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:دعاء  

 ق ال تعالى:

ا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة"   اه نور السماوات و اأره مثل نور كمشكاة في

ا يضيء و   ا كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ا شرقية وا غربية يكاد زيت كأن
ور من   دي اه ل اس و اه  لو لم تمسس نار نور على نور، ي يشاء و يضرب اه اأمثال لل

 "بكل شيء عليم

ور. -53 –اآية    من سورة ال

 و ق ال تعالى:

و العزيز  "  و و المائكة و أولوا العلم ق ائما بالقسط ا إا إا  د اه أن ا إا إا  ش
 "الحكيم

 سورة آل عمران. -81-.اآية  

 و ق ال أيضا:

وا  "  كم و الذين أوتوا اعلم درجاتيرفع اه الذين آم  " م

 سورة المجادلة.-88-اآية  

 و ق ال رسول ال صلى اه علي وسلم:

ة"   ".من سلك طريق ا يطلب في علما سلك اه ب طريق ا إلى الج

 و ق ال أيضا:

ع"  ا لطالب العلم رضا بما يص حت  "إن المائكة لتضع أج

نا طريقنا و  هم يسر  نا  ديننا نا في اجعلا ن  منا منارا و  ناس اجمعين. أنتو ع معينين يا معين ا خير ا  



 اإهداء
ل الم ذ الجال  النع م العط  ن  د سط ال ب ا  م ل  ا لخ را جز أحمد ه حمدا كث

 اإكرا

ن  س رغ ل س ف بل، إل من جرع الك م طر المست ر أم أن ح  د ل در النج إل من م
، إل من ذكراه تب  ن ع ه رب ، إل من ع ط من ع ح أب حب   ، إل ر ب دائم ف ق

نه )محمد(. ح جن سكنه ه فس هرة الذ أتمن أن   الط

ذاق  سع الدهر،  ، إل من إكت ب ج أرفع به رأس ت ا تزال سندا ل  ن  إل من ك
س  ل ح  نج متن أن خ ل ، إل من ع ة أح أن شل، إل من مرارة الح ا زال ل ن  ك

بر  أعز م أم ن، إل من ث الحن ع الكر  نب ، إل  س بصحبت د، إل أبر الن ج ف ال
.) طم ل )ف ، إل أم الغ د  إسع

د،  لصم ، إل اأعمدة الت أرتكز ع ب اد ج بذكراه ف ق  جر ف عر إل من حب 
. ت ج ز مر(،  سف، ع ن،  م ن، س د، لم ت )مسع  إخ

ن رع رت  إل ع ء، إل ب ا با ر ا با جزاء  أحب ، إل من أعط دع ر  ق س
رة،  ، ن س ت )ع ن إخ ، الزهرة(.ع ن  أ ه

ر،  رة )محمد، جع تن المن ع ب ، إل شم دة ف ضحكت السع ن  ئل ف أع إل من أرى الت
ة(. ء، مر ردة، محمد، هن ه،   محمد معتز ب

ل    اإعتزاز أجداد رحم هإل رمز اأص

ن رف درب ن لت   إل ابن خ

ن( ال، حن رة، ن ن، س ل، حن ئ )ام من أسعد ب ت   أل فخر ف ح

ش تش ب دان  ئ س ع ع  أل جم

ت  ل تسع مذكرت سعت مخ  إل كل من 

سب   إل كل ستر فحص مح ن م ب دفع  ث  6102ط
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 الملخص
دثها عن طريق  خال من فيه ويؤثر به يتأثر اإنسان فيه يعيش الذي الطبيعي احيط ذالك البيئة باعتبار  التغرات الي 

تهية، الغر و يدةاامتز  تهاحاج حقيق إى ميةاالر  ااجتماعية و ااقتصادية نشاطاته  البيئة امشاكلما أدى إى ظهور  م

تماما أكثر العام يأر ال فأصبح         ؤسسةام تساعد أداة تعترالي امراجعة،  طريق عن مشاكلهذ ا حلول بإجاد ا
 الضغوط ظل ي مهمة أداة عن طريق امراجعة البيئية تقييم اأداء البيئي من جعل الذي اأمر ،بالتزاماها الوفاء ىعل

دات واتفاقيات وقوانن مراسيم عدة على ااتفاق م حيث ،متعددة أطراف جانب من امؤسسات على امتزايدة  ومعا

  الرقاي الدور تسهيلحيث تعمل على  لديها لتقييم اأداء البيئي بيئيةال راجعةام اعتماد ضرورة على امؤسسات حث
لها الذي دافها، حقيق إى يؤ فى ا ذلك آن إا العاقة، ذات وامؤسسات اجتمع أمام معتها وحسن أ  وجود ي

 .مكتملة بصورة لتقييم اأداء البيئي البيئية امراجعة تطبيق دون حول معوقات

 امراجعة البيئية، اأداء البيئي، تقييم اأداء البيئي.الكلمات المفتاحية: 
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مقدمة:

ا الي البيئية امشكات تفاقم إن           هدد اطر من عليها ترتب ما و اماضية، الثاثة العقود خال العام شهد

ات كل ميع من تستوجب الي اأمور من أصبح حيث سواء، حد على الكائ  تلك مواجهة ي الفعالة امشاركة ا

رات من العديد عقد إى يستدعى ما ذا و امشكات دوات و امؤ د استهدفت الي ال امة امشكات تفاقم من ا           ال

ظمات و البيئة ماية معيات عملت لقد و التلوث، عن كومية ام كومية الغر و ا رات قرارات تفعيل على ا      امؤ

تمام و إدارها، ضمن البيئية امراجعة إدخال إى ااقتصادية بامؤسسات أدى ا العامية،  ذلك و بتقييم اأداء البيئي، اا

ب  تبي طريق عن البيئية وفائها باالتزامات مدى معرفة على القائمة بالبيئة امهتمة اأطراف تفرضها الي الضغوطات لتج

ة البيئية تطورات و تغرات ااقتصادية بسبب امؤسسات داخل كبر حيز تأخذ أصبحت الي البيئية امراجعة ا      ال

تمام عن  امراجعن مسامة طريق عن ها تتعرض قد الي اأضرار تلف من مايتها و البيئة على باحافظة امتزايد اا

تمام و امؤسسات، ها تتعرض قد الي البيئية اأخطار إدارة ي      الداخلين ارجين امراجعن ا     البيئة بامراجعة ا

 .البيئة ماية امؤسسات ااقتصادية التزام مدى عن ليعر للمراجعة تقرير إعداد خال من

زائر ي البيئية للمراجعة وطي إطار غياب إن دون امراجعن جعل ا بثق أخرى اطر إى يست  اميول و التكوين طبيعة من ت

اصة زائري ااقتصاد واقع تتائم ا قد الي البيئية للمراجعة الدولية الطرق لبعض ا  اأطراف حاجات تتكيف ا و ا

 .أرائهم الطالبة

       تطبيق تأثر فعالية مدى يقيس الذي البيئي اأداء مفهوم ظهر البيئية، للمعاير الدول من العديد تطبيق إطار ي

       أمية تقل ا امتخذة اإدارية العمليات من أساسية عملية وتقييمه قياسه عملية تعتر إذ البيئة، على امعاير ذ

اذ اأخرى اإدارية العمليات عن ا، القرار كا   امؤشرات من مجموعة البيئي اأداء وتقييم قياس عملية تتم لذا وغر

ية عن العليا لإدارات وحقيقية واضحة صورة وإعطاء للمؤسسات البيئية الوضعية فهم ي وفعال مهم دور ها الي ا  إس

 أعمال انعكاساها على خال من البيئي اأداء مؤشرات أمية تزداد حيث والتصويب، التصحيح يتس ح امؤسسة
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ب  

 

افسية اأفضلية وكفاءها وزيادة قدرها زيادة ي امؤسسة اجح التطبيق أن القطاع، ي ها الت  وتقييم قياس أساليب ال

م أحد يعتر البيئي اأداء اصر أ ا امؤسسة تطوير ع  .واستمرار

ذا  حاول  اأساسو على  ري الذي س و حو  اإجابةفان التساؤل ا ذ امذكرة مكن صياغته على ال عليه من خال 

:  التا

ودور تقييماأداءالبيئي؟فيالمراجعةالبيئيةما

ذا  ذ اإطارو ي  : امكن طرح التساؤات الفرعية الي سيتمحور حوها  حو التا ي على ال  البحث و 

و  .1 ي امراجعة البيئية؟ و ما   البيئي؟ اأداءما

 اختيارية؟ أوالبيئي للمؤسسة ضرورة حتمية  اأداءل يعتر تقييم  .2

ي  .3 م ي تقييم  أساليبما  البيئي؟ اأداءامراجعة البيئية الي تسا

اك معوقات حد من تطبيق امراجعة البيئية ي تقييم  .4  البيئي؟ اأداءل 

فرضياتالبحث:

م امراجعة البيئية ي تقييم  .1  البيئي. اأداءتسا

 اأداءمتعددة من اجل تطبيق امراجعة البيئية ي تقييم  أطرافوجود ضغوط متزايدة على امؤسسات من جانب  .2

 البيئي.

 البيئي للمؤسسات. اأداءتطبيق امراجعة البيئية ي تقييم  بأمية امسئولنلدى  إدراكوعي و اك  .3

اوف و معوقات حد من تبي تطبيق امراجعة البيئية ي تقييم  .4  البيئي ي امؤسسات. اأداءاك 

داف البحث:أ

ة التلوث البيئي و ماية البيئة. إبرازاولة  .1  دور امراجعة البيئية ي معا

 البيئي. اأداءتقييم  أساليبالتعرف على طرق و  .2
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يم امتعلقة بامراجعة البيئية. .3  توضيح امفا

 البيئي. اأداءالدور الفعال الذي تلعبه امراجعة البيئية ي تقييم  إبرازاولة  .4

مية البحث:أ

ياة. أمية .1 فاظ على اموارد البيئية من اجل ضمان استمرارية ا  ا

 امراجعة البيئية ي مكافحة التلوث البيئي. أمية .2

 و التشريعات البيئية. من التزام امؤسسة بالقوانن التأكدالبيئي ي  اأداءتقييم  أمية .3

زائرية. إعطاء .4 ور الذي تواجهه امؤسسات ا  صورة حقيقية و صادقة عن التد

اختيارالموضوع:أسباب

ذ الدراسات. .1  حاجة و متطلبات البيئة مثل 

د من التلوث البيئي. اأمية .2  الي تكتسيها امراجعة البيئية ي ا

ذا راجع  .3 اص هذا اجال و  تمام ا اسي(. إىاا  التخصص)فحص 

 اموضوع ي ميدان البحث العلمي. ثةحدا .4

  يكلالبحث:

ا جاء  ا جانبن احدما نظري و اآخر تطبيقي، من  ث لإجابة على اإشكالية و الفرضيات امعتمدة ملت خطة 

 تقسيم البحث إى ثاث فصول،فصلن نظرين وآخر تطبيقي.

ظريللمراجعةالبيئي ونب:اإطارال و يتضمن أساسيات حول امراجعة بصفة عامة من حيث الفصلاأولالمع

ا  يتها و أنواعها و آلياها م معاير ا عن امراجعة البيئية من حيث ما ا، م  حدث يتها فأنواعها و فروضها م معاير  ما

و أخرا اجابياها و سلبياها.
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ونب:تقييماأداءالبيئي خصص الباقي الذي مررنا فيه إىالفصلالثانيالمع ية اأداء و تقييمه بصفة عامة، ل  ما

تطرق فيه إى أساسيات ي اأداء البيئي م يم ي تقييم اأداء البيئيلتقييم اأداء البيئي ل ا  مفا صل إى موضوع    ، ل

وان مراجعة اأداء البيئي.   ي امبحث الثالث حت ع

كيز على نتائج اختبار  ظرية و التطبيقية مع ال م نتائج الدراسة ال ة البحث الي تتضمن أ هاية خا     و ي ال

م ي إبراز امسامة الفعالة للمراجعة  احات و التوصيات الي من شاها أن تسا الفرضيات، متبوعة مجموعة من ااق

اح آفاق البحث امستقبلية الي مكن أن تدفع الباحثن مزيد من البحث ي دور البيئية ي تقييم اأداء البيئي، و أخرا اق

 .قييم اأداء البيئيامراجعة البيئية ي ت

:خطةالبحث

:المراجعةالبيئيةاأولالفصل

المبحثاأول:أساسياتالمراجعة

ية امراجعة  امطلب اأول: ما

 فروضهاامطلب الثاي: أنواع امراجعة و 

 امطلب الثالث: معاير امراجعة 

يمحولالمراجعةالبيئية المبحثالثاني:مفا

 امطلب اأول: مدخل للمراجعة البيئية 

ية امراجعة البيئية  امطلب الثاي: ما

 امراجعة البيئيةو آليات امطلب الثالث: أنواع 
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المبحثالثالث:ايجابياتوسلبياتالمراجعةالبيئية

 اجابيات امراجعة البيئية طلب اأول:ام

 امطلب الثاي: سلبيات امراجعة البيئية

الفصلالثاني:تقييماأداءالبيئي

المبحثاأول:اأداءالبيئي

 امطلب اأول: مدخل لأداء و تقييمه.

ية اأداء البيئي.  امطلب الثاي: ما

 امطلب الثالث: مؤشرات قياس اأداء البيئي.

المبحثالثاني:أساسياتتقييماأداءالبيئي

ية تقييم اأداء البيئي  امطلب اأول: ما

 امطلب الثاي: أسباب و أبعاد تقييم اأداء البيئي 

اات تقييم اأداء البيئي   امطلب الثالث: متطلبات و 

 المبحثالثالث:مراجعةاأداءالبيئي

داف مرا  جعة اأداء البيئيامطلب اأول: أمية و أ

 امطلب الثاي: مراحل مراجعة اأداء البيئي
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امطلب الثالث: الصعوبات الي تواجه امراجعة البيئية ي تقييم اأداء البيئي

 :الدراساتالسابقة

ها:  اولت اموضوع من بي موعة من الدراسات الي ت حاول عرض   س

شهادة اماجستر دورالمراجعةالداخليةفيتقييماأداءالبيئي"دراسةميدانية"،رادة فاروق دريباي،  :اأولىالدراسة

 . 2009ي احاسبة، جامعة تشرين، سوريا، 

الدراسةإلى: ذ   تهدف

ية امؤسسات املتزمة بامراجعة البيئية الداخلية. -  بيان ر

ات امطلوبة من امراجعن الداخلين امكلفن  -  بتقييم اأداء البيئي.حديد امؤ

اء قيامهم مراجع اأداء البيئي. -  حديد الصعوبات الي مكن أن تواجه امراجعن أث

طوات الي جب على امراجعن الداخلين إتباعها من اجل التحقق من مدى التزام امؤسسة بالسياسة  - اح ا اق

 البيئية.

تائج أمها:توصلت الباحثة من خال الدراسة اميدانية إى   موعة من ال

 امراجعون الداخلين ي سوريا ا يقومون بتقييم اأداء البيئي. -

ا البيئة احيطة ها)مثل قيامها بالتعويض عن اأضرار الي تلحق بالبيئة  - ا تقوم امؤسسات بالوفاء مسؤوليتها ا

سجم مع متطل يث ت ها تسعى للقيام بأعماها  بات القوانن و التشريعات البيئية، و يتواجد احيطة ها(، و لك

ا. فيذ ددة يتم االتزام ها و برامج بيئية يتم ت ذ امؤسسات سياسات بيئية   داخل 

وهم مراجعة اأداء البيئي. - ية الي  ات العلمية و امه  امراجعون الداخلين ي سوريا ا ملكون امؤ

رات امتعلقة بامراجعة البيئية، و ا تقوم ا تقوم امؤسسات ي سوريا بإلزا - دوات و امؤ ضور ال م امراجعن الداخلين 

 بإخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة لتطوير مهاراهم امتعلقة بالرقابة على الفعالية و اأنشطة البيئية.
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     حيث انه ا يوجد تعليمات داخلية  ا هتم امؤسسات ي سوريا بقيام امراجعن الداخلين بتقييم اأداء البيئي، -

 و لوائح إدارية تلزم امراجعن الداخلين بتقييم اأداء البيئي.

يتها. - اعية ي سوريا بتقييم اأداء البيئي إى زيادة ر  ا يؤدي قيام امؤسسات الص

عاقة امؤسسة مع امتعاملن  قيام امؤسسات بامراجعة البيئية الداخلية يؤدي إى حسن معة امؤسسة، و حسن -

 معها، إا انه ا يؤدي إى زيادة مبيعاها و بالتا زيادة أرباحها.

 

الثانية: حالةأصيلة،  العمري الدراسة دراسة ااقتصادية المؤسسة إنتاجية تحسين في البيئية المراجعة مة مسا

بسكرة الكوابل اعة ص مد خيضر مؤسسة        ، شهادة دكتورا ي الطور الثالث ي العلوم التجارية، جامعة 

 .2015بسكرة، 

ثها إى داف من العديد حقيق سعت الباحثة من خال  ها نذكر اأ  :م

 .اإقتصادية امؤسسة إنتاجية حسن ي البيئية امراجعة تلعبه الذي الفعال الدور إبراز اولة -

ة ي البيئية امراجعة دور إبراز اولة - فايات التلوث مصادر معا فيذ وال ه. للحد الوقائية اإجراءات وت  م

ة اإجابية اآثار إبراز اولة - ا ظام امؤسسة تبي عن ال  .اإقتصادية امؤسسة إنتاجية حسن ي البيئية اإدارة ل

ية والسامة الصحة مراجعة دور إبراز اولة -   .العمال إنتاجية حسن ي امه

م نتائج الدراسة ي:  كما تتلخص أ

 اإجراءات صحة ومدى البيئية، والقوانن بالتشريعات امؤسسة إلتزام  مدى من للتأكد وسيلة البيئية امراجعة تعتر -

ا الي البيئية   .امؤسسة تتخذ

فيذ خال من للمؤسسة البيئي اأداء وحسن تطوير إى البيئية اإدارة نظام يهدف - ة اإجراءات التصحيحية ت  معا

 .امؤسسة ي التلوث مصادر
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 ذا وسياسات بإجراءات امؤسسة إلتزام مدى من للتأكد الضرورية اإجراءات من البيئية اإدارة نظام مراجعة تعتر -

ظام، انب حسن ي فعاليته من والتأكد ال  .للمؤسسة البيئي ا

اعة مؤسسة تتوفر ا -   .البيئية لإدارة نظام على وا البيئية للمراجعة مصلحة على بسكرة الكوابل ص

ظافة امؤسسة إلتزام عدم -   التلوث معدات إرتفاع إى يؤدي الذي اأمر  H 2الورشة ي خاصة اإنتاج ورشات ب

 .امؤسسة ي

 نقل م ذا إن البيئي امعلومات نظام ي وواضح كبر ضعف اك أن حيث البيئية، والسجات امعلومات قلة -

عدما، تمام موضوع حداثة إى ذا ويرجع م اد اإ سبة للمؤسسات اموضوع وأن بالبيئة ا زائرية بال  إا وما ا

 .طوعي وليس فقط قانوي التزام

اعة مؤسسة قامت لقد - ة البيئية بامراجعة بسكرة الكوابل ص فةمؤسسة  أها أساس على 2007 س  الفئة من مص

 إجراء أها امراجعة هذ امؤسسة قامت أن أي الشراكة، بسبب حديثة مؤسسة أها على معها التعامل وم الثانية،

ذ دورية اإجراء بصفة هذا تقوم ا امؤسسة أن كما إنتاجيتها، لتحسن وليس قانوي، ة فم  تقم م 2007 س

 .الدراسات مكتب تكلفة بارتفاع ذلك معللة بإجرائها

صوري، مد كمال :الدراسةالثالثة  المستدامة المؤسسة متطلبات كأحد البيئية المراجعة رمزي، مد جودي م

ميةوتحقيق ر ضمن مقدمة مداخلة ،المستدامة الت مية حول الدو العلمي امؤ اإستخدامية  والكفاءة امستدامة الت

 .07 -08 - 2008 سطيف، جامعة امتاحة، للموارد

شتت البيئي اأداء تطوير ي البيئية امراجعة تلعبه الذي الدور توضيح إى البحثية الورقة ذ ي الباحثان دف حيث  م

مية إطار ضمن اأعمال     البيئة ماية أجل من أنه إى الباحثان توصل وقد البيئية، اإستدامة ومتطلبات امستدامة الت

مية حقيق ي أو امسامة ج أو سياسات تبي أو وضع أو تصميم على تعمل أن جب امستدامة الت ا  شأها من م

مية حقيق ي امسامة بالتا و البيئة على احافظة اصر من البيئية امراجعة تعد اإطار ذا وي امستدامة، الت ظام ع  ال



 مقدمة
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ا البيئي نظامها فعالية مدى تقييم من امؤسسة كن حيث فعال دور ها البيئي م ا ونأ  التلوث ي بتخر أو بشكل تسا

ظمة التزام مدى حديد إى كذلك البيئية رجعة ا ام هدف كما البيئي،  ت       والتشريعا أو القوانن بالسياسات ام

 .البيئة ماية إى هدف الي

ال اصر عبد :رابعةالدراسة مقترحدرويش سيد مد ال إطار اأداء، مراجعة د مراقبالحساباتع لتفعيلدور

شاتاأعمالالمصرية)دراسةميدانية( لة احاسبة و امراجعة، جامعة بي سويف، مصر.البيئيفيم  ،  

ح إطار تصميم إى البحث يهدف سابات مراقي دور لتفعيل مق د ا  مؤسسات اأعمال ي البيئي اأداء مراجعة ع

ح، اإطار ذا متطلبات تطبيق إمكانية مدى من أكدوالت امصرية، ة على ميدانية دراسةخال  من امق  مراقي من عي

سابات  . الغرض هذا أعدت امراجعة مكاتب ي ا

تائج من موعة إى البحث لص  :أمها ال

سابات مراقب قبل من للشركة البيئي اأداء مراجعة إن - ها أسباب لعدة خاصة أمية تكتسب ا  اأطراف رغبة م

 توفر خال من امراجعة، لتقرير امعلوماي للمحتوى قيمة إضافة ي اجتمع، خاصة امراجعة، خدمات من امستفيدة

، اأداء جانب إى للشركة البيئي اأداء عن معلومات    لشكل الفعال والتأثر اإجابية امسامة تدعيم م ومن اما

سابات، مراقب اما التقرير توي و  البيئية اأضرار تصاعد ظل ي خاصة ،أخاقي مدخل من كان وإن ا

 .اأعمال لشركات

ا مكن للشركة البيئي اأداء مراجعة عن امسئولية إن -  القسم مثل قسمن، إى البيئية امراجعة تقسيم خال من حديد

 امراجعن إى باإضافة بالبيئة، صلة ذات تلفة صصات من عمل فريق ها ويقوم ،(الداخلية البيئية امراجعة) اأول

ما بالشركة، الداخلين ارجية البيئية امراجعة)الثاي القسم مثل بي سابات، مراقي ها ويقوم (ا م ا  الوكاء باعتبار

هم مي اجتمع ي امستفيدة اأطراف كل عن الوحيدين  .ثقتهم ومصدر مصا
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تظم بشكل تتم مستمرة مراجعة أها للشركة البيئي اأداء مراجعة خصائص من إن - ة مدار على م  وليست امالية، الف

ة هاية ي واحدة مرة تكون هائية مراجعة  .فقط امالية الف

 وعدم ناحية، من البيئية والتشريعات القوانن بتطبيق الشركات التزام عدم للشركة البيئي اأداء مراجعة معوقات من إن -

تمام ة اا  القياس عن معلومات توافر وعدم أخرى، ناحية من البيئة ا أنشطتها حدثها الي السلبية اآثار معا

 .ثالثة ناحية من وجدت إن للشركة البيئية العمليات عن احاسي واإفصاح

سابات مراقب دور تفعيل مررات من إن - د ا  العمليات تأثر امصرية اأعمال شركات ي البيئي اأداء مراجعة ع

     ناحية من (امالية القوائم وعرض إعداد) احاسي واإفصاح القياس متطلبات على للشركة البيئية واالتزامات

طر تقديرى  وعل فيذ أخرى، ناحية من للمراجعة الكلي ا  .ثالثة ناحية من نتائجها عن والتقرير امراجعة عملية وت

سابات مراقب دور تفعيل وأدوات وسائل من إن - د ا  تدخل امصرية اأعمال شركات ي البيئي اأداء مراجعة ع

 الشركات تسببها الي اأضرار حجم ي امستمر التزايد تواكب التطبيق، مفعلة بيئية وقوانن تشريعات لسن الدولة

ع اجتمعية والضغوط للبيئة د أو م  احاسبة معاير ي شامل تطوير إجراء إى باإضافة ذا اأضرار، ذ من ا

 وامراجعة احاسبة وكيفية للشركة، البيئية بالعمليات مباشرة صلة ذات إرشادات أو معاير لتشمل امصرية وامراجعة

 .ااستمرارية على قدرها على للشركة البيئي اأداء أثر مراعاة مع نتائجها، عن والتقرير

سابات مراقب دور تفعيل مقومات من إن - د ا  امقومات امصرية اأعمال شركات ي البيئي اأداء مراجعة ع

سابات مراقب الشخصية ية وامسئولية والعملية العلمية الكفاءة وتشمل ا  مقومات إى باإضافة وااستقالية، امه

د سواء اأداء فيذ أو التخطيط ع  .مؤسسةلل البيئي اأداء مراجعة نتائج عن للتقرير وأخرى امراجعة، لعملية الت
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  تمهيد:

تما   تمام بامراجعة البيئية نظرا لتزايد اا ماية اموارد البيئية من جهةلقد زاد اا ، و من جهة أخرى تزايد الوعي م 

فاظ عل ياةى البيئة لضمان البيئي ي أوساط اجتمع بضرورة ا ذا الفصل ،استمرارية ا تحدث ي            لذلك س

ا ،امراجعة البيئيةعلى   ثاث مباحث: إى ذا الفصل حيث قسم

 .المراجعةأساسيات حول المبحث اأول: 

 أساسيات حول المراجعة البيئية. المبحث الثاني:

 البيئية. ةسلبيات المراجعو  تإيجابيا : المبحث الثالث
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 المراجعةأساسيات حول المبحث اأول: 

وعها، مع كر حجم امؤسسات   شاطات وت إن امراجعة ميدان واسع، عرفت تطورات كبرة متواصلة، صاحبت تعقد ال

جزة  وضخامة الوسائل البشرية، امادية وامالية امستعملة. يصعب فيها يوما بعد يوم، التسير إذا تكثر العمليات ام

رافات، بل و وامعلومات ية امراجعة من خال: تطور  التاعبات أحيانا. امتدفقة واأخطاء واا تعرف على ما وس

 امراجعة، مفهوم امراجعة، فروض و أنواع امراجعة، معاير امراجعة .

ية المراجعة  المطلب اأول: ما

 الفرع اأول: التطور التاريخي للمراجعة

ا البدائية عن طريق السمع، كما كان كل كاتب يراجع عمل اآخر ي مصر القدمة و بابل، كانت امراجعة تتم ي صوره  

تجه من معلومات و ذلك بواسطة  ظام احاسي للدولة وما ي اك نظاما متكاما مراجعة ال د اإغريق فقد كان  أما ع

لس الشيو  لس امراجعة، ي حن كان  د الرومان.موعة من اموظفن أطلق عليهم   خ يقوم هذ امهمة ع

تظمة تتم داخل ااقطاعات   اك مراجعة داخلية م و مع بداية القرن الثاي عشر و ي عصر اإقطاع ي بريطانيا كانت 

شد امراجع. ة توضع ل اات كان يتم تصميم برامج للمراجعة تتضمن معاير أو معدات معي  أو ي بعض ا

اجة نتيجة لعدد و ي العصور الوسطى   ذ ا ظيم احاسي، و قد نشأت  اجة إى نظام علمي موحد للت     برزت ا

وك و شركات اأشخاص و نتيجة لذلك  ار ااقتصادي و ظهور الب ة أمها اازد ذ الف يزت ها  من العوامل الي 

دمات الي تقدمها، فما أن جاء القرن ظهر نظام القيد امزدوج ي ايطاليا و بدا الكثرون يدركون أمية امر  اجعة و أمية ا

ظم احاسبية قد عرفت ي كل من ايطاليا و بريطانيا. تظمة لل  الثالث عشر ح كانت فوائد امراجعة ام

اجة إى تكوين امؤسسات امسامة لتدبر اأموال الازمة لتمويل امشروعات   اعية ظهرت ا و مع ظهور الثورة الص

ذ ا ذ التطورات، و لقد شهد القرن التاسع عشر م اعية و لتوفر التجهيزات اآلية ذات التكلفة امرتفعة الي تطلبتها  لص

ظيم  تم امشرع ي بريطانيا بت دودة فبل ذلك، كما ا وع من امؤسسات الي كانت معروفة بصورة  ذا ال بدايته تزايد ي 
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وع من امؤسس ذا ال ذ  1825ات فاصدر قانونا عام الرقابة على  جيز إنشاء الشركات امسامة على أن يتم قيد 

وع من الشركات.  1862الشركات بسجل خاص، م اصدر قانونا شاما عام  ذا ال ظيم أحكام    لت

ذ اأنشطة، حدو   ذا التطور أن أصحاب رأس امال )امسامن( أصبحوا اقل تدخا ي أدارة  ث و قد ترتب على 

نوع من التعقيد ي عمليات إدارة امؤسسات، و لقد أدى ذلك إى انفصال املكية عن اإدارة و ترتب على ذلك ارتفاع 

ت ة امراجعة و خدماها و يرجع ذلك إى أن تطلعات امديرون  اصة برؤوس الطلب على مه     لف عن تلك ا

ه القوائم امالية و تطلب اأمر ضرورة ااستعانة بطرف ثالث  اأموال، ايد ليحدد مدى صحة و سامة ما تفصح ع

ارجي. ذا الطرف احايد مثله امراجع ا ا اإدارة امكلفة من قبل اماك و   الي تقوم بإعداد

يات أصبحت مؤسسات اأعمال تعتمد بدرجة اكر على رؤ  ر      وس اأموال امستثمرة من قبل كباو مع بداية العشري

ذ اأموال اممثلة ي صورة أسهم  و تشر بشكل واضح الشركات امسامة و أصبحت  صغار امستثمرين، حيث بدأت ت

ورا أساسيا ي وظيفة إبداء  تباع إى طرف ثالث )امسامن( ليس له عاقة مباشرة بإدارة امؤسسة، و لقد مثل ذلك 

من القضايا بالوايات امتحدة اأمريكية و امملكة امتحدة على الرأي كمسؤولية أساسية للمراجع، و قد أكدت العديد 

ارجي عن تزويد أصحاب رؤوس اأموال امستثمرة معلومات كافية تعكس بص دق و عدالة امركز اما مسؤولية امراجع ا

 .ؤسسةللم

يات رفعت العديد من الق يات و السبعي ة الستي يات و خال ف تصف اأربعي ذ م ضايا على مكاتب و شركات و م

امراجعة من قبل امسامن و أصحاب رؤوس اأموال الذين اعتمدوا ي توظيف استثماراهم على ما قدمه امراجع 

كيز على صدق و عدالة عرض القوائم امالية أدى إى أن امراجع قد استبدل  و ال ذا التطور  ارجي، كما أن       ا

ثلت ي العديد من التقارير        عبارة صحيح و حقيقي و الي كانت تستخدم ي بداية العهد بامراجعة بعبارة أخرى 

 ي عرض بشكل عادل و معر عن امركز اما للمؤسسة.
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بية إى ضرورة  لية و أج و قد أدى ظهور سوق اأوراق امالية و تعدد أنواع مؤسسات اأعمال و تداخل اأنشطة 

ذ العوا انب ضرورة توفر فحص مراعاة  اجة إى بيانات غر متحيزة  د أداء عملية امراجعة، حيث تزايدت ا مل ع

ذ  ة ي ظل  ظم العمل و تضمن أداء امه ة من خال عدة جهات ت ظيم امه حيادي هذ البيانات و أدى ذلك إى ت

     1امستجدات.

 ةالفرع الثاني: تعريف المراجع

ها:لقد تعددت تعاريف    امراجعة و من بي

كم  التعريف اأول: ي: "فحص انتقادي يسمح بتدقيق امعلومات امقدمة من طرف امؤسسة و ا          امراجعة 

ظم امقامة الي أنتجت تلك امعلومات".      2على العمليات الي جرت و ال

ظمة لتجميع اأدلة التعريف الثاني:  عة و تقييمها بطريقة موضوعية امراجعة عبارة عن: "عملية م و القرائن الكافية و امق

ثيل و تطابق امعلومات امتعلقة بوحدة اقتصادية  ل و مستقل إبداء رأيه الفي احايد عن مدى  بواسطة شخص مؤ

ذا الرأي للمهتمن بشئون الوحدة ااقتصادية م اذ للوقائع بدرجة معقولة ي ضوء امعاير احددة و تبليغ  ساعدهم ي ا

     3القرارات ".

ل  التعريف الثالث: ا امؤسسة، من قبل شخص أو أكثر، مؤ ي: "عملية فحص للقوائم امالية الي تعد امراجعة  

يا كافيا، و لديه استقال كاي عن اإدارة، لتقرير ما إذا كانت القوائم امالية تظهر بعدل امركز       ؤسسةاما للمتأ

ة". كما قدية عن الف ة و نتائج أعماها و تدفقاها ال   4و عليه ي هاية الف

                                     

مال،  1  امعي، ط المراجعة و حوكمة الشركاتجيهان عبد امعز ا  . 24 -22، ص  2014امتحدة، ، اإمارات العربية 1، دار الكتاب ا
ظرية إلى التطبيقمد بوتن،  2 امعية، طالمراجعة و مراقبة الحسابات من ال زائر، 3، ديوان امطبوعات ا  .11، ص 2008، ا
صور امد البديوى، شحاته السيد شحاته،  3 ات الحديثة في المراجعةم درية، دراسات في ااتجا امعية، اإسك  .13، ص 2002/2003، الدار ا
مد الفيومي، أمال الصباغ،  4 يم امليجي،  درية، المراجعة علما و عماإبرا امعي، اإسك  .10، 9، ص، ص، 2015، دار التعليم ا
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تائج امادة  التعريف الرابع: مع و تقييم اأدلة و القرائن، بشكل موضوعي، و امتعلقة ب ظمة  ي: "عملية م امراجعة 

تائج و امع ذ ال تائج ل امراجعة، و ذلك لتحديد مدى التوافق و التطابق بن  ية ب اير امقررة، و تبليغ اأطراف امع

  1امراجعة".

ميع اأدلة من امعلومات ما يؤدي إى حديد درجة العاقة بن امعلومات  التعريف الخامس: ي: "عملية     امراجعة 

ام امراجعة بواسطة شخص مستقل".  2و امقاييس احددة ها من قبل، و جب إ

ي: "مع و تقييم اأدلة عن امعلومات لتحديد مدى التوافق مع امعاير امقررة سلفا  التعريف السادس:       امراجعة 

 3و التقرير عن ذلك، و جب أداء امراجعة بواسطة شخص كفء و مستقل".

ا  ي: " عملية فحص للبيانات و السجات التي تعد   من التعاريف السابقة يمكن القول بأن المراجعة 

ذ القوائم و مدى  ي محايد عن مدى مصداقية  المؤسسة، من قبل أشخاص ذو كفاءة عالية، للخروج برأي ف

 تطبيقها للمعايير المراجعة الدولية".

داف المراجعة  الفرع الثالث: أ

موعتن أساسيتن  ة اأخرة، حيث مكن تقسيمها إى  داف امراجعة نتيجة عوامل عدة ي الف            تطورت أ

 :  4ما على التوا

داف التقليدية:أوا:  قسم إى نوعن: اأ ا ت ي بدور  و

داف رئيسية: .1  أ

 .التحقق من صحة و دقة و صدق البيانات احاسبية امثبتة بالدفاتر و مدى ااعتماد عليها -

                                     
مد،  1  .147، ص 2015، عمان، 1، دار  امسرة، ط نظرية المراجعةنصر صاح 

اء على القباي،  2 درية، االكترونيةمراجعة نظم تشغيل البيانات ث امعية، اإسك  .11، ص 2008، الدار ا

ز، جيمس لوبك،  3   .21، ص 2002، دار امريخ، امملكة العربية السعودية، المراجعة مدخا متكاماألفن اري
مد زريقات،  4 مود، امد يوسف كلبونة، عمر  شر، ط علم تدقيق الحساباترأفت سامة   .26، 25، ص، ص،2011ن، ، عما1، دار امسرة لل
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د على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم امالية للمركز  - ايد يست  امالية.إبداء رأي في 

داف فرعية: .2  أ

 اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر و السجات من أخطاء أو غش. -

 تقليل فرص ارتكاب اأخطاء و الغش بوضع ضوابط و إجراءات حول دون ذالك. -

اذ القرارات حاضرا أو مستقبا. -  اعتماد اإدارة عليها ي تقرير و رسم السياسات اإدارية و ا

اسبة استثماراهم.طمأنة مستخدمي القوائم ام - اذ القرارات م هم من ا كي  الية و 

 مساعدة دائرة الضرائب ي حديد مبلغ الضريبة. -

كومية مساعدة امدقق. -  تقدم التقارير امختلفة و ملئ ااستمارات للهيات ا

داف الحديثة أو المتطورة   ثانيا: اأ

دا ا و مدى حقيق اأ فيذ طة و متابعة ت تها.مراقبة ا رافات و أسباها و طرق معا  ف و حديد اا

داف امرسومة.  تقييم نتائج اأعمال وفقا لأ

شاط. ع اإسراف ي ميع نواحي ال ة عن طريق م ك  حقيق أقصى كفاءة إنتاجية 

ية أفراد اجتمع. كن من الرفا  حقيق أقصى قدر 

مية المراجعة   الفرع الرابع: أ

ذ الوسيلة إى خدمة عدة أطراف تستخدم القوائم امالية امدققة تعود أمية  امراجعة إى كوها وسيلة ها غاية وهدف 

ذ اأطراف والفئات  اذ قراراها ورسم سياستها، ومن اأمثلة على  ا ي ا الينوتعتمد      د امديرين، امستثمرين ا

وك، رجال اأعمال واا كومية امختلفة ونقابات العمال.و امستقبلين، الب  قتصاد، اهيتت ا

رص  ا  طط ومراقبة اأداء و تقيميه ومن       إن إدارة امشروع تعتمد اعتمادا كليا على البيانات احاسبية ي وضع ا

د طائفة امستثمرين تعتمد القوائم ا ايدة، لذلك  ية  يئة ف د أن تكون تلك البيانات مدققة من قبل  مالية امدققة ع
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ة   ماية اممك صر ا كن من اعتبار ع قق هم أكر عائد  يث  اذ أي قرار ي توجيه امدخرات وااستثمارات  ا

كومية  كذلك تعتمد عليها نقابات العمال ي مفاوضاها بشأن اأجور وامشاركة ي اأرباح وما شابه أما اهيتت ا

ها التخطيط والرقابة، وفرض الضرائب وحديد وأجهزة الدولة امختلفة فتع تمد على القوائم امدققة ي أغراض كثرة م

دم فئات اجتمع  مل القول أن احاسبة أصبحت علما اجتماعيا  اعات و اأسعار وتقرير اإعانات لبعض الص

رة ي القوائم امختلفة، حيث تعتمد تلك الفئات ي قراراها ااقتصادية على البيانات احاسب ية امسجلة ي الدفاتر أو الظا

ارجية امستقلة  قيقية إا إذا عهدنا إى اهيئة ا دمة ا       امالية الصادرة عن امشروعات امختلفة، ولكن لن تتس ا

ايد حول مدى صحة تلك البيانات ودرجة اا ايد بفحص تلك البيانات و إبداء رأي في  عتماد أو شخص  طبيعي 

تيجة العمل من ربح  ا للوضع اما للمشروع وصحة توضيحها ل عليها، ومدى دالة القوائم امالية من حيث عدالة تعبر

 1أو خسارة .

 : أنواع المراجعةالخامس الفرع

ظر إى عملية التدقيق أو امراجعة من خاها ولكن  تلف باختاف الزاوية الي ي اك أنواع متعددة من امراجعة 

ظر امختلفة  ف امراجعة حسب وجهات ال        مستويات اأداء الي حكم ميع اأنواع واحدة وبوجه اإمال، تص

 إى ما يلي:

 جعة أوا: من حيث مجال أو نطاق المرا 

سابات مراجعة ميع عمليات امؤسسة، هدف إعداد التقرير مراجعة كاملة: .1 ي الي يقوم فيها مراقب ا "  

وع من امراجعة  ذا ال الذي يتضمن رأيه عن القوائم امالية للمؤسسة، و إذا ما كانت تعر بوضوح عن كل جوانبها، و ي 

سابات  ا توجد أي قيود أو حدود على عملية امراجعة، د من سلطات مراقب ا      باإضافة إى انه ا مكن ا

دات و الدفاتر و السجات و القوائم امالية ". ق ي ااطاع على ميع امست  الذي له ا

                                     
ظرية و العمليةخالد أمن عبد اه،   1 احية ال شر، طعلم تدقيق الحسابات ال  .15، ص 2004، عمان، 4، دار وائل لل
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دودة و موجهة لغرض معن، و بالتا فان نطاق الفحص  مراجعة الجزئية: .2 ي عبارة عن عملية مراجعة  "

ددا طبقا لأ طاق يكون  دودة طبقا ل سابات تكون  ا إدارة امؤسسة، مسئولية مراقب ا    داف الي حدد

ا ح ا  امراجعة،  فيذ وط بت زئية أي امهمة ام صل على اتفاق كتاي يتضمن نطاق امراجعة ا و جب عليه أن 

1يتعرض للمساءلة عن أمور أو عمليات م يكلف ها ".
 

 اإلزام القانوني ثانيا: من حيث درجة 

تػم القانون القيام ها، حيث نص امشرع من خال نصوصه "المراجعة اإلزامية:  .1 ي امراجعة الي       و 

داف  ذا بغية الوصول إى اأ وطة له من خال القانون امعمول به، و  على إلزامية تعين مراجع يقوم بالوظائف ام

 امتوخاة من امراجعة".

لس  ااختيارية:المراجعة  .2 ي امراجعة الي تتم دون إلزام قانوي و بطلب من أصحاب امؤسسة أو  "و 

 2اإدارة".

 ثالثا: من حيث توقيت عملية المراجعة و إجراء ااختبارات 

ة امالية سواء كانت بطريقة  المراجعة المستمرة : .1 ي امراجعة الي تتم لعمليات امؤسسة خال الس "و

ة". ة على مدى الف تظمة خال أيام معي تظمة)أسبوعيا مثا( أو غر م  م

هائية: .2 وع بعد اانتهاء المراجعة ال ذا ال ة امالية،إذ يعن  امراجع ي ظل  وع عادة ي هاية الس ذا ال "يستعمل 

وع يكون ي امؤسسات الصغرة  ذا ال ، و الواقع أن  تامية و قائمة امركز  اما سابات ا    من التسويات و حضر ا

دودية مدة امراجعة".الي يكون عدد عملياها قليل و يستطيع امراجع التحكم  3ي الوضعية ي ظل 
 

 

                                     
ران،  1 ظرية و التطبيقنادر ا  .25، 24، ص، ص، 2011، الكويت، 1، مكتبة آفاق، طالمراجعة بين ال
ش، طو التأكيد الحديث ، مدخل إلى التدقيقأمد حلمي معة  2  .42، ص2009، عمان، 1، دار صفاء لل
اي العزب،  3 ظريإيهاب نظمي،  شر، طتدقيق الحسابات اإطار ال  .26، ص2012، اأردن،1، دار وائل لل
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 رابعا: من حيث مدى الفحص أو حجم عمليات المراجعة 

ة يتم قد يتم إجراء عملية امراجعة ي ضوء فحص ميع امعامات بشكل تفصيلي أو آن يتم الفحص من خال  عي

ذ امعامات  ، و من م قيمكن تبويب امراجعة إى : سحبها من 

ميع ال" ة الشاملة أو التفصيلية:المراجع .1 ة"يتم فيها إجراء الفحص التفصيلي  ل امراجعة دون اخذ عي ود   . ب

ظم أو بطريقة عشوائية م يتم  المراجعة اإختبارية: .2 ة بشكل م وع من امراجعة من خال اخذ عي ذا ال "يتم 

ة" دات أو السجات امرتبطة هذ العي 1.فحص كل أو جزء من امست
 

 خامسا: من حيث القائم بعملية المراجعة

ي المراجعة الخارجية: .1 ايدة مستقلة عن امؤسسة هدف فحص السجات  جهة خارجية تقوم هامراجعة  "و

ايد حول صدق و صحة و سامة نظام امعلومات ي امؤسسة رأيو البيانات للحصول على   ". في 

ي "عبارة حسب امعهد الفرنس المراجعة الداخلية: .2 ارجية  ي للمراجعن و امراقبن الداخلين فان امراجعة ا

شاط تقوم  ذا ال        عن عملية فحص دوري للوسائل اموضوعة حت تصرف مديرية قصد مراقبة و تسير امؤسسة، 

  2به مصلحة تابعة مديرية امؤسسة و مستقلة عن باقي امصاح اأخرى" .

 سادسا: الهدف من عملية المراجعة 

تلف أنواع امراجعة تبعا هدف عملية امراجعة ذاها حيث يتم تبويب اأنواع امختلفة للمراجعة إى مايلي:   تتعدد و 

 .     مراجعة القوائم امالية -

   مراجعة االتزام . -

 امراجعة اإدارية . -

                                     
 .34جيهان عبد امعز مال، مرجع سابق، ص  1
 .15مد بوتن، مرجع سابق، ص  2
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 امراجعة البيئية . -

 امراجعة ااجتماعية . -

ودة . -  مراجعة ا

 مراجعة نظم امعلومات . -

    امراجعة القضائية . -

ذ امراجعات:  اول باختصار شرح لكل من  ت  و س

ي مع و تقييم اأدلة حول البيانات احاسبية و تتمثل ي اميزانية العامة، حساب  مراجعة القوائم المالية: .1 "و 

ا قدي و غر سائر و التدفقات ال و بتاريخ  اأرباح و ا من القوائم امالية، إعطاء رأي عن عدالة امركز اما كما 

تهية بذلك التاريخ ة ام ة أو الف ثل نشاط تلك الس قدية  سائر و التدفقات ال       اميزانية، و أن حساب اأرباح و ا

1و أن اإيضاحات امرفقة مع البيانات امالية كافية".
 

فيذ، هدف إى مراجعة التزام الوحدة بامعاير امقررة". "تع مراجعة االتزام: .2  رف مراجعة اأداء أو الت

      "تعرف أيضا بامراجعة التشغيلية أو مراجعة العمليات، و يقصد ها عمليات امراجعة  :المراجعة اإدارية .3

ظيم، حيث تقيس الفعالية كيفية حقي جاحالي هدف إى حديد فعالية و كفاءة الت دافها و أغراضها ب    ق امؤسسة أ

دافها". ا بشكل جيد لتحقيق أ 2أما الكفاءة فهي تقيس كيفية استخدام امؤسسة موارد
 

. المراجعة البيئية: .4 تطرق له ي امبحث التا ا اأساسي الذي س  ي موضوع

نشطة ااجتماعية ي مؤسسات "هدف إى مراجعة امعلومات احاسبية امرتبطة باأ المراجعة ااجتماعية: .5

ذ امؤسسات هدف أساسا إى حقيق الربح".  اأعمال، حيث أن 

                                     
ظرية و العمليةمدخل إلى التدقيق ادي التميمي،   1 احية ال شر، ط من ال  .23، ص2004، عمان، 2، دار وائل لل
ظرية و التطبيقأمن السيد امد لطفي،  2 درية، المراجعة بين ال امعية، اإسك  . 28 -23، ، ص2006، الدار ا
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ودة لدى إدارة امؤسسة، أو لدى مورد عادي  مراجعة الجودة: .6 اص با ظام ا     "هدف إى حديد فعالية ال

ا للجو  ودة تقييما لكفاية الرنامج ا تمل حيث توفر نتائج مراجعة ا دة كما تكشف عن اجاات الي يتطلب أو 

ا". ها أو تطوير  اأمر حسي

ونية و التحقق مراجعة نظم المعلومات .7 شاة ي ظل البيئة االك : "هدف إى حديد امخاطر الي تتعرض ها ام

ظام من وجود ضوابط كافية مواجهتها و التامن عليها، حيث يتحقق مراجع نظم امعلومات من اأمن  الشامل ل

اسب و البيانات اأصلية". اء و تطوير و تعديل الرنامج، مدى كفاية ضوابط الرقابة على تشغيل ا  امعلومات، اقت

ميع المراجعة القضائية .8 : "هدف إى حديد اأنشطة غر القانونية الي تساعد على ارتكاب الغش من خال 

ايدا يساعد على تأييد الدعاوى القضائية". اأدلة الكافية و تقدم تقرير يتضمن رأيا يا  يا مه 1ف
 

 المراجعة:  فروض نيالمطلب الثا

،و تتمثل عليها امبادئ و القواعد اأخرى يقصد بالفروض ي امراجعة بأها معتقدات و متطلبات سابقة و أساسية تعتمد

ي :  ظرية امراجعة ي سبعة فروض أساسية   2القروض اأساسية امرتبطة ب

 قابلية البيانات امالية للفحص. .1

ارجي( و اإدارة. .2 سابات )امراجع ا  عدم وجود تعارض حتمي )ضروري( بن مصلحة كل من مراقب ا

 اء غر عادية أو تواطئية.خلو القوائم امالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخط .3

 و جود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد )يلغى( احتمال حدوث اأخطاء. .4

ثيل القوائم امالية للمركز اما و نتائج  .5 اسب مبادئ احاسبة امتعارف عليها، يؤدي إى سامة  التطبيق ام

 اأعمال 

                                     
مال، مرجع سابق، ص  1  .35جيهان عبد امعز ا
ظرية و التطبيقالمراجعة بين أمن السيد امد لطفي،  2  .63، مرجع سابق، ص ال
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اصر و امفردات الي كانت صحيحة ي اماضي، سوف تكون كذلك ي امستقبل، ما م يوجد دليل على عكس  الع

 ذلك.

ذ  .6 سابات لعمله فيما يتعلق بإبداء الرأي عن البيانات امالية، فهو يقوم بعمله بصفته  د مزاولة مراقب ا ع

 فقط.

ذا امركز. .7 اسب و  ية تت سابات، التزامات مه  يفرض امركز امهي مراقب ا

ذ الفروض، و القيود امفروضة عليه بشيء من اإجاز: و من امرغوب فيه إيضاح    مضمون كل فرض من 

 : قابلية البيانات للفحص الفرع اأول

ة امراجعة، فإذا م تكن البيانات و القوائم امالية قابلة للفحص، فا مرر  ذا الفرض مرتبط بوجود مه من اماحظ أن 

ان  ذا الفرض قوته من امراجعة، حيث أن طبيعة امراجعة جعلتها تعتمد على الر ة. و يستمد  ذ امه إذن لوجود 

طق، و من م فان ان  الذي يستمد جذور من ام سابات بالر قابلية القوائم امالية للفحص تعمل على مد مراقب ا

ذ الثقة  صر معن، و  و الطريق إى الثقة ي أي ع    الضروري إبداء الرأي ي مدى سامتها، و ذلك ان الفحص 

ذا صر صحيح. و يقودنا  صر خطا، و قد تكون موجبة مع أن الع الفرض إى دراسة  قد تكون سالبة مع أن الع

ال امراجعة، و كذلك دراسة مسؤوليات مراقب  ان، و تطبيقها ي  الطرق امختلفة للحصول على امعرفة و الر

اات الفحص امختلفة. صول على القرائن الكافية، و مضمون رأيه الفي و  سابات ي ا  ا

 مصلحة إدارة المشروع : عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراقب و الفرع الثاني

اذ معظم قراراها  سابات، فاإدارة تعتمد ي ا فعة بن إدارة امشروع و مراقب ا     انه من الواضح وجود تبادل للم

سابات، و ذلك لغرض تقدم امشروع و رخائه، و من م فهي تستفيد  على امعلومات امالية الي ترتبط برأي مراقب ا

ذا الفرض يعي عدم وجود تعارض حتمي  من امعلومات الي م مراجعتها بدرجة اكر من تلك الي م يتم مراجعتها. و 

ذا الفرض سيحتم على امراقب القيام مراجعة تفصيلية لكل ما يقدم  )ضروري(، و لكن ا يعي استحالته.و عدم وجود 
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ا اإدارة، لعدم الثقة فيها، بل فسه  إليه من معلومات و إيضاحات تعد و أكثر من ذلك إعداد السجات و القوائم ب

 1قبل فحصها و إبداء رأيه.

 : خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى  تقدم للفحص من أية أخطاء غير عادية أو تواطئية الفرع الثالث

ي مسؤولية امراقب ي اكتشاف اأخطاء الغر متعمدة أو ام امة و  ذا الفرض إى نقطة  تعمد من اإدارة يشر 

د إعداد برنامج امراجعة أن يوسع من اختباراته  سابات ع ذا الفرض يتطلب من مراقب ا        إخفائها، فعدم وجود 

ذ اأخطاء.   و أن يستقصي وراء كل شيء بالرغم من عدم وجود ما يؤكد انه سوف يكتشف كل 

 احتمال حدوث اأخطاء : وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد الفرع الرابع

إن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية داخل امؤسسة مكن من تقليل من حدوث اأخطاء و التاعبات وإن م نقل  

عل امراجعة اقتصادية وعلمية بتبي امراجعة اإختيارية بدا من التفصيلية.  حذفها هائيا، كما 

اسب للمبادئ المحاسبية  :الفرع الخامس  التطبيق الم

ا وفقا للمبادئ احاسبية امتفق عليها إذا يعتر اإلتزام ها مؤشرا  ذا الفرض على أن امعلومات احاسبية قد م إعداد قوم 

ثيل نتيجة نشاط امؤسسة إى امركز اما و  تامية وعن مدى  قيقي ها.حقيقيا للحكم على صاحية القوائم امالية ا  ا

اصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل :سادسالفرع ال  الع

ت وفق إجراءات سليمة وضمن نظام سليم للرقابة  ذا الفرض أن العمليات الي قامت ها امؤسسة ي اماضي  يعتر 

الة العكسية بذل امزيد  الداخلية ستكون كذلك ي امستقبل والعكس صحيح لذا بات من الضروري على امراجع ي ا

ية لكشف مواطن الضعف ي اإجراءات ونظام الرقابة الداخلية امفروض. اية امه  من الع

سابات يزاول عمله كمراجع فقط :سابعالفرع ال  مراقب ا

                                     
ظرية(غسان فاح امطارنة،  1 احية ال  .20ص  ، 2006، دار اميسرة، عمان،تدقيق الحسابات المعاصرة)ال
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د بعمله كمراجع للحسابات وذلك وفق ما توضحه اإ ذا الس ذا امراجع ي  تفاقية امرمة مابن امؤسسة وامراجع يقوم 

ذ اإتفاقية معاير وعلى رأسها إستقالية امراجع ي عمله نشر كذلك ي إطار امراجعة الداخلية  ل     على أن ا 

داف امتوخاة من العملية.  1على أن يلتزم امراجع بوظائفه احددة وأن يسعى إى حقيق اأ

 ر المراجعةالمطلب الثالث: معايي

ة ومتعارف  ة متطورة وجوب وجود معاير أو مستويات أداء معي م امقومات اأساسية أية مه             إن من أ

سابات  ة تدقيق ا ديها ي كافة مراحل العمل. ومه ة، يعملون ي ضوئها، ويسرون على  عليها بن اممارسن هذ امه

ة معاير متعارف عليها ي معظم بل ي امرشد للقضاء واحاكم وللممارسن للمه ذ امعاير  اسبيا، و دان العام امتقدم 

 وللدراسين أو امدرسن هذا العلم.

ية صدرت ي عام  دا على وضع معاير أداء مع ولقد كان امعهد اأمريكي للمحاسبن القانونين أول من عمل جا

وان "معاير ال 1954 ذا الكتيب معاير التدقيق امتعارف ضمن كتيب حت ع   تدقيق امتعارف عليها" وقد تضمن 

ي: موعات رئيسية   عليها مقسمة إى ثاث 

 معاير عامة. -

 معاير العمل اميداي. -

2 معاير إعداد التقرير)إبداء الرأي(. -
 

 الفرع اأول: المعايير العامة

ذ اجموعة بأها عامة لكوها تعد مقو   بأها شخصية  ابلة معاير العمل اميداي و معاير التقرير، كما توصفتوصف 

ارجي، ص على أن:  1 أها حتوي على الصفات الشخصية للمدقق ا ي ت  2و 
                                     

مد مر الصبان، شريفة علي حسن 1 امعية، مصر، ، أسس المراجعةعبد الفتاح الصحن،    .28 -25،ص2004، الدار ا

 
ظرية و العمليةخالد أمن عبد اه، 2 احية ال  .55، مرجع سابق، صعلم تدقيق الحسابات ال
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يل و التدريب امهي امطلوب و الكفاءة الازمة. -  امراجعة جب أن تتم من قبل شخص أو أشخاص لديهم التأ

رية و الفعلية. ااستقالية تعتر العمود - افظ على استقاليته الظا  الفقري للمراجعة، فعلى امدقق أن 

د حضر التقرير. - اء إجراء امراجعة و ع ية امطلوبة أث اية امه  على امدقق أن يبذل الع

ية يل العلمي والعملي والكفاءة المه  أوا: معيار التأ

ية  رة العملية و الكفاءة امه ذا امعيار على أن امراجعة جب أن تتم بواسطة شخص لديه امعرفة العلمية و ا ص    ي

اات احاسبة ذا امعيار أن امراجع جب أن يتمتع بامعرفة العلمية الكافية ي  له للعمل كمراجع، و يعي        الي تؤ

ية، إضافة إى ذلك جب أن و الضرائب و امراجعة و غر يستمر امراجع ي مواصلة ا من اجاات امرتبطة باممارسة امه

ديثة ي تلك اجاات، و يظل مستعدا اكتساب امعرفة  و التعليم ة ليظل ملما بالتطورات ا ارسته للمه التدريب طوال 

اات جديدة.  3ي 

 ثانيا: معيار الحياد و اإستقال 

ذا امراجع أو امكتب جب ع  لى امراجع أو مكتب امراجعة أا يعر عن رأيه ي القوائم امالية لشركة ما إا إذا كان 

ذ الشركة.   مستقا عن 

ية اية المه  ثالثا : معيار الع

ص معاير اأداء امهي للمراجعة الداخلية على ضرورة تأدية كافة أعمال امراجعة بإمتياز وعلى مستو  اية ت ى عال من الع

و مسؤولية قسم امراجعة الداخلية بصفته الوظيفية، وكذلك مسؤولية كل فرد من العاملن  ية. والتفوق امهي        امه

ية للعاملن ها وأن يتوافر امهارات امائمة ي امراجع الداخلي  فيه بصفة الشخصية، حيث ابد من توافر الكفاءة امه

همة وجب أن يتوافر اإشراف الكاي على أعمال امراجعة الداخلية، حيث يعتر اإشراف على قسم للقيام هذ ام

                                                                                                                          
شر، ط المدخل إلى التدقيق و التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقامد حلمي معة،  1  .53، ص 2012،عمان، 1، دار صفاء لل
 .31، 30ادي التميمي، مرجع سابق، ص، ص،  2
يم امليجي، أمال الصباغ، مرجع سابق، ص مد الفيومي، إ 3  .48برا
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تهي بإعداد  ي عملية مستمرة تبدأ بالتخطيط وت و مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيس القسم و امراجعة الداخلية 

اك دد ي قسم  تقرير امراجعة ومتابعة ما ورد به من توصيات، وجب أن يكون  جهات متخصصة لتدريب العاملن ا

ك ذلك لأفراد مراجعة أعماهم حيث أن ذلك يؤثر على معيار اإستقال للمراجع       امراجعة الداخلية وا ي

 الداخلي، كما جب على امراجع الداخلي أن يلتزم معاير اأداء امهي للمراجعة الداخلية وأن جيد امراجع الداخلي

أساليب التعامل الشخصي مع الغر" العاقات اإنسانية" ويهتم بتوافر امعلومات وامهارات ويسعى إى التعليم امستمر 

ية امعقولة. اية امه  1ويبذل الع

يل العلمي والعمل ية وتوافر التأ اية امه ي تعتر ي هاية امعاير العامة نشر إى أن معيار اإستقال مع معياري بذل الع

ذ امعاير الثاثة سِيؤثر على معاير اأخرى للمراجعة  م معاير امراجعة امتعارف عليها، حيث أن أي خلل ي  من أ

ا علميا أو ية الازمة وليس مؤ اية امه دما يكون امراجع مثا غر مستقل وم يبذل الع                          عمليا فع

اك حاجة  داف امتوخاة من امراجعة.فلن يكون   2إى ضرورة حقيق امعاير اأخرى من أجل الوصول إى اأ

 الفرع الثاني: معايير العمل الميداني 

ص على أن: ي ت  3 و 

 .-إن وجدوا–جب التخطيط الكاي لعملية امراجعة كما جب اإشراف على امساعدين  -

ظام الرقابة الداخلية ليكون أساسا لتخطيط عملية امراجعة  - اك فهم و دراسة و تقييم ل         جب أن يكون 

 و تقدير طبيعة وقت و مدى الفحص الذي سيقوم به.

صول على أدلة كافية و مائمة و ذات عاقة و ذلك من خال ال - دات ييفحص، اماحظة، ااستفسار، التاا

 خرى لتوفر أساسا معقوا لرأي امدقق حول البيانات احاسبية.و اإجراءات اأ

                                     
1
اء علي القباي، نادر شعبان السواح،    درية، المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإلكترونيث امعية، اإسك   .44، ص2006، الدار ا

2
ر، مسعود الصديقي،    زائر،، ديوان امطبوعات المراجعة و تدقيق الحساباتمد التهامي طوا امعية، ا   .43، ص 2003ا
 . 32، 31ادي التميمي، مرجع سابق، ص، ص،  3



المراجعة البيئية                                                                               اأولالفصل   

 

28 

 

ذ ام  :عايروفيما يلي شرح موجز لكل معيار من 

 أوا: التخطيط السليم للمراجعة )برنامج المراجعة(

طة مائمة، كما يتطلب أيضا التخصيص السليم للعمالة  فيذ عملية امراجعة وفقا  ذا امعيار ضرورة ت امتاحة يتطلب 

  بامكتب على اأعمال امختلفة، و حقيق اإشراف السليم على امساعدين و متابعة تقدمهم ي أداء امهام اموكولة 

ذا امعيار، كما يؤدي التوقيت السليم للقيام  داف  إليهم، و يلعب تعين امراجع ي الوقت امائم دورا كبرا ي حقيق أ

ال بإجراءات امراجعة امختل ية امائمة ي  اية امه بغي على امراجع أن يبذل الع ذا امعيار، و ي فيذ متطلبات  فة إى ت

ال  ال إعداد التقرير و يلعب مؤشر اأمية دورا كبرا ي  التخطيط و اإشراف على عملية امراجعة، و أيضا ي 

اصر الي تزداد درجة اصر الي تقل  طيط عمليات امراجعة، مع أن الع بغي أن تعطي أمية اكر من الع طورة فيها ي ا

 1فيها درجة امخاطر. 

 ثانيا: معيار تقييم نظام الرقابة الداخلية

ظرية و العملية  يم امتعارف عليها ي امراجعة من الوجهتن ال م امفا يعد وجود نظام للرقابة الداخلية لدى العميل احد أ

تازا للرقابة الداخلية يتم ح يتم توفر معلوم ع امراجع أن العميل لديه نظاما  ات مالية مكن ااعتماد عليها، و إذا اقت

، فان كمية اأدلة الي جب معها ستقل بامقارنة مع حالة عدم مائمة وفر بيانات مكن ااعتماد عليهامن خاله ت

 2نظام الرقابة الداخلية. 

 

 

 

                                     
طيب،  1 سيات في ضوء معايير التدقيق الدوليةخالد راغب ا شر، ط التدقيق على ااستثمار في الشركات المتعددة الج ،عمان، 1، دار البداية لل

 . 86، ص 2009
ز و جيمس لوبك، مرجع سابق، ص 2  .44 ألفن اري
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 اأدلةثالثا : معيار كفاية 

ه من إبداء رأيه ي القوائم  ك ذا امعيار انه جب أن يقوم امراجع بتجميع اأدلة الكافية و امائمة الي         يعي 

       امالية، و ذلك من خال الفحص و اماحظة و ااستفسارات و امصادقات ح يتوفر لديه أساسا معقوا لرأيه 

 لفحص، مكن تقييم اأدلة بوجه عام إى نوعن ما:ي القوائم امالية موضع ا

ري خارج  .1 أدلة خارجية : تشتمل على امصادقات من العماء واموردين واماحظات واإستفسارات الي 

ارجية. وك ووكاات التأمن وإدارة الضرائب إى غر ذلك من اأطراف ا  امؤسسة ي الب

دات وأوامر الشحن وطلبات أدلة داخلية: تشمل على كافة الدفا .2 تر والسجات احاسبية والشيكات وامست

 1الشراء وكل ما يتم إعداد داخل امؤسسة.

 الفرع الثالث: معيار إبداء الرأي )إعداد التقرير(

ذا  أعمالحلقة من  آخريعتر التقرير  هائي حول شرعية و صدق  رأي اأخرامراجع حيث يتضمن  امراجع ال

سابات،  :أساسيتنو بصفة عامة فان تقرير امراجع يتكون عادة من فقرتن  ا

اء فحصه للقوائم امالية،  ذ الفقرة ما قام ها ث نطاق امراجعة و مدى  أيفقرة نطاق امراجعة: و يصف امراجع ي 

 امتداد الفحص الذي قام به.

تائجو  رأيه: و يبن فيه امراجع الرأيفقرة  اء هاإليالي توصل  ال  قيامه بعملية امراجعة. أث

سابات على القوائم امالية للمؤسسة، و تتضمن تلك  تهي عملية امراجعة بإعداد التقرير الذي يتضمن رأي مراقب ا ت

 2 امعاير ما يأي:

ا و حسب امبادئ احاسبية امتعارف عليها -  .جب أن يشر التقرير من أن البيانات احاسبية قد م حضر

                                     
1
ر، مرجع سابق، ص      .52مد التهامي طوا
تميمي، مرجع سابق، ص  2  .32ادي ال
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الية كما   - ة ا جب اإشارة ي التقرير إى الظروف الي م يتم فيها إتباع امبادئ احاسبية امتعارف عليها ي الس

ة السابقة.  كانت ي الس

و جدير باإشارة أن اجمع اأمريكي للمحاسبن القانونين ) ا  نشرة  1988( قد اصدر ي ابريل عام AICPAو 

ل امراجعة هدف حسن ااتصال 58معاير امراجعة رقم ) صوص تقارير امراجعن عن القوائم امالية   )             

ا فيمايلي1مع مستخدمي القوائم امالية، و الي ترتب عليها تغيرات مهمة ي تقرير امراجعة.  :للتقارير عدة أشكال نوجز

ظيف  أوا: التقرير ال

ثيل القوائم  ظيف اموضح لرأي امراجع اإجاي حول امعلومات احاسبية أحد أنواع القليلة كونه يعر عن  يعتر التقرير ال

ذا التقرير ثيا عادا طبقا للمبادئ احاسبية امتعارف عليها إذ يقوم  ا اما  تيجة أعمال امؤسسة ومركز تبي  امالية ل

ة احاسبية.  نظام سليم للرقابة الداخلية بكل، مقوماته وإجراءاته، وكذا على أساس سامة امعا

 ثانيا: التقرير التحفظي

ا امراجع ضرورية للوصول  ظيف كونه يشر إى بعض التحفظات يرا      يعتر التقرير التحفظي إمتداد معدل لتقرير ال

ذ التحفظات بكل وضوح إى امعلومات معرا عن الوضع ذا اإطار يشر امراجع إى  قيقة للمؤسسة، ي  ية ا

. ا اما قيقية وعلى القوائم امالية للمؤسسة ومركز ا على الوضعية ا دد تأثر  وصراحة و

 ثالثا: التقرير السالب 

اعة اإجابية امه ري يوضح الرأي امعارض أو العكسي أن امراجع تتوفر لديه الق الفات أو تقصر جو       ية لوجود 

                 ي عرض القوائم والتقارير امالية وفقا للقواعد وامبادئ احاسبية امتعارف عليها سواء من حيث الشكل 

الفات أو امضمون، ولذلك جب على امراجع أن يضيف إى صيغة التقرير غر امقيدة فقرة جديدة يوضح فيها طبيعة امخ

اء قيامه بالفحص وامراجعة للقوائم والتقارير امالية. ري الذي إكتشفه أث و  أو التقصر ا

                                     
ران، مرجع سابق، ص، ص،  1  .40،41نادر ا
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 رابعا : تقرير عدم إبداء الرأي 

د استحالة تطبيق إجراءات امراجعة الي يرى امراجع ضرورة استخدامها، كاستحالة حصوله  ذا التقرير يكون عادة ع إن 

ن  الي تساعد على إبداء رأيه أو عدم كفاية نطاق الفحص بسبب القيود الي تضعها إدارة امؤسسة على اأدلة و الرا

ذ اأخرة و امراجع على حد سواء.  1على نطاق عملية امراجعة أو بسبب ظروف خارجة على إرادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ر، مسعود الصديقي، مرجع سابق، ص، ص،  1  . 57، 56مد التهامي طوا
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 مراجعة البيئيةحول ال أساسيات :المبحث الثاني

        تعتر امراجعة البيئية من اإجراءات امهمة الي جب أن تقوم ها امؤسسة لضمان حسن أدائها البيئي و التقليل 

اته من امشاكل البيئية ي  ا بسبب التلوث ، ما أدى إى اعتماد امراجعة البيئية كأساس حاولة التقليل من  عصرنا ا

 .مهها باإضافة إى التلوث و أقساراجعة البيئية جب أوا التعريف بالبيئية و مكوناامشاكل. قبل التحدث عن ام

 البيئية مدخل للمراجعة : المطلب اأول

ت  ديث و تباي يم العامية هذا ااصطاحشاع استخدام كلمة البيئة ي العصر ا تمت البامفا      يئة فروع ش ، وا

اوها العلماء و الفقهاء ي دراستهم و مدارسهم امختلفة، و ذلك، و من العلم و امعرفة ات  ت       ارتباط البيئة بالكائ

ية ا بداية أن نتعرض مفهوم ، وارتباط مصطلح التلوث بالبيئةا  .البيئة م بعد ذلك مفهوم التلوث، اأمر الذي حتم علي

 البيئة و التلوث البيئي : الفرع اأول

 البيئة و مكوناهاتعريف أوا: 

زل أو احيط". :البيئةتعريف  .1 1عرفت البيئة لغة على أها:" مكان اإقامة و ام
 

ياة فهي تشكل اأرض الي نعيش عليها و اهواء  "اصطاحا فقد عرفت على أها: أما يط باإنسان ي ا   كل ما 

ا يط ب و أصل كل شيء حي و كل ما  فسه و اماء الذي  ات حية أم ماد الذي نت   ."من موجودات سواء كانت كائ

اخية الي حيط أهاعلى  أيضاكما تعرف  موعة العوامل البيولوجية و الكيميائية و الطبيعية و ام و امكان  باإنسان:" 

2الذي يعيش فيه، و حدد نشاطاته و ميواته، و تؤثر على تصرفاته و طريقة عيشه".
 

                                     

لو،   شاة امعارف، اإسكقانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد راغب ا .39، ص 2002درية، ، م 1
  

زائر،  التلوث البيئي مخطر المخاطر وتحديات المستقبل،عبد القادر رزيق امخادمي،  2 امعية، ا  .11، ص2000ديوان امطبوعات ا
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ي الغاف اأرضي و الغاف امائي ن أربعة أنظمة متكاملة و متفاعلةلبيئة متتكون ا :مكونات البيئة .2  ،      

يوي للكرة اأرضيةو الغاف الغازي أو اهوا ها البيئة فتء و اجال ا اصر الي تتكون م موعتن ، أما الع درج  ضمن 

 :أساسيتن ما

اصر الطبيعية: ا الع ر حية وغر حية ليس لإنسان أي دخل ي وجود يط باإنسان من مظا      ويقصد ها كل ما 

بة  يوانات الرية و ال بات الطبيعي وا اخ و ال ضاب و سهوب إى جانب ام        و تتمثل ي التضاريس من جبال و

. و امعادن  1و مصادر الطاقة امختلفة و غر

اعية  اصر ااصط اصر الطبيعية امادية  :الع دمته من خال تغير و تبديله للع ي كل ما ابتكر اإنسان و صخر  و

ا اعية و الزراعية و الطرق وامواصات و امطارات و اموانئ و غر  2.وتتمثل ي امباي و امشاريع الص

  : و من مكونات البيئة ما يلي

رات  اأخرىو كذا امساحات امائية  اأرضو يتكون من البحار و احيطات اموجودة على سطح  الماء: - من 

3و اهار.
 

يوانو العامل اأساسي ي  :الهواء - بات و ا وي احيط حيث  4 .حياة اإنسان و ال  مثل الغاف ا

وجن ااوكسيجنك أساسيةيتكون من غازات  إذ، باأرض ي نتائج  إىعلى مكونات اهواء يؤدي  يطرأ، و كل تغر و ال

ية. ات ا  سلبية تؤثر على الكائ

ي الطبقة اهشة الي تغطي القشرة  التربة: - ، و تتكون من مزيج معقد من امركبات امعدنية و امواد اأرضيةو 

1العضوية، فهي مورد طبيعي متجدد مثل اماء و اهواء.
 

                                     
رة، البيئة واإنسان عاقات ومشكات،زين الدين عبد امقصود،  1  .15، ص1981دار البحوث العلمية، القا
مد القامي، وجيه ميل البعيي،  2 ديث، حماية البيئة الخليجيةخالد بن  امعي ا  .11، ص2008، امكتب ا

مد مقلد، امد رمضان نعمة اه، عفاف عبد العزيز،   درية، اقتصاديات الموارد و البيئةرمضان  امعية، اإسك .363، ص2004، الدار ا 3
  

4
مد الكايد ،    شر و التوزيع، اأردن، 1، ط سيكولوجية البيئة و كيفية حمايتها من التلوث حالة الجزائربيان  ، 17، ص، ص، 2011، دار الراية لل

18.  
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و و اماء و اأرض و باطن ي:ووفقا للتشريع الجزائر  يوية و الاحيوية كاهواء و ا " تتكون البيئة من اموارد الطبيعية ا

اظر  ذ اموارد و كذا اأماكن و ام اث الوراثي، و أشكال التفاعل بن  يوان، ما ي ذلك ال بات و ا      اأرض و ال

 2و امعام الطبيعية".

  أقسامو  : التلوث البيئياثاني

وي بالكمية الي تؤثر  أيةغر مباشر  أوبشكل مباشر  إدخال "و  :التلوث البيئيتعريف  .1 مادة ي الغاف ا

تج عن ذلك  يث ي اانتفاع بالبيئة  إمكانيةالبيئية و على  اأنظمةو  اإنسانضارة على  أثارعلى نوعيته و تركيبته، 

 3بوجه عام".

: أما غر مباشر ي البيئة يتسبب فيه كل فعل  أو" كل تغر مباشر في التشريع الجزائري فيعرف التلوث البيئي على ان

دث وضعية مضرة بصحة و سامة  أودث  و و اماء و اهواء و اإنسانقد  يوان و ا بات و ا           اأرض، ال

ماعية". 4و اممتلكات الفردية و ا
 

ها: :تلوث البيئيال تقسيمات .2  للتلوث  أنواع كثرة نذكر م

تج عن  تلوث الماء: - ك الدو  إلقاءي   امواد العضوية ي اجاري امائية و البحرات، حيث تشر تقديرات الب

ة أماكن إىما يعادل مس سكان العام ا يتاح هم الوصول  أن إى 5للشرب. أم
 

شا عن انبعاث  تلوث الهواء: - رةو ي ها كميات كبرة  اإنتاجية اأنشطةامتصاعدة من  اأ      الي تتولد ع

1الكربون، اميثان، اوكسيد الكريت. أكسيد: ثاي أمهامن  السامة ومن الغازات 
 

                                                                                                                          

لف،   شر، عمان، اإدارة البيئية )الحماية اإدارية للبيئة(عارف صاح  .44-42، ص 2007، دار اليازوري لل 1
  

زائ 2 ريدة الرمية للجمهورية ا مية المستدامة،، 10-03رية الدموقراطية الشعبية، القانون رقم ا يوليو  20امؤرخ ي  المتعلق بحماية البيئة في إطار الت
  .10، ص2003

 .64، ص 2000الدار العربية للكتاب، مصر،  ، تلوث البيئة،حسن أمد شحاتة 3
زائرية الدموقراطية الشعبية القانون رقم  4 ريدة الرمية للجمهورية ا .، 10-03ا  مرجع سبق ذكر

ر،   شر العلمي و امطابع، ااقتصاد البيئيشارلس كولستاد، ترمة امد يوسف عبد ا .22،ص 2002، دار ال 5
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زء امتفكك من سطح الكرة  تلوث التربة: - ي ا بة  ياة  اأرضيةال           و الدعامة الي ترتكز عليها ا

بات و:" ال بة  ام، و امقصود بتلوث ال ي مورد طبيعي  واص  إدخالية، و  بة تسبب تغرا ي ا مواد غريبة ي ال

م ي عملة  أوالكيميائية  أوالفيزيائية  بة و تسا ية الي تستوطن ال ات ا البيولوجية الي من شاها القضاء على الكائ

ها قيمت زع م 2".اإنتاجها و صحتها و قدرها على التحلل للمواد العضوية الي ت
 

   امألوفغر امرغوب فيها نظرا لزيادة حدها و شدها، و خروجها عن  اأصواتي تلك  تلوث ضوضائي: -

يوان ماعها. اإنسانكل من الطبيعية الي اعتاد   اأصواتمن   3و ا

تمام :الفرع الثاني  البيئيةالمراجعة ب أسباب اا

ا ما يلياك عدة مسببات قد أدت إى خلق الطلب على امراجعة الب مكن القول أنو    : يئية ، ومن أبرز

 مخاطر التعرض لعقوبات و جزاءات قوانين و تشريعات حماية البيئة أوا: 

د من   ظمات و  اأضرارمن اجل ماية البيئة و ا  إصدارلية و دولية بالعمل على  أجهزةالي تاحقها، قامت عدة م

ها  يالملة من القوانن و التشريعات الي من شاها احافظة على البيئة، م   1989أصدرت عام الي  اتفاقية مون

ماية البيئة نتيجة لأضرار الي حدثت ي طبقة اأوزون اذ إجراءات دولية    .بغرض ا

 الضغوط المتزايدة من جماعات حماية البيئةثانيا: 

ها )معية ماية البيئة م إنشاء معيات هتم (، عمل-بالبيئة ها عدة تسميات م             معية أصدقاء البيئة...ا

تلف أفراد اجتمع، ذ  و نشر الوعي البيئي لدى  معيات  معيات وسيلة ضغط لدى العديد  تشكلا      ذ ا

تلف من   4.اأضرار الي قد تتعرض ها على امؤسسات من اجل ماية البيئة و احافظة عليها من 

                                                                                                                          

امبادئ اقتصاديات الموارد و البيئةإمان عطية ناصف،   درية، ، امكتب ا ديث، اإسك .282، 281، ص، ص، 2008معي ا 1
  

.104ص حسن امد شحاته، مرجع سابق،  2
  

.133نفس امرجع السابق، ص  3
  

 
امعية، طالمراجعة اإدارية وتقييم اأداءأمن السيد امد لطفي، 4 درية، 1، الدار ا   .253-251، ص2010/2011، اإسك
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 و المؤسسات المالية و الموردين زيادة الوعي البيئي للمستهلكين و المستثمرينثالثا:  

تجات  حيث أصبح امستهلك أو العميل يفضل تجات الي ا تسبب أضرار للبيئة، و الي تعرف باسم ام شراء م

ضراء، و لكي حافظ الشركة  تجات ا تمام بالبيئة، كما أصبح امستثمر الصديقة أو ام على عمائها كان لزاما عليها اا

اطئة للمؤسسة ستؤدي إى زيادة  اجة إى معلومات عن اأداء البيئي للمؤسسة، فاممارسات البيئية ا اأخاقي 

فاض القيمة السوقية  فيض اإرباح، و من م ا ا يؤدي إى  ذا باإضافة االتزامات و امخاطر البيئية،    أسهمها، 

ح  إى حاجة مؤسسات التمويل إى مراجعة امعلومات البيئية للمؤسسة لتقييم امخاطر امالية الي قد حدث نتيجة م

 1اائتمان مقابل ضمانات ها تأثرات سلبية على البيئة.

ظم اإدارة البيئية و اايزو رابعا:  ي مؤسسات اأعمال المواصفات العالمية ل  18111حتمية تب

ظم اإدارة البيئية و اايزو  اء العام على تطبيق امواصفات العامية ل ا مؤسسات اأعمال ي ميع أ  14000تزايد ا

امية   رة عسواء الدول امتقدمة أو ال تيجة حتمية انتشار ظا ات(دم ك ارية و مركية )ا  .وجود حواجز 

ظمة العامية للمواصفات و امقاييس  : "14000و يقصد باايزو   موعة امعاير القياسية الي وضعت من قبل ام

يف  ".ي

موعة من نظم اإدارة البيئية الي هدف إى حقيق مزيد من التطور و التحسن  : "14000أما فلسفة اايزو     ي 

نظام اإدارة البيئية على تشجيع تلك  مع احتياجات امؤسسة ااقتصادية، و يعمل ي نظام ماية البيئة مع عمل توازن

ديثة ولوجيا ا  ."امؤسسات لأخذ ي عن ااعتبار التطور و استخدام التك

موعة من عشرين ال اإدارة البيئية و قد وضعت اايزو  ت ثاثة بامراجعة البيئية فقد تضم ، و فيما يتعلقمعيارا ي 

ي  : معاير يتعن تطبيقها 
                                     

1
مد درويش،     اصر  شات اأعمال المصرية )دراسة ميدانية(إطار عبد ال د مراجعة اأداء البيئي في م لة مقترح لتفعيل دور مراقب الحسابات ع  ،

 .15، 14، ص، ص، احاسبة و امراجعة، جامعة بي سويف، مصر
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زء اأول: مراجعة أنظمة اإدارة البيئيةإرشادات للمراجعة البيئ 1 –14011ايزو   .ية و إجراءات مراجعة ا

زء الثاي: مراجعة االتزامإرشادات للمراجعة البيئي 2 –14011ايزو   .ة و إجراءات مراجعة ا

زء الثالثإرشادات للمراجعة البيئي 3 –14011ايزو   .القوائم البيئية: مراجعة ة و إجراءات مراجعة ا

ت ايزو  مطلب ضروري للمؤسسات ااقتصادية يتمثل ي ضرورة ااحتفاظ  14000باإضافة إى ذلك فقد تضم

و حديد ما إذا كانت ات مراجعة أنظمة اإدارة البيئيةبرامج و إجراء ، إن اهدف من مراجعة أي من تلك اأنظمة 

فاظ و عما إذا كان يتم تطبيقها  14000أنظمة اإدارة البيئية للمؤسسة تتطابق مع مواصفات ايزو            و ا

حو الصحيح 1.عليها على ال
 

 البيئية  مراجعة تتعلق بالمراجعةإصدار إيضاحات معايير و ممارسات جديدة لل:خامسا

ها يعتمد ت اأعمال على مستوى العام امعتعتر البيئة احد اجاات بالغة اأمية لقطاعا            ، ان العديد م

ولعلى استغال البيئة  ام )تعدين، ب صول على امواد ا تيجنتيجة ا اعات بالبيئة ك ة ( وقد تضر بعض تلك الص

شات ) يع باهواء أو اموارد امائية(يث قد يضر التحلعمليات و أنشطة تلك ام اجة ، و نتيجة أمية البيئة أصبص حت ا

د دراسة اأمور البماسة إى وجود إرشادات د مراجعة القوائم امالية، وقد تعتر مرشدة للمراجعن ع  .يئية ع

وان " فهم ا315قا معيار امراجعة الدو رقم )يتعن على امراجعن طب اطر التحريفات ( بع شاة و بيئتها و تقييم  م

شاة و عملياها و البيئة ال رية "، القيام بدراسة كافة جوانب ام و سبان ي تعمل خاهاا . و جب أن تأخذ ي ا

د دراسة امخاطر و العوامل ا تمامات البيئية تلك اأمور ع شاة و عملياهااا يكون . و لذلك يتعن أن لي تؤثر على ام

ظمة و الي قد تسبب التحريفات ي القوا ، فقد ئم اماليةامراجع على علم بالقوانن و اللوائح امائمة الي تؤثر على ام

وان " دراسة القوانن و اللوائح الي جب مراع520 للمحاسبن امعيار الدو )اصدر ااحاد الدو د مراجعة ( بع اها ع

                                     
1
درية،دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكدأمن السيد امد لطفي،     امعية، اإسك  .523- 520، ص2007، الدار ا
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د 1010ارسات امراجعة الدولية ) فقد م إصدار إيضاح ، كذلكالقوائم امالية وان " مراعاة اأمور البيئية ع ( بع

 ."مراجعة القوائم امالية 

تمت تلك امعاير الدولية و إيضاحاها بأمية دراسة القوا صول نن و اللوائح البيئية ذات الصلةحيث ا ، و حتمية ا

، و إجراءات التحقق ت الصلة و تقييم امخاطر البيئيةامرتبطة باأمور البيئية ذاعلى اطاع كاف على مسارات العمل 

رية مضللة للقوا صول ئم امالية نتيجة لأمور البيئيةاأساسية اكتشاف أية حريفات جو ، و دراسة عمل اآخرين وا

 .    بيئية على إعداد تقارير امراجعةعلى إقرارات اإدارة و آثار تلك اأمور ال

ا اآثار احتملة  ظمة و أعماها على البيئة متضم تاج امراجعون أن يكونوا على علم باأثر احتمل لعمليات ام كذلك 

 .ت الي يتم أداء العمليات خاهاالي يتسبب فيها التلوث و القضايا البيئية سواء على العاملن أو على مواقع العقارا

تاج امراجعون أن  رين )الطرف الثالثيكونوا على علم بالعماء الرئيسين أو اأيضا  و ( الذين قد يتأثرون موردين ا

اطر اأعمالباأمور البيئية باإضافة إى دراسة اأثر على الش  .ركة كجزء من دراسة 

ادية سسات ااقتصإصدار العديد من معايير المحاسبة و إيضاحاتها عن اثر التأثيرات البيئية أنشطة المؤ : سادسا

 على إعداد القوائم المالية 

ا يؤثر على إعداد القوائم امالية ي ظل معاير زامات بيئيةفقد ترتب على أنشطة امؤسسات ااقتصادية تكاليف و الت   ،

 : اسبة امقبولة و امتعارف عليها. وكأمثلة على ذلك ما يلياح

ارية  القياس و اإفصاح و التقرير عن امصروفات - الية  –البيئية ا ي تلك الي حمل على القدرة احاسبية ا و 

ةو الي ها صلة مباشرة أو غر مباشرة بام  .-افع الي حققت خال تلك الف

ات سابقة. القياس و اإفصاح و التقرير عن امصروفات البيئية - ة أو ف ص ف               الي 

ت - افع ااقتصادية رملة التكاليف الي ي داد من ام افع اقتصادية مستقبلية أو تكون قابلة لاس ب عليها م

 امتوقعة مستقبا .
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ت ي اماضي أو امستقبل .    -  التكاليف البيئية امستقبلية و الي تكون ذات صلة بأحداث أو عمليات 

وان " وي سبيل ذلك م إصدار وان "، و معيار آخر للمحاسبة  االتزامات احتملة اسبة عناحمعيار احاسبة الدو بع بع

         ، و الي ركزت على القياس و اإفصاح عن التقرير خ اميزانية"احاسبة و اإفصاح عن اأحداث الاحقة لتاري"

 .ة على إعداد القوائم امالية هاعن التأثرات البيئية أنشطة امؤسسات ااقتصادي

شات ااقتصادية قد تطلبت تطوير معاير للقياس و اإفصاح عن امعلومات  فا شك أن التأثرات البيئية أنشطة ام

شات ااقتصاديةالبيئية ذات  ارسة امراجعن أعمالصلة بأنشطة ام د مراجعة ، و يؤثر ذلك بطبيعة اأمر على  اهم ع

 1 .القوائم امالية

ا : مشاكل التلوث اسابعا  لبيئي و آثار

تمام بامراجعة البيئية،  تعتر مشكلة التلوث البيئي من ابرز امتغرات الي أدت   د: إى اا ذ امشاكل  م   و من أ

 .مشاكل تلوث اميا، مشاكل تلوث الغذاء، مشاكل تلوث اهواء، مشاكل تلوث اأراضي

ا  إدارة الجودة الشاملة  البيئية والحاجة إلى ممارسة جيدة للمسؤولية : ثام

تمام كاف   ؤسسات، و أصبحت مة وسائل اإعام و كافة امؤسساتإن قضية ماية البيئة من ابرز القضايا الي حظى با

دمات بل  اأعمال على إدراك بان مسؤوليتها ا تقتصر على حقيق عوائد اقتصادية من إنتاج السلع أو تقدم ا

تد إى م ااية البيأصبحت   .ئة الي تعمل ي إطار

كيز على جودة اأداء البيئي لذلك أعطت  شات أدى إى ال ودة ام وانب امختلفة  شات على ا واشك أن تركيز ام

شاة و لتحقيق ذلك يتعن وجود نظم إدا اية باآثار البيئية أنشطة ام تماما و ع ودة الشاملة ا رية حكم برامج إدارة ا

ودة.برامج و معا  ير ا

 

                                     
امعية، مص، المراجعة البيئية، السيد امد لطفي أمن 1  .129 -127ص،  2005،رالدار ا
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ظيمات العملية و المه: تاسعا  ية في مجال المحاسبة و المراجعة الت

ا متزايد   ال احاسبة و امراجعة إى ضرورة اإفصاح عن اك ا ية ي  ظيمات العلمية و امه اأداء البيئي  من الت

 .بشكل غر اختياري

يئة تداول اأوراق امالية ي الوايات امتحدة اأمريكية بأمية القياس  لس معاير احاسبة امالية و  ف          وقد اع

اف و اإفصاح عن االتزامات احت ة عن القوانن البيئيةو ااع ا ا عبئا حميليا ، و حديد التكاليف البيئية باملة ال عتبار

 1 .حتمية اإفصاح عن اأداء البيئي مع ؤسسةعلى ام

 الفرع الثالث: نشأة و تطور المراجعة البيئية

أشارت غرفة التجارة الدولية أن احد مكاتب ااستشارات  1991ففي عام  جعة البيئية ليست جديدة أو حديثة،إن امرا

ذ عام ي الوايات امتحدة اأمريكية امتخصصة ي القضايا البيئية قد قامت بأداء مراجعا  1920ت بيئية حول العام م

تمام بامراجعا ن ، حيث أه1980ت البيئية ظل بسيطا ح عام و على الرغم من ذلك فان اا ذ ذلك ا        ا م

ا قد أصبحت شائعة  ال القطاعات ااستخدام ي الشركات الرئيسية )و ح الوقت ا ا سيما تلك الي تعمل ي 

اعياا اعية و الكيماوية( ي دول العام الص اء العقدين السابقن ستخراجية و الص ا بشكل سريع أث ، و قد اضطرب مو

 . تشريعات بيئية  صاحبهما كوارث والي

ات سببت تلك الكوارث أضرار ج ذ السبعي  :  على سبيل امثال ، نذكرسيمة للبشر و البيئة و اممتلكاتفم

وا  1976انتشار ثاي أكسيد الكربون ي اهواء عن طريق احد امصانع الكيماوية ي ايطاليا ي عام  - ق  حيث ا

ا العديد منفرد أضرار جسيمة م 250 وامل تضم  .السيدات ا

ليزية ي عام  - اة اا ول ي الق اثر و سقوط مقدار ضخم من الب دما انشق مستودع ضخم إى نصفن 1978ت  ع

 .فقد تلوثت السواحل الفرنسية بشدة، كذلك ثر من اأحياء امائية ي البحروقد قتل الك

                                     
  .526، 525، ص، ، صمرجع سابق، دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكد، السيد امد لطفي أمن1
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از من ا - ان من موم ا د ي عتسرب أط اف  3800، حيث تو حوا 1984ام حد امصانع ي اه شخص، 

، و يتوقع حدوث اآاف من حاات رضى امصابن بالطاقة اإشعاعية، فان العديد من أاف امحالة وفاة نووية 32

 .الوفاة بالسرطان ي اأجل الطويل

حت احد السفن واصط - دما ج ام من احد امستودعات الكبرة ع ان من الزيت ا اثر أط         دمت مع سلسلة ت

وب أاسكا ي عام من الصخور ي سطح ا طورة 1989ماء ي ج تهى ا       ، وقد كان لذلك التسرب آثار ي م

ات  اها احيطةعلى الكائ ية البحرية وكائ  . ا

يفة من ااحتجاج العاميإن كوارث مثل تلك السابق اإشارة إليها قد سببت  ظيم ، وتطلبت أن صيحات ع يتم ت

ظمات مسؤولية عن اأضرار البيئية الي تقوم بإحداثها ركة و إخضاعها للرقابة التشريعيةأنشطة الش يث تكون ام  ،    

 .ة إى العديد من العقوبات اأخرىعن طريق إلزامهم بتحمل عقوبات مالية شديدة باإضاف

ات نتيجة للتقرير عن تلك الكوار  تصف السبعي ذ م اعية على علم  و رما م ث البيئية أصبحت الشعوب امتقدمة أو الص

اعات )و كذلك اأفرادكاف باأضرار الي مكن أن تسببها امشرو  جة إى تطبيق ضوابط وقائية ( إى البيئة و مدى ا

كومات ) أوروبا الغربية  أوا ي الوايات اأمريكية م تبعها بعد ذلك بسرعة امملكة امتحدة ومانعة، و قد استجابت ا

الي دا و كذلك أماكن أخرى(و اس ارستها عن طريق اأنشطة ، إى امخاوف و الضغوط اجتمعية الي يتم ا و نيوزيل

كومة العديد من القوانن و التشريعات االبيئية ر البيئة، و قد أدخلت ا ماية كافة مظا ، إن مثل تلك القوانن مصممة 

ري رئيسي على و التشريعات قد كان  ، و قد م توضيح ذلك ي عام امشروعات و كيفية إدارة أنشطتهاها اثر جو

ص على مايلي 1992  : بال

ضع اآن لعدد متزايد  شات ي الوايات امتحدة اأمريكية و  تيجة من القوانن و التشريعات البيئية" تعمل ام ، وك

شات قد تكون مسئولة عن تك و لذلك فان تلك ام اليف و التزامات التطهر اأساسية إذا م تقم بالتصرف على 

ف ة ال طرةمائم ي معا         ، وقد يكونوا مسئولن أيضا عن امطالبات عن اأضرار  الشخصية من العاملن ايات ا
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اك مشاكل تلوث ي تجاهاو العماء إذا كان  تتعلق ليس فقط باماك ، إن تلك امخاوف  مكان العمل أو ترتبط م

ها أيضا ترتبط بالطرف الثالث اأخر غر امرتبط  فايات و لك اأصلين أو امشغلن أو امستخدمن مواقع التصرف ي ال

 .  امتصرف ي ذلك اموقع أصليا "أصليا باموقع امصاب بالتلوث أو غر

عام قانون التعويضات و امسؤوليات ي  :بيل امثالو نتيجة لذلك فقد زادت إصدار القوانن و التشريعات على س

 .1987وروي تشريعا رئيسيا ي عام ، كذلك فقد سن ااحاد اأ1986و تعدياته ي عام  1980

 : انون اأوروي اموحد على ما يليي الق 130وقد نصت امادة 

داف السلوك البيئي  -  : للمجتمع اأوروي يتمثل ي اآيإن أ

 و ماية و حسن جودة البيئة ايةوق. 

 امسامة ي ماية الصحة البشرية. 

 كيم للموارد الطبيعية التأكد من ااستخدام  .الرشيد ا

ا التصرف  - إن السلوك البيئي للمجتمع اأوروي امرتبطة بالبيئة جب أن يتأسس على امبادئ الي جب أن يأخذ

يث يكون ل ماية  ، حيث جب أن يتحمل امتسبب يية و اأفضليةلضرر البيئي اأولو الوقائي  التلوث متطلبات ا

ماية البيئيةالبيئية  1990.1ي امملكة امتحدة ي عام  ، و قد م إصدار ا

ات م مواجهة أحجام ضخمة من القوانن و التشريعات البيئية اأكث تصف الثماني ذ م ، وقد يتم التعرض ر تعقيداوم

ت إدارة شركات اأعمال بشكل التزام عن أي خرق لتلك القواننلية و امخاطر امسئو  ، و تأسيسا على ذلك فقد تب

، حيث يتم تصميم تلك امراجعات للتأكد من أن ميع الشركات تلتزم بكافة جعة البيئية )أو مراجعة االتزام(متزايد امرا

 : شركات بصفة عامة باأمور التاليةام تلك الالقوانن و التشريعات امائمة باإضافة إى تقييم التز 

 الصحة الوظيفية و متطلبات اأمان. 

                                     
1
  ...663-666سابق، ص، مرجع المراجعة اإدارية و تقييم اأداءأمن السيد امد لطفي،   
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  صول على ترخيص معن للمزاولةحدود اانبعاثات و امتطلبات اأخرى امرتبطة  .با

 فايات ا زين و التصرف ي ال  .طرةالتشريعات الي حكم توليد و 

  طرة)ي االتزام احتمل عن التصرف السابق                      .      امواقع( ي امواد ا

       ما أها ذات تركيز وحيد و على الرغم من أن امراجعات البيئية كانت متفاعلة ي اأصل وحيدة بطبيعتها ك

ب أو حاشي التعبطبيعتها رض ، حيث أها مصممة للتأكد من االتزام مع القوانن و التشريعات أو التأكد من 

تائج امعاكسة ذ أوائل عام اأخرى امرتبطة بأحد امعامات للمسئولية أو ال أصبحت امراجعة البيئية أكثر  1990، و م

ظر إليها عن طريق الكثر من الشركات كوسيلة لتزويد  فاعلية و أصبحت ذات مدى واسع ي طبيعتها وأصبح اآن ي

دما اسيماإدارة معلومات ذات قيمة ) ماية و تعزيز معة و شهرة ( كما أها وسيلة يتم وضع نظم إدارة بيئيةا ع

 .الشركة

يل البيئي على سبيل امثال امعيار اأوروي  و وضع نظم إدارة بيئية فقد م عن طريق ظهور و نشأة برامج التأ ا  إن اا

و أول  7750، إن امعيار الريطاي 14001 ايزو بية و امعيار الدو و برنامج اإدارة و امراجعة البيئية اأورو  7750

يكلي للشركات ادخل ي عام  كخطة إدارة و مراجعة بيئية تطوعية و اختيارية و الي مكن   1992نظام عامي بيئي 

يل الازمللشركة موجبها السع صول على التأ و ا  عام إا انه قد م سحبه ي 1994، وقد م تعديل امعيار ي عام ي 

      ، إن خطة اإدارة البيئية و امراجعة اأوروبية 1996ي عام  14001ار اايزو رقم عن طريق إتباع معي 1997

قد استهدفت بصفة أصلية أن تكون خطة إدارة و مراجعة بيئية إلزامية واجبة التطبيق على  1993الي طرحت ي عام 

ددةم اعية  اعةد واجهت مع، و مع ذلك فقواقع ص اجبة ، وقد أدخلت كخطة اختيارية تطوعية و ارضة من قطاع الص

ها اثلة مع كل من امعيار التطبيق على كافة الشركات )أو أجزاء م ي  فقد م تطوير  14001و اايزو  7750( و 

ر أعلى اأرض ي عام  تيجة مؤ ماية البيئة عر دو الذي ترتب عليه اارتب 1992بصفة أساسية ك  .ل العاماط 
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اما من نا 14001و اايزو  EMASإن نظام اإدارة و امراجعة البيئية    ، حيثحية امداخل و امتطلباتيتماثان 

هما يتطلبا من امسجلن أن يقوموا باارتباط بااي:  أن  كل م

 لتحسن امستمر ي اأداء البيئيا. 

 لتطبيقتشريعات البيئية الواجبة ااالتزام بالقوانن و ال. 

يكلية هجن يتسمان بأهما ذي طبيعة  ذ تشغيل نظام اإدارة البيئية إن كل من ام ظام ، إن نقطة البداية لتحديم د ال

ها   حتملة ( من اكتساب فهم شامل باآثار البيئية اتتمثل ي الفحص امبدئي، و ذلك مكن الشركة )أو جزء م

تجاها و خدماها يأنشطتها، و م تهد ، و  شاة أن  ط اأساسي الذي من خاله مكن للم و تسعى  توفر أيضا ا

 1.و حسن أدائها البيئي

ية المراجعة البيئية  المطلب الثاني: ما

ذا امطلب عن تعريف امراجعة البيئية باإضافة إى خصائصها و أميتها تحدث ي    .س

 المراجعة البيئية تعريف: اأولالفرع 

حاول إعطاء تعاريف امتخصصن  داثتها، لذلك س دد على تعريف امراجعة البيئية نظرا  و ي          ا يوجد اتفاق 

اته التعاريف.  تاج تعريف من   اأخر است

  نشاط تقييمي يقوم على فحص اأداء البيئي للمؤسسة بغرض التحقق من فعاليته ي امراجعة البيئية:" :التعريف اأول

تيبات البيئية امخططة و حديد آثار على القوائم امالية للمؤسسة1و توافقه م   2."ع ال

                                     
1
 .147-144، صمرجع سابق، ، المراجعة البيئيةأمن السيد امد لطفي،  
2
 .2016-03-27امراجعة البيئية تاريخ ااطاع    
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ظم و موثق مريكية امراجعة البيئية على أها:"قد عرفت وكالة ماية البيئة األ :التعريف الثاني   فحص انتقادي دوري م

قانونية للعمليات اإنتاجية و ما يرتبط ها من أنشطة و موضوعي بواسطة امؤسسة أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة 

ا على البيئة و متغراها "فرعية لتحديد ت  1.أثر

ي التعريف الثالث: ظم، موضوعي، و دوري لأداء البيئيامراجعة البيئية     ، بواسطة أفراد متخصصن :" فحص، م

فعالية الرامج ، و تقييم نن و السياسات اإدارية البيئيةبالقوا، للتأكد من االتزام داخل أو خارج الوحدة ااقتصادية من

تائج الي يتم التوصل إليها إى اأطراف امهتمة هااإدارية البيئية  2."، و توصيل ال

ظام أهاتعرف امراجعة البيئية على  التعريف الرابع: هجي اموثق الدوري و اموضوعي ل  اأداءو  البيئية اإدارة:" التقييم ام

تائج جلس  البيئية للمؤسسة، و تقييم االتزام  اإدارة، هدف حديد تطابق نظام اإدارةالبيئي للمؤسسة، و توصيل ال

دافهابالسياسة البيئية ها، و حقيق      3البيئي للمؤسسة". اأداء إجراءو متطلباها و تسهيل  أ

ظم أنهامن خال التعاريف السابقة يمكن تعريف المراجعة البيئية على  هجي م  البيئي  لأداء:" عملية فحص م

جهاز ذوي كفاءة  أو أشخاصمجموعة  أوخارجية، يقوم بها شخص  أوفي المؤسسة، حيث قد تكون داخلية 

ي عن كفاءة أداء نظام اإدارة البيئية المط إبداءعالية، من اجل  بق في المؤسسة، و مطابقت لمعايير رأي ف

 المراجعة الدولية".

 

 

                                     
1
ة من المؤسسات ااقتصادية بواية الواد-دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائيةميداتو صاح،    ي العلوم  ر، شهادة ماجست-دراسة حالة عي

اسبة و جباية ، جامعة  قاصدي مرباح صص   .27، ص 2012، -ورقلة-التجارية، 
ة المراجعة لمواجهة المشكات المعاصرة و تحديات األفية الثالثةجورج دانيال غاى،  2 درية، تطوير مه امعية، اإسك  ، ص،، ص2001، الدار ا

433 ،434 . 
يل البعائشة بن عطا اه،  3 يل البيئي للمؤسسة ي يئي للمؤسسة ااقتصادية الجزائرية بين الحاجة و الضرورةالتأ ، املتقى الدو اأول حول التأ

 . 11، ص2012نوفمر، 7-6، -ااغواط-اقتصاديات دول مال إفريقيا، جامعة عمار الثليجي
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 خصائص المراجعة البيئية  :نيالفرع الثا

صائص الرئيسية امميزة ها، و الي تغطي جوانبها  م ا يم السابق عرضها للمراجعة البيئية مكن استخاص أ من امفا

صائص فيما يلي: ذ ا  1 امختلفة ، و تتمثل 

  ا الفحص يئة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات اإنتاجية، لتحديد تأثر ظم بواسطة  اانتقادي الدوري ام

ياكل  ا، فهي تعتر جزء من نظام إدارة البيئة حيث يتم من خاها أو بواسطتها حديد ما إذا كانت  اصر على البيئة و ع

شاة كافية و حقق االت اصة بام  زام بامتطلبات التشريعية و السياسات الداخلية.الرقابة البيئية ا

  ا لتعزيز اإذعان للمتطلبات البيئية، و حديد امخاطر البيئية شاة و جهود تقييم نظم اإدارة البيئية و وضع ام

 احتملة ها، من خال امراجعن الداخلين بأقسام امراجعة الداخلية.

 ارسة ت فيذ هذ العملية عملية متكررة مستمرة و ليست  رة توضح أن أفضل ت  تم ي نقطة واحدة، و إن ا

لول. ية لضمان اموضوعية ي التحليل و ملكية ا ثلن عن الوحدة امع  و أن تتم مشاركة بن مستشارين خارجين و 

 موعة من امعاير احددة مس شات على البيئة احيطة ها باستخدام  بقا، و حديد التكلفة قياس اثر عمليات ام

ا على البيئة، باإضافة إى حديد أفضل  شاة و أثر البيئية هذ العمليات، و حسن و تطوير كل ما يتعلق بعمليات ام

ذ العمليات.  الطرق لتطوير و حسن 

  كومية للتحقق من مدى التزامها بامتطلبات هات ا شات و ا        عمليات تقييم داخلية تقوم ها ام

ض  ا الداخلية، حيث تساعد على حديد امشاكل الي تع         القانونية، و أيضا مدى االتزام بسياساها و معاير

ظم اإدارية و نطاق امخاطر.  ذا االتزام و مواطن الضعف ي ال

 .شاط شات الي ترغب ي ااستمرار ي مزاولة ال تمام ام  إها حقيقة تتطلب ا

                                     

ية–المراجعة البيئية رشا الغول،   ظري و الممارسات المه درية، ، -التأصيل ال . 28، 27 ، ص،، ص2014مكتبة الوفاء القانونية، اإسك 1
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 ها ي التقييم احدد أحد نواحي أنشطة توجد م فيذ عملية امراجعة يتمثل بعض م ا ت د تلفة مكن ع ستويات 

شاة، و كذلك تقييم علمي متخصص لغاية تفاعات كيميائية  رجات ام شاة، و تقييم عام مدخات و  أو سياسات ام

دسية، و ختاما  فحص اممارسات اإدارية و نظم امعلومات اإدارية. و بيولوجية معقدة، و أيضا فحص اممارسات اه

مية المراجعة البيئية  : الفرع الثالث  أ

ظر  بصفة عامة ي الوقت الذي شهدت فيه امراجعة عملية تطور تدرجي إى مفهوم أوسع نطاقا إى فحص اأداء، م ال

تما شات للرقابة على أدائها البيئي إى التطور اأخر ي امراجعة البيئية على انه استجابة لا    م امتزايد من جانب ام

و أكثر فعالية و االتزام مدى تباين القوانن و اللوائح البيئية.  على 

ماعي سواء أكان  و قياس اأداء البيئي ضمن مراجعات اأداء ا هود  هت ا ات ا ات و بداية الثماني خال السبعي

وية، و يشر ذلك إى أن اأداء البيئي   ي داخل القوائم امالية و ي اإيضاحات امتممة ها أو خارجها ضمن التقارير الس

ه عن طريق أداء امراجعات  ه ضمن إطار احاسبة ااجتماعية و كان يتم التحقق م كان يتم قياسه و اإفصاح ع

 ااجتماعية.

ات على وجه التحدي ات و ي التسعي مو الوعي إا انه ي الثماني تيجة ل قيقية للمراجعة البيئية .ف د كانت البداية ا

شاة لتحقيقها، كما أدى  داف اأساسية الي تسعى ام دف ماية البيئة من اأ تلف أفراد اجتمع أصبح  البيئي لدى 

تمام م تلف اأطراف الي تتعرض ها إى وجود ا ماية اموارد البيئية من  تمام  تزايد أمية الدور الذي مكن تزايد اا

داف، وقد أصبحت تستخدم عدة مصطلحات على نطاق واسع مثل  أن تؤديه امراجعة البيئية ي حقيق تلك اأ

تمام  ضراء الي تستخدم لإشارة إى تزايد ا مصطلح اخضر و الذي يشر إى احافظة على البيئة أو تعبر الثورة ا

 1 ضايا البيئية.تلف أفراد اجتمع بالق

 

                                     
1
  . 519 ،518، ص، ، صمرجع سابق ،قدمة في المراجعة و خدمات التأكددراسات مت، أمن السيد امد لطفي  
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 ةالمراجعة البيئآليات و  أنواع :المطلب الثالث

ارجية، كما ان احل عدة ه جب إتباع مر للمراجعة البيئية نوعان أساسيان ما امراجعة البيئية الداخلية و امراجعة البيئية ا

ذا امطلب.للقيام بامراجعة حاول إيضاح كل ذلك ي    ، س

 المراجعة البيئيةالفرع اأول: أنواع 

ا سبق يتضح مدى تطور امراجعة البيئية من مراجعة االتزام امراجعة نظام اإدارة البيئية إى مراجعات اأداء البيئي، كما 

و دراسة امراجعة البيئي تمام  ة تطور إعداد التقارير البيئية من التقرير البيئي إى تقرير ااستدامة، و يتعن اآن توجيه اا

دافها و نطاقها و عملياها و نتائجها، و يتعن أوا دراسة امراجعات البيئية الداخلية )و الي يتم  من حيث دراسة أ

ارجية )و الي يتم إجرائها لتوفر تأكيد لأطراف خا رج أدائها كأداة مساندة لإدارة(، م دراسة امراجعات البيئية ا

 .(ؤسسةام

 الداخلية  المراجعة البيئية: أوا

البيئي للمؤسسة، و يتحمل  اأداءللرقابة الداخلية على  أداة" يقصد ها  تعريف المراجعة البيئية الداخلية: .1

م  دسن و القانونين و غر تلفة تشمل احاسبن و امراجعن الداخلين و امه صصات    مسؤوليتها فريق عمل من 

راء ذات الصلة  وعي للمؤسسة". باأمورمن ا شاط الفي و ال  1البيئية و ال

داف و .2      اخلية و تتمثل نقطة البداية لدراسة عملية امراجعة البيئية الد :نطاق المراجعة البيئية الداخلية أ

دافها و نطاقها ؤاء ي تعريف أ لعادية ، و مثل عملية امراجعة االذين يتم أداء تلك امراجعة هم، باإضافة إى حديد 

ا عن طريق اإدارة بوجه  داف و نطاق تلك امراجعة يتم حديد اقشتها فان أ ثلة جلس الي سبق م ة  عام أو 

 ، و يتم تصميم امراجعة لتتائم مع احتياجات اإدارة .اإدارة

                                     
مد درويش،  1 اصر    .18ص  ،مرجع سابقعبد ال
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داف المراجعة البيئية الداخلية:  داف امراجعة البيئية بشكل ضيق أو بشكل  أ  .واسعمكن حديد أ

 حو التا مكن: مراجعة بيئية بشكلها الضيق دافها على ال  : حديد أ

ظمة تلتزم بإتب - ها على سبيل امثااع القوانن و اللوائح البيئية )التأكد من أن ام موعة فرعية م      ل أو ح 

طرة(  .تلك امتعلقة بامخلفات ا

تهاعلى امخلفات القائمة و تقييم فعالية الرقابة  -  .معا

الية ) حديد اآثار البيئية للعمليات - دمات ا تجات و ا لي تعتر صديقة على أساس حديد البدائل او ام

 .للبيئة(

تجات امخلفاتحديد وفورات التكلفة احتملة عن طريق عن طريق تدنية قيمة امخلفا -  .ت و إعادة تدوير م

اصة بتخفيض امستخدم من  -  امواد و الطاقة و اماء.حديد الطرق ا

 و مطبق ي حالة امراجعات  :مراجعة بيئية بشكلها الواسع    و بشكل بديل قد يكون اهدف واسعا كما 

داف امرة و امراجعة البيئية اأوروبيةو نظام اإدا 14001الي يتم أدائها طبقا لرنامج اايزو رقم  راجعة ، حيث تتمثل أ

تجات و خدمات ام: التأكد من آن نظم اإدارة البيئية تعتر مائمة أيالبيئية بشكلها الواسع           ؤسسةنشطة و م

ا ) التأكد من أن اأداء البيئي يتفق مع السياسة و اإجراءات البيئية امقررة ، و البيئية( و ما إذا كانت تعمل بفعاليةو آثار

 .ةامتطلبات القانونية و التشريعيللشركة و أيضا مع 

دف امراجعة البيئية الداخ  ا بشكل ضيق أو واسع فان  داف قد م حديد لية يتضمن و جدير بالذكر سواء أكانت اأ

ا اصة بالتحسن( وضع امق غالبا بشكل ثابت )صراحة أو ضم ، و مكن القول بان امراجعة البيئية حات و التوصيات ا
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اصر دورة امراجعة حيث يتم ي الداخلية تعتر احد ساسل عمليات امراجعة  ضوئها مراجعة كافة أنشطة أو احد ع

يةإا أن ذلك يتم أكثر من ف ؤسسةام  1.ة زم

امطاق امراجعة البيئية الداخلية )إن ن نطاق المراجعة البيئية الداخلية:  اها و حدود        ، تعتمد (ع 

داف امراج )امراجعة الشاملة(، أو قد تركز على قسم أو عملية )مراجعة احد  ؤسسةعة على سبيل امثال: كامل امعلى أ

طا، و مع ذلك فكل عملية مراجعة يعتر من ااأنشطة(       ددا بوضوح كتابة و متفق  قأمية مكان أن يكون ال

         يتم عمل إشارة مرجعية جب أن ، و على وجه التحديد ة العليا الي تطلب تلك امراجعةبن امديرين أو اإدار  عليه

ضعها أو استخدامها لتقييم امعاير البيئية الي يتعن و ، و جب أن تغطيها امراجعة البيئية اموضوع و اأنشطة الي :إى

 2 ة الي جب أن تغطيها امراجعة.الف، و اأداء

 المراجعة البيئية الخارجيةثانيا: 

ارجية راجعة ام"يقصد ها  :ةتعريف المراجعة البيئية الخارجي .1 اثر ااعتبارات البيئية  تأخذالي للقوائم امالية ا

سبان و يتحمل مسؤوليتها امراجعن  ارجينللمؤسسة ي ا م الوكاء الوحيدين عن كافة  ا م، باعتبار  اأطرافوحد

ذ  بأنشطةامهتمة   3."خارجية أوداخلية  اأطرافامؤسسة و عملياها، سواء كانت 

ظمة ل ي عملية م ارجية  فيذو مكن القول بان امراجعة البيئية ا طيط و ت ، و التقرير عن مراجعة القوائم امالية قبول و 

 ، و تأخذ ي ااعتبار التحقق معاير امراجعة امتعارف عليهاللشركات ذات التأثر السلي احتمل ي البيئة، و تتم وفقا 

سابات البيئية، سواء امؤكدة أو احتملةم اإمن مزاع  .دارة بشان ا

داف المراج .2 ذا اهدف  :عة البيئية الخارجيةأ دف عام جب حقيقه يتمثل  ارجية        للمراجعة البيئية ا

سابات من إبداء رأي في  كن مراجع ا سبان اثر الايد على القوائم امالية للشركةي  ريف تح، مع اأخذ ي ا

                                     

 . 293 ،292 ، ص،مرجع سابق، ص ،المراجعة اإدارية وتقييم اأداءأمن السيد امد لطفي،  1 
 . 561 -559، ، مرجع سابق، صدراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكدأمن السيد امد لطفي،  2
مد درويش، مرجع س  اصر  .18،ص  ابقعبد ال 3  
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سابات البيئية ري ي ا و        ، و لتحقيق م تقدم تقرير للجمعية العامة ، و منعلى القوائم امالية–إن وجد  –ا

سابات مع و تقييم اأدلة  الكافية و امائمة للتحقق من صدق مزاعم اإدارة  ذا اهدف العام جب على مراقب ا

 .بشان قوائمها امالية

داف فرعية يسعى امراجع لتحقيقها باإضافة للهدف العكما أن  ارجية أ داف للمراجعة البيئية ا ذ اأ ام و تتمثل 

 :ي

سابات البيئية. -  إقامة الدليل الكاي و امائم على مدى صدق مزاعم اإدارة بشان ا

سابات البيئية على القوائم امالية. - رية ي ا و  حديد اثر التحريفات ا

اك تصرفات غر قانونية إدارة الشركة ي عاقتها بالقوانن و ح -     اللوائح البيئية، و اثر ديد ما إذا كانت 

 على القوائم امالية. -إن وجدت–ذ التصرفات 

سابات البيئية  - ها–حديد ما إذا كانت أساليب اإدارة لتقدير قيم ا سابات ااحتمالية م موضوعية  -خاصة ا

يا.و مقبول اسبيا و مه  ة 

مية المراجعة البيئية الخارجية .3 اصر ال :أ  :تاليةتتمثل أميتها ي الع

ارجية على امتسه - ا أداة لرقابة أصحاب ؤسسةيل الرقابة ا ارجية دورا رقابيا باعتبار : تلعب امراجعة البيئية ا

همامصلحة ي امش دم امراجروع على إدارة الشركة كوكيل ع ارجية هذا امع عة، و  ارجية  ،البيئية ا داف الرقابة ا أ

الة اء البيئي لإدارة من ناحية أخرى، و الرقابة على اأدبة امالية على اإدارة من ناحية، فهي أداة للرقاالشاملة ، و ي ا

داف حديد و تقوم اآثار اما دم أ  .ؤسسةلية لأداء البيئي إدارة اماأخرة سوف 

: من امعروف أن القوائم امالية و اإيضاحات امتممة ها تعتر وسائل ات ااستثمار ي اأوراق اماليةرشيد قرار ت -

ذ امعلومات احاسبية لسوق اأوراق امالية لتوصيل امعلومات ، و ي ظل الصلة القوية هذ السوق فان توصيل 
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الين و اح عكسللمستثمرين ي اأوراق امالية ا ، خاصة قرارات حديد بالضرورة على قراراهم ي السوق تملن سوف ي

 .ر و أحجام تداول اأوراق اماليةأسعا

تمل أن يلوث البيئة ؤسسةو ي حالة ما إذا كانت ام ، فإها جب أن تتحمل أعباء و تواجه التزامات بيئية ارس نشاطا 

ا اما و نمكن أن تؤثر سلبا عل ذ اأعباء و االتائج أعماهاى مركز تزامات ، أضف إى ذلك أن استمرار تعرضها مثل 

        شانه أن يؤثر سلبا ، من نية و قضايا بيئية من ناحية أخرىلعقوبات قانو  ؤسسة، و مواجهة امالبيئية من ناحية

ا ون  ؤسسةالين و احتملن ي أسهم ام.و من جانبهم فان امستثمرين اعلى استمرار          توقعات مسبقة بشان يب

ؤاء امستثمرون اذ امعلومات ذ امعلومات فسوف يركز       تمامهم ، فإذا م نشر القوائم امالية و أفصح عن 

م مايلي د ذا التقرير رسالة هم،  سابات، و مثل   : على تقرير مراجع ا

 عتماد على ما تقدمه همو اا مؤسسةالوثوق ي القوائم امالية لل. 

 معرفة قدرة الشركة على ااستمرار. 

  ااستثمار ي أسهمهاإمكانية تعديل و ترشيد قرار. 

 ان إى سامة اموقف البيئي هاإمكانية ااطمئ. 

 اذ قرار إقراض ام، قبل لى عدة مؤشرات مالية و غر مالية: يعتمد عترشيد قرارات امؤسسات التمويلية  ؤسسةا

ذ امؤشراتم اأداء  ، امؤشرات امالية واحتمل ي البيئة ذات التأثر السلي ؤسسات، ي حالة امن عدمه، و من بن 

ه ماليا ، كلما تأثرت فقرا، كما تعكسه القوائم امالية ها مؤسسةكان اأداء البيئي لل  ، حيث انه كلماالبيئي امفصح ع

ريا ب سابات البيئية والقوائم امالية للشركة جو ، كلما ترددت أو أحجمت التصرفات الغر قانونية البيئية التحريفات ي ا

1.ؤسسةؤسسات التمويلية ي إقراض امام
 

 
                                     

1
 .296-294، مرجع سابق، ص، المراجعة اإدارية و تقييم اأداءأمن السيد امد لطفي،    
 



المراجعة البيئية                                                                               اأولالفصل   

 

53 

 

 آليات المراجعة البيئيةالفرع الثاني: 

         كافة أنواع امراجعة تستخدم أساليب و آليات متماثلة على موقف معن، إن فرق امراجعة سواء كانوا داخلين 

يكلها و مداخلهم إجراء تلك الدراسة، و تتضمن تلك اآليات مايلي:   أو خارجين عادة ما تقوم بتطوير 

 أوا: قوائم اختيارية 

ي آليات نافعة ي توفر معل ي مكن أن تستخدم لفحص االتزام و  اذ القرار و  ومات تساعد على التفكر وا

عم أو ا. ة حيث مكن توفر إجابات ب  باإجراءات معي

 ثانيا: قوائم استقصاء 

د تكرار عمليات امراجعة كجزء من برنامج مستمر، و من اأفضل أن تتضمن  ي أدوات مفيدة مواقف مباشرة أو ع و

عم أو ا.أسئلة مفتو  ا بإجابات ب  حة للسماح بتوفر إجابات كاملة بدا من أن يتم تقييد

 ثالثا: مقابات 

تويات السياسة  ة مثل            مكن القيام بتلك امقابات لزيادة وعي اأعضاء عن اموقع ذو مشاكل بيئية معي

دم امقابات كأداة مراجعة نظم اإدارة البيئية لتحديد البيئية، أو الوعي بإجراءات تصريف فائض اميا و غالبا ما تستخ

 فعالية تدريب أعضاء الفريق.

 رابعا: الماحظة 

صول عليه  ددة مقارنة ما مكن ا فذة صورة أكثر واقعية مدى االتزام بإجراءات  مراقبة كيف مكن أن توفر العملية ام

ية أداء العملية، و مع ذلك فان تلك الطريقة ا جب أن يتم ببساطة عن طريق طرح أسئلة أحد اأفراد عن كيف

اضات غر صحيحة إذا م يتم  ا حيث أها ا مكن أن توفر تفاصيل كافية أو قد تؤدى إى اف استخدامها هائيا وحد

 عمل حقيقات إضافية أخرى.
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اقشة   خامسا: الم

د بداية عملية امراجعة من امعتاد أن يتم عمل مقاب م بأنشطة امراجعة ع لة مع اموظفن الرئيسين ي امواقع إخطار

اء عملية امراجعة  هم، و اعتمادا على نطاق عملية امراجعة فان فحص امقابات مكن عمله أث و مطلوب م و ما 

ا إتاحة الفرص لتوضيح أي نقاط م طرحها.  و أيضا بعد

 سادسا: التقرير 

تيجة، مهما كانت عملية امراجعة  حيث من الضروري أن يتم تسجيلها و توثيقها و من م يتم إنتاج تقرير بتلك ال

ها: ارير و الذي يتضمن رئيس فريق امراجعة يعتر مسئوا عن إعداد التق نأ اصر نذكر م دافموعة من الع  أ

اته، و تفاصيل عملية امراجعةو  امشاكل الي يتم ،و امراجعةخطة و ر معاي، و تفاصيل فريق امراجعة و مؤ

تائج. ، مواجهتها و الي قد يكون ها اثر على إمكانية ااعتماد على ال     و جب أن يتم إعداد تقرير امراجعة ..ا

دد من هاية عملية الفحص، وقد نصت معاير اايزو رقم   19011و فحصه و اموافقة عليه و توزيعه ي وقت 

تلكات عميل امراجعة، و جب أن تظل معلومات التقرير سرية.على أن التقرير جب أ  1 ن يكون من 

 معايير المراجعة البيئيةالفرع الثالث: 

تلف عن معاير امراجعة امالية  موعة من امعاير امتعارف عليها و الي ا  ي تفاصيل  إاتعتمد امراجعة البيئية على 

ة وانب البيئية معي ذ ام، تتعلق با  :عاير يتتمثل 

 )امعاير العامة )الشخصية. 

 معاير العمل اميداي. 

  تقرير إعدادمعاير. 

                                     
1
 . 305 -303، ، صامرجع السابقنفس   
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 : المعايير العامة )الشخصية( أوا

ذ اجموعة  حتوي  أهاتوصف بالشخصية  أها، كما تقرير إعدادعامة لكوها تعد مقابلة العمل اميداي و  بأهاتوصف 

ارجيعلى الصفات الشخصي اصة بامراجعة البيئية  امعاير، و تتمثل 1ة للمراجع ا  :فيما يليالعامة ا

يل .1  العلمي و العملي  التأ

 :يتمتع امراجع بالصفات التالية أنوفقا هذا امعيار جب 

اات مايتو القوانن امتعلقة بالبيئة و كيفية  اإداريةو السياسات  باإجراءاتيكون على معرفة كافية  أن - ها و 

  .امسامة ي تقليل اأخطار الي مكن أن حدث

      اأخطارضرورة ااستعانة مساعدين ذوي خرة من اختصاصات ذات عاقة بشؤون البيئة و مايتها من  -

 .تتعرض ها أنالي مكن 

اتفهم طبيعة  -  اإفصاحالبيئية السلبية و كيفية  التأثراتاحاسبية الي مكن القيام ها ي حصر و قياس  امعا

 .ا و السياسات احاسبية امائمةامتعارف عليه احاسبيةعن نتائجها وفقا للمبادئ 

م التطورات   -        مواصلة التعليم امستمر عن طريق الدخول ي دورات تدريبية متخصصة لاطاع على أ

اات احافظة على البيئةالي حص 2.ل ي 
 

 قالية ااست  .2

ة و تتمثل ااستقالية ي  تعه بكامل حقوقه امدنية، و عدم تعرضه لعقوبات سابقة استقامةنزا يتمتع  أن، و امراجع، و 

ا  رية ا  1.و ا يربطه بامؤسسة عقد عمل أعماهما يشاركهم  أن، امؤسسة موضوع امراجعة أعضاءبكامل ا

                                     

.54، ص2009، دار صفاء، عمان، المدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديثامد حلمي معة،   1  

اشم السقا،   2 مع مداخات املتقى الدو الثاي حول اأداء امتميز متطلبات التدقيق البيئي في ضوء معايير التدقيق المقبولة قبوا عامازياد   ،
كومات، طبعة ثانية: مو امؤسسات و ااقتصاديات بن حقيق اأداء اما و حديات اأداء البيئي، جامعة ورقلة،  ظمات و ا ، 2011نوفمر،  22/23للم

 .635ص ، 
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ص بامراجعة البيئية فيجب  أما هايتمتع امراجع البيئي بال أنفيما  ة نذكر م   2 :صفات معي

ا  أن - فاظ على البيئة من مصادر موعة القوانن امتعلقة با صول على       التأكدو  اأساسيةيتمكن من ا

امن جهة  ا إصدار فيذ  .و تواريخ ت

هات الي حتاج  أن - تلف ا اجة  فس  إىيكون مهتما  تقرير امراجع بشان البيانات و امعلومات البيئية ب

هة على حساب لدرجةا           العماء من جهة و اماك و العاملن و  اإدارةو خاصة بن  أخرى، و عدم التحيز 

 .أخرىو امستهلكن من جهة 

ين للتأثرعرضة يكون حياديا و ا يكون  أن - راء الف فسه  إعداديكون لديه القدرة على  أن، و من ا   خطة ب

 .وى امساعدة امطلوبةو باستقال كامل و كذلك حديد مست

 معايير العمل الميداني : ثانيا

 التخطيط لمهمة المراجعة  .1

صص لفحص   ها جزء  اصة ، ومسك االبيئية للمؤسسة التأثراتو يتم ذلك بوضع خطة للمراجعة و ستضم ملفات ا

 .بامراجعة البيئية

 فحص نظام الرقابة الداخلية  .2

بيئية الي تتضمن سجات ، فحص و حليل ميع السجات الاإنتاجمسح لعمليات  إجراءو ذلك من خال  

ية بالتلوث فايات، فحص امواقع امع  .ال

 

 

                                                                                                                          

، ص  .38مد بوتن، مرجع سبق ذكر 1  
اشم السقا، مرجع سابق 2  .637- 635ص ، ، زياد 
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  اإثبات أدلةجمع  .3

مع يق أنجب على امراجع  اسبة و الكافية لتصبح  اإثبات أدلةوم  ارجي حول  للرأي أساساام الذي سيبديه امراجع ا

 .البيئي للمؤسسة اأثر

  اإفصاحمعايير التقرير و : ثالثا

ية انه على امراجع  اإصداراتالعديد من  أوضحت  فيذ  أنامه طيط وت  أعماليراعي اثر ااعتبارات البيئية على 

ذ   أكدت، و التقرير إعدادامراجعة و  تلفة  اإصداراتكذلك    بان ااعتبارات البيئية تؤثر على تقرير امراجع بطرق 

 :التالية اأشكالالتقرير  يأخذو 

ظيف  .1  التقرير ال

توافق مع امبادئ القوائم امالية تعرض بعدالة امركز اما و نتائج العمليات و ت أنو التقرير بدون حفظات و يشر 

احية البيئيةاحاسبية امقبول  .ملتزمة بتطبيق التشريعات البيئيةامؤسسة  أن، و ة قبوا عاما من ال

 التقرير المتحفظ  .2

ذا التقرير ي حالة وجود حاات قد يكون ها   د عدم  تأثرو يصدر امراجع  ري على القوائم امالية و يكون ع جو

 .ريعات البيئيةتزام امؤسسة بالتشال

 التقرير المعاكس  .3

احية البيئية كعدم مائمة تقدير     لالتزامات البيئية  اإدارةو يكون ي حالة خروج امؤسسة عن امبادئ احاسبية من ال

اسبة فعلى امراجع  اإفصاحو عدم  تكون  أنذا التقرير جب  إصدار، و رأيهيتحفظ ي  أنعن ذلك االتزام بصورة م

ن الازمة لترير  اأدلةصل على  أن، و جب على امراجع نسبية كبرة أميةالتحفظات ذات   .امعارض رأيهو الرا

  الرأي إبداءتقرير عدم  .8

اات التالية إصداريتم عادة    : ذا التقرير ي ا
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  ري  حديدوجود طاق امراجعةجو احية مكن امراجع من تكوين رأيه حول عد ، ال الة القوائم امالية من ال

 .عها اإدارة أو بسبب ظروف خارجيةالبيئية سواء بسبب القيود الي تض

 1.ااعتيادي حول التزام بيئي معن وجود حالة من عدم التأكد غر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
ظري و  اإطارمراجعة الحسابات المتقدمة)سف القاضي، حسن امد دحدوح، حسن يو  1 ، ص 2009، دار الثقافة، عمان، العملية( اإجراءاتال

120.   
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 المبحث الثالث: ايجابيات و سلبيات المراجعة البيئية

 ايجابيات المراجعة البيئية :اأول مطلبال

دما تلتزم امؤسس ار ذلك االتزام من خال حقيق العديد من امات بأداء عملية امراجعة البيئيةع ي   افع ، فسوف 

ا فيما يلي  :الي مكن إجاز

ب الغرامات العقوبات. .1  االتزام بالقوانن و اللوائح و 

اجة للتعرف على امخاطر و اأضرا .2  ر البيئية و تقليلها أو احتوائها.ا

ة للمؤسسة. .3 س فاظ على الصورة ا 1ا
 

فيض التكاليفامخاطر الي تتعرض ها امؤسسة ضبط .4 ، كما تشر امرتبطة باأداء البيئي الضعيف ، حيث يتم 

الية و امستقبلية  .احتملة الي جب التعامل معها إى امشكات ا

احرص امؤسسة على العمل  .5  .من شانه العمل على ماية البيئة ي ا

افسية .6       من خال امشاركة  إما، و ليس فقط مجرد االتزام باللوائح، و سوف يتحقق ذلك حقيق مزايا ت

اعفيها و  د من  بأهااجتمع الذي تعمل فيه امؤسسة  إق اتج  التأثرتسعى للحفاظ على سامة البيئة و ا     السيئ ال

ارسة   .أنشطتهاعن 

 .تعديل التصميم و التخطيط للطوارئتوفر امراجعة البيئية قاعدة بيانات بيئية للتخطيط و  .7

ة اأساليبحسن الكفاءة التشغيلية و ذلك من خال استخدام  .8 فيض  ، وتدوير امخلفات إعادة اآم

فيض استخدام الطاقة اصة بالتغليف، و كذلك   .التكاليف ا

ع قرارات حكيمة  لإدارةمعلومات  آليةامراجعة البيئية مثابة نظام حذيري و تعمل  .9 ا على ص لكي تساعد

 .البيئي اأداءلتحسن 

                                     

.5، ص مرجع سبق ذكر،-سلطة جودة البيئة -دليل إجراءات التدقيق البيئيوزارة الدولة للشؤون البيئة،    1  
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 .البيئية التأثراتتزيد امراجعة البيئية من وعي اموظفن بالسياسات و امسؤوليات و القضايا و  .10

     اموثقة  إجراءاهاالبيئية ي امؤسسة وفقا  اإدارةظم ن أداءمن شان امراجعة البيئية العمل على حديد مدى  .11

دافهاو   .أ

اء  .12  .البيئية باأمورالقصور فيما يتعلق  أوجه إبرازبيئي جيد و  أداءتساعد امراجعة البيئية امؤسسة ي ب

ماية البيئية ما يفيد  .13  .خارجيا أوامصلحة سواء داخليا  أصحابالتقرير عن مدى التزام امؤسسة با

تمام بوضع امعاير ام .14 ماية البيئيةزيادة اا  .تعلقة ممارسات ا

وانب امختلفة لأداء البيئي ي ضوء متطل .15 هجا للتحقق من و سامة تقييم ا بات القوانن تعتر امراجعة البيئية م

ية امتعارف عليها بغرض حسو السياسات البيئية  البيئي. ن اممارسات الرقابية على اأداء، و أيضا متطلبات امعاير امه

م امراجعة البيئية ي زيادة تفاعل امؤس .16 احية البيئيةتسا دمات سات باجتمع من ال ، كما أها تؤدي إى زيادة ا

ة امراجعة  احية البيئية أيضاالي تقدمها مه  .للمجتمع من ال

 المراجعة البيئية سلبيات المطلب الثاني: 

و سيتم ، الي حد من التطبيق الفعال ها تواجه عملية امراجعة البيئية العديد من امشكات و الصعوبات أنمكن 

 :ي امتمثلة، و استعراض بعض تلك التحديات

يكل الرقابة الداخليةال اإدارةنظم  تأثير .1 ظام احاسي التقليدي و  أنحيث  :بيئية على  الرقابة  أدواتال

و الوقائع البيئية  اأحداث إدارةالبيئية و ما يرتبط ها من  اأحداثالداخلية امرتبطة به ليست مصممة للتعامل مع 

ي جانبن متمثلن  الداخلية الرقابةهيكل  فيما يتعلقجديدة لعملية امراجعة البيئية  أبعاداتضفي  أنبشكل مائم مكن 

تمامات و ي كل من استحداث سجات ال يكل الرقابة الداخليةامراجع  أدواتتلوث البيئي و تغير ا د دراسة   .ع
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بعن ااعتبار  يأخذ أنحيث جب على امراجع  :على تقدير الخطر الكلي للمراجعة االتزامات البيئية تأثير .2

تمي  اأمور اعة الي ت صل على تفهم لعمليات امؤسسة و الص دما  د تقدم  و إليهاالبيئية ع استفسارات  أو أسئلةع

روج عن القوانن البيئية لإدارة  .بشان ا

       و تتمثل تلك امشكات ي قياس التكاليف البيئية  :البيئي اأداءعن  والمحاسبة اإفصاحمشكات  .3

ها اإفصاحو  ل يتم قرارات خاطئة إىقد يؤدي  اإضافيةميع تلك التكاليف ضمن التكاليف ن ، و ذلك اع ، و 

ظافة البيئيةعدم رملة  أورملة /  وعية  اإفصاح، و كذلك تقدير االتزامات الشرطية و تكاليف ال         عن تلك ال

ذ امشكاتمائمة امعاير احاسبية ا أو، و قد تبن عدم كفاية من االتزامات    ، و ذلك نظرا الية ي التعامل مع 

 .قصور أوجهمن  امعايريه تلك ما تعان

ل  اأداءحيث تواجه امراجع مشكلة التقرير عن  :عةعلى تقرير المراج اأثر .4           البيئي للمؤسسة 

ل يقرر  امراجع امراجعة اك حالة  إجراء، و  دما يكون   .البيئية باأمور تأكدتعديل ي تقرير امراجعة ع

            تداخلةعملية امراجعة البيئية معقدة و م أنبالرغم من  :جعة البيئيةد معايير خاصة بالمراعدم وجو  .5

ت إا ية الي  اك قلة ي امعاير امه وعية من امراجعاتانه  ذ ال  .ص مثل 

ما سبق عرضه و حليله فيما يتعلق بامشكات  إىيضاف  :بالمراجعة البيئية الخاصةعدم وضوح السياسات  .6

        ، اتسام التعهدات البيئية بالتداخل و التعقد و وجود الكثر جه تطبيق عملية امراجعة البيئيةو الصعوبات الي توا

ا تغمن السياسات الي ازمة للقيام ات ال، وكذلك عدم توافر الكفاءيصعب معه حديد مراكز امسؤولية فل البعد البيئي 

1 .الرقابية اأجهزةااعتماد على عمل امتخصصن من خارج  إىالذي يؤدي  اأمر، بتلك امراجعة
 

 

 

                                     

. 59-53رشا الغول، مرجع سابق، ص   1
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  :خاصة

ذا الفصل م التطرق د  ي  يمي ها، حيث   أداةمراجعة البيئية عبارة عن ا أنللمراجعة البيئية من حيث اإطار امفا

فيذ  اإدارةفعالة للفحص و التدقيق فهي تساعد           ي التعرف على امخاطر و امعوقات الي تصادفها ي ت

م من و سياستها، اضر امشاكل البيئية، الي  أ الشاغل للمؤسسات شغل ال أصبحتامعوقات الي تصادفها ي الوقت ا

                  تقليلها  اطر وأصبحت تأخذ ي عن ااعتبار اأمور البيئية هدف التحكم ي امخ حيث و امراجعن،

ها، ما يؤدي إى حسن صورة  و ذلك عن طريق امراجعة اولة التقليل م ذ امخاطر البيئية،و      البيئية للتعرف على 

ب التعرض إى العقوبات امفروضة عن عدم االتزام بااتفاقيات امفروضة ع لى امؤسسة من اجل و معة امؤسسة، و 

  .ة البيئيةماي
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 تمهيد:

ع التضحيات من العديد حمل إى امؤسسات حتاج          دللعدي الدول إصدار لخا من و ذلك بالبيئة اإضرار م
د للتصدي فعالية اأكثر الوسيلة جادإ القوانن و التشريعات من  و ذلك عن طريق قيام امؤسسات التلوث، من وا

ية اهيئات قدمتها الي امعاير استخدام ي بدأت فإهاتلك امهمة  أداءي سبيل  و ،البيئي أدائها وتقييم قياسب  امه

 .البيئي اأداء قياس مؤشرات حديد ي هاالعامية مساعد
حو  ي على ال ذا الفصل ثاث مباحث و  اول ي  ت :س  التا

 اأداء البيئي اأول:  المبحث 

 تقييم اأداء البيئي.أساسيات الثاني:  المبحث

ية الثالث:  المبحث   مراجعة اأداء البيئي.ما
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 المبحث اأول: اأداء البيئي

ا تعكس أساسية أداة البيئي اأداء يعتر         موعة على ذا ي ويعتمد بالبيئة، امهتمة للمؤسسة البيئية الوضعية ل

تعرف على اأداء و تقييمه..البيئية من امؤشرات مر ل  و قبل التطرق إى اأداء البيئي س

 داء و تقييم مدخل لأالمطلب اأول: 

تمام  ارسه، ومع تطور بيئة اأعمال العامية ازداد اا شاط الذي  ميع امؤسسات باختاف ال موضوع اأداء مهمًا 

تمام امفكرين واممارسن وذلك نتيجة زيادة م      و امؤسسات واتساع نطاق تقييم اأداء واحتل جزءا كبرا من ا

ور الدراسات اأكادمية ، حيث تسعى كل مؤسسة لرفع كفاءة أدائها. لذلك أعماها ذا اموضوع  ، وبذلك أصبح 

تعرف على اأداء ي الفرع اأول و  م مر على تقييم اأداء ي الفرع الثاي.   س

 الفرع اأول: نظرة عامة حول اأداء 

 أوا: تعريف اأداء

ة أسس و معايروفق  إمكانياهاو مستمر يعكس قدرة امؤسسة على استغال يعر عن نشاط م" :التعريف اأول  معي

اء على  دافهاتضعها ب  1."اأجلطويلة  أ

شاطات امؤسسةو ال": التعريف الثاني هائية ل  2."تيجة ال

تج" :رتشارد سوانسونتعريف  التعريف الثالث:  و امخرجات ذات القيمة الي ي ظام ي شكل سلع اأداء        ها ال

  1."أو خدمات

                                     

يم  ليم عباد إبرا وك اإسامية، عبد ا شمؤشرات اأداء في الب فائس لل .160، ص 2008، ، اأردن1، طبعة ر، دار ال 1
  

مية اإدارية،  2 ظمة العربية للت ظمية على اأداء المؤسسيام ة الم   . 9، ص  2013 مصر، ،تأثير الفط
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ذا التعريف زن بن رضا امسامن و العمال "و التوا اأداء" :دركرالتعريف الرابع: تعريف  تج من   اأداء أن. نست

افس، و اسدى حقيق امؤسسة هدفها الرئيسييعد مقياسا للحكم على م ا ي نشاطها ي ظل الت ها تمرار ك      ، و 

2."كل من العاملن و امسامن  مكافأةن احافظة على التوازن ي م
 

:"مما  تائج المحققة خال سبق يمكن تعريف اأداء على ان الكفاءة و الفعالية للوصول إلى مستوى معين من ال

ية محددة، شرط وجود القدرة و الرغبة و توفير المتطلبات الضرورية للوصول إلى ذلك، و حتى يت   حقق مدة زم

ذا المستوى، ابد من وجود التفاعل بين اأنظمة الفرعية المكونة للمؤسسة من          جهة  و يستمر 

 محيطها الخارجي من جهة أخرى".و 

تلط مع بعضمفهوم  إن ه اأداء غالبا ما  يم الي تعتر قريبة م ، فكثرا ما استخدمت بعض امصطلحات للدالة امفا

ها: اأداءعلى مفهوم  حاول الفعالية و الكفاءة م هما إيضاح، لذلك س  .مفهوم كل م

ا امتاحة ي اج أني " :الكفاءة  3. اات الي تعطي اكر امردودات"تقوم امؤسسة باستثمار موارد

كم اإنساي عن مدى :الفعالية ي ا ذ اأحكام للمديارسة امؤسسة لعملها بشكل مرض " رين ، و تشكل 

عة تكون التغيرات ضر اس للتغر امؤسسي اأولاأس دما ا تكون الفعالية مق ذا امفهوم ثاث . و يؤكد ورية "، و ع

ي  :نقاط أساسية 

 . ارتباط الفعالية بامؤسسة و ليس بامديرين 

  ثل حكما شخصيا مدى أداء امؤسسةو إها. 

 موع ي تعكس أراء  تلفة من اأفراد عن و  1.امؤسسةات 
 

                                                                                                                          

1
مية اإدارية،    ظمة العربية للت ظرية ودااتها في البيئة العربية المعاصرةام ظمات:اأسس ال ولوجيا اأداء البشري في الم  .15، ص 2003مصر، ، تك

2
ة،    مد احاس يم  ظرية و التطبيقإبرا  .105ص  ،2013، دار جرير، عمان، إدارة و تقييم اأداء الوظيفي بين ال
شر، عمان، اإدارة اإستراتيجيةكاظم نزار الركاي،    .318، ص 2004، دار وائل لل 3
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 ثانيا: مستويات اأداء

: ي كالتا  2 اك مستويات عديدة لأداء تفيد بالتعرف على مستوى اأداء الذي م حقيقه. و 

ائي: .1 ة، و كذا االتزام   يبن التفوق ي اأداء اأداء ااستث اعة على امدى البعيد و العقود امر ضمن الص

ار الوضع اما للمؤسسة.  الواضح من قبل اأفراد و وفرة السيولة و ازد

صول على عدة عقود عمل كبرة، امتاك إطارات ذ اأداء البارز: .2  ات كفاءة، امتاك مركز و وضعيكون فيه ا

 ما متميز.

يد.يبن مدى صابة اأداء ا:اأداء الجيد جد .3  ، و اتضاح الرؤية امستقبلية إى جانب التمتع بالوضع اما ا

يز لأداء وفق امعدات السائدة، مع توازن نقاط القوة و الضعف  اأداء الجيد: .4         و الذي يكون فيه 

دمات و قاعدة العماء، مع امتاك وضع ما غر مس تجات و/أو ا  تقر.ي ام

تجات  اأداء المعتدل: .5 و الذي مثل سرورة اأداء دون امعدل، و تغلب نقاط الضعف على نقاط القوة ي ام

مو. صول على اأموال الازمة للبقاء و ال دمات و قاعدة العماء، مع صعوبة ي ا  و/أو ا

و الذي مثل اأداء دون امعدل بكثر، مع وضوح نقاط الضعف ي ميع احاور تقريبا، فضا  اأداء الضعيف: .6

وانب امالية. لة، مع مواجهة مشاكل خطرة ي ا  عن وجود صعوبات خطرة ي استقطاب اإطارات امؤ

اما، و من احتمل أن يسبب مشاكل اأداء المتأزم: .7 وعة و كبرة ي ميع  و الذي مثل اأداء الغر كفؤ  مت

 اور عمل امؤسسة.

 
                                                                                                                          

. 302نفس امرجع ، ص   1
  

مد بي مدان  2 مد صبحي  ،خالد  شر و التوزيع، عمان، و التخطيط ااستراتيجي اإستراتيجية، إدريسوائل  ، ص 2007، دار اليازوري العلمية لل
385.  
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 : أنواع اأداءثالثا

تلفة   يفات  يفات نذكر:لأداءاك تص ذ التص   ، و من بن 

يف حسب .1 ذا امعيار م تقسيم اأداء إى:   الشمولية: التص  فحسب 

 :اصر والوظا اأداء الكلي ازات الي سامت ميع الع و الذي يتجسد باا        ئف أو اأنظمة الفرعية و

ظمة. سبية للم مو( ودرجة احافظة على امراكز ال ية )ال ه مؤشرات الر  ي حقيقها، ويعر ع

 :و اأداء الذي يتحقق على مستوى اأنظمة الفرعية للمؤسسة، كما نشر إى أن اأداء  اأداء الجزئي و

قيقة نتيجة تفاعل اد و ي ا عاءات أنظمتها الفرعية حيث أن دراسة اأداء الشامل للمؤسسة يفرض الكلي للمؤسسة 

تلف وظائفها.   1أيضا دراسة اأداء على مستوى 

يف حسب مجال نشاط المؤسسة: .2 ف  التص ال نشاط امؤسسة  اأداءيص   امؤسسة  أداء إىوفق 

اعية،  دمية. أداءامؤسسة التجارية،  أداءالص  امؤسسة ا

يف  .3 اك  حسب الطبيعة:التص يف  ذا التص  اأداء، تتمثل ي كل من أنواع عديدة من اأداءحسب 

ولوجي.  السياسي، و ااجتماعي، و ااقتصادي، و الثقاي، التك

يف حسب  .4 اك ثاث  :اأجلالتص يف  ذا التص  اأجلي  اأداء، تتمثل ي كل من لأداء أنواعوفق 

 القريب. اأجلي  اأداءسط، امتو  اأجلي  اأداءالطويل، 

يف حسب وظائف المؤسسة: .5 اك مس  التص يف  ذا التص  أداءالوظيفة امالية،  أداء، اأداءمن  أنواعوفق 

 .اإنتاجوظيفة  أداءوظيفة التموين،  أداءوظيفة التسويق،  أداءوظيفة اموارد البشرية، 
                                     

مية اإدارية،   ظمة العربية للت .116، ص 2009، مصر، قياس و تقييم اأداء كمدخل لتحسين جودة اأداء المؤسسيام 1
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يف حسب وظائف المسير: .6 اك مس  التص يف  ذا التص ، تتمثل ي كل من وظيفة اأداءمن  أنواعوفق 

ظيم، وظيفة الدفع، وظيفة الرقابة، و لكل وظيفة   خاص ها. أداءالتخطيط، وظيفة الت

يف حسب مستويات التسيير في المؤسسة: .7 ف مستويات التسير ي امؤسسة  التص مستويات  أربع إىتص

اتيجي، امستوى  تتمثل ي : امستوى أساسية  1، امستوى امعري، امستوى التشغيلي.اإداريااس

 : متطلبات تطبيق اأداء رابعا

اول امتطلبات اأساسية لأداء  جاح عملية اأداء و قياسها. و مكن ت اصر أساسية ل يتطلب تطبيق اأداء توفر أربعة ع

: حو التا  2 على ال

شاط اإداري الذي يعمل على حقيق الغايات  اإدارة اإستراتيجية للمؤسسة: .1 اتيجية ال ثل اإدارة اإس

اسب للعماء. افسن مع حقيق الرضا ام  اأساسية للمؤسسة و تقوية موقفها أمام ام

اذ القرارات، و لقد  الشفافية: .2 قد تعرف الشفافية بأها حق اأفراد ي الوصول إى امعلومات امتعلقة باليات ا

ال تقييم اأداء امؤسسي، كما أن نظم و قواعد ت ا ي  صر الشفافية و حدود داخلت العديد من اآراء حول أمية ع

في بعض البيانات  ذا اجال، فمن اماحظ أن العديد من امؤسسات قد  وكمة أصبح أيضا ها دور أساسي ي  ا

فاظ على بعض افسن أو ا شاط من ام افسية ها داخل السوق، كما أن البعض اأخر  بدعوى ماية ال مواطن القوة الت

عكس  ية غر حقيقة ت و إظهار إفصاح مضلل للحقائق من حيث مستويات أداء و ر ا امعاكس       قد يأخذ اا

 ي تقييم أداء غر سليم موقف امؤسسة.

                                     

ودة،  1 ي للسكن بسكرة -تقييم أداء نظام المعلومات في المؤسسة ااقتصاديةنور الدين مز دوق الوط ، -CNLدراسة حالة المديرية الجهوية للص
مد خيضر بسكرة، رسالة ماجستر،   .46، ص2007/2008صص تسير امؤسسات،  جامعة 

مية اإدارية،   ظمة العربية للت .114-107، ص 2005، مصر، البعد ااستراتيجي لتقييم اأداء المتوازنام 2  
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موعة من اأبعاد الرئيسية تضمن ا المساءلة: .3 لتعرف على مدى التزام العامل بأداء العمل وفقا تتضمن امساءلة 

فيذ، و لذلك فان للمساءلة أبعادا ثاثة تتضمن مدى إتباع  لعقد ااتفاق امرم معه و ي ضوء ما كلف به برامج الت

سيق و إعداد  اموازنة العامل لإجراءات و اللوائح و القوانن، و مستوى الفاعلية ي أداء العامل من حيث التخطيط و الت

داف الرامج، و توجد عاقة ارتباطية قوية بن امساءلة و الفساد  الازمة هذا اأداء، م أخرا امساءلة عن مدى حقق أ

 اإداري، فكلما غابت امساءلة ارتفع عدد حاات الفساد اإداري و العكس صحيح.

ظم المحاسبية:  .4 اعتطوير ال اخ و بيئة الص ق م ديثة انعكس على الكثر من امامح على التطور الذي  ة ا

ظم امالية و اإدارية و احاسبية، فطبيعة امخرجات من تقارير و بيانات و مؤشرات أداء امؤسسة ي طل التقدم  ال

ظم احاسبية الي تتسم بالدقة و سرعة اأداء و ام ولوجيا امعلومات و ااتصاات أدى إى ظهور ال ة امستمر لتك يك

كن، باإضافة  دات إى ادي حد  ا أدى إى خفض تكلفة تداول اأوراق و امست ظم  رجات ال الكاملة مدخات و 

ظم  إى إشباع حاجة امستخدمن للمعلومات امالية و احاسبية بكل احتياجاهم اأساسية، و من م ظهرت العديد من ال

ظام امتقدمة مثل احاسبة عن اأنشطة و  اسبة تكلفة اأنشطة، حيث يتم إدخال بيانات ال الي يطلق عليها البعض 

ذ البيانات و اأنشطة امختلفة داخل امؤسسة.   اما على أساس العاقة اارتباطية بن 

  اأداء معايير :خامسا

شد ها   أنالوحدة احلية  إدارةمعدات قياسية تستطيع : "أهاعلى  اأداء معايرمكن تعريف        للتقييم  كأساستس

تائج الي حققها تلك امعداتو امراجعة و ذلك مقارنة ا العامة التالية الي تستخدمها  اأداء". و مكن حديد معاير ل

.للتقييم و امراجعة كأساسامؤسسات  
1 

                                     

مية اإدارية،   ظمة العربية للت .413، ص2008مصر، ، اأساليب الحديثة في قياس اأداء الحكوميام 1  
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 :ذا العيار  الكفاءة استخدام، و تتضمن قياس  أفضلحسن استخدام اموارد امتاحة )موظفن، مال، وقت(  إىيشر 

سبة بن امخرجات و امدخات  سبة بن امخرجات و الوقت. أوالتكلفة لكل وحدة من امخرجات، ال  ال

 :ذا امعيار مدى حقيق  الفاعلية دافو يقيس  داف أوالعامة للوحدة احلية  اأ ة)الفرعية( للوحدات التشغيلي اأ

ظيمية ها.  الت

 ذا امعيار  :اإنتاجية رجات الوحدة احلية.قياس  إىو يشر  سبية بن مدخات و   العاقة ال

 :ودة توقعات العميل )امستفيد( مثل الدقة، السرعة، ااستجابة و امسئولية. الجودة  تتضمن مقاييس ا

حو  ف امعاير على ال اك من يص :و   1 التا

اتج ي شكل كميات  المادية: أوالمعايير الطبيعية  .1 ذ امعاير كمية ال         إعداد أو أحجام أوو تعكس 

اتج ساعات عمل،   أو  خصائصه. أوكما قد تعكس مواصفات ال

ا من امعاير  أداء: تكلفة امواد، و تكلفة الصيانة، و تكاليف أمثلتهاو من  معايير التكلفة: .2 دمة، و غر    ا

 بقياس التكلفة. أساساالي هتم 

ية أمثلتهاو من  المال: رأسمعايير  .3 ا. اأسهم: العائد على ااستثمار و العائد على املكية و ر  و غر

من بيع  سواء إيرادات بتحقيقامرتبطة  لأنشطةو تركز على قياس القيم امالية  العوائد: أو اإيراداتمعايير  .4

تجات   الرسوم امقررة للخدمات.حصيل  أوام

ها بوحدات طبيعية  الملموسة:المعايير غير  .5 مالية، و يتم وضعها ي شكل وصفي يعتمد  أوويصعب التعبر ع

ذ امعاير ي قياس  رات و التجارب السابقة، و غالبا ما تستخدم   أنشطةالذين يؤدون  اأفرادالوحدات و  أداءعلى ا

 رقميا. أويصعب قياسها كميا 
                                     

مية    ظمة العربية للت .96، مرجع سابق ، صالمؤسسي اأداءكمدخل لتحسين جودة   اأداءقياس و تقييم ، اإداريةام 1
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فيذ  البرامج و المشروعات: معايير .6 دما يتم ت ذ امعاير ع تشر استخدام  اتيجيةو ي من خال التقسيم  اإس

ذ امعاير على ثاثة جوانب  إى ددة، و تركز  ي: التكلفة، و الوقت، و كفاءة استخدام اموارد  أساسيةمشروعات 

 امخصصة للمشروع.

 اأداءسادسا: مؤشرات 

يزة تستخدم لقياس  أوعبارة عن قيمة  بأنه" :اأداءيعرف مؤشر  تائج لتحديد مدى ما حققته  أوامخرجات صفة  ال

لية ما من  دافهاوحدة  يف مؤشرات أ : اأداء، و مكن تص حو التا  على ال

 أطوالمثا:  اإنتاجو تعي قياس مدى حقيق امخرجات امطلوبة، و تركز على مستوى  مؤشرات المخرجات: .1

. إعادةالطرق الي م  اء امعتمدة...ا  و صفها ، عدد تصاريح الب

تائج: .2 دمات  مؤشرات ال دافهاقياس مدى حقيق ا فيض  أ ة،  امطلوبة مثل: عدد زوار حديقة ما ي مدي

.الفرد م إنتاجمعدل  فايات...ا  ن ال

ا ي مؤشرات و من الشروط الواجب    1 :اأداءتوفر

تيجة الي يسعى لقياسها و  أنمع  مباشر: .1  اقل. أو أعلىا يتم توجيهه مستوى  أنيقيس امؤشر ال

سبة ما تريد قياسه، كما جب  أييكون امؤشر واضحا ليس به  أنجب  موضوعي: .2 يتفق  أنغموض خاصة بال

ميع على طريقة التعليق  تائج. أوا كم على ال  ا

تيجة امرجوة بطريقة مائمة،  أنجب  مائم: .3 مسالة عدد امؤشرات الواجب استخدامها  إماتقيس امؤشرات ال

تياأداءنتيجة مطلوبة، فيعتمد ذلك على مستوى امصادر امتاحة مراقبة  أولقياس معيار عام  جة ، و درجة تعقيد ال

 قرارات موثوق ها. إىامطلوب قياسها و كمية امعلومات الي حتاجها للوصول 
                                     

مية اإدارية،   ظمة العربية للت .414، 413، مرجع سابق، ص، ص،اأساليب الحديثة في قياس اأداء الحكوميام 1  
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ي ماحظة  ذلك: أمكنمقاييس كمية كلما  .4 وعية  ما امؤشرات ال ي رقمية بطبيعتها، بي امؤشرات الكمية 

 وصفية.

ة ح تساعد البيانات التفصيلية عل إثباتو ذلك  :أمكن إذاتفصيلية  .5 كانت   إذاى متابعة ما وجهة نظر معي

ددة تشارك ي نشاطات  ها أوموعات   .أخربشكل  تستفيد م

تظمة و بتكلفة معقولة حيث يطلب امديرون  أمكن إذاخاصة  عملي: .6 صول على البيانات بطريقة م ا

 فية لدعم قراراهم.أن تكون كاامعلومات الي مكن معها بصفة مستمرة على 

ع القرار. يعتمد عليها: .7 ودة تدعم علية ص  بيانات كافية ا

ي أسس أتباعجب  اأداءاختيار مؤشرات قياس   :ددة و 

دد على  اأسساحد  اأداءيعتر حليل  :اأداءتحليل  .1 بربط حجم العمل  يبدأمقياس الكفاية و  أساسهاالي 

فذ اموظفون ي  فذ ي كل نشاط بالوقت الذي يست  .العمل أداءام

اسبة لقياس العملاختي .2   أن يتم ي ضوء عدد الساعات قياس العمل امؤدى مكن  أنمع  :ار الطريقة الم

االي فاذ يدة أو،  م است تجة، ا تجةي ضو  أو، ي ضوء عدد الوحدات ام     ، و لكل ء الوحدات امباعة و ليس ام

تلف ي قياس  ذ الطرق نتائج قد   .اأخرىعن  اأداءمن 

و مهام  اأنشطةتتضمن خطة امؤسسة العديد من  :قياس العمل أساسهاالتي يتم على  اأداءتحديد وحدة  .3

ة أدائهاالعمل امختلفة و الي جب قياس مستوى   اأداءمكان حديد وحدة القياس هذا  اأمية، و من ي هاية كل ف

دد لكل نشاط وحدة قياس د، حيث  شاط بشكل  أن اأداءيار وحدة اخت و يراعى ع ذ الوحدة عن ال تعر 

ذ الوحدة بدفاتر و سجات امؤسسة مع  ة  مراعاةموضوعي و يسهل تسجيل البيانات عن  ذ الوحدة من ف ثبات 

 .أخرى
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بعض قد تظهر داخل امؤسسة  :ذات الطبيعة المتشابهة اأنشطةعض لبتحديد وحدة قياس نمطية  إمكانية .4

       يانة الص كأنشطة أو، امختلفة اأقسامو امالية ي الوحدات و  اإدارية كاأعمالذات الطبيعة امتشاهة   اأنشطة

ذ ااختصاصات امتماثلة مكن  اإشرافو  ا يسهل من عملية  أنفمثل  سبة ها  يتم حديد وحدات قياس موحدة بال

 امؤسسة ككل. أداءقياس 

 في اأداء لعوامل المؤثرةسابعا: ا

ظمة:ال .1 موعة القوى و امتغرات الي تؤثر بشكل مباشر  عوامل غير الخاضعة لتحكم الم ي  غر مباشر  أوو

رج عن نطاق سيطرها،  أنشطةي         توجهها  أن آوتتحكم فيها  إنا مكن للمؤسسة  أيو قرارات امؤسسة و 

قسم  إى ي ت ا الذي ترغب فيه. و   :إىاا

 :ا، و مستقبا مختلف خدماها  العوامل ااقتصادية            يعتر احيط ااقتصادي مصدرا مختلف موارد

يث  تجاها،  ظام ااقتصادي الذي تتواجد فيه امؤسسة،  أنو م موعة العوامل كال العوامل ااقتصادية تتمثل ي 

ور  كاأزماتالظروف ااقتصادية   ارجي..سعاراأااقتصادية و تد .، ارتفاع الطلب ا  .ا

 :العوامل الي يصعب على امؤسسة التحكم  أكثركانت العوامل ااقتصادية   إذا العوامل ااجتماعية والثقافية

ها  يط  أميةو ذلك  تأثراو  أميةفيها ، فان العوامل ااجتماعية و الثقافية ا تقل ع البعد الثقاي و ااجتماعي ي 

اصرلعوامل ااجتماعية و الثقافية:"، حيث تتمثل اامؤسسة ارجية امرتبطة بتغرات سلوك ي الع  باإضافة امستهلكن ا

كيبة السكانية...االذين يكونون اجتمع   اأفرادو الرغبات وعادات  امواقف إى ياة، ال  1".مثل: التغر ي مط ا

 :ولوجية ولوجيا العوامل التك صر بالغ  تعتر التك يطها اأميةع     ضمن امتغرات الي تربط امؤسسة بعوامل 

ولوجيا   ذ العوامل ي التغرات و التطورات السريعة الي حدثها التك       طرق جديدة لتحويل امواد  كإجادو تتمثل 

                                     

مية اإدارية،   ظمة العربية للت .27، مرجع سابق، صتقييم اأداء كمدخل لتحسين جودة اأداء المؤسسيقياس و ام 1  
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اع  إى فيض تكاليف  آاتسلع، اخ ذ  اإنتاججديدة من شاها  ، و عليه جب على امؤسسة متابعة  ..ا

 و العمل على التكيف معها و استغاها. التطورات 

 :ذ العوامل مثا: العوامل السياسية و القانونية  من بن 

  للدولة. اأمنااستقرار السياسي و 

 .ارجية مع الدول  العاقات ا

  السياسية. اأحزابتعدد 

  ظمة القانونية و ارسات امؤسسة التجارية . اأحكامام  و القرارات القانونية الي تتحدد و توجه 

ذ العوامل ما يكون  أنو على امؤسسة  اصة. أوتتكيف مع  ها ا  وفقا مصا

اضعة لتحكم امؤسسة من نواتج التفاعل نعتر ل الخاضعة لتحكم المؤسسة: العوام .2  مختلفذ العوامل ا

اصر الداخلية ها،  اهذا فان امؤسسة تستطيع التحكم فيها بشكل نسي نظرا الع ارجية، و بصفة عامة  لتأثر بالعوامل ا

تلف امتغرات الي ها  فإها    التغرات  إحداثيعمل على  أناجاي، و الي يتعن على امسر  أوسلي  تأثرتشمل 

ا إلغاء أوالي تسمح بتخفيف  االسلبية و تعظيم  أثار م. و من بن ااجابية أثار ذ التغرات الي ها اثر واضح  أ

 على امؤسسة نذكر:

 :يث  نظام الحوافز تم الكثر من الباحثن و الدارسن بعملية التحفيز،   كبرة  أميةذ العملية ذات  اعترواا

 أعماهاى نظام حفيز جيد مختلف لمد عالي تعتفامؤسسة ي امؤسسة و ذلك ارتباطها بتوجيه سلوك العاملن ها، 

دافهاتتمكن من بلوغ  ري ي عملية التحفيز  اأساسيجيد، فدور امسر  أداءو من م بلوغ مستوى  أ و         و ا

اسب معها. وافز الي تت  و التمكن من معرفة كل حالة و حديد نوعية ا
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 :متمثل ي امعرفة، الذكاء  رأمايتضمن حقيق تراكم  يعد التكوين استثمار بشري له عائد، حيث التكوين    

1الكلي للمؤسسة. اأداءو امهارة و الذي بدور يعمل على حسن 
 

 :هد  أها أيالعاملن معه،  اأفرادعلى  التأثرالقيادة تعي قدرة امدير على امتاك قوة  إن القيادة      ذلك ا

علهم م و عمل الذي يؤثر ي قيمهال أو و حقيق اهدف العام للمؤسسة، و ذلك  اهم لتوجيههم التوجيه الصحيح  ا ا

 يتسمون بروح التعاون لتحقيقه.

 :ارجية ، الي ا تستطيع امؤسسة  أنيرى بعض الباحثن  ثقافة المؤسسة        ثقافة امؤسسة من العوامل ا

شئ من جر  أن ا، لكن ثقافة امؤسسة ت را اء تفاعل عدة عوامل خاضعة لتحكم امؤسسة و غر خاضعة تتحكم ي 

اضعة لتحكم امؤسسة امؤثرة على فعالية  يف ثقافة امؤسسة من العوامل ا ا مكن تص و كفاءته  اأداءلتحكمها، من 

از. أنحيث مكن  2تكون عامل سلي مانعة للتطوير و التحديث او اجاي مساعدة للتجديد و اا
 

   ثاني: تقييم اأداءالفرع ال

 أوا: تعريف تقييم اأداء

و  :اأولالتعريف  تلف موارد امؤسسة، أو بتعبر أخر مثل تقييم تقييم اأداء  : "تقدم حكما ذو قيمة على إدارة 

ددة سلفا      3."اأداء ي قياس نتائج امؤسسة ي ضوء معاير 

اتيجية اإدارةمن مراحل عمليات  اأساسيةتلك امرحلة على انه: " اأداءكما يعرف تقييم  :نيالتعريف الثا و    اإس

اول فيها امديرون  ف يفرضوا أنالي  اتيجي ي يار ااس  أداءيعي حليل  اأداءتقييم  أن أي، ذ بصورة صحيحةبان ا

  1."طةاأنشذ  أداءالعوامل امؤثرة على  أو اأسبابمرة ثانية للبحث عن  اأنشطة
                                     

مد بال،   في، عبد السام أبو قحف،  ظيميعبد الغفار ح رة، 1، طالسلوك الت ية، القا .61، 60، ص، ص، 2002، مكتبة و مطبعة اإشعاع الف 1
  

عان،   شر و التوزيع، القيادة اإداريةنواف ك .90،91، ص، ص،2007اأردن، ، دار الثقافة لل 2
  

ظمات اأعمالسعيد فرحات معة،  3 شر، الرياض، اأداء المالي في م  .30، ص 2000، دار امريخ لل
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تائج امتحققة ومقارنتها  و: "عمليةتقييم اأداء  التعريف الثالث: اعية لقياس ال شأة الص دراسة وتقييم نشاط ام

طوات الازمة  اذ ا رافات الي قد حصل هدف ا شأة واا داف امرسومة مسبقًا للوقوف على واقع أداء ام باأ

تها ، كما أن مفهوم تقييم اأد ظر عن مستوى التطور ااقتصادي وااجتماعي واختاف معا تلف بغض ال اء ا 

داف ااقتصادية  ي ي وسائل القياس والتقييم امتبعة وامرتبطة باأ اات ااختاف  اأنظمة السياسية ، إا أن 

   2".وااجتماعية والسياسية

ظمة ما خال  إىو: "عملية هدف  اأداءتقييم  التعريف الرابع: از من قبل م ةقياس ما م ا ية  ف ددة،      زم

موعة من امعاير و امؤشرات مع حديد  و        القصور  أوجهمقارنة ما م التخطيط له كما و نوعا و باستخدام 

راف  اضر و امستقبل". إناا          3وجدت و سبل عاجها ي ا

اصر اأساسيةثانيا:    لتقييم اأداء الع

اصر اأساسية التالية:  مد صاح سام أن لقياس أداء أي مؤسسة ابد من وجود الع  4 يرى الدكتور 

ية  رؤية المؤسسة: .1 ة زم دد طموحات امؤسسة، و ما تريد أن تصر عليه خال ف    ي عبارة عن بيان 

ذ الرؤية تعبرا صادقا و واضحا  عن التوجه الكلي للمؤسسة، )وظائف، أفراد، موارد أخرى ددة، إذ جب أن تكون 

.)  ...ا

تلف  رسالة المؤسسة: .2 دد سبب وجود امؤسسة، و يكمن ذلك أساسا ي إرضاء  ي عبارة عن بن 

 امتعاملن معها، و لتحديد رسالة امؤسسة يتطلب اأمر اإجابة عن اأسئلة التالية:

                                                                                                                          

سيي،   ش ، اأردن، طاإدارة اإستراتيجيةفاح حسن عداي ا .242، ص2006، 2، دار وائل لل 1
 

اعيالقريشي مدحت،   2 شر، اأردن، ط ااقتصاد الص  . 250، ص2004، 2، دار وائل لل

مية اإدارية،   ظمة العربية للت .401، مرجع سابق، صاأساليب الحديثة في قياس اأداء الحكوميام 3
  

4
، مرجع سابق، ص، ص،   ود  .50،51نور الدين مز
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  م الزبائن و امستفيدين من تجات امؤسسة؟من   خدمات وم

 تجات و خدمات حوز على رضا الزبون؟  ماذا مكن تقدمه من م

 دمات؟ تجات و ا ذ ام  كيف مكن تقدم 

داف العامة: .3 تلف اأساليب و الوسائل  اأ تائج امراد حقيقها ي امؤسسة، و  داف العامة إى ال تشر اأ

داف ترمة حقيق ثل اأ وايا امؤسسة.لبلوغ ذلك، و   ية ل

موعة من اأسس الي حدد صحة توجهات  المبادئ التي تحكم أنشطة عمليات المؤسسة: .4 ي  و 

.  امؤسسة، مثل الشفافية و حب العمل و اانضباط و التميز ...ا

داف التفصيلية: .5 ددة لكل وحدة  اأ ي  داف امطلوب حقيقها على مدى زمي قصر، و  موع اأ ي  و 

ط م طط التشغيلية و التكتيكية و التشغيلية لوحدات امؤسسة، و يش صر أساسي ي ا ي ع ن وحدات امؤسسة، و 

. د وضعها الدقة و القابلية للقياس و التحقيق ...ا  ع

داف  مؤشرات اأداء الرئيسية: .6 ي امعاير الي مكن للمؤسسة من خاها التأكد من حقيق اأ   و 

و  التفصيلية، و دف إى مكون قابل للقياس، أجل الوصول إى تقدم امؤسسة  تسعى تلك امؤشرات لتقسيم كل 

دافها.  حقيق أ

ذ اأخرة غاى خطط تشغيلية  الخطط التشغيلية للوحدات: .7 داف امؤسسة، يتم ترمة  بعد أن يتم حديد أ

تائج ام ظيمية، و ذلك عن طريق حديد ال ذ الوحدات، و حديد امسئول على مستوى كل وحدة ت  راد حقيقها من 

. فيذ، و تاريخ بداية و هاية كل نشاط...ا  عن الت

طط التفصيلية لتشغيل الوحدات، إعداد خطة أداء لكل فرد تشمل  خطط اأداء لأفراد: .8 تج عن ا      ي

 على مايلي:
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 .اات اأداء الرئيسية لكل وظيفة 

  تائج.امهام و اأنشطة امطلو  بة لتحقيق ال

 .أساليب القياس و التقييم 

 .مستوى اأداء امستهدف 

 اأداءمبادئ تقييم ثالثا:  

د القيام بعملية تقييم  شاد ها ع دافهاح حقق  اأداءاك مبادئ عديدة جب ااس ذ امبادئ نذكرأ  :. من 

دافو  أداءعلى معاير  اأداءمع اعتماد كل من قياس و تقييم  :الوضوح مبدأ  .واضحة أ

يم و معاير موضو  مع :الموضوعية مبدأ  .عية موحدة لقياس و تقييم امؤسسةضرورة استخدام مفا

و            اطق القوة على كل من م أوعلى كل من ااجابيات و السلبيات  اأداءمع مول تقييم  :الشمول مبدأ

يث ا يتم تغليب احدالضعف  .العكس أوالسلبيات دون ااجابيات  إدراك أو، اأخرىما على ، 

ود تقييم  أنمع  :التكامل مبدأ ذا   اأداءتتضمن ب وانب اهامة ي  ود و  أن، ا الشأنكل ا تمام بب  إماليتم اا

ود   .أخرىب

، و ليس عملية مومية تتم على مدار العامة مستمرة و دائمة عملي اأداءيكون تقييم  أنمع ضرورة  :ااستمرارية مبدأ

ة فق شهري    من شهور الس

دافرابعا:     اأداءتقييم  أ

دافمن بن   1 :مايلي اأداءاموارد البشرية حقيقها على مستوى امؤسسة من خال عملية تقييم  إدارةالي تسعى  اأ

                                     

ة ، مرجع سابق ، ص، ص،   مد احاس يم  . 120،121إبرا 1  
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دافالربط و التكامل بن  .1 ظيمية اأ اتيجيةو  الت فيذ و نشاطات العاملن اإس اسبة لت ، و خصائصهم ام

اتيجية ظيمية و  اإس     مرنا يستجيب  اأداءيكون نظام تقييم  أنابد بامخرجات احددة سابقا ، لذلك  امتمثلةالت

اتيجيةتغير ي  أي  .امؤسسة إس

         التعايش و التكيف  أساليبيح ي توض اأداءتساعد عملية تقييم  إذ، حسن البيئة ااجتماعية للعمل .2

مية و زيادة اانسجام و اأداءيكون  أن، و مكن ي امؤسسة، و حسن عاقات العمل فيها ابط بن  وسيلة لت ال

ذا يصعب حقيقه ي امؤسسات ذات الثقافة التقالعاملن و امؤسسة  .ليدية و السلطوية و البروقراطية، و 

سليم فابد من توفر  أساس، فلكي يقوم الرئيس بتقييم مرؤوسيه على سياسة جيدة للرقابة دإعداامسامة ي  .3

ظمة حول  ذا بدور العاملن أداءقاعدة من البيانات ام  .سن العملية الرقابية ي امؤسسة، و 

 .تكاليفيق الربط بن العوائد و الو التوظيف عن طر  اإنتاج، و ترشيد سياسات د تكاليف العملحدي .4

 .دراسة حليلية للعمل و مستلزماتهصياغة معاير موضوعية أداء العمل من خال  .5

، حيث تعتر وظيفة تقييم اأداء مثابة الوظيفة الي تعمل على مراجعة و أساليب إدارة اموارد البشرية تقوم برامج .6

د ملتقى ميع أنشطة اموارد البشرية من تدريب اقي وظائف إدارة اموارد البشريةو متابعة ب     ، فهي الوظيفة الي تقع ع

طيط للقوى العاملةو حواف  .ز و ترقية و 

ا و امساعدة ي قياس الكفاءة ا .7 اذ  .إنتاجيةتوفر توثيق القرارات اإدارية و امررات الي دعت ا

ميةخامسا:  اأداءتقييم  أ
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سبة للمؤسسة من خال ما تتميز به من اموارد من ندرة مقارنة بااحتياجات امتزايدة  اأداءتقييم  أميةو ترز        بال

افس عليها، و لذلك  اجة و امت امة عن استغال اموارد و  أقصىحقيق  إىتظهر باستمرار ا االعوائد ال        تأثر

دافعلى  : اأداءتقييم  أمية إجازو مكن 1امؤسسة  أ  2 ي التا

اح امؤسسة من خال سعيها مواصلة نشاطها بغية حقيق  مقياساتوفر عملية التقييم  .1 دافهامدى   .أ

مية ااجتماعية و ااقتصادية من خال حقيق مستوى اكر من  إسهاميظهر مدى  .2  اإنتاجامؤسسة ي عملية الت

هد و امال، التكاليف و التخلص من عوامل اهدر و الض بأقل تجات  أسعارخفض  إىا يؤدي ياع ي الوقت و ا   ام

شيط القدرة الشرائية و زيادة الدخل القومي.  و من م ت

و  .3 فيذ الفعلي اأفضلتظهر عملية التقييم التطور الذي حققه امؤسسة ي مسرها   لأداء،عن طريق نتائج الت

ة   .أخرىي امؤسسة من ف

ذ ال .4 افسي للمؤسسة ي توضح      آلياتاحيط القطاعية الي تعمل فيها، و بالتا حدد  إطارعملية امركز الت

افسي.  و حاات التغير احتملة لتحسن امركز الت

دافامواءمة و حاات اانسجام بن  درجةتعكس عملية التقييم  .5 ا  اأ فيذ اتيجيات امعتمدة لت      و ااس

افسي للمؤسسة.و عاقتها با  حيط الت

  سادسا: مراحل عملية تقييم اأداء 

ر بأربعة مراحل مكن  اعملية تقييم اأداء   يلي:  فيما إجاز

                                     

. 242سيي، مرجع سابق، ص فاح حسن عداي ا  1
  

امعية، مصر، إدارة توازن اأداءسعد صادق البحري،   . 201، ص 2006، الدار ا 2
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       توفر البيانات و امعلومات  اأداءتتطلب عملية تقييم  :اإحصائيةو المعلومات  مرحلة جمع البيانات .1

ميع  إنو غر ذلك.  اأجور، عدد العمال، اإنتاجقيمة  أوالقيمة امضافة، كمية و/و التقارير و امؤشرات الازمة مثل: 

ة، و لكن جب  ية معي ة زم وات  إضافةذ امعلومات ا تقتصر على ف مع اخذ بعن ااعتبار امعلومات امتعلقة بالس

اات امؤسسة. اعة لكافة   السابقة للوقوف على طبيعة التطور ي الص

ذ البيانات و قد  :اإحصائيةيل و دراسة البيانات و المعلومات تحل .2 انه ابد من توفر مستوى من الثقة ي 

ة. إىاختبار مدى صحتها، يتم بعد ذلك حليلها و الوصول  اإحصائيةيتم ااستعانة ببعض الطرق   نتائج معي

شاو ذلك باستخدام امعاير ام إجراء عملية التقييم: .3 ارسه الوحدةاسبة لل ااقتصادية، على أن تشمل ط الذي 

شاط العام للوحدة، أي ميع أنشطة مراكز امسئولية فيها، هدف التوصل إى حكم موضوعي و دقيق  عملية التقييم ال

 مكن ااعتماد عليه.

تائج و تحديد اانحرافات: .4 رافات الي تتعلق مدى  مرحلة الحكم على ال ذ امرحلة يتم حديد اا ي 

تجة  فاض الكمية ام راف ناما عن ا وعية احددة، و قد يكون اا تجة عن امواصفات ال       اختاف الوحدات ام

عكس بظهور بعض ا ي اقات. أو بسبب وجود اختال ي العاقات اإنتاجية بن اأقسام امختلفة ي امشروع،   1ااخت

 اأداءمتطلبات نجاح تقييم سابعا: 

اح عملية تقييم    من شاها الوصول بدرجة التقييمالي اأساسيةي امؤسسة، تتطلب توفر بعض الشروط  اأداءقصد 

رافات، و حديد  إى اذ القرارات السليمة ي تصحيح اا     امسؤولياتمستوى مقبول من الدقة، الذي يساعد على ا

تائج  ذ الشروط ما يلي: إىو كذا اارتقاء بال  2 امستويات امرغوبة، و من 

                                     

شر، عمان، 1، طااقتصاد اإداريكاظم جاسم العيساوي،     .252، ص2008، دار امسرة لل 1
  

سب الماليةيد الكرخي،   شر وتقويم اأداء باستخدام ال ج لل ا .42، ص 2007التوزيع، عمان،  ، دار ام 2
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ظيمي للمؤسسة واضحا تتحدد فيه دقة امسؤوليات و الصاحيات لكل مدير و مشرف  أن .1 يكون اهيكل الت

هم. أيبدون   تداخل بي

دافو ضوح و واقعية  .2 طة  أ فيذ بكل سهول اإنتاجيةا  ة.قصد قابليتها للت

ظام يضعف من قوة  .3 ذا ال وية، ان غياب مثل  وافز مادية و مع ذ ا  و جود نظام حوافز فعال سواء كانت 

 امستوى امطلوب. إىو اارتفاع ها  اإنتاجيةو جدية القرارات امتخذة بشان تصحيح امسار ي العملية 

يث تكون اأداءو التقارير الازمة لتقييم  يتوفر للمؤسسة نظاما فعاا متكاما للمعلومات و البيانات أن .4  ،

تظمة، تساعد امسئولن على اختاف مستوياهم  انسيابية اذ القرار السليم و السريع  اإداريةامعلومات سريعة و م من ا

اسب، لتصحيح  سائر ي العملية  اأخطاءي الوقت ام  .اإنتاجيةو تفادي ا

يةالمطلب الثاني: م  اأداء البيئي ا

ااته. تلف أبعاد باإضافة إى  م تعاريف اأداء البيئي مع حديد  انب أ ذا ا اول ي  ت  س

 الفرع اأول: تعريف و مجاات اأداء البيئي 

ظمة اأمم امتحدة. شورات م ااته احددة ي م م تعاريف اأداء البيئي باإضافة إى  حاول إعطاء أ  س

 ريف اأداء البيئي أوا: تع

حاول البيئي لأداء تعاريف عدة اك  : مايلي ي أمها ذكر س
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ظام اإدارة البيئية ذات العاقة باأبعاد  التعريف اأول: تائج الكمية القابلة للقياس ل ظمة اايزو على انه :"ال عرفته م

داف البيئية للم  1ؤسسة " .البيئية و الي م وضعها على أساس السياسة و اأ

ع  التعريف الثاني: شاطات و العمليات الي تقوم ها امؤسسة سواء بشكل إجباري أو اختياري من شاها م و كل ال "

ها " دمية أو التخفيف م ة عن نشاطات امؤسسة اإنتاجية أو ا ا  2اأضرار البيئية و ااجتماعية ال

ظمة العامية للتقييس  التعريف الثالث:            ISO14001فعرفت اأداء البيئي حسب مواصفة  ISOأما ام

ا البيئية". ر  3على انه:" عبارة عن نتائج مقايسة إدارة امؤسسة مظا

ج أن السابقة التعاريف خال ومن  وحماية التلوث خفض البيئية في اإدارة كفاءة إلى يشير البيئي اأداء نست

 . البيئي اأداء وتقييم قياس أدوات مستخدمة ،ترشيد استغال الموارد الطبيعية البيئة و

 ثانيا: مجاات اأداء البيئي

ظمة اأمم امتحدة الصادرة ي عام  شورات م اات اأداء البيئي ي م  كما يلي:  1991م حديد 

- . ة تدفق املوثات إى اميا  أنشطة معا

ة تسرب الغاز  - و.أنشطة معا  إى ا

فايات الصلبة. - ة ال  أنشطة معا

                                     

، ملتقى -دراسة حالة الجزائر-قراءة في دور الدولة الداعم لتحسين اأداء البيئي المستدام للمؤسسات ااقتصاديةعبد الرمان العايب، الشريف بقة،   1
زائرية أنظمة اإدارة البيئية امطابقة مواصفة اا و مدى استفادها من الدعم امؤسسي و اما و الفي  14001يزو حول مستوى تبي امؤسسات ااقتصادية ا

 .  84الذي تضعه الدولة حت تصرفها،جامعة سطيف، ص
2
افسية في مجال الجودةعبد الرزاق قاسم الشحادة،    ، القياس المحاسبي لتكاليف اأداء البيئي للشركة السورية العامة لأسمدة و تأثير في قدرتها الت

 . 11،  جامعة حلب، دمشق، ص 2010، العدد اأول، 26علوم ااقتصادية و القانونية، اجلد لة لل
يمي،  ،زين الدين بروش 3 ت-دور نظام اإدارة البيئية في تحسين اأداء البيئي للمؤسسةجابر د ، املتقى الدو الثاي حول -دراسة حالة شركة ااسم

كومات، الطبعة الثانية : مو امؤسسات و ااقتصاديات بن حقيق اأداء اما و حديات اأداء البيئ ظمات و ا امعة ورقلة، اأداء امتميز للم عقد   22ي، ام
 . 256، ص 2011نوفمر  23 -
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امة عن التلوث. - وادث ال ة ا  أنشطة معا

يع. -  أنشطة إعادة التص

ارسة امؤسسات  امة عن  ة أضرار التلوث البيئي ال انب معا تمام  اك ا ذ اجاات يتضح أن  من خال 

اعية أنشطتها امؤثرة على البيئة، و الي يتم على أ سيق الص ا بالت اات اأداء البيئي، كما مكن حديد ساسها حديد 

تجها  مع امؤسسات اأخرى العاملة ي نفس القطاع ااقتصادي هدف توحيد القوائم امالية و الكشوف التحليلية الي ت

 1اأنشطة احاسبية و من م إمكانية إخضاعها للمقارنة و التقييم.

 

 

 أداء البيئيالفرع الثاني: أبعاد ا 

ا فهم اأداء البيئي إا إذا حددنا أبعاد امتمثلة ي:  ا مك

 أوا: أبعاد اأداء البيئي

هما.   حاول شرح كل م  امتمثلة ي الكفاءة و الفعالية البيئية، س

 الكفاءة البيئية .1

ديث عن مؤسسة  مستمرة و متطورة دون أن تتحدد بدقة إن الكفاءة البيئية من امواضيع البالغة اأمية أنه ا مكن ا

ظام امطبق ي امؤسسة. لذلك فقد  جاح ال اما ل يت عليها، كما تعد مؤشرا  درجة كفاءة اأسس و القواعد الي ب

هم:  عرفت الكفاءة لدى العديد من امختصن من بي

                                     

1
ان،    ت حامة بوزيانالقياس المحاسبي للتأثيرات البيسعيدي سيف ح اعية دراسة حالة مؤسسة ااسم ها في المؤسسات الص  -ئية و اإفصاح ع

SCHB- ،ة طي ة قس طي   .43، ص، 2013/2014، -2-شهادة ماجستر ي علوم التسير، جامعة قس
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دافها، و تEtzioni تعريف  عتمد على القدرة و امعاير الذي يعرفها على  أها:"قدرة امؤسسة على حقيق أ

ذا امتغر بوصفه متغرا تابعا  موذج امستخدم ي دراسة امؤسسات، و غالبا ما يستخدم  امستخدمة ي قياسها على ال

وية و اإنتاجية". اء السلطة و أماط ااتصال و أساليب اإشراف و الروح امع  متغرات مستقلة أخرى مثل ب

    فيعرفها على أها:"التأكد من استخدام اموارد امتاحة قد أدى إى حقيق الغايات  et Cenzo Roblinsاما 

ها". داف امرجوة م  1و اأ

افسية أسعار ذات وخدمات سلع :"توفر ي البيئية و الكفاءة ياة جودة اإنسانية وحقق ااحتياجات تشبع ت      ا

ياة دورة خال استغال اموارد وكثافة اايكولوجية التأثرات من فيه تقلل الذي الوقت ي  مستوى إى ها للوصول ا

اسب  2اأرضةالتقديرية". مل طاقة مع اأقل على ي

 

 الفعالية البيئية .2

ة  ر ريو س دمات 1992لقد ظهر مفهوم الفعالية البيئية من خال مؤ انب توريد السلع و ا ، و امتعلق و امتعلق 

ا فض حجم التأثرات البيئية  وفق أسعار ياة و كذلك  اجة اإنسانية و حسن نوعية ا افسية، و الي تلي ا       الت

ياة، إذن فالفعالية البيئية تعمل على حسن اأداء البيئي و ااقتصادي معا.  و استهاك اموارد على مدى دورة ا

م تعريف الفعالية البيئية:  ذا اجال أ ورد ي   تعاريف الفعالية البيئية كما يلي: س

                                     

يمي، مرجع سابق، ص  .656زين الدين بروش، جابر د 1
  

رة، ناس، مطبعة ،اأنظف اإنتاج نحو البيئة إدارةطاحون،  زكريا 2  .10ص  ،2005 مصر، القا
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مية امستدامة  لس اأعمال العامي للت على أها:" تقدم سلع و خدمات  WBCSDعرفت الفعالية البيئية حسب 

افسية، تلي حاج د من اآثار البيئية تدرجيا، مع احافظة ر بأسعار ت ذا با ياة، و  ات امستهلكن و حسن نوعية ا

مي اأرض بشكل مستدام".على كمية ا سجم  تج، و صوا إى مستوى م  موارد الطبيعية الازمة طوال دورة حياة ام

داف على حساب ااستهاك اأمثل للموارد، اأفراد، امعدات       و ي تعريف آخر ها:" فهي القدرة على حقيق اأ

 اموارد الطبيعية". و

د من اأضرار البيئية مع حقيق أقصى قدر من كفاءة امؤسسة :" فلسفة إدارية كما عرفت على أها        هدف إى ا

 1ي عمليات اإنتاج".

اصر الفعالية البيئية:  صول على قيمة مضافة اكر، و قد  ع ها من ا إن من شان تبي امؤسسة للفعالية البيئية مك

ا مية امستدامة ي الع لس اأعمال العامي للت ا  2 صر التالية:حدد
 

دمات. - تجات و ا  فيض استخدام امواد ي ام

فيض الوحدات امدخلة من الطاقة إنتاج وحدة واحدة من اإنتاج(. -  فيض الكثافة الطاقوية)

 فيض اانبعاثات السامة. -

جاع امواد امستخدمة. -  تعظيم اس

 تعظيم ااستخدام امستدام للموارد الطبيعية. -

تج(تدعيم  - تجات) زيادة دورة حياة ام  استدامة ام

دمات. - تجات و ا افع الي تقدمها ام   رفع حجم ام

                                     

يش، 1 يل فتحي ح مية في ااقتصادية ودور المؤسسة في البيئي التأ ااقتصادي،  التحليل ااقتصادية فرع العلوم ي اماجستر شهادةالمستدامة،  الت
زائر جامعة  .118، ص 2012/2013، 3ا

2
يمي، مرجع سابق، ص،     .257زين الدين بروش، جابر د
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د وأها الكفاءة، مفهوم من مولية أكثر ي الفعالية أن التعاريف ذ من نلخص داف على ي تقييمها تست  مرجعية أ

تجات تقليص على اإمكان قدر العمل أو ونوعا،كما  اإنتاج كزيادة ماديا شكا تتخذ قد الي و امؤسسة تضعها  ام

 . الربح امش أو رقم اأعمال كزيادة نقديا شكا تتخذ قد أو امعابة

 دليل( أعماها رقم امؤسسة لزيادة فسعي واحد، دف ي يصبان الفعالية و الكفاءة من كل أن د ما غالبا و

هاية ي يؤدي ا)الكفاءة الوسيطة )دليل السلع استهاك من التخفيض خال من حققه أن مكن)الفعالية  فيض إى ال

 . السوق ي مكانتها أكثر تعزيز مم  من و فاأسعار اإنتاج تكاليف

ي: اك من يرى أن لأداء البيئي أبعاد أخرى   أصحاب عاقات امؤسسة، بعد وصورة البيئي اأثر بعد ثانيا: 

،  اأثر بعد امصلحة، تج حسن بعداما :والعمليات،  ام حو التا ي على ال  1و 

امطلوبة  امعاير اوز أو الوفاء ودرجة للمؤسسة العامة السمعة إى ويشر :المؤسسة وصورة البيئي اأثر بعد .1

 .اانبعاثات و باإشاعات يتعلق فيما والتشريعات القوانن بواسطة

تلف امؤسسة بن التفاعل إى ويشر :المصلحة أصحاب عاقات بعد .2 ارجية الدوائر و  مفهوم اأداء يسمح ما ا

اء على امؤسسة قدرة إى يشر أن البيئي  .البيئي بأدائها يتعلق فيما اأطراف ذ مع عاقات ب

فض مثل البيئية للممارسات امالية اآثار البعد ذا ويطهر :المالي اأثر بعد .3 تج  تكاليف ي ا           ام

فض والعمليات،  .القانونية الرقابة تكاليف ي وا

تج تحسين بعد .4 تج التشغيل عمليات داخل البيئية اممارسات تكامل أن إى ويشر :والعمليات الم افسية  مزايا ت ت

ودة حسن مثل للمؤسسة  .اابتكارات وتشجيع اإنتاجية وزيادة ا

                                     

ها واإفصاح البيئية للتكاليف المحاسبي القياس لعبيدي،  مهاوات 1  المؤسسات من مجموعة حالة البيئي دراسة اأداء المالية لتحسين القوائم في ع

اعية يل مقدمة ، أطروحةالجزائر في الص  .126، 125، ص، ص، 2014 /2015بسكرة،  خيضر مد التسير، جامعة علوم ي علوم دكتورا شهادة ل
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ثل ارجية العوامل3.2.1اأبعاد و ما والبيئية ا ظيمية الداخلية العوامل 4.3البعدين  مثل لأداء، بي  والت

در  اإدارية معلومات احاسبة خصائص مثل خصائص بعدة تتسم أن جب البيئي اأداء مقاييس أن إى ا اإشارة و

الية اسب والتوقيت اماءة مثل ا اتيجية البيئية اأداء قياس نظم ربط جب كما والتجانس، ام  للخصائص اختبار باإس

ا الواجب  البيئي. اأداء قياس مؤشرات ي توافر

 الفرع الثالث: التقرير عن اأداء البيئي

طوات ابد أن حتوي  ذ ا داف البيئية التابعة لعملياها، و  إن تقارير امؤسسات ابد أن حتوي معلوماها على اأ

ظريات امة لل ظيم التابع لأمم  على اتصاات  ة مثل: التخطيط الطارئ، حيث أن الت ظر عن الرؤية امعي العامة بغض ال

ة التابعة ها. شر صورة واضحة عن امؤشرات البيئية امعي   1امتحدة يطلب من امؤسسات أن ت

شر نوع معن من التقرير البيئي قد تزايد بشكل ملحوظ، د أن عدد امؤسسات الي تقوم ب كما أن امؤسسات   و 

شر بيانات بيئية و معلومات  اعة ااستخراجية تقوم ب       الضخمة ذات التلوث و الي تعمل ي قطاع الطاقة و الص

ية طويلة. ة زم  عن الصحة و اأمان لف

اك بعض امؤسسات الي اعتمدت  و تضم التقارير البيئية بيانات تفصيلية عن السياسات و امشاريع و اأداء، و لكن 

اات امؤسسات.      على أطراف أخرى للحصول على البيانات و ذلك من خال أرقام التليفونات للشكاوى و 

ا فعلى سبيل امثال فان تعليمات امملكة امتحدة و تعليم ات السوق اأوروبية تطلب من امؤسسات نشر سجل عن آثار

تلف امواصفات القياسية لايزو  ذا السجل. 14001البيئية، و  ر على نشر  ذا الشأن حيث ا    2ي 

                                     

.29، مرجع سابق، ص المراجعة البيئيةأمن السيد امد لطفي،    1
  

ليم،  2 مية المستدامةنادية راضي عبد ا ظمات اأعمال في الت لة العلوم دمج مؤشرات اأداء البيئي في بطاقة اأداء المتوازن لتفعيل دور م  ،
ات(، ص 2005، ديسمر 2العدد  21ااقتصادية و اإدارية)عدد خاص(، اجلد  ر)فرع ب   .11، جامعة اأز
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د أن معظم امؤسسات تقوم بإنتاج تقارير بيئية أها قد تواجه  ا  مشاكل و لكن بالرجوع إى نتائج التقرير البيئي، فإن

ماعات البيئية من اجل أن تقوم امؤسسات بالتقرير  كومات و ا رية من ا إذا م تقم بذلك، أها توجد ضغوط جو

 1عن البيانات البيئية.

 يتضمن التقرير البيئي البيانات الي تفصح عن اأداء البيئي من حيث:

 االتزام البيئي للمؤسسة طبقا للوائح و القوانن. -

اخيص الي تؤكد على جودة نظام اإدارة البيئية.االتزام م -  تطلبات الشهادات و ال

ة امالية. - ا عن طريق امؤسسة ي الس اؤ  اأصول الثابتة البيئية الي م اقت

 االتزامات البيئية للمؤسسة. -

ارية. - ود امصروفات البيئية ا  ب

 العائد ااقتصادي البيئي الذي حققته. -

 التقرير البيئي ي شكله العام مايلي:و جب أن يتضمن 

 اسم امؤسسة. -

 اسم و مكان اموقع. -

 وصف أنشطة اموقع. -

 تقييم تفصيلي للموضوعات البيئية ذات الصلة بأنشطة اموقع. -

ام، الطاقة(. -  ملخص لأرقام امتعلقة ما يلي)اانبعاثات امسببة للتلوث، امخلفات، امواد ا

داف احددة للموقع.السياسة و الرنامج البي -  ئي للمؤسسة و اأ

                                     

.30، مرجع سابق، صالمراجعة البيئيةأمن السيد امد لطفي،   1  
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ظام ماية البيئة امطبق باموقع. -  تقييم اأداء ل

- .  التاريخ احدد إعداد التقرير البيئي التا

ة و الذي اعتمد التقرير. - وان امراجع البيئي امصرح له مزاولة امه  1اسم و ع

 : مؤشرات قياس اأداء البيئيلثالمطلب الثا

 وذلك تقومها، و حديد اأولويات، حليلها، البيئية، امشكات أساسية ي تعين أداة البيئي اأداء قياس اتمؤشر  تعتر

ت إذا ما معرفة أجل من دافها حقيق امؤسسة من ك  عدمه. من البيئية أ

 الفرع اأول: مفهوم مؤشرات قياس اأداء البيئي و خصائصها

 أوا: مفهوم مؤشر اأداء

اعي تعتر مؤشر اأداء بأنه:" معطى  إن  ة مؤشرات اأداء للجمعية الفرنسية للتسير الص ح من طرف  التعريف امق

اتيجية  دد و مقبول ي إطار إس دف  طط أو  هج أو نظام مقارنة معيار،  كمي يقيس الفعالية لكل أو جزء من م

 امؤسسة.

ظمة  رة".بأنه:" معيار أو قيم OCDEو عرفته م ولة للمعيار، تعطي معلومات حول الظا  ة 

ظم البيئية  ة ال ية و الغر حية، متضم ظم الطبيعية ا     كما أن مؤشرات اأداء البيئي هتم بتأثر امؤسسة على ال

يوية، اأرض، اهواء، اماء و تساعد تلك امؤشرات ي حديد التأثرات البيئية اأكثر أمية مع إظهار و داف  ا ربط اأ

 2 البيئية للمؤسسات و تطوير اموظفن.

 ثانيا: خصائص مؤشرات اأداء البيئي

                                     

.151نفس امرجع، ص   1
  

2
، ص،    يمي، مرجع سبق ذكر   .663 -661زين الدين بروش، جابر د
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صائص نلخصها فيما يلي:   تتميز مؤشرات اأداء البيئي بالعديد من ا

 أن توفر صورة ذات دالة لأحوال البيئية و الضغوط على البيئة. -

 أن تكون بسيطة و سهلة التفسر. -

 معاير دولية توفر أساسا للمقارنة.أن تعتمد على  -

ودة ملموسة. -  أن يتم توثيقها بكفاءة و 

ات وفقا إجراءات موثقة. -   أن يتم حديثها على ف

ا ناحظ اختيار  اح الرنامج البيئي، فإن اتيجية ي  ا أميتها اإس ثل مقاييس يتم حديد و إذا كانت امؤشرات البيئية 

وعية، و لكن امؤشرات الرقمية امؤسسات اختيار ام ؤشرات الرقمية الي تقيس التغرات الدقيقة ي اأداء عن امؤشرات ال

د تفهم أمية امقياس داخل احتوى امؤسسي.  1تكون ذات دالة فقط ع

 الفرع الثاني: طبيعة مؤشرات اأداء البيئي 

 تشمل :فان مؤشرات اأداء البيئي  IAASBوفقا للبيان الصادر عن 

ة أضرار بيئية ، أو التعامل مع صيانة مصادر امم - ع أو إلغاء أو معا اامبادرة  م ديد ا و غر اممكن  ديد  .كن 

 .عواقب خرق قوانن و أنظمة بيئية -

 .فروضة موجب القانونعواقب التزامات بديلة م -

ه، حيث قد يكون ذلك مؤشرا على إمكانية وجود التزامات واحتماات  - شاة ضم        القطاع الذي تعمل ام

اعات الكيماوية  ها الص يل إى تعرضها مخاطر بيئية، و من ضم ة بطبيعتها  اك قطاعات معي           بيئية، و 

                                     

1
 .9، صمرجع سبق ذكرليم، نادية راضي عبد ا   
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ذ القطاعات شاة أن تعمل ي إحدى  لتكون معرضة مخاطر بيئية، و إن التعرض احتمل  و مع ذلك ا حتاج ام

شاة تكون:  شا بشكل عام ي أي م  مخاطر بيئية قد ي

 . خاضعة لدرجة كبرة إى قوانن و أنظمة بيئية 

 . تلك أو لديها ضمان على مواقع ملوثة من امالكن السابقن 

 : لديها عمليات تشغيل 

وفي - بة و اميا ا و .قد تسبب تلوث ال  ة أو تلوث اميا السطحية أو تلوث ا

 .تستعمل مواد خطرة -

تج نفايات خطرة -  .لق أو ت

د حصوله على معرفة بطبيعة عمل ام صول على إجابات اأسئلة التالية ع            ؤسسةو لذلك جب على امدقق ا

ها فهم البيئة الرقابية شاة و إجراءات الرقابة فيها و من ضم ، و قد يكون من الضروري للمدقق وجهة نظر بيئية، من للم

د تقييم اإجابات امستلمة من موظفي ام      أي استفسارات تتعلق بأمور ، استجابة ؤسسةأن يستشر خبرا بيئيا ع

ذ اأسئلة تعد مؤشرات على اأداءبيئية  1 .البيئي ، و 

 الفرع الثالث : تحديد و اختيار مؤشرات اأداء البيئي

تعامل امؤسسات مع عدد كبر من امعلومات البيئية و ااقتصادية و ااجتماعية، و تواجه حديات لتكثيفها ي عدد ت

اذ قرارات التطوير، و مكن استخدام مؤشرات اأداء  اكمة ح تستطيع قياس أدائها و ا دود من امؤشرات ا

 2 .أو البيئي أو ااجتماعي لاستدامة هذا الغرض فهي تغطي البعد ااقتصادي SPIامستدام 

                                     

1
ات المعاصرة في التدقيق و التأكيدامد حلمي معة،    شر و التوزيع، عمان ، 1، ط ااتجا  . 9،10، ص،ص،2009، دار صفاء لل

2
ليم، مرجع سابق    .9، 8ص، ص، ،نادية راضي عبد ا
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تغطي اأمور امرتبطة بالتعامات ااقتصادية للمؤسسة و تركز على كيفية تغر الوضع  مؤشرات اأداء ااقتصادي: .1

 ااقتصادي لأطراف أصحاب امصلحة نتيجة أنشطة امؤسسة.

ظم ااجتماعية داخل اموقع الذي تعمل به. مؤشرات اأداء ااجتماعي: .2  هتم بتأثر امؤسسة على ال

يوية  مؤشرات اأداء البيئي: .3 ظم البيئية ا ة ال ية، و الغر حية متضم ظم الطبيعية ا هتم بتأثر امؤسسة على ال

Eco Systems لبيئية اأكثر أمية و اأرض و اهواء و اماء، و تساعد تلك امؤشرات ي حديد التأثرات ا     

داف البيئية للمؤسسات و تطوير اموظفن. ومؤشر و اأداء و إظهار و ربط اأ البيئي  لأداء دد وصف البيئي 

 :مثل

سبة -  .اماء إستهاك فض امئوية ال

 . رجات وحدة لكل امادة حجم -

 .دد زمن ي التسمم حوادث حاات عدد -

بعثة (CO2) الكربون أكسيد ثاي كمية -  .احيط للهواء ام

فايات وزن - طرة ال  . بالكيلوغرام ا

 الفرع الرابع: أنواع مؤشرات اأداء البيئي

تقدم مؤشرات اأداء البيئي معلومات إدارة امؤسسة حول التحسن احقق ي جانب من جوانب أنشطتها، و هذا مكن  

 ية:تقسيم مؤشرات اأداء البيئي إى اأقسام التال

هودات اإدارة للتأثر على اأداء البيئي للمؤسسة  :EMIsمؤشرات اإدارة البيئية  .1         و الي تشتمل على 

اص بامسائل  ظيمي لإدارة البيئية، االتزام اإداري ا اتيجية و السياسة، اهيكل الت   و الي تشتمل على اإس

تص ما يلي: البيئية، و ااتصاات باأطراف الداخلية و ارجية ذات امصلحة. و الي   ا
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اتيجية و السياسة. -  الرؤية و اإس

ظيمي لإدارة البيئية. -  اهيكل الت

 نظم اإدارة و التوثيق امتعلق ها. -

اص بامسائل البيئية. -  االتزام اإداري ا

ارجية ذات امصلحة -  .ااتصاات باأطراف الداخلية و ا

الة احلية أو اإقليمية أو الدولية أو العامية للبيئة مثل: مك  :ECIsية مؤشرا الحالة البيئ .2 و توفر معلومات عن ا

. بة و اميا ...ا رارة العامية، تركيز التلوث ي اهواء و ال  طبقة اأوزون، متوسط ا

قسم إى: :EPIsمؤشرات اأداء البيئي  .3  و ت

 تج/العملية مؤشرات تشغيلية بيئية: و تتعلق مجاا تج/العملية و مقاييس استعمال ام ية للم          ت امقاييس الف

 و تصريف امخلفات.

  مؤشرات اأثر البيئي: و تتعلق بامخرجات مثل: إما امخلفات، استهاك امواد و اميا و الطاقة، و انبعاث

 1الغازات

 

 

 

 

 

                                     

1
لة الباحث، العدد الريادة في اأداء البيئي : شركة نوكيا نموذجاالطيب الواي،    زائر، 11/2012،   .143، 142ص، ص، ، جامعة تبسة، ا
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 تقييم اأداء البيئيأساسيات المبحث الثاني: 

 حقيق إى الي تسعى اأطراف كافة ولدى البيئي، القرار متخذي لدى اهامة القضايا من البيئي اأداء تقييم قضية تعتر

 التوافق حقيق وعاجها بغرض البيئية امشكات على للتعرف متكاماً  إطاراً  البيئي اأداء مثل تقييم  حيث بيئي، توازن

مية عمليات بن  البيئة.  وماية الت

ية تقييم اأداء البيئي  المطلب اأول: ما

دافه و فوائد م أميته. م تعاريف تقييم اأداء البيئي باإضافة إى أ حاول إيضاح أ  س

 الفرع اأول: تعريف تقييم اأداء البيئي

هج لتسهيل قرا التعريف اأول: صوص اأداء يعرف تقييم اأداء البيئي وفقا معيار اايزو على انه:" م رات اإدارة 

البيئي للمؤسسة باختيار امؤشرات و مع و حليل البيانات و تقييم امعلومات وفقا مقياس اأداء البيئي و إعداد التقارير 

هج " . ذا ام هاية تطوير   1و توصيل امعلومات و الفحص الدوري و ي ال

ظم تقييم تشمل إدارية أداة البيئي:"بأن تقييم اأداء  يرى آخر : تعريفالتعريف الثاني أداء  موثوق دوري، موضوعي، م

     اإدارية الرقابة ي حقيق امساعدة هدف ذلك و البيئة ماية امتعلقة امعدات اإدارة و نظام و ااقتصادية الوحدة

افذة". القوانن ومتطلبات ااقتصادية الوحدة االتزام بسياسات مدى تقييم و البيئية اممارسات على  2ال

                                     

1
 .142الطيب الواي، مرجع سابق، ص  
 .2016-04-06 يوم عليه اطلع ، http://www.ksau.info/vb/showthread.php?t=10861 البيئي: اأداء 2
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صوص اأداء  14031عرفت مواصفة اايزو التعريف الثالث: هج لتسهيل قرارات اإدارة  تقييم اأداء البيئي بأنه:" م

البيئي للمؤسسة، باختيار امؤشرات و مع و حليل البيانات و تقييم امعلومات وفقا مقاييس اأداء البيئي، و إعداد 

هج".التقارير و توصيل   ذا ام هاية تطوير   1امعلومات و الفحص الدوري و ي ال

اض   14000يواجه معيار اايزو  تيب امؤشرات البيئية حسب أميتها متواريا خلف اف تمامه ب انتقادا بسبب عدم ا

دد امهتمن أن ااستجابة للقوانن مطلوبة و من م فان امؤشرات امرتبطة ها ستكون شديدة اأمية، و رغما ع ن ذلك 

اية و يرتبوها حسب اأمية و ذلك  تاروها بع ة و  ي امؤسسات بتطوير نظم اإدارة البيئية امؤشرات البيئية اممك

جاح امؤسسة. تمامهم ب  2ا

اءا تج التعاريف ي ورد ما على وب فعالية  مدى إبراز إى دفهامؤشرات،  على تعتمد آلية و البيئي اأداء تقييم أن نست

ح بغرض البيئي اأداء اذ فرصة اإدارة م  .الازم والقرار البيئية التدابر كافة ا

داف تقييم اأداء البيئيالفرع ال  ثاني: أ

3قق تقييم اأداء البيئي للمؤسسة العديد من تتمثل فيما يلي:
 

 .واجتماعية اقتصادية بيئية و أبعاد ها تكون أن مكن والي مستقبا، احتملة لأخطار الدقيق التحديد -

مية سلبيات عملية من عليها واحافظة الطبيعة واموارد البيئة ماية ي البيئي اأداء تقييم يكمن -  . الت

مية أمية على البيئي اأداء تقييم يؤكد - ه ما امستدامة الت اضر تلبية من تتضم  قدرة ي السلي التأثر دون احتياجات ا

صول على القادمة اأجيال  . الفرص امعيشية نفس على ا

                                     

يمي، مرجع سابق، ص  .660زين الدين بروش، جابر د 1
  

ليم، ، نادية راضي   2  .9، ص مرجع سابقعبد ا
3
يش،    .133ص  ،مرجع سابق فتحي ح
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 وامشاريع امؤسسات ي ها جب القيام والي امتكاملة، البيئية اإدارة ي امهمة اأدوات إحدى البيئي اأداء تقييم يعتر -

 .ضع لتجديدات الي تلك أو التوسع قيد أو اإنشاء قيد ي الي

    خال ومن والسياسات، امشاريع، اأنشطة من امختلفة البدائل بن للمفاضلة امة وسيلة البيئي اأثر تقييم يعتر -

داف حليل يتم التقوم ذا          ضررا واأقل فعالية اأكثر البدائل حديد طريق حقيقها عن وإمكانية امشاريع أ

يات بديلة، مواقع حليل ومقارنة إى الدراسة وهدف بالبيئة،     عاج ووسائل للتخفيف، أبسط، مدخات أنظف، تق

د من أو  والعائد حساب التكلفة مع وذلك البيئية، واإدارة للرصد امائمة الرامج إى إضافة البيئية، امشاكل ا

 .أفضلها اختيار يتم ح امختلفة للبدائل والبيئي ااقتصادي

مية  البيئي اأداء تقييم الفرع الثالث: أ

1يلي: ما أمها اأسباب من موعة إى يرجع امؤسسات ي البيئي اأداء تقييم إن 
 

 الي كسبها القضائية الدعاوى تزايد إى أدى ا البيئية اإلتزامات حجم زيادة م ومن البيئة تلوث معدات كثرة .1

 .بالبيئة اإضرار ي التشغيلية أعماها تتسبب الي امؤسسات من الكثر ضد أصحاها

كومية السلطات قبل من امالية والغرامات العقوبات وقوع .2 ظم للقوانن امخالفة امؤسسات على ا أدى  البيئية، وال

تظمة دورية بصورة البيئي أدائها عن الكاي اإفصاح بضرورة امؤسسات إلزام إى  .م

تمام زيادة .3 تمام نتيجة والبيئة، واأمان بالصحة اا  .ها اإلزامي اأداء وتقييم بالبيئة امؤسسات ا

تمام بسبب البيئي، الوعي انتشار .4 باأداء  امتعلقة امالية وغر امالية بامعلومات امصلحة ذات واأطراف تمعجا ا

ا والي البيئي شر عكس ا موضوعية، بصورة للمؤسسات البيئية امسؤولية تقييم امؤسسات، هدف ت على قرارات  ي

 .ثمرينامست

                                     

.127، 126مهاوات لعبيدي، مرجع سابق، ص، ص،   1  
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داف على امؤسسات قدرة مدى عن الكشف دفه البيئية، التكاليف معلومات على اإدارة طلب زيادة .5  حقيق أ

اتيجية، تج تقدم ي تتمثل والي إس اسب وبسعر عالية جودة ذو م تجات بالبيئة اإضرار ودون م  صديقة )إنتاج م

 للبيئة(.

 

 

 

تمام أسبابالفرع الرابع:   البيئي اأداء بتقييم اإ

1التالية: أسباب البيئي اأداء بتقييم يهتمون امؤسسات مسرو أصبح
 

 .البيئية التشريعات متطلبات مقابلة .1

 .للمشروعات البيئية اآثار إدارة للمديرين امتزايد ااختياري القبول .2

 .اأخاقين وامستثمرين امسامن عدد تزايد .3

كومية زةواأجه التعليمية امؤسسات تشجيع .4  .امعلومات ذ إنتاج والدولية والقومية احلية ا

 .البيئية أنشطتها أداء ي اإدارة مساعدة .5

طقي كمحرك البيئية ااقتصادية الكفاءة مفهوم تتب الي امؤسسات عدد تزايد .6 يعزز  وكأسلوب لإدارة م

اتيجيات يد  ااستخدام عن يعر مصطلح ي البيئية ااقتصادية )والكفاية ااجتماعية الشرعية وتصون تشجع إس ا

داف مقابلة امتاحة البيئية للموارد از حقيق مع أو وبيئية، اقتصادية أ  .امدخات( من مستوى بأقل امخرجات وإ

 البيئي اأداء تقييم أبعادالفرع الخامس: 
                                     

.127نفس امرجع، ص،   1
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  1ما يلي: ي اأبعاد ذ وتتمثل تلفة أبعاد له البيئي اأداء تقييم إن

البيئي  الوضع لتقييم حكومي إجراء مثابة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر :والقانوني التشريعي البعد .1

طقة ي ة م موية اأنشطة من عدد وتشغيل إنشاء بعد معي طقة، ذه الت التأثرات  على التعرف دفه وذلك ام

فيذ نتيجة البيئة على والسلبية اإجابية  .إقليمية طبيعة ذا عادة اإجراء ذا ويكون اأنشطة، تلك ت

لكيفية  موضوعي تقييم تتضمن إدارية وسيلة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر :البيئية المراجعة بعد .2

البيئية  التطبيقات على اإدارية الرقابة تسهيل خال من وذلك البيئة، ماية دف حقيق ي امؤسسة عمل أداء

 .البيئية بالسياسات اإلتزام مدى وحديد البيئية، بامتطلبات الوفاء ي امؤسسة سياسات وتقييم

مية بعد .3 البيئة  مكونات على للمحافظة وسيلة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر ة:المستدام الت

ع ا،ه واإرتقاء ا وم ور  دف عدمه البيئة، خواص ي تغير أي والتصدي التلوث، حد من اإقال أو تلوثها أو تد

ات اإضرار ية بالكائ ياة تضر ارسة أو احميات أو ا  .البيئة ماية مفهوم ذلك على ويطلق البيئية، با

بإستخدام  والتقييم التحليل ي فعالة أداة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر :المستدامة المحاسبة بعد .4

قياس  دفه التقارير إعداد وإجراءات أدوات وتطوير و اإجتماعي، البيئي اأداء حسن دفه البيئية، امعلومات

ظم الفحص طريق عن للمؤسسة، امستدام اأداء وتقييم ثار ام شأ الي السلبية ل موية الرامج عن ت دف ه الت

فاظ الطبيعية واموارد البيئة ماية إى باإضافة اإجابية، اآثار وتعظيم الضارة البيئية اآثار فيف  .عليها وا

إدارية  وسيلة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر الخضراء(: البيئية)المحاسبة المالية المحاسبة بعد .5

د ي تستخدم تجات أثر وفحص البيئية، التكاليف فيض ي اإدارة ودعم والفاقد، التلوث من ا وخدمات  م

                                     

.128، 127نفس امرجع، ص، ص،   1  
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ارجية، الداخلية البيئة على امؤسسات وأنشطة تمام وا العكسية  اآثار من للحد ااستثمارات تقييم بقرارات واا

البيئية  اأنشطة وبيان حدثت، الي البيئية اإلتزامات تكاليف عن التقرير وأيضاً  البيئي، اأداء وحسن البيئة، على

اصة ع ا  .البيئية اأضرار وإصاح والرقابة بام

هجية أداة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر :البيئية اإدارية المحاسبة بعد .6 وقياس  حديد إى دفيه م

ية امالية البيئية امعلومات وتوصيل وتفسر وحليل از ي امؤسسة إدارة مساعدة الازمة والعي دافها إ  وحسن أدائها أ

 .البيئي

لتحديد  والوسائل اإجراءات من سلسلة البعد، ذا خال من البيئي اأداء تقييم يعتر :البيئية اإدارة نظم بعد .7

ية والرامج والسياسات التشريعات تقييم وكذلك وتقييمها، احتملة البيئية اآثار ها واإفصاح بالبيئة، امع صورة  ي ع

 .للجمهور عامة معلومات

 المطلب الثاني: فوائد و صعوبات تقييم اأداء البيئي 

 فوائد تقييم اأداء البيئيالفرع اأول: 

غرافية، مط  سب حجم  الشروط ا ا لتقييم اأداء البيئي مهم جدا فهذا اأخر يتغر  فيذ إن التزام امؤسسة بت

فامعلومات امتحصل عليها من خال تقييم اأداء البيئي مكن أن تفيد امؤسسة امؤسسة و كذا حاجاها و أولوياها، 

 1 فيما يلي:

 حديد ميع اأنشطة امهمة من خال وضع شروط اأداء البيئي. -

 حديد اآثار البيئية امهمة. -

                                     

، ص، ص، 1 يمي، مرجع سبق ذكر  .661، 660 زين الدين بروش، جابر د
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ثار البيئية كالوقاية من التلوث مثا. -  حديد إمكانية تسير أفضل ل

كة من خال اأداء البيئي.حديد الرغبات  -  امش

 حسن فعالية امؤسسة. -

اتيجي -  .حديد الفرص اإس

 

 

 

 : صعوبات تقييم اأداء البيئييالفرع الثان

أن تقييم اأداء البيئي للمؤسسة صعب و معقد بسبب اختاف نوعيات اأداء و صعوبة إجاد  Stuartو يرى 

ارجية ي وضع امعلومات الازمة لوضع امقاييس البيئي اسب، و بسبب صعوبة استخدام امعاير ا ة ي الشكل ام

عل اأرقام ذات دالة: ه كثر من مديري البيئة إى مداخل تقليدية   امؤشرات ا

     و يتم استخدامه بعد معرفة امسائل الي جب أن تقاس و كيفية قياسها، و يكون امؤشر  التشكيل)الصياغة(: .1

سبة بن امؤشرات امرتبطة بسلسة السبب و التأثر  دما يتم تكوين ال   فيه على شكل نسبة، و تتم بصورة أفضل ع

اك ندرة ي إجاد رابطة مباشرة بن امؤشر  ثل اثأرا جانبية أنشطة امؤسسة فان       و حيث أن التأثرات البيئية 

صر تقيسه امؤسسة كجزء من عملياها  .و أي ع

ات: .2 ب  ااتجا ات اأداء، و ذلك امدخل يتج ا ية، للمساعدة على إظهار ا ات زم يتم مقارنة الرقم خال ف

ات حيث  ا سبة لبيانات اا دودة بال   مشكلة إجاد تفسر تام لكيفية حدوث التأثرات البيئية، إا أن فائدته 

اصر الي حرك امؤشرات و من م ا ات ي امستقبل.انه ا يظهر الع ا   يوضح كيفية تغر اا
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و يتم عن طريق مقارنة امؤشرات ي امؤسسة مثياها ي امؤسسات اأخرى، و يكمن  مقارنة اأداء المرجعي: .3

اات امشاهة بدرجة دقيقة و الي يكون فيها قياس مؤشر معن له نفس امع ي كا  التحدي ي حديد ا

تلفة و من م تظهر مشاكل ي تقدير التشابه و ااختاف امؤسستن، و ام ؤشرات البيئية قد تكون ذات أسباب 

 بن امؤسسات.

ظرية و العملية لتقييم اأداء البيئي فتقوم امؤسسات   ات ي امداخل ال ا و قد لوحظ ي اآونة اأخرة تقارب اا

ية بتطوير مقاييس تقييم اأداء و تقييم است خدام امؤشرات امتعددة لأداء البيئي و تصميم اطر إعداد التقارير امه

ا ارسي أسس نظام قياس مطي يسمح للمؤسسات بإدارة أدائها البيئي بطريقة أكثر استدامة و مقارنة ذلك  مطية  ال

 1اأداء بامستهدف بصورة متواصلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

ص.  ليم،    10 ،مرجع سابق نادية راضي عبد ا 1  
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 اأداء البيئيمراجعة المبحث الثالث: 

ذا امبحث كل من أمية امراجعة البيئية ي تقييم اأداء البيئي، و مراحل امراجعة البيئية ي تقييم اأداء  اول ي  ت س
 البيئي، و أخرا صعوبات امراجعة البيئية ي تقييم اأداء البيئي.

مية داف المطلب اأول: أ  مراجعة اأداء البيئي  و أ

مية المراجع  ة البيئية في تقييم اأداء البيئيالفرع اأول: أ

اما و حيويا من خال الوظائف الي تقوم ها، تمام ي كل مؤسسة، و تلعب دورا  و إن وظائف  ثل امراجعة مركز ا
 امراجعة و امسؤوليات املقاة على عاتقها تزداد باستمرار لتواكب التطورات العديدة و امتسارعة ي بيئة اأعمال.

و القيام بتقييم اأداء البيئي للمؤسسة، حيث انه ي بيئة اأعمال لقد كان  ذ التطورات الي جب مواكبتها  م  من أ
ة عن قيامها بأعماها، باإضافة إى االتزام بكافة  ا امعاصرة أصبحت امؤسسات مطالبة بالقيام مراعاة اآثار البيئية ال

ة  التشريعات و القوانن البيئية، و كذلك ا ة كافة اأضرار و امشكات ال العمل بشكل جاد على ماية البيئة و معا
ارسة امؤسسات أعماها.  عن 
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اك ضرورة لتوسيع أعمال امراجعة القائمة لديها لتشتمل على القيام بامراجعة      و بالتا ستجد امؤسسات أن 
دما تقوم بتقييم اأداء البيئي، من خال توضيحها للوضع  البيئية، و بذلك من اممكن لن تلعب امراجعة دورا اما ع

ذ امؤسسات بالقوانن و التشريعات       البيئي للمؤسسات الي تقوم مراجعتها، و حديد مدى االتزام من قبل 
       امشكات  البيئية، و مدى االتزام بالسياسات البيئية اموضوعة داخل امؤسسة، كما ستقوم امراجعة بتحديد

احات و حلوا لتغطي كافة امشكات البيئية و التعويض  البيئية، و اأضرار البيئية الي تتسبب ها امؤسسة و ستضع اق
ذ اأضرار.   1عن  

 

 

داف المراجعة البيئية في تقييم اأداء البيئي  الفرع الثاني: أ

داف تلخيص مكن :يلي فيما البيئي للمؤسسة  اأداءالبيئية ي تقييم  امراجعة أ
2

 

شأة التزام مدى فحص .1 ة ام  امخططة مقارنة الرامج خال من البيئة، على وعملياها أنشطتها السلبية اآثار معا

فيذ م ما مع ظمة اإدارية والسياسات واللوائح القوانن ضوء ي فعاً  ت  .ام

اف ودقة صحة مدى تقييم .2 شأة تتحملها واحتملة( الي )الفعلية البيئية واالتزامات لأعباء احاسي والقياس ااع  ام

ة سبيل ي ها احاسي واإفصاح ناحية، والعرض من مالية صورة ي البيئة على السلبية اآثار معا  امالية القوائم ي ع

شأة ها لاستفادة امهتمة وتوصيلها لأطراف أخرى، ناحية من للم اذ ي م  .ثالثة ناحية من قراراها ا

هائي ضمن أو مستقل، تقرير ي التقييم و الفحص بشأن إليه التوصل م ما نتائج عن التقرير .3  مراقب التقرير ال

سابات  .حساباها مراجعة امكلف ؤسسةام عن ا

                                     

 .58، ص2009، شهادة اماجستر ي احاسبة، جامعة تشرين، سوريا، البيئي"دراسة ميدانية" اأداءدور المراجعة الداخلية في تقييم رادة فاروق دريباي،  1
مد سيد درويش، مرجع سابق، ص،   اصر  .20عبد ال 2  
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بيه .4      التعامل احتملة وكيفية البيئية امخاطر إى امراجعة خدمات من امستفيدة اأطراف وكافة اإدارة على الت

راء من مجموعة ااستعانة خال من معها، ؤسسة         ام قدرة على ذ امخاطر آثر بيان مع العاقة، ذو ا

 .ااستمرارية على

 الثاني: مراحل مراجعة اأداء البيئي  مطلبال

تظمة، و ذلك هدف ح حافظ امؤسسة على بيئتها جب عليها القيام مراجعة  أدائها البيئي بصورة مستمرة دورية و م

طوات  تها ي اقرب وقت، فيما يلي ا ظام، و العمل على معا ذا ال التمكن من اكتشاف أوجه قصور أو عدم كفاية 

د القيام بامراجعة البيئية:  الي يقوم ها امراجع ع

 

 المرحلة اأولى: الترتيبات اأولية 

ذ امر  ذ ي  تيبات الي من شاها امسامة ي القيام بامراجعة البيئية، تتضمن  حلة يقوم امراجع مجموعة من ال

تيبات ما يلي:  ال

هائية عن أدائها البيئي. -  التأكد من دعم اإدارة العليا للمراجعة البيئية، و أها تتحمل امسؤولية ال

ظمة و كذا طبيعة  - تمي إليه.التعرف على طبيعة عمل ام  القطاع الذي ت

ارية للقوانن و السياسات البيئية، و ذلك هدف معرفة ما إذا كانت اأمور البيئية  - التعرف على اممارسات ا

الفات نظامية أم ا. تب عليها   ي

ذ امواد. - صول على  اعية، و كذا مصادر ا  معرفة طبيعة امواد امستخدمة ي العمليات الص
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 امستخدمة ي العمليات اإنتاجية.التجهيزات  -

 المرحلة الثانية: اإعداد لخطة المراجعة 

ذ امرحلة:  يتم ي 

داف مراجعة اأداء البيئي: .1 و حديد الغرض  تحديد أ داف مراجعة اأداء البيئي      امقصود من حديد أ

و فحص العمليات، تقدير التكاليف،  ل  حديد مدى االتزام، تقييم اممارسات الي تقوم من القيام بامراجعة البيئية، 

داف امراجعة  بغي أن تتضمن أ فايات و بقايا العملية اإنتاجية أم ماذا ؟ و كحد ادي ي ظمة للتخلص من ال ها ام

ظمة بالقوانن والتشريعات السائدة الي هدف إى ماية البيئة. 1 تقييم مدى التزام ام
 

بغي أن تتضمن مراجعة اأداء البيئي فحص االتزام بالقوانن البيئية  اأداء البيئي:تحديد مجال مراجعة  .2 ي

ية اأساسية مراقبة التلوث، اأثر  وسياسات و إجراءات امؤسسة، حليل الوظائف اإدارية و البيئية، معدات التشغيل، الب

بة، باإضافة  ا من اجاات البيئية للمؤسسة.على اجاات احيطة، مثل اهواء و اماء و ال هيزات الطاقة وغر  إى 

يقوم قسم امراجعة البيئية بتحديد قائد الفريق الذي يتوى تشكيل فريق امراجعة وفقا  تشكيل فريق المراجعة: .3

رات امطلوبة، و يعقد القائد اجتماعا إباغهم اهدف من امراجعة و اإجراءات امطلوبة، ات و ا    كما يتم   للمؤ

داف. اقشة العقبات احتملة و الي قد تعوق دون حقيق اأ ذا ااجتماع حديد و م بغي تشكيل فريق امراجعة  ي    ي

تصن  وع اختصاصات أعضاء الفريق ليضم مراجعن و  موعة من الضوابط أمها: استقالية امراجعن، ت    ي ظل 

 اعة.ي التلوث البيئي و خراء بالص

                                     

صوري،  1 مد م مد رمزي، كمال  مية المستدامةالمراجعة جودي  ، مداخلة مقدمة ضمن املتقى البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة و تحقيق الت
مية امستدامة و الكفاءة ااستخدامية للموارد امتاحة، جامعة فرحات عباس  .11، ص 2008افريل  7/8، -سطيف-العلمي الدو حول الت
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اول فريق امراجعة إخضاع ميع مواقع امؤسسة للمراجعة قدر  تعيين مواقع المراجعة: .4 بغي أن      ي

فايات  ها حجم اموقع، القوانن البيئية، ال اك عدد من العوامل الي تساعد ي اختيار مواقع امراجعة م اإمكان،و 

ة، اأخطار احتملة، عدد العاملن باموقع، ا  تعرض العاملن للخطر. ال

ي مع امعلومات الازمة من تقارير امراجعة  وضع خطة المراجعة: .5 طوة التالية بعد تعين مواقع امراجعة  ا

ذ امعلومات امراجع ي وضع خطة امراجعة و ي حديد العوامل  دم   ، ططات ...ا السابقة و ملفات الشركة و 

بغي البيئية الي تؤثر مباشرة ع ة، و ي ساب أو عملية معي طر امتازم امرتبط          لى برنامج امراجعة فيما يتعلق با

ود التالية: اهدف من امراجعة، سياسات امراجعة القابلة للتطبيق، عدد              أن تتضمن خطة امراجعة الب

دات  امراجعن، مسؤوليات أعضاء فريق امراجعة امختلفن مع اأخذ داف امراجعة، حديد امست ي عن ااعتبار أ

 1امطلوبة.

 المرحلة الثالثة: عملية المراجعة 

    تص عملية امراجعة بتقييم مدى فعالية اأدوات الرقابية، و كذا مدى التزام امؤسسة بالسياسات و القوانن امسطرة 

 ة ما يلي:و الي هدف إى ماية البيئة، تتضمن عملية امراجع

ع و الظروف احيطة  دراسة نظام الرقابة: .1 ذ الدراسة إجراء مسح لعمليات اإنتاج و امص            تتضمن 

الية و إجراء  فايات، و التعليمات ا بغي على امراجع حليل كافة السجات البيئية الي تتضمن سجات ال ا ي و 

بغي على امراجع إجراء مقابات غر رمية الصيانة، التقارير الي حال إى الوكاا ظامية، باإضافة إى ذلك ي      ت ال

 من اجل تفهم نظم الرقابة الداخلية. 

                                     

1
 .24، 23، ص، ص، 2014، دولة فلسطن، نيسان، لبيئة، سلطة جودة ادليل إجراءات التدقيق البيئي  
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ا، و مكن أن تتضمن  اختبار نظم الرقابة الداخلية: .2 ظم الرقابة جب اختبار ميع امعلومات امتعلقة ب مجرد 

فايات، حليل معولية التحكم و الرقابة، باإضافة عملية ااختبار اماحظات امرئية، فحص تقار       ير التخلص من ال

ية بالتلوث.  إى إجراء فحوص لاماكن امع

ظام، بعد ذلك يتم  تقويم نظم الرقابة: .3 اصر امختلفة لل تائج بشان الع بعد اختبار نظم الرقابة تتطلب وضع ال

اقشة أفراد اموقع فيما يتعلق بأوجه  القصور أو عدم الكفاية حول العمليات، الصيانة، امعدات، القوى تلخيص أو م

 العاملة.

فيذ اختبار فحص العمليات: .4 طوي  ت فيذ بعض ااختبارات اأساسية للعمليات الي ت ذا اإجراء ت يتضمن 

ذ العمليات و حليل خطر امراجعة،  فيذ إجراءات امراجعة ااستقصائية لفهم طبيعة  اطر، ت         باإضافة على 

يكل الرقابة الداخلية، يعتمد امراجع ي القيام هذ  ا العوامل البيئية، و تقييم  داف رقابية تأخذ باعتبار إى استخدام أ

بغي  اء زيارة مواقع امراجعة امرتبطة باأداء البيئي، و ي ميع و حليل و تفسر امعلومات قبل و أث     اإجراءات على 

تائج و توصيات عملية أن  ذ امعلومات كافية و موثوق ها، لتوفر أساس معقول إجراء ااختبارات و ل تكون 

 1امراجعة.

 المرحلة الرابعة: تقرير المراجعة البيئية 

ذا التق ة، مثل  ذ امه تهي امراجعة البيئية بإعداد تقرير بيئي يعتمد بواسطة مراجع بيئي مصرح له مزاولة  صلة ت رير 

ظة إبداء  ظة حصوله على خطاب التكليف بالقيام مهمة امراجعة ح  لعمليات امراجعة الي قام ها امراجع، من 

شورة، إذ يعطي انطباعا اجابيا لدى  ذا التقرير إضافة ذات قيمة للقوائم امالية ام ذ العمليات، يعتر  رأيه حول 

                                     

  .26، 25، ص، ، صامرجع  نفس 1
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ذ  -رما- اأخرة قد خضعت للفحص و التحقيق، يعد تقرير امراجع أداة ااتصال الوحيدة امتعاملن مع امؤسسة بان 

ظام البيئي للمؤسسة، مكن  ذا التقرير يعمل امراجع على إبداء رأيه حول ال ارجية، ضمن  بن امراجع و اأطراف ا

ذا التقرير إى قسمن:   تقسيم 

تلكها، طريقة ترتيب  يتضمن اسم امؤسسة مع وصف القسم اأول: ا، نوعية امعدات و التجهيزات الي  مكان تواجد

ع، عمليات التشغيل.  اآات و العمال ي امص

فايات و التخزين  أما القسم الثاني:      فيتكون من نتائج عدم االتزام بالقوانن و السياسات البيئية، إدارة عمليات ال

قل، أنظمة التشغيل، يتضمن التقرير كذلك: مدى التزام امؤسسة بالقوانن البيئية، و ي حالة عدم االتزام      و ال

عت امؤسسة من االتزام، و الظروف البيئية الي قد تؤثر على قدرة  بذلك، يعمل امراجع على تسجيل اأسباب الي م

ات امؤسسة على ااستمرارية ي مزاولة نشاطها ، و توصيات امراجع بشان اأعمال الي يتحتم إجرائها إحداث حسي

ة وراء امشاكل  اء امراجعة، و كذلك امعلومات عن اأسباب الكام مؤثرة على امشاكل و التأثرات الي لوحظت أث

اذ اإجراءات امصححة.  القائمة، ح يتس للتقرير امسامة ي ا

اك تغذية عكسية، و ذلك لتقييم ذا وا تتوقف عملية  د إعداد التقرير فقط، بل ابد أن يكون  امراجعة البيئية ع

اجة إى تدخل امستويات اإدارية امختلفة، سواء  بؤات، و حديد مدى ا رجات عملية امراجعة و مدى مائمتها للت

اتيجيات أو إعادة تقييم التطبيق و ذلك ي ض يكلة ااس وء امخرجات غر امتوقعة، كما أها تؤكد على مدى إعادة 

ها امخرجات، و بالتا امسامة ي حسن  اجة إى مزيد من البيانات و التحليات بشان التأثرات اهامة الي تتضم ا
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تائج و امعلومات الي توي كذلك على ال د أن تقرير امراجع  تتطلبها وكاات  جودة امخرجات، باإضافة إى ما سبق 

 1أجهزة البيئة.

 في تقييم اأداء البيئي ة البيئيةالمطلب الثالث: الصعوبات التي تواج المراجع

م  د قيامهم بتقييم اأداء البيئي للمؤسسات، و من أ ض سبيل امراجعن ع اك العديد من الصعوبات الي تع يوجد 

ذ الصعوبات نذك  2:روابرز 

يم بي .1     ئية مقبولة و متعارف عليها، باإضافة إى عدم وجود فروض و مبادئ خاصة بامراجعة عدم وجود مفا

ا يؤدي إى عدم توافر نظام مائم للمعلومات البيئية على امستوى احلي، يساعد ي توفر البيانات       البيئية، 

د القيام بامراجعة البيئية. شاد ها ع  الي مكن للمراجع ااس

ا و عدم  عدم .2 ا و معاير ددة يتم استخدامها ي عملية امراجعة البيئية، و ذلك لعدم تكامل إطار وجود معاير 

 وجود إلزام قانوي جر امراجع على القيام ها.

يل العلمي و امعرفة بالقوانن  .3 ال امراجعة البيئية، من حيث التأ ل و مدرب ي  عدم وجود فريق عمل للمراجع مؤ

ماية البيئة. حاللوائو  اصة   و التشريعات احلية و الدولية ا

يم البيئية للمحاسبة  .4   عدم وجود إطار للمحاسبة البيئية ي امؤسسات ااقتصادية، أو عدم مسايرة احاسبة للمفا

             عن الثروة ااقتصادية للمشروعات، و ذلك ناتج عن امشكات و الصعوبات الي تواجهها احاسبة 

عكس بطريقة مباشرة على عملية امراجعة البيئية.  البيئية، و الي ت

                                     

 1
مد    صوريجودي  مد م  .12، 11مرجع سابق، ص، ص، ، رمزي، كمال 
 .73 ، مرجع سابق، صرادة فاروق دريباي  2
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اات بسبب أن تكاليف امراجعة  .5 تمام اإدارة بالعوامل البيئية و بإنشاء إدارة للمراجعة البيئية ي كثر من ا ضعف ا

كيز على اهدف الوحيد الذي يوا ية. البيئية مرتفعة، حيث أن اإدارة تقوم بال و حقيق أعلى معدات ر  جهها، و 

اسق ي السياسات البيئية، و وجود كثر  .6         اتسام امخاطر البيئية بالتداخل و التعقيد، و ي امقابل ا يوجد ت

ا يصعب معه حديد مراكز امسؤولية.  من السياسات البيئية الي تغفل البعد البيئي، 

كم على اأداء بطريعدم وضوح اأداء امستهدف من ب .7 ا يؤدي إى احتمال ا قة ا تتوافق عض السياسات البيئية، 

داف امسطرة.  مع اأ

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 صة:الخا

تج  ذا الفصل نست سبة للمؤسسة، حيث  أنمن خال        دور امراجعة البيئية ي تقييم اأداء البيئي بالغ اأمية بال

       امعياري واأداء الفعلي اأداء بن امطابقة خال من امتاحة اموارد استخدام من التأكد إى يهدف نظام انه

 تلفة كفاءة ماذج ذلك ي ويستخدم امختلفة، البيئية تشريعاتوال القوانن تطبيق ي االتزام مدى من والتأكد، امخطط
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ماذج ذ وتستخدم اءا أبعاد عدة ال  حديد نستطيع البيئي اأداء تقييم مؤشرات باستخدام و اأبعاد ذ على وب

افع تكاليف وتتبع وقياس يد لأداء البيئي ي امؤسسة. التقييم بغية اه تقوم الي والرامج اأنشطة وم  ا
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