كـلـية التجــــارة
الدراسات العلـيا
قسم المحــاسبة

لٍبس أثر تطبٍك املؤشر املصري ملسئولٍت الشركبث عن
التنمٍت املستدامت يف ضبط األداء املبيل مع دراست
مٍدانٍت على الشركبث املصرٌت املمٍدة ببلبورصت
رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة
مقدمة من
الباحث  /جمال كامل محمد عبد الرحيم

اشراف

أ .د  /سيد عبد الفتاح صالح

أ .د  /احمد زكى حسين

أستاذ المحاسبة المالية

أستاذ المحاسبة والمراجعة

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

5102

رئـيس قســم المحـاسبة

 وَأَوزَلَ انهّهُ عَهَيْكَ انْكِتَابَ وَانْحِكْمَةَ وَعَهَّمَكَ مَا
نَمْ تَكُهْ تَعْهَمُ وَكَانَ فَضْمُ انهّهِ عَهَيْكَ عَظِيماً 
صدق هللا العظيم
[ سورة النساء ،اآلية ]001

 يَا أَيُّهَا انَّذِيهَ آَمَنُىا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُىا أَنْ
تُصِيبُىا قَىْمًا بِجَهَانَةٍ فَتُصْبِحُىا عَهَى مَا فَعَهْتُمْ وَادِمِنيَ

صدق هللا العظيم
[ سورة الحجرات ،اآلية ] 6

جلنت الفحص واحلكم
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أستاذ المحاسبة الخاصة
كلية التجارة – جامعة قناة السويس

أستاذ المحاسبة المالية
عميد كلية التجارة – جامعة عين شمس

السيد األستاذ الدكتور /سٍد عبد الفتبح صبحل

أستاذ المحاسبة المالية
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
كلية التجارة – جامعة قناة السويس

السيد األستاذ الدكتور /أمحد زكى حسني

أستاذ المراجعة
رئيس قسم المحاسبة
كلية التجارة – جامعة قناة السويس

مشرفب وعضوا

مشرفب وعضوا

شكر و تمدٌر
الحمددد و والشددكر و أوخ وأخيددراأ علدد ،أنعدداللت ونعمددل التددى خ تعددد وخ تحصدد،ت والص د ة
والس م عل ،سيد الخلق سيدنا محمد صل ،هللا عليل وسلم.
يتقدم الباحدث بدوانر الشدكر والتقددير ألسدتاذا الااعدل األسدتاذ الددكتور /سيٍد عبيد الفتيبح

صييبحلت أسددتاذ المحاسددبة الماليددة – وكيددل كليددة التجددارة للدراسددات العليددا والبحددوث -جامعددة قندداة
السويست والذي تاعل مشكورا باإلشراف عل ،هذا الرسالةت نلقدد كدان رحد الصددرت صدبوراأ
عل ،الباحثت كمدا كدان لتوصديات سديادتل بدالر األ در ندى ل درا البحدثت وخ يسدال الباحدث لخ أن
يتوجل لل ،هللا العلى القدير بالدعا أن يجزيل خير الجزا ت وأن يديم عليل الصحة والعانية.
كما يتقدم الباحث بوانر الشكر والتقدير ألستاذا الااعل األستاذ الدكتور /امحد زكى حسنيت
أستاذ المراجعة – رئيس قسم المحاسبة – المشرف عل ،عمادة الكلية – كليدة التجدارة  -جامعدة
قندداة السددويس ت والددذي تاعددل مشددكورا باإلشددراف علدد ،هددذا الرسددالةت نلقددد كددان رحد الصدددرت
صبوراأ عل ،الباحثت كما كان لتوصيات سيادتل بالر األ ر نى ل را البحثت وخ يسال الباحث لخ
أن يتوجل لل ،هللا العلى القدير بالدعا أن يجزيل خير الجزا ت وأن يديم عليل الصحة والعانية.
كمددا يتشددرف الباحددث بددخن يقدددم خددالق الشددكر والتقدددير للدد ،العددالم الجليددل األسددتاذ الدددكتور/
سبمً معروف عبد الرحٍمت أستاذ المحاسبة الخاصة – كلية التجارة – جامعة قناة السويس
 لتاعلل بالموانقة عل ،رئاسة لجنة المناقشة والحكم عل ،البحثت جدزاا هللا خيدر الجدزا ت وأدامهللا عل ،سيادتل الصحة والعانية.
كما يسعد الباحث أن يتوجل بالشكر للسيد األستاذ الددكتور /طبرق عبد العيبل محيبدت أسدتاذ
المحاسبة المالية – عميد كلية التجارة – جامعة عين شمست لتاعلل بالموانقة عل ،اخشتراك نى
المناقشة والحكم عل ،البحث.

جزاهم هللا جميعا ً خيراً
وهللا ولى التوفيق؛؛
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المقدمة

مقدمة البحث
يواجه العالم في الوقت الحاضر مع نمووجج الننميوا الحوالي متون نيي رتينوينيي ننمووى ايولو فوي أي

النويوور مووي الم ووارع الوايعيووا والنووي نعناوور أي وجوع ووا مووي المن و مات معرضووا ل ن وواع فووي المنوون اى
ال ريب ،والوانيوا وي متون ا الن ووث المن ايوع النوي نعوان منوه ايتننوا فوي الوقوت الحاضور والنوان نوي

النم الناير مي المخ ات الضارة النوي نننجاوا ،وننيجوا لوجلد ف وع أنوامت الضوتوو المن ايوعة ل ن نيور
في صياغا نموجج آخر ل ننميا يحافظ ن و المووارع الوايعيوا الموجووعة للجيواى ال اعموا ،وي وى موي

المخ و ووات واثناعاو و ووات الض و ووارة وفيم و ووا ن و وورم اع و ووع ا االننمي و ووا المن و وونعاما

Sustainable

 Developmentوق ووع ن ووم اننم وواع مص ووو م الننمي ووا المن وونعاما م ووي قا ووى المجنم ووع ال ووعولي ف ووي قم ووا
ايرض االا ار ي ووى ن ووام  2991امعنو و

ن اي ووا احنياج ووات الجي ووى الح ووالي عوي إ ووعار ح ووو ايجي وواى

ال اعما في الحياة في مننوى ث ي ى ني المننوى الجي نعيش فيه .

ونعنا وور ال نو ورة اينان وويا الن ووي اني ووت ن يا ووا أجن ووعة ال ووري الح وواعي والعتو وريي ووي فنو ورة الننمي ووا

المنوونعاما ،وم اوووم الننميووا المنوونعاما منعووعع اثنوونخعامات ،ومننووو المعوواني ،فووالاعض ينعامووى مووع
الننميا المننعاما نرؤيا أخالقيا ننانب ا نمامات النظام العوالمي الجعيوع ،والواعض يورى أي الننميوا

واا صصوالح
المننعاما نموجج ننموي واعيى مخن م نوي النمووجج الصوناني ال أرنومالي ،أو راموا أنو ً
أخواء ونورات جا النموجج في نالقنه االايتا لإلي اء ااحنياجاناا ،وننامى الايتا والننميا (.)2
وقووع أعرنووت الحنومووا المصوريا أ ميووا نانووي يوانووعاع إنوونرانيجيا وونيووا ل ننميووا المنوونعاما صحووعاث
النناغم ايي النيانات والخوو اثقنصاعيا واثجنمانيا ومنونات الايتيا المننونا فوي العولوا ،وذلك
بهدف توفير تنمية اقتصادية واجتماعية رشكيد متوافةكة بي يكا فك صكالا ايجيكال الةادمكة .لوجا ف وع نوم
نتو وونيى لجنو ووا ل ننميو ووا المنو وونعاما ننعو وواوي مو ووع جميو ووع ايو و ورام ايخو وورى المعنيو ووا مو ووي أجو ووى وضو ووع

إننرانيجيا متنرنا لعم يا الننميا المننعاما.
وننول ال جنا نعة ماام ننموى في اننماع النيانوات الوونيوا ل ننميوا المنونعاما وعمو قضوايا الايتوا
في قوانات الننميوا والخوعمات ،ومراجعوا يواقورار اصنونرانيجيا الوونيوا ل ننميوا المنونعاما ،ااصضوافا
إل و النصووعي ن و خوووو ومنو اووات ن ووعيم الووعنم ال نووي لجميووع الجاووات الوونيووا المعنيووا انح ي و

 -2عمر الحطيٍىً عديا الطي غا ةيبار قيبسن" ،طيها ايالمٍر ال لردسٌي ليضااسر الحميرٌ نلياعر اافيبت الخيراس قيً ارضيٍ لسديبن ال ىمٍي الحميرٌ
المط اال للمىبطق المط هاق ا المؤامر العربً اإلقلٍمًا احطٍه الظرنف المعٍشيٍ ليه لي ل ال ىمٍي الحميرٌ ا الهيئة االابةة الخطيطةيلاالانيا ة ا
الخبهررا اٌطمدر .3002
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المقدمة

الننميا المنونعاما ،والن يويم والنصوعي ن و خووو العموى والنمويوى الم نرحوا موي ايمانوا ال نيوا وا وا

يولويووات خوووو العمووى الوونيووا ،ونحعيووع منانووا مصوور فووي مجوواى الننميووا المنوونعاما ن و منوونوى

المنظمات جات العالقا(.)2
مشكمة البحث

نوور م اوم منتوليا الترنات اتنى م حوظ في اعايا ال ري الحالي ،حن أصاحت نموى الن اما

ن و توورنات ال وووا الخوواف االمنووا ما فووي الننميووا المنوونعاما مووي خووالى العمووى مووع الموووظ يي
والعمووالء والمووورعيي والمنووا ميي والمجنمووع ننووى لنحنوويي منوونوى المعيتووا ا ن و وب يح و أ ووعام

المنا ميي ويخعم الننميا المننعاما في آي واحع.

ولم يعع ن يويم التورنات الم يوعة انوو ايو ار الماليوا يعنموع ن و راحيناوا ف وو ،نموا لوم نعوع ن ود

الترنات نعنموع فوي انواء نومعناا ن و مران وا الماليوا ف وو ،ف وع ظاورت م وا يم حعيووا ننوانع ن و
خ و ايتووا نمووى قوواعرة ن و النعامووى مووع منتيورات ايتووا اينموواى المعاصورة ،ومووي أاوور

ووج الم ووا يم

م اوم منتوليا التورنات ف وع أصوام عور تورنات ال ووا الخواف محوريواً فوي نم يوا الننميوا ،وقوع
أعرنووت التوورنات الم يووعة االاورصووا أناووا غيوور مع ولووا نووي الايتووا المحيوووا ،وننااووت إل و ضوورورة

نونويع نتواواناا لنتومى مووا وو أنوور مووي النتواوات اصنناجيوا ،مووى المجنمووع والايتوا ،يوالو ضوورورة
ايخج اعيي اثنناار ايضال الوالووا النوي نرفاوا مج وع اينمواى العوالمي ل ننميوا المنونعاما و وي
النمو اثقنصاعي والن عم اثجنماني وحمايا الايتا (.)1

ويوصم المحنوى المع ومان لإلفصواح نوي المؤتور المصوري لمنوتوليا التورنات ا نوه مجمونوا
مي المع ومات الني نحاوى إعارة الاورصا أي نرن اا إل مخن م ايورام المعنيا االتورنا وخاصوا

المنوونومريي ف ووي ايو ار المالي ووا ات و ي من وونوى الحونم ووا وايعاء الايتووي وايعاء اثجنم وواني وح ووو
اصننوواي ،ون و

ووجا اينوواع يوووفر المحنوووى المع ومووان لمؤتوور منووتوليا التوورنات نوقعووات اصعارة

اوايعاء المنون ا ي ل تورنا ،فوي ظوى اثنونجااا النوريعا ينوعار اينوام النووقيا ،ن و فورض وجووع

 -2اللجى الوطىٍ لل ىمٍ المط اال ا وحو إضي رااٍجٍ نطىٍي لل ىمٍي المطي اال ي نمٍخي إطيبس اإلضي رااٍجٍ الوطىٍي لل ىمٍي المطي اال نلىهجٍي إعيااا
المؤشرات لهب ا نزاسر الانل لشئون الدٍئ ا سئبض لجلص الوزساءا جمهوسٌ لصر العربٍ ا .3002
 -1ا .قؤاا لحما عٍطىا المطئولٍ االج مبعٍ للخطبع الفبص قً لصر ي اساض "بل اطدٍخٍ لخٍبش ناخٍٍر المطئولٍ االج مبعٍ
للشردبت المؤامر الطىوي الثبلث للمطئولٍ االج مبعٍ للشردبتا نزاسر االض ثمبس ا الخبهرر ا لبسشا  3000اص.00-0
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مجمونا مي مح وي اينونومار الموالي ن و ونوي اعثلوا اصتوارات النوي نعننواا قوعرة ايعاء الحوالي
ن

النناؤ اايعاء المنن ا ي.

وين ووننع مؤت وور من ووتوليا الت وورنات ن و و نظري ووا أص ووحاب المص ووالم

 ،theoryوالني ننف ن

The Stakeholders

أي الاعم اينانوي لمنظموات اينمواى ينمووى فوي نوليوع ونعظويم ال يموا

لن ووى ت ووخف أو جمان ووا نا ووعى أ نمام ووا االعم ي ووات الن ووي ن وووم منظم ووات اينم وواى انن ي ووج ا لنح يو و
أ عافاا موى حم ا اينام والم رضيي والمورعيي والعمالء والعام يي والمجنمع ننى.

ووا واً لاووج الح ووات ناوور متوون ا المواءمووا اوويي النظريووا والنوايو  .فع و صووعيع النظريووا ،نظاوور

متن ا نناليم الونالا الني نن خف في نو ود اصعارة وقوعرناا ن و نح يو مصو حا المنوا ميي فوي
أنوون رار التوورنا ومعووعثت نمو ووا المنوقعووا مووي خووالى نرجمووا ووجا الن و ود فووي المع ومووات الم صووم
نناووا االن ووارير الماليووا ل توورنا ،ووجا اجانووب أي المحنوووى المع ومووان ل منووتوليا اثجنماني وا والايتيووا
وحونما التورنات ن وع قيمناوا فوي ظوى فرضويا النوو النومء ينوه ث يمنوي نح يو ميو ة مع ومانيوا

يي مي المنعام يي في النو (.)2
أما ن

صعيع النواي فإي المتون ا فوي معالماوا نصوام أنوور نتوااناً لوجووع أو ارفواً منعوععة موي

المن وونومريي ف ووي ايو ار المالي ووا نخن ووم ق ووعراناا ف ووي النعاي وور ال ووعقي لإلت ووارات الن ووي نرنو و اا اصعارة
االن ارير الماليا ل ترنا ،ون

نحويى ن د اصتارات إل مع ومات جات قيما اقنصاعيا يعووى ن ياوا

ف ووي ن ي وويم المحن وووى المع وم ووان لمن ووتوليا الت وورنات نن ووع أي نع ووعيى للن ووعار الن وووقيا ف ووي اورص ووا
ايو ار الماليا .ننع ا نظار أخواء النناؤ وينولع ما يعرم اايرااح الم اجتا ،واالنالي فإي الن ارير

الماليا ناعم إل الن ريور نوي ونالوا اصعارة النوي نحموى منوتولينيي ايولو نجوا المنوا ميي والوانيوا

نجووا المجنمووع لنح ي و اي ووعام اثجنمانيووا ،ولووجلد فووإي الرنووالا المحانووايا نمنووع لنتوومى اصفصوواح
اثخنيووواري نو ووي اينتو وووا الايتيوووا والمنوووتوليا اثجنمانيوووا ومن وونوى حونم ووا التو وورنات الم يوووعة فوووي

الاورصا (.)1

وقع أو ت الاورصا المصريا االنعاوي مع مؤننا ننانعرع أنع اور ومرن الموعرييي المصوري فوي
 12م ووارع  1222المؤت وور المص ووري لنص وونيم أعاء الت وورنات الم ي ووعة ف ووي الاورص ووا المصووريا ف ووي

 -0ا.ج ل العداا االمٍر المعلولبت المبلٍ المىشوسر على لضعبس األضهري اساض "اث ببل طدٍق على ضو ،األضهر الطعواي ا لجل دلٍ
ال جبسر للدحوث العلمٍ ا دلٍ ال جبسر – جبلع اإلضكىاسٌ ا المجلا الثبوًا 3002االعاا3اص.10-20
2
- The Institute of Chartered Accountants in England & Wales. (2004) '^Information for Better Markets,
Sustainability; the Role of the Accountants'1, ICAEW pp. 25: 45.
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مجاى الت افيا واصفصاح الجي يؤنع نصني انه ن

أناع المنتوليا اثجنمانيا والايتيوا وحونموا

الترنات ،والجي يعوع فرصوا جيوعة لع ارنوا موعى اننوا انونرانيجيات التورنات موع اي وعام الننمويوا
ل عول ووا ،وأيض ووا ن ي وويم أعاء الت وورنات االنن وواا ل مح وواور اينان وويا لمن ووتوليا الت وورنات والن ووي نت وومى
الحونما ومحاراا ال ناع والح اظ ن

الايتوا والمنوا ما فوي ننميوا المجنموع والمحافظوا ن و ح وو

المنعووام يي مووع التوورنا مووي العووام يي والمووورعيي ،لننوووي اووجلد مص ور أوى عولووا نرايووا وأفري يووا فووي
نواي

جا المؤتر ،والواني ن

مننوى اينوا الناتتا (.)2

وانوواء ن و جلوود نوون خف متوون ا الاحووث ف و الوون ف التووعيع ف و الع ارنووات ن و منوونوى اين ووا
المن عمووا والنات ووتا الن و ا نم ووت ااحووث ون ي وويم العالقووا ا وويي المؤتوور المص وورى ل حونمووا والمن ووتوليا
اثجنماني ووا والايتي ووا وأو وور ن و و ايعاء الم ووال ل منتو و ة وقيمنا ووا الن وووقيا ،وم ووي و ووم نرنو و النن وواؤى

اثنان ل احث فو

هل توجد عالقة جوهرية ذات تأثير معنوي بين حوكمة الشركات والمسئولية

االجتماعية والمسئولية البيئية وبين االداء المالى لممنشاة وقيمتها السوقية؟
وين ر مي جا النناؤى اينت ا ال رنيا الناليا

 -2مووا ووي قوانووع ومعووايير حونمووا التوورنات الن و لاووا ن و وير ووام ن و ايعاء المووال ل منت و ة
وقيمناا النوقيا؟

 -1مووا ووي م وواييع ومؤت ورات المنووتوليا اثجنمانيووا الن و لاووا ن و وير ووام ن و ايعاء المووال
ل منت ة وقيمناا النوقيا

 -2ما وي م واييع ومؤتورات المنوتوليا الايتيوا النو لاوا نو وير وام ن و ايعاء الموال ل منتو ة
وقيمناا النوقيا

وفيما ي ي أ م العرانات الناا ا الني ننع

امتن ا الاحث مرناا نرنيااً منياً نما ي ي

-0المردس المصري لمطئولٍ الشردبت() ا قٍبش لمبسضبت المطئولٍ االج مبعٍ ناإلقصبح عىهب ي وحو بٍئ اىبقطٍ لط اال
الطىوي الثبلث للمطئولٍ االج مبعٍ للشردبتا نزاسر االض ثمبسا الخبهررا لبسشا .3000
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رقم
مسمسل
1

اسم الباحث
عفــام مبــار
محمد

()1

السنة

نتــــائج الدراســــة

2005

و ووعفت و ووج الع ارنو ووا مراجعو ووا وقيو وواع الن ريو وور ن و وي الننميو ووا
المن و وونعاما ف و ووي إو و ووار المن و و و لا المحان و ووايا ف و ووي التو و وورنات
الصنانيا.

ونوصو ت الع ارنووا إلو ضورورة الووعنوة إلووي نوايو

ووجا النووو

مووي المراجعووات فووي مصوور ،ونووجلد ضوورورة ال يووام ام يووع مووي

الاحو و وووث الع ميو و ووا ل منو و ووا ما فو و ووي صو و ووياغا معو و ووايير لن و و وود

المراجعا ،والم ارنا ايي العوى المخن وا وال وانوات المخن وا
وقيما ج المع ومات لمنخجي ال اررات.

2

د .بشـــر محمـــد 2007
موفق

()1

ووعفت ووج الع ارن ووا إلو و ني ي ووا المن ووانعة ف ووي قي وواع الننمي ووا
المننعاما و اصفصاح نناا في الترنات اصنناجيا.
ونوص و و ت الع ارنو ووا إل و و نمو وووجج م نو وورح لنحعيو ووع رأع المو وواى
ايموو ووى المو وووب لنح يو و الننمي ووا المن وونعاما ف ووي الت وورنات

اصنناجي ووا ،نم ووا أوص ووت الع ارن ووا إلو و ان ووه يج ووب أي نا ووعم
الت و وورنات ،اص و ووورة رتين و وويا إلو و و الح و وواظ ن و و و اصنناجي و ووا،
وينو ووب جلوود وجوووع مؤت ورات نافيووا ،وراواووا مووع المؤت ورات

عيا).وا ووجلد
ماعيو وا ون ً
اثقنص وواعيا مو ووى اصنن وواج (معا وور نن ووه ً
يمن و ووي اصفص و وواح ن و ووي اثرنا و وواو ا و وويي النت و وواو اثقنص و وواعي
والنتاو الايتي ضمي ن ارير الايتا الني نصعر ا الترنات.

-0عفبف لدبسك لحماا لراجع نقٍبش ال خرٌر عه ال ىمٍ المط اال قً إطبس المطـالل المحبضدٍ ا لجل لقب ،جاٌار للاساضيبت ال جبسٌي ا
جبلع المىوقٍ ا العاا الثبلثا.3002
 -1اتر محمع موف  ،المحاناا ني الننميا المننعاما موي منظوور التورنات اصنناجيوا  ،احوث م وعم إلو الموؤنمر الع موي والوعولي النونوي
النااع إعارة المخاور واقنصاع المعرفا ،ايرعي.1222 ،
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رقم

اسم الباحث

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
3

مــــــروة حمــــــد 2008
حسن متولي

()2

ووعفت ووج الع ارن ووا إلو و ن ي وويم اثنجا ووات المعاصو ورة لان وواء

مووعخى ل محانوواا اصعاريووا الايتيووا فووي ظووى اث نمووام المن ايووع
االننمي و ووا المن و وونعاما ،ون و ووجلد ان و وواء م و ووعخى م ن و وورح لنو و وووير

المحاناا اصعاريا الايتيا
ونوص و ت الع ارنووا إلووي أي انخوواج ال و اررات الن ي ووا ااثنوونخعام
ايمو ووى ل مو ووارع الايتي ووا المناح ووا ا نو و وب يح ووافظ ن و و الايت ووا
والمو و و ووارع الوايعي و و ووا ويح و و و و المع و و ووعثت المن و و ووناعفا ل ننمي و و ووا

المنو وونعاما يعنمو ووع ن و و المع ومو ووات المحانو ووايا الايتيو ووا النو ووي
نوفر ا المحاناا اصعاريا الايتيا ،نجلد فوإي المحانواا اصعاريوا

الايتيا ي مرح ا جعيوعة موي م ارحوى نووور المحانواا اصعاريوا
فاي ن وم ا عاء الوظاتم المعناعة ل محاناا اصعاريا ولني مي
منظور ايتي.

4

د .يونس حسن 2010
عقــلد د .جمــال
عمى محمد

عفت ج العرانا إل ني يا قيواع منونوى إعراد المنونومريي
ف ووي الاورص ووا المصو وريا ل محن وووى المع وم ووان لإلن ووالي ن ووي
المؤتر المصري لمنتوليا الترنات.

()1

ونوصو و و و ت الع ارن و و ووا إلو و و و أي ن و و وواد إعراد امن و و وونوى مرن و و ووع

لمنون و ووات المؤت و وور المص و ووري لمن و ووتوليا الت و وورنات م و ووي قا و ووى
المن وونومريي ف ووي ايو ار المالي ووا فيم ووا ن ووعا عور المؤت وور فوووي
ن يوو وويم ن وو وواءة النيان و ووات النت و ووتي يا واثن و وونوماريا والنموي يو و ووا

 -2موروة أحموع حنوي منولي ،موعخى م نورح لنوووير المحانواا اصعاريوا الايتيوا امنظموات اينمواى لنح يو أ وعام الننميوا المننعاما ع ارنوا
نظريا نواي يا  ،مج ا الاحوث الماليا والنجاريا ،ن يا النجارة ااورنعيع ،جامعا قناة النويع ،الععع ايوى .1222
-3ع .يونع حني ن ى  ،ع .جماى ن

محمع ،قياع مننوى إعراد المننومريي ل محنوى المع ومان ل مؤتر المصري ل منتوليا

اثجنمانيا والايتيا وحونما الترنات  ESGعرانا إخنااريا
ح واي – م ح الععع الرااع ،ف.1222 ،34-2

مج ا العرانات والاحوث النجاريا  ،ن يا النجارة يواعارة اينماى – جامعا
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ل تو وورنا ،وأنو ووه ث نوجو ووع فو وورو او وويي المنو وونومريي فو ووي ايو ار

الماليا ات ي أ ميا اصفصواح نوي المؤتور المصوري لمنوتوليا
الترنات.

رقم

اسم الباحث

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
5

ووعفت ووج الع ارنووا إل و النعوورم ن و أنووااب نووعم انن ورام

2006 Roberts
)Sally(2
النوير مي الترنات ايمرينيا اعناصر اثلن امات الايتيا في
ال واتم الماليا.

وقو ووع خ صو ووت الع ارنو ووا إل و و أنو ووه رغو ووم الن ايو ووع المنو وونمر فو ووي
ال و و ووانيي والنتو و وريعات الايتي و ووا ،و ي و وواعة ال و وووني الايت و ووي ل و ووعى

ايو ورام المانمووا اووال واتم الماليووا ،إث أي نوواد نجووا الً مووي

قاو ووى المحانوووايي ا ميوووا ن و وود العناصو وور وم ووعى ن وير و ووان

ال و وواتم الماليو ووا ،وجلو وود لعو ووعم وجو وووع اصرتو وواعات المحانو ووايا

النافيا لنحعيع ون عير وقياع ن د اثلن امات.
6

ووعفت ووج الع ارنووا إل و اخناووار أووور ايعاء المووالي ل توورنات

2007 El sayed
and
ن و النيانووات الايتيووا ل توورنا موورو اًر اووعورة حيوواة التوورنا .
)Paton(3
ول ووع انوونخعمت الع ارنووا الموونا النجرياووي مووي خووالى نح يووى
وفحو ووف ال و وواتم الماليو ووا لعينو ووا مو ووي  112تو وورنا اريواني و ووا

ثخنيو و و ووار ال و و و ووروض اتو و و وواي العالقو و و ووا او و و وويي ايعاء المو و و ووالي
والنيانات الايتيا.

1

-Roberts Sally, 2006, “Failure to Fully Report Environmental Liabilities A Growing, Risk Will Full
Ignorance, Less Defensible, Accounting Standards Changing “, Business Insurance, October Vol 42, PP.
40-44.
2

-El sayed, K. and D.Paton. (2007) The Impact of Financial performance on Environmental Policy: Does
Firm Life Cycle matter? Business Strategy Environmental Policy: Does Firm Life Cycle matter? Business
Strategy and the Environment. Vol. 23:1-19.
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وقووع خ صووت الع ارنووا إلو أي عورة حيوواة التوورنا نموور اخمووع

م ارح و ووى و و و و (مرح و ووا ن و ووعيم المت و وورو أو النم و ووو الما و ووعتي،

النون ووع أو النم ووو المن اي ووع ،النض وووج ،الحص وواع ،الخ ووروج م ووي

النو ).
رقم

اسم الباحث

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
7

ووعفت ووج الع ارنووا إلو النعوورم ن و مناجيووا انوواء المؤتوور

2007 Gokarn,
)Subir(0
الانووعي لمنووتوليا التوورنات ،وأوضووحت الع ارنووا أي المؤتوور
ي و وويع من و وونوى إفص و وواح الت و وورنا م و ووي أعاتا و ووا ف و ووي مج و وواثت
المنتوليا الايتيا واثجنمانيا وحونما الترنات.

وقووع خ صووت الع ارنووا إل و اي المؤتوور لووه أ مينووه فووي ن يوويم
موعى وفواء التورنا امنوتولياناا نجوا المجنموع واحنورام ح وو

اصننوواي ،ممووا يجووجب اثنوونومارات النووي ناوونم احمايووا الايتووا
والح اظ ن ياا ،و ياعة إقاواى العموالء ن و مننجوات التورنا،

واالنووالي يوواعة مايعاناووا ايموور الووجي يؤ اووا لالنوونم ارريا فووي
المنو وون اى نو ووالوة ن و و

يو وواعة اصقاو وواى نحو ووو اثنو وونومار فو ووي

أناماا مما يؤور إيجااياً ن
8

مرن ا المالي.

وووعفت و ووج الع ارنو ووا إل و و قيو وواع الننميو ووا المنو وونعاما ،حيو ووث

2007 Peter and
)Mark(3
أوض ووحت أي ن وواد والو ووا منون ووات أنان وويا لنوض وويم فنو ورة
الننميا المننعاما أث و ي (النمو اثقنصاعي ،حمايا الايتوا،

المناواة اثجنمانيا).

1

- Gokarn, S. (2007) "Constructing an ESG (Environment, Social, and Governance) Index for Emerging
Markets: A Pilot in India." presentation at the CLL-LLMB business leaders , programmer Agra august
13.p, 16 .
2
-Peter, k. and Mark d. H. (2007) "Accounting for Sustainable development", Statistics Netherlands,
vol.16, P. 35.
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وقعخ صت الع ارنوا إلو اي ل ناحيوا اثقنصواعيا واثجنمانيوا
أاعاعا ثاع أي ينم مناقتناا في نيانيات الننميوا المنونعاما،

نمووا أي نوواد ووعم أنانووي مووي وراء الننميووا المنوونعاما إث

و ووو إوالووا المووعة ايف يووا المناحووا لصوونا ال ورار ،نووجلد فووإي
م اوم الننميا المننعاما يموى وري اً اماً مي أجوى الوصووى

إلي النيانات الااعفا ف الترنات.
رقم

اسم الباحث

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
9

)(0
2007 Smith

10

)(3
2008 Baron

ووعفت ووج الع ارن ووا إلو و اخنا ووار أو وور اع ووض العوام ووى مو ووى

وايعوا الصونانا ،ايعاءالموالي ،النتيور فوي نوعر النوام،

النناليم ال انونيا ،ضتوو أنوا الماى ،ينى الم نيا ن

ق و و ورار اصفصوو وواح الايت و ووي اثخني و وواري ف و ووي الن و ووارير النو و وونويا
ل ترنات الم يعة في اورصا نواثلماور.

وق وع خ صووت الع ارنووا إل و انووه يوجعنالقووا إيجاايووا اوويي نافووا

العوامى الناا ا وايي اصفصاح الايتي فيمانعا ايعاء المالي،
حيوووث أوانوووت الع ارنو ووا أنوووه يوج ووع نالقو ووا ن و و ايا اينا و وا واينو ووا
صفصاح الايتي لعى الترنات المالي يا.

و ووعفت و ووج الع ارنو ووا إل و و ن و ووعيم ون نو ووير نظريو ووا المنو ووتوليا

اثجنمانيا ل ترنات الني نوضم العالقا ايي عور التورنات
في الح اظ ن

الن ع العاما المم ونا ل مجنموع و التورنات

ننو ووى مو ووي جانو ووب واو وويي الن و ووات اثجنمانيو ووا النو ووي ننحو ووعع

1

-Smith, M. (2007) Environmental disclosure and performance reporting in Malaysia. Asian Review of
accounting .Vol. 15 No. 2: 185-199.
2

- Baron, D. (2008) Managerial contracting and corporate social responsibility. Journal of Public
Economics. Vol. 92: 268–288.
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اوانوا اصعارة الايتيا مي جانب أخر.
وق وع خ صووت الع ارنووا إل و أي نظووم الح وواف و المناف و ت ووي

احووع العوامووى الاامووا النووي نووؤور ن و ق ورار اصفصوواح الايتووي
واثجنم و و و وواني ،وأي ا نم و و و ووام الت و و و وورنات اال ض و و و ووايا الايتي و و و ووا

واثجنمانيوا نووم يوعفع العموالء إلو منافو ة التورنا مااتورة

ن

ا نماماوا ان ود ال ضوايا اموا يونعنع ن و ايعاء الموالي

ل ترنا.
اسم الباحث

رقم

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
11

عفت ج العرانا إل اخناار العالقا ايي اعض خصواتف

2008 Henri and
(Journeault
المنت ة (اصننرانيجيا الماعتيوا ل تورنا ،حجوم المنتواة ،ينوى
)0
الم نيووا) ،واصفصوواح نووي ايعاء الايتووي ل توورنات مووي خووالى
مجمونوا مووي المؤتورات اتو ي ايعاء الايتوي موووى (ايتورام

ومنااعا التناوى ،النحنيي المننمر في إننرانيجيا التورنا،
نووعنيم انخوواج ال و اررات ،نوووفير مع ومووات خارجيووا نووي ايعاء

الايتي) ف الترنات الصنانيا الننعيا.
وق و وع خ صو ووت الع ارنو ووا إل و و انو ووه ثاو ووع مو ووي نو ووعنيم ونوصو وويى
اصنوونرانيجيا الايتيووا ل منتوواة نا وور نافووا أنحوواء المنتوواة نم ووا

يجووب الن نووع مووي أي اينتوووا وال و اررات النووي ننخووج ا التوورنا
اتاي أنتوناا الايتيا نعمى ن و نوعنيم أينونرانيجيا المو و

ل ترنا.
12

(
2008 Yamaguchi
)0

ووعفت ووج الع ارنووا إل و أي ايعاء الايتووي ل توورنات الن و نووم

قياناا حنب النرنيوب الصواعر نوي مؤننوا  Nikkeiلوإلعارة

1

- Henri, J. and M. Journeault. (2008) Environmental performance indicators: Anempirical study of
Canadian manufacturing firms. Journal of Environmental Management .Vol. 87: 165–176.

11
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الايتيووا يووؤور ن و أنووعار أينووام لاووج التوورنات ،وجلوود مووي
خالى اننخعام نموجج النو  ،وقع نوم اثننمواع ن وي ايانوات

أنوعار أنوام أناور  30تورنا نوم نصوني اا موي خوالى قاتموا
 Nikkeiلإلعارة الايتيا.

وقو ووع خ صو ووت الع ارنو ووا إل و و أي ايعاء الايتو ووي ل تو وورنا يو ووؤور

اوري ه إيجاايا ومااترة ن

أنعار اينام ،وناعة ينوي رع

فعووى النووو لوولعاء الايتووي ل توورنا إيجاايووا فووي حالووا المعووعى
المرن ع ل نصنيم ،ون اياً في حالا المععى المنخ ض له.

رقم

اسم الباحث

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
13

)(3
2009 Ivan

ووعفت ووج الع ارن ووا إلو و نن وواوى اع ووض اصرت وواعات لص ووياغا

إوار لمحاناا الننميا المننعاما.

وقووع خ صووت الع ارنووا إل و نحنوويي ن ريوور الننميووا المنوونعاما
والخصو وواتف النو ووي يج ووب أي نن و ووافر فوووي ووجا الن ريو وور موو ووى

الت و و و افيا ،والن ني و و ووع المنو و وون ى ،وقاا ي و و ووا مع ومو و ووات الن ري و و وور

ل مراجعا.

نم ووا أوص ووت الع ارن ووا ا ووإجراء الم ي ووع م ووي اياح وواث ف ووي ووجا
الصعع لن صيى المحاناا ني الننميا المننعاما.

14

ووعفت ووج الع ارنووا إلو قيوواع وايعووا رع فعووى نووو ايو ار

2010 Jacobs
)Brian (0
الماليووا نجووا اصنووالي نووي ايعاء الايتووي ل توورنا نجووا فتنوويي

1

-Yamaguchi Keiko, 2 0 0 8," Reexamination of Stock Price Reaction to Environmental Performance: A
GARCH Application ", Ecological Economics, VOL. 6 8, PP.3 4 5 – 3 5 2.
2

- Ivan, OanaRaluca," Sustainability in Accounting –basis: A conceptual framework, Annals
UniversitatisApulensis Series Economics, 11(1), 2009.
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مي ايعاءالايتي ،ال تا ايول و

نصريحات الترنات ني

الماوواعرات الايتيووا المنع ووا االتوورنات ( ،)CEISال تووا الوانيووا

و و و نصو وريحات الت وورنات ن ووي الجو ووات والت ووااعات الايتي ووا

الن نحصى ن ياا الترنا (.)EACS

وقو ووع خ صو ووت الع ارنو ووا إل و و اي رع فعو ووى النو ووو نو وواي أنوو وور

إيجاايووا وقوووة نجووا ( )CEISنووي ( ،)EACSنمووا نوص و ت

وير
الع ارن ووا إلو و أي اع ووض أنو ووا النصو وريحات ن وواي لا ووا نو و اً
إيجااياً ن

رع فعى النو موى اصنالي ني نخ يض ننواا

اصت ووعانات ون ووجلد اصن ووالي ن ووي الم وونم وال وورف الم عم ووا
للفراع العام يي االترنات والني نرنب ن ياوا يواعة نايورة فوي

أنعار اينام لاج الترنات.
رقم

اسم الباحث

نتــــائج الدراســــة

السنة

مسمسل
15

ووعفت ووج الع ارن ووا إلو و قي وواع اآلو ووار الم صو و ا للنت وووا

2010 Kang
)(3
Kyung
اصيجاايا والن ايا ل منوتوليا اثجنمانيوا ل تورنات ()CSR
 Corporate Social responsibilityن و ايعاء الموالي

ل ترنات.

وقو ووع خ صو ووت الع ارنو ووا إل و و أنو ووه يناتو ووي لواضو ووع انو وونرانيجيه

المنووتوليا اثجنمانيووا ل توورنات أي ينوووي حووج اًر إ اء إمنانيووا
ن و و وير أنتو وووا ( )CSRن و و أصو ووحاب المص و و حا وخاصو ووا

1

-Jacobs Brian W a, 1, Vinod R. Singhal b and Ravi Subramanian, 2010, "An Empirical Investigation of
Environmental Performance and the Market Value of the Firm", Journal of Operations Management,
VOL.28, PP.430-441.
2

-Kang Kyung, Seoki Lee and Chang Huh, 2010, " Impacts of Positive and Negative Corporate Social
Responsibility Activities on Company Performance in the Hospitality Industry International Journal of
Hospitality Management, VOL.18, PP.72-82.
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المننومريي لما يمني أي يؤور جلد ن
16

)(0
2010 Scerri

قيما انام الترنا.

ووعفت ووج الع ارنووا إل نوضوويم واواووات أ ميووا وجووعوى وجوووع

م وونا ي وووم ا ووالم ج ا وويي الم وونا النم ووي والن وووني ف ووي رن ووم
نيانا ونواي الننميا المننعاما.
وق ووع خ ص ووت الع ارن ووا إلو و أي ووجا الم وونا ين وونخعم نم وووجج
نظ ووري ف ووي نحعي ووع مؤتوورات الننمي ووا المن وونعاما ،وجل وود لان وواء
مؤترات نونيا لنح ي الننميا المننعاما .فالمؤترات النميوا
والنونيا جات أ ميا نايرة ل ياع ج الننميا.

التعميق عمى الدراسات السابقة:
مي اننعراض الااحث ل عرانات الناا ا ينضم أي معظوم وج الع ارنوات نناولوت ف وو المحانواا نوي

الننميا المنونعاما موي حيوث نعري اوا وأ وعافاا يواوار وا اصو ا ناموا وأ ميناوا فوي قيواع أعاء المنتو ة
في انجا نح ي

ج الننميا ،ولم ننعرض ل ياع لمؤتر المصر ى لمنتوليا الترنات ن و الننميوا

المنوونعاما أو الضوواو المووالي ل توورنات النووان نووي ووجا ال يوواع ،و ووو مووا نووي وم اووه الااحووث فووي ووج

العرانا.

هدم البحث:
ياعم جا الاحث إل اناء نموجج م نرح ل ياع المؤتر المصري لمنتوليا الترنات ن

نم يوا

أثعاء المال لاج الترنات المنج ا ف الاورصا المصريا،وجلد لعينوا منونوا موي  22تورنا نمووى

جميووع توورنات المؤتوور الم يووعة االاورصووا المص وريا ،و 22توورنا أخوورى مووي خووارج المؤتوور ،وجلوود

خالى ال نرات  ،1221 ،1222 ،1229لنحعيع ن وير منونات المؤتر المصرى لمنوتوليا التورنات
ن

قياع الضاو المال لاج الترنات.

-Scerri, A. (2010) " Accounting for Sustainability: Implementing a residential emissions reduction
strategy using an approach that combines qualitative and quantitative "indicators" of sustainability ",
Management of Environmental Quality: An International Journal, Volume 21, Number 1.
1
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همية البحث :ا
يعنار جا الاحث مي أواتى اياحاث -في حعوع مع وموات الااحوث – النوي نننواوى قيواع المؤتور

المصري لمنتوليا الترنات ن

ضاو ايعاء المال لاج التورنات ،وننموي أ ميوا وجا الاحوث فوي

الايتا المصريا في الن او الناليا
 -2يعنار مي الاحوث ال ي وا النوي نننواوى موضوو قيواع اوور المؤتور المصوري لمنوتوليا التورنات
ن

نم يا الضاو المال عاخى ج الترنات.

 -1ينواف موضو

جا الاحث مع النوجه العالمي لعور رأع الماى الخاف في الننميا المننعاما.

 -2ين ووا م ووجا الاح ووث ف ووي النع وورم ن و و واق ووع اصفص وواح اثخني وواري ن ووي المن ووتوليا اثجنماني ووا
والمنتوليا الايتيا وقوانع ومعايير حونما الترنات.
 -3ين ووانع ووجا الاح ووث ف ووي إم ووعاع الجا ووات المن ووؤولا ن ووي وض ووع المع ووايير المحان ووايا ف ووي مص وور

االمع ومووات النووي ننووانع م فووي نووووير إوووار إنووعاع ونوورض الن ووارير الماليووا لنوووفير المع ومووات

النووي نن ووانع الت وورنات ف ووي الوف وواء امنووتولياناا اثجنماني ووا والايتي ووا وحونم ووا الت وورنات وض وواو

ايعاء المال عاخى ج الترنات.

فروض البحث:
يعنمع الاحث في نح ي

عفه ن

اخناار معى صحا ال رض النال

فرض البحث الرئيسي
يوجد تأثير معنوي إيجابي لمكونات المؤشر المصرى لمسئولية الشركات وبين ضبط األداء المالى
فى تم الشركات.
وين ر ني جا ال رض الرتيني نعة فروض فرنيا يمني نوضيحاا ن

النحو النالي

الفرض الفرعى األول
يوجووع نو وير معنوووي إيجووااي اوويي المؤتوور ال رنووي ل وانووع ومعووايير حونمووا التوورنات واوويي ضوواو
ايعاء المال ف

ج الترنات.
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الفرض الفرعى الثاني
يوجع ن وير معنوي إيجااي ايي المؤتر ال رني ل منوتوليا اثجنمانيوا واويي ضواو ايعاء الموال

ف

ج الترنات.

الفرض الفرعى الثالث
يوجع ن وير معنوي إيجااي ايي المؤتور ال رنوي ل منوتوليا الايتيوا واويي ضواو ايعاء الموال فو

وج

الترنات.

حدود البحث:
لما ناي الاوعم موي الاحوث وو قيواع أوور المؤتور المصوري لمنوتوليا التورنات ن و نم يوا

الضاو المال ف

ج الترنات ،فإي حعوع الاحث ننموى في نونه لن يتعرض إلي ما يمي:

 -2ممارنات منتوليا الترنات غير الم يعة االاورصا .
 -1قياع ن اءة الاورصا المصريا للو ار الماليا اعثلا المؤتر المصري لمنتوليا الترنات.
 -2متنالت قياع المؤتر المصري لمنتوليا الترنات إث فيما يعنم موضو الاحث.

منهج البحث:
نح ي ووا لاووعم الاحووث ووصوووثً لمعرفووا ن و وير المؤتوور المصوورى لمنووتوليا التوورنات ن و ضوواو

ايعاء المال لاج الترنات .فنوم يعنمع منا الاحث ن

الدراسة النظرية :والني يعنمع فياا الااحث ن

الننااات وايعايات في مجاى الاحث ،وجلد اترض

نح ي اا واثنن اعة مناا في صياغا الجوانب النظريا لاجا الاحث.

الدراسة الميدانية :اننمعت العرانا الميعانيوا ن وي نصوميم قاتموا انن صواء لايانوات فع يوا نوي موعى
نوايو و الت وورنات لمنون ووات المؤت وور المصو ورى (قوان ووع الحونم ووا ،المن ووتوليا اثجنماني ووا ،المن ووتوليا
الايتيووا) ،قووام الااحووث اإنووعاع ا ونو يعاووا ن و التوورنات النووي نتووم اا نينووا الاحووث ،ونووجلد إنووعاع

نموجج نمي (نموجج عواونت) وجلد ل ياع نم يا ضاو ايعاء المال عاخى ج التورنات .ول وع نوم

اخنا ووار ف ووروض الاح ووث اان وونخعام اين وواليب اصحص وواتيا المنان وواا ،واننم وواعاً ن و و ح م ووا الاو ورام

اصحصاتيا(SPSS).
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خطة البحث:
سوم ينقسم البحث إلى ثالثة فصول كاآلتي:
الفصل األول :المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة.
الفصل الثاني:الدراسة الميدانية.
الفصل الثالث:الضبط والقياس المالي لمشركات.
الخالصة والنتائج والتوصيات.
المراجع.
مالحق البحث

17

الفصل األول :طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة

الفصل األول
طبيعة المؤشر المصري لمسئولية
الشركات عن التنمية المستدامة

81

الفصل األول :طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة

مقدمة

تواجه الكرة األرضية في الوتيت الضرضير نيو جنيوتج التجنيية الضيرل نريكمتيي رتيمييتيي تتن ي
األولى ف أي الك ير نيي النيوارا الطعيةيية والتي جةتعير أي وجوا ير نيي النميمنرت نةرضية لمج يرا

ف النمتقع القريب ،وال رجية

نركمة التموث النتزايا الت تةرجى نجه عيتتجر ف الوتت الضرضر

والجييرتع ييي الكييي الكعييير نييي النرم ييرت الضييررة التي ججتجفيير ،وجتيجيية لييتل فقييا أمييفنت الض ي وط

النت ازي يياة لمت كي يير في ي ذ يييرنة جن ييوتج لمتجني يية يض ييرفظ م ييى الني يوارا الطعيةي يية النوج ييواة لؤلجي يير

القراني يية ،ويقم ي ي ني ييي النرم ي ييرت واالجعةر ي ييرت الضي ييررة وفيني يير ي يير عةي ييا ر عرلتجنيي يية النمي ييتاانة

 Sustainable 6Developmentوتيا تيي ا تنيرا نذيطمت التجنيية النميتاانة نيي تعي النجتنيو
اليياول في تنيية األرض عرلع ارزيي

ييري  2991عنةجييى تمعييية اضتيرجييرت الجيي الضييرل اوي يياار

ضقوق األجير القرانة ف الضيرة ف نمتوى ال يق

ي النمتوى التي جةيش فيه.

وتضت التجنية النمتاانة لماو ف الوتت الضرضر أ نية كعييرة و ي التنمية االتةتاتي ةتاااتيت ةتجاال ية ا

الاتضةةدان ااالتضةةاي أو اإلضةدادا رةةندجاال يةةت االرتنمة اةيةةتاتي ية اااتيت تت ةةت ،وتقييوي النجرييدت عيياور
كعييير ف ي تضقيييق ييتة التجنييية وفقًيير لن فييوي نواطجيية الرييركرت ،وجتيجيية لييتل ظفيير أ نييية ييااا الرييركرت

لتقرييير التجنييية النمييتاانة والييتي يوضييت نءر يرات األااا االتتذييراي واالجتنيير

والعيت ي لمرييركرت تجييرة

تضقيق تة االمتاانة.
وتةتعييير ال ك ي يرة األمرميييية الت ي ي عجيي ييت ميفي يير أججييياة القي ييري الض ييراي والةر ي يريي ي ي فك ي يرة التجنيي يية

النمييتاانة ،ون فييوي التجنييية النمييتاانة نتةيياا االمييتراانرت ،ونتجييوع النةييرج  ،فييرلعةض يتةرن ي نييو
التجنية النمتاانة كرءية أربلتية تجرمب ا تنرنرت الجظري الةيرلن الجاييا ،واليعةض ييرى أي التجنيية

يموعر إلذيبلح
النمتاانة جنوتج تجنوي وعاي نرتم
يي الجنيوتج الذيجر ال أرمينرل  ،أو رعنير أم ً
أرطرا و رات تا الجنوتج ف بلتته عرلعيتة لئلي را عرضتيرجرتفر ،وتكرن العيتة والتجنية (.)2
وتةا القواتي والتقررير النرلية لمرركرت األااة الرتيمية لمنمت نريي ونير ي ني النمترانيي وأذضرب
النذرلت التررت الق اررات .ونو الت ير المريو ف عيتية اإل نير أذيعت جير ات يرق أي تمي التقيررير

ال تةعر عذورة كرفية ي األعةرا النتةااة لقينية النجري ة في الوتيت الضرضير ،وظفيرت الضرجية ليى

اإلفذي ييرح ي ييي نةموني ييرت نيي يير نرليي يية لتري يين تضي ييرير ن ي ي االمي ييتاانة وضوكني يية الري ييركرت ،وااارة

النرييرطر ،واور النجر ي ة ف ي تضقيييق األ يياا

العيتييية واالجتنر ييية .ون ي

ييتة القضييرير ال ت طيفيير

-1عمررالحسينررَبٌلعلررملحسنر فالوررحسنل ررحثيرلانررراليةرإلدَالحس حاريٍررللسرراسحثنلحسيررراٍلليسررمعألحةنررحتلحسةرراحثل ررٌلةا ررَ ل ثرررح لحس بمَررللحسيررراٍلل
حسمن مححللسلمبحطقلحسمن هم ليا لحاجعل حبق.
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القواتي والتقررير النرلية ،وني جر ظفرت أ نية اإلفذرح االجتنر
ي التجنية النمتاانة(.)2

والعيت

ي تطور لى اإلفذرح

وتةتعر التجنية النمتاانة ني الن ر يي الت جرلت ك ي اًر ني اال تنري مواا ني الجرضية االتتذيراية

أو ن ييي الجرضي يية العيتي يية أو االجتنر ي يية ،والنم ييت لمجظ يير أي ج يير ج ييارة في ي الا ارم ييرت التي ي تجرول ييت
الجيواض النضرمييعية الررذية عرلنضرمييعة ييي التجنيية النمييتاانة ميواا نييي ضيييث نياار القيييرس التي

ينكي أي تمتراي لقيرس أااا النجر ة فينر يتةمق عرلتجنية النمتاانة ،وكتل الطريقة الت يتي التقرير
عفيير ييي جتييرتع تل ي القيييرس لةييرض النةمونييرت النرتعطيية ع مييفرنرت النجر ي ة ف ي نجييرالت التجنييية

النمتاانة (.)1

وتا عاأت األني النتضاة ني ربل نءتنر ر ري  2991ف ريوايوجيرجيرو – و يو نير ير عقنية

األرض – عرال تن ي ييري عف ي ييتا النذ ي ييطمت  ،ووافق ي ييت نرت ي يية ومي ي يعةوي اول ي يية م ي ييى وج ي ييوا ضرج ي يية لقي ي ييري
النررو رت عانع التجنية النميتاانة في جنييو أ نرلفير ،وتيا ترتيب ميى تلي ظفيور و ي ونطرلعية
نييي يياة جفييرت ع ي ي تةتيير النجرييدت عنمييءوليتفر ييي الض ييرظ مييى العيتيية وضقييوق الةييرنميي عفيير

والنمتفمكيي و مى ضق األجير القرانة ف النوارا ،وجتيجة لتل ترنت الةايا ني النجردت عتطعييق

ننررمي يرت التجني يية النم ييتاانة ،األن يير ال ييتي يةجي ي ض ييرورة تيرنف يير عقي ييرس األجر ييطة تات النض يينوي
التجنوي النميتااي والتقريير جفير ،واميتجرعة ليتل رير ت الةاييا نيي النجريدت عضميو

يري – 2996

وعذييورة ررذيية النجرييدت الكجاييية – ع ييااا تقرييير مييجوي ييي التجنييية النمييتاانة التتجر فيير عي ي تلي

مييو

يزيييا نييي تينيية أمييفنفر ورمييق نيير يةيير

 ، Shareholder valueضيييث يجييب أي تركييز

النجردت ليس فقط م زيراة تينتفر ني ربل تةظيي يراااتفر وأرعرضفر ،ولكي يجب أي تركز أيضرً
مى القضرير العيتية واالجتنر ية عج س القار ني اال تنري ).(3

1

-Wheeler, D.,and J. Elkington. 2005. The end of the corporate environmental report? Or the Advent of
cybernetic sustainability reporting and communication.Business strategy and the Environment
(10)(1):1-14.
2

-Gao, S., S. Heravi and J. Xiao. (2005) Determinants of corporate social andenvironmental reporting in
Hong Kong: a research not. Accounting Forum.Vol. 29: 233–242.
3

-Wilson, Mel, (2003) "Corporate sustainability: What is it and where does it come from", available
at:blip:/.www. ivsybusinessjouroal.com2008.
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في ضوء ما سبق سوف يتناول الباحث في هذا الفصل النقاط اآلتية:
 -8ن فوي التجنية النمتاانة.
 -1نجرالت وأعةرا التجنية النمتاانة.
 -3نعرائ وجواجب التجنية النمتاانة ف الرركرت.
 -4رطوات ونراض التجنية النمتاانة ف الرركرت.
 -5األجرطة تات األ ر مى التجنية النمتاانة ف الرركرت.
 -6نجرالت النمتولية العيتية واالجتنر ية لمنجر ة.
 -7تقررير التجنية النمتاانة ف الرركرت.
 -8ناار تطوير النضرمعة ي التجنية النمتاانة ف الرركرت.
 -9القيرس النضرمع لمتجنية النمتاانة ف الرركرت.
 -20النءرر النذري لنمتولية الرركرت ي التجنية النمتاانة.

-8مفهوم التنمية المستدامة" )Sustainable Development (SD
تةتعر التجنية نميية نرططية و رافية ،وتيا ريرع يتا النذيطمت ريبل الجذي

ال يرج نيي القيري

الةري يريي ،فظف يير أوالً في ي األاعي ييرت االتتذ ييراية ييي االجتنر ي يية ،ون ييو ق ييا الم ييتيجرت ام ييتراي في ي

األاعيييرت الميرمييية واإلاارييية ضيييت تعجتييه يتيية األنييي النتضيياة وذ ي ته ف ي المييعةيجرت عةقييا التجنييية

الررنمة .

وتييا عييرز نذييطمت التجنييية النمييتاانة ييري  2987نييي رييبل تقرييير الييتي أاتييه المججيية الةرلنييية

لريتوي العيتية والتجنيية World Commission for Environment and Development
) (WCEDالنري ييكمة عق ي يرار ني ييي الجنةيي يية الةرني يية لؤلني ييي النتضي يياة مي ييجة  ،2983وتي ييا امي ييتراي ي ييتا
النذييطمت ذجييتا لمتةعييير ييي الجفييوا والع يرانع النوجفيية ل ي النرييكبلت الت ي تةييرج نجفيير العر يرية

والنتةمقة عرمتج از

النوارا الطعيةية وموا امترااي اإلجمري لفير ،والت ييرات الطعيةيية ونير تميععه نيي

أنراض وفقر وعطرلة (.)2

 -1ا .نضنا عرس عاوى ،جنرتج نقترضة لقيرس األااا العيت واالجتنر

لتقييي مفرنرت النجررت في نجير التجنيية النميتاانة ،نجمية كميية

التجررة لمعضوث الةمنية ،كمية التجررة ،جرنةة اإلمكجارية ،الةاا ال رج  ،النجما  ،48يوليو .1022
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وتتةيياا النذ ييطمضرت التي ي تةع يير ييي ن ف ييوي التجني يية النم ييتاانة ،ف ييرلعةض يةع يير جف يير عرلتجني يية

النتواذمة ،ويطمق ميفر العةض األرير التجنيية النوذيولة ،ويمينيفر ذريروي التجنيية القرعمية لئلاانية
أو التجني يية القرعم يية لبلم ييتنرار ،كن يير تة يياات تةري ييرت ن ف ييوي التجني يية النم ييتاانة ،ضي ييث ت ييي تةريي ي

االمتاانة ع جفر القيارة ميى الض يرظ ميى نميتوي نرنيوب نيي النررجيرت أو الريانرت لنياة ننتياة

()2

 ،كنر رفيت التجنيية النميتاانة ع جفير تةجي نقرعمية ضرجية النجري ة نيي النيوارا اوي أي ييء ر تلي

مى الضرجرت النمتقعمية ني تات النوارا ،أي يكوي االمترااي في الضياوا التي تجةي تمي النيوارا

ترعميية لمتج يياا تاتي يير ( ،)1كنيير رف ييت أيضي يرً ع جف يير التقرييير ييي ذ ييرر األجرييطة واألااا ال ييتي تق ييوي ع ييه
النجردت ني بل ة أعةرا

العةا االتتذراي  ،و العةا العيت  ،و العةا االجتنر ية (.)3

وتةيير نجظنيية التةييروي االتتذييراي والتجنييية ( )OECDالتجنييية النمييتاانة ع جفيير التجنييية الت ي

تتضني انرج األ ياا

االتتذيراية واالجتنر يية والعيتيية لمنجتنيو نيي اجي تةظييي رفر يية اإلجميري

ف ي الوتييت الضرضيير اوي النمييرس عقييارة األجييير النقعميية مييى تمعييية اضتيرجرتفيير ) .(4فةمييى النمييتوى
الكمييى لمنجتنييو ،تتضييني االمييتاانة اجييه يجع ي

مييى النجتنييو ال يمييتراي النزيييا نييي الن يوارا واي

تتكرن نكوجرت الجظري فى النجتنو لمض رظ مى كوكب األرض وانكرجية امتنرار الضيرة ميه (.)5

و مييى نمييتوى النجر ي ة ،تتضييني االمييتاانة ت ي ير جرييرط النجر ي ة مييى العيتيية الرررجييية والنتضيينجرت

الجرتجة مى النمتقع  ،فرلنجر ة ينكي الجظر ليفر كجزا ني جظري اجتنر

واتتذراي اكعير وتيء ر

نميرتفر مى النجتنو النضيط عفر ،وني ي تفتي نقرييس االمتاانة عنةا امتفبل النجر ة لمنوارا

االتتذراية والعيتية ،ننر يتطمب الضرجة لى زيراة الك راة ف امترااي النوارا (.)6

1

- Beckett, R. and jonker , J. (2004) " accountability 1000 , a new social standard for building
sustainability " . Managerial auditing journal . vol.17, no.1, pp,36-77.
2
-Dahlsrud, A. (2008) How Corporate Social Responsibility is defined: anAnalysis of 37 Definitions.
Corporate Social Responsibility andEnvironmental .Vol. 15: 1–13.
3

-Delfgaawu, t, (2002) "Reporting on sustainability development: a preparer view", Auditing journal of
practice & theory, vol. 19 , pp: 67 - 75.
4

- OECD. (2002) . The DAC Guidelines: Strategies for sustainable Development. Available online at
www.http:www.oecd.org/dac.
5
-Albu, N., C. Nicolai, M. Madalina and M., luliana. (2011. The implications of corporate social
responsibility on the Accounting profession: The case of Romania. Amfiteatru Economic (Feb) 29: 221234..
6
- Aras,G.and
?D. Crowther.( 2009) . Corporate sustainability Reporting: A study in Disingenuity
.Journal of Business Ethics (87): 279 - 288
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ويةر االتضرا الاول لمنضرمعيي االمتاانة مى نمتوى النجر ة ع جفر تيارة النجري ة ميى تضقييق

تينة نضرفة واالمتنرار ف الوجوا ككيري أو وضاة اتتذراية) .(2كنر ينكي تةري

الجررط النمتااي

( (Sustainable activitم ييى نم ييتوى النجري ي ة ع ج ييه الجر ييرط ال ييتي يتض ييني اتر ييرت تي ي اررات في ي
الضرضر ال ت يا االرتيررات النترضة ف النمتقع ).(1

وعذ ة رنة ينكي لمنطمو مى األاعيرت الت تجرولت نوضوع التجنية النمتاانة أي يكتر

ن فييوي التجنييية النمييتاانة تييا رييفا جيياال وامييةرً مييى النمييتوييي األكييراين والةنم ي

)(3

،في

أي

قييا

التجنية األو التي تعجته األني النتضاة  2970-2960اتتري ن فوي التجنية عرلجنو االتتذيراي وفيق

نءررات تركز انمعفر مى أ تعررات اتتذراية ررذية ن ي اليار القيون واري ال يرا عضييث تركيز

ن فييوي التجنييية في زيييراة اري ال ييرا والنجتنييو نني بل في الاوليية ،وفي الةقييا ال ييرج لمتجنييية -2970

 2980اكتميب ن فييوي التجنيية أعةييرااً اجتنر ييية وميرميية و قرفييية عجرجييب العةيا االتتذييراي ،فرلتجنييية

االتتذ ييراية ال تةجي ي الجن ييو االتتذ ييراي فق ييط واجن يير تر يين

الميرمييية واالجتنر ييية وال قرفييية الت ي تمييوا النجتنييو ،ورييبل

ض ييااث ت يي يرات يكمي يية في ي النت يي يرات
قييا التجنييية ال رلييث 2990-2980

اكتمييب ن فييوي التجنييية عةييااً ضقوتي يرً واينقراطي يرً يتن ي ف ي النرييرركة الميرمييية والرييةعية ف ي اترييرت
الق اررات التجنوية ني نجطق أي الاينقراطية ترتعط ارتعرطرً و يقرً عنوضوع الضكي الجيا اليتي ليه تي ير
ف ك نضيرور ونجفيواات التجنيية وأي الاينقراطيية تةجي نريرركة أفيراا النجتنيو في اتريرت القي اررات
عر تعييرر أي النرييرركة ي أضييا النتطمعييرت األمرمييية لمتجنييية الجرجضيية ،وتييا رييفا قييا التجنييية ال ارعييو

 2990جقميية جو ييية في ن فييوي التجنييية ضيييث ت كييا ن فييوي التجنييية النمييتاانة عرييك واضييت في و يقيية
األرض الت ذارت في رييواي جيرجيرو يري  2991التي تضينجت ميعةة و ريريي نعياأ تيا و لي
ضييرورة تضقيييق الةااليية عيييي األجييير النرتم يية ف ي توزيييو الن يوارا الطعيةييية ضيينرجرً لتواذ ي

نمييية

التجنية ،ضيث أوضضت تم الو يقة الةبلتة عيي التجنية ني جفة واال تعررات العيتية ني جفية أريري
ك مييتجرعة طعيةييية لتجييرن الييو
لبلمييتنرار مييتةن

العيت ي الةييرلن الييتي ذييرر يييت في ضقيقيية ي التجنييية نييير القرعميية

مييى ت ييرتي النرييكبلت العيتييية النوجييواة ضرلييير ننيير يوجييب ا ار ضقيقيية نضاواييية

1

- IFAC. 2006. Why sustainability counts for professional accountants in Business. Available on line at
http://www.ifac.org..
2-Adams, C. A. and G. Whelan. (2009). Conceptualizing future change in corporate sustainability Journal
22(1): 118- 143.
3
- Xubiao, Zhaug,, (2006), "An evaluation system on corporate sustainability. theory and application in
China", Text PhD Thesis.
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النيوارا وتييارات الييجظي العيتييية( ،)2لييتل تذييا عرلتجنييية في

ييتا الميييرق تمي التجنييية التي تةني

مييى

تمعيية ضرجييرت النجتنيو ال ار جيية اوي النميرس عضقييوق األجيير النقعميية في الوفييرا عرضتيرجرتفير ،ولييتل

في ي التجنييية النمييتاانة تجطييوي مييى ن فييونيي أمرمييييي نيير ه ن فييوي الضرجييرت ،ون فييوي الةجييز أو
القذور ف تارة العيتة مى رعرع تة الضرجرت ف الوتت الضرضر ولؤلجير القرانة

()1

.

وعج ييرا م ييى ن يير م ييعق يررررل الباحرررث اج ييه ال يوج ييا ات ييرق نض يياا ض ييو ن ف ييوي التجني يية النم ييتاانة،

فرلعةض يركز مى التةري

النراي الضيق لمتجنية النمتاانة ،والتي يجذب ميى الجواجيب النرايية

ويتضييني ضييرورة امييترااي الن يوارا الطعيةييية النتجييااة عطريقيية ال تييءاى لييى فجرا يير أو تييا ور ر أو
تجيرتص جيياوا ر عرلجمييعة لؤلجييير النميتقعمية .عيجنيير تركييز عةييض التةري يرت مييى الجرجييب االتتذييراي

ويرن الضذو

مى الضا األتذى ني نجرفو التجنية االتتذراية.

-0مجاالت وأبعاد التنمية المستدامة

ض يياا ن ييءتنر القن يية الة ييرلن لمتجني يية النميييتاانة في ي جو رجم ييعرج ييري  1001نج ييرالت التجنيييية

النمييتاانة ع بل يية أعةييرا رتيميية ي ه العيتيية واالتتذييرا والنجتنييو نييو اال ت ي ار

عوجييوا ضيياوا لمقييارة

مى توفير النوارا ،ضيث أذعت جر ا تقرااً تويرً ع ي فر مية التجنية النمتاانة تةتنا مى تضرفر

الجفوا ف

بل ة نجرالت

عة ييا ن ييي األعة ييرا ال بل يية ير يين

النمتاانة كنر يم ).(3

ه األعةرا االجتنر ية ،واألعةرا االتتذيراية ،واألعةيرا العيتيية ،وأي كي

يياااً ن ييي األجر ييطة التي ي تت يياار ن ييو عةض ييفر عن يير يضق ييق التجني يية

أ -البعد البيئي :ويتةمق تا النجر عرلنضرفظة مى تر اة النوارا النراية والعيولوجية و مى الجظي
االيكولوجييية والجفييوض عفيير ،وتل ي نييي رييبل ن ار ييرة اال تعييررات العيتييية الت ي تءكييا مييى أال تتةيياي
النرم ييرت تييارة امييتيةرب العيتيية لتم ي النرم ييرت أو تض ير عقييارتفر مييى االمييتيةرب نمييتقعبل ،وكييتل
اكترر

نذرار نتجااة لتم النوارا .

1

- Daniela, E., and R.J. Baumgartner, (2006), "The relationship between Sustainable Development and
Corporate Social Responsibility", Corporate Responsibility Research Conference, 4th - 5th September.
 -1ا .نضنا عرس عاوى ،جنرتج نقترضة لقيرس األااا العيت واالجتنر

لتقييي مفرنرت النجررت ف نجر التجنية النمتاانة ،نرجو

مرعق.
3

-Sebhatu, Samuel Petros, (2007), " ISO 14001 as a driving force for sustainable development and value
creation", Emerald Group Publishing Emitted.
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ب -البعررد االصتصررادي :وييياور جييو ر ييتا النجيير ضييو تةظيييي رفر ييية النجتنييو نييي رييبل تضقيييق
الك راة االتتذراية عرالمترااي األن
ج -البعد االجتماعي :ويتجيرو

لمنوارا الطعيةية .

يتا النجير الةبلتية عييي الطعيةية والعرير وتضقييق الرفر يية وتضمييي

ميع الرفر ييية نييي رييبل تضقيييق الةااليية االجتنر يية في نجييرالت الضذييو

مييى الرييانرت الذييضية

والتةمينية ووضو النةريير اآلنجة واضتراي ضقوق اإلجمري ،وتجنية ال قرفرت النرتم ة والتجيوع والتةاايية

والنررركة ال ةمية ف ذجو القرار.
ويتعيي ننر معق أي جير

بلتية ارتعيرط تويية عييي النجيرالت األمرميية التي تةتنيا ميفير نميية

التجنييية النمييتاانة ،ضيييث تةييا تم ي الةبلتيية بلتيية رييرطية ،ولك ي تكييوي التجنييية نتواذييمة العييا وأي
تكوي جر توازي عييي األجظنية النتضينجة لمةبلتيرت عييي النجتنةيرت العريرية والطعيةيية والتي تضيي

النضيط الضيوي  Biosphereوالنضيط التقج

 Techno sphereوالنضييط االجتنير

Socio

. sphere

ويرل الباحث أي جر عةااً رنرً العا ني وجواة لتضقيق التكرن ف نجرالت التجنية النمتاانة في

الريركرت و ييو البعررد التكنولرروجي ،و يو العةييا الييتي يفييتي عييرلتضو ليى تكجولوجييير أجظي

وأك ي تييءاى

لييى تيييري النجتنييو عرمييترااي أتيي تييار نييي الطرتيية والن يوارا ،ولكي ي تذييعت التكجولوجييير ف ي ذ ييرلت
االتتذرا والنجتنو والعيتة وتءاى ف تات الوتت لى أفض تجنية نمتاانة ،ولتضقيق تل العا ني

توافر الرروط الترليةه


ضراز تقاي تكجوليوج

يري يةني

ميى تقميي الج رييرت الجرتجية يي اميترااي الطرتية التقميايية

والتركيز مى الطرتة النتجااة عاالً ني الوتوا وال رز.
 أي تكوي التكجولوجير ترعمة لمتطعيق ف النرضمة الت تمعق النجرفمة.

 أي تءاى االعتكررات التكجولوجير لى فواتا اتتذراية واجتنر ية وعيتية لمنجتنو كك .

-2مبادئ وجوانب التنمية المستدامة في الشركات
 - 8/2مبادئ التنمية المستدامة
لتضقيييق التجنييية النمييتاانة عرييك فةيير العييا نييي االمييتجرا لي نجنو يية نييي النعييرائ التي تيرتعط

عنجرالت التجنية النمتاانة ال بل ة (االتتذراية،االجتنر ية ،العيتية) ،وفى تل ينكي االمترررا عنر
وضةه النجمس الاول لمتجقيب وامترراج النةيراي The International Council on Mining
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) ، and Metals (ICMMنييي نعييرائ ررذيية عرلتجنييية النمييتاانة والت ي يجييب مييى الرييركرت
االلتزاي عفر وتطعيقفر  ،وتتن

تم النعرائ فينر يم ).(2

المبدأ األول :تج يت الننررمرت األربلتية والنضرفظة ميفر و مى جظي ضوكنة النجردت.
وتل ني ربل نر يم ه

أ -تطييوير وتج يييت ت يواتي ررذيية عرلنعييرائ األربلتييية ،والننررمييرت الت ي تمتييزي اإلاارة عتطعيقفيير اار ي
النجر ة.

ب -االنت ر لنتطمعرت القواجيي والمواتت عرلاولة.

ج -الةن ي نييو الجفييرت الضكونييية وأجف يزة النجتنييو النيياج ونير يير نييي أذييضرب النذييمضة لتضقيييق
وتج يت ميرمة رنة نجرمعة وفةرلة لتا يي التجنية النمتاانة.

نمية اتررت الق اررات اار النجر ة.

المبدأ الثاني:انع ا تعررات التجنية النمتاانة ف
وتل ني ربل نر يم ه

أ -انع نعرائ التجنية النمتاانة ف ميرمرت وننررمرت النجر ة.
ب -ترطيط وتذنيي وتر ي الجظي الت تا ي التجنية النمتاانة.

ج -تج يييت ننررمييرت فةرليية واعتكييرر وتضميييي األجرييطة النرتعطيية عييرألااا االجتنيير
األااا االتتذراي ف ج س الوتت.

والعيت ي وتةزيييز

ا -ترييجيو الةنييبلا والنييورايي مييى تعجي نعييرائ وننررمييرت ننر ميية لنيير تتعةييه النجري ة ننيير يجةمفيير
ترعمة لمنقررجة.

ي -توفير التاريب مى التجنية النمتاانة لضنري الك راة مى جنيو النمتويرت عيي الةرنميي.

المبررردأ الثالرررث:ا ييي ضق ييوق اإلجم ييري األمرم ييية واضتي يراي ال قرف ييرت والة ييراات والق يييي لجني ييو أذ ييضرب
النذرلت.

وتل ني ربل نر يم ه

()1

أ -ضنري أجور رالة وظرو

ن أنجة لجنيو الةرنميي.

ب -النررركة العجراة نو الةرنميي عر ي النمرت تات اال تنري النرتر .

1

-M., Jonathan &Harris, (2004) "Basic Principles of Sustainable Development", Global Development and
Environment Institute working paper.
2

)- The Canadian institute of Chartered Accountants. (2010) "Environment, Social, Governance (ESG
issues in institutional investor decision making" www .CICA, CA, pp. 1-19
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ج -تج يت الميرمرت العجراة نو الةرنميي عر ي النمرت تات اال تنري النرتر .

ا -التةويض الةرا لآل رر الممعية مى النجتنو والت ال ينكي تججعفر ،واضتراي قرفة وتراث جنييو
فترت النجتنو.
المبدأ الرابع:تج يت امتراتيجيرت اارة الرطر مى أمرس نةمونرت منية ذضيضة وممينة.
()2

وتل ني ربل نر يم ه
أ -التررور نو األط ار

النفتنة والنت رة ف تضايا وتقييي وااارة جنيو اآل رر االجتنر ية والذضية

والعيتية واالتتذراية النرتعطة ع جرطة النجررة.

ب -ضنري ال ضص النجتظي ،وتضايث جظي اارة النررطر.

ج -تطوير والض رظ مى ارتعرر فةرلية جرااات االمتجرعة لضرالت الطوارئ عرلتةيروي نيو األطي ار
الت يضتن أي تت ر.

المبدأ الخامس :العضث مى التضميي النمتنر لؤلااا العيت .
وتل ني ربل نر يم :

()0

أ -تقييي اآل رر العيتية اإليجرعية والممعية ،النعرررة ونير النعرررة ،والنتراكنة لمنررريو الجاياة.
ب -تج يييت جظييري اإلاارة العيتييية والييتي يركييز مييى التضميييي النمييتنر المييتةراض نجييو ،أو تر يييض
اآل رر العيتية الضررة.

ج -تقايي طرق ذنجة لترزيي الج ريرت النتعقية والنرم رت والترمص نجفر.
ا -تذنيي وترطيط جنيو الةنميرت والت توفر نوارا كرفية لتمعية االضتيرجرت.
المبردأ السررادس :النميير نة في التجنييية االجتنر يية واالتتذييراية والنءمميية لمنجتنةييرت التي تةني
النجر ة فيفر.
وتل ني ربل نر يم ه

1

- Ponnu, Cyril H. &Okoth, Maurice O.A.(2009)"Corporate Social responsibility disclosure in Kenya:
The Nairobi Stock Exchange" African Journal of Business Management, Vol .3 (10) October PP.601608.
2

- Kennedy, T., White oak, J.B. & Ye, T. (2008) "A comprehensive analysis of the relationship between
ESG and, investment returns. www.jsga.com
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أ -الارو عرك

اآل رر االجتنر ية.

نم نو األط ار

النتضررة لمنجرترة والرا مى القضرير والذ ار رت عر ي اارة

ب -ض يينري أي ال ييجظي النبلتن يية ت ييا ت ييي وض ييةفر في ي نكرجف يير الذ ييضيت إلجي يراا ت ر ي ي نم ييتنر ن ييو
األط ار

النتضررة.

ج -النمر نة ف تجنية النجتنو النضم .

ا -ترجيو الرراكة نو الضكونرت والنجظنرت نير الضكونية.

ويرررل الباحررث اجييه جيير نعيياأ ييري العييا نييي اضييرفتة لييى النعييرائ المييتة المييرعقة لتضقيييق التجنييية

النمتاانة عرك فةر و وه

المبرردأ السررابع :تقييايي تقييررير ييي التجنييية النمييتاانة تتذي
(األط ار

الاارمية واألط ار

وتل ني ربل نر يم :

عرل ةرلييية والري رفية لؤلطي ار

النمييت ياة

الرررجية).

أ-

ااا تقرير ي التجنية االتتذراية واالجتنر ية واألااا العيت والنمر نة ف التجنية النمتاانة.

ج-

ااا تقرير ي التجنية النمتاانة نرفق عرلقواتي النرليية لمريركة ،ويكيوي يتا التقريير جيزا نيتني

ب -توفير نةمونرت اتيقة وتقاينفر لؤلط ار

النمت ياة ف الوتت النجرمب.

لمقواتي النرلية ال ترية أو المجوية لمرركة.

1/3جوانب التنمية المستدامة في الشركات
مييى نمييتوى الرييركرت جيير أرعييو جواجييب لبلم ييتاانة ،ينكييي اي تظفيير فييى الرييك رتييي ( )2كن يير

يم ()2ه

-1لل س.لعفتلحبولبكالحيمملحسصحيًالنموتجلحة احلسا صححلحسميح لٌلعرلةةحثٍالحال ر مححل لسثح رللةيلَةَرلالح لرللرلَرللحس رحثنلسلليرو ل
حسعلمَلالرلَللحس حثنالجححعللحإل كبمثٍلالحسعمسلحسثحنٌالحسم لمل84الٍوسَول .1111ل
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رك رتي ()2

جواجب التجنية النمتاانة ف الرركرت

يبلضظ مى الرك المرعق نر يم ه
أ -يقذا عرلجرجب النرل ه الةرتا النجرمب لنمتوى النررطر.
ب -يقذ ييا عرلتي ي ير االجتن يير
االجتنر

ه تي ي ير نمي ييرت وأجر ييطة النجري ي ة م ييى النجتن ييو ف ييى ض ييوا الةق ييا

وت ير أذضرب النذرلت.

ج -يقذييا ع قرفيية النجظنييةه الةبلتيية عيييي النجر ي ة وأذييضرب النذييرلت اليياارمييي وررذيية الةييرنميي
والنوظ يي.
ا -يقذا عرلت ير العيت ه ت ير نميرت وأجرطة النجر ة مى العيتة الجيوفيزيرتية.
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-2خطوات ومراحل التنمية المستدامة فى الشركات
2/2رطوات تج يت التجنية النمتاانة فى الرركرته
جر نجنو ة ني الرطوات لتج يت التجنية النمتاانة مى نمتوى الرركرت ،ويظفر الرك رتي

( )1تة الرطوات كنر يم ()2ه

رك رتي ()1
الرطوات الرتيمية لوضو عرجرنع االمتاانة لمرركرت

أ-وضع الرؤيةه
تتن ي الرطييوة األولييى فييى عرجييرنع التجنييية النمييتاانة لمرييركرت ف ي تضايييا رءييية االمييتاانة لمنجر ي ة،
والت يجب أي تضرو التركيز مى جقرط القوة الاارمية لمنجر ة واالمت راة ني ال رص الرررجية ،عنر

1

-Galayda, J. and J. yudelson. (2010). Corporate sustainability Management: Best practices. Corporatesustainability Management white paper (March): 1-5.
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يرمق نيزة تجرفمية لمنجر ة .و تا عرإلضرفة لى تضايا جقرط الضة

ونةرلجتفر ،ونواجفة التفاياات

التى تواجففر النجر ة ف العيتة الرررجية وتء ر مى جررطفر ع وامتنرار ر ف األج الطوي .
ب-تخصيص الموارده

عنجرا تيري النجر ة عوضو رءية لمتجنية النمتاانة الررذة عفير ،تتضياا الرطيوة الترليية في تضاييا
فريق ني التجنيية النميتاانة و يى ترذييص النيوارا ،وفيى الريركرت الكعيرى ييتي ترذييص وظي ية
مييى النمييتوى التج يييتي ن ي تةييييي نيياير تج يييتي لمتجنييية النمييتاانة ،ويريين فريييق ن ي التجنييية

النمتاانة أفراا ني األتمري النرتم ة لمنجري ة ،عنير يضيني الرعيرات النتجو ية ووجفيرت نرتم ية ل رييق
الةن ننر يا ي أفكرر تضقق التجنية النميتاانة لمنجري ة .وتتن ي نفيري فرييق ني التجنيية النميتاانة

ف ي جنييو وتضمي ي النةمونييرت ييي اآل ييرر االجتنر ييية والعيتييية واالتتذييراية لمنجر ي ة ألن يراض اترييرت
الق اررات والرطط اإلمتراتيجية وتضقيق رءية التجنية النمتاانة لمنجر ة(.)2
ج-وضع مقاييس األداء:
ين ي وضييو نقييرييس األااا الجرجييب الفييري لمتجنييية النمييتاانةف الرييركرت ،وتلي نييي رييبل جظييري

نتكرن ي يتضييني أاوات نضرمييعة التجنييية النمييتاانة ،عنيير يضييني تقييييي األااا والكر ي
اإلمتراتيجية والتضقق ني الك راة االتتذراية لةنميرتفر.

ييي ال ييرص

و مى نمتوى األ ر العيت لةنميرت وأجرطة النجر ة ،يتي وضيو جظيري لقييرس نياى التقياي النضقيق
جضييو تضقي ييق أ يياا

التجنييية النم ييتاانة ،وتر يين تم ي النق ييرييس نة يياالت امييترااي الطرت يية ،وتي ييرس

اجعةييرث ال ييرزات ،وامييترااي النيييرة ،وا ييراة التيياوير ،والجييرتع نييي الج ريييرت ،وتوليييا الطرتيية النتجييااة،
عيجنر يتضني األ ر االجتنر

لةنميرت النجر ة ،تيرس النجرفو والتكرلي

والنضرمعة يي االميت نررات االجتنر يية والةرتيا االجتنير

ني األجرطة فى النجتنو،

 ،وتتضيني تمي الرطيوة تجنييو العيرجيرت
()1

ال ةمية المجوية مى نمتوى الرركة ونقررجتفر عرلنةريير والنةاالت النقعولة والنضااة اوليرً.

1

-Daniela, E., and R.J. Baumgartner, (2006) "The relationship between Sustainable Development and
Corporate Social Responsibility", Corporate Responsibility Research Conference, 4th - 5th September.
2

- Ararat ,M.&gocenogla , c.(2007)," drivers for sustainable corporate responsibility : case of turkey .
CSR association – turkey ,general secretary ,pp.1-66.
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د-تنفيذ الخطط اإلستراتيجيةه
عنجرا أي يتي وضو رءية النجر ة لمتجنية النمتاانة ،وارتييرر فرييق الةني  ،ووضيو النقيرييس ييتي

تج يييت الرطييط اإلمييتراتيجية لبلمييتاانة عنيير يييتبلاي نييو الوضييو التجرفمي لمنجري ة وجقييرط القييوة الاارمييية
وال رص النترضة رررجيرً.
هر -توصيل النتائج ألصحاب المصالحه
جفييوا النجري ة لتضقيييق التجنييية النمييتاانة يجييب اي يييتي توذيييمفر ع ر مييية لييى أذييضرب النذييرلت

اليياارمييي والرييررجييي ،وتل ي نييي رييبل اإلفذييرح ييي تقييررير التجنييية النمييتاانة ونيير يتضيينجه نييي
نةمونرت نرلية ونير نرلية ي أااا النجر ة مى نمتوى األعةرا ال بل ية لمتجنيية النميتاانة ،وترين
عنر ي يا ف

العةا االتتذراي و العةا العيت و العةا االجتنر

نميرت اتررت الق اررات(.)2

1/2نراض تطعيق التجنية النمتاانة ف الرركرت
تنر الرركرت ع بلث نراض

( )3كنر يم ()1ه

جا تطعيق ن فوي التجنية النمتاانة ينكي توضيضفر ف الريك رتيي

1

-Russell, S. L. and I. Thomson. (2009). Analyzing the role of sustainable development indicators in
accounting International Review of Business Research papers (5) 2: 329 - 339.
 -1س.لعفتلحبولبكالحيمملحسصحيًالنموتجلحة احلسا صححلحسميح لٌلعرلةةحثٍالحال مححل لسثح للةيلَةَلالحاجعل حبق.
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رك رتي ()3
نراض التجنية النمتاانة الرركرت

يجع

تتن

النرضمة األولى ف االلتزاي ،و و الضا األاجى لتضقيق االمتاانة ،ويقذا عتم عرلنرضمة اجه

ميى الريركرت أي تمتيزي عيرلقواجيي والميواتت والتريريةرت النضميية والاوليية النت يق ميفير لمض يرظ

مى العيتة.
وتتن

النرضمة ال رجية ف

اي األضرار ،ويتضني تل أي الرركرت يجب أي تكوي لايفر الو

الكرف عقارتفر مى رمق ذ رر عيتية واجتنر ية واتتذيراية ضقيقيية ونضتنمية ،وعجيرا ميى يتا اليو

يجع ي

مييى الر ييركرت وضييو وتج ي ييت ميرمييرت واجي يرااات لمضييا ن ييي اى ضييرر ينك ييي أي يجييتع ييي

نميرتفر التر يمية ،مى معي الن ر االيزو  24000و .)ISO 14000 & 14001( 24002
وتتن ي النرضميية ال رل يية في االمييتاانة ،و ييتة النرضميية تتجييروز االلتيزاي و يياي األضيرار ،عنةجييى أي
الرييركرت ينكييي أي تميير ي ف ي تضقيييق االمييتاانة مييى النمييتوى الييوطج نييي رييبل االجر يراط ف ي
االمييت نرر االجتنيير

والض يوار نييو أذييضرب النذييرلت ،والةن ي

االتتذراية والعيتية واالجتنر ية.
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-2األنشطة ذات األثر عمى التنمية المستدامة فى الشركات
تجرول ييت ممم ييمة االي ييزو  24000نجنو يية ن ييي اإلرر ييراات التي ي يج ييب االلتي يزاي عف يير ج ييا

التقررير الت تتةمق عرإلاارة العيتية عفا

ييااا

تضقيق نزياا ني التطوير والتضميي ف جظري ضنرية العيتية

وعنير يضقييق التيوازي نييو النةييريير الةرلنيية لمنمييرتمة االجتنر ييية ( ،)SA0008ونواذي رت النضرمييعة

والنمييرتمة االجتنر ييية ( )SA00013والييالي االمتررييراي لكترعيية التقييررير النمييتاانة ،و ييو نيير أاي
ل ي تطييوير فكيير نضرمييع يتجييرو

نميييرت القيييرس والتقييييي والتقرييير ألااا الرييركرت ف ي ظ ي ن فييوي

التجنييية النمييتاانة ،وازاا تل ي ظفييرت نضييروالت تفييا
واالجتنر

ل ي تضايييا األجرييطة تات النضيينوي العيت ي

الت تمفي ف تضقيق التجنية النمتاانة فى الرركرت ع عةرا ير ال بل ية ،والتي يجع ي أي

تي ييار ف ي ي اات ي يرة ا تني ييري النضرمي ييعة ،ضيي ييث تي ييري النجظني يية الةرلنيي يية لمنةي ييريير

International

) )Standardization Organizationأي تضقيق التجنية النمتاانة ف الرركرت ييرتعط عرألجريطة
تات النضنوي العيت واالجتنر

(.)2

لمرركة تءاي عرلضرورة ل الضكي مى نمر نة

لتل ف ي جترتع تقييي األااا العيت واالجتنر

تمي ي الر ييركة في ي تضقي ييق التجني يية النم ييتاانة ،في ي تا كرج ييت النةمون ييرت التي ي يوفر يير جظ ييري النةمون ييرت
النضرمييع التي ت يييا في نجيير تقييييي األااا النييرل لمنجري ة تةتنييا مييى نيياربلت ييتا الجظييري والتي

تتن ي في العيرجييرت النرتعطيية عرألضييااث النرلييية التي تقييوي عفيير النجري ة ،في ي النةمونييرت التي يوفر يير
جظري النةمونرت النضرمع الت ت يا ف نجير تقيييي األااا العيتي واالجتنير

عرألضااث تات النضنوي العيت واالجتنر

 ،والميتربلص جطيرق تمي األضيااث ينكججير الرجيوع لي

النءررات األمرمية الت يتي ني ربللفر تقييي األااا االجتنر

أ -نءريير األااا االجتنيير

لتمي النجري ة تيرتعط

لضنرييية العيتيييةه ويريين

والعيت و

ييتا النءريير تكييرلي

كنر يم ()1ه

األجرييطة النرتعطيية ع ي ااا

النجر ي ة لضنرييية أف يراا النضيييط الييتي تةن ي النجر ي ة اار ي جطرتييه الج ارف ي  ،و ييتة تتضييني تكييرلي
أجرطة ضنرية تموث الفواا والعضرية والنزرو رت واأل ررب الطعيةية وتموث النيرة ونر ل تل .

1

-Sebhatu, Samuel Petros, (2007)" ISO 14001 as a driving force for sustainable development and value
creation", Emerald Group Publishing Emitted.
-1س.ليهَلللحةمفالحق صحسٍحتلحسلَئلليلحسمنئوسَللحالج محعَللالحو وعللحالق صحسليحس موٍللحإل
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ب -نءريير األااا االجتنيير

األجرييطة النرتعطيية عرمييق

لمةييرنميي عرلنجر ي ة ،ويريين جنيييو تكييرلي

وتةنيق ضرلة الوالا واجتنرا الةرنميي كرال تنيري عضيرلتفي الذيضية وتياريعفي وتضمييي وضيةفي ال قيرف

واال تنري عنمتقعمفي جا اجتفرا فترة رانرتفي ونر ل تل .
ج -نءرر األااا االجتنير

لمنجتنيوه ويتضيني كرفية تكيرلي

النجر ة ف رانة نرتنمة عتل
والريرية ي تكرلي

األجريطة التي تفيا

مى التعر رت والنمر نرت لنءمميرت التةمينيية وال قرفيية والريرضيية

اإلمفرنرت ف عرانع التةميي والتاريب االجتنر

ا -نءرر األااا االجتنر

لي

ميفرنرت

ونررريو التو ية االجتنر ية.

لتطوير اإلجتيرج ه وترين نجير النيوارا الطعيةيية والنمير نرت العيتيية،

نجر النمر نرت الةرنة ،نجر النوارا العريرية ،نجير نمير نرت النجيتع أو الرانية ،كرفية تكيرلي
األجر ييطة التي ي تف ييا
وتكييرلي

لي ي ران يية النم ييتفمكيي ،ضي ييث تض ييني تك ييرلي

العضييث والتطييوير ييي تكييرلي

الرترع يية م ييى ج ييواة اإلجت ييرج

ضيينرجرت النترعةيية نيير عةييا العيييو وت ياريب وتطييوير الةييرنميي

ونير ير نيي الريانرت التي تضقيق ضرلية الرضيير يي النجيرفو اليواراة نيي النجتجيرت والريانرت النقانيية
ل النمتفمكيي.

-2مجاالت المسئولية البيئية واالجتماعية لممنشأة:
ي النطمو مى الكترعرت الت

ضاات نجرالت النمتولية العيتية واالجتنر ية لمنجر ة يجا أي

االتجرة المرتا و تقميي تة النجرالت الى أجرطة عيتية واجتنر ية ررذة عرلنجررة ،وميتي تجرو

ك ني تة النجرالت لتضايا جطرق األجرطة تات النضنوي العيت واالجتنر

نجر وناي االمتجرعة له نميرً ني ربل

الت يتضنجفر ك

نمية التجنية النمتاانة ،وتل كنر يم )(2ه

أ  -نجر النوارا الطعيةية والنمر نرت العيتية ه
يتضني تا النجر األجرطة الت تءاي ل تر ي
النجر

أو نجو التا ور العيت  ،وينتا جطرق تا

ألك ر ني النجطقة الج رافية لمنجر ة ،وترتعط أجرطتفر عرنت ر

تم

النجر ة لمنتطمعرت

القرجوجية لتججب نمععرت تموث األرض والفواا والنيرة والضوضرا ،ووضو عرانع لمترمص ني

النرم رت الذمعة واتعرع أك ر الطرق ال جية ك راة لتقمي كنية النرم رت ،ونمر نة النجر ة ف
النضرفظة مى النذرار الجرارة لمنواا الرري والطرتة ونضرولة اكترر

نذرار جاياة لفر .ويةتعر

1

-Brammer, S. and S. Pavelin. (2008) Factors influencing the quality of Corporate Environmental
Disclosure.Business Strategy and theEnvironment .Vol. 17: 120–136.
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تا النجر

والتقاي التقج

ني أ ي نجرالت النمتولية العيتية واالجتنر ية لمنجر ة عمعب التومةرت الضرنة
ونر جتع جفنر ني امترااي نتزايا لمنوارا الطعيةية نير القرعمة لمتةويض ،وزيراة

النرم رت الذجر ية ني أارجة وكينرويرت ،والتومو ف

امترااي األمناة الكينيرتية والنعياات

الز ار ية ننر أاي ل تموث نيرة األجفرر والعضيرات والترعة  ،ويت ق تا نو نر رمذت ليه عةض

الارامرت الت

أوضضت أي جمعة النعرلغ الت

تج قفر عةض النجردت لمرترعة مى التموث عم ت

 %20ني جنرل ج قرتفر.
ب-نجر النمر نة الةرنةه
يتضاا جطرق تا النجر عرألجرطة الت تءاي ل تضقيق نجرفو لكرفة أفراا النجتنو وليس ألفيراا

النجطقة الج رافية الت تةن عفر النجر ة ،وترتعط أجرطة تا النجر عنمير نرت النجري ة في تيا يي

النءممييرت الةمنييية وال قرفييية والريرييية ،والنميير اة في التمييفيبلت الررذيية عرلةجرييية الذييضية وعيرانع
الض ييا ن ييي األوعت يية واألني يراض ،والةني ي
النريرك اإلجميرجية فينير يتةميق عتوظيي

لمةييرنميي عنيير يييءاي لي تر يي

الضضرري الت تفا

ل تر ي

ع جررا النمركي وتجايا ر(.)2

م ييى ضي ي النر ييرك األوعت يية واألني يراض ،والةني ي

م ييى ضي ي

األتمييرت والنةيوتيي والةجريية عرلط ولية ،وتيوفير وميرت الجقي

الضي ط مييى ومييرت الجقي الةرنيية ،واالرييت ار في عيرانع الترطيييط
نةيا الجيراتي ،والنمير اة في تج ييت عيرانع اإلميكري التي تريتص

وتوضيت الا ارمية النيااجييية التي تييري عفير )1( Vernon & Shettyوالتي أجرييت مييى 131

رركة أنريكية أي  %68ني تة النجردت تمتجيب لفتا النجر  ،وأي  %63نجفر لايفي كواار فجيية
وااارية ألجرطة يتا النجير  ،وفي جنفوريية نذير الةرعيية يبلضيظ اميتجرعة ريركرت تطيرع األ نير

الة ييري ،وك ييتل ر ييركرت القط ييرع الة ييري لف ييتا النج يير  ،فتقعي ي توظيي ي

النة ييوتيي وتم يير ي في ي تر يي ي

الض ط مى ومرت النواذبلت الةرنة ،وتقوي ع جررا نمركي لمةرنميي عفر.

1

-Steurer, Reinhard, Markus E Eanger, Astrid Konrad, Andre Martinuzzi,, (2005) "Corporations,
Stakeholders and Sustainable Development 1: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations",
Journal of Business Ethics, Volume: 61, pp. 263-281.
2

- Buehler, Vernon M., Y. K. Shetty, (1991)" The Quest for Competitiveness: Les--sons from America's
Productivity and Quality Leaders, QUORUM BOOKS, NewYork,.

22

الفصل األول :طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة

ج -نجر النوارا العرريةه
يتضاا جطرق تا النجر عرألجرطة الت توجه تمعية لنتطمعرت الةرنميي عرلنجر ة ني ضيث تضميي
أضوالفي عذ ة رنة ،لتل ف ي تا النجر ين

نجرالً اارميرً ،وتتضني أجرطته نمر نرت النجر ة

في تييوفير فييرص ني نتكرفتيية لجنيييو األفيراا اوي ت رتيية عيييجفي ضمييب الجييجس أو المييوي أو الةقييياة،
وا ييااا عيرانع تيياريب لكي الةييرنميي لزيييراة نفييررتفي ،واتعييرع ميرميية لمترتي تضقييق رضييرتفي الييوظي ،
واتعييرع جظييري أجييور وض يوافز يضقييق لفييي نمييتوي نةير ي نجرمييب يت ييق نييو النمييتويرت النوجييواة ف ي

النجرييدت األرييرى ف ي الذييجر ة أو ف ي النجتنييو ،وتييوفير ظييرو

ن ي ذنجيية ،وتييا أات التطييورات

التقجي يية لي ي الت كي ييا واال تن ييري عرلجرضي يية الجو ي يية لمني يوارا العري يرية ،ل ييتل تضظي ي ا تع ييررات الت يياريب
والتكي

نو طرق اإلجترج النت يرة والنقارة مى االعتكيرر – عر تنيري ريرص نيي تعي النجريدت -كنير

تفتي الترريةرت عضنرية النوارا العررية ،وتضاا ميرميرت التوظيي

وريتوي الةيرنميي ،وتيجظي نةرلجية

يتة األنييور نييي ضيييث الرييك والنضيينوي .كنيير تمييتجيب النجرييدت لفييتا النجيير لنيير لييه نييي جتييرتع

اتتذييراية ايجرعييية ،فتضقيييق مييبلنة الةييرنميي ف ي الج يواض الذييضية والج مييية ووتييريتفي نييي أرطييرر
النفجة يءاي ل زيراة ك راتفي اإلجترجية(.)2

ا -نجر نمر نرت النجتع أو الرانةه
يتضيياا جطييرق ييتا النجيير عرألجرييطة النرتعطيية عرلةبلتييرت نييو الةنييبلا نييي ضيييث تضقيييق رضييرتفي
مى النجيتع أو الرانية ،وتتضيني يتة األجريطة القييري عيرلعضوث التميويقية لتضاييا االضتيرجيرت التي

تتبلتي نو النقارة االمتفبلكية لمةنبلا ،وا بلنفي عرذرتص الممةة أوالرانة ،وعطريقة اميتراانفر،
وعضي يياوا ونري ييرطر وني يياة ذي ييبلضية االمي ييترااي ( ،)1وف ي ي جنفوريي يية نذي يير الةرعيي يية ا تني ييت الاولي يية

عرلجواجييب الكي ييية لمم يمةة ف جر ي ت الفيتيية الةرنيية لمتوضيييا والقيييرس نفنتفيير وض يو نواذ ي رت تيرمييية

لممييمو النرتم يية ،ونييجت تيراريص عوضييت بلنتفيير مييى المييمو النطرعقيية لفييتة النواذي رت ننيير يييءاي
ل ي اطنتجييري النمييتفمكيي لممييمو الت ي تضن ي

يفا

ييتة الةبلنيية ،كنيير أجر ي جفييرز ضنرييية النمييتفم الييتي

ل ذوي وضنرية النمتفمكيي .و مى ضيوا نير تقياي ،ينكيي تضاييا أ يي األجريطة التي تيرتعط

1

-Harris. Jonathan M), (2004),"Basic Principles of Sustainable Development, Global Development and
Environment Institute", Tufts University.
2

-Global Reporting Initiative, (2002), (GRI) Su slain ability Reporting Guidelines on Economic,
Environmental and Social Performance, Boston MA : Interim Secretariat.
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عييرألااا العيت ي واالجتنيير

لمنجر ي ة والت ي تضقييق التجنييية النمييتاانة نعوعيية ضمييب نجيير النمييتولية

العيتية واالجتنر ية التي تجتن

ليه مى الجضو الترل ه

()2

أ .أجرطة ررذة عنجر النوارا الطعيةية والنمر نرت العيتية ه
أ .2.النوارا الطعيةيةه
أ 2/2.االتتذرا ف امترااي النواا الرري .
أ 1/2 .االتتذرا ف امترااي نذرار الطرتة .
أ 3/2 .النمر نة ف اكترر

نذرار جاياة لمنواا الرري والطرتة .

أ .1.النمر نة العيتيةه
أ 2/1.تججب نمععرت تموث األرض والفواا والنيرة واضااث الضوضرا.
أ 1/1.تذنيي النجتجرت و نميرت تر يمفر عطريقة تءاي ل تقمي النرم رت.
أ 3/1.الترمص ني النرم رت عطريقة تك

تر يض التموث .

ب .أجرطة ررذة عنجر النمر نرت الةرنة ه
ب 2.العت ف معي اإلجمرجية .
ب 2/2.تا يي النءممرت الةمنية.
ب 1/2.تا يي الفيترت الررذة والر رية الذضية .
ب 3/2.تا يي الفيترت الت تقوي عرألجرطة ال قرفية .
ب 1.النواذبلت والجق ه
ب 2/1.النمر نة ف رذ

واجررا الطرق .

ب 1/1.توفير ومرت جق لمةرنميي .
ب 3.اإلمكريه
ب 2/3.النمر نة ف تج يت عرانع اإلمكري .

 -2المججيية الوطجييية لمتجنييية النمييتاانة ،جضييو امييتراتيجية وطجييية لمتجنييية النمييتاانةه و يقيية طييرر االمييتراتيجية الوطجييية لمتجنييية النمييتاانة ونجفجييية ييااا
النءررات لفر  ،و ازرة الدولة لشئون البيئة ،رترمة نجمس الوزراا ،جنفورية نذر الةرعية.1007 ،
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ب 1/3.جررا نمركي لمةرنميي .
ب 4.الرانرت الذضيةه
ب 2/4.تا يي الع ارنع الت تضا ني األوعتة واألنراض.
ب 1/4.توفير ومرت وانكرجيرت ورانرت الةجرية والر رية عرلذضة.
ب 5.ر رية نجنو رت نةيجة ني األفرااه
ب 2/5.النمر نة ف توفير وجعرت نتاتية ل ير القراريي نرليرً .
ب 1/5.النمر نة ف ر رية النةرتيي أو توىرلةر رت.
ب 3/5.النمر نة ف ر رية الط ولة والنمجيي.
ج .أجرطة ررذة عنجر النوارا العررية ه
ج 2.ميرمرت التوظ ه
ج 2/2.توفير فرص ن نتكرفتة ألفراا النجتنو .
ج 1/2.تعو توظي

الطبلب أ جرا الةطمة الذي ية .

ج 3/2.تعو توظي

األفراا النةرتيي.

ج 1.تضقيق الرضرا الوظي ه
ج 2/1.نجت الةرنميي أجور ونرتعرت تضقق لفي نمتوي نةير نجرمب.
ج 1/1.تعرع ميرمة لمترت تةتر عقارات ك الةرنميي وتضقق فرص نتمروية لمترت .
ج1.3

ااا عرانع تاريب لزيراة نفررات الةرنميي.

ج 4/1.النضرفظيية مييى امييتقرار الةنرليية عرلذيييرجة النمييتنرة لمنةيياات وجاوليية اإلجتييرج عضيييث ينكييي
الضا ني العطرلة.

ج 5/1.تفيتة ظرو

لمةن تتذ

عرألني .

ا .أجرطة ررذة عنجر النجتع أو الرانةه
ا 2.تضاي وتذنيي النجتجرته
ا 2/2.القيري عرلعضوث التمويقية لتضايا اضتيرجرت النمتفمكيي.
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ا 1/2.تةعتة النجتجرت عرك يءاي ل تقمي اضتنرالت التةرض ألي ذرعة جا االمترااي .
ا 1.تضقيق رضر النمتفمكيي ه
ا 2/1.وضو عيرجرت م
ا 1/1.القيري ععرانع

عوة النجتع لمتةري

عضاوا ونررطر االمترااي وترريخ امتراانه .

بلنية تةر النمتفمكوي عرذرتص النجتع وطرق ونجرالت امتراانه .

ا 3/1.توفير نراكز رانة لذيرجة واذبلح النجتع.
ييتا ،ويرررل الباحررث واي كرجييت األجرييطة المييرعقة توضييت اتمييرع جطييرق الةنميييرت العيتييية واالجتنر ييية
النرتعطة عرلتجنية النمتاانة ،ف ي تلي ال يةجي أي كي نجري ة تضيطمو عكي

يتة األجريطة ،كنير وأي

ارتيرر النجر ة لنجنو ة األجرطة الت ينكجفر القيري عفر ال يةتعر تييااً ييء ر في ضيرورة اريو

يتة

األجرطة جنيةفر ف ااترة الوظي ة النضرمعية ،فنر تقوي عه نجر ة نةيجة ني تة األجرطة تا ال تقوي
عييه نجر ي ة أريير لظييرو

ترذييفر ،وعييرلرني نييي تل ي ف جييه عمييعب تيياار نجييرالت التجنييية النم يتاانة

ال بل يية ،ف ي ي تيرنفيير عييعةض األجرييطة الت ي ت يرتعط ع ضييا النجييرالت مييو

يكييوي لفيير اجةكرمييرته مييى

النجرليي األريريي لمتجنية النمتاانة.

 -2تقارير التنمية المستدامة فى الشركاته
يييتي اإلفذييرح ييي نةمونييرت التجنييية النمييتاانة في رييك تقييررير االمييتاانة والتي تقيياي نةمونييرت
كنية ووذ ية ،نرلية ونير نرلية ،وتوذي تم النةمونرت ألذضرب النذرلت .و جر

ياة أريكر

وجنرتج نرتم ة لتقايي نةمونيرت نضرميعة التجنيية النميتاانة وترين تقيررير األااا،وتضميي النياربلت

والنررجي ييرت ،وتضمي ي ي اورة ضيي ييرة النجي ييتع ،وتقريي يير نري ييزوي رأس الني يير الطعية ي ي نقمي ييي ل ي ي فترتي ييه
النرتم ة ،وتواتي االلتزاي عرلترريةرت والميواتت تات الذيمة ،وميرا اآل يرر العيتيية واالجتنر يية ،وينكيي

القو أي تقرير التجنيية النميتاانة يطميق مييه ( Triple bottom line reporting, corporate
)responsibility Reporting

()2

.

1

-Bebbington, J., and R. Gray. 2005. An Account of sustainability: Failure, Success and A
recoiiceptualization. Critical perspectives on Accounting(12): 557-587.
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ضيييث تةيير نعييرارة اإلفذييرح الرييرن

ييي تقييررير التجنييية النمييتاانة ع جف ير ننررميية نميييرت القيييرس

واإلفذييرح وتضقيييق النمييرالة ألذييضرب النذييرلت الاارمييية والرررجييية عرذييوص أااا النجر ي ة تجييرة
التجنية النمتاانة(.)2

ا

ويرل الباحث القو أي االتجرة جضو اإلفذرح ي التجنية النمتاانة يرتق ني رنميي أمرمييي،
ييو زيييراة ا ار أذييضرب النذييرلت اليياارمييي والرييررجييي لمقضييرير النرتعط ية عرلتجنييية

الةرن ي األو

النميتاانة وت ير يير مي األااا االتتذييراي طويي األجي لمنجري ة ،ويتن ي الةرني ال ييرج في ضرجيية
واواف ييو نجتن ييو األ ن يير والوض يياات االتتذ ييراية تاتف يير لبلم ييتجرعة عذ ييورة نبلتن يية لقض ييرير التجني يية
النمتاانة واإلفذرح ي تم االمتجرعة ونعرارات التجنية النمتاانة الت تتعجر ر.

8/2أهمية أعداد تقرير التنمية المستدامة فى الشركات
يتن

االجتنيير

الطمب مى تقررير التجنية النميتاانة في ضرجية أذيضرب النذيرلت لمنةمونيرت يي األااا
والعيتي لمرييركرت لييى جرجييب األااا االتتذييراي لفيير .وينكييي يجييرز ال تييرت تات الةبلتيية

عرلوضاة االتتذراية والتةر

الجضو الترل ه

مى ناى ضرجرتفر لئلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانة ،وتل

مى

أ-طمب النمت نريي لئلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانةه
مييى الييرني نييي أي التقييررير النرلييية المييجوية تةييا أااة رنيية الترييرت الق ي اررات عوامييطة النمييت نريي

ونييايري النضييرفظ االمييت نررية والنضمميييي النييرلييي ،ال أي يءالا النمييت نريي يييروا أي التقييررير يجع ي
أي تتجييروز النمييرت النرلييية لتريين نوضييو رت ييي األااا االجتنيير

والعيت ي لموضيياة االتتذييراية

ونةمونرت ي يك الضوكنة عفر ،وتل التررت الق اررات الميمينة في نجير تقيييي االميت نررات .فميي

ية ي ييا النقي ي ييرس النم ي ييتراي لمضك ي ييي م ي ييى ك ي ييراة النجري ي ي ة وأااتف ي يير يتوتي ي ي
واالتتذ ييراي ،عي ي يظف يير ن يير يم يينى االم ييت نرر النم ييتو اجتنر يي يرً

فق ي ييط م ي ييى األااا الن ي ييرل

socially responsible

investingوالييتي يتضييني ا تنييري النمييت نر عرلقضييرير العيتييية واالجتنر ييية والضوكنيية ،ونييي ييي

االمييت نرر النفييتي عقضييرير التجنييية النمييتاانة ،فنييو التطييور في عيتيية األ نيير  ،أذييعت نييي الضييروري

1

-Choa, C., J. Chenb and R. Roberts. (2008) The politics of environmental disclosure regulation in the
chemical and petroleum industries: Evidence from the Emergency Planning and Community Right-toKnow Act of 1986 .Critical Perspectives on Accounting .Vol .19: 450–465.
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ن ار ييرة العةييا االجتنيير

والعيتي ونةييريير الضوكنيية جييا اترييرت الق ي اررات االمييت نررية( .)2وعجييرا ميييه

يضتييرج النمييت نروي الييى نةمونييرت ييي األااا االجتنيير

والعيت ي واالتتذييراي لموضيياة االتتذييراية

و تا نر توفرة تقررير التجنية النمتاانة.
ب -طمب الةرنموي لئلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانةه
ين

الةرنموي اضا ال ترت الفرنة ني أذضرب النذرلت الت تفتي عرإلفذرح االجتنر

والعيتي

لمر ييركة التي ي يةنم ييوي عف يير .وي ييوفر تقري يير التجني يية النم ييتاانة نةمون ييرت رن يية لمة ييرنميي والن ييوظ يي
واتضييراات الةنيير

ييي الرييانرت االجتنر ييية الت ي تقيياي لفييي ونيياى اال تنييري عذييضة ومييبلنة وذنييي

الةرنميي ،تا عرإلضرفة لى الرطط النمتقعمية لمريركة لمجفيوض عفيي ،عنير يجةمفيي يريةروي عرألنيري
واالطنتجييري مييى نمييتقعمفي الذييض والييوظي  ،وعنيير يرييةر ي عرلرضيير ييي الةني والتنمي عييه ،ننيير

يجةكس مى والتفي واجترجيتفي وتضقيق الرفر ية لفي ولمنجتنو كك (.)1

ج -طمب الةنبلا والنمتفمكيي لئلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانةه
لييي يةييا ا تنييري الةنييبلا والنمييتفمكيي نجذييعرً فقييط مييى مييةر النجييتع او الرانيية وجواتفيير ،عي زاا

ا تنييري الةنييبلا عنجييرالت أرييرى تتةمييق عنيياى مييبلنة النجييتع عيتييرً ونيياى ا تنييري الوضيياة االتتذييراية
عييرلةنبلا وكي ييية التةرن ي نةفييي ،وتييارة الوضيياة مييى االمييتنرار والعقييرا .ونييي جيير زاا طمييب الةنييبلا
والنمي ييتفمكيي مي ييى اإلفذي ييرح ي ييي األااا العيت ي ي واالجتني يير

عجرجي ييب األااا االتتذي ييراي لموضي يياة

االتتذراية ونءررات تا األااا ،وطريقة تج يت تا األااا ،ورءية النجر ة لمتجنيية النميتاانة ورطيط

تج يت ر ،و تا نر يوفرة اإلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانة (.)3

1

-Simnett, R., A., Vanstraelen. W.Chua. (2009). Assurance on Sustainability Reports: An International
Comparison. The Accounting Review (May)(84)(3):937-967
2

-Sinclair, C. D. (2005). Social and Environmental disclosure and corporate characteristics: A Research
note and Extension. Journal of Business Finance and Accounting (28) (4) (.April/May): 327 - 360
3

-Bebbington,
J., J. Brown, and B. Frame. (2007). Accounting technologies and sustainability
assessment models. Ecological Economics (61): 224 — 236.
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ا -طمب النقرضيي لئلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانةه
يةتعي يير النقرضي يييي نجنو ي يية ني ييي أذي ييضرب النذي ييرلت توى الج ي ييوت والقي ييوة ،وتفي ييتي اارة الوضي يياات
االتتذراية عرضتيرجرتفي ني النةمونرت نقررجة ع ذضرب النذرلت األت ج يوتاً او تيوة ،ويت ازييا طميب
النقرضيي مى نةمونرت التجنية النمتاانة التررت ت اررات اإلتراض ،ضيث ال تةتنا ت اررات االتتنيري
مى القيارة النرليية لمنجري ة فقيط ،عي تنتيا اليى جواجيب أريرى نيير نرليية ميواا ررذية عي ااا النجري ة

العيت ي ي واالجتني يير

النمتاانة (.)2

وتي ييارتفر لي ييى اارة النري ييرطر ،و ي ييتا ني يير يي ييوفرة اإلفذي ييرح ي ييي تقي ييررير التجنيي يية

ي -طمب األجفزة الضكونية والنرر وي لئلفذرح ي تقررير التجنية النمتاانةه
تةتعيير األجف يزة الضكونييية نييي أذييضرب النذييرلت ف ي النجر ي ة ،وتضتييرج لييى النةمونييرت الررذيية

عرألااا العيت واالجتنير

لموضياات االتتذيراية عرإلضيرفة ليى أااتفير االتتذيراي .وتضتيرج األجفيزة

الضكونية لى نةمونرت ي األااا العيت لمنجري ة ونياى نمير نتفر في النضرفظية ميى العيتية ونجيو
التمييوث ونةرلجتييه أي وجييا ،عرإلضييرفة لييى نيير تييوفرة تقييررير التجنييية النمييتاانة نييي نةمونييرت تميير ا

الضكونة والنرير يي في تجظييي أجريطة الريركرت ،ووضيو الميرميرت عرذيوص النجرفمية والضيراتب
والعيتيية والنمييتفمكيي والقضييرير االجتنر ييية ،وترريييا الق ي اررات الررذيية عرمييترااي الن يوارا االتتذييراية

والنضرفظة ميفر(.)0

و -طمب النجظنرت نير الضكونية مى اإلفذرح ي تقرير االمتاانةه
النجظنرت نير الضكونيية ونجظنيرت النجتنيو النياج

يراة نير تميتراي تقيررير التجنيية النميتاانة

ل ف ييي ت يييي ونة ييريير الر ييركرت ،ونعراتف يير ،واتجر رتف يير ،وأ ييااففر ،وأااتف يير العيتي ي واالجتن يير

 ،وتلي ي

لمنم يير اة في ي الضك ييي م ييى ن يير أتا كرج ييت الوض يياات االتتذ ييراية التي ي تةني ي في ي النجتن ييو نم ييتولة

اجتنر يرً وعيتيرً (.)3

1

- O' Dwyer, B., D. Owen, and J. Unerman. (2011). Seeking legitimacy for new assurance forms: The
case of assurance on sustainability reporting. Accounting, Organizations and Society 36: 31-52.
2
-Vazquez, D. and C. Heyes. (2008) Corporate Disclosure and environmental Performance in
Argentina.Business Strategy and the Environment .Vol17: 179–193.
3

- Habib,
M. (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility
(CSR) reporting. International Journal of International Review of Business Research papers (5) 2: 329
- 339.
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ز -طمب الجنفور مى اإلفذرح ي تقررير االمتاانةه
الرركرت تء ر وتت ر عرلجنفور عذ ة رنة عةاة طرق ،مى ميعي الن ير تيوفير فيرص الةني ،
نذار لناربلت الرركرت ،ويفتي الجنفور يضيرً عقضيرير التجنيية النميتاانة
كنر أي الجنفور يةتعر
اً
األااا العيت واالجتنير

ن

لموضياات االتتذيراية .وييوفر تقريير التجنيية النميتاانة في الريركرت

النةمونرت البلزنة الت تمر ا الجنفور مى ال في الجيا ألااا النجر ة واتجر رتفر وأجرطتفر(.)8
ي -طمب نجمس اإلاارة مى اإلفذرح ي تقررير االمتاانةه

ين ي تقرييير التجنييية النمييتاانة نذييار ييري لمنةمونييرت عرذ يوص أعةييرا أااا التجنييية النمييتاانة
ييتة النةمونييرت تةييا رنيية لةنميييرت اترييرت الق ي اررات

واضتيرجييرت وتوتةييرت أذييضرب النذييرلت ،ون ي
اإلمتراتيجية اار النجر ة.

نتزي ييا الذ ييطضرب النذ ييرلت ال يياارمييي
وعج ييرا م ييى ن يير م ييعق ،يرررررل الباحررررث أي ج يير طم ييب ا
والرييررجييي مييى تقييررير التجنييية النمييتاانة لمرييركرت ،وتلي لنيير تييوفرة نييي فذييرح ييي األاااالعيتي
واالجتنيير

لموضيياات االتتذييراية ورءيتفيير ورمييرلتفر تجييرة التجنييية النميتاانة ،والرطييط اإلمييتراتيجية

الت تضةفر اإلاارة لتضقيق تة الرءية ،وناى تقيانفر واججرز ير لمرطيط النرضيية ،عنير ييوفر نضتيوى
نةمونرت لتقررير التجنية النمتاانة.

0/2مزايا اإلفصاح عن تقارير التنمية المستدامة
جر

اة نزاير تضققفر نمية اإلفذرح ني ربل التجنية النمتاانة

()0ه

أ-التركيييز مي الري رفيةه يضقييق اإلفذييرح ييي تقييررير التجنييية النمييتاانة الري رفية ،وتلي نييي رييبل
توذييي أ يياا

النجر ي ة ورءيتفيير وكي ييية ااراتفيير لمنرييرطر ،وتةرنمفيير نييو ت ي يرات نميرتفيير العيتييية

واالجتنر ية واالتتذراية .و تا يا ي وجيوا أميرس ميميي لمضيوار نيو أذيضرب النذيرلت ،ننير ييء ر
م ججرح النجر ة وتينتفر ،ورذوذرً فى الترطيط طوي األج .

1

-Llena, F, J. Moneva and B. Hernandez. (2007) Environmental Disclosures and Compulsory Accounting
Standards: the Case of Spanish Annual Reports .Business Strategy and the Environment Bus. Vol. 16:
50–63.
2

-KPMG.
(2008). KPMG international survey of corporate responsibility reporting 2008. The
Netherlands: KPMG International Global Sustainability services.
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ب -رمييق تينيية نرليييةه يتضييني تقرييير التجنييية النمييتاانة جنييو وتضمي ي عيرجييرت ييي الن يوارا والن يواا
النمترانة وتقييي نميرت النرروع ،ننر ينكي اارة النجر ة ني تضايا ال رص لتوفير التكم ة وتوليا

اإليرااات ،وتل ني ربل

اارة امترااي النوارا النترضة لمنجر ة عذورة ك ا.

ج-تا يي المنةة لمنجر ةه منةة النجر ة ي االية لطريقية نمفير واااراتفير ألجريطتفر ،والتي يياركفر
أذييضرب النذييرلت م ي اإلعةييرا االتتذييراية والعيتييية واالجتنر ييية لنجييرالت أ نرلفيير .ويمةييب تقرييير

التجنييية النمييتاانة او اًر رن يرً ف ي ترييكي أا ار أذييضرب النذييرلت ننيير يميير ا م ي ضنرييية وتييا يي

منةة النجر ة.

ا -تضقيق التضميجرت النمتنرةه اإلفذرح ي نةمونرت التجنية النمتاانة يركز ا تنري اإلاارة مي
ن يياربلتفر وام ييتراتيجيتفر جض ييو التجني يية النم ييتاانة ،نن يير يض ييز الةني ي جض ييو التضم يييي النم ييتنر في ي

نجرالت األااا الن ذت جفر ويا ي رطط التجنية النمتاانة التي تضيةفر اإلاارة في تقريير التجنيية

النمتاانة.

ي-تضميي االلتزاي عرإلجرااات والترريةرته ي ذت تقرير التجنيية النميتاانة يي نياي التيزاي النجري ة
عرإلجرااات والترريةرت ف النجرالت العيتية واالجتنر ية وضقوق اإلجميري ،و يتا يمير ا مي

ا ار

أذييضرب النذييرلت لنيياي وفييرا النجري ة عنمييتوليتفر والتزانفيير عرلتريريةرت والقيواجيي والميواتت النرتعطيية

عنجر

نمفر(.)2

و-زيراة ا ار وتض ييز الةيرنمييه النيوظ يي الضيرلييي والنضتنمييي يكيوي ليايفي توتةيرت ضيو الميمو
العيت واالجتنر

واالتتذراي لمنجر ة ،ويفتنوا عفتة الةوان لتقرير العقرا واالمتنرار نيو النجري ة.

ويمر ا جرر نةمونرت نرتعطة عرلتجنية النميتاانة في زييراة والا النيوظ يي والةيرنميي لياى النجري ة،
وتر يييض نةييا اوراي الةنيير  ،عرإلضييرفة لييى زيييراة تييارة النجر ي ة مييى جييتب نييوظ يي توى جييواة

ورعرة رلية.
ز-جتب رءوس األنوا ه نو زيراة أا ار النمت نريي لمقضيرير النرتعطية عرلتجنيية النميتاانة ،واارير
تمي القضييرير واال تعييررات ااري

نميييرت اترييرت القي اررات االمييت نررية ،وكييتل النقرضيييي جييا اترييرت

تي ي اررات اإلتي يراض واالتتن ييري ،تم ييتجيب الوض يياات االتتذ ييراية لتوتة ييرت النم ييت نريي والنقرض يييي ن ييي

ربل جرر تقررير التجنية النمتاانة.
-1عمايحيمررملخمررَ لحيمررمال داةفعَررللآسَررحتلاورمررللحسشررارحتلعلرريلحنر وىلحإل صررححلحسلَئررٌلحالخ َررحثًلحررعلسثح ررللةيلَةَررللعلرريلبعر
حسشارحتلحسمةَمنلبحسلوثصللحسمصاٍلالث حسللححجن َالوَالحبشوثنالرلَللحس حثنالجححعللحإل كبمثٍلال .1111ل
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ر -ترييجيو االعتكييرره تنكييي تقرييير التجنييية النمييتاانة الرييركرت نييي تييا يي وضييةفر التجرفمي  ،وتلي
ن ييي ر ييبل ا ارم يية وتضميي ي اضتيرج ييرت أذ ييضرب النذ ييرلت وتوتة ييرتفي والضذ ييو

مي ي فف ييي أفضي ي

لنتطمعرتفي ،ننر يءاي ل تض ييز اإلاارة مي االعتكيرر والتطيوير لةنمييرت وأجريطة النجري ة وتطيوير

نجتجرتفر ورانرتفر وتل لتنييز ج مفر وتا يي الوضو التجرفم لمرركة.

-1مداخل تطوير المحاسبة عن التنمية المستدامة في الشركات
يوجا بل ة ناار جضو تطوير النضرمعة ي التجنية النمتاانة()2ه
المدخل األوله نار ني الاار

ل الرررجه

وفقيرً لفييتا النييار تعيياأ نميييرت تطييوير النضرمييعة ييي التجنييية النمييتاانة نييي وجفيية جظيير نييايري

الرركرت ف نضرولتفي النمر نة ف التجنية النمتاانة ،ضييث يضتيرج النيايروي النةمونيرت النبلتنية
والنو وق عفر لا ي نميرت اتررت الق اررات الت تتةمق عض النررك االجتنر يية والعيتيية التي تتي ر

عجررط النجر ة ،عرإلضرفة ل النمر نة ف تةزيز الوضو التجرفم لمنجر ة ف الموق.
ويةتنييا ييتا النييار

وتضويي ي

م ي تةري ي

الر ييركة إلمييتراتيجية األ نيير وتضمي ي القضييرير تات الذ ييمة،

م ييتراتيجية النجري ي ة لي ي نءري يرات أااا رتيم ييية ،ضي ييث يجظ يير لي ي النضرم ييعة ييي التجني يية

النم ييتاانة ع جف يير نمي يية جن ييو وتوذ ييي النةمون ييرت ل ييا ي نمي ييرت اتر ييرت القي ي اررات الاارمي يية لتج ي ييت
مييتراتيجية النجر ي ة .ويييتي تييا يي ييتا النييار نييي رييبل عطرتيية األااا النت يوازي لبلمييتاانة والرترعيية

اإلاارية لمتجنية النمتاانة.

المدخل الثانيه نار ني الرررج ل الاار ه
وفقرً لفتا النار تعاأ نميرت تطوير النضرمعة ي التجنية النمتاانة ني وجفية جظير أذيضرب

النذرلت (األط ار

الرررجية) .ويتعج

نوجييوا ف ي النجتنييو ،ومييو

تا النار فكرة أي الوضياة االتتذيراية ي كييري اجتنير

يييتي الضكييي م ي نمييتوليرتفر االجتنر ييية والعيتييية عوامييطة أذييضرب

النذرلت ،وني ي العا أي يتي ضوار نو أذضرب النذرلت لمتةر

م توتةرتفي ووجفيرت جظير ي،

ي التركيز م تمعية تم التوتةرت وتوفير النةمونرت النطموعة لؤلط ار

الرررجية.

1

-Remigijus C., et al., (2009) ― The Concept of Sustainable Development and its Use for Sustainability
Scenarios‖ ISSN 1392-2785 Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics,vol.2.
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المدخل الثالثه النار النزاوجه
يييانع ييتا النييار عيييي النييارميي المييرعقيي ،ضيييث يتعج ي وجفيية جظيير أي تطييوير النضرمييعة ييي

التجنييية النمييتاانة يجييب أي تجنييو عيييي وجفيية جظيير نييايري الرييركرت (األطي ار
النذرلت (األط ار

الاارمييية) وأذييضرب

الرررجية).

ووفقرً لفتا النار  ،ف ي النضرمعة ي التجنية النمتاانة توفر نةمونرت ن ياة تمر ا ف األت ه
أ -رترعة االلتزاي عرلميرمرت والترريةرت العيتية.
ب -تا يي نميرت التضميي النمتنر لةنميرت النجر ة.
ج -توفير النةمونرت ألنراض اتررت الق اررات الاارمية م نمتوي اارة النجر ة.
د -توفير النةمونرت ألنراض اإلفذرح والتقرير الرررج ألذضرب النذرلت.

 -9القياس المحاسبي لمتنمية المستدامة في الشركات:
امييتجرااً لييى نيير تك يرة العرضييث ف ي الجقطيية الررنميية نييي ييتا ال ذ ي (جطييرق األجرييطة تات األ يير

مى التجنية النمتاانة) ،ف ي تضايا تل األ ر يتطمب تييرس ميفرنرت األجريطة التي تيرتعط عيرألااا

العيت واالجتنر

لمنجر ة والت تيء ر ميى ميفرنرت النجريدت في تضقييق التجنيية النميتاانة ميواا

أكرجييت مييفرنرت ارتيررييية ألا ار النجري ة عي ي تلي األجرييطة نرنوعيية عيتييرً واجتنر ييرً ،أو مييفرنرت

جعررية تجطوي مى الةنميرت الت تقوي عفر النجري ة انت يرالً لقي اررات مييراية أو لقيواجيي تميجفر الاولية

.

ويةا القيرس ف نجر النضرمعة ي التجنيية النميتاانة نيي النوضيو رت التي توجيه ذيةوعة يجيرا

نييار تيييرس نمي يمقي القعييو الةييري كنيير في النضرمييعة النرلييية  ،ويجييتع تلي نييي طعيةيية األجرييطة
الررضةة لمقيرس لكوجفر تتذ

عرآلت ()2ه

1

- Arcay .M. R. And F. Vazquez. (2005) Corporate characteristics governance rules and the Extent of
voluntary Disclosure in Spain .Advances inAccounting. Vol- 21:299–331.
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أ-أي أجرطة األااا العيت واالجتنر

نير نضااة النةيرلي وليي ييتي االت يرق يي نر يتفير عميعب

وجوا فجيوة عييي نير يتوتةيه النجتنيو نيي النجريدت عميعب وجيوا فجيوة عييي نير تيراة تمي النجريدت

ني نمتولية تجرة النجتنو ي نمر نرتفر ف نجر التجنية النمتاانة.

ب-ذ ييةوعة التةعي يير عوض يياات جقاي يية ييي جت ييرتع تي ييرس م ييفرنرت النجر ييدت في ي تضقي ييق التجني يية
النمييتاانة كنييراوا لييؤلااا ف ي األعةييرا ال بل يية لمتجنييية النمييتاانة  ،ضيييث أي الجتييرتع التي يجتف ي

ليفر تل القيرس ال تتضني عريك نطميق نةمونيرت كنيية ،عي تريير في ال رليب لي نةمونيرت

جو ية يذةب ترجنتفر كنير.

 -20المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة:
فى ضوا نر تةرض له العرضث فى الجزا المرعق نيي العضيث يجيا أجيه تيا تطيور ن فيوي نميتولية

الرييركرت عرييك نمضييوظ في عااييية القييري الضييرل  ،ضتييى أذييعضت تن ي الت ازنيير مييى رييركرت القطييرع
الر ييرص عرلنم يير نة في ي التجني يية النم ييتاانة ن ييي ر ييبل الةني ي ن ييو الن ييوظ يي والةن ييبلا والن ييورايي
والنم يير نيي والنجتن ييو ككي ي لتضم يييي نم ييتوى النةير يية ع م ييموب يضق ييق أ يياا

التجنية النمتاانة ف ذي واضا.

النم يير نيي وير يياي

ولي يةا تقييي الرركرت النقياة عموق األوراق النرلية يةتنا مى رعضيتفر فقط ،كنير ليي تةيا تمي

الرركرت تةتنيا في عجيرا مينةتفر ميى نراكز ير النرليية فقيط ،فقيا ظفيرت ن ير يي ضاي ية تمير ا ميى
رمييق عيتيية ني تييرارة مييى التةرني نييو نت ييرات عيتيية األ نيير النةرذيرة ،ونييي أعييرز ييتة الن يير يي

ن فوي نمتولية الرركرت فقط أذعت اور ريركرت القطيرع الريرص نضورييرً في

نميية التجنيية ،وتيا

أاركييت الرييركرت النقييياة عرلعورذيية أجفيير نييير نةزوليية ييي العيتيية النضيطيية ،وتجعفييت لييى ضييرورة

تومييو جريرطرتفر لترين نيير يو أك ير نييي الجريرطرت اإلجترجيية ،ن ي النجتنييو والعيتية ،واليى ضييرورة
األرت عةيي اال تعرر األضبلع ال بل ية التي

الجنو االتتذراي والتقاي االجتنر

رففير نجميس األ نير الةيرلن لمتجنيية النميتاانة و ي

وضنرية العيتة (.)2

8/82مفهوم المحتول المعموماتى لممؤشر المصري لمسئولية الشركات:
أطمقييت يتيية الرترعيية النرلييية والعورذيية النذ يرية ،ونركييز النييايريي ،النءريير النذييري لنمييتولية

الري ييركرت والي ييتي يعي ييااا تطعيقي ييه ي ييي الةي ييري الني ييرل  ،1021 -1022ضيي ييث تي ييري نركي ييز الني ييايريي

-1لس.ل ؤحسلحيمملعَنيل()1111اييلحسمنئوسَللحالج محعَللسلةيحعلحسنحصل ٌلحصال لسثح للاحسللةيلَةَللسةَحسليةةََألحسمنئوسَلل
حالج محعَللسلشارحتلييلحسمؤةمالحسنبوًلحسثحسثلسلمنئوسَللحالج محعَللسلشارحتاليزحثنلحال ثمحثلالحسةحهانلالححثسلاص81-1ل .ل
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النذ ييري ،النرك ييز النذ ييري لنم ييتولية الر ييركرت ،ونءمم يية م ييترجاارا أج ييا ع ييورز ور ييركة كريم ييي ،
وعرلتةروي نيو العورذية النذيرية ع يااا النءرير الريرص عرلعيتية والنميتولية االجتنر يية والضوكنية.
ويةتعر تا النءرر األو ني جو يه في النجطقية الةرعيية وافريقيير وال يرج

مي نميتوي الةيرلي ،ضييث

ترنت الفجا ف يجرير  1008ع ذاار نءرر لمعيتة والضوكنية والنميتولية االجتنر يية لمريركرت ،وتيا
كري تا النءرير األو نيي جو يه في الةيرلي ،وتيري ع ياااة نءممية ميترجاارا أجيا عيورز عرلتةيروي نيو

رركة نضمية تمنى كريمي .
ويقوي النءرر الجايا التي تقوي عرضتمرعه نءممية ميترجااراأجا عيورز الاوليية عرلتةيروي نيو نركيز
النيايريي والعورذية النذيرية عترتييب الريركرت النقيياة عرلعورذية -فيى نءرير  EGX 100عريك

م ييجوي  -ن ييي ضي ييث ن يياي التزانف يير عقوا ييا الضوكن يية والض ييرظ مي ي العيت يية والنم ييتولية االجتنر ي يية
لمرييركرت ييي يييتي ارتيييرر أفضي  30رييركة  -نءريير  EGX 30الييتي يضييي أ مييى  30رييركة نييي

ضيث الميولة والجررط .الت تار في اضتميرب القينية الجفرتيية لمنءرير وفقيرً لترتييب يتة الريركرت،

وتت ير تينة النءرر لضظيرً أ جرا التااو (.)2

ونيي الجيياير عرلييتكر أي نذيير كرجييت يرج اوليية في الةييرلي تقييوي عةني

ييتا النءريير ضرذيرً مي

اتكرا روح النجرفمة عيي الرركرت النقياة عرلعورذة ف نجر االلتزاي والنمتولية تجرة النجتنو كك
وليس فقط أنري ضنمة األمفي .وتيا أ عتيت نترعةية الريركرت النارجية عرلنءرير أجفير تيءاي عريك

أفض ني عرت الرركرت أ جرا ارت رع الموق أو اجر رضه.

يري

 0/82محتويات المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات:
يةتني ييا نءري يير  ESGمي ييى النةموني ييرت الت ي ي تتيضفي يير الري ييركرت ي ييي ننررمي ييرت الضوكني يية والعيتي يية
والنمتولية االجتنر ية عرك ارتيرري .فرلعيرجرت التي ت ذيت جفير الريركرت ي النرجةيية الوضيياة

ف ي ي تييييرس النءري يير ،وال ييييتي المجيييوا لمري ييركرت لمضذيييو

ميييى أي نةموني ييرت ال ف ي ي ضرلييية وجي ييوا

نةمون ييرت م ييمعية ني يير نءك يياة ييي الر ييركة يرن ييب الق ييرتنيي ع ييااا النءر يير في ي التضق ييق ن ييي ن يياى
ذييضتفر .ويتكييوي نييي رييقيي نيير نمييتوى الضوكنيية والنمييتولية االجتنر ييية والعيتييية كنيير ف ي الرييك

الترل ()1ه

-2لحسهَئللحسعححللسلاقحبللحسمحسَلالحسماريلحسمصاًلسمنئوسَللحسشارحتال 1111ل .http://www.ecrc.org.eg/Index_AR.aspxل
2
- Egyptian corporate Social Responsibility Center,( 2010), "Disclosure and reporting on CSR practicesل
towards sustainable comparative environments". The third annual conference on corporate Social
Responsibility, March, Cairo.
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شكل رصم ()2
المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية والحوكمة

مصادر معمومات المؤشر المصري لممسئولية
االجتماعية والبيئية والحوكمة

تقرير نجمس

نوتو الرركة

التقيررير النرلية

اإلاارة

مى اإلجترجت

مكونات المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية
والبيئية والحوكمة

تيوا ا ونةيريير ضيوكنة الريركرت

النميتوليية االجتينر ية والعييتية

22
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لاى العورذة
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ويتضييت نييي الرييك المييرعق أي النءريير النذييري لمنمييتولية االجتنر ييية والعيتييية وضوكنيية الرييركرت

يتكوي ني رقيي نره

الشق األول :صواعد ومعايير الحوكمة ومن أهمها:
تة الرركرت ،وأي يمف لفي ننررمة ضقوتفي.

 )2توفير الضنرية لمنمر نيي ف

 )1نةرنمة نتمروية لكرفة النمر نيي مواا كرجوا وطجيييي أو أجرجيب ،كنير يجع ي
لكرفة النمر نيي لمضذو

مى تةويض فةر

ي اجتفر ضقوتفي.

ترضية ال رذية

 )3ضنري القيري عرإلفذرح المميي في الوتيت النجرميب يي كرفية النوضيو رت النفنية النتةمقية
عرلرركة ،عنر ف تل النركز النرل  ،واألااا ،وضقوق النمكية.

 )4ضيينري التوجيييه واإلررييرا اإلمييتراتيج لمرييركة ،والرترعيية ال ةرليية لنجمييس اإلاارة م ييى اارة
الرركة ،ونضرمعة نجمس اإلاارة ي نمتوليته أنري الرركة والنمر نيي.
الشق الثاني :صواعد ومعايير المسئولية االجتماعية والبيئية:
وتشمل المجاالت التالية:
أوالًه نةريير األااا العيت ه
وترن كرفة نةريير األااا العيت لضنرية أفراا النجتنو النضييط اليتي تةني الريركة ااري جطرتيه

الج راف وني أ نفر نر يم ه

 )2ترجيو تعرع جفع اضترازي زاا جنيو التضايرت العيتية.

 )1االضطبلع عنعرارات لتوميو جطرق النمتولية ي العيتة.
 )3ترجيو تطوير التكجولوجير نير الضررة عرلعيتة وجرر ر.
 )4ميرمة اإلاارة ف امت بل النوارا الطعيةية.
 )5تضميي نءررات األااا العيت .
رجيره نةريير األااا االجتنر
ً

واضتراي ضقوق اإلجمريه

وتتض ييني كرف يية نة ييريير أااا الر ييركة في ي نج يير ران يية النجتن ييو نر ييتنمة ع ييتل

والنمر نرت لمنجظنرت نير الفرافة لمرعت ،وكتل األااا ف النجرالت الترليةه
اولير واضترانفر.
 )2ا ي الرركة لضنرية ضقوق اإلجمري النةمجة ً
28
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 )1الت كا ني اي ارت ار الرركة ف اجتفركرت ضقوق اإلجمري.
 )3امت نرر الرركة ف رأس النر االجتنر

.

 )4اضتراي الرركة لضرية تكويي الجنةيرت واال ت ار

ال ةم عرلضق ف النمرونة الجنر ية.

 )5اور الرركة ف القضرا مى جنيو أركر المررة والةن اإلجعرري.
 )6اور الرركة ف القضرا مى نرلة األط ر .
رل ًره نةريير الةن والةبلترت الةنرليةه

وتر يين جني ييو نة ييريير األااا الي ييتي تقان ييه الر ييركة لمة ييرنميي فيفييير ع ييض الجظ يير ييي ن ي يواتةفي

التجظينية أو جوع أو طعيةة أ نرلفي ،وااللتزاي عتوفير كرفة الةوان البلزنة لرمق وتةنيق ضرلة الوالا
واجتنرا الةرنميي ،كرال تنري عضرلتفي الذضية وتاريعفي وتضميي وضةفي ال قرف واال تنري عنمتقعمفي
جا اجتفرا فترة رانرتفي ونر لى تل  .وأااا الريركة في نجيرالت ضقيوق الةنير والةبلتيرت الةنرليية

والقضرا مى التنييز ف نجر التوظي

والنةرنمة النتكرفتة لمةنر .

اعةره نةريير األااا ف نجر ضنرية النمتفمكيي وتطوير اإلجترجه
رً
وترين كرفية نةيريير األااا التي تجذيب في رانية النميتفمكيي ،ن ي الرترعية ميى جيواة اإلجتيرج

وتكرلي

العضوث والتطوير ي تكرلي

ضنرجرت النترعةة عةا العيو وتاريب وتطوير الةيرنميي ونير ير

نييي الرييانرت الت ي تضقييق ضرليية الرضيير ييي نجييرفو النجتجييرت والرييانرت النقانيية لييى النمييتفمكيي
والةبلترت نو النمتفمكيي والضا ني الننررمرت االضتكررية.

ررنمره أربلتيرت األ نر ه
ً
 )2تيراة النمتولية االجتنر ية لمرركة.

 )1نكرفضة ال مرا عك أركرله ،عنر فيفر االعتزاز والررروي.
2/82مراحل إعداد المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات:
يتي

ااا ونراجةة تا النءرر نرة واضاة ف رفر يوليو ني ك

ف العورذة النذرية مى نرضمتيي نر()2ه

يري وتلي ألجريط  200ريركة

1

- Innovest stratcgic value advisors (2005). "analysis of the financial impact of sustainable resource
industry", feb. p.4.

20

الفصل األول :طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة

 )2النرضمة األولىه
يراا
تةتنييا ييتة النرضميية مييى تقييييي ننررمييرت الرييركة في نجييرالت النءريير واإلفذييرح جفيير ا تني ً

م ييى النةمون ييرت الررذ يية عرلر ييركة والنترض يية لمةرن يية وتلي ي ن ييي ر ييبل التق ييررير الم ييجوية والنوات ييو

اإللكتروجية أو ني ربل النةمونرت النترضية لياى العورذية النذيرية في

ياة جيواض رتيميية و ي ه

يك النمكيية ،وضقيوق النمير نيي ،و يكي نجميس اإلاارة ،واإلاارة التج يتيية ،والننررميرت األربلتيية

لؤل نر ونمتوليتفر االجتنر ية والعيتية ي الةرنميي والنجتنو والنجتع والنمتفم .
 )1النرضمة ال رجيةه

تقيي يييي نذي ييااتية عيرجي ييرت الري ييركرت ني ييي ري ييبل العضي ييث ي ييي األرعي ييرر الت ي ي تري يين أي تجي ييروزات

ونررل ييرت ن ييي تعيي الر ييركة والنترض يية في ي الذ ييض

القوني يية ،ووم ييرت اإل ييبلي والنج ييرالت الةمني يية

النترذذيية وعةييض التقييررير الررذيية عرلنمييتولية االجتنر ييية لمرييركرت ،عرإلضييرفة لييى المجييوا لييى
النةمونيرت النترضيية ليياى اليو ازرات النةجييية والفيتييرت الضكونييية ن ي و ازرة العيتيية وو ازرة القييوى الةرنميية،

والعورذة النذرية .وفي جفريية النرضمية ال رجيية ،ييتي الوذيو ليى ترتييب الريركرت وفقًير لننررميرتفر
ف نجرالت الضوكنة والعيتة والنمتولية االجتنر ية واوي أرت أية وان أررى ف اال تعيرر .وعةيا
تل تقوي العورذة عرلتةروي نو نءممة مترجاارا أجا عورز عتضوي جتيرتع النرضمية ال رجيية ليى نءرير

نتضر ني ربل رعط ترتيب الرركرت عرلقينة الميوتية لمميفي ونةياالت التيااو

مييه .ويةكيس يتا

الترتيب الوزي الجمع لك رركة ني الرركرت ال بل يي النارجة عرلنءرر.
 2/82منهجية إعداد المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات(:)2
 )8ارتيرر رركرت النءرر:
لنر كري الفا ني النءرر و تيرس أااا الريركرت وفقًير لنةيريير العيتية ،والنميتولية االجتنر يية
والضوكنة ،ف ي النءرر يتكوي ني أفض  30ريركة ميى األك ير نيي عييي أجريط  200ريركة نقيياة
في العورذيية النذيرية وفقًيير لنةييريير العيتيية والنمييتولية االجتنر ييية والضوكنيية .ويييتي تلي نييي رييبل
جراا نمت لمنرتة رركة األجرط ،عفا ضذو ك رركة مى نجنوع ني الجقرط ف ك ني ريق

- Egyptian institute of directors, (2009), "investment and good corporate in corporate governance" first

1

conference, ELOD in development (UNCTAD), 18-19 June, Cairo.
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العيت يية والنم ييتولية االجتنر ي يية ،ور ييق الضوكن يية ،وي ييتي اال تن ييرا م ييى النذ ييرار الةرن يية في ي

النمت ،وترن

جي يراا

تة النذرار ،التقرير المجوي لمرركة وجريراتفر وتواتنفير النرليية وافذيرضرت الريركة

عرلعورذة النذرية ونوتو الرركة مى الرعكة الاولية لمنةمونرت ،وف ضرلة تيري الرركة عرإلفذرح
ييي أضيياى جقييرط النمييت تات نييراوا يجييرع تضذ ي الرييركة مييى جقطيية واضيياة ،وف ي ضرليية الجقييرط

يجرعير.
اإلضرفية تضذ الرركة مى  3جقرط تا كري اإلفذرح
ً
 )1كي ية تضايا أوزاي الرركرت النكوجة لمنءرره

يتم تحديد أوزان الشركات في المؤشر بالخطوات األربعة التالية:
أ-الرطوة األولىه النجنوع الكن :
تضذ كي ريركة نيي النرتية ريركة ميى نجنيوع وترتييب كني وفقًير لئلفذيرح والري رفية ( & T
 )Dلك ي نييي بل يية نت ي يرات ي ه ضوكنيية الرييركرت والننررمييرت العيتييية والننررمييرت االجتنر ييية،
ويتي ضمرب القينة ال ةمية لك

رن ني تة الةوان لك رركة مى ضاة ،ي يتي تضوي

تة القيي

لى تيي نةيررية ،وعةيا تلي تجنيو القييي النةيرريية ال بل ية ،يي ترتيب الريركرت تجرز ًليير وفقًير لفيتة القييي
النةيررية النجنةة لم بلث وان .
ب-الرطوة ال رجيةه النجنوع الكي ه
طيير إلج يراا النمييت الكي ي  ،والييتي يةتنييا مييى نذييرار نمييتقمة
يييتي ارتيييرر الرييركرت األ مييى جقر ً

لمنةمونييرت ،واألرعييرر ضييو الرييركرت ،والت ي يييتي امييتراانفر ف ي تقيياير األااا ال ةم ي لمرييركرت ف ي

اإلفذييرح والري رفية ،وتضذي الرييركرت مييى جقييرط تتيراوح عيييي  50جقييرط لييى جقطيية واضيياة في ضرليية
األااا الميئ لئلفذرح والر رفية ،وتضذ ك رركة مى نجنوع كي

جفرت .

ج-الرطوة ال رل ةه النجنوع النركبه
يتي الضذيو

ميى يتا النجنيوع نيي ريبل جنيو جقيرط النجنيوع الكني لمريركة ،وجقيرط النجنيوع

الكي  ،ويتي ترتيب الرركرت وارتيرر أ مى  30رركة وفقًر لنجنوع الجقرط الجفرت .
ا-الرطوة الراعةةه الوزي الجفرت ه
تضذ ك رركة مى وزجفر الجفرت ف النءرر ،والتي يتوت

ك ني الننررمرت العيتية واالجتنر ية والضوكنة.
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)3

ضمرب النءرر النذري لمنمتولية االجتنر ية والعيتية وضوكنة الرركرته
يتي ضمرب النءرر وفقًر لنجفجية مترجار عورز ف ضمرب النءررات الموتية كنر يم ه
صيمة المؤشر= صيمة مؤشر السوق في الفترة ت /القاسم في الفترة ت.

 2/82أهمية المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات:
يتضت نيي نكوجيرت النءرير النذيري لمنميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت أجيه يقيوي

مييى ترتيييب الر ييركرت طعقًيير لنيياى تطعي ييق ييتة الرييركرت لقوا ييا الضوكنيية والنمييتولية االجتنر ي يية
وضنرية العيتة .وترجو أ نية تا النءرر فينر يم ه
 -2ينكييي امييترااي النءريير في تيييرس ضجييي النةمونييرت التي تتيضفيير الرييركرت نييي رييبل اإلفذييرح
االرتيرري ي ننررمرتفر فينر يرص الضوكنية والعيتية والنميتولية االجتنر يية ،وعرلتيرل تضمييي

اإلفذرح والر رفية ف التقررير النرلية.

 -1يةتعر النءرير ضينري أال يكيوي تييري الريركة عياور اجتنير

أو عيتي جيرتع يي تيرار فيراي تيا

يت ير عت ير ال را أو الظرو  ،واجنر يكوي لمقرار اجةكرس يجرع
وميينةتفر عرلمييوق ننيير يةج ي أي الرييركة مييو

األج الطوي لنر لتل ني اجةكرس يجرع

مى أ نر الريركة ورعضيتفير

تمتييزي عرلعةييا االجتنيير

مى جترتع أ نر الرركة(.)2

 -3يمي يير ي النءري يير ف ي ي زيي ييراة روح النجرفمي يية عي يييي الري ييركرت ف ي ي

ف ي كرفيية ت ارراتفيير ف ي

طي ييرر اضت ي يراي توا ي ييا النمي ييتولية

االجتنر ييية لمرييركرت (اضت يراي ضقييوق العيتيية ،واضت يراي ضقييوق اإلجمييري ،واضت يراي ضقييوق الةييرنميي،

والعةا ي أي نةرنبلت عفر رعفة فمرا).

 -4يميير ا النءريير الجفييرز النذ يرف ف ي ترريييا ت ي اررات االتتنييري ،فيجييب أي يت كييا العج ي تع ي أي
ين ييجت الق ييرض ألي ر ييركة ن ييي تطعيقف يير لمنم ييتولية االجتنر ي يية والعيتي يية وذلي ييرت الضوكن يية تعي ي

ضذولفر مى القرض(.)1

 -5ترييجيو الر ييركرت النقي يياة عرلعورذ يية النذي يرية مييى االلتييزاي عرلنع ييرائ الةر يير لبلت ييرق الة ييرلن
لمنمتولية االجتنر ية لنجظنرت األ نر لؤلني النتضاة ،والت يجب ن ار رتفير عريك ييون

جيا

1

- The Egyptian exchange, (2010), "methodology of S&P/ EGX ESG index for Egyptian exchange", pp 15.
2

- UNCTAD, (2003), "corporate social responsibility". United nations, new York and Geneva, pp. 1:15.
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اترييرت كرفيية الق ي اررات ووضييو اإلمييتراتيجيرت ،ونضروليية االنتجييرع ييي قييا ذ ي قرت تجررييية نييو
الرركرت الت ال تضتري ك أو عةض النةريير النتةمقة عضقوق اإلجمري والةنر والنضرفظة مى

العيتة ونكرفضة ال مرا(.)2

 -6يمر ا النءرر ف تضميي جظري تقييي أااا الرركرت عاالً ني النءررات الت تةتنا ميى القيواتي
النرلييية الضرلييية فقييط .فرلنءريير ي يرعط عيييي أااا الرييركة ف ي نجيير العيتيية والنمييتولية االجتنر ييية

والضوكنة وأااا الرركة ف موق األوراق النرلية(.)1

 -7يمر ا الرركة ف

اارة النررطر الت تواجففر.

 2/82أهمية اإلفصاح عرن محتويرات المؤشرر المصرري لممسرئولية االجتماعيرة والبيئيرة وحوكمرة
الشركات في ترشيد ص اررات المستثمرين في األوراق المالية:
ض يياا نجم ييس نة ييريير النضرم ييعة النرلي يية األنريكي ي ( )FASBأ يياا
الن ر ين رتي ( )2الذرار ري  2978ف

التق ييررير النرلي يية في ي العي ييري

نااا ك ني النمت نريي الضيرلييي والنتيوتةيي واليااتجيي

عرلنةمون ييرت الن ي يياة التي ي تم يير ا ي م ييى اتر ييرت القي ي اررات الرر ييياة ،وعضي ييث تك ييوي ييتة النةمون ييرت

ن فوني يية لني ييي يمي ييترانفر وأي تني ييا ي ييتة الق ي يواتي والتقي ييررير ك ي يبلً ني ييي النمي ييت نريي والي ييااتجيي ونيي يير ي
عرلنةمونييرت ييي التييافقرت الجقاييية والةرتييا النتوتييو الضذييو

ميييه نييي امييت نرراتفي أو ال واتييا مييى

أنوالفي الت أترضو ر .كنر يجب أي توضت ك نر يتةمق عضقوق النمكية وضقوق ال ير وأية التزانرت

أيضيير ط ييرق
أرييرى عرإلضييرفة لييى أ يير الةنميييرت واألضييااث االتتذ ييراية مييى ييتة الضق ييوق .وتعيييي ً
الضذو مى النوارا وكي ية امتراانفر ف رك أذو نرتم ة وكتل أية نةمونرت ت ييا في تقيييي
األااا والتجعء عرألرعرح النمتقعمية(.)3

وتجعييو أ نييية التقييررير النرلييية نييي أجفيير تميير ا النمييت نريي والنقرضيييي والةايييا نييي الجفييرت تات

الةبلتيية ف ي اترييرت ت ارراتفيير االتتذييراية الررييياة ،ضيييث تةتعيير القيواتي النرلييية ضمييب نةيييرر النضرمييعة
1

- Amaeshi, Kenneth. (2008), "accounting for variations in representations of ESG risks in variations
capitalism" financial markets and environmental governance workshop, oxford university, may, p.10.

-

2

Financial accounting standards board (2006). "conceptual framework for financial reporting" objective
of financial reporting and qualitative characteristics of decision useful financial reporting, FAS, financial
accounting series, no. 1260- 001, FASB, July 6.
 -3و ازرة االميت نرر ،معايير المحاسبة المصرية ،معيار المحاسبة المصرري األول :عررا القروائم الماليرة ،تيرار وزيير االميت نرر رتيي 143
لمجة  ،1006النطرعو األنيرية ،القر رة.1006 ،

22

الفصل األول :طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة

النذري األو ع جفر رض نيرل

يكمي لمنركيز النيرل لمنجري ة والةنمييرت التي تقيوي عفير ،والفيا

نييي ييتة الق يواتي النرلييية تات األن يراض الةرنيية ييو تقييايي النةمونييرت ضييو النركييز النييرل لمنجر ي ة
وأااتفر وتافقرتفر الجقاية ،وتةتعر تة النةمونرت ن ياة لقطرع ريض ني النمترانيي جا اتريرت ي

الق اررات االتتذراية(.)2

وف اآلوجة األريرة تزايات االجتقراات النوجفة لمقواتي النرلية عضية فر ونضاوايية نةمونرتفير ،ننير

أاى لرمق جو ني اي الرضر ي القواتي النرلية ،وعرلترل التركي في نياى تيارة نةمونيرت القيواتي

النرلية مى تقايي النياربلت النجرميعة والنبلتنية لجنيرتج تي اررات النميترانيي وعرلتيرل اضتنرليية ياي
الررييا ف ي الق ي اررات االتتذييراية النةتنيياة مييى ييتة النةمونييرت .فرلنةمونييرت الت ي تقييانفر التقييررير
النرلية الضرلية لى النجتنو لي تةا كرفية ألنراض ضوكنة الرركرت ونمتوليتفر العيتية واالجتنر ية،

و مى تا ف ي اا كعير ني األط ار

أذضرب النذرلت عااوا التركيز مى عضوث نضرمعة التجنية

النمتاانة  Sustainability Accountingوتطعيقرتفر ،والت تتضني الةوان العيتية واالتتذراية
الررنمة ،وكتل الجواجب االجتنر ية الضرورية واألمرمية لمتجنية النمتاانة(.)1

ولتل أذعضت عضوث التجنية النمتاانة ونكرفضة ال مرا النرل وضوكنة الرركرت واضتراي ضقوق
اإلجمييري والنمييتولية االجتنر ييية تتذييار نكرجيية عييررزة وعرل يية األ نييية ف ي ال كيير النضرمييع عمييعب
بلتتفر الو يقة عرلاور النضرمع ف النجتنو ،ننر أاى لى زييراة الضرجية لتيوفير العيرجيرت النبلتنية
ي الضوكنة والنميتولية االجتنر يية لنميتران التقيررير النرليية ،وتلي ع يرض تقيييي أااا الريركرت

في

ييتا النجيير  ،فمقييا أذييعت جيير ا تنييري واضييت عرلتجنييية النمييتاانة و ييتا يةتعيير النضيير الرتيمي

لمت ييير الذييجر

رييبل الرنميييي ييري القرانيية ،لييتل يوجييا جنييو ف ي طمييب الرييركرت والنءممييرت

االمت نررية ل في أ رر ير النرليية( ،)3في ي ريركة تميةى لبلجطيبلق وتضقييق األرعيرح العيا أي تميةى ألي

1

- United nations conference on trade and development (1999), "accounting and financial reporting for
environment costs and liabilities", (UNCTAB/ TTE/ EDS/ 4). New York and Geneva: U.N publications:
http://www.unctad.org/templates/webflyer.as.
ينكي الرجوع لىه

-

2

United nations (2003) "the handbook of national accounting: integrated environmental and economic
accounting", united nations.
3

- Ariyoshi, noritoshi & moriguchi, uichi, (2005) "the development of environmental accounting
frameworks and indicators for measuring sustainability in japan, OECD meeting on accounting
frameworks to measure sustainable development" OECD, Paris, 14-16 may.
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يكوي لفر تعو نجتنة ني ربل تطعيق توا ا ون ر يي النمتولية االجتنر يية ،ضييث أي الريركرت

أذعضت نطرلعة الييوي عرإلفذيرح يي أااتفير في نجير النميتولية االجتنر يية ضيرفة ليى اإلفذيرح
ي تواتنفر النرلية .كنر أي تطعيق الرركرت لمنمتولية االجتنر ية ميمر ا ر مى جتب النزيا ني

االمت نررات ،فقيا أوضيضت ضياى الا ارميرت أي  %22نيي األنيوا النترضية لبلميت نرر في الوالييرت

النتضاة األنريكية نوجواة اار الرركرت الت تطعق عرانع النمتولية االجتنر ية(.)2

ون ييي الر ييك الت ييرل ينك ييي توض يييت أ ني يية اإلفذ ييرح ييي نضتوي ييرت النءر يير النذ ييري لمنم ييتولية
االجتنر ية والعيتية وضوكنة الرركرت لمنمت نريي ف األوراق النرليةه

-

1

Beretta, s. & bozzolan, s. (2004). "a framework for the international journal of accounting" vol. 39, pp.
265-288.
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رك ()5
أهمية إفصاحات المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية
وحوكمة الشركات لممستثمرين في األوراق المالية
المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات

نةريير ضوكنة

النمتولية

الرركرت

االجتنر ية



ضنرية ضقوق النمر نيي



النةرنمة النتمروية عيي



تر يض تكم ة رأس النر
تقمي فجوة تنر



النمر نيي






األط ار

نمتوليرت و يك ولجري نجمس



النةمونرت

اإلفذرح والر رفية
أذضرب النذرلت







اارة النررطر



امتن اررية الرركة وجنو ر



تقمي الترتت ف جنرتج
التجعء

اإلاارة

ص اررات المستثمرين في األوراق المالية

29

نةريير األااا العيت
نةريير الةن والةبلترت
الةنرلية



نةريير الةن النجتنة
واضتراي ضقوق اإلجمري



نةريير أربلتيرت األ نر



نةريير ضنرية النمتفمكيي
وتطوير جظي اإلجترج
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ونييي الرييك المييرعق يررررل الباحرررث اجييه ينكييي تمريييص أ نييية النءريير النذييري لمنمييتولية
االجتنر ية والعيتية وضوكنة الرركرت النمت نريي ف األوراق النرلية فينر يم ه
 -2ي اإل ييبلي ييي نةمونييرت النمييتولية االجتنر ييية والعيتييية وضوكنيية الرييركرت يييءاي ل ييى
تضييق فجوة النةمونرت عيي اإلاارة ونميتران التقيررير النرليية ،وعرلتيرل تضقييق اإلفذيرح

والر ي رفية عرذييوص النمييتولية االجتنر ييية والضوكنيية واضت يراي ضقييوق اإلجمييري وأربلتي ييرت
يجرعير ميى تقياير النميت نريي لمقينية الميوتية لمريركرت واتعيرلفي ميى
األ نر ننر يجةكس
ً
االمت نرر ف أمفي تم الرركرت.

 -1يم يير ا اإلفذ ييرح ييي نةمون ييرت النم ييتولية االجتنر ي يية والعيتي يية وضوكن يية الر ييركرت في ي

تر يض تكم ة رأس النر  ،ضيث تءاي زيراة ارجة اإلفذيرح جفير ليى تر ييض ارجية ياي

تنر ي النةمونييرت عيييي النمييت نريي واإلاارة ،ننيير يييءاي لييى زيييراة الميييولة ف ي مييوق رأس
النيير وزيييراة الطمييب مييى األوراق النرلييية لمرييركة ،األنيير الييتي يييءاي لييى تر يييض تكم يية

الةنميرت ،ننر يجةكس مى تر يض تكم ة رأس النر .

 -3يعيييي اإلفذييرح ييي نةمونييرت النمييتولية االجتنر ييية والعيتييية وضوكن ية الرييركرت لؤلط ي ار
أذضرب النذمضة نياى توافيق الريركة نيو التريريةرت والقيواجيي وارريراات يتيرت اإلري ار
والرترع يية م ييى أمي يواق األوراق النرلي يية ،نن يير يع ييث روح الطن جيج يية ل يياى األطي ي ار

أذ ييضرب

النذمضة عرذوص نمتقع وامتن اررية الرركة.

 -4يمر ا اإلفذرح ي نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت لؤلطي ار

أذييضرب النذييمضة ف ي تقييييي أااا الرييركة ف ي األجي الطوي ي ف ي ظ ي االلت يزاي عرلتر يريةرت
العيتييية ون ار ييرة النمييتولية االجتنر ييية وااللت يزاي عرلنعييرائ الاولييية لضوكنيية الرييركة وعرلتييرل
تقييي أااا الرركة ف التجنية النمتاانة.

 -5يمر ا اإلفذرح يي نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت األطي ار

أذ ييضرب النذ ييمضة في ي تقي يييي اآل ييرر الم ييمعية جتيج يية تي ييري الر ييركة عننررم ييرت م ييمعية تج ييرة
النجتنو ننر ينكجفي ني تقاير تينية االلت ازنيرت النضتنمية ونير يترتيب مي تلي نيي تيافقرت
جقاية رررجة نمتقعمية نضتنمة.

 -6يمر ا اإلفذرح يي نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت األطي ار
أذييضرب النذييمضة ف ي تقييييي نيياى وفييرا الرييركة عنمييتوليرتفر تجييرة النجتنييو واضت يراي ضقييوق
اإلجمييري ،ننيير يجييتب االمييت نررات الت ي تفييتي عضنرييية العيتيية والض ييرظ ميفيير ،وزيييراة تعيير

الةنيبلا ميى نجتجيرت الريركة ،وعرلتيرل زيييراة نعيةرتفير األنير اليتي يء مفير لبلميتن اررية في
22
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النمييتقع

ييبلوة م ييى زيييراة اإلتعيير جض ييو االمييت نرر في ي أمييفنفر ننيير ي ييء ر يجرعي يرً مي ي

نركز ر النرل .

 -7يييوفر اإلفذييرح ييي نةمونييرت النمييتولية االجتنر ييية والعيتييية وضوكنيية الرييركرت لمنضمميييي
النييرلييي عةييض النةمونييرت الضييرورية جييا عجييرا جنييرتج التجعييء النتةمقيية عرألرعييرح النمييتقعمية
والميييولة ،ضيييث أجييه جييا عجييرا جنييرتج التجعييء يءرييت ف ي اال تعييرر ظييرو

يياي الت كييا ن ي

نري ييرطر الةنميي ييرت والنري ييرطر النرليي يية والنري ييرطر العيتيي يية ،وعرلتي ييرل ف ي ي ي تي ييوفير نةموني ييرت
النمتولية االجتنر ية والعيتية ونمتوى الضوكنة يةن

ميى تر ييض التريتت لياى النضممييي

النرلييي جا عجرا تة الجنرتج.

 -8يمر ا اإلفذرح ي نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت لؤلطي ار
أذضرب النذمضة ف تقييي ك راة الميرمرت التنويمية واالمت نررية لمرركة.

28

الفصل األول :طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة

خالصة الفصل األول
 تري العرضث عرمتةراض ن فوي التجنية النمتاانة ،ضيث تي تةريالت ي تتضييني انييرج األ يياا

التجنية النميتاانة ع جفير التجنيية

االتتذييراية واالجتنر ييية والعيتييية لمنجتنييو نييي اج ي تةظيييي رفر ييية

اإلجمري ف الوتت الضرضر اوي النمرس عقارة األجير النقعمة مى تمعية اضتيرجرتفر .

 -كنر امتةراض العرضث نجرالت وأعةرا التجنية النمتاانة ،ضيث ضاا نءتنر القنة الةيرلن لمتجنيية

النمتاانة ف جو رجمعرج ري  1001نجرالت التجنية النمتاانة ع بل ة أعةرا رتيمة
العةييا العيت ي  ،العةييا االتتذييراي ،العةييا االجتنيير

ه

 ،وتييري العرضييث ع ضييرفة عةييا جايييا و ييو العةييا

التكجولييوج و ييو العةييا الييتي يفييتي عييرلتضو لييى تكجولوجييير أجظ ي

وأك ي تييءاى لييى تيييري النجتنييو

عرمترااي أت تار ني الطرتة والنوارا.

 -كنيير تييري العرضييث عرمييتةراض نعييرائ وجواجييب التجنييية النمييتاانة ف ي الرييركرت ،ضيييث امييتةرض

العرضييث مييتة نعييرائ ررذيية عرلتجنييية النمييتاانة والت ي يجييب م يى الرييركرت االلت يزاي عفيير وتطعيقفيير

و ىه

 النعاأ األو ه تج يت الننررمرت األربلتية والنضرفظة ميفر و مى جظي ضوكنة النجردت.
 النعاأ ال رج ه انع ا تعررات التجنية النمتاانة ف

نمية اتررت الق اررات اار النجر ة.

 ا ي ييي ضقي ييوق اإلجمي ييري األمرمي ييية واضت ي يراي ال قرفي ييرت والةي ييراات والقي يييي ف ي ي جنيي ييو أذي ييضرب
النذرلت.

 تج يت امتراتيجيرت اارة الرطر مى أمرس نةمونرت منية ذضيضة وممينة.
 العضث مى التضميي النمتنر لؤلااا العيت .

 النعاأ المراسه النمر نة ف التجنيية االجتنر يية واالتتذيراية والنءمميية لمنجتنةيرت التي
تةن النجر ة فيفر.
 كنيير تييري العرضييث ع ضييرفة نعيياأ مييرعو و ييو تقييايي تقييررير ييي التجنييية النمييتاانة تتذ يوالر رفية لؤلط ار

النمت ياة (األط ار

الاارمية واألط ار

عرل ةرلييية

الرررجية).

 كنر امتةراض العرضث جواجب التجنية النمتاانة ف الرركرت ،و ي أرعو جواجب كنر يم هالجرجب النرل  ،الت ير االجتنر

 ،الت ير العيت  ،قرفة النجظنة.
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 -وامتةرض العرضث رطوات ونراض التجنية النمتاانة ف الرركرت ،ضيث جير رنيس رطيوات

لتج يت التجنية النمتاانة مى نمتوى الرركرت يه أ -وضو الرءية ،ب -ترذيص النوارا،

ج -وضو نقرييس األااا ،ا -تج يت الرطط اإلمتراتيجية ،ي -توذي الجترتع ألذضرب النذرلت،

واي جر

بلث نراض لتطعيق ن فوي التجنية النمتاانة فى الرركرت ي ه

أ -االلتزاي ،ب -اي األضرار ،ج -االمتاانة.
 كني يير ام ي ييتةرض العرض ي ييث أيض ي يير األجر ي ييطة تات األ ي يير م ي ييى التجني ي يية النم ي ييتاانة في ي ي الر ي ييركرت،والنءررات األمرمية الت يتي ني ربللفر تقييي األااا االجتنر

والعيت ف الرركرت.

 وامتةرض العرضث أيضر نجرالت النمتولية العيتيية واالجتنر يية لمنجري ة و يي  4نجيرالت أمرمييةيه

أ  -نجر النوارا الطعيةية والنمر نرت العيتية.
ب -نجر النمر نة الةرنة.
ج -نجر النوارا العررية.
ا -نجر نمر نرت النجتع أو الرانة.
 -كنر امتةرض العرضث تقررير التجنية النمتاانة فى الرركرت وكي ية وأ نية ونزاير االفذرح يي

نةمونرت التجنية النمتاانة ف رك تقررير االمتاانة الررص عرلرركة.

 -وامتةرض العرضث أيضر ناار تطوير النضرمعة ي التجنية النمتاانة في الريركرت و يي يبلث

ناار كنر يم ه

أ -النار األو ه نار ني الاار

ل الرررج.

ب -النار ال رج ه نار ني الرررج ل الاار .
ج -النار ال رلثه النار النزاوج.
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 -وامييتةرض العرضييث القيييرس النضرمييع لمتجنييية النمييتاانة ف ي الرييركرت ،وكي ييية تيييرس مييفرنرت

األجرييطة الت ي ت يرتعط عييرألااا العيت ي واالجتنيير

لمنجر ي ة والت ي تييء ر مييى مييفرنرت النجرييدت ف ي

تضقيق التجنية النمتاانة.
 وأري ار امتةرض العرضث النءرر النذري لنمتولية الرركرت ي التجنية النمتاانة ،والتي يةتعرأو نءرر مى نمتوى فريقيير والياو الةرعيية وال يرج

رلنييرً عةيا نءرير الفجيا ،واميتةرض العرضيث

أيض يير ن ف ييوي النضت ييوى النةمون ييرتى لمنءر يير النذ ييري لنم ييتولية الر ييركرت ،كن يير ام ييتةرض العرض ييث
نراض تقييي أااا الرركرت عرمترااي النءرر النذري لمتجنية النمتاانة ونكوجرت النءرير النذيري

لنمييتولية الرييركرت ،وتييري العرضييث عتمريييص أ نييية النءريير النذييري لمنمييتولية االجتنر ييية والعيتييية
وضوكنة الرركرت النمت نريي ف األوراق النرلية فى نرج جقرط.

 -وم يييقوي العرض ييث في ي ال ذي ي ال ييرج عرلا ارم يية الةنمي يية والتي ي تف ييا

الىقي ييرس النءر يير النذ ييري

لنم ييتولية الر ييركرت م ييى التجني يية النم ييتاانة في ي الر ييركرت النقي يياة عرلعورذ يية النذييرية ،ضي ييث ت ييري
العرضث ع رت يجة نن مة ف نتومط جمب الت ييرات في أميةرر األميفي لةيجية نكوجية نيي  60ريركة
نن م يية ف ييى جني ييو ر ييركرت النءر يير النقي يياة عرلعورذ يية النذي يرية و يياا ر  30ر ييركة (،)ESG30
عرإلضييرفة الييى  30رييركة أرييرى نييي رييررج النءريير نييي رييركرت ( ،)EGX70وتل ي لتضايييا ت ي ير
النءرر النذري لنمتولية الرركرت مى التجنية النمتاانة ف

تة الرركرت.

 ضيث ميقوي العرضث عتقميي الارامة الةنمية الى رقيي نرهأ -الشق األوله و و

ااا  60ترتنة امتقذرا لمبيانات الفعمية الررذة عتطعيق النءرر النذرى

لنمييتولية الرييركرت ونيياى تطعيقييه اار ي

ييتة الرييركرت ( 60رييركة) ،ويييتي اإلجرعيية ميفيير عوامييطة

الناير النرلى النمءو عفتة الرركرت.
ب -الشررق الثررانىه تطعيييق جنييوتج كني (نمرروذج دوبونررت) و ييو جنييوتج يقييوي عتضايييا األااا النييرلى
ااري

ييتة الرييركرت ،ضيييث ينكييي تضايييا األااا النييرلى لفييتة الرييركرت نييي رييبل نةييا الةرتييا ضييق

النمكي يية وال ييتى ين ي ي المتغيرررر الترررابع ،والمتغيررررات المسرررتقمة والتي ي تن ي ي توا ييا ونة ييريير ضوكن يية

الر ييركرت والنم ييتولية االجتنر ي يية والنم ييتولية العيتي يية وضج ييي األذ ييو عرلر ييركة ونة ييا الةرت ييا م ييى
األذو وك رفة رأس النر وار التر ي والرافةة النرلية.
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الفصل الثانى
التحليل اإلحصائي للبيانات األولية
( )1تمهيد
ت ممن تلم م

تألسم م ل ل تلت ممس ت ممن تس ممت ت ى ممس إ تبم م ا تلف مما

إجم م تا تل تلتل م م تإللصم م

تلبلث م  ،ب م ب بتل م إج م تا تل بس م ل ل تلتل م تإللص م
تإللص م تل صممفس تإللص م تلتل ممس ،ل ممل تل م

تلتممس تتباى م تلب لممل ممس م

تلتل م إلل تإللص م

تل صممف

قم

 :تل ت سط تللس بس  ،تإلللاتف ا اى  ،تل طأ تل ا اى  ،ا م تخ متإلف،
تإللت م ت لتل م م
لق م

صم م

تلا م ع ممس تألصم ،

تلتشب  ،تل تا ا تل ل ،

ام

تلشمما ل ل م

تلا م ع ممس لممة تل
ام ا ل

ى تطب مة و تعم

تخجت ع م  ،تل سممؤل عم تلتل م تلب م  .صممف

م  ،ث م با

م  :لجممن
تل م ،

م

م تلشما ل ،تل سمؤل عم تلتل م

إاتبم ط ب اسم

ل ل تل ؤشا تل صاى ل س ل تلشا ل ب
تل ط ممس تل تام م لق م م

ا م

ع لم م تلبل ممل  ،ثممن تس ممت تن بسم م ل إ تبم م ا م م جا ف سم م ال ف

م ى إعت تل م ت م ممر تل تب ماتل تلبلث م ل ؤش ماتل ص م

تلشمما  ،ام

م

لق م

ال م تلاإلوم بم

ضبط تأل ت تل لس ،بسم ل تل م تخللم تا

لم م ل تل ؤش مما تل ص مماى ل سم م ل تلش مما ل ع ممس

تلت ممأث ا تل الم م ى ل

ض ممبط تأل ت تل م م لس بىم م  ،ب م م تا إ تبم م ا بلف ا لبم م

لق م م

ثبم م ل صم م ة لتم م ى تس ممتب

تل اتس ..

( )2إجراءات وأسالية التحليل اإلحصائي
تتبر تلب لل تإلج تا تل تلت ل إلت ن تلتل

تإللص

ل بلل:

(أ) مرحلة إدخال ومعالجة الثيانات
و ن تلب لل ب اتجا تست اة تخستب
ت م م م تل ؤش م مما  36 ،ESG30ش م مما

ع و  66تست اة لا  66شما
ممم

م م م ا تل ؤش م مما  )EGX70ل تأ م م م
66

 36شما

م

م م م ت ت لىم م م
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صممإلل تى إل م

ل ممل تممن تسممتبا تخسممت اتل تلتم خ تت م ت ا

تلب لم ل تلتل م تإللصم

بى م تلشمما ط تلإلم م ع م و  3تسممت اتل لا م  3شمما ل ،ثممن و م ن بت م ا تا ممم) تل تب ماتل
ق م م ر لبال م م

تلب ل م م ل ثم ممن تفا بى م م ب لل سم ممل ت ل م م

تللم م م تإللص م م

ل ا م م ن تخجت ع م م

) Statistical Package for Social Sciences (SPSSم إط م ا ملممو تممن ت م
تل تب اتل تلت ل :
 -1المتغيرات المستقمة :
تشت

تل تب اتل تل ستق ع س



تطب ة و تع



تل سؤل ع تلتل

تخجت ع .



تل سؤل ع تلتل

.



ا ال

ل ل تل ؤشا تل صاى ل س ل تلشا ل ل

تلب

:

تلشا ل.

تل غ ا تن تلطب ا للجن تلشا .



ا

تلا



ث

با

ع س تألص .
تل



تلتشب .



تل تا ا تل ل .

.

 -2المتغير التابع:
تلا

ت ث تل تب ا تلت بر تل فُسَّا س ا

ع س لة تل

ب لشا ل ل تلبلل.

(ب) مرحلة اإلحصاءات الوصفية:
و م م ن تلب لم ممل ب سم ممت تا تل ق م م

تل صم ممف ل م م

تإللص م م

تإلللاتف تل ا اى ،تل طمأ تل ا م اى ،ا م تخ متإلف،
س ال ف لتل

ص

ع ل تلبلل ،لق

م م  :تل ت سم ممط تللس م م بس،

ا م تإللتم ت  ،ت تبم ا م جا ف

ى إعت تل ت م ر تل تب اتل تلبلث .
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(ج) األسالية اإلحصائية المستخذمة:
تلت ل :

تن تست تن تألس ل ل تإللص

 -)1اإلحصاء الوصفى ): )Descriptive Statistics
تل قم م

تشم م

تإللصم م

ا م تخ ممتإلف ،لتل م
تطب ة و تع
تلب

ا ال

تل ص ممف

صم

مم

م م  :تل ت س ممط تللسم م بس ،تإلللم ماتف تل ا م م اى،

ع ل م تلبلممل م ل ممل م ى ت م ت ا تإل ص م

تلشا ل ،تل سؤل ع تلتل

عم

مى

تخجت ع م  ،تل سمؤل عم تلتل م

.

 -)2أسموب إختبار كمومجروف سميرنوف : Kolmogorov-Smirnov
لق م
تلا

م ى إعت تل م ت م ممر ؤشماتل صم

ع س تألص ،

ا

تلا

تلشمما ل ل م

ع س لة تل

با

 ،ث

م  :لجمن تلشمما  ،ام
،

تل

م تلتشمب  ،تل تا ام

تل ل .
 -)3مصفوفة إرتباط بيرسون : Pearson Correlation Matrix
ال

لق

ل ل تل ؤشما تل صماى ل سم ل تلشما ل بم

تلاإلو ب

ضمبط تأل ت

تل لس.
 -)4أسموب االنحدار الخطي المتعدد :Multiple Linear Regression
ملممو لتل م تلتممأث ا تل الم ى ل

تلتل

 :تطب ة و تع
تلب

ا ال

لم ل تل ؤشمما تل صمماى ل سم ل تلشمما ل تل تا قم ب م

تلشما ل ،تل سمؤل عم تلتل م تخجت ع م  ،تل سمؤل عم

ع س ضبط تأل ت تل لس بى مر جم

لجن تلشا  ،ا

تلا

ع س تألص

 ،ث

با

تل تب ماتل تلاو ب م ل م

تل

،

تلتشب

م  :ل غم ات ن

 ،تل تا ا تل ل .

 -)4إختبار ألفاكرونباخ : Cronbach's alpha
لق م م

ثبم م ل تإلتسم م ة تلم م ت س ألبام م تلبل ممل تل س ممتق

تستب

تل اتس .
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(د) ثبات وصدق المحتوى لمتغيرات البحث:
جدول رقم ()1-2
معامل الثبات والصدق الذاتى ألبعاد المؤشر المصري لمسئولية الشركات بأستخدام معامل
الثبات الفاكرونباخ
أبعاد المؤشر المصري لمسئولية الشركات

م

ا ال

1

تطب ة و تع

2

تل سؤل ع تلتل

تخجت ع .

3

تل سؤل ع تلتل

.

تلب

تلشا ل.

إج لس تب اتل تلبلل

تضم

م تلجم

اومن  )1-2ب

ا م تلثبم ل تلف ا لبم

معامل

معامل

الثبات

الصدق

6.892

6.945

6.873

6.934

6.917

6.958

6.929

6.964

 ، Cronbach's alphaلق م

ثب م ل تل لت م ى تإلتس م ة تل م ت س ألج م لس ببا م تل ؤشمما تل صمماو ل س م ل تلشمما ل و م ب م
)6.929

م م

ع ممس تلثبم ل تل اتفممر لا لم تل تاسم  ،تأل مما تلمممى تلا م

تلمتتس م م م تلجما تلتاب ا ل ا
بم

تلثب ل م م م ل لتم ى ق م

إتج وم ل تل ستقصمس ت تا ىمن ل مل

 ،)6.964ومممت وم سممج بع ممس ثبم ل ل لتم ى ببام تل تاسم بم

تلتل م م تلب م م  ،تطب ممة و تعم م

ام م ا ل

م

م  :تل سممؤل عم

م م تلش مما ل ،تل س ممؤل عم م تلتل م م تخجت ع م م ،

ب ام إلل ثبم ل  )6.873 ، )6.892 ، )6.917ع ممس تلتات ممل ،ع م ر بممأ

ب با

بثماة ع ممس تلصم ة

 )6.76ل خل ع س ج ة ثب ل بستج ب ل تل ستفصس ب تا ىن.
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( )3توصيف عينة الثحث:
با

ت ص تلب لل إلس تل

س ل فما تل ع لم تلبلمل ب سمت تن تإللصم تل صمف

سبة تإلش اة إل ه ملو ع س تللل تلت ل :

( )1-3-3اإلحصاء الوصفي للمتغيرات الديموجرافية:
ش
ملو

تأللص تل صف ل تب اتل تل
تلج ت

م

ج تا

تل ؤوم تلا مس ،لم ع تلقطم ع) ،

اون ( )1-2إلس (.)3-2

أ) حسب المؤهل العممى:
جدول رقم ()2-2
توزيع مفردات عينة البحث حسب المؤهل العممى

التكرار

%

الترتيب

م
1

البكالوريوس

7

1.21

1

.

دبلوم الدراسات العليا

6

1.21

4

1

الماجستير

.6

4126

1

4

الدكتوراه

11

1126

.

57

177

ممممممم

المؤهل العممى

المجمــوع
تض

تلج

إلممس ب تلل ص م

اون  )1-1ب ت م ر فا تل ع ل تلبلمل لسمل تل ؤوم تلا مس تشم ا
ع ممس اج م تل جسممت ا ل م م

ع ممس اجم م تلم م ت اتن بلس ممب
 ، )%12.3ب م م ترا تلل صم م

لسممب

 ، )%31.6ث ممن تلل صم م

، )%45.6

ع ممس اجم م تلب م م ل ا

ع ممس ب م م ن تل تاسم م ل تلا م م بلس ممب

إج لس فا تل ع ل تلبلل.
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ب) حسب نوع القطاع:
جدول رقم ()2-2
توزيع مفردات عينة البحث حسب نوع القطاع

التكرار

%

الترتيب

م
1

البنوك

1

121

1

.

الكيماويات

.

121

4

1

االتصاالت

1

121

1

4

الغاز والبترول

.

121

4

1

التشيد والبناء

1

14

.

6

الرعاية الصحية واألدوية

.

121

4

7

شركات صناعية

16

612.

1

1

استثمارات مالية

1

121

1

57

177

ممممممم

المؤهل العممى

المجمــوع
تض

تلج

اون  )2-2ب ت م ر فا تل ع ل تلبلل لسل ل ع تلقط ع تش ا إلمس

ب تلشمما ل تلصممل ع

لم م

لسممب

ى م شمما ل تلبل م

، )%63.2

 ، )%14ثممن وط م ع تلبل م و تإلسممتث اتل تل ل م بلسممب
تلب م م م تلبتم مما
تإلتص خل بلسب

تلاع م م تلصم ممل
 )%1.8قط

تأل م م بلسم ممب

 ، )%5.3ثممن وط م ع تل

مل

 )%3.5ل م ممإل لى م م  ،ب م م ترا وط م م ع

إج لس فا تل ع ل تلبلل.
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( )2-3-3اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحثية المستقلة والتابعة:
تل تب اتل تل ستق

تشت

 :تطب ة و تع

تلت با ع مس

ا ال

لم ل تل ؤشما تل صماى ل سم ل تلشما ل ل م

تلشا ل ،تل سم ل عم تلتل م تخجت ع م  ،تل سم ل عم

تلتل م تلب م م  ،تل غ م ا تن تلطب ا م للجممن تلش مما  ،ا م

تل

تلتشب  ،تل تا ا تل ل  ،ا

،

ت و تل

تل

تلا

تلا م م ع ممس تألصم م  ،ث م م با

ع س لة تل

.

ل ل ع س تللل تلت ل :

 -1تطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات.
جدول رقم ()3-2
اإلحصاء الوصفى لبعد تطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات

م
1
2
3
4

المتوسط اإلنحراف

تل تب اتل
ا

ج

تلشا ل ب
طا ج
تتاا

تإل تاة بشف

تألسىن

ع س تل ستث ا ب

طا تخستث اتل تلت و

ب

لى تلشا

قن ج
بش

الحسابى المعيارى االختالف

تإل تاة ع س تلت ج ه تإلاش تخستاتت ج ل شا طبق ر لق تع ل
لقة ص ل ل

لج

تإل تاة بتش

ج

تإل تاة ل

ت

تل ج

ى ه

تأ

ا

قن ج

تإل تاة ب ضر لظ ن و ى ل اتجا تل ت

ملو ب لتا

ر لجل

تل اتجا تل ج ة ب لشا
ب لشا و

ستق ع

5

لجل تل اتجا تلق

6

ت تمن تلشا ب ا ا تل ل سب تل اتجا

معامل

ج

ت تاة تلشا

ملو ا ا بع ت تلتق ا ا تل ل
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الترتيب

4.56

6.56

16.98

5

4.66

6.86

26.64

12

4.67

6.48

16.19

2

4.54

6.56

11.66

6

4.46

6.56

11.28

8

3.18

1.34

42.13
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7

تن تخ ص

8

تن تخ ص

ع س س ل تج تا تل

9

تن تخ ص

ع س س ل تج تا تل لر تلتج اة ب ل ا

16

تن تخ ص

11

تن تخ ص

ع

12

تن تخ ص

تل

13

ع س س ل تج تا تل لظ ن تلبإلغ ل ت

ع و ة لمتو

تل

ل

ع
ل

ج تستقإلل

ج

ل تلاش ة تلفس

ل تل ت

ت تاة تلشا

اس ل تلج ة لل

ج

تلشا

تلشا ل

تإل تاة ا ل لج له

ل اتجر تل اج ل شا

تل ت سط تلا ن

م تلج م

تض م

4.25

6.76

17.96

11

4.35

6.58

13.38

9

3.96

6.65

16.49

16

4.65

6.48

16.36

3

4.61

6.49

16.64

4

4.35

6.48

11.67

7

4.98

6.13

2.66

1

4.35

6.15

3.39

ممممممم

اوممن  )3-2ب تتج و م ل فمما تل ع ل م تلبلممل و م بظىممال تتج و م ر

ع م ر لل م تل ت ق م تلت م ع ممس با م تطب ممة و تع م

م تلشمما ل  ،ملممو ب ت سممط

ام ا ل

لس بس وم اة  )4.35ب ا م إ متإلف ا م اى وم اة  ، )%3.39وم
بو م م تإلج ب م ع ممس تلتات ممل  :ج م تسممتقإلل
جم
تخ ص

تإل تاة بتشم

لجم

ع و ة لمتو

تلشما ل  ،ا م
تلشا ل ب
ملممو ب لتام

جم

جم
ج

تإل تاة ل م

مت

ل

م ل تاجممر تل م اج ل شمما  ،ق م ن

تل ج م

ت تاة تلشا  ،تن تخ ص

م

م ب ثما تلابم اتل

م تأ م
ع

ل

تل

ام  ،متن

ى مه بشم

اس ل تلج ة لل

تإل تاة ع مس تلت ج مه تإلاشم تخسمتاتت ج ل شما طبقم ر لق تعم ل

لقة ص ل ل

تألسىن ،ق ن ج

ممر لجلم تل اتجام تل جم ة ب لشمما  ،ممتن تخ صم
سممتق ع م

جم

73

م

تإل تاة ب ضر لظ ن و ى ل اتجام تل ت م
تل م

ا ل م لج لممه ،لجل م تل اتجا م تلق م ب لشمما و م

م

عم

جم

تإل تاة

ت تاة تلشمما  ،ملممو
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ب ا إلل ت متإلف ا ا م

قم تاو ، )%16.64 )%16.36 ، )%16.19 ، )%2.66

 )%11.28 ، )%11.67 ، )%11.66 ، )%16.98ع س تلت تل .
م تض م

اوممن  )3-2ب ض م ر ب بو م تلاب م اتل تلت م ل م مل ع ممس

م تلج م

فمما تل ع لم تلبلممل وممس  :ممتن تخ صم
تخ ص

عم س سم ل تجم تا تل

لم تلاشم ة تلفسم  ،ممتن

ع س سم ل تجم تا تل لمر تلتجم اة ب ل ا م ل تل ت م  ،متن تخ صم

تجم تا تل لظم ن تلبإلغم ل ت م تلشما  ،طما
ب م طا تخسمتث اتل تلتم وم تتاما

جم

تإل تاة بشمف

ت قم

عم س سم ل

ع مس تل سمتث ا ب م

لىم تلشما  ،ت تممن تلشما ب ام ا تل ل سمب تل اتجام

ممملو ا م ا بع م ت تلتق م ا ا تل ل م  ،و م

لممل ا م إلل تخ ممتإلف تل ا م او لىمممن تلاب م اتل

قم م م م م م م م تاو  ،)%42.13 ،)%26.64 ، )%17.96 ، )%16.49 ، )%13.38ع م م م م م م ممس
تلتات ل.
 -2المسئولية عن التنمية االجتماعية.
جدول رقم ()4-2
اإلحصاء الوصفى لبعد المسئولية عن التنمية االجتماعية لمشركات

تل تب اتل

م
1
2
3
4

المتوسط اإلنحراف

تل ظ تلشا ع س ت

صل تل ظف

إل

الحسابى المعيارى االختالف
عن س س ل و تع تلاع

تلصل
تس ون تلشا

س تل

تل جت ر تل ل س

إل

عن ب اتل تلقط ع

تلا ن

تل
ل ى تلشا س س ل تضل

تساس تلشا تلس تل

تا ة ب خستث اتل س تل جت ر

ى اتل تل ظف

معامل

إل ب تا

تلتط ا تل ظ فس
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الترتيب

4.58

6.56

16.88

4

4.65

6.79

19.46

9

4.46

6.57

12.77

6

4.65

6.48

16.36

3
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ص ل ج ر تخطاتف متل تلاإلو عل تت م و تااتتى

5

تاتعس تلشا

6

تق ن تلشا بلشا تق ا ا تل س ل تخجت ع ل شا ل

7

تق ن تلشا بم ة ت ة تل ا

8

تق ن تلشا ب ج تا تل اتس ل تخستقص

9
16
11
12
13

تساس تلشا ل لص

ل على عبا شب

ع س تلا

تخلتالل

لتق ن اج اض تلا إل

اض ه تخلتف ظ به

تساس تلشا تلس م ة تل ب ل تل لفق ع س ت ا ل تط ا تل ظف

تق ن تلشا ب إل ص

ع

ى تلت تم ى ب ل ت

تق ن تلشا ب إل ص

ع

ى تلت تم ى ب لس س ل تخجت ع

تلل

تلتشا ا ل تخجت ع

لظن ب تا

تخجت ع تل ص بى

تق ن تلشا ب إل ص

ع تلتباع ل تل ص بى تلس تل جت ر

تل ت سط تلا ن

تض م

م تلج م

ع ر لل تل ت ق تلت

4.44

6.56

11.28

5

3.62

1.61

33.43

12

4.76

6.46

9.82

2

3.77

1.17

36.89

11

4.72

6.45

9.61

1

4.65

6.48

16.36

3

4.11

6.62

15.65

8

4.36

6.66

13.88

7

3.32

6.91

27.43

16

4.21

6.23

5.45

ممممممم

اوممن  )4-2ب تتج و م ل فمما تل ع ل م تلبلممل و م بظىممال تتج و م ر
ع س با تل س ل ع تلتل

تخجت ع  ،ملو ب ت سط لس بس و اة

 )4.21ب ا م إ ممتإلف ا م اى و م اة  ، )%5.45و م
تإلج ب ع س تلتات ل  :تساس تلشا ل لص
بم ة ت ة تل ا
إل بم تا

ل على عبما شمب

ع س تلا

اض ه تخلتف ظ به ،تق ن تلشا

تخلتالمل  ،تسماس تلشما تلمس تل م

تلتطم ا تلم ظ فس ،تلم ظ تلشما ع مس ت م

س س ل و تع تلاع

م

م ب ثمما تلاب م اتل بو م م

تلصل  ،تاتعس تلشا

صمل تل م ظف

ىم اتل تل م ظف
م

مإل

عمن

ص ل ج ر تألطاتف متل تلاإلو عل تت م م
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و تااتتى م  ،ل م ى تلشمما س س م ل تضممل
ب إل ص

ع

م تا ممة ب خسممتث اتل ممس تل جت ممر  ،تق م ن تلشمما

ى تلت تم ى ب لس س ل تخجت ع م

لظمن بم تا

م م ى تلت تم ى م م ب م م ل ت

تلل م تخجت ع م تل صم
تلتشم مما ا ل تخجت ع م م  ،ملم ممو

بى م م  ،تق م م ن تلشم مما ب إل ص م م

عمم

ب ام م إلل ت ممتإلف ا ا م م

قم م تاو ، )%16.88 )%16.36 ، )%9.82 ، )%9.61

 )%15.65 ، )%13.88 ، )%12.77 ، )%11.28ع س تلت تل .
م تض م

م تلج م

اوممن  )4-2ب ض م ر ب بو م تلاب م اتل تلت م ل م مل ع ممس

فمما تل ع لم تلبلممل وممس  :تسم ون تلشمما
تلقط ع

تلا ن تل

ممس تل م تل جت ممر تل ل ممس م

 ،تق ن تلشا ب إل ص

ممإل

ت قم

عممن بم اتل

ع تلتباع ل تل ص بى تلس تل جت ر  ،تقم ن

تلشمما ب م ج تا تل تاس م ل تخستقص م

لتق م ن اج م اض م تلا ممإل  ،تق م ن تلشمما بلشمما تق م ا ا

تل س ل تخجت ع ل شا ل  ،و

لل ا إلل تخ تإلف تل ا م او لىممن تلابم اتل قم تاو

 )%33.43 ، )%36.89 ، )%27.43 ، )%19.46ع س تلتات ل.
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 -3المسئولية عن التنمية البيئية.
جدول رقم ()5-2
اإلحصاء الوصفى لبعد المسئولية عن التنمية البيئية

م

تل تب اتل

1

تساس تلشا ع س ت ف

2

تساس تلشا تلس تق

3

تق ن تلشا ب ا لج بث ا تل

4

تساس تلشا تلس ت ف

شتا تى

تساس تلشا تلس ت ف

شتا تى

5

المتوسط اإلنحراف

تستىإل ى

الحسابى المعيارى االختالف

تلط و

4.56

6.56

16.98

4.67

6.48

16.19

1

4.33

6.48

16.98

2

4.51

6.56

11.19

4

4.46

6.62

14.14

7

3.58

6.89

24.74

9

تلت ل

4.54

6.56

11.66

3

تلتشا ا ل تلب

4.66

6.62

13.55

6

تلب

تل ص بى

4.44

6.54

12.66

5

ع

لف تلشا

3.49

6.76

21.74

8

ملو تلب تا ل

3.39

6.96

28.32

16

4.24

6.19

4.64

ممممممم

تلض اة ع س تل جت ر
تلب ا و ب لإللإل

تل ت تل
تا تلط و تلتق

6

تق ن تلشا بإج تا تل تل اتجا تلب

7

تق ن تلشا بم ة تستث اتتى س تلت ل ل ج تل ل

تلتقا ا على لألطاتف تل ستف ة

8

تق ن تلشا ب إل ص

ع

ى تلت تم ى ب ل ت

9

تق ن تلشا ب إل ص

ع

ى تلت تم ى بلظن ب تا

تلل

تق ن تلشا ب إل ص

ع تألعب تلل ل

تل لت

تلل ج

16
11

تلض اة ب لب

ث

تلفلن ،تلبلم  ،تلم ل) ،تستب تلى ب تا ط و ل ث تو ت ث ر ل ب

لق تل

ل

تلب

تق ن تلشا ب إل ص

ع تل ع ى تلقض

الترتيب
2

تخلبا ث ل تلض اة تلل تج ع بلشطتى
طا تلب

معامل

تلل ل

تل لت ،

تلل تج ع تلت ل أللشط تلشا ع س تلب

تل ت سط تلا ن
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م تلج م

اوممن  )5-2ب تتج و م ل فمما تل ع ل م تلبلممل و م بظىممال تتج و م ر

ع م ر للم تل ت قم تلت م ع ممس بام تل سم ل عم تلتل م تخجت ع م  ،ملممو ب ت سممط لسم بس
و اة  )4.24ب ا

إ تإلف ا اى و اة  ،)%4.64و

تإلج ب ع س تلتات ل  :تساس تلشا تلس تق
تلشا ب ا لج بث ا تل
تلت ل ل ج تل ل

طا تلب

تخلبا ثم ل تلضم اة تلل تجم عم بلشمطتى  ،تقم ن

تلض اة ع س تل جت ر  ،تق ن تلشا بم ة تسمتث اتتى مس

تلت ل ،تساس تلشا تلس ت ف

و ب م لإللممإل  ،تق م ن تلشمما ب إل ص م
تلشمما تلممس ت فم

ب ثما تلابم اتل بو م م

شممتا تى م

عم

شتا تى

م ى تلت تم ى م ب م ل ت

م تا تلط وم تلتق

تل م ت تل

تلتشمما ا ل تلب م  ،تسمماس

م تلضم اة ب لب م

ثم

تلم ممل) ،تسممتب تلى ب م تا ط و م ل ث م تو م ت ث م ر ل ب م  ،تق م ن تلشمما ب إل ص م
تلل ل م تل لت م تلل ج م عم
ا ا ممم

لفم تلشمما لقم تل

م تلب ما

تلفلممن ،تلبلممم ،
ع م تألعب م

ل م تلب م  ،ملمو ب ام إلل ت ممتإلف

ق م م م تاو ، )%12.66 ، )%11.19 )%11.66 ، )%16.98 ، )%16.19

 )%21.74 ، )%14.14 ، )%13.55ع س تلت تل .
م تض م

م تلج م

اوممن  )5-2ب ض م ر ب بو م تلاب م اتل تلت م ل م مل ع ممس

ت قم

فمما تل ع ل م تلبلممل وممس  :تق م ن تلشمما بممإج تا تل تل اتجا م تلب م تلتقا مما على م لألط ماتف
تل سممتف ة  ،تقم ن تلشمما ب إل صم

عم تلم ع ى تلقضم

تلل تج ع تلت ل أللشط تلشما ع مس تلب م  ،وم

تلل ل م تل لت م ،

لمل ام إلل تخ متإلف تل ا م او لىممن

تلاب اتل ق تاو  ، )%28.32 ، )%24.74ع س تلتات ل.
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 -4إختثار إعتذالية توزيع مؤشرات مؤشرات خصائص الشركات:

جدول رقم ( )6-2إختثار كلومجروف سميرنوف لقياس إعتذالية المؤشرات الرقاتية
للشركات محل الثحث

م

المؤشرات

المتوسط

الخطأ

معامل

الحسابى

المعيارى

األلتواء

إختبار كمومجروف سميرنوف
القيمة

مستوى
المعنوية

9.18

6.119

6.666-

6.656

6.266

1

7.27

1.116

2.233

6.232

***6.661

16.44

2.64

4.46

6.315

***6.661

4

تلتشب

6.55

6.111

4.53

6.263

***6.661

5

تل تا ا تل ل

41.29

3.63

6.143

6.693

6.266

17.82

2.684

1.443

6.164

***6.661

تل غ ا تن تلطب ا للجن تلشا

2

ا

تلا

3

ث

با

6

ا

ع س تألص
تل

ع س لة تل

تلا

*** تل عل

تض

ست ى ال

تلج

بو

.)6.661

اون )6-2

 بله بإست تن إ تب ا

س:
جا ف س ال ف  ،و إتض إعت تل ت م ر ؤشاتل

تل غم م ا تن تلطب ام م للج ممن تلش مما  ،تل تا ام م تل ل م م  ،علم م

:

س ممت ى ال م م ب ب مما م م

.)6.65

 بله بإست تن إ تب ا

جا ف س ال ف ،و إتض عم ن إعت تل م ت م مر ؤشماتل م

م  :تلا م ع ممس تألص م  ،ث م با
تل

 ،عل

ست ى ال

بو

تل م ،
.)6.65
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 5/4اختبار صحة الفروض البحثية:
تن إ تب ا ثإلث ا
س:

ت ف ببا

بلث بى ف تل

تلبلل بو ت ه  ،ملو

ش

( )1-5-4الفرض الثحثى األول:
ل
لق تع

تلبلثس تأل

تلفا
ا ال

ع س " :ج تأث ا ال و إ ج ب بم

تلشا ل ب

ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ".

متغيرات الفرض البحثي األول :تلقسن تب اتل تلفا
(أ) متغي ـرات مســتقمة تفســيرية :تشم
ل

تل ؤشما تلفاعم

تلبلث تأل

تل تب ماتل تل سممتق

إلس:
تلشمما ل

تب ماتل صم

:
ا ال



و تع



تل غ ا تن تلطب ا للجن تلشا .



ا

تلا



ث

با

تلشا ل.

ع س تألص .
تل



تلتشب .



تل تا ا تل ل .

.

سر : :ت ث تل تب ا تلت بر س ا
(ب) متغير تابع ُمفَ َّ

تلا

.

ع س لة تل

األسلوب اإلحصائي المستخدم:
تممن تسممت تن بس م ل تل م تأللل م تا تل ط م تل تا م  ،ملممو لق م
تل ؤشمما تل صمماى ل س م ل تلشمما ل تل تا ق م بتطب ممة و تع م

ضمبط تأل ت تل م لس مس ومممن تلشما ل
تل تب ماتل تلاو ب م ل م

تل

،

ممثإلر ممس ام

م  :ل غم ات ن لجمن تلشما  ،ام
:

تلتشب  ،تل تا ا تل ل  ،ملو
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تلتممأث ا تل ال م ى ل

ام ا ل

لم ل

م تلشمما ل ،ع ممس

تلا م ع مس لممة تل
تلا م ع مس تألصم

م

ممر جم

 ،ث م با

الميدانية1
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 )1تطب ة صمف
تلت با
 )2لق م
ع ممس ام

تاتبم ط ب اسم

ملو لتس

صم

ل تاماف ع مس م ى جم

عإلوم ل بم

تل تب ماتل تل سمتق

تطب ة ل م تخلل تا تل تا .
تلشمما ل متل تألثمما تل ال م ى لتطب ممة و تع م

تلا م ع ممس لممة تل

ام ا ل

م تلشمما ل

م  ،تممن تسممت تن بسم ل تل م تخللم تا تل طم تل تام

تلت ا ج  ، Multiple Linear Regressionب لت ل

ت تب ا صل تلفاض .

( )1-1-5-4مصفوفة ارتباط بيرسون:

تن تطب ة ا م ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم
التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم (:)4
جدول رقم ( :)7-2مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين معدل العائد
عمى حق الممكية وتطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات
قواعد ومعايير
حوكمة
الشركات

معدل العائد

لوغاريتم
لحجم
الشركة

معدل العائد
عمى
األصول

كثافة رأس
المال

دخل
التشغيل

المؤشرات

عمى حق
الممكية

معدل العائد عمى حق
الممكية

1

قواعد ومعايير حوكمة
الشركات

**0.375

1

لوغاريتم حجم الشركة

***0.584

0.108

1

معدل العائد عمى
األصول

0.018

**0.329

0.001

1

كثافة رأس المال

**0.363

0.10

0.001

0.200

1

دخل التشغيل

0.182

0.192

0.001

*0.270

*0.230

1

الرافعة المالية

***-0.470

0.04

**-0.379

*0.251

0.001

0.018

* تل عل
*** تل عل

ست ى ال
ست ى ال

 ** .)6.65تل عل

بو
بو

.)6.661
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تض


تلج

ت ج عإلو

و تع م
تلا

الميدانية1

اون :)7-2

ال

ام ا ل

ع س لة تل

ؤ م صممل تلفمما

تلفاع لق تع


ت ج عإلو
ست ى ال



م تلشمما ل ،ل غ م ا تن للجممن تلشمما  ،ث م با
 ،ملو عل

تلبلث م تأل

ا ال

س لب ب

ال
بو

لت ج م لثب م ل ج م
تلت ممأث ا تل الم م ى ل
ا ال

جب ب

تل تب اتل تل ستق تل تا قه ب ص
بو

ست ى ال

م تا ممة ب ج م

تلشا ل ب

عإلو م

تلشا ل
تل م

لل :
ام

 ،بم

 .)6.661 ، )6.61ومت
ال م

جب م ب م

تل ؤشمما

ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل.

تل تا ا تل ل م ،

ام

تلا م ع مس لمة تل

م  ،ملمو علم

.)6.661
عإلو م ل إلممه

م تطب ممة ل م م تخلل م تا تل ط م تل تا م  ،لتل م

لم م ل تل ؤش مما تل ص مماى ل سم م ل تلش مما ل تل تا قم م بتطب ممة و تعم م

تلشا ل ،ع س ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل.
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طووبط

( )2-1-5-4نمووو ا اإلنحوودار لتو ثير تطبيووق اوا وود ومعووايير حوشمووة ال وورشات  ،لو
األداء المال ف ه ه ال رشات:

جدول رقم ( )8-2نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير تطبيق قواعد ومعايير حوكمة
الشركات عمى ضبط األداء المالى فى هذه الشركات

t. test
المعممات
المتغيرات المستقمة

F.test
القيمة

المقدرة

i

المعنوية

مستوى

القيمة

مستوى

R2 VIF

المعنوية

-.768

1.364-

0.198

قواعد ومعايير حوكمة الشركات

0.481

5.593

***6.661

1.163

لوغاريتم حجم الشركة

0.395

4.937

***6.661

1.268

معدل العائد عمى األصول

0.320

3.639

***6.661

1.467

كثافة رأس المال

0.402

5.143

***6.661

1.154

دخل التشغيل

0.096

1.218

0.229

1.265

الرافعة المالية

-0.383

4.768

***6.661

1.285

الجزء الثابت

*دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771

***

***6.661 23.726

م

%74

دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771

**دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.71

 – 1معامل التحديد )(R2
لج م ب تل تب ماتل تل س ممتق تفسمما  )%74م م تلتب مما تل م م
تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ت ثإلر

ا

تلا
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ع س لمة تل

م تل تب مما تلت م بر :ض ممبط
م  .بم و تللسمب اجمر
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إلس تل طأ تلاشم ت
إ اتجى ض

م تل ا لم ب اب م لام ن إ تا

م تل فما

تب ماتل سمتق ب ماى م

تلل م ب خ تإلف طب ا ل م تخلل تا ع تلل م تل ط .

 –2اختبار معنوية جودة توفيق نموذج األنحدار :
خ تب م ا ال م
ت تب م ا ) (F testو م

م ت من تسممت تن ت تب م ا ) ، (F testل ممل ب و م

تب ماتل تلل م م

 )23.726و م متل ال م عل م

ع س تأث ا تل تب اتل تل ستق

تلا

 ،عس ا

م

سممت ى بو م

ع س لة تل

م م

)6.61

.

 –3اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.
ب سممت تن ت ت م ا ) (t.testلج م ب تل تب ماتل تل سممتق متل تل ال م م ل م م تخلل م تا
تل طم تل تام وم  :و تعم
ع م ممس تألص م م

 ،ث م م با

ام ا ل
تل م م

م تلشما ل ،ل غم ا تن لجمن تلشما  ،ام

 ،تل تا ا م م تل ل م م  ،ملم ممو عل م م

تلا م

سم ممت ى ال م م بو م م

مم

.)6.661
 – 4معامل تضخم التباين )(VIF
لتل م
تلممبا

م ى جم

ط مس  Multicollinearityب م

تم ت

تل تب ماتل تل سممتق

تممن لسم ل ) (VIFوم ت تصم ا  Variance Inflation Factorل م

تب مما سممتق

ع س ل ن ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،و تتض ب تل تب اتل تل ستق تل قب ل ض
تخللم م تا تل طم م تل تام م تلتم م ا ج خ تام م ل
تل تب ماتل ل ممل ب و م ن  VIFبو م

م

مم
م م

)16

شم م

تخم ت تل طم م
ع ممس ع م ن ج م

باضممى
لمم

م م ب م م م م و مممن
شم

تم ت

طم

ط ا ب لل م .
 – 5اختبار اعتدالية المتغير التابع:
م

مما

تخلل م تا تل ط م ب تأل ط م تت م مع ت م ا م ر طب ا م ا ا م ر ب ت سممط لس م بس

صممفا) تلل ماتف ا م او تل م صممل  .ومممت م م لج م ن عل م اسممن تل م ا تلت ماتاى لأل طم م
تل ا ا م لإلللم تا تل طم ل مل ب
 )6.945و و

تقتال

ت سممط تأل طم

تل تل تلصل .
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سم و تلصمفا ،تخللماتف تل ا م او لىم

1الميدانية

 الدراسة:الفصل الثانى

Histogram

Dependent Variable: Ny_1
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Frequency

8
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2
Mean =-6.94E-17
Std. Dev. =0.945
N =57

0
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Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ny_1
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 -6اختبار  Kolmogorov-Smirnov Testإلعتدالية األخطاء:
بإج تا ت تب ا  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testلق ن تأل ط
، )0.632
تلت ا جس  ،بتض ب تلق تل لس ب  )0.747ب ست ى ال
ع س وب ا تلا ن تلمى ل ع س إعت تل ت م ر ب ط تلل م .

ب لل م

 – 7معادلة النموذج:

معدل العائد عمى حق الممكية =  0.481+ 0.768-قواعد ومعايير حوكمة الشركات +
 0.395لوغاريتم حجم الشركة  0.320 +معدل العائد عمى األصول  0.402 +كثافة
رأس المال  0.096 +دخل التشغيل  0.383 -الرافعة المالية.
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ب م لتا
لا
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ع م و م ن تل تب مماتل تل سممتق ب م لل م
ع س لة تل

تلا

ع ممس تلق م تل ت وام م

م تللصم م

.

( )2-5-4الفرض الثحثى الثاني:
تلفمما

ممل

تلبلثممس تلث م ل ع ممس " :ج م تممأث ا ال م و إ ج م ب ب م
ب

ل س ل تخجت ع

ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ".

متغيرات الفرض البحثي الثني :تلقسن تب اتل تلفا
(أ) متغي ـرات مســتقمة تفســيرية :تشم
ل

تل ؤشمما تلفاع م

تلبلث تلث ل إلس:
تب ماتل صم

تل تب ماتل تل سممتق

تلشمما ل

:


تل ؤشا تلفاع ل س ل تخجت ع .



تل غ ا تن تلطب ا للجن تلشا .



ا

تلا



ث

با

ع س تألص .
.

تل



تلتشب .



تل تا ا تل ل .

سر : :ت ث تل تب ا تلت بر س ا
(ب) متغير تابع ُمفَ َّ

تلا

ع س لة تل

.

األسلوب اإلحصائي المستخدم:
تممن تسممت تن بس م ل تل م تأللل م تا تل ط م تل تا م  ،ملممو لق م

تلتممأث ا تل ال م ى ل ؤشمما

تلفاع ل س ل تخجت ع  ،ع س ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل
تلا

ع س لة تل

تلا

ع س تألص

 )3تطب ة صمف
تلت با

 ،ث

ر ج
با

تاتبم ط ب اسم

ملو لتس

تل تب اتل تلاو ب ل

تل

،

م  :ل غم ات ن لجمن تلشما  ،ام

تلتشب  ،تل تا ا تل ل  ،ملو

ل تاماف ع مس م ى جم

تطب ة ل م تخلل تا تل تا .
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 )4لق م م م

الميدانية1

تلش م مما ل متل تألث م مما تل الم م م ى لتطب م ممة تل ؤش م مما تلفاعم م م ل سم م م ل

صم م م

تخجت ع م ع ممس ا م

م م  ،تممن تس ممت تن بس م ل تل م م تخللم م تا

تلا م م ع ممس ل ممة تل

ت تب ا صل

تل ط تل تا تلت ا ج  ، Multiple Linear Regressionب لت ل
تلفاض .
( )1-2-5-4مصفوفة ارتباط بيرسون:

تن تطب ة ا م ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم
التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم (:)9-.
جدول رقم ( :)9-2مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين معدل العائد
عمى حق الممكية والمؤشر الفرعي لممسئولية االجتماعية
المؤشر الفرعي
لممسئولية
االجتماعية

معدل العائد

لوغاريتم
لحجم
الشركة

معدل العائد
عمى
األصول

كثافة رأس
المال

دخل
التشغيل

المؤشرات

عمى حق
الممكية

معدل العائد عمى حق
الممكية

1

المؤشر الفرعي
لممسئولية االجتماعية

*0.266

1

لوغاريتم حجم الشركة

***0.584

0.009

1

معدل العائد عمى
األصول

0.018

0.074

0.001

1

كثافة رأس المال

**0.363

0.136

0.001

0.200

1

دخل التشغيل

0.182

0.028

0.001

*0.270

*0.230

1

الرافعة المالية

***-0.470

-0.026

**-0.379

*0.251

0.001

0.018

* تل عل
*** تل عل

ست ى ال
ست ى ال

 ** .)6.65تل عل

بو
بو

.)6.661
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ست ى ال

بو

.)6.61

الرافعة
المالية

1
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تلج

ت ج عإلو

اون :)9-2

ال

جب ب

تلشا ل

تل تب اتل تل ستق تل تا قه ب ص

تل ؤشمما تلفاع م ل س م ل تخجت ع م  ،ل غ م ا تن للجممن تلشمما  ،ث م با
ام

تلا م ع ممس لممة تل

ومممت م ؤ م صممل تلفمما

م  ،ملممو علم
تلبلث م تأل

سممت ى ال م بوم
م تا ممة ب ج م
بم

تل ؤشمما تلفاعم تل ؤشمما تلفاعم ل سم ل تخجت ع م
تلشا ل.



ت ج عإلو



لت ج م لثب م ل ج م

ست ى ال

ال

بو

س لب ب

تل تا ا تل ل ،

.)6.661

عإلو م ل إلممه

ا

تلا

م

عإلو م

تل م

لل :

 ،بم

.)6.661 ، )6.61
ال م

جب م ب م

ضممبط تأل ت تل م لس ممس ومممن

ع س لة تل

م  ،ملمو علم

م تطب ممة ل م م تخلل م تا تل ط م تل تا م  ،لتل م

تلتأث ا تل ال ى ل ؤشا تلفاع ل س ل تخجت ع

تلشا ل.
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( )2-2-5-4نمووو ا اإلنحوودار لتو ثير تطبيووق المؤ وور الفر ووي للمسووئولية االجتما يووة  ،لو
طبط األداء المال ف ه ه ال رشات:
جدول رقم ( )17-2نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير تطبيق المؤشر الفرعي
لممسئولية االجتماعية عمى ضبط األداء المالى فى هذه الشركات

t. test
المعممات
المتغيرات المستقمة

المقدرة

i
الجزء الثابت

0.221

F.test
القيمة

القيمة

0.334

مستوى

مستوى
المعنوية

R2 VIF

المعنوية

0.740

***6.661 14.084

م

المؤشر الفرعي لممسئولية االجتماعية

0.234

2.614

*0.012

1.624

لوغاريتم حجم الشركة

0.463

4.895

***6.661

1.183

معدل العائد عمى األصول

0.175

1.752

0.086

1.276

كثافة رأس المال

0.354

3.749

***6.661

1.174

دخل التشغيل

0.068

0.716

0.477

1.197

الرافعة المالية

-0.333

3.437

***6.661

1.274

*دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771

***

**دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.71
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دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771

%79.3
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 – 1معامل التحديد )(R2
لجم ب تل تب ماتل تل سممتق تفسمما  )%79.3م تلتب مما تل م
تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ت ثإلر
إلس تل طأ تلاشم ت

إ اتجى ض

تلا

ا

م تل ا لم ب اب م لام ن إ تا

م تل تب مما تلت م بر :ضممبط

ع س لمة تل

م  .بم و تللسمب اجمر
م تل فما

تب ماتل سمتق ب ماى م

تلل م ب خ تإلف طب ا ل م تخلل تا ع تلل م تل ط .

 –2اختبار معنوية جودة توفيق نموذج األنحدار :
خ تب م ا ال م
ت تب م ا ) (F testو م

تب ماتل تلل م م

م ت من تسممت تن ت تب م ا ) ، (F testل ممل ب و م

 )14.084و م متل ال م عل م

ع س تأث ا تل تب اتل تل ستق

تلا

 ،عس ا

سممت ى بو م

ع س لة تل

)6.61

م

م م

.

 –3اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.
ب سممت تن ت ت م ا ) (t.testلج م ب تل تب ماتل تل سممتق متل تل ال م م ل م م تخلل م تا
تل ط م تل تا م و م  :تل ؤشمما تلفاع م ل س م ل تخجت ع م  ،ل غ م ا تن لجممن تلشمما  ،ث م
تل

با

ست ى ال

 ،تل تا ا تل ل  ،ملو عل

.)6.661

بو

 – 4معامل تضخم التباين )(VIF
لتل م
تلممبا

م ى جم

تم ت

ط مس  Multicollinearityب م

تل تب ماتل تل سممتق

تممن لسم ل ) (VIFوم ت تصم ا  Variance Inflation Factorل م

تب مما سممتق

ع س ل ن ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،و تتض ب تل تب اتل تل ستق تل قب ل ض
تخللم م تا تل طم م تل تام م تلتم م ا ج خ تام م ل
تل تب ماتل ل ممل ب و م ن  VIFبو م

م

)16

مم
م م

شم م

تخم ت تل طم م
ع ممس ع م ن ج م

باضممى
لمم

م م ب م م م م و مممن
شم

تم ت

طم

ط ا ب لل م .
 – 5اختبار اعتدالية المتغير التابع:
م

مما

تخلل م تا تل ط م ب تأل ط م تت م مع ت م ا م ر طب ا م ا ا م ر ب ت سممط لس م بس

صممفا) تلل ماتف ا م او تل م صممل  .ومممت م م لج م ن عل م اسممن تل م ا تلت ماتاى لأل طم م
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تل ا ا م لإلللم تا تل طم ل مل ب
 )6.945و و

تقتال

ت سممط تأل طم

سم و تلصمفا ،تخللماتف تل ا م او لىم

تل تل تلصل .

Histogram

Dependent Variable: Ny_1
10

8

4

2

Mean =4.72E-16
Std. Dev. =0.945
N =57

0
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Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ny_1
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__
 -6اختبار  Kolmogorov-Smirnov Testإلعتدالية األخطاء:
بإج تا ت تب ا  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testلق ن تأل ط
، )0.905
تلت ا جس  ،بتض ب تلق تل لس ب  )0.566ب ست ى ال
ع س وب ا تلا ن تلمى ل ع س إعت تل ت م ر ب ط تلل م .

ب لل م

 – 7معادلة النموذج:

معدل العائد عمى حق الممكية =  0.234+ 0.221المؤشر الفرعي لممسئولية االجتماعية
 0.463 +لوغاريتم حجم الشركة  0.175 +معدل العائد عمى األصول  0.354 +كثافة
رأس المال  0.068 +دخل التشغيل  0.333 -الرافعة المالية.
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ب م لتا
لا

الميدانية1

ع م و م ن تل تب مماتل تل سممتق ب م لل م
ع س لة تل

تلا

ع ممس تلق م تل ت وام م

م تللصم م

.

( )3-5-4الفرض الثحثى الثالث:
تلفمما

ممل
ل س ل تلب

تلبلثممس تلث لممل ع ممس " :ج م تممأث ا ال م و إ ج م ب ب م

ب

ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ".

متغيرات الفرض البحثي الثالث :تلقسن تب اتل تلفا
(أ) متغي ـرات مســتقمة تفســيرية :تشم
ل

تل ؤشمما تلفاع م

تلبلث تلث لل إلس:
تب ماتل صم

تل تب ماتل تل سممتق

تلشمما ل

:
.



تل ؤشا تلفاع ل س ل تلب



تل غ ا تن تلطب ا للجن تلشا .



ا

تلا



ث

با

ع س تألص .
.

تل



تلتشب .



تل تا ا تل ل .

سر : :ت ث تل تب ا تلت بر س ا
(ب) متغير تابع ُمفَ َّ

تلا

ع س لة تل

.

األسلوب اإلحصائي المستخدم:
تممن تسممت تن بس م ل تل م تأللل م تا تل ط م تل تا م  ،ملممو لق م

تلتممأث ا تل ال م ى ل ؤشمما

تل ؤشما تلفاعم ل سم ل تلب م  ،ع مس ضممبط تأل ت تل م لس مس ومممن تلشما ل
ا

تلا

ع س لة تل

ا

تلا

ع س تألص  ،ث

 )5تطب ة صمف
تلت با

م

مر جم
با

تاتبم ط ب اسم

ملو لتس

تل

تل تب ماتل تلاو ب م ل م
،

م  :ل غم ات ن لجمن تلشما ،

تلتشب  ،تل تا ا تل ل  ،ملو

ل تاماف ع مس م ى جم

تطب ة ل م تخلل تا تل تا .
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 )6لق م

الميدانية1

تلشمما ل متل تألث مما تل الم م ى لتطب ممة بم م

صم

تل ؤشمما تلفاعم م ل سم م ل

م  ،تممن تسممت تن بسم ل تل م تخللم تا تل طم

تلب م ع ممس ام

تلا م ع ممس لممة تل

تل تا م تلت م ا ج

 ، Multiple Linear Regressionب لت م ل

م ت تب م ا صممل

تلفاض .
( )1-2-5-4مصفوفة ارتباط بيرسون:

تن تطب ة ا م ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم
التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم (:)11-.
جدول رقم ( :)11-2مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين معدل العائد
عمى حق الممكية والمؤشر الفرعي لممسئولية البيئية
المؤشر الفرعي
لممسئولية
البيئية

معدل العائد

لوغاريتم
لحجم
الشركة

معدل العائد
عمى
األصول

كثافة رأس
المال

دخل
التشغيل

المؤشرات

عمى حق
الممكية

معدل العائد عمى حق
الممكية

1

المؤشر الفرعي
لممسئولية البيئية

***0.428

1

لوغاريتم حجم الشركة

***0.584

0.177

1

معدل العائد عمى
األصول

0.018

0.139

0.001

1

كثافة رأس المال

**0.363

0.024

0.001

0.200

1

دخل التشغيل

0.182

0.053

0.001

*0.270

*0.230

1

الرافعة المالية

***-0.470

*-0.244

**-0.379

*0.251

0.001

0.018

* تل عل
*** تل عل

ست ى ال
ست ى ال

 ** .)6.65تل عل

بو
بو

.)6.661
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الرافعة
المالية
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تض


الميدانية1

تلج

ت ج عإلو

اون :)11-2

ال

جب ب

تل ؤشا تلفاع ل س ل تلب
تلا

ع س لة تل

ؤ م صممل تلفمما

تلفاع ل س ل تلب


ت ج عإلو
ست ى ال



ال
بو

لت ج م لثب م ل ج م

تل تب اتل تل ستق تل تا قه ب ص

 ،ل غ ا تن للجن تلشما  ،ث م با

 ،ملو عل

تلبلث م تأل
ب

س لب ب

بو

ست ى ال

م تا ممة ب ج م

عإلو م

تلشا ل
تل م

تل تا ا تل ل ،

ا

ام

 .)6.661 ، )6.61ومت
ال م

ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل.
تلا

 ،بم

لل :

ع س لة تل

جب م ب م

تل ؤشمما

م  ،ملمو علم

.)6.661
عإلو م ل إلممه

م تطب ممة ل م م تخلل م تا تل ط م تل تا م  ،لتل م

تلت ممأث ا تل الم م ى ل ؤش مما تلفاعم م ل سم م ل تلب م م  ،ع ممس ض ممبط تأل ت تل م م لس ممس و مممن

تلشا ل.
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طوبط

( )2-3-5-4نمو ا اإلنحدار لت ثير تطبيق المؤ ور الفر وي للمسوئولية البيئيوة  ،لو
األداء المال ف ه ه ال رشات:

جدول رقم ( )12-2نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير تطبيق المؤشر الفرعي
لممسئولية البيئية عمى ضبط األداء المالى فى هذه الشركات

t. test
المعممات
المتغيرات المستقمة

القيمة

المقدرة

الجزء الثابت

مستوى
المعنوية

مستوى

القيمة

i

-0.050

F.test

R2 VIF

المعنوية

0.077

0.939

***6.661 16.189

م

المؤشر الفرعي لممسئولية البيئية

0.273

3.488

***6.661

1.692

لوغاريتم حجم الشركة

0.425

4.671

***6.661

1.196

معدل العائد عمى األصول

0.209

2.168

*0.035

1.293

كثافة رأس المال

0.394

4.464

***6.661

1.154

دخل التشغيل

0.027

0.771

1.264

الرافعة المالية

-0.288

**0.003

1.365

0.293
3.666

*دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771

***

%81.3

دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771

**دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.71

 – 1معامل التحديد )(R2
لجم ب تل تب ماتل تل سممتق تفسمما  )%81.3م تلتب مما تل م
تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ت ثإلر

ا

تلا
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إلس تل طأ تلاشم ت
إ اتجى ض

م تل ا لم ب اب م لام ن إ تا

م تل فما

تب ماتل سمتق ب ماى م

تلل م ب خ تإلف طب ا ل م تخلل تا ع تلل م تل ط .

 –2اختبار معنوية جودة توفيق نموذج األنحدار :
تب ماتل تلل م م

خ تب م ا ال م
ت تب م ا ) (F testو م

م ت من تسممت تن ت تب م ا ) ، (F testل ممل ب و م

 )16.189و م متل ال م عل م

ع س تأث ا تل تب اتل تل ستق

تلا

 ،عس ا

سممت ى بو م

ع س لة تل

)6.61

م

م م

.

 –3اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.
ب سممت تن ت ت م ا ) (t.testلج م ب تل تب ماتل تل سممتق متل تل ال م م ل م م تخلل م تا
تل ط تل تا و  :تل ؤشما تلفاعم ل سم ل تلب م  ،ل غم ا تن لجمن تلشما  ،ام
ع س تألص  ،ث

با

تل

 ،تل تا ا تل ل  ،ملو عل

ست ى ال

بو

تلا م

.)6.65

 – 4معامل تضخم التباين )(VIF
لتل م
تلممبا

م ى جم

ط مس  Multicollinearityب م

تم ت

تل تب ماتل تل سممتق

تممن لسم ل ) (VIFوم ت تصم ا  Variance Inflation Factorل م

تب مما سممتق

ع س ل ن ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،و تتض ب تل تب اتل تل ستق تل قب ل ض
تخللم م تا تل طم م تل تام م تلتم م ا ج خ تام م ل
تل تب ماتل ل ممل ب و م ن  VIFبو م

م

مم
م م

)16

شم م

تخم ت تل طم م
ع ممس ع م ن ج م

باضممى
لمم

م م ب م م م م و مممن
شم

تم ت

طم

ط ا ب لل م .
 – 5اختبار اعتدالية المتغير التابع:
م

مما

تخلل م تا تل ط م ب تأل ط م تت م مع ت م ا م ر طب ا م ا ا م ر ب ت سممط لس م بس

صممفا) تلل ماتف ا م او تل م صممل  .ومممت م م لج م ن عل م اسممن تل م ا تلت ماتاى لأل طم م
تل ا ا م لإلللم تا تل طم ل مل ب
 )6.945و و

تقتال

ت سممط تأل طم

تل تل تلصل .
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Histogram

Dependent Variable: Ny_1

12.5

Frequency

10.0

7.5

5.0

2.5
Mean =3.06E-16
Std. Dev. =0.945
N =57

0.0
-2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Residual

__ __
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ny_1

1.0

0.8

0.4

Expected Cum Prob

0.6

0.2

0.0
1.0

0.8

0.4

0.6

0.2

0.0

Observed Cum Prob

__ __
 -6اختبار  Kolmogorov-Smirnov Testإلعتدالية األخطاء:
بإج تا ت تب ا  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testلق ن تأل ط
، )0.826
تلت ا جس  ،بتض ب تلق تل لس ب  )0.627ب ست ى ال
ع س وب ا تلا ن تلمى ل ع س إعت تل ت م ر ب ط تلل م .

ب لل م

 – 7معادلة النموذج:

معدل العائد عمى حق الممكية =  0.273+ 0.050-المؤشر الفرعي لممسئولية البيئية +
 0.425لوغاريتم حجم الشركة  0.209 +معدل العائد عمى األصول  0.394 +كثافة
رأس المال  0.027 +دخل التشغيل  0.288 -الرافعة المالية.
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ب م لتا
لا

الميدانية1

ع م و م ن تل تب مماتل تل سممتق ب م لل م
ع س لة تل

تلا

م تللصم م

ع ممس تلق م تل ت وام م

.

( )4-5-4الفرض الثحثى الرئيسى:
ممل

تلبلثممس تلا سممس ع ممس " :ج م تممأث ا ال م و إ ج م ب ل

تلفمما

تل صاى ل س ل تلشا ل ب

ضبط تأل ت تل لس س ت و تلشا ل ".

متغيرات الفرض البحثي الرئيسي :تلقسن تب اتل تلفا
(أ) متغي ـرات مســتقمة تفســيرية :تشم
ل

ل م ل تل ؤشمما

تلبلث تلا س إلس:

تل تب ماتل تل سممتق

تلشمما ل

تب ماتل صم

:


و تع



تل ؤشا تلفاع ل س ل تإلجت ع




ا ال

تلشا ل.

تل ؤشا تلفاع ل س ل تلب

.

تل غ ا تن تلطب ا للجن تلشا .



ا

تلا



ث

با

ع س تألص .
تل



تلتشب .



تل تا ا تل ل .

.

سر : :ت ث تل تب ا تلت بر س ا
(ب) متغير تابع ُمفَ َّ

تلا

ع س لة تل

.

األسلوب اإلحصائي المستخدم:
تممن تسممت تن بس م ل تل م تأللل م تا تل ط م تل تا م  ،ملممو لق م
تلفاع م ل م

م  :و تعم

ام ا ل

تلتممأث ا تل ال م ى ل ؤشمماتل

م تلشمما ل ،تل سم ل تإلجت ع م  ،تل سم ل تلب م ،

ع مس ضمبط تأل ت تل م لس مس ومممن تلشما ل
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ج

با

الميدانية1

تل تب اتل تلاو ب ل

تل

تلتشب

،

 )7تطب ة صمف
تلت با
 )8لق

 :ل غ ات ن لجن تلشا  ،ا

 ،تل تا ا تل ل  ،ملو

تاتبم ط ب اسم

ملو لتس

ص

تلا

ع س تألصم

:

ل تاماف ع مس م ى جم

تل تب ماتل تل سمتق

عإلوم ل بم

تطب ة ل م تخلل تا تل تا .

تلشا ل متل تألثا تل ال ى لتطب ة تل ؤشماتل تلفاع م ل م

ام ا ل

 ،ث م

م  :و تعم

م تلشمما ل ،تل س م ل تإلجت ع م  ،تل س م ل تلب م ،ع ممس ا م
 ،تن تست تن بس ل تل

ع س لة تل

 ، Linear Regressionب لت ل

تخلل تا تل ط تل تا

تلا م

تلت ا ج Multiple

ت تب ا صل تلفاض .

( )1-4-5-4مصفوفة ارتباط بيرسون:

تن تطب ة ا م ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم
التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم (:)11-.
جدول رقم ( :)13-2مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين معدل العائد
عمى حق الممكية والمؤشرات الفرعية لقواعد ومعايير حوكمة الشركات  ،المسئولية
اإلجتماعية والمسئولية البيئية
المؤشرات

معدل
العائد
عمى حق
الممكية

قواعد
ومعايير
حوكمة
الشركات

المؤشر
الفرعي
لممسئولية
اإلجتماعية

المؤشر
الفرعي
لممسئولية
البيئية

لوغاريتم
حجم
الشركة

معدل العائد عمى حق
الممكية

1

قواعد ومعايير حوكمة
الشركات

***0. 375

1

المؤشر الفرعي
لممسئولية اإلجتماعية

*0.266

*0.211

1

المؤشر الفرعي
لممسئولية البيئية

***0.428

0.185

**0.379

1

لوغاريتم حجم الشركة

***0.584

0.108

0.009

0.177

1

معدل العائد عمى

0.018

**0.329

0.074

0.139

0.001
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معدل
العائد
عمى
األصول

1

كثافة
رأس
المال

دخل
التشغيل

الرافعة
المالية
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األصول
كثافة رأس المال

**0.363

0.010

0.136

0.024

0.001

0.200

1

دخل التشغيل

0.182

0.192

0.028

0.053

0.001

*0.270

*0.230

1

الرافعة المالية

***-0.470

0.040

0.026

*-0.244

**-0.379

*0.251

0.001

0.018

ست ى ال

* تل عل
*** تل عل

تض


تلج

ت ج عإلو
و تع

بو

ال

ا ال

.)6.661

جب ب

ست ى ال

ومممت م ؤ م صممل تلفمما

تل ؤشمماتل تلفاع م ل م



ست ى ال


تل تب اتل تل ستق تل تا قه ب ص

 ،ل غ ا تن لجن تلشا  ،ث

تل س ل تلب

ب
ال
بو

لت ج م لثب م ل ج م

تلشا ل

تلشا ل  ،تل ؤشا تلفاع ل سم ل تإلجت ع م

 ،ملو عل

ت ج عإلو

بو

اون :)13-2

ل س ل تلب
تل

بو

ست ى ال

 ** .)6.65تل عل

ست ى ال

.)6.61

بو

م تا ممة ب ج م

ام ا ل

عإلو م

تلا م ع مس لمة

تل تا ا تل ل ،

ال م

جب م ب م

م تلشمما ل  ،تل س م ل تإلجت ع م ،

ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل س ج
س لب ب

 ،تل ؤشما تلفاعم

م  )6.661 ، )6.61 ، )6.65ع مس تلتات مل.

تلبلث م تل تابممر

م  :و تع م

با

تل م

 ،بم

ام

لل :

ا

تلا

تل ؤشاتل تلاو ب .

ع س لة تل

م  ،ملمو علم

.)6.661
عإلو م ل إلممه

م تطب ممة ل م م تخلل م تا تل ط م تل تا م  ،لتل م

تلت م ممأث ا تل الم م م ى ل ؤشم م ماتل و تعم م م

م م م تلش م مما ل  ،تل سم م م ل تإلجت ع م م م

تل س ل تلب

ام م م ا ل

 ،ع س ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشا ل.
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( )2-4-5-4نمو ا اإلنحدار لتو ثير تطبيوق المؤ ورات الفر يوة للمؤ ور المصورى لمسوئولية
ال رشات  ،ل

طبط األداء المال ف ه ه ال رشات:

جدول رقم ( )14-2نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد تأثير تطبيق مؤشرات قواعد

ومعايير حوكمة الشركات والمسئولية اإلجتماعية والمسئولية البيئية عمى ضبط األداء المالى
فى هذه الشركات

t. test
المعممات
المتغيرات المستقمة

المقدرة

i
الجزء الثابت

F.test
القيمة

القيمة

مستوى

مستوى
المعنوية

R2 VIF

المعنوية

-2.488

5.661

0.939

قواعد ومعايير حوكمة الشركات

0.328

4.936

***6.661

1.318

المؤشر الفرعي لممسئولية اإلجتماعية

0.332

5.366

***6.661

1.357

المؤشر الفرعي لممسئولية البيئية

0.355

6.255

***6.661

1.426

لوغاريتم حجم الشركة

0.378

6.476

***6.661

1.216

معدل العائد عمى األصول

0.331

5.169

***6.661

1.413

كثافة رأس المال

0.359

6.248

***6.661

1.183

دخل التشغيل

0.064

1.698

0.278

1.219

الرافعة المالية

-0.294

4.841

***6.661

1.351

***

دالة عند مستوى معنوية أقل من (.)7.771
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 – 1معامل التحديد )(R2
لجم ب تل تب ماتل تل سممتق تفسمما  )%93.2م تلتب مما تل م
تأل ت تل لس س ومن تلشا ل ت ثإلر
إلس تل طأ تلاشم ت

إ اتجى ض

تلا

ا

م تل ا لم ب اب م لام ن إ تا

م تل تب مما تلت م بر :ضممبط

ع س لمة تل

م  .بم و تللسمب اجمر
م تل فما

تب ماتل سمتق ب ماى م

تلل م ب خ تإلف طب ا ل م تخلل تا ع تلل م تل ط .

 –2اختبار معنوية جودة توفيق نموذج األنحدار :
خ تب م ا ال م
ت تب م ا ) (F testو م

تب ماتل تلل م م

م ت من تسممت تن ت تب م ا ) ، (F testل ممل ب و م

 )39.516و م متل ال م عل م

ع س تأث ا تل تب اتل تل ستق

تلا

 ،عس ا

سممت ى بو م

ع س لة تل

)6.61

م

م م

.

 –3اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.
ب سممت تن ت ت م ا ) (t.testلج م ب تل تب ماتل تل سممتق متل تل ال م م ل م م تخلل م تا
تل ط تل تا و  :و تع

تلشا ل ،تل ؤشا تلفاعم ل سم ل تإلجت ع م ،

ا ال

تل ؤشمما تلفاع م ل س م ل تلب م  ،ل غ م ا تن لجممن تلشمما  ،ا م
تل

با

ست ى ال

 ،تل تا ا تل ل  ،ملو عل

بو

تلا م ع ممس تألص م  ،ث م

.)6.65

 – 4معامل تضخم التباين )(VIF
لتل م
تلممبا

م ى جم

تم ت

ط مس  Multicollinearityب م

تل تب ماتل تل سممتق

تممن لسم ل ) (VIFوم ت تصم ا  Variance Inflation Factorل م

تب مما سممتق

ع س ل ن ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،و تتض ب تل تب اتل تل ستق تل قب ل ض
تخللم م تا تل طم م تل تام م تلتم م ا ج خ تام م ل
تل تب ماتل ل ممل ب و م ن  VIFبو م

م

)16

مم
م م

ط ا ب لل م .
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 – 5اختبار اعتدالية المتغير التابع:
م

مما

تخلل م تا تل ط م ب تأل ط م تت م مع ت م ا م ر طب ا م ا ا م ر ب ت سممط لس م بس

صممفا) تلل ماتف ا م او تل م صممل  .ومممت م م لج م ن عل م اسممن تل م ا تلت ماتاى لأل طم م
تل ا ا م لإلللم تا تل طم ل مل ب
 )6.926و و

تقتال

ت سممط تأل طم

سم و تلصمفا ،تخللماتف تل ا م او لىم

تل تل تلصل .

Histogram

Dependent Variable: Ny_1
10

8

4

2

Mean =1.05E-16
Std. Dev. =0.926
N =57

0
2

1

0

-1

-2

Regression Standardized Residual

__ __ __
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-3

Frequency

6

1الميدانية

 الدراسة:الفصل الثانى

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ny_1

1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

__ __ __
: إلعتدالية األخطاءKolmogorov-Smirnov Test  اختبار-6
ب لل م

 لق ن تأل طOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test بإج تا ت تب ا
، )0.994
) ب ست ى ال0.420  بتض ب تلق تل لس ب، تلت ا جس
. ع س وب ا تلا ن تلمى ل ع س إعت تل ت م ر ب ط تلل م
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 – 7معادلة النموذج:

معدل العائد عمى حق الممكية =  0.328+ 2.488-قواعد ومعايير حوكمة الشركات
0.332 +المؤشر الفرعي لممسئولية اإلجتماعية  0.355 +المؤشر الفرعي لممسئولية
البيئية  0.378 +لوغاريتم حجم الشركة  0.331 +معدل العائد عمى األصول 0.359 +
  0.294الرافعة المالية.كثافة رأس المال  0.064 +دخل التشغيل
ب م لتا
لا

تلا

ع م و م ن تل تب مماتل تل سممتق ب م لل م
ع س لة تل

.
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خالصة الفصل الثانى
إ تب ا صل تلفا

 بل ع س لت

تممأث ا تل ؤشمما تلفاع م لق تع م
س ومن تلشا ل  ،وم

لة تل
با

و

تل

م

تلبلثس تأل

ام ا ل

تن وب

م تا مة ب ال م

صلته

م تلشمما ل ع م ضممبط تأل ت تل م لس

لمل تل تب ماتل تلاو ب م تأل ثما تمأث ترا ع مس ام

م  :ل غم ا تن لجمن تلشما  ،ام

تلا م ع مس

تلا م ع مس تألصم

 ،ث م

 ،تل تا ا تل ل .

 بل ع س لت

تلبلثس تلث ل تن وب

إ تب ا صل تلفا

تا مة ب ال م

صلته

تأث ا تل ؤشا تلفاع ل س ل تخجت ع ع س ضبط تأل ت تل لس س ومن تلشما ل

 ،و

لل تل تب اتل تلاو ب تأل ثا تأث ترا ع س ا

 :ل غ ا تن لجن تلشا  ،ث

 بل ع س لت

با

إ تب ا صل تلفا

تل

تلا

م وم

ع س لة تل

م

 ،تل تا ا تل ل .
صلته

تا ة ب ال

تلبلثس تلث لل تن وب

تلا م ع مس لمة تل

م وم

تممأث ا تل ؤشمما تلفاعم ل سم ل تلب م ع ممس ضممبط تأل ت تل م لس ممس ومممن تلشمما ل ،
و

لمل تل تب ماتل تلاو ب م تأل ثما تمأث ترا ع مس ام

م  :ل غ م ا تن لجممن تلشمما  ،ا م

تلا م ع ممس تألص م  ،ث م با

تل م

م

 ،تل تا ا م

تل ل .
 بل م ع ممس لت م

إ تب م ا صممل تلفمما

ب ال م م تم ممأث ا تل ؤشم مماتل تلفاع م م ل م م

تل س ل تإلجت ع  ،تل سم ل تلب م
و

تلبلثممس تلا سممس تممن وب م

م م  :و تع م م

بم

م م تلشم مما ل ،

ضمبط تأل ت تل م لس مس وممن تلشما ل ،

لمل تل تب ماتل تلاو ب م تأل ثما تمأث ترا ع مس ام

م  :ل غ م ا تن لجممن تلشمما  ،ا م

امم ا ل

صمملته

م تا ممة

تلا م ع مس لمة تل

تلا م ع ممس تألص م  ،ث م با

تل م

م وم

م

 ،تل تا ا م

تل ل .


ج م تاتبم م ط بلس ممب  %43بم م
تلشا ل ،ثن و تع تلل



تل ؤش مما تلفاع م ل سم م ل تلب م م تأل ت تل م م لس لى مممن

بلسب  ،%46ثن تل س ل تخجت ع بلسب .%36

س م ف ق م ن تلب لممل ممس تلفص م تلث لممل بتل م بط م ا قتمما لا م تلضممبط تلق م
تل م لس ممس ومممن تلشمما ل
تلا

م ن تألط ماتف تل ت م تل اج م  ،ملممو بل م ع ممس تللت م

س تلفص تلث لس.
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مقدمة
يعػػم هويػػألـ ء مءو اهأله ػدا ألء مءو ءخهػػدخ ن أل ػدا هػػف يم يػػا ءخهوػػدىيـ ءًمءاي ػ

ينطػأل اىػا ءخعميػم هػف ءخهألء ػي ءخجألىايػ ءخهععىةػ جنجػدح يأل

ػؿ ي

ػام

ػػع أل ػػهأل ا

نػو يػاعجط ججألءنػ

هيه هف ه ياة حيدة ءخ امدت اىا ءنعالؼ ينألءايد ,خ ء إف هويألـ ء مءو خيس جميػمءا اىػا ػدح

اعجدطػػو ءخأل يػػؽ جييمػػؿ ءخا دجػ  ,ألخةػػم ػػعت ءخ ػػامدت ػػميهدا

ء مجيػػدت ءًمءايػ ألءخم ءا ػػدت ءخهحد ػػجي

ألحمي دا خ عحةيؽ يىمء يد ءخهه ى جدخمودوة ألءخوعدخي ءخع عهت

يدغعيد خمءئهي ءخ ام ألء عه ءاايعيد

ػ ػ ظ ػػؿ ظ ػػاألؼ ألعح ػػميدت حاجػ ػ خىةديػ ػ مد مي ػػدم ح ػػمة ءخهند ػ ػ ألء ػػعنمءـ عمنألخألجي ػػد ءخهعىأله ػػدت

ألء ع د ت

الا اف ءخجحث اف ي دخي

جميمة ألهعد اة عع ؽ ألءخعطألاءت ءخحد ى اىا ه عألى

ءخجيئ ءخنداجي مدنع دا ظػدىاة ءخعألخهػ ألغياىػد هػف ءخهوػدىيـ ءًمءايػ ءخحمي ػ  ,ء هػا ءخػ
ءىعهدـ ءخ امدت ألا ه عألى يمءؤىد .

ء ػعااا

ألجندو اىا خؾ ألؼ يةألـ ءخجدحث ا ى ء ءخو ؿ جدخععاض خىنةطعيف ءخعدخيعيف:
يأل  :هويألـ أل يدس ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت.
دنيد :ءخعال جيف ءخهؤ ا ءخه اى خه ئألخي ءخ امدت ألء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت.

أوال :مفهوم وقياس األداء المالى فى الشركات.
-1مفهوم األداء الماليConcept Financial Performance
جد

يعػػم ء مءو ءخهػػدخ هػػف يم ػػا هجػػد ت ء مءو ء ػػعنمءهدا أل ػػمهدا خةيػػدس يمءو ءخ ػػامدت ,نػػو يهعػػد
عةاءا ألءخ جدت ألي يـ ػ عألجيػو ءخ ػامدت نحػأل ءخه ػدا ء

ػؿ ألءخ ػحي  ,ألىنػدؾ هػف ءخنجػاءو

ءخهدخييف ألءخجدح يف هف حمم هويألـ ء مءو ءخهدخ جإطداه ءخم يؽ جأنو " أل ؼ خأل ػ ءخهنظهػ ءخحػدخ

ألعحمي ػػم م ي ػػؽ خىهج ػػد ت ءخعػ ػ ع ػػـ ء ػػعنمهيد خىأل ػػألؿ خػػ ء ى ػػمءؼ ه ػػف ن ػػالؿ م ءا ػ ػ ءخهجيع ػػدت,
ءًي ػاءمءت ,ء

ػػألؿ ,ءخن ػػألـ أل ػػد

()1
ءخ ػاج " . .أل ػػم اػػاؼ ءخػػجعض ء نػػا ء مءو ءخهػػدخ يي ػدا

جأنو " ءخهعجا اف يمءو ء اهدؿ جد عنمءـ هؤ اءت هدخي مدخاجحي ه الا ,أليه ؿ ءخامي ة ء

د ػي خهػد

1

- Adams, C. &McNicholas, P. (2007) "Making a Difference Sustainability Reporting,
Accountability an Organisational Change", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.
20, No.3, pp.382-402.
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عةألـ جو ءخهنظهدت هف ين ط هنعىو ""( .)1يهػد ىػ

ععايػػؼ

آنػاألف ػ ععايويهػد خػءمءو ءخهػدخ

خػ ينػو "

ػػا ىيمػػؿ ءخعهأليػػؿ ألءنعمػػدس خموػػدوة ءخ يد ػ ءخعهأليىي ػ خى ػػامدت ""(.)2مهػػد اػػاؼ آنػػاألف

ء مءو ءخهدخا جأنو ءنعمدس خةػماة ءخهنظهػ أل دجىيعيػد اىػا عحةيػؽ يىػمء يد ألن أل ػدا ء ىػمءؼ طأليىػ

ء جؿ (.)3

ويرى الباحثث يف ء مءو ءخهػدخ هػد ىػأل
مؿ هف ءخهي ءني ءخعهألهي ألح د
حدخ حةيةي اف ياهدؿ ءخ ام

"" ءنعمػدس خىهامػ ءخهػدخ خى ػام ألءخهعه ػؿ ػا ةػاءت

ء اجدح ألءخن دئا

الا اف دئه ءخعػم ةدت ءخنةميػ ءخػ

ع ػألا

خوعاة هني هعين عةما ج ن "".

 -1معايير األداء المالىFinancial Performance Standards:
ف ءخعأل ػػؿ خػ ػ ا ػػـ هع ػػيف ػػا ءى دئهػ ػ ه ػػف ءخةػ ػألءئـ ءخهدخيػ ػ خى ػػام

يعنػ ػ

ػػيئدا خىهحىى ػػيف

ءخهدخييف هد خـ ععـ هةدانعو جةياه هف ء ا دـ خهعا ءخهأل ؼ ءخهػدخ خيػ ه ءخ ػام  ,ألىنػدؾ اػمة هعػدييا

يهمف هف نالخيد ءخهةدان جيف ى ه ء ا دـ ألى مهد يى :
ي -ءخهعدييا ءخعدايني Historical Standards :

عععهم ى ه ءخهعدييا اىا يمءو ءخ امدت خى نألءت ءخ ػدجة  ,أليىهيػ ىػ ء ءخهعيػدا ع ػعهم هػف دئمعػو
اطدو ماة اف ء عجده ءخعدـ خي ه ءخ امدت ألءخم ؼ اف هألء ي ءخ عؼ ألءخةألة ألجيدف ءخأل

ءخهدخ ءخحدخ هةدان جدخ نألءت ءخ دجة  ,أل خؾ خةػاض ءخا دجػ اىػا ءخ ػن ءخهطىألجػ عةيػيـ يمءوىػد هػف
جؿ ءًمءاة ءخعىيد ,ألخمف يعد

اىا ى ء ءخهعيدا امـ ماعػو اىػا ءخهةدانػ جػيف أل ػ ءخ ػام ءخهػدخ

أليأل دع ءخ امدت ءخه يى ء ناى ,أليؤن اىيو يي دا اػمـ م عػو
مندؿ نمهدت جميمة يأل هجعماة خي ه ءخ امدت.

()4

ػيهد ػ حدخػ عأل ػ ء اهػدؿ يأل

1

- Aras, G. &Crowther, D. (2008) "Developing Sustainable Reporting Standards",Journal of Accounting
Research, Vol. 9, No. 1, pp.4-16
2

- AI-Hussein, H. & Johnson, L. (2009) "Relationship between Corporate Governance Efficiency and
Saudi Banks' Performance", the Business Review, Vol.14, No.l, pp.101-117.
3

- Akisik, O. & Gal, G. (2011) "Sustainability in Businesses, Corporate Social Responsibility,
and
Accounting Standards, an Empirical Study", International Journal of Accounting and Information
Management, Vol. 19, No. 3, pp. 304-324.
4

- Arash, S. & Mohamed Z. (2007) "Corporate Governance as a Critical Element for Driving Excellence
in Corporate Social Responsibility", International Journal of Quality & Reliability Management,
Vol. 24, No.7, pp.753.
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 ءخهعدييا ءخةطداي ( ءخ نداي )Industry Standards:ع يا ى ه ءخهعدييا خ هعمؿ يمءو هجهألاػ هػف ءخ ػامدت ػ ءخةطػدع ءخألءحػم ,ي هةدانػ ءخن ػ

ءخهدخي خى امدت ءخه يى خيػد ػ ءخحجػـ أل ػ طجيعػ عةػميـ ءخ ػىع ءأل ءخنمهػ ,

ءخهدخي خى ام جدخن

ألي ػػعودم ألجماجػ مجيػاة هػػف ءخهعػػدييا ءخةطدايػ ػ اهىيػ ءخعحىيػػؿ ءخهػػدخ

ءخ ندا ءخندص جدخ ام  ,ألىأل ءخةطدع ءخ
يعػػد

اىػػا ىػ ء ءخهعيػػدا اػػمـ ءخم ػ ج ػػج

عنعهػ

نيػػد ه ػػعهمة هػػف ءخةطػػدع

خيػو ءخ ػامدت ءخه ػدجي ػا ءخ ػندا ,

ينػو

ءخعوػػدألت هػػف حيػػث ءخحجػػـ ألطجيعػ ء ن ػػط ند ػ أليف
عةميـ ءخنمه خىعةىيؿ هف ءخهندطا ءخهحعهى خيد.

ىندؾ ءخم يا هف ءخ امدت عةألـ جهجمي ءخعنألي

()1

ج -ءخهعدييا ءخهطىة (ءخنهطي )Absolute Standards:
ألى هجهألا ءخهعدييا ءخع عـ ءخعأل ؿ خييد اف طايؽ م ءا

امة ألءئـ هدخي خعمة عاءت هدخيػ

ألخعمم هف ءخ امدت ,ألجدخعدخ يهمف ءخعأل ؿ خا نعدئج (يا دـ) هطىةػ يهمػف هػف نالخيػد ءخحمػـ اىػا
ءخ امدت ءخهعني جدخعحىيؿ ألهف يىـ ى ه ءخهعدييا( ن ج ءخعمءألؿ ألءخع عمألف ن جعيد ,)1 :2ألءخع هػد
ع ءؿ ع عنمـ مهعيدا هطىؽ انم اهىي ءخعحىيؿ ءخهدخا.

()2

م -ءخهعدييا ءخه عيم Target Standards:
ألى ػ عىػػؾ ءخهعػػدييا ءخع ػ ع ػػعيد ءخ ػػامدت ألعنطػػط خىأل ػػألؿ خييػػد ػ

ألءخج ػاي ءخهعدحػ  ,أليجػ
ه ءخنعدئج ءخهعحةة

ءخ امدت ي دخي

ػػألو همدنيدعيػػد ءخهدمي ػ

اىػا ءخ ػام يف يمػػألف عنطيطيػد ػػىيهدا ألم يةػدا خمػ عمػػألف اهىيػ ءخهةدانػ

ػىيه ألم يةػ يي ػدا ,ألهػف يه ىػ ءخهعػدييا ءخه ػعيم ءخعػ يهمػف يف عنطػط خيػد

ءخهألء ندت ألءخعمدخيؼ ءخهعيداي .

()3

 -1قياس األداء المالىFinancial Performance Measurement
جػػميت ءخعميػػم هػػف مءاءت ءخ ػػامدت ػ ءخعاميػ اىػػا ىػػمؼ عحةيػػؽ ءخةيهػ خحهىػ ء

ػػيـ مهةيػػدس

خػػءمءو ءخهػػدخ خيػػد ,هةػػدييس ء مءو ءخهععػػداؼ اىييػػد خػػـ ععػػم ػػدماة اىػػا يػػدس هػػمى ءخنجػػدح ءخػ

عػػـ

1

- AI-Tamimi, A. (2012) "The Effects of Corporate Governance on Performance and Financial Distress:
The Experience of UAE National Banks", Journal of Financial Regulation and Compliance", Vol.20,
No.2, pp.169-181.
2

-Chen & Wang (2011) "Academic Paper: Corporate Social Responsibility and Corporate Financial
Performance in China: an Empirical Research from Chinese Firms", Corporate Governance, Vol.11,
No.4, pp.361-370.
 -3اجػمءخعدؿ ىد ػـ يجػأل ن ػج  ,يىهيػ ألمألا ءخعمػدخيؼ ءخجيئيػ ػا هجػدؿ ءعنػد ءخةػ ءااءت ألعةيػيـ ء مءو – هػمنؿ هةعػاح خىهن ػتت ءخ ػعألمي "
,ءخهجى ءخعىهي خىعجداة أل ءخعهأليؿ ,مىي ءخعجداة ,جدهع طنطد ,ءخهىحؽ ء ألؿ ,ءخعممء ألؿ,2002 ,ص.48-41 :
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ح ػ ءا ه خىأل ػػدو خي ػ ء ءخيػػمؼ ,أل ػػم ع ءيػػمت يىهي ػ يػػدس ء مءو ءخهػػدخ خ ػػامدت ء اهػػدؿ ػ ءخوع ػاءت

ءخحدخي نعيج ءخعطألاءت ءخعميمة ءخع طايت اىػا جيئػ ء اهػدؿ ألءخعػ هػف يىهيػد ع ءيػم حػمة ءخهند ػ
ءخعدخهيػ ألهػػد عاعػ

اىييػػد هػػف

ػػةألط نحػػأل

ػػاألاة عح ػػيف يمءو ىػ ه ءخ ػػامدت ,حيػػث يعه ػػؿ مألا

نظػدـ يػػدس ألعةيػيـ ء مءو ػ ه ػدامة ءخه ػػع هايف ألحهىػ ء

ػيـ ألء طػاءؼ ءخه ػعويمة اىػا ءخعحةػػؽ

هف همى ءخع ءـ ءًمءاة جعحةيؽ ء ىمءؼ ءخع ع عا ى ه ءخ امدت خىأل ألؿ خييد.

()1

جدً د ءخا هد ػجؽ ,يرى الباحثث ف يػدس ء مءو ىػأل ععجيػا اػف يمءو ءخ ػام هػف نػالؿ عحةيػؽ
ا ػػمم ه ػػف ء ى ػػمءؼ ءخهدخيػ ػ ءخهعه ىػ ػ ػ ػ ءخاجحيػ ػ ألعحةي ػػؽ هع ػػم ت نه ػػأل هاعوعػ ػ ألعح ػػيف ءخةيهػ ػ
ء ع ػدمي ألءخهعه ىػ ػ ءخعألءئػػم ءخهحةةػ جعػػم ن ػػـ عمىوػ ايس ءخهػدؿ ,جدً ػػد

خػػا خػػؾ هألءجيػ

ءخهندطا ءخهدخي ءخندجه هف ء عنمءـ ءخػميألف أليهػألءؿ ءخةيػا ػ عهأليػؿ ء خع ءهػدت ءخند ػ جدخ ػام ,
خ خؾ نعندألؿ جدخم ءا

مالا هف هويألـ أليىمءؼ ألهؤ اءت يدس ء مءو اىا ءخنحأل ءخعدخ :

ي -هويألـ يدس ءمءو ءخ امدت:
يعػػاؼ ءخةيػػدس ػػا ءخىةػ جأنػػو "ءخه ػػدىدة جػػيف ػػيئيف ءحػػمىهد هةػػيس ىػػأل هأل ػػألع ءخةيػػدس ألء نػػا
هةيدس ألىأل ءخهعيدا ءخهند

ءخهعوؽ اىي " ,ألعجاى اهىي ءخةيدس جيمؼ ءخعأل ؿ ءخػا نعيجػ ععػاؼ

جنعيجػ ءخةيػػدس ,أليعػػاؼ ء مءو جأنػػو " ماج ػ عحةيػػؽ ءخوػػام خهػػد ىػػأل هطىػػأل هنػػو هػػف هيه ػ يأل هيػػدـ,
أليهمف ء عنمءـ عةييـ ء مءو ا ءخحمـ اىيو مهيدا ألنألايدا خعحميم ماج عهدـ ءخهيدـ ءخهطىألج .

()2

ألجنػػدو اىػػا خػػؾ يثثرى الباحثثث يف ععايػػؼ يػػدس ء مءو ىػػأل " ه ػػعأليدت ء مءو ءخوعىيػ ءخعػػا دهػػت
ءمءاة ءخ ام جعحةيةيد (ء مءوءخوعى ) ,ألهةدانعيد جه عأليدت ء مءو ءخعػا دهػت ءًمءاة جعحميػمىد هةػمهدا

(ء مءو ءخه ػػعيمؼ) ,خػػيعمس هػػمى ػػماة ءمءاة ى ػ ه ءخ ػػامدت اىػػا عحةيةيػػد ىػػمء يد ألي ػػدامىد اىػػا
ءعنػػد ءخة ػ ءااءت ءخعػػا ععهػػؿ اىػػا عح ػػيف ى ػ ء ء مءو ,أليي ػػد يػػدـ ى ػ ه ءخ ػػامدت جدخأل ػػدو جدخع ءهدعيػػد,
أل خؾ هف نالؿ ء اعهدم اىا هجهألا هف ءخهعدييا ءأل ءخهؤ اءت ءخهنعىو خءمءو.
 يىمءؼ يدس يمءو ءخ امدت:ععه ؿ ء ىمءؼ ءخائي ي خنظدـ يدس ألعةييـ ء مءو ا ء عا:

 -1يايف ادطؼ" ,عطأليا ءخةيدس ءخهحد ج خءمءو

ألو ءخعال دت ءخألمدخي " ,ا دخ هدج عيا غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع

ءخةدىاة ,2002 ,ص .3
- Amaeshi, Kenneth. (2008), "accounting for variations in representations of ESG risks in variations
capitalism" financial markets and environmental governance workshop, oxford university, may, p.10.
2
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 -1الرقابة :ألىا عععجا هف يىػـ يىػمءؼ نظػدـ يػدس ألعةيػيـ ء مءو ,حيػث ءنػو يػعـ ء
ءخعة ي ءخعم ي

ػعودمة هػف

عند ءًجاءوءت ءخهند ج ا حدخ امـ عطجيؽ ء ىمءؼ ءخهطىألج .

 -2االتصثثثثثال :يععج ػ ػػا يػ ػػدس ألعةي ػ ػػيـ ء مءويمءة هيه ػ ػ خعج ػ ػػدمؿ ءخهعىأله ػ ػػدت خىعأم ػ ػػم ه ػ ػػف عطجي ػ ػػؽ
ءً عاءعيجي جدخ مؿ ءخهطىأل .

 -3التحفيثثث  :ع ػػدام نعػػدئج نظػػدـ يػػدس ألعةيػػيـ ء مءو اىػػا عحوي ػ ءخعػػدهىيف هػػف نػػالؿ عجػػدمؿ
هعىألهدت يدس ألعةييـ ء مءو يهد جيف ء

دـ ءخهنعىو مءنؿ ى ه ءخ امدت.

 -4التحسين :ألىا اهىي ءخأل ألؿ ءخا ءخعح ػيف ءخه ػعها مءو ءخهن ػأة ممػؿ ,حيػث يهمػف يف
عةػ ػػألـ ءخ ػ ػػام جعطجيػ ػػؽ يد ػ ػ ءخعةػ ػػد

يمءئيـ.

()1

ألءخهمد ػ ػػأة خعحةيػ ػػؽ ءخاغج ػ ػ خػ ػػمى ءخعػ ػػدهىيف خعح ػ ػػيف

ج -هؤ اءت يدس يمءو ءخ امدت:

يععهػػم نظػػدـ يػػدس ء مءو اىػػا هجهألا ػ هػػف ء مألءت يطىػػؽ اىييػػد هؤ ػاءت يأل هةػػدييس ء مءو,
د ا هنيد ا ءخعحةؽ هػف يمءو ء اهػدؿ جموػدوة أل داىيػ ػا

حيث يعه ؿ ءخيمؼ ء

أل ءًهمدنيدت ءخهعدح .

جدً د ءخا ءخيمؼ ءخ دجؽ ,إف هؤ اءت ء مءو ع عا خعحةيؽ ء غاءض ءخعدخي :

ػألو ءخظػاألؼ

()2

 عأل ػ ػػيؿ ءخنط ػ ػػط ءً ػ ػػعاءعيجي خى ػ ػػامدت ألهحام ػ ػػدت ء مءو ءخهيهػ ػ ػ خىه ػ ػػميايف ءخعنويػ ػ ػ ييف
ألءخعدهىيف مءنؿ ى ه ءخ امدت.

 عأل ػػي يطػػدا خىعأميػػم اىػػا عػػأل يا ءخهػألءام ءخال ه ػ خعحةيػػؽ ء
ءآلجؿ خي ه ءخ امدت.

 عحميم اال دت ءخ ج

ػػعاءعيجيدت ألء ىػػمءؼ طأليى ػ

ألءخنعيج جيف ء ألخأليدت ءت ء ىهي ألء اجدح ءخهاءم عحةيةيد.

جدً ػػد ءخ ػػا هد ػػجؽ يثثثرى الباحثثثث ج ػػأف ىن ػػدؾ هؤ ػ ػاءت يأل هة ػػدييس يمءوين ػػاى يجػ ػ
ءخح جدف ى :

أأل  :هؤ اءت ند
 يجػ

ينػ ػ ىد ػػا

جةألءام حألمه ءخ امدت

أل ػ هةػػدييس هاجعيػ خعحميػػم هألء ػ ءخ ػػعؼ ,ألع ػػجي ءخعح ػػيندت اىػػا اهىيػػدت

ءخا دج ألءخع ةيؿ.

 -1ا ءف ح يف" ,ءخعمدهؿ جيف ي ىأل
طدع ع ني ءخهنعجدت ءخ اءاي

يدس ء مءو ءخهعألء ف ألء مألءت ءخحمي ًمءاة ءخعمىو جيمؼ عح يف ء مءو ػ م ءا

عطجيةي اىا طدع

ألايد" ,ا دخ ممعألاءه غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ايف هس ,2007 ,ص.23-22:

 -2يايف ادطؼ" ,عطأليا ءخةيدس ءخهحد ج خءمءو

ألو ءخعال دت ءخألمدخي " ,هاج
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 يج

عػأل يا هعىألهػدت اػف ءحعيدجػدت ألهعطىجػدت ء طػاءؼ ءخمءنىيػ ه ػؿ :ءًمءاة ألءخعػدهىيف,

ألءخىجػػدف ءخهعدألن ػ خهجىػػس ءًمءاة ه ػػؿ :خجن ػ ءخهاءجع ػ  ,خجن ػ ءخهمد ػػتت ,خجن ػ ءخعا ػػيحدت,

خجن ءمءاة ءخهندطا.

 يجػ ػ ػ

ع ػ ػػأل يا هعىأله ػ ػػدت ا ػ ػػف ءحعيدج ػ ػػدت ألهعطىج ػ ػػدت ء طػ ػ ػاءؼ ءخنداجيػ ػ ػ ه ػ ػػؿ :ءخعهػ ػ ػالو

ألءخه ع هايف ألءخهألاميف ألءخجنألؾ ألءخييئدت ءخا دجي ألءخهنظهدت ء جعهداي ألءخجيئي .

دنيد :هؤ اءت ند
 يج ػ

جدخه ئألخي ء جعهداي خى امدت

أل ػ هةػػدييس عحةيػػؽ ءخا دىي ػ ءخهجعهعي ػ خىعػػدهىيف مءنػػؿ ءخ ػػامدت خ يػػدمة نعػػدجيعيـ

ألعنهي ماءعيـ.

 يجػ ػ

أل ػ ػ هة ػػدييس خع ػػأل يا ء ه ػػف ءخهينػ ػ ألءخ ػػألظيو ألءخااديػ ػ ءخ ػػحي ءخهجعهعيػ ػ خي ػػـ

 يج

هةدييس عؤمم اىا اػمـ ءخعػألاط ػ ياهػدؿ عنطػأل اىػا هندخوػ خهجػدم حةػألؽ

أل اىـ.
أل

ءًن دف.

دخ د :هؤ اءت ند

جدخه ئألخي ءخجيئي خى امدت

هؤ ا خةيدس همى ماة ءخهن دة اىا عح يف ين طعيد ءخهنعىو  ,ألعنويض حجـ

 يج

أل

 يج ػ

أل ػ هةػػدييس خعحميػػم ءخحجػػـ ء ه ػػؿ

 يج ػ

أل ػ هؤ ػاءت خةيػػدس ء مءو ءخجيئ ػ خى ػػام هةدان ػ جػػد مءو ءخجيئ ػ خى ػػامدت ءخه يى ػ

ءخعىألث ءخجيئ ءخندعج انيد.

ءخجيئ .

ػػعيالؾ ءخه ػألءم ألءخطد ػ ءخندعج ػ اػػف ءخعىػػألث

ء ناى.

 -1العوامل المؤثرة عمى األداء المالى لمشركات:
ػػ

ػػألو ءىعه ػػدـ ءخ ػػامدت جأمءئي ػػد ءخجيئػ ػ ألء جعه ػػدا ألءاعج ػػدط خ ػػؾ جعح ػػيف يمءئي ػػد ءخه ػػدخ ,

دخ ػػامدت ءخع ػ عيػػعـ جه ػػئألخيعيد ءخجيئي ػ ألء جعهداي ػ  ,ألع ػػعا خعحميػػم اند ػػا ءخموػػدوة ء جعهداي ػ
ألءخجيئي  ,ألءخععاؼ اىا ءخهندطا ءخع يهمف يف عألءجييد ,ألم خؾ ءخععػاؼ اىػا ءخوػاص ءخجميػمة ءخعػ

عح ف يمءئيد ألعمألف يم ا اجحي ألي

ؿ

عحةيؽ األءئم خىه ع هايف ييد ,ألجدخعدخ ي جحت اهىي

هيهػػد خجػػألمة ء مءو ًمءاءت ىػ ه
أل ػػدو ءخ ػػامدت جأمءئيػػد أله ػػئألخيعيد ءخجيئيػ ألء جعهدايػ عه ػػؿ هؤ ػ اء
ػا ا
()1
ءخ امدت ألمودوة اهىيدت ءخع ةيؿ جيد ,ههد ينعمس اىا ء مءو ءخهدخا خي ه ءخ امدت .
 -1عيدن

ده ءحهم هحهم ,عةييـ مألا ي دخي

ءخهحد ج ءًمءاي ءخجيئي ا عح يف يدس ء مءو ءخهدخا خهن دت ء اهدؿ ,ا دخ

هدج عيا غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ءخةدىاة ,2011 ,ص.14:
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ألههػػد ػػجؽ يع ػ خىجدحػػث يف ءخعألءهػػؿ ءخعػػا عػػؤ ا اىػػا ء مءو ءخهػػدخا خى ػػامدت اػػدهىيف هيهػػيف

ىهد :ءخه ئألخي ء جعهدايػ ألءخه ػئألخي ءخجيئيػ  ,أل ػيةألـ ءخجدحػث جػدخععاض خيهػد ج ػ و هػف ءخعو ػيؿ
مهد يىا:

يأل  :عأ يا ءخه ئألخي ء جعهداي اىا ء مءو ءخهدخ خى امدت

عندألخ ػػت ءخعمي ػػم ه ػػف ءخجح ػػألث ألءخم ءا ػػدت ءخعال ػ ػ ج ػػيف ء مءوء جعه ػػدا خى ػػام ألج ػػيف يمءوى ػػد

ءخهػػدخ  ,حي ػػث ع ػػدام ءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ خى ػػامدت اىػػا عحمي ػػم ءخطػػاؽ ءخ ػػا عنعيجيػػد ػػ

مءاة

ياهدخيد خعحةيؽ ءخةيه خحهى ي يهيد .ةم يأل حت حمى ءخم ءا دت ,يف ىندؾ اال ءاعجدط هألججػ
ألي جيف ءخه ئألخي ء جعهداي ألعح يف أل جطد مءو ءخهدخ خي ه ءخ امدت.
مهد ي داءت جعض ءخم ءا دت ي ناى ءخا يف ىندؾ اال

()1

يجدجي جيف عحهؿ ءخ امدت خه ئألخيعيد

ء جعهداي ألجيف ء مءو ءخهدخا ءخع عحةةو ى ه ءخ امدت ,ألععػألم ىػ ه ءخعال ػ ءًيجدجيػ خػا عح ػف

ءخعال ػ مءنػؿ ءخ ػامدت جػيف ءًمءاة ألءخعػدهىيف جيػد هػف ندحيػ ألءًمءاة ألاهػالو ءخ ػام ألءًطػاءؼ
ءخنداجي هف ندحي يناى ,مهد ععح ف هع ءخ امدت ألع ج هؤىى خال عاءض هف ءخجنألؾ أل دماة
اىػا جػ

ء

ػع هداءت,

يعألماىييد جدخنو .
ػ

أل

جنيو

()2

ػال اػف عح ػف ءخعال ػ جػيف ىػ ه ءخ ػامدت ألءًمءاة ءخحمألهيػ ههػد

جايطدنيد نالؿ ءخوعاة هف  1989ءخا  1999ءاعو ء مندا

طػدا ءخهؤ ػدت ءخهىع هػ ءجعهدايػد هػف  200هىيػألف جنيػو
عاخين  ,ألء ىـ هف خؾ ىأل هعمؿ ءخنهأل ءخهدخا خي ه ء

اىا همى الث نألءت ةط جيف  1996ءخا .1999

()3

ػعاخين

ي يـ ءخ امدت ءخعػ عنػماج

خػا هػد ي يػماىا  2جىيػألف

يـ ةم ع داوت يهػ ىػ ه ء

ػيـ

أل ػػا يحػػمث ءخم ءا ػػدت ءخع ػ يجايػػت اػػف ءخ ػػامدت ء هايمي ػ  ,ي ػػدا  %82هػػف ءخهػػميايف ءخ ػ يف

ػػهىعيـ ءخم ءا ػ ػ خ ػػا يف ءخه ػػئألخي ء جعهدايػ ػ خى ػػامدت ع ػػيـ ػ ػ عح ػػيف نع ػػدئج ء مءو ءخه ػػدخا

1

- Klassen, Robert D., and Curtis P. McLaughlin, 2001, "The Impact of Environmental Management on
firm Performance", Innovest Strategic Value Advisors, (Aug.), pp.119-1214.
2

- Adams, C.A. (2002), "internal organizational factors influencing corporate social and ethical reporting:
beyond current theorizing", accounting auditing and accountability , vol. 15, No. 2, pp. 223-250.
3

- Chen, Y. & Chow, S. (2012) "Corporate Sustainable Development: Testing a New Scale Based on the
Mainland Chinese Context", Journal of Business Ethics, Vol. 105, pp.519-533.
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ءخند

يناى خا يف ءخ امدت ءخع عطجػؽ جػاءهج ءخه ػئألخي ء جعهدايػ يػ مءم

جيد ,مهدع يا م ءا

ءحعهد ت عح ف يمءئيد ءخهدخ جن
ألع ػػيا م ءا ػ حمي ػ ينػػاى

عنطت حدج ءؿ .%70

()1

ػػدماة اػػف جدهع ػ "ىدا ػدام" خػػا يف ءخ ػػامدت ءخع ػ عطجػػؽ هويػػألـ

ءخه ئألخي ء جعهداي ي يم هعمؿ ءخاجحي ييد خا  %18اف عىؾ ءخع خيس خيد جاءهج ػ ءخه ػئألخي

ء جعهداي  ,مهد يف ءخ امدت ءخهىع ه ءجعهدايد ءم هعمؿ نهألىػد ءخهػدخا جهعػمؿ ياجعػ ي ػعدؼ اػف

ه

يالعيد)2(.

ألو خؾ ,يهمف خىه ئألخي ء جعهداي عحةيؽ ءخةيه اىا ءخه عألييف ء
خىهن أة

ألو ءخعامي اىا ءخجيألم ءخعدخي :

()3

عاءعيج ألءخع ةيى

1ػ عويـ ءخهأل ؼ ءخحدخ خىهن أة هف حيث عحميم يهدمف عحةيؽ يأل عمهيا ءخةيه ألميوي حمألث خؾ.
2ػ ءخعنجؤ جعأل عدت ي حد

ءخه دخ .

 3ػ عحميػػم اؤيػ أليىػػمءؼ ءخهن ػػتت جهػػد يحةػػؽ ءخةيهػ خحهىػ ء
اهىي عحةيؽ ءخةيه خمؿ هف حهى ء

يـ ألي حد

ػػيـ ,ألينوػػض ءخعػػأ ياءت ءخ ػػىجي اىػػا

ءخه دخ ءآلنايف.

4ػ عطأليا ءخهيداءت ألعأل ياىد.
جدً د ءخا هد جؽ ,يرى الباحث ءف ءخع ءـ ءخهن تت جه ػئألخيعيد ء جعهدايػ يهمػف يف يمػألف خػو
عأ يا ءيجدج اىا اهىي عحةيؽ ءخةيه خحهى ء

يـ هف نالؿ ءخعميم هف ءخه ءيد ,هنيد:

1ػ عح يف ء مءو ءخهدخ خي ه ءخ امدت.
2ػ ءاعودع ءخحدخ ءخهعنألي خىعدهىيف مءنؿ ى ه ءخ امدت.
 3ػ ػ ءخه ػػدامة اى ػػا أل ػ ػ يى ػػمءؼ ألين ػػط ءخ ػػام جه ػػد يعألء ػػؽ هػ ػ ءحعيدج ػػدت ي ػػحد

ءخهنعىويف (ءخمءنىيف ألءخنداجيف) ,ههد يماـ نجدح يد دت ى ه ءخ امدت.

ءخه ػػدخ

1

- Takeda Fumiko and Takanori Tomozawa, (2008), "AChange In Market Responses To The
Environmental ManagementRanking In Jape", Ecological Economics, VOL. 6 7, PP.465–472.
2
- Lee, Seoki and Woo Gon Kim, 2009, "EVA, Refined Eva, MVA, or Traditional Performance Measures
for the Hospitality Industry?", International Journal of Hospitality Management, Vol.28, pp.439-445.
3
- Laszlo, Chris, Dave Sherman, John Whalen and Jib Ellison, (2005), "Expanding the Value Horizon:
How Stockholder's Value Contributes to Competitive Advantage", Sustainable Value Partners, Creating
Value for Shareholders and Stakeholder Forthcoming. Journal of Corporate Citizenship (Winter), Iss. 20,
pp.1-11.
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4ػ عنويض امـ ءخمودوة ءًنعدجي .
دنيد :عأ يا ءخه ئألخي ءخجيئي اىا ء مءو ءخهدخ خى امدت
ألو ءىعهدـ ءخ امدت جأمءئيد ءخجيئ ألءاعجدط خؾ جعح يف يمءئيد ءخهدخ  ,دخهن تت ءخع عيػعـ

جه ػػئألخيعيد ءخجيئي ػ ألع ػػعا خعحميػػم اند ػػا ءخموػػدوة ءخجيئي ػ  ,ألءخععػػاؼ اىػػا ءخهنػػدطا ءخع ػ يهمػػف يف
عألءجييػػد ,ألم ػ خؾ ءخععػػاؼ اىػػا ءخوػػاص ءخجميػػمة ءخع ػ عح ػػف هػػف جػػألمة ءخعهػػؿ عمػػألف يم ػػا اجحي ػ
ألي

ػػؿ ػ عحةيػػؽ األءئػػم خىه ػػع هايف ييػػد ,ألم ػ خؾ يهمنيػػد عنوػػيض مػػؿ هػػف ءخهنػػدطا ألءخعػػأ ياءت

ءخجيئيػ  ,اىػػا ػػجيؿ ءخه ػػدؿ :أل ػػألاءت ػ ءخعمػػدخيؼ ,ألعح ػػيف ػ ءخاجحيػ  ,ألعحةيػػؽ ه ءيػػد عند ػػي .

()1

هيهػػد خجػػألمة ء مءو
ألجدخعػػدخ ي ػػجحت اهىي ػ أل ػػدو ءخهن ػػتت جأمءئيػػد أله ػػئألخيعيد ءخجيئي ػ عه ػػؿ هؤ ػ اء
ػا ا
ءخجيئ ًمءاءت ى ه ءخهن تت ,ألمودوة اهىيدت ءخع ةيؿ جيد ,ههد ينعمس اىػا عح ػيف أل ػجط ء مءو
()2

ءخهدخا ءخندص جي ه ءخ امدت.

ألاىا ءخاغـ هف خؾ ةم ءنعىوت ءآلاءو حػألؿ ءخعال ػ جػيف ء مءو ءخجيئػ ألء مءو ءخهػدخا خى ػامدت,

ةم مدف ىندؾ ءاعةدم دئ يف ءخحهدي ءخجيئي خى امدت غدخجدا هد عععداض ه ء ىمءؼ ء ناى خي ه

ءخ ػػامدت ,ألج ػػألاة ند ػ

يػػدمة ءخةيه ػ ءخهحةة ػ خحهى ػ ء

ػػيـ( ,)3ألاة ػ

خػػؾ جاىنػػت ءخعميػػم هػػف

ءخم ءا دت اىا يف عطجيػؽ ءخ ػامدت جػاءوءت ءخحهديػ ءخجيئيػ خػو عػأ يا ءيجػدج اىػا ءخةيهػ ءخهحةةػ

خحهى ء

يـ ,أليي د اىا اهىي عح يف ء مءو ءخهدخا ا ى ه ءخ امدت.

()4

ةم يأل ػحت نعػدئج ءخم ءا ػ ءخعػا ػدـ جيػد هعيػم ءخهحد ػجيف ءًمءايػيف ءنػو انػمهد عح ػف ءخ ػامدت

هػػف ههدا ػػعيد ءخجيئي ػ

ػػعمألف خػػمييد ءخةػػماة اىػػا يػػدمة ءخ ػػاألة (ءخةيه ػ ) خحهى ػ ء

حي ػػث ع ػػج ءخ ػػامدت يم ػػا جد جيػ ػ خحهىػ ػ ء

ػػيـ جنحػػأل ,%50

ػػيـ ػ ػألءو ءخح ػػدخييف يأل ءخهع ػػأل عيف – ان ػػم نو ػػض

ءخهنػ ػػدطا ءخجيئي ػ ػ  -ألي ػ ػػدىـ ػ ػػا خػ ػػؾ ال ػ ػ األءهػ ػػؿ ى ػ ػ  :ءًمءاة ءخجيئي ػ ػ خى ػ ػػام  ,ء مءوءخجيئ ػ ػ ,
ء ع د ت ءخجيئي .

()5

1

- Blumberg, Jerald Georges Blum and Age Korsvold, 1996, "Environmental Performance and
Shareholders Value", World Business Council for Sustainable Development, pp.1-70.
2

 -3عيدن

ده ءحهم هحهػم ,عةيػيـ مألا ي ػدخي

- Chen, Y. & Chow, et al., 2012, p.25-30.
ءخهحد ػج ءًمءايػ ءخجيئيػ ػا عح ػيف يػدس ء مءو ءخهػدخا خهن ػدت ء اهػدؿ ,هاجػ ػدجؽ,

ص.26-24:
- Takeda Fumiko and Takanori Tomozawa, et al., 2008, p.456-41..
5
- Beck, Roger, Tom Bik and Ben Dziegielewski, (2006), "Introduction to Financial Benchmarking
Workbook", Section 2, The Midwest Technology Assistance Center, A Workbook for the Manager of
Small Community Drinking Water Systems, pp.1-113.
4
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أل ػا ء ألنػو ء نيػاة عندألخػت ءخعميػم هػف ءخم ءا ػدت ءخهحد ػجي ءخعال ػ جػيف ءخه ػئألخي ءخجيئيػ ألهػػمى

عأ ياىػد اىػػا ء مءو ءخهػدخا خى ػػامدت ,هنيػد م ءا ػ ءخهعيمءخػمألخ خىهحد ػػجيف ءخةػدنألنييف ,أل ػػم عأل ػػىت
ى ه ءخم ءا

خحهىػ ػ ء

ءخ امدت.

ءخا امـ ألجألم مخيؿ اىا يف ءخعوألؽ ا ء ىعهدـ جدخة ديد ءخجيئي ي ا جدخةيه ءخهحةة

ػػيـ ,ألى ػػأل ه ػػد ي ػػؤمى ءخ ػػا ألج ػػألم اال ػ ػ ءيجدجيػ ػ ج ػػيف ء مءو ءخه ػػدخا ألء مءو ءخجيئػ ػ خيػ ػ ه

()1

جدً د ءخا خؾ ةم يأل حت امم هػف ءخم ءا ػدت ء نػاى يف ءخ ػامدت ءخعػا عنػعيج

عحةيػػؽ ءخةيه ػ خحهى ػ ء

ػعاءعيجي

ػػيـ ,هػػف يم ػػا ءخ ػػامدت عحةيةػػد خعال ػ ءيجدجي ػ جػػيف ء مءو ءخهػػدخا ألء مءو

ءخجيئ ػ خيػػداف ءخ ػػامدت ءخعػػا

عنػػعيج ى ػ ه ءً ػػعاءعيجي  ,حيػػث ي جعػػت ألجػػألم عػػأ يا يجػػدج خػػءمءو

ءخجيئ ػ اىػػا ءخةيه ػ ءخهحةة ػ خحهى ػ ء

ػػيـ ,مىهػػد ءننو ػػت اهىيػػدت ء

ألمػ خؾ ءننو ػػت ء نجعد ػػدت ءخ ػػداة جدخجيئػ

ءخةيه ػ ػ ءخهحةة ػ ػ خحهى ػ ػ ء

ػػعيالؾ ءخجػػدئا خىه ػألءام,

أل ءننو ػػت عمػػدخيؼ ءخع ػػةيؿ ,ههػد عاعػ

اىيػ ءاعوػػدع

ػ ػػيـ اىػ ػػا هػ ػػمى ء جػ ػػؿ ءخطأليػ ػػؿ ,ألجدخعػ ػػدخا ءاعوػ ػػدع ء مءو ءخهػ ػػدخا خي ػ ػ ه

ءخ امدت ,)2(.ألىأل هد نىػص خيػو ءخعميػم هػف ءخهحىىػيف ءخهػدخييف ألهعنػ

ءخةػ ءااءت هػف ان ػد أليخهدنيػد

ألءخههىم ءخهعحمة جأف ىندؾ يىهي خأل دو ءخ امدت جه ئألخيعيد ءخجيئي  ,حيػث يمامػت ءخ ػامدت ءخ ءائػمة

يف خؾ يعهؿ عحةيؽ ءخةيه خحهى ء

ءخ

عنعه

خي ى ه ءخ امدت(.)3

ػيـ ألعح ػيف ء مءو ءخهػدخا خيػد هػ عحةيػؽ ء

ػعودمة خىهجعهػ

ألههػػد ػػجؽ يتض ث لمباحثثث يف ءخه ػػئألخي ءخجيئيػ خيػػد مأل ءاا عػػد ا ػػا عح ػػيف ء مءو ءخهػػدخا هػػف

نالؿ عنويض مؿ هف ءخهندطا ألءخعػأ ياءت ءخجيئيػ ءخه ػدحج خعهىيػ ءًنعػدج ,حيػث يهمػف خى ػامدت

يف عح ؿ اىا هنػد

هدخيػ هػف ءخأل ػألؿ ءخػا ءخموػدوة ءخجيئيػ هنيػد اىػا ػجيؿ ءخه ػدؿ :أل ػألاءت ػ

هعنأليػ

ءخعمدخيؼ ,ألعح يف ءخاجحي  ,ألعحةيؽ ه ءيػد عند ػي  .أليي ا ػد يهمنيػد ءخح ػألؿ اىػا هنػد
عععىػػؽ جعح ػػيف ػػهع ءخهن ػػتت ,ألجػ ءخعهػػالو ,ألعح ػػيف ءًنعدجيػ ألءخعػػأ يا اىػػا اال ػ ءخهن ػػتت
جدخجيػػدت ءخحمألهيػ ػ ألءخهن ػػتت ء ن ػػاى ,ألجدخعػػدخ

ػػإف ءخه ػػئألخي ءخجيئيػ ػ ػػدماة اى ػػا عحةي ػػؽ اهىيػ ػ

عح يف ء مءو ءخهدخا خي ه ءخ امدت.
ويرى الباحث يف ىندؾ ادهؿ ءنيا ىدـ ألهؤ ا أل دهؿ اىا اهىي عح يف أل جط ء مءو ءخهدخا ا

ءخ امدت ,ى ء ءخعدهؿ ىأل " التنمية المستدامة " ألءخع عػـ ءخععػاض خييػد ػا ءخو ػؿ ء ألؿ هػف ىػ ء

1

- Lee, Seoki and Woo Gon Kim, et al., 2009, p.18-25.
Guenster, Nadja, TeroenDerwall, Rob Bauer and KeesKoedijk, (2005), "The Economic Value of
Corporate Eco – Efficiency", Academy of Management Conference Paper (Jul.), pp.1-36.
2-

3

- Amaeshi, Kenneth, et al., 2008, p.35-43.
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ءخجحػ ػػث ,حيػ ػػث ءىػ ػػعـ ءخجػ ػػدح يف ألءخهينيػ ػػيف جت ػ ػػدا ههدا ػ ػػدت ءخعنهي ػ ػ ءخه ػ ػػعمءه جأنألءايػ ػػد ءخ ػ ػ الث:

ء ع ػ ػػدمي  ,ء جعهداي ػ ػ  ,ءخجيئي ػ ػ  .جدً ػ ػػد ءخػ ػػا ألءاػ ػػم حألمه ػ ػ ءخ ػ ػػامدت اىػ ػػا ء مءو ءخهػ ػػدخا
خى امدت.

حيث دـ ءحم ءخجدح يف جوحص ي دا ههدا دت ءًمءاة ءخند

جدخعنهي ءخه ػعمءه اىػا هؤ ػاءت

ء عمءه يمءو ىػ ه ءخ ػامدت ػا ء ػعاءخيد خجيػدف ءى هػف ىػ ه ءخههدا ػدت يػؤ ا اىػا هؤ ػاءت ء ػعمءه
ء مءو مءن ػػؿ ىػ ػ ه ءخ ػػامدت ء

ػػعاءخي  ,أل خ ػػؾ ا ػػف طاي ػػؽ ءنػ ػ ياءو اينػ ػ ه ػػف ءخه ػػميايف ءخه ػػدخييف

ألءخعنوي ػ ييف مءنػػؿ ى ػ ه ءخ ػػامدت ,ألخةػػم عجػػيف ألجػػألم ءاعجػػدط جػػيف ههدا ػػدت ءًمءاة ءخند ػ جدخعنهي ػ

ءخجيئيػ ألجػػيف يمءئيػػد ءخجيئػ  ,ألجدخه ػػؿ ألجػػألم ءاعجػػدط جػػيف ههدا ػػدت ءخه ػػئألخي ء جعهدايػ ألجػػيف ػػالث

هؤ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءت

ػ ػ ػ ػ ػ ػػعمءه ء مءو ألىػ ػ ػ ػ ػ ػػا( :يمءو يه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ءخهألظػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ,يمءو ءخه ػ ػ ػ ػ ػ ػػئألخي ء جعهداي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ,

ء مءوءخهػػدخا)(,)1يهػػد يهػػد يععىػػؽ جههدا ػػدت ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه ءخهاعجط ػ جدجعمػػدا ءخهنعجػػدت ةػػم عجػػيف
ألجػػألم ءاعجػػدط جػػيف ى ػ ه ءخههدا ػػدت ألجػػيف مػػؿ هػػف :هؤ ػاءت عح ػػيف ء مءو ءخهػػدخا خى ػػامدت ألم ػ خؾ

هؤ اءت يمءو عطأليا ءخهنعجدت ءخجميمة ,ألجدخه ؿ إف ههدا دت عح يف ءخعم ةدت ءخنةمي ألءخاجحي ةم
عجيف ينيد عؤمى خعح يف ء مءو ءخهدخا خى امدت ,أليي د ع يا ءخنعػدئج ءخػا يف هؤ ػاءت ء ػعمءه يمءو

ء اهدؿ ءخعدخي  :ء مءو ءخجيئ خى امدت ,هؤ اءت يمءو عطأليا ءخهنعجدت ءخجميمة ,هؤ اءت هعىألهػدت

يمءوايس ءخهدؿ عاعجط ه ءحم ههدا دت ءًمءاة ءخند ػ جدخعنهيػ ءخه ػعمءه  ,جينهػد هؤ ػ ءات ء ػعمءه

ء مءوء نػ ػػاى (ء مءو ءخهػ ػػدخا ,يمءو ءخه ػ ػػئألخي ء جعهداي ػ ػ  ,يمءو يه ػ ػ ءخهألظػ ػػؼ) ع ػ ػاعجط ه ػ ػ اػ ػػمة

ههدا دت مءاي خىعنهي ءخه عمءه .

()2

ألنظ ءا خعأ ا ههدا دت ءخعنهي ءخه عمءه جدخه ئألخي ء جعهداي ألءخجيئي خى امدت ألم خؾ جدخهعدييا

ءخهحد جي  ,ةم دـ جعض ءخجدح يف جوحص ءخعال جيف ءخعنهي ءخه عمءه ا امدت ء اهػدؿ ألجػيف
مػػؿ هػػف :ءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ ألءخجيئي ػ خي ػ ه ءخ ػػامدت ألم ػ خؾ ءخهعػػدييا ءخهحد ػػجي ػػا ءخعميػػم هػػف
ءخمألؿ ءخهعةمه ألءخ دامة نحأل ءخعةمـ نالؿ ءخوعاة هف  1998حعػا  .2008ألخةػم عجػيف ألجػألم اال ػ

ءاعجػػدط ألي ػ جػػيف ءخعنهي ػ ءخه ػػعمءه ألجػػيف ءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ ألءخجيئي ػ خى ػػامدت ألم ػ خؾ ءخهعػػدييا
ءخهحد ػػجي  ,ألجدخه ػػؿ عجػػيف ألجػػألم ءاعجػػدط ػػألى جػػيف ههدا ػػدت ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه ألجػػيف هؤ ػاءت ء مءو

ءخعدخي ػ  :ا ػػدو ءخعهيػػؿ ,ع ػألء ا ءخهػػميايف ءخائي ػػيف ,عح ػػيف ء مءو ءخهػػدخا ,ألى ػ ء يحةػػؽ هنػػد

هويػػمة

1

-Hooi,
G. et al. (2012) "The Influence of Sustainability Performance Management Practices on
Organizational Sustainability Performance", Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 8,
issue: 2, pp.1-42. http://www.eiod.org/
2
-Akisik, O. & Gal, G. (2011) "Sustainability in Businesses, Corporate Social Responsibility,
and
Accounting Standards, an Empirical Study", International Journal of Accounting and Information
Management, Vol. 19, No. 3, pp. 304-324.
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خىعميم هػف ي ػحد
ءخند

ءخه ػدخ ه ػؿ :ءخه ػع هايف ,ءخعهػالو ,ءخهػألظويف ,ءخهػألاميف ,ءخييئػدت ءخع ػايعي

ألءخحمألهي  ,ءخهجعه  ,ءخجيئ  ,ألى ء يعنا يف مؿ هف ءخه ئألخي ء جعهداي ألءخجيئي خى ػامدت

ألم خؾ ءخهعدييا ءخهحد جي ءخجيمة ع دىـ ا عحةيؽ ءخعنهي ءخه عمءه .

()1

يهػ ػػد ( )Lopezةػ ػػم ػ ػػدـ جم ءا ػ ػ ءخعال ػ ػ جػ ػػيف يمءو ءخ ػ ػػامدت ألجػ ػػيف عجنػ ػػا ههدا ػ ػػدت ءخه ػ ػػئألخي

ء جعهداي ألءخعنهي ءخه ػعمءه  ,حيػث عػـ ءخهةدانػ جػيف يمءو اينعػيف هػف ءخ ػامدت ء ألاألجيػ  ,ء ألخػا
عىع ـ جههدا دت ءخعنهي ءخه عمءه ألء ناى

عىع ـ جههدا ػدت ءخعنهيػ ءخه ػعمءه أل خػؾ نػالؿ ءخوعػاة

هف  1998ءخا  ,2004ألخةم عجيف ألجألم ءنعالؼ جػيف يمءو ءخهجهػألاعيف ألياجػ

خػؾ ءخػا ههدا ػدت

ءخعنهي ءخه عمءه  ,مهد يف ههدا دت ءخعنهي ءخه عمءه عجيف ينيد يحػم ت عةيػاءت ػا عطجيػؽ ي ػدخي
حألمه ءخ امدت ألنظـ ءًنعدج ج مؿ دام اىا ادمة عأل ي ءخهألءام ءخهعدحػ  ,ء هػا ءخػ

يمى ػا

ءخنيدي ءخػا عح ػف ء مءو ءخهػدخا ػا ءخ ػامدت ءخعػا عىعػ ـ جههدا ػدت ءخعنهيػ ءخه ػعمءه هةدانػ جعىػؾ
ءخعػػا

عىعػ ـ جههدا ػػدت ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه  ,مهػػد عجػػيف يي ػػد يف ههدا ػػدت ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه عػػؤمى

ءخا نىؽ ءخةيه خي ه ءخ امدت اىا ءخهمى ءخطأليؿ.

()2

ألنظػ ػ ءا خعع ػػاض ءخ ػػامدت ن ػػالؿ ءخوعػ ػاة ء نيػ ػاة خىعمي ػػم ه ػػف ءخ ػػةألط ػ ػألءو ه ػػف ج ػػؿ ي ػػحد

ءخه دخ ءخعةىيمييف يأل هف جؿ ء طاءؼ ء ناى ألءخعػ طدخجػت ج ػاألاة ءخعػ ءـ ءخ ػامدت جه ػؤألخيدعيد
ء جعهداي ألءخجيئي  ,ألعاع

اىا خؾ ن ألع عةيـ يمءو ىػ ه ءخ ػامدت خػيس ةػط أل ةػد خهؤ ػاءت عةػيـ

ء مءو ءخعةىيمي جؿ يي د أل ةد خهؤ اءت ههدا دت ءخعنهي ءخه عمءه  ,خ خؾ دـ ءحم ءخجدح يف

()3

جم ءا ػ ءخعال ػ جػػيف ءخه ػػئألخي ء جعهدايػ ألءخجيئيػ خى ػػامدت ػػا ءخج ءا يػػؿ ألجػػيف يمءو ءخ ػػامدت ههػ ال
ا يه ءخ ام ألء مءو ءخهدخا خيد ,ألخةم عجيف يف ءخه ئألخي ء جعهدايػ ألءخجيئيػ خى ػامدت مدنػت خيػد

ي دا ىجي اىا يه ءخ ػامدت ,جينهػد عجػيف ألجػألم عػأ يا ءيجػدج خىه ػئألخي ء جعهدايػ ألءخجيئيػ اىػا
ء مءو ءخهدخا خي ه ءخ امدت.

ألخةػ ػػم عأل ػ ػػؿ يي ػ ػػد ءحػ ػػم ءخجػ ػػدح يف ءخػ ػػا يف ءخع ػ ػ ءـ ءخ ػ ػػامدت ءخ ػ ػػيني جعطجيػ ػػؽ ألءاػ ػػم ءخحألمه ػ ػ

ألءخه ػ ػػئألخي ء جعهداي ػ ػ انػ ػػم يمءو ياهدخيػ ػػد يمى ءخػ ػػا عح ػ ػػيف يمءو ى ػ ػ ه ءخ ػ ػػامدت ,مهػ ػػد عجػ ػػيف يف

1

- Andrews et a!. (2010) "The Impact of Corporate Social Disclosure on Investment Behavior:
Across -National Study", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 29, pp.177-192.
2

-Lopez, Gorge. (2007) "Sustainable Development and Corporate Performance: AStudy Based on the
Dow Jones Sustainability", Journal of Business Ethics, Vol. 75, Issue 3, pp.285-300.
3

- Crisostomo el al. (2011) "Corporate Social Responsibility, Firm Value and Financial Performance in
Brazil", Social Responsibility Journal, Vol. 7, No. 2, pp, 295-309.
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ء نعال ػػدت جػػيف عطجيػػؽ ألءاػػم حألمه ػ ءخ ػػامدت ألءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ ألجػػيف ء مءو ءخهػػدخا خي ػ ه

ءخ ػػامدت مدنػػت ءنعال ػػدت ءيجدجي ػ  ,ألى ػ ء يعنػػا يف ء خع ػ ءـ جههدا ػػدت ءخعنهي ػ ءخه ػػعمءه هػػف نػػالؿ
عطجيؽ ألءام ءخحألمه ألءخه ئألخي ء جعهداي يؤمى ءخا عح يف ء مءو ءخهدخا خى امدت ءخ يني .

ألهه ػػد ػػجؽ يثثثثرى الباحثثثث يف ءخعػ ػ ءـ ءخ ػػامدت جههدا ػػدت ءخعنهيػ ػ ءخه ػػعمءه ه ػػف ن ػػالؿ جػ ػاءهج

ءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ ألءخجيئي ػ ألعطجيػػؽ ألءاػػم ألهعػػدييا حألمه ػ ءخ ػػامدت ػػألؼ يػػؤمى ءخػػا عح ػػيف
ء ػػعمءه يمءو ءخ ػػامدت جأجع ػػدمه ءخ ال ػ ػ  :ء مءوء ع ػػدم  ,ء مءوء جعه ػػدا  ,ء مءوءخجيئػ ػ  ,حي ػػث
ععطى ػ

ء ػػعمءه يمءو ءخ ػػامدت خػػيس ةػػط عح ػػف يمءئيػػد ء ع ػػدم

ء جعهدا ألءخجيئ  ,ألجدً د ءخا خػؾ ع ػدام ي ػدخي

ةػػط جػػؿ يي ػػد عح ػػف يمءئي ػػد

ألءخيػدت حألمهػ ءخ ػامدت ءخجيػمة اىػا عجنػا

ألءنجػػد ههدا ػػدت ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه مءنػػؿ ءخ ػػامدت ,ء هػػا ءخػ

يػػؤمى ءخػػا يػػدمة ءآل ػػدا ء يجدجيػ

خههدا دت ءخعنهي ءخه عمءه اىا هؤ اءت ء مءو ءخهدخا خي ه ءخ امدت.

()1

ثانيا:العالقة بين المؤشر المصرى لمسئولية الشركات واألداء المالى فى الشركات.
يةػػألـ ءخجدحػػث ػػا ءخج ػ و هػػف ءخجحػػث ج ػػدخععاض ءخػػا مػػؿ همػػألف هػػف همألنػػدت ءخهؤ ػػا ءخه ػػاى

خه ػػئألخي ءخ ػػامدت جأجعػػدمه ءخ ال ػ ( ألءاػػم ألهعػػدييا حألمهػ ػ ءخ ػػامدت ,ءخه ػػئألخي اػػف ءخعنهيػ ػ

ء جعهداي  ,ءخه ئألخي اف ءخعنهي ءخجيئي ) ,ألءخععاض خجنألم مؿ همألف هف ى ه ءخهمألندت ألعأ ياىػد
اىا ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ,أل خؾ طجةد خنعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا هف ءخو ؿ ءخ دنا مهد يى :

أوال:تطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات
ي ػػوات نعػػدئج ءخعحىيػػؿ ء ح ػػدئا يف همػػألف ألءاػػم ألهعػػدييا حألمه ػ ءخ ػػامدت خػػو عػػأ يا ءيجػػدج
اىا اهىي

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت جن ج عةما جػ ػ  ,%38ألمدنت مهد يى :

" -1يعمثثل مجمثثس اإلدارة عمثثى التوجي ث واإلرشثثاد االسثثتراتيجي لمشثثركة طبق ثاً لقواعثثد حوكمثثة
الشركات بما يحقق مصال حممة األسهم".

حيػػث اا ػػت منظمثثة التعثثاون االقتصثثادي والتنميثثة

(OECD Organization for

 Economic Cooperation and Developmentحألمه ػ ءخ ػػامدت جأنيػػد عه ػػؿ

1

- Chen, Y. & Chow, S. (2012) "Corporate Sustainable Development: Testing a New Scale Based on the
Mainland Chinese Context", Journal of Business Ethics, Vol. 105, pp.519-533.
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ءخعال ػػدت جػػيف ي ػػحد

ءخه ػػدخ ألهجىػػس ءًمءاة ,ألءخع ػ ع ػػعنمـ خعحميػػم ء عجػػده ءً ػػعاءعيج

خى ام ألءخا دج اىا يمءئيد.

()1

ألجدخعػػدخا يثثرى الباحثثث يف هويػػألـ ألءاػػم حألمه ػ ءخ ػػامدت يعنػػا ده ػ ءخععػػدألف ألءخع ػألء ف جػػيف
هجىػػس ءًمءاة ألجػػد ا ءًط ػاءؼ ءخهيعه ػ هػػف يجػػؿ

ػػؿ ههدا ػػدت ءخحألمه ػ

ػػهدف ء خع ػ ءـ جأ

ءخعػ عموػػؿ حهديػ حةػػألؽ ءخه ػػدىهيف ,ألجدخعػػدخا ػػأف خػػؾ يػػؤمى ءخػػا اهىيػ
خى امدت ءخهةيمة جدخجألا

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا

ءخه اي .

 " -1يطثثر مجمثثس اإلدارة بشثثفافية عمثثى المسثثتثمرين بيثثان بمخثثاطر االسثثتثمارات التثثي قثثد
تتعرض لها الشركة ".
حي ػػث ي ػػدا هامػ ػ ءخه ػػميايف ءخه ػػاى ءخ ػػا

ػػاألاة يف عو ػ ػ ءخ ػػام ألج ػػود ي ا ػػف مد ػ ػ

ءخهنػػدطا ءخهدخي ػ ءخندخي ػ يأل ءخهحعهى ػ ألءخع ػ عيػػمم ءخه ػػع هايف يأل ي ػػحد
ألءنو جم ألءف ع ما ءخ ام عةاي ءاا نأليدا ي ـ ءخا ءخةألءئـ ءخهدخي يأل
ويرى الباحثث يف ءغىػ

ءخ ػامدت ءخهةيػمة ػا ءخجألا ػ ءخه ػاي

اػػف ءى هنػػدطا عيػػممىد يأل عيػػمم ءخه ػػع هايف يأل ي ػػحد
ييػػمم هجىػػس ءًمءاة ءخ ػػام جد

خؾ.

()2

عةػألـ جدً

ػدح ءخحةيةػ

ءخه ػػدخ خػػمييد ,ف خػػؾ يهمػػف يف

ػػعةندو انػػو ,ألجدخعػػدخا ػػأف خػػؾ ػػم

ء مءو ءخهدخا خى امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه ػػدخ ءآلن ػايف,

ءخه اي .

يػػؤمى ءخػػا اهىي ػ

ػػجط

 " -1يقوم مجمس اإلدارة بتشكيل لجان مجمس اإلدارة لكي يثتمكن المجمثس مثن تأديثة مهامث
بشكل فعال ".
حي ػػث يععج ػػا ه ػػف ءخ ػػاألا خعوعي ػػؿ ءخحألمهػ ػ ػػا ءخ ػػامدت يجػ ػ

يف ععػ ػألء ا هجهألاػ ػ ه ػػف

ءخن دئص ءخع عه ؿ هدت ءخحألمه ألى  :ءخه ئألخي يهدـ هنعىؼ ء طاءؼ .ء عةالخي هجىس

1

"- Bauwhede, H. Willekens,M, (2008) " Disclosure on Corporate Governance in the European Union
Corporate Governance, Vol. 16, No. 2, pp.101-115.
 -2أل ءاة ء

ع هدا ,مخيؿ ألءام ألهعدييا حألمه ءخ امدت ججهيألاي ه ا ءخعاجي  ,هام ءخهميايف ءخه اى ,ءخةدىاة ,ءخن ن ءخهعمخ ,

هداس  ,2011ص.30
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ءًمءاة ألءخىجدف ءخهنعىو  .ء ن جدط ءخ ءع ألء خع ءـ جدخةألءنيف ,هن ءخهعدجاة جدخ ىط ألءخهعىألهػدت

ءخمءنىي خىألحمة ء ع دمي ألحهدي ي ألؿ ءخألحمة ء ع دمي .

()1

ويرى الباحث ءف خجدف هجىس ءًمءاة (خجن ءخهاءجع  ,خجن ءخعا يدت ,خجن ءخهمد ػتت..,ءخ))
د ػػي خنج ػػدح هجى ػػس ءمءاة ءخ ػػام  ,ألءخعػ ػ عة ػػألؾ جه ػػدامعو ػػا اهىيػ ػ

ىػ ػ ه ػػف ءخعألءه ػػؿ ء

ءخعنطيط ألءخا دج ألعةييـ ء مءو خى ام ممؿ ,ألجدخعدخا ي هف ءخعألءهؿ ءخيده ألء
جط ء مءو ءخهدخا ا ى ه ءخ امدت.

د ػي خعهىيػ

 " -1يقثثوم مجمثثثس اإلدارة بوضثثن نظثثثام قثثوى لممراجعثثثة الداخميثثة و لثثثك بالتعثثاون مثثثن لجنثثثة
المراجعة الموجودة بالشركة ".

حيػػث ععه ػػؿ هيه ػ عىػػؾ ءخىجػػدف ػ م ءا ػ نظػػدـ ءخا دج ػ ءخمءنىي ػ ألءجػػمءو ءخعأل ػػيدت ج ػػأنو,

ألم ءا ػ ػ عة ػػدايا ءخهاءجعػ ػ ءخمءنىيػ ػ ألهعدجعػ ػ أل ػ ػ ءًجػ ػاءوءت ءخع ػػحيحي خه ػػد ج ػػدو جي ػػد ه ػػف

هالحظدت ,ألم ءا

نط ءخهاءجع ه ءخهاءج ءخنداج ألءًم و جهالحظعيد اىييد.

()2

ويرى الباحث يف ع ميؿ خجن ءخهاءجع ألءً اءؼ اىا ياهدخيػد هػف جػؿ هجىػس ءًمءاة هػف يىػـ
ءًاهدؿ ءخهندط خهجىس ءًمءاة ,خعحةيؽ ه دخ ءخ ام أله دىهييد ألأل ػ ءًجػاءوءت ءخال هػ

خعحةيػؽ خػػؾ ,ألجدخعػػدخا يػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػؤ اة ػػا اهىيػ

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا ىػ ه

ءخ امدت.

 " -1لجنة المراجعة القائمة بالشركة قوية ومستقمة عن مجمس ادارة الشركة ".
حيث ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا يف ءخ امدت ءت ء مءو ءخهدخا ءخجيم جػم ألءف يمػألف جيػد خجنػ
هاءجعػ أليػ أله ػعةى اػف هجىػػس ءًمءاة ,اىػا يف ععه ػؿ هيػدـ خجنػ ءخهاءجعػ ػا عةيػيـ موػػدوة
ءخهػػميا ءخهػػدخا ألءًمءاة ءخهدخي ػ  ,ألم ءا ػ ءخة ػألءئـ ءخهدخي ػ جػػؿ اا ػػيد اىػػا هجىػػس ءًمءاة ,م ءا ػ

نط ءخهاءجع ه ه ءا

ءخح دجدت ءخنداج ألءًم و جهالحظعيد اىييد ,ه ءخةيػدـ جػأ ياهػدؿ

يناى عمىؼ جيد هف هجىس ءًمءاة.

-1هنا ىيهدف هحهألم جؿ ,هؤ ا هةعػاح خف
ءخجألا

 -3ندخػػم

ػدح اػف ءخههدا ػدت ءخةيد ػي خىحألمهػ هػ ءخعطجيػؽ اىػا جعػض ءخ ػامدت ءخه ػاي ءخهةيػمة

 ,ا دخ هدج عيا غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ءً منماي  ,2008 ,ص.32 :

-2ايمجنحدهمءخ ها  ,مألا خجدف ءخهاءجع
ءخهحد ج

()3

عوعيؿ حألمه ءخ امدت ءخه دىه جدخههىم ءخعاجي ءخ عألمي  ,ءخنمألة ءخ دنيػ ا ػاة خ ػجؿ عطػأليا

ءخههىم ءخعاجي ءخ عألمي  ,مىي مءاة ء اهدؿ,

ـ ءخهحد ج  ,جدهع ءخهىؾ عألم ,2010 ,ص.12-9:

ػػدخ جػػف اىػػا ءخةهػػدس ,ء ػػا عطجيػػؽ حألمهػ ءخ ػػامدت اىػػا ءخةيػػم ألءخعػػمءألؿ خى ػػامدت ءخه ػػدىه ػػا ػػألؽ ءخهػػدؿ ءخ ػػعألم  ,ا ػػدخ

هدج عيا غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ءخةدىاة ,2011 ,ص.53-49 :
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ويرى الباحث يف هف ءخعألءهػؿ ءخيدهػ ػا اهىيػ

ػجط ء مءو ءخهػدخا خى ػام ىػأل ألجػألم خجنػ

هاءجع ػ ألي ػ أله ػػعةى اػػف هجىػػس ءًمءاة ,ألعمػػألف هيهعيػػد ه ػػدامة هجىػػس ءًمءاة ػػا ءخحوػػدظ
اىػػا حةػػألؽ ءخه ػػدىهيف ألا ػ يمءو ءخ ػػام ,

ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة ػػا ءخجألا ػ خػػمييد

يف ءغى ػ

عال خجن خىهاءجعػ ألخمنيػد ػا ءخحةيةػ غيػا ه ػعةى اػف هجىػس ءًمءاة ,ألءنهػد ىػ

ػا ءخحةيةػ

ععهؿ اىا عنوي عألجيدعو ,ألجدخعدخا ي عععجا هف ءخعألءهػؿ ءخةيػا هػؤ اه ن ػجيد ػا اهىيػ

ء مءو ءخهدخا ا ى ه ءخ امدت.

ػجط

 " -1تمت م الشركة بمعايير المحاسبة والمراجعة وك لك معايير أعداد التقاريرالمالية "0
يععج ػػا ا ػػمءم ءخعة ػػدايا ءخهدخيػ ػ ه ػػف ه ػػئألخي هجى ػػس مءاة ءخ ػػام  ,خػ ػ خؾ يعه ػػؿ هجى ػػس مءاة

ءخ ام اىا عطجيؽ هعػدييا ءخهحد ػج ألءخهاءجعػ  ,ألءعنػد ءخنطألءت ءخعػ ع ػهف أل ػألح أل ػود ي
ألامءخ ى ه ءخةألءئـ ألءًي دحدت ءخهععىة خيد.
ويرى الباحث آف ءغى

()1

جؿ مؿ ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي عطجيؽ هعدييا ءخهحد ج

ألءخهاءجع ػ ألم ػ خؾ هعػػدييا اػػمءم ءخعةػػدايا ءخهدخي ػ  ,نػػو هػػف ػػاألط يػػم ءخ ػػامدت جدخجألا ػ ىػػأل
ء خع ءـ جعطجيؽ ى ه ءخهعدييا.

ى ء ءخ ؤءؿ ي جعت يف

يف نعػدئج ءخعحىيػؿ ء ح ػدئا هػف ألء ػ ءًجدجػدت ءخوعىيػ اىػا

يألجم ءخع ءـ عىا جعطجيؽ هعدييا ءخهحد ج ألءخهاءجع ج ألاة حةيةػ ػا

ى ه ءخ امدت ,ألجدخعدخا ي عععجا هف ءخعألءهؿ ءخةيا هؤ اه مىيد ػا اهىيػ

ػجط ء مءو ءخهػدخا

ا ى ه ءخ امدت.

 " -1يتم االفصا عن سياسات واجراءات نظام البالغات داخل الشركة ".
ينجةػ يف يموػػؿ طػػدا حألمهػ ءخ ػػامدت عحةيػػؽ ءً

ػػدح ءخػػم يؽ ,أل ػ ءخأل ػػت ءخهالئػػـ ج ػػأف

مد ػ ءخه ػػدئؿ ءخهع ػػى جعأ ػػيس ءخ ػػام  ,مهػػد يجػ خػ ءـ ءخه ػػدىهيف ءخػ يف يهىمػػألف حػ اػمء يمنػػا
()2
يجىغ  %5هف جهدخ امم ي يـ ءخ ام جدًجالغ اف ى ه ءخن ج .
ويثثثرى الباحثثثث يف ءغىػ ػ
ء ح ػػدئا ينيػػد

-1اجػػم ءخألىػػد
ءخعاجي  :ءخألء

عو ػ

ءخ ػػامدت ءخهةي ػػمة ػػا ءخجألا ػ ػ ءخه ػ ػاي ألطجة ػػد خنع ػػدئج ءخعحىي ػػؿ
ػػا ءخة ػألءئـ ءخهدخي ػ اػػف اهىي ػ ء

ػػدح اػػف نظػػدـ ءخجالغػػدت مءنػػؿ

ن ػػااىا ",طدا هةع ػاح خهاءجع ػ هػػمى ءخع ػ ءـ ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػ ءخه ػاي جةألءاػػم ءخحألمه ػ " ,هػػؤعها ي ػألءؽ ءخهػػدؿ
ألءخعحميدت ألءخعطىعدت ,مىي ءخعجداة ,جدهع ءً منماي  ,2007 ,ص.26-22:

 -2هام ءخه األادت ءخمألخيػ ءخند ػ  ,هجدمئهنظه ءخععدألند ع دميألءخعنهي يهجدخحألمه ءخ ػامدت ,هأل ػ هامػ ءخه ػاألادت ءخمألخيػ ءخنػدص,
ءخةدىاة ,2004 ,ص.4-3
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ءخ ام  ,ألجدخعدخا ي عععجا هف ءخعألءهؿ ءخةيا هؤ اه جن ج مجياة ا اهىي
ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

جط ء مءو ءخهدخا

ءخه اي .

 " -1يتم االفصا عن سياسات واجراءات مكافحة الرشوة والفساد ".
ياةد

ء نييداءت ءخهدخي ءخمجاى خى ػامدت ء هايميػ ػ يألءنػا اػدـ  ,2002عػـ

ػدنألف ػداجين ءألم ػىا) Sarbanes-Oxley (SOXءخػ
ءخ ػ

ءخة دو اىا ءخو دم ءخهدخ ألءًمءا ءخ

ػمءا

امػ اىػا مألا حألمهػ ءخ ػامدت

يألءجو ءخعميم هف ءخ امدت هف نالؿ عوعيؿ ءخػمألا

يىعجػػو ء ا ػػدو غيػػا ءخعنوي ػ ييف (ءخه ػػعةىألف) ػ هجػػدخس مءاة ءخ ػػامدت ,ألءخعامي ػ اىػػا

األاة يف يمألف غدخجي يا دو هجىس ءًمءاة هف ىؤ و ء ا دو ءخةيا ءخعنوي ييف ,ه أل ؼ
يف ععػألء ا خػمييـ هػ عحميػم ألء ػ خه ػؤألخيدعيـ مءنػؿ هجىػس ءًمءاة

ألعحميم ءخ األط ءخع يج

يأل مءنػػؿ ءخىجػػدف ءخعدجع ػ خػػو ه ػػؿ خجن ػ ءخهاءجع ػ  ,ألخجن ػ ءخهمد ػػتت ,ألخجن ػ ءخععيينػػدت ألءخحألمه ػ

جي ه ءخ امدت.

()1

ػػدح اػػف همد حػ ءخا ػػألة ألءخو ػػدم هػػف ءخهجػػدم ء

ويثثرى الباحثثث يف ء
هف ءجىيد حألمه ءخ امدت,
عىي اف ءى

عو

ج ألاة

ءخ امدت ءخه اي ءخهةيمة جدخجألا

دم يمءاى ءأل هدخ جيد أل خؾ ج ج

ءخهنطة ءخعاجي ألهػف
ا اهىي

يف ءغى

د ػػي ألءخعػ

دهػػت

ءًحمءث ء ع دمي ء نياة ألءخعػ عهػا جيػد

ػهنيد ه ػا ,ألجدخعػدخا يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخةيػا هػؤ اه جن ػج مجيػاة

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

" -1يتم االفصا عن سياسات واجراءات منن التجارة بالمعمومات الداخمية ".
حيث ينص ءخهجػمي ءخ ػدنا هػف ءخهجػدم ء

د ػي خحألمهػ ءخ ػامدت (هجػمي حةػألؽ ءخه ػدىهيف)

اىا يف يع هف هجهألا هف ءخحةألؽ ءخع ع هف ءخهىمي ءآلهن خء ػيـ ,ألءً
ءخهعىألهدت ءخمءنىي ألامـ ء عجدا جيد ,ألحةألؽ ءخع أليت ,ألءخه دام
اىا ي ألؿ ءخهؤ

جهد

ػدح ءخعػدـ اػف

ءااءت ءخجي يأل ءخععم

خؾ اهىيدت ء نمهدج ألء مءا ي يـ جميمة.

()2

1

-Parsa, S. Chong, G, & Isimoya, E, (2007),"Disclosure of Governance Information by Small and
Medium - Sized Companies", Corporate Governance, Vol . 7, No. 5, PP. 635 - 648.
-2م ػػدعايف ىىجىين ػػغ ,ألآناألف,مخي ػػؿ عأ ػػيس حألمهػ ػ ءخ ػػامدت ػ ػ ء ع ػػدميدت ءخندهيػ ػ ألءخ ػػدامة ألء نعةدخيػ ػ  ,هامػ ػ ءخه ػػاألادت ءخمألخيػ ػ
ءخند

 ,ءخةدىاة 2002 ,ص.24-22
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ويثثرى الباحثثث يف اػػمـ ء عجػػدا جدخهعىألهػػدت ءخمءنىي ػ عيػػمؼ ءخػػا حهدي ػ حةػػألؽ ءخه ػػدىهيف
أل يػػدمة يه ػ ءخ ػػيـ خيػػـ ,ي يف ءغى ػ

ءخ ػػامدت ءخه ػاي ءخهةيػػمة جدخجألا ػ  -ألطجةػػد خىعحىيػػؿ

ء ح ػدئا خفجدجػدت ءخوعىيػ  -عةػألـ جهنػ ءخعجػداة جدخهعىألهػدت ءخوعىيػ ج ػألاة هؤمػمة ,ألجدخعػدخا
يػ ء يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخةيػػا هػػؤ اه جن ػػج مجيػاة ػػا اهىيػ
ءخه اي .

ءخهةيمة جدخجألا

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا ءخ ػػامدت

 " -11يتم االفصا عن قوة ون اهة مجمس ادارة الشركة ".
حيث ينص ءخهجمي ءخ دمس هف ءخهجدم ء

ءًمءاة) اىػػا :يعػػي
مهػػد يج ػ

د ػي خحألمهػ ءخ ػامدت (هجػمي ه ػؤألخيدت هجىػس

طػػدا حألمهػ ءخ ػػامدت ءخنطػػألط ءًا ػػدمي ءً ػػعاءعيجي خعألجيػػو ءخ ػػامدت,

يف يموػػؿ ءخهعدجع ػ ءخوعدخ ػ خػػفمءاة ءخعنوي ي ػ هػػف جػػؿ هجىػػس ءًمءاة ,أليف عػػعـ ه ػػدوخ

هجىس ءًمءاة هف جؿ ءخ ام ألءخه دىهيف.

()1

ويرى الباحث يف هجىس ءًمءاة ه ئألؿ ج و ائي
ألعحةيػ ػػؽ ادئػ ػػم هند ػ ػ
جدً
اىا

خىه ػ ػػدىهيف ,ألءف ءغى ػ ػ

اف ءً اءؼ اىا ء مءو ءخهدخا ألءًمءا ,
ءخ ػ ػػامدت ءخهةيػ ػػمة جدخجألا ػ ػ ءخه ػ ػاي عةػ ػػألـ

دح ءخوعى اف ألة ألن ءىػ هجىػس ءًمءاة ,ألجدخعػدخا يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة ألجةػألة
جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -11يتم االفصا عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات ".
حيػ ػػث يػ ػػنص ءخهجػ ػػمي ءخنػ ػػدهس هػ ػػف ءخهجػ ػػدم ء

د ػ ػػي خحألمه ػ ػ ءخ ػ ػػامدت (هجػ ػػمي ء

ألءخ ػػود ي ) اىػػا :ينجةػ يف يموػػؿ طػػدا حألمهػ ءخ ػػامدت عحةيػػؽ ءً

ػ ػػدح

ػػدح ءخػػم يؽ ,أل ػ ءخأل ػػت

ءخهالئ ػػـ ج ػػأف مد ػ ػ ءخه ػػدئؿ ءخهع ػػى جعأ ػػيس ءخ ػػام  ,أله ػػف جيني ػػد ءخأل ػػعي ءخهدخيػ ػ ألء مءو
ألءخهىمي ألي ىأل ههدا
ويثثرى الباحثثث يف ءً

ءخ ىط ألءخههدا دت ءخجيمة خحألمه ءخ امدت.

()2

ػػدح اػػف ءخههدا ػػدت ءخجيػػمة خحألمه ػ ءخ ػػامدت ي ػػدام اىػػا ءجع ػ ء

ايس ءخهػػدؿ ألعح ػػيف ء مءو ءخهػػدخا ػػا ءخ ػػامدت ,ألءخهحد ظػ اىػػا ءخ ةػ ػ ي ػألءؽ ايس ءخهػػدؿ,
ألا

يه ء

يـ خىه دىهيف ,ألخ خؾ إف ءغى

-1هام ءخه األادت ءخمألخي ءخند
-2هام ءخه األادت ءخمألخي ءخند

ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه ػاي عةػألـ عػال

 ,هجدمئهنظه ءخععدألند ع دميألءخعنهي يهجدخحألمه ءخ امدت ,هاج

دجؽ ,ص.11:

 ,هجدمئهنظه ءخععدألند ع دميألءخعنهي يهجدخحألمه ءخ امدت ,هاج

دجؽ ,ص.16:
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جدً

ػػدح اػػف مخيػػؿ ءخههدا ػػدت ءخجيػػمة خحألمه ػ ءخ ػػامدت ,ألجدخعػػدخا يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ

ءخهؤ اة اىا

ءخه اي .

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

 " -11يتم االفصا الكافي عن مجمس اإلدارة وفعالية لجان ".
ن ت ءخهدمة ا ـ ( )5/6/6هف مخيؿ ألءام ألهعدييا حألمه ءخ امدت ءخه ػاى ءخ ػدما اػف
هام ءخهميايف اىا ء عا :اىا ءخ ام يف عةػألـ جدً

ه ؿ ع ميؿ هجىس ءًمءاة ألخجدنو ءخهنعىو  ,ألءخ يا ءخ ءعي
ويثثثرى الباحثثثث يف ءً
ءً

ػدح يي ػد اػف ءخهعىألهػدت غيػا ءخهدخيػ
ا دو هجىس ءًمءاة.

ػػدح ا ػػف هجى ػػس ءًمءاة أل عدخيػػ خجدن ػػو يععج ػػا ه ػػف ء

()1

د ػػيدت ػ ػ

دح اف ءخحألمهػ ءخهطجةػ مءنػؿ ءخ ػامدت ءخه ػاي ءخهةيػمة جدخجألا ػ ءخه ػاي  ,ألجدخعػدخا

يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة ن ػجيدا اىػا

ءخه اي .

ػجط ء مءو ءخهػدخا ػا ءخ ػامدت ءخهةيػمة جدخجألا ػ

 " -11يوجد استقاللية وحيادية لممراجن الخارجي لمشركة ".
ن ت ءخهدمة ا ـ ( )5/4/3هف مخيؿ ألءام ألهعدييا حألمه ءخ امدت ءخه ػاى ءخ ػدما اػف

هامػ ءخهػػميايف اىػػا ء عػػا :يجػ

يف يمػػألف ه ءا ػ

ءخح ػػدجدت ه ػػعةال عهدهػػد اػػف ءخ ػػام ألاػػف

يا ػػدو هجى ػػس يمءاعي ػػد يأل يف ي ػػعةؿ ج ػػو مءئهػ ػ ج ػػأ اه ػػؿ نػ ػ يأل ء ع ػػدا

يي ػػد ,مه ػػد

ن ػػت ءخهػػدمة ا ػػـ ( )5/4/6هػػف مخيػػؿ ألءاػػم ألهعػػدييا حألمه ػ ءخ ػػامدت ءخه ػػاى ءخ ػػدما اػػف
هام ءخهميايف اىا ء عا:

يجأل يف يععد م هجىس ءًمءاة ه ه ءا ػ

يي ياهدؿ ي د ي خى ام ج مؿ هجد ا يأل غيا هجد ا.
ويرى الباحث ءف ءغى

()2

ح ػدجدت ءخ ػام

ءخ امدت ءخهةيػمة ػا ءخجألا ػ ءخه ػاي يمػألف خىه ءاجػ ءخنػداج خيػد

حيدميػ ألء ػػعةالخي  ,ألجدخعػػدخا يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة جػػمءا اىػػا

ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

مءو

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا

ءخه اي .

ألههػد ػػجؽ يثثرى الباحثثث يف جنػألم ءخهؤ ػػا ءخوااػ ء ألؿ (قواعثثد ومعثثايير حوكمثثة الشثثركات)
هف ءخهؤ ا ءخه اى خه ئألخي ءخ امدت ألءخع خيد عأ ي ءاا ءيجدجيدا اىا اهىي

 -1أل ءاة ء
-2أل ءاة ء

جط ء مءو ءخهدخا

ع هدا ,مخيؿ ألءام ألهعدييا حألمه ءخ امدت ججهيألاي ه ا ءخعاجي  ,هام ءخهميايف ءخه اى ,هاج

دجؽ ,ص.31 :

ع هدا ,مخيؿ ألءام ألهعدييا حألمه ءخ امدت ججهيألاي ه ا ءخعاجي  ,هام ءخهميايف ءخه اى ,هاج

دجؽ ,ص.27 :
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ػػا ءخ ػػامدت ,ألءخ ػ ى يج ػ

اىػػا ءخ ػػامدت ءخه ػاي ءخهةيػػمة جدخجألا ػ ج ػػو اده ػ  ,أل ػػامدت

ءخهؤ ا ءخه اى ( )ESG 30ج و ند

ء ىعهدـ جيـ ألىـ مهد يى :

 يوجد استقاللية وحيادية لممراجن الخارجي لمشركة.
 يقوم مجمس اإلدارة بتشثكيل لجثان مجمثس اإلدارة لكثي يثتمكن المجمثس مثن تأديثة مهامث
بشكل فعال.
 يتم االفصا عن قوة ون اهة مجمس ادارة الشركة.
 يتم االفصا عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات.
 يعمثثل مجمثثس اإلدارة عمثثى التوجي ث واإلرشثثاد االسثثتراتيجي لمشثثركة طبق ثاً لقواعثثد حوكمثثة
الشركات بما يحقق مصال حممة األسهم.
ثانيا :المسئولية عن التنمية االجتماعية.
ي وات نعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا يف همألف ءخه ػئألخي اػف ءخعنهيػ ء جعهدايػ خيػد عػأ يا ءيجػدج

اىا اهىي

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت جن ج عةما جػ ػ  ,%30ألمدنت مهد يى :

 " -1تحثثافظ الشثثركة عمثثى امثثن وصثثحة المثثوظفين مثثن خثثالل دعثثم سياسثثات وقواعثثد الرعايثثة
الصحية ".
حيث ااؼ ءخهنعمى ءخمألخ خةدمة ء اهدؿ ءخه ئألخي ء جعهداي جد ع :
"ععنػ ػ ءخه ػػئألخي ء جعهدايػ ػ خى ػػامدت ههدا ػػدت ء اه ػػدؿ ءخعجدايػ ػ ءخهع ػػه جدً

ػػدح ألءخ ػػود ي

ألءخةدئه اىا هجدم ينال ي  ,ألءحعاءـ ءخهألظويف ,ألعأل يا ءخاادي ء جعهداي ألءخ حي خيـ ,ألء ىعهدـ

جدخهجعه ألءخجيئ ًعدح يه ه عمءه خىهجعه اده ,

د

خا ءخه دىهيف جدخ ام ".

()1

ويثثرى الباحثثث يف عحةيػػؽ ء هػػف ألءخااديػ ءخ ػػحي خىهػػألظويف ػػا ءخ ػػام عػػؤمى ءخػػا يػػدمة ء مءو

ألجألمة ءخعهؿ ءخهؤ

 ,ههد يؤمى ءخا يدمة جألمة ءًنعدج أل يدمة يه ء

يأل يععجا هف ءخعألءهؿ ءخهؤ اة اىا

يـ خه ع هايف ,ألجدخعػدخا

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

-1هحهمادطوهحهميد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف ,ألء ععجنيهنظهدعد اهد خ نداي خىه ئألخي ء جعهداي م ءا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عطجيةي اءواين هنهميايدخألظدئؼ
ءخائي ي ي امدع ندا ء مألي ءخج ػ ػاي ء امني ,

ا دخ هدج ػػعيا غي ػػا هن ػػألاة ,مىي ءخعىألهدًمءاي ألءخهدخيػ ػ  ,جدهع ءخ ا د أل طىىم ءا ػػدعدخعىيد,

ء امف ,2008 ,ص.36-33 :
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 " -1تسثثاهم الشثثركة فثثى تنميثثة المجتمثثن المحمثثى مثثن خثثالل دعثثم مبثثادرات القطثثاعين العثثام
والخاص ".
حيث ااؼ ءخهجىس ءخعدخه خءاهدؿ هف ءجؿ ءخعنهي ءخه عمءه ءخه ئألخي ء جعهداي جد ع :
"ءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ خى ػػامدت ى ػ ءخع ػ ءـ ءخ ػػامدت جدخ ػػىألؾ ء نال ػ  ,ألجدخه ػػدىه ػ ءخعنهي ػ
ء ع ػػدمي أل ػ ءخأل ػػت ءعػػو عح ػػيف ءخاادي ػ ء جعهداي ػ خىهػػألظويف ألي ػػاىـ ,جدً ػػد ءخػػا عنهي ػ

ءخهجعهعدت ءخهحىي ".

()1

ويثثثرى الباحثثثث يف ن ػػج مجي ػاة هػػف ءخ ػػامدت ءخه ػ ػاي ءخهةيػػمة جدخجألا ػ

ع ػػدىـ ػػا عنهيػ ػ

ءخهجعه ءخهحىا ج ألاة جمي  ,حيث يف أل دو ى ه ءخهن تت جه ئألخيعيد عجده ءخهجعه ءخ

عنعه خو

هػػف ػػأنو يي ا ػػد عح ػػيف يمءئيػػد ,ألجدخعػػدخا يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ غيػػا ءخهػػؤ اة اىػػا
ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا ءخه اي .

ػػجط ء مءو

 " -1لدى الشركة سياسات واضحة فيما يتعمق باالستثمارات فى المجتمن ".

حيث ااؼ ءحم ءخجدح يف ء

ع هدا ءخهجعهع جأنو :ء

ع هدا ءخهجعهعػ ي ػدام ءخ ػامدت اىػا

عحميم ءخطاؽ ءخعا عنعيجيد ا ءمءاة ياهدخيد خعحةيؽ ءخةيه خحهى ي يهيد.
ويرى الباحث يف ىندؾ اال ءيجدجي جيف ء
ألخمػػف ءغىػ

()2

ػع هداءت ءخهجعهعيػ ألجػيف ء مءو ءخهػدخا خى ػامدت,

ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػ خػػيس خػػمييد يد ػػدت ألء ػػح يهػػد يععىػػؽ جد

ءخهجعه  ,ألجدخعدخا يأل يععجا هف ءخعألءهؿ غيا ءخهؤ اة ن جيدا اىا
ءخهةيمة جدخجألا

ػػع هداءت ػػا

جط ء مءو ءخهػدخا ػا ءخ ػامدت

ءخه اي .

 " -1تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى ".
حيث يالحظ يي د يف أل دو ءخهن تت جه ئألخيعيد ء جعهداي يهمف يف يمألف خو عأ يا يجػدج
اى ػػا اهىيػ ػ عحةي ػػؽ ءخةيهػ ػ خحهىػ ػ ء

-1م.نيػػدؿ خهةاجػػؿ ,م.

يد ػػهيف ػؤءم

ػػيـ ه ػػف ن ػػالؿ ا ػػمءم جػ ػاءهج عمايجيػ ػ هعط ػػألاة ,عط ػػأليا

,ءخه ػػئألخي ء جعهداي خ ػايس ءخهػػدؿ ػ ه ػػا:جعػػض ءخعجػػدا ءخمألخي ػ  ,ءخهام ءخه ػػا خىم ءا ػػدت

ء ع دمي  ,ألا اهؿ ا ـ  ,138ءخةدىاة ,جعهجا  ,2008ص.4 :
-Klassen, Robert D., and Curtis P. McLaughlin, (2001), "The Impact of Environmental Management on
firm Performance", Innovest Strategic Value Advisors, (Aug.), pp.119-1214.
2
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ءخهيػػداءت ألعأل ياىػػد ,أل خػػؾ هػػف ػػأنو يف يػػؤمى خىعميػػم هػػف ءخه ءيػػد هنيػػد :ءاعوػػدع ءخحدخ ػ ءخهعنألي ػ
خىعدهىيف ,عح يف ء مءو ءخهدخ خى ام .

()1

ويثثرى الباحثثث يف ءخ ػػامدت ءخعػػا ععهػػؿ اىػػا ا ػ يمءئيػػد جػػم ألءف عةػػألـ جعنهيػ هيػػداءت ءخهػػألظويف
ػػؿ ءخجػاءهج ءخعمايجيػ خيػػـ ,أل خػػؾ يػػنعمس اىػػا جػػألمة يمءو ءخ ػػام ألا ػ

خػػمييد ,أل خػػؾ جعةػػميـ ي

ي ػػيهيد ػػا ءخجألا ػ  ,ألجدخعػػدخا يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة جػػمء اىػػا
ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

يهػ

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا

ءخه اي .

 " -1تراعى الشركة مصال جمين األطراف ات العالقة عند اتخا ق ارراتها ".

حي ػػث يالح ػػظ يف اهىيػ ػ ء

ػػدح ا ػػف ءخهعىأله ػػدت ءخند ػ ػ جدخعنهيػ ػ ء جعهدايػ ػ عم ػػألف ىدهػ ػ

خطا يف ء ألؿ هعه ؿ ا ءخ ام أليمءاعيػد جأل ػويد ءخجيػ ءخةدئهػ اىػا اهىيػ ء

ػدح ,ألءخ ػدن ىػـ

ء طػ ػاءؼ ءت ءخعال ػ ػ هػ ػ ءخ ػػام ألءخعػ ػ عي ػػعـ جن ػػدط ءخ ػػام جأل ػػويد ءخة ػػدا ألءخه ػػعنمـ خىةػ ػألءئـ

ألءخعةدايا ءخهدخي ءخعا ععمىد ألعن اىد ءخ ام .

()2

ويرى الباحث يف ءخ ػامدت ءخعػا عةػألـ جد ىعهػدـ جػد طاءؼ ءخهيعهػ جيػد (ء طػاءؼ ألى ءخعال ػ )

يمألف ى ء ء ىعهدـ ندج هف ء

دح ءخجيم خجنألم ءخعنهي ء جعهداي  ,ألءخعػ جػمألاىد عػؤمى ءخػا ءخ ةػ

ػػا ءخةػألءئـ ءخهدخيػ خػػمى ىػ ه ء طػاءؼ ,ألجدخعػػدخا يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة ن ػػجيد اىػػا

ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

ػػجط

 " -1تقوم الشركة بنشر تقارير المسئولية االجتماعية لمشركات ".
ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا هد يى  :يعطى
ءخهةألهدت ءخعا يج
ء مءو ءخهدخا خيد.

عح يف ءخ امدت خه عألى يمءئيد ء جعهػدا عػألء ا جعػض

يف عىع ـ جيد ألهنيد ن ػا عةػدايا ءخه ػئألخي ء جعهدايػ  ,ههػد يػؤمى ءخػا عح ػيف
()3

1

-Cruz, Jose M., (2009), "The Impact of Corporate Social Responsibility in Supply Chain Management
Multi Criteria Decision – Making Approach", Decision Support Systems, pp.1-13, available at
www.Elseveir.com/locate/dss.
ػػدح ءخجيئػ ءخعطػألا ػػا ءخعةػػدايا ءخهدخيػ خى ػػامدت ءخه ػػدىه ءخ ػػعألمي  ,ءخ ام ءخ ػػعألمي خى ػػندادت
-2األ ػ ن ػػاله ءخاحيىػػا ",ء
ء

3

د ي ( دجؾ)" ,ءخهجى ءخعىهي خال ع دم ألءخعجداة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ايف هس ,ءخعممءخ دخث,2005,ص.270-251 :

جيئيػػد خػػماـ ءخةػػماة
 ػػودو هحهػػم ػػاألا" ,مألا ءخهحد ػػج ءًمءايػ ءخجيئيػ ػ عا ػػيم ػ ءااءت ءًمءاة نحػػأل ء ػػعنمءـ ءخعمنألخألجيػػد ءخنظيوػ ءآلهنػ اءخعند ػػي خهنظهػػدت ء اهػػدؿ ,ءخهجىػ ءخعىهيػ خمىيػ ءخعجػػداة ,جدهعػ ء ىػػا ,ػػاع ءخجنػػدت ,ءخةػػدىاة ,ءخعػػمم ءخحػػدم ألءخع ػػاألف ,يألخيػػأل,2003 ,

ص.206-191
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ويرى الباحث يف ن ػج مجيػاة هػف ءخ ػامدت ءخهةيػمة جدخجألا ػ ءخه ػاي ( ػألءو هػف مءنػؿ ءخهؤ ػا
عةألـ جن ػا عةػدايا ءخه ػئألخي ء جعهدايػ هػ ءخةػألءئـ ءخهدخيػ خى ػام  ,ألخمنيػد ع ػيا

يأل هف نداج )

ءخا خؾ ػا ءًي ػدحدت ءخهعههػ ػا ءخةػألءئـ ءخهدخيػ  ,ألجدخعػدخا يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ غيػا ءخهػؤ اة

مىيد اىا

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -1تقوم الشركة ب يادة تدفق المعمومات عنها عبر شبكة االنترنت ".

ي ػػدا ءحػػم ءخجػػدح يف ءخػػا يف ههدا ػػدت ءخعنهيػ ء جعهدايػ اػػف ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه عنة ػػـ ءخػػا 17
جنم ,هف

هف ى ه ءخجنألم ( يدمة ءخهعىألهدت اف ءخ ػام ػا هألء ػ ءخعألء ػؿ ء جعهدا :ء نعانػت),

ألي ػػدا ءخجدحػػث يي ػػد ءخػػا ىنػػدؾ اال ػ ءاعجػػدط ألي ػ جػػيف عطجيػػؽ ى ػ ه ءخههدا ػدت ألعح ػػيف ء مءو

ء مءاى ألءخهدخ خى ام .

()1

ويثثثثرى الباحثثثثث ءن ػػو ػػا ظ ػػؿ ءخعط ػػألا ءخعمنألخ ػػألج ألءنع ػػدا ءخعج ػػداة ء خيمعاألنيػ ػ  ,ي ػػج ع ػػم ؽ
ءخهعىألهدت اف ءخ ػام ألن ػدطيد اىػا ء نعانػت هػف ءخعألءهػؿ ء
ينعمس جدًيجد

د ػي ػا يػدمة يهػ ءخ ػام  ,ههػد

اىا ي يـ ءخه ع هايف ,ألجدخعدخا يأل يععجا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة جػمء اىػا

ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

ػجط

 " -1تقوم الشركة بإجراء الدراسات االستقصائية لتقييم درجة رضا العمالء ".
ي ػػدا ءحػػم ءخجػػدح يف ءخػػا يف ءحػػم همألنػػدت ءخه ػػئألخي ء جعهداي ػ خى ػػامدت ىػ عطػػأليا ءخ ػػامدت

خىأل ألؿ ءخا ماج ا دو ءخعهيؿ اف ءخهنعج يأل ءخنمه  ,ألءخع هػف ػأنيد يف عػؤمى ءخػا يػدمة يهػ
ءخ ام .

()2

ويثثرى الباحثثث يف ػػعا ءخ ػػامدت نحػػأل عحةيػػؽ ا ػػدو ءخعهػػالو هػػف نػػالؿ ءخم ءا ػػدت ء
يحة ػػؽ ه ػػعألى هاعوػ ػ ه ػػف ءخة ػػماة ءخعند ػػي ءخهحىيػ ػ ألءخعدخهيػ ػ خى ػػام  ,مه ػػد ءن ػػو يجػ ػ
ءخه ػػع هايف ءخجػػمم خى ػػام ألا ػ
يف ءغى

ءخهدخا خى ام ,

عة ػػدئي
ءخعمي ػػم ه ػػف

يهػ ػ ي ػػيـ ءخه ػػع هايف ءخح ػػدخييف ,ههػػد ي ػػؤمى ءخػػا عح ػػيف ء مءو

ءخ ػامدت ءخهةيػمة ػا ءخجألا ػ ءخه ػاي

-1م.اػػدطؼ هحهػػم ءحهػػم ءحهػػم ,عحىيػػؿ هعػػم ءخة ػألءئـ ءخهدخي ػ

عةػألـ ججميػ جيػ ء ءخنػألع هػف

ػػدا ههدا ػػدت ءخعنهي ػ ءخه ػػعمءه ألءخحألمه ػ اىػػا هؤ ػاءت ء ػػعمءه ء مءو

جدخعطجيؽ اىا ءخ امدت ءخه ػجى جدخجألا ػ ءخه ػاي  ,ءخهجىػ ءخمألخيػ خىهحد ػج ألءخهاءجعػ  ,مىيػ ءخعجػداة ,جدهعػ جنػ

ػأليؼ ,ءخعػمم ا ػـ ,1

 ,2013ص.19-17 :

-2هحه ػػمادطؼ هحه ػػم يد ػػيف ,ألء ػ ػ عجنػ ػ هنظه ػػدت ء اه ػػدؿ ءخ ػػنداي خىه ػػئألخي ء جعهدايػ ػ  :م ءا ػ ػ ت طجيةيػ ػ
ءخألظدئؼ ءخائي ي

امدت

ندا ء مألي ءخج اي ء امني  ,هاج

دجؽ ,ص.58-52 :
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ءخعةيػػيـ خىعهػػالو ,ألجدخعػػدخا يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ غيػػا ءخهػػؤ اة مىيػػد اىػػا
ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا

 " -1تسعى الشركة لمحصول عمى العميل ورضائ واالحتفاظ ب ".
حيث ي دا ءحم ءخجدح يف ا ععايوػو اػف ءخه ػئألخي ء جعهدايػ جأنيػد :جهيػ ء ن ػط ءخعػا يةػألـ
جيد ءخه األع ,ألءو مدنت ءنعيداي يأل ءجيداي  ,ألءخع عمألف ءت

ء حعودظ جدخه دىهيف ألءخعدهىيف ألءخعهالو.

()1

جة ءجعهدايػ  ,ألءخعػ هػف ػأنيد

ويرى الباحث يف ى ء ءخععايؼ يم ػا ػهأل ػا عأل ػي ىػمؼ ءخ ػامدت جه ػئألخيدعيد ء جعهدايػ ,
ف ءخ ػػام ءخعػػا عايػػم ء حعوػػدظ جدخه ػػدىهيف ألءخعػػدهىيف ألءخعهػػالو خػػمييد ػػألؼ عحػػدألؿ عحةيػػؽ ي

ػػؿ

يمءو خ ػػمييد ,هه ػػد ي ػػؤمى ءخ ػػا عحةي ػػؽ اغج ػػدت ءخعه ػػالو ج ػػأاىا ج ػػألمة ألء ػػؿ عمىوػ ػ ههمنػ ػ حع ػػا يهم ػػف
ء حعودظ جيؤ و ءخعهالو ,ألجدخعدخا يأل يععجا هف ءخعألءهؿ ءخهؤ اة جمء اىػا عح ػيف أل

ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ػجط ء مءو

ءخه اي .

 " -11تسعى الشركة الى يادة المبالغ المنفقة عمى تدريب وتطوير الموظفين ".
حيث ي دات حمى ءخم ءا دت يف عةايػا ء

مءنؿ ءخعةدايا ءخ نألي  -يج

ػدح اػف ءخه ػئألخي ء جعهدايػ  -ألءخػ ى يػعـ ءا د ػ

يف يحعألى اىا ءخعند ا ءخعدخي  :يد

ءخهجػػدخغ ءخعػػا عنوةيػػد ءخ ػػام ػػا ػػجيؿ عػػماي

ءخعػماي

ءخهػػألظويف ,اػػمم ءخهػػألظويف ءخ ػ

جألمة ءخهنعج ,عح يف نمه ءخعهالو. ........... ,

()2

ويرى الباحث يف يدمة ءخهجدخغ ءخهنوة اىػا عػماي

ءخهعجعػ خىهػألظويف,

عػػـ عػػمايجيـ ,عح ػػيف

ألعطػأليا هػألظو ءخ ػام يػؤمى ءخػا ا ػ

ءخ ػام ألعح ػيف ء مءو ءخهػدخا ألء مءاى خيػػد ,ألن أل ػد يف ءخعن ػا ءخج ػػاى ءخهػما

يهػ

ػا ءى ػػام

يأل هن دة يععجا ج و هف ايس هدؿ ءخ ام  ,ألجدخعدخا يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة اىػا عح ػيف أل
جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

-1ىػػدن ءخحػػألاءن " ,حدمهيػػو ءخ ػػامدت أله ػػؤألخيعيد ء جعهداي ػ ػ

ءخه اي .

ػػألو ه ػػعجمءت ء ه ػ ء ع ػػدمي ءخعدخهي ػ ءخاءىن ػ  ,ءخهػػؤعها ءخ ػػدنا:

هألءطن ءخ امدت ألءخهؤ دت ألءخه ئألخي ء جعهداي " ,هام ء امف ءخجميم خىم ءا دت ,نعدو ,.ء امف ,2009 ,ص .95-88
-Gozali Nike,Janice c.y and Peter Verhoeven,(2008), "TheEconomic Consequences of Voluntary
EnvironmentalInformation Disclosure", available at www.iemss.org.
2
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 " -11تقوم الشركة باإلفصا عن مدى الت امها بالموائ والتشريعات االجتماعية ".
حيػػث ي ػػدا ءح ػػم ءخج ػػدح يف ءخ ػػا ء

ءخهعىألهدت ء جعهدايػ

ػػدح ا ػػف ءخعنهيػ ػ ء جعهدايػ ػ جأن ػػو يعن ػػا :ءً

ءت ءخ ػى جعػأ يا ين ػط ءخ ػام اىػا ءخهجعهػ

ػػدح ا ػػف

ػألءومدنت هعىألهػدت هدخيػ

يأل غيػػا هدخي ػ  ,ع يػػم اهػػد ععطىجػػو ءخهعػػدييا ألءخع ػايعدت ,أل ءت هحعػػألى االه ػ عويػػم ء ط ػاءؼ ءت
عةييـ هد

ءخ ى

ألحد ا أله عةجؿ ءخ ام اهد دهت جو هف ههدا دت عجده ءخهجعه ألعػأ يا

نعدئج عىؾ ءخههدا دت اىا ءخةيه ءخ أل ي خى ام

ءخه عةجؿ.

ويرى الباحث يف مؿ امدت ءخهؤ ا ءخه اى خه ئألخي ءخ امدت عو
ء جعهدايػ ػ  ,ألخم ػػف ءغى ػ ػ

ءخ ػػامدت ه ػػف مءنػ ػػؿ ألن ػػداج ءخهؤ ػػا

ألءخع ػ ػايعدت ء جعهداي ػ ػ ألءخع ػ ػ

اف ءخع ءهيد جدخه ػئألخي

عو ػ ػ ا ػػف ءخع ءهي ػػد جػ ػػدخىألءئ

جػ ػػم ألءف ي ػ ػػما جيػ ػػد عةايػ ػػا همهػ ػػؿ خىة ػ ػألءئـ ءخهدخي ػ ػ اػ ػػف ءخعنهي ػ ػ

ء جعهداي مءنؿ ءخ ام  ,ألجدخعدخا يأل يععجا هف ءخعألءهؿ غيا ءخهؤ اة اىا عح يف أل
ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

جط ء مءو

ءخه اي .

 " -11تقثثوم الشثثركة باإلفصثثا عثثن مثثدى الت امهثثا بالسياسثثات االجتماعيثثة ونظثثم وبثثرامج
الحماية االجتماعية الخاصة بها ".
ي ػػدات ءحػػم ءخم ءا ػػدت ءخػػا يف ءغى ػ

ألءخع ػ مدنػػت عو ػ

ءخ ػػامدت ء هايمي ػ ػػا ءخوع ػاة هػػف  2000ءخػػا 2005

ػػا عةاياىػػد اػػف هػػمى ءخع ءهيػػد جدخ يد ػػدت ء جعهداي ػ ألءخجيئي ػ ءخهطجة ػ  ,مػػدف

ء مءو ء مءاى ألءخهػػدخ خػػمييد هاعو ػ  ,حيػػث ي ػػدام خػػؾ اىػػا ع ػػييؽ جػػألة ءخهعىألهػػدت جػػيف ءًمءاة
ألءخه ع هايف ههد يؤمى ءخا عةميا ءخةيه ءخ أل ي خى ام جطايةػ هأل ػألاي  ,دخ ػامدت ءخعػا عو ػ

ج ػ ػػألاة ءمجػ ػػا اػ ػػف يد ػ ػػدعيد ء جعهداي ػ ػ ألءخجيئي ػ ػ عةىػ ػػؿ هػ ػػف اػ ػػمـ عهد ػ ػػؿ ءخهعىألهػ ػػدت جينيػ ػػد ألجػ ػػيف

ءخه ع هايف ,ههد يؤمى ءخا جدؿ ءخه ع هايف خال ع هدا ا ي يـ ى ه ءخ امدت.
ويرى الباحث يف ء
ألء

دح اف ءخ يد دت ء جعهداي ألنظـ ألجاءهج ءخحهدي ء جعهداي هف يىـ

دحدت ءخعا عؤمى ءخا ءاعودع يه ي يـ ءخ ػام ػا ءخجألا ػ  ,ألخمػف ءغىػ

ا ءخجألا

()1

ءخه اي (مءنؿ ءخهؤ ا يأل نداجو)

عو

ءخ ػامدت ءخهةيػمة

اف جاءهج ءخحهدي ء جعهدايػ ءخند ػ

-1عبيدة محمد مصطفى علىى ثرى إفصىب الشى ابث عى التزامهىب ببلتشى يابث البيئيىت واالجتمبعيىت علىى االسىتممبففى ثسىهمهب مى دفاسىت
تطبيقيت على ش ابث مقيدة ببىفصت األوفاق المبليت المص يت فسىبلت مبجسىتي ييى موشىىفة اليىت الت،ىبفة جبماىت ايسى ودفيت 3122
ص.55-56 :
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جيد ,ألجدخعدخا يأل يععجا هف ءخعألءهؿ غيا ءخهػؤ اة اىػا عح ػيف أل
ءخه اي .

ءخهةيمة جدخجألا

ػجط ء مءو ءخهػدخا ػا ءخ ػامدت

 " -11تقوم الشركة باإلفصا عن التبرعات الخاصة بها الى المجتمن ".
حي ػػث ي ػػدا ءح ػػم ءخج ػػدح يف ءخ ػػا ءنػ ػو ه ػػف

ػػهف يجع ػػدم ءخه ػػئألخي ء جعهدايػ ػ خى ػػامدت ىػ ػ "

ءخه ػػئألخي عجػػده ءخهجعهػ " ألءخعػ عع ػػهف ء عػػا :عػػأل يا ػػاص ءخعهػػؿ ً ػاءم ءخهجعهػ  ,عػػأل يا ػػاص

ءخعهػػؿ خ ػ ألى ء حعيدجػػدت ءخند ػ  ,عةػػميـ ءخيجػػدت ألءخعجااػػدت خىهجعه ػ  ,عػػأل يا ػػاص ءخعهػػؿ خىن ػػدو.
أل جػػم اىػػا ءخ ػػام ء

ػػدح اػػف ىػ ه ءخجنػػألم ج ػػمؿ مػػد

ػػا عةايػػا ءخه ػػئألخي ء جعهدايػ خى ػػام ,

ألءخ ى هف أنو يف يؤمى ءخا أل ألؽ ءخه دىهيف ألءخهجعه ممؿ ا ءمءاة ى ه ءخ ام .
ويثثرى الباحثثث يف ءغىػ
نداج ) عو

خيد ,أل جدخعدخ

ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػ ءخه ػاي ( ػألءو هػػف مءنػػؿ ءخهؤ ػػا يأل هػػف

اف ءًادنػدت ألءخعجااػدت مػا ـ ألءحػم ػا

إف ءخ ام

عو

ػى

ءخةػألءئـ ءخهدخيػ ألءًي ػدحدت ءخهعههػ

اف ءخجيدت ءخه عويمة هف ى ه ءخيجػدت يأل ءخعجااػدت ,ألىػؿ ىػ

عجااػػدت عويػػم ءخهجعه ػ يـ عجااػػدت نداجي ػ

ءخعألءه ػػؿ غي ػػا ءخه ػػؤ اة مىي ػػد اى ػػا عح ػػيف أل
ءخه اي .

()1

عنػػص ءخهجعه ػ

ػػا ػ و ,ألجدخعػػدخا ي ػ عععجػػا هػػف

ػػجط ء مءو ءخه ػػدخا ػػا ءخ ػػامدت ءخهةي ػػمة جدخجألا ػ ػ

ألههػػد ػػجؽ يثثرى الباحثثث يف جنػػألم ءخهؤ ػػا ءخواا ػ ءخ ػػدنا (المس ثئولية االجتماعيثثة) هػػف ءخهؤ ػػا
ءخه اى خه ئألخي ءخ امدت ألءخعػ خيػد عػأ ي ءاا ءيجدجيػدا اىػا اهىيػ
ألءخ ػ ى يج ػ

ػجط ء مءو ءخهػدخا ػا ءخ ػامدت,

اىػػا ءخ ػػامدت ءخه ػاي ءخهةيػػمة جدخجألا ػ ج ػػو اده ػ  ,أل ػػامدت ءخهؤ ػػا ءخه ػػاى

( )ESG 30ج و ند

ء ىعهدـ جيـ ألىـ مهد يى :

 تسعى الشركة لمحصول عمى العميل ورضائ واالحتفاظ ب .

 تقوم الشركة ب يادة تدفق المعمومات عنها عبر شبكة االنترنت.

 تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى

 تحثثافظ الشثثركة عمثثى امثثن وصثثحة المثثوظفين مثثن خثثالل دعثثم سياسثثات وقواعثثد الرعايثثة
الصحية

 1عبيدة محمد مصطفى علىى ثرى إفصىب الشى ابث عى التزامهىب ببلتشى يابث البيئيىت واالجتمبعيىت علىى االسىتممبففى ثسىهمهب مى دفاسىتتطبيقيت على ش ابث مقيدة ببىفصت األوفاق المبليت المص يت الم ج السببك ص .47-45
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ثالثا :المسئولية عن التنمية البيئية.
ي وات نعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا يف همألف ءخه ئألخي اف ءخعنهيػ ءخجيئيػ خيػد عػأ يا ءيجػدج اىػا

اهىي

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت جن ج عةما جػ ػ  ,%43ألمدنت مهد يى :

 " -1تسعى الشركة عمى تخفيض استهالكها من الطاقة ".
ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا يف ءخ ػامدت ءخعػا ععهػؿ اىػا عح ػيف ه ػعألى يمءئيػد ءخجيئػ  ,يجػ

جعض ءخهةألهدت ألءخعػ

جػم هػف ءخعػ ءـ ءخ ػامدت جيػد ألهنيػد :يجػ

عػألء ا

اىػا ءًمءاة ءخعهػؿ اىػا عنوػيض

ء عنمءـ ءخهألءم ءخندـ ألعنويض ءخطد ء ه خعهىي ءًنعدج ,ألء عنمءـ ه دما ءخطد ءخجميى ألءخعػ

هف أنيد امـ ءً اءا جدخجيئ .

()1

ويرى الباحث يف عح يف ء مءو ءخجيئ ينعمس جدًيجد

اىا عح يف ء مءو ءخهدخا خى ػام  ,ف

ء مءو ءخجيئ ػ يع ػػهف هجهألا ػ هػػف ء ن ػػط ألءًج ػاءوءت ءخعػػا ععن ػ ىد ءخ ػػامدت خعنوػػيض ءخعىػػألث
ءخجيئ أل يػدمة يهػ ءخهن ػدة ػا ءخهجعهػ  ,ألخػ خؾ ػدف ءخ ػامدت ءخعػا ععهػؿ اىػا عنوػيض ء ػعيالميد
هػف ءخطد ػ يأل ععنػ ءخطد ػ ءخجميىػ ه ػما خيػد ,ػدف يمءئيػد ء مءاى ألءخهػدخ

ػألؼ ياعوػ نعيجػ خ ةػ

ءخهجعهػ ألءخه ػػع هايف ييػػد ,ألجدخعػػدخا ي ػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة اىػػا عح ػػيف أل
ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

ػػجط ء مءو

 " -1تسعى الشركة الى تقميل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشطتها ".
ي دات ءحم ءخم ءا دت ا مألايد ءخجنألجي ءخا هحدألخػ هعا ػ ي ػا ء اعهػدم اىػا
ألءخه ع هايف

ػةألط ءخهجعهػ

ألؽ ء ألاءؽ ءخهدخيػ اىػا ء خعػ ءـ ءخجيئػ خى ػامدت أل خػؾ هػف نػالؿ ء اعهػدم اىػ

عةاي ػػا ءخهندخو ػػدت ءخ ػػيا  ,أل ػػم ع ػػـ ءخعطجي ػػؽ اى ػػا  57ػػام ػػا ءخوعػػاة ه ػػف  1993ءخ ػػا ,2002
ألمدن ػػت ءخنع ػػدئج يف  %65ه ػػف ىػ ػ ه ءخ ػػامدت خ ػػـ عة ػػـ ج ػػد خع ءـ ءخجيئػ ػ يأل عنو ػػيض حج ػػـ ءخنودي ػػدت

ألء نجعد دت ءخ داة اىا ءخهجعه  ,أل م ءننوض يه ي يـ ءخه ع هايف خي ه ءخ امدت ,ألن ج %20

ه ػػف ءخ ػػامدت ده ػػت ج ػػد خع ءـ ءخجيئػ ػ عنو ػػيض حج ػػـ ءخنودي ػػدت ألء نجعد ػػدت ءخ ػػداة اى ػػا ءخهجعهػ ػ ,

1

-Davey, H. &Dimitrov, K. (2011) "Sustainable Development: What it Means to CFOs of New Zealand",
Asian Review of Accounting, Vol. 19, No. l,pp.86-108.
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ألجدخع ػػدخا ءاعوػ ػ

ءخ امدت.

يهػ ػ ي ػػيـ ءخه ػػع هايف يي ػػد ,هه ػػد م ػػدف خ ػػو ء ػػا ءيج ػػدج اى ػػا ء مءو ءخه ػػدخا خيػ ػ ه

()1

ويرى الباحث يف ءغى

ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

( ألءو مءنػؿ ءخهؤ ػا يأل نداجػ ) ,ألن أل ػد

ءخ امدت ءخ نداي عىع ـ جعةىيؿ ء نجعد دت ءخ داة ءخندعج اف ين طعيد اىا ءخهجعه  ,ههد مػدف خػو

ءمجػػا ء ػػا اىػػا ءاعوػػدع يهػ ء
اىا عح يف أل

ػػيـ خيػ ه ءخ ػػامدت ,ألجدخعػػدخا يػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة جػػمء

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -1تقوم الشركة بمعالجة أثار المخاطر البيئية الضارة عمى المجتمن ".
حيث ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا يف ءخ امدت ءخعا ععن هعدييا جيئي

داه  ,ألعةألـ جهعدخج ءآل دا

ءخجيئي ءخ داة اىػا ءخهجعهػ عمػألف يهعيػد ءخ ػأل ي ياىػا جم يػا اػف غياىػد هػف ءخ ػامدت ءخعػا ععجػ
اءه .

هعدييا ء ؿ

()2

ويرى الباحث يف ىندؾ اال ءيجدجي جيف هعدخج ءخ ام خىهندطا ءخجيئي ءخ داة اىا ءخهجعهػ
ألجيف ء مءو ءخهدخا خيد ,ف ءخ امدت ءخعا ععدخج ي دا ءخهندطا ءخجيئي ءخ داة اىا ءخهجعه ع ػن
يه خيد ا ء

ألءؽ ءخهدخي  ,ألعجع

ه ع هايف جمم ,ألءف ءغى

ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

( ألءو

مءن ػػؿ ءخهؤ ػػا يأل نداجػ ػ ) ,ألن أل ػػد ءخ ػػامدت ءخ ػػنداي عىعػػ ـ جهعدخجػ ػ ي ػػدا ءخهن ػػدطا ءخجيئيػ ػ

ءخ داة اىا ءخهجعه  ,ألجدخعدخا ي عععجا هف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة اىػا عح ػيف أل
ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ػجط ء مءو ءخهػدخا

ءخه اي .

 " -1تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية غير القابمة لإلحالل ".
خف

حيػػث ي ػػداءت حػػمى ءخم ءا ػػدت ألءخع ػ طجةػػت اىػػا اين ػ هػػف ءخ ػػامدت ءخ ػػنداي  ,ألءخع ػ ع ػػعا

دح اف ءخهنػدطا ءخجيئيػ ألءهمدنيػ عةىيػؿ ءخ ػام خه ػعايعيد غيػا ءخ ػمية خىجيئػ  ,أل ػم نى ػت

ى ه ءخم ءا

ءخا ءف ءخ امدت ءخعا عو

غيا ءخ مية خىجيئ عاعو

اف ءخهندطا ءخجيئي ألعةىؿ يي د هف ه عايدعيد هف ءخهألءم

يه ي يـ ه ع هاييد ا ءخجألا

 ,ألي مءم ة ءخه ع هايف ييد.

()3

1

-Dasgupta Susmita, Jong Ho Hong, Benoit Laplante, Niandu Maiming, 2006, “Analysis Disclosure of
Environmental Violations and Stock Market in the Republic of Korea “, Ecological Economics, Vol 58,
PP. 759-777.
2
-Hasseldine, Salama and Toms, 2005, “Quantity Versus Quality:The Impact of Environmental
Disclosures on The Reputations ofUK plcs “, The British Accounting Review, Vol 37, PP 231-235.
 -4عبيدة محمد مصىطفى علىى ثر إفصىب الشى ابث عى التزامهىب ببلتشى يابث البيئيىت واالجتمبعيىت علىى االسىتممبف فىى ثسىهمهب مى دفاسىت
تطبيقيت على ش ابث مقيدة ببىفصت األوفاق المبليت المص يت م ج سببك ص.233-225 :
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ويثثثرى الباحثثثث يف ءغى ػ

ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػ – ن أل ػػد ءخ ػػامدت ءخ ػػنداي – عةػػألـ

جعنويض ه عايدعيد هف ءخهألءم ءخميهيدئي غيا ءخةدجى خفحالؿ ,ألءف ى ه ءخ امدت يمألف هعػمؿ يمءئيػد

هاعوػ  ,ألجدخعػػدخا يػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة اىػػا عح ػػيف أل
ءخهةيمة جدخجألا

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا ءخ ػػامدت

ءخه اي .

 " -1تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها مثن مثوارد الطاقثة التقميديثة الضثارة بالبيئثة مثثل
الفحم ،البن ين ،ال يت) ،واستبدالها بموارد طاقة حديثة اقل تموثاً لمبيئة ".
حيػػث ي ػػداءت حػػمى ءخم ءا ػػدت اىػػا هجهألا ػ هػػف ءخ ػػامدت ءخعػػا ععهػػؿ ػػا ي ػػيد ألءخيدجػػدف

أليهايمػػد ءخالعينيػ ألءخعػ ع ػ ءخموػػدوة ءخع ػػةيىي مةيهػ ه ػػد
أل دخت حمى ى ه ءخ امدت يف ء

ءخ داة جدخهجعه جطد حمي

ن ػػط ءخه ػػئألخي ءخجيئيػ خػػمييد,

عمءه خند ألخمؿ اهالئند ععنػا عػأل يا ءخطد ػ ألء ػعجمءؿ ءخطد ػ

مية خىجيئ .

()1

ويرى الباحث يف هف يألخأليدت ءخعنهي ءخجيئي ا ءخ امدت ىأل ء ػعجمءؿ ءخطد ػ ءخ ػداة جدخجيئػ
جدخطد ء ؿ عىأل دا ,ألءغى

ءخ امدت ءخ ػنداي ءخهةيػمة جدخجألا ػ ءخه ػاي عػال ع ػعنمـ ءخةػد

جػػميال اػػف ءخطد ػ ءخعةىيميػ ءخ ػػداة جدخجيئ ػ  ,ألخمػػف يػػاى ءخهػػميايف ءخهػػدخييف ألءخعنوي ػ ييف مءنػػؿ ى ػ ه

ءخ امدت يف ء عجمءؿ ءخطد ػ ءخ ػداة جدخجيئػ جدخطد ػ ءخحمي ػ خػيس خػو عػأ يا هىهػألس اىػا اهىيػ
عح ػيف يأل

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا جي ػ ه ءخ ػػامدت ,ألجدخعػػدخا ي ػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ غيػػا ءخهػػؤ اة

اىا عح يف أل

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -1تقوم الشركة بإجراءات المراجعة البيئية والتقرير عنها لألطراف المستفيدة ".
ي ػػدات حػػمى ءخم ءا ػػدت ءخػػا يف ءخ ػػامدت ءخعػػا عيػػعـ ججػاءو ءخهاءجع ػ ءخجيئيػ خيػػد ألءً

ػػدح اػػف

خػػؾ خفط ػاءؼ ءخه ػػعويمة عمػػألف يم ػػا ء ػػعودمة اػػف غياىػػد هػػف ءخ ػػامدت ػػا ح ػػألخيد اىػػا ءخعهأليػػؿ
ءخال ـ هف ءخجنألؾ ألءخييئدت ءخهدخي ءخهعني  ,ف ى ء ءخنألع هػف ءخ ػامدت يمػألف هام ىػد ءخهػدخا ي

هف ه يالعيد ,نيد عىع ـ جهعدييا ءخهحد ج ألءخهاءجع ءخجيئي .

()2

 -1هحه ػػمادطؼ هحه ػػم يد ػػيف ,ألء ػ ػ عجنػ ػ هنظه ػػدت ء اه ػػدؿ ءخ ػػنداي خىه ػػئألخي ء جعهدايػ ػ  :م ءا ػ ػ عطجيةيػ ػ
ءخألظدئؼ ءخائي ي

امدت

ندا ء مألي ءخج اي ء امني  ,هاج

دجؽ ,ص.45 :

ػؿ

اءو اينػ ػ ه ػػف ه ػػميا

 -2م.هحهػماجدس جػمألى ,ءخهحد ػػج اػف ءخعػػأ ياءت ءخجيئيػ ألءخه ػػئألخي ء جعهدايػ خىه ػػاألع ,همعجػ ءخػمءا ءخجدهعيػ  ,ءً ػػمنماي  ,2000,ص:
.47-44
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ويرى الباحث يف ءغى ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

عةػألـ جػأجاءو ءخهاءجعػ ءخجيئيػ  ,أل

ءخه ػاي

ع ػػما عةايػػا اػػف خػػؾ خفطػاءؼ ءخه ػػعويمة ,نظػ ءا اعوػػدع عمػػدخيؼ ىػ ء ءخنػػألع هػػف ياهػػدؿ ءخهاءجعػ ,

ألجدخعػػدخا ي ػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ غيػػا ءخهػػؤ اة اىػػا عح ػػيف أل
ءخهةيمة جدخجألا

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا ءخ ػػامدت

ءخه اي .

 " -1تقوم الشركة ب يادة استثماراتها فى التكنولوجيا الخالية من التموث ".
ءمع ػ

هويػػألـ ءخموػػدوة ءخجيئي ػ

ياػػمه طػػدع ءخعنهي ػ ءخجيئي ػ ءخعػػدج خءهػػـ

ػػياعو ػ ءخهػػؤعها ءخ ػ

ءخهعحمة ادـ  ،1992أل م ُااؼ جأنو " :ماة ءخهن أة اىا عنوػيض ءخعىػألث جعح ػيف اهىيػدت ءخع ػةيؿ
ألءًنعدج ,ألء عحمءث عمنألخألجيد ندخي هف ءخعىألث يم ا هف عطجيػؽ هعػدييا ءخا دجػ اىػا ءخعىػألث اةػ
عهدـ اهىي ءخع ةيؿ".

)1

ويرى الباحث يف ىندؾ اال ءيجدجي جيف يدمة ء ػع هداءت ءخ ػامدت ػا ءخعمنألخألجيػد ءخندخيػ هػف
ءخعىػػألث ألعح ػػيف ء مءو ءخهػػدخا خيػػد ,ف خػػؾ يػػؤمى ءخػػا عنوػػيض عمػػدخيؼ ءًنعػػدج أل يػػدمة جألمعػػو,

جدً د ءخا عنويض ءخعمدخيؼ ءخجيئي خى ام ممؿ ,ألجدخعػدخا يػ عععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة اىػا

عح يف أل

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -1تقوم الشركة باإلفصا عن مدى الت امها بالموائ والتشريعات البيئية ".
ي دات حمى ءخم ءا دت ء هايمي ألءخع ءنعػدات ي

ءخع ايعدت ءخجيئيػ ألءً

ػؿ  200ػام عةػألـ جدً

ػدح اػف عطجيػؽ

ػدح انيػد ػا ءخوعػاة هػف  2005ألحعػا  ,2007حيػث ي ػدم هػد عةػؿ ن ػجعو

اف  %82.9هػف ءخهػماءو ءخهػدخييف يف ػامدعيـ

عو ػ اػف ءخع ػايعدت ءخجيئيػ خوئػدت ءخه ػع هايف

ءخحدخييف أل ءخهعأل عيف أل خىعهالو أل خىهػألاميف أل خىهةا ػيف ,ػ حػيف يف  %5.36هػف ءخ ػامدت
اهت ينيد

جعض ء حيدف عو ػ اػف ىػ ه ءخع ػايعدت خعهالئيػد ,جدً ػد

ءخ امدت ةط عو

جعض ء حيػدف ءخع ػايعدت ألءخىػألءئ ءخجيئيػ ءخهطجةػ خىجيػدت ءخحمألهيػ  .يهػد

هد ن جعو %7.1هف ءخ امدت إنيد عو

-1احػػد

ءخ ػػيم ءخها ػ

خػا يف  %3.6هػف

اف خؾ ةط خ امدت ءخعأهيف.

هحهػػم,ءخةيدس ءخهحد ػػج خىعمػػدخيؼ ألء خع ءهػػدت ءخجيئي ػ خىألحػػمءت ء ع ػػدمي

()2

– م ءا ػ عحىيىي ػ ألعطجيةي ػ  ,ا ػػدخ

هدج عيا غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ءً منماي  ,2007 ,ص.69-67 :

-2األ ػػجف ػػاله ءخاحيىػػا",
ء

د ي ( دجؾ)"  ,هاج

ء

ػػدح ءخجيئػ ءخعطػػألا

ػػا ءخعةػػدايا ءخهدخيػ خى ػػامدت ءخه ػػدىه ءخ عألمي ,ءخ ػػام ءخ ػػعألمي خى ػػندادت

دجؽ ,ص.284-278 :
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ويرى الباحث يف ءغى

ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

جدخعنهي ءخجيئي اىا ءخهجعه  ,أل عو ػ اػف

ءخع ءهيػػد جػػدخىألءئ ألءخع ػايعدت ءخجيئي ػ ءخهطجة ػ  ,ألجدخعػػدخا ي ػ عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ غيػػا ءخهػػؤ اة اىػػا
عح يف أل

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -1تقوم الشركة باإلفصا عن مدى الت امها بنظم وبرامج الحماية البيئية الخاصة بها ".
ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا همى يىهي ءخع ءـ ءخ ػامدت ءخعػا عو ػ اػف نظػـ ألجػاءهج ءخحهديػ ءخجيئيػ
ءخند ػ ػ جيػ ػد ,ف خ ػػؾ يم ػػألف خ ػػو ع ػػأ يا اى ػػا ػ ػ ءااءت ءخه ػػع هايف ػ ػألءو ءخه ػػع هايف ءخح ػػدخييف يأل

ءخهحعهىيف ,ف ءعند اءا ء

ع هدا ا ى ء ءخنألع هف ءخ امدت يع ؼ جماج ادخي هف ءخهندطاة

انػػم ءخهود ػػى جػػيف ء ن ػألءع ءخهنعىو ػ هػػف ء

ػػع هداءت ,ألجدخعػػدخا ػػأف

ػػدح ءخ ػػامدت اػػف نظػػـ

ألج ػاءهج ءخحهدي ػ ءخجيئي ػ ءخند ػ جي ػد عه ػػؿ ان ػ ءاا جألىاي ػدا هػػف ءخعند ػػا ءخال ه ػ

ء

ع هداي ا ى ه ءخ امدت.

ويثثثرى الباحثثثث يف

()1

عنػػد ءخة ػ ءااءت

ػػدح ءخ ػػامدت ا ػػف نظ ػػـ ألجػ ػاءهج ءخحهديػ ػ ءخند ػ ػ جي ػػد ي ػػأل ا هعىأله ػػدت

خىه ػػع هايف ألءخهةا ػػيف خحهدي ػ ه ػػدخحيـ ءخهدخي ػ  ,مهػػد يػػأل ا يي ػػد هعىألهػػدت خىهجعه ػ ممػػؿ خم ػ
يحم ػػـ اى ػػا ه ػػعألى يمءو ءخ ػػام  ,ألءف ءغىػ ػ

ءخ ػػنداي – عة ػػألـ جدً

ءخ ػػامدت ءخهةي ػػمة جدخجألا ػ ػ – ألن أل ػػد ءخ ػػامدت

ػػدح ا ػػف جػ ػاءهج ءخحهديػ ػ ءخجيئيػ ػ ءخند ػ ػ جي ػػد ,ألجدخع ػػدخا يػ ػ عععج ػػا ه ػػف

ءخعألءهؿ ءخهؤ اة اىا عح يف أل

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

 " -11تقثثوم الشثثركة باإلفصثثا عثثن األعبثثاء الحاليثثة والمحتممثثة الناجمثثة عثثن مخالفثثة الشثثركة
لقوانين حماية البيئة ".
 " -11تقثثوم الشثثركة باإلفصثثا عثثن الثثدعاوى القضثثائية الحاليثثة والمحتممثثة ،وك ث لك ال رامثثات
الناتجة عن التموث ألنشطة الشركة عمى البيئة ".
ي ػػدا ءحػػم ءخجػػدح يف ءخػػا يىػػـ ءخهعىألهػػدت ءخجيئي ػ ءخ ػػىجي ءخهػػؤ اة انػػم ءعنػػد ػاءا هػػف ءخه ػػع هايف
جد

ػػع هدا ػػا ي ػػيـ ءخ ػػام ىػ ػ  :ءخ ػػمادألى ءخة ػػدئي ءخحدخيػ ػ ألءخهحعهىػ ػ ءخندعجػ ػ ا ػػف ءخعى ػػألث,

ءخةاءهدت ج ج

ءخعأ يا ءخ ىج

ن ط ءخ ػام اىػا ءخجيئػ  ,ء اجػدو ءخحدخيػ ألءخهحعهىػ ءخندجهػ اػف

1

-Aerts, Walter et al, (2004), " Environmental Disclosure by ContinentalEuropean and North American
firms: Contrasting Stakeholders Claimsand Economic Consequences ", September, pp. 1-50 .
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هندخو ػ ءخ ػػام خة ػألءنيف حهدي ػ ءخجيئ ػ  ,ألءف ء
ء مءو ءخهدخا ألء مءاى خى ام .
ويرى الباحث يف ءغى
عو

ػػدح اػػف ى ػ ه ءخهعىألهػػدت مػػدف خػػو ء ػػأ ءا ػػىجيو اىػػا

()1

ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي ( ػألءو مءنػؿ ءخهؤ ػا يأل نداجػ )

جدخوعؿ اف ءى ياجدو جيئي حدخي يأل ه عةجىي  ,يأل اػف ءخػمادألى ءخة ػدئي ءخحدخيػ يألءخهحعهىػ

يأل ءخةاءهدت ءخندعج اف ءخعىألث ءخجيئ  ,ألجدخعدخا يػ عععجػا هػف ءخعألءهػؿ غيػا ءخهػؤ اة اىػا عح ػيف
أل

جط ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا

ءخه اي .

ألههد جؽ يرى الباحث يف جنألم ءخهؤ ا ءخواا ءخ دخث (المسئولية البيئية) هف ءخهؤ ا ءخه اى
خه ػػئألخي ءخ ػػامدت ألءخع ػ خيػػد عػػأ ي ءاا ءيجدجي ػدا اىػػا اهىي ػ
يج

ػػجط ء مءو ءخهػػدخا ػػا ءخ ػػامدت ,ألءخ ػ ى

اىا ءخ ػامدت ءخه ػاي ءخهةيػمة جدخجألا ػ ج ػو ادهػ  ,أل ػامدت ءخهؤ ػا ءخه ػاى ( ESG

 )30ج و ند

ء ىعهدـ جيـ ألىـ مهد يى :

 تسعى الشركة الى تقميل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشطتها.
 تقوم الشركة بمعالجة أثار المخاطر البيئية الضارة عمى المجتمن.
 تسعى الشركة عمى تخفيض استهالكها من الطاقة.
 تقوم الشركة ب يادة استثماراتها فى التكنولوجيا الخالية من التموث.
 تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية ال ير قابمة لإلحالل.

 -1ديةػ جػػدجا ح ػػف هحهػػم ءخوػػألخا ,ء نعال ػػدت ءخن ػػجي ػػا ماجػ ء
ألي اىد اىا عمىو ايس ءخهدؿ :م ءا

ػػدح ء نعيػػدا جػػيف ءخ ػػامدت ءخه ػػجى ػػا جألا ػ ء ألاءؽ ءخهدخيػ

عطجيةي  ,ا دخ هدج عيا غيا هن ألاة ,مىي ءخعجداة ,جدهع ءً منماي  ,2005 ,ص.37-33 :
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خالصة الفصل الثالث
 دـ ءخجدحث ا ى ء ءخو ؿ جدخععاض خنةطعيف ىهد: -1هويألـ أل يدس ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت..
 -2ءخعال جيف ءخهؤ ا ءخه اى خه ئألخي ءخ امدت ألء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت.
 حيث دـ ءخجدحث ا ءخنةطػ ء ألخػا جد ػععاءض مفهثوم األداء المثالى ,ألعػـ ععايػؼ ء مءو ءخهػدخاجأنو ءنعمدس خةماة ءخهنظه أل دجىيعيد اىا عحةيؽ يىمء يد ألن أل دا ء ىمءؼ طأليى ء جؿ ,مهد دـ

ءخجدحػػث جد ػػععاءض هعػػدييا ء مءو ءخهػػدخا ألىػػـ  4هعػػدييا :ءخهعػػدييا ءخعدايني ػ  ,ءخهعػػدييا ءخةطداي ػ (
ءخ نداي ) ,ءخهعدييا ءخهطىة (ءخنهطي ) ,ءخهعدييا ءخه عيم .
 ألء ععاض ءخجدحث ػا ءخنةطػ ء ألخػا يي ػد جد ػععاءض يػدس ء مءو ءخهػدخا ػا ءخ ػامدت ,حيػثيعػػاؼ يػػدس ألعةيػػيـ ء مءو ػػا ءخ ػػامدت جأنػػو يةػػألـ جه ػػدامة ءخه ػػع هايف ألحهىػ ء

ػػيـ ألء طػاءؼ

ءخه عويمة اىا ءخعحةؽ هػف هػمى ءخعػ ءـ ءًمءاة جعحةيػؽ ء ىػمءؼ ءخعػ ع ػعا ىػ ه ءخ ػامدت خىأل ػألؿ
خييد.

 مهد دـ ءخجدحث جد ععاءض هؤ اءت يدس يمءو ءخ امدت ألىـ: عأل ػ ػػيؿ ءخنط ػ ػػط ءً ػ ػػعاءعيجي خى ػ ػػامدت ألهحام ػ ػػدت ء مءو ءخهيهػ ػ ػ خىه ػ ػػميايف ءخعنويػ ػ ػ ييف
ألءخعدهىيف مءنؿ ى ه ءخ امدت.

 - عأل ي يطدا خىعأميم اىا عأل يا ءخهألءام ءخال ه خعحةيؽ ء
ءآلجؿ خي ه ءخ امدت.

 عحميم اال دت ءخ ج

ألءخنعيج جيف ء ألخأليدت ءت ء ىهي ألء اجدح ءخهاءم عحةيةيد.

 -أل دـ ءخجدحث جإ د هؤ اءت يناى يج

ين ىد ا ءخح جدف ,ألى ه ءخهؤ اءت ى :

 هؤ اءت ند

جةألءام حألمه ءخ امدت.

 هؤ اءت ند

جدخه ئألخي ءخجيئي خى امدت.

 هؤ اءت ند

ػعاءعيجيدت ألء ىػمءؼ طأليىػ

جدخه ئألخي ء جعهداي خى امدت.
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 -مهد ء ععاض ءخجدحث ا ءخنةط ء ألخا يي د ءخعألءهؿ ءخهؤ اة اىا ء مءو ءخهػدخا خى ػامدت ألىهػد

ادهىيف ي د ييف ىهد:

 عأ يا ءخه ئألخي ء جعهداي اىا ء مءو ءخهدخ خى امدت.
 عأ يا ءخه ئألخي ءخجيئي اىا ء مءو ءخهدخ خى امدت.

 -ألي ػػدؼ ءخجدحػػث ادهػػؿ ينيػػا ىػػدـ ألهػػؤ ا أل ػػدهؿ اىػػا اهىي ػ ء مءو ءخهػػدخا ػػا ءخ ػػامدت ,ى ػ ء

ءخعدهؿ ىأل " التنمية المستدامة " ,ألءخعػ

ػدـ ءخجدحػث جػدخععاض خييػد ػا ءخو ػؿ ء ألؿ ,حيػث ءىػعـ

ءخجػػدح يف ألءخهينيػػيف جت ػػدا ههدا ػػدت ءخعنهي ػ ءخه ػػعمءه جأنألءايػػد ءخ ػ الث :ء ع ػػدمي  ,ء جعهداي ػ ,
ءخجيئيػ ػ  .جدً ػػد ءخ ػػا ألءا ػػم حألمهػ ػ ءخ ػػامدت اى ػػا ء مءو ءخه ػػدخا خى ػػامدت ,حي ػػث يف ههدا ػ ػ

ءخعنهيػ ءخه ػػعمءه جإجعدمىػػد ءخ ػػدجة ػػا ءخ ػػامدت خػػو عػػأ يا يجػػدج اىػػا هؤ ػاءت ء مءو ءخهػػدخا ػػا
ى ه ءخ امدت.

 -ألء ػععاض ءخجدحػػث ػػا ءخنةطػ ءخ دنيػ هػػف ىػ ء ءخو ػػؿ العالقثثة بثثين المؤشثثر المصثثرى لمسثثئولية

الشركات واألداء المالى فى الشركات.

 -حيث دـ ءخجدحث ا ى ه ءخنةط جدخععاض ءخا مؿ هؤ ا ااػا هػف همألنػدت ءخهؤ ػا ءخه ػاى

خه ػ ػػئألخي ءخ ػ ػػامدت جأجعػ ػػدمه ءخ ال ػ ػ ( ألءاػ ػػم ألهعػ ػػدييا حألمه ػ ػ ءخ ػ ػػامدت ,ءخه ػ ػػئألخي اػ ػػف ءخعنهي ػ ػ

ء جعهداي ػ  ,ءخه ػػئألخي اػػف ءخعنهي ػ ءخجيئي ػ ) ,ألءخععػػاض خجنػػألم مػػؿ هؤ ػػا ااػػا هػػف ى ػ ه ءخهمألنػػدت
ألعأ ياىد اىا ء مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ,أل خؾ طجةد خنعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا هف ءخو ؿ ءخ دنا.

 -أل ػػدـ ءخجدحػػػث ج ػ ػػاح م ػػؿ ػ ػؤءؿ هػػػف ي ػػئى ءخهؤ ػ ػاءت ءخوااي ػ ػ ءخ ال ػ ػ ءخ ػ ػػدجة ألءخ ػ ػألءامة جةدئه ػ ػ

ء

عة ػػدو ,ألءخعػ أل اػػت اىػػا ءخهػػميايف ءخهػػدخييف يأل ءخعنويػ ييف جدخ ػػامدت ءخهنعىو ػ  ,أل خػػؾ خفجدج ػ

اىييد جإجدجدت عىي مءنػؿ ػامدعيـ ,أل ػم نىػص ءخجدحػث ءخػا يف ىنػدؾ جنػألم خمػؿ هؤ ػا ااػا هػف
ءخهؤ اءت ءخ ال ءخهمألن خىهؤ ا ءخه اى خه ئألخي ءخ امدت ,ألىػ ه ءخجنػألم ءخعػا عػؤمى ءخػا عح ػيف
أل جطد مءو ءخهدخا ا ءخ امدت ى :

 -1بنود قواعد ومعايير حوكمة الشركات.

 يوجد استقاللية وحيادية لممراجن الخارجي لمشركة.

 يقوم مجمس اإلدارة بتشثكيل لجثان مجمثس اإلدارة لكثي يثتمكن المجمثس مثن تأديثة مهامث
بشكل فعال.

 يتم االفصا عن قوة ون اهة مجمس ادارة الشركة.

 يتم االفصا عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات.
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 يعمثثل مجمثثس اإلدارة عمثثى التوجي ث واإلرشثثاد االسثثتراتيجي لمشثثركة طبق ثاً لقواعثثد حوكمثثة
الشركات.

 -1بنود المسئولية االجتماعية.
 تسعى الشركة لمحصول عمى العميل ورضائ واالحتفاظ ب .

 تقوم الشركة ب يادة تدفق المعمومات عنها عبر شبكة االنترنت.

 تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى

 تحثثافظ الشثثركة عمثثى امثثن وصثثحة المثثوظفين مثثن خثثالل دعثثم سياسثثات وقواعثثد الرعايثثة
الصحية
 -1بنود المسئولية البيئية.
 تسعى الشركة الى تقميل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشطتها.

 تقوم الشركة بمعالجة أثار المخاطر البيئية الضارة عمى المجتمن.
 تسعى الشركة عمى تخفيض استهالكها من الطاقة.

 تقوم الشركة ب يادة استثماراتها فى التكنولوجيا الخالية من التموث.
 تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية ال ير قابمة لإلحالل.
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الخالصة والنتائج والتوصيات
أوال :خالصة البحث
أشتمل هذا البحث عمى ثالثة فصول رئيسة كما يمي:

الفص للل ا ول :طبيع للة الم ش للر المص للرة لمس للئولية الش للركات ع للن الت مي للة المس للت امة ،ق للام الباح للث
باستعراض مفهوم الت مية المست امة ،حيث تم تعريل
إ ماج ا ه ا

الت ميلة المسلت امة با هلا نالت ميلة التلي تت لمن

االقتصا ية واالجتماعية والبيئية لممجتمع من اجل تعظيم رفاهية اإل سان في الوقلت

الحا ر ون المساس بق رة ا جيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتهان.

 -كما استعراض الباحث مجاالت وأبعا الت مية المست امة ،حيث ح م تمر القمة العلالمي لمت ميلة

المسللت امة فللي جوها سللبرج عللام  2002مجللاالت الت ميللة المسللت امة بثالثللة أبعللا رئيسللة هللي :البع ل
البيئل للي  ،البع ل ل االقتصل للا  ،البع ل ل االجتمل للاعي  ،وق ل للام الباحل للث بج ل للافة بع ل ل ج ي ل ل وهل للو البعل ل ل

التك ولوجي ،كما قام الباحث باستعراض مبا ئ وجوا ب الت مية المست امة في الشركات ،واسلتعراض
الباحث أي ا جوا ب الت مية المست امة ،و خطوات ومراحل الت مية المست امة في الشركات.
 واس للتعرض الباح للث أي للا ا ش للطة ذات ا ث للر عم للى الت مي للة المس للت امة ف للي الش للركات ،وتق للاريرالت مية المست امة فى الشركات وكيفية وأهمية ومزايا االفصاح عن معموملات الت ميلة المسلت امة فلي
شكل تقارير االست امة الخاص بالشركة.

 -كما استعرض الباحث أي ا م اخل تطلوير المحاسلبة علن الت ميلة المسلت امة ،والقيلاس المحاسلبي

لمت مية المست امة في الشلركات ،وأخيل ار اسلتعرض الباحلث الم شلر المصلر لمسلئولية الشلركات علن
الت ميل للة المسل للت امة ومكو ل للات هل للذا ،وقل للام الباحل للث بتمخل لليص أهميل للة الم شل للر المصل للر لممسل للئولية
االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات لممستثمرين في ا وراق المالية فى ثما ي قاط.

الفصل الثا ى :ال راسة المي ا ية ،حيث قام الباحث بجع ا  60قائمة استقصاء لع  60شركة (00
شركة من اخلل الم شلر ،و 00شلركة ملن خلارج الم شلرق ،وقل قلام الباحلث باختبلار صلحة الفلرض
البحثللي ا ول وتللم قبللول صللحتت فيمللا يتعمللق بمع ويللة تللاثير الم شللر الفرعللي لقواعل ومعللايير حوكمللة

الش للركات عم للي

للبط ا اء الم للالى ف للى ه للذ الش للركات ،وقل ل ق للام الباح للث باختب للار ص للحة الف للرض

البحثي الثا ي وتم قبول صحتت فيما يتعمق بمع وية تاثير الم شر الفرعي لممسئولية االجتماعية عمى
لبط ا اء المللالى فللى هلذ الشللركات ،وقل قللام الباحلث باختبللار صللحة الفلرض البحثللي الثالللث وتللم

قبلول صلحتت فيمللا يتعملق بمع ويلة تللاثير الم شلر الفرعللي لممسلئولية البيئيلة عمللى
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فلى هللذ الشللركات ،كمللا قللام الباحللث باختبللار صلحة الفللرض البحثللي الرئيسللي وتللم قبللول صللحتت فيمللا

يتعم للق بمع وي للة ت للاثير الم شل لرات الفرعي للة لك للل م للن :قواعل ل ومع للايير حوكم للة الش للركات ،المس للئولية

االجتماعية ،المسئولية البيئية وبين

بط ا اء المالى فى هذ الشركات.

 كمللا أظهللرت تللائ ال ارسللة ا للت يوجل ارتبللاط ب سللبة  %40بللين الم شللر الفرعللي لممسللئولية البيئيللةوا اء المللالى لهللذ الشللركات ،ثللم قواع ل الحوكمللة ب سللبة  ،%08ثللم المسللئولية االجتماعيللة ب سللبة

.%00
الفصل الثالث :ال بط والقياس المالى لمشركات ،حيث قام الباحث باستعراض مايمى:
 -6مفهوم وقياس ا اء المالى فى الشركات..
 -2العالقة بين الم شر المصرة لمسئولية الشركات وا اء المالى فى الشركات.
 حيث قام الباحث فى ال قطلة ا وللى باسلتعراض مفهوو اداا الموال  ،وتلم تعريلبا ت ا عكاس لق رة الم ظمة وقابميتها عمى تحقيق أه افها وخصوصاً ا ه ا

ا اء الملالى

طويمة ا جل ،كما قام

الباحللث باسللتعراض معللايير ا اء المللالى وهللم  4معللايير :المعللايير التاريخيللة ،المعللايير القطاعيللة (
الص اعية ق ،المعايير المطمقة (ال مطيةق ،المعايير المسته فة.
 -واستعرض الباحث فى ال قطلة الثا يلة العالقوة بويا المر ول المصول لمسوئولية ال ولاات واداا

المال ف ال لاات.

 حيث قام الباحث فى هذ ال قطة بالتعرض الى كل م شر فرعلى ملن مكو لات الم شلر المصلرةلمسل للئولية الشل للركات بابعل للا الثالثل للة (قواع ل ل ومعل للايير حوكمل للة الشل للركات ،المسل للئولية عل للن الت ميل للة
االجتماعيللة ،المسللئولية عللن الت ميللة البيئيللةق ،والتعللرض لب للو كللل م شللر فرعللى مللن هللذ المكو للات
وتاثيرها عمى ا اء المالى فى الشركات ،وذلك طبقا ل تائ التحميل االحصائى من الفصل الثا ى.

 -وق للام الباحلللث بش للرح كل للل س ل ل ال م للن أسلللئمة الم شل لرات الفرعيلللة الثالث للة الس للابقة وال ل لوار ة بقائملللة

االستقصللاء ،والتللي وزعللت عمللى المل يرين المللاليين أو الت فيللذيين بالشللركات المختمفللة ،وذلللك لإلجابللة
عميها بججابات فعمية اخلل شلركاتهم ،وقل خملص الباحلث اللى أن ه لاك ب لو لكلل م شلر فرعلى ملن
الم شرات الثالثة المكو ة لمم شر المصرة لمسئولية الشركات ،وهلذ الب لو التلى تل ة اللى تحسلين

و بط ا اء المالى فى الشركات.
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ثانيا :نتائج البحث
في ضو ما تقا توصل الباحث إل النتائج اآلتية:
 -6ان الت مي للة المس للت امة تعتب للر م للن المف للاهيم الت للي ال للت كثيل ل اًر م للن االهتم للام سل لواء م للن ال احي للة
االقتص ل للا ية أو م ل للن ال احي ل للة البيئي ل للة أو االجتماعي ل للة ،والت ل للي تق ل للوم بج م ل للاج ا هل ل ل ا

االقتص ل للا ية

واالجتماعيللة والبيئيللة لممجتمللع مللن اجللل تعظلليم رفاهيللة اإل سللان فللي الوقللت الحا للر ون المسللاس
بق رة ا جيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتها.

 -2أن أبعا الت مية المست امة هي ثالثة أبعا رئيسية هي :البيئة واالقتصا والمجتملع ،وان فاعميلة
الت مي للة المس للت امة تعتمل ل عم للى ت للافر الجه للو ف للي ثالث للة مج للاالت ه للي  :المج للاالت االجتماعي للة،

المجاالت االقتصا ية ،المجاالت البيئية ،وأن كل مجال ملن هلذ المجلاالت الثالثلة يشلمل عل اً ملن
ا شطة التي تت اخل مع بع ها بما يحقق الت مية المست امة فى الشركات.

 -0أن ه اك ستة مبا ةء لمت مية المست امة يجب عمى الشركات االلتزام بها وتطبيقهلا ،حتلى يمكلن
تحقيق االست امة فى هذ الشركات بشكل فعال ،وهذ المبا ئ هي:
 المباأ ادول :ت فيذ الممارسات ا خالقية والمحافظة عميها وعمى ظم حوكمة الم شآت.
 المباأ الثاني :م اعتبارات الت مية المست امة في عممية اتخاذ الق اررات اخل الم شاة.


عل للم حقل للوق اإل سل للان ا ساسل للية واحت ل لرام الثقافل للات والعل للا ات والقل لليم فل للي جميل للع أصل للحاب

المصالح.

 المبوووواأ اللابوووو  :ت في للذ اس للتراتيجيات إ ارة الخط للر عم للى أس للاس معموم للات عممي للة صلللحيحة
وسميمة.

 المباأ الخامس :البحث عمى التحسين المستمر لأل اء البيئي.

 المباأ السااس :المساهمة في الت مية االجتماعية واالقتصا ية والم سسية لممجتمعلات التلي
تعمل الم شاة فيها.
وق ل قللام الباحللث بج للافة مب ل أ سللابع وهللو :تق ل يم تقللارير عللن الت ميللة المسللت امة تتص ل
والشفافية لألط ار

المستفي ة (ا ط ار

ال اخمية وا ط ار

بالفعاليللة

الخارجيةق.

 -4يوج ل ل مجموعل للة مل للن الجوا ل للب والخط ل لوات وا شل للطة لتحقيل للق الت ميل للة المسل للت امة بفعاليل للة فل للى
الشركات.
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 -5البل وان يلتم االفصللاح علن معمومللات الت ميلة المسللت امة فلي شللكل تقلارير االسللت امة والتلي تقل م
معمومات كمية ووصفية ،مالية وغير مالية ،وتوصيل تمك المعمومات صحاب المصالح واإلطل ار

المهتمة ،ومن أهم مزايا االفصاح عن تقرير الت ميلة المسلت امة هلو خملق قيملة ماليلة لمشلركة وتل عيم

سمعة الشركة ،ويعمل عمى جذب المستثمرين الى الشركة.

 -6يوجل ل ث للالث مل ل اخل لتط للوير المحاس للبة ع للن الت مي للة المس للت امة ه للي :مل ل خل م للن الل ل اخل إل للي
الخارج ،م خل من الخارج إلي ال اخل ،الم خل المز وج.
 -7ان مصا ر معلومات المر ل المصول للمسوئولية االجتماعيوة والبيئيوة والحواموة هلى :تقريلر
مجمللس اإل ارة ،التق للارير الماليللة ،موقللع الشللركة عمللى اإل تر للت ،المعمومللات المتاحللة ل ل ة البورصللة.
وان مكو للات الم ش للر المص للرة لمسل لئولية الش للركات ث للالث مكو للات ه للم :قواعل ل ومع للايير حوكم للة

الشركات ،المسئولية االجتماعية ،المسئولية البيئية.

 -8تت للح اهميللة الم شللر المصللرة لمس لئولية الشللركات فللى ا للت يمكللن اسللتخ ام الم شللر فللي قيللاس
حجللم المعمومللات التللي تتيحهللا الشللركات مللن خللالل اإلفصللاح االختيللار عللن ممارسللاتها فيمللا يخللص

الحوكمة والبيئلة والمسلئولية االجتماعيلة ،كملا أن الم شلر يعتبلر
اجتماعي أو بيئي لات علن قلرار فلر

لمان أال يكلون قيلام الشلركة بل ور

قل يتتيلر بتتيلر الفلر أو الظلرو  ،كملا ا لت الم شلر يسلاهم

في زيا ة روح الم افسة بين الشركات.

 -9طبقا ل تائ ال راسة العممية يوج ارتباط ب سبة  %40بين الم شر الفرعي لممسئولية البيئية
وا اء المللالى لهللذ الشللركات ،ثللم قواع ل الحوكمللة ب سللبة  ،%40ثللم المسللئولية االجتماعي للة
ب سبة .%00
 -60ان ه اك ب لو ملن الم شلرات الفرعيلة الثالثلة (قواعل ومعلايير حوكملة الشلركات ،المسلئولية
االجتماعيللة ،المس لئولية البيئيللةق والتللي فقللط لهللا تللاثي اًر ايجابي لاً عمللى عمميللة

الشركات وهم كما يمي:
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بنوا قواعا ومعاييل حوامة ال ولاات والتوي لهوا تواثي الج ايجابيواج علو عمليوة ضوبا اداا الموال
ف ال لاات






يوجد استقاللية وحيادية للمراجع الخارجي للشركة.
يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان مجلس اإلدارة لكي يتتمكن المجلتس متن تأديتة مهامت
بشكل فعال.
يتم االفصاح عن قوة ونزاهة مجلس ادارة الشركة.
يتم االفصاح عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات.
يعمل مجلس اإلدارة على التوجي واإلرشاد االستراتيجي للشتركة ببقتا لقواعتد حوكمتة
الشركات بما يحقق مصالح حملة األسهم.

بنووووا المسوووئولية االجتماعيوووة والتوووي لهوووا تووواثي الج ايجابيووواج علووو عمليوووة ضوووبا اداا الموووال فووو
ال لاات





تسعى الشركة للحصول على العميل ورضائ واالحتفاظ ب .
تقوم الشركة بزيادة تدفق المعلومات عنها عبر شبكة االنترنت.
تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التبوير الوظيفى
تحافظ الشركة على امتن وصتحة المتوظفين متن ختالل دعتم سياستات وقواعتد الرعايتة
الصحية

بنوا المسئولية البيئية والتي لها تاثي الج ايجابياج عل عملية ضبا اداا المال ف ال لاات






تسعى الشركة الى تقليل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشبتها.
تقوم الشركة بمعالجة أثار المخابر البيئية الضارة على المجتمع.
تسعى الشركة على تخفيض استهالكها من الباقة.
تقوم الشركة بزيادة استثماراتها فى التكنولوجيا الخالية من التلوث.
تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية الغير قابلة لإلحالل.

والقللوة وبيللان

 -66أن معللايير ا اء المللالى لمشللركات تعطللى فك لرة لمكش ل

عللن موا لليع ال للع

أ اءها من قبل اإل ارة العميا ،كما أن قياس ا اء المالى يه

الى تحقيق القيمة لحممة ا سهم من

الو للع المللالي الحللالي مقار للة بالس ل وات السللابقة ،وذلللك لتللرض الرقابللة عمللى الس ل ة المطموبللة تقيلليم

خالل تحقيق ع من ا ه ا

القيمة االقتصا ية.

المالية المتمثمة في الربحية و تحقيق مع الت مو مرتفعة و تحسين
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 -62ان ه للاك ع للاممين مهم للين لهم للا ت للاثي ار ايجابيل لاً عم للى ا اء الم للالى لمش للركات ه للم :المس للئولية
االجتماعية والمسئولية البيئية ،باإل افة الى عامل أخر هام وهو التنمية المستاامة.

ثالثا :توصيات البحث
فللي

للوء ال ارسللة ال ظريللة والعمميللة التللي قللام بهللا الباحللث ،ومللا توصللل إليللت مللن تللائ يمكللن

تح ي أهم التوصيات عمى ال حو التالي:

 -1يوصي الباحوث بج خلال البعل التك وللوجي كبعل اربلع ملن مجلاالت دوابعلا الت ميلة المسلت امة فلى
الش للركات ،وه للو البعل ل ال للذ يه للتم ب للالتحول إل للى تك ولوجي للا أ ظل ل وأكف للا تل ل ة إل للى قي للام المجتم للع
باسللتخ ام أقللل ق ل ر مللن الطاقللة والم لوار  ،ولكللي تصللبح التك ولوجيللا فللي صللالح االقتصللا والمجتمللع

والبيئة وت ة في ذات الوقت إلى أف ل ت مية مست امة فى الشركات.

 -2يوصي الباحوث بج لافة مبل أ هلام اللى مبلا ئ الت ميلة المسلت امة فلى الشلركات وهلو مبل أ :تقل يم
تقللارير عللن الت ميللة المسللت امة تتص ل

وا ط ار

بالفعاليللة والشللفافية لألط ل ار

المسللتفي ة (ا ط ل ار

الخارجيةق ،حيث ي ة إ افة هذا المب أ الى خمق قيمة لمم شاة.

ال اخمي للة

 -3يوصو الباحووث بزيللا ة االفصللاح عللن الت ميللة المسللت امة فللى الشللركات وذلللك مللن خللالل إصل ار
تقريللر م فصللل عللن التقللارير المميللة بللالقوائم الماليللة الختاميللة ،لمللا مللا يمثللل لهللذا التقريللر مللن أهميللة،
حيل للث يتمثل للل الطمل للب عمل للى تقل للارير الت ميل للة المسل للت امة فل للي حاجل للة أصل للحاب المصل للالح (ال ل ل اخميين

والخارجيينق لممعمومات عن ا اء االجتماعي والبيئي لمشركات إلى جا ب ا اء االقتصا

لها.

 -4يج للب عم للى و ازرة االس للتثمار وهيئ للة س للوق الم للال إصل ل ار مع للايير الم ش للر المص للرة لمسل لئولية
الشللركات والت للي عم للى أساس للها ي للتم تقي لليم الش للركات ف للى المج للاالت الثالث للة (قواعل ل ومع للايير حوكم للة

الشللركات ،المس لئولية االجتماعيللة ،المس لئولية البيئيللةق ،والتللي عمللى أساسللها يللتم اختيللار أف للل 00

شركة (ESG 30ق.

 -5يجب عمى الشركات المسجمة بالبورصة المصرية – وخصوصا شركات الم شر المصرة – ان
ت ل للع م شلل لرات أو مقل للاييس خاص ل للة بقواع ل ل ومع ل للايير حوكمل للة الش ل للركات والمس ل لئولية االجتماعي ل للة

والمسئولية البيئية ،لما لهذ الم شرات من أهمية عمى الشركة والمستثمرين والعاممين والبيئة.

 -6يوص الباحوث الشلركات بج خلال عاملل هلام ومل ثر وشلامل عملى عمميلة تحسلين و لبط ا اء
المالى فلى الشلركات ،هلذا العاملل هلو ن التنميوة المسوتاامة ن ،لملا لهلذا العاملل الهلام بابعلا الثالثلة
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االقتصللا ية ،االجتماعيللة ،البيئيللة .باإل للافة الللى قواع ل حوكمللة الشللركات تللاثي اًر هام لاً عمللى تحسللين
و بط ا اء المالى لمشركات.

 -7يوص الباحث باهتملام الشلركات بلالب و التاليلة والخاصلة بالم شلرات الفرعيلة لمم شلر المصلرة
لمسئولية الشركات ،والتي لها تاثي ار ايجابياً عمى عممية تحسين و بط ا اء المالى وهم:
أ -بنوا قواعا ومعاييل حوامة ال لاات:






يوجد استقاللية وحيادية للمراجع الخارجي للشركة.
يقوم مجلتس اإلدارة بتشتكيل لجتان مجلتس اإلدارة لكتي يتتمكن المجلتس متن تأديتة مهامت
بشكل فعال.
يتم االفصاح عن قوة ونزاهة مجلس ادارة الشركة.
يتم االفصاح عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات.
يعمتل مجلتس اإلدارة علتى التوجيت واإلرشتاد االستتراتيجي للشتركة ببقتا لقواعتد حوكمتة
الشركات بما يحقق مصالح حملة األسهم.

ب -بنوا المسئولية عا التنمية االجتماعية:





تسعى الشركة للحصول على العميل ورضائ واالحتفاظ ب .
تقوم الشركة بزيادة تدفق المعلومات عنها عبر شبكة االنترنت.
تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التبوير الوظيفى
تحتتافظ الشتتركة علتتى امتتن وصتتحة المتتوظفين متتن ختتالل دعتتم سياستتات وقواعتتد الرعايتتة
الصحية

ج -بنوا المسئولية عا التنمية البيئية:






تسعى الشركة الى تقليل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشبتها.
تقوم الشركة بمعالجة أثار المخابر البيئية الضارة على المجتمع.
تسعى الشركة على تخفيض استهالكها من الباقة.
تقوم الشركة بزيادة استثماراتها فى التكنولوجيا الخالية من التلوث.
تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية الغير قابلة لإلحالل.
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المراجع بالمغة العربية
اوالً :الكتب
 -3د .محمد عباس بدوى ،المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسئولية االجتماعيةة للمشةرو ،،متتبةة

الدار الجامعية ،اإلستندرية.4222،
ثانياً :الدوريات العممية

 -3أحمةةد مشةةام معةةوا سةةليم ،واسةةتادام أس ةةلو ال يةةاس الم ةةارن marking

 )Benchإلدارة

دعمةةا لل ةةدرة التنالسةةية للمنشةةأةو ،المجلةةة المت ةرية للد ارسةةات التجاريةةة ،تليةةة التجةةارة ،جامعةةة
التتلفةةة ً
المنتورة ،المجلد التاسع والعشرون ،العدد الثاني.4227 ،
 -4أبةةو بتةةر عبةةد العديةةد ،ودور المراجعةةة البيئيةةة نحةةو تحسةةين اادا البيئةةيو ،د ارسةةة ت بي يةةة عل ة

من ة حلوان التناعية ،المجلة العلمية لتلية التجارة بنين ،جامعة اادمر ،العدد السابع والعشرون،

.4224
 -5جالل العبةد ،وو تةأثير المعلومةات الماليةة المنشةورة علة أ سةعار ااسةةمح د ارسةة حةدث بةالت بي

عل ة ة سة ةةو ااسة ةةةم السة ةةعودي وو مجلة ةةة تلية ةةة التجة ةةارة للبحة ةةوث العلمية ةةة  ،تلية ةةة التجة ةةارة – جامعة ةةة

اإلستندرية ،المجلد ،العدد.4227 ،4

 -6جيةةةان محمةةود عسةةماعيل ،وأسةةس ععةةداد ت ةةارير الجةةةاد المرتةةدي للمحاسةةبات المتعل ةةة بالر ابةةة
عل البيئةو ،بحث م دم للجةاد المرتدي للمحاسبات 3;-: ،مايو).4226 ،

 -7د .دتريةةا محمةةد التةةاد  ،وو تحليةةل العال ةةة بةةين المعلومةةات المحاسةةبية المنشةةورة وأسةةعار أسةةةم
الوح ة ةةدات اال تت ة ةةادية المتداول ة ةةة ل ة ةةي البورت ة ةةة ح د ارس ة ةةة ت بي ي ة ةةة علة ة ة بورت ة ةةة ااو ار المالي ة ةةة
باإلستندرية وو  ،مجلة التجارة والتمويل  ،تلية التجارة  ،جامعة ن ا ،العدد الثاني .3;;2،

 -8د .عفةةت أبةةو بتةةر محمةةد التةةاوي ،نمةةوصج م تةةرح ل لتةةاح المحاسةةبي عةةن ت ةةارير االسةةتدامةح
دراسة ت بي ية ،مجلة تلية التجارة للبحةوث العلميةة ،تليةة التجةارة ،جامعةة اإلسةتندرية ،العةدد الثةاني،

المجلد  ،6:يوليو .4233

 -9د .محمة ةةد عبة ةةاس بة ةةدوى ،نمة ةةاصج م ترحة ةةة ل ية ةةاس اادا البيئة ةةي واالجتمة ةةاعي لت ية ةةيم عسة ةةةامات

المنشةةات لةةي مجةةال التنميةةة المسةةتدامة ،مجلةةة تليةةة التجةةارة للبحةةوث العلميةةة ،تليةةة التجةةارة ،جامعةةة

اإلستندرية ،العدد الثاني ،المجلد  ،6:يوليو .4233
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 -:د .وميبة ةةة م ة ةةدم ،ا تتة ةةاديات البيئةةةة و المسة ةةئولية االجتماعية ةةة  ،موس ةةوعة اال تتة ةةاد والتموية ةةل

اإلسالمي ،الجدائر.422; ،

; -رضا عبراميم تالح ،والمحتةوي المعلومةاتي ل ائمةة التةدل ات الن ديةة وأثةرق علة

ة اررات االسةتثمار

والتمويلو ،المجلة العلمية لال تتاد والتمويل ،تلية التجارة ،جامعة ن ا ،المجلد الثالث.422: ،

 -32سماسةةم تامةةل ،ود ارسةةة تحليليةةة لمةةدى اسةةتجابة ةةر وأسةةالي

المحاسةةبة اإلداريةةة للت يةرات لةةي

بيئةة التتةنيع الحديثةة وأثرمةا علة تحسةين اادا المةالي للوحةدة اال تتةادية ة د ارسةة ميدانيةةو ،مجلةة

الفتر المحاسبي ،العدد الثاني ،السنة التاسعة.4227 ،
 -33سمير تامل عيس  ،و العال ة بين اادا البيئي واإللتاح البيئي مةن منوةور نوريةة الوتالةة ة
د ارسةةة ت بي يةةة علة

ةةا ،التةةناعات التيماويةةة وتةةناعة ال ةةاد والبتةةرولو ،مجلةةة الد ارسةةات الماليةةة

والتجارية يوليو) ،تلية التجارة ،جامعة ال امرة ،لر ،بني سويف.4222 ،

 -34ت ةةفا محم ةةد س ةةرور ،وا ث ةةار السة ةلبية الناتج ةةة ع ةةن عمم ةةال التت ةةاليف البيئي ةةة ل ةةي المنوم ةةات

التةةناعية ووسةةائل عالجةةةاو المةةاتمر الةةدولي الثالةةث للتنميةةة والبيئةةة لةةي الةةو ن العربةةي45-43 ،

مارس ،مرتد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة أسيو .4228 ،
 -35ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ،ودور المحاسبة اإلدارية البيئية لةي ترشةيد ة اررات اإلدارة نحةو اسةتادام

بيئي ةةا ل ةةدعم ال ةةدرة التنالس ةةية لمنوم ةةات ااعم ةةال ،المجل ةةة العلمي ةةة لتلي ةةة
التتنولوجي ةةا النويف ةةة ا من ةةة ً
التجارة ،جامعة اادمر ،لر ،البنات ،ال امرة ،العدد الحادي والعشرون ،يوليو.4225 ،
 -36عةةا ف محمةةد احمةةد احمةةد ،تحليةةل معةةدي ال ةوائم الماليةةة اثةةار ممارسةةات التنميةةة المسةةتدامة
والحوتم ةةة علة ة ماشة ةرات اس ةةتدامة اادا ب ةةالت بي علة ة الش ةةرتات المس ةةجلة بالبورت ةةة المتة ةرية،

المجلة الدولية للمحاسبة والمراجعة ،تلية التجارة ،جامعة بني سويف ،العدد ر م .4235 ،3

 -37عبةد العةال بةن ماشةم أبةو اشةبة  " ،أمميةة ودور التتةاليف البيئيةة لة مجةال اتاةاص ال ة اررات

وت ييم اادا – مدال م ترح للمنشآت السعودية "  ،المجلة العلمية للتجارة والتمويل  ،تلية التجارة،

جامعة ن ا ،الملح االول ،العدد االول.4224 ،

 -38عنايةةات حامةةد ،وتفعيةةل دور نوةةم المحاسةةبة واإلدارة البيئيةةة لتح ي ة التنميةةة المسةةتدامةو ،مجلةةة
الدراسات والبحوث التجارية ،تلية التجارة ،بنةا ،جامعة الد ادي  ،العدد الثاني.4225 ،
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 -39عةوا بةن سةالمة الرحيلة  "،االلتةاح البيئةي الت ةوعي لة

الت ةارير الماليةة للشةرتات

المساممة السعودية ،الشرتة السعودية للتناعات ااساسية سابك)"  ،المجلة العلمية لال تتاد و
التجارة ،تلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثالث.4227،
 -3:لتحة ةةي رد  ،وت ة ةةوير النم ة ةةوصج المحاسة ةةبي ل ي ة ةةاس وت ية ةةيم اادا ل ة ةةي الوحة ةةدات اال تت ة ةةادية
والادميةةةو ،مجلةةة تليةةة التجةةارة للبحةةوث العلميةةة سةةبتمبر) ،جامعةةة اإلسةةتندرية ،المجلةةد ااربعةةون،

العدد الثاني.4225 ،

; -3محمد حسن عبةد العوةيم ،ود ارسةة تحليليةة لةلد

المحاسةبي المتعلة بالمحاسةبة عةن التتةاليف

البيئية واإللتاح عنةا لي ال وائم المالية مع الت بي عل

ا ،التناعات التيماوية لي جمةوريةة

متر العربيةو ،الدراسات والبحوث التجارية ،ببنةا ،العدد ااول ،السنة الثالثة والعشرون.4225 ،
 -42محمد عبد الحميد ،ونحو ع ار لتري للمحاسبة اإلداريةة البيئيةة ة د ارسةة نوريةة ت بي يةةو ،الةا
جديةةدة للد ارسةةات التجاريةةة ينةةاير ة عبريةةل) ،تليةةة التجةةارة ،جامعةةة المنوليةةة ،العةةددان ااول والثةةاني،

السنة الثامنة عشرة.4228 ،

 -43ناديةةة ارضةةي ،ودمةةا ماش ةرات اادا البيئةةي لةةي ب ا ةةة اادا المت ةوادن لتفعيةةل دور منومةةات
ااعمة ةةال لة ةةي التنميةةةة المسةةةتدامةو ،مجلةةةة العلةةةوم اال تتة ةةادية واإلداريةةةة ديسة ةةمبر) ،المجلةةةد الواحةةةد

والعشرون ،العدد الثاني.4227 ،
 -44ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة  ،ومسةاممة الةنوم المحاسةبية لةي الت ريةر واإللتةاح عةن اادا البيئةي لمنومةات
ااعمالو ،المجلة العلمية ديسمبر) ،تلية التجارة ،جامعة اادمر ،لر ،البنات.4223 ،
 -45ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة  ،ونحة ةةو ت ة ةةوير منوومة ةةة المحاسة ةةبة اإلدارية ةةة البيئية ةةة للمسة ةةاممة لة ةةي التنمية ةةة
المستدامةو ،مجلة الدراسات المالية والتجارية يوليو) ،تلية التجارة ،جامعة ال امرة ،لر ،بني سويف،

العدد الثاني.4225 ،

 -46نعيم لةيم ،والتتاليف البيئيةة االسةتثمارية وأثرمةا علة معلومةات ال ةوائم الماليةةو ،مجلةة البحةوث
التجارية يناير) ،تلية التجارة ،جامعة الد ادي  ،المجلد الثالثون ،العدد ااول.422: ،

 -47نة ة الا ي ة  ،واسةةتادامات نوةةم المعلومةةات لةةي عدارة الت ةوارث البيئيةةة بةةالت بي عل ة تةةوث
مةوا ال ةامرة التبةرى السةحابة السةودا )و ،مجلةة البحةوث اإلداريةة أبريةل) ،أتاديميةة السةادات للعلةوم
اإلدارية ،مرتد االستشارات والبحوث والت وير ،العدد الثاني ،السنة الاامسة والعشرون.4229 ،
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 -48مش ةةام حس ةةن عة ةواد،و دور م ةةنةا الح ةةدث ل ةةي ي ةةاس ااممي ةةة لح ةةدث تجدئ ةةة ااس ةةةم وتحس ةةين

المحتةةوى المعلومةةاتي للت ةةارير الماليةةة ح د ارسةةة ت بي يةةة وو المجلةةة العلميةةة ل ةةا ،تليةةات التجةةارة –
جامعة اادمر  ،العدد الثالث ،يوليو.422: ،

 -49ية ةةونس حسة ةةن ع ة ةةل  ،د .جمة ةةال عل ة ة محمة ةةد ،و ية ةةاس مسة ةةتوى عدراك المسة ةةتثمرين للمحتة ةةوى
المعلومة ةةاتي للماشة ةةر المتة ةةري للمسة ةةئولية االجتماعية ةةة والبيئية ةةة وحوتمة ةةة الشة ةةرتات ESGح د ارسة ةةة

عاتباريةةة وو مجلةةة الد ارسةةات والبحةةوث التجاريةةة وو  ،تليةةة التجةةارة وادارة ااعمةةال – جامعةةة حل ةوان –
ملح العدد ال اربع.4232 ،
ثالثاً :الرسائل العممية
 -3عينةةاس متة ف سةةليمان ،وت ةةوير م ةةايس المراجعةةة الدااليةةة للولةةا باحتياجةةات مراجعةةة الجةةودة
الشاملة لي المنشآت التناعية ة تحليل ياسي متعدد المت يةراتو ،رسةالة دتتةوراق يةر منشةورة ،تليةة

التجارة ،جامعة ال امرة.4227 ،

 -4تةاني سامي احمد محمد ،ت ييم دور أسالي

المحاسبة اإلدارية البيئيةة لة تحسةين يةاس اادا

المال لمنشات ااعمال ،رسالة ماجستير ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة ال امرة.4233 ،

 -5جمال عبد الحميد ،وت وير نوةم معلومةات المحاسةبة البيئيةة ا ةراا ترشةيد ال ة اررات اإلداريةةو،
رسالة دتتوراق ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة ال امرة ،لر ،بني سويف.4225 ،
 -6اال ةةد ت ةةالح ب ةةن علة ة ال م ةةاس ،اث ةةر ت بية ة حوتم ةةة الش ةةرتات علة ة ال ي ةةد والت ةةداول للش ةةرتات
المسةةاممة ل ة سةةو المةةال السةةعودي ،رسةةالة ماجسةةتير يةةر منشةةورة ،تليةةة التجةةارة ،جامعةةة ال ةةامرة،

.4233

 -7داليا رضا ،والمحاسبة عن تتةاليف وتح ية السةالمة البيئيةة والمةنيةة مةن اةالل اسةتادام مةدال
التتاليف عل أساس اانش ة دراسة ت بي ية)و ،رسالة ماجستير ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة

عين شمس.4226 ،

 -8رحا

السيد المرسي محمد ،ال ياس المحاسبي للتتاليف وااللتدامات البيئية للوحدات اال تتادية

–دراسة تحليلية وت بي ية ،رسالة ماجستير ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة اإلستندرية.4229 ،
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 -9ردان حسين ،والتتامل بةين أسةلو
تحسين اادا ة دراسة ت بي ية عل

يةاس اادا المتةوادن واادوات الحديثةة إلدارة التتلفةة بةةدف

ا ،تتنيع المنتجات الدراعية لي سورياو ،رسةالة دتتةوراق يةر

منشورة ،تلية التجارة ،جامعة عين شمس.4229 ،
 -:سحر محمد مت ف  ،واستادام منةا عدارة ال يمة لت وير أسالي

ت وير اادا المحاسبي لةي

مشروعات البنيةة ااساسةية لةي ج.م ،.ة د ارسةة ميدانيةةو ،رسةالة دتتةوراق يةر منشةورة ،تليةة التجةارة،

جامعة عين شمس.422; ،

; -شيرين عا ف ،وت وير ال ياس المحاسبي للدا لي ضو العال ات الوتاليةو ،رسةالة ماجسةتير
ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة ال امرة.4224 ،

 -32عايةدة محمةةد متة ف

علة  ،أثةر علتةاح الشةرتات عةن التدامةةا بالتشةريعات البيئيةةة

واالجتماعيةة علة االسةتثمار لة أسةةمةا مةع د ارسةة ت بي يةة علة شةرتات م يةدة ببورتةة ااو ار

المالية المترية ،رسالة ماجستير ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة اإلستندرية.4233 ،
 -33عمرو محمد اميس محمد ،أثر تفعيل اليات حوتمة الشرتات عل مسةتوى اإللتةاح البيئةي
االاتياري مع دراسة ت بي ية عل بعا الشرتات الم يدة بالبورتة المترية ،رسالة ماجستير ير
منشورة ،تلية التجارة ،جامعة اإلستندرية.4233 ،

 -34لاي ةة جةابر حسةن محمةد الفةول  ،االاتاللةات النسةبية لة درجةة االلتةاح االاتيةاري بةين

الشرتات المسجلة لة بورتةة ااو ار الماليةة وأثرمةا علة تتلفةة رأس المةال د ارسةة ت بي يةة ،رسةالة
ماجستير ير منشورة ،تلية التجارة ،جامعة اإلستندرية.4227 ،
 -35محمةد عةا ف محمةد ياسةين ،وا ةع تبنةي منومةات ااعمةال التةناعية للمسةاولية االجتماعيةة

دراسة ت بي ية ا ار عينة من مديري الووائف الرئيسية لي شرتات تناعة اادوية البشرية ااردنية

,رسالة ماجستير ير منشورة ,تلية العلوم اإلدارية والمالية ،جامعة الشر ااوسة للد ارسةات العليةا،
ااردن.422: ،
 -36من ة سةةليمان محمةةود شةةبل ،ماشةةر م تةةرح ل لتةةاح عةةن الممارسةةات ال ياسةةية للحوتمةةة مةةع
الت بية علة بعةةا الشةةرتات المتةرية الم يةةدة لةةي البورتةةة ،رسةةالة ماجسةةتير يةةر منشةةورة ،تليةةة

التجارة ،جامعة اإلستندرية.422: ،
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 -37نانسةةي نةةاجح ،والبعةةد البيئةةي للمحاسةةبة اإلداريةةةو ،رسةةالة ماجسةةتير يةةر منشةةورة ،تليةةة التجةةارة
وادارة ااعمال ،جامعة حلوان.4226 ،

رابعاً :أخرى
 -3أحم ة ةةد لر ل ة ةةي محم ة ةةد ،واس ة ةةتادام محاس ة ةةبة اإلدارة البيئي ة ةةة ا ة ة ةراا د ارس ة ةةات الج ة ةةدوى البيئي ة ةةة
لمشروعات ععادة تدوير المالفات الدراعيةو ،جةاد شئون البيئة ،و ادرة الدولة لشئون البيئةة ،ال ةامرة،

.4224

 -4اللجن ةةة الو ني ةةة للتنمي ةةة المس ةةتدامة ،ونح ةةو عس ةةتراتيجية و ني ةةة للتنمي ةةة المس ةةتدامةح وثي ةةة ع ةةار
اإلسةةتراتيجية الو نيةةة للتنميةةة المسةةتدامة ومنةجيةةة ععةةداد الماشةرات لةةةاو ،و ادرة الدولةةة لشةةئون البيئةةة،

رئاسة مجلس الود ار  ،جمةورية متر العربية.4229 ،
 -5المرتد المتري لمسئولية الشرتات ،وو يةاس ممارسةات المسةئولية االجتماعيةة واإللتةاح عنةةا
ح نحة ةةو بيئة ةةة تنالسة ةةية مسة ةةتدامةوو المة ةةاتمر السة ةةنوي الثالة ةةث للمسة ةةئولية االجتماعية ةةة للشة ةةرتات ،و ادرة

االستثمار  ،ال امرة  ،مارس.4232 ،

 -6الةيئة العامة للر ابة المالية ،المرتد المتري لمساولية الشرتات4234 ،ح
http://www.ecrc.org.eg/Index_AR.aspx
 -7ت ريةةر اامةةين العةةام للمةةم المتحةةدة ،،والت ةةدم المحةةرد حت ة تاريا ة والث ةرات المتب يةةة لةةي تنفيةةص
نت ةةائا م ةةاتمرات ال م ةةة الرئيس ةةية ل ةةي مي ةةدان التنمي ةةة المس ةةتدامة ،وتحلي ةةل المواض ةةيع الم روح ةةة ل ةةي

الم ةةاتمرو ،اللجن ةةة التحض ةةيرية لم ةةاتمر اام ةةم المتح ةةدة للتنمي ةةة المس ةةتدامة 3; -39 ،أي ةةار  /م ةةايو
.4232

 -8جيةةةان محمةةود عسةةماعيل ،وأسةةس ععةةداد ت ةةارير الجةةةاد المرتةةدي للمحاسةةبات المتعل ةةة بالر ابةةة
عل البيئةو ،بحث م دم للجةاد المرتدي للمحاسبات 3;-: ،مايو).4226 ،

 -9د .لة ةااد محم ةةد عيسة ة  ،وو المس ةةئولية االجتماعي ةةة لل ةةا ،الا ةةا

ل ةةي مت ةةر ح د ارس ةةة حال ةةة

ت بي ي ة ةةة ل ي ة ةةاس وت ي ة ةةيم المس ة ةةئولية االجتماعي ة ةةة للش ة ةةرتات وو الم ة ةةاتمر الس ة ةةنوي الثال ة ةةث للمس ة ةةئولية

االجتماعية للشرتات ،و ادرة االستثمار  ،ال امرة .4232 ،
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 -:د.نةال لم ربل  ،د .ياسمين لااد ,المسئولية االجتماعية لرأس المال لي متر:بعا التجار

الدولية ,المرتد المتري للدراسات اال تتادية ،ور ة عمل ر م  ،35:ال امرة ،سبتمبر .422:

; -عادل عبد الفتاح الميةةي ،وو المحتةوى المعلومةاتي للمعلومةات المحاسةبية ااوليةة بةالت بي علة

سةةو ااسةةةم السةةعودي ح د ارسةةة عاتباريةةة وحديثةةة وو النةةدوة الحاديةةة عش ةرة لسةةبل ت ةةوير المحاسةةبة
بعنان دور المعلومات المحاسبية لي تنشي سو ااو ار المالية .4228 ،

 -32عب ةةد الوم ةةا

نت ةةر علة ة  ،وع ةةار م ت ةةرح لمراجع ةةة م ةةدى التة ةدام الش ةةرتات الم ي ةةدة بالبورت ةةة

المترية ب واعد الحوتمةو ،ماتمر أسوا المال العربيةح الوا ع والتحديات والت لعات ،تلية التجارة،

جامعة اإلستندرية.4229 ،

 -33عيةد بةن حامةد الشةمري ،دور لجةان المراجعةة لةي تفعيةل حوتمةة الشةرتات المسةاممة بالمملتةة

العربيةةة السةةعودية ،النةةدوة الثانيةةة عشةرة لسةةبل ت ةةوير المحاسةةبة لةةي المملتةةة العربيةةة السةةعودية ،تليةةة
عدارة ااعمال ،سم المحاسبة ،جامعة الملك سعود.4232 ،
 -34تاترين ملبلينغ ،وااةرون ،دليةل تأسةيس حوتمةة الشةرتات لةي اال تتةاديات الناميةة والتةاعدة
واالنت الية ،مرتد المشروعات الدولية الااتة ،ال امرة.4224 ،
 -35مرتةد المشةروعات الدوليةة الااتةة ،مبةاد

منومةة التعةاون اال تتةادي والتنميةة لةي مجةال

حوتمة الشرتات ،مو ع مرتد المشروعات الدولية الاا

 ،ال امرة.4226 ،

 -36معايير المحاسبة المترية ،4228 ،رار ودير االستثمار ر م  456لسنة .4228
 -37م ةةاني الح ةةوراني ،وحاتمي ةةة الش ةةرتات ومسةةةاوليتةا االجتماعي ةةة ل ةةي ض ةةو مس ةةتجدات اادمةةةة
اال تتة ة ةةادية العالمي ة ة ةةة الرامن ة ة ةةة  ،الم ة ة ةةاتمر الثة ة ةةان ح موا ن ة ة ةةة الش ة ة ةةرتات والماسس ة ة ةةات والمس ة ة ةةاولية
االجتماعيةو ،مرتد ااردن الجديد للدراسات ،تنعا  ،.ااردن.422; ،

 -38و ادرة االستثمار ،ومعايير المحاسبة المترية ،معيار المحاسبة المتري ااولح عةرا ال ةوائم
الماليةو ،رار ودير االستثمار ر م  465لسنة  ،4228الم ابع ااميرية ،ال امرة.4228 ،

 -39و ادرة االس ةةتثمار ،دلي ةةل واع ةةد ومع ةةايير حوتم ةةة الش ةةرتات بجمةوري ةةة مت ةةر العربي ةةة ،مرت ةةد
المديرين المترى ،ال امرة ،النساة المعدلة ،مارس .4233
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 -3:و ادرة الدولة لشئون البيئة ،ومجاالت العمل البيئي لي متر واإلنجادات الرئيسية اةالل ينةاير،
جةاد شئون البيئة ،نولمبر.4228
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مالحــــــق البـحـث
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كهَت انتجبرة

انزيٛم انفبظم  /انزيٛهة انفبظهة
تحٛة غٛبة ٔبعذ،
ٚعذ انببحث /جًبل كبيم يحًذ دراسة عهًٛة عًهٛة نهحصٕل عهٗ درجة
دكتٕر انفهسفة فٗ انًحبسبة بعُٕاٌ " :لَبش أحر تطبَك انًؤشر انًصرً نًطئونَت
انشركبث عن انتنًَت انًطتدايت فٌ ضبط األداء انًبنٌ وأحره عهي أدكبو
انًطتخًرٍن فٌ ضوق األوراق انًبنَت انًصرى "
ٔ -تتطهببت تهببد انذراسببة اجببزاء استمصبببء انٓببذ

يُببّ انتٕ ببم انببٗ يببذٖ لٛببب

أثببز

تطبٛك انًؤشز انًصزٖ نًسئٕنٛة انشزكبت عٍ انتًُٛة انًستذاية عهٗ عًهٛة انعببػ
انًبنٗ داخم انمٕائى انًبنٛة نهشزكبت انًذرجة فٗ بٕر ة األٔراق انًبنٛة انًصزٚة.
 نذا َزجٕ يٍ سٛبدتكى انتكزو ببنتعبٌٔ َحٕ استٛفبء ْذا االستمصبء حتٗ ٚتسبٍ اعبذادبحث عهً ٙيثًز ٚأخذ ف ٙاعتببرِ يتغٛزات انٕالع انعًه ٙفٗ ْذِ انشزكبت.
 ْذا َٔحٛػ سٛبدتكى عهًب ً بأٌ انمبئًة لذ بذأت بتٕظب ٛبعبط انًفببْٛى انتب ٙتتُبٔنٓببانذراسة (بعط انًفبْٛى انًحبسبٛة عٍ انتًُٛة انًستذاية ٔانًؤشز انًصزٖ نًسئٕنٛة
انشزكبت) ٔ ،انٓذ

يٍ عزض ْذِ انًفبْٛى ْٕ االتفبق عهبٗ يفٓبٕو ٔاحبذ نهعًهٛببت

انًستخذية ٔانذ٘ تتُبٔنّ ْذِ انذراسة.
وتفضهوا بمبول فبئك االدتراو
انًشرفَن عهي انبذج
األضتبذ اندكتور
ضَد عبد انفتبح صبنخ
وكَم انكهَت نهدراضبث
انعهَب وانبذوث
كهَت انتجبرة – جبيعت اإلضًبعَهَت

االضتبذ اندكتور
ادًد زكي يتوني
رئَص لطى انًذبضبت
كهَت انتجبرة  -جبيعت اإلضًبعَهَت

ممخص عام

يقصد بالتنمية المستدامة:
" تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إىدار حقوق األجياال القادةاة اي الحيااة اي ةالاتو
يقل عن الةالتو الذي نعيش يو "

.

أبعاد التنمية المستدامة ( 3أبعاد أساسية):

 -البعد البيئي :ويتعلق ىذا الةجال بالةحا ظاة علاا البيةياةى ا التاي تعلاد علاا د تتعادي

الةخلفات قدرة االتيعاب البيةة لتلك الةخلفات دو تضر بقدرتيا علا ا التيعاب ةالتقبال .

 البعددد اتصتصددادي :وياادور جااوىر ىااذا الةجااال حااول تعظاايم ر اىيااة الةجتةا ةاان خااالل تحقيااقاللفاءة ا قتصادية با التخدام األةثل للةوارد الطبيعية .

 البعدددد اتاتمددداعي :ويتحقااق ىااذا البعااد ةاان خااالل ةاان خااالل تحقيااق العدالااة ا جتةاعيااة اايةج ااا ت الحص ااول عل ااا الخ اادةات الص ااحية والتعليةي ااة ووضا ا الةع ااايير األةني ااة واحتا ارام حق ااوق

اإلنالان.

مراحل تطبيق التنمية المستدامة ( 3مراحل):

تتةثل الةرحلة األولا ي اتلتزامى وىو الحد األدنا لتحقيق ا التداةةى ويقصد بتلاك بالةرحلاة اناو
ينبغي علا الشرلات دن تلتزم للقوانين واللواةح والتشريعات الوطنية والدولياة الةتفاق عليياا للحفااظ

علا البيةة.

وتتةثاال الةرحلااة الثانيااة ااي عدددم ارا درارى ويتضااةن ذلااك دن الشاارلات يجااب دن تلااون لاادييا

الااوعي اللااا ي بقاادرتيا علااا خلااق ثااار بيةيااة واجتةاعيااة واقتصااادية حقيقيااة وةحتةلااةى وبناااء علااا
ىاذا الااوعي ينبغااي علااا الشاارلات وضا وتنفياذ الياالااات نواجاراءات للحااد ةاان ا ضاارر يةلاان دن
ينتج عن عةلياتيا التشغيليةى علا البيل الةثال ا يزو  03111و ISO 14000 & ( 03110

.)14001

وتتةثل الةرحلة الثالثة ي اتستدامةى وىذه الةرحلة تتجاوز ا لتزام وعدم األضارارى بةعناا دن

الشاارلات يةلاان دن تالاااىم ااي تحقيااق ا الااتداةة علااا الةالااتو الااوطني ةاان خااالل ا نخاراط ااي
ا التثةار ا جتةاعي والحوار ة دصحاب الةصاالحى والعةال علاا تحقياق التلاةال باين األىادا

ا قتصادية والبيةية وا جتةاعية.

 مفيوم المؤشر المصري لمسئولية الشركات:دطلقت ىيةة الرقاباة الةالياة والبورصاة الةصاريةى وةرلاز الةاديرينى الةعشار الةصاري لةالاةولية

الش اارلات وال ااذي يب اادءا تطبيق ااو ع اان الع ااام الة ااالي 1101 -1100ى حي ااث ق ااام ةرل ااز الة ااديرين
الةصااريى الةرلااز الةصااري لةالااةولية الشاارلاتى وةعالالااة "الااتاندارد دنااد بااورز" وشاارلة لريالاايلى
وبالتعاااون ةا ا البورصااة الةصا ارية

بإع ااداد الةعشاار الخ اااص بالبيئدددة والمسدددئولية اتاتماعيدددة

والحوكمة .ويعتبر ىذا الةعشر األول ةن نوعو ي الةنطقة العربياة نوا ريقياا والثااني علاي ةالاتوي

العالمى حيث قاةت اليند ي يناير  1112بإصدار ةعشر للبيةة والحولةة والةالاةولية ا جتةاعياة
للشاارلاتى وقااد لااان ىااذا الةعشاار األول ةاان نوعااو ااي العااالمى وقااام بإعااداده ةعالالااة الااتاندارد دنااد
بورز بالتعاون ة شرلة ةحلية تالةا لرياليل.

ويقااوم الةعشاار الجديااد الااذي تقااوم باحتالااابو ةعالالااة "الااتاندارد دنااد بااورز" الدوليااة بالتعاااون ة ا

ةرلز الةديرين والبورصة الةصرية بترتيب الشرلات الةقيادة بالبورصاة -اا ةعشار EGX 100

بشاالل الاانوي  -ةاان حيااث مدددي التزاميددا بقواعددد الحوكمددة والحفدداظ عمددي البيئددة والمسددئولية

اتاتماعية لمشركات ثم يتم اختيار د ضل  21شرلة  -ةعشار  EGX 30الاذي يضام دعلاا 21
شرلة ةن حيث الاليولة والنشاط .التي تدخل ي احتالاب القيةة النياةية للةعشر و قاً لترتيب ىذه

الشرلاتى وتتغير قيةة الةعشر لحظياً دثناء التداول.
 -محتويات المؤشر المصري لمسئولية الشركات:

يعتةااد ةعشاار  ESGعلااا الةعلوةااات التااي تتيحيااا الشاارلات عاان ةةارالااات الحوكمددة والبيئددة

والمسدددئولية اتاتماعيدددة بشاالل اختياااري .البيانااات التااي تفصااح عنيااا الشاارلات ىااي الةرجعيااة
الوحياادة ااي قياااس الةعشاارى و يااتم اللجااوء للشاارلات للحصااول علااا دي ةعلوةااات إ

ااي حالااة

وجااود ةعلوةااات الاالبية كياار ةعلاادة عاان الشاارلة يركااب القاااةةين بإعااداد الةعشاار ااي التحقااق ة ان

ةد صحتيا .ويتلون ةن شقين ىةا ةالتو ى

المستوى ارول :الحولةة.

المستوى الثانى :الةالةولية ا جتةاعية والبيةة.
 -أىمية المؤشر المصري لمسئولية اشركات:

 -0يةلن االتخدام الةعشر ي قياس حجام الةعلوةاات التاي تتيحياا الشارلات ةان خاالل اإل صاا

ا ختياري عن ةةارالاتيا يةا يخص الحوكمة والبيئة والمسدئولية اتاتماعيدةى وبالتاالي تحالاين

اإل صا والشفا ية ي التقارير الةالية.
 -1يعتبر الةعشر ضةان د يلون قيام الشرلة بدور اجتةاعي دو بيةاي نااتج عان قارار اردي قاد

يتغير بتغير الفارد دو الظارو ى نوانةاا يلاون للقارار انعلااس إيجاابي علاا دعةاال الشارلة وربحيتياا
والةعتيا بالالوق ةةا يعني دن الشرلة الو تلتزم بالبعد ا جتةااعي اي لا اة ق ارراتياا اي األجال

الطويل لةا لذلك ةن انعلاس إيجابي علا نتاةج دعةال الشرلة.

 -2يال اااىم الةعش اار ااي زي ااادة رو الةنا ال ااة ب ااين الش اارلات ااي إط ااار احتا ارام قواع ااد الةال ااةولية
ا جتةاعية للشرلات (احترام حقوق البيةةى واحترام حقوق اإلنالانى واحترام حقوق العاةلينى والبعاد

عن دي ةعاةالت بيا شبية الاد).

القسم ارول :البيانات الشخصية
 -1اتسم (اختيارى) :دددددددددددددددددددددددد
 -2اسم الشركة (اختيارى) :دددددددددددددددددددددد
 -3الوظيفة :ددددددددددددددددددددددد
انًرجو ين ضَبدتكى وضع عاليت ( √ ) أيبو اإلجببت انتٌ ٍتى اختَبرهب -:

 -4عدد سنوات الخبرة :
 خبرة اصل من  5سنوات
 خبرة من  5إلى  11سنوات
 خبرة أكثر من  11سنوات
 -5المؤىالت العممية :دددددددددددددددددددددد
البكالوريوس

دبموم الدراسات العميا

المااستير

الدكتوراه

حاصل عمى شيادات أخرى :ددددددددددددددددددددددد
 -6القطاع الذي تنتمي إلية الشركة :دددددددددددددددددد
البنوك
ات تصاتت
التشيد والبناء
شركات صناعية
صطاعات أخرى :دددددددددددددددددددد

الكيماويات
الغاز والبترول
الرعاية الصحية واردوية
استثمارات مالية

القسم الثاني :المتغيرات ارساسية:
برجبء تذدٍد اندرجت انفعهَت نتطبَك انعنصر يذم االختَبر
اوتً :اتتى عدد من اردوار والمسئوليات والميدام واتصصداحات الواادح تحقيقيدا صدى
ظدل تطبيددق صواعددد ومعددايير حوكمددة الشدركاتو والرادداء واد عالمددة ( )عمددى مددا

يواصق دراة التطبيق صى شركتكم.
 -1يعمل مجلل اإلدارة علل التوجيل واإلرشلدد االسلتراتيج للشلرة طبقلد
لقواعد حوةم الشرةدت بمد يحقق مصدلح حمل األسهم.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -2يطرح مجل اإلدارة بشفدفي عل المستثمرين بيدن بمخلدطر االسلتثمدرات
الت قد تتعرض لهد الشرة .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

 -3يقوم مجل اإلدارة بتشةي لجدن مجلل
تأدي مهدم بشة فعد .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

اإلدارة لةل يلتمةن المجلل
غير مواصق

ملن

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -4يقوم مجل اإلدارة بوضع نظدم قوى للمراجع الداخلي وذلك بدلتعلدون ملع
لجن المراجع الموجودة بدلشرة (ان وجدت).
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -5لجن المراجع القدئم بدلشرة قوي ومستقل عن مجل
مواصق بشدة

مواصق

محايد

ادارة الشرة .

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -6تلتزم الشرة بدلمعديير المحدسبي ألعداد التقدرير المدلي (.)IFRS
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -7يتم االفصدح عن سيدسدت وإجراءات نظدم البالغدت داخ الشرة .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -8يتم االفصدح عن سيدسدت وإجراءات مةدفح الرشوة والفسدد.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -9يتم االفصدح عن سيدسدت وإجراءات منع التجدرة بدلمعلومدت الداخلي .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

 -11يللتم االفصللدح عللن قللوة ونزاهل مجلل
الشرةدت.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

ادارة الشللرة طبقللد لمبللددك حوةمل
غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -11يتم االفصدح عن دلي الممدرسدت الجيدة لحوةم الشرةدت.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -12يتم االفصدح الةدف عن أعضدء مجل
مواصق بشدة

مواصق

محايد

اإلدارة وفعدلي لجدن .
غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -13يوجد استقاللي وحيددي للمراجع الخدرج للشرة .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

ثانياً :اتتى عدد من من الاوانح المرتبطة بالتنمية اتاتماعية واتصصاحات عنياو
والرااء وا عالمة ( )عمى ما يواصق دراة التطبيق صى شركتكم.

 -0تحدداصظ الشددركة عمددى امددن وصددحة المددوظفين مددن خددالل دعددم سياسددات وصواعددد الرعايددة
الصحية.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق
مطمقاً

 -2تسدداىم الشددركة صددى تنميددة الماتم د المحمددى مددن خددالل دعددم مبددادرات القطدداعين العددام
والخاص لمتنمية الماتمعية.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -3لدى الشركة سياسات وااحة صيما يتعمق باتستثمارات صى الماتم .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -4تسعى الشركة الى تنمية ميارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -5تراعى الشركة مصالح امي ارطراف ذات العالصة عند اتخاذ ص ارراتيا.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -6تقوم الشركة بنشر تقارير المسئولية اتاتماعية لمشركات.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -7تقوم الشركة بزيادة تدصق المعمومات عنيا عبر شبكة اتنترنت.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -8تقوم الشركة بإاراء الدراسات اتستقصائية لتقييم دراة راا العمالء.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -9تسعى الشركة لمحصول عمى العميل وراائو واتحتفاظ بو.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -11تسعى الشركة الى زيادة المبالغ المنفقة عمى تدريح وتطوير الموظفين.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق
مطمقاً

 -11تقوم الشركة باإلصصاح عن مدى التزاميا بالموائح والتشريعات اتاتماعية.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -12تقددوم الشددركة باإلصصدداح عددن مدددى التزاميددا بالسياسددات اتاتماعيددة ونظددم وب درامج
الحماية اتاتماعية الخاصة بيا.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -13تقوم الشركة باإلصصاح عن التبرعات الخاصة بيا الى الماتم .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

ثالثداً :اتتددى عدددد مددن مددن الاوانددح المرتبطددة بالتنميددة البيئيددة واتصصدداحات عنيدداو
والرااء وا عالمة ( )عمى ما يواصق دراة التطبيق صى شركتكم.
 -1تسعى الشركة عمى تخفيض استيالكيا من الطاصة.

مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -2تسعى الشركة الى تقميل اتنبعاثات الاارة الناتاة عن أنشطتيا.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -3تقوم الشركة بمعالاة أثار المخاطر البيئية الاارة عمى الماتم .
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -4تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتيا من المواد الكيميائية غير القابمة لمتحمل.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -5تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتيا من موارد الطاصدة التقميديدة الادارة بالبيئدة (مثدل
الفحمو البنزينو الزيت)و واستبداليا بمدوارد طاصدة حديثدة اصدل تموثداً لمبيئدة (مثدل الطاصدة

الشمسيةو الغاز).
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -6تقوم الشركة بإاراءات المرااعة البيئية والتقرير عنيا لألطراف المستفيدة.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -7تقوم الشركة بزيادة استثماراتيا صى التكنولوايا الخالية من التموث.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق
مطمقاً

 -8تقوم الشركة باإلصصاح عن مدى التزاميا بالموائح والتشريعات البيئية.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق
مطمقاً

 -9تقوم الشركة باإلصصاح عن مدى التزاميا بنظم وبرامج الحماية البيئية الخاصة بيا.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -11تقوم الشركة باإلصصاح عن ارعباء الحالية والمحتممدة الناامدة عدن مخالفدة الشدركة
لقوانين حماية البيئة.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -11تقوم الشركة باإلصصاح عن الدعاوى القاائية الحالية والمحتممة والخاصة بارنشطة
البيئية لمشركة.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

 -12تقددوم الشددركة باإلصصدداح عددن الغرامددات الناتاددة عددن التمددوث رنشددطة الشددركة عمددى
البيئة.
مواصق بشدة

مواصق

محايد

غير مواصق

غيدددددددر مواصدددددددق

مطمقاً

ونطَبدتكى جسٍم انشكر
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Frequency Table
edu

Valid

1.00
2.00
3.00
4.00
Total

Frequency
7
6
26
18
57

Percent
12.3
10.5
45.6
31.6
100.0

Valid Percent
12.3
10.5
45.6
31.6
100.0

Cumulat iv e
Percent
12.3
22.8
68.4
100.0

sector

Valid

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Total

Frequency
3
2
1
2
8
2
36
3
57

Descriptives

Percent
5.3
3.5
1.8
3.5
14.0
3.5
63.2
5.3
100.0

Valid Percent
5.3
3.5
1.8
3.5
14.0
3.5
63.2
5.3
100.0

Cumulat iv e
Percent
5.3
8.8
10.5
14.0
28.1
31.6
94.7
100.0

Descriptive Statistics
cv
10.98
20.04
10.19
11.06
11.28
42.13
17.96
13.38
16.49
10.36
10.64
11.07
2.66
3.39
57

q1.1
q1.2
q1.3
q1.4
q1.5
q1.6
q1.7
q1.8
q1.9
q1.10
q1.11
q1.12
q1.13
q1_1_13
Valid N (listwise)

Mean
4.5614
4.0000
4.6667
4.5439
4.4561
3.1754
4.2456
4.3509
3.9649
4.6491
4.6140
4.3509
4.9825
4.3509

St d. Dev iation
.50063
.80178
.47559
.50250
.50250
1.33795
.76253
.58221
.65370
.48149
.49115
.48149
.13245
.14755

Descriptives
Descriptive Statistics
q2.1
q2.2
q2.3
q2.4
q2.5
q2.6
q2.7
q2.8
q2.9
q2.10
q2.11
q2.12
q2.13
q2_1_13
Valid N (listwise)

Descriptives

cv
10.88
19.46
12.77
10.36
11.28
33.43
9.82
30.89
9.61
10.36
15.05
13.88
27.43
5.45
57

Mean
4.5789
4.0526
4.4561
4.6491
4.4386
3.0175
4.7018
3.7719
4.7193
4.6491
4.1053
4.2982
3.3158
4.2119

St d. Dev iation
.49812
.78878
.56915
.48149
.50063
1.00873
.46155
1.16523
.45334
.48149
.61772
.59656
.90943
.22952

Descriptive Statistics
q3.1
q3.2
q3.3
q3.4
q3.5
q3.6
q3.7
q3.8
q3.9
q3.10
q3.11
q2.13
q3_1_12
Valid N (listwise)

cv
10.98
10.19
10.98
11.19
14.14
24.74
11.06
13.55
12.06
21.74
28.32
27.43
4.64
57

Mean
4.5614
4.6667
4.3333
4.5088
4.4035
3.5789
4.5439
4.5965
4.4386
3.4912
3.3860
3.3158
4.2427

Reliability
Scale : ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

57
0
57

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliabi lity Statisti cs
Cronbach's
Alpha
.892

N of Items
12

%
100.0
.0
100.0

St d. Dev iation
.50063
.47559
.47559
.50437
.62277
.88534
.50250
.62277
.53511
.75882
.95906
.90943
.19688

Item-Total Statisti cs

q1.2
q1.3
q1.4
q1.5
q1.6
q1.7
q1.8
q1.9
q1.10
q1.11
q1.12
q1.13

Scale Mean if
Item Deleted
35.1579
35.2807
35.4561
35.4386
35.4211
35.4912
35.6491
35.7018
35.7895
35.6667
35.7719
35.8596

Scale
Variance if
Item Deleted
57.600
56.991
53.753
52.965
53.605
52.112
51.875
52.642
51.133
52.012
52.572
53.766

Corrected
Item-Total
Correlation
.392
.453
.642
.586
.649
.730
.652
.588
.698
.674
.654
.495

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

57
0
57

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliabi lity Statisti cs
Cronbach's
Alpha
.873

N of Items
12

%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.893
.890
.881
.884
.881
.877
.880
.884
.878
.879
.880
.890

Item-Total Statisti cs

q2.1
q2.2
q2.3
q2.4
q2.5
q2.6
q2.7
q2.8
q2.9
q2.10
q2.11
q2.12

Scale Mean if
Item Deleted
36.2807
36.1404
36.0175
35.9123
36.0702
36.1228
36.1579
35.3684
35.7193
35.8772
36.0526
36.1754

Scale
Variance if
Item Deleted
58.384
59.266
58.446
56.724
55.852
55.967
54.421
62.701
61.741
62.003
60.979
61.147

Corrected
Item-Total
Correlation
.565
.578
.584
.683
.717
.687
.679
.315
.432
.504
.570
.430

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

57
0
57

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliabi lity Statisti cs
Cronbach's
Alpha
.917

N of Items
10

%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.863
.862
.861
.855
.852
.854
.855
.878
.870
.866
.863
.871

Item-Total Statisti cs

q3.1
q3.2
q3.3
q3.4
q3.5
q3.6
q3.7
q3.8
q3.9
q3.10

Scale Mean if
Item Deleted
27.5789
27.7193
27.6842
27.7895
27.6491
27.4035
27.4912
27.5439
27.5088
27.4737

Scale
Variance if
Item Deleted
47.034
46.063
44.113
44.312
43.125
43.138
44.040
45.395
46.826
48.325

Corrected
Item-Total
Correlation
.574
.672
.754
.762
.760
.673
.763
.773
.731
.504

Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

57
0
57

a. Listwise deletion based on all
v ariables in the procedure.

Reliabi lity Statisti cs
Cronbach's
Alpha
.929

N of Items
35

%
100.0
.0
100.0

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.915
.910
.905
.905
.905
.912
.905
.905
.908
.919

Item-Total Statisti cs

q1.4
q1.5
q1.6
q1.7
q1.8
q1.9
q1.10
q1.11
q1.12
q1.13
q2.1
q2.2
q2.3
q2.4
q2.5
q2.6
q2.7
q2.8
q2.9
q2.10
q2.11
q2.12
q2.13
q3.1
q3.2
q3.3
q3.4
q3.5
q3.6
q3.7
q3.8
q3.9
q3.10
q3.11
q3.12

Scale Mean if
Item Deleted
107.6140
107.5965
107.5789
107.6491
107.8070
107.8596
107.9474
107.8246
107.9298
108.0175
107.9649
107.8246
107.7018
107.5965
107.7544
107.8070
107.8421
107.0526
107.4035
107.5614
107.7368
107.8596
107.8421
107.8772
108.0175
107.9825
108.0877
107.9474
107.7018
107.7895
107.8421
107.8070
107.7719
107.7193
107.8947

Explore

Scale
Variance if
Item Deleted
358.848
359.138
360.391
356.768
356.051
350.516
347.122
346.826
345.745
344.053
343.249
350.540
352.642
352.495
351.117
352.016
343.921
368.229
364.745
357.786
355.197
347.301
352.135
348.003
348.660
343.410
347.689
347.194
351.999
353.991
353.528
355.159
352.786
357.134
352.953

Corrected
Item-Total
Correlation
.380
.311
.332
.416
.384
.519
.609
.650
.700
.668
.671
.549
.456
.451
.470
.435
.549
.073
.181
.441
.511
.612
.482
.672
.667
.745
.646
.587
.418
.459
.550
.563
.567
.501
.545

Cronbach's
Alpha if Item
Delet ed
.928
.929
.929
.928
.928
.927
.926
.925
.925
.925
.925
.927
.928
.928
.927
.928
.927
.932
.930
.928
.927
.926
.927
.925
.925
.924
.926
.926
.928
.928
.927
.927
.926
.927
.927

Descriptives
ح جم الشركه

معدل العائد على األصول

معدل العائد على حق الملكية

كثافةرأس المال

دخ ل التشغيل

رافعة التمويل

Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Dev iation
Minimum
Max imum
Range
Interquartile Range
Sk ewness
Kurtos is
Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Dev iation
Minimum
Max imum
Range
Interquartile Range
Sk ewness
Kurtos is
Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Dev iation
Minimum
Max imum
Range
Interquartile Range
Sk ewness
Kurtos is
Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Dev iation
Minimum
Max imum
Range
Interquartile Range
Sk ewness
Kurtos is
Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Dev iation
Minimum
Max imum
Range
Interquartile Range
Sk ewness
Kurtos is
Mean
95% Confidence
Interval for Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Dev iation
Minimum
Max imum
Range
Interquartile Range
Sk ewness
Kurtos is

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Statistic
9.1819
8.9447

Std. Error
.11845

9.4192
9.1795
9.2210
.800
.89428
7.53
10.97
3.44
1.30
-.006
-.731
7.2719
5.0356

.316
.623
1.11636

9.5083
6.1267
4.0000
71.036
8.42831
1.00
40.00
39.00
7.00
2.233
4.926
17.8175
13.6430

.316
.623
2.08390

21.9921
16.3187
13.0000
247.530
15.73310
1.00
70.00
69.00
17.00
1.443
1.696
10.4367
5.1409

.316
.623
2.64360

15.7324
6.9771
4.2000
398.353
19.95878
.80
130.00
129.20
9.58
4.455
23.709
.5451
.3215

.316
.623
.11162

.7687
.4164
.2800
.710
.84270
.01
5.70
5.69
.55
4.536
25.523
41.2877
35.2122

.316
.623
3.03285

47.3633
40.8528
42.0000
524.297
22.89754
3.00
88.00
85.00
38.00
.143
-.911

.316
.623

Correlations
Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Ny_1
q1.1_13
q2.1_13
q3.1_12
x.1
x.2
x.3
x.4
x.5
Ny_1
q1.1_13
q2.1_13
q3.1_12
x.1
x.2
x.3
x.4
x.5
Ny_1
q1.1_13
q2.1_13
q3.1_12
x.1
x.2
x.3
x.4
x.5

Ny_1
1.000
.375
.266
.428
.584
.018
.363
.182
-.470
.
.002
.023
.000
.000
.447
.003
.088
.000
57
57
57
57
57
57
57
57
57

q1.1_13
.375
1.000
.211
.185
.108
-.329
.010
-.192
-.040
.002
.
.057
.084
.213
.006
.471
.076
.385
57
57
57
57
57
57
57
57
57

q2.1_13
.266
.211
1.000
-.379
-.009
-.074
.136
-.028
-.026
.023
.057
.
.002
.473
.293
.157
.418
.423
57
57
57
57
57
57
57
57
57

q3.1_12
.428
.185
-.379
1.000
.177
-.139
.024
.053
-.244
.000
.084
.002
.
.094
.151
.429
.348
.033
57
57
57
57
57
57
57
57
57

x.1
.584
.108
-.009
.177
1.000
.000
.000
.000
-.379
.000
.213
.473
.094
.
.500
.500
.500
.002
57
57
57
57
57
57
57
57
57

x.2
.018
-.329
-.074
-.139
.000
1.000
-.200
.270
.251
.447
.006
.293
.151
.500
.
.068
.021
.030
57
57
57
57
57
57
57
57
57

x.3
.363
.010
.136
.024
.000
-.200
1.000
.230
.000
.003
.471
.157
.429
.500
.068
.
.042
.500
57
57
57
57
57
57
57
57
57

x.4
.182
-.192
-.028
.053
.000
.270
.230
1.000
.018
.088
.076
.418
.348
.500
.021
.042
.
.448
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Tests of Normal ity
a

Kolmogorov -Smirnov
St at ist ic
df
Sig.
حجم الشركه
.056
57
.200*
م عدل ال عائد على األصول
.232
57
.000
م عدل ال عائد على حق الملكية
.164
57
.001
كث افة رأس المال
.315
57
.000
دخل التشغيل
.263
57
.000
رافعة الت مويل
.093
57
.200*
*. This is a lower bound of the true signif icance.
a. Lillief ors Signif icance Correction

Regression

St at ist ic
.979
.707
.845
.480
.534
.966

Shapiro-Wilk
df
57
57
57
57
57
57

Sig.
.436
.000
.000
.000
.000
.111

x.5
-.470
-.040
-.026
-.244
-.379
.251
.000
.018
1.000
.000
.385
.423
.033
.002
.030
.500
.448
.
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Variabl es Entered/Removedb
Model
1

Variables
Entered
x.5, x.3, q1.
1_13, q2.
1_13, x.4, x.
1, x.2,
q3.
a
1_12

Variables
Remov ed

Method

.

Enter

a. All requested v ariables entered.
b. Dependent Variable: Ny _1

Model Summaryb
Model
1

R
.932a

R Square
.868

Adjusted
R Square
.846

St d. Error of
the Estimate
.560

a. Predictors: (Con stant ), x.5, x.3, q1.1_13, q2.1_13, x.4, x.1,
x.2, q3.1_12
b. Dependent Variable: Ny _1

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
99.094
15.046
114. 140

df
8
48
56

Mean Square
12.387
.313

F
39.516

a. Predictors: (C onst ant), x.5, x.3, q1.1_13, q2.1_13, x.4, x.1, x.2, q3.1_12
b. Dependent Variable: Ny _1

Sig.
.000a

Coeffici entsa

Model
1

(Constant)
q1.1_13
q2.1_13
q3.1_12
x.1
x.2
x.3
x.4
x.5

Unstandardized
Coef f icients
B
Std. Error
-2.488
.498
.328
.067
.332
.063
.355
.057
.378
.058
.331
.064
.359
.058
.064
.058
-.294
.061

Standardized
Coef f icients
Beta
.297
.324
.391
.374
.322
.356
.064
-.295

t
-5.001
4.936
5.306
6.255
6.470
5.169
6.248
1.098
-4.841

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.278
.000

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.759
.737
.704
.822
.708
.846
.820
.740

1.318
1.357
1.420
1.216
1.413
1.183
1.219
1.351

a. Dependent Variable: Ny _1

Collinearity Diagnosticsa

Model
1

Dimension
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Eigenvalue
7.717
.324
.262
.205
.198
.119
.088
.066
.019

a. Dependent Variable: Ny _1

Charts

Condition
Index
1.000
4.884
5.423
6.134
6.236
8.053
9.339
10.774
20.099

(Constant)
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
1.00

q1.1_13
.00
.04
.07
.09
.00
.08
.17
.49
.04

q2.1_13
.00
.00
.17
.03
.06
.09
.22
.22
.20

Variance Proportions
q3.1_12
x.1
x.2
.00
.00
.00
.10
.07
.07
.09
.01
.07
.06
.01
.01
.07
.23
.09
.03
.28
.00
.28
.18
.16
.14
.08
.48
.23
.13
.11

x.3

x.4
.00
.00
.02
.19
.20
.25
.04
.23
.06

x.5
.00
.02
.06
.14
.02
.35
.36
.04
.02

.00
.12
.01
.15
.05
.12
.09
.26
.21

Histogram

Dependent Variable: Ny_1

10

Frequency

8

6

4

2

Mean =1.05E-16
Std. Dev. =0.926
N =57

0
-3

-2

-1

0

1

Regression Standardized Residual

2

__

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ny_1

1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal Parameters a,b
Most Extreme
Dif f erences

Mean
Std. Dev iat ion
Absolute
Positiv e
Negativ e

Kolmogorov -Smirnov Z
Asy mp . Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated f rom data.

Unstandardiz
ed Residual
57
.0000000
.51834488
.056
.056
-.055
.420
.994

__
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Introduction
Currently, the world is facing two major problems with the
current model of development, the first of which is that many
of the natural resources that we deem their existence among
the postulates are subject to depletion in the near future, and
the second, is the problem of increasing pollution suffered by
our environment recently resulting from the huge amount of
harmful wastes we produce. As a result, the increasing
pressures contributed to the consideration of another model of
development that protects the current natural resources for
the coming generations, and decreasing the harmful wastes
and emissions that was then called “sustainable development”.
The term sustainable development was approved by the
international community in the Earth Summit in Brazil 1992 to
mean “fulfilling the needs of the current generation without
prejudice to the rights of the coming generations in life on a
level not under the level we live in”.
The main idea on which the agenda of the twenty-one century
was built is sustainable development, and the concept of
sustainable development is of multi uses and of various
meanings, as some treat sustainable development as an ethical
vision matching the interests of the new global system, and
some think that sustainable development is a developmental
model and a different alternative for the capitalistic industrial
model or may be a method for fixing the errors and problems
of that model in its relation with the environment to satisfy its
needs, and for integrating environment and development1.

1

Omar AlhussienyAbdelsalam, Ghada Farouk Hasan, “ impact of decentralization of
urban management and decision making support on establishing the urban sustainable
development corners of the targeted areas”, Arabic Regional Conference, improving

The Egyptian government realized the importance of adopting
and preparing a national strategy for sustainable development
to bring harmony among the economic and social policies and
plans and the various constituents of environment in the
country, aiming at providing rational economic and social
development that is environmentally consistent for the good of
the coming generations. For that, a sustainable development
committee was formed to cooperate with all the other
concerned parties to set a common strategy for the process of
sustainable development.
The committee undertakes several tasks represented in
approving the national policies of sustainable development and
integrating the environment issues in the sector of
development and services, and reviewing and approving the
national strategy of sustainable development, in addition to
endorsing the plans and requirements of providing the
technical assistance for all the national entities concerned with
attaining sustainable development, and assessing and
endorsing the work and finance plans suggested by the
technical secretary according to the priorities of national work
plans, and determining the position of Egypt in the field of
sustainable development on the relative organizations level 1.
Problem of the research
The concept of companies responsibility has developed
considerably at the outset of the current century, as it became
life conditions through urban development ”General Organization for Physical
Planning”, Cairo, December 2003
1
National Committee of Sustainable Development, “ towards a national strategy of
sustainable development: document of national strategy of sustainable development
framework and the methodology of preparing its indexes”, State Ministry of
Environment Affairs, Presidency of the Council of Ministers, Arab Republic of Egypt,
2007

a commitment on the private sector companies to contribute
to the sustainable development through the work with the
employees, clients, suppliers, shareholders and the society as a
whole for improving the standard of living in a way attaining
the objectives of shareholders and serving the sustainable
development all together.
The evaluation of the companies registered in the stock
exchange is no more depending on their profitability only, also,
these companies do not depend on their financial positions
only to build their reputation, as modern concept have
appeared sustaining the creation of work environment able to
handle the variables of modern work environment, among the
most important of these concepts the concept of “companies
responsibility”, as the role of private sector companies became
pivotal in the process of development, and the companies
registered in the stock exchange realized that they are not
isolated from the surrounding environment, and observed the
necessity of expanding their activity to include more than the
production activities, such as society and environment, and the
necessity of considering the three sides defined by the World
Business Council for Sustainable Development, economic
growth, social advancement and environment protection1.
The informational content for disclosing the Egyptian index is
described as a group of information the stock exchange
management tries to send to the various concerned parties in
the company especially the investors in the securities regarding
the level of governance and environmental performance and
1

Foad Mohamed Issa, “social responsibility of private sector in Egypt: empirical study
for measuring and evaluating the social responsibility of companies”, third annual
conference for social responsibility of companies, Ministry of Investment, Cairo,
March 2010, p 1-40

the social performance and human rights. Therefore, the
informational content of the companies responsibility provides
the management expectations of the futuristic performance of
the company, in the shade of the fast response to the market
shares prices, provided that there is a group of financial
investment analysts who realize the meaning of the indications
reflected by the ability of the current performance to predict
the futuristic performance.
The index of companies responsibility is based on the
stakeholders theory that states that the main goal of business
organizations is represented in generating and maximizing the
value for each person or group that has an interest in the
processes executed by business organizations for attaining their
objectives such as protecting the shares, and the lenders, the
suppliers, the clients, the workers and the society as a whole.
According to these facts, the problem of harmonization
between the theory and the application appears. On the level
of theory, the problem of agency cost appears, that is
summarized in the behaviour of the management and its ability
to accomplish the interest of the investors in company stability
and its expected growth rates, through interpreting this
behaviour in the disclosed information in the financial reports
of the company. Also, the informational content of social and
environmental responsibility and companies governance loses
its value in the shade of efficient market assumption, as there is
no informational advantage that can be attained by any one
dealing in the market1.
1

Dr.GalalAabd, “impact of published financial information on shares prices: empirical
study on the Saudi Stock Exchange”, Faculty of Commerce Journal for Scientific
Research, Faculty of Commerce, University of Alexandria, second Vol., 2005, second
issue, p 71-81

As for the application level, the problem becomes more
complex in its characteristics, as there are many parties of the
securities investors with different abilities to precisely express
the indications sent by the management in the financial reports
of the company, and the ability to transform these indications
into information with economic value dependable in assessing
the informational content of company responsibility at any
change of market prices in the stock exchange. Then, prediction
errors appear generating what is called sudden profits. hence,
financial reports aim at reporting the management agency that
bears two responsibilities the first of which is towards the
shareholders and the second is towards the society to attain
the social goals, so, the accounting message extends to include
the optional disclosure for environmental activities and the
social responsibility and the governance level of the companies
registered in the stock exchange1.
In 23 of March 2010, Egyptian Stock Exchange in cooperation
with Standard & Poor's and Egyptian Trainers Center has
released the Egyptian index for rating the performance of the
companies registered in the Egyptian Stock Exchange in the
field of transparency and disclosure which bases its ratings
according to the social and environmental responsibility and
governance of companies, and it is deemed a good opportunity
for studying the consistency of companies strategies with the
developmental objectives of the country, as well as evaluating
the companies performance in relation to the main axes of
companies responsibilities which include governance and
corruption fighting and environment protection and
contributing to the development of the society and protecting
1

The Institute of Chartered Accountants in England & Wales. (2004) “Information
for Better Markets, Sustainability; the Role of the Accountants”, ICAEW pp. 25: 45.

the rights of the ones dealing with the company from workers
and suppliers, which makes Egypt the first Arabic and African
country to apply this index, and the second on the level of
emerging markets1.
Therefore, the research problem is summarized in the severe
lack of studies on the level of advanced and emerging markets
that observed the examination and evaluation of the relation
between the Egyptian index of governance and social and
environmental responsibility and its impact on the financial
performance of the firm and its market value. Hence, the main
question of the research is: is there a fundamental relation
with moral impact between company's governance and social
and environmental responsibility and the financial
performance of the firm and its market value?.
The following sub questions are derived from this question:
1. What are the rules and standards of companies
governance that have an important impact on the
financial performance of the firm and its market value?
2. What are the measures and indications of the social
responsibility that have an important impact on the
financial performance of the firm and its market value?
3. What are the measures and indications of the
environmental responsibility that have an important
impact on the financial performance of the firm and its
market value?
4.
1

Egyptian Center for Companies Responsibility, “measuring social responsibility
practices and their disclosure: towards a competitive sustainable environment”, third
annual conference of companies social responsibility”, Ministry of Investment, Cairo,
March 2010

Objective of the research:
The research aims at building a proposed model for the
Egyptian index of companies responsibility measurement on
the process of the financial performance of these companies
registered in the Stock Exchange, for a sample of 30 companies
representing all the companies of the index registered in the
Egyptian Stock Exchange, and another 30 companies from
outside the index, during a specific period determined by the
researcher later to determine the effect of the Egyptian index
of companies responsibility constituents on the measurement
of financial control of these companies.
Importance of the research:
This research is deemed among the first researches – to the
knowledge of the researcher – that examines the measurement
of the Egyptian index of companies responsibility on the
financial performance control of these companies, and the
importance of this research is represented in the following
points:
1- It is deemed among the few researches examining the
issue of measuring the impact of the Egyptian index of
companies responsibility on the process of financial
control within these companies.
2- The subject of this research is in line with the global
pattern of the role of the private capital in the sustainable
development.
3- This research contributes to the identification of the
reality of the optional disclosure for the social and
environmental responsibility and the rules and measures
of companies governance.

4- This research helps providing the entities responsible for
setting the accounting standards in Egypt with the
information that help them in the development of a
framework for preparing and presenting the financial
reports for providing the information that help the
companies in fulfilling their social and environmental
responsibility and companies governance and regulating
the financial performance within these companies.
Hypotheses of the research
For the purpose of the research, it depends on examining the
validity of the next hypothesis:
Main hypothesis of the research:
There is a positive moral effect for the Egyptian index of
companies responsibility constituents and between controlling
the financial performance in these companies.
From this main hypothesis several sub hypotheses branch that
may be indicated as follows:
First sub hypothesis:
There is a positive moral effect between the sub index of the
rules and measures of companies governance and controlling
the financial performance in these companies.
Second sub hypothesis:
There is a positive moral effect between the sub index of the
social responsibility and controlling the financial performance
in these companies.

Third sub hypothesis:
There is a positive moral effect between the sub index of the
environmental responsibility and controlling the financial
performance in these companies.
Limits of the research:
As the objective of the research is to measure the impact of the
Egyptian index of companies responsibility on the process of
financial control in these companies, the research limits are
represented in the fact that it examines the following:
1- Responsibility practices of the unregistered companies in
the stock exchange
2- Measuring the efficiency of the Egyptian Stock Exchange
with the significance of the Egyptian index of companies
responsibility.
3- Problems of the Egyptian index of companies
responsibility measurement for the purpose of the
research only.
Approach of the research:
For the purpose of the research and to conclude the impact of
the Egyptian index of companies responsibility on controlling
the financial performance of these companies. The research
approach will depend on:
Theoretical study:
In which the researcher depends on the writings and literature
in the field of the research aiming at analyzing them and
making use of them in forming the theoretical aspects of this
research.

Field study
The field study depended on designing a questionnaire for
actual data about the extent of applying the constituents of the
Egyptian index by the companies (rules of governance, social
responsibility, environmental responsibility), the researcher
prepared it and distributed it on the sample companies, as well
as a quantitative model (Dupont Model) for measuring the
financial performance process within these companies. And the
research hypothesis were tested using the proper statistical
methods using the statistical program package (SPSS).
Plan of the research:
The research will be divided into three chapters as follows:
First chapter: the Egyptian index of companies responsibility
for sustainable development
Second chapter: the field study
Third chapter: control and financial measurement of the
companies
Conclusion and results and recommendations
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