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دراسة تطبيقية عمى الشركات   -مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة نالعالقة بي
       -الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية

 (7) د. ىانى خميل فرج 

  :البحث ممخص

ختبار العالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى لمشركات استيدف البحث       المقيدة بالبورصة من الصناعية                                                       دراسة وا 
وفى ضوء ذلك إتبعت الدراسة منيج تحميل الدراسات األكاديمية السابقة،  جية، وقيمة الشركة من جية أخرى.

التقارير المالية لمشركات بغرض إشتقاق مؤشر إفصاح بيئى يتم اإلسترشاد بو عند إستخدام أسموب تحميل محتوى 
. وتوصمت الدراسة إلى عدد من 0202حتى  0202المقيدة بالبورصة موضوع الدراسة عن السنوات من الصناعية 

والجيات المختمفة المستخدمة لممعمومات البيئية،  لبيئى منافع مزدوجة لكل من الشركاتمنيا: أن لإلفصاح االنتائج 
. كما يعد فى ضوء إعتمادىا عمى ىذه المعمومات قراراتيا اإلستثمارية وسوف تتمكن ىذه الجيات من ترشيد

اإلفصاح البيئى فى بيئة الشركات الصناعية المصرية المقيدة بالبورصة غير كاف من وجية نظر فئات أصحاب 
قبالو عمى عمى كما أن لإلفصاح البيئى مردود إيجابى المصالح.  منتجاتيا والتوسع فى                                  قبول المجتمع لمشركة وا 

إستثماراتيا، وأن اإلفصاح البيئى لو محتوى معموماتى يحسن من قدرة المستثمر عمى إتخاذ القرار. كما توصمت 
فى العينة لكنو ضعيف قيمة الشركة تأثير إيجابى ومعنوى عمى لنسبة اإلفصاح البيئى لمشركات الدراسة إلى أن 

ة وجود تنظيم مينى يتولى وضع معايير لإلفصاح البيئى ومراقبة بضرور وقد أوصت الدراسة  ،, 01اليتعدى 
تشريعات وتحديث تنفيذىا، وتولى األجيزة الحكومية مراقبة تنفيذ الشركات لقوانين حماية البيئة والعمل عمى وضع 

اد حوافز قانونية تشمل الجوانب البيئية لكى تسترشد بيا الشركات عند اإلفصاح عن األداء البيئى، مع ضرورة إيج
 مادية ومعنوية من قبل الحكومة والجيات المختصة بالبيئة بيدف تشجيع الشركات عمى نشر المزيد من المعمومات

 .تالمتعمقة باألداء البيئى لمشركا
    التقارير المالية. حماية البيئة، : اإلفصاح البيئى، قيمة الشركة، التقارير المالية، األداء البيئى،المفتاحية الكممات
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The Relationship between Environmental Disclosure Level 

and Firm Value – An Empirical Study on Listed Industrial 

Egyptian Companies 

Abstract: 

     The research targeted to Study and Test the Relationship between the levels of 

Environmental Disclosure of Industrial listed Companies on the one hand and firm 

value on the other. This study followed previous Academic Studies Analysis, to Derive 

Environmental Disclosure Index and using Content Analysis method of Financial 

Reporting of Industrial Companies listed in the Stock Exchange for the Years 2010 to 

2014.        

    The Study found a Number of Findings, Includingthat environmental disclosure has 

Benefits to both Companies and Users of Environmental Information; the bodies will be 

able to rationalize their Investment Decisions in light of the reliance on such 

Information. Environmental Disclosure in the Egyptian Industrial Companies is not 

sufficient from the perspective of stakeholder groups. The Disclosure of Environment 

has Positive Impact on Society's Acceptance of the Company and the turnout for its 

Products, and in turn increases its investments. Environmental disclosure has 

informative Content Improves the investor's ability to make Decisions.                             

     The Study also found that the Proportion of Environmental Disclosure has positive 

significant influence on the Value of a Company in the Sample but it is weak only 15%. 

The Study Recommended that there should be a professional  organization that would 

Develop Standards for Disclosure and Environmental Monitoring their implementation, 

and took over the Government Agencies to Monitor the implementation of Corporate 

Environmental Protection laws and Work to Develop and Update Legal Legislation 

include Environmental Aspects in order to guide the Companies when the Disclosure of 

Environmental Performance, and need to find Material and Moral Incentives by the 

Government and the competent Environmental Authorities in order to Encourage 

Companies to Publish more information on the Environmental Performance of 

Companies.                                                                                                                     

Key words: Environmental Disclosure, firm Value, Financial Reporting, Environmental 

Performance, Environmental Protection, Financial Reports. 
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 مقدمة: -7
فى السنوات  واإلفصاح البيئى أحد اإلتجاىات الميمة والحديثة التى حظيت بإىتمام كبيرموضوع البيئة  أصبح     

ويعود السبب فى ذلك إلى تزايد الدور الكبير الذى تؤديو البيئة فى حياة األخيرة فى مختمف المجتمعات والدول. 
حيث أن ىناك الكثير من                                إسياما  مباشرا  فى تموث البيئة ويالحظ أن عمميتى التصنيع والتنمية قد أسيمتااإلنسان. 

دى إلىدار المواد األولية اإلىتمام عند التخطيط لمعممية الصناعية، مما أالصناعات لم تأخذ إعتبارات البيئة موضع 
محفاظ عمى البيئة وحماية وفى مجال سعى الدول لوالطاقة نتيجة الخطط الطموحة لتحقيق النمو اإلقتصادى السريع. 

وضع برامج لرقابة عناصر مع دوليا فى ذلك، من خالل  المجتمع، فإنو يجب عمى الشركات الصناعية أن تسيم
داخل المجتمع. كما يجب عمى ىذه الشركات اإلفصاح عن المعمومات نشاطيا التموث البيئية الناشئة عن ممارسة 

 .(0200) الطاىر،  البيئية المرتبطة بالبيئة
ومن ىنا بدأت الشركات فى الفترة األخيرة تدرك أن مسئولياتيا ليست موجية إلى المستثمرين والمقرضين      

                                                                                              بل تتعداىم لتشمل المجتمع بأسره. كما نجد أن اإلىتمام باإلفصاح البيئى قد أضاف بعدا  جديدا  لسياسة فحسب، 
الشركات الصناعية، يتمثل فى الوفاء بمسئولياتيا تجاه العوامل البيئية، بجانب سعييا إلى تحقيق ىدف تعظيم الربح 

البيئية من خالل إفصاح الشركات عن المعمومات لذلك يجب أن تعبر الشركات عن تحمميا لممسئولية  لمالكيا.
تعمل عمى الحد من مخاوف أصحاب البيئية التى تؤثر فى قرارات أصحاب المصالح وتعظيم قيمة الشركة، بحيث 

أفضل عن أدائيا البيئى. ويعتمد ىذا اإلفصاح المصالح بشأن حماية البيئة. لذلك  تميل الشركات إلى توفير إفصاح 
 ى وجود مؤشر لإلفصاح البيئى يفى بإحتياجات المستفيدين من المعمومات والبيانات المتعمقةالبيئى عمى مد

 . (0201) إبراىيم،  تجاه حماية البيئةبمسئولية الشركات 
إن اإلفصاح البيئى ذو طبيعة مالية وكمية مما يجعمو لو تأثير مباشر عمى المركز المالى لمشركات ونتيجة       

وبالتالى ذو تأثير مباشر عمى قيمة الشركات. والتساؤل الذى يدور حولو البحث ىو ىل نشاطيا وتدفقاتيا النقدية، 
 ؟.المقيدة بالبورصة ة الشركات الصناعية المصريةتوجد عالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة فى بيئ

 مشكمة البحث: -2
المعمومات إىتمام ممحوظ عمى كل من المستوى الحكومى واألكاديمى والمينى بشأن اإلفصاح عن  ىناك     

ولكن تكمن المشكمة فى أن المعمومات . صناعات مموثة لمبيئةتعمل فى التى مقيدة بالبورصة و الشركات لمالبيئية 
مما وغير متكاممة،  متناثرةفى أغمبيا معمومات البيئية التى يتم اإلفصاح عنيا من خالل التقارير المالية المنشورة 

األمر الذى ينعكس عمى رؤية أصحاب المصالح لقيمة الشركة من  ،غير ذات أىمية فى كثير من األحيانيجعميا 
ى كيفية اإلجابة وفى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكمة البحث ف مة المضافة ليذا اإلفصاح البيئى.لمقي خالل إدراكيم

 ية:عمى األسئمة التال
 ماىو اإلفصاح البيئى من منظور المحاسبة المالية؟ 
 كيف يتم قياس قيمة الشركة من منظور محاسبى؟ 
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 الشركات الصناعية  وفى،  وقيمة الشركة عامة العالقة بين مستوى اإلفصاح البيئىشكل وقوة  ماىو
 ؟المقيدة بالبورصة المصرية خاصة

 ماىى أىم المتغيرات الرقابية المحددة لمعالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة؟ 

 ىدف البحث: -3
ختبار العالقة بين يستيدف   من جية، المقيدة بالبورصة الصناعية مستوى اإلفصاح البيئى لمشركات                                 البحث دراسة وا 
العممية فى بعض الشركات الصناعية المقيدة  وذلك من واقع الممارسة من جية أخرى.قيمة ىذه الشركات و 

 بالبورصة المصرية.
 أىمية ودوافع البحث: -4

مسايرتو إلىتمام الباحثين والمينيين والمسئولين الحكوميين وأصحاب من                           أىمية ىذا البحث أكاديميا   تنبع     
تحسين أداء الشركات ومركزىا ومدى إنعكاسو عمى بقيمة الشركات اإلفصاح البيئى  بعالقةالمصالح بالشركات، 

 التنافسى.
تناولت العالقة بين                                                                               كما تنبع أىمية البحث من الناحية األكاديمية أيضا  من ندرة البحوث بصفة عامة التى      

فى تحميل  مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركات، كما يستمد البحث أىمية عممية لكونو يسعى إلى المساىمة
قيمة الشركات من وجية نظر واقعى لمعالقة بين اإلفصاح البيئى المنشور فى التقارير المالية لمشركات، وبين 

 أصحاب المصالح.
يجاد دليل عمى  كما يعد من أىم دوافع                                                                                 ىذا البحث محاولة تضييق فجوة البحث المحاسبى فى ىذا المجال، وا 

 العالقة محل الدراسة فى بيئة األعمال المصرية.
 حدود البحث: -5

النتائج التى تم التوصل إلييا تعبر عن إفصاحات الشركات عينة البحث والتشمل كافة الشركات الصناعية فى      
 – 0202واإلفصاح البيئى لمشركات الصناعية عينة البحث خالل الفترة من تم تحميل التقارير المالية كما  مصر.
ختبار العالقة محل الدراسة فى الشركات الصناعية والتجارية غير و  فقط. 0202                                                                                        يخرج عن نطاق البحث دراسة وا 

تعميم نتائج الدراسة التطبيقية مشروط ن            وأخيرا ، فإ المقيدة فى البورصة، وكذلك الوحدات غير اليادفة لمربح.
 بضوابط تحديد مجتمع وعينة الدراسة.

 فرض البحث: -6
                                   وسيتم إختباره الحقا  من خالل الدراسة  إشتقاق فرض البحث الرئيسى التالى من خالل الدراسة النظرية، تم     

  المنشورة لمشركات الصناعية المقيدة بالبورصة.تحميل المحتوى لمتقارير المالية إستخدام أسموب التطبيقية من خالل 

 فرض البحث:
 " عمى قيمة الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية          إيجابا   ؤثر مستوى اإلفصاح البيئىي "
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 خطة البحث: -7

 عمى النحو التالى:يستكمل البحث سوف وحدود أىداف ومشكمة  فى ضوء     
 المحاسبة المالية.اإلفصاح البيئى من منظور  -7/7
 قيمة الشركة من منظور محاسبى. -7/2
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ومتطمبات ومحددات ودوافع ومنافع اإلفصاح البيئى، نتناول فى ىذه النقطة  ماىية وأىمية اإلفصاح البيئى،      
 اإلفصاح البيئى، وآليات ومداخل اإلفصاح البيئى.

 اإلفصاح البيئى:وأىمية ماىية  -7/7/7
 (0225)عبد السيد، وأخرون،  :إلى ثالثة أنواع رئيسية ىالمحاسبكن تصنيف اإلفصاح مي   

 :اإلفصاح الكامل وبموجبو يتم تزويد األطراف المستفيدة بالمعمومات التى تعد مفيدة إلتخاذ القرارات الرشيدة.األول
 المالية.: اإلفصاح العادل حيث يتم بمراعاة التوازن بين إحتياجات جميع مستخدمى التقارير الثانى
: اإلفصاح المالئم والذى يعنى أن تفصح التقارير المالية عن كل المعمومات الضرورية الكفيمة بجعميا غير الثالث

 مضممة.
                            اح المالئم يجب أن يكون عادال  لإلفصاح، ألن اإلفص س ىناك تعارض بين األنواع الثالثلي ويرى الباحث أنو     

                                                                        المالئم ىو األكثر إستخداما  فيما بينيا وىو ما يالئم ىدف اإلفصاح المحاسبى من صاح اإلف                    وكامال ، إال أن مفيوم
 ختمفة بطريقة أفضل.حيث توفير المعمومات المالئمة إلتخاذ القرارات الم

                                                                        خيرة إىتماما  متزايدا بالقضايا البيئية سواء كان ذلك من جانب الحكومات أم العالم خالل الفترة األ ولقد شيد     
إلى تنامى الضغوط بشكل متسارع عمى ت حماية البيئة، ولقد أدى اإلىتمام بالبيئة فى كثير من دول العالم منظما

 الشركات الصناعية وذلك لتحمل مسؤلياتيا اإلجتماعية والبيئية.
                                                                                                 ولقد نبع إىتمام الفكر المحاسبى باإلفصاح البيئى إنطالقا  من أن المعمومات المتعمقة باألداء البيئى ذات      

طبيعة مالية وكمية مما يجعميا تؤثر بشكل مباشر عمى المركز المالى لمشركة ونتيجة نشاطيا. حيث يعنى اإلفصاح 
المالية، والتى تتعمق بآداء وأنشطة اإلدارة البيئية واألثار  يرالتقار مالية وغير مالية لممستفيد فى معمومات البيئى نشر 

 المالية المترتبة عمييا فى الماضى والحاضر والمستقبل.
( أن اإلفصاح البيئى يعنى عرض لممعمومات المتعمقة باألنشطة البيئية 0223يذكر )رزيق، وبناء عمى ذلك      

ية عند تقييم األداء البيئى، ويرشد قراراتيم. لمستخدمى المعمومات المافى القوائم والتقارير الدورية مما يسيل ميمة 
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داء وأنشطة اإلدارة البيئية لممؤسسات وعة بنود المعمومات التى تتعمق بأ(عمى أنو مجمCraig,2009كما يعرفو )
 ,.Banu Cدراسات )عمييا فى الماضى والحاضر والمستقبل. ولقد أشارت المترتبة اإلقتصادية، واألثار المالية 

2011; Peter C.etal., 2011; Dewi S., 2014 ) 

إلى أنو لم يتم التوصل حتى األن إلى تعريف عالمى متفق عميو حول معنى مصطمح اإلفصاح البيئى إال أنيا 
( 0202أما )أحمد، أكدت عمى ضرورة أن تكون المعمومات البيئية المفصح عنيا ذات قيمة ألصحاب المصالح. 

التى من خالليا تستطيع الوحدة  ةالمقصود باإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى ىو األسموب أو األدا أن يرىف
نعكاسات ذلك عمى البيانات المالية التى ن أنشطتيا ذات األتار البيئية، و المحاسبية إعالم كل األطراف المستفيدة م                                         ا 

 تحتوييا القوائم المالية أو التقارير الممحقة بيا.

وبشأن أىمية اإلفصاح البيئى يتبين أن المعمومات التى يتم اإلفصاح عنيا " أساس سوق رأس       
(، حيث تعتمد األلية الخاصة بسوق رأس المال بصفة أساسية عمى الدور الذى يمعبو Richardson,1998المال")

ؤدى إلى زيادة عدد المستثمرين اإلفصاح عن المعمومات فى تخفيض درجة عدم التأكد التى تحيط بالشركة. مما ي
قباليم عمى تقديم أمواليم لتمويل الشركة وزيادة السيولة فى سوق رأس المال، مما يساعد                                                                                                         الميتمين بالشركة، وا 

 (.Gray, etal., 1995الشركات عمى الحصول عمى إحتياجاتيا من األموال الالزمة ليا بتكمفة منخفضة ) 

ومات وتأثيره عمى قرارات المستثمرين، من أن اإلستثمارات من جانب وتبرز أىمية اإلفصاح عن المعم    
المستثمرين الحاليين والمحتممين تتصف بدرجة عالية من المخاطرة عند المفاضمة بين األنواع المختمفة من 

إلتخاذ                                                                                               اإلستثمارات. وبالتالى فإن المعمومات التى يتم اإلفصاح عنيا تمثل عنصرا  جوىريا  من العناصر الالزمة 
 (. 0553القرارات اإلستثمارية من جانب ىذه األطراف)مجاىد،

                                                                                                وقد لعبت التطورات اإلقتصادية واإلجتماعية وظيور األسواق العالمية دورا  مؤثرا  فى زيادة أىمية اإلفصاح      
اممين فى ىذه                                                                                         والتوسع فيو بعد أن أصبحت المعمومات المحاسبية مصدرا  رئيسيا  إلتخاذ القرارات الخاصة بالمتع

 األسواق.

 &.Ben L( وكذلك )0202بدوى،  ؛0202؛ سعد الدين،0200أوضحت العديد من الدراسات )سرحان،  وقد

Halioui K., 2012; Font w. etal. , 2012) سباب التى تظير أىمية تطوير محتوى األ أن ىناك العديد من
 إحتياجات أصحاب المصالح وىى:من اإلفصاح المحاسبى البيئى من أجل الوفاء بالحد األدنى 

  والتى ينبغى أن تفى بيا إدارة الشركة.التطورات السريعة والمتالحقة فى اإللتزامات والمسئوليات البيئية 
 بعد البيئى من قبل أصحاب المصالحالطمب المتزايد عمى المعمومات المالية وغير المالية المتعمقة بال، 

نتشارىا، والتى تساعد عمى سرعة توصيل  اإلتصاالتمع تطوير تكنولوجيا المعمومات و  خاصة                                        وا 
وبالتالى المساىمة فى ترشيد العديد من  قاعدة كبيرة من أصحاب المصالح بتكمفة أقل،المعمومات ل

 القرارات ذات العالقة.
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  لمعدة من قبل الشركات       ويا  اأو ربع سن                                               يات الثقة فى التقارير المالية المنشورة سنويا  إنخفاض مستو
 ث التركيز عمى اإلفصاح عن األداء المالى.المساىمة حي

  تعرض العديد من الشركات العالمية لعدد من الكوارث والمشاكل البيئية، ترتب عمييا تحمميا لتعويضات
مبى عمى مالية طائمة لممتضررين بسبب األثار البيئية السمبية الناتجة عن مزاولة أنشطة ذات مردود س

 البيئة والمجتمع.
 ،والتى يصاحبيا زيادة فى إلتزام الشركات بتطبيق القوانين الخاصة  الضغوط الحكومية والمجتمعية المتزايدة

 بحماية البيئة.
  زيادة والء العمالء فى الشركات المعنية بالبعد البيئى، وىذا يعمل عمى تعزيز القيمة التنافسية ليذه

 الشركات.
 جميع فى البيئى البعد تضمين عمييا يترتب والتى ،02220األيزو  القياسية المواصفة بمتطمبات الوفاء 

 الشركة. وعمميات أنشطة
ن تحسي :أىميا يوجد العديد من المزايا المصاحبة لإلفصاح المحاسبى عن البعد البيئى أنو( 0201ويذكر )بيومى،  

التكاليف المالى لمشركة وزيادة اإليرادات وتدنية تحسين األداء أصحاب المصالح، و  سمعة الشركة وتأكيد قيمتيا تجاه
حتفاظ الشركة بالعمالة المافى األجل الطويل، و  كز تنافسى متميز فى تحقيق مر ىرة، وزيادة القدرة عمى إجتذابيا، و                             ا 

 سوق الصناعة.
أو الجيات المستفيدة  البيئى سواء لمشركاتاح ولقد ركزت العديد من الدراسات عمى توضيح أىمية ودور اإلفص     

لتزام الشركات بسياسة أن إ (Beets.S. & Souther C., 1999حيث أوضحت دراسة ) من المعمومات البيئية،
ومن جانب أخر  اإلفصاح المفتوحة يحقق العديد من المنافع لتمك الشركات ومن أىميا تخفيض تكمفة رأس المال.

من قبل المستثمر  دم اإلفصاح عنيا من شأنيا أن تفسرأن غياب أى معمومة وع (Verrecchia, 2001يرى )
                             فى تفسير أداء الشركة بيئيا .                                            الرشيد عمى أنيا معمومة سمبية قد تؤثر سمبا  

ن يساىم فى تصحيح بعض إخفاقات السوق معمومات عن التموث البيئى من شأنو أوجدير بالذكر أن توفير ال     
( أن Cormier & Magnan, 2003) ويرى(. Khanna, 2002جانب تحسين أداء الوحدة والرفاىية )المالية إلى 

أن يخفض فجوة التباين بين المعمومات بين اإلدارة وأصحاب المصالح إلى جانب  نومن شأالتقرير عن األداء البيئى 
( أن إدراج Hassel etal. 2005تخفيض تكمفة الحصول عمى المعمومات من قبل المستثمرين، كما أكدت دراسة )

المعمومات الواردة فى تمك مة لية سوف يساىم فى زيادة قيمة مالءالما التقاريرمعمومات عن األداء البيئى ضمن 
يفضمون اإلستثمار فى شركات أن أصحاب المصالح قد ال (Brammer &Pavelin, 2006كما أوضح ) .التقارير

( بأن Cormieretal.,2005وىذا ما أكده من قبل ) فتقارىم لتمك المعمومات،ال تفصح عن المعمومات البيئية إل
 المعمومات البيئية مفيدة فى إتخاذ قرارات أصحاب المصالح.

ويرى الباحث أن أىمية اإلفصاح تكمن فى تحقيقيا لمنافع مزدوجة لكل من الشركة والجيات المختمفة      
ثمرين وأصحاب المصالح بصورة عامة، مما يساعدىا فى تكسب ثقة المستمة لممعمومات البيئية، فالشركة سدالمستخ

خالقية، وفى نفس الوقت فإن األو أنشتطيا إلى جانب وفائيا بمسئولياتيا البيئية  جذب اإلستثمارات وتوسيع قاعدة
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 اإلستثمارية،عمى المعمومات البيئية ستتمكن من ترشيد قراراتيا الجيات المستخدمة لممعمومات ومن خالل حصوليا 
فى ضوء مدى  ن أن تواجييا تمك الشركات من عدمووتحديد حجم المخاطر البيئية والمشاكل القانونية التى يمك

 نظر فئات أصحاب المصالح، خاصة أنومن وجية  اإلفصاح غير كافىذا ورغم ذلك يعتبر  مساىمتيا البيئية.
تأثير محدود عمى ىذه الفئات، وذلك  يكون لو رى، إال أنوإختيا بيئى ىالعديد من الشركات تقدم إفصاح محاسب يوجد

فصاح من تطبيقو قائمين عمى إعداد ىذا اإلمجموعة من التحديات التى قد تعوق المحاسبين البسبب وجود 
وبالتالى توفير المعمومات  إستراتيجية الشركة بغرض تفعيميا كيفية إدماج وتفصيل المسئولية البيئية فى ومنيا:

ية والرأسية فى ظل اإلفصاح قصعوبة تطبيق خاصية القابمية لممقارنة األفالمصالح، و البيئية المالئمة ألصحاب 
صعوبة تطبيق يا لإلفصاح عن المعمومات البيئية، و تعدد أساليب اإلفصاح المحاسبى الممكن إتباعختيارى، و اإل

الح فى البيئية اليامة والتى تفيد أصحاب المص وغير الماليةيد المعمومات المالية خاصية األىمية النسبية بشأن تحد
لعدم        نظرا   البيئية التى يتعين اإلفصاح عنياضرورة توافر خاصية التحقق من المعمومات إتخاذ العديد من القرارات، و 

أن الكثير من بنود ول العام تنظم ىذا اإلفصاح خاصة ى بالقبعايير محاسبية دولية أو محمية تحظتوافر م
 الشخصية والتقديرات عند إعدادىا. المعمومات البيئية تعتمد عمى األحكام

                                                                               ( أن النظم المحاسبية فى الكثير من الشركات الصناعية لعبت دورا  بارزا  فى إنعدام 0202ويرى )أحمد،      
جة فى خريطة الحسابات. لك أن كثير من المعمومات البيئية غير مدر اإلفصاح عن األداء البيئى ومبرراتيم فى ذ

ة، باإلضافة إلى صعوبة القياس المالى لكثير ملمتقرير عن ىذه التكاليف بصورة منفص               تولى إىتماما  الدارة كما أن اإل
م                                                الشركات. إال أنو لم يعد ىناك مجاال  أو مبررا  أما ب البعد البيئى فى تقييم أداء ىذهوغيا من أنشطة األداء البيئى،

تعتبر رقابة  ت البيئية. وذلك لألسباب التالية:معمومافى اإلفصاح والتقرير عن ال إدارات الشركات لمتخمى عن دورىا
مكانية إخضاع معظم عناصر تكالدارات بما فييا اإلدارة المالية، و لمشركة مسئولية كل اإل األداء البيئى يف النشاط                               ا 

أن غالبية أنشطة األداء البيئى ليا جوانب مالية ومحاسبية تنعكس أثارىا بشكل ، و ةالبيئى لمقياس المالى بصورة دقيق
، من ثم عمى قرارات األطراف الميتمةعمى القوائم والتقارير المالية لموحدات االقتصادية، و  مباشر أو غير مباشر

البيئى لمشركة كأدوات تستخدميا اإلدارة فى التخطيط والرقابة وتقييم األداء، بما أىمية اإلعتماد عمى تقارير األداء و 
ضرورة إضطالع المحاسبين بدورىم المأمول فى مجال                          فى األجل الطويل، وأخيرا ،  البيئىيدعم برامجيا تجاه األداء 

 اإلفصاح عن معمومات األداء البيئى، وما يرتبط بو من تكاليف ومنافع.
بشأن نقص المعمومات المفصح عنيا من قبل الشركات العاممة فى  ( عن قمقو0225وأعرب)عبدالسيد،       

فصاحيا ن إت ألىمية اإلفصاح البيئى إال أالت التى ليا أثار بيئية ميمة، فعمى الرغم من إدراك إدارات الشركاامجال
 ىداف.التكاليف والنتائج واألال يوضح العالقة بين         جزئيا                مازال وصفيا  

 دوافع ومنافع اإلفصاح البيئى: -7/7/2
محاولة توضيح مدى مساىمة  أن من دوافع الشركات لإلفصاح البيئى ىو (Welford, 1999تذكر دراسة )     

يا حجم األضرار البيئية التى تتسبب في والتقنيات التى تستخدميا لتخفيفالشركة فى تحسين البيئة والسياسات 
 ,.Deegan, etalويذكر )وذلك بيدف تحسين صورتيا لدى األطراف المحيطة بيا.  ،الصناعيةخاصة الشركات 

إستخدام اإلفصاح كوسيمة إلعالم المجتمع ككل أن الشركة  البيئى ىو:دوافع الشركات لإلفصاح أن من  (2000



 ىانى خميل فرجد/                                     AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

775 

 

حاب المصالح والمجتمع الوفاء بواجباتيم األخالقية تجاه أصاح التطوعى عن المعمومات البيئية، و تقوم باإلفص
بمسئولياتيا ممتيا الشركة لموفاء ب المصالح بحجم التكاليف التى تحتزويد أصحاب الممكية وأصحابصورة عامة، و 

دم عالم المضادة فى حالة وقوع كوارث بيئية من خالل اإلفصاح عن أدائيا البيئى وعمواجية وسائل اإلالبيئية، و 
 :تاحة الفرصة لبناء عالقات أفضل بين الشركة وفئات المجتمع المختمفة مثل   ا  مساىمتيا فى وقوع تمك الكوارث، و 

الجيات الحكومية وحممة األسيم والعاممين والعمالء والموردين والممولين ومجموعات الضغط والتى تعتبر ذات تأثير 
 قوى خاصة فى دول الغرب.

تزايد الوعى البيئى لدى  :لإلفصاح البيئى منيا( وجود العديد من الدوافع Sulaiman, etal., 2004ويذكر )     
تجاىيم لشراء المنتجات صديقة البيئة، والحاجة لتوفير المعمومات الالزمة لتوضيح مدى إلتزام الوحدة                                                                                                             المستيمكين وا 

 اإلقتصادية بالمتطمبات والشروط الواردة فى التشريعات البيئية. 
ح البيئى الزال يمثل إحدى أشكال اإلفصاح اإلختيارى لمشركات، دراسات أن اإلفصاولقد أظيرت العديد من ال     

% 12نسبة الشركات التى تتولى اإلفصاح نسبة  وىو إفصاح دون المستوى حتى فى الدول المتقدمة إذ ال تتجاوز
 (. Cho & Patten, 2007وىى نسبة تعد ضعيفة مقارنة بحجم األضرار البيئية التى يعانى منيا العالم )

( أن من أىم دوافع الشركات لإلفصاح البيئى ىو تعزيز القدرة التنافسية 0200يرى )الدباغ وياسمين، و      
من خالل التوسع فى نطاق التقارير السنوية والفصمية وتوفير معمومات تحظى بإىتمام العديد من  مشركاتل

ة بالشركات التى ال تفصح عن مستخدمى التقارير والتى مامن شك ستعزز من القدرة التنافسية لمشركة مقارن
 مساىماتيا البيئية.

األسباب التى تدعو الشركات لمسعى نحو اإلفصاح عن أدائيا البيئى واألنشطة ( 0202كما يذكر )أحمد،      
در  البيئية التى تمارسيا وىى: ىتمامو بالبيئة وا  نشطة اكو لألثار الناجمة عن ممارسة األ                                          زيادة وعى المجتمع وا 

تزايد اإلىتمام الدولى بالمحافظة عمى البيئة بيدف الحفاظ عمى حقوق األجيال القادمة عمى البيئة، و اإلقتصادية 
صدار التشريعات التى تؤكد حتمية إخضاع األثار البيئية السمب دراك إدارات ية لمرقابة وتخفيضيا لمحد األدنى، و                                                            وا                ا 
خضاع بيئى وأثره عمى إستمرارية الشركة، و اح الالشركات إلحتياجات مستخدمى القوائم والتقارير المالية لإلفص        ا 

اإلفصاح ثم يحقق ميزة تنافسية لمشركة، كما أن  تنفيذ برامج خفض التكمفة ومنمن التكاليف البيئية لمرقابة يمكن 
فى حاالت البيئى يساعد فى مجاالت تقييم األداء البيئى والقدرة عمى التفسير السميم لنتائج الجيد اإلدارى خاصة 

تسعى الشركات لإلفصاح البيئى كأحد بنود العقد اإلجتماعى بين الشركة والمجتمع وذلك زايد التكاليف البيئية، و ت
تاحة الفرصة لمشركة لتحسين صورتيا داخل الدخل الحكومى، و لمت        تجنبا    ،مجتمع الذى تزاول نشاطيا من داخمو                                          ا 

ستخدام اإلكوارث بيئية، و ن جراء تسببيا بوقوع تمك التى تعرضت سمعتيا لمضرر مخاصة  كوسيمة إلعالم  فصاح           ا 
 المجتمع ككل بأن الشركة تقوم باإلفصاح اإلختيارى عن المعمومات البيئية. 

أن من دوافع اإلىتمام باإلفصاح البيئى ىو إتجاه  (Dibia & Onwuchekwa, 2015) تذكر دراسة         وأخيرا ،     
لتطوير وتطبيق نظم لممحاسبة البيئية، والحاجة لتطوير أدوات ظمات الدولية لمترويج الجمعيات المينية والمن

محاسبية تيدف لمساعدة إدارة الوحدة عمى خفض التكاليف وتطوير األداء البيئى، كما تزايد اإلىتمام بتحسين 
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ول الكفاءة اإلقتصادية عبر تحسين األداء البيئى بما يتوافق مع متطمبات العمالء ويدعم جيود اإلدارة عمى القب
 .اإلجتماعى

مستويات اإلفصاح البيئى                                                                       ويرى الباحث أن الدول العربية بشكل خاص تحتاج لإلفصاح اإللزامى نظرا  لضعف     
غالبية الشركات لدورىا ومسئولياتيا البيئية  فى شركاتيا، والتى تعكس حالة عدم اإلىتمام واإلدراك من قبل

 واإلجتماعية.
تجاه  فصاح عن مسئولية الشركات( أن اإل0202يذكر )أحمد، ، اإلفصاح البيئىمنافع أما من ناحية      

ة منفصمة ر عمى البيئة يحقق ليا العديد من المنافع اإلقتصادية أىميا:اإلفصاح عن النفقات البيئية بصو  المحافظة
بسبب الدعم المادى  تخفيض تكاليف اإلنتاجقياس منفعتيا لألطراف المستفيدة، و المالية سوف يسمح ب التقاريرفى 

وبالتالى زيادة ؤدى إلى زيادة حجم نشاط الشركة، أو التمويل منخفض القيمة أو المعاممة الضريبية المميزة مما ي
عمى نتيجة أعمال الشركة ومركزىا المالى سواء كان ذلك فى          إيجابا   اإلفصاح البيئى سوف ينعكس أثرهاألرباح، و 

 األجل القصير أم فى المستقبل.
قبالوويرى الباحث أن لإلفصاح البيئى مردود إيجابى من خالل كسب       عمى                                   ثقة وقبول المجتمع لمشركة وا 

والشفافية فى الكشف عن  ،ة ومحاربة التموثختمفة كحافز ليا عمى تحسين البيئثماراتيا الممنتجاتيا، والتوسع فى إست
 ة.لبيئغير المالية المتعمقة باو  يةلبياناتيا ومعموماتيا الما

 ح البيئى:اصمتطمبات ومحددات اإلف -7/7/3
اإلفصاح البيئى المقومات الرئيسية الالزمة لنجاحو والبيانات والمعمومات المالية والكمية الالزمة  تمثل متطمبات     

تنقسم أن متطمبات اإلفصاح البيئى الرئيسية ( 0202. وتذكر دراسة )أحمد، تطبيق وتحقيق المنافع المرجوة منول
 إلى:

 متطمبات عامة لإلفصاح البيئى: - أ
إلفصاح البيئى الركائز األساسية التى تستند إلييا عمميات نجاح ىذا اإلفصاح فى تحقيق تمثل المتطمبات العامة ل

 : األىداف المرجوة منو وتشمل
  البيئى ومراقبة ضرورة وجود تنظيم مينى قوى يتولى وضع المعايير المينية المقبولة والمتعمقة باإلفصاح

 تطبيقيا.
 العقوبات المالية،  إنشاء أجيزة حكومية تتولى مراقبة تنفيذ المشروعات لقوانين ونظم حماية البيئة وتوقيع

 مالية عمى الشركات التى تخالف القوانين والنظم.الوغير 
  وخاصة جتماعية تشريعات قانونية تشمل الجوانب المختمفة لممسئولية اإلوتحديث العمل عمى وضع

ليا عند حدوث خالفات بين الشركات                                                        الجانب البيئى منيا كى تسترشد بيا الشركات وتكون مرجعا  
 .والجيات الرقابية
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  ضرورة تدخل الدولة والمنظمات المينية والعممية المحاسبية وجماعات حماية البيئة لجعل اإلفصاح البيئى
لمبيئة مثل صناعة األسمنت         خطيرا               اتيا تموثا  كخطوة أولى بالنسبة لمشركات التى تسبب منتج          إلزاميا  

فصاح عمى مستوى جميع الشركات يؤدى فى النياية إلى تعميم ىذا اإلمما  ،والبترول واألدوية والكيماويات
 الصناعية ذات الصمة بالبيئة.

 فع إستخدام األساليب العممية ومنيا الكمية واإلحصائية لوضع مقاييس عممية لقياس التكاليف والمنا
الخاصة باألنشطة البيئية، وتستخدم من قبل الييئات المتخصصة لمقارنة أداء الشركات الفعمى وذلك 

 المقاييس. الموضوعية والعدالة فى نتائج ىذه لتحقيق
  الداخمى والخارجى ليشمل مراجعة األنشطة البيئية والتقرير عنيا لتحقيق الدقة  ر دور كل من المراجعيتطو

 والموضوعية فى اإلفصاح البيئى.

 متطمبات خاصة لإلفصاح البيئى: - ب
 ية والكمية الالزمة لإلفصاح البيئى وتشمل:لوىى المحتويات األساسية من البيانات الما

 فع البيئية.البيانات المالية المتعمقة بالتكاليف والمنا 
 البيانات غير المالية الكمية والفنية المتعمقة باألداء البيئى. 

 المينية لإلفصاح البيئى:المتطمبات -ج
ونعنى بالمتطمبات المينية المحاسبية اإلعتبارات المحاسبية التى يجب مراعاتيا فى تحديد الوضع المالئم إلظيار 

 المتطمبات: وتشمل ىذهبالمركز المالى لمشركات البيانات المتعمقة 
 :وىى تمك السياسات التى تتبعيا الشركة وتطبقيا عند إعداد وعرض القوائم المالية،  السياسات المحاسبية

عن  ، ويعتبر اإلفصاحالمالى والتغيرات التى تطرأ عميو فى نتائج األعمال والمركز       ميما                 وتؤثر تأثيرا  
تفسير األرقام البيئية الواردة فى القوائم من ومات تمكن السياسات المحاسبية البيئية وثيقة ميمة لممعم

 المالية وتساعد عمى معرفة وفيم من يستخدمون ىذه القوائم لمسياسات المحاسبية التى أعدت أساسيا
 .(0202)أحمد،

 :ليس ىناك  تعد الشركة قوائميا المالية عمى أساس اإلستمرار فى مزاولة النشاط طالما إستمرارية الشركة
ستمرارىا فى المدى الطويل يحتم ع دليل يشير إلى عكس ذلك، مييا أن تستوفى                                                   وأن بقاء الشركة وا 
العوامل اإلقتصادية. ولذا لم يعد من المقبول وجود شركة تسبب إنتياكات  المسئوليات البيئية إلى جانب

المترتبة عمى المسئولية البيئية فى  بمسئولياتيا البيئية، إذ البد من اإلفصاح عن اإللتزامات خلبيئية وت
البيئية التى تيدد صمب القوائم المالية مع اإلشارة فى اإليضاحات المتممة لمقوائم المالية لطبيعة المخالفات 

 .(0202)أحمد،واإلجراءات التى إتخذتيا لتصحيح الوضع إن وجدت ،إستمرارية الشركة
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 :ويقصد بالظروف الطارئة الحالة البيئية التى قد تتعرض ليا الشركات  الظروف الطارئة واألحداث الالحقة
وال  ،عمى القوائم المالية ككل                                                                           نتيجة لعدم اإللتزام بالتشريعات والموائح البيئية والتى يمكن أن تؤثر جوىريا  

ير واحد أو أكثر من األحداث البيئية غأو عدم وقوع أو خسارة إال عند وقوع من ربح تتأكد نتيجتيا 
المؤكدة فى المستقبل. أما األحداث الالحقة فيقصد بيا وقوع أحداث بيئية خالل الفترة بين تاريخ الميزانية 

  .(FASB- 5)وتاريخ إعتماد إصدار القوائم المالية وقد تكون فى غير صالح الشركة

 مات المينية:البيئى الصادرة عن المنظ متطمبات اإلفصاح -د
وكذلك لما أصدرتو   الخاصة بالمممكة المتحدة، وكندا، والواليات المتحدة،ية نيالمنظمات الموفقا لما أصدرتو      

 تحديد متطمبات اإلفصاح فى البنود التالية:فإنو يمكن بورصة األوراق المالية األمريكية، 
 .اإلفصاح عن تعريف التكاليف البيئية 
  انية.اإلفصاح عن اإللتزامات البيئية فى قسم مستقل فى الميز 
 .اإلفصاح عن قيمة المصروفات البيئية المحممة عمى الدخل 
  تزام بالقوانين البيئية وكذلك الجزاءات والغرامات بسبب عدم اإللاإلفصاح عن التكاليف الناتجة عن

 التعويضات ألطراف أخرى نتيجة لمخسارة أو الضرر الناتج عن التموث البيئى فى الماضى.
  مستقمة. بيئية مسجمة بإعتبارىا بنود غير عادية يجب اإلفصاح عنيا بصورةاإلفصاح عن أى مصروفات 
 شرح األضرار                                                       كاليف البيئية المعترف بيا فى القوائم المالية متضمنا  اإلفصاح عن طبيعة اإللتزامات والت

 األضرار. ين والموائح التى تتطمب إصالح ىذهالبيئية والقوان
 لمتعمقة بالشركة وبالصناعة التى تنتمى إلييا.اإلفصاح عن طبيعة المشاكل البيئية ا 
 بيق مقاييس الحماية البيئية.إلمتيازات الضريبية الناتجة عن تطكومية وااإلفصاح عن اإلعانات والمنح الح 
 مات والتكاليف البيئيةياسات المحاسبية المتعمقة باإللتزااإلفصاح عن جميع الس. 

 آليات ومداخل اإلفصاح البيئى: -7/7/4
 (0202يمكن أن تنتقل المعمومات البيئية لألطراف الميتمة من خالل العديد من آليات اإلفصاح أىميا: )أحمد،      

 اإلفصاح اإلختيارى: - أ
يقصد بو تقديم معمومات إضافية تزيد عما تتطمبو المعايير والتشريعات القانونية ويتم ذلك بمبادرة من الشركة      

اإلضافية لمقابمة إحتياجات األطراف أصحاب المصمحة. إال أن عدم إشراك المساىمين مع لتقديم تمك المعمومات 
 اإلدارة فى إدارة األنشطة اليومية لمشركة وتفويض مسئولياتيم لإلدارة يؤدى إلى مشكمتين ىما:

 الشركة. وجود عدم تماثل لممعمومات، حيث يصبح المستثمر أقل معرفة من اإلدارة بشأن أنشطة وقيمة األولى:
وجود المخاطر األخالقية حيث تعمل اإلدارة عمى اإلستفادة من مزايا معرفتيا بأنشطة الشركة والتوقعات  الثانية:

وليذا يجب أن يكون لدى اإلدارة الحافز لإلفصاح اإلختيارى عن المعمومات بخالف ما تتطمبو  المستقبمية ليا.
 معايير إعداد القوائم المالية.
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 اإللزامى:اإلفصاح  -ب
                                                                                                   وىو ذلك اإلفصاح الذى يتم بناءا  عمى مقتضيات معايير المحاسبة الصادرة عن المنظمات المينية، والتى تمزم      

الييئات ذات  المالية، باإلضافة إلى ما تطمبوالشركات باإلفصاح عن المعمومات الضرورية لمستخدمى التقارير 
األدنى من المعمومات لممستثمرين الحد  الشركات المصدرة لألسيم بتوفيرييئة الرقابة المالية والتى تمزم العالقة ك

التماثل فى  اإللزامى عمى تقميل عدمطبقا لقواعد ومتطمبات القيد لتمك الشركات فى سوق المال. ويعمل اإلفصاح 
ة التى يتحمميا المستثمرون لمبحث فة إلى تقميل التكاليف اإلجتماعيالمعمومات بين اإلدارة والمستثمرين، باإلضا

 والحصول عمى المعمومات. 
 أن ىناك ثالث إتجاىات لإلفصاح عن المعمومات البيئية ىى: (Moorhead & Griffin, 1995) وتذكر دراسة   

صل : الفصل بين التقارير المالية والتقارير البيئية )طريقة الفصل( ويقوم ىذا اإلتجاه عمى أساس الفاإلتجاه األول
                                                                                 بين المعمومات المالية والمعمومات البيئية بإعتبار أن كل منيا يحقق أىدافا  مختمفة.

اإلفصاح عن المعمومات المالية والمعمومات المترتبة عن األنشطة البيئية فى تقرير واحد )طريقة  اإلتجاه الثانى:
ر واحد بحيث تصبح المعمومات البيئية الدمج(. ويعتمد ىذا اإلتجاه عمى اإلفصاح عن المعمومات البيئية فى تقري

 جزء من المعمومات المالية.
اإلفصاح عن المعمومات البيئية فقط. حيث يتم اإلفصاح عن المعمومات البيئية فى قوائم خاصة  اإلتجاه الثالث:

 توجو بشكل أفضل إلى الجيات التى تطمبيا.
البيئى من خالل  لمشركة اإلفصاح عن أدائياأن ىناك وسائل يمكن  (UNCTAD, 1998وقد أكد تقرير )     

تقارير منفصمة عن التقرير التقرير فى ىيئة ن، و ميالتقرير السنوى الذى تقدمو الشركة لممساى خمسة أساليب ىى:
التقرير عن طريق سجل بيئى رسمى كترونى لمشركة عمى شبكة اإلنترنت، و التقرير من خالل الموقع اإللالسنوى، و 

العديد أوضحت  كما التقرير من خالل أى إصدارات أخرى محمية.عن ذلك، و                       لجية المسئولة رسميا  تتولى إعداده ا
 ىى:وغير المالى و  البيئى المالىإلفصاح مداخل وأساليب لوجود سات االدر من 

العديد من  سموب بأنالل تقارير مستقمة، ويعاب ىذا األعن المعمومات البيئية من خاإلفصاح  األسموب األول:
نيا متبانية فى بأ ممقارنة، وفى بعض األحيان توصفالتقارير المفصح عنيا تفتقد خاصية التكامل والقابمية ل

 (Neelotshi & Agarwal, 2011) ىالمحتوى المعمومات

 ,Oana) داخل محتوى التقارير السنوية واإليضاحات المتممة اإلفصاح عن المعمومات البيئية األسموب الثانى:

2009). 

 (Mahmood, etal., 2013) .                      إستخدام األسموبين معا   عمومات البيئية من خاللاإلفصاح عن الم األسموب الثالث:

 عمى شبكة اإلنترنت لإلفصاح عن المعمومات البيئية. ةاإلعتماد عمى الموقع اإللكترونى لمشرك األسموب الرابع:

(Laurent, etal., 2011) 

 (Jeffrey, etal., 2012اإلفصاح عن المعمومات البيئية من خالل تقارير اإلستدامة. ) األسموب الخامس:
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 قيمة الشركة من منظور محاسبى: -7/2
( النظرة الحديثة Day & Fahey, 1998 ; Malmi & Ikaheimo,2003لقد تناولت بعض الدراسات )     

                                                  اإلدارة سابقا  عمى تحديد قيمة الشركة من منظور حممة لإلدارة فيما يتعمق بقيمة الشركة، حيث إنصب إىتمام 
 ( أن ىدف تعظيم الربحDay & Fahey, 1998األسيم فقط، والذى ييتم بيدف تعظيم الربح، حيث ترى دراسة )

شركة ىو ىدف غير شامل، ألن إدارة الشركة بإستطاعتيا زيادة األرباح بصورة غير عادية فى سنة ال إلدارة كيدف
القدرة عمى تحقيق أرباح مستقبمية بصورة منتظمة. وأشارت الدراسة إلى أن القيمة السوقية لمشركة تتحدد  ما، مع عدم

القرارات اإلستثمارية والتمويمية والتشغيمية، فإذا كانت تمك المحصمة قرارات سميمة، فإن الشركة عمى أساس محصمة 
وأضافت الدراسة أن  يدعم قيمة الشركة والعكس.ستتمتع بمركز مالى قوى، ومن ثم صعود إيجابى لألسيم بما 

التركيز عمى تعظيم قيمة الشركة من خالل زيادة القيمة السوقية ألسيميا يدفع إدارة الشركة إلى إتخاذ إجراءات 
لمشركة فقط الذى يركز عمى                                                                           وأليات فعالة لموصول ليذا اليدف وتحقيقو بدال  من التركيز عمى األداء التشغيمى

 تعظيم الربح فقط. 
( أن قيمة الشركة يمكن قياسيا من خالل حساب الفوائد غير العادية Qi Luo, 2005أوضحت دراسة )و      

لألسيم، أو القيمة السوقية لحقوق الممكية من خالل حاصل ضرب عدد األسيم المصدرة فى سعر السيم السوقى 
وقية إلجمالى وذلك بقسمة القيمة الس Tobin’s Qالشركة من خالل نموذج  قياس قيمة فى نياية العام. كما يمكن

األصول عمى القيمة الدفترية إلجمالى األصول، حيث القيمة السوقية إلجمالى األصول ىى مجموع القيمة السوقية 
فيى مجموع القيمة الدفترية األصول  لحقوق الممكية والقيمة الدفترية لإللتزامات والفوائد، أما القيمة الدفترية إلجمالى

 لحقوق الممكية والقيمة الدفترية لإللتزامات والفوائد.
يمكن قياس قيمة الشركة بإستخدام نموذج بطاقة األداء المتوازن من خالل خمسة  أنو (0225بينما يرى )مطاوع، 

 أبعاد ىى:
ومعدل العائد عمى اإلستثمار، وصافى الربح ويتضمن مقاييس محاسبية مثل معدل نمو المبيعات،  :البعد المالى

التشغيمى، ومعدل دوران األصول، ومعدل العائد عمى حقوق الممكية، والقيمة اإلقتصادية، والقيمة السوقية المضافة، 
 والدخل المتبقى.

ء جدد، بالعمالء، وجذب عمال : ويتضمن رضاء العمالء الحاليين، والقدرة عمى اإلحتفاظبعد العالقات مع العمالء
وعدد قنوات البيع والخدمة الجديدة، ونسبة مردودات المبيعات، وعدد شكاوى العمالء، وأسعار السمعة أو الخدمة 

 المنافسين، وجودة خدمات الضمان المقدمة لمعمالء. الحالية مقارنة بأسعار
إلحتفاظ قدرات الخاصة واال: ويتضمن مدى قدرة الشركة عمى جذب العمالة الماىرة وذات بعد العمميات الداخمية

وط السمطة والمسئولية، وتوفير أساس مناسب وعادل لقياس أداء العاممين وحوافزىم، بيا، وبناء مناخ سميم لخط
 وبيان كمية األخطاء وسبل تالفييا أو تخفيضيا.
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ومستوى إلماميم الفترة،  ويتضمن إنتاجية العاممين خالل الفترة، وعدد المتدربين منيم خالل بعد التعمم والنمو:
باإلستخدام المتخصص لمحاسب األلى، ومستوى رضائيم، ونسبة ميزانية البحوث والتطوير إلى صافى المبيعات، 

الالزمة لتحسين األداء، وعدد اإلبتكارات فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة أو الفترات السابقة،  ومدى توفير المعرفة
 ومدى تنمية رأس المال الفكرى.

عمى حقوق                                                                      وتتضمن حماية البيئة من التموث، وعدم إستنزاف الموارد الطبيعية حفاظا   المسئولية اإلجتماعية:بعد 
 ن وتحسين وتطوير المجتمع المحمى.ياألجيال القادمة، وحماية المستيمك

يمكن حساب قيمة الشركة من خالل حساب القيمة السوقية لحقوق  ( أنو0202أوضح )الحناوى، والسيدة،كما 
ء أن حساب قيمة الشركة من خالل منظور نموذج بطاقة األدا( 0201الممكية وأموال اإلفتراض. ويرى )محمد،

ن ة، قد خمطت بين مقاييس األداء المحاسبية لمشركة وبين قيمة الشركة. وبالتالى فإالمتوازن المطور بأبعاده الخمس
تمك األبعاد الخمسة لنموذج بطاقة األداء المتوازن يمكن أن تنعكس جميعيا فى أسعار أسيم الشركة فى السوق، 

 وىو ما يبرر إستخدام أسعار األسيم كمقياس لقيمة الشركة.
. ومنظور أصحاب المصالح أنو البد وأن تتوافق مقاييس تحديد قيمة الشركة مع أىداف اإلدارة، ويرى الباحث     

وبالتالى فإن القيمة السوقية لحقوق الممكية ىى محصمة القرارات اإلستثمارية والتمويمية والتشغيمية، وىى التى تعكس 
 قيمة الشركة.

شتقاق فرض البحث العالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركةتحميل  -7/3  :                  وا 
التى تناولت العالقة بين اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة من خالل قرارات اإلستثمار فى  لقد تعددت الدراسات     

أكدت دراسة  فقد.  .(Murray, etal. 2006; KPMG, 2010; Saleh, etal., 2010)أسيم الشركات. 
(Deean, etal., 2002  عمى أن األرباح ترتبط إرتباطا )                                  النتيجة من  باإلفصاح البيئى، ويمكن تفسير ىذه        وثيقا

أمام المجتمع وىذا يتفق          وبيئيا               ة إجتماعيا  ئولة، حيث تفضل الشركات األكثر ربحية أن تكون مسيعخالل نظرية الشر 
 مع حقيقة أن الشركات األكثر ربحية ىى األكثر قدرة عمى أن تكون لدييا شفافية أكثر من غيرىا.

إسيدفت العالقة بين اإلفصاح البيئى واإلجتماعى وأداء ( والتى Murray, etal., 2006كما أشارت دراسة )     
ك العديد من محددات تمك الشركة فى سوق األوراق المالية، إلى أن العالقة بينيما ليست عالقة مباشرة، وأن ىنا

 الشركة.   تنتمى إليونبغى دراستيا مثل طبيعة القطاع الصناعى الذى العالقة ي
ختبرت دراسة )      اإلجتماعى لمشركات المقيدة بالبورصة القة بين مستوى اإلفصاح البيئى و الع( Li, 2006                وا 

. وتوصمت إلى وجود عالقة إرتباط 0221شركة مقيدة عام  100وبين قيمة الشركة وذلك عمى عينة تتكون من 
 سمبية بين مستوى اإلفصاح البيئى واإلجتماعى وبين قيمة الشركة. 

بين  إرتباط إيجابيةعالقة  (Chu, 2007; Yuan, 2007; Liu, etal., 2009)بينما وجدت دراسة كل من      
 مستوى اإلفصاح البيئى واإلجتماعى وبين قيمة الشركة. 
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وأسموب التحميل المستخدم فى  ويرى الباحث أن ذلك التناقض فى النتائج إنما يعود إلختالف خصائص الشركات،
 .كل دراسة

( فقد إختبرت العالقة بين اإلفصاح البيئى اإلختيارى، وقيمة الشركة عمى Plumlee,etal.,2008أما دراسة )     
إعتبار أن قيمة الشركة ىى محصمة تكمفة رأس المال والتدفقات النقدية المتوقعة. ولقد توصمت الدراسة إلى وجود 

ة مرتفعة أو فى اإلفصاح البيئى اإلختيارى لمشركات التى تعمل فى ظل واقع بيئى ذو حساسيعالقة سمبية مابين 
اإلفصاح البيئى اإلختيارى قيمة الشركة ) من ناحية تكمفة رأس المال(. وعالقة إيجابية مابين الصناعات الكيربائية و 

. وفى ) من ناحية التدفقات النقدية(قيمة الشركة لمشركات التى تعمل فى ظل واقع بيئى ذو حساسية منخفضة و 
إختبرت فييا العالقة بين اإلفصاح البيئى ( Plumlee,etal.,2010)دراسة أخرى قدميا نفس الفريق البحثى 

اإلختيارى وقيمة الشركة عمى إعتبار أن قيمة الشركة ىى محصمة التدفقات النقدية المتوقعة وتكمفة حقوق الممكية. 
ناحية التدفقات ة) من قيمة الشركاإلفصاح البيئى اإلختيارى و ولقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية مابين 

. وعالقة إيجابية وسمبية لبعض مكونات قيمة الشركة ) من ناحية تكمفة حقوق الممكية( مع اإلفصاح البيئى النقدية(
 اإلختيارى لمشركات.

لتزام الشركات بالتشريعات والموائح والقوانين ( إلى أن اإلفصاح عن إ0200مصطفى، كما خمصت دراسة )      
ستخداميا عند إتخاذ                ويؤثر إيجابا                      البيئية يعد مفيدا                                                                               فى قدرة مستخدمى القوائم المالية عمى فيم ىذه المعمومات وا 

فى قدراتيم عمى التنبؤ باألرباح وأسعار األسيم وبالتالى عمى قيمة                                              قرارات اإلستثمار، وأن عدم اإلفصاح يؤثر سمبيا  
اق المال غير الكفء أو تمك التى يتصف الشركة وتقييم المركز المالى لمشركة بصفة عامة، وخاصة فى أسو 

مستثمروىا بضعف الخبرة. وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك حاجة ممحة إلى اإلفصاح البيئى وخاصة من قبل 
المستثمرين الذين يريدون إتخاذ قرارات اإلستثمار بناء عمى قاعدة عريضة من المعمومات البيئية والتى يتم مراجعتيا 

 بصفة دورية. 
( إختبار مدى قدرة اإلفصاح البيئى Cormier, etal., 2011ى نفس السياق فقد إستيدفت دراسة )وف     

من اإلفصاح                                                                                            واإلجتماعى عمى تقميل عدم التماثل فى المعمومات فى األسواق المالية، وتوصمت الدراسة إلى أن كال  
 عمل عمى الحد من عدم تماثل المعمومات. البيئى واإلجتماعى ي

( فقد ركزت عمى إختبار العالقة بين المسئولية اإلجتماعية والبيئية Crisostomo, etal., 2011راسة )أما د     
وقيمة الشركات فى البرازيل كسوق ناشئة. وقد تم إستخدام أسموب تحميل المحتوى لموصول إلى البيانات مع إستخدام 

القة عكسية بين اإلفصاح عن المسئولية أسموب تحميل اإلنحدار إلختبار تمك العالقة. وتوصمت إلى وجود ع
                      وقد توصمت دراسة  بأسعار األسيم. اإلجتماعية والبيئية لمشركات وقيمتيا فى األسواق مقاسة

 (Clarkso,etal.,2011 إلى أن الشركات المرتفعة القيمة ىى التى تتمكن إداراتيا من زيادة اإلفصاح البيئى )
( إلى وجود عالقة إرتباط سمبية بين مستويات Matsumura, etal.,2011بينما توصمت دراسة )  اإلختيارى.

 شركة مموثة لمبيئة.  122اإلنبعاث الكربونى وقيمة الشركة، وذلك فى عينة من 
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سنة يزداد  ( إلى أن الشركات التى تزيد قيمتيا سنة بعدSchiager & Haukvik,2012وتوصمت دراسة )      
اإلختيارى لو قيمة                                                        مستوى اإلفصاح البيئى بيا ممايعنى ضمنا  أن اإلفصاح البيئىمعيا العائد المحقق ويزداد 

 بالنسبة ألصحاب المصالح وعالقة إيجابية مع قيمة الشركة.
تماعية عمى الرغم من زيادة الطمب عمى إفصاحات المسئولية اإلج ( أنوBurcu, etal., 2012وترى دراسة )     

تقدم الدراسات السابقة أدلة حاسمة عما إذا كانت تمك اإلفصاحات محل إىتمام  لم والبيئية لمشركات، إال أنو
لممستثمر أم ال. وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين حجم اإلستثمارات فى أنشطة المسئولية اإلجتماعية 

 والبيئية ومستوى تقييم أسعار األسيم وقيمة الشركات. 
جتماعيا  ( أن الشركة التى تحقق إفصاحQiu,etal.,2012كما تذكر دراسة )       ، ينظر إلييا من    ا  مرتفع                       ا  بيئيا  وا 

وجية نظر المستثمرين عمى أنيا شركة ذات ميزة تنافسية طويمة األجل، كما أنيا تحقق متطمبات اإلستدامة 
وبالتالى فإن اإلفصاح يؤدى إلى إرتفاع أسعار أسيم الشركة. والشركات الكبيرة القيمة فقط ىى التى  والربحية.

 اإلختيارى.مكنيا التوسع فى اإلفصاح البيئى ي
( إختبار العالقة بين قيد الشركات فى المؤشر المصرى لممسئولية 0202واستيدفت دراسة )رمضان،      

لبعد البيئى واإلجتماعى والحوكمى( والتغير فى أسعار األسيم وذلك بإستخدام عينة اإلجتماعية )والذى يتكون من ا
والنصف األخر خارج المؤشر. وأشارت نتائج الدراسة  ESGشركة مقيدة بالبورصة نصفيا مدرج فى مؤشر  24من 

ن ىناك عالقة وبين التغيير فى أسعار األسيم، وأ ESG إلى وجود عالقة معنوية بين إدراج الشركات فى مؤشر
الشركة وبين التغير فى أسعار األسيم وىى  رباح ونوع القطاع الذى تنتمى إليوطردية بين نسبة التوزيعات إلى األ

 عالقة معنوية. 
( أن المعمومات ىى الوسيمة المدعمة إلدارة العالقات مع حممة األسيم، Iqbal,etal., 2013وتذكر دراسة )      

نظر حممة السيم فإن ليم الحق فى معرفة المزيد من المعمومات عن منافع القرار الذى  وفى نفس الوقت، من وجية
وعمى إدارة الشركة اإلفصاح ليم عن مايمزميم من معمومات. وبالتالى عمى  إتخذوه لإلستثمار فى ىذه الشركة.

ا السوقى. وأن زيادة اإلدارة أن توفر إفصاح كاف عن المعمومات البيئية لتخفيض فجوة الوكالة وتدعم نصيبي
اإلفصاح عن المعمومات البيئية من شأنو أن يزيد من الفرص أمام الشركة لتحسين سمعتيا وزيادة قيمتيا. وقد 

 . فى قيمة الشركة يؤدى لمزيادة اإلفصاح عن المعمومات البيئية  إختبرت الدراسة ىذه العالقة وتوصمت إلى أن
التى تضطمع بأنشطة المسئولية البيئية واإلجتماعية وتفصح عن ذلك فيى ( أن الشركات 0201ويرى )محمد،      

وقع تعاتيا بربحية، كما أنيا مدركة لممنافع الممن المؤكد تمتمك مقومات الشركة الناجحة القادرة عمى تشغيل مشرو 
ب عمى اإلفصاح تحققيا من اإلفصاح البيئى مثل الحصول عمى األموال الالزمة لمتمويل بتكمفة منخفضة حيث يترت

وبث الثقة لدى كل من  ،وكذلك تخفيض تكمفة الحصول عمى المعمومات ،البيئى تخفيض درجة عدم التأكد
كما أن الشركات المستثمرين والمقرضين وما يترتب عمى ذلك من اإلستثمار فى أسيم تمك الشركة وزيادة قيمتيا. 

المعمومات البيئية ومبرر ذلك ان تمك الشركات يكون لدييا ذات الربحية المرتفعة يكون لدييا إستعداد لإلفصاح عن 
القدرة المالية عمى تحمل تكاليف إزالة التموث الناتجة عن عممياتيا دون تأثر مركزىا المالى أو قيمتيا بالمقارنة 

جتماعية أن الشركات التى تقوم بدورىا تجاه المسئولية اإل وخمصت الدراسة إلىبالشركات ذات الربحية المنخفضة. 
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داء أنشطتيا والتوسع فييا، الحصول عمى التمويل الالزم أل :نيام المزاياصح عنيا ستحقق العديد من والبيئية وتف
كما إختبرت دراسة  قيمة ىذه الشركات.زيادة وبالتالى  ،سيماألسعار يادة فرص اإلستثمار بيا، وزيادة أوز 
(Qiu,etal.,2016 العالقة بين اإلفصاح البيئى واإلجتماعى لمشركات المقيدة بالبورصة وبين ربحيتيا وقيمتيا )

التوجد . إال أنو وقد توصمت الدراسة إلى أن األرباح السابقة ىى مسبب لإلفصاح البيئى واإلجتماعىالسوقية، 
راسة إلى أن بالبورصة. كما توصمت الدعالقة مباشرة بين اإلفصاح البيئى والربحية وذلك فى الشركات المقيدة 

 .اإلفصاح اإلجتماعى والبيئى المرتفع ترتفع قيمتيا السوقيةالشركات المقيدة بالبورصة ذات 
األداء المالى وقيمة الشركة مما سبق إلى أن غالبية الدراسات التى تم تناوليا تؤكد عمى أن يخمص الباحث      

. كما أن لإلفصاح البيئى محتوى معموماتى يحسن من قدرة المستثمر عمى ئىاإلفصاح البي                     تتأثر إيجابا  بمستوى
 يمكن إشتقاق فرض البحث التالى:    إتخاذ القرار. وبالتالى 

 "                                                                                     يؤثر مستوى اإلفصاح البيئى إيجابا  عمى قيمة الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية  " 
 :البيئى وقيمة الشركةمحددات العالقة بين مستوى اإلفصاح  -7/4

طالما قررت إدارة الشركة أن تفصح عن معمومات بيئية سواء كان بصورة إختيارية أم إلزامية فإن ىذا القرار قد      
( فى نيوزيالند Hackston & Milne, 1996تم إتخاذه من منطمق مجموعة من المحددات، حيث توصمت دراسة )

 Monteiro                                                        عا  ىى حجم الشركة، وطبيعة الصناعة، والربحية. وفى دراسة )أن محددات اإلفصاح البيئى األكثر شيو 

& Guzman, 2010 عن محددات اإلفصاح البيئى فى كبرى الشركات الصناعية فى البرتغال، حيث تمت دراسة )
بإستخدام أسموب تحميل محتوى القوائم المالية،  0222إلى  0220حالة لشركات صناعية خالل الفترة من  025

ين أن أىم محددات اإلفصاح البيئى ىى حجم الشركة، وطبيعة الصناعة، والربحية، والممكية األجنبية، وحصة تب
 ,Echave & Bhatiالشركة فى سوق رأس المال، ومدى الحصول عمى شيادات بيئية. وفى أسبانيا تذكر دراسة )

شركة  20لمشركات وذلك لعينة من ( أن محددات اإلفصاح البيئى ىى طبيعة الصناعة، واألداء المالى 2010
 :محددات اإلفصاح وىى (Galani, 2011) أسبانية مقيدة بالبورصة. كما تذكر دراسة

                                                                                        : فكمما كبر حجم الشركة وكانت أنشطتيا ذات تأثير سمبى عمى البيئة، كمما أفصحت إختياريا  عن حجم الشركة-7
الحكومى وخاصة الغرامات أو اإلغالق، ويقاس حجم المعمومات البيئية. وذلك حتى ال تتعرض لمخاطر التدخل 

 الشركة بإجمالى األصول و/ أو حجم المبيعات.
من المتوقع أن تزيد الحاجة لمتقارير عن التكاليف البيئية التى تتكبدىا الشركة مع زيادة األنشطة  طبيعة النشاط:-2

و نتيجة زيادة الوعى البيئى لدى اإلدارة من جية أخرى. البيئية التى تنفذىا نتيجة إلتزاميا بالقوانين البيئية من جية أ
وتقاس طبيعة النشاط بنوع الصناعة التى تنتمى إلييا الشركة ومنيا صناعات ذات تأثير سمبى عمى البيئة مثل 

 صناعة الورق والكيماويات واألسمدة والبترول.
 البيئية مع زيادة حجم اإلنتاج لمشركة.من المتوقع أن تزيد الحاجة لإلفصاح عن المعمومات  حجم اإلنتاج:-3
حيث تسعى جماعات الضغط داخل المجتمع إلى دفع الشركات إلى تحمل المزيد من  الضغوط اإلجتماعية:-4

 المسئوليات تجاه المجتمع. ويمثل اإلفصاح البيئى لتمك الشركات أحد وسائل تخفيف حدة ىذه الضغوط.
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ىتمام بالنواحى البيئية يؤتى أثاره فى األجل الطويل، لذلك فإن اإلدارة التى إن اإل المدى الزمنى لقرارات اإلدارة:-5
 تقوم بإتخاذ قرارات أغمبيا طويل األجل يرتفع إحتمال قياميا باإلفصاح البيئى.

تفرض عمييا القيام بأنشطة  وتقاس بخطر مواجية الشركة لتشريعات بيئية جديدة التشريعات الحكومية البيئية:-6
 التموث. لمكافحة

 .تقاس بتأثيرىم المحتمل كمساىمين قوة حممة األسيم: -7

( أن محددات اإلفصاح البيئى ىى حجم الشركة، de Barros & Monteiro, 2012كما تذكر دراسة )     
وحصة الشركة فى سوق رأس المال، والممكية األجنبية، ومدى الحصول عمى شيادات بيئية. وفى تايالند تذكر 

شركة مقيدة ىى حجم  31( أن محددات اإلفصاح البيئى عند مسح Suttipun & Stanton, 2012دراسة )
الشركة حيث أنو المحدد األكثر أىمية عند اإلفصاح البيئى ليذه الشركات. وفى دراسة لمحددات اإلفصاح البيئى 

دات اإلفصاح البيئى ( أن محدAkrout & Othman, 2013فى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا تذكر دراسة )
شركة مقيدة. وفى الصين تذكر دراسة  012ىى ثقافة األعمال، وممكية الدولة، والممكية العائمية من خالل عينة من 

(Wang & Bernell, 2013 أن محددات اإلفصاح البيئى ىى حجم الشركة، وطبيعة الصناعة، ومدى الحصول )
 عمى شيادات بيئية. 

 20( أنو من خالل عينة مسحية عمى Akbas,2014وعن محددات اإلفصاح البيئى فى تركيا تذكر دراسة)      
تبين أن أىم محددات اإلفصاح البيئى ىى حجم الشركة، ودرجة  0200شركة مقيدة ببورصة إسطنبول عن عام 

 ,Burgwal & Vieiraدراسة ) الرفع المالى، والربحية، وطبيعة الصناعة، وعمر الشركة. وفى ألمانيا تذكر

أن من أكثر محددات اإلفصاح البيئى لمشركات المقيدة بالبورصة ىى حجم الشركة، وطبيعة الصناعة،  (2014
( Juhmani, 2014شركة مقيدة بالبورصة. وفى البحرين تذكر دراسة ) 04وربحية الشركة، وذلك عمى عينة من 

يدة بالبورصة ىى حجم الشركة، والربحية، والرفع المالى، وعمر أن محددات اإلفصاح البيئى فى الشركات المق
( محددات التقرير البيئى وىى Sulaiman, etal., 2014الشركة، وحجم مكتب المراجعة. وفى ماليزيا تذكر دراسة )

 ىيكل الممكية، والربحية، وحجم الشركة، ومستوى الرفع المالى.
ىم محددات اإلفصاح البيئى فى الشركات المقيدة بالبورصة ومن يخمص الباحث من ىذه النقطة إلى أن أ     

دراسة تجارب الدول المختمفة ىى حجم الشركة، وطبيعة النشاط الصناعى، وحجم اإلنتاج، والضغوط اإلجتماعية، 
ومدى وجود تشريعات حكومية بيئية، وقوة حممة األسيم، وحصة الشركة فى سوق رأس المال، والممكية األجنبية، 

، ودرجة الرفع المالى، وعمر الشركة، وىيكل ممكية الشركة، وحجم حصول عمى شيادات بيئية، والربحيةمدى الو 
مكتب المراجعة. كما أن مستوى اإلفصاح البيئى يتأثر بطريقة مباشرة بمدى خبرة المستثمر القارئ الجيد لمقوائم 

ارة لمتوسع فى اإلفصاح عن المعمومات البيئية. المالية، حيث أن مثل ىذا المستثمر سيمثل ورقة ضغط عمى اإلد
 وكمما إلتزمت الشركات بالحفاظ عمى البيئة نتيجة تمك الضغوط كمما أفصحت عن مدى إلتزاميا بذلك.
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 وىنا تثور التساؤالت التالية:
  لمشركات الصناعية ماىى أىم المتغيرات الرقابية المؤثرة عمى العالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى

 ؟تمك الشركاتوقيمة المقيدة بالبورصة المصرية 
  ىل يختمف تأثير مستوى اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية

 بإختالف حجم الشركة؟
  ىل يختمف تأثير مستوى اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية

 ؟لمشركة إختالف طبيعة القطاع الصناعىب
  ىل يختمف تأثير مستوى اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية

 بإختالف ربحية الشركة؟
 نموذج البحث:

 

 

 

 
 :منيجية البحث -7/5
 :مجتمع وعينة الدراسة -7/5/7

ببورصة األوراق المالية المصرية، وشممت عينة أجريت الدراسة عمى مجتمع الشركات الصناعية المقيدة      
عشوائية شركة صناعية، وقد تم إختيار ىذه الشركات من مجموعة قطاعات صناعية متنوعة وبطريقة  22البحث 

ل التقارير المالية المنشورة عمى لضمان تقييم مستوى اإلفصاح البيئى بموضوعية. وقد تم جمع البيانات من خال
 .0202حتى  0202موقع البورصة عن الشركات، وشممت فترة الدراسة من عام 

عمى تصنيف البورصة وتنتمى الشركات فى العينة إلى قطاعات ذات حساسية تجاه البيئة وذلك باإلعتماد      
وتنتمى تمك الشركات لمقطاعات  ،0225لسنة  5، والمعدل بالقانون رقم 0552لسنة  2المصرية وقانون البيئة رقم 

(، وقطاع األغذية والزيوت 2(، وقطاع األسمدة )4(، وقطاع األدوية )4التالية: قطاع البناء والتشييد )األسمنت( )
(، وقطاع 4(، وقطاع الطباعة واألكياس والكابالت )2السيراميك ) قطاعو (، 2(، وقطاع الحديد والصمب )3)

 (.2المتنوعة ) (، وبعض الصناعات1وقطاع المالبس )(، 3الكيماويات )
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 :توصيف وقياس متغيرات الدراسة -7/5/2
 :البحث يمكن تحديد وتوصيف وقياس متغيرات الدراسة عمى النحو التالى بالرجوع لفرض

  مستوى اإلفصاح البيئىالمستقلالمتغير : 
يقصد باإلفصاح البيئى ىو وسيمة لمتقرير عن مدى إستخدام إدارة الشركة لنظم اإلدارة البيئية، واإلستراتيجيات      

مستوى من شأنيا تقميل األثار البيئية الضارة لمشركات عمى البيئة. وقد تم قياس والسياسات الصديقة لمبيئة. والتى 
ئى من خالل إنتقاء عناصر اإلفصاح البيئى التى تمقى إتفاق اإلفصاح البيئى من خالل تكوين مؤشر لإلفصاح البي

 ;Welford, 1999; Sulaiman, etal., 2004; Galani, 2012)وقبول اإلصدارات المينية والدراسات السابقة 

de Barros & Monteiro, 2012; Akbas, 2014; Burgwal & Vieira, 2014)،  ى، وسعد، وكذلك )بدو
 :وقد تم تقسيم ىذه العناصر إلى المجموعات التالية (.0201راىيم، ؛ إب0201؛ بيومى، 0202

 .السياسات البيئية -
 التبنى اإلختيارى لممارسات السالمة واألمان البيئى. -
 المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة. -
 اإلفصاح عن مصادر الطاقة. -
 .اإلفصاح عن تموث اليواء واإلنبعاثات -
 .اإلفصاح عن تموث المياه -
ستنزاف األرض.اإلفصاح  -                                    عن المخمفات وتمويث وا 
 اإلفصاح عن مدى سالمة المنتج. -
 اإلفصاح عن التنمية المستدامة. -
 اإلفصاح عن األنشطة البيئية لمشركة. -
 اإلفصاح عن األثار البيئية. -
 أنشطة البحوث والتطوير البيئية. -
 الحفاظ عمى جمال البيئة. -
 اإللتزامات البيئية. -
 النفقات البيئية. -
 التحسين البيئى.خطط  -
 المخصصات لمواجية المخاطر البيئية المحتممة. -
 اإلفصاح عن المواد الخام. -
 اإلفصاح عن التنوع البيولوجى. -
 .مؤشرات إستخدام الطاقة والمياه -
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 مؤشرات إنبعاثات اإلحتباس الحرارى. -
 .اإلفصاح عن معمومات مالية بيئية -

عداد بإت البيئية التى يمكن اإلفصاح عنيا، ثم قام الباحث ( قائمة عناصر المعموما0ويوضح الممحق رقم )     
جدول يحدد عدد ونسب عناصر المعمومات التى تقوم كل شركة من شركات العينة باإلفصاح عنيا. من خالل 

الشركات لكل شركة من  0202، 0202، 0200، 0200، 0202مقارنة التقارير السنوية المعدة لمسنوات 
شركة مع مؤشر اإلفصاح البيئى الذى يتكون  22مة لعينة الدراسة التطبيقية والتى تصل إلى المصرية المقيدة الممث

ركة من لمعمومات البيئية التى تقوم كل شعنصر معمومات بيئية. وذلك بغرض التعرف عمى نسبة ا 022من 
إلى مؤشر نسبة اإلفصاح البيئى غير المرجح لكل ا. وقد إستخدم الباحث فى التوصل شركات العينة باإلفصاح عني
مؤشر العناصر                                                        المعمومات البيئية المفصح عنيا مقسوما  عمى إجمالى عناصر عناصر شركة من خالل قسمة عدد 

 .(0201) إبراىيم،  (عنصر 022البيئية )
 المتغير التابع: قيمة الشركة 
مكية، ويتم قياس قيمة الشركة من خالل حاصل ضرب عدد يقصد بقيمة الشركة ىنا القيمة السوقية لحقوق الم     

األسيم المصدرة فى سعر السيم السوقى فى نياية كل عام. حيث أن قيمة الشركة تنعكس فى أسعار األسيم لمشركة 
 (.0201؛ محمد، 0202؛ الحناوى والسيدة، Qi Luo, 2005) فى السوق، وىو أفضل لقيمة الشركة.

 البيانات:أسموب تجميع  -7/5/3
 تم اإلعتماد عمى عدة مصادر لمحصول عمى بيانات الدراسة التطبيقية والتى تتمثل فى:

التقارير  من خالل تحميل محتوى اإلفصاح البيئى تم الحصول عميومستوى ىو و  :المستقللممتغير بالنسبة -أ
      معا   رنتيامن الدراسات السابقة ومقا إليومع المؤشر الذى تم التوصل  ، ومقارنتوالمالية المنشورة لشركات العينة

  .(0201) إبراىيم، والحصول عمى نسبة اإلفصاح البيئى لشركات العينة
وىو قيمة الشركة تم الحصول عمى البيانات الالزمة لحسابيا من خالل إجراء تحميل  بالنسبة لممتغير التابع:-ب

وذلك من خالل بعض المواقع المتخصصة فى نشر محتوى التقارير المالية السنوية المنشورة لشركات العينة 
 . التقاريرالمالية لمشركات ومن خالل شركة مصر لنشر المعمومات

 المتغيرات الرقابية المؤثرة فى العالقة محل الدراسة: -7/5/4
وشركات كبيرة الحجم، حيث  إلى شركات صغيرة الحجميقصد بو تصنيف الشركات قيد البحث  حجم الشركة: -أ

جمالى األصول، والقيمة الدفترية لمشركة، والقيمة السوقية عدة مقاييس لقياس حجم الشركة منيا ) لوغاريتم إتوجد 
جمالى المبيعات، وعدد   . (0201) محمد،  وقد تم إستخدام لوغاريتم إجمالى األصول ،العاممين(                                لمشركة، وا 

فيناك شركات  ،الصناعى الذى تعمل فيوطاع لمق                            يقصد بو تصنيف الشركة تبعا   طبيعة القطاع الصناعى: -ب
تعمل فى قطاعات صناعية ذات حساسية أعمى تجاه البيئة. ويتم ىذا التصنيف وفقا لتصنيف البورصة المصرية 
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حساسية األعمى القطاع الصناعى ذو ( لم0إعطاء القيمة )من خالل  . وتم قياسو0552لسنة  2لبيئة رقم وقانون ا
 .(0201) إبراىيم،  الصناعى ذو الحساسية األقلوالقيمة صفر لمقطاع 

ويقصد بو   ROEتوجد عدة مقاييس لقياس ربحية الشركة منيا العائد عمى حقوق الممكية  ربحية الشركة: -جـ 
 Net Profit ( )Suttipun(، أو صافى الربح ) Galani,2011صافى الدخل إلى حقوق الممكية )  نسبة

&Stanton, 2012 ،) أو العائد عمى األصولROA   ويقاس بنسبة صافى الربح بعد الضريبة إلى إجمالى
( وقد تم Akrout etal.,2013; Akbas, 2014; Sulaiman etal., 2014األصول فى نياية السنة المالية ) 

  لقياس الربحية. ROAاستخدام العائد عمى األصول 

ختبار فرض الدراسة:األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحميل  -7/5/5                                 البيانات وا 
نحراف معيارى والحد األدنى                                                                                                     تم إستخدام األساليب اإلحصائية المعتادة فى توصيف البيانات من متوسطات وا 

ط الخطى البسيط بين واألعمى، لمتعرف عمى الخصائص اإلحصائية لمتغيرات الدراسة. حيث تم دراسة عالقة اإلرتبا
. لمتعرف المعممى Pearson اإلرتباط % بإستخدام معامل1عند مستوى معنوية مة الشركة نسبة اإلفصاح البيئى وقي

تجاه العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل    Spearmanوبإستخدام معامل اإلرتباط  ،                                                              عمى مدى قوة وا 
% 1عند مستوى معنوية إلرتباط الجزئى بين نسبة اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة كما تم دراسة عالقة االالمعممى. 

 .Partial Correlationمع إستبعاد تأثير الزمن بإستخدام 
 قيمة الشركة بإستخدام تحميل اإلنحدار الخطى البسيط نسبة اإلفصاح البيئى و بين دراسة عالقة اإلنحدار  تم     

Liner Regression Analysis  وتبين أن1إلختبار مدى صحة فرض البحث، عند مستوى معنوية %         
R square = 18%    كما أن قيمةP – value   إلختبار تحميل تباين نموذج اإلنحدارANOVA   تقل عن

تقل ( Coefficientالخاص بإختبار معممة الميل ) معامل   Tإلختبار   P – valueقيمة  وكذلك تبين أن %. 1
تضح 1عن  النموذج اليحقق إفتراض إستقالل حدود الخطأ أن   Durbin Watsonمن إحصائية إختبار           %، وا 

، ويرجع ذلك لتأثير الزمن عمى متغيرات Serial Correlationالعشوائى ويعانى من مشكمة اإلرتباط الذاتى لمبواقى 
  :الدراسة، ولعالج مشكمة اإلرتباط الذاتى تم إستخدام إختبار جذر الوحدة لمعالقة

Yit = BYit-1 + Eit 

B~1 

  وتبين وجود جذر الوحدة فى العالقة، وتم تقدير النموذج بإستخدام الفرق األول:
(Yit - Yit-1) = Bo + B1xit + Eit 

ولقد تم إستخدام طريقة الفرق األول لموصول إلى سمسمة زمنية ساكنة التؤدى إلى مشكمة اإلرتباط الذاتى لمبواقى. 
 إستبعاد تأثير الزمن عمى العالقة فقد أدى ذلك لفقد بعض المشاىدات) مشاىدة مقابل كل شركة(.أى أنو بيدف 
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 :نتائج اإلختبارات اإلحصائية -7/5/6
  حيث أن قيمة 1, عند مستوى معنوية 202طردى ومعنوى متوسط بمغت تبين وجود عالقة إرتباط %         

P – value   معامل اإلرتباط  وفق وقيمة الشركةنسبة اإلفصاح البيئى % بين 1أقل منPearson .المعممى 
  حيث أن قيمة 1, عند مستوى معنوية 003كما تبين وجود عالقة إرتباط طردى ومعنوى ضعيف بمغت %     

P – value   وفق معامل اإلرتباط  نسبة اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة% بين 1أقل منSpearman   
 الالمعممى.

 حيث أن قيمة  1, عند مستوى معنوية 205تبين وجود عالقة إرتباط طردى ومعنوى متوسط بمغت %        
P – value   عند  إستخدام 1أقل من %Partial Correlation .إلستبعاد أثر الزمن من العالقة 

  الزمن عند  مع وجود أثرقيمة الشركة عمى لنسبة اإلفصاح البيئى , 202بمغ  تبين وجود تأثير إيجابى ومعنوى
 إستخدام تحميل اإلنحدار.

   وىو أقل عند إستبعاد لنسبة اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركة , 012تبين وجود تأثير إيجابى ومعنوى بمغ
 أثر الزمن عند إستخدام تحميل اإلنحدار.

 01التتعدى تأثير نسبة اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركة  يتضح أن ( ,Beta = .150).  

لمستوى اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركات الصناعية وبناء عمى ماسبق نقبل فرض الدراسة بوجود تأثير 
 .المقيدة بالبورصة المصرية

 :أثر المتغيرات الرقابية عمى العالقة محل الدراسة -7/5/7
                                                              ذ فى إعتباره المتغيرات الرقابية ) حجم الشركة مقاسا  بموغاريتم تم استخدام إختبار اإلرتباط الجزئى الذى يأخ     

لدراسة العالقة بين المتغير المستقل ) مستوى اإلفصاح البيئى ( والمتغير التابع ) قيمة الشركة(. إجمالى األصول( 
P- value  (049 , )، كما بمغ قيمة  (  ,62)وتبين من نتيجة اإلختبار أن معامل اإلرتباط قد تحسن حيث بمغ 

ويرى الباحث أن  وىو مايعنى وجود إرتباط معنوى فى ظل إدخال حجم الشركة كمتغير رقابى.،  %5أى أقل من 
 ىذا يعنى أن حجم الشركة مؤثر فى قيمة الشركة من وجية نظر عينة الدراسة.

( طبيعة القطاع الصناعى) الرقابيةكما تم استخدام إختبار اإلرتباط الجزئى الذى يأخذ فى إعتباره المتغيرات      
) قيمة الشركة(. وتبين من نتيجة إلفصاح البيئى ( والمتغير التابع) مستوى ااسة العالقة بين المتغير المستقللدر 

موجب (، وىو مايعنى وجود إرتباط , 067)  P- value، كما بمغ قيمة   ( ,32)اإلختبار أن معامل اإلرتباط بمغ 
 .أن طبيعة الصناعة التؤثر عمى درجة اإلرتباط بين مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركةأى معنوى لكنو غير 

فى قيمة الشركة من وجية  ةمؤثر  طبيعة الصناعة ودرجة حساسيتيا تجاه البيئة غير ويرى الباحث أن ىذا يعنى أن 
 نظر عينة الدراسة.
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من خالل  ) ربحية الشركة فى إعتباره المتغيرات الرقابيةكما تم استخدام إختبار اإلرتباط الجزئى الذى يأخذ       
) مستوى اإلفصاح البيئى ( والمتغير التابع ) قيمة  العائد عمى األصول( لدراسة العالقة بين المتغير المستقل
ل أى أق P- value  (047 ,)، كما بمغ قيمة   ( ,58)الشركة(. وتبين من نتيجة اإلختبار أن معامل اإلرتباط بمغ 

، وىو مايعنى وجود إرتباط معنوى فى ظل إدخال ربحية الشركة كمتغير رقابى. أى أن ربحية الشركة تؤثر %5من 
ويرى الباحث أن ىذا يعنى أن ربحية الشركة  مؤثرة  عمى درجة اإلرتباط بين مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة.

 فى قيمة الشركة من وجية نظر عينة الدراسة.
لدراسة العالقة بين                                                                                      وعمى مستوى إختبار اإلرتباط المتعدد الذى يأخذ فى إعتباره المتغيرات الرقابية الثالث معا       

، ( ,52المتغير المستقل ) مستوى اإلفصاح البيئى ( والمتغير التابع ) قيمة الشركة(. تبين أن معامل اإلرتباط بمغ )
، وىو مايعنى وجود إرتباط معنوى فى ظل إدخال المتغيرات %5 أى أقل من P- Value  (043 ,)كما بمغ قيمة  
                الرقابية معا .

ويرى الباحث أن ىذا يعنى أن لممتغيرات الرقابية تأثير عمى قيمة الشركة من وجية نظر عينة الدراسة وىو مايفسر 
 ر فرض الدراسة.ضعف تأثير مستوى اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركة الذى تم التوصل إليو من خالل إختبا

 :ومجاالت البحث المقترحة النتائج والتوصيات -7/6
 : نتائج البحث -7/6/7

 :أىمياتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج      
  بنسبة  لمستوى اإلفصاح البيئى عمى قيمة الشركات الصناعية المقيدة بالبورصةإيجابى ومعنوى يوجد تأثير

 .من وجية نظر عينة الدراسة %75حوالى 
 من وجية نظر عينة الدراسة أن لكل من حجم الشركة وربحية الشركة تأثير عمى قيمة الشركة. 
 من وجية نظر عينة الدراسة لم تؤثر طبيعة الصناعة عمى قيمة الشركة.   
  ح عن األداء اإلفصا ضعف                                                                      أن النظم المحاسبية فى الكثير من الشركات الصناعية لعبت دورا  بارزا  فى

 البيئى.
  لى بصورة منفصمة، باإلضافة إلى صعوبة القياس الماالبيئية                                              أن اإلدارة التولى إىتماما  لمتقرير عن التكاليف

 لكثير من أنشطة األداء البيئى.
 غياب البعد البيئى فى تقييم أداء الشركات. إال أنو لم يعد ىناك مجاال  أو مبررا  أمام إدارات الشركات                                                                                                

   .عن دورىم فى اإلفصاح والتقرير عن المعمومات البيئية لمتخمى
 مسئولية كل اإلدارات بما فييا اإلدارة المالية. تعتبر رقابة األداء البيئى لمشركات 
 .إمكانية إخضاع معظم عناصر تكاليف النشاط البيئى لمقياس المالى بصورة دقيقة 
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 عمى  اسبية تنعكس أثارىا بشكل مباشر أو غير مباشرأن غالبية أنشطة األداء البيئى ليا جوانب مالية ومح
 القوائم والتقارير المالية لموحدات االقتصادية، ومن ثم عمى قرارات األطراف الميتمة.

  اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة منفصمة فى القوائم المالية سوف يسمح بقياس منفعتيا لألطراف
 المستفيدة.

 ومركزىا المالى سواء كان ذلك فى                                   ه إيجابا  عمى نتيجة أعمال الشركاتر اإلفصاح البيئى سوف ينعكس أث
 األجل القصير أم فى المستقبل.

  ،قبالو عمى منتجاتيا                                                                                          أن لإلفصاح البيئى مردود إيجابى من خالل كسب ثقة وقبول المجتمع لمشركة وا 
وث، والشفافية فى الكشف عن والتوسع فى إستثماراتيا المختمفة كحافز ليا عمى تحسين البيئة ومحاربة التم

 غير المالية المتعمقة بالبيئة.لية و بياناتيا ومعموماتيا الما

 التوصيات: -7/6/2
   نتائج الدراسة فإن الباحث يوصى باألتى: ضوء عمى

 كأدوات تستخدميا اإلدارة فى التخطيط والرقابة وتقييم  عمى تقارير األداء البيئى لمشركات أىمية اإلعتماد
 األداء، بما يدعم برامجيا تجاه األداء البيئى فى األجل الطويل.

  ضرورة إضطالع المحاسبين بدورىم المأمول فى مجال اإلفصاح عن معمومات األداء البيئى، وما يرتبط
 بو من تكاليف ومنافع.

  وضع المعايير المينية المقبولة والمتعمقة باإلفصاح البيئى ضرورة وجود تنظيم مينى قوى يتولى
 ومراقبة تطبيقيا.

  لقوانين ونظم حماية البيئة وتوقيع العقوبات المالية،  مية تتولى مراقبة تنفيذ الشركاتإنشاء أجيزة حكو
 وغير المالية عمى الشركات التى تخالف القوانين والنظم.

  نية تشمل الجوانب المختمفة لممسئولية اإلجتماعية وخاصة تشريعات قانو وتحديث العمل عمى وضع
                                                                                     الجانب البيئى منيا كى تسترشد بيا الشركات وتكون مرجعا  ليا عند حدوث خالفات بين الشركات 

 والجيات الرقابية.
 اإلفصاح  ضرورة تدخل الدولة والمنظمات المينية والعممية المحاسبية وجماعات حماية البيئة لجعل

                                                                                   اميا  كخطوة أولى بالنسبة لمشركات التى تسبب منتجاتيا تموثا  خطيرا  لمبيئة مثل صناعة البيئى إلز 
األسمنت والبترول واألدوية والكيماويات، مما يؤدى فى النياية إلى تعميم ىذا اإلفصاح عمى مستوى 

 جميع الشركات الصناعية ذات الصمة بالبيئة.
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 حصائية لوضع مقاييس عممية لقياس التكاليف والمنافع إستخدام األساليب العممية ومنيا الكمية واإل
الخاصة باألنشطة البيئية، وتستخدم من قبل الييئات المتخصصة لمقارنة أداء الشركات الفعمى وذلك 

 لتحقيق الموضوعية والعدالة فى نتائج ىذه المقاييس.
  البيئية والتقرير عنيا لتحقيق ر دور كل من المراجع الداخمى والخارجى ليشمل مراجعة األنشطة يتطو

 الدقة والموضوعية فى اإلفصاح البيئى.
  العمل عمى زيادة الوعى البيئى وتحفيز المجتمع عمى المشاركة فى برامج المحافظة عمى البيئة

 وتنميتيا.
 .تطوير مقررات المحاسبة المالية بحيث تتناول مشاكل القياس واإلفصاح البيئى 

 المستقبمية:مجاالت البحث  -7/6/3
 .مدى إلتزام شركات المساىمة المقيدة باإلفصاح البيئى فى التقارير المالية المنشورة 
 .تحميل اإلفصاح البيئى لمشركات الصناعية فى مصر 
 .متطمبات اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى فى الشركات الصناعية فى مصر 
 ألعمال عن البعد البيئى.متطمبات اإلفصاح المحاسبى فى التقارير المتكاممة ل 
 .أثر إفصاح الشركات عن إلتزاميا بالتشريعات البيئية عمى اإلستثمار فى أسيميا 
  ختبار العالقة بين مستوى اإلفصاح البيئى وقيمة الشركة فى الشركات الصناعية والتجارية غير                                                                                              دراسة وا 

 المقيدة فى البورصة، وكذلك الوحدات غير اليادفة لمربح.
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 مؤشر اإلفصاح البيئى ( 7ممحق) 

 الشركة عن توجييا ومبادئيا نحو البيئة.إعالن  البيئية السياسات
عمى  لمحفاظاإلشارة إلى الغايات واألىداف التى تتبناىا الشركة 

 اليواء والتنوع البيولوجى.موارد الطبيعية والمياه و ال
 إتخاذ اإلجراءات الالزمة لخفض التموث البيئى.

 اإلعتراف بتحسين األداء البيئى.
 الحصول عمى التراخيص البيئية.

التبنى اإلختيارى 
لممارسات السالمة 

 واألمان البيئى

 التأكيد عمى أن العاممين يعممون فى بيئة أمنة.
التأكيد عمى تجنب أو تخفيض الحوادث التى يتعرض ليا 

 العاممين.
التأكيد عمى جيود الشركة لخفض األضرار المادية عمى 

 الممتمكات والبيئة.
 آليات التنمية النظيفة.

المرتبطة المخاطر 
 بأنشطة الشركة

 المخاطر البيئية المتعمقة بالعمل.
 إدارة الخطر التى تتضمن تقييم األثر البيئى.

 محاوالت الحد من المخاطر البيئية.
تخاذ اإلجراءات الوقائية أو العالجية.                                                   تحسين األداء وا 

 التكاليف المرتبطة بتحسين األداء.
اإلفصاح عن مصادر 

 الطاقة
 مصادر الطاقة والحد من إستخداميا.عمى  الحفاظ

 إستخدام الطاقة بكفاءة أكبر أثناء عمميات التصنيع.
 اإلستفادة من النفايات إلنتاج الطاقة.

 اإلفصاح عن وفورات الطاقة الناتجة من إعادة تدوير المنتج.
 اإلفصاح عن جيود الشركة لتخفيض إستيالك الطاقة.

 إستخدام الطاقة.إجراء البحوث المتعمقة بتحسين كفاءة 
 غير المباشر لمطاقة.حجم اإلستيالك المباشر و اإلفصاح عن 
 قمق الشركة حول النقص فى الطاقة.اإلفصاح عن 

اإلفصاح عن حجم الخسائر لمشركة فى حالة نقص مصادر 
 الطاقة.



 ىانى خميل فرجد/                                     AUJAAــ  مجمة المحاسبة والمراجعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

747 

 

 مبادرات الحد من اإلستيالك غير المباشر لمطاقة.
اإلفصاح عن تموث 
 اليواء واإلنبعاثات

 اإلنبعاثات.نسبة 
 اإلنبعاثات لممواد المستنفذة لطبقة األوزون.

 إنبعاس غازات اإلحتباس الحرارى.
 مبادرة لتخفيض إنبعاثات غازات اإلحتباس الحرارى.اإلفصاح عن 
 إجراءات الحد من اإلنبعاسات. اإلفصاح عن
 الغرامات المدفوعة فى حالة المخالفة. اإلفصاح عن

 اإلضافية عمى تموث اليواء.عمميات الرقابة  تكمفة
تموث اإلفصاح عن 

 المياه
 والنفايات السائمة. التسربات
 سحب المياه ومصادرىا. إجمالى
ستخداميا.نسبة                                    المياه المعاد تدويرىا وا 

 لمحد من تموث المياه وعمميات المعالجة والتطيير. اإلجراءات
 المياه اليامة التى تأثرت بسحب المياه.مصادر 

اإلفصاح عن 
المخمفات وتمويث 
ستنزاف األرض                وا 

 حجم المخمفات. اإلفصاح عن
 وخفض المخمفات. التحكم
 تدوير المخمفات. إعادة

 مدى سالمة طرق التخمص من النفايات. اإلفصاح عن
 المعالجة اإلضافية لممخمفات السائمة. تكمفة
 المخمفات الصمبة وطرق التخمص منيا. وصف

نتيجة إدخال المورد الطبيعى فى                      معالجة وا صالح األراضى
 العمميات الصناعية.

اإلفصاح عن مدى 
 سالمة المنتجات

 عمى البيئة وصحة اإلنسان.المنتج  سالمة مدى عن اإلفصاح
 المنتجات لتتماثل مع معايير السالمة البيئية. تطوير

 المنتجات من خالل تحميل دورة حياة المنتج.الرقابة عمى
 التعبئة والتغميف المعاد تدويرىا.المنتجات ومواد نسبة 
 إختبارات إستخدام المنتجات. نفقات

اإلفصاح عن التنمية 
 المستدامة

 بأن الشركة تؤيد مبادئ التنمية المستدامة. التصريح
 بمبادئ البيئة والتنمية المستدامة. اإللتزام
 بين األبعاد البيئية واإلقتصادية. الربط
البيئية لمشركة عمى المحيط الحيوى دراسات حول األثار  إجراء

 وقدرة الكائنات عمى البقاء.
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والخطط المستقبمية إلدارة األثار البيئية عمى التنوع  اإلستراتيجيات
 البيولوجى.

اإلفصاح عن األنشطة 
 البيئية لمشركة

 وجود قسم مسئول عن اإلدارة البيئى.
 بالبيئة.برامج تدريب أنشطة تعميمية لمموظفين ذوى الصمة وجود 
 وتشغيل نظم وبرامج لإلدارة البيئية. بناء

 الحصول عمى شيادات بيئية.
 البيئية الفعمية المنفذة والمستيدفة. السياسات
 الييكمية فى الشركة لتطوير اإلحساس البيئى. التغيرات

اإلفصاح عن األثار 
 البيئية

 تحديد األثار البيئية اليامة من أنشطة الشركة والمنتجات.
توظيف متخصصين بيئيين وتعيين مراجع خارجى لتقييم األثر 

 البيئى.
 خفض التموث عمى الربح.تحديد أثر 

 أثر خفض التموث عمى الوضع التنافسى. تحديد
أنشطة البحوث 
 والتطوير البيئية

البحوث والتطوير لتخفيف األثار الضارة لممنتجات عمى  مبادرات
 البيئة.
 المترتبة عمى ىذه البحوث من خفض حقيقى لألضرار. النتائج

الجامعات والمنظمات البيئية لوضع برامج لحماية  التعاون مع
 البيئة من التموث.
 الفعمية والمتوقعة الناتجةعن البحوث والتطوير.النفقات الرأسمالية

الحفاظ عمى جمال 
 البيئة

 مرافق تتناسب مع البيئة. تصميم
والنباتات والزىور والتشجير لتجميل البيئة باألموال  المساىمات
 المحيطة.

التى تؤدى لتحسين الرفاىية و والمشاريع البيئية المناظر الطبيعية
 اإلجتماعية.

 اإلضافية لممظير الجمالى لمشركة. تكمفة التحسينات
التى والعقوبات الموقعة أو الغرامات عدد الدعاوى القضائية  اإللتزامات البيئية

 تدفعيا الشركة.
 والعقوبات غير النقدية الموقعة عمى الشركة.الشكاوى  عدد

عن ما إذا وقعت حوادث بيئية أو إصابات لمعاممين أو  بيانات
 سكان المنطقة.

الموضوعة لمنع حدوث ىذه الحوادث أو تكرار عدم  اإلجراءات
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 اإللتزام.
بمشروعات  المالية الناتجة عن قروض لمشركة لمقيام اإللتزامات

 بيئية.
 التعويضات البيئية المفروضة عمى الشركة.قيمة 

البيئية الموجية من الشركة لمتنمية  النفقات اإلستثمارية النفقات البيئية
 التكنولوجية.

 بناء وتشغيل مرافق بيئية. نفقات
عادة تدوير  نفقات                                                  متعمقة بالتخمص من النفايات ومعالجة وا 

ستخدام النفايات.                     وا 
 متعمقة بإستخدام مصادر الطاقة المتجددة. نفقات
 إقتناء أصول صديقة بالبيئة. نفقات
إحالل وتجديد وتركيب معدات تنقية وأجيزة لمرقابة عمى نفقات

 اإلنبعاثات والتموث.
 نقل المنتجات والخدمات وتأثيرىا عمى البيئة. أساليب
 خدمات صحية لسكان المنطقة. تكمفة
 الرقابة عمى المواصفات القياسية لمجودة. نفقات

اإلفصاح عن خطط ومشروعات مستقبمية لمتحسين والتوافق مع  خطط التحسين البيئى
 المتطمبات البيئية.

 اإلفصاح عن المشروعات البيئية الجارى تنفيذىا.
 النفقات المخصصة لممشروعات البيئية.

المخصصات لمواجية 
المخاطر البيئية 

 المحتممة

اإلفصاح عن المنح المقدمة من الجمعيات والييئات الدولية 
 لحماية البيئة من التموث.

حد التمويل المالى المناسب من الدولة وتقميص الضرائب 
 المرتبطة باألنشطة البيئية.

 القروض فى مجال حماية البيئة.
 اإلفصاح اإلختيارى عن إلتزام الشركة بالقوانين والموائح البيئية.

المخالفات البيئية الناتجة عن عدم اإللتزام بقانون البيئة رقم عدد 
 .2009لسنة  9والمعدل بالقانون رقم  7994لسنة  4

عن المواد اإلفصاح 
 الخام

 كمية المواد الخام المستخدمة.
 كمية المواد المعاد تدويرىا.

 نسبة الفاقد فى المواد الخام المستخدمة.
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 الصناعية.مخزون مواد تنقية المخمفات 
اإلفصاح عن التنوع 

 البيولوجى
 اإلفصاح عن ممكية الموقع الجغرافى.

من المنتجات والخدمات عمى التنوع  وصف التأثيرات السمبية
 البيولوجى.

 ة عمى التنوع البيولوجى.يالخطط المستقبمية إلدارة األثار البيئ
مؤشرات إستخدام 

 الطاقة والمياه
 اإلفصاح عن:

 المباشر لمطاقة. ستيالككمية اإل
 كمية اإلستيالك غير المباشر لمطاقة.
 تكمفة دعم الطاقة الممنوح لمشركة.

 نسبة الفاقد فى مصادر الطاقة بأنواعيا.
 كفاءة إستخدام الطاقة.

 إجمالى المياه المستخدمة.
 إجمالى المياه المعاد تدويرىا.

 تكمفة دعم المياه الممنوح لمشركة.
رتبط بالبيئة إلى اإلنفاق المستيدف نسبة اإلنفاق الفعمى الم

 لمكافحة التموث.
مؤشرات إنبعاثات 
 اإلحتباس الحرارى

 اإلفصاح عن:
 ثانى أكسيد الكربون.معدل إنبعاث غاز 
 ثانى أكسيد الكبريت. معدل إنبعاث غاز
 الميثان.معدل إنبعاث غاز 

اإلفصاح عن معمومات 
 مالية بيئية

 السياسات المحاسبية البيئية.
 التأمين البيئى.
 األصول البيئية.
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 اإلختبارات اإلحصائية (2ممحق )

 :وصف متغيرات الدراسة -7
Descriptive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Statistic Std. Error 

 قيمة
 الشركة

Mean 
1568205248.3933 136515803.86911 

  95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

1299551747.6630   

    Upper 
Bound 1836858749.1236   

  5% Trimmed Mean 1229056796.0037   

  Median 413626715.5000   

  Variance 559096941180858   

  Std. Deviation 2364523083.37402   

  Minimum 24377600   

  Maximum 1.3E+010   

  Range 12730662180.00   

  Interquartile Range 
1857618559.75   

  Skewness 2.214 .141 

  Kurtosis 4.891 .281 

 نسبة
 اإلفصاح

% 

Mean 
2.1843 .23362 

  95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower 
Bound 

1.7246   

    Upper 
Bound 2.6441   

  5% Trimmed Mean 1.5833   

  Median .0000   

  Variance 16.374   

  Std. Deviation 4.04645   

  Minimum .00   

  Maximum 20.70   

  Range 20.70   

  Interquartile Range 
3.48   

  Skewness 2.465 .141 

  Kurtosis 6.796 .281 
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 :البسيط دراسة عالقة اإلرتباط الخطى -2

 Correlations 
 

 

 

Nonparametric Correlations 

 

 

 :رتباط مع استبعاد تأثير الزمناإل  -3

Partial Corr 
 

  

Correlations

1 .423**

.000

300 300

.423** 1

.000

300 300

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

شركة مة ال قي

اح % نسبة اإلفص

شركة مة ال قي اح % نسبة اإلفص

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1.000 .227**

. .000

300 300

.227** 1.000

.000 .

300 300

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coef f icient

Sig. (2-tailed)

N

شركة قيمة ال

اح % نسبة اإلفص

Spearman's rho

شركة قيمة ال اح % نسبة اإلفص

Correlation is signif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlations

1.000 .419

. .000

0 297

.419 1.000

.000 .

297 0

Correlation

Signif icance (2-tailed)

df

Correlation

Signif icance (2-tailed)

df

شركة مة ال قي

اح % نسبة اإلفص

Control Variables

السنة

شركة مة ال قي اح % نسبة اإلفص
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 :نحدارعالقة اإل  -4

Regression 
 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

Variables Entered/Removedb

شركة مة ال aقي . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: حاصفإلا ةبسن %b. 

Model Summaryb

.423a .179 .176 3.67346 .829

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constan t), ميق ا ة  .aةكرشل

Dependent  Variable: حاصفإلا ةبسن  %b. 

ANOVAb

874.454 1 874.454 64.802 .000a

4021.302 298 13.494

4895.756 299

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), ميق  ا ة  .aةكرشل

Dependent Variable: اصفإلا ةبسن  .b% ح

Coefficientsa

1.050 .255 4.124 .000

7.23E-010 .000 .423 8.050 .000

(Constant)

شركة مة ال قي

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: اصفإلا ةبسن  .a% ح
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 :نحدار مع استبعاد تأثير الزمنعالقة اإل  -5
 ول لممتغير التابع تم استخدام الفرق األ 

Regression 
 

 

 

 
 

 
 

 
   

Variables Entered/Removedb

شركة مة ال aقي . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent  Variable: DIFF(Y,1)b. 

Model Summaryb

.150a .022 .018 2.43537 2.196

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constan t), ميق ا ة  .aةكرشل

Dependent  Variable: DIFF(Y,1)b. 

ANOVAb

32.344 1 32.344 5.453 .020a

1411.586 238 5.931

1443.929 239

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), ميق  ا ة  .aةكرشل

Dependent Variable: DIFF(Y,1)b. 

Coefficientsa

.233 .188 1.243 .215

1.55E-010 .000 .150 2.335 .020

(Constant)

شركة مة ال قي

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: DIFF(Y,1)a. 


