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  سعود غصاب الزمانان  اســم الباحـث
: ى الرقابة البيئية بدولة الكويت دور ديوان المحاسبة ف  عـنـوان البحث

  دراسة تطبيقية فى القطاع النفطى
  الخليجية  جـامـعــــة
   الماليةإدارة األعمال و النظم   كـلـيـــــة
  العلوم المحاسبية والمالية  قـســــــم
  )م٢٠٠٩ (الماجستير  الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
ى الوضع الحالى للمراجعة البيئية هدف البحث أساسا إلى التعرف عل

فى ديوان المحاسبة بدولة الكويت، كما يهدف إلى معالجة المعوقات 
التى يواجهها الديوان فى المراجعة البيئية تمهيدا إلى استكشاف النظرة 

  .المستقبلية والدور المرتقب للديوان تجاه المراجعة البيئية
مراجعة لديوان المحاسبة كما هدف البحث إلى تطوير ممارسة مهنة ال

استجابة لتزايد االهتمام بالمحافظة على البيئة وحمايتها من مختلف األضرار 
التى قد تترتب على أنشطة الوحدات االقتصادية، ذلك األمر يتطلب مساهمة 
ديوان المحاسبة فى مراجعة نظم اإلدارة البيئية باإلضافة إلى التعرف على 

شطة الوحدات االقتصادية على إعداد ومراجعة أكثر التاثيرات البيئية ألن
  القوائم المالية
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  منهج الدراسة
اعتمد الباحث فى الجزء النظرى على ما يعرف بالمنهج االستقرائى 
النظرى، ومنهج تحليل المحتوى فى نفس الوقت لتحليل األفكار والعالقات 

  .والجوانب العملية وذلك لهدف تكوين اإلطار للبحث
ميدانى من البحث تم االعتماد على كل من المنهجين وفى الجزء ال

االستقرائى والوصفى التحليلى حيث تم التعرف على واقع الممارسات االلية 
للمراجعة البيئية ووجهات نظر العاملين فى التدقيق على القطاع النفطى 
ووحدة رقابة األداء فى ديوان المحاسبة من خالل قائمة االستبيان التى تم 

ا لهذا الغرض ثم تجميع وتنظيم البيانات وتحليلها بهدف تفسيرها تصميمه
  .للوصول إلى التعميمات المناسبة بشأنها

  استنتاجات الدراسة
تفاقم المشكالت البيئية للصناعة النفطية فى دولة الكويت، مهددة 
الحياة فى دولة الكويت وفى الدول المجاورة، خاصة بعد أن ظهرت الظواهر 

البحيرات النفطية، التسرب النفطى، تلوث المياه الجوفية، : لية البيئية التا
  .حرق الغاز

ال يوجد اتفاق بين المنظمات المهنية أو فى أدب المراجعة بشأن 
تعريف المراجعة البيئية، أهدافها وأنواعها، وربما يرجع ذلك إلى حداثة هذا 

  .المجال األمر الذى لم يسفر عن استقرار نظرى له حتى اآلن
على مستوى أدب المراجعة يوجد خلط واضح بين المراجعة البيئية 
التى يتم أداؤها بواسطة المهندسين والفنيين من ناحية، والمراجعة البيئية التى 
يمكن أن تؤدى بواسطة مدقق الحسابات بصرف النظر عن أنه داخلى 

  .وخارجى من ناحية أخرى
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  :لية يمكن أن تتضمن المراجعة البيئية األنواع التا
مراجعة مالية بيئية، مراجعة (وتضم : المراجعة البيئية ذات الطابع المالى -

  ).أداء بيئى، مراجعة التزام بيئى
مراجعة نظم اإلدارة البيئية، (وتضم : المراجعة البيئية ذات الطابع الفنى -

مراجعة االلتزام البيئى، مراجعات انتقال األصول، مراجعة المنتج، 
مة، مراجعة المعالجة والتخزين والتصرف فى مراجعة األمن والسال

 ).مستلزمات اإلنتاج، المراجعة الناشئة عن المسئولية البيئية

تتولى عدة جهات فى دولة الكوبت حماية البيئة والموارد الطبيعية  -
والمعدنية، وقد أكن حصر عشرون جهة، لها الصالحيات فى إصدار 

بيئة، حتى وإن كانت تتشابه أو القرارات اإلدارية واللوائح المتعلقة بال
 .تتعارض مع القرارات الصادرة من أجهزة الدولة األخرى

األولى : يمكن تقسيم الجهات الرقابية على البيئة بدولة الكويت فى جهتين  -
وتعنى بالرقابة البيئية الفنية وهى الهيئة العامة للبيئية، والثانية ديوان 

 .بيئية من زاوية مالية محاسبيةالمحاسبة والذى يعنى بالرقابة على ال

أكدت نتائج الدراسة الميدانية على عينة من العاملين بديوان المحاسبة  -
إن عدم وجود نصوص قانونية ‘"الفرض األول للدراسة والمتعلق بـ 

واضحة أو قرارات وزارية أو لوائح تنظيمية أو أى مصادر قانونية 
ا بممارسة أنشطة المراجعة أخرى، تنظم كيفية قيام أجهزة الرقابة العلي

البيئية، وتحدد نطاق وأهداف هذه المراجعات، من الممكن أن تحول دون 
  ".تفعيل قيام هذه األجهزة بأنشطة المراجعة البيئية

  
  


