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  شبيب راشد شبيب الزعبى  ســم الباحـثا

مدخل مقترح لمراجعة القياس واإلفصاح عن مدى   عـنـوان البحث
االلتزام والمخاطر البيئية لمنظمات األعمال فى إطار 

  معايير المحاسبة والمراجعة
  قناة السويس  جـامـعــــة
  التجارة باألسماعيلية   كـلـيـــــة
  عةالمحاسبة والمراج  قـســــــم
  ٢٠٠٨الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 محاولة الوصول إلى صياغة مدخال مالئما هدف الباحث من دراسته
لمراجعة القياس واإلفصاح عن مدى االلتزام والمخاطر البيئية فى إطار 
معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وتطوير نماذج التقرير عن األداء البيئى 

دمة مستخدمى القوائم المالية بوجه عام، وينبع عن هذا الهدف الرئيسى لخ
  :األهداف الفرعية التالية

الوقوف على طبيعة وأهمية المخاطر البيئية لمنظمات األعمال  -١
  .وانعكاساتها على معايير المحاسبة والمراجعة الدولية

نظمات تقييم مداخل القياس واإلفصاح عن االلتزام والمخاطر البيئية لم -٢
 .األعمال المتاحة فى الدراسات والتجارب الرائدة

قياس األهمية المتوقعة لتطبيق المدخل المقترح على بعض الطوائف  -٣
والقطاعات المختلفة سواء المصرية أو الكويتية، من المهتمين بالقوائم 

 .المالية ونتائج المراجعة ومتخذى القرارات االستثمارية أو االئتمانية
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  ةمنهج الدراس
عتمد الباحث فى بحثه هذا على المنهج العلمى المعاصر، الذى يمزج ا

بين المنهجين االستقرائى واالستنباطى، فيستخم المنهج االستقرائى لدراسة 
مفهوم وخصائص مراجعة القياس واإلفصاح عن االلتزام والمخاطر البيئية، 

ل من ناحية وذلك باإلطاع على الدراسات والتجارب التى قدمت فى هذا المجا
وما تطلبه الالئحة التنفيذيو لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة بالكويت بالقرار 

. م١٩٩٤لسنة ) ٤(م، وقانون البيئة المصرى رقم ٢٠٠١لسنة ) ٢١٠(رقم 
ويستفيد الباحث من المنهج االستنباطى فى إعداد مدخله المقترح لمراجعة 

اطر البيئية لمنظمات األعمال، ومن القياس واإلفصاح عن مدى االلتزام والمخ
ثم استنباط تقارير مراجعة األداء البيئى التى ترفق مع تقرير المراجع المالى 
للقوائم المالية بعد خضوعها للمراجعة، وفى سبيل ذلك يستخدم الباحث عدد 
من األساليب العالمية الحديثة واألدوات التى يمكن أن توصله إلى النتائج 

  .المرجوة
  تاجات الدراسةاستن

من واقع دراسة الباحث النظرية التحليلية فى هذا البحث، وما قام به 
  :من دراسة ميدانية، توصل الباحث للنتائج التالية 

أنه بالرغم من اهتمام كثير من الباحثين بالبعد البيئى لمنظمات األعمال،  -١
عة إال أن معظم كتاباتهم فى مجال المراجعة، اتجهت نحو تشبيه المراج

البيئية بالمراجعة المالية، دون االهتمام بجانب مراجعة مدى االلتزامات 
بالقواعد والتشريعات البيئية، أو مراجعة الضوابط التى تؤدى إلى تقليل 

  .المخاطر البيئية والتلوث لمنظمات األعمال
أن مراجعة القياس واإلفصاح عن مدى االلتزام والمخاطر البيئية  -٢
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شمل وأعم من نطاق المراجعة البيئية التى لمنظمات األعمال، أ
إال أن هناك بعض المشاكل والصعوبات . يتصورها الكثير من الباحثين

التى حالت دون ممارستها فى كثير من الدول النامية لوقت طويل، 
سواء كانت هذه الصعوبات تتعلق باألداء البيئى لمنظمات األعمال، أو 

لقصور فى الفكر العلمى والعملى لمهنة بالبعد القانونى لذلك األداء، أو 
 .المحاسبة والمراجعة، أو غيرها

هناك ضرورة لتطوير إطار المراجعة عن األداء البيئى لمنظمات  -٣
األعمال، سواء من حيث النطاق أو المحتوى أو المخرجات، ليتضمن 
المراجعة عن مدى االلتزام والمخاطر البيئية بالصورة التى تنعكس 

األداء المالى واالقتصادى للمنظمات وتكمل نتائج باإليجاب على 
 .المراجعة المالية

عند تقييم التجارب والجهود المبذولة فى كثير من الدول المتقدمة  -٤
كالواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربى، اتضح للباحث أن 
معظم هذه التجارب والجهود قد افتقرت إلى تحديد منهجية مراجعة 

واإلفصاح عن مدى االلتزام والمخاطر البيئية، وكذلك القياس 
اإلجراءات واألساليب والتقنيات التى تتبع فى أدائها، والمهارات 

 .والتخصصات الالزمة لها

يرتكز المدخل المقترح لمراجعة القياس واإلفصاح عن مدى االلتزام  -٥
ير مراجعة نظم اإلدارة البيئية والتقر: والمخاطر البيئية على ركيزتى

على . عنها، ومراجعة المخاطر البيئية ومدى االلتزام والتقرير عنهما
 .اعتبارها يشكال منهج المراجعة عن األداء البيئى لمنظمات األعمال

يقوم بممارسة مراجعة القياس واإلفصاح عن مدى االلتزام والمخاطر  -٦
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سواء ) أى المؤهل(البيئية فريق عمل مكون من المراجع البيئى المعتمد 
كان خارجيا أو داخليا يدعمه عدد من االستشاريين الفنيين فى الشئون 
البيئية، ويكون عملهم مكمال لعمل المراجع المالى الخارجى وليس بديال 

 .عنه

بناء على صياغة المدخل المقترح لهذا النوع من المراجعة، تصبح  -٧
عملية تقوم على فحص وتقسيم السياسات واإلجراءات التى تؤديها 

ظمة وتفصح عنها فى التقارير المختصة والمعلنة، يقوم فيها المن
المراجع البيئى المعتمد بتوكيد إجراءات اإلدارة بالتقرير عن نتائج 
تحققه من مدى صحة وسالمة أو عدالة ومعقولية تلك السياسات 
واإلجراءات الخاصة بااللتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح البيئية، 

بيئية المختلفة والتلوث عن المنظمة والعاملين ودرء المخاطر ال
 .والمجتمع

يترتب على تطبيق مدخل المراجعة عن مدى االلتزام والمخاطر البيئية،  -٨
بعض التعديالت فى إعداد القوائم المالية الختامية لمنظمات األعمال، 
ينبغى أن يراعيها القائم بعملية المراجعة المالية بالمنظمة، عند التخطيط 

 .تنفيذ والتقرير عن نتائج المراجعةوال

هناك توافق واضح وملموس بين المدخل المقترح للمراجعة ومتطلبات  -٩
، ٣١٠(المعايير الدولية للمراجعة، وبصفة خاصة المعايير الدولية أرقام 

 ). وغيرها٦٢٠، ٢٥٠، ٤٠٠

  
  

  


