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                    ً  مراجعة الرسالة لغويًا.   ى   تول     الذي              قدري القنوني            الدكتور/ 
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 ك

 ملخص الدراسة

على    مٌدانٌة دراسة البٌئًمنخالل االداء تقٌٌم فً البٌئٌة المراجعة دور تناولتالدراسة

 اللٌبٌة اللٌبٌةالشركاتالنفطٌة تمثلتفًالمنطقةوشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌة الغربٌة،

الدر مشكلة دور هو ما الرئٌس التساإل فً البٌئًاسة االداء تقٌٌم فً البٌئٌة المراجعة

اللٌبٌة،وكانهدفالدراسةالتعرفعلىوشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةللمإسساتالنفطٌة

المنهجالوصفًاستخدمالباحث,دورالمراجعةالبٌئٌةفًتقٌٌماالداءالبٌئًفًالبٌئةاللٌبٌة

بمعرفة تهتم استبانة تصمٌم خالل من وذلك االداء التحلٌلً، تقٌٌم فً البٌئٌة المراجعة دور

ومنخاللتحلٌلنتائجاالستبانةالموزعةعلىعٌنةمنالعاملٌنفًاالداراتالمالٌة, البٌئً

اللٌبٌة،وبعدٌقالمشتقاتالنفطٌةوشركاتتسووالمراجعٌنوالمحاسبٌنفًالشركاتالنفطٌة

 : اختبارالفرضٌاتالتًقامتعلٌهاالدراسةتمالتوصلالىمجموعةمنالنتائجأهمها

الٌوجددورللمراجعةالبٌئٌةفًتقٌٌماالداء)تمرفضالفرضٌةالرئٌسٌةوالتًتنصعلى -1

 (.ٌةاللٌبوشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةالنفطٌةشركاتالبٌئًلل

الفرعٌةوالتًتنصعلى -1 الشركا)تمرفضالفرضٌة وشركاتتسوٌقتالنفطٌةالتقوم

اتالىارتفاعفًمستوىقٌامالشركوهذاٌشٌر( فًلٌبٌاباألداءالبٌئًالمشتقاتالنفطٌة

 النفطٌة النفطٌة المشتقات تسوٌق لٌبٌوشركات الشركفً تعمل حٌث البٌئً باألداء اتا

وكذلكمنتقلٌلالنفاٌاتوالتخلصمنها،وشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةاللٌبٌةالنفطٌة

فًتحسٌنوشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةاللٌبٌةاتالنفطٌةٌساهماالداءالبٌئًللشرك

 .صورتهالدىعمالها

الفرعٌةوالتًتنصعلى -1 الشرك)تمرفضالفرضٌة وشركاتتسوٌقاتالنفطٌةالتقوم

وجودارتفاعفًمستوىقٌاموهذاٌشٌرالى( فًلٌبٌابالمراجعةالبٌئٌةشتقاتالنفطٌةالم

الشرك المشتقاتالنفطٌةاتالنفطٌة حٌثأنهوشركاتتسوٌق البٌئٌة بالمراجعة لٌبٌا فً

وشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةاللٌبٌةاتالنفطٌةجدارتفاعفًمستوىالتزامالشركٌو

ارتفاعفًمستوىباإلرشادات وكذلكٌوجد البٌئٌة، المالٌٌنإدراكوالمعاٌٌر المسإولٌن

 . النفطٌةاللٌبٌةبؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌةوشركاتتسوٌقالمشتقاتاتبالشرك

 : ومنخاللهذهالنتائجٌقترحالباحثالتوصٌاتاالتٌة

بالرفعمنمستوىالتزامهاوشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةاللٌبٌةاتالنفطٌةالشركإلزام -1

 .بالتشرٌعاتواللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة

الشركإلزام -1 النفطٌة ات اللٌبٌة النفطٌة المشتقات تسوٌق مستوىوشركات من بالرفع

 .التزامهاباإلرشاداتوالمعاٌٌرالبٌئٌة

إدراكىبالرفعمنمستووشركاتتسوٌقالمشتقاتالنفطٌةاللٌبٌةاتالنفطٌةالشركإلزام -1

 .المسإولٌنالمالٌٌنبؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة
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Abstract  

The study tackled the role of environmental review in evaluating environmental 

performance through a field study on Libyan oil companies in the western region. 

Environmental performance in the Libyan environment. 

The researcher used the descriptive analytical method by designing a questionnaire 

focused on investigating the role of environmental review in evaluating environmental 

performance. 

By analyzing the results of the questionnaire distributed to a sample of workers in 

financial departments, auditors and accountants in Libyan oil companies, and after 

testing the hypotheses on which the study was based, a set of results were reached: 

1- The main hypothesis, which states there is no role for environmental review in 

evaluating the environmental performance of Libyan oil institutions, was rejected. 

2- The sub-hypothesis was rejected. It states that oil institutions in the country do not 

perform environmental performance. On contrary it indicates an advance in reducing 

and disposing waste; moreover, the environmental performance contributes to 

improving the image of these institutions in their workers’ vision. 

3- The sub-hypothesis which states, oil institutions in Libya do not carry out 

environmental auditing, was rejected. It, in contrast, indicates that there is an increase 

in the level of undertaking environmental review due to an increase in the level of 

commitment to the environmental guidelines and standards as well as a rise of 

awareness among of the financial officials regarding the environmental review. 

On the basis of the aforementioned results, the researcher suggests the following 

recommendations: 

1- Binding oil institutions to raise the level of their commitment to environmental 

legislation, regulations and laws. 

2- Binging oil institutions to raise the level of their commitment to environmental 

guidelines and standards. 

3- Binding oil institutions to raise the level of financial officials' awareness of the 

importance of environmental review. 
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    :       مقدمة
  م       االقتصاد  ف      الهيدا    ففي  ،  ف       الهيادي     جهيع   في      عديدة   الت  ك   تح       الهاضي  ف     القر    في ـ      العال  دٍ  ش    

      كهيات        كتستٍمؾ          اإلىتاجية  اٍ    يات م  عه   في   رة  ك      الهتط    جيا  ك  ل  ك      التكى  ؿ     تستعه     التي   قة     العهال        الشركات    رتٍ  ظ

  ة م     السػائ  ك    بة م   الصػ         الىفايػات    ريػؽ ط  ف عػ       األرضػية      الكػرة   يػث   مك  ت   فػي     تسػبب    ههػا        الطبيعػة    ارد  ك    اله  ف  ه      كبيرة
           الكيهيائيػة   اد  ك    الهػ    راؽ    احتػ  ف عػ       الىػاتج    ائي      كالٍػك         اإلشػعاعي  ث   مػك    الت    إلػى        باإلضػافة  ،            تمػؼ اىكاعٍػا   بهخ

    حػدة   فػي     تسػبب    ههػا  ،         الهتجػددة    ارد    مهػك  ل   ىػي     العقال    غيػر ـ          ك االسػتخدا        الهػائي  ك      ضػائي  ك    الض  ث   مػك    الت  ك 

  ل   أد    كقػد  ،  ف     اإلىسا    صحة               كىتج عىً تيثير    ارد  ك    اله  ب  ك   ىض    إلى        باإلضافة      رارم   الح        االحتباس  ك        األهطار
        الىاتجة  ت      الهشكال ـ     تفاق  ف  ه     الحد    دفتٍ    است     التي   ات  ك     الىد  ك   ت ا        الهؤتهر   ف  ه       العديد    عقد    إلى    لـ    العا     بدكؿ 

     قضية    إلى   لى  ك   األ    هرة   كلم      ليشير  (1972 ) ـ   عا   لـ  ك ٍ  ك  ك    است   في       البيئة  ك         التىهية      هؤتهر       فاىعقد   ث   مك    الت  ف ع

         اىتقػادات        الهػؤتهر ً  جػ  ك    إذ  ،        التىهيػة  ك        البيئة                        ف أجؿ تحقيؽ التكازف بيف ه   حة م ه      كآلية        البيئي        التخطيط

        التاريخ         كهىذ ذلؾ  ،        التىهية    خطط   في      بجدية        البيئية  ت   ارا     االعتب     تيخذ  ال     التي      يئاتٍ   ال  ك     هات  ك   حك م ل     حادة

       اىبثقػت  م   الػذ  ك   (1992 )ـ   عػا  ك      جػاىير   م د  ك   بريػ     األرض    قهػة      هػؤتهر   اٌ ػ     أبرز   ف  هػ     التي  ك   ت  را      الهؤته    الت  ك  ت

        التىهيػة    إلػى      مكصػكؿ ل        التىهية      أبعاد   في       البيئي      البعد      ترسيخ  ك      األرض   اؽ    كهيث   ة م   شاه  ك    هةٍ  ه  ت    رارا ق ً   عى

          االقتصادية        الربحية  ى م ع     تركز     كاىت     التي  ك           االقتصادية       هؤسسات م ل     يدية م    التق        الىظرة      تغيير  ك           الهستداهة

          االجتهاعيػة  اٍ ػ     ربحيت  ك           االقتصػادية  اٍ ػ      فعاليت  ف  بػي   سػؽ   تىا      إحداث  اٍ  ي م ع     اجب  ك   ال  ف ه     أصب     حيث  ،    فقط

ػ  ،        البيئيػة  ك    ا     أخيػر   ك   (2003 )   رغ  ك     اىسػب  ٌك ج  ك  (1997 )  ك تػ  ك   كي  ت ا      هػؤتهر       كػؿ هػف    لػؾ ذ    بعػد ً     أكدتػ   هػا   ذا  ٌك
   (.    7004  ،      ركاىي )  (    7004 ) س ا ف  ك  د

      تفعيػؿ    عمػى         الحككهيػة      الغيػر  ك         الحككهيػة         الهىظهػات  ك       البيئػة      حهايػة       جهعيػات     عهمػت    لقػد  ك

    ضػهف        البيئيػة         الهراجعػة      إدخػاؿ    إلػى          االقتصػادية          بالهؤسسػات    أدل    ههػا  ،         العالهيػة           الهػؤتهرات       قػرارات

    ذلػؾ  ك  ،        الهاليػة        القػكائـ    ضػهف        البيئيػة      األهػكر   عػف        كاإلفصػاح        البيئيػة          بالهحاسػبة        االٌتهػاـ  ك  ،        إدارتٍػا

       كفائٍػا    هػدل      هعرفػة    عمػى        القائهػة         بالبيئػة        الهٍتهػة       األطػراؼ       تفرضػٍا     التػي         الضػغكطات      لتجىػب

         الهؤسسػات     داخػؿ      كبيػر    حيػز     تيخػذ      أصبحت     التي        البيئية         الهراجعة     تبىي     طريؽ   عف        البيئية           بااللتزاهات

   ك       البيئػة    عمػى          بالهحافظػة         الهتزايػد        االٌتهػاـ   عػف        الىاتجػة        البيئيػة       تطػكرات  ك       تغيػرات     بسػبب          االقتصػادية
      إدارة   فػي          الػداخمييف          الهػراجعيف       هسػاٌهة     طريػؽ   عػف    لٍا      تتعرض   قد     التي       األضرار      هختمؼ   هف        حهايتٍا

   هف       البيئة          بالهراجعة          الخارجييف          الهراجعيف       اٌتهاـ  ك  ،         الهؤسسات    لٍا      تتعرض   قد      التي        البيئية       األخطار
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  ،     هػراد )        البيئػة       بحهايػة          االقتصػادية         الهؤسسػات       التػزاـ    هػدل    عػف      ليعبػر         لمهراجعػة      تقريػر      إعػداد    خػالؿ
 . (    7002  ،     فكزم

      7002       ( لسػػىة   02             القػػاىكف رقػػـ )        بإصػػدار                                           أهػػا عمػػى الهسػػتكل الهحمػػي قاهػػت الدكلػػة الميبيػػة  
                               جىػػة الشػػعبية العاهػػة بخصػػكص اىشػػاء                ( الصػػادر عػػف الم    0666        ( لسػػىة )   732                  ككػػذلؾ القػػرار رقػػـ )

  .    7020                          يؽ التىهية الهستداهة لسىة                                    كها يستىد عمى خطة االهـ الهتحدة لتحق          لمبيئة ،              الٍيئة العاهة 
                                                                                  كها أف هكتب االعالـ كالتعاكف الدكلي بديكاف الهحاسبة الميبي قد احاؿ ىشػر دليػؿ كهعػايير             

                     الخػاص بتكجيٍػات اجػراء    (ISSAI    2000         الهعيػار )            كالتي تضػهىت   ،  (ISSAI                   كارشادات االىتكسام )
                          ( الخػػػػاص بالهراجعػػػػة البيئيػػػػػة ISSAI      2070                                           عهميػػػػات األىشػػػػطة ذات الهىظػػػػكر البيئػػػػي كالهعيػػػػار )

                                                     الهتعمقػة بكيفيػة تعػاكف االجٍػزة العميػا لمرقابػة فػي رقابػة    (ISSAI    2010                            كالرقابة الىظاهيػة كالهعيػار )
                                                   التعػػاكف الػػدكلي لػػديكاف الهحاسػػبة الميبػػي يدليػػؿ هعػػايير               )هكتػػب االعػػالـ ك  .                         االتفاقيػػات البيئيػػة الدكليػػة

                                             ( الخػػػاص بتكجيٍػػػات تىفيػػػذ العهميػػػات الرقابيػػػة عمػػػى ISSAI      2070 )      هعيػػػار   :  (ISSAI )         االىتكسػػػام 
   .  (           ىسخة هترجهة  ،               الىشاط البيئيي

                                     ـ تعمقت بتجربػة ديػكاف الهحاسػبة الميبػي     7003 / 7 / 5                               كتبعٍا بعد ذلؾ كرشة عهؿ بتاريخ     
                                                     ككذلؾ ىظـ هركػز البحػكث كالدراسػات االسػتراتيجية بالتعػاكف   ،                هعايير االىتكسام              في هجاؿ تطبيؽ 

                             تىاكلػػت الهراجعػػػة البيئيػػػة كدكر       7004 /  00 /  00                                          هػػع ادارة هتابعػػػة الهشػػركعات كرشػػػة عهػػؿ بتػػػاريخ 
                              كقػػػػد خمصػػػػت الكرشػػػػة الػػػػى هجهكعػػػػة هػػػػف   ،                                              الػػػػديكاف فػػػػي تحقيػػػػؽ رقابػػػػة فعالػػػػة عمػػػػى االداء البيئػػػػي

                      كتدريب كتيٌيؿ العىاصػر   ،                                          يؿ القكاىيف كالمكائ  الخاصة بحهاية البيئة                        التكصيات أٌهٍا ضركرة تفع
                                     كتفعيؿ دكر الػديكاف فػي القيػاـ بعهميػات   ،                                                      الفىية ك استحداث هكتب بالديكاف يعىي بالهراجعة البيئية

                                                    كضػػركرة العهػػؿ عمػػى اصػػدار ارشػػادات كهعػػايير يهكػػف االعتهػػاد   ،                             هراجعػػة شػػاهمة لمقضػػايا البيئيػػة
  .         ة البيئية                عميٍا في الهراجع

                            ظٍػػػر هفٍػػػـك االداء البيئػػػي الػػػذم   ،                                               فػػػي اطػػػار تطبيػػػؽ العديػػػد هػػػف الػػػدكؿ لمهعػػػايير البيئيػػػة  ك 
                                   اذ تعتبػػر عهميػة قياسػػً كتقييهػً عهميػػة   ،                                                    يقػيس هػدل فعاليػػة تػيثير تطبيػػؽ ٌػذي الهعػػايير عمػى البيئػة

            تخػاذ القػرار                                                                            أساسية هف العهميات االدارية الهتخذة ال تقؿ أٌهيػة عػف العهميػات االداريػة االخػرل كا
ػػا                                                                             لػػػذا تػػػتـ عهميػػػة قيػػػاس كتقيػػػيـ االداء البيئػػػي بهجهكعػػػة هػػػف الهؤشػػػرات التػػػي لٍػػػا دكر هٍػػػـ   ،       كغيٌر

                                                                                  كفعػػاؿ فػػي فٍػػـ الكضػػعية البيئيػػة لمهؤسسػػات كاعطػػاء صػػكرة كاضػػحة كحقيقيػػة لػػ دارات العميػػا عػػف 
       البيئػي                               حيػث تػزداد أٌهيػة هؤشػرات االداء  ،                                              استراتيجية الهؤسسة حتى يتسىى التصحي  كالتصػكيب
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                                                                                       هف خالؿ اىعكاساتٍا عمى أعهاؿ الهؤسسة في قدرتٍا ككفاءتٍا كزيادة األفضمية التىافسية لٍػا فػي 
                                                                            ألف التطبيؽ الىاج  ألساليب قيػاس كتقيػيـ األداء البيئػي يعتبػر أحػد أٌػـ عىاصػر تطػكير   ،       القطاع

ا )رحهة     (.     7003  ،                         الهؤسسة كاستهراٌر
                                      ٌػػذا الصػػدد كالهتهثمػػة فػػي هعيػػار الهراجعػػة                                         اف جٍػػكد الهىظهػػات كالٍيئػػات الهحاسػػبية فػػي

                                                                     ( كالذم يىص عمى ضركرة االخذ بيعيف االعتبار االٌتهاهات البيئية عىد دراسة    202            الدكلي رقـ )
                                                                               الهخػػػاطر كالعكاهػػػؿ التػػػي تػػػؤثر عمػػػى الشػػػركة كعهمياتٍػػػا ، كااليضػػػاحات الصػػػادرة جػػػكؿ ههارسػػػة 

                                     البيئيػػة عىػػد هراجعػػة القػػكائـ الهاليػػة ،                            ( كالتػػي تخػػتص بهراعػػات االهػػكر     0000                  الهراجعػػة الدكليػػة )
         القػػكاىيف                                                ( الصػادر عػف االتحػاد الػػدكلي لمهحاسػبيف بشػيف دراسػة    270                          ككػذلؾ الهعيػار الػدكلي رقػػـ )

                                                                  كالتػػي يجػػب هراعاتٍػػا عىػػد هراجعػػة القػػكائـ الهاليػػة ، كالهعيػػار الهحاسػػبي                           كالمػػكائ  الهتعمقػػة بالبيئػػة 
                            ( الهتعمؽ بهراجعػة التقػديرات    210                    كالهعيار الكلي رقـ )                           ( الهتعمؽ بتكاليؼ البيئة ،   24            الدكلي رقـ )
            الهحاسبية .

    :                  الدراسات السابقة
                                                                           لقػػد حظػػى هكضػػكع الهراجعػػة البيئيػػة باٌتهػػاـ العديػػد هػػف الدراسػػات كاالبحػػاث كالىشػػرات     

                كذلػػػؾ ىظػػرا ألٌهيػػػة   ،                                             البػػاحثيف كالهٍتهػػػيف كالهىظهػػات الهٍىيػػػة الهختصػػة                       الهٍىيػػة الهعػػػدة هػػف قبػػػؿ
                                                      كحيػػث اف بقػػاء ٌػػذا الهجتهػػع كاسػػتهراري يتكقػػؼ عمػػى الهحافظػػة   ،                  ة فػػي حيػػاة الهجتهػػع           حهايػػة البيئػػ

  .                             عمى البيئة كحهايتٍا هف التمكث
                                                        الدراسػات كاألبحػاث التػي تىاكلػت هكضػكع دكر الهراجعػة البيئيػة       لػبعض     عرض     يمي       كفيها

   :                   تقييـ االداء البيئي   في 

    :                  الدراسات العربية  :    أوال

                                                      مـــدى امكانيـــة تطبيـــق أســـاليب المراجعـــة البيئيـــة الداخميـــة فـــي   "     2227  ص              دراســـة المبـــروك  - 7
   :                          الشركات الصناعية الميبية"

                                                                              ٌػػدفت الدراسػػة الػػى اختبػػار هػػدل اهكاىيػػة تطبيػػؽ أسػػاليب الهراجعػػة البيئيػػة الداخميػػة فػػي     
                                                          كقػػد تكصػػمت الدراسػػة الػػى أىػػً تتػػكفر الهقكهػػات االساسػػية الالزهػػة ال   ،                         الشػػركات الصػػىاعية الميبيػػة

           كعػػػدـ تػػػكافر   ،                                                                       هراجعػػػة ىظػػػاـ االدارة البيئيػػػة كهراجعػػػة االلتػػػزاـ البيئػػػي كهراجعػػػة االداء البيئػػػي   ء   جػػػرا
                                الهراجعػػة البيئيػػة الهاليػػة هػػف خػػالؿ    ء                                                     الهقكهػػات االساسػػية لىظػػاـ الهحاسػػبة البيئيػػة كالالزهػػة ال جػػرا
     طبيػػػؽ                          كأكصػػػت الدراسػػػة الػػػى ضػػػركرة ت  ،                                                    أقسػػػاـ الهراجعػػػة الداخميػػػة فػػػي الشػػػركات الصػػػىاعية الميبيػػػة
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                                                                                       هراجعػػػة بيئيػػػة داخميػػػة تشػػػهؿ هراجعػػػة ىظػػػاـ االدارة البيئيػػػة كهراجعػػػة االلتػػػزاـ البيئػػػي ككػػػذلؾ تػػػكفير 
  .                        الهراجعة البيئية الهالية   ء                                                     الهقكهات االساسية لىظاـ الهحاسبة البيئية كالالزهة ال جرا

        الحاليـة         الممارسـة   :         السـعودية        العربيـة        المممكـة   فـي        البيئيـة         المراجعـة   "    2227  ص           دراسة صـال   - 2

   :            المستقبمية"        والنظرة
                             الخارجييف في الههمكة العربيػة                           استطالع كجٍة ىظر الهراجعيف    الى                  ٌدفت ٌذي الدراسة       

          كقػػػد تكصػػػمت   ،                                    الههارسػػػة الحاليػػػة كالىظػػػرة الهسػػػتقبمية       هػػػف حيػػػث                                 السػػػعكدية تجػػػاي الهراجعػػػة البيئيػػػة
          بالهراجعػة          االٌتهػاـ      فػي أف                                            هف الىتائج تتمخص فيها يخص الههارسػة الحاليػة        هجهكعة            الدراسة إلى

                                فٍىػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف الهػػراجعيف الػػذيف             الهسػػتقبمية                    أهػػا فيهػػا يخػػص الىظػػرة  ،                        البيئيػػة الزاؿ فػػي بداياتػػً
                 أكػدت الىتػائج عمػى   ك   ،                                         كجػكد أٌػداؼ كاضػحة كهحػددة لمهراجعػة البيئيػة       أٌهيػة                   شهمتٍـ الدراسػة عمػى

                      سػػػػة الػػػػى اصػػػػدار القػػػػكاىيف            كأكصػػػػت الدرا  ،      همزهػػػػة                                      أٌهيػػػػة تػػػػدخؿ الدكلػػػػة بسػػػػف قػػػػكاىيف كتشػػػػريعات
                          عمػػػػػى أف تتضػػػػػهف ٌػػػػػذي القػػػػػكاىيف   ،                                                     كالتشػػػػػريعات الهتعمقػػػػػة بجكاىػػػػػب الهراجعػػػػػة البيئيػػػػػة لمهؤسسػػػػػات

                                                                                  كالتشريعات هكاد همزهة لمهؤسسات باإلفصاح عمى أدائٍا البيئي بصكرة كاضحة فػي تقريػر خػاص 
ػا   ،                        بىتائج الهراجعة البيئية                       العىصػر الهػؤثر فػي أداء                                               كتيٌيؿ كتدريب فريؽ الهراجعػة البيئيػة باعتباٌر

         كاالٌتهػػاـ   ،                                                           كتشػػجيع الدراسػػات كالبحػػكث فػػي هجػػاالت الهراجعػػة البيئيػػة الهختمفػػة  ،                 الهراجعػػة البيئيػػة
  .                                         بعقد الهؤتهرات كالىدكات كىشر الكعي البيئي

   :                                                " دور المراجعة الداخمية في تقييم االداء البيئي "    2229  ص              دراسة دريباتي  - 3
                                            الهػػػراجعيف الػػػداخمييف عىػػػد قيػػػاهٍـ بتقيػػػيـ االداء    ت                                   ٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػى بيػػػاف هٍػػػاـ كهسػػػؤكليا          

                                                            كهػا ٌػدفت الدراسػة الػى بيػاف ربحيػة الهؤسسػات الهمتزهػة بالهراجعػة   ،                         البيئي لمهؤسسػات الصػىاعية
                                  أف الهػػراجعيف الػػداخمييف فػػي سػػكريا ال   :                                          كتكصػػمت الدراسػػة الػػى هجهكعػػة هػػف الىتػػائج هىٍػػا  ،        البيئيػػة
                                                       كأكصػػت الدراسػػة عمػػى ضػػركرة ايجػػاد جهعيػػة هػػراجعيف داخميػػيف فػػي   ،                    بتقيػػيـ االداء البيئػػي   ف      يقكهػػك 

                                                                                    سػػػكريا بحيػػػث تعهػػػؿ عمػػػى تفعيػػػؿ دكر الهػػػراجعيف الػػػداخمييف كاعػػػادة تػػػيٌيمٍـ هػػػف الىاحيػػػة العمهيػػػة 
    .        كالهٍىية

   :         األردنية"         المساىمة         الصناعية        الشركات   في       البيئي        الداخمي        التدقيق "      2273  ص             دراسة الحايك  - 4
                                                                             ٌدفت الدراسة الى التعرؼ عمى هدل قياـ الهراجعيف الداخمييف في الشركات الصػىاعية     

ا لمقياـ بذلؾ اضافة   ،                                                   الهساٌهة العاهة االردىية بالهراجعة الداخمية البيئية                                            كالهتطمبات الكاجب تكفٌر
         كقػد تبػيف          ٍـ بػذلؾ                   كالتي تحػكؿ دكف قيػاه  ،                                                 الى التعرؼ عمى هدل ادراكٍـ لمهحددات التي تكاجٍٍـ
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      كأكصت   ،         بتطبيقٍا   ف         كال يقكهك   ،                                أٌهية الهراجعة الداخمية البيئية   ف                               أف الهراجعيف الداخمييف ال يدركك 
                                                                                        الدراسػػة الػػى ضػػركرة قيػػاـ الجٍػػات الرقابيػػة الرسػػهية فػػي االردف بسػػف القػػكاىيف كالتشػػريعات الهمزهػػة 

  .                                         لمشركات لمقياـ بالهراجعة الداخمية البيئية

      دراسـة          االقتصـادية        المؤسسـة        إنتاجيـة      تحسـين   فـي        البيئيـة         المراجعـة  "     2275  ص            دراسـة أصـيمة  - 5

   :                           مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة"      حالة
      تحسػيف   فػي        البيئيػة         الهراجعػة       أسػاليب       هسػاٌهة    هػدل    عمػى      الضػكء          الى تسميط        الدراسة    ٌذي     ٌدفت          

ػذا      بسػكرة        الككابػؿ      صػىاعة      هؤسسػة       هتخػذيف          االقتصػادية                إىتاجيػة الهؤسسػة      كفٍػـ       التعهػؽ    أجػؿ   هػف     ٌك

  .       لمهؤسسة          الهيداىية         الزيارات    خالؿ   هف       أبعادي     ككشؼ              جكاىب الهكضكع      هختمؼ
       التػزاـ    هػدل   هػف       لمتيكػد      كسػيمة        البيئيػة         الهراجعػة   أف  :                      هكعػة هػف الىتػائج أٌهٍػا ج            كتكصػمت الػى ه        

    كأف   ،        الهؤسسػة       تتخػذٌا     التػي        البيئيػة             صحة اإلجراءات     كهدل  ،        البيئية           ك القكاىيف           بالتشريعات        الهؤسسة
        الرقابػة   فػي        الهؤسسػة       فعاليػة        ك تقيػيـ  ،       البيئػي       أدائٍػا       لتقييـ         الداخمية        البيئية          بالهراجعة        الهؤسسة       تستعيف

       همتزهػة        الهؤسسػة   أف   هػف     تكهػف    فٍػي         الخارجيػة        البيئيػة         الهراجعػة    أهػا  ،        الهؤسسػة   فػي             عمػى الىفايػات

       بتطبيػؽ         التزاهٍػا       كتحديػد  ،        لمهؤسسػة       البيئػي      لػدداء                  السػمبية كاإليجابيػة        الجكاىػب     جهيػع   عػف        باإلفصػاح

   هف       الفضالت      إىتاج       لتخفيض        الهؤسسة       تتخذٌا     التي                 كهراجعة اإلجراءات  ،        البيئية          كالقكاىيف         اإلجراءات

 .       الهؤسسة            الىفايات في        كهعالجة     كهية   هف       التحقؽ    خالؿ
          االقتصػادية         الهؤسسػات   فػي        داخميػيف         كهػراجعيف        هحاسػبيف     كجػكد          الػى ضػركرة        الدراسػة        كأكصػت        

   .       البيئية          بالهراجعة       لمقياـ        كالعهمي        العمهي        التيٌيؿ    عمى       حاصميف

       دراسة      النفط         لتكرير        الزاوية     شركة ب       البيئي      لألداء         المحاسبي       القياس     واقع "      2275  ص           دراسة ميرة  - 6
   :      حالة"
        القيػاس        كأٌهيػة       الػىفط        لتكرير         الزاكية      شركة       إدارة       إدراؾ     هدل     عمى                         ٌدفت الدراسة الى التعرؼ            

          بػػإجراءات               أساسػػية لمقيػػاـ        هحاسػػبة      بىيػػة      تػػكفر     هػػدل     عمػػى          ك التعػػرؼ  ،       البيئػػي       األداء    عػػف          الهحاسػػبي
         إهكاىيػة     عمػى          ك التعػرؼ  ،      الػىفط        لتكريػر         الزاكيػة      شػركة     قبػؿ    هف        البيئي       األداء    عف          الهحاسبي        القياس
       كتكصػػمت   ،       البيئػػي       األداء    عػػف          لمهحاسػػبة                تكػػاليؼ الكقايػػة        بتحديػػد       الػػىفط        لتكريػػر              شػػركة الزاكيػػة      قيػػاـ

                                                                           شركة الزاكية لتكرير الػىفط ال تقػـك بالقيػاس الهحاسػبي لػدداء البيئػي عىػد اعػدادٌا                الدراسة الى أف 
    كأف   ،                                                                  كأف الشػركة ال تقػـك بتحديػد تكػاليؼ االستكشػاؼ لمهحاسػبة عػف األداء البيئػي  ،                لمقكائـ الهاليػة
                        كأكصػت الدراسػة الػى ضػركرة   ،                                             بتحديػد تكػاليؼ الفشػؿ لمهحاسػبة عػف األداء البيئػي  ـ              الشركة ال تقػك 
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                                                                                      ىي هفٍكـ االدارة البيئية حسب الهكاصفات العالهية كالتي تهثؿ جػزء هػف الىظػاـ االدارم الشػاهؿ   تب
         الزاكيػػة      شػركة       إدارة     عمػػى  ،                                                                   كالتػي تٍػػتـ بتطػكير السياسػػة البيئيػة كتطبيقٍػػا كهراجعتٍػا كالحفػػاظ عميٍػا

      سػػػبيف     الهحا       تػػػكفير    فػػػي       هتهثػػػؿ      بيئػػػي        هحاسػػػبي       لىظػػػاـ        أساسػػػية            الهػػػتالؾ بىيػػػة       السػػػعي       الػػػىفط        لتكريػػػر
ميف         كتعيػػػيف  ،       البيئػػػة        بقضػػػايا          الهتعمقػػػة         الثابتػػػة          الهعػػػايير        كتحديػػػد  ،        البيئيػػػة          الهحاسػػػبة      هجػػػاؿ    فػػػي          الهػػػٌؤ
         الحهاية        ككسائؿ      كطرؽ         البيئية           بالهمكثات          كالتعريؼ  ،       البيئة       حهاية      هجاؿ    في            كالهتخصصيف         الخبراء
        اإلعػػػػػػػػالـ        ككسػػػػػػػػائؿ           التدريبيػػػػػػػػة         الػػػػػػػػدكرات      طريػػػػػػػػؽ    عػػػػػػػػف         بالشػػػػػػػػركة         الػػػػػػػػكظيفي        الكػػػػػػػػادر     لكػػػػػػػػؿ      هىٍػػػػػػػػا

         الهتاحة.

                                                        " االفصاح عن تكاليف االداء البيئي ودوره في ترشيد القرارات     2276  ص     محمد  ص           دراسة موسى  - 7
   :                                          دراسة حالة عمى شركة الزاوية لتكرير النفط"

                                                                              ٌػػػدفت الدراسػػػة الػػػى القػػػاء الضػػػكء عمػػػى دكر الشػػػركات الصػػػىاعية كهػػػدل اٌتهاهٍػػػا بالتكػػػاليؼ         
                                                     الصػػىاعية الميبيػػة بهجػػاالت الهسػػؤكلية البيئيػػة كاالجتهاعيػػة                           كهعرفػػة هػػدل اٌتهػػاـ الشػػركات   ،        البيئيػػة

ا في عهمية ترشيد القرارات                                        كتكصمت الدراسة الى أىً ال يتـ االفصػاح عػف   ،                                            كاالفصاح عىٍا كدكٌر
                  كاكصػت الدراسػة الػى   ،                                                             التكاليؼ البيئية بشكؿ هفصؿ بػؿ يػتـ تضػهيىً ضػهف االفصػاح الهحاسػبي

            كتصػػػهيـ ىظػػػاـ   ،                                        لمتكػػػاليؼ البيئيػػػة كالػػػزاـ الشػػػركة باتباعٍػػػا                                 ضػػػركرة تحديػػػد هعػػػايير لعهميػػػة القيػػػاس 
  .                                                هحاسبي يساٌـ في االفصاح عف االداء البيئي بشكؿ كاض 

      كمطمـب       البيئـي      األداء      تقيـيم   فـي         الداخميـة         المراجعـة    دور "    2277  ص      امحمـد  ص                دراسـة عبـدالفتاح  - 8

   :           المستدامة"         التنمية       لتحقيق
                                                     الهراجعة الداخمية في تقييـ االداء البيئي هف خالؿ دراسة                                ٌدفت ٌذي الدراسة الى هعرفة دكر           

                                                                                        هيداىيػػة عمػػى الشػػركات الىفطيػػة التابعػػة لمهؤسسػػة الكطىيػػة لمػػىفط الكاقعػػة فػػي الهىطقػػة الشػػرقية فػػي 
                                                                                   باإلضػػافة الػػى هعرفػػة هػػدل تػػكافر الشػػٍادات االكاديهيػػة كالهٍىيػػة لمهػػراجعيف الػػداخمييف لمقيػػاـ   ،      ليبيػػا

                                                                   دراسػػة الػى أىػػً لػيس ٌىػػاؾ دكر لمهراجعػة الداخميػػة فػي تقيػػيـ االداء البيئػػي          كتكصػمت ال  ،           بٍػذا الػػدكر
                                                          كأكصت الدراسة باالٌتهاـ بالهراجعة البيئية كالعهؿ عمػى تيٌيػؿ   ،                               في الشركات الىفطية قيد الدراسة

            باإلضػافة الػى   ،                        تحقيػؽ التىهيػة الهسػتداهة                                      مييف في هجاؿ الهراجعة البيئية هف اجؿ               الهراجعيف الداخ
  .                                                                       لهزيد هف الدراسات كالبحكث التي تساٌـ في زيادة الهعرفة حكؿ هكضكع الدراسة       اجراء ا
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دور التدقيق البيئي في تحقيق متطمبات االدارة البيئية  " 2279ىناء ص وسميحة ص دراسة -9

: "ةفي المؤسسات االقتصادي  

هف خالؿ الكقكؼ  بات اإلدارة البيئية كذلؾمذي الدارسة إلى ربط التدقيؽ البيئي بهتطٌدؼ ٍت     

هف خالؿ دراسة هيداىية آلراء افراد العيىة هف خبراء كهختصيف في  ى هكاىة البعد البيئي،مع

الجزائر ، كقد اعتهدت ٌذي الدراسة عمى استخداـ الهىٍج الكصفي  –التدقيؽ بكالية كرقمة كأدرار 

كتهحكرت  بياىات ، التحميمي في كصؼ هتغيرات الدراسة ، كاالسمكب التطبيقي لجهع كتحميؿ ال

بات اإلدارة البيئية، كل جابة مك دكر التدقيؽ البيئي في تحقيؽ هتطٌ هاعمى إشكالية الدارسة 

متدقيؽ البيئي كاإلدارة ليـ عاهة ٌيف هفامت الدارسة في فصاذي اإلشكالية تـ عرض هتغير ٌى مع

ء كهختصيف اى خبر ماستبياف كزع عد عيىة الدارسة هف خالؿ اأفر  آلراءالبيئية كالجاىب التطبيقي 

ي غير ٌيـ التدقيؽ البيئي كاإلدارة البيئية ٌالدارسة إلي أف هفا تكصمتك ، في التدقيؽ البيئي 

تدقيؽ البيئي في مىاؾ دكر لٌ ًي أىٌى اإلشكالية مهطبقة في عيىة الدارسة، ككاىت اإلجابة ع

. بات اإلدارة البيئيةمتحقيؽ هتط  

"  دور المحاسبة الخضراء في تعزيز االداء البيئي واالتجاه نحو 2279دراسة الجعفري ص  -72

" :2232التنمية المستدامة   

 الهحاسبي كاإلفصاح القياس أثر هعرفة ٌك الدراسة ٌذي إجراء هف األساسي الٍدؼ يكهف       

 كلتحقيؽ ، 1717األداء البيئي كيلية لتحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة  عمى االجتهاعية لدىشطة

 في هالي هكظؼ 68 عمى كزعت سؤاؿ، 47 عمى تحتكم استبياف استهارة استخداـ تـ الٍدؼ ٌذا

 عمى تىص الدراسة ٌذة في الرئيسية الفرضية ككاىت ليبيا ىفط لتكزيع الهشتقات الىفطية، شركة

 يةاالجتهاع لدىشطة الهحاسبي كاإلفصاح القياس بيف ها إحصائية داللة ذك إيجابي أثر كجكد

 الحزهة لبرىاهج كفقآ( كاالىحدار االرتباط) تقىية إستخداـ خالؿ هف إثباتٍا تـ كالتي كاألداء البيئي،
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 التي الهعكقات هعالجة عمى العهؿ بضركرة الباحث أكصى االجتهاعية. كقد لمعمكـ اإلحصائية

 فيهكف لمباحثيف، الهستقبمية التكصيات عف أها. االجتهاعية لمهحاسبة األهثؿ التطبيؽ دكف تحكؿ

 الشركات في االجتهاعية التكاليؼ عف كاإلفصاح لمقياس ىهكذج إعداد حكؿ دراسات إجراء

.الميبية كالهؤسسات  

                                                         أثــر محاســبة التكــاليف البيئيــة فــي االســتدامة البيئيــة فــي تحقيــق  "    2222  ص           دراســة نجيــب  -1 7
   :  "                الميزة التنافسية

                                        التكػػاليؼ البيئيػة فػػي االسػتداهة البيئيػػة فػػي                                        ٌػدفت ٌػػذي الدراسػة التعػػرؼ عمػى أثػػر هحاسػبة 
                                                                                       تحقيؽ الهيزة التىافسية كذلؾ هف خالؿ دراسة تطبيقية عمى قطػاع الصػىاعات التحكيميػة فػي ليبيػا، 
                                                                                  كقػد اعتهػدت ٌػػذي الدراسػة عمػى اسػػتخداـ الهػىٍج الكصػػفي التحميمػي فػي كصػػؼ هتغيػرات الدراسػػة، 

                                             ت كتحميمٍا كاختبار الفرضيات،  كقػد بيىػت ىتػائج        البياىا                                     كها تـ استخداـ األسمكب التطبيقي، لجهع
     ىظػػاـ             ٌىاك ضعف في                                                                      التحميػػؿ الكصػػفي لهتغيػػرات الدراسػػة أف غالبيػػة أفػػراد العيىػػة اتفقػػكا عمػػى أف 

   َث  ػػػ         اليف التم ػػػ     هع تك  ؿ       التعاه         ليبيػػا فػػي    في                         قطػػاع الصػػىاعات التحكيميػػة  ل                        هحاسػػبة التكػػاليؼ البيئيػػة 
                            ٌىاك هخالفات بيئية لمقَاىيو                          الهسػتطمعيف اتفقػكا عمػى أف                                      البيئي، ككشفت الىتائج كذلؾ أف غالبية 

                                         ، كفي ضكء ٌذي الىتائج تقػدهت الدراسػة بعػدة                                       َالهعايير َالحدَد الهسهَح بٍا لمهمَثات        كاألىظهة 
                 فػػػػي قطػػػػاع الصػػػػىاعات                              تطَير الكادر الهحاسبي َالفىي                                تكصػػػػيات هىٍػػػػا: التيكيػػػػد عمػػػػى ضػػػػركرة 

  ؿ                                             ضايا التمَث البيئي َالتكاليف الهرتبطة بً بشك ػػ   ع ق ػػ ه  ؿ                  حتى يستطيع التعاه                   التحكيمية في ليبيا 
        فػػػػػػي قطػػػػػػاع                             َالهعايير َالهقاييس البيئية         كاألىظهػػػػػػة                      هو االلتزان بالقَاىيو    كػػػػػػد     التي       كفػػػػػػكء، كَ   ؿ    فاع

                    الصىاعات التحكيمية.
جعة البيئية في دعم تقارير التنمية المستدامة في ادور المر " 2222دراسة العريفي ص  -72

 " :جعين الخارجيينامن وجية نظر المر   الشركات الصناعية
                 لتىهيػة الهسػتداهة                            جعػة البيئيػة فػي دعػـ تقػارير ا ا  ر          ى دكر اله مػ                   الدارسػة فػي التعػرؼ ع    دؼٍ  ت

                       فصاح عف األداء البيئي ،                               جعة البيئية في ليبيا ككيفية اإل ا  ر  ه م                ى الكضع الحالي ل م              ككذلؾ التعرؼ ع
  ت               ا داخػؿ الهؤسسػاٍ               ا كأبعاد تطبيقٍ    دافٌ           البيئية كأ    جعة  ا  ر       ـك الهٍ                  جعيف في ليبيا لهف ا  ر      ؾ اله ا  ر        كهدل إد

               جعػػػػػة البيئيػػػػػة فػػػػػي  ا     الهر                                        ى الصػػػػػعكبات كالهشػػػػػاكؿ التػػػػػي تعتػػػػػرض اسػػػػػتخداـ  مػػػػػ                يبيػػػػػة ، كالتعػػػػػرؼ ع م  ال
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          ي كذلػؾ هػف  مػ ي م              ج الكصفي كالتحٍ                              ض الدارسة فقد تـ استخداـ الهى ا  ر                 يبية ، لتحقيؽ أغ م           الهؤسسات ال
  ت  م                               كقاهػػػػت الباحثػػػػة بدارسػػػػة هيداىيػػػػة شػػػػه                جعػػػػة الخارجيػػػػة ، ا  ر                          ؿ دارسػػػػة عيىػػػػة هػػػػف هكاتػػػػب اله  خػػػػال
  ـ  تػ     كلقػد      س ، م ب ا  ر  طػ   ة                    جعػة فػي ليبيػا فػي هديىػ ا  ر       ىػة الهٍ      كلػة ه ا  ز     ـ بهٍ ػ                 الخػارجيف الهػرخص ل      جعيف ا  ر    اله

                      الدارسػػة إلػػى العديػػد هػػف    صػػت  م                     يػػؿ ىتػػائج الدارسػػة ، كخ م                             داـ األسػػاليب اإلحصػػائية لعػػرض كتح    اسػػتخ
  ،    دا                          جعػػػة البيئيػػػة بدرجػػػة كبيػػػرة جػػػ ا  ر        ءات اله ا  ر               يبيػػػة بتطبيػػػؽ إجػػػ م              تـ الهؤسسػػػات الٍ ػػػ     ا : تٍ ػػػ هٌ          الىتػػػائج أ

         كهػا تسػعى                                                                                   كتتكفر الخبرة كالهٍارات لدل الهراجع عىد تطبيؽ الهراجعػة البيئيػة بدرجػة كبيػرة جػدا ،
                    ككػػػذلؾ تكجػػػد هعكقػػػات    ،    جػػػدا             بدرجػػػة كبيػػػر                       داؼ التىهيػػػة الهسػػػتداهةٌ ػػػ             يبيػػػة لتحقيػػػؽ أ م           الهؤسسػػػات ال

                                          اجعة البيئية بدرجة كبيرة جدا ، كتكصمت الى   ر  ه م      يبية ل م                               كبات تحكؿ دكف تطبيؽ الهؤسسات ال   كصع
     ى أف  مػ             جعػة البيئيػة ع ا  ر                   يػؿ كتػدريب فريػؽ الهٌ           ى زيػادة تي م       العهؿ ع                           هجهكعة هف التكصيات أٌهٍا : 

           كضػػػػع هعػػػػايير   ك         البيئػػػػي،      داء  لػػػػد         الضػػػػركرية                                   ذا الفريػػػػؽ كفػػػػاءات هػػػػف كافػػػػة التخصصػػػػات ٌ ػػػػ    يضػػػػـ 
                    اجعة االداء البيئي .                        رشادات كاضحة كهحددة لهر   كا

أثر القٌاس واالفصاح المحاسبً عن التكالٌف البٌئٌة على "   2222دراسة الجعفري، -73

 :"األداء البٌئً

 المحاسبً واالفصاح القٌاس اثر معرفة هو الدراسة هذه اجراء من االساسً الهدف ٌكمن     

 على تويتح استبٌان استمارة استخدام تم الهدف هذا ولتحقٌق األداءالبٌئً، على البٌئٌة لتكالٌف

 وكانت ، النفطٌة الهروج شركة داخل اعمالهم ٌزاولون محاسب 17 علً وزعت سإال 11

 البٌئٌة للتكالٌف المحاسبً القٌاس مابٌن إحصائٌة داللة ذو أثر وجود الدراسة هذه فً الفرضٌات

 إثباتهما، فً الباحث نجح والتً األداءالبٌئً، على اخري ناحٌة من عنها واإلفصاح ناحٌة من

 لبرنامج وفقآ المتعدد واالنحدار االرتباط وتقنٌة ولكوكسون اختبار  استخدام خالل من وذلك

 محاسبة إلدارة نظام تصمٌم بضرورة الباحث أوصً وقد .االجتماعٌة للعلوم اإلحصائٌة الحزمة

 القٌاس نتائج ألن البٌئٌة، التكالٌف وتحلٌل وقٌاس تحدٌد فً ٌساعد أن شؤنه من البٌئٌة التكالٌف

 فٌمكن المستقبلٌة، التوصٌات عن األداءالبٌئً،أما تحسٌن فً سٌساعد التكالٌف لهذه المحاسبً

 البٌئٌة التكالٌف عن واالفصاح القٌاس لعملٌة اللٌبٌة النفطٌة الشركات مابٌن مقارنة دراسة اجراء

 لقٌاس األمثل االسلوب حول دراسة اجراء ٌمكن كما المحاسبٌة، المعلومات جودة على وأثره

 .المحلٌة البٌئة مع ٌتماشى والذي البٌئٌة التكالٌف
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    :                  الدراسات األجنبية  :      ثانيا
 A Facility-level Analysis of the "  ص  M, Evans & Others  (’  2009    )      دراسـة    - 1

Long-term Consequences of Environmental Auditing among 

Hazardous Waste Generators"   
                                                                            ٌدفت ٌذي الدراسة الى اقتراح العديد هف األسس الهىطقيػة التػي تبػادر بالشػركات إلػى         

       كتكصػػػمت   ،                                                                              إجػػػراء الهراجعػػػة البيئيػػػة كالتػػػزاـ ٌػػػذي الشػػػركات بالهراجعػػػة البيئيػػػة عمػػػى الهػػػدل الطكيػػػؿ
   ير                                                                      ن                   الدراسة إلى أف الشركات الكبيرة فقط ٌي التي تجرم الهراجعة البيئية ىظران إلى أىٍا تخضع لمكث

  .                                              ن                  هف القكاعد إلى جاىب الشركات التي ال تمتـز كثيران بالهراجعة البيئية
                        الجٍػكد هػف أجػؿ رفػع هسػتكل    ا                                                  كأكصت الدراسة إلى أف الشػركات كالهسػتثهريف أف يبػذلك     

  ،          الهسػتداهة                                                                             هؤشرات األداء غير الهالي كالتي يهكف أف تعكس إسٍاـ الشركات في تحقيؽ التىهية
                                                            تعمػػؽ بقيهػػة األربػػاح التػػي تسػػعى إليٍػػا هعظػػـ الشػػركات عىػػد الىظػػر فػػي                      حيػػث أف ٌػػذي الهؤشػػرات ت

                                                                                هصػػال  العػػاهميف كالشػػؤكف البيئيػػة كعىػػدها يػػدرككف أف سػػهعة الشػػركات سػػكؼ تصػػب  هٍػػددة عىػػد 
  .                      عدـ إجراء ٌذي الهراجعة

 The case study of China’s environmental "  ص Others  ص   &  Wang      دراسـة    - 2

audit: 2011 taking the Taihu Lake as an example" :   
                                                                   ٌػػػػدفت ٌػػػػذي الدراسػػػػة الػػػػى دكر الهراجعػػػػة البيئيػػػػة فػػػػي الكقػػػػت الحاضػػػػر فػػػػي الصػػػػيف         

     األهػػر   ،      ن                                                                   خصكصػػان هػػع صػػعكدٌا الػػى هرحمػػة جديػػدة هػػف التىهيػػة لبىػػاء هجتهػػع يتهتػػع برخػػاء هعتػػدؿ
      يىبغػػي        كالػػذم  ،                              كيسػػمكب كبيػػر هػػف األىظهػػة البيئيػػة                                       الػػذم يجعػػؿ الطمػػب عمػػى تحسػػيف ىكعيػػة البيئػػة

                                حيػػث قاهػػت الدراسػػة باسػػتعراض تػػاريخ   ،                                                    عمػػى التػػدقيؽ البيئػػي تقػػديـ هسػػاٌهات جديػػة لحهايػػة البيئػػة
                    كتحميػؿ الكضػع الػراٌف   ،                                                         ن        تطكر الهراجعػة البيئيػة فػي الصػيف هػع األخػذ ببحيػرة تػايٍك هثػاالن لمدراسػة

 .    لصيف                                   ية التي تكاجً الهراجعة البيئية في ا                كالتحديات الرئيس
 A, Ahmed  ( 2 012    )  " Social and Environmental Auditing: Some      دراسـة    - 3

Basic Concept ", :   
                                                                        ٌذي الدراسة الى هعرفة الدكر الهحكرم الذم يهكػف أف تمعبػً الهراجعػة البيئيػة       ٌدفت          

                         كتكصػمت الدراسػة الػى تكحيػد   ،                                                          كاالجتهاعية في ككىٍا تضهف االلتزاـ البيئي كاالجتهاعي لمشركات
                                                                                              الهعايرة القياسية كالهكاصفات الهتبعة في القكاعد الهحاسبية ك الهسئكلية البيئية كاالجتهاعيػة التػي 
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                             ككضػػع تقريػػر الخطػػة الرئيسػػية أك   ،               شػػٍكر اك كػػؿ سػػىة   3                               يىبغػػي اإلعػػالف عىٍػػا بصػػفة دكريػػة كػػؿ 
                                 كؿ الىاهيػة كالهتقدهػة كالػدكؿ التػي                                                         الهعالجة الهكحدة هف أجؿ إجراء الهراجعػة فػي الشػركات فػي الػد

قاهة الحهالت االجتهاعية هف أجؿ تكعية الهجهكعات االجتهاعية حكؿ حقٍا   ،                في طريقٍا لمىهك                                                                    كا 
  .                           في التعرؼ عمى ٌذي الهعمكهات

                                                          ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة والفجوة البحثية: 

                                  هختمفة، حيث ركزت بعض الدراسات عمى                                                   ىاقشت الدراسات السابقة الهراجعة البيئية هف ىكاحي      
   ت                                                                           الهراجعػػػػػة البيئيػػػػػة هػػػػػف حيػػػػػث الهفٍػػػػػـك كاالٌػػػػػداؼ كالهعػػػػػايير، كالػػػػػبعض عمػػػػػى هٍػػػػػاـ كهسػػػػػؤكليا

                                                                                             الهػػراجعيف الػػداخمييف أثىػػاء قيػػاهٍـ بتقيػػيـ االداء البيئػػي، كهػػا تػػـ التطػػرؽ الػػى دكر الهراجعػػة البيئيػػة 
                                           قياـ الهراجعيف الداخمييف بالهراجعة البيئية                                                 الداخمية في تحسيف االداء البيئي، كالبعض ىاقش هدل 

ا لمقياـ بذلؾ.                                        كالهتطمبات الكاجب تكافٌر

                                                                                          كقد تهيزت ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة بيىٍا ستكض  دكر الهراجعة البيئية في تقييـ االداء 
         ئػي، كحسػب                                                                                   البيئي ، كالتعرؼ عمى هختمؼ الهفاٌيـ الىظرية الهتعمقة بالهراجعة البيئيػة كاالداء البي

                                                                  دراسػػة تىاكلػػت دكر الهراجعػػة البيئيػػة فػػي تقيػػيـ االداء البيئػػي فػػي البيئػػة    د                     عمػػـ الباحػػث فاىػػً ال تكجػػ
ػذي بهثابػة الفجػكة البحثيػة التػي عهػؿ الباحػث عمػى تغطيتٍػا، كيسػتىد الباحػث فػي ذلػػؾ   ،          الميبيػة،                                                                               ٌك
               صادر عف المجىػة     ( ال    0666        ( لسىة )   732                  ككذلؾ القرار رقـ )      7002       ( لسىة   02             القاىكف رقـ )    عمى 

                               كهػػػا يسػػػتىد عمػػػى خطػػػة االهػػػـ الهتحػػػدة   ،                                                  الشػػػعبية العاهػػػة بخصػػػكص اىشػػػاء الٍيئػػػة العاهػػػة لمبيئػػػة  
  .    7020                              لتحقيؽ التىهية الهستداهة لسىة 

    :       دراسة  ال       مشكمة  :      ثانيا
                                                                                    اف ىشاط الهؤسسات االقتصادية يسبب أضرار بالبيئػة هػف تمػكث الٍػكاء كالهػاء كالتربػة أم تيكػؿ     

                                    ههػػػا يػػؤثر بالتػػػالي عمػػى قػػػدرة االجيػػاؿ هػػػف   ،                             الطبيعػػػي فضػػال عػػػف االضػػرار بالصػػحة          رأس الهػػاؿ
                                                                   كأف عػػػدـ عػػػرض تمػػػؾ االضػػػرار فػػػي تقػػػارير الهراجعػػػة يػػػؤدم الػػػى االضػػػرار بالتىهيػػػة   ،         االسػػػتهرار
  .         الهستداهة
                                           كهػف تفػاقـ كازديػاد الهشػاكؿ البيئيػة الػى الحػد   ،                                     كاىطالقا هف أٌهية هكضكع حهاية البيئية  

                                            فػػاف ذلػػؾ يكضػػ  هػػدل أٌهيػػة حهايػػة البيئػػة اٌتهاهػػا   ،               عمػػى حيػػاة البشػػر          تشػػكؿ خطػػر           الػػذل جعمٍػػا 
                                             الهؤسسات عمى اف تعهػؿ عمػى تقيػيـ االثػار البيئيػة                               كاف العديد هف القكاىيف طالبت  ،            خاصا كههيزا
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                            تسػاٌـ فػي حهايػة البيئػة كتهىػع       التػي                                       كأف تعهؿ عمى االلتزاـ بٍا كبكافػة االىظهػة   ،               التي تىجـ عىٍا
                                                                                  ٌذا ها أظٍر الحاجة ايضا الى اٌتهاـ كقياـ الهراجعيف الػداخمييف كالخػارجييف بالهراجعػة   ك   ،       التمكث

                كالرقابػػة عميٍػػا         لمهىشػػآت                                                                البيئيػػة فػػي سػػبيؿ الحفػػاظ عمػػى البيئػػة كالعهػػؿ عمػػى تطػػكير األداء البيئػػي 
    يػاـ    لمق                                                                                 تزايد االٌتهاـ الدكلي كاالقميهي كالهحمي بقضايا البيئة أدل الى الضػغكط عمػى الهؤسسػات  ك 

                                                           كهعىى ذلؾ اف هسؤكلية الهؤسسات لػـ تعػد تقتصػر عمػى اىتػاج السػمع   ،                         بهسؤكلياتٍا تجاي الهجتهع
                                              بػؿ تتعػدل ذلػؾ الػى هجػاالت أخػرل هثػؿ الهجػاؿ البيئػي   ،                                    كتقديـ الخػدهات كتحقيػؽ الػرب  الهػادم 

                                                                 لتمبيػػػػة احتياجػػػػات الحاضػػػػر دكف الهسػػػػاس بقػػػػدرة األجيػػػػاؿ الهقبمػػػػة عمػػػػى تمبيػػػػة   ،                كالهحافظػػػة عميٍػػػػا
   (.    7006  ،                                                 احتياجاتٍا هها يىعكس عمى تحقيؽ االستداهة )دريباتي

  ،       البيئػة      حهايػة     بشػيف 1982     لسػىة (7)    رقػـ        القػاىكف    صدر    فقد      ليبيا   في       البيئة      حهاية     إطار    كفي
    ٌػذا     يٍػدؼ    حيػث  ،       البيئػة       كتحسػيف      حهايػة     بشػيف 2003     لسػىة (15)    رقػـ        القػاىكف    عىػً    ن بػدالن     صػدر   ثػـ

ػا         كتحسػيىٍا       التمػكث   هػف        حهايتٍػا     بقصػد       البيئػة    عمػى        الرقابػة      تحقيػؽ    إلػى        القػاىكف      الػذم       الهحػيط          باعتباٌر

 (263)       ن     )سابقان( رقػـ       العاهة        الشعبية       المجىة     قرار    صدر    كقد  ،      الحية         الكائىات      كجهيع       اإلىساف    فيً     يعيش

       هطالبػة      أصػبحت        الميبيػة         الصػىاعية        الشػركات   أف     كبهػا  ،       لمبيئػة       العاهػة       الٍيئػة      إىشػاء     بشيف 1999     لسىة

     ههكف   حد     أدىى    إلى        البيئية        الهخاطر       كتخفيض       البيئة    عمى          بالهحافظة        البيئية           كالتشريعات         لمقكاىيف     ن كفقان 

  . (    7002  ،     هيرة  (       كالدكلة        الهجتهع    ىحك        البيئية           هسؤكلياتٍا      كتحهؿ
ف  ك    ا ػ     ىشاطٍػ   فػي       البيئػي      األداء      هفٍػكـ    تحػت        البيئيػة        لهعػايير          االقتصػادية         الهؤسسػات      تطبيػؽ    ا 

      كحتهػي      ضػركرم    أهػر  ة ػ        الهستداهػ        التىهيػة   هػع    اشى   ػػػػ   يته    بهػا       الىشاط    ٌذا      تفاعؿ       ىجاعة    هدل     قياس     بغية

    دكر    لٍػا     التػي         الهؤشػرات   هػف        بهجهكعػة       البيئػي      األداء       كتقيػيـ     قيػاس      عهميػة    تػتـ    حيث  ،       الحالي      القرف   في

  ،     خاصػة        الىفطيػة          كالهؤسسػات     عاهػة          االقتصػادية         لمهؤسسػات        البيئية        الكضعية         استيعاب   في      كفعاؿ    هٍـ
عط         التصػحي       يتسػىى    حتػى         الهؤسسػات  ة         اسػتراتيجي   عػف       العميػا         لػ دارات        كحقيقيػة      كاضػحة     صػكرة   اء    ػػػػ     كا 

  ة       الهؤسسػ      أعهػاؿ     عمػى            اىعكاسػاتٍا   الؿ  ػػػ خ   هػف       البيئػي      األداء    رات   ػػػػ   هؤش      أٌهيػة          حيػث تػزداد  ،         كالتصكيب
       الىػاج         التطبيػؽ   ألف  ،     قطػاع  ال    فػي    لٍػا          التىافسػية        األفضػمية       كزيػادة          ككفاءاتٍا      اتٍا  ر   قد                 الىفطية في زيادة

ا        الىفطية        الهؤسسة      تطكير          أٌـ عىاصر    أحد      يعتبر       البيئي      األداء       كتقييـ     قياس       ألساليب     يعد  ك   ،           كاستهراٌر

   فػي    مفة   ػػػػ     الهخت         الصػىاعية      السػمع   هػف       العديػد        السػتخراج       كهصػدرا  ة    ػػػػػ   اسي  ػػ   األس       الطاقػة      هصػادر   هػف      الػىفط

    اعة  ػػػ    الصى   أف   إال  ،      الػدكؿ   ات  ػػػ       اقتصادي     هصػير   فػي ـ    ػػػػ    تتحك           اسػتراتيجية  ة    ػػػػػ   سمع     يهثػؿ      كبػذلؾ  ،       العػالـ

   .  (    7001  ،        )هحجكبي         أىكاعٍا       بهختمؼ               الهمكثة لمبيئة          الصىاعات    أٌـ   هف      تعتبر  ة ػ      الىفطي
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        بههارسػة  ة   ػػػ     هرتبط      بيئية      هشاكؿ      يكاجً     ىجدي  ،       الىفطي  ع      ػػػػػػ    الري    عمى     يعيش    بمد "     ليبيا"        باعتبار  ك 

   فػي       البيئػي      الػكعي      ادراج                      فقػد أدركػت ليبيػا ضػركرة         هراحمٍػا       بهختمػؼ  ة   ػػػػ      الىفطي         الصػىاعة       ىشػاطات

   .      البيئة      حهاية ب        هتعمقة  ال         القكاىيف   هف       هجهكعة       بإصدار      ميبية  ال        السمطات     قاهت     لذلؾ  ،         اقتصادٌا
                                    دكر الهراجعػػة البيئيػػػة فػػي تقيػػػيـ االداء         تىاكلػػػت      التػػي          الدراسػػػات  ُ    ُىػػدرة      عاهػػػة      بصػػفة     كحظ  كلػػ

      تقػكـ    أف      يهكف      الذم       الدكر     ٌذا       أٌهية    هف       الرغـ     عمى  ،       الهحمي         الهستكل     عمى       ن ىسبيان         كقمتٍا  ،        البيئي 
  .       الميبية        لمبيئة        الحالي        الهىاخ    في       ن كخاصةن   ،   بً

                                                                            عميػػػػً فػػػػاف ٌػػػػذي الدراسػػػػة جػػػػاءت لهعرفػػػػة دكر الهراجعػػػػة البيئيػػػػة فػػػػي تقيػػػػيـ االداء البيئػػػػي 
   :                               االجابة عمى السؤاؿ الرئيس أٌهٍا       هف خالؿ                          لمشركات الىفطية الميبية

             وشـــركات تســـويق                 لمشـــركات النفطيـــة                                                  مـــا ىـــو دور المراجعـــة البيئيـــة فـــي تقيـــيم االداء البيئـــي 
   ؟.                         المشتقات النفطية الميبية 

   :                                                     تىبثؽ هف ٌذي الهشكمة عدد هف التساؤالت الفرعية التالية  ك 
           بالتشػػريعات                                       كشػػركات تسػػكيؽ الهشػػتقات الىفطيػػة الميبيػػة          الىفطيػػة                       هػػا هػػدل التػػزاـ الشػػركات - 0

  . ؟                           كالمكائ  كالقكاىيف البيئية 

          باإلرشػػادات                                                        الشػػركات الىفطيػػة كشػػركات تسػػكيؽ الهشػػتقات الىفطيػػة الميبيػػة         ل اهتثػػاؿ      هػػا هػػد - 7
  . ؟                  كالهعايير البيئية 

                                                                     ٌػػػؿ يكجػػػد كعػػػي كػػػافي هػػػف قبػػػؿ هتخػػػذم القػػػرار فػػػي الشػػػركات الىفطيػػػة كشػػػركات تسػػػكيؽ  - 2
  . ؟        البيئية           الهراجعة      تطبيؽ        بيٌهية                          الهشتقات الىفطية الميبية 

      هػدراء                                               هكاتب الهراجعة الداخمية في الشػركات الىفطيػة ك                         هدراء االدارات الهالية ك    كـ     ٌؿ يق - 1
                                                                هكاتػػب الهراجعػػة الداخميػػة فػػي شػػركات تسػػكيؽ الهشػػتقات الىفطيػػة الميبيػػة                   االدارات الهاليػػة ك 

  . ؟       البيئي               بتقييـ أدائٍا 

                               الداخميػة فػي الشػركات الىفطيػة ك               هكاتػب الهراجعػة                         هػدراء االدارات الهاليػة ك               ها هدل التزاـ  - 2
                                                        هكاتػػب الهراجعػػة الداخميػػة فػػي شػػركات تسػػكيؽ الهشػػتقات الىفطيػػة                         هػػدراء االدارات الهاليػػة ك 

  . ؟                 الهراجعة البيئية        بتطبيؽ 
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    :       دراسة        أىداف ال  :      ثالثا
                                              دكر الهراجعة البيئيػة فػي تقيػيـ االداء البيئػي فػي        هعرفة     إلى                         تٍدؼ الدراسة بشكؿ رئيسي  

   :                                                                البيئة الميبية كلمتعرؼ عمى ٌذا الدكر يستمـز بالضركرة التعرؼ عمى
                                                                        هعرفػػػػػة درجػػػػػة اهتثػػػػػاؿ الشػػػػػركات الىفطيػػػػػة كشػػػػػركات تسػػػػػكيؽ الهشػػػػػتقات الىفطيػػػػػة الميبيػػػػػة    - 0

  .                                      بالتشريعات كالمكائ  كالقكاىيف البيئية 

          باإلرشػادات                                             فطية كشركات تسكيؽ الهشتقات الىفطية الميبيػة                             هعرفة درجة التزاـ الشركات الى - 7
                   كالهعايير البيئية.

                                                                            التيكد هف كجكد كعي كافي هف قبؿ هتخذم القػرار فػي الشػركات الىفطيػة كشػركات تسػكيؽ  - 2
                  الهراجعة البيئية.       تطبيؽ        بيٌهية                           الهشتقات الىفطية الميبية 

                                    لهراجعة الداخمية في الشركات الىفطيػة        هكاتب ا                        هدراء االدارات الهالية ك                   تحديد درجة التزاـ  - 1
                                                        هكاتب الهراجعة الداخمية فػي شػركات تسػكيؽ الهشػتقات الىفطيػة                         هدراء االدارات الهالية ك    ك

  .                             جراء كتطبيؽ الهراجعة البيئية   بإ        الميبية 

                                           هكاتػب الهراجعػة الداخميػة فػي الشػركات الىفطيػة                         هدراء االدارات الهاليػة ك                   تحديد درجة التزاـ  - 2
                                                        هكاتب الهراجعة الداخمية فػي شػركات تسػكيؽ الهشػتقات الىفطيػة                ارات الهالية ك          هدراء االد   ك

  .                                       الميبية بتقييـ أدائٍا البيئي بالهراجعة 

                                                   رحات حكؿ الهكضكع لجٍات ذات العالقة بهكضكع الدراسة .         تقديـ هقت - 3

    :       دراسة  ال      ىمية أ  :      رابعا

   :                       تىبع هف الىقاط التالية           ي الدراسة             أف األٌهية لٍذ
  .                  تقييـ االداء البيئي  ك                راجعة البيئية   اله                             العمهية كالهٍىية لمباحث حكؿ               زيادة الهعرفة   - 0

                                                                                       تعزيز الدراسات كاألبحاث العمهية في البيئة الميبية بدراسة جديدة حكؿ دكر الهراجعػة البيئيػة  - 7
  .                      في تقييـ االداء البيئي 

  .                                          ىشر ثقافة الكعي البيئي كأٌهيتً في الهجتهع  - 2

                                                                            الضػػػغط عمػػػى الشػػػركات الىفطيػػػة كشػػػركات تسػػػكيؽ الهشػػػتقات الىفطيػػػة الميبيػػػة لالهتثػػػاؿ الػػػى  - 1
  .                                                         التشريعات كالقكاىيف كالمكائ  كاالرشادات كالهعايير البيئية 

  .                                                        فت  أفاؽ جديدة لمباحث إلجراء دراسات هستقبمية حكؿ الهكضكع  - 2
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   :      دراسة  ال     يات   فرض  :      خامسا
   :                 الرئيسية التالية           ة الفرضية    صياغ                       لتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ  
                      تقييم االداء البيئي ".                        بين المراجعة البيئية و                 ذو داللة احصائية        ايجابي         يوجد دور   ال   " 

   :                                  يهكف صياغة الفركض الفرعية التالية                     كهف خالؿ ٌذا الفرضية

               تسػػكيؽ الهشػػتقات                               هػػف قبػػؿ الشػركات الىفطيػػة كشػػركات       لتػػـز      يكجػػد ا     ي ال  :                      الفرضــية الفرعيــة االولــى
   ".                                       بالتشريعات كالمكائ  كالقكاىيف البيئية         الميبية        الىفطية 

ــة ــة الثاني                       كشػػركات تسػػكيؽ الهشػػتقات          الىفطيػػة                           يكجػػد التػػـز هػػف قبػػؿ الشػػركات  يال  :                        الفرضــية الفرعي
                               باإلرشادات كالهعايير البيئيةي.                  الىفطية الميبية

                                                        يال يكجػػػد كعػػػي كػػػافي هػػػف قبػػػؿ هتخػػػذم القػػػرار فػػػي الشػػػركات الىفطيػػػة   :                        الفرضـــية الفرعيـــة الثالثـــة
                           بيٌهية الهراجعة البيئية ي.                                      كشركات تسكيؽ الهشتقات الىفطية الميبية 

ـــة ـــة الرابع                هكاتػػػب الهراجعػػػة                         هػػػدراء االدارات الهاليػػػة ك                       يال يكجػػػد التػػػزاـ هػػػف قبػػػؿ   :                        الفرضـــية الفرعي
      هكاتػػػػػب         هاليػػػػػة ك                 هػػػػػدراء االدارات ال                               الداخميػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػركات الىفطيػػػػػة ك

                                                                 الهراجعة الداخمية في شركات تسكيؽ الهشػتقات الىفطيػة الميبيػة بػإجراء 
  .                           كتطبيؽ الهراجعة البيئية ي

               هكاتػػب الهراجعػػة                         هػػدراء االدارات الهاليػػة ك                        يال يكجػػد التػػزاـ هػػف قبػػؿ  :                        الفرضــية الفرعيــة الخامســة
      هكاتػػػػػب                         هػػػػػدراء االدارات الهاليػػػػػة ك                                الداخميػػػػػة فػػػػػي الشػػػػػركات الىفطيػػػػػة ك

                                                              راجعة الداخميػة فػي شػركات تسػكيؽ الهشػتقات الىفطيػة الميبيػة بتقيػيـ    اله
   ي.               ادائٍا البيئي

   :       لدراسة ا    ية    منيج  :      سادسا
            استقراء أٌـ                            في الجاىب الىظرم حيث سيتـ           االستقرائي       الهىٍج                 في الدراسة عمى        سيعتهد    

                              عمػػػػى الهراجػػػػع كاألبحػػػػاث كالػػػػدكريات                                                     الدراسػػػػات فػػػػي الهراجعػػػػة البيئيػػػػة كاالداء البيئػػػػي ك االطػػػػالع
             أهػػػا فػػػي الجػػػزء   ،      دراسػػػة                        لػػػً عالقػػػة هباشػػػرة بهكضػػػكع ال                                     الهتعمقػػػة بالهكضػػػكع كالتعػػػرؼ عمػػػى كػػػؿ هػػػا

              تصهيـ استباىة              كذلؾ هف خالؿ  ،                                                         الهيداىي هف الدراسة سكؼ يعتهد عمى الهىٍج الكصفي التحميمي
  .                                           دكر الهراجعة البيئية في تقييـ االداء البيئي             تٍتـ بهعرفة
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   :      دراسة  ال   د    حدو   :      سابعا
                      كشػركات تسػكيؽ الهىتجػات                 الشػركات الىفطيػة                       في إجراء الدراسة عمى         الهكاىية       دراسة             تتهثؿ حدكد ال

هػػا )شػػركة الزاكيػػة لتكريػػر الػػىفط ، الهؤسسػػة الكطىيػػة لمػػىفط ،                           الكاقعػػة بالهىطقػػة الغربيػػة        الىفطيػػة                                                            ٌك
                                                                                           شركة هميتً لمىفط كالغاز ، شركة البريقة لتسكيؽ الىفط ، شركة الراحمػة ، شػركة الزكيتيىػة ، شػركة 

            خػالؿ الفتػرة                     اها الحدكد الزهاىيػة  ،                                                             الشرارة الذٌبية ، الشركة الكطىية لحفر كصياىة االبار الىفطية  
  .  77  70-    7070    سىة 

    :                 تقسيمات الدراسة  :      ً ثامناً 
ها :                             تـ تقسيـ الدراسة الى جاىبيف         جاىػب   ال          حيث يتضػهف   ،                     جاىب ىظرم كجاىب عهمي       ٌك
                                                     باالطػػار الهفػػاٌيهي لمهراجعػػة البيئيػػة ، كقػػد تػػـ تقسػػيـ ٌػػذا                   يتعمػػؽ الفصػػؿ األكؿ  ،      فصػػميف        الىظػػرم

                  أهػػا الهبحػػث الثػػاىي   ،                                                               الفصػػؿ الػػى ثػػالث هباحػػث تىػػاكؿ الهبحػػث االكؿ أساسػػيات الهراجعػػة البيئيػػة
                        هعػػػايير الهراجعػػػة البيئيػػػة                        كالهبحػػػث الثالػػػث تىػػػاكؿ   ،                                       فتطػػػرؽ الػػػى هزايػػػا كعيػػػكب الهراجعػػػة البيئيػػػة

            كهتطمباتٍا.
                  حيػث تػـ تقسػيهً الػى   ،       البيئػي       لػدداء                 االطػار الهفػاٌيهي               تـ التطرؽ الى             الفصؿ الثاىي     اها 

                         لثػػاىي تضػػهف اساسػػيات تقيػػيـ             اهػػا الهبحػػث ا  ،                              تضػػهف الهبحػػث االكؿ االداء البيئػػي  ،          ثػػالث هباحػػث
                                                                   كالهبحث الثالث تطرؽ الى العالقة بيف الهراجعة البيئية كاالداء البيئي.  ،             االداء البيئي

  ،                                                                                    اها الفصؿ الثالث يشػهؿ الدراسػة الهيداىيػة لػدكر الهراجعػة البيئيػة فػي تقيػيـ االداء البيئػي
                     االسػتباىة الهكزعػة عمػى                                                             كذلؾ هف خالؿ تحميػؿ البياىػات كالهعمكهػات الهتحصػؿ عميٍػا عػف طريػؽ 

                                                   فئة الهراجعيف كالهٍىييف الهتخصصيف في هجاؿ الهكضكع.
 

كتىاكؿ الفصؿ الرابع أٌـ الىتائج التي تـ التكصؿ اليٍا كهف خالؿ الىتائج تـ عرض بعض 
.التكصيات 



 
 
 
 
 

 الفصل االول
 االطبر املفبهيوي للوراجعخ الجيئيخ

                               االول: اساسيات المراجعة البيئية       المبحث 
                        هفٍـك الهراجعة البيئية 

                                أسباب االٌتهاـ بالهراجعة البيئية
                        أٌداؼ الهراجعة البيئية 
                        أىكاع الهراجعة البيئية 

                                             المبحث الثاني: مزايا وعيوب المراجعة البيئية 
                        هزايا الهراجعة البيئية 

                       عيكب الهراجعة البيئية 
           في الهؤسسة                             عكاهؿ ىجاح الهراجعة البيئية

                                                  المبحث الثالث: معايير المراجعة البيئية ومتطمباتيا
                         هعايير الهراجعة البيئية 
                         هتطمبات الهراجعة البيئية

           خالصة الفصل
  



 

19 

    :       مقدمة
     فئػات      هختمػؼ    لػدل       البيئػي      الػكعي      تىػاهي    إلػى       العػالـ      عرفٍػا     التػي        البيئيػة        الهشػاكؿ       ل ظٍػكر  أد

       التمػكث      هسػببي    بحػؽ        كغراهػات       عقكبػات    عمػى      تحتػكم      بيئيػة         كتشػريعات       قػكاىيف     ظٍػرت     حيػث        الهجتهػع

    إلػى          االقتصادية         الهؤسسات     تسعى     التي       األٌداؼ   هف       البيئة      حهاية         أصب  ٌدؼ    كها  ،    جٍة   هف       البيئي

         الهؤسسػات     تجعػؿ         الهعطيات    ٌذي    فإف      كعميً  ،     أخرل    جٍة   هف  ،        أعهالٍا        استهرار     تضهف    حتى        تحقيقٍا

    كهػف  ،        البيئيػة           بالهتطمبػات         التزاهٍػا    خػالؿ   هػف     كذلػؾ  ،    بٍا        الهحيطة       البيئة       لحهاية     هعيف     إطار   في     تعهؿ

     بٍػذي         التزاهٍػا    هػدل   هػف       لمتحقػؽ                كأىشػطة الهؤسسػات      أعهػاؿ    عمػى       هراجعػة     قيػاـ    إلػى       الحاجػة     بػرزت    ٌىا

 .    كجدت   إف          كالفركقات          االىحرافات      تصحي         كهحاكلة          الهتطمبات

          االقتصػادية        الهؤسسػة   فػي        البيئيػة         الهراجعػة      الفصػؿ    ٌذا    خالؿ   هف        سىتىاكؿ    سبؽ   ها    عمى     ن بىاءن 

   :        التالية       الىقاط     خالؿ   هف
 .                        اساسيات الهراجعة البيئية  :     األول       المبحث
         البيئية.         الهراجعة            هزايا كعيكب  :       الثاني       المبحث

            كهتطمباتٍا.        البيئية         الهراجعة       هعايير  :       الثالث       المبحث
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    :       مقدمة
   هػف       البيئػة      حهايػة    ٌػدؼ     أصػب     فقػد  ،        الهجتهػع      أفػراد      هختمػؼ    لػدل       البيئػي      الػكعي     لىهػك      ىتيجػة

   فػي         االسػتهرار       تسػتطيع    حتػى  ،        تحقيقٍػا    إلػى          االقتصػادية         الهؤسسػات     تسػعى     التػي               األٌػداؼ األساسػية

      تحقيػؽ   فػي        البيئيػة         الهراجعػة      تؤديػً   أف     يهكػف     الػذم       بالدكر       هتزايد       اٌتهاـ             كها أف ٌىاؾ        أىشطتٍا       هزاكلة

      هختمػؼ    هػف        البيئيػة        الهػكارد       بحهايػة        االٌتهػاـ      تزايػد      ىتيجػة      ترتبػت   قػد        البيئيػة            أف الهراجعة  ك  ،      الٍدؼ    ٌذا
     لٍا.      تتعرض   قد     التي       األضرار

   :                                 التطور التاريخي لممراجعة البيئية    -   أوال
        التجػارة     غرفػة      أشػارت      0660    عػاـ    ففػي  ،                   كليػد القػرف الخػالي              البيئيػة ليسػت             اف الهراجعػة 

        القضػايا   فػي         الهتخصصػة         األهريكيػة        الهتحػدة        الكاليػات             االستشػارات فػي      هكاتػب     أحػد   أف    الػى         الدكليػة

          بالهراجعػة        االٌتهػاـ      إال أف        رغػـ ذلػؾ     ،     0670    هىػذ       العػالـ    حػكؿ      بيئيػة        هراجعػات      بػيداء    قػاـ   قػد        البيئيػة

      شػائعة      أصػبحت   قػد       الحػالي      الكقػت      كحتى      الحيف    ذلؾ    هىذ    أىً    حيث  ، ـ      0650    حتى      بسيطا   ظؿ        البيئية

           االسػتخراجية              هجػاؿ القطاعػات        تعهػؿ فػي     التػي    تمػؾ     سػيها    )كال         الرئيسػية        الشػركات   فػي         االسػتخداـ

        الكػكارث      ىتيجػة     سػريع     بشػكؿ   ٌػا    ىهك       اضػطرب       كلقػد  ،               الػدكؿ الصػىاعية    فػي   (          كالكيهاكيػة          كالصػىاعية

          باالىتشار.     أخذت     التي        البيئية           كالتشريعات
                   سػبيؿ الهثػاؿ     كعمػى           كلمههتمكػات       لمبيئػة      جسػيهة      أضػرار        الكػكارث    تمػؾ     سػببت          الثالثيىػات     فهىػذ

   :    (    7004               ) بكحفص ركاىي ،
 .      الٍكاء   في           هكاد همكثة     كجكد      ىتيجة  ،          الهكاطىيف   هف       الكثير     تضرر       بمجيكا   في  1930    سىة   في  . 0

       أكثرهف    هات  ،         األهريكية        الهتحدة        الكاليات   في          بىسمفاىيا      بكالية   را      دكىكا      هىطقة   في 1948    سىة   في    . 7

     كجػكد      بسػبب      خطيػرة       بػيهراض      هػكاطف 5910   هػف     أكثػر      كأصػيب  ،      حيػكاف     500    ،       إىسػاىا 18
 .    ساهة       بغازات     همكث     ضباب

             ىتيجػة ازديػاد      هػكاطف 4000       ضحيتٍا    ذٌب     التي       الكبرل        الكارثة     كقعت     لىدف   في 1952    سىة   في   . 2

 .      الٍكاء   في        الكبريت      أكسيد     ثاىي    غاز     كهية

                                                                تىاثركسػػقكط ضػػخـ هػػف البتػػركؿ فػػي القىػػاة االىجميزيػػة عىػػدها اىشػػؽ هسػػتكدع     0645       فػػي سػػىة   . 1
                       كػذلؾ فقػد تمكثػت السػكاحؿ   ،                                                ىصفيف كقد قتػؿ الكثيػر هػف األحيػاء الهائيػة فػي البحػر        ضخـ الى 

               الفرىسية بشدة.
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    شػخص  90000   هػف      كأصػيب    شػخص 2500    ىحػك    هػات        الٍىديػة      بكبػاؿ      هديىػة   فػي 1984    سػىة  . 2
  .        الهصاىع    أحد   هف    ساـ    غاز     تسرب      ىتيجة

          ألككراىيا                                                                احترؽ الهفاعؿ الىككم تشرىكبيؿ في أككراىيا كسبب الكثير هف االضرار       0653    عاـ   . 3
         كأكركبا.

   أف              العالهي كتطمب        االحتجاج   هف      عىيفة      صيحات     سببت      إليٍا       اإلشارة    سبؽ     التي        الككارث   إف

اخضػاعٍا         الهؤسسػات      أىشػطة      تىظػيـ    يػتـ    عػف                الهؤسسػات هسػؤكلة     تكػكف     بحيػث  ،        البيئيػة        لمرقابػة          ك 

    إلػى        باإلضػافة            هاليػة شػديدة       عقكبػات      بتحهػؿ        إلػزاهٍـ     طريػؽ   عػف         بإحػداثٍا     تقػكـ     التػي        البيئيػة       األضػرار

 .     األخرل         العقكبات   هف     عديد
    عمػـ     عمػى       الشػعكب      أصػبحت        الكػكارث    تمػؾ   عػف        التقريػر                            كهىػذ هىتصػؼ السػبعيىات كىتيجػة

          إلػى تطبيػؽ       الحاجػة     كهػدل       لمبيئػة       األفػراد      ككػذلؾ          الهشػركعات       تسػببٍا   أف     يهكػف     التػي       األضػرار      بكافػة

    إلػى               الغيػر الحككهيػة          كالهىظهػات        الهتحػدة      كاألهػـ         الحككهػات        اسػتجابة    فقػد  ،      هاىعػة       كقائيػة      ضػكابط

    عقػد    إلػى              البيئػة فسػارعت       األىشػطة     طريػؽ   عػف         ههارسػتٍا    يػتـ     التػي          الهجتهعيػة        كالضػغكط        الهخػاكؼ

   :            الهؤتهرات    ٌذي    بيف    كهف         كالىدكات          الهؤتهرات
           حػػكؿ البيئػػة       0647    عػػاـ                                    الهتحػػدة بهديىػػة سػػتككٍكلـ بالسػػكيد فػػي      لدهػػـ       البيئػػة      هػػؤتهر  - أ
    .(PNUE)                                      م أىبثؽ عىً برىاهج البيئة لدهـ الهتحدة ذ          البشرية ال
  .1987     سىة      اآلزكف      لطبقة          الهستىفذة       الهكاد     بشاف   تلاير   هكى         بركتكككؿ- ب

  .1992       جكيمية   في        العالهي       الهىاخ     تغير    حكؿ           البرازيمية          دم جاىيرك           هؤتهر بريك   - ج

اىسػبكرغ          هػؤتهر قهػة  - د     فيػً        التركيػز    كػاف     الػذم  ، 2001       سػبتهبر   فػي        إفريقيػا      بجىػكب           جٌك

        البيئة.       كتدٌكر      الفقر       ظاٌرتي     عمى      كاضحا
     تطػكر    إلػى        باإلضػافة    ذلػؾ    حػكؿ       اىعقػدت     التػي           كالهػؤتهرات         البيئيػة         ك األضػرار        الككارث     كاىت

     يسػهى         لظٍػكر هػا      هحفػزا     عػاهال        الثالثػة       األلفيػة        كتحػديات         الهعاصػرة        لمهشػكالت          كهكاجٍتٍػا          الهراجعػة

  .         البيئية          بالهراجعة

    :        البيئية         المراجعة      مفيوم    -     ثانيا
   فػي          الحككهيػة        كالجٍػات          االقتصػادية         الهؤسسػات       لهختمؼ       هيلكفا        البيئية         الهراجعة      تعبير     أصب 

      عديػدة  ت  را    تفسػي   لػً   أف    إلػى        باإلضػافة  ،        الخػدهات   هػف          ىطػاؽ كاسػع    عمى     يطبؽ    أىً    كها  ،      الدكؿ      هختمؼ

          كاالسػتخداـ       الكاسػع        لالىتشػار      ىتيجػة                    في السىكات الحالية         االرتباؾ          الكثير هف     يكجد    أىً           كيرل البعض
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       الكثيػر    عمػى     يطمػؽ    أىػً    ذلػؾ  ،  ( Environnemental Audit )       البيئيػة    جعػة  را   اله       لتعبيػر      هالئـ      الغيػر 

       الكثيػر    عمى     يطمؽ    أىً    كها          الهحاسبية       الهٍىة   في    جعة  را   اله      بصفات      بعضٍا          التي يتصؼ        الخدهات   هف

ػا        اإلدارية        بالهٍىة          التي تتصؼ        الخدهات   هف ا     يهكػف    كهػا      األخػرل        الهجػاالت   هػف       كغيٌر    هػا   فػي      حصػٌر

    :   (,Schuetze  1993 )       يمي
  .Activities Audit        األىشطة       هراجعة -
  . Audit of  Associate         الهشاركة       راجعات ه -

  Environmental compliance Audit         البيئية.                         هراجعة االلتزاـ بالقكاىيف -

  .Energy Audit        الطاقة       هراجعة  -

  .Issues Audit               هراجعة القضايا  -

   . Safety Audit                         هراجعة السالهة كالكظيفية -

   . Process safety Audit                    هراجعة أهف العهميات  -

  .Sites Audit               هراجعة الهكاقع  -

  .Health Audit             هراجعة الصحة  -

     تتصػػؿ                            كهراجعػػة كافػػة العهميػػات التػػي   Audit  Waste                            باإلضػػافة الػػى هراجعػػة الهخمفػػات 
           حيػػث ال يهكػػف   ،                    كهراجعػػة ىقػػؿ الهمكيػػة  ،                                                     بشػػكؿ هباشػػر بالهسػػائؿ البيئيػػة كهراجعػػة االلتػػزاـ بالتػػيهيف

                                                                   االستثىاء أم ىكع هف أىكاع الهراجعة السابقة أك تفضيؿ أحدٌا عمى األخر.
                                                                                 كهف األٌهية يهكف استعراض التعريفات كالهفاٌيـ الهختمفة لمهراجعات البيئية عمػى الىحػك 

   :       التالي
     دكرم        اىتقادم    فحص  : "     أىٍا    عمى        البيئية         الهراجعة         األهريكية       البيئة      حهاية      ككالة     عرفت    حيث

         لمعهميػات        قاىكىيػة     سػمطة    ذات       هسػتقمة    جٍػة       بكاسػطة   أك        الهؤسسػة       بكاسػطة       هكضػكعي       كهكثػؽ     هػىظـ

ػا       لتحديػد      فرعيػة      أىشػطة    هػف    بٍػا      يػرتبط    كهػا         اإلىتاجيػة   ،     7007  ،     صػال " (          كهتغيراتٍػا       البيئػة    عمػى        تيثيٌر
   (.  03 ص

       بالىظـ        االلتزاـ   هف       لمتيكد     تٍدؼ    فحص      عهمية"  :     أىٍا    عمى        فتعرفٍا        األكركبي       االتحاد     لجىة    أها

   تػـ   قػد     أكىػً  ،      عميٍا        االعتهاد     يهكف        البيئية         بالقائهة        الكاردة                       اف البياىات كالهعمكهات    هف        كالتيكد  ،        البيئية

  .  (    277 ص  ،     7002  ،      )لطفي  "                                القضايا البيئية الٍاهة كالهالئهة       جهيع   عف         التفاصيؿ     كافة      تكفير
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                                               يٌي أداة إدارية داخميػة تعهػؿ عمػى التقيػيـ الػدكرم   :                                      كها عرفتٍا غرفة التجارة الدكلية بيىٍا
                                    كهػػػدل اٌتهػػػاـ اإلدارة بحهايػػػة البيئػػػة هػػػف   ،                                                   الهكثػػػؽ كالهػػػىظـ لهػػػدل كفػػػاءة أداء ىظػػػاـ اإلدارة البيئيػػػة

                           كالسياسػػػات الهرتبطػػػة باألىشػػػطة                                                        خػػػالؿ رقابػػػة اإلدارة عمػػػى األىشػػػطة البيئيػػػة كهػػػدل تىفيػػػذ البػػػراهج 
  ،     7004  ،                                                                       كالتػػػي هػػػف خاللٍػػػا يػػػتـ الكفػػػاء بهتطمبػػػات التشػػػريعات كالقػػػكاىيف البيئيػػػة ي)ركاىػػػي  ،        البيئيػػػة
   (.  14 ص

       البيئػي      األداء    فحػص    عمػى     يقػكـ       تقييهػي     ىشػاط"  :     أىٍػا    عمػى        البيئيػة         الهراجعػة     تعػرؼ    كهػا

      آثػاري       كتحديد        الهخططة        البيئية          الترتيبات   هع        كتكافقً        فاعميتً   هف       التحقؽ     بغرض           االقتصادية        لمهؤسسة

    (.   127 ص  ،     7000  ،     غالي )"          االقتصادية         لمهؤسسة        الهالية        القكائـ    عمى

      عهميػة     أىٍػا    عمػى        البيئيػة        مهراجعػة ل      تعريػؼ       اسػتخالص      يهكػف        السػابقة         التعػاريؼ    خػالؿ   هػف

    حػكؿ      هحايػد    فىػي    رأم     بػداء إل  ،        قاىكىيػة     سػمطة    ذات       هستقمة       خارجية    أك       داخمية     تككف   قد      هىظهة       هىٍجية

           كالتشػريعات          بػالقكاىيف        االلتػزاـ     كهػدل  ،        الهؤسسػة   فػي       الهطبػؽ         البيئيػة       اإلدارة     ىظػاـ     أداء      كفػاءة    هػدل

               كالتيكػد هػف صػحة  ،                           الهؤسسػة كعهمياتٍػا االىتاجيػة      ألىشػطة        البيئيػة          التػيثيرات      تقيػيـ      ككػذلؾ  ،        البيئيػة

              عػػػػة شػػػػركط الصػػػػحة                                  لمتكػػػػاليؼ كااللتزاهػػػػات البيئيػػػػة كهراج                         االفصػػػػاح كالقيػػػػاس الهحاسػػػػبي       كسػػػػالهة
           االقتصادية.        لمهؤسسة       البيئي      األداء      تحسبف     ضهاف    أجؿ   هف                كالسالهة الهٍىية

   :  (    7000  ،        هكستيشت  ) :       التالية        الخطوات    وفق                 المراجعة البيئية     وتتم 

  ،    لٍػا       البيئػي       كاألداء         بالهؤسسػة      الخػاص        البيئيػة       اإلدارة     ىظػاـ    حػكؿ           كالهعمكهػات        الحقػائؽ      تجهيػع-   أ
 .       الهؤسسة         تستخدهٍا     التي        البيئية          كالتدابير             حكؿ السياسات      ككذلؾ

 .        كالحقائؽ          الهعمكهات      تقييـ-   ب

 .     هعيىة        لهعايير        بالىسبة         هراجعتٍا    تهت     التي        البراهج      بحاالت       الخاصة        الىتائج       استخالص  - ج

 .     تحسيف    إلى      تحتاج     التي         كالجكاىب        الىكاحي      تحديد  - د

        البيئيػة         الهراجعػة       عهميػات       كتطبيػؽ        الهعىيػة       اإلدارة    جٍػة    إلػى         كأرسػالٍا        الىتػائج       تقػارير      إعػداد    - ق

    جػرد   هػف        الهؤسسػة      أصػحاب      كتهكػف  ،       التمػكث     لهىػع    خػاص     بشػكؿ                 الىشاطات الهفيدة   هف     يككف

  ،     هعػيف        إىتاجيػة      عهميػة   هػف     تخػرج     التػي               هقػدار الىفايػات      تحديػد  ك           الكيهياكيػة        الهػدخالت      كتتبػع
     ككضػع  ،  ة      بفعاليػ               تخفػيض ىفاياتٍػا     يهكػف     التػي        الهجػاالت      تحديػد       يهكػىٍـ     فإىػً     لػذلؾ      كتبعػا

         التخفيض.       عهميات       لتطبيؽ       إضافية            استراتيجيات
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   :        البيئية          بالمراجعة        االىتمام      أسباب    -     ثالثا
     فيها           ىكجز أٌهٍا  ،        البيئية          بالهراجعة         لالٌتهاـ            االقتصادية        الهؤسسة     تدعك      أسباب    عدة     ٌىاؾ

   :    يمي

   :       البيئة      حماية         وتشريعات       قوانين        وجزاءات        لعقوبات       التعرض      مخاطر   1  -  
        اإلقميهي   أك       الدكلي   أك       الهحمي        الهستكل    عمى     ن سكاءن           كالقكاىيف          التشريعات   هف       العديد      إصدار   تـ

      ألىشػطة        السػمبية          لمتػيثيرات      ىتيجػة    بٍػا     تمحػؽ   أف     يهكػف     التػي       األضػرار   هػف      كالحػد       البيئػة      حهايػة     أجػؿ   هف

 .        الهؤسسات
      حهايػة    عمػى         الهحافظػة   هػع          االقتصػادية        التىهيػة      تحقيػؽ    إلى     تٍدؼ       قكاىيف    دكؿ    عدة     أعدت    فقد

     كاليػة   في       البيئة       لحهاية      قاىكف     أصدر 1987    عاـ   في       الهثاؿ     سبيؿ     فعمى  ،         الهختمفة       األضرار    هف       البيئة

          االقتصادية       الكحدة        لههارسة     كشرط        البيئية       األضرار        كهعالجة        البيئية               إجراء الهراجعة      يتطمب        ىيكجرسي

ا          ىقؿ همكية   أك      بيعٍا   أك       إغالقٍا   أك        لىشاطٍا         االلتػزاـ        الهؤسسة    عمى      ن لزاهان     كاف    ٌىا   هف  ،        التجارم       عقاٌر

      تفػادم       يهكىٍػا     كحتػى  ،    ذلػؾ   هػف       لمتحقػؽ      بيئيػة           ىظػـ هراجعػة      تطػكير     طريػؽ   عػف        البيئيػة         القػكاىيف     بتمػؾ

         هزاكلتٍػا    عمػى     تػؤثر   أف     يهكػف                لهخالفتٍػا كالتػي      ىتيجػة    لٍػا      تتعػرض   قػد     التػي           ك الجػزاءات         العقكبػات

         القكاىيف     طريؽ            الهفركضة عف         لمجزاءات       التعرض      هخاطر   أف    فيً   شؾ  ال     كهها  ،          االقتصادية        ألىشطتٍا

  . (    7002  ،    صالح )         البيئية          بالهراجعة        االٌتهاـ    ىحك         الرئيسية        الدكافع    أحد    تعد        البيئية

   :       البيئة      حماية       جماعات   من          المتزايدة       الضغوط 2-

         الهؤسسػات     عمػى         كهتزايػدة      فعالػة    ضػغط      كسػيمة      الػدكؿ   هػف       العديػد   فػي        البيئيػة         الجهاعػات     تشػكؿ
 .   لٍا      تتعرض   قد     التي       األضرار      هختمؼ   هف         كحهايتٍا       البيئة    عمى         الهحافظة     بٍدؼ          كالحككهات

     ن فعػاالن      ن دكران  1987    عػاـ        إىشػائٍا    هىػذ         األهريكيػة       البيئػة      حهايػة      ككالػة      تهػارس       الهثػاؿ     سػبيؿ     فعمى

       التمػكث      هشػكالت        كهعالجػة       البيئػة       لحهايػة          الفيػدرالي        الهسػتكل    عمػى       كبراهج        كسياسات        قكاىيف    كضع   في

  .           الهستقبمية       األضرار    هف        الكقاية        كهحاكلة        الحالية
         الهؤسسػات    إلػى            كالهسػتٍمكيف      اإلعػالـ      كسػائؿ    ىظػر      تكجيػً   في        البيئية         الجهاعات    تمؾ       كتساٌـ

  ال     التػي         الهىتجػات         كاسػتخداـ     هعٍػا        التعاهػؿ    عػدـ    عمػى           الهسػتٍمكيف    كحػث  ،       لمبيئػة            ن تسػبب أضػراران      التػي
     التػي       الحػاالت   فػي         القضػائية        الػدعاكل      إقاهػة   فػي          كالهسػاعدة  ،      عميٍا        إقبالٍـ        كزيادة       لمبيئة      أضرار     تسبب

          التيثيرات        لهعالجة       هشتركة      أبحاث      تىفيذ   في          االقتصادية        الكحدات    هع        التعاكف   عف    ن فضالن   ،    ذلؾ      تتطمب
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       الضارة          التيثيرات      تخفيض     بٍدؼ      جديدة             تطكير هىتجات   في          كالهساٌهة        أىشطتٍا    عمى         الهترتبة        السمبية

  .  (    7002  ،              التعبئة)أصيمة      لهكاد

   :          والموردين        المالية          والمؤسسات            والمستثمرين           المستيمكين    لدى       البيئي      الوعي      تزايد    -3
   قػد     التػي       األضػرار      هختمػؼ   هػف       البيئػة       بحهايػة        االٌتهػاـ       كتزايػد       البيئػي      الػكعي       لزيػادة      ىتيجػة

     تسػبب  ال     التػي         الهىتجػات     شػراء    عمى        إقبالٍـ    زاد    حيث  ،           لمهستٍمكيف       الشراء      أىهاط     يرت غ ت  ،    لٍا      تتعرض

ػذا  ،       لمبيئػة       ن أضػراران        تتعػرض  ال     كحتػى  ،        البيئيػة         بالقضػايا         الهؤسسػات       اٌتهػاـ      زيػادة    إلػى     أدل      بػدكري     ٌك

           الهستٍمكيف       اٌتهاـ       لتزايد      ىتيجة   َّ أىًَّ         الدراسات     إحدل     أكدت     حيث  ،          التسكيقية      حصصٍا      فقداف       لهخاطر

  .      لمبيئة       ن أضراران      تسبب  ال       هىتجات      لشراء     أكبر       هبالغ     لدفع        استعداد    عمى      فإىٍـ  ،        البيئية         بالقضايا

    عمػى       لمحصػكؿ     كذلػؾ            كالهسػتثهريف          الهسػاٌهيف     جاىػب   هػف        هتزايػدة     ضػغكط     ٌىػاؾ     كػذلؾ

     لٍػذي          كاالقتصػادم       الهػالي       بػاألداء         الهتعمقػة          الهعمكهػات      بجاىب         لمهؤسسات       البيئي      األداء    عف        هعمكهات

    ههػا        البيئيػة         كالهخػاطر          االلتزاهػات      زيػادة    إلػى     تػؤدم   قػد       السػيئة        البيئيػة         الههارسػة    َّ أفَّ     حيػث  ،         الهؤسسػات

   هػف       الكثيػر   َّ أفَّ     كهػا  ،        ألىشطتٍا        السمبية        البيئية          لمتيثيرات             تحققٍا ىتيجة     التي       األرباح      تخفيض    إلى     يؤدم

    عمػى      يترتػب  ال     التػي          االقتصػادية           فػي الكحػدات        أهػكالٍـ        اسػتثهار       يفضػمكف            كالهسػتثهريف          الهسػاٌهيف

   أك " Green Investment "       الخضػراء             باالسػتثهارات      عميٍػا     يطمػؽ      كالتػي  ،        بالبيئػة      إضرار        أىشطتٍا

     جاىػب   هػف             رغبػة هتزايػدة     ٌىػاؾ   َّ أفَّ     حيػث" Ethical Investment "        األخالقيػة           االسػتثهارات

   هػف        البيئػة    عمػى         الهحافظػة   هػع     هالئػـ        اسػتثهار     عائػد    عمػى       الحصػكؿ   فػي            كالهسػتثهريف          الهسػاٌهيف
  .        الهختمفة       األضرار

       هراجعػة    إلػى       القػركض    هػى         كهؤسسػات        كػالبىكؾ        الهاليػة         الهؤسسػات      تحتػاج     أخػرل    جٍػة   هػف

         كالكحػدات         لمهؤسسػات       القػركض    هػى     عمػى      تترتػب   قػد     التػي        البيئيػة        الهخػاطر       لتقيػيـ         البيئيػة          الهعمكهػات

     يؤكػد   ك  ،      سػمبية      بيئيػة        تػيثيرات    لٍػا       ضػهاىات      هقابػؿ    قػرض    هػى        لهخػاطر       تتعػرض  ال    حتػى          االقتصػادية
       اإلقػراض        كهؤسسػات       البىػكؾ      لتعػرض        األساسػية        الهصػادر    أحػد      يعتبػر         العقػارات     تمكث   أف    عمى      البعض

    تمػؾ      تخفيض   في      تساعد        البيئية         الهراجعة   أف      بقكلً    ذلؾ    إلى     اآلخر      البعض      كيضيؼ  ،        البيئية         لمهخاطر

       هراجعػة      تىفيػذ        التهكيػؿ      طػالبي   هػف         الهقرضػيف   هػف       العديػد     يطمػب      كلذلؾ  ،     ههكف    حد     أدىى    إلى        الهخاطر

   (.    7000  ،            كشركطً)غالي      القرض    هى      قرار    عمى          الهراجعة    تمؾ      ىتيجة       كتىعكس  ،      بيئية
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   :        وآثارىا       البيئي       التموث      مشاكل    - 4
        بهكضػكع        االٌتهػاـ    إلى    أدت     التي          الهتغيرات    أٌـ   هف       لمبيئة       الجائر          كاالستخداـ       البيئي       التمكث      هشكمة   َّ إفَّ 

   :  (    2006  ص          عبدالرزاق  ص      )حسني   يمي   ها        الهشاكؿ    تمؾ     أبرز     كلعؿ  ،        البيئية         الهراجعة
لقاء       التربة      تجريؼ      ىتيجة  :       األراضي     تمكث  - أ   .    فيٍا         الصىاعية         الهخمفات        كا 

          الهشػركعات      زيػادة     بسػبب       الٍػكاء   فػي        كالضػارة       السػاهة        الغػازات     تسػرب      ىتيجػة  :       الٍػكاء     تمػكث  - ب

 .      أىكاعً      بكافة       الكقكد       تستخدـ      التي         الصىاعية

 .         كالبحيرات       األىٍار   في            كالكيهيائية         الصىاعية         الهخمفات      إلقاء      ىتيجة  :       الهياي     تمكث  - ج

  .       الكبيرة      الهدف   في          كالسيارات        كاآلليات        الهصاىع      زيادة      ىتيجة  :         الضكضائي       التمكث  - د

   :          والمراجعة         المحاسبة     مجال   في         والمينية        العممية         المنظمات - 5
    عمػى          كالهراجعػة          بالهحاسػبة        الهٍتهػة         كالهٍىيػة        العمهيػة         الهىظهػات       كتركيػز       اٌتهػاـ    زاد    لقػد

       بضركرة      ككذلؾ       إلزاهي     بشكؿ       البيئي      األداء   عف       اإلفصاح       بضركرة         كاإلقميهي         كالهحمي       الدكلي        الهستكل

    كقػد  ،       البيئػة      حهايػة   فػي        الهؤسسػة    دكر     بيػاف   فػي      أٌهيػة   هػف    لٍػا    لهػا                  بالهراجعػة البيئيػة         الهؤسسػات     قيػاـ

يئػة تػداكؿ        الهاليػة         الهحاسبة       هعايير     هجمس      اعترؼ          األهريكيػة        الهتحػدة        الكاليػات   فػي        الهاليػة       األكراؽ            ٌك

       كتحديػد  ،        البيئيػة         القػكاىيف   عػف                 الهحتهمػة الىاتجػة          االلتزاهػات   عػف        كاإلفصػاح         كاالعتػراؼ       القياس       بيٌهية

ػا        البيئيػة         التكػاليؼ           البيئػي         عػف األداء       اإلفصػاح      حتهيػة   هػع        الهؤسسػة    عمػى        ن تحهيميػان      ن عبئػان           باعتباٌر
  .   (    7002  ،    بقة  ،       )براشف

         الهراجعػة   هػف      الىػكع    ٌػذا     كجػكد      دكافػع    أٌػـ    أحػد   أف     كػذلؾ      القػكؿ     يهكػف        السابقة       لدسباب      إضافة

       البيئػة     تمػكث   َّ ألفَّ   ،       التمػكث      أشػكاؿ     كافػة   هػف       البيئػة      حهايػة       بهكضػكع       الكاسػع        العػالهي        االٌتهػاـ    ذلػؾ   ٌػك 

   هف    زاد    هها  ،        كتعددٌا         الهشاريع      كتكسع         الصىاعية       الىٍضة   ظؿ   في       البشرم       الكجكد           هشكمة تٍدد     أصب 

   فػي        كاإلفصػاح         الشػفافية      زيػادة       بضػركرة           ك الهىاديػة        الهصال       أصحاب          يتعرض لٍا     التي       الضغكط    حدة

     كجكد      ضركرة     تطمب     الذم     األهر  ،       األعهاؿ           بٍا هىظهات     تقكـ     التي       األىشطة     جهيع   عف        الهالية         التقارير

   هػف    البػد    كػاف    كمػً     لٍػذا  ،         الهىظهػات    ٌػذي           كفحص أىشطة         بالرقابة       لمقياـ        كهحايدة       هتخصصة     فىية    جٍة

 .       البيئية         الهراجعة     كجكد
الهتزايد بالهراجعة البيئية كالدكر الذم يهكف هف خالؿ االٌتهاـ  :أىداف المراجعة البيئية  -رابعا

كالرقابة عمى جكدتً بها يحقؽ ، أف تؤديً في هجاؿ تحسيف األداء البيئي لمهؤسسة االقتصادية
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ا كالكصكؿ إلى الٍدؼ الهراد تحقيقً هىٍا. فإف الهراجعة البيئية يهكف أف ، الفاعمية هف دكٌر
: (7002، تٍدؼ إلى اآلتي)الحايؾ  

                                                                     ىظػػػاـ تقييهػػػي يػػػزكد االدارة بهعمكهػػػات عػػػف االداء البيئػػػي بشػػػيف االٌػػػداؼ الهحػػػددة       تصػػػهيـ     - 1
                ضهاىا لتحقيقٍا.

                                                                                      العهؿ عمى هسػاعدة االدارة عمػى التىبػؤ بالهخػاطر البيئيػة الهحتهمػة ككيفيػة هعالجتٍػا كااللتػزاـ   - 1
            بهتطمباتٍا.

                                              تقييـ هحايد كهىظـ لفاعمية ىظـ االدارة البيئية.  - 1

                                                                              القػػػرارت الهتعمقػػػة بالبيئػػػة كزيػػػادة فعاليػػػة الرقابػػػة عمػػػى االداء البيئػػػي هػػػف قبػػػؿ االطػػػراؼ       ترشػػػيد   - 4
  .         الفاعمة

                                                                                      فحص هدل التزاـ االدارة بتىفيذ البراهج كالسياسات الهرتبطة باالىشػطة البيئيػة ككعيٍػا بػاالداء   - 5
        البيئي.

                    رة هاليػػة فػػي القػػكائـ                                                                 التيكػػد هػػف صػػحة كدقػػة الهعالجػػات الهحاسػػبية التػػي تػػـ التعبيػػر عىٍػػا بصػػك   - 6
                                         الهالية لالستفادة هىٍا في أتخاذ القرارات.

   :    الى         باإلضافة

                            الحد هف هشكؿ التمكث البيئي.- أ  
                                             رفع سهعة الهؤسسة كتحسيف صكرتٍا أهاـ الهجتهع.- ب  

                     زيادة ربحية الهؤسسة.- ج  

                                                  اتخاذ قرارات ادارية سميهة في ظؿ تكفير الهعمكهات.           تساعد عمى - د  

   :        البيئية               أنواع المراجعة   -     خامسا
  ،       )سػػٍيمة                                                                        تػػـ تصػػىيؼ الهراجعػػة البيئيػػة إلػػى هراجعػػة بيئيػػة داخميػػة كهراجعػػة بيئيػػة خارجيػػة

   :  (    7002  ،       بمقاسـ

                                             تعتبػػػر أحػػػد أشػػػكاؿ الهراجعػػػة بصػػػفة عاهػػػة كتسػػػتخدهٍا   :                          المراجعـــة البيئيـــة الداخميـــة  - 1
            التابعػػػة لٍػػػا                                                                   لمحصػػػكؿ عمػػػى الهعمكهػػػات الالزهػػػة لتقيػػػيـ األداء البيئػػػي لمهؤسسػػػات الفرعيػػػة            اإلدارة

                                                         كيقػػـك بٍػػذي العهميػػة هجهكعػػة هػػف األفػػراد يشػػتغمكف داخػػؿ الهؤسسػػة   ،                        كالهؤسسػػات االقتصػػادية ككػػؿ
                                                                                 كهػػػف اجػػػؿ تػػػكافر الهكضػػػكعية كالخمػػػك هػػػف التحيػػػز فػػػاف األفػػػراد يشػػػترط فػػػيٍـ أف يككىػػػكا هسػػػتقميف 
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          كالهراجعػػػة                                                                     كحيػػػادييف عػػػف الهكضػػػكع كاألىشػػػطة هحػػػؿ الهراجعػػػة باإلضػػػافة إلػػػى هعرفػػػة الهٍػػػارات 
   :                                      الداخمية يهكف أف تعطي الهجاالت التالية

  .                                                     التيكد هف أف الهؤسسة تمتـز بالقكاىيف كالمكائ  البيئية  :               هراجعة االلتزاـ- أ  
                                                 كذلػػػػػؾ لهعرفػػػػػة كيفيػػػػػة عهػػػػػؿ ىظػػػػػاـ اإلدارة البيئػػػػػة لمهؤسسػػػػػة   :                         هراجعػػػػػة ىظػػػػػاـ إدارة البيئػػػػػة- ب  

           االقتصادية.

                          سػػػالهة القيػػػاس كاإلفصػػػاح ل ثػػػار                 كذلػػػؾ لمتحقػػػؽ هػػػف  :                              هراجعػػػة عهميػػػة الهحاسػػػبة البيئيػػػة- ج  
                                                            الىاتجة عف الههارسات البيئية كاىعكاسٍا عمى القكائـ الهالية.

                                                          يقتػػرف أداء الهراجعػػة البيئيػػة بإىجػػاز عهميػػة الهراجعػػة العاديػػة   :                          المراجعــة البيئيــة الخارجيــة - 7
                                                                            التػػػػي تٍػػػػدؼ إلػػػػى إبػػػػداء الػػػػرأم الفىػػػػي الهحايػػػػد فػػػػي القػػػػكائـ الهاليػػػػة كذلػػػػؾ إذا هػػػػا كاىػػػػت 

                 األصػكؿ كااللتزاهػات                                                         رسات البيئية لمهؤسسة االقتصادية تيثيرات هالية عمػى عىاصػر     لمهها
                                                                                 الكاردة بالقكائـ الهالية الخاصة بالهؤسسػة االقتصػادية كلػذلؾ فػاف الهراجػع الخػارجي يجػب 

                 كعميً أف يحػدد هػا   ،                                                              أف يككف عمى دراية باالعتبارات البيئية لهراجعة األصكؿ كااللتزاهات
                                                            الهاليػػػة تعكػػػس االلتزاهػػػات الهؤسسػػة االقتصػػػادية كأف يتيكػػػد هػػػف هالئهػػػة                   إذا كاىػػت القػػػكائـ

                                                                             اإلفصاح عف تيثيرات االعتبػارات البيئيػة كأف تكافقػً هػع هتطمبػات اإلفصػاح التػي تحػددٌا 
                    الهعايير الهحاسبية.

  ،                                                                           كيكػػكف األفػػػراد الػػػذيف يقكهػػػكف بعهميػػػة الهراجعػػػة هػػػف خػػػارج الهؤسسػػػة قػػػاىكىييف هٍىدسػػػيف
                                    االختصاص كلٍـ عالقة بالهراجعة البيئة.     ذكم      آخريف   ،        هحاسبيف
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    خػالؿ   هػف      عميٍػا       لمحصكؿ        الهؤسسة     تسعى     التي        الهزايا   هف      بجهمة        البيئية         الهراجعة     تتصؼ  :        مقدمة  

   :        البيئية          بالهراجعة         الهتعمقة        كالعيكب        الهزايا    أٌـ    يمي      كفيها  ،        العهمية     بٍذي       قياهٍا

   :        البيئية         المراجعة      مزايا    -   أوال
                                                                                  عىدها تمتػـز الهؤسسػات بػيداء عهميػة الهراجعػة البيئيػة ، فسػكؼ تجىػي ثهػار ذلػؾ االلتػزاـ هػف           

ا فيها يمي    :                                                       خالؿ تحقيؽ العديد هف الهزايا التي يهكف ايجاٌز

   :         بالبيئية         المرتبطة            والمسؤوليات          االلتزامات     تجنب 1 --
         الهراجعة        لعهميات        إجرائٍا   هف         الهؤسسات      عميٍا     تحصؿ     التي        الهزايا    أٌـ   هف       الهيزة    ٌذي      تعتبر

           كالتعميهات           كالتشريعات         القكاىيف   هف       الكبير       بالعدد         التزاهٍا    هدل   هف       التيكد   في        تساعدٌا        إذ أىٍا  ،        البيئية

         العقكبػات    إلػى        باإلضػافة        الهاليػة         الجػزاءات      تدىيػة   أك      تفػادم       يهكىٍػا   ثػـ    كهػف  ،         تخضػع لٍػا     التػي        البيئيػة

ػك  ،      األخػرل          الهرتفعػة         الهصػاريؼ      تخفػيض    خػالؿ   هػف         اقتصػادية            تحقيػؽ هكاسػب   هػف       يهكىٍػا   هػا    ٌك

 .        العقكبات   عف        الىاتجة

   :      كفاءة     أكثر        تشغيمية       عمميات- 2
       الطاقة       كهصادر         كالهكارد         كالبديمة        الحالية        التشغيؿ       عهميات    فحص        البيئية         الهراجعة      تتضهف    

       اسػتٍالؾ      تخفػيض    خػالؿ   هػف    ذلػؾ      تحقيػؽ    يػتـ    كقػد  ،        التكمفػة        بكفػكرات       الخاصػة      الفرص          أجؿ تحديد   هف

  ،        كالتصػرؼ        التخػزيف       تكػاليؼ   فػي       الىػاتج        التخفػيض   هػع      األدىػى     لمحػد         الهخمفػات       كتقمػيص  ،    هػثال       لمطاقػة
      الطػرؽ     أفضػؿ   عػف      البحػث     طريػؽ   عػف        التكمفػة   فػي       كفػكرات      تحقيػؽ   فػي                 الهراجعػة البيئيػة      تسػاٌـ      كبػذلؾ

 .    ههكف   حد     أدىى    إلى         التكاليؼ         هف تخفيض     تهكف      كالتي  ،        لالستغالؿ        الهالئهة

   :       منخفضة      تأمين      أقساط  -3  
     جػزءا        البيئيػة               تعتبػر الهراجعػة      كالذم         كالفعاؿ       السميـ        البيئية       اإلدارة     ىظاـ    ذات         الهؤسسات   إف    

     لػذلؾ       كىتيجػة  ،      قميمػة       لهخػاطر     تخضػع      بيىٍػا        التػيهيف       لشػركات        التكضػي     عمػى      قػادرة     تككف            هتكاهال هىً

     طبقػا     فإىػً     األهػر      حقيقػة    كفػي  ،       هىخفضػة      تػيهيف      أقسػاط    عمػى       الحصػكؿ     ضػهاف          قػادرة عمػى     تكػكف      فإىٍػا

    عمػى         لمهكافقػة     كشػرط      عميٍػا       الهػؤهف         لمهؤسسػات      بيئيػة       هراجعػة     تطمب              شركات التيهيف    بعض    فإف     لذلؾ

  .         الهؤسسات     لتمؾ       الضعيؼ       البيئي       باألداء         الهرتبطة                لعمهٍا بالهخاطر     كذلؾ  ،        التيهيف      تغطية
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   :      سميمة       إدارية       قرارات      اتخاذ 4 - 
     شػهكؿ    زاد      ككمهػا  ،        الهتاحػة          الهعمكهػات     أسػاس    عمػى        اتخاذٌػا    يػتـ        اإلداريػة         القػرارات     كافػة   إف    

 .    أفضؿ       قرارات    إلى       التكصؿ   تـ     كمها        هالءهتٍا     جكدة                  الهعمكهات كارتفعت
     كهيػة     تػكفر     تتػي      التي         البياىات   هف     ثركة            بيئية سيكلد       هراجعة       عهميات      بيداء        الهؤسسة     قياـ   إف 

   (.    7002  ،                بشكؿ سميـ)هٍاكت       إدارية       قرارات      اتخاذ    عمى        تساعدٌا     التي          الهعمكهات   هف      كبيرة

   :      معززة      بيئية       وحماية     جيدة      بيئية      إدارة-  5
           كالهسػؤكليف         الهديريف       ارتباط    إلى     يشير    ذلؾ    فإف      بيئية       هراجعة      بيداء         الهؤسسات     تقكـ      عىدها    

     كاجػب       اعتبػار      إعطػاء   فػي       رغبػتٍـ    إلػى     تشػير      فإىٍػا     أيضػا  ،        البيئيػة        الحهايػة       بكسػائؿ          فػي الشػركة       الكبػار

       لمشػركة        البيئيػة       اإلدارة     ىظػاـ       لتحسػيف        الهصػههة         الهقترىػة         التكصػيات                البيئيػة كلتطبيػؽ         الهراجعػة       لىتػائج

        الهتعمػؽ       اإلدراؾ    عمػى      تػيثير    لٍػا      ذاتٍػا   حػد   فػي          الهراجعػات        فػإف تمػؾ    ذلؾ    إلى        باإلضافة  ،       البيئي        كأدائٍا

       لهالئهػة      تقيػيـ      تتضػهف   هػا     عػادة        البيئيػة             فػإف الهراجعػة        التحديػد    كجػً     كعمػى  ،        لمهؤسسػة        البيئيػة       بػاألهكر

     تسٍؿ          الهراجعات    فإف    ذلؾ    عمى     عالكة  ،        البيئية        القضايا   عف                  لمعاهميف بالهؤسسة        التدريب      براهج       ككفاية

        التابعػة        كالفػركع                 كاألقسػاـ الهتعػددة         الهختمفػة        الهكاقػع   فػي        البيئيػة           كالتطبيقػات          الههارسػات       هقارىػة   هػف

     تبىػي   هػف          فػي التيكػد      تسػاعد   أف       يهكىٍػا      الصػمة    ذات          كالتكصػيات        الهرتػدة        التغذيػة    خػالؿ   هػف  ،        لمهؤسسػة

          عمى تحسيف        البيئية         الهراجعة      تساعد  ،        الكسائؿ    تمؾ     طريؽ    كعف  ،        الهؤسسة    قبؿ   هف          الههارسات     أفضؿ

  .       البيئية        الحهاية      تعزيز         كبالتالي  ،         لمهؤسسات        البيئية       اإلدارة

   :      سميمة      مخاطر      إدارة6-
      هخػاطر       لتقيػيـ         الهراجعػة    ٌػذي        اسػتخداـ   فػي        البيئية         الهراجعة     عالـ   في       الحديث       التطكر      يتهثؿ    

     تفػرض     التػي        البيئيػة        القضػايا     تحػدد   أف      تحػاكؿ      الٍػدؼ    ٌػذا     بهثػؿ        هراجعػات   إف  ،         الهحتهمػة       األعهػاؿ

    عمػى  ،      عكاهػؿ   فػي      عكسػٍا    يػتـ   قػد        الهخػاطر    تمػؾ    هثػؿ  ،         الهسػتهرة         الهؤسسػة      أعهػاؿ    عمػى      كبيػرة      هخاطر

ريػة         رأسػهالية        هتطمبػات )  ،       الهثػاؿ     سػبيؿ     إلػى          االىبعاثػات       لتخفػيض      جديػدة    آلػة   أك          شػراء هصػىع  ،       جٌك

   أف     بسػبب    هػثال  )         اإلىتػاج    عمػى        كالقيػكد  ، )   هػثال  ،      همكثػة    أرض      تطٍيػر      تكمفػة   أك  ،    بٍػا      هسػهكح        هستكيات

    تفػي  ال       الصػمبة                   كالسػكائؿ كالهخمفػات        الغػازات       هخمفػات       الخصػكص    كجػً     كعمػى         العهميػات   أك         الهىتجات

   أك  ، )          بشػكؿ هتجػدد       إعالىٍػا    يػتـ     التػي       كاألهػاف       بالصػحة         الهتعمقػة    تمػؾ   أك        البيئيػة          التشػريعات         بهتطمبػات

  .     أخرل      عكاهؿ     بسبب
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   :       عمالئيا   مع        المؤسسة     عالقة      تحسين  7 -
         هسػتٍمكيف   هػف     هعٍػا            بالهتعػاهميف        االحتفػاظ   فػي      بيئيػة       هراجعة        بعهميات        الهؤسسة     قياـ      يساٌـ  

   هػع   إال         يتعػاهمكف   كال  ،        البيئيػة                  الهٍتهػيف بالقضػايا   هػف   ٌػـ       كالػذيف  ،        كهقرضػيف                 كهػكرديف كهسػاٌهيف

 .    هعٍـ       عالقتٍا         باستهرار     يحسف    كها  ،       لمبيئة        الصديقة         الهىتجات

   :        المؤسسة     صورة       وتحسين      تعزيز   8 -
     كىشػر        البيئيػة          بالهراجعػة        الهؤسسػة    ٌػذي     قياـ    خالؿ   هف        الهؤسسة     سهعة   أك     صكرة      تعزيز    يتـ   قد

      فإىٍػا      بيئيػة       هراجعػة      بػيداء        الهؤسسػة     تقػكـ       كعىػدها  ،       البيئػي       أدائٍػا   عػف      حيػادم     بشػكؿ              هعمكهػات هحققػة

ف  ،        الهحسف       البيئي       باألداء         ارتباطٍا     شرح    عمى      قادرة     تككف    فػي         الداخميػة        البيئيػة         الهراجعة     قياـ     هجرد     كا 

ػذا  ،        البيئيػة         بالقضػايا               اٌتهػاـ الهؤسسػة    عمػى     كاضػ      دليػؿ        الهؤسسػة        الشػركة     صػكرة      كيحسػف     يعػزز     ٌك

     يحسػف    ههػا  ،    بٍػا       اإلضػرار     كعػدـ       البيئػة              كسػعيٍا لحهايػة         اٌتهاهٍػا      كيؤكػد  ،        لهحيطٍػا        بالىسػبة        كسهعتٍا

   (.    7001  ،            هعٍا)هسعكدم          الهتعاهمة       األطراؼ    كهع       عهالئٍا   هع       عالقتٍا

   :        البيئية          المعمومات    عمى          المصداقية      إضفاء  -  9
ميف       بيئيػيف       هحققيف   أك        هراجعيف     طريؽ   عف        لمهؤسسة       البيئي        التقرير   هف       التحقؽ    يتـ   لـ    إذا        هػٌؤ

   أك       هتحيػزة        يتضػهىٍا     التي          الهعمكهات   أف        يعتبركف   قد        التقرير    ٌذا        هستخدهي   هف     بعضا    فإف  ،         كحيادييف

   أف    إلى       بالىظر    ذلؾ   هف     أبعد       يذٌبكف   قد           الهستخدهيف    بعض  ،      عميٍا              قابمة لالعتهاد    غير   أك      كاهمة    غير

   عػف               هجػرد هسػؤكليتٍا   هػف     أكثػر       العاهػة       العالقػة       ههارسػة          تهثػؿ هجػرد        لمهؤسسػة        البيئيػة         اإليضػاحات

 .      البيئي        التقرير
      تتهيػز         كبالتػالي  ،        هصػداقية     أكثر       يجعمٍا   قد        البيئية          الهعمكهات   هف        الحيادم       التحقؽ    فإف      كعميً

  .                ىفعا لمهستخدهيف     أكثر      بيىٍا

    :        بالبيئة        الميتمة       األطراف   من       قضائية        متابعات    إلى       التعرض    خطر      تقميص  -  10  
        باىخفػاض      حيػادم     بشػكؿ     هىٍػا       التحقػؽ    يػتـ      بيئيػة         بإفصػاحات     تقػكـ     التػي         الهؤسسػات      تتهيػز

     غيػر      بيئيػة        هعمكهػات     لىشػر      ىتيجػة  ،        بػالبيئي        الهٍتهػة       األطػراؼ   هػف               التعػرض لمتقاضػي      هخػاطر
 .     هدققة

 
 



 

34 

   :      سميمة          استثمارية       قرارات  -  11  
     لػذلؾ   ،     أفضػؿ      عميٍػا       تيسيسػا        الهتخػذة         القػرارات     كاىػت     كمهػا       جكدتٍػا        كارتفعػت          الهعمكهػات     شهكؿ    زاد     كمها

ػا         الهؤسسػات     تىشػر      عىػدها      يكػكف           الهسػتثهريف    فػإف  ،       خارجيػا      هحققػة     كاىػت    إذا      السػيها  ،        البيئيػة         تقاريٌر

 .          االستثهارية         قراراتٍـ      عميٍا     تبىى       إضافية              لديٍـ هعمكهات
       بػاألداء       يٍتهػكف           الهسػتثهريف   هػف      كثيػرا   أف         الدراسػات   هػف    عػدد      ىتػائج     تشػير    ذلػؾ    عمػى     عػالكة

  .   جيد     بيئي    سجؿ    ذات       هؤسسات   في     أكثر          باالستثهار       يقكهكا   أف        الهحتهؿ    كهف  ،                البيئي لمهؤسسات

   :                 الرقابة الداخمية        وأساليب        البيئية       اإلدارة     نظام   في        تحسينات  -  72
    ىظػـ     تحسػف       احتهػاؿ      زيػادة       خارجيػا     هىٍػا       التحقػؽ    يػتـ       خارجيػة      بيئيػة       تقػارير     كجػكد   عػف      يترتػب

   (.    7002  ،              البيئي )زهالة         كالتقرير      األداء       كآليات                البيئية لمشركات       اإلدارة

   :        البيئية         المراجعة     عيوب  -     ثانيا
ػػػا   ،     فػػػكزم  ،              فيهػػػا يمي)هػػػراد                                                          تكاجػػػً الهرجعػػػة البيئيػػػة العديػػػد هػػػف العيػػػكب التػػػي يهكػػػف ايجاٌز

7002    )   :    

   :        البيئية         المراجعة      برامج    عمى        والحفاظ       وتطبيق       لتطوير      موارد    إلى       الحاجة  - 7
رية       العيكب   إف            كتىفيػذ      تصػهيـ   تػـ     فهتػى  ،        تكمفتٍػا   فػي      تتهثػؿ         الداخميػة        البيئية         لمهراجعة         الجٌك

        الهؤسسة   في      كهكقع       كعهمية      كظيفة   كؿ       هراجعة    يتـ   أف      يتعيف     فإىً  ،     بيئي       هراجعة           عمى برىاهج        كالحفاظ

       اإلدارة     ىظػاـ   فػي        التسػجيؿ         لهتطمبػات       تطبيقػا  ، )     سػىكات    ثالث   كؿ    هرة         عمى األقؿ  )        هىتظـ     أساس    عمى

     ليسػت        بتكػاليؼ        التضػحية     عميػً      يترتػب     بػذلؾ       االضػطالع      شػؾ أف   كال  ،        األكركبػي       البيئػي          كالهراجعػة

        الشػركات   إال         يقكـ بٍػا   أف         ال يستطيع       ككبيرة           هكارد ضخهة      تكفير      تتطمب        البيئية          فالهراجعة  ،         بالبسيطة

  .      داخمي       هراجعة      بفريؽ        االحتفاظ       يهكىٍا      كالتي  ،       الضخهة

   :         المراجعة     موضع        المواقع   في     يحدث     الذي        التعطيل 2  -
      أىشطة    فإف  ،      هعيىة      زهىية     ىقطة   في        بالشركة         كالهكاقع          كالعهميات        الكظائؼ       هراجعة    تتـ      عىدها    

      أثىػاء    عػاـ     بكجػً     ضػخها      يعتبػر   قػد        التعطيػؿ    ذلػؾ  ،         الهراجعة      عهمية     طريؽ   عف        تعطيمٍا            الهكاقع يتـ    تمؾ

  ،         بالهؤسسػة         العػاهميف      أىشػطة       هراقبػة      خاللٍػا    تػتـ    حيػث  ،        البيئيػة         الهراجعػة         طػرؼ فريػؽ   هػف       الهكقػع      زيػارة
  ،        الهالئهػة        كالسػجالت          الهسػتىدات       يقػدهكا   أف     هػىٍـ     يطمػب    كقػد  ،            كاالستفسارات       األسئمة       عميٍـ     تطرح    كها

     يكػكف   لػف        التعطيػؿ    فػإف    ذلػؾ    كهع  ،      بيخرل   أك       بطريقة         الركتيىي             العهؿ العادم      تعطيؿ    ذلؾ   عف       كيترتب
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  ،         لمهراجعػة         كالتهٍيػد       اإلعػداد      أثىػاء   أم  ،        الزيػارة    بعد   ها   أك       ها قبؿ    إلى     يهتد   بؿ  ،        الزيارة     فترة    عمى       هقصكرا
  .        بالتحسيف             هقترحات خاصة   أك       تكصيات    أية      تطبيؽ    يتـ       كعىدها

   :          القانونية          المتطمبات         انتياكات     تغطي  ال     التي         لممراجعة         المعاكسة        النتائج3  -
      تغطيػة    عػدـ        إهكاىيػة   فػي      تتهثػؿ        لمهؤسسػة        البيئيػة         لمهراجعػة      خطػكرة        الىتػائج     أكثػر     إحػدل   إف    

          القاىكىيػة          االىتٍاكػات   إف  ،        البيئيػة           كالتشػريعات         لمقػكاىيف        الحاليػة   أك        السػابقة                   الهراجعػة لالىتٍاكػات

   أك       التربػة      تتعػرض   قػد       الهثػاؿ     سػبيؿ     فعمػى  ،      ذاتٍػا         بالهؤسسػة       الخاصػة    تمػؾ          تقتصػر عمػى  ال           كالتشػريعية

   قػد        الحاليػة        الهؤسسػة   أف   إال  ،       السػابؽ       الهالػؾ     طريػؽ   عػف               الهؤسسػة لمتمػكث        ههتمكػات   في        الجكفية       الهياي

     التي       األضرار      هقابؿ        تعكيضات     بدفع     أيضا         أف تطالب        الهحتهؿ   هف   أك     ضخهة       هعالجة        بتكاليؼ      تكاجً

        التمكث.    ذلؾ     بسبب   ها       بطريقة       الثالث       بالطرؼ     لحقت

   :        البيئية          المعمومات   عن        لمتقرير         المحتممة         المعاكسة        النتائج  - 4
   أف   فػي       البيئػي       أدائٍػا   عػف        هعمكهػات     بىشػر     تقػكـ     التػي          بالهؤسسػات        الهػرتبط      العيػب      يتهثػؿ    

ػا    أف      بهعىػى (      هتحيػزة     كغيػر      شػاهمة     تكػكف   أف  ،           الهسػتخدهيف    طػرؼ   هػف       قبكلٍػا    يػتـ          تحتػاج حتػى         تقاريٌر

     ضػارة      بيئيػة     آثػار   عػف        التقريػر     أفصػ     إذا    ذلػؾ    كهػع  ، )     السيئ  ك             البيئي الجيد      األداء   هف   كؿ   عف        التقرير

     يكلػد   قػد    ذلػؾ    فػإف  ،      سػابقا       هعركفػة    تكػف   لػـ      كالتػي              خػدهات الهؤسسػة   أك       هىتجػات   أك      أىشػطة     فيٍا      تسببت

        الهؤسسػة     يعػرض     الػذم     األهػر  ،       البيئػة   عػف              طػرؼ الهػدافعيف   هػف     فػكرم     عكسي    فعؿ   رد   أك     سيئة      دعاية

      ضدٌا.       قضائية           لرفع دعاكل       يعرضٍا   قد   أك         الرقابية       الجٍات    طرؼ   هف        لفحكصات

   :      عمييا          والمتعارف         المقبولة       البيئي        والتحقق        التقرير       معايير     غياب  - 5
         التقارير        تتضهىٍا   أف      يتعيف     التي          الهعمكهات     تحدد  ،      عميٍا       هتعارؼ       هقبكلة       هعايير     غياب   إف    

      هحتػكل      تحديػد    إلػى        باإلضػافة  ،     عىٍػا         كالتقريػر        كقياسػٍا       الكهيػة       البىػكد      تحديػد                الهىشػكرة ككيفيػة        البيئيػة

           الهسػتخدهيف      الطػرؼ   هػف         التقػارير    ٌػذي     تقبػؿ    هػدل    عمػى     يػؤثر     كاسػع      بشػكؿ         التقػارير      كجػكدة     كشػكؿ

         الهعىية.      األخرل        كاألطراؼ

   :        المؤسسة   في        البيئية         المراجعة     نجاح      عوامل    -     ثالثا
    كػاف    ن أيان      كذلؾ  ،        أساسييف       عىصريف    عمى        الهؤسسة   في        البيئية         الهراجعة        كفعالية     ىجاح      يعتهد    

        الهؤسسػة      إدارة       التػزاـ   فػي    أكال        العكاهػؿ    ٌػذي      تتهثػؿ  ،    فيػً     تىشػط     الػذم       الهجػاؿ   أك            ٌػذي الهؤسسػة    حجػـ
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         البيئيػيف           لمهػراجعيف        الهىاسػب        االختيػار      ثاىيػا  ك    ،        البيئيػة         الهراجعػة        لبرىػاهج        الفعػاؿ        كدعهٍهػا         كهكظفيٍػا
الت   هف      لجهمة     كفقا       الهٍهة    ٌذي      إليٍـ     تككؿ      الذيف  .    فيٍـ      تتكفر      يجبيف     التي        كالشركط        الهٌؤ

   :          والموظفين        المؤسسة      إدارة         التزامات 1-
    ككػؿ       العميػا       اإلدارة    دعػـ    دكف      التػاـ       الىجػاح     يحقػؽ   أف      بيئيػة       هراجعػة       برىػاهج   ألم     يهكػف  ال

   :  (    2020           محمدصالعجبص )       لمهؤسسة          التىظيهية         الهككىات 

   :        المؤسسة      إدارة         التزامات  - أ
      بيئية      إدارة     ىظاـ          في اعتهاد         كالصريحة        الكاضحة       رغبتٍا     تبدم   أف        الهؤسسة      إدارة    عمى      يتكجب

    ٌػذا   فػي   ،        البيئية         الهراجعة      عهمية   في       لمشركع       أساسيا     شرطا        الهبدئي        االلتزاـ    ٌذا      يعتبر    حيث  ،       هسؤكلة

      كبصػفة      هسػتكل     أعمػى    عمػى       اإلدارة     تػدعـ   أف      يىبغػي    أىػً (CCI)        الدكليػة        التجػارة        الغرفػة    ىصػت      اإلطػار

     طريػؽ   عػف         التزاهٍػا     تعػزز   أف      عميٍػا      يتكجػب    كهػا  ،        البيئيػة                 كهىٍجيػا لمهراجعػة      هحػددا        برىاهجػا      كاضػحة

        العاهمػة     اليػد      تػكفير  ،      صػارهة       هعػايير       اعتهػاد  :       الهثػاؿ      سػبيؿ    عمػى     هىٍا     ىذكر  ،         التدابير   هف     جهمة      اتخاذ

مة   .       العهمية    ٌذي    بٍا     تخرج                كالهقترحات التي         لمتكصيات        الحثيثة         الهتابعة  ،       الالزهة         كالهكارد        الهٌؤ
   أف   هػف        كبػالرغـ    أىػً   إذ  ،       الهبػدأ    ىفػس 14000      األيػزك       هعػايير       هجهكعػة      تتبىػى     أخػرل    جٍػة   هػف

        البيئيػة      اآلثػار    عمػى       تفرضػٍا     التػي        الرقابػة      هسػتكل      تقػدير     حريػة        الهؤسسػة      إلدارة            األخيػرة تركػت    ٌػذي

 .         الههارسات   هف      الىكع     بٍذا        االلتزاـ      عميٍا     تحتـ      أىٍا   إال  ،        أىشطتٍا   عف         الهترتبة
   :    يمي    بها       القياـ     هىٍا      يتطمب        البيئية         الهراجعة       بيٌهية       اإلدارة       اقتىاع    فإف     عاهة     بصفة

     سكاء        البيئية          بالقكاىيف         بااللتزاـ        كالتعٍد        البيئية         الهراجعة        لبرىاهج        لمهؤسسة       العميا       اإلدارة    دعـ  -

        الدكلي.        الهستكل   أك       الهحمي            عمى الهستكل     كاىت
         لمهؤسسة.        البيئية         السياسات      تحديد  -

         البيئية.          بالهراجعة       لمقياـ       الالزهة        األساسية        التقىية         كالهصادر       الهادم       كالدعـ       األفراد      تكفير  -
         الهراجعة        إلهكاىية     كذلؾ  ،      بكضكح         كالسمطات            كالهسؤكليات       األفراد       كتكصيؼ       كتكثيؽ      تحديد  -

      عىٍا.           كالهسؤكليف          االىحرافات       كتحديد 

            الهراجعيف.     طرؼ   هف        هراجعتً    تتـ      كالذم  ،        البيئية       اإلدارة     ىظاـ      تطبيؽ   -

ا.      تفادم        كهحاكلة        الحالية        الهشكالت       هعالجة     بٍدؼ        البيئية         الهراجعة      ىتائج       هتابعة  -          تكراٌر
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   :        المؤسسة         ومستخدمي      موظفي         التزامات  - ب
     بشػكؿ       إعالهٍػـ     طريػؽ   عػف     فيٍػا          كالعػاهميف         الهػكظفيف       بتٍيئػة     تقكـ   أف        الهؤسسة    عمى      يىبغي    

جراءات       كأٌداؼ         عف تاريخ     هسبؽ         الىتػائج    عمى       اطالعٍـ     كذلؾ      عميٍا      يتكجب    كها  ،        البيئية         الهراجعة          كا 

   :    يمي   ها      تحقيؽ    إلى       اإلجراء    ٌذا     يٍدؼ .       العهمية    ٌذي      إليٍا           التي تكصمت          كالتكصيات
    بً.       القياـ       الهزهع        البيئية         الهراجعة       برىاهج    عمى         الهكظفيف      تعريؼ  -
          الهراجعة.       بعهمية       القياـ      أثىاء           كالهراجعيف         الهكظفيف    بيف      الثقة   هف  ،     هىاخ    خمؽ  -

 .      الهٍهة     لٍذي        تيديتٍـ      أثىاء          الهراجعيف   هع         الهكظفيف      تعاكف     ضهاف   -
         القػرارات    بعػض      اتخػاذ    حػكؿ        هكظفيٍػا   هػع         بالتشػاكر     تقػكـ   أف     كػذلؾ        الهؤسسػة      إلدارة      كيهكػف

      عهميػة      كظػائؼ       فاعميػة     زادت     كمهػا         الهػكظفيف      إشػراؾ   تػـ     كمهػا    أىػً    حيػث  ،        البيئيػة                   الهتعمقػة بالهراجعػة

   :    يمي    بها      أساسا         القرارات    ٌذي       تتعمؽ  ،        البيئية         الهراجعة
          الهراجعة؟       لعهمية     تخضع   أف    يجب     التي      األداء      هجاالت   ٌي   ها  -
           الهعمكهات؟         كاستعهاؿ    جهع    طرؽ   ٌي   ها  -

ـ      يتكجب      الذيف       األشخاص   ٌـ   هف  -    ؟.           الهعمكهات    ٌذي        إعطاٌؤ

   :         البيئيين          المراجعين   في       توفرىا       الواجب        والشروط        المؤىالت    - 2
  ،        الكفػاءة   هػف      األقصػى     الحػد       بمكغٍػا         كبالتػالي  ،        البيئيػة         الهراجعػة      عهميػة     جػكدة     ضػهاف   إف    
        الهٍىيػة          كالهٍػارات         لمكفػاءات    بٍػا       يقكهػكف      الػذيف       األشػخاص      اهػتالؾ   هػف                بالضػركرة التيكػد      يتطمػب

ـ      ككذلؾ  ،       الالزهة  .      الهٍهة     لٍذي       أدائٍـ    عىد                   بالحياد كالهكضكعية       تهيٌز
الت   هػف     جهمػة    يمػي     فيها     ىذكر ػا        الهطمػكب        كالشػركط        الهػٌؤ     حتػى         البيئيػيف          الهػراجعيف   فػي       تكفٌر

   :  (    7000  ،           كجً )الصرف     أكهؿ    عمى       البيئة          بالهراجعة        القياـ    لٍـ      يتسىى

   :          التالية       النقاط         واستيعاب    فيم    عمى       القدرة  - أ 
         الهىاسػبة          الهتطمبػات  ،         العهميػات       لتسػٍيؿ         كالبيئيػة       الفىيػة        الجكاىػب  ،       البيئػة      كعمػكـ            التكىكلكجيػا    

        كعهميػات      طرائػؽ  ،        البيئيػة       اإلدارة     كىظػـ       هعػايير  ،    بٍػا         الهتعمقػة         كالكثػائؽ           كالتشػريعات         البيئيػة         لمقػكاىيف

جراءات   .        الهراجعة          كا 

   :        التالية        المجاالت   في       الالزمة         والخبرات         والمعارف         الميارات      امتالك  - ب

       إليٍا.      تىتهي     التي          كالصىاعات          االقتصادية        الكحدات    عمى     تطبؽ     التي        البيئية         القكاىيف   -
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       عميٍا.      تترتب     التي        البيئية         كالهخاطر  ،          االقتصادية        لمكحدات          التشغيمية       األىشطة    -

        البيئة.           كالههارسات         كالبراهج          كالسياسات      الىظـ   -

          الهراجعة.        إجراءات    عمى          االقتصادية        الكحدات      ألىشطة          التيثيرات    أثر    -
           االقتصادية.        الكحدات      ألىشطة        البيئية          التيثيرات       لتقييـ       تستخدـ   أف     يهكف     التي        األساليب   -

 .         االقتصادية        الكحدات    لٍا      تتعرض   قد     التي        البيئية        الهخاطر      إدارة   -

   :  (    2227  ص      )طمبة           المراجعين      تكوين  - ج
     بٍػدؼ     كذلػؾ  ،     أيضػا      العهػؿ      أثىػاء         كالتكػكيف       الرسػهي        لمتكػكيف          الهراجعػكف     يخضػع   أف    يجػب  

ف    ٌػذا  ،        البيئيػة         الهراجعػة      تىفيػذ    في        الكفاءة      تطكير     قبػؿ   هػف        لمهراجػع     يقػدـ   أف     يهكػف        التكػكيف    ٌػذا    هثػؿ     كا 

ف   أف    يجػب    أىػً    إلػى        باإلضػافة  ،       خارجيػة      هؤسسػة     طريػؽ    عػف   أك      ىفسػٍا        الهؤسسػة         الكفػاءة    عمػى      يبػٌر

 .      هىاسبة        بكسائؿ        التككيف     طريؽ   عف        الهحصمة

   (     2227  ص         يمي)غالي   ما      تتضمن      شخصية         ومواصفات        بميارات          المراجعون      يتمتع   أن      ضرورة  - د
 .      كتابيا   أك      شفكيا     كاض      بشكؿ        كاألفكار         الهفاٌيـ      تقديـ   في        الكفاءة    -

 .       االستهاع     كحسف         كالمباقة             كالدبمكهاسية        الشخصية         الهٍارات    -

         هسؤكليات       بتفىيد     تسه       كالتي  ،         الهىاسبة           كالهكضكعية          االستقاللية    عمى       الحفاظ    عمى       القدرة  -

 .       الهراجع
 .        الهكضكعي       الدليؿ    عمى      تعتهد      كاضحة      أحكاـ    إلى       الكصكؿ    عمى       القدرة    -
          الهراجعة.    عهؿ     فيٍا    يتـ     التي        الهؤسسة   أك      البمد       كثقافة       حساسية   هع        التعاهؿ    عمى       القدرة    -
       كعالقػات          الهتبادلػة           االيككلكجيػة        العالقػات       لتحديػد       البيئػة      حهايػة    عمػى       الهكثػؼ        التكػكيف  - ه

   هػف    ذلػؾ    يتـ    كقد  ،         الهراجعة        كتقىيات     كطرؽ       هفاٌيـ    عمى       الفعاؿ        التككيف    إلى        باإلضافة  ،        كالهؤثر     األثر

         الهعارؼ.    ٌذي      لتمقي          لمهراجعيف          استثىائية      دكرات       إقاهة    خالؿ
     هجػاؿ   فػي          القاىكىيػة         كالهعرفػة       البيئػة        كاقتصػاد       البيئػة          تكىكلكجيػا   فػي     خاصػة      كاسػعة      هعرفػة  - و

        البيئة.
        الهشػاكؿ       كتحديػد  ،          بالهراجعػة       الخاصػة       اإلثبػات     أدلػة       كتحميػؿ    جهػع   فػي       هٍػارات      تكاجػد  - ز

  .         لمهشاكؿ      بدائؿ      حمكؿ        استىباط        كهٍارات
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رم      الفٍـ  - ح         باإلضػافة  ،     أيضػا          كالهعطيػات          الهعمكهػات       كأىظهػة      األدلػة    جهػع        لهكاضيع        الجٌك

 .       التفكير         استقاللية    إلى
الت        اسػتعراض    خػالؿ   هػف مٍـ      كالتػي  ،          الهػراجعيف   هػف         الهطمكبػة        الهػٌؤ           بالهراجعػة       لمقيػاـ       تػٌؤ

  ،        البيئيػة          بالهراجعػة       القيػاـ    عمػى       قػادريف       يككىػكا    حتػى          الهراجعػكف       يهتمكً   أف    يجب   ها     أٌـ   أف    ىجد  ،        البيئية
     خضػكع    إلػى        باإلضػافة  ،        البيئيػة          كالقػكاىيف           كالتشػريعات              بػاألهكر البيئػة        الكافيػة         كالهعرفػة       اإللهػاـ   ٌػك

 .         التككيىية        لمدكرات      هستهر     بشكؿ          الهراجعيف
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    :       مقدمة

  ر  ي           تمؼ عف هعاي  تخ   ال  ي  ت                 هتعارؼ عميٍا ك ال ل    ير ا ي   هعا ل         هكعة هف ا  هج                   هراجعة البيئية عمى  ل       تعتهد ا  
                            ، تتهثؿ ٌذي الهعايير في :              كاىب البيئية  لج          ة تتعمؽ با ى            ي تفاصيؿ هعي ف   ال       هالية إ ل        هراجعة ا ل ا

                           هعايير العاهة) الشخصية ( . -

                        هعايير العهؿ الهيداىي . -

                     هعايير اعداد تقرير . -

   :  (    2279               رحمة ص ربيعة ص  )  في       وتتمثل  (       الشخصية )       العامة         المراجعة       معايير  -   أوال

   ٍػػا  ى                      ي ك إعػػداد تقريػػر، كهػػا أ ى    هيػػدا ل                     ٍػػا تعػػد هقابمػػة العهػػؿ ا ى            ٍػػا عاهػػة لكك  ى        جهكعػػة بي  له ا   ي ذٌ ػػ     تكصػػؼ 
         ر العاهػػة  ي    هعػػاي ل           ، ك تتهثػػؿ ا        لمهراجػػع                    عمػػى الصػػفات الشخصػػية       حتػػكم ت   ٍػػا  ى أل              تكصػػؼ بالشخصػػية 

  :                         هراجعة البيئية فيها يمي ل    ة با ي ص   لشخ ا

   :                       التأىيل العممي والعممي - 0

                                                         كفقا لٍذا الهعيار يجب أف يتهتع الهراجع بالصفات التالية :

                                                                                      ف يككف الهراجع عمى هعرفة كافية بػاإلجراءات كالسياسػات اإلداريػة كالقػكاىيف الهتعمقػة بالبيئػة  أ -
                                                      الهسػػاٌهة فػػي تقميػػؿ األخطػار التػػي يهكػػف أف تحػػدث ىتيجػػة لػػبعض                        ككيفيػة حهايتٍػػا كهجػػاالت

             كيعتهػػػد هسػػػتكل   ،                                                                   الهػػػكاد األكليػػػة كالهعػػػدات التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي عهمياتٍػػػا التشػػػغيمية كالصػػػىاعية
                                                                                     الهعرفة الهطمكبة هف الهراجع عمى هدل تعقيد كطبيعػة التػيثيرات السػمبية التػي يهكػف تحديػدٌا 

     ٍا.                                  كهاٌية طرؽ هعالجتٍا أك التقميؿ هى
         كحهايتٍػا                                                                      ضركرة االستعاىة بهساعديف ذكم الخبرة هف اختصاصات ذات عالقة بشؤكف البيئة -

                                  هف األخطار التي يهكف أف تتعرض لٍا.
                                                                            هكاصمة التعميـ الهستهر عف طريؽ الدخكؿ في دكرات تدريبية هتخصصة ل طالع عمػى أٌػـ  -

  ،                        يككف الهراجع بهعزؿ عىٍػا                                                      التطكرات التي تحصؿ في هجاالت الهحافظة عمى البيئة لكي ال 
                                                                              حيػػث أف ذلػػؾ يهكػػف أف يزيػػد هػػف درجػػة فٍهػػً كخبرتػػً كبهػػا يهكػػف أف يسػػاعدي فػػي أداء هٍهتػػً 

            بصكرة أفضؿ.
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   :          االستقاللية  - 2  
             هدىيػػة، ك عػػدـ  ل                عػػً بكاهػػؿ حقكقػػً ا   تهت         هراجػػع، ك  ل             ة ك اسػػتقاهة اٌ ػػ     ي ىزا فػػ    لية  ال   سػػتق ال       تتهثػػؿ ا

                                      يػػػة اتجػػػاي اعضػػػاء الهؤسسػػػة ، كأف اليشػػػاركٍـ            بكاهػػػؿ الحر                               رضػػػً لعقكبػػػات سػػػابقة، ك أف يتهتػػػع   تع
                      بالهؤسسة أم عقد عهؿ .  ً                 أعهالٍـ ك ال يربط

                                                                             أها فيها يختص بالهراجعة البيئية فعمى الهراجع البيئي أف يتهتع بالصفات االتية :
ا              أف يػػتهكف هػػف -                                                                   الحصػػكؿ عمػػى هجهكعػػة القػػكاىيف الهتعمقػػة بالحفػػاظ عمػػى البيئػػة هػػف هصػػادٌر

ا كتكاريخ تىفيذٌا.                                                  االساسية كالتيكيد هف جٍة اصداٌر
              بشػػػيف البياىػػػات                                                  بحاجػػػة هختمػػػؼ الجٍػػػات التػػػي تحتػػػاج إلػػػى تقريػػػر الهراجػػػع                أف يكػػػكف هٍتهػػػا  -

       اإلدارة            كخاصػة بػيف   ،                                                             كالهعمكهات البيئية بىفس الدرجة كعدـ التحيز لجٍػة عمػى حسػاب أخػرل
                                                         هف جٍة كالهالؾ كالعاهميف كالزبائف الهستٍمكيف هف جٍة أخرل.

أف يككف حياديا كال يككف عرضة لمتيثير هف الخبراء الفىييف ، كأف يككف لديً القدرة عمى اعداد  -
 هستكل الهساعدة الهطمكبة.تحديد ككذلؾ خطة بىفسً ك باستقالؿ كاهؿ ، 

                                           يٍػػدؼ ٌػػذا الهعيػػار إلػػى تحديػػد الهسػػؤكلية كىطػػاؽ   :       الالزمــة                     بــذل العنايــة المينيــة    - 3
                                                كيتطمػػب ٌػػذا الهعيػػار أف يقػػـك ببػػذؿ العىايػػة الهٍىيػػة   ،                                           الهسػػاءلة الهٍىيػػة أـ القاىكىيػػة لعهػػؿ الهراجػػع

                                                                     الهىاسبة في سبيؿ الكصكؿ الى ىتيجة الهراجعة التي يعبر عىٍا في تقريري.
         فاف عميً   ،                               جٍة التي تكمفً بعهمية الهراجعة                                         كبها أف هراجع الحسابات يككف هسؤكال أهاـ ال

                                          كبهػػا يػػتهكف هػػف خاللػػً أف يثبػػت لتمػػؾ الجٍػػة عػػدـ   ،                                        أف يبػذؿ الجٍػػد الهىاسػػب فػػي عهميػػة الهراجعػػة
                                                               تقصيري كبالتالي عدـ هسؤكليتً عف أم ضرر يهكف أف يصيب تمؾ الجٍة.

            ة الالزهػػة هػػف                                                                    كيهكػػف تكضػػي  هتطمبػػات الهراجعػػة البيئيػػة كفقػػا لهعيػػار بػػذؿ العىايػػة الهٍىيػػ  
   :         خالؿ االتي

                                                                                 يهتمكػػً هػػف هعرفػػة عمهيػػة كعهميػػة فػػي هجػػاؿ الهحاسػػبة البيئيػػة كالهراجعػػة البيئيػػة كالهؤيػػدة    هػػا -
                                                   بهكجب الشٍادات العمهية كالعهمية هف جٍات هعترؼ بٍا.

                                                      خبرة هساعديً في حالة قياهٍـ بيية أعهاؿ هراجعة هشابٍة.  ،      تؤيدي       شٍادات  -
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   :                       معايير العمل الميداني     -     ثانيا

   :  (    2275                  )سييمة ص بمقاسم ص                                   تتمثل أىم معايير العمل الميداني في

   :                                    التخطيط لمعمل واإلشراف عمى المساعدين  - 7
                         صػػػص لفحػػػص التػػػيثرات البيئيػػػة   هخ                                         ك يػػتـ ذلػػػؾ بكضػػػع خطػػػة لمهراجعػػػة ك ستضػػهٍا جػػػزء 

  .                هراجعة البيئية ل     صة با   لخا       همفات ا ل               لمهؤسسة، كهسؾ ا
   :      اآلتية               اعتهاد الخطكات          لمهراجع     يهكف    ك

                                                                  تحديد ٌدؼ الهراجعة البيئية لمهؤسسة الهعىية في ضكء أٌدافٍا العاهة. -
                                                               تحديد اإلجراءات التي يهكف أف يحققٍا برىاهج الهراجعة الذم سيضعً. -
                                                                                   االطالع عمػى كافػة القػكاىيف كالسياسػات البيئيػة كاألكاهػر اإلداريػة التػي تػـ االعتهػاد عميٍػا فػي  -

          الهحاسبي.      العهؿ 
   :                                                            أها فيها يتعمؽ باإلشراؼ عمى الهساعديف فيتطمب هف الهراجع االتي

                                                             تقسيـ العهؿ بيف الهساعديف هف هختمؼ االختصاصات كؿ حسب اختصاصً.  -
                                                                      هتابعػػة عهػػؿ الهسػػاعديف هػػف خػػالؿ البرىػػاهج الهخطػػط كالهعػػد هسػػبقا إلىجػػاز األعهػػاؿ   -

              الهكمفيف بٍا.

   :         الداخمية                          دراسة وتقييم نظام الرقابة   - 2
          ت البيئيػة  ال        هيػع السػج ج     حميػؿ  ت      فحػص ك   ك       ىتاج،  إل                     ؿ إجراء هس  لعهميات ا ال          ك ذلؾ هف خ

                     حيػػػث يتطمػػػب عمػػػى هراجػػػع  ،            يػػػة بػػػالتمكث  ى  هع ل       هكاقػػػع ا ل     فحػػػص ا   ك      فايػػػات، ى    ت ال ال            الػػػي تتضػػػهف سػػػج
ي كالتالي                           الحسابات أف يتيكد هف ضركرة    :                                               تكافر هقكهات ىظاـ الرقابة الداخمية ٌك

                                                            ٌيكػػؿ تىظيهػػي سػػميـ خػػاص بتكزيػػع الهسػػؤكليات كالصػػالحيات بػػيف هجهكعػػة                التيكػػد هػػف كجػػكد  -
                                                                             األفػػػػراد الػػػػذيف يقػػػػع عمػػػػى عػػػػاتقٍـ االٌتهػػػػاـ بحصػػػػر كهعالجػػػػة التػػػػيثيرات البيئيػػػػة الخاصػػػػة فػػػػي 

 .       الهؤسسة
                                                                                    التيكػػد هػػف كجػػكد ىظػػاـ هحاسػػبي سػػميـ لتجهيػػع البياىػػات الخاصػػة بالتػػيثيرات البيئيػػة هػػف أدلتٍػػا  -

        ىتائجٍػػػا                                                   هؤيػػػدة لٍػػػا ككيفيػػػة هعالجتٍػػػا هحاسػػػبيا كهػػػف ثػػػـ اسػػػتخراج                       الهكضػػػكعية كالهسػػػتىدات ال
                                                          كعرضٍا في التقارير كالقكائـ الهالية كالكشكفات الخاصة بٍا.
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ميف بصػػػػكرة عمهيػػػػة كعهميػػػػة فػػػػي هجػػػػاؿ   -                                                                     التيكػػػػد هػػػػف كجػػػػكد هجهكعػػػػة هػػػػف األفػػػػراد الهػػػػٌؤ
                      تعمػػػؽ بالقيػػػاـ بالرقابػػػة                                                                       التػػػيثيرات البيئيػػػة كهػػػدل قػػػدرتٍـ عمػػػى القيػػػاـ بكاجبػػػاتٍـ كهسػػػؤكلياتٍها فيهػػػا ي

                                                الداخمية كالهساٌهة في تحقيؽ أٌدافٍا في ضكء ذلؾ.

  :                                  الحصول عمى أدلة إثبات كافية ومالئمة  - 3
                                 اسػبة ك الكافيػػة لتصػب  أساسػػا لمػػرأم  ى ه ل      ثبػػات ا إل         هػع أدلػػة ا  بج              هراجػع أف يقػػـك  ل        جػب عمػػى ا ي

                   ثر البيئي لمهؤسسة. أل          ارجي حكؿ ا  لخ       هراجع ا ل             الذم سيبديً ا
   :                       هف هراجع الحسابات اآلتي            يتطمب األهر  ك 

                                                                          التحقؽ هف أف األدلة الهكضكعية التي تـ الحصكؿ عميٍا ٌي أدلة خاصة بالتيثيرات -
                                                    البيئية الىاتجة عف قياـ الهؤسسة بىشاطاتٍا الهختمفة.

                                                                                  أف هجهكعة األدلة الهكضكعية التي تـ الحصكؿ عميً هستكفية لمشركط الهحاسبية كالقاىكىية    -
      ميٍا.                الالزهة لالعتهاد ع

                                                                  أف تككف األدلة الهكضكعية هؤيدة هف قبؿ جٍات هختصة بالىكاحي البيئية.   -

   :              اعداد التقرير        معايير  –      ثالثا 

  :   (    2277        ) السقاص                                      تتمثل أىم معايير اعداد التقرير في االتي

   :                                                                إعداد القوائم المالية طبقا لممبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما  - 7
  ،                                                                ثابتا في كؿ أىكاع الهراجعة التي يهكف أف يقـك بٍا هراجػع الحسػابات                   يعتبر ٌذا الهعيار

  ،                  عاـ بيف الهحاسبيف       ة قبكال     قبكل ه  ال         لمهبادئ                                                فٍك هعيار خاص بكيفية القياـ بالعهؿ الهحاسبي كفؽ 
                                      الفىػػي الهحايػػد لمجٍػػة التػػي تككمػػً هػػف خػػالؿ        الػػرأ                                       كأف دكر هراجػػع الحسػػابات يتركػػز فػػي إعطػػاء 

    ال.                                           اـ الهحاسبيف بالعهؿ طبقا لٍذي الهبادئ أـ                  حكهً عمى هدل التز 
                                                                               كعميً فإىً في هرحمة الهراجعػة البيئيػة يتطمػب األهػر هػف هراجػع الحسػابات التيكػد هػف أف 

   :                                القكائـ الهالية أعدت كفؽ اآلتي
                                                كالخاصػػػة بالهعالجػػػات الهحاسػػػبية لمتػػػيثيرات البيئيػػػة  ،                                     الهبػػػادئ الهحاسػػػبية الهقبكلػػػة قبػػػكال عاهػػػا -

          بالهؤسسة.         الهتعمقة 
                                    كالصادرة عف جٍات هتخصصة كهعترؼ بٍا.  ،                                            هجهكعة القكاىيف كالتشريعات الهتعمقة بالبيئة -

 



 

45 

   :                                                              الثبات واالستمرار في تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عام  - 2
                      د هػػف أف ٌىػػاؾ ثباتػػا فػػي      التيكػػ                 كفػػؽ ٌػػذا االهعيػػار                                يتطمػػب هػػف هراجػػع الحسػػابات البيئػػي  

                                                        قبػػكال عاهػػا فيهػػا يتعمػػؽ بالهعالجػػات الهحاسػػبية البيئيػػة ككػػذلؾ               بية الهقبكلػػة      الهحاسػػ              تطبيػػؽ الهبػػادئ 
                                                                                 اسػػتهرارية تطبيقٍػػا هػػف فتػػرة هاليػػة إلػػى أخػػرل كػػي يػػتهكف هػػف التحقػػؽ هػػف صػػحة تمػػؾ الهعالجػػات 

                                                             كعهؿ الهقارىات التي يحتاج إليٍا لمحكـ عميٍا عىد إبداء رأيً. 

   :                            اإلفصاح المناسب عن المعمومات  - 3  
                                        كع الهعرفػة يجػب أف ال يقتصػر دكر الهحاسػب            في كافة فػر          الهحاسبي        التطكر            لكي تكاكب

                                                                                 عمػػى اإلفصػػاح التقميػػدم لمىشػػاط لمهؤسسػػة بػػؿ يهتػػد ليشػػهؿ اآلثػػار الهترتبػػة عمػػى ىشػػاط الهؤسسػػة 
                                                                                  عمى الهجتهع كا عطاء صكرة كاضحة عىٍا بحيػث تقيػيـ تمػؾ اآلثػار لمهؤسسػة تجػاي الهجتهػع إلػى 

                                                الهحاسبيف ضركرة تضهيف التقارير كالقكائـ الهالية           كيجب عمى  ،        ادم لٍا           األداء االقتص           جاىب تقيـ
                                                                                       الهىشكرة الهعمكهات الهترتبة عمى أىشطة الهؤسسة تجاي البيئػة التػي تعهػؿ الهؤسسػات االقتصػادية 

            ضهف ىطاقٍا.
                                                                         حيث ٌىاؾ هجهكعة هف العكاهؿ تؤثر عمى درجة اإلفصاح عف الهعمكهػات الهترتبػة عػف 

                                                                  لمهؤسسػػػة كالتػػػي يتطمػػػب هػػػف هراجػػػع الحسػػػابات أخػػػذٌا بعػػػيف االعتبارعىػػػد قياهػػػة                األىشػػػطة البيئيػػػة 
   :                      كتتهثؿ ٌذي العكاهؿ في  ،                  بالهراجعة البيئية

                                         التقػػػارير الهىشػػػكرة هػػػف دكلػػػة إلػػػى أخػػػرل ألسػػػباب           أخػػػتالؼ فػػػي      ٌىػػػاؾ  :            عوامـــل بيئيـــة  - أ
                                                                            اقتصػػػػادية كاجتهاعيػػػػة كسياسػػػػية كعكاهػػػػؿ أخػػػػرل ىاتجػػػػة عػػػػف حاجػػػػة الهسػػػػتفيديف إلػػػػى هزيػػػػد هػػػػف 
                                                                                     الهعمكهػات اإلضػػافة عػػف التغيػػرات البيئيػػة كأثػػر الهؤسسػات االقتصػػادية عميٍػػا بٍػػدؼ الهقارىػػة بػػيف 

       شطتٍا.                                                  الهؤسسات هع بعضٍا كتحديد الهسؤكلية الهترتبة عمى أى
ـــــات    - ب ـــــق بالمعموم ـــــل تتعم        تتػػػػػيثر                                 درجػػػػػة اإلفصػػػػػاح فػػػػػي التقػػػػػارير الهاليػػػػػة      : ان                      عوام

                                                                                    بالهعمكهات التي يتـ اإلفصاح عىٍا كهدل تكافر عدد هف الصفات لمحكـ عمػى كفاءتٍػا كأٌػـ ٌػذي 
   :             الصفات هايمي

                                                                     أف تكػػكف الهعمكهػػات هالئهػػة لمقػػرارات التػػي سػػيقـك باتخاذٌػػا أغمػػب الهسػػتفيديف      يجػػب    -  
     ىٍا. ه

                                                     أف تككف ٌىاؾ ثقة في ٌذي الهعمكهات عىد االستفادة هىٍا.      ضركرة     -  
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                                                  لمتحقػػػػؽ كالهقارىػػػػة كفػػػػي ٌػػػػذا الصػػػػدد أشػػػػارت لجىػػػػة هعػػػػايير        قابميػػػػة             أف تكػػػػكف ٌىػػػػاؾ     -  
                                                                                            الهحاسبة االهريكية الى أف الهعمكهات الكاردة بالتقارير الهاليػة ليسػت اال أداة هثػؿ أم أداة تتكقػؼ 

               االستفادة هىٍا.                هىفعتٍا عمى هدل 
    حجػـ   :                                  عػة هػف العكاهػؿ تػرتبط بالهؤسسػة هىٍػا     هجهك      ٌىػاؾ   :                     عوامل تتعمق بالمؤسسة  - ج
      أىػػػػكاع   ،                                    هسػػػػتكل التػػػػيثير الػػػػذم تتركػػػػً عمػػػػى البيئػػػػة  ،                            طبيعػػػػة الىشػػػػاط الػػػػذم تهػػػػارس فيػػػػً  ،        الهؤسسػػػػة
                                      عدد الهساٌهيف الى غير ذلؾ هف العكاهؿ.  ،         الهىتجات

   :          البيئية         المراجعة        متطمبات
  ،                                                                 االتحػػاد االكركبػػي فػػي هشػػركعٍا لمهراجعػػة البيئيػػة الػػى هتطمباتٍػػا االساسػػية            أشػػارت لجىػػة

             كسياسات تمؾ          هتطمبات                                 الكاليات الهتحدة االهريكية عىاصر                                 ككذلؾ أعدت ككالة حهاية البيئة في 
   :  (      7002                                         الهراجعة عمى الىحك التالي )سٍيمة، بمقاسـ،

                            البيئيػػة بٍػػدؼ تشػػجيع الكحػػدات      اجعػػة                           ات االقتصػػادية فػػي هشػػركع الهر                   ضػػركرة هشػػاركة الكحػػد - 0
                                                               االقتصادية عمى تحسيف أدائٍا البيئي كالتزاهٍا بالقكاىيف البيئية.

                                                          ات فحص بيئي هبػدئي لمهكاقػع التػي تشػارؾ فيٍػا بٍػدؼ التعػرؼ عمػى                      ضركرة تىفيذ تمؾ الكحد - 7
                                            التيثيرات البيئية الفعمية الهحتهمة ألىشطتٍا.

                أف يتضهف سياسات      عمى  ،                     ذ ىظاـ لحهاية البيئة                        ات االقتصادية تصهيـ كتىفي               يتعيف عمى الكحد - 2
                                                        الػى حتهيػة كجػكد ىظػاـ ادارة بيئيػة يٍػدؼ الػى تػكفير البياىػات          باإلضػافة                    كأٌداؼ كبراهج بيئية 

                                         كالهعمكهات الضركرية لتقييـ االداء البيئي.

                                                                        كجكد ىظاـ هحاسبي بيئي يٍدؼ الى تكفير أساس عمهي كعهمي لمقياس كالتقرير عػف       ضركرة  - 1
                             لبيئية كالتيثيرات ذات الصمة.        االىشطة ا

                                                                                   يتعػيف أف يػػتـ اعتهػػاد تقريػر الهراجعػػة البيئيػػة عػف طريػػؽ هػػراجعيف هصػرح لٍػػـ بهزاكلػػة الهٍىػػة  - 2
                                         عمى أف تتاح ىتائجً لهختمؼ أفراد الهجتهع.  ،                                 بحيث يقدـ لمجٍات الهختصة بالدكلة

            ذلػؾ عمػى عػدة                                                                       تحديد فترات تقرير الهراجعة البيئية عف طريؽ الهؤسسات االقتصػادية كيعتهػد - 3
       كهقػػػدار   ،                       كهػػػدل تعقػػػد أىشػػػطة الهكقػػػع  ،                                              عكاهػػػؿ أٌهٍػػػا الهشػػػكالت البيئيػػػة التػػػي يػػػتـ اكتشػػػافٍا

                                              حيػث يتعػيف أف تكػكف الهراجعػة سػىة كاحػدة اذا كاىػت   ،                                  االىبعاثات الهترتبة عمى تمؾ االىشػطة
                                     التيثيرات البيئية ألىشطة الهكقع ٌاهة.
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                                       كالهٍػػػارات كالخبػػػرات الالزهػػػة لتحقيػػػؽ أٌػػػداؼ         الهعرفػػػة  ب                      فريػػػؽ الهراجعػػػة البيئيػػػة            ضػػػركرة تهتػػػع  - 4
                                                     عمػػيٍـ الهحافظػػة عمػػى تمػػؾ الكفػػاءة هػػف خػػالؿ االلتػػزاـ ببػػراهج     يجػػب        كهػػا أف   ،                 الهراجعػػة البيئيػػة
  .                التعميـ الهستهر 

        كهػػا يجػػب   ،                                                                أف يكػػكف فريػؽ الهراجعػػة البيئيػػة هسػتقال عػػف االىشػطة التػػي يػػتـ هراجعتٍػا       ضػركرة - 5
            ة الهراجعة.                                 أف يتصؼ بالهكضكعية عىد تىفيذ عهمي

                                                     يجب أف تككف ٌىاؾ هعايير لجكدة أداء الهراجعة البيئية. - 6

ػػػػا تقيػػػػيـ كتطػػػػكير  -  00                                                                              يجػػػب أف تتػػػػي  الهراجعػػػػات البيئيػػػػة تحقيػػػػؽ العديػػػػد هػػػػف االٌػػػػداؼ لعػػػػؿ أبرٌز
                                                       كتػػػكفير الهعمكهػػػات البيئيػػػة التػػػي تحتاجٍػػػا الجٍػػػات الهسػػػتفيدة   ،                            السياسػػػات كالههارسػػػات البيئيػػػة

                                                        قييـ ىظـ الهحافظة عمى البيئػة كحهايتٍػا هػف االضػرار التػي قػد   كت  ،                          سكاء الداخمية أك الخارجية
               كتقيػػيـ ادارتٍػػا   ،                                كتقيػػيـ اسػػتخداـ الهؤسسػػة لهكاردٌػػا  ،                                 تترتػػب عمػػى هزاكلػػة الهؤسسػػة ألىشػػطتٍا

                                                    كالتيكػد هػف التػزاـ الهؤسسػة بػالقكاىيف البيئيػة كاالفصػاح   ،                                  لمهخاطر البيئية التي قػد تتعػرض لٍػا
                    في القكائـ الهالية.                            الكافي عف التيثيرات البيئية 

                                                                              ضػػركرة كجػػكد هبػػادئ كهعػػايير بيئيػػة هقبكلػػة بكجػػً عػػاـ يػػتـ عمػػى أساسػػٍا الحػػد هػػف الهخػػاطر  -  00
                                                         كهؤشػرات لتقيػيـ االداء البيئػي باإلضػافة الػى كجػكد هقػاييس أداء   ،                         البيئية هثؿ هخػاطر التمػكث

                    سياسات بيئية هحددة.   ء                            هستٍدؼ كهتكقع تحقيقٍا في ضك 

                ئية في الهؤسسة.                       كجكد ىظاـ لمهحاسبة البي   -  07

  .                   في القكائـ الهالية                       فصاح عف االداء البيئي               ضركرة االفصاح اإل -  02

                                      كجكد سياسات بيئية داخمية لمهؤسسة. -  01
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    :            خالصة الفصل
                                  حيث ىجد أف الهراجعة البيئية عبػارة   ،        البيئية         الهراجعة               تىاكلىا هفاٌيـ      الفصؿ            هف خالؿ ٌذا

ػػػا أداة اداريػػػة تسػػػاعد الهؤسسػػػة عمػػػى هراجعػػػة                                    عػػػف عهميػػػة هىتظهػػػة دكريػػػة لػػػدداء البيئػػػي                                                 باعتباٌر
                                            كالحػػػد هػػػف االضػػػرار التػػػي يهكػػػف أف تمحػػػؽ بٍػػػا ىتيجػػػة   ،                                  كتحسػػػيف أدائٍػػػا البيئػػػي بصػػػكرة هسػػػتهرة
                                              كذلػػػػػؾ هػػػػػف خػػػػػالؿ هػػػػػدل التزاهٍػػػػػا بػػػػػالقكاىيف كالتشػػػػػريعات   ،                                لمتػػػػػيثيرات السػػػػػمبية ألىشػػػػػطة الهؤسسػػػػػة

                              اليٍا الى االطراؼ الهٍتهة بٍا.                               كتكصيؿ الىتائج التي تـ التكصؿ  ،                  كالسياسات البيئية
                                                                            كلمهراجعػػة البيئيػػة عػػدة أسػػباب أٌهٍػػا هخػػاطر التعػػرض لعقكبػػات كجػػزاءات قػػكاىيف حهايػػة 

                            كتزايػػػػػد الػػػػػكعي لػػػػػدل الهسػػػػػتٍمكيف   ،                                           كالضػػػػػغكطات الهتزايػػػػػدة هػػػػػف جهاعػػػػػات حهايػػػػػة البيئػػػػػة  ،       البيئػػػػػة
ا.  ،                                        كالهستثهريف كالهؤسسات الهالية كالهكرديف                        كهشاكؿ التمكث كأثاٌر

                                                                          تٍػدؼ الهراجعػػة البيئيػة الػػى تصػهيـ ىظػػاـ تقييهػي يػػزكد االدارة بهعمكهػات عػػف االداء     كهػا 
                               ن                                                         البيئػػػي بشػػػيف االٌػػػداؼ الهحػػػددة ضػػػهىان لتحقيقٍػػػا كترشػػػيد القػػػرارات الهتعمقػػػة بالبيئػػػة كزيػػػادة فعاليػػػة 

  ة                                   الهراجعػػػة البيئيػػػة الداخميػػػة كالهراجعػػػ  ،                            كيجػػػد ىكعػػػاف لمهراجعػػػة البيئيػػػة  ،                         الرقابػػػة عمػػػى االداء البيئػػػي
                  البيئية الخارجية.

                                كعكاهؿ ىجاح الهراجعة البيئيػة فػي   ،                                                 كها تىاكؿ ٌذا الفصؿ هزايا كعيكب الهراجعة البيئية  
        كهعػػايير   ،                                                                     كالتطػػرؽ الػػى هعػػايير الهراجعػػة البيئيػػة كقسػػهت الػػى هعػػايير الهراجعػػة العاهػػة  ،        الهؤسسػػة

                     الػػى هتطمبػػات الهراجعػػة                 ككػػذلؾ تػػـ التطػػرؽ   ،             فػػي )التقريػػر(                    كهعػػايير ابػػداء الػػرأم   ،               العهػػؿ الهيػػداىي
                                                                     كجكد ىظػاـ هحاسػبي بيئػي يٍػدؼ الػى تػكفير أسػاس عمهػي كعهمػي لمقيػاس كالتقريػر   ،              البيئية كهىٍا

                                                                                 عػػػف االىشػػػطة البيئيػػػة كأف يػػػتـ اعتهػػػاد تقريػػػر الهراجعػػػة عػػػف طريػػػؽ هػػػراجعيف هصػػػرح لٍػػػـ بهزاكلػػػة 
                 ات الالزهػػػة لتحقيػػػؽ                                                               كيجػػػب أف يتػػػكفر لفريػػػؽ الهراجعػػػة البيئيػػػة الهعرفػػػة كالهٍػػػارات كالخبػػػر   ،       الهٍىػػػة

                                                            كهػػػا أف عمػػيٍـ الهحافظػػة عمػػػى تمػػؾ الكفػػاءة هػػػف خػػالؿ االلتػػزاـ ببػػػراهج   ،                       أٌػػداؼ الهراجعػػة البيئيػػة
                                                      كيجب أف تككف ٌىاؾ هعايير لجكدة أداء الهراجعة البيئية.  ،                التعميـ الهستهر
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    :       مقدمة
          لؾ هف خالؿ   كذ                                                               تحتاج الهؤسسات الى تحهؿ العديد هف التضحيات لهىع االضرار بالبيئة 

                                                                                     اصػػدار الػػدكؿ لمعديػػد هػػف التشػػريعات كالقػػكاىيف إليجػػاد الكسػػيمة األكثػػر فعاليػػة لمتصػػدم كالحػػد هػػف 
                         كفػي سػبيؿ أداء تمػؾ الهٍهػة   ،                                                    ذلؾ عف طريػؽ قيػاـ الهؤسسػة بقيػاس كتقيػيـ أدائٍػا البيئػي  ك   ،       التمكث
                                                                                 بػػػدأت فػػػي اسػػػتخداـ الهعػػػايير التػػػي قػػػدهتٍا الٍيئػػػات الهٍىيػػػة العالهيػػػة لهسػػػاعدتٍا فػػػي تحديػػػد        فإىٍػػػا

                                                          كتسػػتٍدؼ الدراسػػة فػػي ٌػػذا الفصػػؿ الػػى تقيػػيـ االداء البيئػػي كالتػػي   ،                         هؤشػػرات قيػػاس األداء البيئػػي
ي عمى الىحك التالي    :                                                  سيتـ التىاكؿ فيٍا ثالثة هباحث ٌك

              األداء البيئي.  :            المبحث األول

                            أساسيات تقييم األداء البيئي.  :       الثاني        المبحث

                                                  العالقة بين المراجعة البيئية وتقييم األداء البيئي.   :              المبحث الثالث
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   :      هقدهة
                                                      عػدة تغيػرات ىتيجػة لمتطػكرات التػي عرفتٍػا األسػكاؽ العالهيػة                 كحدات االقتصػادية        شٍدت ال

ا كاسػػتهراريتٍا     حيػػث                   بعػػد الحػػرب العالهيػػة     ال إ   ،                                                        اسػػتعهمت الهؤسسػػة أسػػمكب األداء لضػػهاف اسػػتقراٌر
                                                            كاالسػػتهرارية يتحػػتـ عمػػى كػػؿ هؤسسػػة ترغػػب فػػي ضػػهاف بقائٍػػا ضػػهف هحػػيط         الكفػػاءة            أىػػً كبػػدافع 

                  ، ككف كؿ عهؿ تقـك                              األداء الحافز الرئيسي ألم هؤسسة        كيعتبر   ،                           اقتصادم هتقمب أف تككف فعالة
                                                   تهميً عميٍا رغبتٍا القكية في تحقيؽ األداء الجيد .         هؤسسة         بً ٌذي ال

                                                                                   أدت الضغكط التي هارستٍا التشريعات البيئية هىذ بداية التسعيىات إلى تغير هفٍػـك األداء      حيث  
                               بيئيػػػة يشػػػكالف قضػػػايا ٌاهػػػة بالىسػػػبة                                                 االقتصػػػادم حيػػػث أصػػػب  كػػػؿ هػػػف البعػػػد البيئػػػي  كاإلدارة ال

                                                                             بىاء عمى ذلؾ  ك بالىظر لمسياؽ البيئي القػائـ، بػرز ىػكع جديػد هػف األداء حيػث اىتقػؿ    ،         لمهؤسسة
                                                      تقييـ الهؤسسة هف األداء االقتصادم إلى أداء البيئي  .   

 : داءألا : تعريفأوال :
 أٌدافٍاكقابميتٍا عمى تحقيؽ اىعكاسا لقدرة الهؤسسة ي:يعرؼ بيىً 

 .(144)الغالي،ادريس،صي
ٍا تؿ إهكاىياالهؤسسة عمى استغلهستهر يعكس قدرة ا ليهك شر عف ىشاط بي يعكيعرؼ بيىً :
 . (030عبادي،ص)يجؿألدافٍا طكيمة اٌباء عمى أىتضعٍا  ةىك هعاير هعيكفؽ أسس 

ىاؾ هف يرل بيىً )الهىظهة العربية لمتىهية  يهؤسسةلشاطات اىٍائية لىتيجة الى:ي ال  ٌك
 .( 6االدارية،ص

    :                    مفيوم االداء البيئي  :      ثانيا

                                (األداء البيئػي عمػى أىػً: يالىتػائج        األيػزك                                                     في هجاؿ اإلدارة البيئية تعرؼ الهىظهة الدكليػة لمتقيػيس )
                  البيئية كذلؾ بىاء                                                                                الكهية القابمة لمقياس لىظاـ اإلدارة البيئية  كالهتعمقة بتحكـ الهؤسسة في جكاىبٍا 

  . (   753 ص          ابكالخير ،         )السقا، ي                  كأٌدافٍا البيئية             عمى سياستٍا  
                                                                      يكؿ تصرفات الهؤسسة اتجاي البيئة بغض الىظر عػف قابميتٍػا أك غيػر قابميتٍػا   :              كيعرؼ عمى أىً  

ػػػا عميٍػػػا أك عدهػػػً                                أم أف االداء البيئػػػي ٌػػػك كػػػؿ تػػػيثير   ،                                                لمقيػػػاس كبغػػػض الىظػػػر أيضػػػا عػػػف تيثيٌر
  . ( 5 ص  ،     7005  ،       )عثهاف ي        أك سمبيا         إيجابيا                          ة عمى البيئة سكاء كاف ذلؾ     هؤسس  لم
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                   كاء بشػكؿ إجبػارم أك        هؤسسػة سػ ل    ٍػا ا ب       ي تقػـك  تػ           العهميػات ال  ك             كؿ الىشػاطات      : ي           يعرؼ بيىً
          ىتاجيػة أك  إل       هؤسسػة ا ل             ة عػف ىشػاطات ا  تجػ ا ى          جتهاعية ال ال ا               ضرار البيئية ك  أل   ع ا ى    ٍا ه  يى            اختيارم هف ش

   (.  00  ،ص    7000          )الشحادة ، ي   ٍ ا ى                 دهية أك التخفيؼ ه  لخ ا

        إجبارم      بشكؿ      سكاء                  تقـك بٍا الهؤسسة      التي           كالعهميات          الىشاطات    كؿ   ي                وىناك من يرى أنو
                                                                       شيىٍا هىع االضػرار البيئيػة كاالجتهاعيػة الىاتجػة عػف ىشػاطات الهىظهػة االىتاجيػة     هف         اختيارم    أك

   (.   752  ص   ،     7000  ،                                     أك الخدهية أك التخفيؼ هىٍاي )الشحاذة

                                                         لبيئػػيي بكصػػفً التػػيثير الحاصػػؿ ىتيجػػة ههارسػػات عهميػػات كىشػػػاطات                كهػػا عػػرؼ االداء ا
                                                              كبيىػػً هػػىٍج لتسػػٍيؿ قػػرارات االدارة بخصػػكص الحفػػاظ عمػػى بيئػػة الهؤسسػػة   ،                   الهؤسسػػة عمػػى بيئتٍػػا

    كفػػي   ،                                                                                  كذلػػؾ باحتيػػار الهؤشػػرات كجهػػع كتحميػػؿ البياىػػات كتقػػديـ الهعمكهػػات كفقػػا لمهعػػايير البيئيػػة
   (.   700 ص  ،     7000  ،                                  الهعمكهات كالفحص الدكرمي )الجبكرم                            االخير اعداد التقارير كتكصيؿ 

             دارة البيئية  إل       كفاءة ا    هدل                     داء البيئي يشير إلى  أل      ج أف ا  ىت                      ؿ التعاريؼ السابقة ىست ال     كهف خ
              هسػػتخدهة أدكات                  هػػكارد الطبيعيػػة ،  م       االهثػػؿ ل  ؿ  ال                   البيئػػة ك ترشػػيد اسػػتغ        كحهايػػة         ض التمػػكث  ي  خفػػ ت   فػػي 

  .           داء البيئي  أل             قياس كتقييـ ا

    :                  عاد االداء البيئي  أب  :      ثالثا

     لكػؿ       تكضػي      يمػي       كفيهػا         البيئيػة           كالفعاليػة         البيئيػة         الكفػاءة    فػي         هتهثميف                   لدداء البيئي بعديف   
   :      هىٍها

ـــة  - 1       يهكػػػف   ال     ألىػػػً        األٌهيػػػة                  الهكاضػػػيع البالغػػػة    هػػػف         البيئيػػػة         الكفػػػاءة    إف  :                الكفـــاءة البيئي
      بىيت      التي          كالقكاعد      األسس       كفاءة      درجة            تتحدد بدقة    أف     دكف         كهستهرة        هتطكرة       هؤسسة    عف        الحديث
    لػػدل                        لػػذلؾ فقػػد عرفػػت الكفػػاءة  ،           فػػي الهؤسسػػة        الهطبػػؽ        الىظػػاـ       لىجػػاح      ٌاهػػا       هؤشػػرا     تعػػد     كهػػا  ،      عميٍػػا

   :                         العديد هف الهختصيف بيىٍا

    ٍاي ى       هرجكة ه ل     داؼ اٌ  أل ا  ك               حقيؽ الغايات ت  ى  ل              هتاحة قد أدل إ ل       هكارد ا ل                    يالتيكد هف استخداـ ا      
     .   (    656  ،ص    1711             بركش، دٌيهي ،(

       ىسػاىية  إل         حتياجػات ا ال            افسية تشػبع ا ى                        ر سمع كخدهات ذات أسعار ت ي       ي :يتكفٌ                   ك الكفاءة البيئية           
      هػػكارد  ل   ؿ ا ال                    يككلكجيػػة ككثافػػة اسػػتغ ال                                   ي الكقػػت الػػذم تقمػػؿ فيػػً هػػف التػػيثرات ا فػػ     يػػاة  لح          حقػػؽ جػػكدة ا ت  ك 
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     رضػػػػػة أل    هػػػػػؿ ا ح           قػػػػػؿ هػػػػػع طاقػػػػػة  أل         اسػػػػػب عمػػػػػى ا ى ي         ى هسػػػػػتكل لػػػػػ    ٍػػػػػا إ ب           يػػػػػاة لمكصػػػػػكؿ    الح       ؿ دكرة  ال خػػػػػ
    .  (   17  ،ص    1775      طاحكف، ) ي         التقديرية

                                                                   يف تقكـ الهؤسسػة باسػتثهار هكاردٌػا الهتاحػة فػي الهجػاالت التػي تعطػي أكبػر  ب    "       وتعرف 
  . (   205  ،     7001          )الركابي،           الهردكداتي

           كالهعػػايير        القػػدرة     عمػػى        كتعتهػػد  ،        أٌػػدافٍا       تحقيػػؽ     عمػػى         الهىظهػػة        ي قػػدرة  :               كتعػػرؼ عمػػى اىٍػػا
     ٌػػػذا        يسػػػتخدـ    هػػػا        كغالبػػػا  ،         الهىظهػػػات       دراسػػػة    فػػػي          الهسػػػتخدـ         الىهػػػكذج     عمػػػى           فػػػي قياسػػػٍا           الهسػػػتخدهة

         كأسػاليب        االتصػاؿ        كأىهػاط        السػمطة      بىػاء     هثػؿ      أخػرل                       تابعػا لهتغيػرات هسػتقمة        هتغيػرا       بكصفً         الهتغير
    (.   46 ص  ،     7000  ،                     كاالىتاجيةي)زيف الديف          الهعىكية        كالركح        اإلشراؼ

         الغايػػػات       تحقيػػػؽ     إلػػػى     أدل    قػػػد         الهتاحػػػة         الهػػػكارد         اسػػػتخداـ    هػػػف          ي التيكػػػد  :               كهػػػا عرفػػػت بيىٍػػػا
   (. 2 ص  ،     7006  ،       )فكزية   ي                      كاالٌداؼ الهرجكة هىٍا

                             اسػػػػعار تىافسػػػػية تشػػػػبع االحتياجػػػػات      ذات                  يتػػػػكفير سػػػػمع كخػػػػدهات   :                    كالكفػػػػاءة البيئيػػػػة ٌػػػػي
                                                  ذم تقمؿ فيً هف التيثيرات االيككلكجيػة ككثافػة اسػتغالؿ                                       االىساىية كتحقؽ جكدة الحياة في الكقت ال

                                        يىاسب عمى األقؿ هع طاقة األرض التقديرية ي                                              الهكارد خالؿ دكرة الحياة لمكصكؿ بٍا الى هستكل 
       (.   005 ص  ،     7002  ،      )حىيش

   :  (    2272  ص                 خالل األتي )الوافي    من         البيئية         الكفاءة        وتتحقق
        العهيؿ.      خدهة     عمى         التركيز  - أ

        الجكدة.     عمى         التركيز  - ب

         البيئية.        الطاقة       لحدكد      أكثر          اعتبارات     هى   - ج

   :        البيئية          الفعالية  - 2
                     كالهتعمؽ بجاىب تكريد   ،     0667                             البيئية هف خالؿ هؤتهر ريك سىة                        لقد ظٍر هفٍكـ الفعالية 

ا التىافسػػية                                                كالتػػي تمػػي الحاجػػات االىسػػاىية كتحسػػيف ىكعيػػة الحيػػاة   ،                                     السػػمع كالخػػدهات كفػػؽ أسػػعاٌر
                  فالفعاليػػة البيئيػػة   ،                                                                     ككػػذلؾ تخفػػض حجػػـ التػػيثيرات البيئيػػة كاسػػتٍالؾ الهػػكارد عمػػى هػػدل دكرة الحيػػاة

                    بيئي كاالقتصادم هعا.                       تعهؿ عمى تحسيف األداء ال
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ـــة      وعرفـــت                                                        بيىٍػػػا الحكػػػـ االىسػػػاىي عػػػف هػػػدل ههارسػػػة الهؤسسػػػة لعهمٍػػػا بشػػػكؿ   ي   :         الفعالي
                       كعىػدها ال تكػكف الفعاليػة   ،                                            ي االحكاـ لمهديريف األساس لمتغيػر الهؤسسػي األكؿ ذ       كتشكؿ ٌ  ،     هرضي

   (. 6 ص  ،     7002  ،                                الهىظهة العربية لمتىهية االدارية )   ي                          هقىعة تككف التغيرات ضركرية
       تقػػديـ      أىٍػػا  ي    عمػػى                 الفعاليػػة البيئيػػة            الهسػػتداهة         لمتىهيػػة         العػػالهي        األعهػػاؿ      هجمػػس          كلقػػد عػػرؼ  

ػذا  ،       الحيػاة       ىكعيػة        كتحسػيف                  حاجػات الهسػتٍمكيف      تمبػي  ،        تىافسػية        بيسعار        كخدهات     سمع     هػف       بالحػد      ٌك
                      طػػكاؿ دكرة حيػػاة الهىػػتج         الالزهػػة          الطبيعيػػة         الهػػكارد      كهيػػة     عمػػى          الهحافظػػة    هػػع         تػػدريجيا         البيئيػػة       اآلثػػار

   (.    0057 ص  ،     7000  ،                                                         كصكال الى هستكل هىسجـ يحهي االرض بشكؿ هستداـي )بركش كدٌيهي

                                                                          كتعػػرؼ أيضػػا عمػػىي أىٍػػا تػػكفر السػػمع كالخػػدهات تشػػبع الحاجػػات االىسػػاىية كتحقػػؽ جػػكدة 
  ،     7001  ،                                                                        الحيػػاة لمكصػػكؿ بٍػػا الػػى الهسػػتكل الػػذم يتىاسػػب هػػع الطاقػػة كتحهػػؿ االرضي )هكسػػاكم

     (.    23 ص

   :    ئية    البي          الفعالية       عناصر-

  ،     أكبػر       هضػافة      قيهػة     عمى        الحصكؿ    هف        يهكىٍا         البيئية          لمفعالية         الهؤسسة      تبىي     شيف    هف    إف
  ،             رحهػػػة ، ربيعػػػة         التاليػػػة )         العىاصػػػر    فػػػي                   لمتىهيػػػة الهسػػػتداهة         العػػػالهي        األعهػػػاؿ      هجمػػػس       حػػػددٌا     كقػػػد

700   3 )   :    

           كالخدهات.          الهىتجات    في        الهكاد         استخداـ       تخفيض -
    هػػػف       كاحػػػدة      كحػػػدة       إلىتػػػاج        الطاقػػػة    هػػػف         الهدخمػػػة         الكحػػػدات       تخفػػػيض )          الطاقكيػػػة         الكثافػػػة       تخفػػػيض -

   . (      اإلىتاج

        الساهة.           اإلىبعاثات       تخفيض   -

           الهستخدهة.        الهكاد         استرجاع       تعظيـ -

          الطبيعية.         لمهكارد          الهستداـ          االستخداـ       تعظيـ -

  . (      الهىتج      حياة     كرة   د       زيادة )          الهىتجات         استداهة       تدعيـ -

          كالخدهات.          الهىتجات        تقدهٍا      التي         الهىافع     حجـ     رفع   -

               كأىٍػػا تسػػتىد فػػػي   ،                                                 ي التعػػػاريؼ أف الفعاليػػة ٌػػي أكثػػػر شػػهكلية هػػف الكفػػػاءة ذ    هػػف ٌػػ        ىسػػتىتج
                            شػػكال هاديػػا كزيػػادة االىتػػاج كهػػا    ذ                                                   تقييهٍػػا عمػػى أٌػػداؼ هرجعيػػة تضػػعٍا الهؤسسػػة كالتػػي قػػد تتخػػ

                       ذ شػكال ىقػديا كزيػادة رقػـ                                                         أك العهؿ قدر االهكاف عمػى تقمػيص الهىتجػات الهعابػة أك قػد تتخػ  ،      كىكعا
         ش الرب .             االعهاؿ أك ٌاه
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             فسػػعي الهؤسسػػة   ،                                                           كغالبػػا هػػا ىجػػد أف كػػؿ هػػف الكفػػاءة كالفاعميػػة يصػػباف فػػي ٌػػدؼ كاحػػد
                                                 يهكف أف تحققً هف خالؿ التخفيض هػف خػالؿ اسػتٍالؾ السػمع    (             دليؿ الفعالية )                   لزيادة رقـ أعهالٍا 

                                                           ههػػا يػػؤدم فػػي الىٍايػػة الػػى تخفػػيض تكػػاليؼ االىتػػاج فاألسػػعار كهػػف ثػػـ    (            دليػػؿ الكفػػاءة )         الكسػػيطة
                            يز هكاىتٍا أكثر في السكؽ.    تعز 

   :             األداء البيئي       أىداف  :      ثالثا

   :  (    0053    ،ص    7000 ،           بركش، دٌيهي    يمي)    ها       تحقيؽ        البيئي       األداء       عهمية      تٍدؼ

        البيئة.     عمى         الهؤسسة     ألثر      أفضؿ     فٍـ  - 0
         كالبيئي.           كالتشغيمي        اإلدارم        لمقياس      أساس       تكفير- 7

            الهستخدهة.         كالهكاد        الطاقة       كفاءة        لتحسيف         الهتاحة       الفرص       تحديد- 2
      لٍا.      هخطط    ٌك     كها      تسير         البيئية          كالغايات        األٌداؼ      كاىت     إذا    ها       تحديد  - 1

             كالتشريعية.           القاىكىية         لمجكاىب          التزاهٍا       إثبات- 2

         الهخصصة.         لمهكارد       األىسب         التكزيع       تحديد- 3

                                      زيادة الكعي هف طرؼ العاهميف كالهجتهع.  - 4

   :       البيئي       األداء        مؤشرات  :      رابعا  

                                                                االداء البيئػػػي بتػػػيثير الهؤسسػػػة عمػػػى الػػػىظـ الطبيعيػػػة الحيػػػة كالغيػػػر حيػػػة             تٍػػػتـ هؤشػػػرات 
                                      تساعد تمؾ الهؤشرات في تحديػد التػيثيرات   ،              الهاء.....الخ  ،            االرض الٍكاء  ،                       الهتضهىة لمىظـ البيئية

                     كلذا يجب أف تككف ٌذي   ،                                                               االكثر أٌهية كاظٍار كربط األٌداؼ البيئية لمهؤسسة كتطكير الهكظفيف
                                              تارة لدداء البيئي هتالئهة هع أٌداؼ الهؤسسة .             الهؤشرات الهخ

         الصػىاعي         لمتسػيير          الفرىسػية         لمجهعيػة       األداء        هؤشػرات      لجىة     طرؼ    هف         الهقترح         التعريؼ    إف
        هقارىػػة      ىظػػاـ    أك      هػػىٍج    هػػف     جػػزء    أك     لكػػؿ          الفعاليػػة      يقػػيس     كهػػي        ي هعطػػى  :     بيىػػً       األداء      هؤشػػر       تعتبػػر

  ص     2011  ص       )لحســــين ي                   اسػػػػتيراجية الهؤسسػػػػة                    هحػػػػدد كهقبػػػػكؿ فػػػػي اطػػػػار      ٌػػػػدؼ    أك      هخطػػػػط  ،       بهعيػػػػار
    .   (   151 ص

                      يٌػػك شػػخص أك شػػئ هػػا يقػػدـ   :                                                 أهػػا تعريػػؼ الهؤشػػر الػػكارد فػػي هكسػػكعة التسػػيير االدارم
ك كذلؾ أداة قياس ها يقدـ هالحظات هفيدة ي)   (p262 ،  Robetle Duff.1999                                                  هعمكهات ٌك
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   :  (    7002        بمقاسـ ،        سٍيمة ،  )                                                  بالىسبة لخصائص هؤشرات االداء البيئي تتهثؿ فيها يمي      أها
        البيئة.     عمى         كالضغكط         البيئية        لدحكاؿ      داللة     ذات      صكرة      تكفر    أف  -1
          التفسير.       كسٍمة       بسيطة         أف تككف  -2

           لمهقارىة.       أساسا      تكفر       دكلية        هعايير     عمى       تعتهد    أف-3

         همهكسة.        كبجكدة        بكفاءة         تكثيقٍا     يتـ    أف-4

       هكثقة.         إلجراءات      كفقا       فترات     عمى         تحديثٍا     يتـ    أف  -5
                           تككف ذات طبيعة هرىة حساسة.   أف   -6
                                        أف تككف كاقعية كتستىد الى بياىات صحيحة.  -7
                                                 أف تستطيع تكقع التغيرات التي تحدث في الهستقبؿ.  -8
                                    أف تعتهدعمى بياىات ذات سمسمة زهىية.  -9

   :                                          كيهكف تقسيـ هؤشرات االداء البيئي كها يمي

ـــة  - أ       تسػػػعى      التػػػي        األٌػػػداؼ       تحقيػػػؽ     هػػػدل    عػػػف          الهؤشػػػرات     ٌػػػذي       كتعبػػػر  :                مؤشـــرات الفعالي
                                                              إليٍػػا كتحػػدد الفغاليػػة بيىٍػػا قػػدرة الهؤسسػػة عمػػى خمػػؽ درجػػة عاليػػة هػػف             الػػى الكصػػكؿ          الهؤسسػػات

                                   التالـؤ بيف تركيبٍا االدارم كالبيئي.

ـــاءة        مؤشـــرات- ب        لكافػػػة       األهثػػػؿ          االسػػػتخداـ      قػػػدرة     هػػػدل     عمػػػى          الهؤشػػػرات     ٌػػػذي      تعبػػػر  :        الكف
                                    أف الكفايػة االقتصػادية لمهؤسسػة كتتكػكف                        تحقيؽ األٌداؼ حيػث تبػيف    في         الهتاحة        اإلىتاج       عىاصر

                                       هف الكفاءة التقىية كالكفاءة الكظيفية. 

ــــة        مؤشــــرات  - ج         تىتجٍػػػػا      التػػػػي          الهخرجػػػػات      كهيػػػػة     عمػػػػى          الهؤشػػػػرات     ٌػػػػذي      تعبػػػػر  :         اإلنتاجي
   :                             هحددة كتعىي الكفاءة االىتاجية       زهىية      فترة     خالؿ         الهدخالت

                       باسػػتخداـ هقػػدار هحػػدد أك                                                  اىتػػاج اكبػػر قػػدرههكف كأفضػػؿ ىكعيػػة ههكىػػة هػػف الهخرجػػات   -
                        ىكعية هعيىة هف الهدخالت.

                                                                    االىتػػػاج قػػػدر هحػػػدد كىكعيػػػة هعيىػػػة هػػػف الهخرجػػػات باسػػػتخداـ أقػػػؿ كهيػػػة ههكىػػػة هػػػف   -
         الهدخالت.

                                          درجػػػة االشػػػباع ك التػػػػى تيخػػػذ عػػػدة أشػػػكاؿ كالقيهػػػػة      هػػػدل      تقػػػػيس  :        النتـــائج        مؤشـــرات  - د
   أك   ،                          الٍػػدؼ فػػي شػػكؿ هسػػتكل الىشػػاط                        كتقػػيس درجػػة أك عػػدـ تحقيػػؽ   ،                           الهىتظػػرة أك القيهػػة الهحققػػة

                                  تكاليؼ أك ٌاهش هحقؽ كها الى ذلؾ.
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        الكقػكؼ     خػالؿ    هػف           باإلىتاجية      تٍتـ      التي          الهؤشرات        هجهكعة    ٌي  :        الوسائل        مؤشرات  - ه  
     .   ىسب     شكؿ    في       غالبا       كتظٍر           الهستخدهة                   اىطالقا هف الكسائؿ    ،        الهحققة         الىتائج     عمى

  ،      العهػؿ      بيئػة     حػكؿ         هعمكهػات     عمػى         بالحصػكؿ          الهؤشػرات     ٌػذي       كتسه   :       البيئة        مؤشرات  - و
         البيئيػػػة        األحػػكاؿ       كتكضػػػ        هىظهػػة       فتػػرات     عمػػػى         هسػػتحدثة  ،      كسػػػٍمة       بسػػيطة         الهؤشػػػرات     ٌػػذي       كتكػػكف

         البيئة .     عمى         كالضغكط

   :       البيئي       األداء    عن         التقرير  :      خامسا

           لعهمياتٍػػا         التابعػػة         البيئيػػة        األٌػػداؼ     عمػػى           هعمكهاتٍػػا       تحتػػكم    أف    بػػد   ال          الهؤسسػػات        تقػػارير    اف
ػذي         الرؤيػة    عػف       الىظػر     بغػض        العاهػة          لمىظريػات      ٌاهػة        اتصػاالت     عمػى      تحتػكم    أف    بػد   ال         الخطػكات      ٌك

    أف         الشػػركات    هػػف      يطمػػب         الهتحػػدة     لدهػػـ        التػػابع         التىظػػيـ    أف     حيػػث  ،       الطػػارئ         التخطػػيط     هثػػؿ         الهعيىػػة
   (.  53  ،ص    7003      ربيعة،  ،     رحهة             التابعة لٍا )         الهعيىة         البيئية          الهؤثرات    عف       كاضحة      صكرة      تىشر

      بشػكؿ       تزايػد    قػد        البيئػي         التقريػر    هػف      هعيف     ىكع      بىشر      تقكـ      التي          الهؤسسات     عدد    أف       كيالحظ
           كالصػػػىاعات        الطاقػػػة      قطػػػاع    فػػػي      تعهػػػؿ       كالتػػػي        التمػػػكث     ذات                 الهؤسسػػػات الضػػػخهة    أف     كهػػػا       همحػػػكظ

       زهىيػة       لفتػرة        كاألهػاف       الصحة    عف                بيئية كهعمكهات        بياىات      بىشر      تقكـ         التشييد      قطاع    أك            االستخراجية
 .     طكيمة

      ٌىػػػاؾ      كلكػػػف  ،       كاألداء           كالهشػػػاريع          السياسػػػات    عػػػف         تفصػػػيمية        بياىػػػات         البيئيػػػة          التقػػػارير      كتضػػػـ
       أرقػاـ     خػالؿ    هف      كذلؾ          البياىات     عمى        لمحصكؿ      أخرل       أطراؼ            اعتهدت عمى      التي          الهؤسسات     بعض

 .        الهؤسسات        كهجاالت         لمشكاكل           التمفكىات
    هػػف      تطمػب          األكركبيػػة       السػكؽ          كتعميهػػات         الهتحػدة         الههمكػػة         تعميهػات     فػػإف        الهثػاؿ      سػػبيؿ      فعمػى
ػا البيئيػة    عػف     سػجؿ     ىشر          الهؤسسات      ٌػذا    فػي       01000       لديػزك          القياسػية           الهكاصػفات        كتختمػؼ  ،               أثاٌر

  .       السجؿ     ٌذا     ىشر     عمى      تجبر   ال     حيث       الشيف
        تقارير        بإىتاج      تقكـ          الهؤسسات      هعظـ    أف     ىجد       فإىىا  ،       البيئي         التقرير       ىتائج     إلى         بالرجكع      كلكف

رية      ضغكط      تكجد     ألىً  ،    بٍا     تقـ    لـ           هشاكؿ إذا       تكاجً    قد      ألىٍا       بيئية            كالجهاعػات          الحككهات    هف        جٌك
  .         البيئية          البياىات   عف        بتقرير          الهؤسسات      تقكـ    أف     أجؿ    هف         البيئية

   :    يمي    ها     حيث    هف        البيئي       األداء    عف      تفص       التي          البياىات        البيئي         التقرير       يتضهف
  .        كالمكائ           لمقكاىيف      طبقا        لمشركة        البيئي         االلتزاـ  - 0
  .       البيئية        اإلدارة      ىظاـ      جكدة     عمى      تؤكد      التي           كالتراخيص          الشٍادات          بهتطمبات         االلتزاـ  - 7
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  .       الهالية       السىة    في         الهؤسسة      طريؽ    عف          اقتىائٍا    تـ      التي         البيئية         الثابتة       األصكؿ  - 2
  .      لهؤسسة         البيئية           االلتزاهات  - 1
  .       الجارية         البيئية           الهصركفات      بىكد  - 2
  .     حققتً      الذم        البيئي          االقتصادم        العائد  - 3

   :       البيئي             أنواع االداء  :      سادسا

                                                                            االداء البيئػػي هػػػرتبط بتحقيػػػؽ الهتطمبػػػات كاالٌػػػداؼ البيئيػػة لمهشػػػركع فػػػي الهحافظػػػة عمػػػى 
ا الهختمفة        كهاليػا   ،       ككصػفيا  ،     كهيػا                         كيتـ قياس االداء البيئي   ،                                               البيئة كالحد هف التمكث كهعالجة أثاٌر

                   ـ كتقارير هستقمة.                                                                    عىً ضهف القكائـ الهالية التقميدية كااليضاحات الهتههة لٍا أك عبر قكائ       كيعبر

                   كيهكػف تقسػيـ االداء  ،                                                               كيعكس االداء البيئي الجٍكد الهبذكلػة لحهايػة البيئػة كالتفاعػؿ هعٍػا
ها    :  (      7002                 )سٍيمة ، بمقاسـ ،              الى ىكعيف ٌك

   :                    األداء البيئي السمبي  - 7  

ػا   ،                                                                كيحصؿ هف خالؿ االىتٍاكات كالهخالفات البيئية التي يقكـ بٍا الهشػركع             كهػف هظاٌٌر
    :      االتي

                                                                 هعدالت التمكث عف الحدكد الهسهكح بٍا كاالثر السمبي لذلؾ عمى البيئة.       زيادت  - أ

                                  هراعػاة لمضػكابط كاالعتبػارات البيئيػة                                    ر لمهػكارد كالثػركات الطبيعيػة هػع عػدـ              االستغالؿ الجائ  - ب
                                                    كعدـ تعكيض الفاقد البيئي كتحقيؽ االستداهة البيئية في   ،                              كتيثير ذلؾ عمى البيئة الهحيطة

         الهكارد.    تمؾ 

                                                                                 عدـ االلتزاـ بيليات االىتاج الىظيؼ كاالستثهار في االصكؿ االىتاجيػة ذات الهالئهػة البيئيػة   - ج
                                                                           التي تساٌـ في خفض كهيات التمكث كتقميؿ الطاقة الهسػتخدهة كىكعٍػا كتخفػيض هسػتكل 

                               الضكضاء كالضجيج الصىاعي كغيري.

             يخدـ البيئة.                               هف الهخمفات كعدـ ادارتٍا بشكؿ                    التخمص الغير هىتظـ  - د

                                                                           عػػدـ االٌتهػػاـ بتػػكفير بيئػػة عهػػؿ داخميػػة سػػميهة هػػف خػػالؿ تػػكفير هعػػدات السػػالهة الهٍىيػػة   - ق
                                                                        كبراهج التدريب كالتكعية البيئية كاالىدهاج في الهشاركة الهجتهعية الهحمية.
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   :                     االداء البيئي االيجابي    - 2  

            لمهشػركع يػتـ             اسػتراتيجية                                                       يحصؿ االداء البيئي االيجابي في األساس هف كجكد رؤية بيئية
         كاالهتثػاؿ   ،                     هع الهتطمبات البيئية       تتالءـ   كي                                                 بهقتضاٌا تطكير أساليب التشغيؿ كاالىتاج كالتسكيؽ ل

   :        كاآلتي                كهف ٌذي الهظاٌر   ،                                   لمقكاىيف البيئية كالهعايير السائدة

كيتطمب ذلؾ ، أف تككف هعدالت التمكث كالىفايات ضهف الحدكد الهسهكح بٍايجب - أ
 الهشركع في اصكؿ كهعدات كهراقبة كضبط التمكث كالتحكـ فيً.استثهار 

        كاختيػػػػار   ،                        بتحميػػػػؿ دكرة حيػػػػاة الهىػػػػتج  ،                                              هراعػػػػاة قكاعػػػػد كتطبيقػػػػات االىتػػػػاج الىظيػػػػؼ كالهسػػػػتداـ- ب
      اآلالت        كاقتىػػػاء   ،                                        كاىتٍػػػاج أسػػػاليب ككسػػػائؿ اىتػػػاج هالئهػػػة بيئيػػػا  ،                       هػػػدخالت العهميػػػة الصػػػىاعية

                  طاقة أقؿ كاىتاجية           باستخداـ                        تراعي االعتبارات البيئية                                     الصىاعية كخطكط االىتاج الحديثة التي
                             كاالعتهػاد الجزئػي أك الكمػي عمػى   ،                                             أعمى كتخفيض الضجيج كالضكضاء الهصػاحبة لمصػىاعة

                      هصادر الطاقة الىظيفة.

                                                                                  تحسػػػػيف بيئػػػػة العهػػػػؿ الداخميػػػػة كتػػػػكفير هعػػػػدات السػػػػالهة الهٍىيػػػػة كالبيئيػػػػة لمعػػػػاهميف كالزائػػػػريف   - ج
          بالهشركع.

                                                                                   اـ ببراهج تعكيض الفاقد البيئي كاعادة التٍيئة البيئية لمهكاقع الهستغمة كعمى األخػص فػي       االلتز   - د
                                                                               الهشركعات التي تستخدـ الهكارد الطبيعية كهصدر لمهكاد الخاـ الداخمية في الصىاعة.

                                                                                       القياـ ببراهج االصحاح كالهعالجة البيئية لمتمكث كاالثار البيئية السمبية التػي قػد تحصػؿ بفعػؿ   - ق
                                 كهعالجػػة الهيػػاي كاألراضػػي كالعقػػارات   ،                                          ىشػػطة الهشػػركع هػػف خػػالؿ هعالجػػة االصػػابة الهرضػػية أ

ا.                 الهمكثة كغيٌر

                        بالعهميػات التشػغيمية الػى           كارتباطػً                                                ككذلؾ يهكػف تقسػيـ أىػكاع االداء البيئػي بحسػب تكقيتػً 
   :                 االىكاع التالية

    (:        الوقائي )                    االداء البيئي السابق   -

                   كيتهثػؿ فػي التخطػيط  ،                  قبؿ هرحمة التشغيؿ                                ءات كالتدابير البيئية الهتخذة               عبارة عف االجرا
                  كتحسػيف بيئػة العهػؿ   ،                     الىظيؼ كتخفػيض التمػكث        ل ىتاج                     كاقتىاء االصكؿ الالزهة   ،                كالتدريب البيئي

                                            كتكفير أجٍزة السالهة الهٍىية لمعاهميف كغيري.  ،         الداخمية
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   :                                     االداء البيئي المصاحب )أثناء التشغيل(-

                يظٍػػػر هػػػف تجػػػاكزات                                                           كيتهثػػػؿ فػػػي الرقابػػػة عمػػػى االداء البيئػػػي أثىػػػاء التشػػػغيؿ كرصػػػد هػػػا  
ا                       كهػػف صػػكرة اقتىػػاء أجٍػػزة   ،                                                             كاىحرافػػات فػػي سػػبيؿ التصػػحي  الفػػكرم لٍػػا كهىػػع تراكهٍػػا كاسػػتهراٌر

ا.                                                                                    قياس كهراقبة التمكث كاجراء االختبارات العهمية الالزهة لمتربة كالهياي كالٍكاء كغيٌر

    (:                  يئي الالحق )العالجي         االداء الب  -

                                                                           كيتهثػػؿ فػػي بػػراهج االصػػحاح كالهعالجػػة البيئيػػة لهػػا قػػد يظٍػػر هػػف اىتٍاكػػات بيئيػػة بعػػد     
                                     كهعالجة التربػة كهصػادر الهيػاي الهمكثػة   ،                                               ىتٍاء االىتاج كهف أٌـ صكرة هعالجة األضرار الصحية ا

          كغير ذلؾ.
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    :       مقدمة
                                                                              تكاجػػً الهؤسسػػة فػػي الكقػػت الػػراٌف عػػدة تحػػديات هىٍػػا كيفيػػة قيػػاس كتقيػػيـ أدائٍػػا البيئػػي 
                                                                                      بٍدؼ التقميػؿ أك الػتخمص الىٍػائي هػف التػيثيرات السػمبية لدىشػطة الصػىاعية عمػى الهحػيط البيئػي 
                                                                                   بهػػا يحقػػؽ لٍػػا هػػف عكائػػد اقتصػػادية كيحػػافظ عمػػى ديهكهػػة ىشػػاطٍا كاسػػتهراريتٍا هػػف خػػالؿ األداء

                                                                             لذا فػاف األهػر يقتضػي التحسػيف الهسػتهر فػي أدائٍػا كفعاليػة أىظهػة قيػاس كتقيػيـ األداء   ،         الهستداـ
                                          كتكفير هختمؼ الهعمكهات عمى جهيع الهستكيات   ،                                           البيئي لتحديد الهستكل الحقيقي ألداء الهؤسسة

     قيػيـ                                                                                بغية تكجيً قرارات الهؤسسة كسياسػتٍا حيػث سػيتـ التطػرؽ فػي ٌػذا الهبحػث هفٍػـك كأٌػداؼ ت
                                           االداء البيئي كهؤشراتً ككذلؾ اجراءاتً .

   :                         مفيوم تقييم االداء البيئي  :    أوال
                         يبيىػػػً هػػػىٍج لتسػػػٍيؿ قػػػػرارات      01020                                           يعػػػرؼ تقيػػػيـ االداء البيئػػػي كفقػػػا لهكاصػػػفة االيػػػزك   

        كتقيػػػػيـ          البياىػػػػات        كتحميػػػػؿ                                                         االدارة بخصػػػػكص االدام البيئػػػػي لمهؤسسػػػػة باختيػػػػار الهؤشػػػػرات كجهػػػػع
       كالفحػػص            الهعمكهػػات        كتكصػػيؿ          التقػػارير       إعػػداد           لمهىظهػػة ك        البيئػػي       األداء         لهقػػاييس      كفقػػا           الهعمكهػػات

   (. 6 ص  ،     7002  ،                       ٌذا الهىٍجي )عبدالحميـ                          الدكرم كفي الىٍاية تطكير
                                           يعهميػػة تقيػػيـ األداء ىتيجػػة تطبيػػؽ ىظػػاـ االدارة   :                                  كهػػاعرؼ تقيػػيـ االداء البيئػػي عمػػى أىػػً  

                                            لكػؼء الػذم يسػاعد عمػى كضػع هعػايير بيئيػة لهعرفػة                                           البيئية كاألٌداؼ الهرجكة هف الىظاـ البيئػي ا
 Lateef) .  ،     7006  ،    737 )       االٌداؼي                                 ها اذا كاىت الهؤسسة قد حققت ٌذي

                                                             يكسػػيمة اداريػػة لتقيػػيـ االداء البيئػػي هصػػههة لتقػػدـ لػػالدارة هعمكهػػات   :                كيعػػرؼ كػػذلؾ بيىػػً  
              كػػػاف األداء يفػػػي                                                                    هعػػػكؿ عميٍػػػا كقابمػػػة لمتقيػػػيـ عمػػػى أسػػػاس هػػػا ٌػػػك هتحقػػػؽ هػػػف األداء البيئػػػي كاف 

   (.   224 ص  ،     7007  ،                                                  بالهعايير الهكضكعة هف قبؿ ادارة الشركة أـ الي )ىجـ

                                          يعهمية رسهية لقياس كتحميػؿ ككتابػة التقػارير   :                                      ككذلؾ يعرؼ تقييـ األداء البيئي عمى أىً  
  ،     7002  ،                                                                       الخاصػػػة بػػػاالداء البيئػػػي ألم هؤسسػػػة هقابػػػؿ كضػػػع الهعػػػايير هػػػف قبػػػؿ االدارة ي)دركيػػػش

       (.   077 ص

        هؤشػػػرات،  ل                  ك آليػػػة تعتهػػػد عمػػػى اٌ ػػػ           داء البيئػػػي  أل          أف تقيػػػيـ ا   ج     ىسػػػتىت         السػػػابقة          التعػػػاريؼ    هػػػف
                        اذ كافػػة التػػدابر البيئيػػة   تخػػ           دارة فرصػػة ا إل     ا ى                 داء البيئػػي بغػػرض هػػ أل                    ى إبػػراز هػػدل فعاليػػة ا لػػ     ٍػػدؼ إ ت

. ل         كالقرار ا      الـز
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  :                                                              يتض  لىا هها سبؽ بيف تقييـ األداء البيئي يرتكز عمى األسس التالية  ك 
  .                                 كهية عف الكضعية البيئية لمهؤسسة                  الحصكؿ عمى هعطيات   -

                      عطيػات هػع هعػايير لػػدداء                                                      تفسػير الهعطيػات هػف خػالؿ كضػع هؤشػرات تسػه  بهقارىػة ٌػذي اله   -
  .                             الفركؽ الهتعمقة بٍذي الهعايير            التعرؼ عمى          بحيث يتـ

  .                                   استدراج الىتائج هف أجؿ اإلفصاح عىٍا     -    
   :  (    7006      )صبرم،         يئي هايمي                            كيجب أف يشهؿ تقييـ االداء الب  

        البيئي.        التمكث     إلى      تؤدم      التي        األخطاء      لرصد  :       الفنية         الناحية    من       تقييم  -
      كهػػدل        البيئػػي        الىظػػاـ       إتبػػاع    فػػي         الهؤسسػػة         إهكاىيػػة        لهعرفػػة  :        الماليــة         الناحيــة    مــن       تقيــيم  -

        التمكث.      لهىع        الكافي       الهاؿ      تكفر

         الهىشية         إهكاىية      كهدل        لمبيئة         السالبة           التشغيمية       اآلثار       كيشهؿ  :        البيئية         الناحية    من       تقييم  -
          هعالجتٍا.    في

   :                         أسباب تقييم االداء البيئي  :      ثانيا

     يمػػي    هػػا       أٌهٍػػا        األسػػباب    هػػف            إلػػى هجهكعػػة      يرجػػع          الهؤسسػػات    فػػي        البيئػػي       األداء       تقيػػيـ    إف
   :  (    7002  ،        )لعبيدم

         الػػػدعاكل       تزايػػػد     إلػػػى             البيئيػػػة أدل           اإللتزاهػػػات     حجػػػـ       زيػػػادة    ثػػػـ     كهػػػف        البيئػػػة      تمػػػكث       هعػػػدالت      كثػػػرة  - 1
    فػي           التشغيمية         أعهالٍا       تتسبب      التي          الهؤسسات    هف        الكثير    ضد         أصحابٍا       كسبٍا      التي          القضائية
         بالبيئة.        اإلضرار

                                       السػػػمطات الحككهيػػػة عمػػػى الهؤسسػػػات الهخالفػػػة      قبػػػؿ    هػػػف         الهاليػػػة           كالغراهػػػات          العقكبػػػات      كقػػػكع  - 1
                        الكػافي عػف أدائٍػا البيئػي                                      أدل الى الزاـ الهؤسسات بضػركرة االفصػاح   ،                        لمقكاىيف كالىظـ البيئية
                    بصكرة دكرية هىتظهة.

                                                   ىتيجة اٌتهاـ الهؤسسات بالبيئة كتقييـ االداء االلزاهي   ،                                    زيادة االٌتهاـ بالصحة كاالهاف كالبيئة  - 1
     لٍا.

         الهاليػػػة            بالهعمكهػػػات         الهصػػػمحة             كاألطػػػراؼ ذات        الجتهػػػع             بسػػػبب اٌتهػػػاـ  ،       البيئػػػي       الػػػكعي        اىتشػػػار  - 4
ا الهؤسسػات        البيئػي        بػاألداء          الهتعمقػة         الهالية      كغير                           بٍػدؼ تقيػيـ الهؤسسػة بصػكرة  ،                      كالتػي تىشػٌر

                                  هها يىعكي عمى قرارات الهستثهريف.   ،        هكضكعية
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          الهؤسسػات      قػدرة     هػدل    عػف       الكشػؼ      بٍػدؼ  ،        البيئيػة          التكػاليؼ         هعمكهػات     عمػى        اإلدارة     طمػب       زيادة- 5
      هىاسػب                                               كالتي تتهثؿ في تقػديـ هىػتج ذك جػكدة عاليػة كبسػعر   ،                        تحقيؽ أٌداؼ استيراتيجية     عمى

                                                  كدكف االضرار بالبيئة )اىتاج هىتجات صديقة لمبيئة( .

   :       البيئي       األداء      تقييم        أىداف  :      ثالثا
   :  (    7070            بمعباس،أهاؿ، )    يمي    ها       تحقيؽ        البيئي       األداء       تقييـ       عهمية      تٍدؼ

        البيئة.     عمى         الهؤسسة     ألثر      أفضؿ     فٍـ  - 0
         كالبيئي.           كالتشغيمي        اإلدارم        لمقياس      أساس       تكفير  - 7
           الهستخدهة.         كالهكاد        الطاقة       كفاءة        لتحسيف         الهتاحة       الفرص       تحديد  - 2
     لٍا.      هخطط    ٌك     كها      تسير         البيئية          كالغايات        األٌداؼ      كاىت     إذا    ها       تحديد  - 1
            كالتشريعية.           القاىكىية         لمجكاىب          التزاهٍا       إثبات  - 2

         الهخصصة.         لمهكارد       األىسب         التكزيع       تحديد  - 3
                   العالقات هع العهالء.                                            زيادة الكعي هف طرؼ العاهميف كالهجتهع كتحسيف   - 4

   :       البيئي       األداء       تقييم       فوائد  :      رابعا

    هػف       عميٍا         الهتحصؿ                جدا فالهعمكهات     هٍـ        البيئي       األداء        لتقييـ          بتىفيذٌا         الهؤسسة        التزاـ    إف
    (:     7000  ،     بركش )   يمي              الهؤسسة فيها      تفيد    أف      يهكف        البيئي       األداء       تقييـ     خالؿ

        البيئي.       األداء      شركط     كضع     خالؿ    هف        الهٍهة        األىشطة      جهيع       تحديد  - 0

        الهٍهة.         البيئية       اآلثار       تحديد  - 7

  .      التمكث    هف          كالكقاية         البيئية       ل ثار      أفضؿ       تسيير         إهكاىية       تحديد  - 2

        البيئي.       األداء     خالؿ    هف          الهشتركة         الرغبات       تحديد  - 1

         الهؤسسة.        فعالية       تحسيف  - 2

             اإلستراتيجية.       الفرص       تحديد  -6 

   :       البيئي       األداء              مؤشرات تقييم  :      خامسا
  ،        تقكيهٍػا  ،       حميمٍػا ت  ،        البيئيػة        الهشػكالت     تعػيف   فػي       أساسػية     أداة       البيئػي      األداء       هؤشػرات      تعتبػر

                                                                كذلػػؾ هػػف أجػػؿ هعرفػػة هػػا اذا تهكىػػت الهؤسسػػة هػػف تحقيػػؽ أٌػػداؼ البيئػػة هػػف   ،         األكلكيػػات     حديػػد ت  ك 
      عدهً.
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   :             األداء البيئي      مؤشر       مفيوم  - 7
                    التػي يهكػػف اسػػتخداهٍا                                                               تعػرؼ هؤشػػرات األداء البيئػي بيىٍػػا يتمػػؾ الهقػاييس الكهيػػة كالهاليػػة

                                                                                 الدارة كقيػػػاس كتقيػػػيـ األداء البيئػػػي فػػػي الهؤسسػػػات بٍػػػدؼ رفػػػع هسػػػتكل كفػػػاءة كفعاليػػػة أىشػػػطتٍا 
                                 عمػػى اهكاىيػػة خفػػض تكاليفٍػػا البيئيػػة   ،                                           كتسػػميط الضػػكء عمػػى كيفيػػة تحسػػيف أدائٍػػا البيئػػي  ،        البيئيػػة

              مفػػػة عمػػػى هسػػػتكل                            تسػػػه  بػػػاجراء الهقارىػػػات الهخت  ،                                      كتقػػػديـ هعمكهػػػات كبياىػػػات هكضػػػكعية كدقيقػػػة
                                                                              كتسػػاعد فػػي ىفػػس الكقػػت عمػػى اعػػداد التقػػارير البيئيػػة لػػدعـ كترشػػيد القػػرارات الهختمفػػةي   ،        الهؤسسػػة

   (.  60 ص  ،     7000  ،     )عمى

   :                          أىداف مؤشرات االداء البيئي- 2
   :  (    7000  ،                                                تتهثؿ أٌداؼ هؤشرات االداء البيئي في ها يمي)دركيش

       هعيىة.                                             هقارىة االداء البيئي لمهؤسسة خالؿ سمسمة زهىية  - أ
                                            تسميط الضكء عمى اهكاىية تحسيف االداء البيئي.  - ب
                                السعي الى تحقيؽ االٌداؼ البيئية.  - ج
                                         التعرؼ عمى اهكاىية خفض التكاليؼ البيئية.  - د
                                كهػػا تسػػٍؿ اعػػداد التقػػارير البيئيػػة   ،                                                   هقارىػػة األداء البيئػػي بػػيف الهؤسسػػات الصػػىاعية الههاثمػػة  - ق

                داخميا كخارجيا.

    :       البيئي       األداء       تقييم        مؤشرات- 3
      جاىػػب    فػػي        الهحقػػؽ        التحسػػف     حػػكؿ         الهؤسسػػة       إلدارة         هعمكهػػات        البيئػػي       األداء        هؤشػػرات      تقػػدـ

   ،        أىشطتٍا       جكاىب    هف

   :  (    7000  ،            ساكر ك رايس )       التالية        األقساـ     إلى        البيئي       األداء        هؤشرات       تقسيـ      يهكف       كلٍذا

   :        البيئية        اإلدارة        مؤشرات  - أ
   :    يمي     بها      تختص      التي         لمهؤسسة        البيئي       األداء     عمى         لمتيثير        اإلدارة         هجٍكدات        كتتضهف

          كالسياسة.              كاإلستراتيجية        الرؤية  -

         البيئية.        ل دارة          التىظيهي        الٍيكؿ  -
                                 ىظـ االدارة كالتكثيؽ الهتعمؽ بٍا.  -
         البيئية.          بالهسائؿ       الخاص        اإلدارم         االلتزاـ  -
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         الهصمحة.     ذات           كالخارجية          الداخمية         باألطراؼ         االتصاالت  -
: البيئية الحالة مؤشرات -ب  

        لمبيئػػة         الدكليػػة    أك          اإلقميهيػػة    أك         الهحميػػة         البيئيػػة        الحالػػة    عػػف         هعمكهػػات      تػػكفر          الهؤشػػرات     ٌػػذي
         كالتربػػػػػة        الٍػػػػػكاء    فػػػػػي        التمػػػػػكث         تركيػػػػػزات  ،         العالهيػػػػػة         الحػػػػػرارة       هتكسػػػػػط  ،       األكزكف      طبقػػػػػة     سػػػػػهؾ  :    هثػػػػػؿ
    الخ   ...       كالهياي

   :       البيئي       األداء        مؤشرات  - ج

   :      قسهيف     إلى          الهؤشرات     ٌذي        كتىقسـ

       لمهىػػػتج         الفىيػػػة           كالهقػػػاييس         الحيػػػازة      قيػػػاس        بهجػػػاالت        كتتعمػػػؽ  :      بيئيـــة         تشـــغيمية        مؤشـــرات  -
 .        الهخمفات        كتصريؼ                الهىتج العهمية         إستعهاؿ         كهقاييس         العهمية

        إجهػػالي     هثػػؿ           بالهخرجػػات          الهؤشػػرات    هػػف       الىػػكع     ٌػػذا        كيتعمػػؽ  :       البيئــي      األثــر        مؤشــرات    -
 .       الغازات         كاىبعاث         كالطاقة         كالهياي        الهكاد        إستٍالؾ  ،         الهخمفات
   :       البيئي       األداء       تقييم         إجراءات  -     سادسا

   :  (    7002                سٍيمة ، بمقاسـ ،     يمي )      فيها        البيئي       األداء       تقييـ         إجراءات       تتهثؿ
        الهػػػكاد      يحػػػدد               ٌػػػذا الهجػػػاؿ أف    فػػػي                يجػػػب عمػػػى الهراجػػػع   :          التشـــغيمية          العمميـــات     فحـــص- 0

         كالضػػجيج         الضكضػػاء       ككػػذلؾ        البيئػػة                كتيثيراتٍػػا عمػػى                  التصػػىيع كخصائصػػٍا    فػػي           الهسػػتخدهة        األكليػػة
        الحيػاة       أشػكاؿ     عمػى        هباشػرة     غيػر    أك             تػؤثر هباشػرة      التػي        التمػكث       أشػكاؿ     ككػؿ           االٌتػزازات          كاإلشاعات
    عػػػف                 الجٍػػػات الهسػػػؤكلة    هػػػف          الهفركضػػػة         البيئيػػػة           كالهعػػػايير          بالضػػػكابط           كهقارىتٍػػػا          الطبيعيػػػة          كالهػػػكارد
         الهكاد.      ٌذي         استخداـ      بشيف        البيئة       حهاية

      خبػرة                         هػف الهراجػع أف يكػكف لديػً       تتطمػب  :         فاعميتيـا        وتحديـد          المعالجة         إجراءات       تقييم  - 2
         الكحػػدات       هختمػػؼ     قبػػؿ    هػػف          اعتهادٌػػا        الكاجػػب                    األسػػاليب كالههارسػػات       تحديػػد       هسػػيلة    فػػي       كاسػػعة      فىيػػة

                   الهكارد الطبيعية.         استٍالؾ        كترشيد        التمكث     عمى         لمسيطرة           االقتصادية
      طبقػا         الهحػددة          الهقػاييس    أم  :        تحسـينيا   و        البيئـة        لحمايـة          المفروضـة          المعايير        مراعاة  - 2
         لمتكييؼ.           كالقابمية         كالكضكح          بالهركىة          الهعايير     ٌذي      تتصؼ    أف              الهسهكح كيجب        التمكث          لهستكيات

      التػي           كالتكػاليؼ        التمػكث     هىػع       هعػدات    فػي      تصػرؼ      التػي          التكػاليؼ  :         التكـاليف     بين          المفاضمة - 2
         الىقديػػة    ات      لمػػكفر          تحقيقٍػػا      كهػػدل      كحػػدة    كػػؿ     عمػػى          فاعميتٍػػا               التمػػكث كتحديػػد         لهكافحػػة      تصػػرؼ
       طبيعػػة     فٍػػـ     إلػػى       يىصػػرؼ      عمهػػي      أسػػاس     عمػػى       العهػػؿ         أكلكيػػات       ترتيػػب  ،       البيئػػي      األثػػر        كتقيػػيـ
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ػا      فيٍػا      ظٍػرت      التي        الظركؼ  ،         أسبا بٍا  ،        الهشكمة        الػالـز          كالتحميػؿ       الػزهف      هػركر    هػع         كتطكٌر
           كاجتهاعيا.       كفىيا       هاديا           لهعالجتٍا

: داء البيئي ألبتقييم ا االىتمام: أسباب سابعا  

لالٌتهاـ بتقييـ األداء البيئي هف أٌهٍا ٌىاؾ عدة أسباب 
: (117،ص1715)العبيدم،  

هقابمة التشريعات البيئية .-1  

القبكؿ االختيارم الهتزايد لمهيريف الدارة االثار البيئية لمهشركعات .-1  

تزايد عدد الهساٌهيف كالهستثهريف االخالقييف .-1  

مية كالقكهية تشجيع الهؤسسات التعميهية كاألجٍزة الحككهية الهح-4
 كالدكلية الىتاج ٌذي الهعمكهات .

هساعدة اإلدارة في أداء أىشطتٍا البيئية .-5  

تزايد عدد الهؤسسات التي تتبىى هفٍـك الكفاءة االقتصادية البيئية -6
كهحرؾ هىطقي الدارة ككيسمكب يعزز استيراتيجيات تشجع كتصكف 

ٌي هصطم  يعبر عف  الشرعية االجتهاعية )كالكفاية االقتصادية البيئية
االستخداـ الجيد لمهكارد البيئية الهتاحة لهقابمة أٌداؼ اقتصادية كبيئية ، 

ىجاز الهخرجات بيقؿ هف هستكل الهدخالت .هأك ب                                                    عىى تحقيؽ كا 

: ثامنا :ابعاد تقييم االداء البيئي  

:(7003ربيعة ،) رحهة ،  ي ها يميفبعاد ألا يذٌتمفة كتتهثؿ هخداء البيئي أبعاد ألتقييـ ال   

هثابة إجراء بداء البيئي ألر تقييـ ابيعتهف خالؿ ٌذا البعد البعد التشريعي والقانوني:   -7
ة ىيىشطة التهكيألة بعد إىشاء كتشغيؿ عدد هف اىطقة هعيىي هف حككهي لتقييـ الكضع البيئي

فيذ تمؾ ىيجة تجابية كالسمبية عمى البيئة ىتيإلرات ايٍدؼ التعرؼ عمى التيثبطقة، ىهلا يٍذب
جراء ذا طبيعة إقميهية .إلذا اٌيككف عادة ها ىشطة، ك ألا  
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داء البيئي كسيمة إدارية تتضهف ألر تقييـ ابيعت: هف خالؿ ٌذا البعد   بعد المراجعة البيئية -7
ؿ الهاية البيئة، كذلؾ هف خحدؼ ٌي حقيؽ فهؤسسة لتقييـ هكضكعي لكيفية  أداء عهؿ ا

هتطمبات لي الكفاء بافهؤسسة لدارية عمى التطبيقات البيئية كتقييـ سياسات اإلتسٍيؿ الرقابة ا
بالسياسات البيئية .  االلتزاـحديد هدل تالبيئية، ك   

داء البيئي  كسيمة لمهحافظة عمى ألر تقييـ ابيعتهف خالؿ ٌذا البعد  بعد التمية المستدامة: -2
م ألؿ هف حد التمكث، كالتصدم القإلتمكثٍا أك اا أك ٌكر ٌع تدىٍا، كهب كاالرتقاءهككىات البيئة 

ٍدؼ عدـبي خكاص البيئة، فير يتغ  

هاية حياة البيئية، كيطمؽ عمى ذلؾ هفٍـك لحارسة تضر باهه مأ كية لحات اىضرار بالكائإلا 
 البيئة .

ي فذا البعد، أداة فعالة ٌؿ الداء البيئي هف خألر تقييـ اب:يعتبعد المحاسبة المستدامة   -1
 داء البيئي كألف ايحسهىٍا تٍدؼ بحيث يككف الهعمكهات البيئية، لا  باستخداـالتحميؿ كالتقييـ 

جراءات إعداد التقارير االجتهاعي  هستداـ لداء األٍدؼ قياس كتقييـ اب                                        ، كتطكير أدكات كا 
ٍدؼ بهكية ىراهج التبثار السمبية الي تشي عف الدظـ لىهلعف طريؽ الفحص اكذلؾ لمهؤسسة، 

هكارد لهاية البيئة كاحى لضافة إإل، باةاإليجابيثار آلثار البيئية الضارة كتعظيـ اآلفيؼ اتخ
فاظ عميٍا . لحالطبيعية كا  

ذا ٌؿ الداء البيئي هف خألر تقييـ اب: يعت)المحاسبة الخضراء( بعد المحاسبة المالية البيئية -2
 البعد، كسيمة إدارية 

فيض التكاليؼ البيئية، كفحص تخي فدارة إلالتمكث كالفاقد، كدعـ اد هف لحي اف يتـ استخداهٍا 
تجات كخدهاتىأثر ه  

ستثهارات لمحد هف التهاـ بقرارات تقييـ اٌالرجية، كالخاهؤسسات عمى البيئة الداخمية كالكأىشطة ا
البيئية  االلتزاهاتداء البيئي، كأيضا التقرير عف تكاليؼ ألف ايحستثار العكسية عمى البيئة، ك آلا
ضرار البيئية.ألا ح الإص ع كالرقابة كىهلاصة بالخىشطة البيئية األي حدثت، كبياف اتال  
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ٍجية ىذا البعد، أداة هٌؿ الداء البيئي هف خألر تقييـ ابيعت دارية البيئية:إلبعد المحاسبة ا -3  
الزهة لية اىالعيهالية ك لهعمكهات البيئية الر كتكصيؿ ايحميؿ كتفستحديد كقياس  ك ت الٍدؼ هىٍا

البيئي . ف أدائٍايحستدافٍا ك ٌاز أىجي إفهؤسسة لهساعدة إدارة ال  

ذا البعد، سمسمة هف ٌؿ الداء البيئي هف خألر تقييـ اب: يعتدارة البيئيةإلبعد نظم ا  -4 
حتهمة كتقييهٍا، ككذلؾ تقييـ التشريعات كالسياسات لهثار البيئية اآلجراءات كالكسائؿ لتحديد  اإلا

.ي صكرة هعمكهات عاهة لمجهٍكرفٍا ىفصاح عإلة بالبيئة، كاٍتههلراهج ابكال  

   :       البيئي       األداء       تقييم        أساليب  :    سعا ا ت
         كضػػػع خطػػػة        يسػػػتمـز  ،       أىكاعػػػً        بهختمػػػؼ        التمػػػكث    هػػػف       لمخفػػػض      هػػػىظـ         لبرىػػػاهج         الهؤسسػػػة     كضػػػع    إف

       كدرجػة               ككهيػات كأىػكاع       هصػادر    عػف           الهعمكهػات        كتجهيػع          كالخطكات          اإلجراءات        كتحديد            إستراتيجية
       تتبىى    أف     البد           تحقيؽ ذلؾ       كبغية  ،         الهمكثات     ٌذي       تخفيض        لبدائؿ       الفىي          كالتقكيـ          الهمكثات     ٌذي      خطرة

    فػي        البيئػي         التكافؽ     لٍا          هها يحقؽ        البيئي       األداء        تكاليؼ        كرقابة       تخفيض    هف        يهكىٍا        أسمكبا         الهؤسسة
       تقيػػيـ    هػف         الهؤسسػة      تهكػف             أسػاليب كطػرؽ       تحديػد        يسػػتمـز     ذلػؾ       تحقيػؽ     كأف  ،      ههكىػة       تكمفػة     أقػؿ      حػدكد
   :  (    7002          بمقاسـ ،   ،     سٍيمة                      كتتهثؿ أٌـ االساليب في)        البيئي       األداء

          الهحاسػػبة       هىػػاٌج     أحػػد      يهثػػؿ        البيئػػي         التحميػػؿ    إف  :        البيئيــة         اإلداريــة          المحاســبة       أســموب 1-
        كتكضػي   ،        األخالقيػة          لمهفػاٌيـ      كفقا          الهتجددة         الهكارد               يتضهف استخداـ       كالذم  ،            اإلستراتيجية         اإلدارية

     كها         الهؤسسة      عاتؽ     عمى     تقع      التي           االجتهاعية           الهسؤكلية        كتكضي   ،        الهؤسسة      أداء     عمى        البيئة     أثر
      عميػػػً       تعتهػػػد       كالتػػػي           الهعمكهػػػات    هػػػف        العميػػػا        اإلدارة          بهتطمبػػػات        لمكفػػػاء              البيئػػػي أساسػػػا         التحميػػػؿ       يعتبػػػر
       بصػكرة             اإلسػتراتيجية         اإلداريػة          الهحاسػبة        أساليب     عمى       يىعكس    لـ     ذلؾ    أف    إال  ،            اإلستراتيجية          القرارات
ك       كاضحة      عمى         الهؤسسة       أىشطة       تيثير    عف           الهعمكهات    هف        الهزيد     إلى        اإلدارة      حاجة     عىً        ها ىتج     ٌك

      جديػػد     بعػػد       إضػػافة      تطمػػب      الػػذم      األهػػر  ،        الهؤسسػػة      أداء     عمػػى        البيئػػة     أثػػر        كتكضػػي   ،               البيئػػة الهحيطػػة
ك         اإلدارية                لىظاـ الهحاسبة         اإلداريػة           القػرارات       ترشػيد      بٍػدؼ           الهتطمبػات     ٌػذي         لهكاجٍػة        البيئي       البعد     ٌك

 .        الهختمفة

         الهحاسبة        بيىٍا         البيئية         اإلدارية          الهحاسبة       تعريؼ      يهكف  :        البيئية         اإلدارية          المحاسبة       مفيوم
      تتعمػػؽ       التػػي           الهعمكهػػات )         الهاديػػة           الهعمكهػػات          كاسػػتخداـ        كتحميػػؿ        كتقػػدير        كتجهيػػع        بتحديػػد      تقػػكـ      التػػي

      تتعمػػػػؽ       التػػػػي           الهعمكهػػػػات )         الىقديػػػػة            كالهعمكهػػػػات  (      الخػػػػاـ         كالهػػػػكاد         كالهيػػػػاي        الطاقػػػػة       كتػػػػدفؽ          باسػػػػتخداـ
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اعػػداد  (        البيئيػة           كالهػػدخرات         كاألربػاح           بالتكػاليؼ           أخػرل ههػػا         هعمكهػػات    أم        كتػكفير  ،         الداخميػػة          التقػارير         ك 
ػػا         البيئيػػة          القػػرارات       ترشػػيد    فػػي        القػػرار       هتخػػذم       يسػػاعد   ،         )ابػػراٌيـ.       الهؤسسػػة      داخػػؿ          القػػرارات    هػػف        كغيٌر
   (.  26 ص  ،     7000

  ،    عػػػكض    يمي)     كهػػػا        البيئػػػي       األداء       تقيػػػيـ    فػػػي         البيئيػػػة        اإلدارة         كأسػػػاليب       أدكات     عػػػرض       كيهكػػػف
70  04  )   :    

       ككسػػػيمة         تسػػتخدـ      التػػي            التكاليفيػػة        األىظهػػة    هػػف        األسػػػمكب     ٌػػذا       يعتبػػر  :       النشــاط       تحميــل       أســموب- أ  
  ،       حػػػدكثٍا    فػػػي          الهتسػػػببة         كاألىشػػػطة          لمهىتجػػػات        الػػػدقيؽ         التحديػػػد      طريػػػؽ    عػػػف         التكمفػػػة     عمػػػى         لمرقابػػػة

       األفػػػراد       كعػػدد         البيئيػػة        األىشػػطة      ككصػػؼ       تحديػػد     عمػػػى      يعهػػؿ        األسػػمكب     ٌػػذا    أف     إلػػى          كباإلضػػافة
        األسػػمكب     ٌػػذا        كيعتهػػد  ،       كقيهتػػً        البيئػػي        الىشػػاط      ألداء       الػػالـز       الػػزهف        كتحديػػد  ،   بػػً        يقكهػػكف       الػػذيف

        األىشػػػطة      عميػػً      يطمػػؽ       كالػػذم          الههاثمػػػة         البيئيػػة        األىشػػطة       بيفضػػؿ        األىشػػػطة        هقارىػػة          عمػػى هػػدخؿ
        الىشاط.      أساس     عمى         التكمفة       لهدخؿ       األساس        الىشاط       تحميؿ       أسمكب                 الهرجعية كيعتبر

   أك            االيككلػػكجي         التػػكازف      حسػػاب        األسػػمكب     ٌػػذا     عمػػى      يطمػػؽ  :       البيئــي         التــوازن      حســاب       أســموب- ب  
   هػػػػػف         األسػػػػػمكب     ٌػػػػػذا        كيعتبػػػػػر           كالهخرجػػػػػات         الهػػػػػدخالت       تحميػػػػػؿ      حسػػػػػاب    أك       األخضػػػػػر        الحسػػػػػاب
         البيئية.           التيثيرات    في        لمتحكـ       كسيمة       لككىً      ىظرا         البيئية         اإلدارية          الهحاسبة    في        الٍاهة         األساليب

     رات              تيثيراالستثها       كقياس      بفحص       تتعمؽ         هعمكهات       تكفير     إلى        األسمكب     ٌذا       تطبيؽ       كيؤدم  
اعػالـ  ،        لمتطػكير       هجػاالت        كتحديد         البيئية          اإلٌتهػاـ                لمهؤسسػة كزيػادة        البيئػي       األداء        بىتػائج          الهٍتهػيف        ك 
 .       البيئية            بالههارسات        كالكعي

        البيئيػػة          الكحػػدات      جهيػػع        األسػػمكب     ٌػػذا      يقػػيس  :        النقديــة          بالوحــدات         البيئيــة          المحاســبة       أســموب- ج  
  ،             اتخػػاذ القػػرار       عهميػػة     أجػػؿ    هػػف        األغػػراض        هختمفػػة         هعمكهػػات       تقػػديـ      بٍػػدؼ          بالهؤسسػػة        الخاصػػة
         فػي صػكرة         لمهؤسسػة          كالبيئية           االقتصادية       اآلثار        كتقييـ       رقابة     عمى          بالتركيز        األسمكب     ٌذا       كيٍتـ
اعداد  ،       كهالية       ىقدية  .      أدائٍا       تقييـ    في        اإلدارة       لخدهة       بيئية         هحاسبية        تقارير         ك 

       البيئػػي       األثػػر       تقيػػيـ      أداة        األسػػمكب     ٌػػذا       يعتبػػر  :        العينيــة          بالوحــدات         البيئيــة          المحاســبة       أســموب- د  
        الهٍتهػة         األطػراؼ       لكافػة           الهعمكهػات       تػكفير     إلػى        األسػمكب     ٌذا      يعهؿ     حيث  ،        القائهة           لمهشركعات

     تكضػػػ          تقػػػارير       ببىػػػاء      يسػػػه      ههػػػا  ،           االسػػػتراتيجي        البيئػػػي       األداء       تقيػػػيـ       ألغػػػراض        البيئػػػة       بشػػػؤكف
      كهيػػات   ،       الٍػػكاء      تمػػكث      قيػػاس     هثػػؿ  ،       كعيىيػػا      كهيػػا            االسػػتراتيجي        البيئػػي        لمقيػػاس         كهعػػايير        هؤشػػرات
         الصمبة .        اإلىتاج        ىفايات      كهية  ،        الهتسرب        اإلشعاع
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ــوازن    عــن          المحاســبة       أســموب- ق           الهتحػػدة       األهػػـ         لبرىػػاهج      كفقػػا        األسػػمكب     ٌػػذا        يسػػتخدـ  :        المــوارد       ت
      كبصػػػفة            كالهخرجػػػات         الهػػػدخالت      تتبػػػع    فػػػي          العهميػػػات      كسػػػير      تػػػدفؽ       خػػػرائط  ،          الهسػػػتداهة         لمتىهيػػػة
    عمػػػى        تتػػػكزع      التػػػي          العهميػػػات       هراحػػػؿ        تفاصػػػيؿ         الخػػػرائط     ٌػػػذي      تكضػػػ      حيػػػث  ،         الهخمفػػػات      خاصػػػة

   هػػػف         البيئػػػي       األداء        كتقيػػػيـ  ،        الهػػػكارد         إىتاجيػػػة       تطػػػكير        األسػػػمكب     ٌػػػذا       كيحقػػػؽ  ،         الرئيسػػػية        األىشػػػطة
        اإلىتاج.         كهخمفات          كاالستٍالؾ         الهخزكف      هكاد      كهية       تحديد     خالؿ

        الهػداخؿ     هػف        األسػمكب     ٌػذا       يعتبػر  :        المتوقـع         والعائـد        المنـتج      حيـاة      دورة        تكاليف       تحميل       أسموب- ك  
    عىػػػد          البيئيػػػة          كالعكائػػػد          التكػػػاليؼ         االعتبػػػار    فػػػي      ييخػػػذ     حيػػػث  ،        البيئيػػػة         اإلداريػػػة          لمهحاسػػػبة        الٍاهػػػة

          الىػاحيتيف     هػف         البػدائؿ       بيفضػؿ         التكصػية          كبالتػالي  ،        كاألىشػطة         البػراهج       تىفيذ       بدائؿ     بيف          الهفاضمة
     هعا.          كالبيئية           االقتصادية

   أك          لعىصريف       ىسبيا        هقياسا        البيئي       األداء        هؤشرات       تعتبر  :       البيئي       األداء        لتقييم        مؤشرات       أسموب- ز  
        االٌتهػػاـ        زيػادة          الهؤشػرات     تمػؾ         اسػتخداـ       كيحقػؽ  ،      هعيىػة       ظػاٌرة        كتحديػد        كتفسػير      لشػرح         هتغيػريف
     هػػالي       شػػقيف      يشػػهؿ      بحيػػث        البيئػػي       األداء        لتقيػػيـ     آخػػر      ن بعػػدان        أضػػافت       كالتػػي  ،          الهسػػتداهة          بالتىهيػػة
      كىسبة   ،       البيئي        التمكث       إلزالة        اإلىفاؽ       هقدار     هثؿ       ىقدية        هؤشرات        األسمكب     ٌذا         كيستخدـ  ،      كعيىي
 .       الهؤسسة     دخؿ        الصافي     إلى        التمكث        هكافحة       أىشطة       تشغيؿ        هصاريؼ       كىسبة        البيئي        التمكث

   :         المتوازن       االداء                       القياس بأستخدام بطاقة       أسموب  - 2
     يٍػتـ        األداء        لتقيػيـ      ىظاـ       تصهيـ      حاكؿ       ىظاهي     عهؿ       بيىٍا  ي   :         المتوازن       األداء       بطاقة      تعرف- أ  

         كهبػػادرات         هسػػتٍدفة         كهعػػايير         كهقػػاييس       هحػػددة       أٌػػداؼ     إلػػى         الهؤسسػػة            إسػػتراتيجية        بترجهػػة

  ،       )بالسػػكة  ي        الهىظهػػة          تسػػتخدهٍا      التػػي          الهقػػاييس      جهيػػع      تكحػػد      أىٍػػا     كهػػا  ،        الهسػػتهر         لمتحسػػيف
   (.  72 ص  ،     7007

        الهىػافع      خػالؿ    هػف        تتبمػكر          الهتػكازف       األداء       بطاقػة       أٌهية    إف  :         المتوازن       األداء       بطاقة       أىمية- ب  
      تمخيص        كيهكف        هختمفة        هؤسسات    في          لتكظيفٍا       ىتيجة      جاءت      التي  ،          استخداهٍا    هف         العديدة

   :  (    7000  ،       )عريكة     يمي    ها    في        األٌداؼ
 .        هؤسساتٍـ    عف         الىتيجة         كهؤشرات       السبب         بهؤشرات     راء      الهد      تزكد      أىٍا   -
                    لدٌػداؼ اإلسػتراتيجية        األساسي        الدافع      يهثؿ          الهتكازف       األداء       بطاقة    في          الهقاييس       تحديد  -
 .       الهىافس          كهتطمبات         لمهؤسسة

 .     األداء         كهقاييس        األٌداؼ     بيف       تعاهؿ       إيجاد     عمى      تعهؿ  -
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      كبػيف               الترابط بيىٍػا       تحقيؽ     إلى      يؤدم          الهتكازف        القياس       بطاقة    في         البيئية          الهؤشرات     دهج    إف
     خػالؿ    هػف               أىحػاء الهؤسسػة    كػؿ    فػي          كتطبيقٍػا         تىفيػذٌا         إهكاىية     إلى         باإلضافة  ،    ككؿ         الهؤسسة       رسالة
 .         الهستداهة         لمتىهية         هتكاهمة            إستراتيجية       تحقيؽ

ىاؾ                البيئيػة تتهثػؿ        األغػراض    فػي          الهتػكازف        القيػاس       بطاقػة         السػتخداـ        هختمفػة     طػرؽ     ثػالث       ٌك
      عالقػة           أك لتصكير  ،          لمهعمكهات       كىظاـ    أك  ،        باألٌداؼ        اإلدارة     عمى         لمتركيز           استخداهٍا      يهكف     أىً    في

    هػػػف      أكثػػر             لػػدداء تعتبػػر          الهتػػكازف        القيػػاس       بطاقػػة    أف    إال  ،         الهختمفػػة          الهقػػاييس     بػػيف          كالىتيجػػة       السػػبب
  ،        البيئية          الهقاييس            لمعالقة بيف       كاضحة      صكرة      ككضع        األٌداؼ        لتحديد      أداة    أك         هعمكهات      ىظاـ      هجرد
      تػدرج    لػـ     إذا     أىػً     حيػث  ،                 الهقػاييس البيئيػة        كتطبيػؽ        لتىفيػذ        كهعػركؼ       هىػتظـ      هدخؿ        بهثابة       تعتبر     فٍي

        تطبيقٍا     عىد       لدداء          الهتكازف        القياس       بطاقة    في         البيئية          الهقاييس

ا     فإف  ،        الهؤسسة    في        األٌػداؼ        تحديػد    فػي      رسػهي     غيػر     جػزء      هجػرد       ليصب        يىخفض    قد       دكٌر
                  الهقػػاييس اإلداريػػة    هػػف      جػػزءا         البيئيػػة         القضػػايا       لػػدداء          الهتػػكازف       األداء       بطاقػػة      جعمػػت     كقػػد  ،          التىظيهيػػة
                أصػبحت الهؤسسػات       لػدداء          الهتػكازف        القيػاس       بطاقػة      طريػؽ     فعػف  ،      األداء        تقػارير       إعػداد     عىػد         اليكهية
         االٌتهػػاـ     بػػيف        السػػببية         العالقػػات     عمػػى       الضػػكء       تسػػميط     خػػالؿ    هػػف        البيئػػي        أدائٍػػا       تحسػػيف     عمػػى       قػػادرة

   (.    7005       حىفاكم، )          التكاليؼ        كتخفيض         البيئية          بالقضايا
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    :       مقدمة
    إلػى        إداريػة       هراجعػة    إلػى        تقميديػة      هاليػة       هراجعػة   هػف     كذلػؾ      ن كبيػران        ن كتطػكران      ن ىهػكان          الهراجعػة     شػٍدت

                  لمكحػدات االقتصػادية        البيئيػة        كاإلدارة       العميػا       اإلدارة      أدركػت      عىػدها      بيئيػة       هراجعة    إلى         اجتهاعية       هراجعة

       اإلدارة          فقػد أصػبحت  ،        البيئيػة       اإلدارة    ىظػـ   فػي        األساسػية         الهككىػات    أحػد   ٌػي       البيئػي      األداء    جعػة    هػرا   أف

         الهؤسسػات             إدارة عهميػات   فػي          لهسػاعدتٍا      األداء      كتطػكر       البيئػي      الفٍػـ      خػدهات   هػف     كاسػع     بهػدل     تٍػتـ

           الهسػؤكليات     بتمػؾ                  الكحػدات االقتصػادية     ىٍػكض      كيفيػة   عػف        الهعىيػة       األطػراؼ        كتكقعػات      بآهػاؿ       لمكفػاء

  .      البيئي      األداء             عىكاف هراجعة    تحت         الهختمفة      الفحص        كعهميات          االختبارات    ٌذي     كتقع
  ،                                                                         سػػػىتىاكؿ فػػػي ٌػػػذا الهبحػػػث كػػػؿ هػػػف أٌهيػػػة الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي تقيػػػيـ االداء البيئػػػي   ك

                                        كصػػػعكبات الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي تقيػػػيـ االداء   ،                                              كهراحػػػؿ الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي تقيػػػيـ االداء البيئػػػي
        البيئي.

   :                                             أىمية المراجعة البيئية في تقييم االداء البيئي  :    أوال
                              كتمعػػػػب دكرا ٌاهػػػػا كحيكيػػػػا هػػػػف خػػػػالؿ   ،                                      تهثػػػػؿ الهراجعػػػػة هركػػػػز اٌتهػػػػاـ فػػػػي كػػػػؿ هؤسسػػػػة

                                                                  ك اف كظائؼ الهراجعػة كالهسػؤكليات الهمقػاة عمػى عاتقٍػا تػزداد باسػتهرار   ،                      الكظائؼ التي تقكـ بٍا
                                                   لتكاكب التطكرات العديدة كالهتسارعة في بيئة االعهاؿ.

                                ا ٌػػػك القيػػػاـ بتقيػػػيـ االداء البيئػػػي                                             لقػػػد كػػػاف هػػػف أٌػػػـ ٌػػػذي التطػػػكرات التػػػي يجػػػب هكاكبتٍػػػ
                                                                            حيث أىً في بيئة االعهاؿ الهعاصرة أصبحت الهؤسسات هطالبة بالقياـ بهراعاة االثار   ،        لمهؤسسة

  ،                                              الػػػى االلتػػػزاـ بكافػػػة التشػػػريعات كالقػػػكاىيف البيئيػػػة         باإلضػػػافة  ،                                   البيئيػػػة الىاتجػػػة عػػػف قياهٍػػػا بيعهالٍػػػا
                                   جػػػة كافػػػة االضػػػرار كالهشػػػكالت الىاتجػػػة عػػػف                                            ككػػػذلؾ العهػػػؿ بشػػػكؿ جػػػاد عمػػػى حهايػػػة البيئػػػة كهعال

                         ههارسة الهؤسسات ألعهالٍا.
                                                                               كبالتالي ستجد الهؤسسات أف ٌىاؾ ضركرة لتكسيع أعهػاؿ الهراجعػة القائهػة لػديٍا لتشػهؿ 

                                                             كبػذلؾ هػف الههكػف لػف تمعػب الهراجعػة دكرا ٌاهػا عىػدها تقػـك بتقيػيـ   ،                             عمى القياـ بالهراجعة البيئيػة
          كتحػدد هػدل   ،                                                  تكضػيحٍا لمكضػع البيئػي لمهؤسسػات التػي تقػكـ بهراجعتٍػا       هػف خػالؿ   ،             األداء البيئي

                               كهػػدل االلتػػزاـ بالسياسػػات البيئيػػة   ،                                                         االلتػػزاـ هػػف قبػػؿ ٌػػذي الهؤسسػػات بػػالقكاىيف كالتشػػريعات البيئيػػة
                     كاالضرار البيئيػة التػي   ،                                          كها ستقـك الهراجعة بتحديد الهشكالت البيئية  ،                      الهكضكعة داخؿ الهؤسسة
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                                                                   سة كستضع اقتراحات كحمكال لتغطي كافة الهشكالت البيئية كالتعكيض عػف ٌػذي                تتسبب بٍا الهؤس
  . (    2009  ص        دريباتي )      االضرار

   :                                             أىداف المراجعة البيئية في تقييم االداء البيئي  :      ثاتيا
  ،                                                                               يهكف تمخيص أٌداؼ الهراجعة البيئية في تقييـ االداء البيئي لمهؤسسة فيها يمػي)دركيش

7002    )   :    
   هػػف   ،                                                           الهؤسسػػة بهعالجػػة االثػػار السػػمبية ألىشػػطتٍا كعهمياتٍػػا عمػػى البيئػػة               فحػػص هػػدل التػػزاـ    - 0

                                                                                 خالؿ هقارىة البراهج الهخططة هػع هػا تػـ تىفيػذي فعػال فػي ضػك القػكاىيف كالمػكائ  كالسياسػات 
                 االدارية الهىظهة.

                                                                               تقيػػيـ هػػدل صػػحة كدقػػة االعتػػراؼ كالقيػػاس الهحاسػػبي لدعبػػاء كااللتزاهػػات البيئيػػة )الفعميػػة    - 7
                                                                     التػػي تتحهمٍػػا الهؤسسػػة فػػي سػػبيؿ هعالجػػة االثػػار السػػمبية عمػػى البيئػػة فػػي صػػكرة    (  مػػة       كالهحته

                                                                 كالعرض كاالفصاح الهحاسبي عىٍا في القكائـ الهالية لمهؤسسػة هػف ىاحيػة   ،               هالية هف ىاحية
                                                                        كتكصيمٍا لدطراؼ الهٍتهة لالستفادة هىٍا في اتخاذ قراراتٍا هف ىاحية ثالثة.  ،     أخرل

                                                         تػػـ التكصػػؿ اليػػً بشػػيف الفحػػص كالتقيػػيـ فػػي تقريػػر هسػػتقؿ أك ضػػهف                     التقريػػر عػػف ىتػػائج هػػا  - 2
                                                                    التقرير الىٍائي لهراقب الحسابات عف الهؤسسة الهكمؼ بهراجعة حساباتٍا.

                                                                                التىبيػػً عمػػى االدارة ككافػػة االطػػراؼ الهسػػتفيدة هػػف خػػدهات الهراجعػػة الػػى الهخػػاطر البيئيػػة  - 1
   هػع   ،                            هجهكعػة هػف الخبػراء ذك العالقػة                 هػف خػالؿ االسػتعاىة ب  ،                             الهحتهمة ككيفية التعاهؿ هعٍا

                                                       بياف اثر ٌذي الهخاطر عمى قدرة الهؤسسة عمى االستهرارية. 

   :       البيئي      األداء       مراجعة      مراحل  :      ثالثا

       ككيفيػػة                     هراجعػػة االداء البيئػػي                كؿ هاٌيػػة هراحػػؿ                           ا              تعػػددت الكتابػػات هػػف قبػػؿ الكتاػػاب كالبػػاحثيف حػػ      
                        ـ بٍػا كالباحػث سػيعرض ٌػذي                                   ىقاط رئيسية لٍذي الهراحؿ عىد القيا                        ، إال إف هعظهٍا اتفؽ في      عهمً

  .         الهراحؿ

  :                   مراجعة االداء البيئي                ا قبل بدء عممية                          الخطوات الواجب االلتزام بي

                                                                                        ٌىاؾ هجهكعة هف الخطكات أك الترتيبات الهبدئية التي يتعيف عمى الهراجعيف البيئيػيف أخػذٌا فػي 
  :   (  00  ،ص    7005       ،رهزم ،   م       )هىصكر                            االعتبار كالتي تتهثؿ في اآلتي
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ىٍػػا تتحهػػؿ الهسػػئكلية  - 0                                                                                 التيكػػد هػػف دعػػـ اإلدارة العميػػا فػػي الهىشػػية لمهراجعػػة البيئيػػة، كا 
                           الىٍائية عف أدائٍا البيئي.

                                                             التعرؼ عمى طبيعة عهؿ الهىشية ككذلؾ الصىاعة التي تىتهي إليٍا. - 7

         هعرفػة هػا                                                                    التعرؼ عمى الههارسات الجارية لمقكاىيف كالسياسػات البيئيػة، كذلػؾ بٍػدؼ  - 2
                                                        إذا كاىت األهكر البيئية يترتب عميٍا هخالفات ىظاهية أـ ال.

                                                                    هعرفػػة طبيعػػة الهػػكاد الهسػػتخدهة فػػي العهميػػات الصػػىاعية كهصػػادر الحصػػكؿ عمػػى  - 1
            ٌذي الهكاد.

                                         التجٍيزات الهستخدهة في العهمية اإلىتاجية. - 2

                                                   تحديد األىظهة التي سيتـ إجراء الهراجعة البيئية لٍا. - 3

                                                      كـ في الىشاط اإلدارم، كتقييـ قدرات السيطرة عمى تطكيري.               هعرفة ىظاـ التح - 4

                                                                 التيكيػػػد عمػػػى أف العهػػػؿ سػػػيككف فػػػي شػػػكؿ فريػػػؽ جهػػػاعي لتحقيػػػؽ الٍػػػدؼ هػػػف ٌػػػذي  - 5
          الهراجعة.

                            مراحل عمل المراجعة البيئية:  -

                                  هجهكعػة هػف الىقػاط الهحتهػة التػي يجػب   (ISO)                                             لقد حددت الهىظهة العالهية لمهكاصفات القياسػية 
       ( كذلػػؾ ISO 19011                                                         عىػػد القيػػاـ بعمهيػػة الهراجعػػة البيئيػػة ككػػاف ذلػػؾ فػػي الهكاصػػفة )             الىظػػر إليٍػػا

   :  (  70          )سميهاف ،ص                عمى الىحك اآلتي

                             تخطيط كجدكلة عهمية الهراجعة. - 0

                                               التيكد هف كفاءة هدير فريؽ الهراجعة كالهراجعيف. - 7

ـ كهسئكلياتٍـ. - 2                                                          اختيار فريؽ الهراجعة الهىاسب كتحديد أدكاٌر

                     راجعة كهتابعة األداء.                 القياـ بعهمية اله - 1

                                                     هراقبة سجالت برىاهج الهراجعة كهراقبة فعالية البرىاهج. - 2

                                              التقرير إلى اإلدارة العميا عف الىتائج الهحققة. - 3
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  :                                                                                  كعمى ضكء ٌذي الىقاط الهعههة فإف هراحؿ الهراجعة البيئية تىقسـ إلى الهراحؿ التالية

                    مرحمة اإلعداد لمخطة:  -             المرحمة األولى

                                ٌىػػػاؾ العديػػػد هػػػف الخطػػػكات الرئيسػػػية                      هراجعػػػة االداء البيئػػػي               هػػػف هراحػػػؿ عهميػػػة          الهرحمػػػة       فػػػي ٌػػػذي 
ي   : (  02  ،ص    7005              )هىصكرم، رهزم،   ٌك

                                             تحديد ىدف ونطاق المراجعة والجدول الزمني ليا:  - آ

                                                                             الهقصػػكد بتحديػػد أٌػػداؼ الهراجعػػة البيئيػػة ٌػػك تحديػػد الغػػرض هػػف القيػػاـ بٍػػا سػػكاء كاىػػت  
                                                           ة هثػػؿ فحػػص العهميػػات، كتحديػػد هػػدل االلتػػزاـ بػػالقكاىيف كالسياسػػات                          تمػػؾ األٌػػداؼ رئيسػػية أك فرعيػػ

                                                                                               البيئية كالبراهج التدريبية  إلى القضايا البيئية، كتقييـ الههارسػات التػي تقػكـ بٍػا الهىظهػة لمػتخمص 
             هف الىفايات.

                                                                                     كبقايػػا العهميػػة اإلىتاجيػػة ككحػػد أدىػػى يىبغػػي أف تتضػػهف تمػػؾ األٌػػداؼ تقيػػيـ هػػدل التػػزاـ الهىشػػية 
                                          ن                                                  القكاىيف كالتشريعات البيئية السائدة، كبىاءن عمى أٌداؼ الهراجعة يتـ تحديد ىطاؽ عهمية الهراجعة  ب

                                                                                     الذم يجب أف يحدد كافة الهجاالت كالعهميات كاألىشػطة التػي سػيتـ تغطيتٍػا كالجػدكؿ الزهىػي لٍػا 
      تابع.                                                                            عف طريؽ كضع ٌذي الخطط عمى أجزاء لمهراجعة هف حيث هتطمبات الزهف )التكقيت( كالت

            ن                                                                   كػػػيف تقسػػػـ هػػػثالن إلػػػى فطهػػػة هراجعػػػة األىشػػػطة البيئيػػػة، كخطػػػة هراجعػػػة السياسػػػات البيئػػػة، كخطػػػة 
ا هف التقسيهات التي تضهف تحقيؽ األٌداؼ كتراعي عىصر الزهف.                                                                                      هراجعة البراهج البيئية كغيٌر

                           ً   معرفة بيئة نشاط العميل جيدًا:   - ب

                                    الحصػكؿ عمػى هعمكهػات هػف أىشػطة لمهىشػية                                                 يتعيف عمى الهراجع ع ىد التخطيط لمهراجعػة البيئيػة 
ا عمى البيئة، كعهميات التشغيؿ لمهىتجات، كالصىاعة التي تىتهي إليٍا، كيهكف أف يحصؿ                                                                                          كتيثيٌر

                                          الهراجع عمى تمؾ الهعمكهات بالكسائؿ اآلتية:

                                               خبرتً السابقة هف العهؿ بالهىشية كهجاؿ الصىاعة.

             ابة البيئية.                                          هىاقشة الهسئكليف عف الرقابة الداخمية كالرق

                                                                                     هىاقشة الهسئكليف اإلدارييف كهشرفي أقساـ التشغيؿ عف الهكضكعات البيئية الهٍهة بالهىشية.

ا قطاع الصىاعة الذم تىتهي إليً الهىشية إف كجدت.                                                                   الىشرات التي يصدٌر
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                                                زيارة هكاقع التشغيؿ كالهشركعات الخاصة بالهىشية.

         التقػػػارير   –                        تقػػػارير الرقابػػػة الداخميػػػة   -          الهكازىػػػات                                            الهسػػػتىدات الهتعمقػػػة بالهكضػػػكعات البيئيػػػة هثػػػؿ )
                        خطط التسكيؽ كالهبيعات(.  –                           البيئية عف السىكات السابقة 

                           ن                                                     هػػػع ضػػػركرة قيػػػاـ الهراجػػػع دائهػػػان بتحػػػديث الهعمكهػػػات التػػػي يتحصػػػؿ عميٍػػػا بصػػػفة هسػػػتهرة كيعيػػػد 
         تقييهٍا.

                         تشكيل فريق عمل لممراجعة:  -  جـ

                                                 ألهكر الهٍهة عىد التخطيط لعهمية الهراجعة البيئية                                      إف تشكيؿ فريؽ عهؿ الهراجعة يعتبر هف ا

                                                                                حيػػث اليهكػػف أف يؤديٍػػا شػػخص بهفػػردي ىتيجػػة لتعػػدد هجاالتٍػػا كتىكعٍػػا، فقػػد يكػػكف ٌػػذا الفريػػؽ 
                                                                                       هككف هف هراجعيف داخمييف كهراجعيف خارجييف، كخبراء بيئيكف )هٍىدسيف، كيهيػائييف، قػاىكىييف( 

  -                         طبيعػػة ىشػػاط الهىظهػػة كحجهٍػػا–                هعيىػػة: كالتيٌيػػؿ                                     كلكػػف يجػػب أف يػػتـ االختيػػار فػػي ضػػكء قيػػكد 
                   هػدل الفٍػـ لمهعػايير   -                                  الهٍػارة كالخبػرة كاالسػتقاللية كالحيػاد  –                                الجٍة  التي طمبػت عهميػة الهراجعػة 
  .                                    الهٍىية كالشركط التىظيهية كالقاىكىية

                               تعيين أو تحديد موقع المراجعة:   - د

                                      التػػي سػػتتـ فيٍػػا عهميػػة الهراجعػػة، كتحػػاكؿ                                                  يقػػـك فريػػؽ عهػػؿ الهراجعػػة  بتعيػػيف الهكقػػع أك الهكاقػػع 
               ن                                                                               الهىشية أحياىان القياـ بهراجعة جهيع هكاقعٍا، إال أىً ربها ليس بهقدكر لجىة الهراجعة القياـ بٍذا.

ىاؾ عدة عكاهؿ يهكف االعتهاد عميٍا في اختيار هكقع الهراجعة هثػؿ )عػدد العػاهميف بػالهكقع   -                                                                                    ٌك
                                  تعرض العػاهميف لمخطػر أشػغاؿ الهىػاطؽ   –                 القكاىيف البيئية –                األخطار الهحتهمة   -                الىفايات الىاتجة

          الهجاكرة.

                  وضع خطة المراجعة:  -  ىـ

                                                                                      تعتبػػر ٌػػذي الخطػػكة الهرحمػػة األخيػػرة فمػػي اإلعػػداد لمخطػػة قبػػؿ البػػدء فػػي عهميػػة الهراجعػػة الفعميػػة، 
ػػػي التػػػي تتعمػػػؽ بجهػػػع هجهكعػػػة هػػػف الهعمكهػػػات الالزهػػػة لعهميػػػة الهراجعػػػة كذلػػػؾ هػػػف )همفػػػات                                                                                ٌك

       تكػػػػاليؼ   -                        طبيعػػػػة العهميػػػػات اإلىتاجيػػػػة(  -                      تقريػػػػر الهراجعػػػػة السػػػػابقة  -                     الشػػػػركة، هخططػػػػات الهكقػػػػع
                              هعالجة التمكث كىفقات الكقاية.
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                               مرحمة عممية المراجعة الفعمية:   -               المرحمة الثانية

     ن                       ن                                                        كفقان لٍذي الهرحمة تتـ فعميان عهمية الهراجعة البيئية كعمى الهراجع أف يقكـ فيٍا باآلتي:

                               ور المراجعة الداخمية بالمنشأة.       تحديد د  - آ

ػػا عمػػى البياىػػات                                                                                             عمػػى فريػػؽ الهراجعػػة البيئيػػة هعرفػػة هػػدل فعاليػػة الهراجعػػة الداخميػػة لمهىشػػية كتيثيٌر
                                                                                        الهالية، كخاصة في ظؿ كجكد هراجعة بيئية داخمية ، كأثر ذلؾ عمى ىتائج الهراجعػة الىٍائيػة ألف 

                                        ادية ككفػػاءة العهميػػات هتضػػهىة الرقابػػة غيػػر                                             هػػف أٌػػداؼ الهراجعػػة الداخميػػة فحػػص الكفػػاءة االقتصػػ
                                                          الهالية، كفحص االلتزاـ بالقكاىيف كاألىظهة كالهتطمبات األخرل.

                             دراسة نظام الرقابة الداخمية:  - ب

                                                                                          يجب عمى فريؽ الهراجعة دراسة ىظاـ الرقابة الداخمية  الهرتبط باألهكر البيئية كتقييهً عف طريؽ 
                                                    رت إلػػى األهػػكر البيئيػػة، كذلػػؾ باسػػتخداـ األسػػاليب كاألدكات                                االسترشػػاد بػػبعض الهعػػايير التػػي أشػػا

                                                                            كاإلجػػراءات التػػي تسػػاعدي عمػػى ذلػػؾ هثػػؿ تحميػػؿ جهيػػع السػػجالت البيئيػػة التػػي تتضػػهف سػػجالت 
جػػػػراء                                                                                        الىفايػػػػات، كالتعميهػػػػات الحاليػػػػة، كالتقػػػػارير الهحكلػػػػة إلػػػػى الككػػػػاالت الىظاهيػػػػة إف كجػػػػدت، كا 

                                                لرقابة الداخمية. كيتـ ذلؾ هف خالؿ القياـ باآلتي:                                    هقابالت غير رسهية هف أجؿ تفٍـ ىظاـ ا

                                               فحص نظام الرقابة الداخمية الخاص باألداء البيئي:  -   ً أوالً 

                                                                    كتتـ عهمية الفحص ٌذي عف طريؽ القياـ بهجهكعة هف عهميات الفحص أٌهٍا: 

  ذ                                                                                   فحػػػص هػػػا إذا كاىػػػت اإلهكاىيػػػات الهتاحػػػة هػػػف الىػػػكاحي الهاليػػػة كالبشػػػرية كالخبػػػرات كافيػػػة لتىفيػػػ
ذا لـ تكف كذلؾ يىبغي كتابتً في تقرير يرفع ل دارة العميا.                                                                                       األىشطة البيئية الهستٍدفة. كا 

                                                                 فحص سجالت الحالة البيئية الحالية كهقارىتٍا بسجالت السىكات السابقة.

                                                         فحص إجراءات التخمص هف الىفايات كالهخمفات كالهكاد الضارة.

                                     كاإلعالف كالدعاية  ألٌهية حهاية البيئة.                                     فحص سجالت تكاليؼ براهج التدريب البيئي 

                                                                           فحص الطرؽ كاألساليب التي يتـ االعتهاد عميٍا لمتقييـ الهالي لمعهميات البيئية.
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   :                                                           الصعوبات التي تواجو المراجعة البيئية في تقييم االداء البيئي  :      رابعا
           قيػيـ االداء                                                                     يكجد ٌىاؾ العديد هف الصعكبات التي تعترض سبيؿ الهراجعيف عىد قياهٍـ بت

   :  (    7005    عمي، )                                كهف أٌـ كأبرز ٌذي الصعكبات ىذكر   ،                البيئي لمهؤسسات
                         الػى عػدـ كجػكد فػركض كهبػادئ          باإلضػافة  ،                                           عدـ كجكد هفاٌيـ بيئية هقبكلة كهتعػارؼ عميٍػا - 0

                                                       ههػػا يػػؤدم الػػى عػػدـ تػػكافر ىظػػاـ هالئػػـ لمهعمكهػػات البيئيػػة عمػػى   ،                       خاصػػة بالهراجعػػة البيئيػػة
                                                         تػكفير البياىػػات التػي يهكػػف لمهراجػع االسترشػػاد بٍػا عىػػد القيػػاـ           يسػاعد فػػي  ،               الهسػتكل الهحمػػي
                   بالهراجعة البيئية.

                كذلػػؾ لعػػدـ تكاهػػؿ   ،                                                              عػػدـ كجػػكد هعػػايير هحػػددة يػػتـ اسػػتخداهٍا فػػي عهميػػة الهراجعػػة البيئيػػة - 7
ا كعدـ كجكد الزاـ قاىكىي يجبر الهراجع عمى القياـ بٍا. ا كهعاييٌر                                                                      اطاٌر

ؿ - 2                هػف حيػث التيٌيػؿ   ،                               كهدرب في هجػاؿ الهراجعػة البيئيػة                                عدـ كجكد فريؽ عهؿ لمهراجع هٌؤ
                                                                                     العمهي كالهعرفة بالقكاىيف كالمكائ  كالتشريعات الهحمية كالدكلية الخاصة بحهاية البيئة.

                       أك عػػدـ هسػػايرة الهحاسػػبة   ،                                                     عػػدـ كجػػكد اطػػار لمهحاسػػبة البيئيػػة فػػي الهؤسسػػات االقتصػػادية - 1
                     كذلػػؾ ىػػاتج عػػف الهشػػكالت   ،            ة لمهشػػركعات                                            لمهفػػاٌيـ البيئيػػة لمهحاسػػبة عػػف الثػػركة االقتصػػادي

                                       كالتػػػي تػػػىعكس بطريقػػػة هباشػػػرة عمػػػى الهراجعػػػة   ،                                      كالصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػً الهحاسػػػبة البيئيػػػة
         البيئية.

                                                                                    ضعؼ أٌتهاـ االدارة بالعكاهؿ البيئيػة كباىشػاء ادارة لمهراجعػة البيئيػة فػي كثيػر هػف الحػاالت  - 2
                              الدارة تقػػػكـ بػػػالتركيز عمػػػى الٍػػػدؼ         حيػػػث أف ا  ،                                       بسػػػبب أف تكػػػاليؼ الهراجعػػػة البيئيػػػة هرتفعػػػة

ك تحقيؽ أعمى هعدالت ربحية.  ،                    الكحيد الذم يكاجٍٍا                             ٌك

  ،                                                                                     اتساـ الهخاطر البيئية بالتداخؿ كالتعقيد كفي الهقابػؿ ال يكجػد تىاسػؽ فػي السياسػات البيئيػة - 3
                                                                                ك كجكد كثير هػف السياسػات البيئيػة التػي تغفػؿ البعػد البيئػي ههػا يصػعب هعػً تحديػد هراكػز 

   ة.        الهسؤكلي

                          ههػػا يػػؤدم الػػى احتهػػاؿ الحكػػـ   ،                                                عػػدـ كضػػكح االداء الهسػػتٍدؼ هػػف بعػػض السياسػػات البيئيػػة - 4
                                             عمى االداء بطريقة ال تتكافؽ هع االٌداؼ الهسطرة.
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    :        الخالصة
                                   كأبعادي كأٌـ هؤشراتً ككذلؾ الى طرؽ   ،                                                تىاكلىا في ٌذا الفصؿ تقييـ االداء البيئي كأٌهيتً

                                                        عرفىػػػا تقيػػػيـ االداء البيئػػػي بيىػػػً هػػػىٍج لتسػػػٍيؿ قػػػرارات االدارة                                 كأسػػػاليب تقيػػػيـ االداء البيئػػػي حيػػػث
                                                                                       بخصكص االداء البيئي لمهؤسسة كذلؾ بهدل التزاـ الهؤسسة بتطبيػؽ القػكاىيف كالتشػريعات البيئيػة 

                                                                                كذلؾ باستخداـ هؤشرات تقييـ االداء البيئي التي تهكىىا هف تحديد كتتبع هىافع االىشطة   ،         الهختمفة
                                                                         كالبراهج التي تقـك بٍا بغية التقييـ كهف ثـ العهؿ عمى تحسيف االداء البيئي.                 كالتكايؼ البيئية 

                                                                           ككػػذلؾ تػػـ التطػػرؽ الػػى طػػرؽ كأسػػاليب تقيػػيـ االداء البيئػػي كهػػف ٌػػذي الطػػرؽ ىجػػد أسػػمكب 
                                                                                         هحاسبة االدارة البيئية كالذم ٌك عبارة عف ىظاـ يعهؿ عمػى تػكفير الهعمكهػات الهتعمقػة بالتكػاليؼ 

    حيػػث   ،                                        كتقيػػيـ كتكصػػيؿ الهعمكهػػات البيئيػػة العيىيػػة  ،                         تحديػػدٌا كقياسػػٍا كتحميمٍػػا               البيئيػػة هػػف حيػػث 
                                                                                   يساعد االدارة عمى اتخػاذ القػرارات البيئيػة التػي تػىعكس عمػى صػكرة الهؤسسػة فيهػا يخػص تحسػيف 

               أدائٍا البيئي.
                                                                            ككهػػا يكجػػد عػػدة أٌػػداؼ لمهراجعػػة البيئيػػة فػػي تقيػػيـ االداء البيئػػي هػػف أٌهٍػػا فحػػص هػػدل 

                                                                             هؤسسػػة بهعالجػػة االثػػار السػػمبية ألىشػػطتٍا كعهمياتٍػػا عمػػى البيئػػة كتقيػػيـ هػػدل صػػحة كدقػػة          التػػزاـ ال
                                    كالتقريػر عمػى ىتػائج هػاتـ التكصػؿ اليػػً   ،                                                   االعتػراؼ كالقيػاس الهحاسػبي لدعبػاء كااللتزاهػات البيئيػػة

                                                                             بشػػػػيف الفحػػػػص كالتقيػػػػيـ فػػػػي تقريػػػػر هسػػػػتقؿ أك ضػػػػهف التقريػػػػر الىٍػػػػائي لهراقػػػػب الحسػػػػابات عػػػػف 
          الهؤسسة. 
        حيث اىً   ،                                                                          أف دكر الهراجعة البيئية في تقييـ االداء البيئي بالغ االٌهية بالىسبة لمهؤسسة  ك 

                                                                                        ىظاـ يٍدؼ الى التيكد هف استخداـ الهكارد الهتاحة هف خػالؿ الهطابقػة بػيف األداء الفعمػى كاألداء 
  ،        لهختمفػػػة                                                                             الهعيػػػارم الهخطػػػط كالتيكػػػد هػػػف هػػػدل االلتػػػزاـ فػػػي تطبيػػػؽ القػػػكاىيف كالتشػػػريعات البيئيػػػة ا

                                                                                      كيستخدـ في ذلؾ ىهاذج كفاءة هختمفػة كتسػتخدـ ٌػذي الىهػاذج عػدة أبعػاد كبىػاءا عمػى ٌػذي األبعػاد 
                                                                                  كباسػػػتخداـ هؤشػػػرات تقيػػػيـ األداء البيئػػػي ىسػػػتطيع تحديػػػد كقيػػػاس كتتبػػػع تكػػػاليؼ كهىػػػافع األىشػػػطة 

                                                                       كالبراهج التي تقـك بٍا بٍدؼ التقييـ الجيد لدداء البيئي في الهؤسسة.
                                                                        ا عمى ها تقدـ سكؼ يقـك الباحث في الفصػؿ القػادـ بدراسػة هيداىيػة لمتعػرؼ عمػى       كتيسيس

                                                                                     أٌهيػػػة الػػػدكر الػػػذم تمعبػػػً الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي تقيػػػيـ االداء البيئػػػي فػػػي الشػػػركات الىفطيػػػة هحػػػؿ 
          الدراسة. 
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 املجحث األول
 اإلطبر العبم للونهجيخ املتجعخ يف الدراسخ امليدانيخ

 
    :       مقدمة

      تحديػد         ككيفيػة  ،           ن                                   عمى إيضاحان لهىٍج الدراسة الهتبػع هػف قبػؿ الباحػث       الهبحث           يتضهف ٌذا 
                 كالتيكػػد هػػف صػػدقٍا    (        اإلسػػتباىة         اسػػتهارة                                                  هجتهػػع الدراسػػة ككػػذلؾ عػػرض لكيفيػػة بىػػاء أداة الدراسػػة )

                                                                           اإلضػػافة إلػػى أسػػاليب الهعالجػػة اإلحصػػائية الهسػػتخدهة فػػي تحميػػؿ البياىػػات كالهعمكهػػات  ب  ،        كثباتٍػػا
   أك   ،      لبيئػػة                                                            يقصػػد بالهىٍجيػػة عمػػـ البحػػث فػػي حقيقػػة الظػػاٌرة الهحيطػػة باإلىسػػاف كا  ك               التػػي تػػـ جهعٍػػا 

  ،                               بٍػػػا فػػػي أثىػػػاء هراحػػػؿ البحػػػث )خشػػػيـ         االلتػػػزاـ                                        ٌػػػي ىظػػػاـ كاضػػػ  ل جػػػراءات كالقكاعػػػد التػػػي يػػػتـ 
7007    .)   

  ،                                   يسػػير فيػػً الباحػػث لمكصػػكؿ إلػػى الهعرفػػة      الػػذم                 الطريػػؽ أك الهسػػمؾ    ٌػػك              هػػىٍج الدراسػػة   ك 
                              يتبعٍػػا العقػػؿ كالحػػس لمكصػػكؿ إلػػى       التػػي                                               كذلػػؾ عػػف طريػػؽ إتبػػاع هجهكعػػة هػػف القكاعػػد كالعهميػػات 

   (. 7 ص  ،     7002  ،                              غاية أك ىتيجة هحددة )أبكشعيشع
    دكر     :(                            تسعى إلى تحقيقٍػا فػي الكشػؼ عػف      التي         كاألٌداؼ                          كفى ضكء طبيعة ٌذي الدراسة 

        كهػػػف خػػػالؿ   ،                                                                          الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي تقيػػػيـ األداء البيئػػػي دراسػػػة هيداىيػػػة عمػػػى الهؤسسػػػات الىفطيػػػة
  ،                                 دـ الباحػث الهػىٍج الكصػفي التحميمػي                                      تسعى ٌذي الدراسة ل جابػة عميٍػا فقػد اسػتخ      التي   الت   ؤ      التسا
    حيػػث   ،                  ن      ن كيٍػتـ بكصػػفٍا كصػفان دقيقػػان   ،                                                  يقػػـك عمػى دراسػػة الكاقػػع أك الظػاٌرة كهػػا ٌػي فػػي الكاقػػع      الػذم

                                                                                 يػػتالئـ األسػػمكب الكصػػفي هػػع الٍػػدؼ الىظػػرل لٍػػذي الدراسػػة كالهتهثػػؿ فػػي التعػػرؼ عمػػى الهفػػاٌيـ 
    :(           كالهتهثػؿ فػي  ،                    هػع الٍػدؼ العهمػي لٍػا                             في حيف يػتالئـ األسػمكب التحميمػي   ،                    الخاصة بٍذي الدراسة

      يتكقػػؼ     كال  ،                                                                              دكر الهراجعػػة البيئيػػة فػػي تقيػػيـ األداء البيئػػي دراسػػة هيداىيػػة عمػػى الهؤسسػػات الىفطيػػة
                                                                                        ٌػػذا الهػػىٍج عمػػى جهػػع الهعمكهػػات كالبياىػػات الهتعمقػػة بػػالظكاٌر أك الكاقػػع كهػػا ٌػػك بػػؿ يتعػػداي إلػػى 

   (.    7000  ،       كآخركف  ،             كيري )عبيدات                      تسٍـ في فٍـ الكاقع كتط           استىتاجات           الكصكؿ إلى 
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                              نبذة عن الشركات محل الدراسة :-
نتاج وتصنيع النفط والغاز:- 1                                                                   المؤسسة الوطنية لمنفط وحركة االستكشاف وا 

ػػا الرئيسػػي فػػي        الميبيػػة              تهمكٍػػا الدكلػػة      لمػػىفط               ٌػػي هؤسسػػة كطىيػػة          كفػػؽ قػػرار        طػػرابمس                  كهقٌر
     لعػػاـ     71                  بهكجػػب القػػاىكف رقػػـ      0640     العػػاـ           ، تيسسػػت فػػي     7002                               اتخذتػػً الحككهػػة الميبيػػة فػػي هػػايك 

                                         لتحؿ هحؿ الهؤسسة الميبية العاهة لمبتركؿ.      0640

ي الهؤسسة الكحيدة التػي تػدير                                                  شػؤكف إىتػاج كتكريػر كتصػدير الػىفط فػي ليبيػا، إضػافة                               ٌك
                                                                                    هع عدد هف الشػركات الهتفرعػة عىٍػا، كالتػي تهثػؿ هجتهعػة إدارة هػا يزيػد عػف ىصػؼ إىتػاج الػىفط 

                                                                        هػػا تػػتحكـ فػػي أسػػعار الهىتجػػات الىفطيػػة داخػػؿ ليبيػػا كتػػتحكـ فػػي اجػػراء الهفاكضػػات            فػػي الػػبالد. ك
                                         .)الهؤسسة الكطىية لمىفط ، كتيب تعريفي (.  .                                        كهى  رخص التىقيب كاإلىتاج الىفطي في ليبيا

                            شركة الزاوية لتكرير النفط :- 7
      السػػػجؿ                                                                       شػػػركة الزاكيػػػة لتكريػػػر الػػػىفط اىشػػػئت بقػػػرار هػػػف الهؤسسػػػة الكطىيػػػة لمػػػىفط كقيػػػدت ب

                                 حيػػث تػػـ افتتػػاح الكحػػدة االكلػػي بطاقػػة       0641                    ( كبػػدأت اىتاجٍػػا سػػىة     0247                 التجػػارم تحػػت رقػػـ )
                                    تػػـ اضػػافة الكحػػدة الثاىيػػة بػػىفس الطاقػػة       0644                    برهيػػؿ يكهيػػا كفػػي سػػىة        30000         تقػػدر بػػػػ          تكريريػػً
 .             لمكحدة االكلي   ة        التكريري

                                                                تـ افتتاح هصىع اسفمت الزاكية اعقبً افتتػاح هصػىع اسػفمت بىغػازم سػىة       0650       في سىة 
          ن                           ( طػػف سػػىكيان كهػػا تػػـ ضػػـ هصػػىع خمػػط كتعبئػػة       700000               اجهاليػػة تبمػػغ )          تكريريػػً      بطاقػػة       0651

 .     سىكيا       الؼ طف     30                          كالذم تبمغ طاقتً االىتاجية       0652                  الزيكت لمشركة سىة 

                                             لطمب الهحمي الهتزايد عمى الهشػتقات الىفطيػة هػع                                    الٍدؼ الرئيسي هف تيسيسٍا ٌك تمبية ا
               العالهيػػػػة كزكدت                                             العالهيػػػػة ،ٌػػػػذا كقػػػػد ركعػػػػي فػػػػي تصػػػػهيهٍا الهعػػػػايير        لدسػػػػكاؽ             تصػػػػدير الفػػػػائض 

                    شركة الزاكية ، كتيب .(                                                                        بالكسائؿ الكفيمة بحهاية ا لبيئة كالسالهة الهٍىية التي تتطمبٍا طبيعة العهؿ
          تعريفي( .

  :                        شركة مميتو لمنفط والغاز   - 3

  (    722                                                                              تػػـ إىشػػاء شػػركة هميتػػً لمػػىفط كالغػػاز بهكجػػب قػػرار المجىػػة الشػػعبية العاهػػة رقػػػػػػػػـ ) 
   ـ،     01 /  07 /    7005        الهكافػػؽ       0243        الثػػاىي     ربيػػع     02                 ـ، الصػػادر بتػػاريخ     7005     ك.ر/       0243     لسػػىة 

  ُ                                                       الُهبػػػـر بػػػيف الهؤسسػػػة الكطىيػػػة لمػػػىفط كشػػػركة إيىػػػى شػػػهاؿ أفريقيػػػا         االتفػػػاؽ                  بالهكافقػػػة عمػػػى أسػػػس 
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                                  ن                          ـ، كالذل يىص عمى دهج أصكؿ كىشاط كالن هف شركة إيىي لمىفط كشركة   03 /  00 /   004 7        بتاريخ 
 .ـ     7005  /   00 /  00    في                          هميتً لمغاز، كيبدأ تطبيقً 

       الهحمػي          االسػتٍالؾ          احتياجػات               سػد جػزء كبيػر هػف     فػي                              تسػاٌـ شػركة هميتػً لمػىفط كالغػاز    ك
 .                                               هف الغاز الطبيعي الذم يغدم هحطات تكليد الكٍرباء

             تسويق النفط:              شركة البريقة ل  - 1
                                          تػػـ تػػيهيـ الشػػركات األجىبيػػة التػػي تقػػـك بتكزيػػع     36                   كبهكجػػب القػػاىكف رقػػـ       0640       فػػي عػػاـ 

ىشاء ثالث شركات ليبيػة ٌػي السػدرة،  سك أستاىدرد( كا                                                                                            الهىتجات الىفطية في ليبيا )شيؿ، السيؿ، كا 
            كجب القاىكف    كبه      0640                                                                     كالبريقة، كالكطىية، لتقكـ بىفس هٍاـ الشركات التي تـ تيهيهٍا، كفي عاـ 

                                                                    تـ دهج الشركات الثالثة في شركة كاحدة سهيت شركة البريقة لتسكيؽ الىفط.    41    رقـ 
                                                  هٍػػػػاـ الشػػػػركة فػػػػي القيػػػػاـ بتخػػػػزيف كتسػػػػكيؽ كىقػػػػؿ الهشػػػػتقات     41                    كهػػػػا حػػػػدد القػػػػاىكف رقػػػػـ 

                                                                                     الىفطيػػة، فقاهػػت الشػػركة بإىشػػاء الهسػػتكدعات ذات الطاقػػة التخزيىيػػة الكبيػػرة، كهحطػػات كقػػكد فػػي 
   (.    0640                            قرل ليبيا.)الجريدة الرسهية ،           جهيع هدف ك 

  :                              شركة الراحمة لمخدمات النفطية  - 5

  (           2000000000                                                                تيسست شركة الراحمة لمخدهات الىفطية برأس هاؿ تػـ تعػديؿ قيهتػً الػى )
                                    ( هحطة تسكيؽ لمهىتجػات الىفطيػة ، حيػث    001                  تهتمؾ الشركة عدد )    ، ك                       خهسكف هميكف ديىار ليبي

       ( هحطػػة   22                                              ف ،كهػػا تقػػدـ خدهػػة تزكيػػد الهىتجػػات الىفطيػػة لعػػدد )                            تقػػدـ هػػف خاللٍػػا الخػػدهات لمزبػػائ
       خاصة .

                 البحريػػػة التاليػػػة:    ي                                                            أهػػػا عػػػف حركػػػة الهالحػػػة البحريػػػة فتقػػػـك الشػػػركة بتزكيػػػد الكقػػػكد لمهػػػكاى
                                                     البريقػة( كهػا تشػرؼ الشػركة عمػى تزكيػد كقػكد الطػائرات لكػؿ   –       ال ىكؼ    رأس   –        بىغازم  –      )طبرؽ 

   (.      بىغازم  –     لبرؽ   –                هف هطارات )طبرؽ 
                 شركة الزويتينة :- 3

      0653     لعػاـ      220                                                                تيسست شركة الزكيتيىة لمىفط بهكجػب قػرار المجىػة الشػعبية العاهػة رقػـ 
                                                                                 كشػػػركة هسػػػاٌهة، كذلػػػؾ لمقيػػػاـ بػػػإدارة العهميػػػات الىفطيػػػة فػػػي الهىػػػاطؽ الههىكحػػػة بهكجػػػب عقػػػدم 

                                                                   كالخاضػػعة التفاقيػة الهشػػاركة الهبرهػة بػػيف الهؤسسػة الكطىيػػة لمػىفط ككػػؿ هػػف      007 ،   002        االهتيػاز 
                                                                         ىياؿ األهريكية كأك.إف.فػي. الىهسػاكية، ككػذلؾ الهىػاطؽ الخاضػعة التفاقيػة هقاسػهة             شركتي أككسيد
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                                                                                اإلىتػػػػاج، كأٌػػػػـ الحقػػػػكؿ التابعػػػػة لمشػػػػركة ٌػػػػي اىتصػػػػار، كجػػػػالك، كزلػػػػة، كأسػػػػكد، كفػػػػداء، كحكػػػػيـ، 
                                               كالصباح.)شركة الزكيتيىة لمىفط ، كتيب تعريفي( .

                        الشػػرارة الذٌبيػة لمخػػدهات            تيسسػت شػركة    :                                      شـركة الشــرارة الذىبيـة لمخــدمات النفطيــة  - 4
ي أحدم ثالث شػركات اىبثقػت هػف شػركة البريقػة لتسػكيؽ الػىفط ،       7004            الىفطية سىة                                                                 هيالدم ٌك

                                                                               كتىشػػط الشػػركة فػػي هجػػاؿ تكزيػػع الكقػػكد عبػػر شػػبكة هػػف الهحطػػات باإلضػػافة إلػػى تكريػػد كتكريػػع 
ا هف الهىتجات الىفطية                كتيب تعريفي (.(                                           الزيكت كالشحـك كغيٌر

  :                              وطنية لحفر وصيانة آبار النفط         الشركة ال  - 8
                                        كشػػػركة هتخصصػػػة فػػػي هجػػػاؿ حفػػػر اآلبػػػار الىفطيػػػة،       0647                     تيسسػػػت شػػػركة الحفػػػر عػػػاـ 

          %، في عاـ   16                                       % هف حصتٍا، كتهمؾ شركة سايبيـ اإليطالية   20                            كتهمؾ الهؤسسة الكطىية لمىفط 
                                                                   تػػػػـ شػػػػراء حصػػػػة الشػػػػريؾ األجىبػػػػي، كأصػػػػبحت شػػػػركة كطىيػػػػة هسػػػػاٌهة ههمككػػػػة بالكاهػػػػؿ       0643

  .)    0646                      الهؤسسة الكطىية لمىفط،(                   ؤسسة الكطىية لمىفط.   لمه

                  أداة جمع البيانات  -   أوال
   :    انة                   تصميم استمارة االستب - 1

                      بعػد االطػالع عمػى عديػد هػف      اىة                                               قاـ الباحث بإعداد الصكرة الهبدئيػة لعبػارات االسػتب     لقد    
           استخالصػػً هػػف              هػػف خػػالؿ هػػا تػػـ   ك   ي    عمهػػ                                  كالدراسػػات السػػابقة فػػي هجػػاؿ البحػػث ال  ،                الهراجػػع العمهيػػة

                    كضػػكح الفقػػرات كسػػٍكلة      اىة              فػػي إعػػداد االسػػتب             ركعػػي الباحػػث    كقػػد   ،                           الجاىػػب الىظػػرم لٍػػدي الدراسػػة
  .                               ( أهاـ اإلجابة التي يراٌا هىاسبة                              حيث طمب هف الهستجيب كضع عالهة )  ،             اإلجابة عميٍا

                         اختبارات الصدق " الصالحية - 2

   :      اآلتية         ختبارات   باال           قاـ الباحث      اىة                                  لمتيكد هف صدؽ كصالحية استهارة االستب
   : Content validity                             صدق المحتوى )أو صدق المضمون(  -   أ

                         هػف خػالؿ التيكػد هػف أف جهيػع   ،                             جاىػب صػدؽ الهحتػكم فػي االسػتهارة      ركعػي   قد  ل 
                    كهػا تغطػي جهيػع جكاىػب   ،                                                                 األسئمة التي تحتكيٍا االستهارة تغطي جهيع أبعاد الهشكمة قيد الدراسة

                                                    الرئيسية كالفرعية الهىتقاة هف اإلطار الىظرم لمدراسة.        فرضيات         كأبعاد ال
                تحقػؽ الغػرض الػذم      اىة                       لتيكػد هػف أف أسػئمة االسػتبFace validity:     :              الصدق الظـاىري -   ب

ػػك ٌػػدؼ الدراسػػة      كبعػػد   ،                  عمػػي األسػػتاذ الهشػػرؼ     اىة            تػػـ عػػرض االسػػتب  ،                             أعػػدت هػػف أجمػػً ٌك
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                          كالتكصػؿ إلػى الصػكرة األكليػة    ا                          تـ إجراء بعض التعػديالت عميٍػ  ،                     هىاقشة األستاذ الهشرؼ
                                                               كبعػػد ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بعرضػػً هرفقػػا بخطػػة البحػػث عمػػى عػػدد هػػف الهحكهػػيف   ،    اىة     لالسػػتب

                     كأف العبػػارات تقػػيس هػػا   ،             لهجتهػػع البحػػث     اىة                                     كذلػؾ لمتيكػػد هػػف هػػدل هالئهػػة عبػػارات االسػتب
                                    باإلضافة إلى هدل هالئهة هعيار اإلجابات   ،                       كتجيب عف أسئمة الهحاكر  ،            كضعت لقياسً

                                    كقػػد أشػػار الهحكهػػكف إلػػى عديػػد الهالحظػػات   ،    اىة                                 الهسػػتخدهة لدسػػئمة الػػكاردة فػػي االسػػتب
                                  كهػػػػف تػػػػـ التكصػػػػؿ إلػػػػى الصػػػػكرة الىٍائيػػػػة   ،                                      كاالقتراحػػػػات التػػػػي تػػػػـ أخػػػػذٌا بعػػػػيف االعتبػػػػار

ػػػي  (  7                   الهكضػػػحة فػػػي الهمحػػػؽ )     اىة     لالسػػػتب ػػػي      تضػػػـ     ٌك                              هجهكعػػػات رئيسػػػية هػػػف األسػػػئمة ٌك
   :      كاالتي

ػػػؿ العمهػػػي  ،                        أسػػػئمة شخصػػػية كتشػػػهؿ الجػػػىس    00     كتضػػػـ     - :              المجموعـــة األولـــى     ،              الهٌؤ
  ،                          الهركػز الػكظيفي فػي الهؤسسػة  ،                     ىكع العهؿ فػي الهؤسسػة  ،                 عدد سىكات الخبرة  ،              التخصص العمهي

                                  عدد الدكرات التدريبية ككرش العهؿ.  ،                           الدكرات التدريبية الداخمية  ،                           الدكرات التدريبية الخارجية

                                                عبػارة حػػكؿ هػدل التػزاـ الشػػركات الىفطيػة بالتشػػريعات     00      كتشػهؿ     - :                المجموعـة الثانيــة
                            كالمكائ  كالقكاىيف البيئية.

ـــــة                                        عبػػػػػارات حػػػػػكؿ هػػػػػدل التػػػػػزاـ الهؤسسػػػػػات الىفطيػػػػػة     00      كتشػػػػػهؿ     - :                المجموعـــــة الثالث
                             باإلرشادات كالهعايير البيئية.
                  الهسػػػػػػؤليف الهػػػػػػالييف                       عبػػػػػػارات حػػػػػػكؿ هػػػػػػدل إدراؾ    00      كتشػػػػػػهؿ     - :                المجموعــــــة الرابعــــــة

                                                  ؤسسات الىفطية في ليبيا بيٌهية الهراجعة البيئية.    باله
      األداء  بػػ                                       عبػػارة حػػكؿ هػػدل التػػزاـ الهؤسسػػات الىفطيػػة    02      كتشػػهؿ     - :                المجموعــة الخامســة

        البيئي.

   - :                         بيئة ومجتمع وعينة الدراسة    -     ثانيا

     شــركة  )                                                           تتمثــل بيئــة الدراســة فــي الشــركات النفطيــة الميبيــة والمتمثمــة فــي     -             بيئــة الدراســة: - 7
                                                                                   الزاوية لتكرير النفطص المؤسسـة الوطنيـة لمـنفطص شـركة مميتـو لمـنفط والغـازص شـركة البريقـة 
                                                                                 لتسـويق الــنفطص شــركة الراحمــةص شــركة الزويتينـةص شــركة الشــرارة الذىبيــةص الشــركة الوطنيــة 

                                             لحفر وصيانة اآلبار النفطيةص خالل فترة الدراسة.
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                                               دراســـة فـــي مـــدراء االدارات الماليـــة ومكاتـــب المراجعـــة               يتمثـــل مجتمـــع ال       دراســـة:         مجتمـــع ال  - 2
                                                                                الداخميــة فــي الشــركات النفطيــة التابعــة لممؤسســة الوطنيــة لمــنفط وشــركات تســويق المشــتقات 

                               ( يبــين توزيــع مجتمــع الدراســة حســب  1                     ( مفــردة والجــدول رقــم )   455         والبــال) )                النفطيــة الميبيــة 
                     الشركات قيد الدراسة.

 حجـ الهجتهع الشركة ـ
 68                        كة الزاكية لتكرير الىفط   شر   1
 91                      الهؤسسة الكطىية لمىفط  1
 59                        شركة هميتً لمىفط كالغاز  1
 54                          شركة البريقة لتسكيؽ الىفط  4
 49             شركة الراحمة  5
 41               شركة الزكيتيىة  6
 49                     شركة الشرارة الذٌبية  7
 41                                         الشركة الكطىية لحفر كصياىة اآلبار الىفطية  8
 455        اإلجهالي 
   

               عينة الدراسة:   - 3

                                                                               تــم تحديــد حجــم العينــة و اختبارىــا باســتخدام االســاليب االحصــائية المناســبة وقــد وزعــت عمــى 
                                                                       الماليــة ومكاتــب المراجعــة الداخميــة ورؤســاء االقســام الماليــة لمشــركات النفطيــة    ت            مــدراء اإلدارا

         الدراسة.                                                                        التابعة لممؤسسة الوطنية لمنفط وشركات تسويق المشتقات النفطية الميبية محل 
       كليكػكف   ،                                                                          ىظرا لصعكبة االتصاؿ بجهيع هفػردات الهجتهػع لػذلؾ تػـ اختيػار عيىػة عشػكائية طبقيػة و

  .                                                         حجـ العيىة هىاسب ثـ استخداـ قاىكف تحديد حجـ العيىة التالي
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                           تمثل مقدار الخطأ الـذي يمكـن B   و                  تمثل حجم المجتمع  N  و                  تمثل حجم العينة  n    حيث 
                 النسـبة المفترضـة و     تمثـل  P        تحممو و 

)
2

1(



Z   قيمـة جدوليـو مـن جـدول التوزيـع الطبيعـي و                                        

  .              مستوي المعنوية

  (    7000  :      طشطكش )  
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                                                 لجعؿ حجـ العيىة أكبر ها يهكػف كعىػد هسػتكل الهعىكيػة   B=0.06   ،  P=0.5          كبفرض أف

      نجد أن  
96.1)975.0(
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2
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                                 ومنيا ثم تحديد حجم العينة كاألتي     
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      ىسػػػػبتً           كتشػػػػكؿ هػػػػا  ،      األصػػػػمي                   ( هفػػػػردة هػػػػف الهجتهػػػػع    035                      بمػػػػغ حجػػػػـ عيىػػػػة الدراسػػػػة )   أم 
  .       ( هفردة   122        البالغ )  ك               الذم تـ حصري                        ( هف حجـ الهجتهع الكمي %     23.67 )

                                                                                 كباسػػتخداـ أسػػمكب التكزيػػع الهتىاسػػب فػػي العيىػػة العشػػكائية الطبقيػػة تػػـ تكزيػػع حجػػـ العيىػػة 
 :                       باستخداـ القاىكف التالي   (                الطبقات )الشركات     عمى

N

N
nn i

i .    حيث    in  حجـ العيىة      إلى    رهز  ت           

            رهػػز إلػى حجػػـ  ت  N  ك   ( i        الشػركة )           حجػـ الطبقػػة      إلػػى    رهػز  ت  iN ك   (i      الشػػركة )  i       الطبقػة              الهػيخكذة هػػف
  :   ( 7    رقـ)                                    الهجتهع فكاىت الىتائج كها في الجدكؿ 

  الشركات قيد الدراسة ( توزيع حجم العينة حسب2الجدول رقم )
 العدد الشركة ـ

 15                          شركة الزاكية لتكرير الىفط  1
 14                      الهؤسسة الكطىية لمىفط  1
 11                        شركة هميتً لمىفط كالغاز  1
 17                          شركة البريقة لتسكيؽ الىفط  4
 18             شركة الراحمة  5
 16               شركة الزكيتيىة  6
 18                الشرارة الذٌبية     شركة   7
 15        الىفطية       اآلبار                           الشركة الكطىية لحفر كصياىة   8
 168        اإلجهالي 

                               ( اسػػػتهارة اسػػػتبياف عمػػػى الػػػذيف تػػػـ    035 )                                         كبعػػػد عهميػػػة التحكػػػيـ قػػػاـ الباحػػػث بتكزيػػػع عػػػدد 
ـ هػػػػف                     فػػػػي الشػػػػركات الىفطيػػػػة                                                   العــــاممين فــــي اإلدارات الماليــــة والمحاســــبين والمــــراجعين             اختيػػػاٌر

                            . كبعػػد فتػػرة زهىيػػة تػػـ الحصػػكؿ  ( 7                         الميبيػػة كهػػا بالجػػدكؿ رقػػـ )                               كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة
           ( يبػػػػيف عػػػػدد  2                                                     ( اسػػػػتهارة اسػػػػتبياف هػػػػف االسػػػػتهارات الهكزعػػػػة. كالجػػػػدكؿ رقػػػػـ )   024 )        عمػػػػى عػػػػدد 

                                                          استهارات االستبياف الهكزعة كالهسترجعة كىسبة الهسترجع هىٍا.
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 ( االستمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة المسترجع منيا. 3جدول رقم )

 نسبة المسترجع % الهسترجع الهكزع الشركة ـ

 88.77 11 15                          شركة الزاكية لتكرير الىفط  1
 88.14 17 14                      الهؤسسة الكطىية لمىفط  1
 81.81 18 11                        شركة هميتً لمىفط كالغاز  1
 77.77 14 17                          شركة البريقة لتسكيؽ الىفط  4
 71.11 11 18             شركة الراحمة  5
 81.15 11 16               شركة الزكيتيىة  6
 71.11 11 18                     شركة الشرارة الذٌبية  7
 91.11 14 15                                         الشركة الكطىية لحفر كصياىة اآلبار الىفطية  8
 81.55 117 168        اإلجهالي 

          % هػػػػف جهيػػػػع      50.22                               ( ىالحػػػػظ أف ىسػػػػبة الهسػػػػترجع الكميػػػػة  2                   هػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )
ي ىسبة كبيرة                                            استهارات االستبياف الهكزعة ٌك

  .                                                 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحميل البيانات  -     ثالثا
              لمصدق والثبات   ( )                    اختبار كرونباخ ألفا  - 1

                                                  كاحد هف االختبارات اإلحصائية الهٍهة لتحميػؿ البياىػات    ( )                    اختبار كركىباخ ألفا       يعتبر 
 )             كركىباخ ألفا                                                                         األستباىة كلذلؾ ىحتاج قبؿ القياـ بعهؿ تحميؿ لمبياىات اإلحصائية عهؿ اختبار 

                                                                    إحصػػائي يحػػدد فيهػػا إذا كاىػػت أسػػئمة األسػػتباىة صػػحيحة عمػػى أثػػر أجكبػػة هفػػردات           ٌػػك اختبػػار   ك    (
             يػػدؿ عمػػى تػػكفر      فيػػدؿ    (    0.30                                                    حيػػث كمهػػا كاىػػت قػػيـ هعاهػػؿ كركىبػػاخ ألفػػا كبيػػرة أكبػػر هػػف )  ،       العيىػػة

                                                                                 درجػػة عاليػػة هػػف الثبػػات الػػداخمي فػػي اإلجابػػات ههػػا يهكىىػػا هػػف االعتهػػاد عمػػي ٌػػذي اإلجابػػات فػػي 
   .                                                هها يزيد هف الثقة في الىتائج التي سكؼ ىحصػؿ عميٍػا  ك                                     تحقيؽ أٌداؼ الدراسة كتحميؿ ىتائجٍا. 

  (    7002   :       البياتي )

         النسبي        التوزيع  - 2
  ،          سػؤاؿ هعػيف    عػف                                                           ستخدـ أسمكب التكزيع الىسػبي لكصػؼ طبيعػة إجابػات هفػردات العيىػة  ي

  (    7007  ،        )رزؽ اهلل  :      كاآلتي          يتـ الكصؼ        خهاسي                                  إذا كاف الهقياس الهستخدـ ٌك هقياس  ف



 

92 

     درجـة    أف          يشير إلى    (    بشدة                                                         إذا كاىت ىسبة إجابات هفردات العيىة هرتفعة في )غير هكافؽ - أ  
  .   جدا        منخفضة          الموافقة

     درجـــة    أف          يشػػػير إلػػػى    (                                                       إذا كاىػػت ىسػػػبة إجابػػػات هفػػػردات العيىػػػة هرتفعػػػة فػػػي )غيػػػر هكافػػػؽ - ب  
  .      منخفضة          الموافقة

         الموافقـة      درجـة             يشػير إلػى أف    (     هحايػد                                              إذا كاىت ىسبة إجابات هفردات العيىػة هرتفعػة فػي ) - ج  
  .      متوسطة

              درجـة الموافقـة    أف           يشػير إلػى   (                                                   إذا كاىت ىسبة إجابات هفردات العيىػة هرتفعػة فػي )هكافػؽ - د  
  .     عالية

     درجــة    أف           يشػػير إلػػى   (    بشػػدة                                                     إذا كاىػػت ىسػػبة إجابػػات هفػػردات العيىػػة هرتفعػػة فػػي )هكافػػؽ- ق  
     جدا.                الموافقة عالية

                                                                       لذلك يستخدم ىذا األسموب لوصف إجابـات مفـردات عينـة الدراسـة عمـى كـل عبـارة مـن 
   .                عبارات االستبيان

   Wilcox on – test)               ن حول المتوسط ) و             اختبار ولكوكس - 2
                                                 ف الختبػػػػار الفرضػػػػيات اإلحصػػػػائية الهتعمقػػػػة بهتكسػػػػط هجتهػػػػع   ك                     يسػػػػتخدـ اختبػػػػار كلكككسػػػػ

     كهيػة                          ككػذلؾ إذا كاىػت البياىػات                    كصػفية قابمػة لمترتيػب               عيىة الدراسة                إذا كاىت بياىات    (        الدراسة)
                    اســـتخدام ىـــذا االختبـــار          لـــذلك يـــتم                       تبػػػع التكزيػػػع الطبيعػػػي. ي  ال                           كحجػػـ العيىػػػة صػػػغير كالهجتهػػع    ك

  :  ح                 عاشػػكر كأبػػك الفتػػك  )   .                                                           الختبــار معنويــة درجــة الموافقــة عمــى كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبيان
0662    )      

            حول المتوسط  Z       اختبار  - 4
                                                     حػػػػكؿ الهتكسػػػػط الختبػػػػار الفرضػػػػيات اإلحصػػػػائية الهتعمقػػػػة بهتكسػػػػط     Z               يسػػػػتخدـ اختبػػػػار

                             لـــذلك يـــتم اســـتخدام ىـــذا االختبـــار        كبيػػػر.           حجػػػـ العيىػػػة   ك                                     الهجتهػػػع إذا كاىػػػت بياىػػػات العيىػػػة كهيػػػة 
  (    0664  :          )البمداكم  .                                الختبار الفرضيات الفرعية لمدراسة

 
  (                     معامل االرتباط )بيرسون - 2

                                                                                يستخدـ ٌذا الهعاهؿ لتحديد ىكع كدرجة العالقة بيف ظاٌرتيف كهية ككالٌها تتبػع التكزيػع 
  (    7001  :            )داكد كفاضؿ        الطبيعي.
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                            تحميل االنحدار الخطي المتعدد - 6

                                                                   أسمكب تحميؿ الخطي االىحػدار الهتعػدد لكضػع العالقػة بػيف أكثػر هػف هتغيػر فػي         يستخدـ
                                                                                  صكرة عالقػة رياضػية بحيػث يكػكف إحػدل ٌػذي الهتغيػرات كهتغيػر تػابع كبقيػة الهتغيػرات كهغيػرات 
                                                                                       هسػػتقمة كهػػف ٌػػذي الهعادلػػة يهكػػف هعرفػػة ىػػكع كقيهػػة أثػػر الهتغيػػرات الهسػػتقمة عمػػى الهتغيػػر التػػابع 

   (.    0665  :      )عطيً .                                                هة الهتغير التابع بهعرفة قيـ الهتغيرات الهستقمة.                ككذلؾ التىبؤ بقي
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 املجحث الثبني
 الدراسخ حتليل الجيبنبد واختجبر فرضيبد

 

               ترميز البيانات    -   أوال
                                                             االستبياف استخدـ الباحث الطريقة الرقهية في ترهيز البياىات حيث                     بعد تجهيع استهارات  

   (  1     رقـ )        التالي         بالجدكؿ                     تـ ترهيز اإلجابات كها 

 خماسيمقياس الالاإلجابات المتعمقة ب( توزيع الدرجات عمى 4جدول رقم)
 بشدة هكافؽ هكافؽ هحايد غير هكافؽ بشدة غير هكافؽ اإلجابة
 5 4 1 1 1 الدرجة

 5إلى  4.1 4.1إلى أقؿ  1.4 1.4إلى أقؿ  1.6 1.67إلى أقؿ  1.8  1.87إلى أقؿ  1هف  ىسبة الهكافقة

                      . فػإذا كػاف هتكسػط درجػػة  ( 2 )              درجػة الهكافقػة             يكػكف هتكسػط   ( 1                خػالؿ الجػدكؿ رقػـ )   هػف     
                    . أها إذا كػاف هتكسػط                     ارتفاع درجة الموافقة         فيدؿ عمى    ( 2 )                                   إجابات هفردات العيىة يزيد هعىكيا عف

         ، فػي حػيف                       انخفـاض درجـة الموافقـة         فيػدؿ عمػى    ( 2 )                                       درجة إجابات هفردات العيىة يقؿ هعىكيا عػف
     درجــة              فيػػدؿ عمػػى أف   ( 2 )                                                          إذا كػػاف هتكسػػط درجػػة إجابػػات هفػػردات العيىػػة ال تختمػػؼ هعىكيػػا عػػف 

                                                                    كبالتػالي سػػكؼ يػتـ اختبػػار هػا إذا كػاف هتكسػػط درجػة الهكافقػػة تختمػؼ هعىكيػػا   ص                الموافقـة متوســطة
    زهػػػة           باسػػػتخداـ ح        األكليػػػة                                                      أـ ال. كبعػػػد االىتٍػػػاء هػػػف ترهيػػػز اإلجابػػػات ك إدخػػػاؿ البياىػػػات   ( 2 )   عػػػف 

               تػـ اسػتخداـ ٌػذي   ((Statistical Package for Social Science   (SPSS )                   البرهجيػات الجػاٌزة
   :        كها يمي        األكلية                          الحزهة في تحميؿ البياىات

     Reliability and Validate  :       والصدق              اختبار الثبات   -     ثانيا

                    هعاهػػػػؿ كركىبػػػػاخ ألفػػػػا       بحسػػػػاب              ي قػػػػاـ الباحػػػػث              أداة الدراسػػػػة  ي       كصػػػػدؽ                لمتيكػػػػد هػػػػف ثبػػػػات
( Alpha  Cornbach)    هعاهػػػػػؿ  ل               الجػػػػػذر ألتربيعػػػػػي       إيجػػػػػاد                      الصػػػػػدؽ الػػػػػذاتي عػػػػػف طريػػػػػؽ        كهعاهػػػػػؿ      

  .                                                  لكؿ هحكر هف هحاكر اسػتهارة االسػتبياف كلجهيػع الهحػاكر   (Alpha  Cornbach )              كركىباخ ألفا
   (. 2                               فكاىت الىتائج كها بالجدكؿ رقـ )
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 والصدق( نتائج اختبار الثبات 5جدول رقم )

 عدد العبارات الهحكر ـ
 هعاهؿ ألفاء
 الثبات

 هعاهؿ
 الصدؽ

 7.841 7.777 11        البيئية           كالقكاىيف          كالمكائ             بالتشريعات         الىفطية         الشركات        التزاـ     هدل  1
 7.811 7.661 17                           اإلرشادات كالهعايير البيئية ب          ت الىفطية     شركا             هدل التزاـ ال  1
                    ات الىفطيػػػػػة فػػػػػي ليبيػػػػػا                الهػػػػػالييف بالشػػػػػرك   ف        الهسػػػػػؤكلي           هػػػػػدل إدراؾ  1

                 الهراجعة البيئية       بيٌهية 
17 7.651 7.877 

 7.799 7.619 11                                      ات الىفطية في ليبيا بالهراجعة البيئية              هدم قياـ الشرك  4
 7.797 7.615 15                                        ات الىفطية في ليبيا بتقييـ األداء البيئي              هدل قياـ الشرك  5

   هػػػف       هحػػػكر    لكػػؿ    ( )                              الحػػػظ أف قػػػيـ هعاهػػؿ كركىبػػػاخ ألفػػػا  ي  (  2                   هػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ رقػػـ )
ي قيـ كبيرة     0.404    إلى        0.322            تتراكح بيف )                كلجهيع الهحاكر                  استهارة االستبياف       هحاكر      أكبػر                  ( ٌك
ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تػػػكفر درجػػػة عاليػػػة هػػػف الثبػػػات الػػػداخمي فػػػي اإلجابػػػات      0.30   هػػػف            ككػػػذلؾ فػػػإف   ،                                                          ٌك

ػػي قػػيـ كبيػػرة     0.510    إلػػى        0.464                         هعػػاهالت الصػػدؽ تتػػراكح بػػيف ) ػػذا يػػدؿ عمػػى تػػكفر درجػػة                  ( ٌك                        ٌك
                       في تحقيؽ أٌداؼ الدراسػة               هفردات العيىة                                   هها يهكىىا هف االعتهاد عمي إجابات      الصدؽ          عالية هف 

                 كتحميؿ ىتائجٍا. 

                           خصائص مفردات عينة الدراسة   -     ثالثا
                                    توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجنس - 0

                      لهفػػػردات عيىػػػة الدراسػػػة                              تكزيػػػع التكػػػرارم كالىسػػػبي الهئػػػكم        يبػػػيف ال  (  3     رقػػػـ )        التػػػالي        الجػػػدكؿ
                                                          ( يبيف التهثيؿ البياىي لمتكزيع الىسبي الهئكم لٍذي الحالة. 0            كالشكؿ رقـ )  ،          حسب الجىس

 حسب الجنس ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة6جدول رقم )
 الىسبة % العدد الجىس
 87.6 120 ذكر

 12.4 17 أىثى

 100.0 137 الهجهكع
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 حسب الجنس ( التمثيل البياني لمتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة7رقم )شكل 

    ٌػـ                                 الحػظ أف هعظػـ هفػردات عيىػة الدراسػة ي  (  0              ( كالشػكؿ رقػـ ) 3                   هف خالؿ الجػدكؿ رقػـ )
   ف                      كالباقي هف اإلىػاث كيهػثم  ،                            هف جهيع هفردات عيىة الدراسة   ( %    54.3 )      ىسبة    كف               هف الذككر كيهثم

  .                        جهيع هفردات عيىة الدراسة   هف    ( %    07.1 )     ىسبة 
              المؤىل العممي    حسب               عينة الدراسة             توزيع مفردات  - 7

    حسب                                                     تكزيع التكرارم كالىسبي الهئكم لهفردات عيىة الدراسة       يبيف ال  (  4    رقـ)        التالي        الجدكؿ
ؿ العمهي    :     حالة                                                  ( يهثؿ الشكؿ البياىي لمتكزيع الىسبي الهئكم لٍذي ال 7           كالشكؿ رقـ)               الهٌؤ

 حسب المؤىل العممي التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة توزيعال( 7)رقم جدول 
ؿ العمهي  الىسبة % العدد الهٌؤ
 13.1 18 دبمـك هتكسط

 32.1 44 بكالكريكس

 32.8 45 دبمـك عالي

 14.6 20 هاجستير

 7.3 10 دكتكراي

 100.0 137 الهجهكع
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 المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤىل العممي( التمثيل البياني لمتوزيع النسبي 2شكل رقم )

   هػػػف  ه                                الحػػػظ أف هعظػػػـ هفػػػردات عيىػػػة الدراسػػػة  ي  (  7             ( كالشػػػكؿ رقػػػـ) 4               هػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ )
  ـ     يمػيٍ  ،                            هػف جهيػع هفػردات عيىػة الدراسػة   ( %    27.5 )     ىسػبة     كف     كيهثمػ            دبمػكـ عػالي                 مؤىالتيم العممية

  ـ  ثػ  ،                         جهيع هفردات عيىة الدراسػة   هف    ( %    27.0 )     ىسبة     كف               بكالكريكس كيهثم                 مؤىالتيم العممية    ههف 
  ـ  ثػ  ،                            هػف جهيػع هفػردات عيىػة الدراسػة   ( %    01.3 )     ىسػبة     كف             هاجسػتير كيهثمػ                 مؤىالتيم العممية    ههف 
  ،                            هف جهيػع هفػردات عيىػة الدراسػة   ( %    02.0 )     ىسبة     كف                 دبمـك هتكسط كيهثم                 مؤىالتيم العممية    ههف 

                 جهيػػػع هفػػػردات عيىػػػة     هػػػف   ( %   4.2 )     ىسػػػبة     كف     كيهثمػػػ         دكتػػػكراي                 مـــؤىالتيم العمميـــة     ههػػػف   ٌػػػـ         كالبػػػاقي 
التٍـ العمهيػة جػاهعي فهػا فػكؽ ههػػا           الدراسػة.                                                                          كبصػكرة عاهػة ىالحػظ أف هعظػـ هفػردات العيىػػة هػٌؤ

مػػة بشػػكؿ كػػافي لمتفاعػػؿ هػػع هكضػػكع الدراسػػة ههػػا يجعػػؿ أرائٍػػـ                                                                                    يػػدؿ عمػػى أف هفػػردات العيىػػة هٌؤ
التٍـ ا         لعمهية.                                                                      قابمة لالعتهاد عميٍا لككىٍا ىابعة هف كعيٍـ كادراكٍـ الىاتج هف هٌؤ

         العممي        التخصص                               توزيع مفردات عينة الدراسة حسب - 2

     حسػػػػب        الدراسػػػػة                                             تكزيػػػػع التكػػػػرارم كالىسػػػػبي الهئػػػػكم لهفػػػػردات عيىػػػػة       يبػػػػيف ال   ( 5     رقػػػػـ )        الجػػػػدكؿ - 1
  .                                                            ( يبيف التهثيؿ البياىي لمتكزيع الىسبي الهئكم لٍذي الحالة 2            كالشكؿ رقـ )        العممي        التخصص
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العمهي حسب التخصص كالىسبي الهئكم لهفردات عيىة الدراسة( التكزيع التكرارم 8جدكؿ رقـ )  

 الىسبة % العدد العمهي التخصص
 66.4 91 هحاسبة

 10.2 14 أعهاؿ إدارة

 16.1 22 تهكيؿ كهصارؼ

 7.3 10 اقتصاد

Total 137 100.0 
 

 
  العممي التخصص( التمثيل البياني لمتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب 3شكل رقم )

              عينــة الدراســة                   الحػػظ أف هعظػػـ هفػػردات  ي  (  2              ( كالشػػكؿ رقػػـ ) 5                   هػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ )
         تػـ يميػً  ،             عينـة الدراسـة               هف جهيػع هفػردات    ( %      33.1 )     ىسبة     كف            هحاسبة كيهثم               تخصصيم العممي

     عيىػػة                 هػػف جهيػػع هفػػردات   ( %      03.0 )                          تهكيػػؿ كهصػػارؼ كيهثمػػكف ىسػػبة                تخصصــيم العممــي     ههػػف
        هػػػف جهيػػػع    ( %      00.7 )             كيهثمػػػكف ىسػػػبة        أعهػػػاؿ       إدارة               تخصصـــيم العممـــي     ههػػػف         تػػػـ يميػػػً  ،        الدراسػػػة
        هػػف جهيػػػع    ( %     4.2 )                    اقتصػػػاد كيهثمػػكف ىسػػػبة                تخصصـــيم العممــي         كالبػػاقي             عيىػػة الدراسػػػة         هفػػردات

         الدراسة.             هفردات عيىة
                                               توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة - 2

        حسػب عػدد         الدراسة                      الهئكم لهفردات عيىة                       تكزيع التكرارم كالىسبي        يبيف ال  (  6     رقـ )        الجدكؿ
    .                                                        ( يبيف التهثيؿ البياىي لمتكزيع الىسبي الهئكم لٍذا الحالة 1            كالشكؿ رقـ )  ،             سىكات الخبرة
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 حسب عدد سنوات الخبرةالدراسة  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة9جدول رقم )

 الىسبة % العدد سىكات الخبرة
 14.6 20 سىكاتأقؿ هف خهس 

 46.7 64 سىكات17إلى أقؿ هف  5هف 

 38.7 53 سىكات 17 أكثر هف

 100.0 137 الهجهكع
 

 
 ( التمثيل البياني لمتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة4شكل رقم )

        الدراسػػػة                         الحػػػظ أف هعظػػػـ هفػػػردات عيىػػػة  ي  (  1              ( كالشػػػكؿ رقػػػـ ) 6                  هػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ)
            هفػردات عيىػة      جهيػع    هػف    ( %    13.4 )     ىسػبة     كف           سػىكات كيهثمػ  00           إلى أقػؿ هػف    2                سىكات خبرتٍـ هف 

        هػف جهيػػع    ( %    25.4 )     ىسػػبة     كف           سػػىكات كيهثمػ    00                                  تػـ يميػػً ههػف سػػىكات خبػرتٍـ أكثػػر هػف  ،        الدراسػة
     ىسػػػػبة     كف                                              البػػػػاقي ههػػػػف سػػػػىكات خبػػػػرتٍـ أقػػػػؿ هػػػػف خهػػػػس سػػػػىكات كيهثمػػػػ  ك                     هفػػػػردات عيىػػػػة الدراسػػػػة 

                                             . كبصػكرة عاهػة ىالحػظ أف هعظػـ هفػردات العيىػة لٍػـ                    هفردات عيىة الدراسػة         هف جهيع   ( %    01.3 )
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                                                                                    خبرة كبيرة هها يجعمٍـ يدرككف استهارة االستبياف بشكؿ صحي  كاإلسٍاـ بشكؿ فعاؿ في اإلجابػة 
                      عمى أسئمة االستبياف.

:نوع العمل في المؤسسةتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب -5  

    حسػػب         الدراسػػة                                             تكزيػػع التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم لهفػػردات عيىػػة       يبػػيف ال   (  00     رقػػـ )        الجػػدكؿ
ــي المؤسســة                                                   ( يبػػيف التهثيػػؿ البيػػاىي لمتكزيػػع الىسػػبي الهئػػكم لٍػػذي  2            كالشػػكؿ رقػػـ )  ،                     نــوع العمــل ف

        الحالة.

 حسب نوع العمل في المؤسسة ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة72جدول رقم )
 لىسبة %ا العدد ةالكظيفي

 69.3 95 كظيفة ثابتة ي هراجع داخمي

 30.7 42 ."اىتداب ي هراجع خارجي
 100.0 137 الهجهكع

 

 
 ( التمثيل البياني لمتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب نوع العمل في المؤسسة5شكل رقم )

              عينــة الدراســة                   الحػػظ أف هعظػػـ هفػػردات  ي  (  2              ( كالشػػكؿ رقػػـ )  00                   هػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ )
        هػػػف جهيػػػع    ( %    36.2 )     ىسػػبة     كف                               كظيفػػػة ثابتػػة ي هراجػػػع داخمػػي كيهثمػػػ            فـــي المؤسســـة    يـــم       نــوع عمم
             كيهثمػكف ىسػبة ."                    اىتػداب ي هراجػع خػارجي            في المؤسسة    يم       نوع عمم        كالباقي               عينة الدراسة       هفردات 

  .                     هف جهيع هفردات العيىة   ( %    20.4 )
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        المؤسسة           الوظيفي في        المركز                                توزيع مفردات عينة الدراسة حسب - 3

     حسػػب        الدراسػػة                                       التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم لهفػػردات عيىػػة         التكزيػػع      يبػػيف   (  00     رقػػـ )        الجػػدكؿ
                                                  ( يبيف التهثيؿ البياىي لمتكزيع الىسبي الهئػكم لٍػذي  3            كالشكؿ رقـ )  ،                        مركز الوظيفي في المؤسسة  ال

     هركػػز   ال     حسػػب                                                      التكزيػػع التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم لهفػػردات عيىػػة الدراسػػة     (  11          جػػدكؿ رقػػـ )       الحالػػة 
   :                   الكظيفي في الهؤسسة

 الىسبة % العدد 
 38.0 52 هراجع

 7.3 10 رئيس قسـ

 6.6 9 ىائب هدير إدارة

 5.8 8 هدير إدارة

 2.9 4 رئيس هجمس إدارة

 39.4 54 كظيفة أخرم

Total 137 100.0 
 

 
مركز الوظيفي في ال ( التمثيل البياني لمتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب6شكل رقم )

 المؤسسة 
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              عينــة الدراســة                   الحػػظ أف هعظػػـ هفػػردات  ي  (  3              ( كالشػػكؿ رقػػـ ) 0                   هػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ )
     عينـة                هػف جهيػع هفػردات    ( %    26.1 )     ىسػبة     كف     كيهثمػ            كظيفػة أخػرم                    الوظيفي في المؤسسة    ىم     مركز 

        هػف جهيػع    ( %  25 )                   هراجػع كيهثمػكف ىسػبة                     الوظيفي في المؤسسـة    ىم     مركز      ممن      يمػيٍـ    تـ   ،        الدراسة
             كيهثمػكف ىسػبة           رئػيس قسػـ                    الـوظيفي فـي المؤسسـة    ىم     مركـز      ممـن       يمػيٍـ   تػـ   ،             عيىة الدراسػة        هفردات

     ىائػب                     الـوظيفي فـي المؤسسـة    ىم     مركـز      ممـن      يمػيٍـ    تػـ   ،             عيىػة الدراسػة                هف جهيع هفردات   ( %   4.2 )
    ىم     مركـــز      ممـــن      يمػػػيٍـ    تػػػـ   ،             عيىػػػة الدراسػػػة                هػػػف جهيػػػع هفػػػردات   ( %   3.3 )                        هػػػدير إدارة كيهثمػػػكف ىسػػػبة 

  ،             عيىػػة الدراسػػة                هػػف جهيػػع هفػػردات   ( %     2.5 )                        هػػدير إدارة كيهثمػػكف ىسػػبة                في فــي المؤسســة     الــوظي
ــي المؤسســة    ىم     مركــز      ممــن         كالبػػاقي ــوظيفي ف    هػػف    ( %   7.6 )                             رئػػيس هجمػػس إدارة كيهثمػػكف ىسػػبة                     ال

         الدراسة.                  جهيع هفردات عيىة
                                                اإلجابة عمى سؤال حول الدورات التدريبية الخارجية.                              توزيع مفردات عينة الدراسة حسب  - 4

 اإلجابة عمى سؤال حولحسب  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة72جدول رقم )

 الىسبة % العدد اإلجابة
 31.4 43 ال

 68.6 94 ىعـ

 100.0 137 الهجهكع

           تحصـــموا عمـــى               عينـــة الدراســـة                   الحػػػظ أف هعظػػػـ هفػػػردات  ي   (  07                   هػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )
   لـم         كالبػاقي   ،   ،             عينـة الدراسـة               هف جهيع هفردات    ( %    35.3 )     ىسبة     كف     كيهثم                      دورات تدريبية خارجية

                      هف جهيع هفردات العيىة   ( %    20.1 )             كيهثمكف ىسبة                                   يتحصموا عمى دورات تدريبية خارجية

                                                اإلجابة عمى سؤال حول الدورات التدريبية الداخمية.                              توزيع مفردات عينة الدراسة حسب  - 5

اإلجابة عمى سؤال حول حسب  المئوي لمفردات عينة الدراسةالتوزيع التكراري والنسبي  ( 73جدول رقم )
 الدورات التدريبية الداخمية

 الىسبة % العدد اإلجابة
 29.2 40 ال

 70.8 97 ىعـ

 100.0 137 الهجهكع
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           تحصـــموا عمـــى               عينـــة الدراســـة                   الحػػػظ أف هعظػػػـ هفػػػردات  ي   (  02                   هػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )
ــة  ــة الدراســة               هػػف جهيػػع هفػػردات    ( %    40.5 )     ىسػػبة     كف     كيهثمػػ                     دورات تدريبيــة داخمي         كالبػػاقي   ،   ،             عين

               هػف جهيػع هفػردات    ( %    76.7 )             كيهثمػكف ىسػبة                                     لم يتحصـموا عمـى دورات تدريبيـة داخميـة          وظيفتيم
      العيف

                                          اإلجابــة عمــى ســؤال حــول عــدد الــدورات التدريبيــة                               توزيــع مفــردات عينــة الدراســة حســب  - 6
          الداخمية.

اإلجابة عمى سؤال حول عدد حسب  لمفردات عينة الدراسة ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي74جدول رقم )
 الدورات التدريبية الداخمية

 الىسبة % العدد عدد الدكرات التدريبية
1 18 18.6 

2 35 36.1 

3 32 33.0 

4 12 12.4 

 100.0 97 الهجهكع

              تحمــوا عمــى عــدد               عينــة الدراســة                   الحػػظ أف هعظػػـ هفػػردات  ي   (  01                   هػػف خػػالؿ الجػػدكؿ رقػػـ )
               التػي تحصػمت عمػى               عينة الدراسـة               هف جهيع هفردات    ( %    23.0 )     ىسبة     كف     كيهثم          داخميتين        دورتين

                                                                 تـ يميً ههف تحصمكا عمى عدد ثالث دكرات تدريبية داخمية كيهثمػكف ىسػبة   ،                     دكرات تدريبية داخمية
            تـ يميً ههف   ،                                    التي تحصمت عمى دكرات تدريبية داخمية              عينة الدراسة               هف جهيع هفردات    %(   22 )

ـــة                هػػػف جهيػػػع هفػػػردات    %(     05.3 )                                       دكرة كاحػػػدة تدريبيػػػة داخميػػػة كيهثمػػػكف ىسػػػبة            تحصػػػمكا عمػػػى       عين
                             ههػف تحصػمكا عمػى عػدد ثػالث دكرات         كالبػاقي                                     التػي تحصػمت عمػى دكرات تدريبيػة داخميػة          الدراسة

               التػػي تحصػػمت عمػػى               عينــة الدراســة               هػػف جهيػػع هفػػردات    %(     07.1 )                            تدريبيػػة داخميػػة كيهثمػػكف ىسػػبة 
                      دكرات تدريبية داخمية.

اإلجابة عمى سؤال حول حضور ورش عمل.توزيع مفردات عينة الدراسة حسب -9  
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اإلجابة عمى سؤال حول حسب  ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة75جدول رقم )
 حضور ورش عمل

 الىسبة % العدد اإلجابة
 17.5 24 ال

 82.5 113 ىعـ

 100.0 137 الهجهكع

              ممن حضروا ورش               عينة الدراسة                   الحظ أف هعظـ هفردات  ي   (  02     رقـ )              هف خالؿ الجدكؿ 
              ممــن لــم يحضــروا         كالبػػاقي   ،   ،             عينــة الدراســة               هػػف جهيػػع هفػػردات    ( %    57.2 )     ىسػػبة     كف     كيهثمػػ     عمــل

  .                     هف جهيع هفردات العيىة   ( %    04.2 )             كيهثمكف ىسبة          ورش عمل

   :        لمدراسة                        اختبار الفرضيات الفرعية     - :     ثالثا
             وشركات تسويق             ات النفطية   شرك             مدى التزام ال                األولى المتعمقة ب                       أختبار الفرضية الفرعية  - 1

   :                                      بالتشريعات والموائ  والقوانين البيئية                  المنتجات النفطية
     عيىػػة                                                      ( يبػػيف التكزيػػع التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم إلجابػػات هفػػردات   03     رقػػـ )       التػػالي        الجػػدكؿ 

                              بالتشـريعات والمـوائ  والقـوانين                             مـدى التـزام المؤسسـات النفطيـة  ب                       عمػى العبػارات الهتعمقػة         الدراسة
  .                                              كدرجات الهكافقة عميٍا حسب أسمكب التكزيع الىسبي        البيئية

مدى ب التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة  (76جدول رقم )
وائ  والقوانين البيئية ودرجات بالتشريعات والم وشركات تسويق المنتجات النفطية ات النفطيةشركالتزام ال

 الموافقة عمييا حسب أسموب التوزيع النسبي

 العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
غير 
 هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

 درجة الهكافقة

1  
                  بالبيئػػة يمتػػـز بٍػػا                            تكجػػد تشػػريعات كقػػكاىيف خاصػػة

   ة.   شرك         هراجع كال

  38 66 77 17 16        التكرار

 عالية 27.7 48.2 7.7 12.4 11.7        الىسبة%

1  
                              تؾ تعميهػػات كلػػكائ  إداريػػة تمػػـز    شػػرك          يكجػػد داخػػؿ 

                               الهراجعيف بتقييـ األداء البيئي.
  3 8 4 70 52        التكرار

 هىخفضة 2.2 5.8 2.9 51.1 38.0        الىسبة%

1  
                                               كجػػكد إلػػزاـ عمػػى الشػػركة لمقيػػاـ بالهراجعػػة البيئيػػة 
 .                                         سكاء كاف بىص قاىكىيا كفي شكؿ هعايير هٍىية

  4 8 5 83 37        التكرار

 هىخفضة 2.9 5.8 3.7 60.6 27.0        الىسبة%

4  
                                          الهراجعػػػػة البيئيػػػػة أداة تعهػػػػؿ عمػػػػى هػػػػدل اٌتهػػػػاـ 

                      اإلدارة لحهاية البيئة.

  29 85 4 13 6        التكرار

 عالية 21.2 62.0 2.9 9.5 4.4        الىسبة%
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 العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
غير 
 هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

 درجة الهكافقة

5  
                                          ضػػػعؼ التشػػػريعات كالقػػػػكاىيف الهرتبطػػػة بالقضػػػػايا 

         البيئية 
  9 20 3 39 66        التكرار

 هىخفضة جدا 6.6 14.5 2.2 28.5 48.2        الىسبة%

6  
                                                تتـ الهراجعة البيئية في ضكء التشريعات كالقكاىيف 

                        الهتعمقة بحهاية البيئة.
  28 78 3 19 9        التكرار

 عالية 20.4 56.9 2.2 13.9 6.6        الىسبة%

7  
                                         تحتػػػػـر الهؤسسػػػػػة القػػػػػكاىيف كالتشػػػػػريعات الخاصػػػػػة 

               لحهاية البيئة.
  6 22 3 48 58        التكرار

 هىخفضة جدا 4.4 16.1 2.2 35.0 42.3        الىسبة%

8  
                  ؾ بههارسػػة الرقابػػة     شػػركت                     يقػػـك قسػػـ الهراجعػػة فػػي 

                               عمى الفعاليات كاألىشطة البيئية.
  20 49 4 35 29        التكرار

 عالية 14.6 35.8 2.9 25.5 21.2        الىسبة%

9  
                                         تتػػػػػػػػكفر القػػػػػػػػكاىيف كالتشػػػػػػػػريعات البيئيػػػػػػػػة الالزهػػػػػػػػة 

                    لمهحافظة عمى البيئة
  37 71 9 14 6        التكرار

 عالية 27.0 51.8 6.6 10.2 4.4        الىسبة%

                                           القكاىيف كالتشريعات الخاصة بالبيئة هىاسبة.   17
  6 16 97 11 7        التكرار

 هتكسطة 4.4 11.7 70.8 8.0 5.1        الىسبة%

                                            تتهيز القكاىيف كالتشريعات البيئية بالهركىة.   11
  6 12 4 52 63        التكرار

 هىخفضة جد 4.3 8.8 2.9 38.0 46.0        الىسبة%

   :       الحظ أف ي  (   03                   هف خالؿ الجدكؿ رقـ )
   :        التالية              عمى العبارات       عالية               درجات الموافقة  -   أ

   ة.     الشرك                        بالبيئة يمتـز بٍا هراجع                            تكجد تشريعات كقكاىيف خاصة  . 1

                                                                الهراجعة البيئية أداة تعهؿ عمى هدل اٌتهاـ اإلدارة لحهاية البيئة.  . 2

                                                                    الهراجعة البيئية في ضكء التشريعات كالقكاىيف الهتعمقة بحهاية البيئة.    تتـ   . 3

                                                  تؾ بههارسة الرقابة عمى الفعاليات كاألىشطة البيئية.   شرك                     يقكـ قسـ الهراجعة في   . 4

                                                             تتكفر القكاىيف كالتشريعات البيئية الالزهة لمهحافظة عمى البيئة  . 5

   :        التالية   ة           عمى العبار         متوسطة         الموافقة    ة   درج -   ب

                                  كالتشريعات الخاصة بالبيئة هىاسبة.          القكاىيف  . 1

   :        التالية                                    درجات الموافقة منخفضة عمى العبارات -   ت

                                                             تؾ تعميهات كلكائ  إدارية تمـز الهراجعيف بتقييـ األداء البيئي.   شرك          يكجد داخؿ   . 0
                                                                                   كجكد إلزاـ عمى الشركة لمقياـ بالهراجعة البيئية سكاء كاف بىص قاىكىيا كفي شكؿ هعايير   . 7

 .     هٍىية
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   :        التالية              عمى العبارات     جدا                 الموافقة منخفضة      درجات  -   ث

  .                                                 ضعؼ التشريعات كالقكاىيف الهرتبطة بالقضايا البيئية  . 1

                                            ة القكاىيف كالتشريعات الخاصة لحهاية البيئة.   شرك        تحتـر ال  . 2

                                            تتهيز القكاىيف كالتشريعات البيئية بالهركىة.  . 3
           مـــدى التـــزام  ب                   العبػػػارات الهتعمقػػػة                عمػػػى كػػػؿ عبػػػارة هػػػف                              والختبـــار معنويـــة درجـــة الموافقـــة 

   تػـ                                       بالتشـريعات والمـوائ  والقـوانين البيئيـة                                وشركات تسويق المنتجـات النفطيـة            ات النفطية   شرك  ال
  ،  (  04                                   ( فكاىت الىتائج كهػا فػي الجػدكؿ رقػـ ) 2 )         الهقياس                                   استخداـ اختبار كلكككسكف حكؿ هتكسط

   :                                                                 حيث كاىت الفرضية الصفرية كالبديمة لٍا لكؿ عبارة عمى الىحك التالي
      متوســط                                                    هتكسػػط درجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ هعىكيػػا عػػف  :                الفرضــية الصــفرية

  . ( 2 )      قياس   الم
      متوسـط                                                  هتكسػط درجػة الهكافقػة عمػى العبػارة يختمػؼ هعىكيػا عػف  :                      مقابل الفرضية البديمـة

  . ( 2 )      قياس   الم

 العبارات المتعمقة( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى 77جدول رقم )
 بالتشريعات والموائ  والقوانين البيئية وشركات تسويق المنتجات النفطيةات النفطية شركمدى التزام الب

 الهتكسط العبارة ـ
 االىحراؼ
 الهعيارم

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 الهحسكبة

 000. 5.001- 1.317 3.68                                                            تكجد تشريعات كقكاىيف خاصة بالبيئة يمتـز بٍا هراجع كالهؤسسة.  1

                                               تؾ تعميهػػػات كلػػػكائ  إداريػػػة تمػػػـز الهػػػراجعيف بتقيػػػيـ    شػػػرك          يكجػػػد داخػػػؿ   1
              األداء البيئي.

1.83 .904 -8.887 .000 

                                                            كجػػػكد إلػػػزاـ عمػػػى الشػػػركة لمقيػػػاـ بالهراجعػػػة البيئيػػػة سػػػكاء كػػػاف بػػػىص   1
 .                            قاىكىيا كفي شكؿ هعايير هٍىية

1.97 .899 -8.500 .000 

 000. 7.390- 1.001 3.86                                          تعهؿ عمى هدل اٌتهاـ اإلدارة لحهاية البيئة.                      الهراجعة البيئية أداة   4

 000. 7.002- 1.300 2.03                                                   ضعؼ التشريعات كالقكاىيف الهرتبطة بالقضايا البيئية   5

                                                                تػػتـ الهراجعػػة البيئيػػة فػػي ضػػكء التشػػريعات كالقػػكاىيف الهتعمقػػة بحهايػػة   6
        البيئة.

3.71 1.139 -5.960 .000 

 000. 7.170- 1.221 2.05                                          القكاىيف كالتشريعات الخاصة لحهاية البيئة.      شركة        تحتـر ال  7

 652. 451.- 1.435 2.97                                 تؾ بههارسػػػػة الرقابػػػػة عمػػػػى الفعاليػػػػات    شػػػػرك                     يقػػػػـك قسػػػػـ الهراجعػػػػة فػػػػي   8
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 الهتكسط العبارة ـ
 االىحراؼ
 الهعيارم

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 الهحسكبة

                 كاألىشطة البيئية.
 000. 7.157- 1.063 3.87                                                             تتكفر القكاىيف كالتشريعات البيئية الالزهة لمهحافظة عمى البيئة  9

 801. 253.- 762. 3.02                                           القكاىيف كالتشريعات الخاصة بالبيئة هىاسبة.   17

 000. 8.050- 1.108 1.88                                            تتهيز القكاىيف كالتشريعات البيئية بالهركىة.   11

       الحظ أن ي  (   17                   من خالل الجدول رقم )
                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                                       الـدالالت المحســوبة أقـل مــن مسـتوي المعنويــة -   أ

   :                   ( لمعبارات التالية 3 )      قياس            عن متوسط الم     زيد         الدراسة ت

                                                            تكجد تشريعات كقكاىيف خاصة بالبيئة يمتـز بٍا هراجع كالهؤسسة.  . 0
                                                                الهراجعة البيئية أداة تعهؿ عمى هدل اٌتهاـ اإلدارة لحهاية البيئة.  . 7
                                                                        تتـ الهراجعة البيئية في ضكء التشريعات كالقكاىيف الهتعمقة بحهاية البيئة.  . 2
                                              كالتشريعات البيئية الالزهة لمهحافظة عمى البيئة               تتكفر القكاىيف   . 1

                                                                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف 
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس            عػف هتكسػط اله     زيد                                                     هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات ت

  .           ذه العبارات                    درجات الموافقة عمى ى          معنوي في       ارتفاع      وجود         يدؿ عمى 
   :        التالية    ات       لمعبار    (    0005 )                                 المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية   ت     الدالال -   ب

                                                                           يقكـ قسـ الهراجعة في هؤسستؾ بههارسة الرقابة عمى الفعاليات كاألىشطة البيئية.  . 1

                                           القكاىيف كالتشريعات الخاصة بالبيئة هىاسبة.  . 2

ػػذا يػػدؿ عمػػى     ات                    الصػػفرية لٍػػذي العبػػار    ات                  ذلؾ ال ىػػرفض الفرضػػي لػػ          الموافقــة     ات      أن درجــ             ٌك
       متوسطة    ات               عمى ىذه العبار 

                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                                       الـدالالت المحســوبة أقـل مــن مسـتوي المعنويــة -   ت
   - :                    ( لمعبارات التالية 3 )      قياس                        الدراسة تقل عن متوسط الم

                                                            ؾ تعميهات كلكائ  إدارية تمـز الهراجعيف بتقييـ األداء البيئي.    شركت          يكجد داخؿ   . 1

                                                                 عمػػى الشػػركة لمقيػػاـ بالهراجعػػة البيئيػػة سػػكاء كػػاف بػػىص قاىكىيػػا كفػػي شػػكؿ             كجػػكد إلػػزاـ  . 2
 .            هعايير هٍىية
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                                                  ضعؼ التشريعات كالقكاىيف الهرتبطة بالقضايا البيئية  . 3

                                            ة القكاىيف كالتشريعات الخاصة لحهاية البيئة.   شرك        تحتـر ال  . 4

                                            تتهيز القكاىيف كالتشريعات البيئية بالهركىة.  . 5

                                                 لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية 
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس                                                                    هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات تقػؿ عػف هتكسػط اله

  .                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       انخفاض      وجود          يدؿ عمى
ــة  ــار الفرضــية الفرعي ــى                         والختب ــة      األول ــة     ات ا   شــرك             مــدى التــزام ال ب          المتعمق        وشــركات        لنفطي

       إجابػػات         هتكسػػطات          تػػـ إيجػػاد                                       بالتشــريعات والمــوائ  والقــوانين البيئيــة                         تســويق المنتجــات النفطيــة
     حػػكؿ   (Z )                 كاسػػتخداـ اختبػػار  ص             بٍػػذي الفرضػػية                                                هفػػردات عيىػػة الدراسػػة عمػػى جهيػػع العبػػارات الهتعمقػػة

        الصػػػفرية                  حيػػػث كاىػػػت الفرضػػػية   ،  (  05                                 ( فكاىػػػت الىتػػػائج كهػػػا بالجػػػدكؿ رقػػػـ ) 2 )         الهقيػػػاس       هتكسػػػط
   :                              كالبديمة لٍا عمى الىحك التالي
           مــدى التــزام  ب                                                    الهتكسػػط العػػاـ لدرجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارات الهتعمقػػة  :                الفرضــية الصــفرية

   ال                                       بالتشـريعات والمـوائ  والقـوانين البيئيـة                               وشركات تسـويق المنتجـات النفطيـة            ات النفطية   شرك  ال
  . ( 2 )      قياس         متوسط الم                 يختمؼ هعىكيا عف
           مـــدى التـــزام  ب                                                    الهتكسػػػط العػػػاـ لدرجػػػة الهكافقػػة عمػػػى العبػػػارات الهتعمقػػػة  :        البديمـــة        الفرضـــية 

                                      بالتشــريعات والمــوائ  والقــوانين البيئيــة                                وشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة           ات النفطيــة    شــرك  ال
  . ( 2 )    قياس         متوسط الم                 يختمؼ هعىكيا عف

عينة الدراسة عمى جميع العبارات حول المتوسط العام إلجابات مفردات  (Z)( نتائج اختبار78الجدول رقم )
 بالتشريعات والموائ  والقوانين البيئية وشركات تسويق المنتجات النفطية ات النفطيةشركمدى التزام الب المتعمقة

 العاـ الهتكسط بيافال
االىحراؼ 
 الهعيارم

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 الهحسكبة

 000. 8.595- 26385. 2.8062                  كالقكاىيف البيئية                                ات الىفطية بالتشريعات كالمكائ    شرك             هدل التزاـ ال ب

      بداللػػػػة    (8.595- )                            الحػػػػظ أف قيهػػػػة إحصػػػػائي االختبػػػػار ي  (   05                   هػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )
ي أقؿ هف هستكل الهعىكيػة   (     0.000 )        هحسكبة                                 لػذلؾ ىػرفض الفرضػية الصػفرية كىقبػؿ    (    0.02 )                           ٌك

ػػك يقػػؿ    (2.8062         الدراسػػة )                                          كحيػػث أف الهتكسػػط العػػاـ إلجابػػات هفػػردات عيىػػة  ،                الفرضػػية البديمػػة         ٌك
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           ات النفطيـة    شـرك         التـزام ال                      وجـود انخفـاض فـي مسـتوى             ٌذا يشػير إلػى   ك   ،  ( 2 )                  عف هتكسط الهقياس
   - :                                            بالتشريعات والموائ  والقوانين البيئية حيث أن                               وشركات تسويق المنتجات النفطية

       كلػػكائ          تعميهػػات                                كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة            ات الىفطيػػة          هعظػػـ الشػػرك          يكجػػد داخػػؿ   ال   . 1
                                           إدارية تمـز الهراجعيف بتقييـ األداء البيئي.

                                                             لمقياـ بالهراجعة البيئية سكاء كاف بىص قاىكىيا كفي شكؿ هعايير     ات                   كجد إلزاـ عمى الشرك   ال ي  . 2
 .     هٍىية

                                              التشريعات كالقكاىيف الهرتبطة بالقضايا البيئية ب    ضعؼ      يكجد   . 3

                           القػػكاىيف كالتشػػريعات الخاصػػة                                كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة            ات الىفطيػػة   شػػرك        تحتػػـر ال  ال   . 4
               لحهاية البيئة.

                                            تتهيز القكاىيف كالتشريعات البيئية بالهركىة.  ال   . 5

             وشركات تسويق            ات النفطية    شرك             مدى التزام ال ب                                         أختبار الفرضية الفرعية الثانية المتعمقة - 2
                            اإلرشادات والمعايير البيئية  ب                  المنتجات النفطية

     عيىػػة                                                      ( يبػػيف التكزيػػع التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم إلجابػػات هفػػردات   06     رقػػـ )       التػػالي        الجػػدكؿ 
                               وشركات تسويق المنتجات النفطيـة            ات النفطية   شرك             مدى التزام ال ب                       عمى العبارات الهتعمقػة         الدراسة

  .                                              كدرجات الهكافقة عميٍا حسب أسمكب التكزيع الىسبي                           اإلرشادات والمعايير البيئية  ب

مدى ب والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة( التوزيع التكراري 79جدول رقم )
اإلرشادات والمعايير البيئية ودرجات الموافقة عمييا ب وشركات تسويق المنتجات النفطية ات النفطيةشركالتزام ال

 حسب أسموب التوزيع النسبي

  العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
غير 
 هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

درجة 
 الهكافقة

1  
                                          تكجػػػػد هعػػػػايير هعتهػػػػدة لمهراجعػػػػة البيئيػػػػة يسػػػػتىد 

 .                             هراجعك الهؤسسة في أداء هٍاهٍـ       عميٍا

  40 67 3 9 18        التكرار

 عالية 29.2 48.9 2.2 6.6 13.1        الىسبة%

1  
                 ن                    ة غيػػػر هٍتهػػػػة كثيػػػران بػػػالتعريؼ بالهعػػػػايير    شػػػرك  ال

 .       ألعضائٍا

  45 64 3 20 5        التكرار

 عالية 32.8 46.7 2.2 14.6 3.7        الىسبة%

1  
                                 ة باسػػتخداـ أسػػاليب حديثػػة فػػي تقيػػيـ    شػػرك       تقػػـك ال

                      تصرفاتٍا تجاي البيئة.

  6 10 4 60 57        التكرار

 هىخفضة 4.4 7.3 2.9 43.8 41.6        الىسبة%

4  
                                  بالهراجعة البيئية ألف أىشػطتٍا تػؤثر    ة     الشرك     تٍتـ 

 .                  عمى البيئة الهحيطة

  41 70 9 9 8        التكرار

 عالية 29.9 51.1 6.6 6.6 5.8        الىسبة%
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  العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
غير 
 هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

درجة 
 الهكافقة

5  

     بشػػػػػيف       1771       ( لسػػػػػىة   15                   يعتبػػػػػر القػػػػػاىكف رقػػػػػـ )
                                             حهاية كتحسيف البيئة بهثابة الهعيػار الػذم يهكػف 
                                         اسػػتخداهً فػػي الحكػػـ عمػػى هػػدل التػػزاـ الهؤسسػػة 

                     بهسؤكلياتٍا البيئية.

  51 68 5 5 8        التكرار

        الىسبة%

5.8 3.7 3.7 49.6 37.2 
 
 عالية

6  
          بالهبػػادئ                                      تتػػكفر لػػديكـ الهعػػايير الدكليػػة الهتعمقػػة 

                                 العاهة إلرشادات الهراجعة البيئية 
  47 58 8 7 17        التكرار

 عالية 34.3 42.3 5.9 5.1 12.4        الىسبة%

7  
                                               تتػػكفر لػػديكـ الهعػػايير الدكليػػة الهتعمقػػة بػػإجراءات 

                                   هراجعة االلتزاـ بالتشريعات البيئية.

  45 67 3 17 5        التكرار

 عالية 32.9 48.9 2.2 12.4 3.6        الىسبة%

8  
                                               تتػػكفر لػػديكـ الهعػػايير الدكليػػة الهتعمقػػة بػػإجراءات 

                        هراجعة القكائـ البيئية.
  8 20 7 70 32        التكرار

 هىخفضة 5.8 14.6 5.1 51.1 23.4        الىسبة%

9  
                     كفايػػػػػػة التيٌيػػػػػػؿ العمهػػػػػػي                     تتػػػػػػكفر لػػػػػػديكـ هعػػػػػػايير
                        كالعهمي لمهراجع البيئي 

  12 11 7 64 43        التكرار

 هىخفضة 8.8 8.0 5.1 46.7 31.4        الىسبة%

17   
       إدارة                                تتػػػػػػػػكفر لػػػػػػػػديكـ هعػػػػػػػػايير تتعمػػػػػػػػؽ بكيفيػػػػػػػػة   

        تصػػػىيفٍا        إعػػادة                         الهخمفػػات الصػػىاعية هػػف خػػالؿ 
                 طرؽ التخمص هىٍا.                           أك كيفية االستفادة هىٍا أك

  70 47 5 7 8        التكرار

        الىسبة%
 عالية جدا 51.1 34.4 3.6 5.1 5.8

   :       الحظ أف ي  (   06     رقـ )              هف خالؿ الجدكؿ 
   :        التالية   ة           عمى العبار            عالية جدا         الموافقة    ة   درج - أ  

        تصػىيفٍا        إعػادة                         الهخمفات الصىاعية هف خالؿ        إدارة                                تتكفر لديكـ هعايير تتعمؽ بكيفية   . 1
                طرؽ التخمص هىٍا                           أك كيفية االستفادة هىٍا أك

   :        التالية              عمى العبارات       عالية               درجات الموافقة  - ب  

 .                             هراجعك الهؤسسة في أداء هٍاهٍـ                              لمهراجعة البيئية يستىد عميٍا                   تكجد هعايير هعتهدة   . 0

 .                       ن                           الهؤسسة غير هٍتهة كثيران بالتعريؼ بالهعايير ألعضائٍا  . 7

 .                                                        تكـ بالهراجعة البيئية ألف أىشطتٍا تؤثر عمى البيئة الهحيطة   شرك     تٍتـ   . 3

   ذم                                           بشػػيف حهايػػة كتحسػػيف البيئػػة بهثابػػة الهعيػػار الػػ      7002       ( لسػػىة   02                   يعتبػػر القػػاىكف رقػػـ )  . 1
                                                                   يهكف استخداهً في الحكـ عمى هدل التزاـ الهؤسسة بهسؤكلياتٍا البيئية.

                                 العاهة إلرشادات الهراجعة البيئية           بالهبادئ                                      تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة   . 2
                                                                                  تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة بإجراءات هراجعة االلتزاـ بالتشريعات البيئية.  . 3
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   :        التالية              عمى العبارات                      درجات الموافقة منخفضة  - ج  

                                                       ة باستخداـ أساليب حديثة في تقييـ تصرفاتٍا تجاي البيئة.   شرك       تقـك ال  . 1

                                                                       تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة بإجراءات هراجعة القكائـ البيئية.  . 2

                                            كفاية التيٌيؿ العمهي كالعهمي لمهراجع البيئي                    تتكفر لديكـ هعايير  . 3

           مـــدى التـــزام  ب                   العبػػػارات الهتعمقػػػة            كػػػؿ عبػػػارة هػػػف     عمػػػى                              والختبـــار معنويـــة درجـــة الموافقـــة 
           تػـ اسػتخداـ                            اإلرشادات والمعايير البيئيـة  ب                               وشركات تسويق المنتجات النفطية           ات النفطية    شرك   الم

    حيػػث   ،  (  70                                   ( فكاىػػت الىتػػائج كهػػا فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ) 2 )         الهقيػػاس                           اختبػػار كلكككسػػكف حػػكؿ هتكسػػط
   :             الىحك التالي                                                 كاىت الفرضية الصفرية كالبديمة لٍا لكؿ عبارة عمى

      متوســط                                                    هتكسػػط درجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ هعىكيػػا عػػف ي  :                الفرضــية الصــفرية
  . ( 2 ) ي    قياس   الم

      متوسـط                                                  هتكسط درجػة الهكافقػة عمػى العبػارة يختمػؼ هعىكيػا عػف ي  :                      مقابل الفرضية البديمة
  . ( 2 )   ي    قياس   الم

 العبارات المتعمقة( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عمى 22جدول رقم )
 اإلرشادات والمعايير البيئيةب وشركات تسويق المنتجات النفطية ات النفطيةشركلمدى التزام اب

 ـ 
 الهتكسط        العبارة

 االىحراؼ
 الهعيارم

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 الهحسكبة

  ة    شرك         هراجعك ال                                     هعتهدة لمهراجعة البيئية يستىد عميٍا            تكجد هعايير   1
 .              في أداء هٍاهٍـ

3.74 1.306 -5.230 .000 

 000. 7.211- 1.124 3.91 .                 ن                           ة غير هٍتهة كثيران بالتعريؼ بالهعايير ألعضائٍا   شرك  ال  1

                                               ة باسػػتخداـ أسػػاليب حديثػػة فػػي تقيػػيـ تصػػرفاتٍا تجػػاي    شػػرك       تقػػـك ال  1
        البيئة.

1.89 1.062 -8.091 .000 

                                                 تكـ بالهراجعػػػة البيئيػػػة ألف أىشػػػطتٍا تػػػؤثر عمػػػى البيئػػػة    شػػػرك     تٍػػػتـ   4
 .       الهحيطة

3.93 1.075 -7.248 .000 

                         بشيف حهاية كتحسيف البيئػة       1771       ( لسىة   15                   يعتبر القاىكف رقـ )  5
                          ً فػي الحكػـ عمػى هػدل التػزاـ                                 بهثابة الهعيار الذم يهكػف اسػتخداه

                       ة بهسؤكلياتٍا البيئية.   شرك  ال
4.09 1.039 -7.934 .000 

               العاهػة إلرشػػادات           بالهبػادئ                                      تتػكفر لػديكـ الهعػايير الدكليػة الهتعمقػة   6
                  الهراجعة البيئية 

3.81 1.303 -5.591 .000 
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 ـ 
 الهتكسط        العبارة

 االىحراؼ
 الهعيارم

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 الهحسكبة

                                                              تتػػكفر لػػديكـ الهعػػايير الدكليػػة الهتعمقػػة بػػإجراءات هراجعػػة االلتػػزاـ   7
                    بالتشريعات البيئية.

3.95 1.087 -7.505 .000 

                                         الدكليػػة الهتعمقػػة بػػإجراءات هراجعػػة القػػكائـ                      تتػػكفر لػػديكـ الهعػػايير   8
         البيئية.

2.28 1.150 -5.998 .000 

                                     كفايػػػػة التيٌيػػػػؿ العمهػػػػي كالعهمػػػػي لمهراجػػػػع                     تتػػػػكفر لػػػػديكـ هعػػػػايير    9
        البيئي 

2.16 1.208 -6.260 .000 

                     الهخمفػػات الصػػىاعية هػػف        إدارة                                تتػػكفر لػػديكـ هعػػايير تتعمػػؽ بكيفيػػة    17
           طػرؽ الػػتخمص                                    تصػىيفٍا أك كيفيػة االسػتفادة هىٍػا أك       إعػادة    خػالؿ 
      هىٍا.

4.20 1.117 -8.113 .000 

   :       الحظ أن ي  (   20                   من خالل الجدول رقم )
                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                                       الـدالالت المحســوبة أقـل مــن مسـتوي المعنويــة -   أ

   :                   ( لمعبارات التالية 3 )      قياس            عن متوسط الم     زيد         الدراسة ت

 .                ة في أداء هٍاهٍـ   شرك         هراجعك ال                                     هعتهدة لمهراجعة البيئية يستىد عميٍا            تكجد هعايير   . 0

 .                 ن                           ة غير هٍتهة كثيران بالتعريؼ بالهعايير ألعضائٍا   شرك  ال  . 7
 .                                                        تكـ بالهراجعة البيئية ألف أىشطتٍا تؤثر عمى البيئة الهحيطة   شرك     تٍتـ   . 2

             الهعيػار الػذم                                 بشػيف حهايػة كتحسػيف البيئػة بهثابػة       7002       ( لسػىة   02                   يعتبر القاىكف رقـ )  . 1
                       ة بهسؤكلياتٍا البيئية.   شرك                            ً في الحكـ عمى هدل التزاـ ال            يهكف استخداه

                                 العاهة إلرشادات الهراجعة البيئية           بالهبادئ                                      تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة   . 2

                                                                                  تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة بإجراءات هراجعة االلتزاـ بالتشريعات البيئية.  . 3

           تصىيفٍا أك        إعادة                         الهخمفات الصىاعية هف خالؿ        إدارة                   عايير تتعمؽ بكيفية              تتكفر لديكـ ه  . 4
                 طرؽ التخمص هىٍا.                        كيفية االستفادة هىٍا أك

                                                                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف 
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )    اس  قيػ            عػف هتكسػط اله     زيد                                                     هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات ت

  .                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       ارتفاع      وجود         يدؿ عمى 
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                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                                       الـدالالت المحســوبة أقـل مــن مسـتوي المعنويــة -   ب
   - :                  ( لمعبارات التالية 3 )      قياس                        الدراسة تقل عن متوسط الم

             تجاي البيئة.                                          ة باستخداـ أساليب حديثة في تقييـ تصرفاتٍا    شرك       تقـك ال - 1

                                                                       تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة بإجراءات هراجعة القكائـ البيئية. - 2

  .                                           كفاية التيٌيؿ العمهي كالعهمي لمهراجع البيئي                    تتكفر لديكـ هعايير - 3

                                                                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف 
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس                                    سة عمى ٌذي العبارات تقػؿ عػف هتكسػط اله                                هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدرا

  .                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       انخفاض      وجود          يدؿ عمى
             وشــركات تســويق            ت النفطيــة    شــركا         التــزام ال    مــدى  ب                                 والختبــار الفرضــية الفرعيــة المتعمقــة 

                   إجابػػػات هفػػػردات عيىػػػة         هتكسػػػطات          تػػػـ إيجػػػاد                             باإلرشـــادات والمعـــايير البيئيـــة                   المنتجـــات النفطيـــة
         الهقيػاس       هتكسػط     حػكؿ   (Z )                 كاسػتخداـ اختبػار  ص             بٍذي الفرضية                                    الدراسة عمى جهيع العبارات الهتعمقة

                                                حيث كاىت الفرضية الصفرية كالبديمة لٍا عمى الىحك   ،  (  70                                 ( فكاىت الىتائج كها بالجدكؿ رقـ ) 2 )
   :       التالي

           مــدى التــزام  ب                   العبػػارات الهتعمقػػة                                 الهتكسػػط العػػاـ لدرجػػة الهكافقػػة عمػػى   :                الفرضــية الصــفرية
  . ( 2 )      قياس         متوسط الم                 يختمؼ هعىكيا عف   ال                                              المؤسسات النفطية باإلرشادات والمعايير البيئية

           مـــدى التـــزام  ب                                                    الهتكسػػػط العػػػاـ لدرجػػػة الهكافقػػة عمػػػى العبػػػارات الهتعمقػػػة  :                الفرضـــية البديمـــة
   .  ( 2 )      قياس         متوسط الم                 يختمؼ هعىكيا عف                                             المؤسسات النفطية باإلرشادات والمعايير البيئية 

   (   21            الجدول رقم )
ــائج اختبــار ــات مفــردات عينــة الدراســة عمــى جميــع    (Z )            نت                                                       حــول المتوســط العــام إلجاب

          باإلرشـادات                                وشركات تسويق المنتجـات النفطيـة            ات النفطية   شرك             مدى التزام ال ب                  العبارات المتعمقة 
                  والمعايير البيئية

 بيافال
 الهتكسط
 العاـ

االىحراؼ 
 الهعيارم

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 الهحسكبة

 000. 136 10.444 44339. 3.3956                                       ات الىفطية باإلرشادات كالهعايير البيئية   شرك             هدل التزاـ ال

      بداللػػػػة   ( 10.444 )                            الحػػػػظ أف قيهػػػػة إحصػػػػائي االختبػػػػار ي  (   70                   هػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدكؿ رقػػػػـ )
ي أقؿ هف هستكل الهعىكيػة   (     0.000 )        هحسكبة                                 لػذلؾ ىػرفض الفرضػية الصػفرية كىقبػؿ    (    0.02 )                           ٌك
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ػك يزيػػد   (3.3956         الدراسػػة )                                          كحيػػث أف الهتكسػط العػػاـ إلجابػات هفػػردات عيىػة  ،                الفرضػية البديمػة           ٌك
ــزام ال      مســتوى                 كجػػكد ارتفػػاع فػػي             ٌػػذا يشػػير إلػػى   ك   ،  ( 2 )                  عػػف هتكسػػط الهقيػػاس ــة    شــرك         الت            ات النفطي

   - :      حيث أن                            باإلرشادات والمعايير البيئية                                وشركات تسويق المنتجات النفطية
 .                ة في أداء هٍاهٍـ   شرك         هراجعك ال                                                 تكجد هعايير هعتهدة لمهراجعة البيئية يستىد عميٍا  . 0

 .                 ن                           ة غير هٍتهة كثيران بالتعريؼ بالهعايير ألعضائٍا   شرك  ال  . 7
 .                                                    بالهراجعة البيئية ألف أىشطتٍا تؤثر عمى البيئة الهحيطة            ات الىفطية     الشرك     تٍتـ   . 2

                                       هايػة كتحسػيف البيئػػة بهثابػة الهعيػار الػػذم       بشػيف ح      7002       ( لسػػىة   02                   يعتبػر القػاىكف رقػـ )  . 1
                       ة بهسؤكلياتٍا البيئية.   شرك                            ً في الحكـ عمى هدل التزاـ ال            يهكف استخداه

                                 العاهة إلرشادات الهراجعة البيئية.          بالهبادئ                                      تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة   . 2

             عات البيئية.                                                                     تتكفر لديكـ الهعايير الدكلية الهتعمقة بإجراءات هراجعة االلتزاـ بالتشري  . 3

           تصػىيفٍا أك        إعػادة                         الهخمفات الصىاعية هف خػالؿ        إدارة                                تتكفر لديكـ هعايير تتعمؽ بكيفية   . 4
                 طرؽ التخمص هىٍا.                        كيفية االستفادة هىٍا أك

   ات    شــرك                لين المــاليين بال  و                 مــدى إدراك المســؤ                                          أختبــار الفرضــية الفرعيــة الثالثــة المتعمقــة ب - 3
   :                              ليبيا بأىمية المراجعة البيئية   في                                وشركات تسويق المنتجات النفطية        النفطية 
     عيىػػة                                                      ( يبػػيف التكزيػػع التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم إلجابػػات هفػػردات   77     رقػػـ )       التػػالي        الجػػدكؿ 

       وشـــركات            ات النفطيـــة    شـــرك                           إدراك المســـؤلين المـــاليين بال     مـــدى ب                       عمػػػى العبػػػارات الهتعمقػػػة         الدراسػػػة
ــة ــة                        تســويق المنتجــات النفطي ــة المراجعــة البيئي ــا بأىمي ــي ليبي                      ت الهكافقػػة عميٍػػا حسػػب      كدرجػػا                                  ف

  .                    أسمكب التكزيع الىسبي

مدى ب ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة22جدول رقم )
في ليبيا بأىمية المراجعة  وشركات تسويق المنتجات النفطيةات النفطية شركالماليين بال نالمسؤوليإدراك 

 ودرجات الموافقة عمييا حسب أسموب التوزيع النسبي  البيئية

  العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
غير 
 هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

 درجة الهكافقة

1  
                          ف بيٌهيػػػػػة الهراجعػػػػػة البيئيػػػػػة                    عػػػػػدـ اقتىػػػػػاع الهػػػػػراجعي

                              عدـ قياهٍـ بالهراجعة البيئية.      أسباب       ة هف   شرك  لم

  36 66 1 11 23 التكرار

 عالية 26.3 48.2 7. 8.0 16.8 الىسبة%

1  
        ة ألٌهيػة    شػرك                            إدراؾ هف قبػؿ الهػراجعيف فػي ال      ٌىاؾ

                   الهراجعة البيئية. 
  21 30 4 56 26 التكرار

 هىخفضة 15.3 21.9 2.9 40.9 19.0 الىسبة%

  4 12 3 65 53 التكرار                الهػػػػالييف بيٌهيػػػػة            الهسػػػػئكليف                  ٌىػػػػاؾ إدراؾ هػػػػف قبػػػػؿ   1
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  العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
غير 
 هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

 درجة الهكافقة

 عالية 2.9 8.8 2.2 47.4 38.7 الىسبة%                  الهراجعة البيئية.

4  
                                                تهثػؿ الهراجعػة البيئػػة كاحػدة هػػف أٌػـ األدكات البيئػػة 

 .                              الهستحدثة لمحد هف هشكالت التمكث

  48 71 4 5 9 التكرار

 عالية 35.0 51.8 2.9 3.6 6.6 الىسبة%

5  
                                              تساعد الهراجعة البيئػة فػي التحسػف الهسػتهر لػدداء 

        البيئي.
  46 71 3 6 11 التكرار

 عالية 33.6 51.9 2.2 4.4 8.0 الىسبة%

6  
                  ات بهعمكهػػات كاضػػحة    شػػرك                       تػػزكد الهراجعػػة البيئػػة ال
 .                      عف ىظاـ إدارتٍا البيئي

  12 17 2 42 64 التكرار

 هىخفضة جدا 8.8 12.4 1.5 30.7 46.6 الىسبة%

7  
  39 68 8 11 11 التكرار                                               تساعد الهراجعة البيئة في تقييـ الهخاطر البيئة.

 عالية 28.6 49.6 5.8 8.0 8.0 الىسبة%

8  

                 ة لػدكرات تدريبيػة    شرك                         عدـ إخضاع الهراجعيف في ال
                                             هسػػػػتهرة لتطػػػػكير هٍػػػػاراتٍـ الهتعمقػػػػة بالرقابػػػػة عمػػػػى 
                                              الفعاليػات كاألىشػػطة البيئيػة هػػف أسػباب عػػدـ قيػػاهكـ 

                   بالهراجعة البيئية.

  45 71 1 9 11 التكرار

 عالية 32.9 51.8 7. 6.6 8.0 الىسبة%

9  
                          بيئيػػػػة هػػػػف طػػػػرؼ هػػػػراجعيف داخػػػػؿ                تعػػػػد الهراجعػػػػة ال

    ة.    شرك  ال
  7 14 2 46 68 التكرار

 هىخفضة جدا 5.1 10.2 1.5 33.6 49.6 الىسبة%

17   
     إذا             رأم فىػػػػي فيهػػػػا        إبػػػػداء                        تػػػتـ الهراجعػػػػة البيئيػػػػة فػػػي 

                                   كاىت ىظـ البيئة تعهؿ بطريقة سميهة.
  38 79 2 3 15 التكرار

 عالية 27.7 57.7 1.5 2.2 10.9 الىسبة%

   :       الحظ أف ي  (   77                   هف خالؿ الجدكؿ رقـ )
   :        التالية              عمى العبارات       عالية               درجات الموافقة  -   أ

                     عػدـ قيػاهٍـ بالهراجعػة       أسػباب       ة هػف   شػرك                            ف بيٌهية الهراجعػة البيئيػة لم                   عدـ اقتىاع الهراجعي  . 1
         البيئية.

                                  الهالييف بيٌهية الهراجعة البيئية.           الهسئكليف                  ٌىاؾ إدراؾ هف قبؿ   . 7
 .                                                                              تهثؿ الهراجعة البيئة كاحدة هف أٌـ األدكات البيئة الهستحدثة لمحد هف هشكالت التمكث  . 3

                                                      تساعد الهراجعة البيئة في التحسف الهستهر لدداء البيئي.  . 1
                                               تساعد الهراجعة البيئة في تقييـ الهخاطر البيئة.  . 2
         الهتعمقػػة                                                                      عػػدـ إخضػػاع الهػػراجعيف فػػي الهؤسسػػة لػػدكرات تدريبيػػة هسػػتهرة لتطػػكير هٍػػاراتٍـ   . 3

                                                                              بالرقابة عمى الفعاليات كاألىشطة البيئية هف أسباب عدـ قياهكـ بالهراجعة البيئية.
                                   كاىت ىظـ البيئة تعهؿ بطريقة سميهة.     إذا             رأم فىي فيها        إبداء                        تتـ الهراجعة البيئية في   . 4

   :        التالية   ة                           الموافقة منخفضة عمى العبار    ة   درج -   ب

                     ية الهراجعة البيئية.                                          ٌىاؾ إدراؾ هف قبؿ الهراجعيف في الهؤسسة ألٌه  . 1
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   :        التالية              عمى العبارات     جدا                       درجات الموافقة منخفضة -   ت

 .                                        ات بهعمكهات كاضحة عف ىظاـ إدارتٍا البيئي   شرك                       تزكد الهراجعة البيئة ال  . 1

   ة.   شرك                            بيئية هف طرؼ هراجعيف داخؿ ال               تعد الهراجعة ال  . 2

      إدراك      مـــدى ب                   العبػػػارات الهتعمقػػػة                عمػػػى كػػػؿ عبػػػارة هػػػف                              والختبـــار معنويـــة درجـــة الموافقـــة 
ــا بأىميــة                                وشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة            ات النفطيــة   شــرك                     المســؤلين المــاليين بال                 فــي ليبي

                       ( فكاىت الىتائج كهػا فػي  2 )         الهقياس                                      تـ استخداـ اختبار كلكككسكف حكؿ هتكسط                 المراجعة البيئية 
   :                                                                 حيث كاىت الفرضية الصفرية كالبديمة لٍا لكؿ عبارة عمى الىحك التالي  ،  (  72            الجدكؿ رقـ )

      متوســط                                                    هتكسػػط درجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ هعىكيػػا عػػف  :                الفرضــية الصــفرية
  . ( 2 )      قياس   الم

      متوسـط                                                  هتكسػط درجػة الهكافقػة عمػى العبػارة يختمػؼ هعىكيػا عػف  :                      مقابل الفرضية البديمـة
  . ( 2 )      قياس   الم

 العبارات المتعمقةمى ( نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ع23جدول رقم )
في ليبيا بأىمية المراجعة  وشركات تسويق المنتجات النفطيةات النفطية شركإدراك المسؤلين الماليين بال مدىب

 البيئية

االىحراؼ  الهتكسط العبارة ـ
 الداللة الهحسكبة إحصائي االختبار الهعيارم

  ة    شػرك                            ف بيٌهية الهراجعة البيئية لم                   عدـ اقتىاع الهراجعي  1
                              عدـ قياهٍـ بالهراجعة البيئية.      أسباب     هف

3.59 1.396 -3.972 .000 

        ة ألٌهيػػة    شػػرك                            إدراؾ هػػف قبػػؿ الهػػراجعيف فػػي ال     ٌىػػاؾ   1
                   الهراجعة البيئية. 

2.74 1.395 -1.966 .049 

                الهػػػػػالييف بيٌهيػػػػػة            الهسػػػػػئكليف                  ٌىػػػػػاؾ إدراؾ هػػػػػف قبػػػػػؿ   1
                  الهراجعة البيئية.

1.90 1.009 -8.342 .000 

                                  البيئػػػة كاحػػدة هػػػف أٌػػػـ األدكات البيئػػػة               تهثػػؿ الهراجعػػػة   4
 .                              الهستحدثة لمحد هف هشكالت التمكث

4.05 1.059 -7.709 .000 

                                              تسػػاعد الهراجعػػة البيئػػة فػػي التحسػػف الهسػػتهر لػػدداء   5
        البيئي.

3.99 1.124 -7.175 .000 

                     ات بهعمكهات كاضحة عف    شرك                  الهراجعة البيئة ال     تزكد   6
 .                   ىظاـ إدارتٍا البيئي

2.06 1.333 -6.609 .000 

 000. 6.349- 1.169 3.82                                               تساعد الهراجعة البيئة في تقييـ الهخاطر البيئة.  7

                 ة لػػدكرات تدريبيػػة    شػػرك                         عػػدـ إخضػػاع الهػػراجعيف فػػي ال  8
                                             هسػػػػػتهرة لتطػػػػػكير هٍػػػػػاراتٍـ الهتعمقػػػػػة بالرقابػػػػػة عمػػػػػى 
                                              الفعاليػػػات كاألىشػػػطة البيئيػػػة هػػػف أسػػػباب عػػػدـ قيػػػاهكـ 

3.95 1.152 -6.973 .000 
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االىحراؼ  الهتكسط العبارة ـ
 الداللة الهحسكبة إحصائي االختبار الهعيارم

                   بالهراجعة البيئية.
                                         تعػػػػػد الهراجعػػػػػة البيئيػػػػػة هػػػػػف طػػػػػرؼ هػػػػػراجعيف داخػػػػػؿ   9

          الهؤسسة. 
1.88 1.172 -7.894 .000 

     كاىػت      إذا             رأم فىػي فيهػا        إبداء                        تتـ الهراجعة البيئية في    17
                              ىظـ البيئة تعهؿ بطريقة سميهة.

3.89 1.167 -6.447 .000 

 
       الحظ أن ي  (   23                   من خالل الجدول رقم )

                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                   مــن مسـتوي المعنويــة                    الـدالالت المحســوبة أقـل  -   أ
   :                   ( لمعبارات التالية 3 )      قياس            عن متوسط الم     زيد         الدراسة ت

                     عدـ قياهٍـ بالهراجعػة       أسباب       ة هف   شرك                            ف بيٌهية الهراجعة البيئية لم                   عدـ اقتىاع الهراجعي  . 0
         البيئية.

              لمحػػػػد هػػػػف هشػػػػكالت                                                           تهثػػػؿ الهراجعػػػػة البيئػػػػة كاحػػػػدة هػػػػف أٌػػػـ األدكات البيئػػػػة الهسػػػػتحدثة   . 7
 .      التمكث

                                                      تساعد الهراجعة البيئة في التحسف الهستهر لدداء البيئي.  . 2
                                               تساعد الهراجعة البيئة في تقييـ الهخاطر البيئة.  . 1
                                                 ة لػػدكرات تدريبيػػة هسػػتهرة لتطػػكير هٍػػاراتٍـ الهتعمقػػة    شػػرك                         عػػدـ إخضػػاع الهػػراجعيف فػػي ال  . 2

                         ياهكـ بالهراجعة البيئية.                                                     بالرقابة عمى الفعاليات كاألىشطة البيئية هف أسباب عدـ ق
                                   كاىت ىظـ البيئة تعهؿ بطريقة سميهة.     إذا             رأم فىي فيها        إبداء                        تتـ الهراجعة البيئية في   . 3

                                                                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف 
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس            عػف هتكسػط اله     زيد                                                     هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات ت

  .                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       ارتفاع      وجود         يدؿ عمى 
                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                                       الـدالالت المحســوبة أقـل مــن مسـتوي المعنويــة -   ب

   - :                  ( لمعبارات التالية 3 )      قياس                        الدراسة تقل عن متوسط الم

         البيئية.                 ة ألٌهية الهراجعة    شرك                            إدراؾ هف قبؿ الهراجعيف في ال     ٌىاؾ   . 1

                                  الهالييف بيٌهية الهراجعة البيئية.           الهسئكليف                  ٌىاؾ إدراؾ هف قبؿ   . 2
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 .                                        ات بهعمكهات كاضحة عف ىظاـ إدارتٍا البيئي   شرك                       تزكد الهراجعة البيئة ال  . 3

                                                  تعد الهراجعة البيئية هف طرؼ هراجعيف داخؿ الهؤسسة.  . 4

        كحيػػث أف                                                                      لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس                                                                    هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات تقػؿ عػف هتكسػط اله

  .                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       انخفاض      وجود          يدؿ عمى
           ات النفطيـة    شـرك                           إدراك المسـؤلين المـاليين بال     مـدى ب                                 والختبار الفرضية الفرعيـة المتعمقـة 

        هتكسػػطات          تػػـ إيجػػاد                                   فــي ليبيــا بأىميــة المراجعــة البيئيــة         النفطيــة                      وشــركات تســويق المنتجــات 
   (Z )                 كاسػتخداـ اختبػار  ص             بٍػذي الفرضػية                                                       إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى جهيع العبػارات الهتعمقػة

                         حيػث كاىػت الفرضػية الصػفرية   ،  (  71                                 ( فكاىت الىتائج كها بالجدكؿ رقػـ ) 2 )         الهقياس       هتكسط     حكؿ
   :       التالي                       كالبديمة لٍا عمى الىحك 

      إدراك      مــدى ب                                                    الهتكسػػط العػػاـ لدرجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارات الهتعمقػػة  :                الفرضــية الصــفرية
ــا بأىميــة                                وشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة            ات النفطيــة   شــرك                     المســؤلين المــاليين بال                 فــي ليبي

  . ( 2 )      قياس         متوسط الم                 يختمؼ هعىكيا عف   ال                  المراجعة البيئية
      إدراك      مـــدى ب                                      لدرجػػػة الهكافقػػػة عمػػػى العبػػػارات الهتعمقػػػة              الهتكسػػػط العػػػاـ   :                الفرضـــية البديمـــة
ــا بأىميــة                                وشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة            ات النفطيــة   شــرك                     المســؤلين المــاليين بال                 فــي ليبي

  . ( 2 )      قياس         متوسط الم                 يختمؼ هعىكيا عف                 المراجعة البيئية 

الدراسة عمى جميع العبارات حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة  (Z)( نتائج اختبار24الجدول رقم )
في ليبيا بأىمية  وشركات تسويق المنتجات النفطيةات النفطية شركإدراك المسؤلين الماليين بال مدىب المتعمقة

 المراجعة البيئية

 العاـ الهتكسط بيافال
االىحراؼ 
 الهعيارم

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 الهحسكبة

             كشػػػركات تسػػػكيؽ          الىفطيػػػة   ات    شػػػرك            الهػػػالييف بال   ف        الهسػػػؤكلي      إدراؾ      هػػػدل
 000. 5.584 39017. 3.1861                                 في ليبيا بيٌهية الهراجعة البيئية                  الهىتجات الىفطية

      بداللػػػػػة    (5.584 )                            الحػػػػػظ أف قيهػػػػػة إحصػػػػػائي االختبػػػػػار ي  (   71                   هػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
ي أقؿ هف هستكل الهعىكيػة   (     0.000 )        هحسكبة                                 لػذلؾ ىػرفض الفرضػية الصػفرية كىقبػؿ    (    0.02 )                           ٌك
ػك يزيػػد   (3.1861         الدراسػػة )                                          كحيػػث أف الهتكسػط العػػاـ إلجابػات هفػػردات عيىػة  ،        البديمػة        الفرضػية            ٌك
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         المـــاليين    ن        المســـؤولي      إدراك                    وجـــود ارتفـــاع مســـتوى             ٌػػػذا يشػػػير إلػػى   ك   ،  ( 2 )                  عػػف هتكسػػػط الهقيػػاس
    حيـث                                   فـي ليبيـا بأىميـة المراجعـة البيئيـة                               وشركات تسويق المنتجـات النفطيـة           ات النفطية    شرك   بال
   - :  أن

                                                                   الهراجعػػػػة البيئػػػػة كاحػػػػدة هػػػػف أٌػػػـ األدكات البيئػػػػة الهسػػػػتحدثة لمحػػػػد هػػػػف هشػػػػكالت      تهثػػػؿ   . 0
 .      التمكث

                                                      تساعد الهراجعة البيئة في التحسف الهستهر لدداء البيئي.  . 7
                                               تساعد الهراجعة البيئة في تقييـ الهخاطر البيئة.  . 2
     يهة.                              كاىت ىظـ البيئة تعهؿ بطريقة سم     إذا             رأم فىي فيها        إبداء                        تتـ الهراجعة البيئية في   . 1

 
             وشـركات تسـويق            ات النفطيـة                                لرابعة المتعمقة بمدى قيام الشرك                 الفرضية الفرعية ا        اختبار - 4

   :                       في ليبيا باألداء البيئي                  المنتجات النفطية
     عيىػػة                                                      ( يبػػيف التكزيػػع التكػػرارم كالىسػػبي الهئػػكم إلجابػػات هفػػردات   72     رقػػـ )       التػػالي        الجػػدكؿ 

                               وشـركات تسـويق المنتجـات النفطيـة         النفطية   ات                بمدى قيام الشرك                       عمى العبارات الهتعمقة         الدراسة
  .                                              كدرجات الهكافقة عميٍا حسب أسمكب التكزيع الىسبي                        في ليبيا باألداء البيئي

بمدى  التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة  (25جدول رقم )
ودرجات الموافقة عمييا  في ليبيا باألداء البيئي لنفطيةوشركات تسويق المنتجات ا ت النفطيةقيام الشركا

 حسب أسموب التوزيع النسبي

  العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
 غير هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

 درجة الهكافقة

1  
                        قبػػػة أدائٍػػػا البيئػػػي فػػػي كػػػؿ  ا      ة بهر    شػػػرك       تقػػػـك ال
       هرحمة 

  2 3 3 46 83 التكرار

 هىخفضة جدا 1.4 2.2 2.2 33.6 60.6 الىسبة%

1  
  5 7 3 77 45 التكرار                            ة أدائٍا البيئي بشكؿ هستهر.   شرك    ـ ال  يي  تق

 هىخفضة 3.6 5.1 2.2 56.2 32.9 الىسبة%

1  
                           هج لمتيكد هف كفاءة كفاعميػة  ا     ة بر    شرك        تهتمؾ ال

               أدائٍا البيئي 
  4 11 10 65 47 التكرار

 هىخفضة 2.9 8.0 7.3 47.5 34.3 الىسبة%

4  
                            ة هػػػف تقميػػػؿ الىفايػػػات كالػػػتخمص    شػػػرك  ال     تعهػػػؿ 
      هىٍا.

  78 44 7 4 4 التكرار

 عالية جدا 56.9 32.2 5.1 2.9 2.9 الىسبة%

  55 65 5 4 8 التكرار           ة فػػػػػي تحسػػػػػيف    شػػػػػرك  لم                    يسػػػػػاٌـ األداء البيئػػػػػي  5
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  العبارة ـ
غير هكافؽ 

 بشدة
 غير هكافؽ

هكافؽ الى 
 حد ها

 هكافؽ
هكافؽ 
 بشدة

 درجة الهكافقة

 عالية 40.2 47.4 3.6 2.9 5.9 الىسبة%                   صكرتٍا لدل عهالٍا.

6  
          البيئػػة هػػف                       ة بتقيػػيـ أىشػػطتٍا تجػػاي    شػػرك       تٍػػتـ ال

                                   أجؿ التقميؿ هف التمكث الصادر عىٍا.
  14 9 9 59 46 التكرار

 هىخفضة 10.2 6.6 6.6 43 33.6 الىسبة%

7  
                هػػف هػداخؿ الهيػػزة                         يعتبػر األداء البيئػػي هػدخؿ 

 . ة   شرك            التىافسية لم

  56 57 6 9 9 التكرار

 عالية 40.9 41.6 4.3 6.6 6.6 الىسبة%

8  
  43 54 9 16 15 التكرار           الهيزاىية.                         التكاليؼ البيئية تسجؿ في 

 عالية 31.4 39.4 6.6 11.7 10.9 الىسبة%

9  
                            تؾ بػػػالتخمص هػػػف الىفايػػػات بطػػػرؽ    شػػػرك     تقػػػـك 
      أهىة.

 

  20 44 54 6 13 التكرار

 هتكسطة 14.6 32.1 39.4 4.4 9.5 الىسبة%

17   
                   األداء البيئػػي تسػػتىد                      ال تكجػػد هؤشػػرات لتقػػكيـ 

            ة في عهمٍا.   شرك        عميٍا ال
  25 39 42 17 14 التكرار

 هتكسطة 18.2 28.5 30.7 12.4 10.2 الىسبة%

11   
                         فرة عمػػػى الكضػػػع البيئػػػي غيػػػر                البياىػػػات الهتػػػك 

       كافية.
  39 64 11 7 16 التكرار

 عالية 28.5 46.7 8.0 5.1 11.7 الىسبة%

11   
                                تؾ بتبىػػػي الهراجعػػة البيئيػػة سػػػيؤدم    شػػرك     قيػػاـ 

                        إلى تحسيف سهعة الهؤسسة.
  54 64 6 9 4 التكرار

 عالية 39.4 46.7 4.4 6.6 2.9 الىسبة%

11   

                                تؾ بتبىػػػي الهراجعػػة البيئيػػة سػػػيؤدم    شػػرك     قيػػاـ 
                                     إلػػى تحسػػيف عالقػػة الهؤسسػػة هػػع الهتعػػاهميف 
                                     هعٍػػػػػا )كالهسػػػػػتٍميف كالهػػػػػكرديف كالهقرضػػػػػيف 
                                          كالػػذيف ٌػػـ هػػف الهٍتهػػيف بالقضػػايا البيئيػػة كال 

  . (                                      يتعاهمكف اال هع الهىتجات الصديقة لمبيئة

  51 64 4 7 11 التكرار

 عالية 37.3 46.7 2.9 5.1 8.0 الىسبة%

14   
                               تؾ بالهراجعػػػة البيئيػػػة سػػػيؤدم إلػػػى    شػػػرك     قيػػػاـ 

                زيادة هبيعاتٍا.
  42 71 8 10 6 التكرار

 عالية 30.7 51.8 5.8 7.3 4.4 الىسبة%

  8 5 4 57 63 التكرار                               ة بالهراجعة البيئية بشكؿ طكعي.   شرك       تقـك ال   15

 هىخفضة جدا 5.8 3.6 3 41.6 46.0 الىسبة%

   :       الحظ أف ي  (   72                   هف خالؿ الجدكؿ رقـ )
   :        التالية              عمى العبارات           عالية جدا               درجات الموافقة  -   أ

                                             تعهؿ الهؤسسة هف تقميؿ الىفايات كالتخمص هىٍا.  . 1

   :        التالية              عمى العبارات       عالية               درجات الموافقة  -   ب
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            لدل عهالٍا.                  ة في تحسيف صكرتٍا     مشرك                    يساٌـ األداء البيئي ل  . 0
 . ة   شرك                            هف هداخؿ الهيزة التىافسية لم                        يعتبر األداء البيئي هدخؿ   . 7
                                    التكاليؼ البيئية تسجؿ في الهيزاىية.  . 2
                                              البياىات الهتكفرة عمى الكضع البيئي غير كافية.  . 1
                                                        تؾ بتبىي الهراجعة البيئية سيؤدم إلى تحسيف سهعة الهؤسسة    شرك     قياـ   . 2
                                     إلػػى تحسػػيف عالقػػة الهؤسسػػة هػػع الهتعػػاهميف                                  تؾ بتبىػػي الهراجعػػة البيئيػػة سػػيؤدم   شػػرك     قيػػاـ   . 3

                                                                               هعٍػػا )كالهسػػػتٍميف كالهػػػكرديف كالهقرضػػيف كالػػػذيف ٌػػػـ هػػف الهٍتهػػػيف بالقضػػػايا البيئيػػػة كال 
  . (                                      يتعاهمكف اال هع الهىتجات الصديقة لمبيئة

                                               تؾ بالهراجعة البيئية سيؤدم إلى زيادة هبيعاتٍا.   شرك     قياـ   . 4
                               ة بالهراجعة البيئية بشكؿ طكعي.   شرك       تقـك ال  . 5

   :        التالية              عمى العبارات        متوسطة               درجات الموافقة  -   ت

                                  تؾ بالتخمص هف الىفايات بطرؽ أهىة.   شرك     تقـك   . 0

            ة في عهمٍا.   شرك                           األداء البيئي تستىد عميٍا ال                     ال تكجد هؤشرات لتقكيـ   . 7
   :        التالية                                    درجات الموافقة منخفضة عمى العبارات -   ث

                            ة أدائٍا البيئي بشكؿ هستهر.   شرك    ـ ال  يي  تق  . 1

                                      لمتيكد هف كفاءة كفاعمية أدائٍا البيئي   هج  ا     ة بر    شرك        تهتمؾ ال  . 2

                                                                   ة بتقييـ أىشطتٍا تجاي البيئة هف أجؿ التقميؿ هف التمكث الصادر عىٍا    شرك       تٍتـ ال  . 3

   :        التالية   ة           عمى العبار      جدا                 الموافقة منخفضة   ة   درج -   ج

                               قبة أدائٍا البيئي في كؿ هرحمة. ا      ة بهر    شرك       تقـك ال  . 1
          بمـــدى قيـــام                    العبػػػارات الهتعمقػػػة                عمػػػى كػػػؿ عبػػػارة هػػػف                              والختبـــار معنويـــة درجـــة الموافقـــة 

                  تػـ اسػتخداـ اختبػار                         في ليبيا باألداء البيئي                               وشركات تسويق المنتجات النفطية           ات النفطية      الشرك
         حيػػث كاىػػت   ،  (  73                                   ( فكاىػػت الىتػػائج كهػػا فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ) 2 )         الهقيػػاس                    كلكككسػػكف حػػكؿ هتكسػػط

   :                                                        الفرضية الصفرية كالبديمة لٍا لكؿ عبارة عمى الىحك التالي
      متوســط                                                    هتكسػػط درجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ هعىكيػػا عػػف  :            ضــية الصــفرية     الفر 

  . ( 2 )      قياس   الم
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      متوسـط                                                  هتكسػط درجػة الهكافقػة عمػى العبػارة يختمػؼ هعىكيػا عػف  :                      مقابل الفرضية البديمـة
  . ( 2 )      قياس   الم

( ىتائج اختبار كلكككسكف حكؿ هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى 16جدكؿ رقـ )
بهدل قياـ الهؤسسات الىفطية في ليبيا باألداء البيئي العبارات الهتعمقة  

 ـ 
 الهتكسط        العبارة

 االىحراؼ
 الهعيارم

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 الهحسكبة

 000. 9.846- 778. 1.50                               قبة أدائٍا البيئي في كؿ هرحمة. ا    بهر       شركة       تقـك ال  1

 000. 8.486- 938. 1.91                            ة أدائٍا البيئي بشكؿ هستهر.   شرك  ال     ييـ  تق  1

 000. 8.061- 1.003 1.98                                          هج لمتيكد هف كفاءة كفاعمية أدائٍا البيئي  ا     ة بر    شرك        تهتمؾ ال  1

 000. 9.182- 932. 4.37                                  ة هف تقميؿ الىفايات كالتخمص هىٍا.   شرك       تعهؿ ال  4

 000. 8.070- 1.035 4.13                              ة في تحسيف صكرتٍا لدل عهالٍا.   شرك                     يساٌـ األداء البيئي لم  5

                                                      ة بتقيػػيـ أىشػػطتٍا تجػػاي البيئػػة هػػف أجػػؿ التقميػػؿ هػػف التمػػكث    شػػرك       تٍػػتـ ال  6
             الصادر عىٍا 

2.17 1.252 -5.989 .000 

 000. 7.425- 1.147 4.04 . ة   شرك                            هف هداخؿ الهيزة التىافسية لم                        يعتبر األداء البيئي هدخؿ   7

 000. 5.080- 1.321 3.69                                    التكاليؼ البيئية تسجؿ في الهيزاىية.  8

 001. 3.383- 1.092 3.38                                  تؾ بالتخمص هف الىفايات بطرؽ أهىة.   شرك     تقـك   9

 005. 2.812- 1.206 3.32            ة في عهمٍا.   شرك                     البيئي تستىد عميٍا ال       األداء                     ال تكجد هؤشرات لتقكيـ    17

 000. 5.449- 1.253 3.75                                              البياىات الهتكفرة عمى الكضع البيئي غير كافية.   11

           تحسػػػػيف سػػػػهعة      إلػػػػى                                تؾ بتبىػػػػي الهراجعػػػػة البيئيػػػػة سػػػػيؤدم    شػػػػرك     قيػػػػاـ    11
         الهؤسسة.

4.13 .976 -8.502 .000 

  ة    شػرك                           ئية سيؤدم الى تحسيف عالقػة ال                      تؾ بتبىي الهراجعة البي   شرك     قياـ    11
                                                             هػػع الهتعػػاهميف هعٍػػا )كالهسػػتٍميف كالهػػكرديف كالهقرضػػيف كالػػذيف ٌػػـ 

                لهىتجػات الصػديقة                                                 هف الهٍتهيف بالقضايا البيئية كال يتعاهمكف اال هػع ا
  . (      لمبيئة

4.00 1.157 -7.135 .000 

 000. 7.693- 1.029 3.97                زيادة هبيعاتٍا.     إلى                           تؾ بالهراجعة البيئية سيؤدم    شرك     قياـ    14

 000. 8.151- 1.066 1.82                               ة بالهراجعة البيئية بشكؿ طكعي.   شرك       تقـك ال   15

   :       الحظ أن ي  (   26                   من خالل الجدول رقم )
                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                   مــن مسـتوي المعنويــة                    الـدالالت المحســوبة أقـل  -   أ

   :                   ( لمعبارات التالية 3 )      قياس            عن متوسط الم     زيد         الدراسة ت
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                                  ة هف تقميؿ الىفايات كالتخمص هىٍا.   شرك       تعهؿ ال  . 0
                              ة في تحسيف صكرتٍا لدل عهالٍا.   شرك                     يساٌـ األداء البيئي لم  . 7
 . ة   شرك  لم                          هف هداخؿ الهيزة التىافسية                         يعتبر األداء البيئي هدخؿ   . 2
                                    التكاليؼ البيئية تسجؿ في الهيزاىية.  . 1
                                  تؾ بالتخمص هف الىفايات بطرؽ أهىة.   شرك     تقـك   . 2
            ة في عهمٍا.   شرك                     البيئي تستىد عميٍا ال       األداء                     ال تكجد هؤشرات لتقكيـ   . 3
                                              البياىات الهتكفرة عمى الكضع البيئي غير كافية.  . 4
                    تحسيف سهعة الهؤسسة.     إلى                                تؾ بتبىي الهراجعة البيئية سيؤدم    شرك     قياـ   . 5
                                                                          تؾ بتبىػػي الهراجعػػة البيئيػػة سػػيؤدم الػػى تحسػػيف عالقػػة الهؤسسػػة هػػع الهتعػػاهميف هعٍػػا    شػػرك     قيػػاـ   . 6

                                                                                      )كالهسػػتٍميف كالهػػكرديف كالهقرضػػيف كالػػذيف ٌػػـ هػػف الهٍتهػػيف بالقضػػايا البيئيػػة كال يتعػػاهمكف اال 
  . (                          هع الهىتجات الصديقة لمبيئة

                زيادة هبيعاتٍا.     إلى                           تؾ بالهراجعة البيئية سيؤدم    شرك     قياـ   .  00
                                                                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف 

    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس            عػف هتكسػط اله     زيد                                                     هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات ت
  .                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       ارتفاع      وجود         يدؿ عمى 

   :        التالية    ات       لمعبار    (    0005 )                                 المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية   ت     الدالال -   ب

ػػذا يػػدؿ عمػػى     ات                    الصػػفرية لٍػػذي العبػػار    ات                  ذلؾ ال ىػػرفض الفرضػػي لػػ          الموافقــة     ات      أن درجــ             ٌك
       متوسطة    ات               عمى ىذه العبار 

                            ومتوسـطات إجابــات مفـردات عينــة    (    0005 )                                       الـدالالت المحســوبة أقـل مــن مسـتوي المعنويــة -   ت
   - :                  ( لمعبارات التالية 3 )      قياس م                       الدراسة تقل عن متوسط ال

                               قبة أدائٍا البيئي في كؿ هرحمة. ا      ة بهر    شرك       تقـك ال  . 0
                            ة أدائٍا البيئي بشكؿ هستهر.   شرك    ـ ال  يي  تق  . 7
                                          هج لمتيكد هف كفاءة كفاعمية أدائٍا البيئي  ا     ة بر    شرك        تهتمؾ ال  . 2

                                                                   ة بتقييـ أىشطتٍا تجاي البيئة هف أجؿ التقميؿ هف التمكث الصادر عىٍا.   شرك       تٍتـ ال  . 1

                               ة بالهراجعة البيئية بشكؿ طكعي.   شرك  ال     تقـك   . 2
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                                                                            لػػذلؾ ىػػرفض الفرضػػيات الصػػفرية لٍػػذي العبػػارات كىقبػػؿ الفرضػػيات البديمػػة لٍػػا كحيػػث أف 
    ٌػذا   ك   ،  ( 2 )      قيػاس                                                                    هتكسطات إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى ٌذي العبارات تقػؿ عػف هتكسػط اله

    :                               درجات الموافقة عمى ىذه العبارات          معنوي في       انخفاض      وجود          يدؿ عمى
ــة ــار الفرضــية الفرعيــة المتعمق ــام الشــرك                                  والختب              وشــركات تســويق            ات النفطيــة                بمــدى قي

                               إجابات هفردات عيىة الدراسة عمى         هتكسطات          تـ إيجاد                         في ليبيا باألداء البيئي                  المنتجات النفطية
        ( فكاىػػت  2 )         الهقيػاس       هتكسػػط     حػكؿ   (Z )                 كاسػتخداـ اختبػػار  ص             بٍػذي الفرضػػية                        جهيػع العبػارات الهتعمقػػة

   :                                                       حيث كاىت الفرضية الصفرية كالبديمة لٍا عمى الىحك التالي  ،  (  74                 كها بالجدكؿ رقـ )         الىتائج
ــام                                                     الهتكسػػط العػػاـ لدرجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارات الهتعمقػػة  :                الفرضــية الصــفرية           بمــدى قي

             يختمػؼ هعىكيػا    ال                        فـي ليبيـا بـاألداء البيئـي                               وشركات تسويق المنتجات النفطيـة           ات النفطية      الشرك
  . ( 2 )      قياس         متوسط الم    عف

          بمـــدى قيـــام                                                     الهتكسػػػط العػػػاـ لدرجػػػة الهكافقػػػة عمػػػى العبػػػارات الهتعمقػػػة  :                الفرضـــية البديمـــة
                 يختمؼ هعىكيػا عػف                        في ليبيا باألداء البيئي                               وشركات تسويق المنتجات النفطية            ات النفطية     الشرك

  . ( 2 )      قياس         متوسط الم
                    مفردات عينة الدراسـة                          حول المتوسط العام إلجابات    (Z )            نتائج اختبار   (  27            الجدول رقم )

                               وشـركات تسـويق المنتجـات النفطيـة            ات النفطيـة               بمدى قيـام الشـرك                            عمى جميع العبارات المتعمقة
                         في ليبيا باألداء البيئي

 العاـ الهتكسط بيافال
االىحراؼ 
 الهعيارم

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 الهحسكبة

         الهىتجػػػات              كشػػركات تسػػػكيؽ             ات الىفطيػػػة              هػػدل قيػػػاـ الشػػرك
                       في ليبيا باألداء البيئي         الىفطية

3.2102 .30053 8.187 136 .000 

      بداللػػػػػة    (8.187 )                            الحػػػػػظ أف قيهػػػػػة إحصػػػػػائي االختبػػػػػار ي  (   74                   هػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
ي أقؿ هف هستكل الهعىكيػة   (     0.000 )        هحسكبة                                 لػذلؾ ىػرفض الفرضػية الصػفرية كىقبػؿ    (    0.02 )                           ٌك

ػك يزيػػد   (3.2102         الدراسػػة )                          العػػاـ إلجابػات هفػػردات عيىػة                كحيػػث أف الهتكسػط   ،                الفرضػية البديمػة           ٌك
           ات النفطيـــة           قيـــام الشـــرك                      كجػػػكد ارتفػػػاع فػػػي هسػػػتكل             ٌػػػذا يشػػػير إلػػػى   ك   ،  ( 2 )                  عػػػف هتكسػػػط الهقيػػػاس

   - :      حيث أن                        في ليبيا باألداء البيئي                               وشركات تسويق المنتجات النفطية
                                هف تقميؿ الىفايات كالتخمص هىٍا.            ات الىفطية   شرك       تعهؿ ال  . 0
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                            في تحسيف صكرتٍا لدل عهالٍا.            ات الىفطية     مهؤسس ل                   يساٌـ األداء البيئي   . 7
 .          ات الىفطية   شرك م ل                                                  يعتبر األداء البيئي هدخؿ هف هداخؿ الهيزة التىافسية   . 2
                                    التكاليؼ البيئية تسجؿ في الهيزاىية.  . 1
                               بالتخمص هف الىفايات بطرؽ أهىة.            ات الىفطية   شرك       تقـك ال  . 2
          في عهمٍا.            ات الىفطية   شرك                     البيئي تستىد عميٍا ال       األداء                     ال تكجد هؤشرات لتقكيـ   . 3
                                              البياىات الهتكفرة عمى الكضع البيئي غير كافية.  . 4
  .   تٍا         تحسيف سهع     إلى                             بتبىي الهراجعة البيئية سيؤدم             ات الىفطية   شرك  ال     قياـ   . 5
              هػع الهتعػاهميف      تٍػا         تحسػيف عالق     إلػى                             بتبىي الهراجعة البيئية سػيؤدم             ات الىفطية   شرك  ال     قياـ   . 6

                                                                 يف كالهػػػكرديف كالهقرضػػيف كالػػػذيف ٌػػػـ هػػف الهٍتهػػػيف بالقضػػػايا البيئيػػػة كال               هعٍػػا )كالهسػػػتٍم
  . (      لمبيئة                                 يتعاهمكف اال هع الهىتجات الصديقة

                زيادة هبيعاتٍا.     إلى                        بالهراجعة البيئية سيؤدم             ات الىفطية   شرك  ال     قياـ   .  00
       وشــركات             ات النفطيــة   شــرك           مــدى قيــام ال                                         أختبــار الفرضــية الفرعيــة الخامســة المتعمقــة ب - 5

   :                           في ليبيا بالمراجعة البيئية                  المنتجات النفطية      تسويق 
             وشـــركات تســـويق             ات النفطيـــة   شـــرك           مـــدى قيـــام ال ب                                الختبـــار الفرضـــية الفرعيـــة المتعمقـــة 

                           إجابػات هفػردات عيىػة الدراسػة         هتكسػطات          تػـ إيجػاد                            في ليبيا بالمراجعة البيئيـة                   المنتجات النفطية
  (  2 )         الهقيػػاس       هتكسػػط     حػػكؿ   (Z )        اختبػػار         كاسػػتخداـ   ص             بٍػػذي الفرضػػية                            عمػػى جهيػػع العبػػارات الهتعمقػػة

                                                حيػػث كاىػػت الفرضػػية الصػػفرية كالبديمػػة لٍػػا عمػػى الىحػػك   ،  (  75                               فكاىػػت الىتػػائج كهػػا بالجػػدكؿ رقػػـ )
   :       التالي

ــام  ب                                                    الهتكسػػط العػػاـ لدرجػػة الهكافقػػة عمػػى العبػػارات الهتعمقػػة  :                الفرضــية الصــفرية          مــدى قي
ــة            ات النفطيــة   شــرك  ال ــا بالمراجعــة البيئيــة                               وشــركات تســويق المنتجــات النفطي       يختمػػؼ    ال                            فــي ليبي

  . ( 2 )      قياس         متوسط الم           هعىكيا عف
         مـــدى قيـــام  ب                                                    الهتكسػػػط العػػػاـ لدرجػػػة الهكافقػػػة عمػػػى العبػػػارات الهتعمقػػػة  :                الفرضـــية البديمـــة

             يختمػؼ هعىكيػا                            فـي ليبيـا بالمراجعـة البيئيـة                                وشركات تسويق المنتجات النفطية            ات النفطية   شرك  ال
  . ( 2 )      قياس         متوسط الم    عف

حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة عمى جميع العبارات  (Z)( نتائج اختبار28ول رقم )الجد
 في ليبيا بالمراجعة البيئية وشركات تسويق المنتجات النفطيةات النفطية شركمدى قيام البالمتعمقة 
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 العاـ الهتكسط بيافال
االىحراؼ 
 الهعيارم

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 الهحسكبة

         فػػي ليبيػػا                                كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة           ات الىفطيػػة    شػػرك           هػػدل قيػػاـ ال ب
                  بالهراجعة البيئية

3.1189 .27421 5.076 .000 

      بداللػػػػػة    (5.076 )                            الحػػػػػظ أف قيهػػػػػة إحصػػػػػائي االختبػػػػػار ي  (   75                   هػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )
ي أقؿ هف هستكل الهعىكيػة   (     0.000 )        هحسكبة       كىقبػؿ                           لػذلؾ ىػرفض الفرضػية الصػفرية    (    0.02 )                           ٌك

ػك يزيػػد   (3.1189         الدراسػػة )                                          كحيػػث أف الهتكسػط العػػاـ إلجابػات هفػػردات عيىػة  ،                الفرضػية البديمػة           ٌك
ــام ال                      وجــود ارتفــاع فــي مســتوى             ٌػػذا يشػػير إلػػى   ك   ،  ( 2 )                  عػػف هتكسػػط الهقيػػاس ــة    شــرك       قي            ات النفطي

   - :                                 في ليبيا بالمراجعة البيئية حيث أن                               وشركات تسويق المنتجات النفطية
                               وشــركات تسـويق المنتجـات النفطيــة           ات النفطيـة    شـرك         التـزام ال      مســتوى                 يوجـد ارتفـاع فـي  . 1

  .                           باإلرشادات والمعايير البيئية
             وشـركات تسـويق             ات النفطية   شرك            الماليين بال   ن        المسؤولي      إدراك                       يوجد ارتفاع في مستوى  . 2

  .                                في ليبيا بأىمية المراجعة البيئية                  المنتجات النفطية

   :                                اختبار الفرضية الرئيسية لمدراسة    - :     ثالثا
ــة                          الختبػػار الفرضػػية الرئيسػػية ــ         المتعمق ــة ا    دور  ب ــيم األداء           وأبعادىــا                 لمراجعــة البيئي                فــي تقي

                                          عمى هتكسطات إجابػات هفػردات العيىػة عمػى جهيػع    (                                تـ استخداـ هعاهؿ االرتباط )بيرسكف        البيئي
ــة ا                          العبػػارات الهتعمقػػة بهسػػتكل ــة البيئي                                   كهتكسػػطات إجابػػات هفػػردات العيىػػة عمػػى           وأبعادىــا                 لمراجع

      ( حيػػث   76                                 فكاىػػت الىتػػائج كهػػا فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )              األداء البيئــي        بهسػػتكل                    ع العبػػارات الهتعمقػػة    جهيػػ
   ي.                                     ممراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي ل    دور        ال يوجد    "  :                الفرضية الصفرية  :     كاىت

    ".                                      ممراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي ل    دور      يوجد    "  :                      مقابل الفرضية البديمة

 لمراجعة البيئية في تقييم األداء البيئيادور  نتائج اختبار  (29جدول رقم )
قيهة هعاهؿ        البياف ـ 

 االرتباط
 ىسبة األثر % الداللة الهحسكبة

                               كشػػػػػركات تسػػػػػكيؽ الهىتجػػػػػات الىفطيػػػػػة                        التػػػػػزاـ الشػػػػػركات الىفطيػػػػػة     دكر  1
                      في تقييـ األداء البيئي                                       بالتشريعات كالمكائ  كالقكاىيف البيئية

7.177 7.775 9.77 

                               كشػػػػػركات تسػػػػػكيؽ الهىتجػػػػػات الىفطيػػػػػة            ات الىفطيػػػػػة   شػػػػػرك         التػػػػػزاـ ال     دكر  1
                      في تقييـ األداء البيئي                             باإلرشادات كالهعايير البيئية

7.567 7.777 11.16 
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             كشػػػػركات تسػػػػكيؽ            ات الىفطيػػػػة    شػػػػرك            الهػػػػالييف بال   ف        الهسػػػػؤكلي       إدراؾ     دكر  1
               فػػػي تقيػػػيـ األداء                                   فػػػي ليبيػػػا بيٌهيػػػة الهراجعػػػة البيئيػػػة                  الهىتجػػػات الىفطيػػػة

       البيئي

7.466 7.777 11.16 

 19.16 7.77 7.547                      في تقييـ األداء البيئي                  الهراجعة البيئية    دكر   4

 
        الحظ أف  ي  (   76                   هف خالؿ الجدكؿ رقـ )

   فػػي                                                               التػػزاـ الشػػركات الىفطيػػة بالتشػػريعات كالمػػكائ  كالقػػكاىيف البيئيػػة     لػػدكر                    قيهػػة هعاهػػؿ االرتبػػاط   . 1
ي أقؿ هف هستكل الهعىكية )     0.002              بداللة هعىكية )  (      0.200 )              األداء البيئي        ( لذلؾ     0.02                             ( ٌك

ػذا يػدؿ عمػى              طـردي )موجـب(      دور     وجـود                                                         ىرفض الفرضية الصػفرية كىقبػؿ الفرضػية البديمػة ٌك
   فػي                                                               التزاـ الشػركات الىفطيػة بالتشػريعات كالمػكائ  كالقػكاىيف البيئيػة       لمستوى                  ذو داللة إحصائية

       التػزاـ                           يعـود إلـى التغيـر فـي مسـتوى              األداء البيئػي               % من التغير في  9       حيث أن               األداء البيئػي
    إال              األداء البيئػي                    إذا لـم يتـأثر مسـتوى                                                       الشركات الىفطية بالتشػريعات كالمػكائ  كالقػكاىيف البيئيػة

    .                                                            التزاـ الشركات الىفطية بالتشريعات كالمكائ  كالقكاىيف البيئية       بمستوى 

         فػي األداء                                             هؤسسػات الىفطيػة باإلرشػادات كالهعػايير البيئيػة         التػزاـ ال      لػدكر                   قيهػة هعاهػؿ االرتبػاط   . 2
ػػػػي أقػػػػؿ هػػػػف هسػػػػتكل الهعىكيػػػػة )     0.000                ( بداللػػػػة هعىكيػػػػة )     0.230 )        البيئػػػػي        ( لػػػػذلؾ     0.02                             ( ٌك

ػذا يػدؿ عمػى              طـردي )موجـب(      دور     وجـود                                                         ىرفض الفرضية الصػفرية كىقبػؿ الفرضػية البديمػة ٌك
         فػي األداء                            إلرشػادات كالهعػايير البيئيػة                          التزاـ الهؤسسات الىفطيػة با        لهستكل                 ذو داللة إحصائية

       التػزاـ                           يعـود إلـى التغيـر فـي مسـتوى              األداء البيئػي               % مـن التغيـر فـي      31036       حيث أن         البيئي
    إال              األداء البيئػػػػي                    إذا لــــم يتــــأثر مســــتوى                                              الهؤسسػػػػات الىفطيػػػػة باإلرشػػػػادات كالهعػػػػايير البيئيػػػػة

    .   ئية                                                التزاـ الهؤسسات الىفطية باإلرشادات كالهعايير البي        بهستكل

                                           الهػػالييف بالهؤسسػػات الىفطيػػة فػػي ليبيػػا بيٌهيػػة    ف        الهسػػؤكلي       إدراؾ      لػػدكر                   قيهػػة هعاهػػؿ االرتبػػاط   . 3
ػػي أقػػؿ هػػف هسػػتكل      0.000                ( بداللػػة هعىكيػػة )     0.130 )                 فػػي األداء البيئػػي                  الهراجعػػة البيئيػػة                    ( ٌك

ذا يػدؿ عمػى     0.02          الهعىكية )      وجـود                                                                ( لذلؾ ىرفض الفرضية الصفرية كىقبؿ الفرضية البديمة ٌك
ـــة إحصـــائية      دور                    الهػػػالييف بالهؤسسػػػات    ف        الهسػػػؤكلي       إدراؾ        لهسػػػتكل                            طـــردي )موجـــب( ذو دالل

               % من التغير فـي      21016       حيث أن                  في األداء البيئػي                                          الىفطية في ليبيا بيٌهية الهراجعة البيئية
                              الهػالييف بالهؤسسػات الىفطيػة فػي    ف        الهسػؤكلي       إدراؾ                          يعود إلى التغير في مسـتوى              األداء البيئي
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   ف        الهسػؤكلي       إدراؾ        بمسـتوى    إال              األداء البيئػي                    إذا لم يتأثر مسـتوى                 لهراجعة البيئية              ليبيا بيٌهية ا
    .                                                           الهالييف بالهؤسسات الىفطية في ليبيا بيٌهية الهراجعة البيئية

               ( بداللػػػػة هعىكيػػػػة      0.210 )                 فػػػػي األداء البيئػػػػي                  الهراجعػػػػة البيئيػػػػة     لػػػػدكر                    قيهػػػػة هعاهػػػػؿ االرتبػػػػاط   . 4
ػػػي أقػػػؿ هػػػف هسػػػتكل الهعىكيػػػة )     0.000 )                                   ( لػػػذلؾ ىػػػرفض الفرضػػػية الصػػػفرية كىقبػػػؿ     0.02                             ( ٌك

ػػذا يػػدؿ عمػػى  ــة إحصــائية      دور     وجــود                              الفرضػػية البديمػػة ٌك        لمســتوى                             طــردي )موجــب( ذو دالل
         يعـود إلـى               األداء البيئػي               % من التغيـر فـي      29016       حيث أن    ي              في األداء البيئ                  الهراجعة البيئية

ــي ــر ف ــأثر مســتوى                  الهراجعػػة البيئيػػة       مســتوى           التغي ــم يت         بمســتوى    إال                    تقيػػيـ األداء البيئػػي                    إذا ل
    .                الهراجعة البيئية

                                 عمػػى هتكسػػطات إجابػػات هفػػردات العيىػػة                              أســموب االنحــدار الخطــي المتعــدد        اســتخدام  ب   و
                              كهتكسطات إجابػات هفػردات العيىػة                                  بهستكيات أبعاد الهراجعة البيئية                            عمى جهيع العبارات الهتعمقة

   (.  20                                                         بهستكل تقييـ األداء البيئي فكاىت الىتائج كها بالجدكؿ رقـ )                          مى جهيع العبارات الهتعمقة  ع

 تقييم االداء ومستوى  المراجعة البيئية ( نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد لمعالقة بين32)جدول رقم 

 : البيئي

 Y= β1 1X + β 2 2X + β3
3X

 

Β .412 .398 .217   

T 6.706 5.493 2.624   

Sig .000 .000 .010   

R 7.996     

R
2

 7.991     

F 6716.156 Sig 7.777   

N 117     

DW 1.166     

   - :                    ( السابؽ يالحظ ها يمي  20            الجدكؿ رقـ )   هف 
                                   االىحدار الخطي الهتعدد يككف كها يمي      ىهكذج     . 0

321 217.0398.0412.0 XXXY  

     حيث 
Y  1                    هسػػػتكل األداء البيئػػػي      يهثػػػؿX  التشػػػريعات كالمػػػكائ  كالقػػػكاىيف  ب      لتػػػزاـ  ال ا            يهثػػػؿ هسػػػتكل                             

          البيئية
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2X  3                                     لتػػػػػزاـ باإلرشػػػػػادات كالهعػػػػػايير البيئيػػػػػة ال ا            يهثػػػػػؿ هسػػػػػتكلX  إدراؾ            يهثػػػػػؿ هسػػػػػتكل       
  .                                الهالييف بيٌهية الهراجعة البيئية   ف        الهسؤكلي

                                                     التػػزاـ الشػػػركات الىفطيػػػة بالتشػػريعات كالمػػػكائ  كالقػػػكاىيف       لػػػدكر                         ت قيهػػػة الهعمهػػة االىحداريػػػة  غػػ  بم  . 7
ػػي أقػؿ هػػف هسػتكل الهعىكيػػة      0.000 )               ( بداللػػً هحسػكبة      0.107 )                 فػػي األداء البيئػي         البيئيػة                             ( ٌك
                                                             التزاـ الشركات الىفطية بالتشريعات كالمكائ  كالقػكاىيف البيئيػة      دكر                   ٌذا يدؿ عمى هعىكية       0.02
                                                                             ، حيث إف زيادة التزاـ الشركات الىفطية بالتشػريعات كالمػكائ  كالقػكاىيف البيئيػة            األداء البيئي    في

  .           هف الكحدة       0.107       هقدار ب              األداء البيئي                            بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة

                                            التػػزاـ الهؤسسػػات الىفطيػػة باإلرشػػادات كالهعػػايير      تكل       لػػدكر هسػػ                         ت قيهػػة الهعمهػػة االىحداريػػة  غػػ  بم  . 2
ػػي أقػؿ هػػف هسػتكل الهعىكيػػة      0.000 )               ( بداللػػً هحسػكبة      0.265 )              األداء البيئػي    فػػي        البيئيػة                              ( ٌك
                                            التػػػزاـ الهؤسسػػػات الىفطيػػػة باإلرشػػػادات كالهعػػػايير            دكر هسػػػتكل                   ٌػػػذا يػػػدؿ عمػػػى هعىكيػػػة       0.02

                                تػػػػزاـ الهؤسسػػػػات الىفطيػػػػة باإلرشػػػػادات   ال       هسػػػػتكل               ، حيػػػػث إف زيػػػػادة             األداء البيئػػػػي    فػػػػي        البيئيػػػػة 
  .           هف الكحدة       0.265       هقدار ب              األداء البيئي                                              كالهعايير البيئية بكحدة كاحدة يؤدم إلى زيادة

                                 الهالييف بيٌهيػة الهراجعػة البيئيػة    ف        الهسؤكلي       إدراؾ            لدكر هستكل                         ت قيهة الهعمهة االىحدارية  غ  بم  . 1
ػػي أقػػؿ هػػف هسػػتكل الهعىكيػػة      0.000 )             بداللػػً هحسػػكبة    (     0.704 )              األداء البيئػػي    فػػي       0.02                            ( ٌك

    فػػػي                                 الهػػػالييف بيٌهيػػػة الهراجعػػػة البيئيػػػة    ف        الهسػػػؤكلي       إدراؾ           دكر هسػػػتكل                   ٌػػػذا يػػػدؿ عمػػػى هعىكيػػػة 
                                       الهالييف بيٌهية الهراجعة البيئيػة بكحػدة    ف        الهسؤكلي       إدراؾ       هستكل               ، حيث إف زيادة             األداء البيئي

   .     كحدة     هف ال       0.704      هقدار  ب              األداء البيئي                      كاحدة يؤدم إلى زيادة

                           هعىكيػػة حيػػث الػػدالالت الهحسػػكبة                                              الخاصػػة بػػدكر الهراجعػػة البيئيػػة فػػي األداء البيئػػي   ( β     قػػيـ )  . 2
( Sig( أقؿ هف هستكل الهعىكيػة الهعتهػد )                                 ههػا تشػير إلػى كجػكد     0.02 )                    لمهراجعػة        هعىكيػة      دكر         

                         البيئية في األداء البيئي.

                    الهتغيػػػرات التفسػػػيرية                     ( ههػػػا يعىػػػي بػػػيف جهيػػػع      0.662           ( قػػػد بمغػػػت )R2                    قيهػػػة هعاهػػػؿ التحديػػػد )  . 3
          . كالبػػػػاقي             األداء البيئػػػػي                              هػػػػف التغيػػػػرات الحاصػػػػمة فػػػػي هسػػػػتكل   %(     66.2 )               اسػػػػتطاعت أف تفسػػػػر

  .                                          %( يرجع إلى عكاهؿ أخرل هىٍا الخطي العشكائي   0.4 )

    عمػػػى                  الهراجعػػػة البيئيػػػة                                                         فػػػىالحظ أف الهقػػػدرة التفسػػػيرية كبيػػػرة ههػػػا يػػػدؿ عمػػػى هعىكيػػػة أثػػػر 
             األداء البيئي      هستكل 
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                        ( أقػػؿ هػػف هسػػتكل الهعىكيػػة Sig=0.000 )                             حيػػث الداللػػة الهعىكيػػة الهحسػػكبة           ( هعىكيػػةF )     قيهػػة   . 4
                                                                    ههػا يػدؿ عمػى القػكة التفسػيرية العاليػة لىهػكذج االىحػدار الخطػي الهتعػدد هػف   (    0.02         الهعتهػد )

                  الىاحية اإلحصائية.

ػػي   (     7.033 )     بمغػػت   ( Durbin-Watson )                  هعاهػػؿ دربػػف كاتسػػكف      قيهػػة   . 5      فٍػػذا    7          قريبػػة إلػػى      ٌك
                           طاء هستقمة عف بعضٍا البعض.              يدؿ عمى أف األخ

         فـي تقيـيم                   لممراجعـة البيئيـة             داللـة إحصـائية     ذو       إيجـابي      دور                          يشير ىذا النمـوذج إلـى وجـود   . 6
              األداء البيئي.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الراثع 
 النتبئج والتىصيبد

        النتائج

         التوصيات
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                  النتائج والتوصيات

   :        النتائج  –   7
                                                          ككفقػا السػتجابة هفػردات عيىػة البحػث يهكىىػا عػرض الىتػائج العاهػة           االختبػارات        هف خالؿ 

   :                         لمبحث في الهحاكر التالية

   :        النظرية        الدراسة      نتائج
مػكف      أشػخاص    بٍػا     يقػكـ  ،        اىتقػادم    فحػص      عهميػة   ٌػي        البيئيػة         الهراجعػة    ،      خبػراء  ،        هٍىدسػيف (      هٌؤ

           كالتشػريعات          بػالقكاىيف      يمتػـز        لمهؤسسػة       البيئػي       الىظػاـ   أف   هػف       التيكػد    عمػى       يعهمػكف  ...)        هستشػاريف

      عهميػة   ٌػي   بػؿ    فقػط     هحػدد      تػاريخ   فػي    تػتـ  ال        العهميػة    ٌػذي  ،           عمػى البيئػة         الهحافظػة      شيىٍا   هف     التي

    سػكؼ  ،         الهراجعػة      عهميػة   فػي       خارجيػة      كأخػرل             أطػراؼ داخميػة       هشػاركة   أف    كهػا .       كهسػتهرة       هتكػررة

    لٍػا       خارجيػة      أطػراؼ     لعػدة            كأىٍا هكجٍػة     خاصة  ،           كالهكضكعية         الشفافية         الهراجعة        لتقارير     تضهف

 .        بالهؤسسة     عالقة

             حيػػث تسػػاعد فػػي   ،                                                                  تسػػاٌـ الهراجعػػة البيئيػػة بشػػكؿ كبيػػر فػػي حهايػػة البيئيػػة كالحػػد هػػف التمػػكث 
                                           تحديد االثار البيئية في الصىاعة كهعالجتٍا. 

     جراء  ،        كغراهات        لعقكبات       التعرض      هخاطر   في      أٌهٍا      يتهثؿ         البيئية                        ٌىاؾ عدة أسباب لمهراجعة 

       البيئػة      حهايػة       جهاعػات   هػف          الهتزايػدة       الضػغكط    كفػي        البيئيػة           كالتشػريعات         القػكاىيف       احتػراـ    عػدـ

            الهستٍمكيف.    لدل      الكعي       كزيادة       البيئي       التمكث      هشاكؿ       لتىاهي      ىتيجة  ،        بالبيئة                كاألطراؼ الهعىية
                                       كذلػػػػؾ هػػػػف أجػػػػؿ تقيػػػػيـ أدائٍػػػػا البيئػػػػي كادارة   ،         الداخميػػػػة       بيئيػػػػة  ال        هراجعػػػػة   بال               سػػػػتعيف الهؤسسػػػػة ت 

ا البيئية                     لالستهرار في السكؽ.                هخاطٌر

                                                                                 الهراجعة البيئية الخارجية تفصػ  عػف هػدل اٌتهػاـ الهؤسسػة بالبيئػة كاالجػراءات كالسياسػات  
                     الهتبعة لتحقيؽ ذلؾ. 

         عدـ كجكد                                                                        ٌىاؾ عدة صعكبات تكاجً الهراجعة البيئية في تقييـ االداء البيئي هف أٌهٍا-
                                     حددة يتـ استخداهٍا في عهمية الهراجعة                  عدـ كجكد هعايير ه  ،                                  هفاٌيـ بيئية هقبكلة كهتعارؼ عميٍا

                                                                                    ضعؼ اٌتهاـ االدارة بالعكاهؿ البيئية كبإىشاء ادارة لمهراجعة البيئية في كثير هف الحاالت   ،        البيئية
                                        بسبب أف تكاليؼ الهراجعة البيئية هرتفعة.

 



 

133 

   :                  النتائج الميدانية
         لمهراجعػػة        صػػائية                                                            تػػـ رفػػض الفرضػػية الرئيسػػية كالتػػي تػػىص عمػػى )ال يكجػػد دكر ذك داللػػة اح   - 0

   اف    ك   (                             كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة         الىفطيػػة        لمشػػركات                                البيئيػػة فػػي تقيػػيـ االداء البيئػػي
     تػؤثر                 الهراجعػة البيئػة                  عالقػة طرديػة أم أف                 ك األداء البيئػي                الهراجعة البيئة                 قيهة العالقة بيف 
         لمهؤسسة.             األداء البيئي                                          ة كمها زاد االٌتهاـ بالهراجعة البيئة زاد   شرك م ل                 عمى األداء البيئي 

             كشػركات تسػكيؽ             ات الىفطيػة           تمتػـز الشػرك                                            تـ رفض الفرضػية الفرعيػة االكلػى كالتػي هفادٌػا )ال - 7
ػذا يشػير الػى ارتفػاع فػي    (                                    التشريعات كالقكاىيف كالمػكائ  البيئيػة          في ليبيا ب                  الهىتجات الىفطية                         ٌك

   :       حيث أف               مكائ  البيئية                       التشريعات كالقكاىيف كال                     ات الىفطية في ليبيا ب     الشرك             هستكل التزاـ 
   ة.                             بالبيئة يمتـز بٍا هرجعك الشرك                          تكجد تشريعات كقكاىيف خاصة   - أ

                                                                الهراجعة البيئية أداة تعهؿ عمى هدل اٌتهاـ االدارة لحهاية البيئة.  - ب
                                                               تتكافر القكاىيف كالتشريعات البيئية الالزهة لمهحافظة عمى البيئة.- ت

       كشػركات             ات الىفطيػة              )ال تمتػـز الشػرك             تىص عمى اىػً                                     تـ رفض الفرضية الفرعية الثاىية كالتي  - 2
ػػذا يشػػ  ،  (                                    فػػي ليبيػػا باإلرشػػادات كالهعػػايير البيئيػػة                        تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة               ير الػػى ارتفػػاع        ٌك

   :                                                       ات الىفطية في ليبيا باإلرشادات كالهعايير البيئية حيث أف                 كجكد التزاـ الشرك
                         يف البيئػػة بهثابػػة الهعيػػػار                بشػػيف حهايػػة كتحسػػ      7002       ( لسػػىة   02                   يعتبػػر القػػاىكف رقػػـ )  –  أ 

                       ة بهسؤكلياتٍا البيئية.                      ـ عمى هدل التزاـ الشرك                          الذم يهكف استخداهً في الحك
                                                                          تتكفر الهعايير الدكلية الهتعمقة بالهبادئ العاهة إلرشادات الهراجعة البيئية.  - ب
                                                                          تتػػكفر هعػػايير تتعمػػؽ بكيفيػػة ادارة الهخمفػػات الصػػىاعية هػػف خػػالؿ اعػػادة تصػػىيفٍا أك   - ج

                  ة االستفادة هىٍا.     كيفي
   ات                               يػػػدرؾ الهسػػػؤكليف الهػػػالييف بالشػػػرك   ال )                                            تػػػـ رفػػػض الفرضػػػية الفرعيػػػة الثالثػػػة كالتػػػي هفادٌػػػا  - 1

ػػذا يشػػير   ،  (                                فػػي ليبيػػا بيٌهيػػة الهراجعػػة البيئيػػة                               كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة         الىفطيػػة           ٌك
       بيٌهيػػػة                     ات الىفطيػػػة فػػػي ليبيػػػا                                ادراؾ الهسػػػؤكليف الهػػػالييف بالشػػػرك                      الػػػى كجػػػكد ارتفػػػاع هسػػػتكل 
   :                        الهراجعة البيئية حيث أف

                                                                          تهثػػؿ الهراجعػػػة البيئيػػة كاحػػػدة هػػػف أٌػػـ االدكات البيئيػػػة الهسػػػتحدثة لمحػػد هػػػف هشػػػكالت - أ
        التمكث.

                                                 تساعد الهراجعة البيئية في تقييـ الهخاطر البيئية.- ب
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                                                        تساعد الهراجعة البيئية في التحسيف الهستهر لدداء البيئي.- ج
       كشػػركات            ات الىفطيػػة             ال تقػػـك الشػػرك )                                             تػػـ رفػػض الفرضػػية الفرعيػػة الرابعػػة كالتػػي تػػىص عمػػى  - 2

ػذا يشػير الػى    (                      في ليبيا بػاألداء البيئػي                        تسكيؽ الهىتجات الىفطية                      كجػكد ارتفػاع فػي هسػتكل               ٌك
   :                              في ليبيا باألداء البيئي حيث أف                               كشركات تسكيؽ الهىتجات الىفطية           ات الىفطية           قياـ الشرك

                                           ات الىفطية هف تقميؿ الىفايات كالتخمص هىٍا.          تعهؿ الشرك- أ
         فػي تحسػيف                                كشركات تسكيؽ الهىتجػات الىفطيػة            ات الىفطية                        يساٌـ االداء البيئي لمشرك- ب

                   صكرتٍا لدل عهالٍا.
            ات الىفطية.                  زة التىافسية لمشرك                                     يعتبر االداء البيئي هدخؿ هف هداخؿ الهي- ج
         قة أهىة.                                   ات الىفطية بالتخمص هف الىفايات بطري          تقـك الشرك- د

             كشركات تسكيؽ            ات الىفطية             ال تقـك الشرك )                                            تـ رفض الفرضية الفرعية الخاهسة كالتي هفادٌا  - 3
ػػػذا يشػػػير   (                          فػػػي ليبيػػػا بالهراجعػػػة البيئيػػػة                  الهىتجػػػات الىفطيػػػة                          الػػػى ارتفػػػاع فػػػي هسػػػتكل قيػػػاـ            ٌك

   :                                  في ليبيا بالهراجعة البيئية حيث أف                               كشركات تسكيؽ الهىتجات الىفطية           ات الىفطية      الشرك
                               كشػػركات تسػػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػػة           ات الىفطيػػة                                جػػد ارتفػػاع فػػي هسػػتكل التػػزاـ الشػػرك  ك  ي- أ

                             باإلرشادات كالهعايير البيئية.
             كشركات تسكيؽ             ات الىفطية                               ادراؾ الهسؤكليف الهالييف بالشرك                     يكجد ارتفاع في هستكل - ب

                                  في ليبيا بيٌهية الهراجعة البيئية.                  الهىتجات الىفطية
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    :          التوصيات- 2
   :                                                    النتائج التي تم التوصل الييا فان الدراسة توصى باالتي       من خالل 

          التزاميــا                بــالرفع مــن مســتوى                                وشــركات تســويق المنتجــات النفطيــة            ات النفطيــة   شــرك        إلــزام ال  :    أوال
   :       من خالل                                       بالتشريعات والموائ  والقوانين البيئية

       إداريػػة                تعميهػػات كلػكائ                                 كشػػركات تسػكيؽ الهىتجػػات الىفطيػة            ات الىفطيػة     الشػػرك     داخػؿ      كضػع - 1
                                    تمـز الهراجعيف بتقييـ األداء البيئي.

                             لقيػاـ بالهراجعػة البيئيػة سػكاء     ة با                               كشركات تسكيؽ الهىتجػات الىفطيػة           ات الىفطي     الشرك      إلزاـ  - 2
 .                                    كاف بىص قاىكىيا كفي شكؿ هعايير هٍىية

                                              التشريعات كالقكاىيف الهرتبطة بالقضايا البيئية                الرفع هف هستكل - 3

                    القػػػكاىيف كالتشػػػريعات          بػػػاحتراـ                               كشػػػركات تسػػػكيؽ الهىتجػػػات الىفطيػػػة            ات الىفطيػػػة     الشػػػرك      إلػػػزاـ  - 4
                      الخاصة لحهاية البيئة.

                                            القكاىيف كالتشريعات البيئية تتهيز بالهركىة.              العهؿ عمى جعؿ  - 5

   مــن                              باإلرشـادات والمعــايير البيئيــة          التزاميــا                                       إلــزام المؤسســات النفطيــة بـالرفع مــن مســتوى   :      ثانيـا
   :    خالل
                                                    استخداـ أساليب حديثة في تقييـ تصرفاتٍا تجاي البيئة.              ات الىفطية هف          جعؿ الشرك - 1

                                                           الهعايير الدكلية الهتعمقة بإجراءات هراجعة القكائـ البيئية.       تكفير - 2

                                            كفاية التيٌيؿ العمهي كالعهمي لمهراجع البيئي        هعايير       تكفير - 3

ــا ــزام ال  :      ثالث ــة    شــرك        إل ــة           ات النفطي ــالرفع مــن مســتوى إدراك                                وشــركات تســويق المنتجــات النفطي                       ب
   :       من خالل                                           المسؤلين الماليين بأىمية المراجعة البيئية

                              عدـ قياهٍـ بالهراجعة البيئية.      أسباب       ة هف   شرك                            ف بيٌهية الهراجعة البيئية لم               اقتىاع الهراجعي  . 0

                                                          ة لػػدكرات تدريبيػة هسػػتهرة لتطػػكير هٍػاراتٍـ الهتعمقػػة بالرقابػػة    شػػرك                     إخضػاع الهػػراجعيف فػي ال  . 7
                                   سباب عدـ قياهكـ بالهراجعة البيئية.                                  عمى الفعاليات كاألىشطة البيئية هف أ

 .                                     بهعمكهات كاضحة عف ىظاـ إدارتٍا البيئي         الىفطية    ات   شرك                       الهراجعة البيئة تزكد ال    جعؿ   . 3

  (   02                                                                    يجػػب عمػػى الٍيئػػات الهختصػػة فػػي الدكلػػة الميبيػػة هتابعػػة تطبيػػؽ القػػاىكف رقػػـ )  :      رابعــا
                        كالزاـ الشركات بتطبيقً.  ،                             ك.ر بشيف حهاية كتحسيف البيئة    0240     لسىة 

                                                                        ضركرة هكاصمة البحث العمهي في هجاؿ الهراجعة البيئية كتقييـ االداء البيئي.  :      خامسا
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 املراجعاملصادر وقائنة 

    :                 المراجع العربية  :    ً أوالً 

   :      الكتب
  ،    هصػػػر  ،                                                                        الهىظهػػة العربيػػة لمتىهيػػة االداريػػة تػػػيثير الفطىػػة الهىظهيػػة عمػػى األداء الهؤسسػػي - 0

7002    .  
  .    7002  ،          االسكىدرية  ،           الجاهعية       الدار  ،        البيئية          الهراجعة  ،     لطفي      احهد       السيد      اهيف - 7
  ،         الجاهعيػة      الػدار  ،        التيكيػد       كخػدهات         الهراجعػة   فػي       هتقدهػة      راسػات  د  ،     لطفػي     أحهػد      السػيد     أهػيف - 2

  .2007  ،    هصر
    رات     هىشػك  ،         الهعاصػرة        الشػركات   فػي      األخضػر         االسػتثهار  ،     راىػي     البػد      سػمطاف    الفػي    راف   بػد - 1

  . 2015    هصر  ،        اإلدارية        لمتىهية        العربية         الهىظهة
                                                            تطػكير هٍىػة الهراجعػة لهكاجٍػة الهشػكالت الهعاصػرة كتحػديات االلفيػة   ،                جكرج داىيػا غػالي - 2

  .    7000  ،    هصر  ،                         الدار الجاهعية االسكىدرية  ،        الثالثة
              الػػػػدار الدكليػػػػة   ،                 ترجهػػػػة بٍػػػػاء شػػػػاٌيف  ،                        هبػػػػادئ التىهيػػػػة الهسػػػػتداهة  ،              دكجػػػػالس هكستشػػػػيت - 3

  .    7000  ،    هصر  ،                    لالستثهارات الثقافية
  ،     دهشػػػػؽ  ،                دار الرضػػػػا لمىشػػػػر  ،      01000                   ارة البيئيػػػػة كااليػػػػزك        ىظػػػػـ االد  ،              رعػػػػد حسػػػػف الصػػػػرف - 4

7000    .  

     هعٍػد   -            الطبعػة األكلػى  –                    االختبارات الالهعمهيػة   –                                  سهير كاهؿ عاشكر كساهية أبك الفتكح  - 5
  .    0662    -      اإلحصاء

    دار   -            الطبعػػػة األكلػػػى  –                                 دليػػػؿ البػػػاحثيف فػػػي التحميػػػؿ اإلحصػػػائي     -                 عايػػػدة ىخمػػػة رزؽ اهلل - 6
  .    7007  –        القاٌرة   -     الكتب

  –           دار الشػػركؽ   -                                اإلحصػاء لمعمػػـك اإلداريػة كالتطبيقيػة  –                          الحهيػد عبػد الهجيػػد البمػداكم    عبػد  -  00
  .    0664-            الطبعة األكلى    -    عهاف

   .     7001  ،                    دار كائؿ لمىشر عهاف  ،                    االدارة االستيراتيجية  ،                 كاظـ ىزار الركاب -  00
           دار الهػػريخ   ،                  التىهيػػة االقتصػػادية  ،                                           هحهػكد حسػػف حسػػىي كهحهػكد حاهػػد هحهػػكد عبػدالرزاؽ -  07

  .    7003  ،       الرياض
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  SPSS                                                                        هحهكد هٍدم البياتي / تحميؿ البياىػات اإلحصػائية باسػتخداـ البرىػاهج اإلحصػائي -  02
    ( .    7002 )  -    عهاف  –           دار الحاهد   –             الطبعة األكلى   –

                        هىشػػػكرات الهىظهػػػة العربيػػػة    (                                  االدارة البيئيػػػة )الهبػػػادئ كالههارسػػػات  ،               ىاديػػػة حهػػػدم صػػػالح -  01
  .    7002  ،        القاٌرة  ،                لمتىهية االدارية

                دار الػػػكرؽ لمىشػػػر   ،                                 البيئيػػػة فػػػي هىظهػػػات االعهػػػاؿ الحديثػػػة   ة       لهسػػػؤكلي ا  ،             ىجػػػـ عبػػػكد ىجػػػـ -  02
  .    7007  ،             الطبعة االكلى  ،      االردف  ،     عهاف  ،         كالتكزيع

  ،     عهػػػػاف  ،            دار الهيسػػػػرة  ،             الطبعػػػػة االكلػػػػى  ،                       ىظريػػػػة الهراجعػػػػة البيئيػػػػة  ،              ىصػػػػر صػػػػال  هحهػػػػد -  03
7002    .  

    :                 الرسائل العممية
                      كااللتزاهػػػات البيئيػػػة فػػػي                                   اهكاىيػػػة قيػػػاس كاالفصػػػاح عػػػف التكػػػاليؼ  ،                    التٍػػػاهي عثهػػػاف الكشػػػر - 0

  .    7003  ،                         اكاديهية الدراسات العميا  ،              رسالة هاجستير                          الشركات الصىاعية الميبية
      حالػة      دراسة          االقتصادية        الهؤسسة        إىتاجية      تحسيف   في        البيئية                هساٌهة الهراجعة  ،             العهرم أصيمة - 7

  ،        الجزائػػػر  ،      بسػػػكرة  ،                جاهعػػػة هحهػػػد خيضػػػر  ،              رسػػػالة دكتػػػكراة  ،                          هؤسسػػػة صػػػىاعة الككابػػػؿ بسػػػكرة
7002    .  

           هػػذكرة لىيػػؿ   ،                                                  اثػػر االداء البيئػػي عمػػى تحسػػيف صػػكرة الهؤسسػػة االقتصػػادية  ،            الشػػيخ ٌتٍػػات   - 2
                      كميػػػة العمػػػـك االقتصػػػادية   ،                       تخصػػػص ادرة بيئيػػػة كسػػػياحة  ،           غيػػػر هىشػػػكرة  ،                شػػػٍادة الهاجسػػػتير

  .    7001  ،              جاهعة الجزائر  ،                                كالعمـك التجارية كعمك ـ التسيير
                                        لبيئيػػػػة لمهؤسسػػػة فػػػي بىػػػاء الهيػػػزة التىافسػػػػية             االجتهاعيػػػة كا   ة            دكر الهسػػػؤكلي  ،             الٍػػػاـ هكسػػػاكم   - 1

  .    7001     جكاف   ،     سطيؼ  ،                 جاهعة فرحات عباس  ،          الهستداهة
                                                                                ايىػػاس العريفػػي ، دكر الهراجعػػة البيئيػػة فػػي دعػػـ تقػػارير التىهيػػة الهسػػتداهة فػػي الشػػركات -   - 2

                                                                                الصىاعية هف كجٍة ىظر الهػراجعيف الخػارجييف ، كميػة االقتصػاد كالتجػارة ، جاهعػة الهرقػب 
   ـ.2020          ، ليبيا ، 

  ة             دراسػة هيداىيػ  –                                              تقيػيـ االداء البيئػي كاالجتهػاعي لمشػركات الصػىاعية   ،               بشػير أحهػد غهػيض - 6
  .    7004  ،                         اكاديهية الدراسات العميا  ،              رسالة هاجستير  ،                بالبيئة الميبية
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  ،              رسػػػالة هاجسػػػتير  ،                                                الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي الهؤسسػػػة االقتصػػػادية الجزائريػػػة  ،            بػػػكحفص ركاىػػػي   - 4
  .    7004  ،                        جاهعة قاصدم هرباح كرقمة

       جاهعػػػة  ،                                           دكر الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي تقيػػػيـ االداء البيئػػػي  ،             سػػػعكدم بمقاسػػػـ  ،               بػػػف الػػػذيب سػػػٍيمة - 5
  .    7002  ،        الجزائر  ،                    هحهد بكضياؼ الهسمية

                                                      اطػػار هقتػػرح لتقيػػيـ االداء البيئػػي فػػي الهىشػػيت الصػػىاعية هػػف   ،                     حسػػيف احهػػد هحهػػد دركيػػش - 6
          جاهعػػػة عػػػيف   ،                              هعٍػػػد الدراسػػػات كالبحػػػكث البيئيػػػة  ،              رسػػػالة دكتػػػكراي  ،                     خػػػالؿ دكرة حيػػػاة الهىػػػتج

  .    7000  ،        القاٌرة  ،    شهس
      رسػالة   ،              دراسػة هيداىيػة    -                  تقيػيـ االداء البيئػي                          دكر الهراجعػة الداخميػة فػي                    رادة فاركؽ دريبػاتي -  00

  .    7006  ،      سكريا  ،            جاهعة تشريف  ،        هاجستير
                                                              هػدل اهكاىيػة تطبيػؽ أسػاليب الهراجعػة البيئيػة الداخميػة فػي الشػركات   ،                    سراج الهىير الهبػركؾ -  00

   .     7004  ،                         اكاديهية الدراسات العميا  ،                               الصىاعية الميبية رسالة هاجستير
  ،                                              هقترح ل فصاح عف االداء البيئػي لمكحػدة االقتصػادية             اطار هحاسبي  ،                 سعد اهاـ سعد عمى -  07

  .    7000  ،        القاٌرة  ،               جاهعة عيف شهس   ،                              هعٍد البحكث كالدراسات البيئية  ،              رسالة دكتكراي
           جاهعػة هحهػد   ،              رسالة هاجستير  ،                                           دكر الهراجعة البيئية في تقييـ االداء البيئي  ،            سكداىي رحهة -  02

  .    7003  ،        الجزائر  ،           خيضر بسكرة

                                                                   مية تطبيؽ بطاقػة االداء الهتػكازف كػيداة لتقيػيـ االسػتراتيجية فػي الهؤسسػة    قاب  ،          صالح بالسكة -  01
    قسػػـ   ،                        تخصػػص االدارة االسػػتراتيجية  ،           غيػػر هىشػػكرة  ،              هػػذكرة هاجسػػتير  ،                    االقتصػػادية الجزائريػػة

  .    7007  ،                      جاهعة فرحات عباس سطيؼ  ،             عمـك التيسير
  ،                  اء البيئػي لمهؤسسػة                                 دكر الهراجعػة البيئيػة فػي تحسػيف االد  ،           الشػريؼ بقػة  ،                 عهاد الديف براشػف -  02

  .    7002  ،        الجزائر  ،           جاهعة سطيؼ

        هاجستير       هذكرة         الصىاعية        لمهؤسسة         التىافسي       التفكؽ      تحقيؽ    عمى       البيئي      البعد    أثر  ،      زهالة    عهر -  03

  ،        التسػيير       كعمػكـ         التجاريػة  ،          اإلقتصػادية       العمػكـ     كميػة  ،       هىشػكرة    غيػر  ،         كالسػياحة        البيئيػة       اإلدارة   فػي
  .2013  ،        الجزائر      جاهعة

                                                                                 عهػراف البكػػكرم ، دكر الهراجػع الخػػارجي فػػي دعػـ البعػػد البيئػػي لمتىهيػة الهسػػتداهة ، كميػػة -   -  04
   ـ.2020                                          االقتصاد كالتجارة ، جاهعة الهرقب ، ليبيا ، 
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                                                        أٌهيػػة الهراجعػػة البيئيػػة فػػي تطػػكير االداء البيئػػي فػػي الهؤسسػػة   ،           دحهػػكف فػػكزم  ،          غهػػاـ هػػراد -  05
  .    7002  ،        الجزائر  ،              جاهعة البكيرة  ،              رسالة هاجستير  ،          االقتصادية

      شػٍادة   ،                           كدكري فػي التىهيػة الهسػتداهة                                     التيٌيؿ البيئػي فػي الهؤسسػة االقتصػادية  ،          فتحي حىيش -  06
  .    7002  ،              جاهعة الجزائر  ،                                                 هاجستير في العمـك االقتصادية فرع التحميؿ االقتصادم

                                                                 دكر بطاقػػػػة االداء الهتػػػػكازف فػػػػي قيػػػػاس كتقيػػػػيـ االداء الهسػػػػتداـ بالهؤسسػػػػات   ،           هعػػػػاد عريػػػػكة -  70
             ادارة االعهػػػػػاؿ   ،                 قسػػػػػـ عمػػػػػـك التيسػػػػػير  ،              هػػػػػذكرة هاجسػػػػػتير  ،                     طة لمصػػػػػىاعات الغذائيػػػػػة      الهتكسػػػػػ

  .    7000  ،     سطيؼ  ،                 جاهعة فرحات عباس  ،                              االستراتيجية لمتىهية الهستداهة
        دكتكراي       شٍادة     لىيؿ      هقدهة       أطركحة  ،       البيئة       لحهاية          االقتصادية       اآلليات       فعالية  ،       هسعكدم     هحهد -  70

  ،        التسػيير       كعمػكـ          كالتجاريػة          االقتصػادية       العمػكـ     كميػة  ،       هىشػكرة    غيػر  ،          االقتصػادية     عمػكـ   فػي     عمػكـ
  .    7001  ،       تمهساف      جاهعة

                                                     القيػاس كاالفصػاح الهحاسػبي عػف االداء البيئػي بشػركات صػػىاعة   ،                    هسػعكد عمػى عهػر قريفػة -  77
    غيػػػر   ،           جاهعػػػة دهشػػػؽ  ،             كميػػػة االقتصػػػاد  ،                           أطركحػػػة دكتػػػكراي فػػػي الهحاسػػػبة  ،               االسػػػهىت الميبيػػػة

  .    7000  ،       هىشكرة
  ،                                                    دكر الهراجعػػػػة البيئيػػػػة فػػػػي تقيػػػيـ االداء البيئػػػػي فػػػػي الػػػػيهف  ،                       هعػػػاد طػػػػاٌر صػػػػال  الهقطػػػرل -  72

  .    7007  ،           غير هىشكرة  ،           جاهعة دهشؽ  ،             قسـ الهحاسبة  ،               اطركحة دكتكراي
                                                                 القيػػػاس الهحاسػػػبي لمتكػػػاليؼ البيئيػػػة كاالفصػػػاح عىٍػػػا فػػػي القػػػكائـ الهاليػػػة   ،             هٍػػػاكت لعبيػػػدم -  71

  ،      بسػكرة  ،          هحهػد خضػير       جاهعػة  ،                                أطركحػة دكتػكراي قسػـ عمػكـ التسػيير  ،                    لتحسيف االداء البيئػي
7002    .  

  ،                                                                                     ىجيب هسعكد أثر هحاسبة التكاليؼ البيئية في االستداهة البيئية في تحقيؽ الهيزة التىافسية -  72
  .    7070  ،                         جاهعة العقبة لمتكىكلكجية  ،                             كمية العمـك االدارية كالهالية

                    دراسػػػة حالػػػة الهديريػػػة   ،                                       تقيػػػيـ االداء البيئػػػي فػػػي الهؤسسػػػات الىفطيػػػة  ،                 ىػػػكر الٍػػػدل هحجػػػكبي -  73
  ،                  جاهعػػة قاصػػدم هربػػاح  ،              رسػػالة هاجسػػتير  ،        سػػكىاطرؾ  -          حػػكض بركػػاكم–               الجٍكيػػة لالىتػػاج 

  .    7001  ،      كرقمة
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, كىاسي ٌىاء ، باكك سهيحة ، دكر التدقيؽ البيئي في تحقيؽ هتطمبات االدارة البيئية في  -17
كهختصيف في التدقيؽ بكالية الهؤسسات االقتصادية ، دراسة هيداىية آلراء أفرادالعيىة هف خبراء 

1719الجزائر،-كرقمة كأدرار   

    :           المؤتمرات
        الهػػؤتهر   ،                                                  الهؤشػػرات البيئيػػة كجػػزء هػػف هؤشػػرات التىهيػػة الهسػػتداهة  ،                    رداد عبػػدالرحهف خهػػيس - 0

  .    7006       ىكفهبر    1- 7  ،      ليبيا  ،    سرت  ،                      االحصائي العربي الثاىي

    :           الممتقيات
                                   الجػػػػكدة الشػػػػاهمة كىظػػػػـ االدارة البيئيػػػػة                 أثػػػػر تطبيػػػػؽ ادارة   ،             هىاصػػػػرية رشػػػػيد  ،          رحػػػػيـ حسػػػػيف   - 0

01000     ISO الهمتقػى الػدكلي الثػاىي حػكؿ   ،                                         عمى تحسػيف االداء البيئػي لمهؤسسػة االقتصػادية                          
      جاهعػػػة   ،                                                                     ىهػػػك الهؤسسػػػات كاالقتصػػػاديات بػػػيف تحقيػػػؽ االداء الهػػػالي كتحػػػديات االداء البيئػػػي

  .    7000  ،        الجزائر  ،                  قاصدم هرباح كرقمة
                                              دكر ىظػػػػػاـ االدارة البيئيػػػػػة فػػػػػي تحسػػػػػيف االداء البيئػػػػػي   ،           جػػػػػابر دٌيهػػػػػي  ،               زيػػػػػف الػػػػػديف بػػػػػركش - 7

                                        الهمتقػػػػػى الػػػػػدكلي الثػػػػػاىي حػػػػػكؿ االداء الهتهيػػػػػز   ،                       دراسػػػػػة حالػػػػػة شػػػػػركة االسػػػػػهىت  ،        لمهؤسسػػػػػة
                                         ىهػػك الهؤسسػػػات كاالقتصػػاديات بػػيف تحقيػػػؽ االداء   ،               الطبعػػػة الثاىيػػة  ،                   لمهىظهػػات كالحككهػػات

  .    7000  ،       ىكفهبر    72-  77  ،                     الهىعقد بجاهعة كرقمة  ،                            الهالي كتحديات االداء البيئي
                                                                 هحاكلة دهج هؤشرات االداء البيئي فػي بطاقػة االداء الهتػكازف الهسػتداهة   ،                عبدالقادر لحسيف - 2

                                        الهمتقػػػػى الػػػػدكلي الثػػػػاىي حػػػػكؿ االداء الهتهيػػػػز   ،                                    لهىظهػػػػات االعهػػػػاؿ لتحقيػػػػؽ االداء الهتهيػػػػز
  ،                        جاهعػػػػة قاصػػػػدم هربػػػػاح كرقمػػػػة  ،     7000       ىػػػػكفهبر     72-  77     يػػػػكهي   ،                   لمهىظهػػػػات كالحككهػػػػات

      زائر.   الج

    :          المداخالت
                                                        قراءة في دكر الدكلة الدائـ لتحسيف االداء البيئي الهسػتداـ   ،           بقة الشريؼ  ،                 العايب عبدالرحهف - 0

اىػػػػػات التىهيػػػػػة   ،                   لمهؤسسػػػػػات االقتصػػػػػادية                                                   همتقػػػػػي سػػػػػمكؾ الهؤسسػػػػػة االقتصػػػػػادية فػػػػػي ظػػػػػؿ ٌر
  .    7007  ،      كرقمة  ،                             الهستداهة كالعدالة االجتهاعية
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      عمهػػي       همتقػػى       هقكهػػة        هداخمػػة  ،         لمهىظهػػات          الفعاليػػة  ك        االداء      قيػػاس        هؤشػػرات  ،      فكزيػػة       بكقطػػؼ  - - 7
        بكضػػػػياؼ      هحهػػػػد       جاهعػػػػة  ،          الهسػػػػتداهة         التىهيػػػػة    ظػػػػؿ    فػػػػي         الهىظهػػػػة         كفعاليػػػػة      أداء     حػػػػكؿ      دكلػػػػي
  .    7006        ىكفهبر    00-  00  ،        الهسيمة

                                       الهراجعػػػة البيئيػػػة كػػػػيحد هتطمبػػػات الهؤسسػػػة   ،                 كهػػػاؿ هحهػػػد هىصػػػكرم  ،               جػػػكدم هحهػػػد رهػػػزم - 2
                                           هداخمػػة هقدهػػة ضػػهف الهمتقػػى العمهػػي الػػدكلي حػػكؿ   ،                                   الهسػػتداهة كتحقيػػؽ التىهيػػة الهسػػتداهة

  ،     سػػطيؼ  ،                 جاهعػػة فرحػػات عبػػاس  ،                                                      التىهيػػة الهسػػتداهة كالكفػػاءة االسػػتخداهية لمهػػكارد الهتاحػػة
7005    .  

  ،          االقتصػػػػادية         لمهؤسسػػػػة        البيئػػػػي       االداء       تحسػػػػيف    فػػػػي        البيئػػػػة       ادارة     دكر  ،      عثهػػػػاف     حسػػػػف       عثهػػػػاف - 1
       فرحػات       جاهعػة  ،        الهتاحػة         لمهػكارد           االستخدهية          كالكفاءة           الهستداهة         التىهية     حكؿ        الدكلي         الهمتقى
  .    7005       أفريؿ 5- 4      يكهي      سطيؼ      عباس

                                             هسػػاٌهة الهىشػػيت الصػػىاعية لػػدل الػػدكؿ الىاهيػػة فػػي   ،             عبػػدالحؽ رايػػس  ،                 هحهػػد العربػػي سػػاكر - 2
                                هداخمػػة فػػي الهمتقػػى الػػدكلي الثػػاىي   ،                                                تفعيػػؿ االداء البيئػػي يتجربػػة شػػركة تىهيػػة ىفػػط عهػػاف ي

     يكهي   ،                                               ات بيف تحقيؽ االداء الهالي كتحديات االداء البيئي                          حكؿ ىهك الهؤسسات كاالقتصادي
  .    7000        الجزائر   ،                        جاهعة قاصدم هرباح كرقمة  ،       ىكفهبر    72-  77

                                هداخمة هقدهػة ضػهف الهمتقػى الػكطىي   ،                                       تحميؿ االبعاد البشرية لمتىهية الهستداهة  ،          ىكرم هىير - 3
  .    7003  ،       الهدية               الهركز الجاهعي   ،                                          االكؿ حكؿ اقتصاد البيئة كالتىهية الهستداهة

    :                  الدوريات العممية
       العاهػة         الهسػاٌهة         الصػىاعية        الشػركات   فػي       البيئػي        الػداخمي        التػدقيؽ  ،                 أحهػد فيصػؿ الحايػؾ - 0

  .    7002  ،             العدد الثاىي  ،   10      الهجمد  ،                           هجمة دراسات العمـك االدارية  ،        األردىية
       العاهػػة                                                     القيػػاس الهحاسػػبي لتكػػاليؼ األداء البيئػػي لمشػػركة السػػكرية   ،                       الشػػحاذة قاسػػـ عبػػدالرزاؽ - 7

ػػػا فػػػي قػػػدرتٍا التىافسػػػية فػػػي هجػػػاؿ الجػػػكدة                                  هجمػػػة جاهعػػػة دهشػػػؽ لمعمػػػـك االقتصػػػادية   ،                                            كتيثيٌر
  .    7000  ،           العدد األكؿ  ،   73       الهجمة   ،           كالقاىكىية

                                                          دكر هراجعة البعد البيئي في دعـ تقػارير التىهيػة الهسػتداهة ،                         الشعباىي ،هىى هحهد عمي-   - 2
                                                                          دراسػػػة استكشػػػػافية فػػػي هىشػػػػآت االعهػػػػاؿ فػػػي البيئػػػػة الهصػػػػرية ، هجمػػػة الفكػػػػر الهحاسػػػػبي ، 

    0      7005      ، سىة                ، جاهعة عيف شهس    77      الهجمد
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                                                               تحسػػػيف االداء البيئػػػي هػػػف اجػػػؿ تفعيػػػؿ الهسػػػؤكلية البيئيػػػة الهسػػػتداهة فػػػي              أهػػػاؿ حىفػػػاكم-   - 1
  0      7005        ، ديسهبر                                               االعهاؿ ، تىدكؼ ، هجمة البقاء لمدراسات االقتصادية        هىظهات

                                                                            أهاؿ هحهد عكض، تحهيؿ كتقييـ العالقة بيف االفصاح عف االداء البيئػي كاالداء الهػالي -   - 2
                                                                           ألغػػػراض التىهيػػػة الهسػػػتداهة ، دراسػػػة استكشػػػافية فػػػي هىشػػػيت االعهػػػاؿ الهصػػػرية ، الهجمػػػد 

 .2017 ،8      ،العدد21

      أسػػمكب          باسػػتخداـ         الهشػػاريع      تقيػػيـ   فػػي        البيئيػػة          االعتبػػارات  ،      السػػعد   سػػف  أح  ،     خالػػد        بكجعػػدار - 3
  ،  3      العػدد   ،         كالهجتهػع        االقتصاد     هجمة  ،         قسىطيىة(        الهجارؼ      بهركب        هيداىية             العائد)دراسة/       التكمفة
7000    .  

                                                       دكر الهحاسػػبة الخضػػراء فػػي تعزيػػز االداء البيئػػي كاالتجػػاي ىحػػك                          ربيػػع ىحػػـ الػػديف الجعفػػرم، - 4
  ،  7        ، العػػػدد  0         ، الهجمػػػد                             كميػػػة الهحاسػػػبة بجاهعػػػة قػػػاريكىس     هجمػػػة    ص    7020                  التىهيػػػة الهسػػػتداهة 

، 7006    .  
أثر القياس كاالفصاح الهحاسبي عف التكاليؼ البيئية عمى األداء الجعفرم، ربيع ىحـ الديف  -5

 . 0،7077، العدد 0صالة، الهجمد هجمة االالبيئي، 

                  الهكاصػػػػػػػفة االرشػػػػػػػادية                                     تقيػػػػػػػيـ االداء البيئػػػػػػػي باسػػػػػػػتخداـ هعطيػػػػػػػات  ،                رعػػػػػػػد اليػػػػػػػاس دركيػػػػػػػش  - 6
01020     ISO ،  7002  ،  7      العدد   ،  5       الهجمد   ،                         هجمة جاهعة كربالء العمهية    .  

  ،                                                              هتطمبػػات التػػدقيؽ البيئػػي فػػي ضػػكء هعػػايير التػػدقيؽ هقبكلػػة قبػػكال عاهػػا  ،                زيػػاد ٌاشػػـ السػػقا -  00
      العػدد   ،  1       الهجمػد   ،             جاهعة الهكصػؿ  ،                     كمية االدارة كاالقتصاد  ،                               هجمة لمعمكـ االقتصادية كاالدارية

4  ،  70  00    .    
         الههارسػػػة   :                                               ي الهراجعػػػة البيئيػػػة فػػػي الههمكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية  ،                     صػػػال  عبػػػدالرحهف السػػػعد -  00

  :                           هجمػػة جاهعػػػة الهمػػؾ عبػػػدالعزيز )  ،                          دراسػػػة هيداىيػػة استكشػػػافية ي  –                           الحاليػػة كالىظػػػرة الهسػػتقبمية 
   .  (    7004  ،             العدد الثاىي  ،                       الهجمد الحادم كالعشركف  ،                االقتصاد كاالدارة

                                                                التىهية الهستداهة بيف تراكـ رأس الهاؿ في الشهاؿ كاتساع الفقر في   ،              صال  عهر فالحي -  07
  ،  2     العػػدد  ،        الجزائػػر  ،                جاهعػػة عبػػاس سػػطيؼ  ،                                    هجمػػة العمػػـك االقتصػػادية كعمػػـك التسػػيير  ،       الجىػػكب
7001    .  
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      األداء      تقيػيـ   فػي         الداخميػة         الهراجعػة    دكر  ،                   اهحهد هحهد الهقريؼ  ،                        عبدالفتاح عثهاف العريبي -  02

      العػػدد   ،              الهجمػػد الرابػػع  ،                      هجمػػة البحػػكث االقتصػػادية  ،                  التىهيػػة الهسػػتداهة       لتحقيػػؽ      كهطمػػب       البيئػي
  .    7004  ،      ليبيا  ،              جاهعة اجدابيا  ،     االكؿ

      دراسػة        الػىفط       لتكريػر        الزاكيػة     شػركة ب       البيئػي      لػدداء         الهحاسػبي       القيػاس     كاقػع  ،                   عبػدالحفيظ فػرح هيػرة -  01
  ،             العػػػدد الثػػػاىي             الهجمػػػد االكؿ  ،              جاهعػػػة الزاكيػػػة  ،                                  هجمػػػة كميػػػة االقتصػػػاد كالبحػػػكث العمهيػػػة  ،     حالػػػة
  .    7002      أكتكبر

                                                      اطػػػار هقتػػػرح لتفعيػػػؿ دكر هراقػػػب الحسػػػابات عىػػػد هراجعػػػة االداء   ،                     عبدالىاصػػػر هحهػػػد دركيػػػش -  02
  ،    هصػر  ،               جاهعة بىي سكيؼ  ،                        هجمة الهحاسبة كالهراجعة  ،                               البيئي في هىشيت االعهاؿ الهصرية

7002    .  
                 تحػػػدم جديػػػد لمجٍػػػاز   :                                               دكر االجٍػػػزة الرقابيػػػة العميػػػا فػػػي الهراجعػػػة البيئيػػػة  ،                 عمػػػى ابػػػراٌيـ طمبػػػة -  03

  ،              جاهعػػة عػػيف شػػهس  ،             العػػدد الثالػػث  ،                                الهجمػػة العمهيػػة لالقتصػػاد كالتجػػارة  ،                 الهركػػزم لمحاسػػبات
  .    7000  ،             كمية التجارة

  ،                                                      ياالفصػػاح عػػف تكػػاليؼ االداء البيئػػي كدكري فػػي ترشػػيد القػػرارت  ،          صػػال  هحهػػد  ،         عمػػى هكسػػى -  04
     ي.    7003  ،   ية                  هجمة العمـك كالتقى  ،                                         دراسة حالة عمى شركة الزاكية لتكرير الىفط

                                                                                   فػت  اهلل هحهػػد ، سػػالـ العجػػب ، هسػػاٌهة الهراجعػػة البيئيػػة فػػي تحقيػػؽ اسػػتداهة التػػكازف البيئػػي  -  05
       ،جاهعػة  53       ،العػدد،15                                                              فػي بيئػة االعهػاؿ السػكداىية ، هجمػة دراسػات هحاسػبية كهاليػة ، الهجمػد

   ـ.2020              بغداد العراؽ ،
                  الهؤسسػػػػة االقتصػػػػادية                                                         قىػػػػاش سػػػػيدم بمعبػػػػاس ، حهحػػػػاهي أهػػػػاؿ ، تقيػػػػيـ االداء البيئػػػػي فػػػػي- -  06

                                                                            الجزائريػػة ، دراسػػة حالػػػة هؤسسػػة حسػػىاكم بسػػػيدم بمعبػػاس ، جاهعػػة سػػػيدم بمعبػػاس ، هجمػػػة 
  .2021     ، سىة2      ،العدد6                                   الدراسات االقتصادية الهعاصرة ،الهجمد

                                                                تقيػػػػيـ االداء البيئػػػػي بهىظهػػػػات االعهػػػػاؿ باسػػػػتخداـ بطاقػػػػة االداء الهتػػػػكازف  ،          هقػػػػيـ صػػػػبرم -   -  70
  .2019    سىة   ،  2                                           الهستداهة ، هجمة االقتصاد كالهالية ، الهجمد 

                                                           دهػػج هؤشػػرات االداء البيئػػي فػػي بطاقػػة االداء الهتػػكازف لتفعيػػؿ دكر   ،                     ىاديػػة راضػػي عبػػدالحميـ -  70
  ،   70       الهجمػػػد   ،                   االقتصػػػادية كاالداريػػػة            هجمػػػة العمػػػـك   ،                                   هىظهػػػات االعهػػػاؿ فػػػي التىهيػػػة الهسػػػتداهة

ر.  ،     7002       ديسهبر   ،  7     العدد              جاهعة االٌز
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    :                    القرارات والقوانين
       هكسػػػكعة   –         فػػػي ليبيػػػا                                  بشػػػيف إعػػػادة تىظػػػيـ ديػػػكاف الهحاسػػػبة      7002     لسػػػىة    (  06 )            القػػػاىكف رقػػػـ  -

                  التشريعات الميبية
 .      لمبيئة       العاهة       الٍيئة      إىشاء     بشيف  ، 1999      لسىة (263)    رقـ       القرار  ،  (     ن سابقان  )       العاهة        الشعبية       المجىة -
 .      البيئة       كتحسيف      حهاية     بشيف  ، 2003      لسىة (15)    رقـ        القاىكف  ،  (     ن سابقان  )      العاـ      الشعب      هؤتهر -

        طرابمس.2020                                       دكلة ليبيا ، تقرير ديكاف الهحاسبة لسىة -

   :           مصادر أخرى
a.  ( دليػػػػػؿ هعػػػػػايير االىتكسػػػػػام                      ISSAI)  :  ( 2070       هعيػػػػػار      ISSAI الخػػػػػاص بتكجيٍػػػػػات تىفيػػػػػذ )                       

  . (           ىسخة هترجهة  ،                            الرقابية عمى الىشاط البيئيي         العهميات 

b.    7001  ،      ىيساف  ،            دكلة فمسطيف  ،                 سمطة جكدة البيئة  ،                            دليؿ اجراءات التدقيؽ البيئي    .   
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    :                 المراجع االجنبية  :      ً ثانياً 
1- Asif Ahmed, " Social and Environmental Auditing: Some Basic 

Concept ", ACA Student , The institute of chartered accounting of 

Bangladesh (ICAB) , Oct, 2012.  
2- Jianshu Wang & Bo Zhang & Tingting Chen, " The case study of 

China’s environmental audit: taking the Taihu Lake as an 

example", Energy Procedia journal, 5 (2011). 

3- Mary F. Evans, Lirong Liu, Sarah Stafford, " A Facility- level Analysis 

of the Long- term Consequences of Environmental Auditing 

among Hazardous Waste Generators", Robert Day School Working 

Paper No. 2009- 16                                                                                                                     

4- Encyclopédie de la gestion et du management ، -   Robert le DUFF1  

Paris 1999. ،  Edition Dalloz  

5- Schuetze, W. P, Reporting by Independent Auditors on Internal 

Controls, The Coroporate Accounting and Finance (CPA) Journal, 

New York, October 1993.  

   :              مواقع االنترنت
  .    7006  -  07  -  74                             الهراجعة البيئية تاريخ االطالع  - 0

              http: //www.ksau.info /vb/showthread.php?t  :             االداء البيئػػػي - 7
  .    7006  - 4  - 7         اطمع يـك 
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 (1هلحق)
 استوبرح االستجيبى
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 استبانة إستمارة: الموضوع

 : االخوة الفضالء

 هوبركات تعالى هللا ورحمة ٌكملع مالسال

دورالمراجعةالبٌئٌةفً :(بعنوان المحاسبة فًماجستٌرال درجة لنٌل سةادر بإعداد لباحث ٌقوما

 بالواقع مٌةللعاةراسالد ربط ٌتم ولكً( النفطٌةمإسساتعلىالتقٌٌماالداءالبٌئًدراسةمٌدانٌة

،تاالعبار من مجموعة تتضمن استبانة استمارة فً تتمثل مٌدانٌة سةادر ءراإج بلٌتط ًلالعم

وإندقةالنتائجالتًسنتوصلإلٌهاتتوقفعلى،وموضوعٌة دقة بكل اهٌلع اإلجابة فًوأمال

فقراته مع تجاوبكم مدى ، كللذا على باإلجابة بٌاناته استٌفاء حضراتكم من الباحث ٌرجو

فقراته  نتائج وان مًلالع البحث ضغراأل إال تستخدم لن المعطاه ءاواآلر البٌانات بؤن  مالع،

 .بذلك رغبتم إذا وقت أي فً بكملط تحت تكون سوف سةاالدر

،مًلالع البحث خدمة ىلع عمللل الكرٌمة واستجابتكم الصادق تعاونكم ىلع لسٌادتكم  اشكر

 وداعٌا  .ءاالجز خٌر ٌجزٌكم أن وجل عز هللا 

 

 

  

 وسام محمد العجٌلً ودران: الباحث  
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 :بالدراسة المرتبطة المصطلحات ببعض التعرٌف

الم ألداء وموثق منظم وموضوعً دوري فحص هً: البٌئٌة المراجعة – 1  عن البٌئًإسسة

 وتقٌٌم ، البٌئٌة والقوانٌن بالسٌاسات التام االلتزام من للتؤكد وذلك ، متخصص عمل فرٌق طرٌق

 األطراف جمٌع إلى إلٌها المتوصل والبٌانات النتائج وتوصٌل ، المطبقة البٌئٌة البرامج علٌةاف

 .علٌها بالحصول المهتمة

بها الت والعملٌات النشاطات كل:  االداء البٌئً – 2 إجباري بشكل سواء المإسسة ٌتقوم

 أو اإلنتاجٌة المإسسة نشاطات عن االجتماعٌةالناتجة و البٌئٌة األضرار منع شؤنها من يواختٌا

 . الخدمٌة

 :معلومات عامة   :المحور االول 

  :المناسب الخٌار أمام ) ✔)    إشارة بوضع التكرم أرجو

الجنس: -0
ذكر)(أنثى)(   

 :المإهلالعلمً -1

 )  (    عالً وملدب             (   ) رٌوسوبكال)    (                  دبلوممتوسط

 (   (أخرى(   )               هادكتور(                                  (ماجستٌر

 :العلمً التخصص -1

 )    (اقتصاد           ) )ومصارفتموٌل         (   ) ادارةاعمال (    ) محاسبة

 :الخبرة سنوات عدد -4

 .سنوات17أكثرمن (     )  سنوات17أقلمنإلى 5 من  (   ) سنوات خمس من أقل)      (

 :المإسسة فً العمل نوع -5

 ."خارجً مراجع " انتداب " (   )  داخلًمراجع " ثابتة وظٌفة (     ) 

 :المإسسة فً الوظٌفً مركزك -6

 .إدارة مدٌر           (   )إدارة مدٌر نائب(             (قسم رئٌس     (   )مراجع(   )

 ......................................أخرى               إدارة مجلس رئٌس(       )

 البٌئٌة؟ الرقابةوالمراجعة مجال فً تدرٌبٌةخارجٌة بدورات التحقت أن لك سبق هل -7

 .ال ) ( . نعم) (

 البٌئٌة؟ الرقابةوالمراجعة مجال فً تدرٌبٌةداخلٌة بدورات التحقت أن لك سبق هل -8

  .ال                                                         (     ) نعم(        )

 .دورة ................. بها انخرطت التً الدورات عدد فكم بنعم اإلجابة كانت إذا -9

 .هلشاركتفًورشعملأومإتمراتتتعلقبالمراجعةالبٌئٌة؟-17
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 فًالمكان(✔  ) عالمة ضع )لٌبٌا فً البٌئٌة التشرٌعاتواللوائحوالقوانٌن ( :ثانًال المحور

 -:ٌخصك الذي

 

-1  
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 :ٌخصك الذي فًالمكان✔  ))عالمة ضع :) البٌئٌة المعاٌٌر االرشاداتو :( الثالث المحور

1
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1
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 :ادراكالمسإولٌنالمالٌٌنبؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة: الرابع المحور
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 األداءالبٌئًتقٌٌم: المحورالخامس

1

1

1
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7.

8. 
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17

11

11

11

14

15

 

 :دراسته فً الباحث تفٌد أنها ترون إضافٌة اقتراحات أو تعلٌقات أي

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 
 قائمة محكمي االستبيان

 
 الجامعة اسم المحكم ت
 الزاوية د. عمى محمد موسى 7
 الزاوية .مختار كريمةد  2
 طرابمس د. ابراىيم عيسى 3
 صبراتة د. حامد مولود الرك 4
 الزاوية د. الناج  محمد العجيمي ودران 5
 صبراتة د. سالم اعمارة 6
 صبراتة د. عيسى الغنودي  7
 صبراتة د. ايمن الجندلي 8
 الزاوية د. خالد عبدا الزمزام 9
 صبراتة د. مصطفى افتوحة 72
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 (2هلحق)
 نتبئج احلبست اآليل
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Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.707 11 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.663 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.652 10 

Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.639 31 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.635 15 

Frequency Table 

q1.1 الجنس 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 87.6 87.6 87.6 120 ذكر 

 100.0 12.4 12.4 17 أنثى

Total 137 100.0 100.0  

q1.2 ًالمؤهل العلم 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13.1 13.1 13.1 18 دبلوممتوسط 

 45.3 32.1 32.1 44 بكالورٌوس

 78.1 32.8 32.8 45 دبلومعالً

 92.7 14.6 14.6 20 ماجستٌر

 100.0 7.3 7.3 10 دكتوراه

Total 137 100.0 100.0  
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q1.3 ًالتخصص العلم 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.4 66.4 66.4 91 محاسبة 

 76.6 10.2 10.2 14 ادارةاعمال

 92.7 16.1 16.1 22 تموٌلومصارف

 100.0 7.3 7.3 10 اقتصاد

Total 137 100.0 100.0  

q1.4 عدد سنوات الخبرة: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.6 14.6 14.6 20 أقلمنخمسسنوات 

سنوات01إلىأقلمن5من  64 46.7 46.7 61.3 

سنوات01أكثرمن  53 38.7 38.7 100.0 

Total 137 100.0 100.0  

q1.5  ًالمؤسسةنوع العمل ف  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ً69.3 69.3 69.3 95 وظٌفةثابتة"مراجعداخل 

 100.0 30.7 30.7 42 ."انتداب"مراجعخارجً

Total 137 100.0 100.0  

q1.6 مركزك الوظٌفً فً المؤسسة 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 38.0 38.0 38.0 52 مراجع 

 45.3 7.3 7.3 10 رئٌسقسم

 51.8 6.6 6.6 9 نائبمدٌرإدارة

 57.7 5.8 5.8 8 مدٌرإدارة

 60.6 2.9 2.9 4 رئٌسمجلسإدارة

 100.0 39.4 39.4 54 موظف

Total 137 100.0 100.0  
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Frequency Table 

q1.7  أن التحقت بدورات تدرٌبٌة خارجٌة فً مجال الرقابة و المراجعة البٌئٌةهل سبق لك  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31.4 31.4 31.4 43 ال 

 100.0 68.6 68.6 94 نعم

Total 137 100.0 100.0  

q1.8  الرقابة و المراجعة البٌئٌةهل سبق لك أن التحقت بدورات تدرٌبٌة داخلٌة فٌم جال  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29.2 29.2 29.2 40 ال 

 100.0 70.8 70.8 97 نعم

Total 137 100.0 100.0  

q1.9 إذا كانت اإلجابة بنعم فكم عدد الدورات التً انخرطت 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 18 18.6 18.6 18.6 

2 35 36.1 36.1 54.6 

3 32 33.0 33.0 87.6 

4 12 12.4 12.4 100.0 

Total 97 100.0 100.0  

q1.10 هل شاركت فً ورش عمل أو مؤتمرات تتعلق بالمراجعة البٌئٌة 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17.5 17.5 17.5 24 ال 

 100.0 82.5 82.5 113 نعم

Total 137 100.0 100.0  
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Frequency Table 

q2.1 توجد تشرٌعات وقوانٌن خاصة بالبٌئة ٌلتزم بها مراجع والمؤسسة. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 16 17 66 38 137 

Percent 11.7 12.4 48.2 27.7 100.0 

Valid Percent 11.7 12.4 48.2 27.7 100.0 

Cumulative Percent 11.7 24.1 72.3 100.0  

q2.2 ًٌوجد داخل مؤسستك تعلٌمات ولوائح إدارٌة تلزم المراجعٌن بتقٌٌم األداء البٌئ . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 52 70 4 8 3 137 

Percent 38.0 51.1 2.9 5.8 2.2 100.0 

Valid Percent 38.0 51.1 2.9 5.8 2.2 100.0 

Cumulative Percent 38.0 89.1 92.0 97.8 100.0  

q2.3 وجود إلزام على الشركة للقٌام بالمراجعة البٌئٌة سواء كان بنص قانونٌا وفً شكل معاٌٌر مهنٌة. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 37 83 5 8 4 137 

Percent 27.0 60.6 3.6 5.8 2.9 100.0 

Valid Percent 27.0 60.6 3.6 5.8 2.9 100.0 

Cumulative Percent 27.0 87.6 91.2 97.1 100.0  

q2.4 اهتمام اإلدارة لحماٌة البٌئة المراجعة البٌئٌة أداة تعمل على مدى  . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 6 13 4 85 29 137 

Percent 4.4 9.5 2.9 62.0 21.2 100.0 

Valid Percent 4.4 9.5 2.9 62.0 21.2 100.0 

Cumulative Percent 4.4 13.9 16.8 78.8 100.0  
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q2.5 ضعف التشرٌعات والقوانٌن المرتبطة بالقضاٌا البٌئٌة 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 66 39 3 20 9 137 

Percent 48.2 28.5 2.2 14.6 6.6 100.0 

Valid Percent 48.2 28.5 2.2 14.6 6.6 100.0 

Cumulative Percent 48.2 76.6 78.8 93.4 100.0  

q2.6 تتم المراجعة البٌئٌة فً ضوء التشرٌعات والقوانٌن المتعلقة بحماٌة البٌئة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 9 19 3 78 28 137 

Percent 6.6 13.9 2.2 56.9 20.4 100.0 

Valid Percent 6.6 13.9 2.2 56.9 20.4 100.0 

Cumulative Percent 6.6 20.4 22.6 79.6 100.0  

q2.7 تحترم المؤسسة القوانٌن والتشرٌعات الخاصة لحماٌة البٌئة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 58 48 3 22 6 137 

Percent 42.3 35.0 2.2 16.1 4.4 100.0 

Valid Percent 42.3 35.0 2.2 16.1 4.4 100.0 

Cumulative Percent 42.3 77.4 79.6 95.6 100.0  

q2.8 ٌقوم قسم المراجعة فً مؤسستك بممارسة الرقابة على الفعالٌات واألنشطة البٌئٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 29 35 4 49 20 137 

Percent 21.2 25.5 2.9 35.8 14.6 100.0 

Valid Percent 21.2 25.5 2.9 35.8 14.6 100.0 

Cumulative Percent 21.2 46.7 49.6 85.4 100.0  
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q2.9 تتوفر القوانٌن والتشرٌعات البٌئٌة الالزمة للمحافظة على البٌئة 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 6 14 9 71 37 137 

Percent 4.4 10.2 6.6 51.8 27.0 100.0 

Valid Percent 4.4 10.2 6.6 51.8 27.0 100.0 

Cumulative Percent 4.4 14.6 21.2 73.0 100.0  

q2.10 القوانٌن والتشرٌعات الخاصة بالبٌئة مناسبة. 

 Valid 

بشدةغٌرموافق   Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق 

Frequency 7 11 97 16 6 137 

Percent 5.1 8.0 70.8 11.7 4.4 100.0 

Valid Percent 5.1 8.0 70.8 11.7 4.4 100.0 

Cumulative Percent 5.1 13.1 83.9 95.6 100.0  

q2.11 تتمٌز القوانٌن والتشرٌعات البٌئٌة بالمرونة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 63 52 4 12 6 137 

Percent 46.0 38.0 2.9 8.8 4.4 100.0 

Valid Percent 46.0 38.0 2.9 8.8 4.4 100.0 

Cumulative Percent 46.0 83.9 86.9 95.6 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

توجدتشرٌعاتوقوانٌنخاصةبالبٌئةٌلتزم

 .بهامراجعوالمإسسة
137 3.68 1.317 1 5 

ٌوجدداخلمإسستكتعلٌماتولوائحإدارٌة

 . تلزمالمراجعٌنبتقٌٌماألداءالبٌئً
137 1.83 .904 1 5 

الشركةللقٌامبالمراجعةوجودإلزامعلى

البٌئٌةسواءكانبنصقانونٌاوفًشكل

 .معاٌٌرمهنٌة

137 1.97 .899 1 5 

المراجعةالبٌئٌةأداةتعملعلىمدىاهتمام

 . اإلدارةلحماٌةالبٌئة
137 3.86 1.001 1 5 

ضعفالتشرٌعاتوالقوانٌنالمرتبطةبالقضاٌا

 البٌئٌة
137 2.03 1.300 1 5 

المراجعةالبٌئٌةفًضوءالتشرٌعاتتتم

 . والقوانٌنالمتعلقةبحماٌةالبٌئة
137 3.71 1.139 1 5 

تحترمالمإسسةالقوانٌنوالتشرٌعاتالخاصة

 . لحماٌةالبٌئة
137 2.05 1.221 1 5 

ٌقومقسمالمراجعةفًمإسستكبممارسة

 . الرقابةعلىالفعالٌاتواألنشطةالبٌئٌة
137 2.97 1.435 1 5 

تتوفرالقوانٌنوالتشرٌعاتالبٌئٌةالالزمة

 للمحافظةعلىالبٌئة
137 3.87 1.063 1 5 

 5 1 762. 3.02 137 .القوانٌنوالتشرٌعاتالخاصةبالبٌئةمناسبة

 5 1 1.108 1.88 137 . تتمٌزالقوانٌنوالتشرٌعاتالبٌئٌةبالمرونة

Mmm 137 3.0000 .00000 3.00 3.00 
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Test Statistics
c
 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - توجدتشرٌعاتوقوانٌنخاصة

 .بالبٌئةٌلتزمبهامراجعوالمإسسة
-5.001

a
 .000 

mmm - ٌوجدداخلمإسستكتعلٌمات

ولوائحإدارٌةتلزمالمراجعٌنبتقٌٌماألداء

 . البٌئً

-8.887
b
 .000 

mmm - وجودإلزامعلىالشركةللقٌام

بالمراجعةالبٌئٌةسواءكانبنصقانونٌاوفً

 .شكلمعاٌٌرمهنٌة

-8.500
b
 .000 

mmm - المراجعةالبٌئٌةأداةتعملعلى

 . مدىاهتماماإلدارةلحماٌةالبٌئة
-7.390

a
 .000 

mmm - ضعفالتشرٌعاتوالقوانٌن

 المرتبطةبالقضاٌاالبٌئٌة
-7.002

b
 .000 

mmm - البٌئٌةفًضوءتتمالمراجعة

 . التشرٌعاتوالقوانٌنالمتعلقةبحماٌةالبٌئة
-5.960

a
 .000 

mmm - تحترمالمإسسةالقوانٌن

 . والتشرٌعاتالخاصةلحماٌةالبٌئة
-7.170

b
 .000 

mmm - ٌقومقسمالمراجعةفًمإسستك

بممارسةالرقابةعلىالفعالٌاتواألنشطة

 . البٌئٌة

-.451
b
 .652 

mmm - تتوفرالقوانٌنوالتشرٌعاتالبٌئٌة

 الالزمةللمحافظةعلىالبٌئة
-7.157

a
 .000 

mmm - القوانٌنوالتشرٌعاتالخاصةبالبٌئة

 .مناسبة
-.253

a
 .801 

mmm - تتمٌزالقوانٌنوالتشرٌعاتالبٌئٌة

 . بالمرونة
-8.050

b
 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

مدىالتزامالشركاتالنفطٌةبالتشرٌعات

 واللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة
137 2.8062 .26385 .02254 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

مدىالتزامالشركاتالنفطٌةبالتشرٌعات

 واللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة
-8.595 136 .000 -.19376 -.2383 -.1492 

Frequency Table 

q3.1  علٌها مراجعو المؤسسة فً أداء مهامهمتوجد معاٌٌر معتمدة للمراجعة البٌئٌة ٌستند . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 18 9 3 67 40 137 

Percent 13.1 6.6 2.2 48.9 29.2 100.0 

Valid Percent 13.1 6.6 2.2 48.9 29.2 100.0 

Cumulative Percent 13.1 19.7 21.9 70.8 100.0  

q3.2 المؤسسة غٌر مهتمة كثٌرا  بالتعرٌف بالمعاٌٌر ألعضائها                                                   . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 5 20 3 64 45 137 

Percent 3.6 14.6 2.2 46.7 32.8 100.0 

Valid Percent 3.6 14.6 2.2 46.7 32.8 100.0 

Cumulative Percent 3.6 18.2 20.4 67.2 100.0  

q3.3 تقوم المؤسسة باستخدام أسالٌب حدٌثة فً تقٌٌم تصرفاتها تجاه البٌئة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 57 60 4 10 6 137 

Percent 41.6 43.8 2.9 7.3 4.4 100.0 

Valid Percent 41.6 43.8 2.9 7.3 4.4 100.0 

Cumulative Percent 41.6 85.4 88.3 95.6 100.0  
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q3.4 تهتم مؤسستكم بالمراجعة البٌئٌة ألن أنشطتها تؤثر على البٌئة المحٌطة. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 8 9 9 70 41 137 

Percent 5.8 6.6 6.6 51.1 29.9 100.0 

Valid Percent 5.8 6.6 6.6 51.1 29.9 100.0 

Cumulative Percent 5.8 12.4 19.0 70.1 100.0  

q3.5 ( لسنة 51ٌعتبر القانون رقم )بشأن حماٌة وتحسٌن البٌئة بمثابة المعٌار الذي ٌمكن استخدامه فً الحكم على مدى التزام المؤسسة  3002

 . بمسؤولٌاتها البٌئٌة

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 8 5 5 68 51 137 

Percent 5.8 3.6 3.6 49.6 37.2 100.0 

Valid Percent 5.8 3.6 3.6 49.6 37.2 100.0 

Cumulative Percent 5.8 9.5 13.1 62.8 100.0  

q3.6  المتعلقة بالمبادئ العامة إلرشادات المراجعة البٌئٌةتتوفر لدٌكم المعاٌٌر الدولٌة  

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 17 7 8 58 47 137 

Percent 12.4 5.1 5.8 42.3 34.3 100.0 

Valid Percent 12.4 5.1 5.8 42.3 34.3 100.0 

Cumulative Percent 12.4 17.5 23.4 65.7 100.0  

q3.7 تتوفر لدٌكم المعاٌٌر الدولٌة المتعلقة بإجراءات مراجعة االلتزام بالتشرٌعات البٌئٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 5 17 3 67 45 137 

Percent 3.6 12.4 2.2 48.9 32.8 100.0 

Valid Percent 3.6 12.4 2.2 48.9 32.8 100.0 

Cumulative Percent 3.6 16.1 18.2 67.2 100.0  
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q3.8 تتوفر لدٌكم المعاٌٌر الدولٌة المتعلقة بإجراءات مراجعة القوائم البٌئٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 32 70 7 20 8 137 

Percent 23.4 51.1 5.1 14.6 5.8 100.0 

Valid Percent 23.4 51.1 5.1 14.6 5.8 100.0 

Cumulative Percent 23.4 74.5 79.6 94.2 100.0  

q3.9  ًتتوفر لدٌكم معاٌٌر كفاٌة التأهٌل العلمً والعملً للمراجع البٌئ 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 43 64 7 11 12 137 

Percent 31.4 46.7 5.1 8.0 8.8 100.0 

Valid Percent 31.4 46.7 5.1 8.0 8.8 100.0 

Cumulative Percent 31.4 78.1 83.2 91.2 100.0  

q3.10  االستفادة منها أو طرق التخلص منهاتتوفر لدٌكم معاٌٌر تتعلق بكٌفٌة إدارة المخلفات الصناعٌة من خالل إعادة تصنٌفها أو كٌفٌة  . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 8 7 5 47 70 137 

Percent 5.8 5.1 3.6 34.3 51.1 100.0 

Valid Percent 5.8 5.1 3.6 34.3 51.1 100.0 

Cumulative Percent 5.8 10.9 14.6 48.9 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

توجدمعاٌٌرمعتمدةللمراجعةالبٌئٌةٌستند

 .علٌهامراجعوالمإسسةفًأداءمهامهم
137 3.74 1.306 1 5 

المإسسةغٌرمهتمةكثٌرابالتعرٌفبالمعاٌٌر                    

 .ألعضائها
137 3.91 1.124 1 5 

تقومالمإسسةباستخدامأسالٌبحدٌثةفًتقٌٌم

 . تصرفاتهاتجاهالبٌئة
137 1.89 1.062 1 5 

تهتممإسستكمبالمراجعةالبٌئٌةألنأنشطتها

 .تإثرعلىالبٌئةالمحٌطة
137 3.93 1.075 1 5 

بشؤن3112(لسنة05ٌعتبرالقانونرقم)

المعٌارالذيٌمكنحماٌةوتحسٌنالبٌئةبمثابة

استخدامهفًالحكمعلىمدىالتزامالمإسسة

 . بمسإولٌاتهاالبٌئٌة

137 4.09 1.039 1 5 

تتوفرلدٌكمالمعاٌٌرالدولٌةالمتعلقةبالمبادئ

 العامةإلرشاداتالمراجعةالبٌئٌة
137 3.81 1.303 1 5 

تتوفرلدٌكمالمعاٌٌرالدولٌةالمتعلقةبإجراءات

االلتزامبالتشرٌعاتالبٌئٌةمراجعة  . 
137 3.95 1.087 1 5 

تتوفرلدٌكمالمعاٌٌرالدولٌةالمتعلقةبإجراءات

 . مراجعةالقوائمالبٌئٌة
137 2.28 1.150 1 5 

تتوفرلدٌكممعاٌٌركفاٌةالتؤهٌلالعلمً

 والعملًللمراجعالبٌئً
137 2.16 1.208 1 5 

إدارةتتوفرلدٌكممعاٌٌرتتعلقبكٌفٌة

المخلفاتالصناعٌةمنخاللإعادةتصنٌفها

 أوكٌفٌةاالستفادةمنهاأوطرقالتخلصمنها

. 

137 4.20 1.117 1 5 

Mmm 137 3.0000 .00000 3.00 3.00 

  



 

168 

Test Statistics
c
 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - توجدمعاٌٌرمعتمدةللمراجعة

المإسسةفًأداءالبٌئٌةٌستندعلٌهامراجعو

 .مهامهم

-5.230
a
 .000 

mmm - المإسسةغٌرمهتمةكثٌرا              

 .بالتعرٌفبالمعاٌٌرألعضائها
-7.211

a
 .000 

mmm - تقومالمإسسةباستخدامأسالٌب

 . حدٌثةفًتقٌٌمتصرفاتهاتجاهالبٌئة
-8.091

b
 .000 

mmm - تهتممإسستكمبالمراجعةالبٌئٌة

البٌئةالمحٌطةألنأنشطتهاتإثرعلى . 
-7.248

a
 .000 

mmm - (لسنة05ٌعتبرالقانونرقم)

بشؤنحماٌةوتحسٌنالبٌئةبمثابة3112

المعٌارالذيٌمكناستخدامهفًالحكمعلى

 . مدىالتزامالمإسسةبمسإولٌاتهاالبٌئٌة

-7.934
a
 .000 

mmm - تتوفرلدٌكمالمعاٌٌرالدولٌةالمتعلقة

إلرشاداتالمراجعةالبٌئٌةبالمبادئالعامة  
-5.591

a
 .000 

mmm - تتوفرلدٌكمالمعاٌٌرالدولٌةالمتعلقة

 بإجراءاتمراجعةااللتزامبالتشرٌعاتالبٌئٌة

. 

-7.505
a
 .000 

mmm - تتوفرلدٌكمالمعاٌٌرالدولٌةالمتعلقة

 . بإجراءاتمراجعةالقوائمالبٌئٌة
-5.998

b
 .000 

mmm -  معاٌٌركفاٌةالتؤهٌلتتوفرلدٌكم

 العلمًوالعملًللمراجعالبٌئً
-6.260

b
 .000 

mmm - تتوفرلدٌكممعاٌٌرتتعلقبكٌفٌة

إدارةالمخلفاتالصناعٌةمنخاللإعادة

تصنٌفهاأوكٌفٌةاالستفادةمنهاأوطرق

 . التخلصمنها

-8.113
a
 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  
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T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

مدىالتزامالمإسساتالنفطٌةباإلرشادات

 والمعاٌٌرالبٌئٌة
137 3.3956 .44339 .03788 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

مدىالتزامالمإسساتالنفطٌةباإلرشادات

 والمعاٌٌرالبٌئٌة
10.444 136 .000 .39562 .3207 .4705 

Frequency Table 

q4.1  من أسباب عدم قٌامهم بالمراجعة البٌئٌةعدم اقتناع المراجعٌن بأهمٌة المراجعة البٌئٌة للمؤسسة  . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 23 11 1 66 36 137 

Percent 16.8 8.0 .7 48.2 26.3 100.0 

Valid Percent 16.8 8.0 .7 48.2 26.3 100.0 

Cumulative Percent 16.8 24.8 25.5 73.7 100.0  

q4.2 هناك إدراك من قبل المراجعٌن فً المؤسسة ألهمٌة المراجعة البٌئٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 26 56 4 30 21 137 

Percent 19.0 40.9 2.9 21.9 15.3 100.0 

Valid Percent 19.0 40.9 2.9 21.9 15.3 100.0 

Cumulative Percent 19.0 59.9 62.8 84.7 100.0  
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q4.3 هناك إدراك من قبل المسئولٌن المالٌٌن بأهمٌة المراجعة البٌئٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 53 65 3 12 4 137 

Percent 38.7 47.4 2.2 8.8 2.9 100.0 

Valid Percent 38.7 47.4 2.2 8.8 2.9 100.0 

Cumulative Percent 38.7 86.1 88.3 97.1 100.0  

q4.4 تمثل المراجعة البٌئة واحدة من أهم األدوات البٌئة المستحدثة للحد من مشكالت التلوث. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 9 5 4 71 48 137 

Percent 6.6 3.6 2.9 51.8 35.0 100.0 

Valid Percent 6.6 3.6 2.9 51.8 35.0 100.0 

Cumulative Percent 6.6 10.2 13.1 65.0 100.0  

q4.5 ًتساعد المراجعة البٌئة فً التحسن المستمر لألداء البٌئ . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 11 6 3 71 46 137 

Percent 8.0 4.4 2.2 51.8 33.6 100.0 

Valid Percent 8.0 4.4 2.2 51.8 33.6 100.0 

Cumulative Percent 8.0 12.4 14.6 66.4 100.0  

q4.6 ًتزود المراجعة البٌئة المؤسسات بمعلومات واضحة عن نظام إدارتها البٌئ. 

 Valid 

بشدةغٌرموافق   Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق 

Frequency 64 42 2 17 12 137 

Percent 46.7 30.7 1.5 12.4 8.8 100.0 

Valid Percent 46.7 30.7 1.5 12.4 8.8 100.0 

Cumulative Percent 46.7 77.4 78.8 91.2 100.0  
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q4.7 تساعد المراجعة البٌئة فً تقٌٌم المخاطر البٌئة. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 11 11 8 68 39 137 

Percent 8.0 8.0 5.8 49.6 28.5 100.0 

Valid Percent 8.0 8.0 5.8 49.6 28.5 100.0 

Cumulative Percent 8.0 16.1 21.9 71.5 100.0  

q4.8 لدورات تدرٌبٌة مستمرة لتطوٌر مهاراتهم المتعلقة بالرقابة على الفعالٌات واألنشطة البٌئٌة من أسباب عدم  عدم إخضاع المراجعٌن فً المؤسسة

 .قٌامكم بالمراجعة البٌئٌة

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 11 9 1 71 45 137 

Percent 8.0 6.6 .7 51.8 32.8 100.0 

Valid Percent 8.0 6.6 .7 51.8 32.8 100.0 

Cumulative Percent 8.0 14.6 15.3 67.2 100.0  

q4.9 تعد المراجعة البٌئٌة من طرف مراجعٌن داخل المؤسسة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 68 46 2 14 7 137 

Percent 49.6 33.6 1.5 10.2 5.1 100.0 

Valid Percent 49.6 33.6 1.5 10.2 5.1 100.0 

Cumulative Percent 49.6 83.2 84.7 94.9 100.0  

q4.10 تتم المراجعة البٌئٌة فً إبداء رأي فنً فٌما إذا كانت نظم البٌئة تعمل بطرٌقة سلٌمة . 

 Valid 

بشدةموافق موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة   Total 

Frequency 15 3 2 79 38 137 

Percent 10.9 2.2 1.5 57.7 27.7 100.0 

Valid Percent 10.9 2.2 1.5 57.7 27.7 100.0 

Cumulative Percent 10.9 13.1 14.6 72.3 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

عدماقتناعالمراجعٌنبؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة

للمإسسةمنأسبابعدمقٌامهمبالمراجعة

 . البٌئٌة

137 3.59 1.396 1 5 

هناكإدراكمنقبلالمراجعٌنفًالمإسسة

 . ألهمٌةالمراجعةالبٌئٌة
137 2.74 1.395 1 5 

هناكإدراكمنقبلالمسئولٌنالمالٌٌنبؤهمٌة

 . المراجعةالبٌئٌة
137 1.90 1.009 1 5 

تمثلالمراجعةالبٌئةواحدةمنأهماألدوات

 .البٌئةالمستحدثةللحدمنمشكالتالتلوث
137 4.05 1.059 1 5 

تساعدالمراجعةالبٌئةفًالتحسنالمستمر

 . لألداءالبٌئً
137 3.99 1.124 1 5 

تزودالمراجعةالبٌئةالمإسساتبمعلومات

 .واضحةعننظامإدارتهاالبٌئً
137 2.06 1.333 1 5 

تساعدالمراجعةالبٌئةفًتقٌٌمالمخاطر

 .البٌئة
137 3.82 1.169 1 5 

عدمإخضاعالمراجعٌنفًالمإسسةلدورات

تدرٌبٌةمستمرةلتطوٌرمهاراتهمالمتعلقة

بالرقابةعلىالفعالٌاتواألنشطةالبٌئٌةمن

بالمراجعةالبٌئٌةأسبابعدمقٌامكم . 

137 3.95 1.152 1 5 

تعدالمراجعةالبٌئٌةمنطرفمراجعٌنداخل

 . المإسسة
137 1.88 1.172 1 5 

تتمالمراجعةالبٌئٌةفًإبداءرأيفنًفٌماإذا

 . كانتنظمالبٌئةتعملبطرٌقةسلٌمة
137 3.89 1.167 1 5 

Mmm 137 3.0000 .00000 3.00 3.00 
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Test Statistics
c
 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - عدماقتناعالمراجعٌنبؤهمٌة

المراجعةالبٌئٌةللمإسسةمنأسبابعدم

 . قٌامهمبالمراجعةالبٌئٌة

-3.972
a
 .000 

mmm - ًهناكإدراكمنقبلالمراجعٌنف

 . المإسسةألهمٌةالمراجعةالبٌئٌة
-1.966

b
 .049 

mmm - منقبلالمسئولٌنهناكإدراك

 . المالٌٌنبؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة
-8.342

b
 .000 

mmm - تمثلالمراجعةالبٌئةواحدةمنأهم

األدواتالبٌئةالمستحدثةللحدمنمشكالت

 .التلوث

-7.709
a
 .000 

mmm - تساعدالمراجعةالبٌئةفًالتحسن

 . المستمرلألداءالبٌئً
-7.175

a
 .000 

mmm - المراجعةالبٌئةالمإسساتتزود

 .بمعلوماتواضحةعننظامإدارتهاالبٌئً
-6.609

b
 .000 

mmm - تساعدالمراجعةالبٌئةفًتقٌٌم

 .المخاطرالبٌئة
-6.349

a
 .000 

mmm - ًعدمإخضاعالمراجعٌنف

المإسسةلدوراتتدرٌبٌةمستمرةلتطوٌر

مهاراتهمالمتعلقةبالرقابةعلىالفعالٌات

واألنشطةالبٌئٌةمنأسبابعدمقٌامكم

 .بالمراجعةالبٌئٌة

-6.973
a
 .000 

mmm - تعدالمراجعةالبٌئٌةمنطرف

 . مراجعٌنداخلالمإسسة
-7.894

b
 .000 

mmm - تتمالمراجعةالبٌئٌةفًإبداءرأي

فنًفٌماإذاكانتنظمالبٌئةتعملبطرٌقة

 . سلٌمة

-6.447
a
 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

مدىإدراكالمسإلٌنالمالٌٌنبالمإسسات

 النفطٌةفًلٌبٌابؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة
137 3.1861 .39017 .03333 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

مدىإدراكالمسإلٌنالمالٌٌنبالمإسسات

 النفطٌةفًلٌبٌابؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة
5.584 136 .000 .18613 .1202 .2521 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌا

 بالمراجعةالبٌئٌة
137 3.1189 .27421 .02343 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌا

 بالمراجعةالبٌئٌة
5.076 136 .000 .11891 .0726 .1652 

Frequency Table 

q5.1 تقوم المؤسسة بمراقبة أدائها البٌئً فً كل مرحلة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 83 46 3 3 2 137 

Percent 60.6 33.6 2.2 2.2 1.5 100.0 

Valid Percent 60.6 33.6 2.2 2.2 1.5 100.0 

Cumulative Percent 60.6 94.2 96.4 98.5 100.0  

q5.2 تقٌٌم المؤسسة أدائها البٌئً بشكل مستمر. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 45 77 3 7 5 137 

Percent 32.8 56.2 2.2 5.1 3.6 100.0 

Valid Percent 32.8 56.2 2.2 5.1 3.6 100.0 

Cumulative Percent 32.8 89.1 91.2 96.4 100.0  
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q5.3 ًتمتلك المؤسسة برامج للتأكد من كفاءة وفاعلٌة أدائها البٌئ 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 47 65 10 11 4 137 

Percent 34.3 47.4 7.3 8.0 2.9 100.0 

Valid Percent 34.3 47.4 7.3 8.0 2.9 100.0 

Cumulative Percent 34.3 81.8 89.1 97.1 100.0  

q5.4 تعمل المؤسسة من تقلٌل النفاٌات والتخلص منها . 

 Valid 

بشدةغٌرموافق   Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق 

Frequency 4 4 7 44 78 137 

Percent 2.9 2.9 5.1 32.1 56.9 100.0 

Valid Percent 2.9 2.9 5.1 32.1 56.9 100.0 

Cumulative Percent 2.9 5.8 10.9 43.1 100.0  

q5.5  عمالهاٌساهم األداء البٌئً للمؤسسة فً تحسٌن صورتها لدى  . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 8 4 5 65 55 137 

Percent 5.8 2.9 3.6 47.4 40.1 100.0 

Valid Percent 5.8 2.9 3.6 47.4 40.1 100.0 

Cumulative Percent 5.8 8.8 12.4 59.9 100.0  

 

q5.6  أنشطتها تجاه البٌئة من أجل التقلٌل من التلوث الصادر عنهاتهتم المؤسسة بتقٌٌم  . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 46 59 9 9 14 137 

Percent 33.6 43.1 6.6 6.6 10.2 100.0 

Valid Percent 33.6 43.1 6.6 6.6 10.2 100.0 

Cumulative Percent 33.6 76.6 83.2 89.8 100.0  
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q5.7 ٌعتبر األداء البٌئً مدخل من مداخل المٌزة التنافسٌة للمؤسسة. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 9 9 6 57 56 137 

Percent 6.6 6.6 4.4 41.6 40.9 100.0 

Valid Percent 6.6 6.6 4.4 41.6 40.9 100.0 

Cumulative Percent 6.6 13.1 17.5 59.1 100.0  

q5.8 التكالٌف البٌئٌة تسجل فً المٌزانٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 15 16 9 54 43 137 

Percent 10.9 11.7 6.6 39.4 31.4 100.0 

Valid Percent 10.9 11.7 6.6 39.4 31.4 100.0 

Cumulative Percent 10.9 22.6 29.2 68.6 100.0  

q5.9 تقوم مؤسستك بالتخلص من النفاٌات بطرق أمنة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 13 6 54 44 20 137 

Percent 9.5 4.4 39.4 32.1 14.6 100.0 

Valid Percent 9.5 4.4 39.4 32.1 14.6 100.0 

Cumulative Percent 9.5 13.9 53.3 85.4 100.0  

q5.10 ال توجد مؤشرات لتقوٌم األداء البٌئً تستند علٌها المؤسسة فً عملها . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 14 17 42 39 25 137 

Percent 10.2 12.4 30.7 28.5 18.2 100.0 

Valid Percent 10.2 12.4 30.7 28.5 18.2 100.0 

Cumulative Percent 10.2 22.6 53.3 81.8 100.0  
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q5.11 البٌانات المتوفرة على الوضع البٌئً غٌر كافٌة . 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 16 7 11 64 39 137 

Percent 11.7 5.1 8.0 46.7 28.5 100.0 

Valid Percent 11.7 5.1 8.0 46.7 28.5 100.0 

Cumulative Percent 11.7 16.8 24.8 71.5 100.0  

q5.12 هل تعتقد أن قٌام مؤسستك بتبنً المراجعة البٌئٌة سٌؤدي الى تحسٌن سمعة المؤسسة . 

 Valid 

موافقبشدةغٌر   Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق 

Frequency 4 9 6 64 54 137 

Percent 2.9 6.6 4.4 46.7 39.4 100.0 

Valid Percent 2.9 6.6 4.4 46.7 39.4 100.0 

Cumulative Percent 2.9 9.5 13.9 60.6 100.0  

q5.13  سٌؤدي الى تحسٌن عالقة المؤسسة مع المتعاملٌن معها )كالمستهلٌن والموردٌن والمقرضٌن هل تعتقد أن قٌام مؤسستك بتبنً المراجعة البٌئٌة

 . ( والذٌن هم من المهتمٌن بالقضاٌا البٌئٌة وال ٌتعاملون اال مع المنتجات الصدٌقة للبٌئة

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 11 7 4 64 51 137 

Percent 8.0 5.1 2.9 46.7 37.2 100.0 

Valid Percent 8.0 5.1 2.9 46.7 37.2 100.0 

Cumulative Percent 8.0 13.1 16.1 62.8 100.0  

q5.14 هل تعتقد أن قٌام مؤسستك بالمراجعة البٌئٌة سٌؤدي الى زٌادة مبٌعاتها. 

 Valid 

 Total موافقبشدة موافق محاٌد غٌرموافق غٌرموافقبشدة 

Frequency 6 10 8 71 42 137 

Percent 4.4 7.3 5.8 51.8 30.7 100.0 

Valid Percent 4.4 7.3 5.8 51.8 30.7 100.0 

Cumulative Percent 4.4 11.7 17.5 69.3 100.0  
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q5.15 ًتقوم المؤسسة بالمراجعة البٌئٌة بشكل طوع . 

 Valid 

موافقغٌر غٌرموافقبشدة   Total موافقبشدة موافق محاٌد 

Frequency 63 57 4 5 8 137 

Percent 46.0 41.6 2.9 3.6 5.8 100.0 

Valid Percent 46.0 41.6 2.9 3.6 5.8 100.0 

Cumulative Percent 46.0 87.6 90.5 94.2 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 5 1 778. 1.50 137 . تقومالمإسسةبمراقبةأدائهاالبٌئًفًكلمرحلة

 5 1 938. 1.91 137 .تقٌٌمالمإسسةأدائهاالبٌئًبشكلمستمر

تمتلكالمإسسةبرامجللتؤكدمنكفاءةوفاعلٌة

 أدائهاالبٌئً
137 1.98 1.003 1 5 

النفاٌاتوالتخلصمنهاتعملالمإسسةمنتقلٌل  . 137 4.37 .932 1 5 

ٌساهماألداءالبٌئًللمإسسةفًتحسٌنصورتها

 . لدىعمالها
137 4.13 1.035 1 5 

تهتمالمإسسةبتقٌٌمأنشطتهاتجاهالبٌئةمنأجل

 . التقلٌلمنالتلوثالصادرعنها
137 2.17 1.252 1 5 

المٌزةٌعتبراألداءالبٌئًمدخلمنمداخل

 .التنافسٌةللمإسسة
137 4.04 1.147 1 5 

 5 1 1.321 3.69 137 . التكالٌفالبٌئٌةتسجلفًالمٌزانٌة

 5 1 1.092 3.38 137 . تقوممإسستكبالتخلصمنالنفاٌاتبطرقأمنة

التوجدمإشراتلتقوٌماألداءالبٌئًتستندعلٌها

 . المإسسةفًعملها
137 3.32 1.206 1 5 

 5 1 1.253 3.75 137 . البٌاناتالمتوفرةعلىالوضعالبٌئًغٌركافٌة

هلتعتقدأنقٌاممإسستكبتبنًالمراجعةالبٌئٌة

 . سٌإديالىتحسٌنسمعةالمإسسة
137 4.13 .976 1 5 

هلتعتقدأنقٌاممإسستكبتبنًالمراجعةالبٌئٌة

سٌإديالىتحسٌنعالقةالمإسسةمعالمتعاملٌن

معها)كالمستهلٌنوالموردٌنوالمقرضٌنوالذٌن

هممنالمهتمٌنبالقضاٌاالبٌئٌةوالٌتعاملوناال

 . ( معالمنتجاتالصدٌقةللبٌئة

137 4.00 1.157 1 5 

هلتعتقدأنقٌاممإسستكبالمراجعةالبٌئٌة

 .سٌإديالىزٌادةمبٌعاتها
137 3.97 1.029 1 5 

البٌئٌةبشكلطوعًتقومالمإسسةبالمراجعة  . 137 1.82 1.066 1 5 

mmm 137 3.0000 .00000 3.00 3.00 
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Test Statistics
c
 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - ًتقومالمإسسةبمراقبةأدائهاالبٌئًف

 . كلمرحلة
-9.846

a
 .000 

mmm - تقٌٌمالمإسسةأدائهاالبٌئًبشكل

 .مستمر
-8.486

a
 .000 

mmm - تمتلكالمإسسةبرامجللتؤكدمنكفاءة

 وفاعلٌةأدائهاالبٌئً
-8.061

a
 .000 

mmm - تعملالمإسسةمنتقلٌلالنفاٌات

 . والتخلصمنها
-9.182

b
 .000 

mmm - ٌساهماألداءالبٌئًللمإسسةفًتحسٌن

 . صورتهالدىعمالها
-8.070

b
 .000 

mmm - البٌئةتهتمالمإسسةبتقٌٌمأنشطتهاتجاه

 . منأجلالتقلٌلمنالتلوثالصادرعنها
-5.989

a
 .000 

mmm - ٌعتبراألداءالبٌئًمدخلمنمداخل

 .المٌزةالتنافسٌةللمإسسة
-7.425

b
 .000 

mmm - 5.080- . التكالٌفالبٌئٌةتسجلفًالمٌزانٌة
b
 .000 

mmm - تقوممإسستكبالتخلصمنالنفاٌات

 . بطرقأمنة
-3.383

b
 .001 

mmm - ًالتوجدمإشراتلتقوٌماألداءالبٌئ

 . تستندعلٌهاالمإسسةفًعملها
-2.812

b
 .005 

mmm - ًالبٌاناتالمتوفرةعلىالوضعالبٌئ

 . غٌركافٌة
-5.449

b
 .000 

mmm - ًهلتعتقدأنقٌاممإسستكبتبن

المراجعةالبٌئٌةسٌإديالىتحسٌنسمعة

 . المإسسة

-8.502
b
 .000 

mmm - ًهلتعتقدأنقٌاممإسستكبتبن

المراجعةالبٌئٌةسٌإديالىتحسٌنعالقة

المإسسةمعالمتعاملٌنمعها)كالمستهلٌن

والموردٌنوالمقرضٌنوالذٌنهممنالمهتمٌن

بالقضاٌاالبٌئٌةوالٌتعاملوناالمعالمنتجات

 . ( الصدٌقةللبٌئة

-7.135
b
 .000 

mmm - قٌاممإسستكبالمراجعةهلتعتقدأن

 .البٌئٌةسٌإديالىزٌادةمبٌعاتها
-7.693

b
 .000 

mmm - تقومالمإسسةبالمراجعةالبٌئٌةبشكل

 . طوعً
-8.151

a
 .000 

a. Based on negative ranks.  

b. Based on positive ranks.  
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 5 1 778. 1.50 137 . تقومالمإسسةبمراقبةأدائهاالبٌئًفًكلمرحلة

 5 1 938. 1.91 137 .تقٌٌمالمإسسةأدائهاالبٌئًبشكلمستمر

تمتلكالمإسسةبرامجللتؤكدمنكفاءةوفاعلٌة

 أدائهاالبٌئً
137 1.98 1.003 1 5 

النفاٌاتوالتخلصمنهاتعملالمإسسةمنتقلٌل  . 137 4.37 .932 1 5 

ٌساهماألداءالبٌئًللمإسسةفًتحسٌنصورتها

 . لدىعمالها
137 4.13 1.035 1 5 

تهتمالمإسسةبتقٌٌمأنشطتهاتجاهالبٌئةمنأجل

 . التقلٌلمنالتلوثالصادرعنها
137 2.17 1.252 1 5 

المٌزةٌعتبراألداءالبٌئًمدخلمنمداخل

 .التنافسٌةللمإسسة
137 4.04 1.147 1 5 

 5 1 1.321 3.69 137 . التكالٌفالبٌئٌةتسجلفًالمٌزانٌة

 5 1 1.092 3.38 137 . تقوممإسستكبالتخلصمنالنفاٌاتبطرقأمنة

التوجدمإشراتلتقوٌماألداءالبٌئًتستندعلٌها

 . المإسسةفًعملها
137 3.32 1.206 1 5 

 5 1 1.253 3.75 137 . البٌاناتالمتوفرةعلىالوضعالبٌئًغٌركافٌة

هلتعتقدأنقٌاممإسستكبتبنًالمراجعةالبٌئٌة

 . سٌإديالىتحسٌنسمعةالمإسسة
137 4.13 .976 1 5 

هلتعتقدأنقٌاممإسستكبتبنًالمراجعةالبٌئٌة

سٌإديالىتحسٌنعالقةالمإسسةمعالمتعاملٌن

معها)كالمستهلٌنوالموردٌنوالمقرضٌنوالذٌن

هممنالمهتمٌنبالقضاٌاالبٌئٌةوالٌتعاملوناال

 . ( معالمنتجاتالصدٌقةللبٌئة

137 4.00 1.157 1 5 

هلتعتقدأنقٌاممإسستكبالمراجعةالبٌئٌة

 .سٌإديالىزٌادةمبٌعاتها
137 3.97 1.029 1 5 

البٌئٌةبشكلطوعًتقومالمإسسةبالمراجعة  . 137 1.82 1.066 1 5 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً
137 3.2102 .30053 .02568 
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One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

قٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداءمدى

 البٌئً
8.187 136 .000 .21022 .1594 .2610 

Correlations 

Correlations 

مدىقٌامالمإسسات  

النفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً

مدىالتزامالشركات

النفطٌةبالتشرٌعات

 واللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة

لٌبٌاباألداءمدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفً

 البٌئً

Pearson Correlation 1 .300 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 137 137 

مدىالتزامالشركاتالنفطٌةبالتشرٌعات

 واللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة

Pearson Correlation .300 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 137 137 

Correlations 

مدىقٌامالمإسسات  

فًلٌبٌاباألداءالنفطٌة

 البٌئً

مدىالتزامالمإسسات

النفطٌةباإلرشادات

 والمعاٌٌرالبٌئٌة

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً

Pearson Correlation 1 .560
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 137 137 

مدىالتزامالمإسساتالنفطٌةباإلرشادات

 والمعاٌٌرالبٌئٌة

Pearson Correlation .560
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 137 137 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Correlations 

  

مدىقٌامالمإسسات

النفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً

مدىإدراكالمسإلٌن

المالٌٌنبالمإسساتالنفطٌة

بؤهمٌةالمراجعةفًلٌبٌا

 البٌئٌة

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً

Pearson Correlation 1 .466
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 137 137 

مدىإدراكالمسإلٌنالمالٌٌنبالمإسسات

 النفطٌةفًلٌبٌابؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة

Pearson Correlation .466
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 137 137 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Correlations 

مدىقٌامالمإسسات  

النفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً

مدىقٌامالمإسسات

النفطٌةفًلٌبٌابالمراجعة

 البٌئٌة

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداء

 البٌئً

Pearson Correlation 1 .540
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 137 137 

مدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌا

 بالمراجعةالبٌئٌة

Pearson Correlation .540
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 137 137 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Regression 

Model Summary
c,d

 

Mod

el R R Square
b
 Adjusted R Square 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate Durbin-Watson 

1 
.996

a
 .993 .992 

.2798

6 
2.166 

a. Predictors: مدىإدراكالمسإلٌنالمالٌٌنبالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌابؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة،مدى

الشركاتالنفطٌةبالتشرٌعاتواللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة،مدىالتزامالمإسساتالنفطٌةباإلرشاداتالتزام

 والمعاٌٌرالبٌئٌة

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square 

measures the proportion of the variability in the dependent variable about the 

origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for 

models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: ًمدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداءالبٌئ  

d. Linear Regression through the Origin   

ANOVA
c,d

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
1413.643 3 471.214 

6016.

354 
.000

a
 

Residual 10.495 134 .078   

Total 1424.138
b
 137    

a. Predictors: النفطٌةمدىإدراكالمسإلٌنالمالٌٌنبالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌابؤهمٌةالمراجعةالبٌئٌة،مدىالتزامالشركات

 بالتشرٌعاتواللوائحوالقوانٌنالبٌئٌة،مدىالتزامالمإسساتالنفطٌةباإلرشاداتوالمعاٌٌرالبٌئٌة

b. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for 

regression through the origin. 

c. Dependent Variable: ًمدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداءالبٌئ   

d. Linear Regression through the Origin    
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Coefficients
a,b

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

الشركاتالنفطٌةمدىالتزام 1

بالتشرٌعاتواللوائحوالقوانٌن

 البٌئٌة

.412 .061 .360 6.706 .000 .019 52.450 

مدىالتزامالمإسساتالنفطٌة

 باإلرشاداتوالمعاٌٌرالبٌئٌة
.398 .072 .423 5.493 .000 .009 107.723 

مدىإدراكالمسإلٌنالمالٌٌن

بالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌابؤهمٌة

 المراجعةالبٌئٌة

.217 .083 .216 2.624 .010 .008 123.539 

a. Dependent Variable: ًمدىقٌامالمإسساتالنفطٌةفًلٌبٌاباألداءالبٌئ      

b. Linear Regression through the Origin       

 

 

   
 


