى
اجابت على اإلستبيان لديها نقص في المهارات والخبرات الالزمة للقيام برقابات بيئية.
وهذا يدل على عدم وجود مختصين وخبراء للقيام بمهام مراجعة بيئية فضال عن عدم وجود
مراجعين مدربين ومؤهلين .وقد يعود ذلك الى عدد من األسباب ،أهمها:
 -1عدم اإلهتمام بتدري المراجعة البيئية في المراحل المبكرة موال المرحلة الجامعية،
فموالا بالنظر الى المقررات والمناهج التى تدر في الجامعات بسلطنة عمان يالحظ
أنها تفتقر إلى وجود مقرر لتدري المراجعة البيئية وأنما اإلكتفاء بتدري مقرر واحد
في المراجعة بشكل عام لطلبة تخصص المحاسبة فقط.
 -2عدم إهتمام األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بعقد ندوات ومؤتمرات وتنظيم
دورات تدريبية في مجال المراجعة البيئية أو المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية،
بالر م أن هذه الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية يمكنها ان تزود المراجعين
بالمهارات والمعارف الالزمة للقيام بالمراجعة البيئية فضال عن انها تبقيهم مطلعين
على كافة التطورات في المجال البيئي.
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 -3وجود عدد قليل جدا من الهيئات والمؤسسات والمنظمات البيئية والتى من خاللها يمكن
للمراجعين المشاركة في دورات تدريبية مكوفة تؤهلهم على مواكبة التطورات في
القطاع البيئي بشكل عام والرقابة البيئية بشكل خاص.

 -2نقص في الصالحيات الممنوحة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
عدم كفاية الصالحيات الممنوحة لالجهزة الرقابية يعد واحد من العراقيل التى تواجهها
األجهوة العليا في المراجعة البيئية ،حيث تر بعض هذه االجهزة ضرورة منحها
صالحيات خاصة من أجل القيام بالرقابة البيئية ،وقد شكل هذا التحدر ما نسبته %22
من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتى اجابت على االستبيان الخام بشأن
الرقابة والمراجعة البيئية .وهنالك وجهات نظر مختلفة ومتضاربة تدور حول هذا
الموضوع ،حيث إن الموقف الرسمي لفريق العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية
التابع لمنظمة اإلنتوسار ( ) INTOSAIهو أنه لي من الضرورر الحصول على
صالحية خاصة .يمكن القيام بالرقابات والمراجعات البيئية داخل إطار صالحيات
الرقابة النظامية (المالية واإللتزام) أو رقابة األداء .لكن بعض االجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة تر أن الصالحيات الخاصة قد تساعد األجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة على مخاطبة الوزارات والجهات الخاضعة للرقابة وإعطاء رسالة واضحة
الى الحكومة القائمة بأن الرقابات والمراجعات البيئية هي بالةة األهمية .ويدعم الباحث
الموقف الرسمي لفريق العمل المعني بالرقابة والمراجعة الببيئية أر أن األجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة ال تحتا بالضرورة إلى صالحية إجراء رقابة نظامية أو أداء
من اجل القيام برقابة ذات تركيز بيئي .وير الباحث أن من الصعب جدا أن تعطي
الحكومات صالحيات خاصة بالرقابة البيئية لالجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
ألن ذلك من شانه أن يتعارض مع السياسات واإلستراتيجيات التى تضعها الحكومات أو
القائمين على مؤسسات الدولة من اجل التوسع اإلقتصادر الكبير وتنويع مصادر الدخل
بأر ومن حتى وان كانت البيئة الضحية األكبر وخصوصا في الدول النامية .لذا يجب
على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تشرع في إجراء مراجعة مع التركيز
على الجانب البيئي بأستخدام التفويض الخاص بالقيام بالمهام النظامية (المالية
واإللتزام).11
 -3البيانات المتعلقة بوضع البيئة غير متوفرة ومتاحة
ان من أهم العناصر التي يحتاجها المدقق في عملية المراجعة هي توفرالبيانات
الصحيحة والدقيقة والتى يستطيع اإلعتماد عليها إلعطاء رأيه ،ومن هذا المنطلق فأن
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تواجه تحديا كبيرا في سبيل الحصول على
المعلومات والبيانات المتعلقة بوضع البيئية ،وقد يرجع السبب في عدم توفر هذه
11
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البيانات الى ضعف إهتمام الحكومات بالمسائل البيئية أو عدم ر بة الحكومات من
األجهزة العليا ب وارة المواضيع البيئية لما قد تواجهه من تبعات مالية وقضائية محليا
ودوليا ،كما أنها باإلمكان أن توير الشعوب ضد حكوماتهم خصوصا إذا كانت المشاكل
البيئية متعلقة بالتلوث وأنبعاوات المصانع القريبة من األحياء السكنية .باإلضافة الى ان
نسبة  %51من األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التى أجابت على اإلستبيان
الخام بشأن الرقابة والمراجعة البيئية أقرت بأن أحد العراقيل التى واجهتها عند القيام
برقابات بيئية هي أن البيانات المتعلقة بوضع البيئة ير كافية.
 -4عدم كفاية أنظمة الرصد واإلبالغ
تعتبر أنظمة الرصد واإلبالو البيئية أحد أهم مصادر المعلومات التى تةذر قاعدة
البيانات المتعلقة بالتطورات البيئية ،حيث أن ياب مول هذه األنظمة يؤور على دقة
البيانات وتأخر الحصول عليها وبالتالي تؤور على مهام الرقابات البيئية ،حيث يمكن
اإلستعانة في ذلك بعدة وسائل ،على سبيل الموال أجهزة االستشعار عن بعد كوسيلة
رقابية بيئية خاصة بقيا األداء على نطاق واسع ،وبصفة خاصة فيما يتعلق بمناطق
المراعي والةابات والتوسع الهوائي والمائي والتصحر واإلنبعاوات و يرها .ذكر %41
من األجهزة العليا المشاركة في اإلستبيان الخام لمنظمة األنتوسار أن أنظمة الرصد
واإلبالو ير كافية األمر الذر شكل لها أحد التحديات عند القيام بمهام الرقابات
البيئية.
 -5ضعف السياسات الحكومية في مجال البيئة ،منها عدم قابلية األهداف للقياس
وغياب اإلستراتيجيات الواضحة
لقد شكل هذا التحدر نسبة  %40من أصل  98جهاز أجابوا على اإلستبيان الخام
بشأن الرقابة والمراجعة البيئية .حتى تنجة الرقابة البيئية في تحقيق أهدافها ينبةي
وضع أهداف وإستراتيجيات واضحة يمكن اإلسترشاد بها كأداة لقيا األداء البيئي.
حيث أن عدم وضو األداء المستهدف من بعض السياسات البيئية بالمشروع ،يؤدر
الى احتمال الحكم على األداء بطريقة ال تتوافق مع أهداف المشروع .لذا ينبةي دائما
قيا االداء الفعلي للهيئات والمؤسسات المعنية بالرقابة البيئية خالل فترة زمنية محددة،
على أن يتم هذا القيا في ضوء األهداف والمعايير واإلستراتيجيات الموضوعة،
والتي تعتبر هي الفيصل الرئيسي في قيا مد إيجابية أو سلبية األداء الفعلي.
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عدم وجود معايير محددة يتم استخدامها في عملية المراجعة البيئية ،وذلك لعدم تكامل
إطارها ومعاييرها وعدم وجود إلزام قانوني للمراجع للقيام بها .12حيث يجب العمل
على وضع معايير رقابية متفق عليها ومعلن عنها ،تحقق الحد األدنى من األمان البيئي،
ويتم على أساسها التأكد من مد فعالية اإلجراءات البيئية المستخدمة ،ويمكن
االسترشاد في ذلك ببعض المعايير الرقابية المطبقة في بعض الدول التى سبقتنا في هذا
المجال أو اإلستعانة باإلتفاقيات الدولية في مجال البيئة ،مع األخذ في االعتبار طبيعة
البيئة المحلية.
 -7تداخل إختصاصات الجهات المنوطة بها مهمة الرقابة على البيئية
قد تكون هنالك أكور من مؤسسة من مؤسسات الدولة من إختصاصاتها الرقابة على
البيئة ،وبالتالي تتضارب اإلختصاصات ،األمر الذر يجعل المهمة معقدة بالنسة
ل جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من متابعة المواضيع البيئية وتحديد المسؤولية.
 -8عدم قناعة المدققين والمراجعين بأن المراجعة البيئية تنطوي ضمن مهام عملهم
يجب أن يتمتع المدققين والمراجعين في األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالقناعة
التامة بالمسؤولية البيئية ودورهم في تصويب المسار البيئي لدولهم ،حيث أن المحاسبين
والمراقبين عادة ال يعتد بكونهم جزء من حركة المحافظة على حماية البيئة .ير أن
نظرا لكونهم معدين ومقدمين للمعلومات والتقارير ولما يقومون به من التاكد من سالمة
األسا الذر تقوم عليه األعمال والقرارات الحكومية ،فهناك اتجاها متزايدا نحو
إدراجهم ضمن النطاق البيئي .وقد جاء نفوذ وتأوير المحاسبين والمراقبين نظرا لسهولة
الوصول التى يتمتعون بها للمعلومات المالية والخاصة باألداء .ويتبلور دورهم في
تحليل وإعداد التقارير وإبالو المعلومات التى تتخذ على أساسها القرارات وتقييم األداء.
ومن خالل دورهم هذا يمكنهم تعزيز مزيد من الشفافية واتخاذ القرارات المتعلقة
باستخدام الموارد وأور األنشطة على النتائج البيئية دون تشويه معايير المحاسبة
13
القائمة.
 -9عدم وجود إطار للمحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية أو عدم مسايرة
المحاسبة للمفاهيم البيئية للمحاسبة عن الثروة االقتصادية في المشروعات،
وذلك ناتج عن المشكالت والصعوبات التى تواجهها المحاسبة البيئية ،والتى
تنعك بطريقة مباشرة على عملية المراجعة البيئية 14.األمر الذر يقودنا الى
مشكلة اإلفصا عن األداء البيئي .حيث أن النظم المحاسبية الحالية تفشل في أن
تأخذ بعين االعتبار التكاليف البيئية ،ويتم تجميع الكوير منها ضمن التكاليف
االضافية ،ويؤدر ذلك الى اختيار المز الخاطئ للمنتجات ،التسعير ير الدقيق
 12رادة فاروق دريباتي ،مرجع سبق ذكره ،ص 73
 13الرقابة البيئية والرقابة النظامية ،مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة ل نتوسار ()2004
 14رادة فاروق دريباتي ،مرجع سبق ذكره ،ص 73

26

للمنتجات ،والقبول أو الرفض ير المالئم لبدائل الحد من التلوث البيئي.وفيما يلي
أهم مشكالت المحاسبة واإلفصا عن األداء البيئي للمنشأة في مجال التلوث،
والتى تواجه المراجع وهو بصدد التحقق من صدق وعدالة القوائم المالية: 15.
أ -رسملة أو عدم رسملة التكاليف البيئية
• يقصد بالتكاليف البيئية بأنها مجموعة عناصر التكاليف المرتبطة ذات العالقة برقابة
وتحديد وتصحية تلك األخطاء التي تنجم عن تصرفات وقرارات سلبيّة ومحتملة على
حياة االنسان والحيوان والنبات ،وذلك يشمل العوامل الملووة للماء والهواء والتربة .
• كما عرفها مجمع المحاسبين القانونيين بأنها تشمل تكاليف اإلجراءات المتخذة أو
المطلوب اتخاذها إلدارة اآلوار البيئية التي تترتب على نشاط مؤسسة ما ،فضال عن
التكاليف األخر التي تستدعيها األهداف والمتطلبات البيئية للمؤسسة .
• أنواع التكاليف البيئية:
قدمت المنظمة البيئية في اليابان عام  2000تقريراا لتطوير نظام المحاسبة البيئية  ،جاء
فيه أن التكاليف البيئية تنقسم إلى أربعة عناصر أساسية هي:
أوال  -حجم االستومارات الخاصة بالبيئة والنفقات البيئية  ،ويقصد به كمية األموال التي يتم
استومارها  ،لتحسين أنواع المنتجات لتتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية  ،وكذلك النفقات التي
تصرف على أمور متعلقة بالبيئة.
وانيا  -تكاليف البحث والتطوير ،وتشمل التكاليف الخاصة ببحوث تحسين المنتجات لتتالئم مع
المتطلبات البيئية.
والوا  -التكاليف االجتماعية ،وتشمل األضرار الصحية وأضرار المنتجات الزراعية والوروة
السمكية الناتجة عن التخلص من المواد الملووة التي تنتجها أنشطة المنش ت المختلفة.
رابعا  -تكاليف متعلقة بحماية البيئة وقد يطلق عليها أيضا ا ( تكاليف الوقاية البيئية) ،
والمقصود بها تكاليف التحكم أو منع الحوادث الخاصة باآلوار البيئية التي لها تأوير على البيئة
وبشكل واسع ،نتيجة أنشطة المشروع والنشاطات اإلنسانية األخر التي تع ُّد ضارّ ة  ،وذلك
للحفاظ على وضع أفضل للبيئة ،وإلزالة اآلوار ،وتصحية الدمار الذر حدث.
 القيا المحاسبي لتكلفة التلوث البيئي
ير احد الباحوين ان أساليب القيا الكمي لتكاليف األضرار البيئية تتضمن التالي:

-

 15مشاكل معاصرة في المراجعة :العينات االحصائية ،الفحص المحدود ،فجوة التوقعات ،المشتقات المالية ،مراجعة األداء
البيئي ،تقرير المراجعة ،تركيز سوق خدمات المراجعة /السقا ،السيد أحمد ،ص .309-294
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 وقد تتحمل المنش ت مبالغ طائلة نظير قيامها بتحليل المشاكل البيئية عن طريق
تعيين خبراء للمساعدة في إزالة النفايات السامة والتخلص من آوارها .ولمواجهة
مول هذه الحاالت فقد توصل مجل معايير المحاسبة الدولية في األصدار رقم (-8
 )90فيما يتعلق برسملة هذه التكاليف من عدمها ( ) FASB 1990الى انه بشكل
عام ينبةي تحميل تكاليف معالجة التلوث البيئي على النفقات .كما أن ( Emerging
 EITF ) Issues Task Forceلم توضة أن هذه التكاليف يتم رسملتها أو ال موال
في حالة ما اذا كانت هذه التكاليف تزيد الحياة والطاقة ،وتحسن من درجة األمان
16
والكفاية ،وأيضا اذا كانت تخفف أو تمنع من التلوث مستقبال.
ب -اإللتزامات الشرطية
تتمول االتزامات الشرطية في االلتزامات التي يرتبط وجودها أو تحديد قيمتها أو
تاريخ الوفاء بها بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث معينة مستقبال .ويعتبر مفهوم
الخسائر المحتملة أكور شموال من مفهوم االلتزامات المحتملة باعتبارها تشتمل
باإلضافة لإللتزامات المحتملة أو الشرطية أر خسارة يحتمل حدووها بسبب تلف
يحتمل حدووه في االصول .ويشير ( ) Roussey ,1992الى أن تقدير االلتزامات
البيئية يواجه عدد كبير من المشاكل أهمها التعقيد التام لمواقع النفايات ،تحديد
المستو المقبول لنظافة وتنقية البيئة ،باإلضافة الى االلتزامات والمسئوليات
المشتركة بين عدة أطراف مسئولة .ويضفي ذلك حالة من عدم التأكد تصاحب
تقدير هذه االلتزامات.
االلتزامات الشرطية الناشئة عن تكاليف وتنقية البيئة ينبةي المحاسبة عنها وفقا
للمبادئ المحاسبية المبينة في المعيار المحاسبي رقم ( )5لمجل معايير المحاسبة
المالية ( FASB Opinion No.5 )1975وتعتبر تقديرات الخسائر المحتملة طبقا
16
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للمعيار رقم ( )5مسألة معقدة وشاملة نظرا الرتباط هذه الخسائر المحتملة بمد
واسع من األحداث ربما يشمل أمورا تكون خبرة المراجع فيها قليلة مول الخسائر
المحتملة المتعلقة بتلوث البيئة .ولقد حدد مجل معايير المحاسبة المالية الشروط
التالية لإلعتراف بالخسائر المحتملة وما يتبعها من التزامات:
( )1أن يكون احتمال حدوث أو وقوع الخسارة في المستقبل كبيرا.
( )2امكانية تقدير مبلغ الخسارة بطريقة معقولة.
وقد قدم أيضا مجل معايير المحاسبة المالية ارشادات أخر تتعلق بقابلية الخسائر
للتقدير في التفسير رقم (FASB Interpretation No.14, (1976) )14
يكتنف تطبيق هذه المفاهيم على الخسائر الشرطية المرتبطة بااللتزامات البيئية وفقا
للقوانين البيئية صعوبات كبيرة ،باإلضافة الى أن مبادئ المحاسبة واالفصا في
المعيار رقم ( )5لمجل معايير المحاسبة المالية قد ال تكون كافية في بعض
المواقف خاصة عندما تتعلق األمور البيئية بخسائر قد يتعذر عمل تقدير معقول لها.
وبالتالي يصبة من الضرورر تطوير معيار محاسبي يوفر معلومات أكور نفعا من
المعيار رقم ( )5ويأتي ذلك في اطار الحاجة الى قيا وتقرير أفضل عن األداء
17
البيئي.
ج -االفصاح عن االلتزامات البيئية
مهنة المحاسبة ينقصها الوضو والتحديد بشأن التقرير عن المعلومات البيئية في
التقارير المنشورة .ويظهر ذلك في اختالف متطلبات كل من مجل معايير
المحاسبة المالية وهيئة تنظيم تداول األوراق المالية بشأن االفصا البيئي على
النحو التالي:
( )1وفقا للمعيار رقم ( )5لمجل معايير المحاسبة المالية  FASB No.5إذا كانت
الخسارة ير محتملة بدرجة كبيرة وال يمكن تقديرها بشكل معقول ف نه يتم
االفصا بمالحظة فقط ضمن االيضاحات المرفقة بالقوائم المالية .وعلى
الجانب المقابل يتم االفصا في سياق االلتزامات الشرطية الناتجة عن التلوث
البيئي .و البا ما تكون هذه االلتزامات نتا الخرو عن القوانين المنظمة للبيئة
فيما يتعلق بتلوث الهواء والماء والتربة ،وأيضا النفايات الخطرة.
( )2جاءت متطلبات هيئة تنظيم تداول األوراق المالية في نشرتها () SEC 1989
 Financial Reporting Release No.36متضمنة عدم الحاجة الى
االفصا اذا قررت اإلدارة احتمال عدم وقوع االلتزام .أما اذا كانت اإلدارة ال
تستطيع تقييم آوار ذلك بشكل موضوعي بافتراض وقوع حدث أو التزام ير
مؤكد.
17
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عليه يتبين مما سبق أن اختالف متطلبات االفصا البيئي لكل من مجل
المعايير المحاسبة المالية وهيئة تنظيم تداول األوراق المالية ترجع الى
المستو االحتمالي لوقوع الخسارة ،مجل معايير المحاسبة المالية يبني
احتمال أن يكون وقوع الحدث ممكنا بدرجة كبيرة ،بينما هيئة تنظيم األوراق
المالية تبنت احتمال أن يكون وقوع الحدث ممكنا بدرجة معقولة.
ير الباحث أن التقديرات المطلوبة للخسائر المحتملة صعبة تماما بالنسبة
لإلدارة ،وربما أيضا تكون أكور صعوبة عند تقييمها بواسة المراجع ألن
المعايير والمتطلبات السابقة بحاجة الى وضو وتحديد أكور إذ أن اختالفاتهما
تضع اعتبارات وتعقيدات إضافية تتعلق بدور المراجع بشأن االفصا البيئي
على النحو التالي:
( )1تباين االفصا في التقارير المالية .االفصاحات البيئية المطلوبة وفقا
للمعيار رقم ( )5تكون فقط في المالحظات االيضاحية للقوائم المالية .بينما
االفصا عن المشكالت البيئية وفقا لمتطلبات هيئة تنظيم تداول الةدارة
المالية يتم تضمينها في خطاب اإلدارة الذر تتطلبه الهيئة ،ولي من
الضرورر االفصا في المالحظات على القوائم المالية.
( )2تعقد دور المراجع بشأن مسئولياته في ظل معيار المراجعة ( AICPA, SAS
 ) No. 8وذلك عندما يقوم المراجع وفقا للمعيار رقم ( )8باستعراض
وفحص المعلومات التى ترد في خطاب الةدارة .على سبيل الموال كيف
يستطيع المراجع تسوية االفصا عن االلتزامات البيئية المحتملة في
خطاب مجل اإلدارة إذا لم يتم اإلفصا عنها أيضا في الملحوظات
18
الهامشية على القوائم المالية.
 -10اتسام المخاطر البيئية بالتداخل والتعقيد ،وفي المقابل ال يوجد تناسق في
السياسات البيئية ،ووجود كوير من السياسات البيئية التي تةفل البعد البيئي ،مما
يصعب معه تحديد مراكز المسؤولية.
 -11عدم إلمام المراجعين باألساليب الحديثة التي يستطيعون استخدامها أثناء
القيام بالمراجعة البيئية.
 -12األثر على تقرير المراجعة
يتسبب تأوير األمور والقضايا البيئية على تقرير المراجعة حرجا للمراجع ،اذ أن
ذلك يتطلب تقديرا وحكما أساسيا من جانب المراجع .إن اعتبار منشأة العميل
طرفا مسئوال ،أو االفصاحات البيئية في هوامش القوائم المالية ال تتطلب
بالضرورة تعديل تقرير المراجعة .ومع ذلك ينبةي أن يقوم المراجع بتقييم
احتماالت الخسائر الشرطية المرتبطة بتنظيف المواقع الخطرة ،وأيضا الحاجة الى
اضافة فقرة رابعة في تقرير المراجعة تستدعي االنتباه لحالة عدم التأكد المتعلقة
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بهذه االحتماالت .ويأخذ المراجع في اعتباره العوامل التالية عند اجراء هذا التقييم
(.) Roussey, 1992
( )1امكانية قيام وكاالت أو أجهزة البيئة بعمل ما.
( )2فحص طريقة التنظيف البيئي.
( )3مستو الوقة في الخبراء المشةلين بفحص عمليات النظافة البيئية.
( )4اجمالي مبلغ االلتزام المحتمل.
( )5احتماالت التأمين والتعويض عن األضرار ،أو مساهمة طرف آخر في
النظافة البيئية.
( )6مصداقية التقديرات المتاحة للتكلفة.
( )7التخصيص بين األطراف المساهمة أو المشاركة.
( )8البيانات التي يتم الحصول عليها من اإلدارة.
بعد استعراض المراجع للعوامل السابقة يمكنه أن يقرر ما إذا كان التعديل في
تقرير المراجعة مطلوبا بشأن حالة عدم التأكد المتعلقة باألمور البيئية .وعندما
يتخذ المراجع هذا القرار ،ف نه يأخذ في إعتباره ما إذا كانت آوار األحداث
المستقبلية التى تؤور في األمور البيئية تدفع بالشك في معقولية تقديرات العميل،
باإلضافة الى احتمال ما إذا كانت هناك خسارة جوهرية تترتب على معالجة عدم
التأكد .وفيما يتعلق بأخذ حاالت عدم التأكد في االعتبارات يستخدم المراجع
19
ارشادات المعيار المحاسبي رقم (.) FASB No. 5, 1975( )5
 -13االذعان لمتطلبات معايير المراجعة المتعارف عليها
وفقا لمعيار المراجعة ( ) AICPA, SAS, No. 1, 1972يكون المراجع ملتزما
بمعايير المراجعة المتعارف عليها الخاصة بالتكوين الشخصي للمراجع والعمل
الميداني واعداد التقارير .حيث ان التعقيدات والمشكالت التي يمكن أن تواجه
مراجعة األداء البيئي قد تسبب صعوبات للمراجع لالستجابة لمتطلبات معايير
المراجعة المتعارف عليها خاصة فيما يتعلق باألفعال ير القانونية لمنشأة العميل
المرتبطة باألمور البيئية.
على الر م من أن رض المراجعة لي اكتشاف األفعال والتصرفات ير
القانونية ،كما هو الحال عند الخرو عن القوانين البيئية ،إال أنه ينبةي أن يدرك
المراجع أن مول هذه األفعال والتصرفات يمكن أن تحدث .وبشكل عام ف ن
المراجع تعوزه الخبرة في تعيين وتقييم جميع األفعال والتصرفات ير القانونية.
ويصنف معيار المراجعة ( ) AICPA, SAS, No. 54القوانين والتنظيمات البيئية
باعتبارها أمورا ذات أور ير مباشر أو شرطي على القوائم المالية .أر أنها أفعال
19
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يفهم أنها بشكل عام لي لها أور مباشر وجوهرر على األرقام الواردة بالقوائم
المالية .ويجب على المراجع بالنسبة ل مور ذات األور ير المباشر على القوائم
المالية القيام باجراءات المراجعة التالية:
( )1االستفسار من اإلدارة عن التزام المنشأة بالقوانين والتنظيمات المختلفة.
( )2االستفسار من الةدارة عن سياسات المنشأة المرتبطة بمنع األفعال ير
القانونية.
( )3الحصول على اقرار مكتوب من اإلدارة بشأن عدم وجود خرو محتمل عن
القوانين يتطلب إفصاحا في القوائم المالية.
وفي بعض الحاالت قد يجد المراجع أن األمور البيئية ترتب عليها بالفعل عمال ير قانونيا يؤور
بشكل جوهرر على القوائم المالية .في حالة عدم المحاسبة أو اإلفصا بشكل سليم عن هذا
العمل ير القانوني ،ينبةي على المراجع وفقا لمعيار المراجعة ( AICPA, SAS, No. 58,
 )1988أن يتحفظ في تقريره أو أن يبدر رأيا عكسيا اعتمادا على األهمية النسبية بالنسبة للقوائم
المالية .واذا لم تسمة المنشأة للمراجع بجمع أدلة اوبات كافية لتحديد ما إذا كان فعال ير قانونيا
قد حدث أوما إذا كانت له آوار حوهرية على القوائم المالية ينبةي على المراجع أن يمتنع عن
20
إبداء الرأر.
 -14عدم كفاية الوعي البيئي الالزم لحماية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي،
فضال عن تأثير تلوث الهواء والمياه على صحة اإلنسان.
يعتبر التنوع البيولوجي من المفاهيم البيئية والتي تعمل على تقديم العناصر البيئية
والطبيعية في شكل مجموعات نوعية ووظيفية وكمية  ,أر أن كل عنصر منها يؤدر
وظيفة حيوية محددة.ويتكون من النباتات والطيور والحيوانات وعناصر المحميات
الطبيعية المختلفة باإلضافة الى الجبال واألنهار والبحار والشواطئ واألشجار والةابات
الخ .هنالك عدد من أساليب تقييم عناصر التنوع البيولوجي ،وهي:
 )1طريقة سعر السوق (:وذلك متى توافر سعر للتداول لها مول األسماك وبعض
النباتات.
 )2طريقة تكلفة السفر واالنتقال  ( :في حالة عدم توافر سعر للتداول ) وتتكون من
تكلفة السفر الخارجي والداخلي باإلضافة إلى تكلفة اإلقامة والمعيشة في المنطقة التي
يعيش فيها الزائرون وتكلفة الفرصة الضائعة ويحسب كالتالي:
 )3قيمة عنصر التنوع البيولوجي = (ت .االنتقال والسفر  +ت  .اإلقامة واإلعاشة +
تكلفة الفرصة الضائعة ) * عدد الزائرين * عدد سنوات العمر اإلنتاجي واالقتصادر
للتنوع البيولوجي.
 )4طريقة تميز الموقع  :حيث يؤور موقع التنوع البيولوجي على القيمة الرأسمالية
والبيعية لعناصر الممتلكات المحيطة بها.
20
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)5طريقة التكلفة االستبدالية  :وهي تقوم على أسا أن التكلفة االستبدالية تعبر عن
القيمة الرأسمالية لكل عنصر من عناصر التنوع البيولوجي.
عليه يجب على االجهزة الرقابية أن توقوم بتققيم التنوع البيولوجي وأن توصي
الحكومات على ضوء النتائج بأن تقوم بوضع خطط إسترتيجية لحماية التنوع البيولوجي
من اإلندوار.

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

 -15عدم كفاية اإلهتمام بموضوع التنمية المستدامة.
ويقصد بالتنمية المستدامة استهالك الموارد الطبيعية ير المتجددة بالكمية التي
تحقق أهداف التنمية دون اإلخالل باحتياجات األجيال القادمة من هذه الموارد .ولتطبيق
هذا المفهوم ف نه يتطلب ضرورة تحديد ما يلي:
أ -إجراء حصر شامل ألرصدة الموارد الطبيعية والبيئية المتاحة في بداية السنة المالية
مول:
رصيد المياه من كافة مصادره.
رصيد المساحات الخضراء.
كمية عناصر التنوع البيولوجي.
ب – حصر الكميات المضافة إلى األرصدة الحالية من الموارد الطبيعية والبيئية.
– حصر الكميات المستخدمة من الموارد الطبيعية .
د – حصر الكميات المتبقية من األرصدة الخاصة بالموارد الطبيعية والبيئية.
هــ  -استخرا مؤشر التنمية المستدامة لكل عنصر من عناصر الموارد الطبيعية
والتنوع البيولوجي على النحو التالي :
مؤشر التنمية المستدامة أو المتواصلة = ( متوسط احتياجات الفرد من المياه ( موال )
سنويا _ كمية رصيد المياه أخر الفترة  /عدد السكان أخر الفترة ).
مثال :
إذا كانت كمية رصيد المياه المتا في  2008/12/31هو  1.8مليار متر مكعب وكانت
احتياجات الفرد السنوية من المياه  260متر مكعب وعدد السكان أخر الفترة هو 2
مليون نسمة
فالمطلوب حساب مؤشر التنمية المستديمة او المتواصلة لعنصر المياه في
2008/12/31م.
الحل :
متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة = 900 = 2.000.000 / 1.800.000.000.
متر مكعب  /سنويا
مؤشر التنمية = ( 900متر مكعب –  260متر مكعب ) =  640متر مكعب  /فرد
في حالة أن يكون المؤشر موجب يكون هناك تنمية مستدامة للمياه .
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• وفي حالة أن يكون سالب ال يكون هناك تنمية مستدامة ويتطلب األمر إعادة النظر في
وجود بدائل للمياه أو ترشيد استهالكها.
ولكن هناك بعض الصعوبات التي تواجهها عملية حساب مؤشر التنمية المستدامة لبعض
العناصر األخر بخالف عنصر المياه ( مول االسماك ) وهي عناصر البيئة البحرية حيث
ان كمية الخاصة بالرصيد الحالي من نوع معين من االسماك يتم تقديرها على اسا العمر
االنتاجي لالستومارات المخططة الستبدال ذلك االسطول بأسطول اخر او ب ضافة طاقة
انتاجية جديدة للطاقات االنتاجية المتاحة ل سطول الحالي .
• مثال :
• تقدر كمية نوع معين من األسماك بما يعادل  1مليون طن سنويا وذلك طبقا للطاقة
اإلنتاجية المتاحة  ,وتقدر الطاقة اإلنتاجية ل سطول المنتظر إضافته خالل الخم
سنوات القادمة بما يعادل  2مليون طن وكان نصيب الفرد من هذا النوع من األسماك
 25كيلو جرام سنويا وكان عدد السكان التقديرر خالل الخم أعوام القادمة بما يعادل
 3مليون نسمة .
• المطلوب  :استخرا مؤشر التنمية المستدامة او المتواصلة لهذا النوع من األسماك
• الحل :
• كمية األسماك المتوفرة حاليا

=  1مليون طن

• كمية الطاقة اإلنتاجية المضافة

=  2مليون طن
=  4مليون طن

• اإلجمالي

• ما يخص الفرد من الطاقة اإلنتاجية المتوقعة من هذا النوع =  4مليون طن  6 /مليون
نسمة =  0.67طن  /سنويا.
• مؤشر التنمية المتواصلة = ( نصيب الفرد طبقا لطاقة الصيد الحالية ـــ ما يخص الفرد
طبقا للمعايير السائدة )
• = (  670كيلو ـــ  25كيلو ) =  645كيلو جرام  /فرد سنويا
• المؤشر موجب
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 -16غياب ربط القضايا البيئية بين السياسات اإلقتصادية والسياسية.
هنالك فجوة واسعة بين السياسات االقتصادية والقضايا البيئية ،والمعلوم ان التنمية
االقتصادية تساهم في زيادة الدخل القومي ،أال ان الزيادة المطردة في المكان،
والمنافسة الشديدة بين األنشطة المختلفة ،وعوامل التلوث البيئي ،واإلسراف في
استخدام الموارد االقتصادية ،تشكل جميعها قاعدة التحديات التي تقف في
مواجهتها مجموعة من األهداف ،والتي تتمول في المحافظة على الموارد المتوفرة
وتنميتها ،والحد من التلوث .ومن هذا المنطلق يجب على األجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة أن تتابع القضايا البيئية التي يتأتى تاويرها من التوسع
اإلقتصادر والتي تؤور مباشرة على الحياة اإلجتماعية للمواطنين .ألن مول هذه
القضايا يكون تأويرها على المد البعيد وبالتالي ستتكبد الحكومات أموال طائلة
جراء هذه التجاوزات.
 -17عدم وجود معايير دولية لتقارير المراجعة البيئية التي تصدرها األجهزة
الرقابية بنتائج فحص األعمال البيئية.
 -18عدم كفاية التشريعات البيئية على المستوى الوطني والدولي.
هنالك الكوير من اإلتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات التي توقع عليها الدول،
ولكن قليل من هذه الدول تطبق ما جاء من نصوص هذه اإلتفاقيات وخصوصا
الدول الصناعية العظمى ،حيث أن التوقيع على مول هذه اإلتفاقيات يأتي فقط
ألهداف عالقات سياسية ومصالة أخر  .كما أن معظم هذه اإلتفاقيات تقتصر فقط
على الدول النامية واإلقتصاديات الناشئة التي هي في األسا ال تشكل خطر كبير
على البيئة .ولكي تحقق هذه المعاهدات أهدافها المنشودة يجب أن تكون ملزمة
لكافة الدول وأن يتم وضع جزاءات قانونية على المخالفين.
36

نتائج الدراسة:
أوال :النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة وأسئلة اإلستبيان حيث أوضحت
النتائج التالي:
 أن ( )122من أفراد عينة الدراسة يمولون ما نسبته  %92.4من إجمالي افراد
عينة الدراسة يحملون مؤهل الباكلوريو وهم الفئة األكور من عينة الدراسة.
 ال يوجد أر فرد من أفراد العينة يمتلك مؤهل مهني تخصصي في المراجعة.
 أن ( )103من أفراد عينة الدراسة يمولون ما نسبته  %78من إجمالي افراد
عينة الدراسة تخصصهم محاسبة ومالية وهم الفئة األكبر من عينة الدراسة.
 أن ( )97من افراد عينة الدراسة ويمولون ما نسبته  %73.5من إجمالي افراد
العينة درجتهم الوظيفية بمسمى مراجع مبتدئ وهم الفئة األكبر من عينة
الدراسة.
 أن ( )73من افراد عينة الدراسة يمولون ما نسبته  %55.3من اجمالي افراد
عينة الدراسة تتراو خبراتهم من سنة الى اقل من  5سنوات وهم يمولون الفئة
األكور من عينة الدراسة.
 أن ( )127من افراد عينة الدراسة يمولون ما نسبته  %96.2لم يحصلوا على
أر دورة تدريبية في مجال الرقابة البيئية وهم الفئة األكور من افراد عينة
الدراسة.
 أن ( )126من افراد عينة الدراسة يمولون ما نسبته  %95.5من اجمالي افراد
عينة الدراسة لم يسبق وان شاركوا في ار مهمة عمل مراجعة بيئية وهم الفئة
األكور من عينة الدراسة.
 أن ( )86من افراد عينة الدراسة يمولون ما نسبته  %65.2من اجمالي افراد
عينة الدراسة يرون أن مسؤولية الرقابة البيئية هي مسؤولية مشتركة لكافة
الجهات وهم الفئة األكبر من عينة الدراسة.
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توصيات الدراسة:
تكاتف الجهود بين الجهات المختصة بالرقابة البيئبة والتنسيق بينهم.
توسيع صالحيات االجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .وقد يكون ذلك ب صدار نص
قانون صرية للرقابة البيئة.
تطوير الكفاءات والمهارات والخبرات ألعضاء االجهزة الرقابية.
توفير قدر كافي من البيانات المتعلقة بوضع البيئة حتى تتمكن األجهزة الرقابية من
التدقيق بصورة جيدة .وقد يكون هذا بفتة نقطة اتصال مع الجهات المختصة بالبيئة
للحصول على البيانات المطلوبة.
توليد القناعة لد األجهوة الرقابية على أهمية المراجعة والرقابة البيئية.
التدريب على رأ العمل في مجال الرقابة البيئية وذلك بعمل دورات مكوفة بكيفية
الرقابة على البيئة وإطالعهم على ابرز التحديوات في هذا المجال.
تبادل الخبرات والتجارب في مجال الرقابة البيئية بين الدول التي لديها خبرات طويلة
في هذا المحال.
اإلستفادة من المعايير الدولية الخاصة بالرقابة البيئة والصادرة من منظمة األنتوسار.ط
عقد مؤتمر يضم أعضاء األربوسار لمناقشة قضية الرقابة البيئية والعمل على اعداد
ورقة عمل لمعايير المراجعة البيئية تسمة للمدققين التدقيق على البيئة بشكل دقيق
وعلمي.
تحديد اختصاصات الجهات المسؤولة عن الوضع البيئي بدقة حتى ال تتداخل األعمال
وحتى تتمكن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من تحديد المسؤولية في حال
وجود مخالفات او تجاوزات.
إعداد كتيب ادلة واضحة آللية الرقابة البيئية.
تكويف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.
العمل على وضع عقوبات صارمة بشأن مخالفة القوانين المختصة بالبيئة.
اإلستعانة بالخبراء والمختصين في مجال الرقابة البيئية.
التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وذلك لوضة إستراتيجية واضحة االهداف من
أجل حماية البيئة.
إستحداث انظمة واجهزة حديوة للرصد واإلبالو.
إدرا سياسة حماية البيئة ضمن السياسات ذات اإلهتمام السابق لكل خطط الحكومة في
عملية التنمية والتطوير لكافة القطاعات اإلقتصادية والصناعية بشكل خاص.
إضافة دائرة أو قسم يختص بالمراجعة البيئية في الهياكل التنظيمية ل جهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة.
االهتمام بتدري مقرر يختص بالمراجعة البيئية في الجامعات والكليات التى تدر
تخصص المحاسبة والتدقيق.
العمل على نشر الوعي البيئي بين المنش ت والمراجعين ،ويكون ذلك بعقد الندوات
والمؤتمرات التي توضة أهمية المراجعة البيئية.
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صعوبات الدراسة:
 عدم وجود دراسات سابقة متعمقة في موضوع التحديات التي تواجه األجهزة
الرقابية في المراجعة البيئية.
 قلة المصادر التي تطرقت الي موضوع ممارسة األجهزة الرقابية للمراجعة البيئية.
 معظم افراد عينة الدراسة مراجعين جدد وال يملكون الخبرة الكافية في المراجعة
بشكل عام والمراجعة البيئية بشكل خاص.
 المراجعة البيئية ير مفعلة بشكل كبير في جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة،
وبالتالي صعوبة الحصول على بيانات كافية.
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المراجع
أوال :المراجع العربية
-

دراسات العلوم اإلدارية ،المجلد  ،38العدد  2011 ،1عمادة البحث العلمي /الجامعة
األردنية.
الخبير /هالل شعبان راتب ،جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة ،سلطنة عمان
مجلة الرقابة المالية ،السنة الخامسة عشر ،ملخص إفتتاحية مجلة الرقابة المالية حول
الرقابة البيئية  .العدد ( ،28تون  :المجموعة العربية ل جهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبية ،يونيو 1996م) ص13
مجلة الرقابة المالية ،السنة التاسعة عشر ،العدد  ،37ص 14-12األبعاد الرقابية
المقترحة للمراجعة البيئية في ظل االمتداد للنشاط الدولي د.أيمن فتحي الةبارر\.
الرقابة البيئية والرقابة النظامية ،مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة
ل نتوسار 2004م
وضع الرقابة والمراجعة البيئية في دول المنظمة الدولية ل جهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة :أهم استنتاجات االستبيان الخام بشأن الرقابة والمراجعة البيئية ،فريق
العمل المعني بالرقابة والمراجعة البيئية في االنتوسار ،نوفمبر 2007م
مشاكل معاصرة في المراجعة :العينات االحصائية ،الفحص المحدود ،فجوة التوقعات،
المشتقات المالية ،مراجعة األداء البيئي ،تقرير المراجعة ،تركيز سوق خدمات
المراجعة /السقا ،السيد أحمد ،ص .309-294
دور ديوان المراقبة العامة في الرقابة على أداء أجهزة مكافحة التلوث البيئي،
عبدالعزيز بن محمد التويجرر ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض 2011م
دور المراجعة الداخلية في تقييم االداء البيئي ،رادة فاروق دريباتي ،جامعة تشرين
2009م

-

عماد محمد رياض احمد عين شمس معةد الدراسات والبحوث البيئية االقتصاد والقانون و التنمية
اإلدارية البيئية دكتوراه 2004

-

-

-

-

 المراجعة البيئية في المملكة العربية السعودية :الممارسة الحالية والنظرة المستقبلية،صالة عبدالرحمن السعد-جامعة الملك عبدالعزيز،جدة 2007م
 مجلة بيئتنا-الهيئة العامة للبيئة -العدد ، 54الكويتثانيا :المراجع األجنبية
 17 Commonwealth Auditors General Conference, October 10-13,1999, Sun City, South Africa. Environmental Audit-The Future
Importance and Role of SAIs to Encourage This Practice. The Audit
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Office of the Republic Of Cyprus, A. Kourtellis/ Senior Principle
Auditor.
Environmental Policy, Kohler, Larry R., Editor, Encyclopedia of Occupational Health and Safety, Jeanne Mager Stallman, Editor-inChief. International Labor Organization, Geneva. 2011
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بسم هللا الرحمن الرحيم
في ظل اإلهتمام المتزايد بالقضايا المتصلة بحماية البيئة ،فقد حظيت الرقابة البيئية ب هتمام
العديد من المنظمات المهنية والبيئية والشركات ،كما بدأت الحكومات تولي المشاكل البيئية
مزيدا من اإلهتمام من خالل التوقيع على اإلتفاقيات الدولية المنوطة بحماية البيئة وسن القوانين
والتشريعات.
وفي ضوء ما تقدم ،فقد أصبحت المراجعة البيئية ضمن المهام المنوطة بعمل األجهزة الرقابية،
إال أن معظم هذه األجهزة ال زالت تواجه الكوير من التحديات والصعوبات في سبيل القيام بمهام
المراجعة البيئية.
ومن هذا المنطلق فأنني بصدد القيام ببحث حول التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية في
المراجعة البيئية ،وأر ب في إستطالع آراءكم ووجهات نظركم في هذا الشأن:
أوال :البيانات الشخصية
المؤهل العلمي..................

المؤهل المهني.......................

الوظيفة الحالية.................

سنوات الخبرة........................

وانيا :األسئلة
 -1هل سبق لك وأن قمت بمهمة مراجعة بيئية خالل عملك في جهاز الرقابة المالية
واإلدارية للدولة؟
 -ال

 -نعم

* إذا كانت اإلجابة (نعم) يرجى ذكر عدد المهام ونوعها
................................................................................................

-2

-3
-

هل سبق لك وان شاركت في دورات تدريبية في مجال المراجعة أو التدقيق البيئي؟
النعم* إذا كانت اإلجابة (نعم) يرجى ذكر مواضيع الدورات وعددها
................................................................................................
في رأيك على من تقع مسؤولية الرقابة البيئية؟
 وزارة البيئة والشؤون المناخيةجهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
 مسؤولية مشتركة لكافة الجهاتوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياة
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 -4ب عتقادك ،ما هي أبرز التحديات التى تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية؟
الفقرة
-

-

موافق

موافق
بشدة

محايد

ير موافق

ير موافق بشدة

نقص الكفاءات و المهارات والخبرة
عدم إعطاء صالحيات وإختصاصات
كافية ل جهزة الرقابية
البيانات المتعلقة بوضع البيئة ير
متوفرة ومتاحة
عدم كفاية أنظمة الرصد واإلبالو
ضعف السياسات الحكومية في مجال
البيئة ،منها عدم قابلية األهداف
للقيا و ياب اإلستراتيجيات
الواضحة.
عدم وجود قواعد ومعايير دولية
للرقابة على البيئة.
تداخل في اختصاصات الجهات
المنوط بها مهمة الرقابة على البيئة
عدم قناعة المدققين والمراجعين بأن
المراجعة البيئة تنطور ضمن مهام
عملهم
أخر
 إذا كانت إجابتك في الجدول اعاله (بأخر ) ،اذكر التحديات األخر.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................
 -5ما هي الحلول المقترحة التي من شأنها تجاوز العراقيل التي تواجهها األجهزة الرقابية
في المراجعة البيئية؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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