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 إطار تنظيري مقترح  لمراجعة األداء البيئي

 

   *طفى عبدالفتاح مصطفى الموافىمص

 
  المنوفية جامعة  –احث دراسات عليا ب*

 

 مستخلص الدراسة:

إختصت الدراسة بمراجعة األداء البيئي إعتمادا على إطار إقترحه الباحث، وإستهدفت فى سياق ذلك توفير إجابات حول 

ص ومراجعة األداء البيئي، وقد إقترح الباحث نموذج تنظيرى إلختبارات مدى اإللتزاا  ومزدى طبيعة األداء البيئي، أبعاد فح

التحقززم مززم سززدمة األداء البيئززي، امززا قززا  الباحززث ب سززتقراء متموعززة مززم الدراسززات الرززابقة ذات الصززلة بالظززا ر  البح يززة 

 ثر  على جود  األداء البيئي. للدراسة والتى اشف معظمها عم وجود متموعة مم التحديات والقيود المؤ

 وقد إنتهت الدراسة إلى ضرورة تطوير إستراتيجية لمراجعة األداء البيئي من المنظورين القانونى والبيئي.
 

 ال : مقدمة :او

يرجع تاريخ تطور مراجعة األداء البيئي إلى بداية ال مانينات مزم القزرا الما زي فزي الو يزات المتحزد  األمريثيزة حيزث 

صززول الحززوادب البيئيززة إلززى تعززرك بعززص الشززراات الصززناعية  نززاو إلززى دفززع تعويةززات و رامززات  ا لززة نتيتززة أدى ح

للمرئولية عم األ رار التي نشأت مم تلك الحوادب وفقا لمبدأ ) على الملوب أا يدفع ال مم(
1

. ولقزد أههزرت تلزك األحزداب 

امزا تةزمم أا الزنظل المطبقزة داخز  تلزك المؤسرزات واز   الحاجة إلى آلية داخلية تةمم عد  تثرار حدوب تلزك الحزوادب،

اإلجززراءات والوسززا   المرززتودمة سززول تززؤدا إلززى التوافززم مززع التشززريعات البيئيززة القا مززة. ولقززد تشززابه ذلززك مززع ا ليززات 

رزمية . المراجزع المرتودمة بالفع  االمراجعة المالية داخ  الشراات أو ما يعرل أحيانا بالمراجعة الداخلية. لذا فقد أطلقزت ت

البيئي أسو  بالمراجعة المالية، ثل اخذ  زذا المفهزو  فزي التطزور وا نتشزار 
2

، وفزى سزياق ذو يرازا  زذا البحزث علزى طبيعزة 

 وآليات وأبعاد مراجعة األداء البيئي ومااياه النربية.
 

 ثانيا : مشكلة وأسئلة الدراسة :

ي ودورا لزدداء البيئزي بواسزطة أفزراد متوصصزيم مزم داخز  أو تتولى مراجعزة األداء البيئزى فحزص مزنظل ومو زوع     

خارج الوحزد  ا قتصزادية ، للتأازد مزم ا لتزاا  بزالقوانيم والرياسزات ا داريزة البيئيزة وتقيزيل فعاليزة البزرامب ا داريزة البيئيزة 

وتوصي  النتا ب التي يتل التوص  إليها إلى األطرال المهتمة 
3
. 

      

، حيث تل تعريف مراجعة  األداء البيئي بأنه عبار  عم " عملية فحص انتقزادا دورا  EPAحماية البيئة  تعريف واالة     

مززنظل وموثززم ومو ززوعي بواسززطة المؤسرززة أو بواسززطة جهززة مرززتقلة ذات سززلطة قانونيززة للعمليززات القانونيززة وللعمليززات 

لبيئة ومتغيراتها اإلنتاجية، وما يرتبط منها مم أنشطة فرعية لتحديد تأثير ا على ا
4
. 

إلززى تبنززى برنززامب    The commission of the European communitiesوقززد سززعت لتنززة ا تحززاد األوربززي 

EMAS  لإلدار  والمراجعة الذى أقر حتمية قيا  المؤسرات عمز  مراجعزة بيئيزة ونشزر نتا تهزا فزي صزور  قا مزة بيئيزة يزتل

ةزمم ذلزك البرنزامب مراجعزة  األداء البيئزي علزى أنزه عبزار  عزم  " عمليزة التصديم عليها عم طريم مراجعيم معتمديم وت

فحص تهدل إلى التأاد مم ا لتاا  بالنظل البيئية والتأاد مم أا البيانات والمعلومات الزوارد  بالقا مزة البيئيزة يمثزم ا عتمزاد 

ةعليها وأنه قد تل توفير اافة التفاصي  عم القةايا البيئية الهامة والمد م
5
  . 

                                                           
1
رة لتقييم أداء املنظمة، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل: أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، جامعة املسيلة، كلية بن افرج زوينة، توافر اإلفصاح والتدقيق البيئي ضرو  - 

 10-5، ص  2008العلوم االقتصادية وعلوم تسري والعلوم التجارية، 
2
ية املستدامة، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل: التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ، متاح بالرقي تيجاين، غريب عبد احلليم، نظام احملاسبة اخلضراء يف إطار التنم - 

 530-350، ص  2008اجلزائر، 0على موقع جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 433لدار التامعية، اإلسثندرية، ص جورج دانيال  الي، تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشثدت المعاصر  وتحديات األلفية ال ال ة، ا - 3
 134أميم الريد احمد لطفي، المراحعة البيئية، مرجع سبم ذاره، ص  - 4
 426إبرا يل عبد التلي  الريد، مرجع سبم ذاره، ص  - 5
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( أنشززطة مراجعززة  األداء البيئززي باعتبززاره  " أدا  إداريززة تعمزز  علززى التقيززيل  ICCامززا تبنززت الغرفززة الدوليززة التتاريززة  )

الدورا الموثم والمزنظل لمزدى افزاء  أداء نظزا  اإلدار  البيئيزة، ومزدى ا تمزا  اإلدار  بحمايزة البيئزة مزم خزدل الرقابزة علزى 

ذ البززرامب والرياسززات المرتبطززة باألنشززطة البيئيززة والتززي مززم خدلهززا يززتل الوفززاء . بمتطلبززات األنشززطة البيئيززة، ومززدى تنفيزز

التشريعات والقوانيم البيئية
1

. " 
 

ومم خدل ما سبم يتةز  أا مراجعزة األداء البيئزي إمزا أا يزتل مزم طزرل المؤسرزة وذلزك با عتمزاد علزى قرزل التزدقيم 

اسطة جهة خارجية مرتقلة، وذلزك با سزتعانة بزالمراجعيم الوزارجيم. وبالتزالي فز ا الداخلي في المؤسرة   نتاز ا، وإما بو

مراجعة األداء البيئي قد يثوا مراجعة وتدقيم داخلي ترتود  نتا ته أل راك إدار  المؤسرة، أو قد يثوا مراجعزة وتزدقيم 

 خارجي ترتود  نتا ته أل راك جهات أخرى.

 -تيين لبلورة المشكلة البحثية :ويمكن في سياق ذلك رصد السؤالين اآل

 ما ي طبيعة مراجعة األداء البيئي ؟ -1

 ما  ي أ ل متا ت وأبعاد ومراجعة األداء البيئي ؟ -2
 

 ثالثا : أهداف البحث:

 -يسعى البحث الى :

 توصيف طبيعة مراجعة األداء البيئى. -1

 دراسة وتحلي وتقييل متا ت وأبعاد مراجعة األداء البيئى. -2

 

 االطار النظري للبحث:رابعا : 

جميع أنواع مراجعة األداء البيئي يمثزم أا تصزنف إلزى سزبعة أنزواع، بحيزث يمثزم أا تزؤدى اتزدقيم داخلزي أو بواسزطة 

تنظيمات خارجية متوصصة أو بواسطة مدققوا خارجيوا، وأيا ااا القا ل بالتدقيم ف ا التصنيف ينطوا على ما يلي
2
 - 

ما إذا اانت األنشطة والعمليات تتل في نطزاق القيزود القانونيزة التزي تفر زها التشزريعات و زي    و ي تحديدتدقيق االلتزام -أ

 -تنطوا على تقييل مفص  للعمليات الما ية والحالية والموططة، و ذا التصنيف يتةمم ثدثة أنشطة  

بصزفة خاصزة مو زع ا تمزا  تقييل أولي يرتود  لتوجيه النظر نحزو متزا ت المشزاا  المحتملزة والتزي يتزك أا تثزوا  -

 نشاط التدقيم في المرتقب ؛

فحص بيئي وتقييل مواقع يتل القيا  به إذا ما أههرت المرحلة الرابقة أا  ناو مواطر تلوب وعزد  توافزم و زذا النشزاط  -

 يتةمم تفرير التحلي  الفني.
 

 مزز  بطريقززة مد مززة إلدار  األخطززار البيئيززة ا تعنهززويراززا علززى األنظمززة القا مززة للتأاززد مززم أ تدددقيق نظددام إدارة البيئددة: -ب

 المرتقبلية؛
 

وتراا علزى تقيزيل ا لتاامزات البيئيزة المحتملزة المرتبطزة بعمليزة ا قتنزاء أو الحيزاز  والتزي قزد  تدقيق اقتناء الممتلكات: -جـ 

ترزتودمها البنزوو ومشزترا تايد عم القيمة  الروقية لدص  بربك تلوي ه للبيئة.  نزاو أدوات إلدار  الموزاطر يمثزم أا 

 األرا ي، وواا ت اإلقراك وأا تنظيل يشترا أرا ي بترهيدت أو يقبلها اهبة أو تبرع.
 

و ي تتةمم تعقك المزواد الةزار  حيزث يتزك تعقبهزا مزم لحظزة نشزأتها  تدقيق مستودعات المعالجة وسهولة التخلص: -د

مزا أا المرزؤولية تحمز  أيةزا للمالزك والمرزتأجر والمزدير  حتى التولص منها. واز  مزدو  زذه المزواد مرزؤولوا عنهزا ا

 والمقرك.

و زي تنطزوا علزى تقيزيل للعمليزات يوزد  فزي تحديزد فزرص تقليز  النفايزات والمولفزات إلزى " حزد ا  تدقيق مند  التلدو : -هـ 

 ا دنى، ومنع التلوب في منبعه بد  مم الرقابة عند نهاية العملية.

                                                           
1
 دار المطبوعات، األنظمة االلكترونية، التطبيقات الحديثة  كمال خليفة أبو زيد، وآخرون،، المراجعة الخارجية للقوائم المالية ) اإلطار النظري، معايير المراجعة، مراجعة - 

 .457 -456، ص  2008الجامعية ، اسكندرية، 

كمال محمد منصوري، جودي محمد رمزي، المراجعة البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة، مداخلة في ملتقى  - 2

 65-60ص  ، 2008 والكفاءة االستخدامين للموارد .متاح على موقع جامعة فرحات عباس، الدولي بعنوان التنمية المستدامة،
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و زي تنطزوا علزى فحزص قزانوني فنزي لتحديزد قزيل ا لتاامزات المحملزة والمرتبطزة ئيدة المحتملدة: تدقيق االلتزامدات البي -و

 بمرا   بيئية محدد ، وذلك مع التقرير عم  ذه ا لتاامات.
 

دل تزوفير قزدر مزم التأازد بزأا المنزتب متوافزم مزع القيزود و ي تنطوا علزى تقيزيل عمليزة ا نتزاج وذلزك  تدقيق المنتج: -ز

مع ا  تمامات البيئية الحراسة. وتتدر اإلشار  إلى أا  ذه األنواع مم التدقيم لدداء البيئي   تؤدى الها مزر  المحدد  و

 واحد  بواسطة المدقم الداخلي أو الوارجي، ولثم يمثم أا تؤدى بصور  فردية أو بمايب منها.

 

 خامسا : االطار التنظيري المقترح للبحث:

 . غيرات ا طار التنظيرا المقترح للبحثالتدفم التالي يو   أ ل مت

 

 ختبارات االلتزام              ا    اختبارات التحقق                                                          

 
 

 المراجعة والتدقيق                        المراجعة والتدقيق الخارجي لألداء البيئي                                              

  
 

 لداخلى لالداء البيئىا

 لقيود والتحديات                                                         المزايا النسبية                              

 

 المصدر : إعداد الباحث
 

 سادسا : االطار التنظيرى للبحث :

التززدقيم داخزز  الؤسرززة ، يهززتل بمراجعززة وتززدقيم أنشززطة المؤسرززة خززدل فتززرات زمنيززة تعتبززر عناصززر نظززا  المراجعززة و

محززدد  ترززمى بفتززر  التززدقيم حيززث تثززوا أقزز  مززم ثدثززة سززنوات، يقززو   ززذه العمليززة متموعززة مززم األفززراد يشززتغلوا داخزز  

ا يثونوا مرتقليم وحيزادييم عزم المؤسرة، ومم أج  توافر المو وعية والولو مم التحيا، ف ا  ؤ ء األفراد يشترط فيهل أ

المعرفزة  -سواء على المرتوى الفردا او التماعي –المو وع واألنشطة مح  التدقيم، اما يشترط في  ؤ ء األفراد اذلك 

والمهارات، التي تثوا مطلوبة ألداء  ذا العم 
1
 . 

 

المراجعة والتدقيق  الداخلي لألداء البيئي يمكن أن يغطى المجاالت التالية
2
: 

 

  وذلززك للتحقززم مززم ا لتززاا  البيئززي داخزز  الوحززد  بالرياسززات compliance audit  مراجعددة وتدددقيق االلتددزام -1

 المو وعة وبالقوانيم والتشريعات واألنظمة المحدد  لمتطلبات  ذا األداء.
 

مؤسرة، خاصة وأنه مزم وذلك للوقول على الثيفية التي يعم  بها نظا  إدار  البيئية بال تدقيق نظام اإلدارة البيئية: -2

المدحظ أا العديد مم الهيئات والرلطات العاملة في متال حماية البيئة تلقي بزاللو  علزى أنظمزة اإلدار  البيئيزة فزي 

 حالة الفش  البيئي، ومم أم لة ذلك مراجعة وتدقيم إدار  المولفات والنفايات الناتتة عم نشاط المؤسرة.
 

وذلك للتحقم مم سدمة القياس واإلفصزاح لثثزار الناتتزة عزم الممارسزات البيئيزة يئية: تدقيق عملية المحاسبة الب    -3

 وانعثاسا ا على القوا ل المالية المنشور .
 

وتقزو  اافززة المؤسرزات بززالتقرير عززم المعلومزات البيئيززة يمثززم أا يزتل نشززر ا سزواء فززي تقارير ززا الرزنوية أو فززي تقريززر  

 بأا المعلومات البيئية يمثم أا يتل نشر ا في تقرير بيئية واجتماعية أو تقرير ا ستدامة. منفصلة، وقد سبم اإلشار  أيةا 

 verifiedوالتدير بالمدحظة أيةا ف ا عدد المؤسرات توتار أا تثوا لديها معلومات بيئيزة مدققزة أو تزل التحقزم منهزا 

or audited  حيززث أنززه  يززر مززرتبط بالمتطلبززات القانونيززة أو ، ذلززك التززدقيم أو التحقززم يعتبززر اختياريززا ولززي  إلااميززا ،

يتطلزك مزم المرزتليم أا يقزو  بنشزر  14001.إا ا يزاوا  14001التشريعات أو مع تلك المتعلقة بمعايير أو خطط با  ياو 

                                                           
1
 522 - 568، ص  2007أميم الريد احمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأاد، اإلسثندرية، الدار التامعية،  - 
2
 456-455امال خليفة أبو زيد وآخروا، مرجع سبم ذاره، ص  - 

 آليات مراجعة االداء البيئى

 تصنيف طرق مراجعة االداء البيئى

 محددات جودة مراجعة االداء البيئى
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ومزات البيئيزة لل تتطلك أا يتل التحقم مم وتدقيم تلزك المعل انها سياستهل البيئية، إ  أنها لل تتطلك أا افصاحات أخرى. اما 

 التي يتل التقرير عليها خارجيا. 

يتل تدقيقه والتحقزم منزه خارجيزا. ويتنزاقص  EMSعدو  على ذلك تتطلك مم المرتليم أا يثوا لديهل نظا  إدار  بيئية 

نويا، الذا يتطلك مم المرزتليم أا يقومزوا بنشزر قزوا ل بيئيزة يزتل تزدقيقها سز EMASذلك مع نظا  اإلدار  والتدقيم األوربي 

علززى نظززا  اإلدار  البيئززي واافززة العناصززر األخززرى الواصززة يثززوا  Audit Programmeوأيةززا لززديهل برنززامب مراجعززة 

 -شهرا، وجدير بالذار فاا ا لية الواصة بالمتابعة والرقابزة علزى األداء البيئزي 36بالترتي  يتل تدقيقها في فتر    تايد عم 

 حد عناصر نظا  اإلدار  البيئية. تعتبر ا -بمعنى أخر التدقيم البيئي

وتجدر اإلشارة إلى أن سلسلة معدايير اإليدزو وضدعت مجموعدة مدن عشدرين معيدارا فدي مجداا اإلدارة البيئيدة وفدي مدا 

 يتعلق بتدقيق األداء البيئي فقد تضمنت ثالثة معايير يتعين تطبيقها وهي:

 EMSتدقيم التاء ا ول  تدقيم أنظمة اإلدار  البيئية .إرشادات لتدقيم األداء البيئي  إجراءات  - 14011اياو   -1

  C A إرشادات لتدقيم األداء البيئي  إجراءات تدقيم التاء ال اني  تدقيم ا لتاا  - 14011اياو  -2

 إرشادات تدقيم األداء البيئي  إجراءات تدقيم التاء ال الث  تدقيم القوا ل البيئية. - 14011اياو  - 3

عدة صعوبات في تكتنف هذا النوع من التدقيق وهذا مدن خدالا ثالثدة عوامدي رةيسدية هدي علدى وجده التحديدد إال أنه هناك 

 كما يلي:

 نقص المعايير والمقايي  المقبولة بصفة عامة أل راك التقرير البيئي؛ - 1

معلومات التي يتل تةمينها  ياب مؤشرات األداء الثمية المقبولة عموما وبربك الطبيعة الذاتية والنوعية لث ير مم ال -2

 في تلك التقارير؛

 نقص معايير التحقم المقبولة بوجه عا  أو معايير التأاد والغياب العا  ألدلة اإلثبات الحاسمة. -3
 

ويرى الباحث في ضوء ما سبق أن مراجعدة االداء البيئدي يحقدق مجموعدة مدن المزايدا النسدبية بدراج مدا يواجهده مدن 

 يوضح هذا التوجه.قيود ، والجدوا االتي 

 المزايا النسبية 

 مراجعة ا داء البيئي الداخلي - المراجعة والتحقم الوارجي -

 تتنك ا لتاامات ذات الصلة بالبيئة - شهر  أو صور  معازه للشراة -

 عمليات تشغيلية اا ر افاء )وفورات التثلفة( - مصداقية معاز  للمعلومات البيئية والمالية المنشور  -

 أقراط تأميم منوفةه - لفحوصات القانونية المرتبطة باألمور البيئيةمواطر منوفةه  -

موزززاطر منوفةزززه للتقا زززي  زززد التةزززلي  عزززم طريزززم مرززززتودمي  -

 المعلومات البيئية المنشور 

قزززرارات اداريزززة محرزززنة تزززؤدى الزززى تعايزززا ا داء  -

 المالي والبيئي

قززرارات اسززت مارية محرززنة عززم طريززم المرززت مريم والززدعل المحتمزز   -

 تاايدالم

 ادار  بيئية محرنة وتعايا حماية البيئة -

 ادار  محرنة للمواطر - تحرينات في نظل ا دار  البيئية وأساليك الرقابة الداخلية ونظل التقرير -

 شهر  أو صور  معازه للشراة - 

 القيود والتحديات 

ة والتززدقيم التززي   تغطززى نتززا ب معاارززة للمراجعزز -  ياب معايير مقبولة ومتعارل عيها للتقرير والتحقم البيئي -

 انتهااات المتطلبات القانونية البيئية

مزززوارد مطلوبزززة تطزززوير وتنفيزززذ والحفزززاه ببرنزززامب  - نتا ب معاارة محتملة للتقرير عم المعلومات البيئية -

 مراجعة وتدقيم ا داء البيئي

التي تحدب فزي الترزهيدت محز  المراجعزة التروية  - تثاليف مرتفعة   نتاج التقارير البيئية وإخةاعها للمراجعة والتدقيم -

 والتدقيم
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 591المصدر  أميم الريد احمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأاد، مرجع سبم ذاره، ص 
 

 سابعا : أهج الدراسات السابقة ذات الصلة بالبحث:

  (،" 2006دراسة : " سليمان)
1
. 

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية في حوكمة الشركات

أادت الدراسة على أ مية وجود  يئات رقابية فعالة تعمز  علزى المراقبزة  وا شزرال علزى شزفافية البيانزات والمعلومزات 

إلزى زيزاد   التي تصدر ا الشراات باإل افة إلى التطورات الذا وصلت إليها مهنة المحاسبة والتدقيم البيئى،  از   زذا أدى

ا  تما  بمفهو  حوامة الشراات وإلاا  الشراات بتطبيم أفة  الممارسات التي تةمم التطبيزم الرزليل  لزه، وخاصزة تلزك 

  بزدأ عمز  لتنزة مراقبزة عمليزات البورصزة األمريثيزة،  1989الشراات المرت  اسمها لدى البورصات ، وفي أواخزر سزنة 

 ، امززا أدت إلززى تقويززة اإلفصززاح والتززوايدت  1992ثافزز ت التنفيززذييم سززنة وأدت إلززى اإلصززدحات التززي تعر ززت لهززا م

القانونية، ومنذ ذلك الحيم تزل تثزويم عزد  لتزاا فزي الو يزات المتحزد  األمريثيزة، وصزدرت عزد  تقزارير منهزا تقريزر اللتنزة 

مهنزة المزدقم المرزتق ، وتقريزر  AICPA  مزم  1987الوطنية بشأا ا حتيال والتدلي  في التقزارير الماليزة لتنزة تريزدواا 

 ،  1994لزز  ا ستشززارا  سززتقدل المحاسززبة لمتمززع األمريثززي للمحاسززبيم القززانونييم المتإلززى مثتززك المراجعززة العامززة وا

   لتحريم فعالية لتاا محاسبة الشراات، واانت تتم   األ دال في إ افة متطلبات جديزد   1999وتقرير لتنة بلو يريبوا 

 جرا ل جديد  مرتبطة بالغش، زياد  العقوبات التنا ية عم ا نتهااات التو رية لقوانيم األوراق المالية. لإلفصاح، واشف
 

 ("20092دراسة :" كماا وآخرون) 

 "حوكمة الشركات ودورها في التقليي من عمليات التضليي في األسواق المالية والحد من وقوع األزمات"

امة باعتبار ا مم التتزارب ال ريزة خاصزة منزذ إنشزاء المعهزد المزالياا لحوامزة رصدت الدراسة تتربة ماليايا في الحو

الشزراات، وأو ز  تقريزر لتنززة التمويز  لحوامزة الشزراات فززي ماليايزا معنزى حوامزة الشززراات " زي عبزار  عزم عمليززات 

وتحقيززم األ ززدال و ياازز  ترززتود  لتوجيززه وإدار  شززئوا الشززراات لتحرززيم وزيززاد  ازد ززار األعمززال ومرززئولية الشززراات 

النها ية على المدى الطوي  لتعظيل القيمة لحملة األسهل "، وقد اعتمدت ماليايا على تطوير حوامة الشراات با عتماد علزى 

عد  مصادر منها القانوا المالياا لحوامة الشراات الذا و ع متموعة مم المبادئ التي توص متلز  اإلدار  مزم حيزث 

اءلة والمرا ميم والتزدقيم. ومزم أ زل التوصزيات اإلفصزاح اإلجبزارا عزم مزدى اإلذعزاا لقزانوا مثافأ  متل  اإلدار  والمر

حوامة الشراات المالياا. وفي ماليايا يمثم النظزر إلزى نزوعيم مزم آليزات الحوامزة، ا ليزات الداخليزة المتم لزة فزي متلز  

والنظزا  القزانوني لهزا باإل زافة إلزى إمثانيزة تحرزيم  اإلدار  والملثية، وأخرى خارجية متم لة في قيا  الروق برقابة الشزراة

حوامززة الشززراات فززي الشززراات الماليايززة عززم طريززم الملثيززة األجنبيززة أو ا شززتراو والتحززالف ا سززتراتيتي مززع المنشزز ت 

مؤسرزات المحلية أو األجنبية ويقزد  ذلزك للمنشزأ  منزافع ابيزر  حيزث أا  زذه ا نزدماجات وا تحزادات تزتل فزي الشزراات أو ال

 المالية م   البنوو وشراات إنتاجية، أو المؤسرات والشراات الصناعية .
 

 ( ": دراسةokabe.20043) 

 بين حوكمة الشركات والنظام المالي ختبار العالقة ا 

راززات  ززذه الدراسززة علززى جززو ر حوامززة الشززراات فززي اليابززاا، فالحوامززة مززم منظززور حملززة األسززهل )مززدخ  الواالززة( 

تبزروا وازدء عزنهل، ويزتل و زع  زوابط ا نةزباط وال زواب والعقزاب للشزراة مزم خزدل سزوق رأسزمال و زذا المدرييم يع

النظا  تتبعه الشراات في أمريثا وانتلترا. أما الحوامة مم منظور أصحاب المصال  فالشراة في ه   ذا المنظور مملواة 

ال واب والعقاب للشراة مم خدل المقرك )البنك لث  صاحك حم أو ما يعرل بأصحاب المصالحة ويتل و ع ا نةباط و

و ذا النظا  تتبعه الشراات في ألمانيا والياباا(، أما خصا ص التموي  الياباني تريطر عليه البنوو، لذلك فاا قواعزد الةزبط 

ي فالحوامزة فزي وال واب والعقاب تتل مزم خزدل البنزك، امزا أا الودا زع البنثيزة ترزيطر علزى محفظزة األوراق الماليزة وبالتزال

الشراات اليابانية تتل مم خدل رقابة البنك الر يري ونظا  حقوق التصويت ترتطيع مراقبة الشراات مزم خزدل مراقبزة از  

 مدير على حدى للتأاد مم انه   يتصرل بانتهازية وبالتالي تعتبر آلية للرقابة على الشراات وعلى اإلدار  التنفيذية العليا. 

 

 

 

                                                           
1
 100-79،ص 2006د مصطفى سليمان، " جتربة الواليات املتحدة االمريكية  يف حوكمة الشركات "،  مرجع سبق ذكره، حمم - 

2
مع  –بوعظم كمال، زايدي عبد السالم، حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات  - 

 10ص 2009، امللتقى الدويل حول احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، عنابه، -الشركات يف بيئة األعمال الدولية اإلشارة إىل واقع . حوكمة
3
 www.jps-dir.net،2004أواابا، " اختبار العدقة بيم حوامة الشراات والنظا  المالى"، الدراسة متاحة على موقع - 
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 2003هللا "،) دراسة :"عبد (      

 .)االنتوساي( العليا الرقابة ألجهزة الدولية- المنظمة مبادئ ضوء في األردن في المحاسبة ديوان رقابة 

 والقواعزد المبزادئ مزم خدل متموعة الهاشمية مم األردنية المملثة في المحاسبة ديواا رقابة تقييل إلى راسة الد  دفت

 :أ مها النتا ب مم عدد إلى الدراسة وتوصلت العامة ا نتوساا الرقابة ألجها  لدوليةا المنظمة عم الصادر  الرقابية

 مول وشز الماليزة واإلداريزة ا سزتقدلية حيزث مزم المحاسزبة ديزواا قزانوا فزي جو ريزة تعديدت إجراء إلى الحاجة  -1

 .بالحصانة الديواا موهفي وابار ر ي 

 الرقابزة أجهزا  وجزه ومنهزا  زعف أامز  علزى ألعمزالهل تزأديتهل ادو تحزول مشزاا  مزم يعزانوا الزديواا مدققي أا -2

  .عاتقهل على الملقى العم  حتلع م مقارنة الديواا موهفي عدد وقلة الحثومية والدوا ر الوزارات في  الداخلية

 :اهمهأ التوصيات من عدد سةراالد وقدمت

 ة.المحاسب وااودي التشريعية الرلطة بيم التعاوا وزياد  المحاسبة قانوا تعدي  -1

 تمك في إدارية بأعلى سلطة وربطها والمتوصصة المؤ لة بالثوادر وتاويد ا الداخلية الرقابة وحدات دور تفعي   -2

 .المؤسرات
 

 ثامنا: خالصة البحث وتوصياته :

ى ، أختص البحزث با طزار التنظيزرى المقتزرح مراجعزة ا داء البيئزى  ، واسزتهدل توصزيف طبيعزة مراجعزة األداء البيئز

ودراسة وتحلي  وتقييل متا ت وأبعزاد مراجعزة األداء البيئزى، وقزد إرتثزا علزى سزؤاليم  مزا ، مزا ي طبيعزة مراجعزة األداء 

 البيئي  ، ما  ي أ ل متا ت وأبعاد ومراجعة األداء البيئي .

 زى   ا ليزات والطزرق وفى  ذا الرياق اقترح الباحث اطار تنظيرى لمراجعزة ا داء البيئزى مبنزى علزى ثدثزة مرزتويات 

 والمحددات لمراجعة ا داء البيئي.

 ويقترح الباحث فيما يلى أهج توصيات البحث:

 ززرور  تطززوير اسززتراتيتية البقززاء  وا سززتمرار لنشززاط الشززراة  ا قتصززادا، مززع تحرززيم افززاء  أدا هززا بززا لتاا   -1

   للموارد.بحوامة الشراات للمحافظة على المؤسرات  ا قتصادية والتوصيص األم 

إصدار القوانيم والتعليمات المنظمة والمتعلقة بالتوانك البيئية التي تفرك على المراجعيم الداخلييم والوارجييم   -2

 ا  تما  خاصة في ه  تحديات التنمية المرتدامة.

ت عمز  يتك على المهتميم بالمهنة خاصة أساتذ  المحاسزبة والمراجعزة والتزدقيم البيئزي  عقزد مزؤتمرات و ورشزا  -3

مهمتها األساسية ا ستقرار علزى مقزايي  عمليزة المراجعزة وتقزيل مزااعل اإلدار  بشزاا األداء البيئزي بصزفة خاصزة 

 باعتبار انه  ناو استقرار على مقايي  األداء المالي لدستدامة.

بزادر  العالميزة إمثانية دمب مقايي  األداء المتزوازا المرزتدامة وإرشزادات التقريزر عزم ا سزتدامة الصزادر  عزم م  -4

 .GRIلإلفصاح مع التقرير المالي الرا م. 

يتك على أقرا  المحاسبة والمراجعة في التامعة ا  تما  بتدري  دور المراجع  الداخلي والوارجي في مراجعة   -5

 ى.وتدقيم وتقييل مااعل اإلدار  بشاا التوانك البيئية وا جتماعية وا قتصادية للتنمية المرتدامة مم جهة أخر

تفعيزز  دور جمعيززة المحاسززبيم والمززراجعيم المصززرية فززى ا شززرال علززى الممارسززة المهنيززة لمراجعززة وتززدقيم  -6

 الحرابات في متال خدمة التنمية المرتدامة.

 تاسعا : مراج  البحث :

 ، مدخ  إلى التدقيم مم الناحية النظرية والعملية، دار وا   للنشر، عماا، 2004التميمي هادي (1

  مصر، القا ر ، والنشر، للطباعة حورس المهنية، المراجعة معايير ، 2005احمد لطفيأمين السيد  (2

 ، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأاد، اإلسثندرية، الدار التامعية، . 2007أمين السيد احمد لطفي (3

-www.jpsموقززع اختبزار العدقزة بززيم حوامزة الشزراات والنظزا  المززالى"، الدراسزة متاحزة علزى "2004أوكابدا،  (4

dir.net، 

، نظزا  المحاسزبة الوةزراء فزي إطزار التنميزة المرزتدامة، مداخلزة  زمم  2008بالرقي تيجاني، اربي عبد الحلديج (5

المؤتمر العلمي الدولي  التنمية المرتدامة والثفاء  ا ستودامية للموارد ، متاح علزى موقزع جامعزة فرحزات عبزاس، 

 التاا ر،.0سطيف، 



 طفى عبدالفتاح مصطفى الموافىمص

 53 

، تززوافر اإلفصززاح والتززدقيم البيئززي  ززرور  لتقيززيل أداء المنظمززة، مداخلززة  ززمم المززؤتمر . 2008بددن افددري زوينددة (6

العلمي الدولي  أداء وفعاليزة المنظمزة فزي هز  التنميزة المرزتدامة، جامعزة المرزيلة، اليزة العلزو  ا قتصزادية وعلزو  

 ترير والعلو  التتارية، 

ات ودور ا في التقليز  مزم عمليزات التةزلي  فزي األسزواق ، حوامة الشرا 2009بوعظج كماا، زايدي عبد السالم (7

، الملتقزى -مزع اإلشزار  إلزى واقزع . حوامزة الشزراات فزي بيئزة األعمزال الدوليزة،المالية والحزد مزم وقزوع األزمزات 

 الدولي حول الحوامة وأخدقيات األعمال في المؤسرات، عنابه،.

هزة المشزثدت المعاصزر  وتحزديات األلفيزة ال ال زة، الزدار ، تطزوير مهنزة المراجعزة لمواج2008جوري دانياا االي (8

 التامعية، اإلسثندرية، 

 الرقابة المالية في القطاع الحثومي "،  عماا  دار جهينة لنشر والتوريد. عماا ، ،"،2004حماد أكرم إبراهيج  (9

جعزة العربيزة والدوليزة وفقزا لمعزايير المرا –، موسوعة المراجعة الوارجية الحدي زة  2009عبد الوهاب نصر علي  (10
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