
 

 

 

 

 

البيئي في التقارير البيئي في التقارير   اإلفصاحاإلفصاحأثر حجم الشركات على أثر حجم الشركات على 

المدرجة في بورصة المدرجة في بورصة   الصناعيةالصناعية  المالية السنوية للشركاتالمالية السنوية للشركات

      دراسة تطبيقية في الشركات الغذائيةدراسة تطبيقية في الشركات الغذائية  --عمانعمان
 
 

 ل ب  ــت من ق  عد  أ  

  القريشي رشيد علي بالسم  

 

 عليها شرف أ

 عبد الحكيم مصطفى جودة  األستاذ الدكتور

 

 

 ذه الرسالة ه ت  م  د  قُــ

 متطلبات الحصول على درجة الماجستيرمن  كجزء إلى كلية األعمال

 في المحاسبة  

 

 2021 -كانون الثاني 

 









 

 ج

 

 

 اإلهداء

ادِت فاي هاذي الحيااة، لوالن........ إلى الوالدي        منهماا تعلممات الصامود، مهماا كانات هماا لماا ِوجت

 الصعوبات.

مانهم اساتقيِت الحاروو، وتعلممات كياو أنطاق الكلماات، وأصاو  إلى أساتذتي الكرام........،      

 مجال.....كل العبارات، وأحتكم إلى القواعد في 

ي بالمعلومات والبيانات. إلى الزمالء  والزميالت، الذين لم يدمخروا جهًدا في مد ت

 .أهدي إليكم رسالة الماجستير 

 

 

 



 

 ح

 

 والتقدير الشكر

ت اب  أ ن ا آت يك  ب ه  ق ب ل  قال تعالى: بسم هللا الرحمن الرحيم  ن  ال ك  ل م  م  ن د هُ ع  ي ع  ﴿ ق ال  الَّذ 

فُك  ف   ت دَّ إ ل ي ك  ط ر  ُكُر أ م  أ ن  ي ر  ن ي أ أ ش  ب  ي ل ي ب لُو  ل  ر  ن  ف ض  هُ ق ال  ه ذ ا م  ن د  ا ع  ت ق رًّ آهُ ُمس  ا ر  ل مَّ

يم  ﴾ ب  ي غ ن يٌّ ك ر  ن  ك ف ر  ف إ نَّ ر  م  ه  و  ُكُر ل ن ف س  ا ي ش  ن  ش ك ر  ف إ نَّم  م  فُُر و   صدق هللا العظيم أ ك 
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  ،وبعد ،والمرسلين األنبياء خاتم هللا رسول على والسالم ةوالصال العالمين رب هلل الحمد

 .ذي الرسالةه إتمام منله ومنته مكنني الذي بفض تعالى هلل الحمد

من تعلمت من صبري  إلىبالشكر الجزيل  أتقدمومن واجب الوفاء والعرفان بالجميل 

مالحظاته ل كانالذي  ة(،عبد الحكيم جود )األستاذ الدكتور الفاضل أستاذي إلى ،وحلمه قبل علمه

وله جزيل الشكر  خيراً عني فجزاي هللا  األثر األكبر في إتمام هذا البحث السديدةالقيمة وتوجيهاته 

 .والتقدير

 وكما ،الرسالة مناقشة بقبول مهتفضل على الكرام اللجنة ألعضاء والتقدير بالشكر أتقدم كما

 ما على المحاسبة قسم وخاصة األعمالكلية  في األفاضل ألساتذتي واالمتنان الشكر بخالص أتقدم

 .الدراسية مسيرتي فترة طيلة ومعرفة علم من به أحاطوني

 ً  معي تعاونهم على اإلسراء جامعة فيزمالء ال إلى والعرفان بالشكر  أتقدم  وأيضا

 .الخاصة بموضوع الرسالة والمصادر بالمراجع وإمدادي
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المالياة اإلفصااح البيئاي فاي التقاارير  حجام الشاركات علاى قيااس أثار هدفت هاذي الدراساة إلاى

والتعارو علاى عناصار اإلفصااح البيئاي  ،المدرجة في بورصة عمان  ،الغذائية للشركات السنوية

 في التقارير السنوية للشركات الغذائية.

المكونة و، بورصة عمانتم تطبيق هذي الدراسة على الشركات الصناعية الغذائية المدرجة في 

ختبار فرضيات الدراسة و تحقيق وال (، 2019-2015( شركات، خالل الفترة الممتدة من )8من )

دراسااة رئيسااية  تاام جمااع البيانااات ماان خااالل أداة القياااس وهااي تحلياال المحتااو  كااأداة  ،أهاادافها

جاات مان ماد  ثباات دروتام التأكاد ، للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة للقطااع الغاذائي

 Kuder–Richardsonريتشاردساون ) -اإلفصاح البيئي مان خاالل احتسااب قيماة معامال كاودر

(KR-20)) ،شااابيرو ويلااك تاام إجااراء اختبااار التوزيااع الطبيعااي اختبااارو (Shapiro-Wilk للبيانااات )

  .وذلك للتأكد إذا ما كانت البيانات تقع تحت التوزيع الطبيعي أم ال ،التي تم جمعها

البيئاي فاي تقريار  إفصااحهامعظام الشاركات الغذائياة تركاز فاي  ج الدراسة أنم أظهرت نتائ

ومن ثم فاي اإليضااحات ورساالة الشاركة، أن عادد األساطر المخصصاة ل فصااح  ،مجلس اإلدارة

البيئي علاى درجاات  اإلفصاحالبيئي في التقارير السنوية جاءت بدرجة متوسطة، حصلت عناصر 

لشااركات الغذائيااة األردنيااة باإلفصاااح البيئااي الوصاافي فااي تقاريرهااا ، تقااوم ااإلفصاااحمتفاوتااة ماان 

 باإلفصااح لشركات الغذائية المدرجاة فاي بورصاة عماانال تقوم االمالية السنوية بدرجة متوسطة، 

 رأس الماال)ثار ذو داللاة إحصاائية لحجام الشاركات أيوجاد و المالي والكمي في تقاريرها السنوية،
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فصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في على اإل (الربحوالمبيعات و

  .بورصة عمان

 باإلفصااح الغذائية المدرجة في بورصاة عماان إدارات الشركات تشجيعوأوصت الدراسة إلى 

زياادة والوصافي،  اإلفصااحوعادم االعتمااد فقاط علاى  ،البيئي المالي والكمي في تقاريرها السنوية

تطاوير النصاوص كاذلك البيئي في التقارير السانوية،  اإلفصاحباإلفصاح البيئي وعناصر  االهتمام

يكاون هنالااك  أن فضاليِ ووالتشاريعية الخاصاة باإلفصاااح البيئاي ومعالجاة القصاور فيهااا،  القانونياة

محفاازات ودعاام معنااوي أو مااادي عاان طريااق خصااومات علااى الضااريبة للشااركات التااي تقااوم 

يكون هنالك عقوبات قانونية وغرامات مالية علاى الشاركات التاي  أن فضليِ كما باإلفصاح البيئي، 

ال تلتزم بتعليمات اإلفصاح البيئي، وإجراء دراسات وبحوث تخص اإلفصاح البيئي بشكل أكبر في 

الشااركات  تسااببهاالقطاعااات الصااناعية األخاار  ماان أجاال إيجاااد حلااول أكثاار للمشاااكل البيئيااة التااي 

 الصناعية.
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة 

 : المقدمة 1-1

مختلفة ، فقد أنشأت الدول الاهتمامات الدول تقو البيئة في الوقت الحاضر في مقدمة

وزارات وأجهزة عليا للمحافظة على البيئة، كما تشكلت هيئات وجمعيات ومنظمات باسم السالم 

األخضر أو أصدقاء البيئة أو األرض، وقيامها بنشاطات وفعاليات مهمة لتسليط الضوء على هذا 

 الموضوع المهم. 

ً عا االهتماموأصبح  ً في أغلب البلدان وتوجها ً نتج عنه ظهور بالبيئة مطلباً ضروريا لميا

المحاسبة البيئية لما لها من أهمية في توفير معلومات عن التكاليو البيئية لمساعدة اإلدارة في 

الصناعي، كما واهتمت العديد من المنظمات  التخطيط والرقابة على أداء الشركات في القطاع

المالية، وأصدرت العديد من  اآلثار البيئية للشركات في تقاريرها بإظهارالحكومية وغير الحكومية 

البيانات والمعايير الخاصة بالمحاسبة البيئية، فعلى سبيل المثال ألزم البنك الدولي حكومات الدول 

 ,Abdul Hussain) معلومات المحاسبة البيئية ضمن الحسابات القومية لتلك الدول بإدخال

2014). 

ً  نم إ ـات القـرن نيبها في سـبعينيات وثماني ماماالهتزاد  ،اإلفصاح البيئي ظاهرة حديثة نسبيا

حكومية، وقد تجسدت هـذي  مارستها جهات متعددة حكومية وغيرنتيجة لضغوط  ،المنصرم

تقوم الدولة بتشريعها ومعايير محاسبية تتم لالسترشاد بهـا  ،الـضغوط فـي تشريعات وقوانين

ين والمجتمع تارة أخر ، ومهما كان تـارة، أو تلبيـة لحاجـة المـستثمرين والمستهلكين والعامل

ي عنها بشأن إصدار ضالدافع ل فصاح فإن الشركات قد وجدت نفسها أمام التزامات ال يمكن التغا

التقارير البيئية عن نشاطاتها بحيـث تتـضمن هـذي التقـارير معلومات عن النفقات الرأسمالية 

ات، العقوبات نتيجة عدم ـراد والممتلكلألف واإلصاباتوالتشغيلية في مجال البيئة، األضرار 

 .(Abu Al Azm, 2005) االلتزام بالقوانين

اإلفصاح البيئي يوضح ما إذا كانت الشركات مدركة للقضايا البيئية التي قد تؤثر في  إنم 

وجودها وتحقيقها للمزايا التنافسية من جهة، ويمثل لمستخدمي التقارير المالية مقياساً للوقوو على 

لية المترتبة عليها من جهة اث البيئية وجهود تلك الشركات نحو إدارة البيئة واآلثار المااألحد

وتأثير اإلفصاح البيئي في ترشيد القرارات وتعظيم االستفادة من التقارير المالية للوحدات  ،أخر 

 نشرات الصناعية، هذا إلى جانب اهتمام الهيئات والمنظمات المحاسبية بإصدار بعض المعايير وال
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والتي أضفت المصداقية على المعلومات البيئية التي يجب أن  الخاصة باألمور البيئية، 

اهمين توفير معلومات كافية ألصحاب المصالح والمس إنم  ،عنها الوحدات االقتصاديةتفصح 

 من التوسع في دم من جهة أخر ، ولضمان توفير تلك المعلومات، ال بِ  تساعدهم في اتخاذ قراراتهم

قاعدة اإلفصاح وعدم تحديدها فقط بالمتطلبات القانونية، بل يجب تبني اإلفصاح الطوعي عن 

د ع  المعلومات المالئمة لالحتياجات المتعددة لألطراو المستخدمة للمعلومات المحاسبية، إذ يِ 

 .(2016et alMusawi -Al ,.) اإلفصاح البيئي من أهم األهداو التي تسعى إليها

 المعلومات من ةيالمال ريالتقار مستخدمي احتياجات ةيتلب في همسيِ  ئييالب اإلفصاح إنم 

 المتاحة الموارد باستخدام تعلقي مايف وذلك ،للشركات ئييالب كفاءة األداء مييتق في تساعد التي ةيئيالب

 .هاموارد على والمحافظة ئةيالب ةيبحما المتعلقة االجتماعية اتهايبمسؤول الوفاء في مساهمتها ومد 

 ،ةيئيالب اتهايبمسؤول تفي التي الشركات في المجتمع ثقة ادةيوز دعم على عملي ئييالب اإلفصاح وإنم 

 على الضغط ادةيز المقابل وفي استثماراتها، في والتوسع ر أنشطتهايوتطو ةيتنم على عهايوتشج

 بسبب ئةيالب تلوث عن الناجمة األضرار معالجة أعباء لهايتحم ةيالمسؤول بهذي تفي ال التي الشركات

 .ةياإلنتاج اتهايعمل

 ,ى بالمعلوماتاإلفصاح البيئي في التقارير السنوية يجعل التقارير السنوية للشركات أكثر غنً  إنم      

وتكمن أهمية التقارير في أنها تساعد في زيادة الشفافية  ،ن طريق توفير المعلومات البيئيةوذلك ع

وتحديد عالقة الشركة مع المجتمع والشركات المنتجة  ،البيئة وتساعد في فحص مفهوم ،البيئية

 (.Belal, 1997) للمنتجات الصديقة للبيئة والتي قد تحقق ميزة تسويقية تنافسية

 : مشكلة الدراسة 1-2

ة الناتجة عن ممارسة الوحدات االقتصادية ألنشطتها يالمشكالت البيئ كما هو معروو أنم 

آلثار السلبية الناتجة عن التلوث الذي تسببه تلك الوحدات بمختلو وخصوصا الصناعية منها، وا

أشكاله )مثل تلوث الهواء، والماء، والتربة، وغيرها(، ومحاولة الحد من مسببات التلوث ووضع 

هم و هل هو م ،االفصاح البيئي من قبل الشركات الغذائية ، وإنم البرامج والحلول لتحسين البيئة

 ؟ .تصنيفات يتم اإلفصاح عنها وهل هنالك محددات و؟ لسنويةضروري في تقاريرهم ا

هل تقوم شركات األغذية األردنية المدرجة في بورصة  ،ةوتكمن مشكلة الدراسة الرئيس 

 ؟الي في تقاريرها المالية السنويةالبيئي الوصفي والكمي والم باإلفصاحعمان 

 ت اآلتية:ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل طرح التساؤال
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البيئي في التقارير المالية السنوية لشركات  اإلفصاحهل يوجد أثر لحجم الشركة على  .1

 ؟ األغذية المدرجة في بورصة عمان

البيئي في التقارير المالية السنوية  اإلفصاححجم رأسمال الشركة على لهل يوجد أثر  .2

 لشركات األغذية المدرجة في بورصة عمان؟

البيئي في التقارير المالية السنوية  اإلفصاحعات الشركة على حجم مبيلهل يوجد أثر  .3

 لشركات األغذية المدرجة في بورصة عمان؟

البيئي في التقارير المالية السنوية  اإلفصاححجم ربح الشركة على لهل يوجد أثر  .4

 لشركات األغذية المدرجة في بورصة عمان؟

 : أهمية الدراسة 1-3

وعدم االضرار بها من خالل  ،وضرورة المحافظة عليها ،همية البيئةمد البحث أهميته من أيست    

النشاطات المتنوعة للوحدات االقتصادية، فضال عن أهمية اإلفصاح البيئي في تقاريرها المالية، إذ 

واصبح يجذب اهتمام   ،يعد االفصاح البيئي من التوجهات الحديثة في اعداد وتقديم التقارير المالية

أو   حكومية كأن تكون ،التقارير سواء أكانوا مستثمرين أم زبائن أو جهات أخر مستخدمي تلك 

وتعزيز قدرتها على مواكبة بيئتها التنافسية  ،منظمات بيئية، وانعكاس ذلك في النجاح المستقبلي لها

 قتصادية الصناعية ن حاجة البيئة االوتحقيق أهدافها االستراتيجية، كما يستمد البحث أهميته م

إلى إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال الحيوي والحديث سواء أكانت على  ،كل عامبش

المستو  األكاديمي أو على المستو  العملي لما له من تأثير كبير في تفعيل حركة البحث العلمي 

 .في هذا المجال وتسليط االضواء عليه

 :أهداف الدراسة 1-4

 : تهدو هذي الدراسة إلى

في التقارير المالية السنوية للشركات البيئي  واإلفصاح ،بين حجم الشركات راألث إيجاد .1

 . الغذائية

البيئي في التقارير المالية السنوية لشركات  اإلفصاحعلى حجم رأسمال الشركة إيجاد أثر  .2

 .األغذية المدرجة في بورصة عمان

مالية السنوية لشركات البيئي في التقارير ال اإلفصاححجم مبيعات الشركة على أثر إيجاد  .3

 .األغذية المدرجة في بورصة عمان
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البيئي في التقارير المالية السنوية لشركات األغذية  اإلفصاححجم ربح الشركة على ثر إيجاد أ .4

 .المدرجة في بورصة عمان

 :  فرضيات الدراسة 1-5

في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، تحاول الدراسة الحالية اختبار صحة الفرضية 

 الرئيسية اآلتية:

 الفرضية الرئيسية: 

.OH" :(  0.05≥ال يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااائية عنااد مسااتوα لحجاام الشااركات علااى اإلفصاااح )

 البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان.

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 الفرضية الفرعية األولى:

O.1H: "(  0.05≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوα لحجام رأس الماال علاى اإلفصااح )

 البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان.

 الفرضية الفرعية الثانية:

O.2H" :(  0.05≥ال يوجاد أثار ذو داللاة إحصاائية عناد مساتوαلحجام المبيعاات علاى اإلفصاا ) ح

 البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان.

 الفرضية الفرعية الثالثة:

O.3H" :(  0.05≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوα لحجم الربح على اإلفصاح البيئاي )

 في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان.

 متغيرات الدراسة: 1-6

)رأس المال  :تتكون الدراسة الحالية من متغيرات مستقلة تخص حجم الشركة وهي

 البيئي( كما تظهر في أنموذج الدراسة. اإلفصاحوالربح والمبيعات( والمتغير التابع )
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 : أنموذج الدراسة 1-7

 

           

                             

             HO.1.a

                         

         

HO.1.b

H
O.1.c

HO.1

 
 

 ( أنموذج الدراسة1الشكل )
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 : حدود الدراسة 1-8

 في اآلتي: تكمن حدود الدراسة 

  المدرجة في بورصة عمان.شركات األغذية  الحدود المكانية:

 .(2019 – 2015)التقارير المالية السنوية لمدة خمس سنوات  الحدود الزمانية:
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 الفصل الثاني
 للدراسة النظري اإلطار 

 
 
 
 : اإلطار النظري  2-1
 السابقة : الدراسات 2-2
 : ما يميز هذه الدراسة  2-3
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 للدراسة النظري اإلطارالفصل الثاني: 

 :البيئي اإلفصاحماهية  2-1

المصطلحات أو التسميات التي يتم مطلع على األدبيات المحاسبية سيواجهه كثرة  أيم  إنم     

ة، ولعل أكثرها ن قضاياها البيئيللداللة على إفصاح المؤسسات ع ،ستخدامها من طرو الباحثينا

 ."االفصاح البيئي واالجتماعي، االفصاح االجتماعي "، "االفصاح البيئي"نتشارا إلى جانب ا

ت المحاسبية بالتطور ويمكن أن نرجع عدم إقتصار الباحثين على مصطلح وحيد، إلى تأثر األدبيا

ضا إلى عدم مارسات ضمن االفصاح االجتماعي، وأيوالذي بدأ كم  ،فصاح البيئيالتاريخي ل 

فهناك من ير  بأن الصحة والسالمة المهنية تعتبر  ،تفاق الباحثين على مواضيع االفصاح البيئيا

من ضمن مجاالت االفصاح  منفصالً  من مواضيع االفصاح البيئي، وهناك من يعتبرها مجاالً 

فصاح البيئي للتفرقة بين اال داع   حيث ال ير  أي   ،االجتماعي، وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك

التفرقة بين االفصاح البيئي واالجتماعي من خالل التسمية أو المصطلح لن  واالجتماعي، إلى أنم 

تكون بذات أهمية، كون أن االفصاح البيئي ما هو إال أحد أوجه االفصاح االجتماعي، مؤكدين في 

من اإلرباك الذي  نفس الوقت بأن االستخدام العشوائي للمصطلحات قد يكون السبب وراء الكثير

 et alGray ,) .يمكن أن نجدي في الدراسات التي تتناول العالقة بين المؤسسة والمجتمع

1996). 

إذا كانت كذلك تمت مقارنته بالحاجة  ،مسألة المصطلحات ليست مسألة ذات أهمية كبيرة نم إ     

عن االستخدام المتعدد لذلك، من أجل تجنب أي لبس قد ينشأ  .إلى إنشاء إطار مفاهيمي متوافق

 .(Jones, 2002)للمصطلحات،

الدراسة ل شارة إلى إفصاح تن مسيتم استخدام مصطلح اإلفصاح البيئي في جميع أجزاء  

 .المؤسسة عن قضاياها البيئية

 

 :البيئي اإلفصاح وتطور نشأة 2-2

ساابعينيات أواخاار السااتينيات وأوائاال ال علااى أنم  ،تركااز األدبيااات المحاساابية علااى االتفاااق

ساابة شااهدت أولااى ممارسااات اإلفصاااح البيئااي فااي التقااارير الساانوية للمؤسسااة تحاات اساام "المحا

وطوال السبعينيات وحتى منتصاو الثمانينياات، لام تحاظ هاذي الممارساة باالكثير مان  ،االجتماعية"

هااذي الفتاارة وكااذلك الدراسااات فااي االهتمااام، سااواء ماان المؤسسااات أو ماان الدراسااات المحاساابية 
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محاسابية التااي ركاازت علااى دراساة األبعاااد االجتماعيااة مقاباال القليال ماان االهتمااام بالبعااد البيئااي، ال

 (.Gray, Owen, Maunders, 1996) بشكل عام، خالل هذا الوقت

كانت إفصاحات المؤسسة عن قضاياها البيئية موزعة ومدرجة ضمن  (،Jones, 2002ووفقًا لـ ) 

 ن تظهر بشكل منفصل ضمن تقاريرها المالية، كمادون أ ،مجاالت االفصاح االجتماعي

كانت االفصاحات البيئية غير مكتملة، غير دقيقة، غير متناسقة، ال تقبل المقارنة، ال يمكن التأكد 

في معرفة  من صحتها، وصفية أكثر منها كمية، تعمل على تحميل صورة المؤسسة أكثر مما تفيد

 .األداء الفعلي للمؤسسة

 الفعلياة البداياة بمثاباة  ،التساعينات بداياة إلاى الثمانيناات منتصاو مان الفتارة ربانعت أن ويمكان  

 المحلي المستو  على سواء الثمانينات بداية منذ ومتصاعد   متنام   اهتمام برز حيث البيئي، ل فصاح

 ثالم المتحدة األمم هيئة عن التقارير صدور توالي في تجلى ما وهو البيئة، حماية بقضايا الدولي أو

 تقريار السانة، نفاس مان للطبيعاة العاالمي الميثاق، (1982) لسنة للبيئة المتحدة األمم برنامج تقرير

 اهتماماات ضامن البيئياة القضاايا تحاوزي أضحت الذي الكبير الحيز في أو ،(1987) سنة بورتالند

كااوارث بوبااال الهنديااة، وتشاايرنوبل، وإكسااون فالااداز، وظهااور  بعااد خاصااة ،اإلعااالم وسااائل

التي كانت تعرو باسم مجموعات الضاغط  ،مجموعات معينة ركزت اهتمامها على القضايا البيئية

 .البيئي

التاي ركازت  ،كل هذي التطورات أدت إلاى تحاول كبيار فاي مصالحة الدراساات المحاسابية

مقابال تراجاع االهتماام بأبعااد اجتماعياة أخار  مثال  ،بشكل شبه كامل على البعاد البيئاي للمؤسساة

كماا  ،صطلح المحاسبة البيئية واالجتماعية ألول مرة، بدالً مان المحاسابة االجتماعياة فقاطظهور م

خلقت التطورات ضغوًطا على الشركات، وخاصاة تلاك التاي تعمال فاي  ،(Lu, 2008) في السابق

 األنشطة التي تؤثر على البيئة.

هدت أول إفصاااحات إلااى أن أواخاار الثمانينيااات شاا ،فااي هااذا السااياق تشااير األدبيااات المحاساابية

بالنساابة لمجموعااة ماان المؤسسااات التااي تعرضاات   ،بيئيااة فااي تقااارير منفصاالة عاان التقااارير الساانوية

النتقادات شديدة بسبب سياساتها البيئية، كان رد فعلها ألول مرة هو نشر تقاارير منفصالة عان التقاارير 

 البيئيااة، مثاال مؤسسااةر التقاااريالساانوية، والتااي ماان خاللهااا تتنااازل عاان مسااؤولياتها البيئيااة المسااماة 

(Eastman Kodak)  ومؤسساة 1988األمريكية عاام (Norsk Hydro) (1989) النرويجياة عاام ،

لام يتغيار كثياًرا عان الفتارة الساابقة، فاإن  عنهاا ومع ذلك، فإن إدراك فائدة المعلومات التي تام الكشاو

لسنوية، على الرغم من زيادة حجمها، جودة المعلومات البيئية التي تم اإلفصاح عنها في التقارير ا
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يِنظر إليها علاى أنهاا ال تقبال المراجعاة، وأنهاا تعمال علاى تحساين صاورة المؤسساة أكثار مان أي 

 شيء آخر. 

فقد كان يحتوي على الكثيار مان الصاور التاي تبارز   ،جل بالنسبة للتقرير البيئيسِ  ،نفس الشيء   

لمعلومات التي تعكس حقيقاة التازام المؤسساة مان الناحياة في مقابل قلة ا ،المناظر الطبيعية الخالبة

 (Green Glossies) البيئية، وهو ما جعل الكثيرين يساتخدمون مصاطلح المحاالت الخضاراء

عند إشارتهم إليه في ذلك الوقت، كماا بادأ صادور االرشاادات والتوجيهاات علاى شاكل دليال يكاون 

االفصااح عناه مان طارو بعاض المنظماات  ماا يتوجاب عليهاا  ،بمثابة مرشاد للمؤسساات المعرفاة

ً واقتصاديات مسؤ المعنية بحماية البيئة، مثل دليل التحالو من أجل ، دليال اتحاادات (1989) لة بيئيا

  (,PERIG, 1994) دلياال مبااادرة اإلبااال  البيئيااة العامااة  ،(CBI, 1993) البريطانيااةالصااناعات 

 .(WICE, 1994) دليل مجلس الصناعة العالمي من أجل البيئة

ماان النصااو الثاااني ماان التسااعينيات إلااى بدايااة األلفيااة الجدياادة، زاد عاادد المؤسسااات وزاد 

مسااتو  التنظاايم، ويعااد اإلفصاااح عنهااا ملحوًظااا وتقاادميًا فااي التقااارير الساانوية، حيااث زاد عاادد 

الادولي الاذي ح المؤسسات التي تنشر التقاارير البيئياة بشاكل منفصال، فاي هاذا الساياق يظهار المسا

دولة، باأن  (13)من الشركات الكبر  موزعة على  1300 ـل (1996)، سنة (KPMG) امت بهق

من الشركات قامت باإلفصااح عان مساؤوليتها البيئياة فاي قوائمهاا السانوية، بينماا نشارت  (70%)

تقارير بيئية. وفي السياق ذاته، أكدت الدراسة أن االتجاي العام للمؤسسات يتجه نحو نشار  (18%)

ماان التقااارير البيئيااة، وتحساان ملحااوظ فااي جااودة التقااارير البيئيااة المنشااورة بساابب الطلااب المزيااد 

 المتزايد من الجهات المعنية لمزيد من المعلومات. 

من  (%91)من التقارير تم نشر تفاصيل السياسات البيئية،  (%80)حيث أظهر المسح أن 

منها فقط اشتملت على أهداو  (%37) لكن ألهداو المستقبلية،التقارير تم نشر تفاصيل الخطط وا

من التقاارير قادموا بياناات  (%70)من التقارير تم تضمين البيانات الكمية، حيث  (%87)وكمية، 

مان باين التقاارير تام الكشاو عان  (%35)كمية تتعلق بالسنوات السابقة مع ما يمكن مقارنتاه، فاي 

 اإلشاارة لانظم كاان هنااك ناوع مان (%54)جانبياه السالبي واإليجاابي، األداء البيئي للمؤسسة فاي 

مان  (%15) تفاصايل عان المراجعاة البيئياة، وأنمن التقارير تم نشار  (%43)اإلدارة البيئية، في 

 (.Skillius, Wennberg, 1998) تم مراجعتها من طرو جهة مستقلةالتقارير 

ممارساات  شهدت الفترة من مطلع األلفية إلى يومنا هذا ظهور المحااوالت األولاى لتادويل

 Global Reporting) العالمياة اإلباال واكتسابها القباول العاام بإصادار مباادرة  ،الكشاو البيئاي

Initiative ) عناادما شاهدت حاادوث االنهياارات والفضااائح التاي طالاات الشااركات (2000) عاام ،
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ً قوي اً العالمية الكبر ، والتي أعطت حافز ً  ،للحكومات والمؤسساات ا لكشاو اب لتصابح أكثار اهتماماا

التاي أثارت علاى األساواق المالياة،  ،سيما بعد أزمة الثقاة فاي المعلومااتعن المسؤولية البيئية، وال

 تعناى والتاي  ،الملزماة القاوانين مان مجموعاة إصادار إلاى المالياة األساواق بمنظماي دفاع وهاو ماا

 Sarbanse) قاانون مثال البيئياة، المعلوماات ضمنها يندرج والتي  ،المالية غير المعلومات بنوعية

Oxley, 2002) فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة، وقااانون الحمايااة الماليااة (LSF, 2003)  فااي

 ، قاانونأفريقياافاي جناوب  (Carbon Credit Note, 2005) فرنسا، مذكرة االئتمان الكربونياة

 .الصين في (Green Ipo, 2008) األخضر األولية العامة االكتتابات

 ،االنترنات صافحات ضامن أو البيئياة أو السانوية التقاارير ضامن أكان سواء البيئي اإلفصاح إنم 

 تشاريعية أطار إلاى منهاا المتقدماة خاصاة الادول من عدد في ويستند  مدلولية، وأكثر تنظيما أكثر أصبح

 تحظاى االعتقااد حساب توجيهياة مبااد  غيااب لكان  اإللزامياة، صافة علياهتضيو  أن حاولت وقانونية

 بشاكل بدأ فهو  المؤسسات، طرو من اختيارية بصورة تتم معظمها في ممارسته من علج العام بالقبول

يمكننا تلخيص  , (Burgwal, Oliveira, 2014) اليوم حد إلى معظمه في اختياريا يزال وال اختياري

 البيئاااي مااان خاااالل الجملاااة الشاااهيرة التاااي أطلقتهاااا اإلفصااااحممارساااات  شاااهادتهماااد  التطاااور الاااذي 

(KPMG) ؟باإلفصاح؟ بل من ال يقوم باإلفصاححول من يقوم  أن السؤال لم يبق  ، من 

 

 :مفهوم اإلفصاح البيئي 2-3

 مان رهاايتوف الواجاب المعلوماات عان اإلفصااح وحادود مفهاوم حاول النظار وجهاات تتعادد

 فنظارة ة،العالقا ذات األطاراو اخاتالو مان أساساا االخاتالو هذي أتييو المنشورة، ةيالمال اناتيالب

 هاذي دققيا من نظرة عن تختلو المنشأة إدارة وهي  ،المنشورة اناتيالب داإعد عن لؤوالمس روالط

 رهم(ياوغ نيمحللا ن،يالمجتماع )مساتثمر أفاراد مان انااتيالب تلاك ساتخدمي مان نظارة وماع اناات،يالب

 .(2010العامري، )

لبيئية للمنشاأة عرض البيانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة ا ،عرو اإلفصاح البيئي بأنهيِ 

في قوائم وتقارير دورية وشروحات مصاحبة، مما يساهل مهماة مساتخدمي البياناات والمعلوماات، 

 .(1999)حسن،  المحاسبين عند تقييم األداء البيئي وتبسيط اتخاذ القرارات ذات الصلةكذلك 

 جااتاياحت ةياتلب فاي سااهميو ،الشامل اإلفصاح مكونات احد : بأنه ئييالب اإلفصاح وعرو

 ميايتق في تساعد التي ةيالمال المعلومات من ةيالمعن طراوواأل  ،ةيالمال ريوالتقار القوائم مستخدمي

 اتهايبمسؤول الوفاء في مساهمتهما ومد ، ةياالقتصاد الموارد باستخدام تعلقي مايف ،المنظمات كفاءة
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 التلاوث مخااطر المجتماع وتجناب مواردهاا علاي والمحافظاة  ،ئاةيالب ةيابحما تعلاقي مايف ةياالجتماع

 .(2001)راضي، 

"مجموعااة ماان المعلومااات المتعلقااة  : عاارو اإلفصاااح عاان المحاساابة البيئيااة علااى أنااهويِ 

بأنشااطة األداء واإلدارة البيئيااة للمؤسسااات االقتصااادية، وآثارهااا الماليااة فااي الماضااي والحاضاار 

 (.Christine, 2003) والمستقبل

يقااة التااي يمكاان ماان خاللهااا للمنشااإت الصااناعية إبااال  "الطر :كمااا تاام تعريفهااا علااى أنهااا

عاان أنشااطتها فااي سااياق بيئااي، وتعااد البيانااات الماليااة أو ، المجتمااع بمختلااو الجهااات الفاعلااة فيااه

 ."التقارير المصاحبة أداة مناسبة لتحقيق ذلك

عااارض للمعلوماااات المتعلقاااة  عباااارة عاااناإلفصااااح البيئاااي أن (، 2017و )عمااار، ر ت ع ااايِ 

سهل مهمة مستخدمي المعلومات المالية عناد تقيايم البيئية في قوائم وتقارير دورية، مما يِ باألنشطة 

 ويوجه قراراتهم فيما يتعلق باألداء البيئي.  ،األداء البيئي

وفي أدبيات المحاسبة نجد إفصاًحا مطلقًا يعبر عن الوظيفة الثانية للمحاسبة، وهي الوظيفة 

 االتصال أو اإلعالم.

ذلك بسبب تعادد االختالفاات وير  الباحث راء حول مفهوم اإلفصاح وحدودي، تعددت اآل 

وتضااارب المصااالح لألطااراو المهتمااة، ألن وجهااة نظاار كاال طاارو ال تتطااابق مااع وجهااة نظاار 

الطرو اآلخر، مما أد  إلى مفهوم عام موحد ل فصاح المحاسبي الاذي مان خاللاه يصاعب إيجااد 

  .كل طرومستو  اإلفصاح الذي يلبي احتياجات 

وجود ثالثة مفاهيم إفصاح تتعلق بالكمية المناسبة من  ،(Hendreksen, 2005) ولقد بين

حيااث تاار  أن ، عااادلالكاماال والو يكااافال ، وهااي اإلفصاااحالمعلومااات التااي ساايتم الكشااو عنهااا

لضامان   ،يشير إلى الحد األدنى الذي ينبغي أن يكون اإلفصااح عان المعلوماات  ،اإلفصاح الكافي

تضليل البيانات المالية للمستخدمين، فيما يتعلق باإلفصااح العاادل واإلفصااح الكامال اعتبارهم  عدم

ماان حيااث إنااه يعماال علااى   ،أكثاار إيجابيااة، ألنااه يعتقااد أن اإلفصاااح العااادل يتضاامن هاادفًا أخالقيًااا

كامال يمكان اعتباار هاذا الكشاو ال ساتخدمين،لجمياع الم  ،استجابة متوازنة لالحتياجات المعلوماتية

بأناه ينظار  : (Hendreksen, 2005) يضايو ،تقديم جميع المعلومات ذات الصلةل بمثابة عرض

ل فصاح الكامل على انه عرض للمعلومات الزائادة، وبالتاالي فهاي غيار مناسابة، ألن الكام الكبيار 

 ويجعل  الجوهرية، من المعلومات يؤدي إلى عرض تفاصيل غير مهمة بطريقة تحجب المعلومات
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ً  المالئم اإلفصاح يكون أن يجب ذلك ومع التفسير، صعبة المالية قاريرالت  وال ،وكاامالً  وعادالً  كافيا

 .الصحيح إطارها في استخدمت إن ةالثالث المفاهيم بين جوهرية اختالفات توجد

إلااى أن هناااك اتجاااهين ل فصاااح المحاساابي، االتجاااي  : (1990يشااير )الشاايرازي, كمااا 

المجتمع المالي، وخاصة المستثمر العادي، يتمثل االتجاي  لمعاصر، ألنه يعتقد أنالتقليدي واالتجاي ا

علااى اسااتخدام  التقلياادي فااي اإلفصاااح الوقااائي الااذي يهاادو إلااى حمايااة ماان لديااه قاادرة محاادودة

  ،التقاارير المالياة مضاللة عن طرياق الكشاو عان المعلوماات بطريقاة ال تجعال المعلومات المالية،

 ،اإلعالمايأو  التثقيفايفصااح اإل فاي يتمثال فيعتقاد أناه  ،اني وهاو االتجااي المعاصارأما االتجاي الثا

، نتيجة لظهور الطلاب علاى اإلفصااح عان المعلوماات مالئمةوالتي ظهر نتيجة األهمية المتزايدة لل

 وإنمااالتركياز علاى المعلوماات المناسابة للمساتثمر العاادي،  بحياث لام يعادالمناسبة التخاذ القرار، 

ع نطاق اإلفصاح ليشمل أيًضا اإلفصاح عن أي معلومات ذات صلة قد تحد من إمكانياة تحقياق اتس

بساابب االعتماااد علااى مصااادر أخاار    ،مجموعااات معينااة لمكاسااب علااى حساااب الفئااات أخاار 

 للمعلومات.

 القاوائم فاي ةيائيالب باألنشاطة المتعلقاة للمعلوماات "عارض بأناه ئاييالب اإلفصااح عارويو

 رشاديو ئاي،يالب األداء ميايتق عناد ةياالمال المعلوماات مساتخدمي مهماة سهلي مما ،وريةير الدوالتقار

 .(2017)عمر،  ة"يئيالب بالنفقات تعلقيبما  قراراتهم

التااي بمقتضاااها يااـتم عااـرض المعلومااـات الخاصااـة  ،مفهااوم اإلفصاااح البيئااي يتمثاال بالعمليااة إنم    

لشركة ألنشطتها اليومية، وبيان ماـد  اساتجابة الشاركة والناتجة عن ممارسة ا ،بااللتزامات البيئية

، لهـذي االلتزامات حتى يتمكن أصاحاب المصاالح المختلفاة مان الحصاول علاى المعلوماات الالزماة

 .(2005 العزم، أبوللتخطـيط والرقابـة وتقييم األداء )

اً، إال أن على الرغم من أن مفهاوم اإلفصااح هاو تعرياو واحاد ساواًء كاان محاسابياً أم بيئياو

فهاو يقتصار علاى عارض نتاائج األعماال فاي ضاوء  ،المالحظ بالنسابة ل فصااح المحاسابي التقليادي

السياسات والمفاهيم المحاسبية، فهو قد ال يعكس ماا يناتج عان ممارساة الشاركات المختلفاة ألنشاطتها 

المرتبطاة فاي  من آثار بيئية سلبية؛ مما يؤدي بالنتيجة إلى وجود نقص في عملية عارض المعلوماات

وعلى وجاه الخصاوص المعلوماات المتعلقاـة بالتكاـاليو والمطلوباات  ،نشاط المنظمة في مجال البيئة

البيئية، وهذا بدوري يشكل أحد التحديات التي واجهت المحاسبة في السنوات األخيرة والتاـي زاد فيهاا 

تلااوث والهاادر فااـي المااـواد واتسااع ليشاامل اآلثااار الساالبية الناجمااة عاان ال ،نشاااط الشااركات الصااناعية

 .(2013  الـسامة الخطرة على البيئة المحيطة بهذي الشركات )الراشد، 
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 والمحتاو  المساتفيدون هما أساسيين عنصرين على يقوم بأنه نجد ،رأكث التعريو وبتحليل

 تنااول يمكان بأناه (،2018ير  )إلياس،  الموضوع، في المحاسبية لألدبيات اإلعالمي، وباالستناد

 :يلي فيما البيئي اإلفصاح فهومم

ويطلق عليهم أصحاب المصلحة، مما يعني  ،من المجتمع مختلفةً  يمثلون أجزاءً  المستفيدون:  .1

توسيع اإلفصاح لألطراو األخر  الذين ليس لديهم عالقة مالياة متبادلاة ماع المؤسساة، ولكان 

وبااالنظر إلااى تعاادد  ،اماال المؤسسااة مااع القضااايا البيئيااةلااديهم مصااالح مشااتركة فااي كيفيااة تع

فإن ذلك من شأنه أن يفرض على المؤسسة الحاجاة  أصحاب المصلحة واحتياجاتهم المختلفة، 

إلى الموازنة بين مصالحها ألنها ستكون خاضاعة لمساؤوليتها، وهاو ماا يانعكس فاي المحتاو  

 المستفيدين من المعلومات.أساسي باحتياجات أصحاب المصلحة واإلعالمي المرتبط بشكل 

 أصاحاب الحتياجاات االساتجابة علاى قاادرا يكاون ألن ضارورة هنااك :لمحتوو  اإلعالمويا .2

 حسااب علاى طارو مصالحة تعظايم إلاى ياؤدي ال الاذي وبالشاكل مان المعلوماات، المصاالح

 :فإن يحقق ذلك وحتى آخر طرو مصلحة

 تعلاق اءساو الطبيعية بيئتها مع المؤسسة بتفاعل المرتبطة القياس نتائج ليشمل يمتدالمضمون:  .3

 .المستقبل أو الماضي أو بالحاضر األمر

 الكمياة، المعلوماات فاي تتمثال أخار  تعبيار أسااليب لتشامل تمتادأماا اللغاة اإلعالمياة: 

 أنفاي حاين . أفاالم أو صاور أو بيااني تمثيال شكل على أو سردي شكل في تظهر والتي والوصفية

 .ها المؤسسة مناسبة لتعدد المحتو يمتد ليشمل جميع وسائل اإلعالم التي ترا  ،طريقة العرض

وخصائص المعلومات المراد الكشو عنها، من تقارير منفصلة عن التقارير السنوية، علاى مواقاع 

 المؤسسة، أو اإلعالنات التلفزيونية.
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 البيئي: اإلفصاحتصنيفات  2-4

اإلفصاح ؛ ئينوعين من أنواع اإلفصاح البي يمكن التمييز بين من عدمه: االلتزام لوجود طبقا   .1

 (:Jones, 2002شرح ) اإلجباريالبيئي  اإلفصاحالبيئي االختياري، 

 أيالمنشأة عن معلومات بيئية بشكل طوعي، عان طرياق  إفصاحالبيئي االختياري:  اإلفصاح -أ

 تراها مناسبة لعرض بياناتها. إعالميةوسيلة 

البيئية بحكم قاوانين ياتم  من قبل المنشأة عن معلوماتها إفصاح: هو اإلجباريالبيئي  اإلفصاح  -ب

 نشرها عن طريق التقارير السنوية.

 اإللزامياة المحاسابية المعاايير أو القاوانين أو التشاريعات وفق عنه اإلفصاح يتم ما فإن ذلك، وعلى

 هو ما عن تزيدو عنها اإلفصاحالمعلومات التي تم  أما اإلجباري، البيئي اإلفصاح فهو يعتبر ضمن

 .االختياري البيئي اإلفصاح ضمن فهو يعتبر اإللزامية والمعايير تطلباتلتلك الم طبقا مطلوب

 قااد يظهاار اإلفصاااح االختياااري فااي شااكل معلومااات يقصااد بهااا تلبيااة احتياجااات األطااراو،     

أو قد تظهر فاي شاكل معلوماات تفصايلية ألكثار مماا هاو  فالمؤسسة غير مطالبة باإلفصاح عنها، 

نه يمثال اساتكماال لماا تاراي إحيث  ،خضع بشكل عام لتقدير اإلدارةحسب القوانين التي ت  ،مطلوب

ً اإل فصااااح صاااالح مااان المعلوماااات والاااذي يمثااال اإلحتياجاااات أصاااحاب المالتلبياااة  دارة ضاااروريا

ففاي الوالياات المتحادة   ختيارياا فاي معظماه،ااح البيئاي ويعد االفصا اإلجباري الحد األدنى منها، 

ال تاازال معظاام والتااي   ؟ظهاارت أولااى ممارسااات االفصاااح البيئااياألمريكيااة وبريطانيااا مااثال أياان 

باالرغم مان ظهاور بعاض القاوانين التاي تلازم  المعلومات التي تفصح عنها المؤسساات إختيارياة، 

فصاح عن قضاياها البيئية خصوصاا فيماا يتعلاق باإل ،المؤسسات خاصة المقيدة منها في البورصة

 التاي القاوانين مان وباالرغم أناه إلاى (،Aburaya, 2012) شيرفت  بتأثيراتها على البيئة الطبيعية،

 وأن المؤسساات كبيار، بشاكلاختياريااً  يازال ماا البيئاي اإلفصااح أنم  إلاى  ،بريطانياا فاي صادرت

 .به للقيام طوعية وبصورة والدولية المحلية والمبادرات اإلرشادات من بالعديد تسترشد البريطانية

 الخاصاة القاوانين فعالياة ، عادم(Petters and Romi, 2003) وفاي نفاس الساياق يار 

 قادرة عادم إلاى ذلاك يعاودو عناه، فصااحاإل الواجاب األدناى بالحاد لكونها تكتفي  ،البيئي باإلفصاح

 نتيجاة  ،عناه اإلفصااح المؤسساات علاى يتوجاب ماا الاذي دتحديا علاى والمهنياة الحكومية الجهات

 المفصاح البيئياة المعلوماات يجعال مان ماا وهاو  ،المصاالح أصاحاب احتياجات في والتباين التنوع

 والضاغط تصاعد االهتمام مقابل في  البيئية، قضاياها مع للمؤسسة الحقيقي التعامل تعكس ال عنها

 .فصاحاإل من مزيد نحو المصالح أصحاب طرو من
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ً  البيئي اإلفصاح يكون أن يمكن لمدلولة المعلومة البيئية: طبقا   .2 ً  أو إيجابيا ً  أو سلبيا مثاال  حيادياا

 أن: (Patten and Crampton, 2003) ير  ذلك

 البيئة. مع بتناغم تعمل المؤسسة بأن تفيد التي المعلومات عن عبريِ البيئي االيجابي:  اإلفصاح -أ

 للماوارد كمادمر تعمال المؤسساة باأن تفياد التاي المعلوماات عان يعبار البيئي السالبي: اإلفصاح -ب

 الطبيعية.

ً  تصاوراً  للقار  تعطي ال التي المعلومات عن : يعبرالبيئي الحيادي اإلفصاح -ج  عان طريقاة دقيقاا

 البيئية. قضاياها مع تعامل المؤسسة

، إلااى أن اإلفصاااح البيئااي اإللزامااي (Gowan and Gadenne, 2005) قااد توصاالو

بخالو اإلفصاح البيئي االختياري الذي تهيمن   ،متوازن من حيث وجود معلومات إيجابية وسلبية

 لمعلومات اإليجابية مقارنة بالمعلومات السلبية.عليه ا

 إلاى األطار القانونياة يمكان أن يقاود اإلدارة إلاى اساتخدام اإلفصااح حاجاةال وأوضحوا أنم  

من خالل التركيز على المعلومات اإليجابية في مدح الاذات، أي تجميال صاورة المؤسساة،  ،البيئي

 مصلحة لتمكينهم من اتخاذ القرارات. بدالً من إيصال المعلومات المناسبة ألصحاب ال

أصاااحاب المصاااالح بماااا فااايهم يمكنناااا أن نااار  االهتماااام المتزاياااد الاااذي أظهاااري مختلاااو 

من حياث  ،على قرارات اإلدارة اً كبير اً تأثير يمكن أن يكون  ،المساهمين بالقضايا البيئية للمؤسسة

السالبية يمكان أن يضار بسامعة خاصة وأن الكشو عن المعلوماات  قدم المؤسسة بطريقة إيجابية، 

 المؤسسة، وقد يؤدي ذلك إلى ردود أفعال من أصحاب المصلحة تهدد بقائها واستمراريتها.

 

 :ومجاالته ئييالب اإلفصاح اتجاهات 2-5

 للدراساات جاةينت ئاييالب اإلفصااح عان األداء مجال في مختلفة وأبعاد اتجاهات ظهرت لقد

 :(2، 2012)بدوي،  يلي مايف إيجازها مكني ةيقيالتطب والنماذج

 علاى عملهاا هياف تازاول الاذي والمجتماع الشاركة نشااط عاةيطب تاؤثر اإلفصواح: نطاق ثيح من .1

 :تيةاآل األشكال أخذيو ئييالب األداء معلومات عن اإلفصاح مد  أو نطاق

 القاوائم فاي اإلفصااح ةيائيالب المناافع قيماة عان اإلفصااح دون فقط ةيئيالب ويالتكال عن اإلفصاح −

 مستقلة. ريتقار في أو ةيديالتقل ةيالمال

 القاوائم ضامن أو مساتقلة ريتقاار فاي ساواءً  ةيائيالب والمناافع ويالتكاال مان كال عان اإلفصااح −

 .ةيديالتقل
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 :اإلفصاح شكل ثيح من .2

 شاملي كماي وصافي أو إنشاائي وصافي شكل في ئييالب األداء عن اإلفصاح تمية: يوصف ريتقار −

 .لنسبوا واإلحصاءات األرقام بعض

المعلوماات التاي تعكاس القضاايا البيئياة للشاركة هاي كمياة بحتاة، مثال كمياة  ة: إنم ياكم ريتقار −

 انبعاثات الغازات 

 ديتحد من تمكن ةيمال صورة في ئييالب األداء عن معلومات على الحصول مكنية: يمال ريتقار −

 .ئييالب النشاط من والعائد التكلفة

ماان خااالل السااماح ، شااأنه أن يحساان جااودة الكشااوأن هااذا القياااس الكمااي ل فصاااح ماان 

الجهد الذي تبذله المؤسسة فاي مجاال معاين مان المساؤولية االجتماعياة، مقدار  بتحديدي أو توضيح

ً لااايس لهاااا معناااى صاااحيح أن البياناااات الكمياااة  (،Jones 2002)ويااار  إذا لااام تكااان مدعوماااة  ا

ة ضمان التوازن بين المعلومات إلى ضرور وير  باإلفصاحات الوصفية التي يضعها في السياق،

  الكمية والوصفية

إن اإلفصاااحات التااي تسااتند فقااط إلااى المعلومااات النقديااة لاان تكااون كافيااة للسااماح ألصااحاب 

 اإلعالمياةدالالتهاا  اعتبااركاون   اتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضايا البيئية للمؤسساة،بالمصلحة 

ً ير ، وأشضعيفة إناه أكثار   ، من المعلومات فاي صاين نقدياة وغيار نقدياةإلى أن المؤسسة تقدم مزيجا

 (.Raar, 2002) نفعية وذات مغز ، ويساعد أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات

بحياث يمكان التحقاق  الابعض، هذي تكمل بعضها صين المما سبق يمكن مالحظة أن جميع 

ً منها مع فت الشركة عن نيتها في شراء إذا كش  سيزيد البعض من فائدة المعلومات المفصح عنها، ا

ويكفي ذكر المبلن الاذي ساتكلفه هاذي اآلالت، ألن المعلوماات هناا غيار كاملاة،  ،آالت لحماية البيئة

ً ولكان إذا كاان هاذا اإلفصااح مادعوم ويمكن أن تكون مضارة بموقاو المؤسساة، ،ومعناها ضئيل  ا

ادة فائادة المعلوماات بحياث إلاى زيا ،بتعليق سردي، مماا يوضاح ناوع اآللاة والغارض مان اقتنائهاا

تصبح المعلومات ذات مغز  أكبر، واألمر نفسه إذا أضفت، على سبيل المثال، كمية التلوث الذي 

التخلص منه، سيزيد من فائدة هذي المعلومات، إذن القدرة على االعتماد عليها مان  اآللةيمكن لهذا 

موقاو المؤسساة نحاو تحادياتها  التخاذ القرارات وللمساعدة في توضيح ،جانب أصحاب المصلحة

 قضاياها البيئية. اتجايمن حيث كونها حريصة على تحمل مسؤولياتها  ،البيئية
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 اإلفصاح: موقع ثيح من .3

 ضامن وملحقاتهاا أو ةياديالتقل القاوائم عان مساتقلة ةيائيب ريتقاار ضامن األداء عان اإلفصاح تمي −

 للشركة. ةياالجتماع ريالتقار

 المعلوماات أن باعتباار  ،ةياديالتقل ةياالمال القاوائم صلب في ةيئيالب اتالمعلوم عن اإلفصاح تمي −

 األداء عن تفصح أن الشركة على جبي ثم ومن متكاملة،  وحدة ةياالقتصاد والمعلومات ةيئيالب

 .الشامل

 .اإلدارة مجلس ريتقر في أو للشركة السنوي ريالتقر في ةيئيالب المعلومات عن اإلفصاح تمي −

 

 :ئييالب اإلفصاح متطلبات 2-6

، 2002 وهاي )عباد هللا، لنجاحه الالزمة ةيسيالرئ المقومات في ئييالب اإلفصاح متطلبات تتمثل

450): 

 ئي:يالب لإلفصاح العامة المتطلبات .1

 هذا نجاح اتيعمل هايإل تستند التي ةياألساس الركائز ئييالب ل فصاح العامة المتطلبات تمثل

 مل:وتش أهدافه قيتحق في اإلفصاح

 ئاييالب باإلفصااح والمتعلقاة المقبولاة ةياالمهن رييالمعاا وضاع تاوليي، قاوي مهناي ميتنظا وجود −

 قها.يتطب ومراقبة

 عيائاة، وتوقيالب ةياحما ونظام نيلقاوان المشاروعات ذياتنف مراقباة ىتتاول  ،ةيحكوم أجهزة إنشاء −

 ن.يالقوان تلك تخالو التي الشركات على ةيالمال ريوغ ةيالمال العقوبات

 اإلفصااح لجعال ،ئاةيالب أنصاار وجماعاات ةيالمحاسب ةيوالمهن ةيالعلم والمنظمات الدولة لدخِ ت −

ً  ئييالب ً  تسابب التاي ،للشاركات بالنسابة أولى كخطوة إلزاميا  البتارول صاناعة ئاة، مثاليللب تلوثاا

 عياجم مساتو  علاى اإلفصااح ميتعما إلاى ةيالنها في ؤديي مما  ،ةيواألدو واألسمدة واالسمنت

 .ركاتالش

 علاى تعتمد  ،ةيئيالب باألنشطة الخاصة والمنافع ويالتكال اسيلق  ،ةيوعمل ةيعلم سييمقا وجود −

 س، وأنييالمقا هذي في الثقة دعمي مما ةياآلل الحاسبات واستخدام  ،واإلحصائية ةيالكم بياألسال

 ئااتياله ممثلايو  ،نييالاداخل نيوالمحاساب نييالماال نيالمحلل من عمل قيفر اسيالق ةيبعمل قومي

 .اسيالق هذا نتائج في والعدالة ةيالموضوع قيلتحق ،المتخصصة ةيالعلم
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 ويتكاال معالجاة فاي الشاركة تتبعهاا التاي هاايعل المتعاارو ةيالمحاساب اسااتيالس عان اإلفصاح −

 ة.يئيالب األنشطة ومنافع

 عنهاا رياقروالت ةيائيالب األنشاطة مراجعاة ، شامليل اتهيومسائول الخاارجي المراجاع دور ريتطو −

 ئي.يالب اإلفصاح في ةيوالموضوع الدقة قيلتحق

 (:Toms, 2002: 257) ئييالب لإلفصاح الخاصة المتطلبات .2

 ئي، وتشمل:يالب ل فصاح الالزمة ةيوالكم ةيالمال اناتيالب من ةياألساس اتيالمحتو هي

:  وهاي ةيالرأسامال ةيائيبال ويالتكاال مثال:  ،ةيائيالب والمناافع ويبالتكاال المتعلقاة ةياالمال انااتيالب −

 التلاوث، أساباب إزالاة أو لمناع  ،المتطاورة ةياالتكنولوج ةياالتقن ذات األصاول اقتنااء ويتكاال

 األخر . ةيالرأسمال ويالتكال نيوب نهايب والفصل

ر وحفاظ والاتخلص مان يو تادويتكاال:  مثال ، الشاركة تتحملهاا التاي ةياالجار ةيائيالب ويالتكاال −

 .ةيالصناع ةيللعمل الضارة المخلفات

ئاة يالب ةياحما ونظام نيلقاوان الشاركة مخالفاة عان الناجماة والمحتملاة ةياالحال ةياالمال األعبااء −

 .ضاتيوغرامات وتعو وجزاءات

 الخاصاة ةياوالفن ةياالكم انااتيالب تشامل ئاي:يالب بااألداء ة( المتعلقاةياة )الكمياالمال ريغ اناتيالب −

 والمخلفاات االنبعاثاات ةياكم :مثال ةيائيالب تهايئولبمسا للوفااء  ،الشاركة تتبعهاا التاي اسااتيبالس

 أو معالجتهاا تميا التاي المخالفاات ةياوكم  ،مراحلهاا كافاة فاي ةيااإلنتاج ةياالعمل عان الناتجاة

 عادد فاي االنخفااض ةياوكم ..رهاايوغ طاقاة – المادخالت خاماات فاي الوفرة ةيوكم ،رهايتدو

 نيتحس عن الناتجة عاتيالمب في ادةيالز ةيالتلوث وكم جةينت ،بأمراض نيالعامل نيباإلصابات 

 التناوع لعناصار فتيأضا التاي واألشاجار الخضاراء والمسااحات  ،ئاييالب األداء مساتو 

 .ولوجييالب

 :البيئي اإلفصاحمنافع  2-7

تم التوصل إلى أن السوق المالية تقيم بشكل إيجابي إفصااح المؤسساات عان نفقاتهاا الرأسامالية 

األداء البيئااي الساالبي،  ذات مؤسسااتالة للمؤسساات ذات األداء البيئااي الجيااد دون وهااذا بالنسااب البيئياة، 

تتمتاع بمجموعاة مان المزاياا بسابب تحمال  أن ,كما هو متوقاع مان المؤسساات ذات األداء البيئاي الجياد

مزاياا التكلفاة (، Green Goodwill) مسؤولياتها البيئية مان خاالل الحصاول علاى الشاهرة الخضاراء

 السالبي البيئاي األداء ذات المؤسساات أن حاين في  معها، التنافس تكلفة وارتفاع ،راالبتكا اتبفعل عملي

 سابيل فاي ، مساتقبلية نفقاات إثرهاا علاى تتحمال التزاماات تواجاه فهاي ذلاك مان وبادالً  لمزاياابا تتمتع ال
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 أن بينت كمال, المتثاا هذا نتيجة عوائد هناك يكون أن دون ن،القواني تتطلبه ما وفق البيئي أدائها تحسين

 عنهاا مفصاح غيار بيئية التزامات وجود عن بالبحث تهتم  ،خالل المستثمرين من خاصة المالية السوق

 مزياد إلاى  ،عليهاا العثاور حالاة فاي المساتثمرين نظر وجهة من سيتبلور ما وهو  ،المؤسسة طرو من

 ,Clarkson, Li, Richardson) المؤسساة مساتقبالً  ساتتحملها التاي الرأسامالية البيئياة النفقاات مان

2004.) 

ومخااوو األساواق   تم التوصل إلى أن هنااك عالقاة باين قارار اإلدارة باإلفصااح البيئاي،

المالية والضغوط اإلعالمية، بناًء علاى حقيقاة أن الساوق التمويلياة والصاحافة مهماان للغاياة لبقااء 

تحسااين ساامعتها أو العماال داخاال ماان خااالل تمكينهااا ماان   ،واسااتمرارية المؤسسااة فااي المسااتقبل

المجتمااع، وأن هناااك حاجااة للمعلومااات البيئيااة ماان أجاال اسااتخدامها للتنبااؤ باألرباااح المسااتقبلية أو 

ووجدت الدراساة أن توسايع نطااق اإلفصااح البيئاي يجعال  ،ثير على محتو  التقارير الصحفيةللتأ

ً اعد أيضالمستقبلية أكثر دقة، ويستوقعات المحللين الماليين لألرباح  في تقليل التشتت في توقعات  ا

التي يمكن أن تنجم عن المعلوماات الصاادرة عان وساائل اإلعاالم، خاصاة فيماا  ،المحللين الماليين

 (.Aerts, Cormeir, Magnan, 2008) سية البيئيةيتعلق بالمؤسسات الحسا

المالياة تحتااج  األساواقاإلفصاح البيئي يؤثر على مخاوو الساوق المالياة، علاى أسااس أن  نم إ

ويل، وهذا يفرض على اإلدارة، عندما تحتاج إلى زيادة حجم التم  ،وق به بشكل متزايدإلى إفصاح موث

ت جووِ  ،اللجوء إلى اإلفصااح البيئاي د أن عادد المارات التاي زادت فيهاا المؤسساات مان تمويلهاا يارتبط ــا

 (.Barth, Mcnichols, facotors, 1997) بشكل إيجابي بمستو  اإلفصاح البيئي

هنالك من توصل إلى أن اإلفصاح البيئي يؤدي إلى الحاد مان عادم تناساق المعلوماات باين 

بًا على المؤسسة وأصحاب المصلحة، مما يعزز الثقة بين الطرفين ومعدل المشاركة، والتأثير إيجا

ً قيمته السوقية، أشير أيض عي في تقليل إلى أن اإلفصاح البيئي له تأثير أقو  من اإلفصاح االجتما ا

عدم تناسق المعلومات، خاصة عند الكشو عان وجاود مخااطر لتحمال الحقاوق أو التعويضاات أو 

  (.Cormier, Ledoox, Magnan, 2011) الدعاو  القضائية

(، إلاااى أن اإلفصااااح البيئاااي، وخاصاااة المعلوماااات Milne, Patten, 2002توصااال )

إنشاء عالقات عامة للمؤسسة، ألنه وأظهارت اإليجابية، يمكن أن يكون أكثر من مجرد نشاط يفيد 

الدراسااة أن هناااك رد فعاال إيجااابي ماان المسااتثمرين علااى قاارارات االسااتثمار طويلااة األجاال اتجاااي 

 الشركات ل فصاح عن التزاماتها البيئية.

  ،هناااك عالقااة إيجابيااة بااين مياال المنظمااة إلااى اإلفصاااح الطااوعي عاان قضاااياها البيئيااة نم إ

سوق فإنها ترسل إشارات إلى ال  ،من خالل التوسع في الكشو عن هذابحيث يتم وقيمة المؤسسة، 
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 ،ما يرحب به المستثمرون هو أن الشركة تتمتع بمزايا تنافسية عالياة ،توضح أدائها البيئي المتميز

 مما ينعكس إيجاباً على توقعات المستثمرين لألرباح   ،والتزامات بيئية أقل من المؤسسات األخر 

 .(Clarkson, Fang, Li, Richardson, 2013قبلية للمؤسسة )المست

يااؤثر علااى قيمااة المؤسسااة، حيااث   ،التوصاال إلااى أن جااودة اإلفصاااح البيئااي الطااوعي تاامم 

 ،وتكلفاة رأس الماال مان ناحياة  ،وجدت الدراسة أن هناك عالقة سالبية باين جاودة الكشاو البيئياة

ذلاك أن المؤسساات التاي  ،أخر  ناحيةلية المتوقعة من نقدية المستقبوعالقة إيجابية مع التدفقات ال

تتحمل مسؤولياتها البيئية وتوفر المعلومات التاي تفياد فاي ذلاك مان خاالل اإلفصااح عنهاا، لتجناب 

أو االلتازام بالتعامال ماع  ،العديد مان التكااليو التاي قاد تنشاأ عان التقاضاي أو المطالباة باالتعويض

وأداء مااالي   ،لتااي تساامح لهاام باالسااتمتاع بمبيعااات أعلااىأضاارار التلااوث، واماان حيااث المسااتقبل 

بسبب تفضيل أصحاب المصلحة للتعامل مع هذا النوع من المؤسسات باإلضافة إلى ذلك،  , أفضل

فإن اإلفصاح البيئي يقلل من عدم تناسق المعلومات بين اإلدارة والمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة 

من ثم تقليل تكلفة شراء األوراق المالية للمؤسسة، والطلب على  وزيادة ،السيولة في السوق المالية

 (.Plumlee, Brwon, Marshal, 2010) العمليات، مما يترجم إلى انخفاض تكلفة رأس المال

 ً ماان خااالل  ،بعااض المؤسسااات ترساال إشااارات إلااى أصااحاب المصاالحةهنالااك  ،وأيضااا

تمانحهم سامعة بيئياة تعكاس اتسااع والتي تتضمن معلومات ذات صلة وقيماة  ،اإلفصاح البيئي

وأن اكتسااب الشاركة  ،هم عان المؤسساات األخار التي تمياز ،نطاق استجابتهم للقضايا البيئة

إن تميز  ،يمنحها ميزة تنافسية طويلة األجللهذي السمعة البيئية مورًدا فريًدا وقيت ًما للشركة مما 

ين المسااتثمرين بشاأن وجااود آفاااق يقلاال مان عاادم يقا ،الشاركة ماان حياث الساامعة البيئياة الجياادة

مستقبلية للشركة، ويؤدي إلى تمكين المساتثمرين مان توقاع األربااح المساتقبلية بشاكل أفضال، 

، ويمكن أن ينعكس ذلاك فاي شاراء األوراق المالياة للمؤسساة لديهممما يؤدي إلى تعزيز الثقة 

(Hussainey and Salama, 2010). 

بسااابب مخااااوو  ،كبيااارة لتحساااين سااامعتها البيئياااةتباااذل جهاااوًدا هنالاااك المؤسساااات التاااي 

المستهلكين المتزايدة بشأن سالوكهم البيئاي، ويانعكس هاذا فاي تضامينها للسامعة البيئياة عناد اتخااذ 

أن اإلفصااح البيئاي يزياد مان  قرارات الشراء، ماع مايلهم إلاى طلاب منتجاات صاديقة للبيئاة، وجاد

 ،ي مااوقفهم تجاااي الشااركات الصااديقة للبيئااةمصااداقية الشااركة مااع المسااتهلكين ويغياار بشااكل إيجاااب

 ,Moon)المستهلكين لشراء منتجااتهم. كماا أشاار رغبة وتتميز بأداء بيئي جيد، كما أنها تزيد من

إلى أن المستثمرين والمقرضين ومؤسسات اإلقراض يأخذون السمعة البيئية في االعتبار  ،(2002

ه تجنب أي مخاطر محتملة ين، ألن ذلك من شأنعند اتخاذ قرارات االستثمار أو اإلقراض أو التأم

 .إلى عالقة االرتباط االيجابية المحتملة بين األداء البيئي واألداء االقتصادي استناداً وهذا  ،قد تنشأ
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تساتخدمها  ،ساتراتيجيةاإلى أن الكشو البيئاي هاو طريقاة  ،(O’Donovan, 2002وجد )

لااذلك تلجااأ المؤسسااات إلااى   ،قبلية لوجودهاااجنااب أي تهدياادات مسااتالمنظمااات الحساسااة بيئيًااا لت

اإلفصاح البيئي كوسيلة تسمح لها إما باكتساب الشرعية أو تقويتها أو إصاالحها حساب الموضاوع 

والتي ينبغاي أن تثيار رد فعال مان أصاحاب المصالحة أو  ،حدث البيئي الذي تواجهه المؤسسةأو ال

 المجتمع ككل.

بنااًء علاى حقيقاة  ،فعالة لشارعية األعماال التجارياة و أداةاإلفصاح البيئي ه نم تم التوصل إلى أ

حتااى تااتمكن ماان تنفيااذ أنشااطتها، اكتساااب   ،أن الشاارعية تعماال كمااورد يجااب علااى المؤسسااة أن تخلقااه

يهاتم  ،علاى المنظماة أصاحاب المصاالح ورد فعال  ،الشرعية مهم للتأثير علاى تصاور وفهام األطاراو

عله المؤسساات بالبيئاة، وهاذا القلاق يتزاياد ماع التغطياة اإلعالمياة المجتمع بشكل متزايد بما يمكن أن تف

علاااى هاااذي ماااا يشاااكل ضاااغطا فعلياااا ، ذات الحساساااية البيئياااةالمتقدماااة ألنشاااطة المؤسساااات، خاصاااة 

التأكيااد فااي الوقاات نفسااه علااى أن  هااوالمؤسسااات، والااذي يمكاان أن يشااكل تهديااًدا لبقااائهم، مااا تكشاافه 

تي يجب استخدامها إلثبات أن المؤسسات تتحمل مسؤولياتها البيئية، وهو اإلفصاح البيئي هو الوسيلة ال

البيئااي  األداءذات أماار مفيااد إلضاافاء الشاارعية المسااموح بهااا علااى أسااهمها والتمييااز عاان المؤسسااات 

 .(Kuo and Chen, 2014) فاعليةأكثر بشكل لتعظيم قدرتها التنافسية السلبي، 

سات السابقة، فإنه يمكن التمييز باين ناوعين مان المناافع إلى ما توصلت إليه الدرا واستناداً 

 .(2018)إلياس,  البيئي باإلفصاحالتي يمكن أن تعود على المؤسسة من جراء قيامها 

وتتمثل فاي تحساين صاورة المؤسساة، وبنااء السامعة البيئياة بماا ياوفر لهاا  منافع إستراتيجية: .1

 إلى: ميزة تنافسية عن بقية المؤسسات األخر  وبما يؤدي

 .واستخدام الموارد المتاحة اتعزيز وتحسين فرص وصوله −

 .االستفادة من فرص التسويق الناتجة عن الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات الخضراء −

لاى القايم األخالقياة جذب واستيعاب رأس المال من المستثمرين والمقرضين الذين يحافظون ع −

 .المالية في معامالتهم

 تحفيز وجذب الكوادر البشرية المؤهلة.زيادة الوعي وال −

 توقع أي حمالت إعالمية مصاحبة للحوادث البيئية حتى ال تضر بسمعتها. −

 .توقع أي قوانين مستقبلية قد تفرض عليهم التزامات مكلفة −

 .زيادة التكاليو المقابلة للمنافسين مما يفرض عليهم تكاليو باهظة لتحقيق ذلك −
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لتمكينها من التأثير على قاراراتهم بحياث يكاون ذلاك  ،لمصلحةفتح حوار بينها وبين أصحاب ا −

كل هذا  ،من المعلومات البيئية ،في مصلحة المؤسسة من خالل معرفة اهتماماتهم واحتياجاتهم

 يوفر العديد من الفوائد المالية.

 منافع مالية، وتتمثل في: .2

 .الطلب على شراء األسهم مما أد  إلى زيادة قيمة السهم −

 .فة الحصول على رأس المالتقليل تكل −

 .لطلب على شراء منتجاتها مما يؤدي إلى زيادة األرباح والسيولة  −

 .تقليل العقوبات والتعويضات التي قد تتعرض لها −

 .الحصول على دعم الدولة −

 .المعاملة الضريبية المميزة −

 ئي:يالب اإلفصاح ةيأهم 2-8

تياجات المختلفة ألصاحاب المصاالح البيئي في تلبية االح اإلفصاحيبرز لنا بوضوح أهمية 

البيئي  فاإلفصاح ،ماية مصالحهم المختلفةوالمجتمع بشكل عام، بما يمكنهم من ترشيد قراراتهم وح

 : لكل منذو أهمية 

إنها تسامح لهام بتجناب المخااطر المرتبطاة بظهاور االلتزاماات غيار  المستثمرين والمساهمين، .1

شااركة، والتااي يمكاان أن تااؤثر علااى التاادفقات النقديااة التااي قااد تنشااأ فااي المسااتقبل لل ،المتوقعااة

 المستقبلية للشركة، وبالتالي تؤثر على قدرة المؤسسة على تحقيق الربح.

الدائنين والبنوك، يمكنهم حماية ديونهم للمؤسسة من مخاطر عادم القادرة علاى الساداد، وكاذلك  .2

يمكان أن  ،الهم فاي أنشاطةحماية سمعتهم التي يمكن أن تتضرر من خالل إمكانية استخدام أمو

 تضر بالبيئة. 

ناة وعالياة الجاودة وصاديقة العمالء والمستهلكون، أنها تسامح لهام بالحصاول علاى منتجاات آم .3

يتيح ذلك للعمالء تجنب المدخالت التي يمكن أن تجعل منتجاتهم ضارة بالبيئاة، وكاذلك ، للبيئة

القااتهم ماع المؤسساات ذات الحفاظ على سمعتهم في السوق والتاي يمكان أن تتضارر بسابب ع

األداء البيئي السيئ، وكذلك بالنسابة للمساتهلك. باإلضاافة إلاى الحفااظ علاى صاحة الفارد، فإناه 

 يتعلق أيًضا بالحفاظ على البيئة المحيطة.
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العمااال، يمكاانهم ماان الحصااول علااى المعلومااات التااي تفيااد فااي إتباااع المؤسسااة تاادابير الصااحة  .4

 ل.والسالمة المهنية بأماكن العم

الجهات الحكومية وواضاعي السياساات، وهاي تسامح لهام بتجناب االساتنزاو المفارط للماوارد  .5

الطبيعية، وأي ضرر على صحة وسالمة المجتمعات، بسابب المخااطر االقتصاادية والسياساية 

 إدراج المعايير البيئية في ممارساتهم. وعدم ،الناتجة عن عدم احترام المؤسسات للقوانين

حكومية، على وجه الخصوص المنظمات البيئياة ومنظماات حقاوق المساتهلك المنظمات غير ال .6

من حيث  ،والنقابات العمالية، مما يسمح لهم بمعرفة السياسات واالتجاهات المستقبلية للمؤسسة

تجنااب الضاارر البيئااي وتحقيااق التنميااة المسااتدامة، والحفاااظ علااى المااوارد الطبيعيااة واالهتمااام 

 بالصحة والسالمة العامة.

المجتمعات المحلية، يمكنهم من حماية المناطق الجغرافية التي يقطنون بها من التأثيرات البيئية  .7

 السلبية.

مااد   المجتمااع، بشااكل عااام يمكاانهم ماان تكااوين رأي حااول نشاااط المؤسسااة، والحكاام علااى .8

  (ACCA, 2001)،(Giovanno Azzone, 1997 )ة، وفائها بمسؤولياتها البيئي

مانح أصاحاب المصالحة القادرة  :فصاح البيئي يمكن تلخيصها من خااللأهمية اإل نعتقد أنم 

باإلضااافة إلااى مسااؤوليتها  ،علااى مساااءلة المؤسسااة عاان مااد  أدائهااا والوفاااء بمسااؤولياتها البيئيااة

 االقتصادية.

سيسمح لهم توفر هذي المعلومات بتحديد ماد  التزامهاا بمساؤولياتها البيئياة، بماا فاي ذلاك  

البيئية التي يمكن أن تؤثر عليها بناًء علاى اهتمامااتهم، ومان ثام تمكيانهم مان  تحديد مد  المخاطر

 اتخاذ قراراتهم بعقالنية، ويجب أن تحمي حقوقهم ومصالحهم في المؤسسة.

كما نؤمن بأن تحقيق الفوائد التي تعود على المؤسسة وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، 

الطرفين، وهو ضامان بقااء واساتمرارية المؤسساة، التاي يساعد على تحقيق المنفعة المرجوة لكال 

تمثاال نقطااة التقاااء لمصااالح جميااع أصااحاب المصاالحة، وعلااى الاارغم ماان تضااارب مصااالحهم مااع 

اإلدارة ماان جهااة أخاار ، فااإن الجميااع لااديهم مصاالحة مشااتركة فااي البقاااء هم ماان جهااة ومااع بعضاا

  (Robert T Wearing, 2005) واالستمرارية للمؤسسة.

ان أن البقاااء وهااذي االسااتمرارية لاان يماار حتااى تحصاال المؤسسااة علااى المااوارد مثاال ضاام 

الالزمااة للقيااام بأنشااطتها، والتااي لاان تتحقااق إال ماان خااالل الحصااول علااى دعاام ورضااا أصااحاب 

المصلحة، من خالل مراعاة احتياجاتهم وطلباتهم واالستجابة لها، وكل ما سبق يِنظر إليه على أنه 

 . وسيلة فعالة لتحقيق ذلك
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 سالوك ممارساة ةياوأهم ةيائيالب المعلوماات عان اإلفصااح ةيأهم رةياألخ اآلونة في دتيتزا

 اآلتية: لألسباب ئي مناسب وذلكيب

 تميا التاي والمعلوماات انااتيالب فاي التوساع قيطر عن،,العام واإلفصاح العرض اريمع ريتطو .1

 ةياتلب ،للشاركة ئاييالبو االقتصاادي األداء لتشامل والمضمون الشكل ثيح من ، عنها اإلفصاح

 فاي المساتثمرون رغابيال  ثياح ة،يائيالب المعلوماات مان ةياالمال القوائم مستخدمي الحتياجات

 دياتهد إلاى األمار صالي وقاد ئاي،يالب أدائهاا عان تفصاح ال التاي الشاركات أساهم فاي االساتثمار

تضار  التاي لمنتجاتهاا نيالمساتهلك مقاطعاة أو  ،الشاركة أساهم ارياانه جاةينت الشاركة اساتمرار

 .ئةيالب

 دراسات عن األثر البيئي للصناعات المتشابهة. إجراءجل أيشكل قاعدة للبيانات ممتازة من  .2

 يساعد في معرفة المشاكل التي تتعلق في مصادر وتكوين النفايات الملوثة. .3

 ةالمنشاأ وفااء ماد  ميايبتق تعلاقي ماايف  ، ةياالمال القوائم لمستخدمي ةياالقتصاد القرارات ديترش .4

 تفاي التي الشركات في المجتمع ثقة ادةيوز ، التلوث من ئةيالب على المحافظة تجاي اتهايبمسئول

ً يوتشج  ،ةيئيالب اتهايبمسئول  ال التاي المنشاإت علاى الضغط أنشطتها، مع ريوتطو ةيتنم على عا

 (.Muttanachai, 2012) ةيولؤالمس بتلك تفي

شاأة حاول ماا يتضامن بساالمة العملياات وكفااءة الخاوو مان جهاة اإلدارة للمن إزالاةيساهم في  .5

 حماية البيئة. إجراءات

لياتهم في مرحلة مبكرة يسااعد علاى إساهامهم واطالع مالك المؤسسة على طبيعة وحجم مسؤ .6

 مع اإلدارة في تقليل حجم التكاليو المترتبة.

 طةأنشاافااي تااوفير معلومااات عاان طبيعااة   ،تإعاان التكاااليو البيئيااة للمنشاا اإلفصاااحيساااعد  .7

فاي  االلتازامالمترتباة عان  ,المؤسسة، التشريعات البيئية والنفقاات الرأسامالية الفعلياة والمقادرة

 تلك التشريعات، وما يرتبط بها من كلفة وأثر على مركزها المالي، السيولة وعائدات األسهم.

ة التااي تتكباادها المنشااأ اإلضااافيةعاان التكاااليو  إثباتاااتيحتاااج صااناع القاارار وحملااة األسااهم  .8

 مبررات عن المزايا البيئية.
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 :ئييالب اإلفصاح أهداف 2-9

، 2011تتمثال أهاداو اإلفصاااح المحاسابي البيئاي فااي عادد مان األهااداو أهمهاا )نابلسااي، 

  (:Gadin, 2000) (،2007(، )أحمد، 33-23ص

 تميا التاي ت, والمعلوما اناتيالب في التوسع قيطر عن م,العا واإلفصاح العرض اريمع ريتطو .1

 .للشركة ئييوالب االقتصادي األداء لتشمل ,والمضمون الشكل ثيح من عنها إلفصاحا

 المتعلقاة المعلوماات مان، ةياالمال ريوالتقاار القاوائم لمساتخدمي دةياالمتزا اجااتياالحت ةياتلب .2

 انااتيوالب لمعلومااتا نيوتباا نيالمساتخدم هاؤالء تعادد ظال فاي للشاركة البيئياة بااللتزاماات

 لهم. الالزمة

 وفااء ماد  ميايبتق تعلاقي ماايف ةياالمال ريوالتقاار القاوائم لمستخدمي ةياالقتصاد القرارات ديشتر .3

 التلوث. من ئةيالب على المحافظة تجاي تهايبمسئول المنشأة

 الماوارد بكفااءة والتنباؤ لياالتحل فاي ئاةيالب لتلاوث االقتصاادية اآلثاار عان اإلفصااح سااعدي .4

 طيالتخطا ةيافاعل ادةياز إلاى ؤدييا مماا  ،ةيائيالب اتالتغيار ضاوء فاي ، للدولاة االقتصاادية

 .للدولة االقتصادي

 ةياتنم علاى عهايوتشاج  ة،يائيالب بمساؤوليتها تفاي التاي الشاركات فاي المجتماع ثقاة ادةياوز دعم .5

 ال التاي الشاركات علاى الضاغط ادةياز المقابل وفي ،استثماراتها في والتوسع أنشطتها ريوتطو

 تلاوث عان الناجماة األضارار معالجاة أعبااء لهاايوتحم أنشاطتها ميلتحجا  ،ةيلؤوالمسا بهذي تفي

 .ةياإلنتاج اتهايعمل بسبب ئةيالب

من خالل تحساين  , الشركات المماثلة في السوق إزاءالمحافظة على المركز التنافسي للشركة  .6

 سمعتها تجاي األطراو ذات العالقة بنشاطاتها االقتصادية واالجتماعية.

ممااا يضاافي علااى ، للقااوانين والتشااريعات الحكوميااة وغياار الحكوميااة الشااركة إذعااانإظهااار  .7

 لنشاطاتها. وإجازةوجودها صفة شرعية 

فيمااا  ،يمكاان أن تخادم مااالكي الشاركة والعاااملين فيهاا ،ياوفر قاعاادة جيادة للبيانااات والمعلوماات .8

رة علاـى يتعلـق بكفاءة اإلجراءات المتخذة للمحافظة على سالمة البيئة، فضالً عن إطالع اإلدا

 حجـم التكـاليو اإلضافية التي تتحملها في حماية البيئة.
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يساااهم فااي خلااق حالااة ماان  ، سااالمة البيئااة وحمايتهااا ماان التلااوث بااإجراءاتالتاازام الشااركة  .9

مما يقلل من حدة دوران العمل والتكاليو المرتبطة  ،االستقرار النفـسي والصحي للعاملين فيها

 به.

 التلاوث مان عملهاا مواقاع وساالمة البيئاة، حماياة مجاال فاي كةالشار وفعالياات نشاطات يعكس .10

 قاد التاي واإلصاابات األضارار إزاء القانونياة مساؤوليتها يخلاي مماا، السامة المواد والهدر في

 .مماثلة شركات أخر  تسببها

 التخطايط قارارات اتخااذ علاى المعلوماات مساتخدمي البيئياة األنشاطة اإلفصااح عان يسااعد .11

 .البيئة سالمة مجال في والدراسات البحوث تطوير عن فضالً  األداء موتقيي ،والرقابة

 .السوق في وخدمات سلع من الشركة تطرحه بما  ،المستهلكين وقناعة رضا كسب .12

 

 

 :البيئي اإلفصاحمحددات  2-10

إلاااى أن الطوعياااة تغلاااب علاااى قااارار اإلفصااااح البيئاااي، بسااابب غيااااب أو ضاااعو أشااارنا 

 مااا تتركااه للقاارار يخضااع إلرادة اإلدارة، ألنهااا تمتلااك األخياارة ،ونيااةالتشااريعات والمتطلبااات القان

هي ما جعل القرار بالقيام بذلك وظيفاة  ،حرية اإلفصاح عن المعلومات بالحجم والنوع الذي تريدي

  ،مال أن تاؤثر علاى قارار القياام باذلكللعديد من العوامل المتعلقة بالمؤسسة، حيث يمكن لهاذي العوا

، لذلك يمكن اعتباار قارار إجاراء الكشاو تفاوت توافرها من مؤسسة إلى أخر يإما مع أو ضد، و

 البيئي نتيجة لكل هذي العوامل، ومن بين أهم هذي العوامل:

تأثير الحجم التنظيمي على تحمل المؤسسة للمسؤوليات البيئية يمكن التنبؤ  نم إحجم المؤسسة:  .1

ر فاي الممارساات والتقنياات األكثار به بوضوح، حياث يجاب علاى الشاركات الكبيارة االساتثما

 .(Sarumpaet, 2005احتراما للبيئة )

المؤسسات الكبيرة تفصح عان معلوماات علاى مساتو  أعلاى مان الشاركات الصاغيرة،  نم إ

مماااا يجعلهاااا مرتبطاااة بصاااورتها البيئياااة، مماااا قاااد ياااؤثر علاااى صاااورتها أماااام  ،نظااارا لظهورهاااا

 .(khemakhem and Turki, 2007المستثمرين، العمالء والموردين )

فإن المؤسسات الكبيرة لها تأثير كبيار علاى البيئاة الطبيعياة وعلاى المجتماع، وأن هاذي 

المؤسسات يجب أن تلبي احتياجات العدد الكبير من الجهات الفاعلة التي تتكون منها، والتي قد 

، ت الصغيرةالمؤسساتكون جزًءا من مصالحهم البيئية، مما يجعل المؤسسات الكبيرة مقارنة ب
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ل فصاااح عاان المعلومااات البيئيااة.  ،يعااانون ماان ضااغوط تنظيميااة اجتماعيااة وسياسااية أقااو 

ناه مان خاالل الكشاو عان المعلوماات البيئياة، تحااول المؤسساات الكبيارة إ :ويضيو الباحثون

الحفاظ على السمعة الطيبة وتحسينها، حيث تدرك أهمية اكتسااب هاذي السامعة والحفااظ عليهاا 

(De Burgwal and Viera, 2014). 

ً هاذا، جنبا  ,.Galani et al( والدراساة )Joshi et al., 2011إلاى جناب ماع الدراساة ) ا

(، وجدت أن الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة لديها الموارد التي تسمح لهاا بتقليال 2011

تمكنهاا مان   ،الصاغيرة تكلفة التحضير ونشر المعلومات، وأن تعادد مزاياهاا التنافساية علاى األعماال

يجعالن من الضروري الحصاول علاى المزياد   ،تقليل المخاطر المنافسة في اإلفصاح وحجمه الكبير

مان أجال جاذب المزياد مان المساتثمرين، تقاوم المؤسساات الكبيارة  من األموال مان مصاادر خارجياة

وباين المسااهمين، وإيصاال  لتقليل عدم تناسق المعلومات بينها  ،بتوسيع اإلفصاح عن القضايا البيئية

 المعلومات المناسبة لبقية المستخدمين وكسب دعمهم.

 ً على ما سبق، نر  باأن حجام المؤسساة يعاد عاامال مهماا فاي التاأثير علاى إفصااح  تأسيسا

ازداد حجام الماوارد التاي تحوزهاا   ،ياة، فكلماا ازداد حجام المؤسساةالمؤسساات عان قضااياها البيئ

أصحاب المصالح وحاجتها إليهم، وأمام هذا الوضع فهي في  اتجايياتها وتحتاجها، وازدادت مسؤول

بمااا يمكنهااا ماان الحصااول علااى المزيااد ماان الاادعم ماان  ، للتقلياال ماان عاادم اليقااين ل فصاااححاجااة 

 أصحاب المصالح فيها.

اع ركزت في دراسااتها عان اإلفصااح البيئاي علاى القطا الدراساتالكثير من  قطاع الصناعة: .2

المؤسسااات التااي تعماال فااي قطاعااات حساسااة بيئيًااا، مثاال  نم إليااه الشااركة، حيااث الااذي تنتمااي إ

مقارنة ماع بقياة  ،البيئية اإلى اإلفصاح عن مشاكله البترول والتعدين والطاقة، هي األكثر ميالً 

 المؤسسات العاملة في قطاعات أخر  مثل البنوك ومؤسسات االتصاالت.

ساسة بيئيًاا تميال إلاى أن تكاون أكثار تقابالً العتمااد المنظمات العاملة في القطاعات الح أنم 

 (.Arya, 2006) ممارسات اإلدارة البيئية من المنظمات األقل حساسية تجاي البيئة

يجاب أن تلتازم بقاوانين صاارمة بسابب سارية  ،المؤسسات التي تمارس أنشاطة صاديقة للبيئاة إنم 

خاالو ذلاك، فاإن  ،ى الكشو عان قضااياها البيئياةت علأنشطتها التي تلوث البيئة، مما يجبر هذي المؤسسا

 .(De Burgwal and Viera, 2014) أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرين، سيفترضون األسوأ

وجااود عالقااة إيجابيااة بااين مسااتو  اإلفصاااح البيئااي والقطاااع الصااناعي الااذي تنتمااي إليااه 

تخدمين اآلخاارين للتقااارير الشااركة، إلااى حقيقااة أن الطلااب علااى المعلومااات ماان المساااهمين والمساا

ألن هاذي المؤسساات هاي  اً نظار ،يختلو حسب القطاع الذي تنتمي إليه المؤسساة  ،السنوية للشركة
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لتجنب أي حملة إعالمية قد تضر  ،محور اهتمام وسائل اإلعالم، فإنها تكشو عن معلوماتها البيئية

 .(Ness and Mirza, 1991بسمعتها وتؤدي إلى زيادة تكاليو الوكالة )

على أساس اآلراء السابقة، يمكن مالحظة أن القطاع الذي تعمال فياه الشاركة يعكاس ماد  

 المخاطر التي يمكن أن تقع على مصالح أصحاب المصلحة في المؤسسة.

وكلمااا زاد احتكاااك نشاااط المؤسسااة بالبيئااة، زادت مخاااطر إلحاااق الضاارر بهااا، وزادت  

إن حصاة مختلاو ، يها، وزاد مستو  االهتمام بهاتداعيات هذي المخاطر على أصحاب المصلحة ف

المنظمات والهيئات المعنية بالقضايا البيئية كبيرة، مما يؤدي إلاى زياادة مخااطر العقوباات وفقادان 

لااذلك، وماان أجاال تقلياال مخاااوو أصااحاب المصاالحة، تقااوم الشااركة  ،ثقااة أصااحاب المصاالحة فيهااا

 عن قضاياها البيئية. بإجراء المزيد من اإلفصاحات إلظهار أنها مسؤولة

أنااه فااي حالااة اهتمااام المقرضااين باألنشااطة التااي تعباار عاان المسااؤولية االجتماعيااة  المديونيووة: .3

كلماا زاد مقادار  للمؤسسة، فسيكون من مصلحة المؤسسة زيادة الكشو عن مسؤولياتها االجتماعية

نهام يتحكماون وذلك ألن المقرضين هم من بين أهم أصحاب المصلحة فاي أي مؤسساة، أل ،ديونها

 (.Echave and Bahati, 2010) في وصول المؤسسة إلى الموارد األساسية الالزمة لبقائها

ن البنوك تتزايد اهتمامها بتوفير التمويل الالزم للمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصاادية إم 

القتصادية على اواآلثار السلبية  أو تسعى المتالك معدات أو تقنيات تهدو إلى تقليل ،صديقة للبيئة

قامت وبشكل خاص في المملكة المتحدة،  المتقدمة، الدول في البنوك من العديد نم إالبيئة ومواردها، 

)العطياة وزهاران،  بوقو تعامالتها مع المؤسساات التاي ال تهاتم بالمحافظاة علاى البيئاة ومواردهاا

2011). 

ً  نم إ عان المزياد مان  إلفصااحايمارسون ضغوطا علاى المؤسساة مان أجال  ،الدائنين عموما

أو مخااطر بيئياة محتملاة يمكان أن تتحملهاا  التزامااتقضاياها البيئياة، حتاى يتمكناوا مان تقيايم أي 

 (.Clarkson et al., 2008) المؤسسة

أنه كلما زاد اعتمااد الشاركة علاى الاديون، زاد تشاجيعها علاى زياادة أنشاطتها االجتماعياة 

 من أجل تلبية توقعات الدائنين بشاأن الاديون ،علومات البيئيةعن المزيد من الم واإلفصاح، والبيئية

نعتقااد أنااه ماان الضااروري  ،يساااعد علااى تقلياال تكلفااة رأس المااالالتحااديات البيئيااة للشااركة، ممااا و

التمييز بين طبيعة الدائنين، حيث إن طبيعة البنك قد تختلو عن طبيعة صااحب االلتازام، حياث قاد 

يمكن للدولة أن تفرضه على و ،ص من حيث السمعة والقوانينيكون للبنك موقو حساس بشكل خا

لاذلك، قاد تختلاو درجاة االهتماام  ،ما يكون صاحب االلتازام أكثار حرياةطبيعة سعر القروض، بين

 (.Robert, 1992) بمد  مسؤولية المؤسسة عن بيئتها بين الطرفين
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ايا البيئياة مهماة، حياث يوجاد تعتبر الربحية عامالً مهماً في تحديد ما إذا كانت القضاالربحية:  .4

في بعض األحيان ميل لرؤية المؤسسات ذات األداء االقتصاادي الضاعيو تميال إلاى االهتماام 

 على حساب القضايا البيئية. ،بالقضايا االقتصادية

ولوياااة أحيااث تكااون للمطالااب االقتصااادية  المؤسسااات ذات األداء االقتصااادي الضااعيو، نم إ

أن تمتلك هذي المؤسساات القادرة المالياة  ،جتماعية، وبالتالي من غير المرجحاإلنفاق على المسؤولية اال

 .(Razeed, 2010على اإلفصاح عن المزيد من المعلومات لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة )

يجب على المؤسسات ذات األداء االقتصادي الجياد، أو تلاك التاي تحقاق أرباًحاا عالياة، توسايع 

ى أنهاا قاادرة علا على البيئية، مما يسمح لها بإظهار أصحاب المصلحة لديها نطاق الكشو عن قضاياها

 .(De Burgwal and Viera, 2014) االستجابة للمطالب االجتماعية والبيئية

وتكاون قاادرة علاى  ،تمياز نفساها عان المؤسساات األخار  ذات األداء الضاعيو ي،وبالتال

 (.Tauringana, Chithambo, 2014) جذب المزيد من رأس المال

، تعد خطط خيارات األسهم مان باين أهام الحاوافز الممنوحاة للماديرينخطط حوافز المديرين:  .5

تسااعد خطاط خياارات األساهم و ،بطريقة تؤثر على قراراتهم عند اتخاذ قرار اإلفصاح البيئاي

في تقليال التعاارض باين مصاالح المسااهمين والماديرين، كماا تسااعد أيًضاا فاي تحساين األداء 

إلااى حااوافز أكباار ألعضاااء   دي الزيااادة فااي سااعر السااهملي والبيئااي للمؤسسااة، حيااث سااتؤالمااا

ويقلال مان مخااطر  ،وبالتالي فإن وجود هاذي الخطاط سايقلل مان تكلفاة الوكالاة ،مجلس اإلدارة

 حيث ستسعى اإلدارة إلى تحسين قيمة المؤسسة، وهو ما ينعكس على سعر السهم. ،اإلدارة

داء المااديرين، وإذا كاناات مرتبطااة بسااعر السااهم أو باألرباااح فرضااية وجااود مكافااإت أل إن

صاااح عاان أنشااطتهم االجتماعيااة والبيئيااة فااي التقااارير فإلااى اإل ونساايلجأالمحققااة، فااإن المااديرين 

سيؤدي اإلفصااح األكبار عان  ،بهدو زيادة أسعار األسهم أو تلك األرباح لتعظيم ثرواتهم ،السنوية

إلى أداء تنظيمي أفضل، وبالتالي، سيحصل المديرون على المزياد  ،ةالمعلومات االجتماعية والبيئي

 .(Setyorini and Ishak, 2012من المكافإت )

الهتمام العديد من المؤسسات بالقضايا البيئية واالجتماعية، فإن المؤسسات تبناي  اً ه نظرنم إ

د  وفاائهم ماماديرين عان أنظمة الحوافز والمكافإت على أساس أنها تأخذ في عين االعتبار تقييم ال

اللهاا يمكان بمسؤولياتهم البيئية، وأن أحاد هاذي التقييماات هاو بطاقاة األداء المتاوازن، والتاي مان خ

وتوساايعه للمؤسسااات ماان خااالل االعتماااد علااى المؤشاارات غياار الماليااة عنااد تطااوير األداء البيئااي 

لمتعلقاااة بالمساااؤولية وضاااع الحاااوافز والمكافاااإت للماااديرين، وهنااااك العدياااد مااان هاااذي المؤشااارات ا

االجتماعية للشركات، مثل األخالق والقيم البيئية والصحة والسالمة، مما يعناي أن أنظماة الحاوافز 

، وبالتاالي فاإن ثلهاا فاي ذلاك مثال الحاوافز الربحياةم اجتماعياةوالمكافإت يمكن أن تتضمن حاوافز 
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افااأة المؤسسااة مباشاارة علااى اهتمااام المؤسسااات بالقضااايا البيئيااة واالجتماعيااة ياادفع العمااالء لمك

ممااا سااتنعكس هااذي القضااايا علااى األداء المااالي للمؤسسااة، وبالتااالي ساايتم  ،بتلااك القضااايا اهتمامهااا

ساوو يحقاق مساتويات الربحياة التاي تريادها المؤسساة ، تحقيق اهتمام المؤسسات بالقضاايا البيئياة

عي فااي ضااوء العماال فااي سااتؤدي إلااى زيااادة اإلنفاااق االجتمااا ،ومكافااإت عمااالء مااديري المؤسسااة

 .(Baron, 2008ظروو جيدة للمنشأة )

تتضاامن حااوافز ربحيااة  ،ن وضااع خطااط حااوافز لمااديري المؤسساااتإوماان جانااب أخاار، 

عنها،  واإلفصاحللقيام بأنشطتها البيئية  استعداداً ، فإن إدارة المؤسسة تكون أكثر اجتماعيةوحوافز 

للادفع بهاا مان أجال االهتماام أكثار بالقضاايا البيئياة  لا دارةتلك الخطط يعد بمثابة تحفياز  فاستخدام

 للمؤسسة.

تعد القوانين والتشريعات ومتطلبات السوق المالياة مان باين  التشريعات والمتطلبات القانونية: .6

 أهم العوامل التي تدفع الشركة إلى الكشو عن قضاياها البيئية. 

اليااات المتحاادة األمريكيااة وتعتباار فرنسااا وكااذلك بعااض الاادول مثاال المملكااة المتحاادة والو

التكااليو القانونياة التاي قاد  مجاال رائادة فاي ،مثال الادنمارك والنارويج نافيةاالساكندوبعض الادول 

 تتكبدها مثل الضرائب والغرامات والتعويضات.

نه مع زياادة التفكيار البيئاي ووجاود العدياد مان التشاريعات المطبقاة، فضاالً عان االهتماام إ

ضايا البيئية في اآلونة األخيرة، فإن المؤسسات لاديها زياادة فاي حجام اإلنفااق المتزايد للمجتمع بالق

على األنشطة البيئية واالجتماعية من أجل تلبية المتطلبات التشريعية البيئية، وكذلك لتلبية متطلبات 

إنفاقها البيئي ليسات  إلىر نظ، حيث أصبحت المؤسسات ت(ISO) الهيئات الدولية مثل دهامعينة تع

كلفة، بل كاستثمار مرتبط بربحية المؤسسة، وبالتالي سعت المؤسسات إلاى دماج القضاايا البيئياة تك

 واالجتماعية في استراتيجياتها، مما أد  إلى توسع هاذي المؤسساات فاي الكشاو عان أدائهام البيئاي

(Nakao et al., 2006.) 

اليا، والاذي فاي أساتر (Corporation Act, 1998) فاي قاانون (299)مع إدخال القسام  

يتطلب من المؤسسات الكشو عن قضاياها البيئية، زاد عدد المؤسسات التي تكشاو عان قضااياها 

القانونياة، وأضااو البااحثون أن سان القاانون أد  إلاى إفصااح  البيئياة بماا يتماشاى ماع المتطلباات

قتصار علاى أفضل، مما أد  إلى مزيد من االتساق، وعلى الرغم من أنهم يعتبرون أن القضية قد ت

تشجيع المؤسسات على تقديم بالحد األدنى من المعلومات الكافية لتحقياق هادو االلتازام باالقوانين، 

 Forst andوأكدوا أن ذلك سيؤدي إلى توسع مؤسسات اإلفصاح بسبب عدم اليقاين الاذي يساود )

English, 2002). 

لاام تعااد تقتصاار علااى   ,قضااايا المسااؤولية االجتماعيااة واإلفصاااح االجتماااعي والبيئااي نم إ 

 التجارياة ذات الطاابع األعماالأن و, لعاالميالمستو  الوطني، بل امتد هذا االهتمام إلى المستو  ا
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ً و الدولي ككل تواجه أسواقا مختلفة ، وأن تقاوم اجتماعياةلتكون ذات مساؤولة  , مؤسساتية ضغوطا

 .(Golob and Brakett, 2007) عن ممارسات المسؤولية االجتماعية لديها ريربالتق

باإلضافة إلى ما سبق، نعتقد أن القضايا البيئية تحتل مكاناة باارزة فاي االتفاقياات الدولياة، 

باإلضافة إلى حقيقة أن العديد مان البلادان تتطلاب مان المؤسساات االلتازام بمجموعاة مان المعاايير 

اإلفصااح البيئاي مطلبًاا صابح البيئية في مقابل السماح للمنتجات دخول أسواقها المحلية، وبالتالي، ي

ً أساساي لواضاعي السياساات ماان مختلاو البلادان لضامان حركااة رأس الماال، إلاى جاناب حقيقااة أن  ا

إذا كاان بإمكاان المؤسساة تجاهال اإلفصااح  ،صبحت منافسة عالمية وليسات محلياةالمنافسة اليوم أ

ي تقاع فيهاا، وال يمكنهاا البيئي واالجتماعي بسبب ضعو القوانين والتشريعات البيئية في الدولة الت

أن تتجاهل هذا اإلفشاء إذا كانت تريد منافسة عالمية لوجود مطالب كثيرة فرضتها جهات خارجية 

 أصبحت خاضعة التفاقيات دولية وإقليمية ملزمة.

 

 قانون حماية البيئة األردني: 2-11

علاى  بالبيئاة نلاألرد الحقيقاي االهتماام بداياةن، العشاري القارن مان الثمانيناات مطلاع يعتبار

 الشاؤون باوزارة تارتبط  ،للبيئاة دائارة إنشااء األردنياة الحكوماة قاررت حينماا الرسامي، المساتو 

 لتبلاور نظاراً  البيئياة، واإلدارة التخطايط عملياة تطاوير علاى يعمال األردن وبادأ البلدياة والقروياة،

، االعتباار بعاين خاذهاأ يجاب التاي التنمياة مجااالت مان مجاال البيئاة حماياة باأن ،الرسامية القناعاة

 مان عليهاا والحفااظ البيئاة حماية وأن والنمو، بالتقدم تسمح  ،البيئي من التوازن درجة إلى للوصول

 الهيئاات مان العدياد إنشااء تام السياق هذا وفي ،التنمية استمرار الالزمة لضمان األساسية المتطلبات

 وزارة إلاى باإلضاافة متخصصاة، ظمااتجمعياات ومن وتشاكيل بالبيئاة، تهاتم التاي والفنياة اإلدارياة

ئاة فاي المملكاة األردنياة وتعتبر وزارة البيئاة األردنياة الجهاة المختصاة بحماياة البي ،األردنية البيئة

 لسانة( 6) رقام البيئاة حماياة قاانون حماياة البيئاة بشاأن البيئاة وزارة إصادارات إن أحدث ،الهاشمية

 لقانونا هذا خالل من تم وقد (2017-4-18) بتاريخ هب العمل وتم القانون هذا صدر وقد , (2017)

 (.32) المادة إلى (1) المادة من المواد إصدار

 :يأتي ما المواد هذي أبرز نصوص ومن

وماا يحتوياه مان   ،(: البيئة: يقصد بالبيئة المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغيار الحياة2) المادة

ويقصد بحماية البيئة: المحافظة على  ،تفاعالت أي منهاواء وماء وتربة ووما يحيط به من ه ،مواد

منهاا ضامن الحادود  اإلقااللمكونات البيئة وعناصرها واالرتقاء بهاا ومناع تادهورها أو تلوثهاا أو 

وتشاامل هااذي المكونااات الهااواء والمياااي والتربااة واألحياااء الطبيعيااة  ،ماان حاادوث التلااوث ،اآلمنااة

 ومواردهم. واإلنسان
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 بر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة.تعت(: 3) المادة

القياام  ،بحوزتهاا معلوماات بيئياة والمؤسسات العامة التي ،على المؤسسات الرسمية العامة

 علااى المؤسسااات الرساامية العامااة والمؤسسااات العامااة ،بهااا وزارةالاا بمااا يلاازم لحفظهااا وتزويااد

الخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب تنفيذ السياسات و ،والمؤسسات الخاصة واألهلية

 أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاي.

تتولى الوزارة   ،(: تحقيقا ألهداو حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام4) المادة

 ،ايااة البيئااةبالتعااون وبالتنساايق مااع الجهااات ذات العالقااة المهااام اآلتياة: وضااع السياسااة العامااة لحم

وإعاااداد الخطاااط والبااارامج والمشااااريع الالزماااة لتحقياااق التنمياااة المساااتدامة، وإعاااداد المواصااافات 

ومتابعتهاا  ،والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها، ومراقبة وقياس عناصار البيئاة ومكوناتهاا

التعليماات البيئياة  وإصدار، التي تعتمدها الوزارة وفقاً للمعايير المعتمدة ،من خالل المراكز العلمية

 الالزمة لحماية البيئة وعناصرها.

 وتمارس هذا القانون، أحكام نفاذ بعد إنشاؤها يتم جهة أي أو شركة أو مؤسسة كل (: تلتزم5) المادة

 ً ً  نشاطا  التخاذ إلى الوزارة ورفعها لمشاريعها، البيئي األثر تقييم دراسة بإعداد البيئة على يؤثر سلبا

بعاد نفااذ أحكاام هاذا  ،تلتزم كل مؤسسة أو شاركة أو أي جهاة ياتم إنشااؤها ،بشأنها المناسب القرار

بإعداد دراسة تقييم األثر البيئي لمشاريعها، ورفعها  ،القانون، وتمارس نشاطاً يؤثر سلباً على البيئة

  ،ام هذا القانونعلى جميع المنشإت القائمة قبل نفاذ أحك ،رة التخاذ القرار المناسب بشأنهاإلى الوزا

وتمارس أي نشاط يصنو مرتفع الخطورة وله آثار بيئية أو قد يتسبب بإثار بيئية وفاق أحكاام هاذا 

دراساة  ولام تحصال علاى موافقاة بيئياة مان الاوزارة إجاراء ،واألنظماة الصاادرة بموجباه ،القاانون

 التدقيق البيئي

 أو صلبة سواًء كانت تجميعها أو يفهاتصر أو البيئة بسالمة ضارة مواد أي طرح (: يحظر9) المادة

 المياي. مصادر في حرارية أو مشعة أو غازية أو سائلة

الحدود المسموح بها وفقا  على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز (:11)المادة 

للحاد مان  اتخاذ اإلجاراءات الالزماة ،للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية

)قاانون حماياة  .بما في ذلك تركيب أجهزة للاتحكم فاي االنبعااث ومناع انتشااري ،أي تلوث ينتج منه

 (. 6، قانون رقم 2017البيئة، 
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 الدراسات السابقة: :ثانيا  

 أوال : الدراسات باللغة العربية.

القوورارات  : "أثوور قيوواس التكوواليف البيئيووة علووى ترشوويد بعنوووان(، 2019، إبووراهيمدراسووة ) .1

 .( الشركات الصناعية بوالية الخرطوم)دراسة ميدانية على عينة من  اإلدارية

 علاى والتعارو البيئياة التكااليو معلوماات أهمياة علاى الضاوء تساليط إلاى الدراساة هادفت

 وتسعيرها والمنتجات العمليات وألداء ،البيئية للتكاليو أفضل لفهم والتوصل البيئية، التكاليو أنواع

 الخرطاوم، بوالياة الصناعية بيئي للشركات إداري نظام وتطوير تشغيل في المساعدة ، وكذلكبدقة

 . اإلدارية القرارات التكاليو وترشيد قياسات بين العالقة لتحليل أيضا الدراسة وهدفت

المااليين  واإلدارياين التكااليو المالياة ومحاسابي اإلدارة ماوظفي مان الدراساة مجتماع يتكاون   

بمنطقاة الخرطاوم، وتام اختياار عيناة  الصاناعية المنشاإت لابعض المعلوماات ونظم  ن،دييواالقتصا

( 95( اساتمارة، واساتجاب )95الدراسة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، عن طريق توزياع )

باراون،  -معادلة سبيرمان باستخدام ،، وتم استخدام طريقة التجزئة النصفية(%100)أي ما نسبته 

 البيئياة التكااليو قيااس : إنتياة النتاائج اآل إلاىوتام التوصال  ،اناات واساتخالص النتاائجتحليل البيل

التلاوث، وإن اهتماام اإلدارة بقياساات  ومناع البيئاة علاى المحافظاة قارار اتخااذ فاي اإلدارة يسااعد

يساااعد فااي إنشاااء عالقااات جياادة مااع األطااراو الداخليااة والخارجيااة،  ،ومعلومااات التكاااليو البيئيااة

بهذي القياسات سوو يؤثر على قدرة  االهتماماعد الشركة في تحقيق جودة في اإلنتاج، إن عدم ويس

 ً ً  الشركة على التوسع والمنافسة محليا  .وعالميا

 البيئاة، حماياة مجاال فاي اإلنفاق لتخطيط  ة،الالزم المعلومات توفيروأوصت الدراسة إلى 

يتحملهاا  اجتماعياة تكااليو كونهاا مان  ،البيئة ىعل المحافظة تكاليو حول السائدة النظر وجهة غير

 المساتو  علاى التلاوث تكااليو تقريار إعاداد فاي الشاركة، والمسااهمة تتحملهاا تكااليو إلى المجتمع

 األنشطة عن الناتج التلوث متابعة من تمكن التي ،المؤشرات على في الحصول يفيد والذي القومي،

 الالزمة. وإجراء الدراسات المختلفة

الموالي  المحاسوبي النظوام ظول فوي البيئيوة : "المحاسوبة ( بعنووان2019راسوة )بوو عزيوز، د .2

 ". باتنة بتروجال مؤسسة حالة دراسة

 

طبيعاة  تتمثال وفيماا  ،البيئياة التكااليو عن المحاسبة ماهية هدفت هذي الدراسة إلى توضيح

  التكاليو عن المحاسبي اإلفصاحو القياس عن المترتبة الكبيرة المنافع على التكاليو، والوقوو هذي
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 صاعيد على ،البيئي المحاسبة تطبيق وجه في تقو التي والصعوبات المشاكل تحديد وأيضاالبيئية، 

( قائمااة اسااتبيان تاام توزيعهااا علااى مااوظفي وإداريااي 40قااام الباحااث بإعااداد وتوزيااع )إذ  ،الواقااع

 SPSS وقااد تاام اسااتخدام برنااامج، اسااتبعادها( اسااتبانة والباااقي تاام 31) اسااترجاعالشااركة، وتاام 

وصال وتام الت ،فاي قيااس صادق وثباات أداة الدراساة معامل ألفا كرونبااخ استخداماإلحصائي، وتم 

 النظام المحاسبي قواعد استحداث : أهمها يرها،توف يجب متطلبات عدة : إن هناكتية إلى النتائج اآل

ثام  أوالب االعتاراو بالتكااليو البيئياة ويجا البيئاي،  المحاسابي للتقادير معاايير اساتحداث  البيئاي،

وهنالك غياب تطبيق نظام المحاسبة البيئية في مؤسسة   تم معالجتها،تقياسها واإلفصاح عنها حتى 

عادم تطبياق نظاام المحاسابة باالرغم مان   ،بيتروجال باتنة، مع ذلك هنالك وعي بيئي في المؤسسة

عام للقضايا البيئياة، وجااءت التوصايات بانص وجاءت التوصيات بضرورة زيادة الوعي ال ،البيئية

تقتضااي بتطبيااق المحاساابة البيئيااة والممارسااة السااليمة لهااا،   ،قااوانين صااارمة ماان قباال الساالطات

وفاارض عقوبااات وغرامااات علااى المؤسسااات التااي تخاارق هااذي القااوانين التااي وضااعتها الساالطات، 

، وقيام مراجعاي الحساابات صاديةاالقتتكون هنالك رقابة بيئية خارجية على المؤسسات  أنويجب 

 بالتدقيق على المعلومات البيئية للمؤسسة. 

 

(، بعنوووان: "الوودور الوسوويط لممارسووات التوريوود المسووتدامة فووي 2019خشووبة،  أبووودراسووة ) .3

ء البيئوووي والموووالي للمنظموووة بوووالتطبين علوووى عينوووة مووون المنظموووات الصوووناعية اتحسوووين األد

 المصرية".

ياال الاادور الوساايط لممارسااات سلساالة التوريااد المسااتدامة فااي هاادفت هااذي الدراسااة إلااى تحل

بااالتطبيق علااى المنظمااات الصااناعية فااي مصاار، وتحديااد  ،ين األداء المااالي البيئااي للمؤسسااةتحساا

 الدوافع لتطبيق ممارسات سلسلة التوريد المستدامة في أسس الفائدة أو المنفعة والدوافع األخالقية.

 الصاناعات مجاال فاي تعمال التي ، الصناعية المنظماتيتكون مجتمع وعينة الدراسة من 

 ،الشاامل الحصار أسالوب علاى الباحاث البيئاة، واعتماد وحماياة االستدامة بطبيعتها بقضايا المهتمة

( شاركة، خاالل الفتارة 70والبحيرة والبالن عاددها ) باإلسكندرية، قطاعات صناعية ثالث لشركات

( اسااتبانة، 198اسااتمارة اسااتبيان، تاام اسااترداد ) (250(، وقااام الباحااث بتوزيااع )2017-2018)

( بحجام ردود 172، وبذلك يكون عادد اإلساتبانات الصاالحة للتحليال )اكتمالها( لعدم 26واستبعاد )

: أن هناك عالقة إيجابية بين أسباب الاربح أو تية النتائج اآل إلىوتوصلت الدراسة  .(%86)بلغت 

 وهذي الممارسات   ،للنموذج وسلسلة التوريد من جهة  ،وممارسات اإلدارة المستدامة، الفائدة
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واألداء البيئي والمالي للمنظمة من جهة أخار ، ورفاض وجاود دور وسايط لهاذي الممارساات باين 

ة نماوذج الدراساة محركات االستدامة واألداء البيئي والمالي للمنظمة، وبالتالي تم التحقق من صاح

ضاارورة شااروع المنظمااات المصاارية فااي تبنااي وتطبيااق وأوصاات الدراسااة إلااى  ،والموافقااة عليهااا

 ،ودمج ممارسات االستدامة فاي عملياتهاا وأنشاطتها اإلدارياة  ،ممارسات سلسلة التوريد المستدامة

ومراعاة االلتزام في تطبيق االشتراطات والتوصيات البيئية، وتضمين قضاايا االساتدامة والتنسايق 

ووضاااعها فاااي إطاااار ممارساااات التخطااايط   ،والبيئياااةباااين االعتباااارات االقتصاااادية والمجتمعياااة 

 أهاداوفيماا يتعلاق بتنفياذ وتحقياق  ،االستراتيجي للمنظمات، والتنسيق ماع أطاراو سلسالة التورياد

 ضرورة االهتمام بقياس تأثير ممارسات سلسلة التوريد المستدامة على أداء المنظمة. واالستدامة، 

 

المحاسبي عون التكواليف  واإلفصاح"أثر القياس (، بعنوان: 2019دراسة )الجعفري، وبلن،  .4

 البيئية على جودة المعلومات المحاسبية دراسة تطبيقية على شركة الهروج النفطية".

 المحاسابي واإلفصااح القيااس أثار معرفاة هو ، الدراسة هذي إجراء من الهدو األساسي إن

 اساتمارة تصاميم تام الهادو، ذاها ولتحقياق ،المحاسابية المعلوماات جاودة علاى التكاليو البيئياة عن

الهاروج  شركة في أعمالهم يزاولون محاسبا (30) على وزعت  ،( سؤاالً 31على ) استبيان تحتوي

 ماا باين إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود  ،الدراساة هاذي فاي الرئيساية الفرضاية وكانت  النفطية،

 الدراساة والتاي نجحات  محاسابية،ال المعلومات وجودة البيئية لتكاليو المحاسبي واإلفصاح القياس

 لبرناامج وفقاا المتعادد واالرتباط واالنحادار ولكوكسون اختبار استخدام خالل من وذلك إثباتها، في

 نظاام تصاميم بضارورة الباحثاان وقاد أوصاي  ،(SPSS) االجتماعياة للعلاوم اإلحصاائية الحزماة

 ألن البيئياة؛ التكاليو وتحليل وقياس دتحدي يساعد في أن شأنه من : البيئية التكاليو محاسبة إلدارة

 عان أماا المحاسابية، المعلوماات جاودة تحساين فاي التكااليو سيسااعد لهاذي المحاسابي القيااس نتائج

، القيااس لعملياة الليبياة النفطياة الشاركات باين ماا مقارنة دراسة فيمكن إجراء المستقبلية، التوصيات

 .المحاسبية المعلومات دةجو على وأثري، البيئية عن التكاليو واإلفصاح

 

البيئوي علوى جوودة  اإلفصاح(، بعنوان: "دراسة واختبار تأثير مستو  2018دراسة )شبل،  .5

 المالية المصرية". األوراقالتقارير المالية للشركات المقيدة ببورصة 

هدفت هذي الدراسة إلى دراسة واختبار أثار مساتو  اإلفصااح البيئاي علاى جاودة التقاارير 

 المقاسة بدرجة التحفظ المحاسبي. ،المالية
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يتكون مجتمع الدراسة من الشركات المسااهمة المقيادة فاي بورصاة األوراق المالياة المصارية،     

( 59) ـ( مشاهدة، ل152عينة حكمية لمجموعة من تلك الشركات، حيث تم تجميع عدد ) اختياروتم 

اليااة لاانفس العينااة ماان الشااركات (، تاام قياااس جااودة التقااارير الم2016-2004شااركة، خااالل فتاارة )

 Panel Data) ، واساتخدم الباحاث نماوذج(MTP) باستخدام نماوذج الساوق إلاى القيماة الدفترياة

Regression،) .توصاالت و الختبااار أثاار مسااتو  اإلفصاااح البيئااي علااى جااودة التقااارير الماليااة

تاأثير معناوي الدراسة إلى رفض فرض البحث، حيث توصل الشق التطبيقاي مناه إلاى عادم وجاود 

ويعني ذلك وجاود  ،مقاسة بالتحفظ المحاسبي  ،لمستو  اإلفصاح البيئي على جودة التقارير المالية

ج. ويعازي عماا توصال إلياه الشاق النظاري مان نتاائ  ،اختالو في نتائج الشق التطبيقي من البحث

، رياة محال البحاث فيهااعالقة التأثياختالو البيئات التي تم اختبار ال بسبب ،الباحث اختالو النتائج

ويعتقد الباحث أن اختبار هذي العالقة التأثيرية بالدول التي تتميز بتفعيل وإنفاذ التشريعات واللوائح 

  ،البيئيااة، وماان ثاام ارتفاااع ممارسااات اإلفصاااح البيئااي قااد ينااتج عنااه وجااود تااأثير إيجااابي معنااوي

وأوصات الدراساة إلاى  ،ت فاي مصارل فصاح البيئي على جاودة التقاارير المالياة، وهاو ماا لام يثبا

بما تتضمنه من نصوص تتعلق باإلفصاح البيئي  ،إعادة النظر في تفعيل التشريعات واللوائح البيئية

تتضامن  أنبما يسمح برفع مستو  اإلفصاح البيئاي كمياا ونوعياا، أناه يجاب  ،بالشركات المساهمة

الماليااة المصاارية  األوراقة قيااد وشااطب الشااركات المساااهمة ببورصاا  ،إجااراءات قيااد واسااتمرار

ومعااايير المحاساابة المصاارية،   ،متطلبااات اإلفصاااح البيئااي الااواردة بالتشااريعات واللااوائح البيئيااة

وعدم وجود تضليل للمستثمرين،  ،إضافة إلى متطلبات تضمن جودة التقارير المالية لهذي الشركات

يهااتم بقياااس مااد  وجااودة   ،يااةيكااون تااابع لهيئااة الرقابااة المال  ،وضاارورة إنشاااء مركااز للبحااوث

 األرباح، وحساب درجة التحفظ المحاسبي للشركات المقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية.

 

المحاسوبي البيئوي  اإلفصواحثور ممارسوة الحوكموة علوى أ(، بعنووان: "2018دراسة )الياس،  .6

 دراسة مجموعة من المؤسسات الفرنسية والجزائرية". –للشركات 

البيئي لمجموعة من  واإلفصاحاختبار العالقة بين ممارسة الحوكمة  إلىالدراسة الحالية هدفت     

في حالاة المؤسساات الفرنساية، باين تحليال المحتاو   ،االقتصادية الفرنسية والجزائريةالمؤسسات 

 إفصاحهمامستو   إنمؤسسة مقيدة بالبورصة  ،(102) ـ( ل2015للتقارير السنوية الصادرة سنة )

لمعلومات البيئية يعد ضعيفا إلى حد كبير، وباستخدام تحليل االرتباط واالنحدار، وجود عالقة عن ا

البيئاي،  اإلفصااحدالة بين استقاللية المجلس، استقاللية لجنة المراجعة، الملكية الحوكمية ومستو  

ً وكانت العالقة  للمؤسساات  البيئاي اإلفصااحتركاز الملكياة ومساتو   ماابين  ،دالاة لكان ساالبة أيضاا
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في حين لم تكشاو الدراساة عان أي عالقاة ذات دالاة باين كال مان، حجام المجلاس،  ،محل الدراسة

الفصل بين الدورين، وجود لجنة للمؤسسة االجتماعية والبيئية، وجود لجنة الترشيحات والمكافئات 

 البيئي لتلك المؤسسات. اإلفصاحومستو  

 

دارة اإلسوتراتيجية للتكواليف البيئيوة فوي تحسوين (، بعنوان: "دور اإل2018دراسة )إبراهيم،  .7

 األداء المالي للشركات الصناعية دراسة تطبيقية". 

هدفت هذي الدراسة إلى توضايح دور اإلدارة اإلساتراتيجية للتكااليو البيئياة فاي تحساين األداء      

علهاا مشامولة فاي المالي للمنشإت الصناعية، وتحديد أهمية التكاليو البيئية لكونهاا خاصاة، مماا يج

التكاليو العامة للمؤسسات الصناعية، وبالتالي يجب توجيه انتباي الشركات نحو تحديد وقيااس هاذا 

فعالة، هذا يؤثر في النهاية على األداء الماالي  إستراتيجيةالنوع من التكاليو بدقة وإدارتها بطريقة 

(، 2015-2000الل الفتاارة )تاام تطبيااق الدراسااة فااي شااركة أبااو قياار لألساامدة خااو لهااذي الشااركات.

استخدمت الدراسة بيانات الشركة قبل عدة سنوات من الشروع في عملية إدارة التكلفة البيئية وعدة 

سنوات بعد سنة التقديم لتحديد تأثير التطبيق على األداء المالي للشاركة. هاذا باإلضاافة إلاى إجاراء 

 ى بعض المؤشرات المالية.تحليل للبيانات المالية للشركة محل الدراسة بناًء عل

بالجواناب واألماور البيئياة  االهتمااموتوصلت هذي الدراسة إلى أناه أصابح علاى الشاركات 

تقدم منتجات صديقة للبيئة بسبب المنافسة الشديدة بين  أنالتي تنعكس على تكاليفها البيئية من اجل 

صاناعية ملوثاة للبيئاة، وأن مان تكااليو أي شاركة  يتجازأالشركات، وأن التكاليو البيئياة جازء ال 

هنالك حاجة ضرورية لقياس وتحديد التكاليو البيئية، نظرا ألهميتها داخل هيكل تكااليو الشاركة. 

وجاءت التوصايات بضارورة تاوفر نظاام فعاال للمحاسابة البيئياة، يسااعد الشاركات الصاناعية فاي 

ات بعملياة تحدياد وقيااس التكااليو مان إدارة الشارك واالهتماامإدارة تكاليفها البيئية، وتوافر الخبرة 

يكون للشركات المصرية التي تعمل في مجال الصناعات الملوثة للبيئة، سياسات  أنالبيئية، ويجب 

 بها والعمل على تطبيقها. االلتزاممالية محددة يجب 
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 واآلثوار(، بعنوان: "العالقة بين اإلفصاح عن التكاليف البيئيوة 2018وكريم،  دراسة )حسين .8

بحووث اسووتطالعي لعينووة موون منشووات القطوواع الصووناعي العووام فووي -القتصووادية واالجتماعيووةا

 ". البصرةمحافظة 

عان  ،ة فاي التقليال مان المشااكل البيئياةهدفت هذي الدراسة إلى التعرو على دور المحاساب

فصااح طريق القياس واإلفصاح عن التكاليو البيئية في القاوائم المالياة، وبياان اثار العالقاة باين اإل

 عن التكاليو البيئية والجانب االقتصادي واالجتماعي لهذا اإلفصاح.

 اختياار جر  محافظة البصرة، ولقد في العام الصناعي في القطاع لقد طبقت هذي الدراسة

البتروكيماوياات،  النفطياة، ومعمال للمنتجاات الشاعبية الشاركات )مصافى تلاك مان عشاوائية عيناة

( 90) بواقاع عيناة البحاث مفاردات علاى االساتبيان اساتمارات ياعتوز جار  وقاد األسامدة(، ومعمال

عليهاا،  تارد اإلجاباة لام اآلخر والبعض اإلجابة في نقص لوجود ( استبانة17) إهمال وتم  ،استمارة

عن التكااليو البيئياة،  ل فصاحالدراسة األثر الكبير  أظهرتو, (73هو ) العينة حجم أصبح وبذلك

 ،اليو البيئياة يسااهم فاي بياان ماد  التازام المنشاأة بالمعاايير المحاسابيةعن التكا اإلفصاح نإم حيث 

والقوانين الدولية المتعلقة بالبيئة، مما يقلل المخاوو بالنسبة للجهات المعنية بسالمة البيئة حول ماا 

 عان التكااليو البيئياة يعتبار اإلفصااحن أم وكفاءة إجراءات حماية البيئة، و  ،يتعلق بسالمة العمليات

ً  مؤشراً   تحقيقها لألرباح. إلى باإلضافةتجاي المجتمع  ،على التزام المنشأة قويا

ن المنشاإت ساوو تلتازم إم سان تشاريعات لحماياة البيئاة، حياث  وأوصت الدراسة أنه يجاب

ً   عان كال ماا يتعلاق بالبيئاة، واإلفصااح  ،المحافظاة علاى البيئياة باإجراءاتثر کأ ينبغاي أن  وأيضاا

التاي ، ات الصناعية في العراق سياسة التنمياة الصاناعية واالجتماعياة المساتدامةتتبنى االستراتيجي

أي مشروع صناعي، ضارورة وضاع خطاة شااملة لرفاع  إقامةعند  ،تأخذ في االعتبار البعد البيئي

وساائل اإلعاالم المختلفاة  و، والمنشإت من خاالل منااهج التعلايم لألفرادالوعي البيئي العام بالنسبة 

مياة شااملة ومساتدامة علاى المساتو  االقتصاادي واالجتمااعي، ضارورة اعتمااد معااايير لتحقياق تن

لماا لهاا دور هاام وأساساي فاي تحدياد وقيااس  ،تتعلق بالكشو عن التكاليو البيئياة ،محاسبية دولية

بماا يحقاق حماياة  ،التكاليو البيئية، وضرورة االهتمام بجواناب أخالقياات وسالوك مهناة المحاسابة

وخاصة في القطاعات التي تؤثر على العديد من شرائح المجتمع، على سبيل   جتمعات،لمصالح الم

 المثال، قضايا البيئة، والصحة والسالمة.
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(، بعنووان: "المحاسوبة البيئيوة فوي شوركات الونفط الليبيوة 2017دراسة )البوسيفي والالفي،  .9

 اإلفصاح والمعوقات".

دراك اإلدارة ألهمية اإلفصاح المحاسبي البيئي هدفت هذي الدراسة إلى التركيز على مد  إ

والتعرو على معوقات تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات التابعة لقطاع النفط  ،في القوائم المالية

والتي تحقق المنفعة لجميع  ،في ليبيا، ودور هذي المعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة

 األطراو المتداخلة.

وإدارات حماياااة البيئاااة  ،الدراساااة مااان مااادراء إدارات المحاسااابة اإلدارياااة تكونااات عيناااة

بغارض اختباار فرضايات الدراساة.  ،بالمؤسسة الوطنياة للانفط والشاركات التابعاة لهاا ،والموظفين

وتوزيعها على جميع المدراء، وتم اساترداد  ،( قائمة استبيان50حيث قام الباحثان بإعداد وتوزيع )

 واعتمااد أسالوب ،اإلحصاائي( SPSS) %(، وقاد تام اساتخدام نظاام73بنسبة )أي  ،( استبيان37)

(T-Test)  .لتحليل البيانات واستخالص النتائج 

ألهمياة  هناك إدراك من قبال إدارات الشاركات النفطياة الليبياة : نم أوتوصلت الدراسة إلى 

قات التاي تواجاه شاركات كما توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعو ،تطبيق المحاسبة البيئية

وكاذلك نقاص  ،منهاا عادم إلازام القاوانين الليبياة لتطبيقهاا ،في تطبيق المحاسبة البيئياة ،النفط الليبية

 والصعوبة في تحديد التكاليو البيئية.  ،المعلومات وعدم تطوير ألنظمة المعلومات

لزيااادة التوعيااة بأهميااة  ،وأوصاات الدراسااة إلااى تكثيااو التاادريبات للعاااملين بالشااركات النفطيااة    

كاذلك  ،وإصادار قاوانين تلازم الشاركات النفطياة بتطبياق المحاسابة البيئياة ،تطبيق المحاسبة البيئياة

وتطوير أنظمة المعلومات المحاسبية إلصادار  ،تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمحاسبة البيئية

 .تقارير متعلقة بالتكاليو البيئة

 

المحاسووبي فووي التكوواليف البيئيووة فووي القوووائم  اإلفصوواحان: "(، بعنووو2017دراسووة )مووالح،  .10

 دراسة حالة شركة بناء الهياكل المعدنية المصنعة". –المالية" 

 هدفت هاذي الدراساة إلاى التعارو عان ماد  التازام شاركة بنااء الهياكال المعدنياة المصانعة

(BATICIM)، ما هدفت إلى التعرو ك ،ح المحاسبي عن تكاليفها البيئيةوحدة أم البواقي باإلفصا

على المعوقات التي تحول دون قيام الشركة محل الدراسة باإلفصاح البيئي، وقد اعتمادت الدراساة 

وتاام إعااداد اسااتبيان وزع علااى مااوظفي الشااركة، وكااان عاادد  ،علااى الماانهج الوصاافي التحليلااي

تبيانات عان طرياق ( استبيان، وقد تم تحليل البيانات الاواردة فاي االسا32االستبيانات المسترجعة )

، وخلصت الدراسة بعاد اختباار الفرضايات إلاى أن الشاركة (SPSS) استخدام البرنامج اإلحصائي

 ،ال تفصح عن تكاليفها البيئية في القوائم المالية، وهذا راجع إلى جملة من المعوقات ،محل الدراسة
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عدم وجود حوافز حكومية  وكذا ،ضعو التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن التكاليو البيئية : أهمها

 .من أجل إعداد نظام تكاليو فعال ة،ركة لتبني سياسات اجتماعية وبيئيكافية للش

 

(، بعنوووان: "واقووع اسووتخدام المحاسووبة البيئيووة فووي المنشووا ت 2014دراسووة )عبوود المحسوون،  .11

 دراسة تطبيقية على عدد من المنشا ت الصناعية في العراق". –الصناعية

التعرو على واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشا ت الصناعية فاي  هدفت الدراسة إلى

وأيضاً مد  اهتمام تلك المنشا ت بإظهار معلوماات المحاسابة البيئياة، فضاالً عان التعارو  ،العراق

ولتحقيق  ،عية عند تطبيق المحاسبة البيئيةعلى الصعوبات والمعوقات التي توجهها المنشا ت الصنا

قد صممت استمارة استبيان وزعات علاى مجتماع الدراساة، والمكاون مان المنشاا ت أهداو البحث ف

الصاناعية العاملاة فااي العاراق، وقااد توصال البحااث إلاى مجموعاة ماان النتاائج أهمهااا: إناه ال يوجااد 

منشاا ت وعلى الرغم من الواقع السلبي لتطبيق المحاسبة البيئية في ال ،تطبيق فعلي للمحاسبة البيئية

ألهمياة ، ذلك لم يمنع من وجود إدراك من قبل األفاراد عيناة الدراساة نم أالعراق، إال  الصناعية في

وتبين أيضاً، أن المنشا ت الصناعية في العراق تواجه صعوبات  ،ة البيئية ولو بنسبة ضئيلةالمحاسب

 نقاص معرفاة : ياأتي فاي مقادمتها ،ومعوقات عند تطبيق المحاسبة البيئية، وذلك يعود لعادة أساباب

وعادم سان القاوانين والتشاريعات التاي تلازم المنشاا ت الصاناعية  ،اإلدارة بأساليب المحاسبة البيئياة

لتطبيااق أساااليب وعاادم تااوافر المعلومااات التفصاايلية الالزمااة  ،بالقيااام بااإجراءات المحاساابة البيئيااة

دراء وتوصال البحاث إلاى مجموعاة مان التوصايات أهمهاا: تنمياة الاوعي لاد  ما ،المحاسبة البيئياة

المنشااا ت الصااناعية فااي العااراق بأهميااة المحاساابة البيئيااة، ودورهااا فااي تقااديم المعلومااات المالئمااة 

طبيق المحاسبة البيئياة فاي القرارات والمساهمة في عملية التخطيط والرقابة، والعمل على ت التخاذ

ت، فضاالً عان لما لها من جادو  ومنفعاة كبيارة تعاود علاى المنشاا   ،ت الصناعية في العراقإالمنش

التازام  وضارورة ،سن تشريعات وقوانين تلزم المنشا ت الصناعية بقواعد ومعايير المحاسبة البيئية

 .من خالل إنتاج منتجات صديقة للبيئة ،ت بحماية البيئة والمحافظة عليهاإالمنش
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 : الدراسات باللغة اإلنجليزية.ثانيا  

 :بعنوان ،(Gerged et al., 2020)دراسة  .1

"Is Earnings Management Associated with Corporate Environmental 

Disclosure? Evidence from Kuwaiti Listed Firm". 

( وإدارة CEDهااذي الدراسااة إلااى التحقااق ماان العالقااة بااين اإلفصاااح البيئااي للشااركات ) هاادفت    

 .وهي الكويت (،GCC( في األسواق الناشئة في مجلس التعاون الخليجي )EMاألرباح )

-2010طبقاات هااذي الدراسااة علااى الشااركات المدرجااة فااي البورصااة الكويتيااة خااالل الفتاارة )    

بيانات لوحاة، تطباق هاذي الورقاة نماوذج التاأثيرات الثابتاة لفحاص العالقاة باين  (، باستخدام2014

ربعااات تاام اسااتكمال هااذا التحلياال بتقاادير نمااوذج الم, إدارة األرباااح واإلفصاااح البيئااي للشااركات

وطريقاة معمماة للنماوذج اللحظاي لمعالجاة أي مخااوو تتعلاق  ،(2SLSالصغر  على مرحلتين )

 .بمشاكل التجانس الداخلي

في  اإلفصاح البيئي للشركات وإدارة األرباحبين  تشير النتائج إلى وجود عالقة معنوية وسلبية     

إدارة ضاة للمشااركة فاي ممارساات هام أقال عر ،هذا يعناي أن الماديرين المساؤولين بيئيًاا, الكويت

أن الماديرين فاي الكويات يبادو أنهام  :المعنى النظري لنتائج هاذي الدراساة هاو ،في الكويت األرباح

كطريقة لتقليل إمكانية أي إجراءات رسامية أو غيار رسامية  ،يستخدمون اإلفصاح البيئي للشركات

 .يمكن فرضها على أنشطتهم

 

 :، بعنوان (Vilchez, M et al., 2020)دراسة .2

"The Influence of Pro-Environmental Managers’ Personal Values on 

Environmental Disclosure: The Mediating Role of the Environmental 

Organizational Structure". 

فصاااح هاادفت هااذي الدراسااة إلااى إجااراء دراسااة متعمقااة لتااأثير العواماال الداخليااة علااى إ

يتم تحليل تأثير القايم الشخصاية للماديرين المؤيادين للبيئاة علاى جاودة  ،لومات البيئيةالشركات للمع

ومد  تأثير هاذي القايم مان خاالل الممارساات المرتبطاة بالهيكال التنظيماي البيئاي  ،اإلفصاح البيئي

نماوذج المعادلاة  باساتخدام( شاركة أسابانية ماؤثرة بيئياا، 137طبقت هذي الدراسة على )و ،للشركة

لتحليل العالقة بين جودة المعلومات البيئية التي كشافت عنهاا  ،يكلية للمربعات الصغر  الجزئيةاله

 .والقيم الشخصية للمديرين المسؤولين عن تلك التقارير  ،الشركات، ومستو  التزامها تجاي البيئة
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ن للبيئاة العالقة اإليجابية بين القيم الشخصاية للماديرين المؤيادي نم إ إلى : توصلت الدراسة 

تتم بوساطة الهياكل التنظيمية البيئية للشاركات، سيسااعد فهام العالقاة باين  ،وجودة اإلفصاح البيئي

القيم الشخصية للمديرين وجودة التقارير البيئية للشركات في تصميم السياسات التي يمكن أن تعزز 

 ،تقبل في قايم االساتدامةشفافية الشركة والمساءلة، على سبيل المثال، من خالل تثقيو مديري المس

  ،وأوصاات الدراسااة أن يااتم إلقاااء الضااوء علااى اآلليااات التااي يمكاان أن تعاازز شاافافية الشااركات

 ومساءلتها فيما يتعلق بالمسائل البيئية.

 

 ، بعنوان:(Sallehuddin et al., 2019)دراسة  .3

"Corporate Governance and Corporate Environmental Disclosures of 

Public-Listed Companies in Bursa Malaysia". 

هاادفت هااذي الدراسااة إلااى زيااادة فهاام ممارسااات اإلفصاااح والعالقااة المتبادلااة بااين حوكمااة 

للشااركات فااي المجااالس الرئيسااية  ،(CED) واإلفصاااحات البيئيااة للشااركات ،(CG) الشااركات

(، عاان طريااق 2018( شااركة خااالل الفتاارة )251طبقاات هااذي الدراسااة علااى )و ،لبورصااة ماليزيااا

التحليل الكمي للتقارير السنوية، لتحديد مقدار اإلفصاح البيئي ومقارنتها بمختلو إجراءات حوكمة 

والمتغيرات المستقلة للحوكماة  ،(CED) الشركات، تم استخدام تحليل االنحدار لفحص العالقة بين

وهياكال الملكياة  ،دارةوهي المديرين المستقلين غير التنفيذيين والرئيس المسالم / رئايس مجلاس اإل

: وجد التحليل عالقة مهمة بين مد  اإلفصاح البيئي ماع تية وتم التوصل إلى النتائج اآل ،اإلسالمية

علاى النقايض مان ذلاك ، فاإن  ،رئيس مسلم / رئيس مجلس اإلدارة تنفيذيين، مديرين مستقلين غير

تشير النتائج إلى وجاود  ،اإلسالميةلنسبة لهياكل الملكية مد  اإلفصاح البيئي للشركات غير مهم با

ويمكان أن تكاون مفيادة فاي تقاديم األدلاة  ،تحسينات في اإلفصاح البيئي للشركات علاى مار السانين

التااي سااتعزز  ،للهيئاات التنظيميااة لمزيااد ماان البحااث والنظاار فااي تحديااد عناصاار حوكمااة الشااركات

 .اإلفصاح البيئي للشركات
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 :بعنوان ،(Joudeh et al., 2018)دراسة  .4

"Environmental Disclosure in the Annual Reports of the Jordanian 

Mining and Extraction Companies". 

فحص مستو  اإلفصاح البيئاي فاي التقاارير السانوية للشاركات إلى الدراسة الحالية  تهدف

ي تواجههااا تلااك لبيئااي التااوكااذلك تحديااد مشاااكل اإلفصاااح ا  ،االسااتخراجية والتعدينيااة األردنيااة

تام جماع البياناات األولياة مان خاالل توزياع اساتبانة علاى رؤسااء أقساام المحاسابة فاي و ،الشركات

أماا البياناات الثانوياة  ،بواقع استبانة واحادة لكال شاركة ،الشركات االستخراجية والتعدينية األردنية

 . (2016) فتم جمعها من خالل التقارير السنوية للشركات للعام

وال يوجااد لااديها  ،: أن الشااركات ال تهااتم كثيااراً باإلفصاااح البيئااي تااائج الدراسااةأظهاارت ن

 وأنها تواجه مشاكل عدة تعترض عملية اإلفصاح البيئي.  ،سياسات إفصاح بيئية واضحة

واالهتماام  ،التي خرجت بها الدراسة: زيادة االهتمام باإلفصااح البيئاي وإن أهم التوصيات

وتأسايس أقساام خاصاة  ،وااللتازام باالقوانين والتشاريعات البيئياة ،بيئايبمعالجة مشاكل اإلفصااح ال

وزيااادة عاادد مااوظفي أقسااام المحاساابة ماان  ،واالهتمااام بتطبيااق اإلفصاااح البيئااي ،باإلفصاااح البيئااي

 .وتوفير البرامج التعليمية والادورات التدريبياة لهام ،أصحاب المؤهالت العلمية والمعرفة والمهارة

الحكومية تفعيل وتطاوير النصاوص القانونياة والتشاريعية الخاصاة باإلفصااح ويجب على الجهات 

 ،والادعم للشاركات التاي تقاوم باإلفصااح البيئاي ،وزياادة الحاوافز  ،ومعالجة القصور فيها  ,البيئي

 .التي ال تلتزم بتعليمات اإلفصاح البيئي ،واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشركات

 

 ، بعنوان:(Li, Zhao, Yin, 2017)دراسة  .5

"Corporate Environmental Performance, Environmental Information 

Disclosure, and Financial Performance: Evidence from China". 

ل العالقات بين األداء البيئي للشركات، واإلفصاح عان المعلوماات يتحلهدفت هذي الدراسة إلى     

وتكونات  ،سريعًا على حساب التدهور البيئاي الصين، والتي شهدت نمًوا البيئية، واألداء المالي في

وتاام االعتماااد علااى  ،مدرجااة فااي البورصااة الصااينية ،( شااركة صااينية475عينااة الدراسااة ماان )

 (.2014-2013خالل الفترة ) ،( استبانة950اإلستبيان بحيث وزعت )

 ي للشركات واإلفصاح عالقة غير خطية بين األداء البيئ جودووتوصلت الدراسة إلى 
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البيئاي، وعالقاة غيار مهماة باين األداء البيئاي واألداء الماالي، وعالقاة سالبية باين اإلفصااح البيئاي 

ً تشاير النتاائج و ،عظم النتائج فاي البلادان المتقدماةواألداء المالي، والتي تختلو عن م إلاى أن  أيضاا

 .البيئية أو تحسين األداء البيئيلديها دوافع قليلة للكشو عن المعلومات  ،الشركات الصينية

ً  وأوصت الدراسة علاى أن      ، ويجاب وضاع الكشاو اإللزاماي عان المعلوماات البيئياة ضاروريا

 وتشجيع األداء البيئي األفضل.  ،سياسة بيئية مناسبة لمعاقبة االنتهاكات البيئية

 

 , بعنوان: ,Omnamasivaya, Prasad) (2016دراسة  .6

"The Influence of Financial Performance on Environmental Accounting 

Disclosure Practices in India: Empirical Evidence from BSE". 

  ،هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان األداء المالي يعزز ممارسات اإلفصااح البيئاي فاي الهناد    

 .يوذلك باالعتماد على الشركات المدرجة في السوق المالي الهند

( شركة مدرجة في السوق المالي الهندي، وتم قيااس ممارساات 30وطبقت هذي الدراسة على )    

(، باالعتمااد علاى التقاارير 2015-2011خاالل الفتارة ) ،اإلفصاح البيئي عن طريق جمع البيانات

خااذ المالياة السانوية للشاركات التاي شاملتها عيناة الدراسااة، وقاد تام قيااس األداء الماالي مان خاالل ا

مؤشرات المتغيرات المستقلة التالية: صافي هامش الربح، العائاد علاى رأس الماال العامال، ربحياة 

السااهم، نصاايب السااهم ماان التوزيعااات، العائااد علااى األصااول، العائااد علااى حقااوق الملكيااة، نساابة 

قي األسعار إلى اإليرادات، نسبة التوزيعات المدفوعة، العائد على حقاوق المسااهمين، الساعر الساو

كمتغيار تاابع تام  ،للسهم، متوسط قيم متغيرات األداء المالي وممارسات اإلفصاح المحاسابي البيئاي

  د،علاى أساالوب االنحاادار الخطاي المتعاادالختباار العالقااة بينهمااا باالعتماااد  ،أخاذها فااي االعتبااار

كل مان  وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين ممارسات اإلفصاح المحاسبي البيئي وبين

والعائد على األصول والعائاد  ،ونصيب السهم من التوزيعات ،رأس المال العامل العائد على السهم

ً  ربااح والساعر الساوقي للساهم، وتوصالتونسابة الساعار لأل ،على حقاوق الملكياة إلاى وجاود  أيضاا

  ،ةعالقة سلبية بين ممارسات اإلفصاح وكل من: صافي هاامش الاربح ونسابة التوزيعاات المدفوعا

وقااد خلصاات الدراسااة فااي المجماال إلااى أن األداء المااالي يااؤثر علااى  ، والعائااد علااى حملااة األسااهم

 ممارسات اإلفصاح المحاسبي البيئي في الهند.
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 , بعنوان:(Aburaya, 2012)دراسة  .7

"The Relationship Between corporate Governance and Environmental 

Disclosure: Uk Evidence". 

 اساتقالليةهدفت هذي الدراساة إلاى اختباار العالقاة باين مجموعاة مان آلياات حوكماة الشاركات )    

الدور، حجم المجلس، نشاط المجلاس، الماؤهالت والخبارات العلمياة والمهنياة،  ازدواجيةالمجلس، 

النفوذ المجتمعاي للماديرين، العضاوية فاي أكثار مان مجلاس إدارة، وجاود لجناة للمساؤولية البيئياة، 

لجناة الترشايحات، الملكياة المركازة،  اساتقالليةلجنة المكافاإت،  استقالليةلجنة المراجعة،  تقالليةاس

وطبقات هاذي  ،البيئاي فاي التقاارير المالياة السانوية اإلفصااحالملكية المؤسسااتية(، ومساتو  جاودة 

ة السانوية عن طريق تحليل التقارير المالي ،( مؤسسة إنجليزية مقيدة بالبورصة299الدراسة على )

 .تحليل االنحدار وباستخدام(، 2007-2004خالل الفترة )

البيئاي  اإلفصااحأظهرت نتائج الدراسة: وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين ارتفاع مساتو      

أعضااء مجلاس  ازدياادالمجلس، الفصل باين الادورين، زياادة نشااط المجلاس،  استقالليةوانخفاض 

 اساتقاللية انخفاضلبيئية، امجالس إدارة أخر ، وجود لجنة للمسؤولية الذين يتواجدون في  اإلدارة

  .لجنة الترشيحات، وانخفاض تركز الملكية

والمتمثلة في نسبة المدراء المؤهلين فاي   ،توصلت الدراسة أن لبعض آليات الحوكمة األخر      

لملكية المؤسساتية، عالقة موجبة ا ارتفاعلجنة التدقيق،  استقالليةاألمور المحاسبية والمالية، زيادة 

هذا ولم تتوصل الدراساة إلاى وجاود أي و ،البيئي اإلفصاحمع المستو  المفصح عنه لبعض فئات 

لجنااة  اسااتقالليةعالقااة دالااة إحصااائيا بااين كاال ماان، حجاام المجلااس، النفااوذ المجتمعااي للمااديرين، 

 .البيئي للمؤسسات المدروسة اإلفصاحالمكافإت، مع مستو  

 

 بعنوان: ,(Hassanm at al., 2006) دراسة .8

"Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing 

Countries: Evidence from Bangladesh". 

هاادفت الدراسااة إلااى التحقااق ماان طبيعااة التقااارير االجتماعيااة والبيئيااة فااي التقااارير الساانوية     

عاان المعلومااات االجتماعيااة والبيئيااة والخصااائص للشااركات، حيااث درساات العالقااة بااين اإلفصاااح 

المالياة  العديدة للشركات في بنغالديش، عن طرياق تحليال التقاارير السانوية لجمياع الشاركات غيار
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وتاام اسااتخدام المتوسااط الحسااابي كمقياااس ل فصاااح عاان المعلومااات  ،المدرجااة فااي بورصااة داكااا

الدراسااة اختالفااات كبياارة فااي مسااتويات االجتماعيااة والبيئيااة فااي باانغالديش، وقااد أظهاارت نتااائج 

اإلفصاح االجتماعية والبيئية، كما أظهرت هذي الدراسة أن عدداً قليالً من الشاركات فاي بانغالديش 

علااى أساااس طااوعي، والتااي  ،تبااذل جهااوداً لتااوفير اإلفصاااح عاان المعلومااات االجتماعيااة والبيئيااة

ن لاديها أدناى مساتويات اإلفصااح وأظهارت الشاركات فاي بانغالديش أ ،طاابع ناوعيمعظمها ذات 

ذلك، فإن عادداً كبياراً مان الشاركات التاي تكبادت خساائر خاالل  إلىاالجتماعي والبيئي، باإلضافة 

الفترة قيد الدراسة أظهرت مستو  متدنيا في اإلفصاح، في حاين أن أعلاى درجاات اإلفصااح كاان 

 .بر في الشركات التابعة للشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الك

 

 : ، بعنوان(Moor and Beelde, 2005)دراسة  .9

"Environmental Auditing and the Role of the Accountancy Profession". 

قامت الدراسة بالتركيز على أوجه الشبه واالختالو بين الرقابة البيئية وتدقيق البيانات المالية،     

يئية ودور المحاسبين في التمييز بين التدقيق كما قامت بمراجعه األدبيات السابقة للرقابة الب

حيث  ،كما ركزت على التدقيق الخارجي في هذا المجال ،ي وتدقيق نظم المعلومات البيئيةاإللزام

وهذا يحدث هيكالً للرقابة البيئية مشابها لتدقيق  ،أن الرقابة البيئية أصبحت تركز على تقييم النظم

ر ومن مساو  هذا التطو ،المحاسبين المهنيين لهذا المجالدخول مما سهل عملية  ،البيانات المالية

حيث أصبح التركيز على التدقيق  ،جعل الرقابة تخرج عن مسارها ،)التركيز على الرقابة البيئية(

البيئي أكثر من التركيز على التلوث وانبعاث الغازات السامة، وتقليل دور المهندسين والخبراء 

وتوصلت الدراسة إلى أن المشاكل التي تواجه مهنة التدقيق  ،لرقابة البيئيةين من دورهم في االعلمي

لكن من الصعب تقييم نتائج  ،بهذا الخصوص هي: إن الرقابة البيئية تحتاج خبراء ومختصين

نية على شركات مما قد يخلق التزامات مه ،أعمالهم نتيجة لعدم وجود معايير محددة للرقابة البيئية

فإنه من الواضح أن تكوين فريق  ،تدقيق البيئي يتطلب مستويات متعددة من المهاراتإن ال ،التدقيق

مما يعني أن المدقق سوو  ،المنطقي لتنظيم الرقابة البيئية العقالنيتدقيق متكامل هو األساس 

في هذا المجال إن المساهمة الرئيسة ، براء في العلوم الطبيعية األخر يتعاون مع المهندسين والخ

ويقوم بمزج خبرته مع  ،يقوم بالنظر إلى األنظمة ،كمدقق مستقل وموضوعي ،دقق الخارجيللم

 مما يؤدي إلى فهم عميق للعمليات ونتائجها على البيئة. ،نواحي القو  لد  الخبراء والمهندسين

 

 هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.ز ما يميَّ  ثالثا  :
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بقة بأنها تعتبر )حسب علم الباحث( من اوائل الدراسات ما يميز هذي الدراسة عن الدراسات السا
التي تربط بين حجم الشركات و االفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الصناعية 

(.المدرجة في بورصة عمان ) الشركات الغذائية
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 الثالث الفصل
 الدراسة منهجية
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 الثالث الفصل                                     
  الدراسة منهجية
 

 : ألساليب اإلحصائية المستخدمةا 3-1

ابااة عاان أساائلتها واختباااار تمكنهااا ماان اإلج ، اسااتخدمت الدراسااة مجموعااة ماان األساااليب

 statistical package ofمعتمدة على برمجة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  فرضياتها،

social sciences (SPSS. V.25) ( 3والموضحة في الشكل:) 

                    

Descriptive Statistic Measures 

                                               

  Shapiro-Wilk 

                                                   

Pearson Correlation

                                        

Multiple Linear Regression

                                               

Variance Inflation Factor ( VIF) 

                                                                     

       

 
      

   
 

 
  

   
 

   
  

    
  

        

Simple Linear Regression

                                               

 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة (3)الشكل 

 
 :تمهيد 3-2

مان نظرياات علمياة ودراساات ساابقة   ،النظري للدراسة اإلطاربناء على ما تم عرضه في 

ً  ليقادمفي مجال اهتماام موضاوع الدراساة، فقاد جااء هاذا الفصال  لمنهجياة الدراساة وتعريفااً  وصافا

وعينااة  ، وبياان مجتماعأهادافهاالتاي يمكان ماان خاللهاا تحقياق و ، سااليب التاي اتبعتهاا الدراساةواأل
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 الطارق اإلحصاائية التاي اساتخدمت فاي معالجاةهاذا الفصال التي تم اختيارها، كما يبين  , الدراسة

 البيانات.

 :منهجية الدراسة 3-3

 ،مجموعاة مان األفكاار المتنوعاةالمقصود بمنهج الدراسة "أسلوب من أساليب التنظيم الفعالاة ل

 .(Anderson and Poole, 2019) والهادفة للكشو عن حقيقة تشكل هذي الظاهرة"

الواقاع أو الظااهرة وصافاً  والاذي يهاتم بوصاو ،على المانهج الوصافي حيث اعتمدت الدراسة

و لنا الظاهرة ويوضح ي يصفالتعبير الكيفي أو النوع تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كمياً،ويعبر عنها  دقيقاً،

و حجمهاا )الشاربيني أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذي الظاهرة أ خصائصها،

على وذلك للتعرو  ،في إجراء هذي الدراسة وتم االعتماد على المنهج االستداللي (،2013وآخرون، 

المدرجاة فاي بورصاة نوية للشاركات اثر حجم الشركات على اإلفصاح البيئي في التقارير المالية الس

والغاارض مان هااذا الماانهج تحليال وتفسااير وتقاادير  ،(دراسااة تطبيقياة فااي الشااركات الغذائياة عماان ) 

  ،باالعتماد على عينة مان المجتماع للتوصال إلاى قارارات تخاص المجتماع ،واستخالص االستنتاجات

 (.2015 عامل مع التعميم والتنبؤ )النجار،ويت

 

 نة الدراسة:مجتمع وعي 3-4

المجموعة الكلية من العناصر التي تسعى الدراسة تعميم النتائج  ،يقصد بمجتمع الدراسة

الدراسة أهمية كبيرة، إذ  مجتمعيكتسب تحديد حيث  ، ذات العالقة بالمشكلة المدروسة،عليها

حيث  ،الدراسةلمجتمع تتضح متغيرات وأهداو الدراسة في ضوء التحديد الصحيح والواضح 

 , (31/12/2019الدراسة من الشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان لغاية )عينة ألو تت

الشركات جميع  إخضاع تموعليه  (،2والموضحة أسمائها في الشكل ) ،( شركات8والبالن عددها )

لتوافر جميع البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة الحالية خالل الفترة الممتدة  ،)مسح شامل(

 . (2019-2015ن )م
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 ( أسماء الشركات الغذائية األردنية المدرجة في بورصة عمان 2الشكل )
 
 

 مصادر جمع البيانات: 3-5

تع د عملية جماع البياناات إحاد  الخطاوات األساساية فاي إجاراءات البحاوث العلمياة بشاكل 

 جاباة عان تسااؤالت عام, وأنها يجب أن تناال عناياة خاصاة ألهميتهاا فاي تقاديم األدلاة المالئماة ل

در اساتجابتها ومواءمتهاا وعموماً تكتسب البيانات قيمتهاا بقا دراسة المتضمنة في مشكلة الدراسة،ال

تاام وعليااه   ،(2015 الجااادري وأبااو حلااو،وإيجاااد الحلااول والتفساايرات المطلوبااة لهااا )للمشااكلة، 

كماا تام  ،لرساائل الجامعياةاانة بالكتب و المؤلفاات العلمياة واالبحااث المنشاورة والرجوع و االستع

المختلفة للحصول  قواعد البياناتو  ،ية المتوفرة على شبكة االنترنتاالستعانة بالمصادر االلكترون

من القوائم المالية المنشورة للشاركات الغذائياة  ،الدراسات حول موضوع الدراسةأحدث االبحاث و

 .2019-2015المدرجة في بورصة عمان خالل الفترة الممتدة 

 

 لبيانات اإلفصاح البيئي:ثبات الاختبار  3-6

-كودرمن خالل احتساب قيمة معامل   ،درجات اإلفصاح البيئيلقد تم التأكد من مد  ثبات 

وهااذي الطريقااة تهاادو إلااى الوصااول إلااى  , (Kuder–Richardson(KR-20)) ريتشاردسااون
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حياث   ،(1-0ل الادرجات الثنائياة )والتاي تحما  ،القيمة التقديرية لمعامل الثبات )اختبار الموثوقية(

 ً  (.Fink, 2003) (0.70أكبر من ) ألفا إذا كانت قيمته ،تكون النتيجة مقبولة إحصائيا

يمكان لذا  (،=83.46KR-20تبين أن قيمة ) ،وبعد إجراء االختبار لبيانات اإلفصاح البيئي 

 .جيدةضع لدرجة اعتمادية بالثبات، وتخ بيانات اإلفصاح البيئي للشركات الغذائية األردنيةوصو 

 

 :التوزيع الطبيعي اختبار 3-7

  ويلك شابيرواختبار (Shapiro-Wilk): 

تقاع للتأكاد إذا ماا كانات البياناات للبياناات التاي تام جمعهاا وذلاك  التوزياع الطبيعاي اختباارتم إجراء 

عينااة اقاال ماان اً لحجاام النظاار، (Shapiro-Wilkحيااث تاام إجااراء اختبااار )التوزيااع الطبيعااي أم ال،  تحاات

( للبياناات Sigومن شروط التوزيع الطبيعي أن تكون القيمة االحتمالية ) (،2018، )أبو زيد، ( مفردة50)

 (. 1( ونتيجة هذا االختبار موضحة في الجدول )Hair, et.al. 2018( )0.05أكبر من )

 (Shapiro-Wilkباالعتماد على اختبار ) التوزيع الطبيعي للبيانات اختبار (1جدول )
 

التابع )اإلفصاح  المتغير المستقل )حجم الشركات( 
 المبيعات الربح رأس المال المتغيرات البيئي(

N 40 40 40 40 

Shapiro-Wilk 0.896 0.973 0.943 0.958 

Sig 0.083 0.132 0.118 0.126 

 

بيانات ( والتي تشير إلى أن توزيع ال1بناًء على بيانات االختبار الموضحة في الجدول )

 ً  %. 5( لجميع المتغيرات أكبر من Sigحيث بلغت القيمة االحتمالية )، كان طبيعيا

 

 : اإلحصائية المعالجة 3-8

( 23باألسلوب الثنائي ويشمل نماوذج القيااس ) ،تم دراسة المتغير التابع )اإلفصاح البيئي(

)عاادد األسااطر  ( بنااود(،4م )عنصاار موزعااة علااى النحااو التااالي: )موقااع اإلفصاااح البيئااي ويضاا

خاالل  ( بناد(16)عناصر اإلفصااح البيئاي ويضام ) ( بنود(،3ة ل فصاح البيئي ويضم )المخصص

والمطبقاة علاى الشاركات الغذائياة األردنياة المدرجاة فاي بورصاة  ،(2019-2015الفترة الممتدة )

يعطاى و ،( فاي حالاة وجاود إفصااح1( بحيث يعطى درجة )1-0) ه بينتحيث تراوحت قيمعمان, 

( فهاذا يادل 0.50كبار مان )الحساابي أ وفاي حاال إذا كاان الوساط ( في حالة عدم وجودي،0درجة )

أي كلماا اقتربات قيماة  ،على أن اتجاي اإلفصاح ايجابي بمعنى أن هناك درجة من اإلفصااح البيئاي

 (0.50أما إذا كان اقل من ) على ازدياد مستو  اإلفصاح البيئي،ذلك  ( دلم 1الوسط الحسابي من )
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وإذا كاناات صاافر فانااه ال يوجااد  ،بمعنااى أن درجااة اإلفصاااح ضااعيفة ،فهااذا يعنااي أن االتجاااي ساالبي

 5%÷ 100ولتحديد درجات ومستويات اإلفصاح البيئي سيتم تطبيق المعادلة التالية:  ،إفصاح بيئي

( يوضاح مساتو  اإلفصااح البيئاي 2والجدول ) (،Subedi, 2016) % لكل درجة20مستويات= 

 جة.عند كل در

 ( تحدد درجة اإلفصاح البيئي بناء  على المتوسط الحسابي2جدول )
 

 المتوسط الحسابي درجة اإلفصاح البيئي

 0 ال يوجد

 0.20اقل من  ضعيفة جداً 

 0.40 -0.20 ضعيفة

 0.60 -0.41 متوسطة

 0.80 -0.61 مرتفعة

 1 – 0.81 مرتفعة جداً 

 
 

 ائية المستخدمة:مالئمة نموذج الدراسة لألساليب اإلحص 3-9

االرتباط بين المتغيارات من الجوانب الهامة في تحليل االنحدار المتعدد عملية تحديد مد  تداخل 

فاان ذلاك يعناي أن هنالاك عوامال مشاتركة باين المتغيارات المساتقلة عاليااً،  فإذا كان االرتبااط المستقلة،

ا وهاذ مع اختالو التسمية الظاهرية لهما،ير ن هما تقريباً نفس المتغبل ربما يكون المتغيرا يرة بينها،كث

وغير موثاوق   ،والنتائج التي يمكن أن تتوصل إليها الدراسة هزيلة الوضع يجعل نموذج الدراسة هشاً،

  ،لتشاااركها فااي نفااس التباااين نحااو المتغياار التااابع ( متدنيااة،Rويجعاال ماان قيمااة معاماال االرتباااط ) فيهااا،

 ،(2018 يار مان المتغيارات المساتقلة )دوديان،درجة األهمية لكال متغوبالتالي عدم المقدرة على تحديد 

 ,.Hair etalحياث أشاار )(، Multicollinearityوعليه تم إجراء اختبار االرتبااط الخطاي المتعادد )

 والااذي يسااتخرج عاان طريااق ،( عنااد اختبااار االرتباااط الخطااي المتعاادد بااين المتغياارات المسااتقلة2018

أن قيماة  : وهاي، بعاض الشاروط، (Tolerance( و)التبااين المساموح باه VIF)معامل تضخم التباين 

( واكبار مان 1( وقيمة التباين المسموح به اقل مان )5( إذا كانت اقل من )VIFمعامل تضخم البيانات )

وإنهاا مناسابة لعملياة إجاراء تحليال  ،( فان المتغيرات المستقلة تخلو من وجاود ارتبااط عاالي بينهاا0.2)

( يتضاح أن 3وباالنظر إلاى الجادول ) لخااص بالفرضاية الرئيساية للدراساة،خطاي المتعادد وااالنحدار ال

 البيانات مناسبة إلخضاعها للتحليل اإلحصائي. 

  االرتباط المتعددقوة  اختبارنتائج  (3جدول )

  VIF  Tolerance المتغيرات
 0.847 1.180 حجم رأس المال
 0.327 3.060 حجم المبيعات

 0.299 3.350 ربححجم ال
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،وبإجراء   حياث  ،( باين المتغيارات المساتقلةPearsonتم استخراج قيماة معامال ارتبااط )   ثان 

إلى أن معامل االرتباط المرتفع ال يتناسب  ،(Gujarati, Porter and Gunasekar, 2017أشار )

ويتضااح ماان  ،%(80تعاادد إذا زادت قيمتاه عاان )لموالمتعلقاة بنمااوذج االنحاادار ا ،ماع عمليااة التحلياال

اناات بااين حجاام الااربح وحجاام وك (،0.518مصاافوفة االرتباااط هااي )أعلااى قيمااة ب( أن 4الجاادول )

 وهذا مؤشر جيد على أن البيانات تخلو من مشكلة االرتباط المتعدد.  المبيعات،

 ( Pearsonمصفوفة معامالت ارتباط ) (4جدول )
 

 حجم الربح حجم المبيعات حجم رأس المال المتغيرات
   1.00 رأس المال حجم

  1.00 0.252 حجم المبيعات
 1.00 0.518 0.237 حجم الربح
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

 
  

نتائج التحليل الوصفي للمتغير المستقل )حجم الشركات  4-1
 الغذائية(

 نتائج التحليل الوصفي للمتغير التابع 4-2
 الدراسةختبار فرضيات ا 4-3
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات 

 
 نتائج التحليل الوصفي للمتغير المستقل )حجم الشركات الغذائية(: 4-1

تاام اسااتخراج الوسااط الحسااابي واالنحااراو المعياااري وأعلااى قيمااة وأدنااى قيمااة لوصااو 

 ( وكانت النتائج كما يلي:2019-2015متغيرات الدراسة خالل فترة الدراسة الممتدة من )

 :*اإلحصاء الوصفي لحجم رأس المال

 (2019-2015) اإلحصاء الوصفي لحجم رأس المال للفترة (5جدول )
 

 Minimum Maximum Mean السنوات
Std.  

Deviation 
N 
 

2015 6.48 7.18 6.8425 0.26666 8 
2016 6.48 7.37 6.8950 0.32950 8 
2017 6.48 7.37 6.9050 0.34310 8 
2018 6.48 7.40 6.9125 0.35443 8 
2019 6.48 7.40 6.9125 0.35443 8 

 40 0.31493 6.8935 7.40 6.48 المؤشر الكلي

 

( بلان 2019-2015المتوساط الحساابي )لحجام رأس الماال( خاالل الفتارة )أن ( إلى 5يشير الجدول )

 (.6.48( وأدنى قيمة )7.40( وبلغت أعلى قيمة )0.31493( وبانحراو معياري )6.8935)

 

 اإلحصاء الوصفي لحجم الربح*:

 (2019-2015) اإلحصاء الوصفي لحجم الربح للفترة (6جدول )
 

 Minimum Maximum Mean السنوات
Std.  

Deviation 
N 

2015 5.68 7.38 6.2550 0.54882 8 
2016 5.36 6.89 6.1263 0.50830 8 
2017 5.36 6.78 6.0263 0.51350 8 
2018 5.33 6.69 5.9513 0.52423 8 
2019 4.33 6.68 5.7363 0.75421 8 

 40 0.57474 6.0190 7.38 4.33 المؤشر الكلي

 

( بلاان 2019-2015المتوسااط الحسااابي )لحجام الااربح( خااالل الفتاارة )أن ( إلااى 6يشاير الجاادول )

 (.4.33ة )( وأدنى قيم7.38( وبلغت أعلى قيمة )0.57474( وبانحراو معياري )6.0190)

                                                           
 ( الطبيعي للبيانات.Logلغايات التحليل اإلحصائي تم استخراج قيمة ) *
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 :*اإلحصاء الوصفي لحجم المبيعات

 (2019-2015) اإلحصاء الوصفي لحجم المبيعات للفترة (7جدول )
 

 السنوات
Minimum 
 أدنى قيمة

Maximum 
 أعلى قيمة

Mean 
المتوسط 
 الحسابي

Std.  
Deviation 
االنحراف 
 المعياري

N 
حجم 
 العينة

2015 6.71 8.85 7.4213 0.65006 8 
2016 6.72 7.90 7.2838 0.39738 8 
2017 6.73 7.87 7.2738 0.41102 8 
2018 6.72 7.84 7.2800 0.40014 8 
2019 6.22 7.80 7.1863 0.54319 8 

 40 0.47121 7.2890 8.85 6.22 المؤشر الكلي

 

-2015المتوسااط الحسااابي )لحجاام المبيعااات( خااالل الفتاارة )أن ( إلااى 7يشااير الجاادول )

( وأدناى قيماة 8.85( وبلغات أعلاى قيماة )0.47121وبانحراو معياري ) (7.2890( بلن )2019

(6.22.) 

 

                                                           
 ( الطبيعي للبيانات.Logلغايات التحليل اإلحصائي تم استخراج قيمة ) *
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 نتائج التحليل الوصفي للمتغير التابع: 4-2

سايتم فاي هاذا الجازء مان الدراساة عارض   ،ل جابة عن الساؤال األول فاي مشاكلة الدراساة

عتماااد ، حيااث تاام التحديااد درجااة اإلفصاااح وذلااك ،نتااائج التحلياال الوصاافي لمتغياار اإلفصاااح البيئااي

 والوسط الحسابي واالنحراو المعياري وكانت النتائج كما يلي: ،التكرارات والنسب المئوية

 (8جدول )
 (2019 -2015اإلفصاح البيئي للشركات الغذائية األردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة الممتدة من ) 

  

 موقع اإلفصاح البيئي 

 التصنيف الرقم
الوسط  معلومات غير مفصح عنها هامعلومات مفصح عن

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار اإلفصاح

 ضعيفة 0.4385 0.250 75 30 25 10 رسالة الشركة 1

 مرتفعة جداً  0.3349 0.875 12.5 5 87.5 35 تقرير مجلس اإلدارة 2

 توسطةم 0.5064 0.500 50 20 50 20 اإليضاحات 3

 عدد األسطر المخصصة لإلفصاح البيئي 

 التصنيف الرقم
الوسط  معلومات غير مفصح عنها معلومات مفصح عنها

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار اإلفصاح

 متوسطة 0.5006 0.425 57.5 23 42.5 17  1-5 1

 ضعيفة جداً  0.3848 0.175 82.5 33 17.5 7 6-10 2

 متوسطة 0.5064 0.500 50 20 50 20 اسطر 10أكثر من  3

 عناصر اإلفصاح البيئي

 التصنيف الرقم
الوسط  معلومات غير مفصح عنها معلومات مفصح عنها

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار اإلفصاح

 متوسطة 0.5038 0.450 55 22 45 18 السياسة البيئية 1

 متوسطة 0.4961 0.600 40 16 60 24 البيئية اإلدارة 2

 مرتفعة جداً  0.3349 0.875 12.5 5 87.5 35 الحماية البيئية 3

 مرتفعة 0.4743 0.675 32.5 13 67.5 27 المعايير البيئية 4

 مرتفعة 0.4385 0.750 25 10 75 30 التنمية المستدامة 5

 مرتفعة جداً  0.3349 0.875 12.5 5 87.5 35 ة البيئيةالصحة والسالم 6

 متوسطة 0.5038 0.550 45 18 55 22 حفظ الموارد الطبيعية 7

 متوسطة 0.5064 0.500 50 20 50 20 البحث والتنمية والتطوير 8

 ضعيفة 0.4830 0.350 65 26 35 14 التعلم والتدريب البيئي 9

 مرتفعة 0.4229 0.775 22.5 9 77.5 31 التفاعل االجتماعي 10

 ضعيفة جداً  0.3349 0.125 87.5 35 12.5 5 الجوائز البيئية 11

 مرتفعة 0.4385 0.750 25 10 75 30 األشجارزراعة  12

 ضعيفة جداً  0.3349 0.125 87.5 35 12.5 5 التربة 13

 مرتفعة 0.4522 0.725 27.5 11 72.5 29 المياي إدارة 14

 مرتفعة 0.4522 0.725 27.5 11 72.5 29 النفايات الصلبة 15

 ضعيفة 0.4903 0.375 62.5 25 37.5 15 تلوث الهواء 16

 متوسطة 0.20732 0.5359 إلفصاح البيئي للشركات الغذائية األردنيةالمؤشر العام 

 

-2015( إلى أن اإلفصاح البيئي للشركات الغذائية خالل الفترة الممتادة )8يشير الجدول )

 على النحو التالي: ( جاءت 2019

ن ثام فاي وما مجلس اإلدارة وبدرجة مرتفعة جداً،نالحظ أن اإلفصاح البيئي ظهر في تقرير  -

وهذا مؤشار علاى أن معظام الشاركات  اإليضاحات وبدرجة متوسطة، ومن ثم رسالة الشركة،

 الغذائية تركز على تقرير مجلس اإلدارة في اإلفصاح البيئي. 
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المخصصة ل فصاح البيئي في التقاارير السانوية لشاركات األغذياة  نالحظ أن عدد األسطر  -

وهذا مؤشار إلاى  اسطر وبدرجة متوسطة، 10، وأكثر من (5-1جاءت بدرجة متوسطة لكل )

 أن عدد األسطر المخصصة ل فصاح البيئي في التقارير السنوية متوسطة.

المركااز األول وبدرجااة لااى نالحااظ أن الحمايااة البيئيااة والصااحة والسااالمة البيئيااة حصااال ع -

تليها التفاعل االجتماعي، والتنمياة المساتدامة، وزراعاة األشاجار، وإدارة الميااي،  مرتفعة جداً،

يااة بااالمركز الثاااني وبدرجااة مرتفعااة، بينمااا اإلدارة البيئيااة، والمعااايير البيئ والنفايااات الصاالبة،

علاى المركاز ساة البيئياة حصالت والسيا ة، والبحث والتنمياة والتطاوير،وحفظ الموارد الطبيعي

حصلت  والجوائز البيئية الثالث وبدرجة متوسطة، تليها تلوث الهواء، التعلم والتدريب المهني،

بينما باقي العناصر األخر  فحصلت على المراكز األخيارة  على درجة ضعيفة من اإلفصاح،

 وبدرجة ضعيفة جداً.

البيئي للشركات الغذائية األردنية المدرجاة  ( ل فصاح0.5359بلن المتوسط الحسابي العام ) -

وهااذا  (،0.20732، وبااانحراو معياااري )(2019-2015فاي بورصااة عمااان للفتاارة الممتاادة )

بدرجاة  ،يفيد أن شركات األغذية األردنية تقوم باإلفصاح البيئاي فاي تقاريرهاا المالياة السانوية

 متوسطة.
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 :الدراسةاختبار فرضيات  4-3

( الفرضااايات باساااتخدام اختباااار Analyses) لدراساااة سااايتم تحليااالفاااي هاااذا الجااازء مااان ا

(Multiple and Simple Regression( من خاالل برناامج )Spss وذلاك ل جاباة عان أسائلة )

 (.4الدراسة واختبار فرضياتها باالعتماد على قواعد القرار والموضحة في الشكل )

              

        )1(        )2(        )3(

        

        
Multiple Linear Regression

                                                           )HO( 

                            )α(

                                            

                     .               

                                           

                            )HO(      

                                            

                     )HO(.

          )0.05(                        

                                    )0.05( 

                                          

                                 )0.05(      

                          .

Simple Linear Regression

ا
 ل

 ارفرضيات الدراسة واختباراتها وقواعد القر (4شكل )
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 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة:  4-3-1

( 0.05α≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عناد مساتو  )": OH.: علىهذي الفرضية تنص 

لحجم الشركات على اإلفصاح البيئي فاي التقاارير المالياة السانوية للشاركات الغذائياة المدرجاة فاي 

 ."بورصة عمان

وهاو ماا  , (Multiple Linear Regression) تم اختبار هذي الفرضية باستخدام اختبار

ه كما هاي موضاحة فاي الجادول كانت نتائجو  ،يمثل اإلجابة عن السؤال الثاني في مشكلة الدراسة

(9 .) 

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد ألثر حجم الشركات على اإلفصاح البيئينتائج ( 9) جدول
 

 Model Summeryملخص النموذج 
 2Adjusted Rمعامل   2Rمعامل التحديد R معامل االرتباط 
0.615 0.378 0.326 

 ANOVAتحليل التباين 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجة 
 Dfالحرية 

متوسط 
 المربعات

F Sig F 

 

 *0.001 7.282 0.211 3 0.633 االنحدار

   0.029 36 1.043 الباقي

    39 1.676 المجموع

 Coefficientجدول المعامالت 

تغير الم
 التابع

 B النموذج
الخطأ 
 المعياري

Beta T 
T 

Sig 

 Constant -2.267 0.636  -3.565 0.001الثابت 

ح 
صا
إلف
ا

ي
بيئ
ال

 

 *0.036 2.180 0.311 0.094 0.205 حجم رأس المال

 *0.021 2.414 0.581 0.106 0.256 حجم المبيعات

 0.350 0.946- 0.218- 0.083 0.078- حجم الربح
 (0.05ند مستو  )*معنوي ع

 2.82(=n-1)-(K-1الجدولية ) Fقيمة 
 2.023(=n-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 

متمثاال بوجااود اللنمااوذج هااذي الفرضااية و اإلحصااائي( نتااائج االختبااار 9الجاادول ) وضااحي

وهااي: )حجاام رأس المااال، وحجاام  المتغياارات المسااتقلة والتااي تقاايس حجاام الشااركاتمجموعااة ماان 

أعاالي أن  الجادول وحجم الربح( ومتغير تابع وأحد يمثل )اإلفصاح البيئي(. ويالحظ من بيعات،الم

بين حجم الشركات واإلفصاح  وجود عالقة متوسطةإلى  %( مما يشير61.5=)Rمعامل االرتباط 

 ي المتغيار التاابع اإلفصااح البيئاي،لحجم الشاركات فاوجود أثر ذو داللة إحصائية البيئي. ويالحظ 

( F) ( وأيضاااً ماان خااالل قيمااة0.05( وهااي اقاال ماان )0.001( والبالغااة )F.Sig) خااالل قيمااة ماان

 (،3/36( عند درجة حرياة )2.82( وهي اكبر من قيمتها الجدولية )7.282المحسوبة والمساوية )

 مان %(37.8)فسر ما نسابته أن حجم الشركات قد إلى ( 2R=0.378معامل التحديد ) وتشير قيمة

أن قيماة لهاذي الفرضاية  جادول المعاامالتمان نتاائج  يظهارصل في اإلفصاح البيئاي. والتباين الحا
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( وهاي اكبار 2.180( المحسوبة )T(, وأن قيمة )β=0.311معامل بيتا لحجم رأس المال قد جاء )

أمااا قيمااة معاماال بيتااا  ( وهااي معنويااة،.036Sig=0( عنااد مسااتو  )2.023ماان قيمتهااا الجدوليااة )

وهي اكبر من القيمة  ،(2.414( المحسوبة )Tوأن قيمة ) (،β=0.581اءت )لحجم المبيعات فقد ج

وهااي معنويااة, كمااا بلغاات قيمااة معاماال بيتااا لحجاام الااربح  (، Sig=0.021الجدوليااة عنااد مسااتو  )

(β=0.218-،) ( وأن قيمةT( المحسوبة )0.946-،) ،عناد مساتو   وهي اقل مان القيماة الجدولياة

(Sig=0.350،) ،(. 9والموضحة في الجدول ) وهي غير معنوية 

( Ha(، ونقبل الفرضية البديلاة )OHالعدمية ) فرضيةال ال نستطيع قبول ،وبناء على ما سبق

لحجم الشركات على اإلفصاح البيئي  ،(α≤0.05) يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستو القائلة: 

 .عمان في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة

 

 (: 1نتائج اختبار الفرضية الفرعية ) 4-3-1-1

( 0.05α≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  )": O.1H.: علىهذي الفرضية تنص 

لحجم رأس المال على اإلفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشاركات الغذائياة المدرجاة فاي 

 ".بورصة عمان

وهاو ماا يمثال   ،(Simple Linear Regression) تخدام اختباارتم اختبار هذي الفرضية باس

 (. 10ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائجو  ،اإلجابة عن السؤال الثالث في مشكلة الدراسة

 حجم رأس المال على اإلفصاح البيئيثر نموذج االنحدار الخطي البسيط ألنتائج ( 10) جدول
 

 Model Summeryملخص النموذج 
  2Rمعامل التحديد R ل االرتباط معام

0.476 0.227 

 ANOVAتحليل التباين 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجة الحرية 
Df 

متوسط 
 المربعات

F Sig F 

 

 *0.002 11.149 0.380 1 0.380 االنحدار

   0.034 38 1.296 الباقي

    39 1.676 المجموع

 Coefficientجدول المعامالت 

 بعالمتغير التا
 Beta T الخطأ المعياري B النموذج

T 
Sig 

 Constant -1.626 0.648  -2.509 0.017الثابت 

 *0.002 3.339 0.476 0.094 0.314 حجم رأس المال اإلفصاح البيئي
 (0.05*معنوي عند مستو  )

 2.023 (=n-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 

متمثاال بوجااود اللنمااوذج هااذي الفرضااية و اإلحصااائي( نتااائج االختبااار 10الجاادول ) وضااحي

 متغير مستقل واحد وهو )حجم رأس المال( ومتغير تابع )اإلفصاح البيئي(.
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 وجاود عالقاةإلاى  %( مماا يشاير47.6=)Rأعالي أن معامال االرتبااط  الجدول ويالحظ من

الغذائيااة  ركاتبااين حجاام رأس المااال واإلفصاااح البيئااي فااي التقااارير الماليااة الساانوية للشاا ضااعيفة

ي المتغيار لحجام رأس الماال فاوجود أثر ذو داللاة إحصاائية ويالحظ  المدرجة في بورصة عمان،

( 0.05قاال ماان )وهااي أ  ،(0.002والبالغااة ) ،(T.Sig) ماان خااالل قيمااة التااابع اإلفصاااح البيئااي،

ة كباار ماان قيمتهااا الجدوليااوهااي أ ،(3.339( المحسااوبة والمساااوية )T) وأيضاااً ماان خااالل قيمااة

أن حجام رأس إلاى ( 2R=0.227معامل التحديد ) وتشير قيمة عند درجة حرية واحدة، ،(2.023)

 التباين الحاصل في اإلفصاح البيئي. من ،%(22.7)فسر ما نسبته المال قد 

( Ha(، ونقبل الفرضية البديلاة )OHالعدمية ) فرضيةال ال نستطيع قبول ،وبناء على ما سبق

لحجاام رأس المااال علااى  ،(α≤0.05) الداللااةلااة إحصااائية عنااد مسااتو  دال يثاار ذأيوجااد القائلااة: 

 .للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان  ،اإلفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية

 

 (: 2نتائج اختبار الفرضية الفرعية ) 4-3-1-2

( 0.05α≥ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستو  )": O.2H :علىهذي الفرضية تنص 

لحجم المبيعات على اإلفصاح البيئاي فاي التقاارير المالياة السانوية للشاركات الغذائياة المدرجاة فاي 

 ".بورصة عمان

وهاو ماا يمثال  ،(Simple Linear Regression) تم اختبار هاذي الفرضاية باساتخدام اختباار

 (. 11في الجدول ) ه كما هي موضحةكانت نتائجو ،اإلجابة عن السؤال الرابع في مشكلة الدراسة

 حجم المبيعات على اإلفصاح البيئيثر نموذج االنحدار الخطي البسيط ألنتائج ( 11) جدول
 

 Model Summeryملخص النموذج 
  2Rمعامل التحديد R معامل االرتباط 
0.520 0.270 

 ANOVAتحليل التباين 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجة الحرية 
Df 

متوسط 
 المربعات

F Sig F 

 

 *0.001 14.063 0.453 1 0.453 االنحدار

   0.032 38 1.224 الباقي

    39 1.676 المجموع

 Coefficientجدول المعامالت 

 المتغير التابع
 Beta T الخطأ المعياري B النموذج

T 
Sig 

 Constant 1.131- 0.455  2.539- 0.015الثابت 

 *0.001 3.750 0.520 0.061 0.299 حجم المبيعات اإلفصاح البيئي
 (0.05*معنوي عند مستو  )

 2.023 (=n-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 

 



 

66 

 

متمثاال بوجااود اللنمااوذج هااذي الفرضااية و اإلحصااائي( نتااائج االختبااار 11الجاادول ) وضااحي

 متغير مستقل واحد وهو )حجم المبيعات( ومتغير تابع )اإلفصاح البيئي(.

وجاود عالقاة إلاى  مماا يشاير ،%R(=52)أعاالي أن معامال االرتبااط  الجادول ويالحظ مان

متوسااطة بااين حجاام المبيعااات واإلفصاااح البيئااي فااي التقااارير الماليااة الساانوية للشااركات الغذائيااة 

 المدرجة في بورصة عمان.

من  ي المتغير التابع اإلفصاح البيئي،لحجم المبيعات فوجود أثر ذو داللة إحصائية ويالحظ  

( T) وأيضاااً ماان خااالل قيمااة ،(0.05وهااي اقاال ماان ) ،(0.001والبالغااة )  ،(T.Sig) قيمااةخااالل 

 ( عند درجة حرية واحدة،2.023وهي اكبر من قيمتها الجدولية ) ،(3.750المحسوبة والمساوية )

 مان %(27)ماا نسابته  تفسرأن حجم المبيعات قد إلى ( 2R=0.270معامل التحديد ) وتشير قيمة

 ل في اإلفصاح البيئي.التباين الحاص

( Ha(، ونقبل الفرضية البديلاة )OHالعدمية ) فرضيةال ال نستطيع قبول ،على ما سبق وبناءً 

لحجم المبيعات على اإلفصااح  (α≤0.05) الداللةثر ذو داللة إحصائية عند مستو  أيوجد القائلة: 

 .ورصة عمانالبيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في ب

 

 (: 3نتائج اختبار الفرضية الفرعية ) 4-3-1-3

ال يوجاااد أثااار ذو داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتو  ":  O.3H:علاااىهاااذي الفرضاااية تااانص 

(α≤0.05)،  لحجاام الااربح علااى اإلفصاااح البيئااي فااي التقااارير الماليااة الساانوية للشااركات الغذائيااة

 ".المدرجة في بورصة عمان

وهاو ماا يمثال (، Simple Linear Regression) تخدام اختباارتم اختبار هاذي الفرضاية باسا

 (. 12ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائجو ،اإلجابة عن السؤال الخامس في مشكلة الدراسة

 حجم الربح على اإلفصاح البيئيثر نموذج االنحدار الخطي البسيط ألنتائج ( 12) جدول
 

 Model Summeryملخص النموذج 
  2Rمعامل التحديد R تباط معامل االر

0.333 0.111 

 ANOVAتحليل التباين 

 النموذج
مجموع 
 المربعات

درجة الحرية 
Df 

متوسط 
 المربعات

F Sig F 

 

 *0.036 4.746 0.186 1 0.186 االنحدار

   0.039 38 1.490 الباقي

    39 1.678 المجموع

 Coefficientجدول المعامالت 

 المتغير التابع
 Beta T الخطأ المعياري B وذجالنم

T 
Sig 

 Constant 0.188- 0.334  0.562- 0.577الثابت 

 *0.036 2.178 0.333 0.055 0.120 حجم الربح اإلفصاح البيئي
 (0.05*معنوي عند مستو  )

 2.023 (=n-1الجدولية عند درجة حرية واحدة ) Tقيمة 
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متمثاال بوجااود الوذج هااذي الفرضااية ولنماا اإلحصااائي( نتااائج االختبااار 12الجاادول ) وضااحي

 متغير مستقل واحد وهو )حجم الربح( ومتغير تابع )اإلفصاح البيئي(.

وجود عالقة إلى  مما يشير ،%R(=33.3)أن معامل االرتباط  : أعالي الجدول ويالحظ من

درجة في بين حجم الربح واإلفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية الم ضعيفة

 بورصة عمان.

مان  لحجم الربح فاي المتغيار التاابع اإلفصااح البيئاي,وجود أثر ذو داللة إحصائية ويالحظ  

( T) ( وأيضااااً مااان خاااالل قيماااة0.05( وهاااي اقااال مااان )0.036( والبالغاااة )T.Sig) خاااالل قيماااة

 واحادة،( عند درجاة حرياة 2.023( وهي اكبر من قيمتها الجدولية )2.178المحسوبة والمساوية )

 مان %(11.1)فسار ماا نسابته أن حجام الاربح قاد إلاى ( 2R=0.111معامال التحدياد ) وتشير قيمة

 التباين الحاصل في اإلفصاح البيئي.

( Ha(، ونقبال الفرضاية البديلاة )OHالعدمية ) فرضيةال وبناء على ما سبق ال نستطيع قبول

لحجام الاربح علاى اإلفصااح  (α≤0.05) الداللاةيوجد اثر ذو داللاة إحصاائية عناد مساتو  القائلة: 

 .البيئي في التقارير المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان
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 الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 :نتائج الدراسة 5-1

:ةتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتي  

البيئاي فاي  إفصااحهافاي  ة فاي بورصاة عماانالمدرجاتركز معظم الشاركات الغذائياة  −

وتتفق هذي النتيجة مع  ثم في اإليضاحات ورسالة الشركة، نوم ،تقرير مجلس اإلدارة

 (. 2018دراسة جودة، )

عاادد األسااطر المخصصااة ل فصاااح البيئااي فااي التقااارير الساانوية لشااركات األغذيااة  −

 جاءت بدرجة متوسطة. المدرجة في بورصة عمان

البيئي: الحماية البيئية والصحة والسالمة البيئية على درجة  إلفصاحاحصلت عناصر  −

البيئاي: التفاعال االجتمااعي،  اإلفصااحمرتفعة جاداً فاي اإلفصااح. وحصالت عناصار 

والتنميااة المسااتدامة، وزراعااة األشااجار، وإدارة المياااي، والنفايااات الصاالبة، والمعااايير 

 البيئية حصلت على درجة مرتفعة في اإلفصاح.

البيئاي: اإلدارة البيئياة، وحفاظ الماوارد الطبيعياة، والبحاث  اإلفصااحصلت عناصار ح −

 لى درجة متوسطة في اإلفصاح. والتنمية والتطوير، والسياسة البيئية حصلت ع

البيئاي: تلاوث الهاواء، الاتعلم والتادريب المهناي، والجاوائز  اإلفصااححصلت عناصر  −

بينمااا باااقي العناصاار األخاار  البيئيااة حصاالت علااى درجااة ضااعيفة فااي اإلفصاااح، 

 فحصلت على درجة ضعيفة جداً.

باإلفصااااح البيئاااي  ،المدرجاااة فاااي بورصااة عماااانتقااوم الشاااركات الغذائياااة األردنيااة  −

تتفق هاذي النتيجاة ماع دراساة ، بدرجة متوسطة، الوصفي في تقاريرها المالية السنوية

 .(2018) راهيم،(، وال تتوافق مع دراسة إب2018( ودراسة جودة، )2018إلياس، )

ثر ذو داللة إحصائية لحجم الشركات على اإلفصاح البيئي في التقاارير المالياة أيوجد  −

 السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان.

ثاار ذو داللااة إحصااائية لحجاام رأس المااال علااى اإلفصاااح البيئااي فااي التقااارير أيوجااد  −

 بورصة عمان. المالية السنوية للشركات الغذائية المدرجة في
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ثر ذو داللة إحصائية لحجم المبيعات على اإلفصاح البيئي فاي التقاارير المالياة أيوجد  −

 السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورصة عمان.

ثار ذو داللاة إحصاائية لحجام الاربح علاى اإلفصااح البيئاي فاي التقاارير المالياة أيوجد  −

 ة عمان.السنوية للشركات الغذائية المدرجة في بورص

 الماالي والكماي فاي باإلفصااح لشركات الغذائية المدرجاة فاي بورصاة عماانال تقوم ا −

، (Gatimbu, Wabwire, 2016) تتفق هذي النتيجاة ماع دراساة  تقاريرها السنوية،

، (Aburaya, 2012) ، وال تتفاق ماع دراساة(Hassanm, et al., 2006) ودراساة

 .(2018)إبراهيم، ومع دراسة 

 

 الدراسة: تتوصيا 5-2

 أوصت الدراسة بما يلي:

المااالي والكمااي فااي  باإلفصاااح ،الغذائيااة المدرجااة فااي بورصااة عمااان حااث إدارات الشااركات −

 الوصفي. اإلفصاحوعدم االعتماد فقط على  ،تقاريرها السنوية

ومعالجاة القصاور  ،والتشريعية الخاصاة باإلفصااح البيئاي القانونيةتطوير النصوص  ضرورة −

 فيها.

عاان طريااق خصااومات علااى  ،أو مااادي يكااون هنالااك محفاازات ودعاام معنااوي أن ضاارورة −

يكااون هنالااك عقوبااات قانونيااة  أنالضااريبة للشااركات التااي تقااوم باإلفصاااح البيئااي، ويجااب 

 التي ال تلتزم بتعليمات اإلفصاح البيئي. ،وغرامات مالية على الشركات

، قطاعاات الصاناعية األخار إجراء دراسات وبحوث تخص اإلفصاح البيئي بشكل أكبر في ال −

 التي تتسببها الشركات الصناعية.، من أجل إيجاد حلول أكثر للمشاكل البيئية
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 والمصادر المراجع

 المراجع العربية: أوال

(، معوقات اإلفصاح البيئي في التقارير المالية، دراسة حالاة، 2005أبو العزم، فهمي محمد، ) −
 جمهورية مصر العربية.

 

أثوور قيوواس التكوواليف البيئيووة علووى ترشوويد القوورارات (، 2019أبكاار محمااد عبااد هللا، ) إبااراهيم، −
كلية الدراسات ، ()دراسة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية بوالية الخرطوم اإلدارية
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.العليا، 

 

يجية للتكووواليف البيئيوووة فوووي دور اإلدارة اإلسوووترات(، 2018إباااراهيم، إيهااااب عاجااال حلماااي، ) −
 .كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، تحسين األداء المالي للشركات الصناعية دراسة تطبيقية

 

الدور الوسيط لممارسات التوريد المستدامة في تحسوين  ،(2019، محمد محمود، )خشبة أبو −
كلياة ، ة المصوريةء البيئي والمالي للمنظمة بالتطبين على عينة مون المنظموات الصوناعيااألد

 التجارة، جامعة اإلسكندرية.

 

 IBMاإلحصائي للبيانات باستخدام برمجيوة  التحليل (,2018) ،" سليممحمد خير"أبو زيد،  −

SPSS ،صفاء للنشر والتوزيع.دار  :، عمان، األردن1ط 

 

، رسالة دكتاوراي المحاسبة والضرائب لالعتماد البيئي للمشاريع ،(2007) ،عزة سعيد، أحمد −
 ، جامعة حلوان.غير منشورة

 

 المكتاب ،المحاسوبية النظريوة (،2005، )زياد أباو خليفاة كماال ترجماة، هندركسون س إلدون −

 .اإلسكندرية ،الحديث الجامعي
 

 ممارسووة الحوكمووة علووى اإلفصوواح البيئووي للشووركات دراسووة أثوور ،(2018) فة،اإلياااس، شرشاا −
 لاوم التجارياة واالقتصاادية وعلاوم، كلياة العوالجزائريوة الفرنسوية المؤسسوات مون مجموعوة

 .17ص التسيير، جامعة فرحات عباس سطيو،
 

 .اإلسكندرية، مكتب الجامعة الحديثة ،2ط ،محاسبة بيئية (،2012بدوي، محمد عباس، ) −
 
 
، محاسااب باانغالدش، ممارسووات إعووداد التقووارير الخضووراء فووي بوونغالد  (،1997بااالل، ر، ) −

 مارس.  –يناير
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 حالوة الموالي دراسوة المحاسوبي النظوام ظول فوي البيئيوة المحاسوبة(، 2019أمينة، ) عزيز، بو −
التسايير، جامعاة  وعلاوم التجارياة والعلاوم االقتصاادية العلاوم كلياة، باتنوة بتروجوال مؤسسوة
 البواقي. أم مهيدي، بن العربي

 

المحاسوبة البيئيوة فوي شوركات الونفط (، 2017البوسيفي، بشير علاي، الالفاي، عاادل محماد، ) −
 ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس.ليبية اإلفصاح والمعوقاتال

 

األسووووس المنهجيووووة  (،2015الجااااادري، عاااادنان حسااااين، وأبااااو حلااااو, يعقااااوب عبااااد هللا، ) −
 ، مكتبااة الجامعااة،2، طاإلحصووائية فووي بحوووث العلوووم التربويووة واإلنسووانية تواالسووتخداما

 الشارقة.

 

 واإلفصوواحأثوور القيوواس  ،(2019بلااق، منياارة عبااد الحميااد، )الجعفااري، ربيااع نجاام الاادين، و −
دراسة تطبيقية على شوركة -المحاسبي عن التكاليف البيئية على جودة المعلومات المحاسبية

 كلية االقتصاد، جامعة الزوية. ،الهروج النفطية

 

امعاة العامري، سعود جايد، "المحاسبة الدولية منهج علماي للمشااكل المحاسابية و حلولهاا"، ج −
 .2010المثنى، الطبعة األولى 

 

لقااوائم الماليااة وآثاااري البيئااي فااي التقااارير وا اإلفصاااح (،1999، )محمااد حسااين احمااد حساان، −
كلياة التجاارة  ،المجلة العلمية للبحوث والدراسوات التجاريوة ،حلوان: جامعة حلوان ،االيجابية
 . 168ص  ،العدد األول ،23السنة  األعمال وإدارة

 

العالقة بين اإلفصاح عن التكااليو البيئياة  (،2018ر محمد، كريم، هيثم محسن، )حسين، عما −
بحث استطالعي لعينة من منشإت القطاع الصناعي العام فاي -االقتصادية واالجتماعية واآلثار

 ،والماليوة واإلداريوة االقتصوادية للدراسوات واالقتصواد اإلدارة كليوة مجلوةالبصارة، محافظاة 
 .21-232ص ، 3العدد ،10 المجلد

 

أثوور اإلفصوواح المحاسووبي علووى األداء البيئووي  ،(2009درويااش، عبااد الناصاار محمااد ساايد، ) −
، جامعاة الزيتوناة للشركات الصناعية األردنية فوي ترشويد القورارات وجوودة التقوارير الماليوة

 .10األردنية، ص
 

، 3، طSPSSالتحليل اإلحصوائي المتقودم للبيانوات باسوتخدام  (،2018دودين، حمزة محمد، ) −
 األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان،

 

المجلوووة العربيوووة قيااااس التلاااوث البيئاااي واإلفصااااح عناااه،  ،(2013) ،إباااراهيمالراشاااد، وائااال  −
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علاى  واإلفصااحمسااهمة الانظم المحاسابية فاي التقريار  (،2001، )نادياة عباد الحلايمراضي،  −
 ،المجلوة العلميوة لكليوة التجوارةفارع لبناان,  -األزهار، جامعاة األعمالداء البيئي لمنظمات األ

 .439ص ،19العدد 
 

البيئوي علوى  اإلفصواحدراسوة واختبوار توأثير مسوتو  (، 2018شبل، مناى ساليمان محماود، ) −
ارة، كلياة التجا، الماليوة المصورية" األوراقجودة التقارير المالية للشركات المقيدة ببورصوة 

 .جامعة اإلسكندرية
 

منوواهج  (،2013الشااربيني، زكريااا، وصااادق، يساارية، والقرنااي، محمااد، ومطحنااة، الساايد، ) −
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 .35ص  ،جامعة الملك سعود

 

دراسوة  –اليف البيئية فوي القووائم الماليوةالمحاسبي في التك اإلفصاح(، 2017مالح، آمال، ) −
 وعلاوم والعلاوم التجارياة االقتصادية العلوم كلية، حالة شركة بناء الهياكل المعدنية المصنعة

 البواقي. أم مهيدي، بن العربي التسيير، جامعة
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تحلياال  (،2016ران، )الموسااوي، عباااس نااوار، الاادبا ، لقمااان محمااد، الجبااوري جميلااة حماا −
دراسااة تحليليااة لعينااة ماان  –ن اإلفصاااح البيئااي واألداء المااالي للكيانااات االقتصاااديةالعالقااة بااي

، مجلوة الكووت للعلووم القتصوادية واإلداريوةالشركات الصناعية المدرجة في بورصاة عماان، 
 .21العدد

 

أثر اإلفصاح عن التكاليف البيئيوة فوي القووائم الماليوة علوى جوودة  ،(2011) ،النابلسي، دعاء −
، جامعة البلقاء التطبيقية/ كلياة ات المحاسبية في الشركات الصناعية في مدينة العقبةالمعلوم

 .33-32العقبة األكاديمية، ص
 

، 1، طSPSSاإلحصاء التحليلي موع تطبيقوات برمجيوة  (،2015النجار، نبيل جمعة صالح، ) −
 األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان،

 

(، غرفااااااااة تجااااااااارة عمااااااااان، 6انون رقاااااااام )(، قاااااااا2017قااااااااانون حمايااااااااة البيئااااااااة، ) −
https://www.ammanchamber.org.jo 
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Abstract: 

 

This study aims to measure the effects of companies size on the 

environmental disclosure at the annual financial reports of the food 

companies listed at Amman Stock Exchange to understand the 

environmental disclosure factors at the food companies annual reports.  

This study has been applied on food industrial companies listed at Amman 

Stock Exchange, consisting of 8 companies during the period 2015-2019. 

The initial data were collected via measurement tool; content analysis as 

main tool to obtain the required data and information on food sector. 

Reliability of the environmental disclosure was confirmed through 

KUDER-RICHARDSON (KR-20) coefficient value calculation. 

Shapiro-Wilk Test for normality was conducted to collected data to make 

sure whether or not the data fall under the normal distribution. 

The study results showed that most food companies focus on 

environmental disclosure in their Board of Directors Report and in the 
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explanations and company's mission. The number of lines allocated for 

environmental disclosure in the annual reports registered were of medium 

average. Environmental disclosure elements registered various degrees of 

disclosure.  

The Jordanian food companies adopt the descriptive environmental 

disclosure in their annual financial reports at medium average.  

Food companies listed at Amman Stock Exchange do nor adopt financial 

and quantitative disclosure in their annual reports.  

There is statistically significant effect for companies size (capital, sales and 

profits) on the environmental disclosure in the annual financial reports of 

the food companies listed at Amman Stock Market.  

The study recommended the following: 

Encouraging the food companies managements, listed at Amman Stock 

Market, to adopt environmental, financial and quantitative disclosure in 

their annual reports, rather than depending only on descriptive disclosure 

Paying more attention as to environmental disclosure and its relevant 

factors, in their financial reports Developing the relevant legal and 

legislative provisions, as to environmental disclosure and addressing 

deficiencies therein There should be incentives, moral or financial support, 

via discounts on the tax imposed on the companies that adopt 

environmental disclosure There should be legal sanctions and financial 

penalties imposed on the companies that do not observe the environmental 

disclosure's regulations Conducting wide studies and research on 

environmental disclosure in other industrial sectors to create more solutions 

as to environmental problems caused by the industrial companies.  
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