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 دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة في الشركات الصناعية 
 من وجية نظر المراجعين الخارجيين

 

 إيناس مفتاح العريفيأ. 
 جامعة المرقب –قسم المحاسبة، كمية االقتصاد والتجارة 

Enasalarifi82@gmail.com 

 
تيدف الدراسة في التعرف عمى دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية  :مستخمصال

المستدامة وكذلك التعرف عمى الوضع الحالي لممراجعة البيئية في ليبيا وكيفية اإلفصاح عن 
األداء البيئي ، ومدى إدراك المراجعين في ليبيا لمفيوم المراجعة البيئية وأىدافيا وأبعاد تطبيقيا 
داخل المؤسسات الميبية ، والتعرف عمى الصعوبات والمشاكل التي تعترض استخدام المراجعة 
البيئية في المؤسسات الميبية ، لتحقيق أغراض الدراسة فقد تم استخدام المنيج الوصفي والتحميمي 

مت وقامت الباحثة بدراسة ميدانية شم وذلك من خبلل دراسة عينة من مكاتب المراجعة الخارجية ،
ولقد ثم المراجعين الخارجين المرخص ليم بمزاولة مينة المراجعة في ليبيا في مدينو طرابمس ،

نتائج الدراسة ، وخمصت الدراسة إلى العديد من استخدام األساليب اإلحصائية لعرض وتحميل 
دًا ، تيتم المؤسسات الميبية بتطبيق إجراءات المراجعة البيئية بدرجة كبيرة ج -النتائج أىميا :

وتتوفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئية بدرجة كبيرة جدًا، كما تسعى 
المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة. بدرجة كبيرة جدًا، وكذلك توجد معوقات 

انتيت الدراسة و  وصعوبات تحول دون تطبيق المؤسسات الميبية لممراجعة البيئية بدرجة كبيرة جدًا،
العمل عمى زيادة تأىيل وتدريب فريق المراجعة البيئية -بتقديم مجموعة من التوصيات أىميا:

وضع معايير  عمى أن يضم ىذا الفريق كفاءات من كافة التخصصات الضرورية لؤلداء البيئي،
رشادات واضحة ومحددة لمراجعة األداء البيئي.  وا 
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  مقدمة الدراسة:
يش فييا اإلنسان ىي مكان وجوده فبل بدا أن يكون ليا شأن عظيم في البيئة التي يع

حياتو من حيث العناية بيا واالىتمام بالمحافظة عمييا ، ولعل أول اىتمام بالبيئة كان اىتمامًا 
عمميًا يتمثل في سعي اإلنسان لممحافظة عمييا بما يحفظ حياتو غداًء وكساًء ومأوى ،وتطور ىذا 

الحياة إلى أن وصل إلى عيد الثروة الصناعية التي أثرت سمبًا في البيئية  االىتمام مع تطور
الطبيعية واستنزفت الكثير من مواردىا وتغير ممحوظ في بيئتيا مما أدى إلى اختبلل في توازنيا 
فسادا لمحياة اإلنسانية عمى ظيرىا .  وتموث في مرافقيا حتى تفاقمت وأصبحت نذير دمار لمبيئة وا 

لمشكبلت البيئية المتزايدة التي يشيدىا العالم خبلل العقود األخيرة وما ترتب عمييا من وحيث أن ا
مخاطر تيدد كل الكائنات عمى حد سواء، حيث أن الحياة الصناعية التي نعيشيا اليوم والحروب 

ود بالبيئة من خبلل النفايات السامة وغيرىا،وقد تميزت العقكبيره ألحقت أضرارا  األخرىوالكوارث 
األخيرة بالتدىور الحاد في مكونات البيئة الطبيعية كتموث اليواء والماء والتربة وغيرىا ،  مما 

إلى إدخال المراجعة البيئية من ضمن إدارتيم ،  تسعي جعل جميع المؤسسات في الدول المتقدمة
المنظمات  والتي تعمل عمى خمق توازن بين أىداف تمك المؤسسات والمعايير البيئية التي وضعتيا

العالمية الميتمة بالبيئية ، وفي حال عدم التزام إدارة المؤسسات االقتصادية بمسئولياتيا اتجاه 
 البيئية ينشا عنو تحمميا لتكاليف وأعباء مالية يظير تأثيرىا في القوائم المالية .

سين أبعادىا مآل في تحولقد شيدت الدول المتقدمة اىتمام متزايد بتقارير التنمية المستدامة  ا
البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي( وحيث أن البعد البيئي جزءا ال يتجزءا الثبلثة  )

من التنمية المستدامة فانو يجب وضع آليات لدارسة البرامج وتخطيطيا ومراجعتيا من قبل 
واضحا من انو البد  القائمين عمييا ومحاولة معرفة أسباب التعثر في أكماليا، حيث أصبحا اآلمر

من االىتمام بأبعاد التنمية المستدامة والتركيز الشديد عمى حمايتيا من خبلل تناسق عناصرىا بما 
 (.2010محمد، المدى البعيد ) عمىيضمن استمرار التنمية 

أن  تدىور البيئة من اكبر المشكبلت التي تواجو البمدان النامية اليوم التي لم يتم الوعي  وحيث
ئجيا الوخيمة أال مؤخرا وبعد مبلحظة اثر ىذا التدىور في إضعاف التنمية االقتصادية لنتا

وتناقص إمكانيتيا ،ولقد واجيت المؤسسات الصناعية العديد من الضغوطات من قبل الحكومة 
والمنظمات المينية المحمية والدولية لتحقيق تنمية مستدامة شاممة، حيث نادت المنظمات المينية 

االلتزام المؤسسات الصناعية بالبيئة والحفاظ عميو كما نادت باالىتمام بمفيوم التنمية بضرورة 
المستدامة وتوسيع االىتمام بالوعي البيئي من خبلل العديد من المعايير واإلصدارات المينية 

آثار  المعنية بالبيئة ، وبالرغم من ىذا االىتمام بالبيئة والمحافظة عمييا في ليبيا لم يكن ليا أي
عممية أو تطبيقات فعميو في المؤسسات الصناعية وعدم تحمميا لمسئولياتيا تجاه المجتمع والبيئة 
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التي تعمل ضمن إطارىا، وفي ظل تجاىل بعض المؤسسات الصناعية لدورىا البيئي يبدو أن 
نين دور مراجع الخارجي ميما في التحقق من التزام المؤسسات االقتصادية التي يراجعيا بالقوا

والتشريعات البيئية ومدى التزاميا بتوفير اإلفصاح المناسب  ، لكن ىناك العديد من المشاكل التي 
ما هو واقع تطبيق مراجعة  -سوف تواجو المراجعين الخارجيين عند تطبيق المراجعة البيئية منيا:

لتطبيق المراجعة   البيئية في المؤسسات الميبية ,وما هي جوانب الخبرة والمهارة الالزمة لممراجع
البيئية , وما هي اإلجراءات البيئية لممؤسسات الميبية لتحقيق التنمية المستدامة , وما هو 
دور المراجعة البيئية في المؤسسات الميبية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ,وما هي 

 بية ؟الصعوبات والمشاكل التي تعترض استخدام المراجعة البيئية في المؤسسات المي
تيدف الدراسة في التعرف عمى دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية  -أهداف الدراسة :

المستدامة وكذلك التعرف عمى الوضع الحالي لممراجعة البيئية في ليبيا وكيفية اإلفصاح عن 
وأبعاد تطبيقيا األداء البيئي ، ومدى إدراك المراجعين في ليبيا لمفيوم المراجعة البيئية وأىدافيا 

داخل المؤسسات الميبية ، والتعرف عمى الصعوبات والمشاكل التي تعترض استخدام المراجعة 
 البيئية في المؤسسات الميبية .

 أهمية الدراسة:
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية البيئة لجميع الكائنات وان الحفاظ عمى البيئة أصبح 

مام المجتمع والمنظمات والجيات الدولية والمحمية بتقارير اىت كما  أصبح أمر إلزامي لمجميع ،
األداء البيئي الذي يعده المراجع حيث تتمتع المؤسسات التي تيتم بالجوانب البيئية بتقدير واحترام 

تحسين أدائيا وصورتيا العامة أمام  إلى وثقة المجتمع ،وتوضيح كذلك حاجة المؤسسات الميبية
فسة وتحقيق ميزة تنافسية من خبلل تقديم تقارير حول التنمية المستدامة المجتمع ، ومواجية المنا

أحد أىم الموضوعات المثارة عمى ساحة البحث العممي في التنمية المستدامة كما أن موضوع  ،
ضرورة معرفة دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة اآلونة الحالية، مما يتطمب 

 ناعية.في الشركات الص
 :فرضيات الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة  الفرضية الرئيسية:
والمتوسط االفتراضي لمجتمع الدارسة تشير إلى وجود دور لممراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية 

 المستدامة في الشركات الصناعية من وجية نظر المراجعين الخارجيين.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة  :الفرضيات الفرعية

 .وجود دور لممراجعة البيئية والمتوسط االفتراضي لمجتمع الدارسة تشير إلى
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي  
 اىتمام المؤسسات الميبية بتطبيق إجراءات المراجعة البيئية. لمجتمع الدارسة تشير إلى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي  
 لمجتمع الدارسة تشير إلى تتوفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئية.

بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
 لمجتمع الدارسة تشير إلى سعي المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي 
ل دون تطبيق المؤسسات الميبية معوقات وصعوبات تحو وجود لمجتمع الدراسة تشير إلى 

 لممراجعة البيئية.

 منهجية الدراسة:
المنيج المستخدم :لتحقيق أغراض الدراسة فقد تم استخدام المنيج الوصفي والتحميمي وذلك من -1

 .عينة من مكاتب المراجعة الخارجيةخبلل دراسة 
  -:ع البيانات المستخدمة في الدراسةأدوات جم -2

ة : تم جمع البيانات من المصادر والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية ذات البيانات الثانوي
 .قة ، واألبحاث والدراسات السابقةالعبل

البيانات األولية : فقد تم تجميع البيانات األولية لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة ،من 
 .ا الغرضليذ ، صممترة استبيان كأداة رئيسية لمدراسةخبلل استما

 -:مجتمع وعينة الدراسة
، ولقد بمزاولة مينة المراجعة في ليبيا تتكون مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجين المرخص ليم

ثم اختيار جزءا من مجتمع المراجعين الخارجين في مدينة طرابمس، ولقد ثم اختيار مدينة طرابمس 
واألجنبية تتركز في مدينة طرابمس، ولقد تم وذلك الن اغمب الشركات العاممة في ليبيا المحمية 

فقط من مكاتب المراجعة وذلك بسبب انتشار فيرس كورونا  16توزيع استمارة االستبيان عمى 
والمستردة  26ستمارات الموزعة واغبلق العديد من المكاتب المراجعة أبوابيا وكانت أجمالي اال

20 . 
 -:الدراسات السابقة -0
 -بية:أوال الدراسات العر  

ىدفت ىذه الدراسة إلى مراجعة األداء البيئي من وجية نظر المراجعين  (0117,دراسة ) باوزير
الخارجيين في المممكة العربية السعودية وقد أظيرت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج أىميا أن 

ك الوحدات، المؤثرات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية تؤثر بدرجة ىامة عمى األداء البيئي لتم
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كما ليا تأثير متوسط عمى ممارسة مينة المراجعة ، كما يوجد تأثير معنوي لخبرة المراجع بنطاق 
مسؤوليتو عن المراجعة البيئية، بينما ال يوجد تأثير معنوي بخصوص خبرة المرجع عمى درجة 

اق راجعة بنطوعيو بالوضع البيئي في المممكة، كما انو ليس  ىناك تأثير معنوي لحجم مكتب الم
ت و لبحوث العممية في ىذا ولقد أوصت الدراسة بتشجيع الدراسا ،مسؤوليتو عن المراجعة البيئية

كما أوصت إلى ضرورة تطوير مناىج التعميم المحاسبي في الجامعات بحيث تشمل  ،المجال
 أسس وأبعاد المراجعة البيئية كأداة فعالة لمرقابة.  

الدراسة إلى التعرف عمى مدى إمكانية قيام المراجع الخارجي ىدفت  ،(0100ابراهيم, دراسة )
، كما ىدفت إلى التعرف عمى القواعد والتشريعات األنشطة البيئية لمشركات الميبيةالميبي بمراجعة 

البيئية التي تخضع ليا الوحدات االقتصادية في ليبيا ومدى إلمام المراجع الخارجي بعناصر 
ألداء الصادرة بشأن مراجعة ا عمى المعايير واإلرشادات الدوليةتعرف المراجعة البيئية ،كذلك ال
: تبين من خبلل اسة إلى العديد من النتائج أىميا، ولقد توصمت الدر البيئي لموحدات االقتصادية

الدراسة العممية انو وبالرغم من وجود قوانين وتشريعات بيئية، أال أن ىذه القوانين يشوبيا نوع من 
دم الوضوح من ناحية وعدم اكتماليا من ناحية آخري، كما أن الييئة العامة لمبيئة القصور أو ع

في ليبيا ال تساىم في توفير دورات لمميتمين باألنشطة البيئية، وال تدعم المؤسسات التي يندرج 
نشاطيا ضمن مجال حماية البيئة، وال تقوم بدورىا الخاص بالتفتيش عن الوحدات االقتصادية 

ن تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية، كما بينت النتائج عدم توافر المعرفة والخبرة لممراجع لمتأكد م
ة البيئية الخارجي الميبي في بعض المجاالت البيئية والتي من ضمنيا الصحة البيئية واليندس

، طة البيئيةمق بأساليب قياس األنش، كذلك عدم توافر المعرفة والخبرة فيما يتعوالكيمياء والجيولوجيا
وعدم توافر تخصصات عممية مختمفة في مكاتب المراجعة الخارجية الميبية بما يخدم االىتمام 
باألنشطة البيئية، ولقد توصمت الدراسة إلى العديد من التوصيات أىميا: ضرورة ألزام الوحدات 

الدراسة إلى نشر  االقتصادية العاممة في ليبيا بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية، كذلك توصى
الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وبمختمف فئاتيم، واالىتمام بعقد الدورات والمؤتمرات والندوات 

 التي قد تعزز من تبني المراجعة البيئية في الوحدات االقتصادية الميبية.
ن ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة المراجعة البيئية المطبقة في ديوا (0102 دراسة )الشمبي,

المراجعة القومي السودان من حيث النوع، وماىية أدلة اإلثبات المستخدمة فييا، وتوصمت الدراسة 
إلى مجموعة من النتائج أىميا: توجد بالسودان قوانين ونظم لؤلداء البيئي وأجيزة تقوم بتنفيذ ىذه 

مع أدلة وقرائن اإلثبات  القوانين وأخرى تقوم بمراقبة ىذا التنفيذ، وتتماثل أدلة اإلثبات في المراجعة
الكيفية  المستخدمة في اإلثبات القانوني والبحث العممي وان اختمفت إجراءات اإلثبات لكل مينة،

التي تستخدم بيا األدلة والقرائن إلثبات مخالفات القوانين الجنائية والمالية يمكن أن تستخدم في 
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ستخدم ديوان المراجعة القومي مراجعة االلتزام إثبات المخالفات المتعمقة بتطبيق القوانين البيئية ،ي
في مراجعتو لمموارد البيئية، وأوصت الدراسة إلى ضرورة تأىيل المراجعين ودعميم بمعينات 

 العمل، وتأىيل خريجي المحاسبة بمتطمبات اإلثبات الكافي التي تعينيم عمى أداء عمميم مستقببًل.      
د دور المراجعة البيئية تجاه حماية البيئية من ىدفت إلى تحدي (0102, دراسة )بوحفص

األضرار وما تقدمو من منافع لحماية البيئية وذلك من خبلل دراسة المسئولية البيئية والمراجعة 
البيئية وأبعاد التنمية المستدامة ،وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا: أن مفيوم 

العالمي بالبيئة واالتجاه نحو التنمية المستدامة، حيث  المراجعة البيئية جاء نتيجة االىتمام
أصبحت المراجعة البيئية أداة لمراجعة مدى مساىمة المؤسسات في تحقيق أىداف التنمية 
المستدامة من خبلل تكاثف المؤسسات واألجيزة القانونية والحكومية والقضائية واألطراف ذات 

اجعة البيئية بمراحميا الثبلثة وأثناء وبعد عممية اإلنتاج، العبلقة بالمتطمبات البيئية وبتطبيق المر 
ولقد قدمت الدراسة مجموعة توصيات أىميا: يجب األخذ بالمراجعة البيئية كمنيج أساسي لتحقيق 
استدامة األنشطة االقتصادية وبالتالي التركيز عمى متطمبات المسؤولية البيئية من محاسبة 

وصت الدراسة إلى ضرورة العمل عمى تكوين المراجعين ودراسات جدوى لتحقيق ذلك، كما 
والمحاسبين في مجال المراجعة البيئية، كذلك وصت الدراسة إلى ضرورة  محاربة الفساد البيئي 
واتخاذ خطوات جادة نحو بناء المؤسسات المستدامة باعتبارىا ىي الطريق السميم لموصول إلى 

 االستقرار السياسي واالجتماعي.
إلفصاح عن األداء البيئي ىدفت الدراسة إلى تحميل وتقييم العبلقة بين ا (0107مال, دراسة )ا
المالي ألغراض التنمية المستدامة في مؤسسات األعمال المصرية، وتسعى الدراسة إلى  واألداء

التأكيد عمى وجود عبلقة ايجابية بين اإلفصاح عن األداء البيئي واألداء المالي حيث أكدت 
مى أن وجود إدارة بيئية يحسن من األداء البيئي وان اإلفصاح عن األداء البيئي يؤدى الدراسة ع

إلى تحسين اإلجراءات والسياسات الداخمية بما يحقق أىداف التنمية المستدامة ،كما أكدت الدراسة 
عمى أن التقارير المتكاممة تساىم في تقديم صورة واضحة عن األداء البيئي واالجتماعي 

 ادي لممؤسسات.واالقتص
 -:ثانيا الدراسات االنجميزية

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة المراجعة البيئية عمى أنيا مصطمح ، (Brooks,2004 )دراسة
واسع من األنشطة فيمكن أن تشمل مراجعة أنظمة إدارة البيئة وكذلك فحص  مدىعام يشمل 

ة البيئية، ولقد توصمت الدراسة إلى ، كما أنيا تتمكن من تحديد المنتجات صديقع قبل شراءىاالسم
العديد من النتائج أىميا أن ىناك عدة شركات ليا نفس خصائص برامج المراجعة الداخمية 
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والخارجية الناجحة، كما بينت الدراسة أن تمك البرامج تفقد قوتيا وفعاليتيا بدون التزام واعتماد 
 الشركة ليا.

الدراسة إلى التعرف عمي قضايا المراجعة  ( ىدفتAugustine,E,et al.,2013  دراسة (
الصناعية ومدى مساىمتيا في تحقيق التنمية المستدامة من خبلل تحميل  لدى المنشآت البيئية

العبلقة بين المراجعة البيئية وبين التنمية المستدامة لدى المنشات العاممة في نيجيريا ،ولقد 
قيام المراجعين والمحاسبين باالشتراك في  توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن

عداد التقارير البيئيةعمميات المراجعة  ، إال أن المنشات ال تعتمد في إعداد التقارير البيئية وا 
البيئية عمى معايير تتمتع بالشمول والقبول العام وبالتالي فإنيا تحتاج إلى توحيد المعايير التي 

 داد التقارير البيئية.تستند عمييا في قياس األداء عند إع
 -الجانب النظري:

عمى الرغم من أن القوانين والتشريعات التي تنص أو تتطمب بشكل أو بآخر عمى ضرورة التزام 
، فقد تأخر االىتمام من جانب المؤسسات المختمفة باألداء سات تجاه البيئية التي تعمل فيياالمؤس

 وعمى ،في لبلضطبلع بمسئولياتيا البيئيةاس الكاالبيئي الن إدارة المؤسسات لم يكن لدييا اإلحس
اإلدارة الواعية لمبيئية فيما يتعمق  عمىذلك كان االتجاه نحو مفيوم التنمية المستدامة الذي يركز 

، حيث تعتمد اإلدارة وء االستخدامبالموارد واإلمكانيات البيئية المتاحة التي  تتعرض لمتدىور وس
الوفاء بااللتزامات البيئية التي إلى  يوم األداء البيئي الذي ينصرفتبني مف عمىالواعية لمبيئية 

، ويتضمن األداء البيئي عمل المؤسسات بطريقة انين واألنظمة والسياسات البيئيةتحددىا القو 
واالستخدام الكفء لمموارد وتقميل النفايات والتخمص منيا بطريقة  مسئولة تجاه الكائنات الحية،

المبلئم لمطاقة وتقميل المخاطر وتسويق (Kreuze,et al .,1996)  تخدام وكذلك االس سميمة،
أدى إلى  منتجات صديقة لمبيئية واإلفصاح البيئي ونتيجة ليذا االىتمام المتزايد بالقضايا البيئية

، حيث ئية عند مراجعة البيانات الماليةتوسع عمل المراجع التقميدي ليأخذ باالعتبار األمور البي
تظير  مر ري ودي جانبيرو اثر في أدراج البيئة ضمن أىداف المراجعة، حيث بدأتكان لمؤت
ع اإلطار العام ، كما بدأت المنظمات المينية بمحاولة وضجديدة لعممية المراجعة البيئية  تعريفات

 .لممراجعة البيئية
 -مفهوم المراجعة البيئية :

 )British Standars Institution BSI) عايير البريطانية عرفيا معيد الم  
توافق نظام اإلدارة والبيئة لممؤسسات مع البرامج  مدىبأنيا عبارة عن تقييم منظم لتحديد 

 .النجاز السياسة البيئية لممؤسسة فعالية ومبلئمة ذلك النظاممدى  المخططة وتحديد
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وموضوعي  كما عرفتيا وكالة البيئة األمريكية بأنيا عبارة عن فحص انتقائي دوري منتظم وموثق
بواسطة المؤسسة أو بواسطة جية مستقمة ذات سمطة قانونية لمعمميات اإلنتاجية  وما يرتبط بيا 

 البيئة ومتغيراتيا .عمى  من أنشطة فرعية لتحديد تأثيرىا
( أنيا نشاط تقييمي يقوم عمى فحص األداء البيئي لممؤسسات 2014 كما عرفيا )بوحفص،

مية وتوافق مع الترتيبات البيئية المخططة وتحديد أثارىا عمى االقتصادية بغرض التحقق من فاع
 القوائم المالية لممؤسسات االقتصادية .

بأنيا عممية فحص انتقادي دوري لؤلداء البيئي بواسطة أشخاص  (2015 كما عرفيا)مراد وفوزي،
يمتزم متخصصين من داخل وخارج المؤسسة االقتصادية لمتأكد من أن النظام البيئي لممؤسسة 

 بالقوانين والتشريعات التي تيدف لممحافظة عمى البيئية.
( بأنيا احد األدوات اإلدارية لمتقدير أو التقييم الموضوعي الدوري 1998 كما عرفيا )االىواني،
وذلك بيدف المساىمة في حماية  جودة أداة اإلدارة والتنظيم واألجيزة، لمدىالموثق بشكل نظامي 

التوافق مع سياسات الشركة التي  مدى إدارة التحكم في األداء ،وتقييم البيئة عن طريق تسييل
 .ة البيئية السارية عالميا ومحمياضمنيا االلتزام بالمعايير والمتطمبات التي تفرضيا قوانين حماي

من خبلل التعريفات السابقة تبين أن المراجعة البيئية ما ىي إال أداة فحص وتقييم األداء البيئي 
التزام المؤسسات بالقوانين  مدى ت االقتصادية والتي يقوم بيا المراجع لكي يتحقق منلممؤسسا

 والسياسات المرتبطة باألنشطة البيئية وذلك لخمق بيئة نظيفة خالية من التموث. 
 -:أهداف المراجعة البيئية

 (2012)باعجاجو،  :ىداف لممراجعة البيئية ومن أىمياىناك العديد من األ
 ن وجود نظام لئلدارة البيئية.التأكد م-1
 االلتزام بنظم اإلدارة البيئية.  مدى التأكد من-2
 كفاءة تنفيذ نظام اإلدارة البيئية. مدى تحديد-3
 التأكد من رقابة إدارة المنشاة عمى األنشطة البيئية.-4
 التأكد من مدى تنفيذ السياسات والبرامج المتعمقة باألنشطة البيئية.-5
 ر األداء البيئي لممنشاة االقتصادية.تحسين وتطوي-6
 السموك البيئي لممنشاة االقتصادية. عمى التقرير-7

 (2006 )النصيرات، :أنواع المراجعة البيئية
مفيوم مراجعة الحسابات ومبادئو العممية ال تختمف باختبلف الزاوية التي ننظر منيا إلى  أن

ألنواع مراجعة الحسابات، فبعض الكتب  عممية المراجعة، لذلك نجد أن ىناك تقسيمات عديدة
أو حسب التوقيت، أو من حيث الجية التي تقوم بعممية المراجعة  قسموا المراجعة حسب النطاق،
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أن التقسيمات السابقة قد  (2000)لطفي،  مدى الفحص.أو من حيث درجة اإللزام أو من حيث 
من تقسيم في أن واحد، وتجدر  حد ما ويمكن أن يكون ىناك مزج بين أكثر إلى تكون متداخمة

 -أن البعض يقسم المراجعة البيئية من حيث أىدافيا إلى ما يمي: إلى اإلشارة 
 :مراجعة االلتزام-1

تعتبر أكثر أنواع المراجعة انتشارا خاصة في المجاالت الصناعية وذلك بسبب المسئولية المدنية 
 عمىم االلتزام بالتشريعات البيئية لو تأثير مالي والجنائية الناشئة عن انتياك القوانين البيئية، فعد

 القوائم المالية لممؤسسات االقتصادية.
 :مراجعة نظم اإلدارة البيئية -2

اىتمت المنظمات الدولية بوضع معايير بيدف تحسين األداء البيئي ولذلك كان مراجعة نظم 
مبادرات تقميل نسبة النفايات وحماية اإلدارة البيئية تيتم بقياس مدى التزام المؤسسات االقتصادية ب

 البيئية ،ومن اجل ذلك يتم تحديد المسئولية القانونية عن نظم اإلدارة البيئية .
 مراجعة انتقال األصول: -3

المرتبطة بيا سواء شراء أو  وىي المراجعة التي تحدث عند انتقال ممكية األصول وااللتزامات
ستخدم في تقييم األخطار البيئية المتعمقة باألصول الثابتة ، وتعتبر من أفضل الوسائل التي تبيعا

بصفة عامة واألراضي  بصفة خاصة، كما ييتم ىذا النوع من المراجعة بفحص المؤسسات 
 لتحديد مدى خموىا من التموث البيئي ويطمق عمييا مراجعة االستحواذ والتجريد .

 نتاج:مراجعة المعالجة والتخزين والتصرف في مستمزمات اإل -4
أن يتم تدميرىا والقضاء عمييا ويعتبر  إلى تتضمن متابعة الممتمكات ذات الخطورة من مصدرىا

مبلك ىذه المواد مسئولين عنيا وتأثيرىا البيئي، مما يعنى تقييم المسؤوليات القانونية الكاممة 
 والمتعمقة بالمعالجة والتخزين والتخمص من المواد الخطرة .

 وث والوقاية منو:مراجعة منع التم -5
التموث ومنعة عمى  ييدف ىذا النوع من المراجعة إلى التعرف عمى فرص تقميل النفايات والقضاء

والنتائج الناجمة عن ىذا التموث، ولذا زاد  من المنبع ،حيث أن عمى المتسبب تحمل اآلثار،
 .التموث ع المؤسسات الصناعية لوقفالوعي البيئي بأىمية الحفاظ عمى البيئية مما دف

 المراجعة المالية الناشئة عن المسؤوليات البيئية: -6
تواجو المؤسسات االقتصادية تحديات ومسؤوليات بيئية خارج نطاق حدودىا مثل تسعير 

، ويأتي دور المراجعة البيئية لمتحقق من معقولية والضرائب عمييا التعريفات وفرض الرسوم
األسموب المتبع لئلفصاح عن تمك االلتزامات بالقوائم  التقديرات لتمك االلتزامات ومدى مبلئمة

 المالية.
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 مراجعة األنشطة: -7
تركز ىذه المراجعة عمى أنشطة معينة مثل نشاط الشراء أو البيع أو التوزيع أو النقل وتشتمل 
مراجعة نشاط الشراء عمى استفسارات عن اإلجراءات التي يتبعيا الموردين لمتأكد من التزاميم 

ايير البيئية المقبولة، وييدف ىذا النوع من المراجعة إلى فحص األداء البيئي لموردي السمع بالمع
 والخدمات.

 مراجعة المنتج: -8
أن إنتاج المؤسسات االقتصادية لمنتجات ذات اثر سمبي عمى البيئية يؤدي إلى عزوف 

راجعة والذي يقوم المستيمكين عن شراء تمك المنتجات، مما أدى إلى ظيور ىذا النوع من الم
 بتقييم العمميات اإلنتاجية لمتأكد من مدى تمشي المنتج من المصالح البيئية الحساسة. 

 -التأهيل والخبرة الالزمة لمقيام بالمراجعة البيئية:
يعتبر التأىيل العممي والخبرة العممية من متطمبات القيام بالمراجعة البيئية، وفيما يتعمق بالتأىيل 

 (2007، ) لطفي -طمب ضرورة إلمام المراجع  الفرد أو المنظمة باالتي:فان اآلمر يت
 معرفة وفيم تعميمات النظام باإلضافة إلى التشغيل العام لنظام اإلدارة البيئية. -1
 معرفة وفيم المتطمبات التشريعية والقانونية المبلئمة لمنشاط الخاضع لمتحقيق. -2
 ئية.معرفة وفيم متطمبات المراجعة البي -3
 معرفة وفيم القضايا البيئية متضمنا البعد البيئي لمتنمية المستدامة. -4
 معرفة وفيم بمراجعة المعمومات )القوائم المالية( -5
 معرفة اثر التأثيرات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية عمى إعداد ومراجعة القوائم المالية. -6
 أثيرات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية.معرفة األساليب التي تستخدم لتقييم الت -7

 -:مزايا وعيوب المراجعة البيئية
لممراجعة البيئية مجموعة من المزايا لممؤسسات االقتصادية كما أنيا تتضمن مجموعة من العيوب 

 (2014 )بوحفص، -وسوف يتم ذكر بعض منيا:
ل ما يجعل من المؤسسات قادرة عمى تتمثل مزايا المراجعة البيئية في ك -مزايا المراجعة البيئية:

تحقيق ربحيتيا االجتماعية والبيئية لموصول إلى  عمىتحقيق نظام رقابة داخمي سميم وقادرة 
 -االستدامة، ومن ىذه المميزات اآلتي:

 تدنيو التكاليف ذات الصمة بالبيئية. -1
 عمميات تشغيمية أكثر كفاءة. -2
 أقساط تامين منخفضة. -3
 رية محسنة تؤدي إلى تعزيز األداء المالي والبيئي.قرارات إدا -4
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 تحسينات في النظام اإلدارة البيئية وأساليب الرقابة الداخمية ونظام التقرير. -5
 قرارات استثمارية رشيدة. -6
 عدم التعرض إلى منازعات قضائية مع األطراف الميتمة بالبيئية. -7
 الحصول عمى التمويل من المؤسسات المالية. -8
 تعزيز حماية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. -9

 إدارة محسنة لممخاطر. -10
 إدارة الرعاية الصحية والسبلمة والبيئة بكفاءة لمحصول عمى سمعة جيدة لمشركة. -11

 -عيوب المراجعة البيئية:
 تكاليف زائدة وذلك لتطوير وتنفيذ نظام المراجعة البيئية. -1
 القانونية لمبيئية.انتياكات المتطمبات -2
 نتائج معاكسة محتممة لمتقرير عن المعمومات البيئية. -3
 غياب معايير مقبولة ومتعارف عمييا لمتقرير والتحقق البيئي.-4
خضاعيا لمتحقيق.    -5  تكاليف مرتفعة إلنتاج تقارير البيئية وا 
 -:بات التي تواجه المراجعة البيئيةمعوقات والصعو  

)السقا  ية مراجعة األداء البيئي صعوبات ومشاكل معينو أىميا:يمكن أن تواجو عمم
 (2017 عمي،)، (2014)الغول ،، (2002وابوالخير،

 تأثير نظم اإلدارة البيئية عمى ىيكل الرقابة الداخمية. -1
 .تقدير الخطر الكمي لممراجعة عمىتأثير االلتزامات البيئية  -2
 .  البيئيحاسبة واإلفصاح عن األداء مشكبلت الم -3
 .تقرير المراجعة عمىاألثر المحتمل  -4
 عدم وجود معايير خاصة بالمراجعة البيئية. -5
 عدم وضوح السياسات الخاصة بالمرجعات البيئية.-6
 عدم توافر بعض المؤشرات الخاصة بالرقابة عمى التموث. -7
 .ي لمراجع الحسابات لؤلداء البيئيالتأىيل الحال كافيوعدم -8
 ت القياس المحاسبي لمبنود المرتبطة باألداء البيئي.مشكبل -9

الباحثة أن من اكبر المشاكل التي تواجو تطبيق المراجعة البيئية ىي عدم تحديد سياسات  وترى
 . ي حالة اإلضرار بالبيئية المحيطةوقوانين واضحة تحدد فييا المسئولية القانونية ف
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 -التنمية المستدامة:
وم التنمية المستدامة خبلل القرن العشرين حيث حققت معظم البمدان بدا التركيز عمى مفي

نجاحات في تحقيق التنمية الشاممة السيما البمدان المتقدمة، واستتبع ذلك ظيور بعض مشاكل 
ذلك إلى ظيور  و أدى اإلضرار البيئية الناتجة عن تحقيق اقتصادية لممجتمعات لمتنمية الشاممة،

ة بإبعادىا الثبلثة التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية والحفاظ عمى مفيوم التنمية المستدام
إلى وجود اىتمام بالمحاسبة البيئية واالقتصادية كونيا الوسيمة الوحيدة  أدى البيئية، اآلمر الذي

التي من خبلليا تستطيع المؤسسات والحكومات التأكد من حسن استخدام واستغبلل الموارد 
 ،بالمؤسسات الصناعية والتجارية )بوسماحة أضرار البيئية والمجتمع المحيطالطبيعية وعدم 

2015.) 
 -مفهوم التنمية المستدامة:

فنائيا  إلى( بأنيا ضرورة استخدام لمموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدى 2000عرفيا )فادو، 
قادمة وذلك مع المحافظة تناقص جدواىا المتجددة بالنسبة لؤلجيال ال إلى أو تدىورىا أو تؤدى

عمى رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية مثل " التربة والمياه الجوفية 
 والكتمة البيولوجية".

بأنيا قدرة الجيل الحالي لتمبية احتياجاتو دون المساس بقدرة  (Vuta,et al ., 2007) كما عرفيا
 .عمى تمبية رغبتيم األجيال المقبمة 

الباحثة بان التنمية المستدامة تحقق لئلنسان حياة أمانو خالية من التموث وفي نفس الوقت  وترى
الموارد الطبيعة بشكل يضمن  عمىدون أن يسبب أي أضرار أو أثار سمبية  تمبي حاجاتو ورغباتو

 لؤلجيال القادمة نفس الحياة .
 (2011، الحسن) أسس التنمية المستدامة:

نمية في االعتبار الحفاظ عمى خصائص ومستوي أداء الموارد الطبيعية الحالي أن تأخذ الت -1
 والمستقبمي كأساس لشراكة األجيال المقبمة في المتاح من تمك الموارد.

مفيوم قيمة عائدات النمو االقتصادي بقدر ارتكازىا نوعية وكيفية توزيع  عمى ال ترتكز التنمية-2
ك من تحسين لمظروف المعيشية لممواطنين حال الربط بين تمك العائدات، مما يترتب عمى ذل

 البيئية. عمىسياسات التنمية والحفاظ 
يتعين إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالية، مع تعزيز استخدام وسائل تقنية أكثر توافقا -3

ارية استمر  عمىمع البيئية تستيدف الحد من مظاىر الضرر واإلخبلل بالتوازن البيئي والحفاظ 
 الموارد الطبيعية.

نما يستمزم اآلمر أيضا تعديل  -4 ال ينبغي االكتفاء بتعديل أنماط االستثمار وىياكل اإلنتاج، وا 
 .   اف وتبديد الموارد وتموث البيئيةأنماط االستيبلك السائدة اجتنابا لئلسر 

  



 

 من وجية نظر المراجعين الخارجيين دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة في الشركات الصناعية 
 .جامعة المرقب/  ايناس العريفي، قسم المحاسبة، كمية االقتصاد والتجارةأ. 

<=7 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

 :أبعاد التنمية المستدامة
ى الناس والبيئية والمعايير والقيم وذلك عمى النحو ىناك أربعة أبعاد لمتنمية المستدامة قائمة عم

 (2013التالي )الجيوشي، 
 اإلدراك لمقدرة االستيعابية لمبيئية. عمىنيج القدرة االستيعابية الذي يركز -1
في ذلك تقييم الحالة الراىنة تحت بعض المعايير واألىداف بما  إلىالنيج النسبي والذي يستند -2

 .شريةالعوامل المادية والب
ات وصنع النيج االجتماعي الذي يأخذ بعين االعتبار مصالح وأراء الناس عند صياغة السياس-3

 .القرارات
 القيمة الجوىرية لمطبيعة وخدمات النظام البيئي. عمى النيج البيئي الذي يركز -4

 -أهداف التنمية المستدامة:
 (2005 ي،تتعدد أىداف التنمية المستدامة وتتمثل في اآلتي )المنصور 

 التوازن بين الموارد المتاحة والحاجات األساسية لبني البشر. عمىالمحافظة -1
 .رد وان توضع أولويات االستخداماتترشيد استخدام كافة الموا-2
تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة من خبلل تشجيع المؤسسات األىمية لنشر الوعي البيئي -3

 .أفراد المجتمعلدى  وتحقيق االنتماء
عادة استخدام الموارد والمخمفاتصيانة الموارد الطبيعية و -4  .ا 
 عمىالتعاون اإلقميمي والدولي لمواجية متطمبات البيئة ومشكبلتيا وتعزيز قدرات جميع الدول -5

 تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان واألقميات.
 .حل التخطيط اإلنمائيئي في كل مراضمان أدارج التخطيط البي -6
الكفاءة المؤسسية وتوجيو استثمارات القطاع الخاص واستخدام التكنولوجيا بصورة ال تحدث -7

 .تحسين الظروف البيئية عمىتموث مما يساعد 
 . ارتفاع مستوي دخل الفرد-8

 -:معوقات التنمية المستدامة
واالقتصادية عمى مستوي بيعية نبيت جميع مؤتمرات العالمية عمى محدودية وندرة الموارد الط

، وحيث أن استخدام ىذه الموارد دون ترشيد سيتم تعرضيا لبلستنزاف، وبالتالي سيؤدي إلى العالم
عمى ، ومن ىذا المنطمق أكدت تمك المؤتمرات اء باحتياجات األجيال القادمةعدم القدرة عمى الوف

ضرورة التعامل مع الموارد الطبيعية ضرورة خمق توازن بين اإلنسان والبيئية وكذلك نبيت إلى 
واالقتصادية بكفاءة عالية ،وتحقيق العدالة االجتماعية بين الناس، من خبلل ضمان الفرص 

 المتكافئة في مجاالت التعميم والصحة والتنمية بما في ذلك اجتناب الفقر. 
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ي جميع دول وبالرغم من تمك الجيود العالمية الجادة لتحقيق مطالب التنمية المستدامة ف
بير، وذلك لعدد من األسباب أال انو ال تزال تمك المحاوالت قاصرة إلى حد ك ومجتمعات العالم،

 (2011 ) الحسن، -:أىميا
الزيادة المطردة في عدد سكان العالم إذ تشير اإلحصائيات إلى أن ما يزيد عمى مميارات -1

تسعة مميارات  2050الم بحمول كما يتوقع أن يبمغ عدد سكان الع شخص يسكنون ىذه األرض،
 نسمة مما سيضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة.

، إذ تشير اإلحصائيات إلى أن خمس سكان العالم مضطرون لمعيش انتشار الفقر في العالم-2
مميار شخص ال تتوافر لدييم  1.1، ىذا إضافة إلي أن نحو اقل من دوالر واحد في اليومعمى 

وان مياه الشرب المموثة وعدم كفاية اإلمدادات من الماء يتسببان في نحو  ة،مياه الشرب المأمون
 في المائة من جميع اإلمراض في البمدان النامية. 10
 غياب السبلم واألمن.عن عدم االستقرار في كثير من مناطق العالم والناتج -3
ع عدد السكان والبطالة مشكمة الفقر في بعض دول العالم والتي تزداد حدة مع األمية وارتفا -4

 وتراكم الديون وفوائدىا واالستغبلل غير الرشيد لمموارد الطبيعية.
استمرار اليجرة من األرياف إلى المناطق الحضرية وانتشار ظاىرة المناطق العشوائية ،وتفاقم  -5

الضغوط عمى األنظمة االيكولوجية وعمى المرافق والخدمات الحضرية وتموث اليواء وتراكم 
 لنفايات.ا
، وخاصة انخفاض معدالت سيةتعرض مناطق من العالم بصفة عامة لظروف مناخية قا-6

األمطار عن المعدل العام السنوي، وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ومعدالت البخر، 
 .كرار ظاىرة الجفاف وزيادة التصحرمما أدى إلى ت

فييا النقص الحاد في الموارد المائية وتموثيا  محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغبلليا بما -7
، وتدىور نوعيتيما ونقص ل في النشاطات الزراعية المختمفةوندرة األراضي الصالحة لبلستغبل

 .ير المتجددة في بعض أقطار العالمالطاقة غ
عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف االقتصادية -8
لوطنية القادرة عمى التعامل الجتماعية والبيئية في بعض دول العالم النامي، ونقص الكفاءات اوا

 .معيا
 -اإلفصاح عن تقارير التنمية المستدامة:

عمى المؤسسات االقتصادية الن تكمن أىمية اإلفصاح عن التنمية المستدامة في كون إلحاح 
اسطة تقاريرىا ولكن أيضا حول أدائيا في تكون أكثر إفصاحا ليس فقط عن أدائيا المالي بو 

، إضافة إلى ذلك فان أصحاب المصمحة كثيرا ما االجتماعية واألخبلقية والبيئية القضايا الرئيسية
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يسعون إلى الحصول عمى معمومات أخرى غير تمك التي يتطمبيا إطار اإلفصاح اإللزامي، تشمل 
 قتصادية.معمومات األداء البيئي واالجتماعي لممؤسسات اال

 (2002)محمد ،  :االتجاىات السائدة فيما يتعمق باإلفصاح عن التنمية المستدامة
االتجاه األول: المسؤولية االجتماعية وأخبلقيات األعمال: ينص ىذا االتجاه عمى مواجية 

من خبلل خمق مجتمع حضري معموماتي وتوسيع نطاق المساءلة  التحديات االجتماعية والبيئية،
 ت.افي الشرك

وتحسين األداء غير قيام  االتجاه الثاني: ينص عمى أن الشركات تسمط االنتباه عمى عممية
 ، مثل األداء البيئي أذا أرادت أن تحقق أىدافيا طويمة األجل. المالي

ويتم اإلفصاح عن معمومات االستدامة في شكل تقارير االستدامة والتي تقدم معمومات كمية 
ت ألصحاب وتوصل المعموما (Bebbington and Gray ,2001 ) ووصفية وغير مالية

ويحقق اإلفصاح عن تقارير التنمية المستدامة مجموعة من المنافع منيا: ) الصاوي، المصالح 
2011 ) 

تحسين االلتزام باإلجراءات  -4تدعيم السمعة  -3خمق قيمة مالية  -2التركيز عمى الشفافية  -1
 تدعيم نظم اإلدارة واتخاذ القرارات . -7تشجيع االبتكار  -6إدارة المخاطر  -5والتشريعات 

 ( (Jamtsho,2005 -دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة:
يتطمب التعرف عمى دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة إلى التعرف عمى 

دراسات عمى أن التنمية تتأثر تأثيرا مباشر العبلقة بين البيئية والتنمية، حيث أكدت بعض ال
بتدىور البيئية وبالتالي استحالة تحقيق التنمية في ظل التدىور البيئي حيث تعتبر العبلقة بين 

لذا يجب عمى المجتمعات االىتمام بحماية البيئية من خبلل  البيئة والتنمية عبلقة تكامل وتوازن،
الحالية بما ال  تنمية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية حماية الموارد الطبيعية ،باإلضافة إلى

يقمل من استدامة الموارد عمى المدى الطويل حيث أن العبلقة بين البيئية والتنمية عبلقة وثيقة، 
شباع حاجاتو، فالبيئية ىي اإلطار الذي  يعيش فيو اإلنسان ويحصل منو عمى مقومات حياتو وا 

ل استغبلل موارد البيئة في إطار ما يسمي بعممية التنمية، من خبلوىذا اإلشباع لمحاجات يتحقق 
الذي يعتبر نتيجة  وىذه العممية تحمل معني أكثر اتساعا وشموال من معني النمو االقتصادي

، ومع سعي اإلنسان الدائم نحو المزيد من إشباع حاجاتو من خبلل رفع معدالت لجيود التنمية
نشطة االقتصادية واالجتماعية ، احدث اإلنسان إخبلال بالتوازن النمو االقتصادي في مختمف األ

..... الخ، المناخ وفقد التنوع اإلحيائي البيئي تمثمت مظاىرة في التموث البيئي والتصحر وتغير 
وقد أصبح ضروريا لمواجية ذلك ،وحفاظا عمى استمرار إشباع حاجاتو الحاضر دون التضحية 

ة عمى إشباع حاجات المستقبل ،أن تدخل االعتبارات البيئية في قمب بإمكانية وقدرة موارد البيئي



 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعالعممي الدولي  المؤتمر
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األىداف العالمية لمتنمية المستدامة 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               785 

الجيود الموجية لمتنمية، وان يسفر ذلك عن مفيوم جديد لمتنمية والنمو االقتصادي ىو المفيوم 
وتعد تقارير التنمية المستدامة حديثة نسبيا  (.2016 شوقي،تتضمنو فكرة التنمية المستدامة )الذي 

أال أن ىناك اىتمام واسع سواء في األبحاث أو في الممارسة الفعمية حيث تعتبر في القطاع العام 
تقارير التنمية المستدامة جزء من تقارير القطاع الخاص ال سيما في الصناعات الموارد الخام 
،فقد ظيرت المبادرة العالمية إلعداد  التقارير بيدف إعداد ممحق بشان تقارير التنمية المستدامة 

 (ANAO,2005) .القطاع العاممات في منظ
ويتمثل جانب الطمب عمى تقارير التنمية المستدامة في حاجة أصحاب المصالح 

، وذلك عمى النحو جانب األداء االقتصادي ليا إلىوالبيئي  لممعمومات عن األداء االجتماعي
 ( (Patten, 2000:التالي

الرغم من أن تقارير المالية السنوية  عمى طمب المستثمرون لإلفصاح عن تقارير االستدامة:-0
تعد أداة ىامة التخاذ القرارات بواسطة المستثمرين والمحممين الماليين، أال أن ىؤالء المستثمرين 
يروا أن التقارير ينبغي أن تتجاوز المسائل المالية لتشمل موضوعات عن األداء االجتماعي 

 والبيئي لموحدة االقتصادية.
الفئات اليامة من  يمثل العاممون احد: فصاح عن تقارير االستدامةطمب العاممون لإل -0

، التي تيتم باإلفصاح االجتماعي والبيئي لموحدة االقتصادية التي يعممون بيا، أصحاب المصالح
ويوفر تقرير االستدامة معمومات ىامة لمعاممين عن الخدمات االجتماعية ، وذلك لمحكم عمى ما 

 ((Sinclair ,2001 اقتصاديا سئولة اجتماعيا وبيئيا وناجحةأذا كانت تمك الشركات م
: لم يعد اىتمام العمبلء طمب العمالء والمستهمكين لإلفصاح عن تقارير االستدامة-2

والمستيمكين منصبا فقط عمى سعر المنتج أو الخدمة وجودتيا ،بل زاد اىتمام العمبلء بمجاالت 
اىتمام الوحدة االقتصادية بالعمبلء وكيفية التعامل  دىأخرى، تتعمق بمدى سبلمة المنتج بيئيا وم

 (Bebbington et al ,2007)معيم وقدرة الوحدة عمى االستمرار 
: يعتبر المقرضين مجموعة من أصحاب طمب المقرضين لإلفصاح عن تقارير االستدامة -2

من المعمومات مقارنة المصالح ذوى النفوذ والقوة ، وتيتم إدارة الوحدات االقتصادية باحتياجاتيم 
 (( Artiach et al, 2010بأصحاب المصالح األقل نفوذ أو قوة  

تعتبر األجيزة الحكومية من : طمب األجهزة الحكومية لإلفصاح عن تقارير االستدامة-5
أصحاب المصالح في المؤسسات، وتحتاج إلى معمومات الخاصة باألداء البيئي واالجتماعي 

ضافة إلى أدائيا االقتصادي، وتحتاج األجيزة الحكومية لمعمومات عن لموحدات االقتصادية باإل
األداء البيئي لممؤسسات ومدى مساىمتيا في المحافظة عمى البيئية ومنع التموث ومعالجتو أن 

 ((Lumberton,2000وجد  
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ة ومع زيادة اىتمام األطراف ذات العبلقة باألمور غير المالية لممؤسسات فان أنظمتيا المحاسب
المالية تعد قاصرة عمى توفير ىذه المعمومات وبالتالي يتطمب تطويرىا بيدف توفير التقارير غير 

أدى إلى ظيور ممارسات التنمية المالية ذات البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي اآلمر الذي 
المستدامة كجزء أساسي في السياسات واإلجراءات الداخمية لممؤسسات والشركات التجارية 

 (2012 والصناعية )عبدالوىاب،
ى إلى ظيور وحيث أن المشاكل البيئية التي تعوق التنمية المستدامة أصبحت واقعا ممموس أد

ام محاسبي بيئي متكامل يعني بالجوانب البيئية ، وكذلك في كيفية وضع نظ تحديا أمام المحاسبين
أمام المراجعين كي يمكنيم من تقديم تقارير مراجعة بيئية تفصح عن معمومات قانونية واستثمارية 
واقتصادية وبيئية مالية وغير مالية بالقوائم المالية واإليضاحات المتممة ليا بيدف خدمة األطراف 

مالية وألجل ذلك ظيرت العديد من الدراسات الميدانية والبحثية والتي تسعي ذوي العبلقة بالقوائم ال
براز أىم التحديات  إلى أبراز دور المراجع في تحقيق التوازن البيئي ألغراض التنمية المستدامة  وا 
والمشكبلت البيئية التي تعوق التنمية المستدامة والتي تؤثر عمى الموارد الطبيعية والموارد 

، كما ظيرت العديد من الدراسات التي تحاول أن تصل إلى إطار مقترح لكيفية المراجعة البشرية
 محمد،) ألغراض التنمية المستدامة لتي تحتوي عمى المعمومات البلزمةالبيئية لتقديم التقارير ا

2010). 
تسعى الدراسة الميدانية إلى استطبلع وجيات نظر المراجعين  -:الجانب العممي لمدراسة

خارجين تجاه المراجعة البيئية ودوره في دعم تقارير التنمية المستدامة، حيث كانت تتكون ال
مجتمع الدراسة من المراجعين الخارجين المرخص ليم بمزاولة مينة المراجعة في ليبيا، ولقد ثم 
اختيار جزءا من مجتمع المراجعين الخارجين في مدينة طرابمس والذي يبمغ عدد مكاتب المراجعة 

مكتب مراجعة، ولقد ثم اختيار مدينة طرابمس وذلك الن اغمب الشركات العاممة في ليبيا  63
فقط من  16المحمية واألجنبية تتركز في مدينة طرابمس، ولقد تم توزيع استمارة االستبيان عمي 

غبلق العديد من المكاتب أبوابيا  وكانت  مكاتب المراجعة وذلك بسبب انتشار فيرس كورونا وا 
 .20مستردة وال 26مالي االستمارات الموزعة أج

 لقد تم تقسيم االستبيان إلى قسمين كالتالي:
  :المركز الوظيفي -اشتمل عمى البيانات الشخصية لعينة الدراسة )العمرالقسم األول- 

عدد الدورات أو الندوات التي  -عدد ممارسات المراجعة التي قمت بيا –المؤىل العممي 
 يا، عدد سنوات الخبرة(.حضرتيا أو خضعت ل

  :اشتمل عمى عدة محاور وتمثمت ىي:القسم الثاني 
 :إجراءات المراجعة البيئية في الشركات الصناعية المحور األول 
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  :أىمية خبرة وميارة المراجع الخارجي عند تطبيق المراجعة البيئية في  المحور الثاني
 الشركات الصناعية. 

  :ناعية إلى تحقيق أىداف التنمية المستدامة. سعي الشركات الصالمحور الثالث 
  :دور المراجعة البيئية في الشركات الصناعية في تحقيق أىداف التنمية المحور الرابع

 .المستدامة
  :المعوقات وصعوبات التي تواجو الشركات الصناعية التي تحول دون المحور الخامس

 تطبيق المراجعة البيئية.
من االستبيان باالعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي، والجدول رقم  ولقد تم صياغة القسم الثاني

 ( يوضح الرأي والدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية والدرجة.1)
 (1جدول رقم )

ىواألوزانىالندبوظىوالدرجظىالمتودطاتىالمرجحظىالرأيىوالدرجاتىو
 لدرجةا الوزن النسبي % المتوسط المرجح الدرجة خيارات المقياس
 صغيرة جداً  (=8:7–77) (<>17–1) 1 غير موافق بشدة
 صغيرة (=17:–;8) (<:77–=17) 7 غير موافق
 متوسطة (=7>;  -7:) (<878–;.7) 8 محايد
 كبيرة (8.8=  -=;) (<971 – 879) 9 موافق

 كبيرة جداً  (177  -9=) (: – 9777) : موافق بشدة
 ت التي تم توزيعيا والتي تم استبلميا من عينة الدراسة.( يوضح عدد االستبيانا2والجدول رقم )

 (7جدولىرقمى)

ىعددىاالدتبواناتىالتيىتمىتوزوطكاىوالتيىتمىادتالمكاىمنىعونظىالدرادظ

عدد االستبيانات  
 الموزعة

 عدد االستبيانات
 فقودةالم

االستبيانات عدد 
 المستممة

عدد االستبيانات 
 غير الصالحة

عدد االستبيانات 
 حة لمتحميلالصال

 77 8 78 8 ;7 العدد

 % >>  % :117 % :7== % :117  %177 النسبة المئوية
%من عدد 77( يتضح أن نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميل ىي 2من الجدول رقم )

 االستبيانات الموزعة، وىي نسبة مقبولة.
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 أساليب التحميل اإلحصائي:
لتحقيق أىداف الدراسة والختبار فرضياتيا تم SPSS : لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية

 استخدام برنامج
 حساب التكرارات والنسب المئوية  لمخصائص الشخصية لعينة الدراسة. -1
 الرسم البياني لتوضيح النسب المئوية لمخصائص الشخصية لعينة الدراسة. -2
ارات حساب المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والوزن النسبي، لكل عبارة من عب -3

 االستبيان، ولكل محور من محاور االستبيان ؛ لمتعرف عمى اتجاىات عينة الدراسة.
 Independent Samples( T – Testالختبار فرضيات لمدراسة تم تطبيق اختيار ) -4

Test     
 تحميل استجابات عينة الدراسة 

 ا يمي:باالعتماد عمى أىداف الدراسة وفرضيتيا تم تحميل البيانات والتوصل إلى م
 أواًل: البيانات الشخصية لعينة الدراسة:

لمتعرف عمى خصائص البيانات الشخصية لعينة الدراسة، تم حساب التكرارات والنسب  
 المئوية والتي يمكن تمخيصيا فيما يمي:

 العمر: .0
سنو فأكثر( ىم  35 ذوي الفئة العمرية )من( أن 1(  والتمثيل البياني )3يتضح من الجدول )

إلى  25%(، يمييم ذوي الفئة العمرية )من 80حيث بمغت نسبتيم ) سبة في عينة الدراسةن األعمى
%( مما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة الدراسة عمى 20حيث بمغت نسبتيم ) سنة( 35

 إبداء رأييم باالستناد إلى أعمارىم الزمنية.
 (8جدولىرقمى)

ىنظىالدرادظلطوىللفئاتىالطمروظالتكراراتىوالندبىالمئووظى

 العمر التكرارات النسبة المئوٌة

 سنة 35 إلى 52 من 4 20

 فأكثر سنة  52 من 16 80

 المجموع 20 100.0
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 (1التمثولىالبوانيى)

 لطونظىالدرادظىللفئاتىالطمروظالندبىالمئووظى

 :المركز الوظيفي .0
مكتب( ىم  ( أن ذوي المركز الوظيفي )صاحب2( والتمثيل البياني )4يتضح من الجدول )

المركز الوظيفي )مدير ذوي %( ويمييم 80األعمى نسبة في عينة الدراسة حيث بمغت نسبتيم )
%(، أي أن 5مراجعة بالمكتب(، )مراجع بالمكتب( حيث بمغت نسبة كل منيما عمى حدة )

%( من عينة الدراسة ىم من ذوي المراكز الوظيفية ذات العبلقة المباشرة بموضوع الدراسة، 100)
 باالستناد عمى مراكزىم الوظيفية. درة عينة الدراسة في إبداء رأييمما يعطي انطباع بالثقة حول قم

ى(9جدولىرقمى)
ىالتكراراتىوالندبىالمئووظىللمراكزىالوظوفوظىلطونظىالدرادظ

 التخصص الوظٌفً التكرارات النسبة المئوٌة

 صاحب مكتب 81 09

 شريك 8 5

 مدير مراجعة بالمكتب 8 5

 مراجع بالمكتب 9 9

 أخرى 9 9
 المجموع 20 100.0
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 (7)ىالتمثولىالبواني

 الندبىالمئووظىللمراكزىالوظوفوظىلطونظىالدرادظ
 المؤهل العممي: .8

نسبة في  ىم األعمى بكالوريوسذوي مؤىل ( أن 8( والتمثيل البياني ):يتضح من الجدول رقم )
، %(77)حيث بمغت نسبتيم مؤىل ماجستير ذوي %( ويمييم 7>عينة الدراسة فقد بمغت نسبتيم )

، مما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة %(17)حيث بمغت نسبتيم ذوي مؤىل دكتوراه ويمييم 
 الدراسة في إبداء رأييم باالستناد عمى مؤىبلتيم العممية.

ى
 (:جدولىرقمى)

 لطونظىالدرادظىللمؤهالتىالطلموظالتكراراتىوالندبىالمئووظى

 المؤهل العلمً التكرارات وٌةالنسبة المئ

 بكالورٌوس 14 70

 ماجستٌر 4 20

 دكتوراه 2 10

 المجموع 20 100.0
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 (8التمثولىالبوانيى)

 لطونظىالدرادظىللمؤهالتىالطلموظالندبىالمئووظى
 عدد ممارسات المراجعة التي قمت بها: .4

عدد ممارساتيم الدراسة %( من عينة 80( أن )4( والتمثيل البياني )6يتضح من الجدول رقم )
%( من عينة الدراسة عدد ممارستيم 40، )عممية مراجعة فأكثر( 15لممراجعة ىي )من 
( مما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة الدراسة في 15إلى أقل من  10لممراجعة ىي )من 

 إبداء رأييم باالستناد عمى عدد ممارستيم لعمميات المراجعة.
 (;جدولىرقمى)

 لطونظىالدرادظىلطددىممارداتىالمراجطظىاتىوالندبىالمئووظىالتكرار
 عدد ممارسات المراجعة  التكرارات النسبة المئوٌة

 أقل من خمس عملٌات 0 0

 01إلى أقل من  2من  0 0

 02إلى أقل من  01من  8 40

 عملٌة مراجعة فأكثر 02من  12 60

 المجموع 20 100.0
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 (9التمثولىالبوانيى)

 لطونظىالدرادظىلطددىممارداتىالمراجطظلمئووظىالندبىا
 عدد الدورات أو الندوات التي حضرتها أو خضعت لها خالل ممارستك لممهنة: .5

عدد %( من عينة الدراسة قد حضروا 65( أن )5( والتمثيل البياني )7يتضح من الجدول رقم )
عدد دراسة قد حضروا %( من عينة ال35، وأن )(7إلى أقل من  4الدورات أو الندوات ىو )من 

فأكثر( مما يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة الدراسة في  7)من  الدورات أو الندوات ىو
 .إبداء رأييم باالستناد عمى ما اكتسبوه من حضورىم لمدورات أو الندوات خبلل ممارستيم لممينة

 (>جدولىرقمى)

 عونظىالدرادظىضرتكاىأوىخضطتىلكالطددىالدوراتىوالندواتىالتيىحالتكراراتىوالندبىالمئووظى

 عدد الدورات أو الندوات التكرارات النسبة المئوٌة

 لم أحضر أي مؤتمر أو أي ندوة أو دورة 0 0

 4إلى أقل من  0من  0 0

 7إلى اقل من  4من  13 65

 فأكثر 7من  7 35

 المجموع 20 100.0
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 (:التمثولىالبوانيى)

 عونظىالدرادظىلندواتىالتيىحضرتكاىأوىخضطتىلكالطددىالدوراتىواالندبىالمئووظى

 سنوات الخبرة: .6
سنوات ( ىم  10( أن ذوي الخبرة ) اكثر من 6( والتمثيل البياني )8يتضح من الجدول رقم )

 10إلى  5الخبرة )من ذوي %( ويمييم  80من عينة الدراسة حيث بمغت نسبتيم )االعمي نسبة 
يعطي انطباع بالثقة حول قدرة عينة الدراسة عمى إبداء %(، مما 20سنوات( حيث بمغت نسبتيم )

 رأييم  باالستناد عمى عدد سنوات خبراتيم المينية.
 (=جدولىرقمى)

ىالتكراراتىوالندبىالمئووظىلدنواتىالخبرةىلطونظىالدرادظ

 سنوات الخبرة التكرارات النسبة المئوٌة

 سنوات 5أقل من  0 0

 سنوات 89إلى 5من  4 20

 سنوات89من ر أكث 81 19

 المجموع 51 100
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 (;)ىالتمثولىالبواني

ىالندبىالمئووظىلدنواتىالخبرةىلطونظىالدرادظ

 ثانيًا اختبار فرضيات الدراسة:
 الفرضية األولي:

H01توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي  : ال
 المؤسسات الميبية بتطبيق إجراءات المراجعة البيئية. امالدراسة تشير إلى اىتملمجتمع 

01U ≤ 3.39: H 
Ha1:  والمتوسط االفتراضي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدراسة

 المؤسسات الميبية بتطبيق إجراءات المراجعة البيئية.الدراسة تشير إلي اىتمام لمجتمع 
Ha1:U > 3.39 

( ىو المتوسط االفتراضي لرأي 3.39عينة الدراسة، والمقدار) ىي متوسط رأي (U) حيث أن
الداللة  (One-Sample Test)الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبار و  مجتمع الدراسة

( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى 9، الجدول )اإلحصائية لمفرق بين المتوسطات
 .ار اإلحصائيالداللة اإلحصائية، والقر 

 Independent Samples Test (T – Test) ىاربنتائجىاختى(<الجدولى)

(T) 
 قٌمة

درجة 
 الحرٌة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 مستوى
 الداللة

 اإلحصائٌة
Sig 

 الحكم القرار اإلحصائً

62.21 19 4.41 0.268 0.000 
ة دالالفروق 

إحصائٌاً عند 
 (0.00مستوى )

ترفض الفرضٌة 
 الصفرٌة
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( وىو أكبر من المتوسط 4.46( يبين أن متوسط استجابات عينة الدراسة ىو )9لجدول )ا
(، وان 3.39) الدراسة(sig) ( 0.05اقل من مستوي الداللة االفتراضي ) لمجتمعاالفتراضي 

مما يشير إلى أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا  مستوي الداللة اإلحصائية المحسوب
ت عينة الدراسة، بناًء عمى ذلك، ترفض الفرضية الصفرية األولى، وتحل ولصالح متوسط استجابا

 محميا الفرضية البديمة التي نصيا:
Ha1 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي :

 بيئية.المؤسسات الميبية بتطبيق إجراءات المراجعة الالدراسة تشير إلي اىتمام  لمجتمع
Ha1:U > 3.39 

وىذا يعني أن عينة الدراسة ترى المؤسسات الميبية تيتم بتطبيق إجراءات المراجعة البيئية،  
ولمتعرف عمى درجة التطبيق لكل إجراء؛ استمزم ذلك حساب بعض اإلحصاءات الوصفية 

 الستجابات عينة الدراسة، يمخصيا الجدول التالي:

حولىدرجظىتطبوقىالمؤدداتىىالدتجاباتىعونظىالدرادظاإلحصاءاتىالوصفوظى(ى17الجدولى)
ىاللوبوظىإلجراءاتىالمراجطظىالبوئوظ.

 المقٌاس العبارات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
النسبً 
% 

درجة 
 التطبٌق

1 

تقوم بفحص 
االلتزام بالقوانٌن 
البٌئٌة وسٌاسات 

ءات وإجرا
 الشركات

 - - - 7 31 التكرار

56.4 965.0 01 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

4. 31 - - - 

2 

التحقق من قٌام 
الشركات الصناعٌة 

 وتقٌٌمبتحدٌد 
المخاطر التً 

تتعرض لها نتٌجة 
 القٌام بأنشطتها

 - - - . 33 التكرار

56.9 96491 03 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

.9 59 - - - 

3 

أكد من أن الت
الشركات تضع 
خطط وتحدد 
اإلجراءات 

التصحٌحٌة لتحسٌن 
 أدائها البٌئً

 - - - 33 . التكرار

5659 96491 .. 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

59 .9 - - - 

4 

التحقق من وجود 
قوانٌن وسٌاسات 
إدارٌة ٌمكن من 
خاللها الحكم عن 

مدى التزام 
الشركات الصناعٌة 
ٌما خطط له فٌما 

لق بمعالجة ٌتع
التأثٌرات السلبٌة 

 - - 3 4 31 التكرار

5644 96... 03 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

.4 34 39 - - 
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 لنشاطها على البٌئة.

5 

التحقق من 
صالحٌة األجهزة 

والمعدات 
المستخدمة فً منع 

 التلوث البٌئٌة.

 - - - 31 7 التكرار

5614 965.0 .7 
كبٌرة 

 جداً 
النسبة 

% 
14 .4 - - - 

6 

فحص مدى قدرة 
الشركات الصناعٌة 

فً التعامل مع 
المخاطر البٌئٌة 
المحتملة ووضع 
االستراتٌجٌات 

 المناسبة لمواجهتها

 - - 3 0 39 التكرار

5654 96.94 .0 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

49 54 4 - - 

7 

التحقق من وجود 
عملٌات تطوٌر 
للنظام المحاسبٌة 

فً الشركات 
ة وبما الصناعٌ

ٌتالءم مع 
التطورات الحاصلة 

فً اإلصدارات 
المتعلقة بالبعد 

 البٌئٌة

 - - 1 39 7 التكرار

5639 96... .5 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

14 49 34 - - 

 0.42 84240 4.4. درجة تطبيق المؤسسات الميبية إلجراءات المراجعة البيئية.
كبٌرة 
 جدا  

ق المؤسسات الميبية إلجراءات المراجعة البيئية ىو بدرجة كبيرة، ( يتبين أن تطبي10من الجدول )
(، وكذلك فقد تراوحت متوسطات جميع إجراءات 4.46جدًا فقد بمغ متوسط لممحور األول ككل )

 (.5 – 4.20( والتي تقع في حدود درجة التطبيق الكبيرة جدًا )4.6-4.2المراجعة البيئية  بين )
 الفرضية الثانية:

H02د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي توج : ال
    .تتوفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئيةالدراسة تشير إلى  لمجتمع

H02U ≤ 3.39: 
Ha2: ي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراض

 .تتوفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئيةالدراسة تشير إلى  لمجتمع
Ha2:U > 3.39 

( ىو المتوسط االفتراضي لرأي 3.39ىي متوسط رأي عينة الدراسة، والمقدار) (U) حيث أن
اللة الد (One-Sample Test)الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبارو .مجتمع الدراسة

( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى 11، الجدول )اإلحصائية لمفرق بين المتوسطات
 الداللة اإلحصائية، والقرار اإلحصائي.

  



 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعالعممي الدولي  المؤتمر
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األىداف العالمية لمتنمية المستدامة 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               797 

 Independent Samples Testىى((T – Test ىاربنتائجىاختى(9الجدولى)

 (T) 
 قٌمة

درجة 
 الحرٌة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة مستوى
 ٌةاإلحصائ

Sig 
 الحكم القرار اإلحصائً

23.42 19 4.41 0.186 0.000 
إحصائٌاً ة دالالفروق 

 (0.00عند مستوى )
ترفض الفرضٌة 

 الصفرٌة

( وىو أكبر من المتوسط 4.41( يبين أن متوسط استجابات عينة الدراسة ىو )11الجدول ) 
(، وأن 3.39الدراسة )(sig) ( 0.05أكبر من مستوى الداللة االفتراضي ) االفتراضي لمجتمع

مما يشير إلى أن الفرق بين المتوسطين غير دال إحصائيًا،  مستوى الداللة اإلحصائية المحسوب
 بناء عمى ذلك ال ترفض الفرضية الصفرية الثانية، التي نصيا:

Ha2:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي
 .تتوفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئيةدراسة تشير إلى ال لمجتمع

Ha2:U > 3.39 

وىذا يعني أن عينة الدراسة ترى أن المراجعين الخارجيين تتوفر لدييم الخبرة والميارة لتطبيق 
اإلحصاءات  المراجعة البيئية،  ولمتعرف عمى درجة توفر الخبرة والميارة؛ استمزم ذلك حساب بعض

 الوصفية الستجابات عينة الدراسة، يمخصيا الجدول التالي:

توفرىالخبرةىوالمكارةىلدىىالمراجعىحولىدرجظىىاإلحصاءاتىالوصفوظىالدتجاباتىعونظىالدرادظ(ى81الجدولى)
ى.عندىتطبوقىالمراجطظىالبوئوظ

 المقٌاس العبارات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 لمتوسطا
االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
النسبً 

% 

درجة 
 التوفر

1 

معرفة وخبرة 
المراجع 
الخارجً 

بالنواحً البٌئٌة 
التً تؤثر فً قٌم 

األصول 
وااللتزامات 

وٌجب أن ٌحدد 
مدى إظهار 
القوائم المالٌة 

 لاللتزامات البٌئٌة

 - - - 39 39 التكرار

5649 96431 09 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

49 49 - - - 

2 

معرفة وخبرة 
المراجع 

الخارجً بأسالٌب 
قٌاس األنشطة 

 البٌئٌة

 - - - 39 39 التكرار

5649 96431 09 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

49 49 - - - 

3 

معرفة وخبرة 
المراجعٌن 
الخارجٌن 

بأسالٌب اإلفصاح 

 - - - 39 39 التكرار

5649 96431 09 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

39 39 - - - 
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المالءمة عن 
 األنشطة البٌئٌة

4 

المعرفة والخبرة 
بالقوانٌن 

والتشرٌعات 
البٌئٌة التً 
تخضع لها 
الوحدات 
 االقتصادٌة

 - - 3 33 . التكرار

5614 964.7 .7 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

59 44 4 - - 

5 

معرفة أثر 
التأثٌرات البٌئٌة 
ألنشطة الشركات 
الصناعٌة على 

د ومراجعة إعدا
 القوائم المالٌة

 - - 3 0 0 التكرار

5614 96.73 .7 
كبٌرة 

 جداً 
النسبة 

% 
54 54 39 - - 

6 

معرفة وفهم 
قضاٌا البٌئة 
متضمناً البعد 
 للتنمٌة المستدامة

 - - 3 0 39 التكرار

5659 96745 .. 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

49 54 4 - - 

7 

توفر خبرات 
وتخصصات 

مختلفة فً  علمٌة
مكاتب المراجعة 
بما تخدم االهتمام 
 باألنشطة البٌئٌة

 - 3 3 . 0 التكرار

5634 96.43 .4 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

54 59 39 4 - 

 63.. ..963 5653 .توفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئيةدرجة 
كبٌرة 

 جداً 

الميارة والخبرة لدى المراجعين الخارجيين عند تطبيقيم لممراجعة  ( يتبين أن توفر12من الجدول )
(، وكذلك فقد تراوحت 4.41البيئية ىو بدرجة كبيرة جدًا، فقد بمغ متوسط المحور الثاني ككل )

( والتي تقع في حدود درجة التوفر الكبيرة جدًا 4.50-4.25متوسطات الميارات والخبرات  بين )
(4.20 – 5 .) 
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 :لثالثةالفرضية ا
H03:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي

 ≥ H03U سعى المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامةالدراسة تشير إلى  لمجتمع
3.39: 

Ha3 :فتراضي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط اال
 سعى المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامةالدراسة تشير إلى  لمجتمع

Ha3:U > 3.39 

( ىو المتوسط االفتراضي لرأي 3.39ىي متوسط رأي عينة الدراسة، والمقدار)(U)  حيث أن
الداللة  (One-Sample Test)الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبارو  ،مجتمع الدراسة

( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى 13، الجدول )إلحصائية لمفرق بين المتوسطاتا
 الداللة اإلحصائية، والقرار اإلحصائي.

ى Independent Samples(ى(T – Test Testرى(نتائجىاختبا81الجدولى)

 (T)قٌمة
درجة 
 الحرٌة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة مستوى
 اإلحصائٌة

Sig 
 الحكم لقرار اإلحصائًا

27.62 19 4.48 0.181 0.000 
الفروق دالة إحصائٌا  

 (0.00عند مستوى )
ترفض الفرضٌة 

 الصفرٌة

( وىو أكبر من المتوسط 4.48( يبين أن متوسط استجابات عينة الدراسة ىو )13الجدول ) 
(، وأن 3.39)الدراسة (sig) (0.05أقل من مستوى الداللة االفتراضي ) االفتراضي لمجتمع

مما يشير إلى أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا  مستوى الداللة اإلحصائية المحسوب
ولصالح متوسط استجابات عينة الدراسة، بناء عمى ذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة، وتحل 

 محميا الفرضية البديمة التي نصيا:
Ha3: ة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجاب

 سعى المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامةالدراسة تشير إلى  لمجتمع
Ha3:U > 3.39 

وىذا يعني أن عينة الدراسة ترى المؤسسات الميبية تسعى لتحقيق أىداف التنمية المستدامة،  
أىداف التنمية المستدامة؛ استمزم ذلك حساب  ولمتعرف عمى درجة سعى المؤسسات الميبية لتحقيق

 بعض اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة، يمخصيا الجدول التالي:
  



 

 من وجية نظر المراجعين الخارجيين دور المراجعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة في الشركات الصناعية 
 .جامعة المرقب/  ايناس العريفي، قسم المحاسبة، كمية االقتصاد والتجارةأ. 

=77 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

دطىىالمؤدداتىحولىدرجظىىاإلحصاءاتىالوصفوظىالدتجاباتىعونظىالدرادظ(ى19الجدولى)
 اللوبوظىلتحقوقىأهدافىالتنموظىالمدتدامظ

 المقٌاس العبارات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد افقمو
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
النسبً 

% 

درجة 
 السعً

1 

تضع المؤسسات الصناعٌة 
خطط مستقبلٌة للحد من 

انبعاثات الضارة والمخالفات 
 الناتجة عن أنشطة المؤسسة

 - - - 7 31 التكرار
56.4 965.0 01 

كبٌرة 
النسبة  جداً 

% 
14 .4 - - - 

2 
تسعى الشركات الصناعٌة إلى 
استخدام موارد الطاقة النظٌفة 

 صدٌقة البٌئة

 - - 3 39 0 التكرار
5659 9640. .. 

كبٌرة 
 جداً 

النسبة 
% 

54 49 4 - - 

3 

تسعى الشركات الصناعٌة إلى 
تطوٌر نظام إلدارة الطاقة لدى 
المؤسسات من خالل وضع 

سٌاسات لزٌادة كفاءة استخدام 
 ة وتجنب الفاقد منهاالطاق

 - - 3 35 4 التكرار

5639 96431 .5 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

34 79 4 - - 

4 
ٌتم االستعانة بالخبٌر البٌئً 

لتقلٌل اآلثار السلبٌة التً تسببها 
 أنشطة الشركات الصناعٌة

 - - - 31 7 التكرار
5614 965.0 .7 

كبٌرة 
النسبة  جداً 

% 
14 .4  - - 

5 

لجأ الشركات إلى تحدٌث ت
الهٌكل التنظٌمً على مستوى 

الشركات الصناعٌة وتبنً فكرة 
 الوعً البٌئً

 - - 3 . 31 التكرار

56.9 9640. 03 
كبٌرة 

النسبة  جداً 
% 

.4 19 4 - - 

6 
تهتم الشركات الصناعٌة التً 
قمت بمراجعتها فً السابق 

 بالقٌاس البٌئً

 - - 3 4 35 التكرار
56.4 9.4.7 01 

كبٌرة 
النسبة  جداً 

% 
79 34 4 - - 

 .06. 963.3 .565 سعى المؤسسات الميبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامةدرجة 
كبٌرة 

 جداً 

( يتبين أن درجة سعى المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة ىو 14من الجدول )
(، وكذلك فقد تراوحت متوسطات 4.48لثالث ككل )بدرجة كبيرة جدًا، فقد بمغ متوسط المحور ا

( والتي تقع في حدود درجة السعي 4.65-4.20مساعي تحقيق أىداف التنمية المستدامة بين )
 (.5 – 4.20الكبيرة جدًا )
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 :الفرضية الرابعة
H04:  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي

    .دور لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيق التنمية المستدامةتشير إلى الدراسة  لمجتمع
H04U ≤ 3.39: 

Ha4:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي
    .التنمية المستدامة دور لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيقتشير إلى الدراسة  لمجتمع

Ha4:U > 3.39 

( ىو المتوسط االفتراضي لرأي 3.39ىي متوسط رأي عينة الدراسة، والمقدار) (U) حيث أن
الداللة  One-Sample Test))الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبار و  ،مجتمع الدراسة

افات المعيارية ومستوى ( يبين المتوسطات واالنحر 15، الجدول )اإلحصائية لمفرق بين المتوسطات
 الداللة اإلحصائية، والقرار اإلحصائي.

 ىIndependent Samples Test(ىT – Test )ى(نتائجىاختبار85الجدولى)

(T)قٌمة 
درجة 
 الحرٌة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة مستوى
 اإلحصائٌة

Sig 
 الحكم القرار اإلحصائً

23.16 19 ...1 0.236 0.000 
ٌا  الفروق دالة إحصائ

 (0.00عند مستوى )
ترفض الفرضٌة 

 الصفرٌة

( وىو أكبر من المتوسط 4.43( يبين أن متوسط استجابات عينة الدراسة ىو )15الجدول )
(، وأن 3.39الدراسة )(sig)( 0.05أقل من مستوى الداللة االفتراضي )االفتراضي لمجتمع 

فرق بين المتوسطين دال إحصائيًا مما يشير إلى أن ال الداللة اإلحصائية المحسوب ستوىم
ولصالح متوسط استجابات عينة الدراسة، بناء عمى ذلك ترفض الفرضية الصفرية الرابعة، وتحل 

 محميا الفرضية البديمة التي نصيا:
Ha4:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي

    .دور لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيق التنمية المستدامةتشير إلى الدراسة  لمجتمع
Ha4:U > 3.39 

وىذا يعني أن عينة الدراسة ترى وجود دور لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيق التنمية 
المستدامة ، ولمتعرف عمى درجة وجود األدوار؛ استمزم ذلك حساب بعض اإلحصاءات الوصفية 

 جابات عينة الدراسة، يمخصيا الجدول التالي:الست
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للمراجطظىالبوئوظىفيىىوجودىأدوارحولىدرجظىىاإلحصاءاتىالوصفوظىالدتجاباتىعونظىالدرادظ(ى;1الجدولى)
 .المؤدداتىاللوبوظىلتحقوقىالتنموظىالمدتدامظ

 المقٌاس العبارات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 المتوسط
نحراف اال

 المعٌاري

الوزن 
النسبً 

% 

درجة 
 التواجد

1 

تسعى المراجعة 
البٌئٌة للتحقق 

من قدرة 
األنظمة 

المحاسبٌة 
للمؤسسات على 
تقدٌم التقارٌر 

والبٌانات البٌئٌة 
 المطلوبة

 - - - 5 4 التكرار

5674 96555 04 
كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
74 34 - - - 

2 

تسعى المراجعة 
ٌٌم البٌئٌة لتق

العالقة بٌن سعً 
المؤسسة لتحقٌق 
التنمٌة من جهة 

وبٌن تلبٌة 
المتطلبات البٌئٌة 
 من جهة أخرى.

 - - - . 33 التكرار

56.9 96491 03 
كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
.9 59 - - - 

3 

تسعى المراجعة 
البٌئٌة للتحقق 
من مخاطر 
وجود أخطاء 
جوهرٌة فً 

اإلفصاح المالً 
المتعلق 

 ب البٌئٌةبالجوان

 - - 3 33 7 التكرار

5619 96473 .. 
كبيرة 
 جداً 

النسبة 
% 

14 .9 4 - - 

4 

تلبً المراجعة 
البٌئٌة أهداف 

التنمٌة من خالل 
نشر الوعً 
البٌئً وإنتاج 

منتجات صدٌقة 
 البٌئة

 - - 3 33 7 التكرار

5619 96473 .. 
كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
14 .9 4 - - 

5 

تحرص 
ركات الش

الصناعٌة على 
القٌام بمدارات 
تطوعٌة خاصة 
بحماٌة البٌئة 
بهدف تحسٌن 

سمعتها وعالقتها 
 بالمجتمع

 - - 3 0 0 التكرار

5614 96.73 .7 
كبيرة 
 جداً 

النسبة 
% 

54 54 39 - - 

6 

تسعى المراجعة 
البٌئٌة للتحقق 

من خاطر وجود 
أخطاء جوهرٌة 
فً اإلفصاح 
المالً متعلق 

 - - 3 . 31 التكرار

56.9 9640. 03 
كبيرة 
 جداً 

النسبة 
% 

.4 19 4   
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 ب البٌئٌةبالجوان

7 

تعد المراجعة 
البٌئٌة أداة ٌمكن 
من خاللها تقٌٌم 
األداء للشركات 
الصناعٌة للتحقق 

من تطبٌقها 
للقوانٌن واللوائح 

 البٌئٌة

 - 3 5 7 . التكرار

النسبة  كبيرة 3. 96033 5639
% 

59 14 39 4 - 

 .6.. 96337 5651 لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيق التنمية المستدامةوجود دور 
كبٌرة 

 جداً 

( يتبين وجود دور لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيق التنمية 16من الجدول )
وحت متوسطات األدوار  (، وكذلك فقد ترا4.43المستدامة، فقد بمغ متوسط المحور الرابع ككل )

( عدا الدور 5 – 4.20( والتي تقع في حدود درجة الوجود الكبيرة جدًا )4.75-4.10بين )
السابع ) تعد المراجعة البيئية أداة يمكن من خبلليا تقييم األداء لمشركات الصناعية لمتحقق من 

بمغ متوسطو المقدار  تطبيقيا لمقوانين والموائح البيئية( فقد كانت درجة وجوده  كبيرة حيث
(4.10 .) 

 الفرضية الخامسة:
05Hتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي  : ال

معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق المؤسسات الميبية تشير إلى وجود الدراسة  لمجتمع
 U ≤ 3.39 :H 05  لممراجعة البيئية.

Ha5:  داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي توجد فروق ذات
معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق المؤسسات الميبية تشير إلى وجود الدراسة  لمجتمع

 Ha5:U > 3.39  لممراجعة البيئية.

( ىو المتوسط االفتراضي لرأي 3.39ىي متوسط رأي عينة الدراسة، والمقدار)(U)  حيث أن
الداللة  (One-Sample Test)الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبار و ,مجتمع الدراسة

( يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى 17، الجدول )اإلحصائية لمفرق بين المتوسطات
 الداللة اإلحصائية، والقرار اإلحصائي.

 Independent Samples Test ى( (T – Testار(نتائجىاختب81الجدولى)

 قٌمة

 (t) 
درجة 
 الحرٌة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

 الداللة مستوى

 Sig اإلحصائٌة
 الحكم القرار اإلحصائً

21..1 19 4.48 0.208 0.000 
الفروق دالة إحصائٌا  

 (0.00عند مستوى )
ترفض الفرضٌة 

 الصفرٌة

المتوسط  ( وىو أكبر من4.48( يبين أن متوسط استجابات عينة الدراسة ىو )17الجدول ) 
(، وأن 3.39الدراسة )(sig)( 0.05أقل من مستوى الداللة االفتراضي )االفتراضي لمجتمع 
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مما يشير إلى أن الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا  مستوى الداللة اإلحصائية المحسوب
ولصالح متوسط استجابات عينة الدراسة، بناء عمى ذلك ترفض الفرضية الصفرية الخامسة، 

 حميا الفرضية البديمة التي نصيا:وتحل م
Ha5 : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابة عينة الدارسة والمتوسط االفتراضي

معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق المؤسسات الميبية تشير إلى وجود الدراسة  لمجتمع
 U > 3.39 :Ha5    لممراجعة البيئية.

ىناك جممة من المعوقات تحول دون تطبيق المؤسسات وىذا يعني أن عينة الدراسة ترى أن 
الميبية لممراجعة البيئية. ولمتعرف عمى درجة وجود تمك المعوقات والصعوبات، استمزم ذلك حساب 

 بعض اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة، يمخصيا الجدول التالي:
مطوقاتىوصطوباتىتحولىولىدرجظىوجودىحىاإلحصاءاتىالوصفوظىالدتجاباتىعونظىالدرادظ(ى=1الجدولى)

ىدونىتطبوقىالمؤدداتىاللوبوظىللمراجطظىالبوئوظ.

 المقٌاس العبارات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
النسبً 

% 

درجة 
 التواجد

1 
عدم التحدٌد السلٌم لمفاهٌم 

 المحاسبة البٌئٌة

 - - 3 4 35 التكرار
56.4 964.7 

01 
 

كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
79 34 4 - - 

2 

توجد صعوبات فً القٌاس الكمً 
لبعض التكالٌف والعوائد البٌئٌة 
وبالتالً صعوبة ترجمتها غلى 

قٌم نقدٌة وكذلك صعوبة 
 مراجعتها والتحقق من صحتها

 - - - . 33 التكرار
56.9 96491 03 

كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
.9 59 - - - 

3 
عدم توفر بٌانات لقٌمة اإلهدار 
والخسائر واألضرار المترتبة 

 على األحداث البٌئٌة

 - - - 33 . التكرار
5659 96491 .. 

كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
59 .9 - - - 

4 
عدم وجدود معاٌٌر وإرشادات 

واضحة ومحددة لمراجعة األداء 
 البٌئً

 - - 3 31 . التكرار
5639 96.0. .5 

كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
19 .4 4 - - 

5 
ضعف نظام المعلومات البٌئً 
سواء على مستوى الشركات 

 الصناعٌة أو الدولة ككل

 - - 5639- . 33 التكرار
56.9 96491 03 

كبيرة 
 جداً 

النسبة 
% 

.9 59 56.4 - - 

6 
عدم وجود سجالت ودفاتر بٌئٌة 

 بةكما هو موجود فً المحاس

 - - 356.9 0 39 التكرار
5654 96.94 .0 

كبيرة 
النسبة  جداً 

% 
49 54 45659 - - 

 .06. .9639 .565 درجة وجود معوقات وصعوبات تحول دون تطبٌق المؤسسات اللٌبٌة للمراجعة البٌئٌة.
كبيرة 
 جداً 

لميبية ( يتبين أن وجود معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق المؤسسات ا18من الجدول )
(، وكذلك 4.48لممراجعة البيئية. ىو بدرجة كبيرة جدًا، فقد بمغ متوسط المحور الخامس ككل )

( والتي تقع في حدود درجة الوجود 4.65-4.20فقد تراوحت متوسطات الميارات والخبرات بين )
 (. 5 – 4.20الكبيرة جدًا )
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 نتائج التحميل اإلحصائي:

 راءات المراجعة البيئية بدرجة كبيرة جدًا.تيتم المؤسسات الميبية بتطبيق إج 
 .تتوفر الخبرة والميارة لدى المراجع عند تطبيق المراجعة البيئية بدرجة كبيرة جدًا 
 .تسعى المؤسسات الميبية لتحقيق أىداف التنمية المستدامة. بدرجة كبيرة جدًا 
 ستدامة بدرجة كبيرة جدًا.يوجد دور لممراجعة البيئية في المؤسسات الميبية لتحقيق التنمية الم 
  ًتوجد معوقات وصعوبات تحول دون تطبيق المؤسسات الميبية لممراجعة البيئية بدرجة كبيرة جدا. 

 التوصيات: من خالل نتائج الدراسة تنبثق التوصيات التالية:
 .العمل عمى استمرار المؤسسات الميبية بتطبيق إجراءات المراجعة البيئية 
  يعات المتعمقة بالمراجعة البيئية في الشركات الصناعةإصدار القوانين والتشر. 
  العمل عمى زيادة تأىيل وتدريب فريق المراجعة البيئية عمى أن يضم ىذا الفريق كفاءات من كافة

 .التخصصات الضرورية لؤلداء البيئي
  ضرورة التنسيق والتكامل بين عمل المراجع الخارجي والمراجع الداخمي بما يؤدى إلى تحسين

 .اءة وفعالية المراجعة البيئيةكف
  ضرورة تشجيع المؤسسات عمى إيجاد إدارات بيئية متخصصة في ىيكميا التنظيمي يكون ميمتيا

 .األساسية كيفية الحفاظ عمى الجوانب البيئية ومراقبتيا وتجنب اإلخطار البيئية المحتممة
 لميبية لممراجعة البيئية، العمل عمى إزالة معوقات وصعوبات التي تحول دون تطبيق المؤسسات ا

 وذلك من خبلل القيام بما يمي:
 التحدٌد السلٌم لمفاهٌم المحاسبة البٌئٌة. 

  تسييل القياس الكمي لبعض التكاليف والعوائد البيئية وبالتالي صعوبة ترجمتيا غمى قيم نقدية
 .وكذلك صعوبة مراجعتيا والتحقق من صحتيا

  األضرار المترتبة عمى األحداث البيئيةتوفير بيانات لقيمة اإلىدار والخسائر و.  

 رشادات واضحة ومحددة لمراجعة األداء البيئي  .وضع معايير وا 

 تقوية نظام المعمومات البيئي سواء عمى مستوى الشركات الصناعية أو الدولة ككل. 

 أيجاد سجبلت ودفاتر بيئية كما ىو موجود في المحاسبة. 
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