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الحمددد و والشددكر و أوخ وأخيددراأ علدد، أنعدداللت ونعمددل التددى خ تعددد وخ تحصدد،ت والصدد ة    

 محمد صل، هللا عليل وسلم.والس م عل، سيد الخلق سيدنا 

سيٍد عبيد الفتيبح يتقدم الباحدث بدوانر الشدكر والتقددير ألسدتاذا الااعدل األسدتاذ الددكتور/    
قندداة جامعددة  -للدراسددات العليددا والبحددوث كليددة التجددارةوكيددل  –الماليددة ت أسددتاذ المحاسددبة صييبحل

حد  الصددرت صدبوراأ ت والذي تاعل مشكورا باإلشراف عل، هذا الرسالةت نلقدد كدان رالسويس
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.

ت امحد زكى حسنيتور/ يتقدم الباحث بوانر الشكر والتقدير ألستاذا الااعل األستاذ الدككما    

جامعدة   -كليدة التجدارة  –المشرف عل، عمادة الكلية  –رئيس قسم المحاسبة  –المراجعة أستاذ 
ت والددذي تاعددل مشددكورا باإلشددراف علدد، هددذا الرسددالةت نلقددد كددان رحدد  الصدددرت قندداة السددويس

سال الباحث لخ صبوراأ عل، الباحثت كما كان لتوصيات سيادتل بالر األ ر نى ل را  البحثت وخ ي
 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/    

 قناة السويسجامعة  –كلية التجارة  –الخاصة  ت أستاذ المحاسبةسبمً معروف عبد الرحٍم

لتاعلل بالموانقة عل، رئاسة لجنة المناقشة والحكم عل، البحثت جدزاا هللا خيدر الجدزا ت وأدام  -
 هللا عل، سيادتل الصحة والعانية.

ت أسدتاذ طبرق عبد العيبل محيبدكما يسعد الباحث أن يتوجل بالشكر للسيد األستاذ الددكتور/    

ت لتاعلل بالموانقة عل، اخشتراك نى جامعة عين شمس –تجارة عميد كلية ال –المحاسبة المالية 
 المناقشة والحكم عل، البحث.
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 مقدمة البحث
يواجه العالم في الوقت الحاضر مع نمووجج الننميوا الحوالي متون نيي رتينوينيي ننمووى ايولو  فوي أي 
النويوور مووي المووووارع الوايعيووا والنووي نعناووور أي وجوع ووا موووي المنوو مات معرضووا ل ن ووواع فووي المنووون اى 

النوان  نوي ال ريب، والوانيوا  وي متون ا الن ووث المن ايوع النوي نعوان  منوه ايتننوا فوي الوقوت الحاضور و 
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 

 Sustainableالمخ  وووووات واثناعاووووووات الضوووووارة وفيموووووا نووووورم اعوووووع ا  االننميوووووا المنووووونعاما  
Development  وقوووع نوووم اننمووواع مصوووو م الننميوووا المنووونعاما موووي قاوووى المجنموووع الوووعولي فوووي قموووا

امعنووو   ن ايوووا احنياجوووات الجيوووى الحوووالي عوي إ وووعار ح وووو  ايجيووواى  2991ايرض االارا يوووى نوووام 
 ال اعما في الحياة في مننوى ث ي ى ني المننوى الجي نعيش فيه .

ونعناوووور ال نوووورة اينانوووويا النووووي انيووووت ن ياووووا أجنووووعة ال ووووري الحوووواعي والعتووووريي  ووووي فنوووورة الننميووووا    
فووالاعض ينعامووى مووع  ،المعووانيومننووو   وم اوووم الننميووا المنوونعاما منعووعع اثنوونخعامات،المنوونعاما، 

الننميوا  يالجعيوع، والواعض يورى أ العوالميالنظام  ا نماماتالننميا المننعاما نرؤيا أخالقيا ننانب 
أنو وًاا صصوالح  مواا، أو ر الرأنومالي الصونانيواعيى مخن م نوي النمووجج  ننمويالمننعاما نموجج 

 .(2)لإلي اء ااحنياجاناا، وننامى الايتا والننميا أخواء ونورات  جا النموجج في نالقنه االايتا 

نووعاع إنوونرانيجيا وونيووا ل ن    نميووا المنوونعاما صحووعاث وقووع أعرنووت الحنومووا المصووريا أ ميووا نانووي واي
وذلك   ،النناغم ايي النيانات والخوو اثقنصاعيا واثجنمانيا ومنونات الايتيا المننونا فوي العولوا

نوم  لوجا ف وع .ا فك  صكالا ايجيكال الةادمكةبهدف توفير تنمية اقتصادية واجتماعية رشكيد  متوافةكة بي ي ك
نتوووونيى لجنووووا ل ننميووووا المنوووونعاما ننعوووواوي مووووع جميووووع ايووووورام ايخوووورى المعنيووووا مووووي أجووووى وضووووع 

 .متنرنا لعم يا الننميا المننعاما إننرانيجيا

وننول  ال جنا نعة ماام ننموى في اننماع النيانوات الوونيوا ل ننميوا المنونعاما وعمو  قضوايا الايتوا 
الوونيوا ل ننميوا المنونعاما، ااصضوافا  اصنونرانيجياقورار في قوانات الننميوا والخوعمات، ومراجعوا واي 

إلوو  النصووعي  ن وو  خوووو ومنو اووات ن ووعيم الووعنم ال نووي لجميووع الجاووات الوونيووا المعنيووا انح يوو  

                                      

ىً عديا الطي غا ةيبار قيبسن، "طيها  ايالمٍر ال لردسٌي  ليضااسر الحميرٌ  نلياعر اافيبت الخيراس قًي ارضٍي  لسديبن ال ىمٍي  الحميرٌ   -2 عمر الحطٍي

 االهيئة االابةة الخطيطةيلاالانيا ة ا المؤامر العربً اإلقلٍمًا احطٍه الظرنف المعٍشٍي  ليه لي ل ال ىمٍي  الحميرٌ المط اال  للمىبطق المط هاق  ا 

 . 3002الخبهررا اٌطمدر 
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الننميا المنونعاما، والن يويم والنصوعي  ن و  خووو العموى والنمويوى الم نرحوا موي ايمانوا ال نيوا وا وا 
ونحعيووع منانووا مصوور فووي مجوواى الننميووا المنوونعاما ن وو  منوونوى  يولويووات خوووو العمووى الوونيووا،

 .(2)المنظمات جات العالقا

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

ن ووو  تووورنات ال ووووا  الخووواف االمنوووا ما فوووي الننميوووا المنووونعاما موووي خوووالى العموووى موووع المووووظ يي 
والعموووالء والموووورعيي والمنوووا ميي والمجنموووع ننوووى لنحنووويي منووونوى المعيتوووا ا نووو وب يح ووو  أ وووعام 

 ويخعم الننميا المننعاما في آي واحع. المنا ميي 

ولم يعع ن يويم التورنات الم يوعة انوو  ايورا  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  

ايتووا اينموواى المعاصوورة، ومووي أاوور   ووج  الم ووا يم  خ وو  ايتووا نمووى قوواعرة ن وو  النعامووى مووع منتيوورات
م اوم  منتوليا التورنات  ف وع أصوام عور تورنات ال ووا  الخواف محوريوًا فوي نم يوا الننميوا، وقوع 
أعرنوووت التووورنات الم يوووعة االاورصوووا أناوووا غيووور مع ولوووا نوووي الايتوووا المحيووووا، وننااوووت إلووو  ضووورورة 

لو  ضوورورة نونويع نتواواناا لنتومى مووا  وو أنوور مووي النتواو ات اصنناجيوا، مووى المجنمووع والايتوا، واي
ايخج اعيي اثنناار ايضال  الوالووا النوي نرفاوا مج وع اينمواى العوالمي ل ننميوا المنونعاما و وي 

 . (1)النمو اثقنصاعي والن عم اثجنماني وحمايا الايتا 

نات ا نوه مجمونوا ويوصم المحنوى المع ومان  لإلفصواح نوي المؤتور المصوري لمنوتوليا التور    
يا االتورنا وخاصوا نمي المع ومات الني نحاوى إعارة الاورصا أي نرن اا إل  مخن م ايورام المع

اثجنمووواني وح وووو  وايعاء المنووونومريي فوووي ايورا  الماليوووا اتووو ي منووونوى الحونموووا وايعاء الايتوووي 
لتوورنات نوقعووات اصعارة اصننوواي، ون وو   ووجا اينوواع يوووفر المحنوووى المع ومووان  لمؤتوور منووتوليا ا

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

                                      

نلىهجٍي  إعيااا اللجى  الوطىٍ  لل ىمٍ  المط اال ا  وحو إضي رااٍجٍ  نطىٍي  لل ىمٍي  المطي اال ي نمٍخي  إطيبس اإلضي رااٍجٍ  الوطىٍي  لل ىمٍي  المطي اال   -2

 .3002ا سئبض  لجلص الوزساءا جمهوسٌ  لصر العربٍ ا نزاسر الانل  لشئون الدٍئ المؤشرات لهب ا 
ا. قؤاا لحما عٍطىا   المطئولٍ  االج مبعٍ  للخطبع الفبص قً لصر ي اساض  "بل  اطدٍخٍ  لخٍبش ناخٍٍر المطئولٍ  االج مبعٍ  -1

 .00-0اص 3000للمطئولٍ  االج مبعٍ  للشردبتا نزاسر االض ثمبس ا الخبهرر ا لبسشا للشردبت    المؤامر الطىوي الثبلث 
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نونومار الموالي ن و  ونوي اعثلوا اصتوارات النوي نعننواا قوعرة ايعاء الحوالي مجمونا مي مح  وي اي
 ن   النناؤ اايعاء المنن ا ي. 

 The Stakeholdersت ن ووو  نظريوووا أصوووحاب المصوووالم وينوووننع مؤتووور منوووتوليا التووورنا   

theory والني ننف ن   أي الاعم اينانوي لمنظموات اينمواى ينمووى فوي نوليوع ونعظويم ال يموا ،
 نماموووا االعم يوووات النوووي ن ووووم منظموووات اينمووواى انن يوووج ا لنح يووو  ألنوووى توووخف أو جمانوووا ناوووعى 

 مالء والعام يي والمجنمع ننى.أ عافاا موى حم ا اينام والم رضيي والمورعيي والع

ووا ووًا لاووج  الح ووات  ناوور  متوون ا المواءمووا اوويي النظريووا والنوايوو . فع وو  صووعيع النظريووا، نظاوور    
متن ا نناليم الونالا الني نن خف في نو ود اصعارة وقوعرناا ن و  نح يو  مصو حا المنوا ميي فوي 

 ووجا النوو ود فووي المع ومووات الم صووم نوون رار التوورنا ومعووعثت نمو ووا المنوقعووا مووي خووالى نرجمووا أ
والايتيووا  انناووا االن ووارير الماليووا ل توورنا،  ووجا اجانووب أي المحنوووى المع ومووان  ل منووتوليا اثجنمانيوو

وحونما التورنات ن  وع قيمناوا فوي ظوى فرضويا النوو  النومء ينوه ث يمنوي نح يو  ميو ة مع ومانيوا 
 .(2)يي مي المنعام يي في النو  

النواي  فإي المتون ا فوي معالماوا نصوام أنوور نتواانًا لوجووع أورافوًا منعوععة موي  أما ن   صعيع   
المنووونومريي فوووي ايورا  الماليوووا نخن وووم قوووعراناا فوووي النعايووور الوووعقي  لإلتوووارات النوووي نرنووو اا اصعارة 
االن ارير الماليا ل ترنا، ون   نحويى ن د اصتارات إل  مع ومات جات قيما اقنصاعيا يعووى ن ياوا 
فوووي ن يووويم المحنووووى المع وموووان  لمنوووتوليا التووورنات ننوووع أي نعوووعيى للنوووعار النووووقيا فوووي اورصوووا 
ايورا  الماليا. ننع ا نظار أخواء النناؤ وينولع ما يعرم اايرااح الم اجتا، واالنالي فإي الن ارير 

منوا ميي والوانيوا الماليا ناعم إل  الن ريور نوي ونالوا اصعارة النوي نحموى منوتولينيي ايولو  نجوا  ال
نجووا  المجنمووع لنح يوو  اي ووعام اثجنمانيووا، ولووجلد فووإي الرنووالا المحانووايا نمنووع لنتوومى اصفصوواح 
اثخنيوووواري نووووي اينتوووووا الايتيووووا والمنووووتوليا اثجنمانيووووا ومنوووونوى حونمووووا التوووورنات الم يووووعة فووووي 

 .(1)الاورصا 

اور  ومرن  الموعرييي المصوري فوي وقع أو  ت الاورصا المصريا االنعاوي مع مؤننا ننانعرع أنع 
المؤتووور المصوووري لنصووونيم أعاء التووورنات الم يوووعة فوووي الاورصوووا المصوووريا فوووي  1222موووارع  12

                                      

0
ا.ج ل العداا    االمٍر المعلولبت المبلٍ  المىشوسر على لضعبس األضهري اساض  "اث ببل طدٍق على ضو، األضهر الطعواي  ا لجل  دلٍ   -

 .10-20اص3االعاا3002اسٌ ا المجلا الثبوًا جبلع  اإلضكى –ال جبسر للدحوث العلمٍ  ا دلٍ  ال جبسر 
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 
رنات موع اي وعام الننمويوا الترنات، والجي يعوع فرصوا جيوعة لعرانوا موعى اننوا  انونرانيجيات التو

ل عولووووا، وأيضووووا ن يوووويم أعاء التوووورنات االننوووواا ل محوووواور اينانوووويا لمنووووتوليا التوووورنات والنووووي نتوووومى 
الحونما ومحاراا ال ناع والح اظ ن   الايتوا والمنوا ما فوي ننميوا المجنموع والمحافظوا ن و  ح وو  

ر أوى عولووا نرايووا وأفري يووا فووي المنعووام يي مووع التوورنا مووي العووام يي والمووورعيي، لننوووي اووجلد مصوو
 .(2)نواي   جا المؤتر، والواني ن   مننوى اينوا  الناتتا 

 اينووووا وانووواء ن ووو  جلووود نووون خف متووون ا الاحوووث فووو  الووون ف التوووعيع فووو  العرانوووات ن ووو  منووونوى 
 المنوووتولياا نموووت ااحوووث ون يووويم العالقوووا اووويي المؤتووور المصووورى ل حونموووا و  النووو  المن عموووا والناتوووتا

وقيمناووووا النوووووقيا، ومووووي وووووم نرنوووو  الننوووواؤى  ل منتوووو ةالمووووال   ايعاءن وووو   وأووووور اثجنمانيووووا والايتيووووا 
 المسئوليةهل توجد عالقة جوهرية ذات تأثير معنوي بين حوكمة الشركات و اثنان  ل احث فو   

 البيئية وبين االداء المالى لممنشاة وقيمتها السوقية؟ المسئوليةاالجتماعية و 

 ال رنيا الناليا  اينت اوين ر  مي  جا النناؤى 

مووا  ووي قوانووع ومعووايير حونمووا التوورنات النوو  لاووا نوو وير  ووام ن وو  ايعاء المووال  ل منتووو ة  -2
 وقيمناا النوقيا؟

اثجنمانيوووا النووو  لاوووا نووو وير  وووام ن ووو  ايعاء الموووال   المنوووتوليامووا  وووي م ووواييع ومؤتووورات  -1
 ل منت ة وقيمناا النوقيا

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

  ي يالني ننع   امتن ا الاحث مرناا نرنياًا  منيًا نما  الناا ا وفيما ي ي أ م العرانات

 

 

 
                                      

0
لمبسضبت المطئولٍ  االج مبعٍ  ناإلقصبح عىهب ي وحو بٍئ  اىبقطٍ  لط اال    الميؤامر المردس المصري لمطئولٍ  الشردبت)( ا   قٍبش -

 .3000الطىوي الثبلث للمطئولٍ  االج مبعٍ  للشردبتا نزاسر االض ثمبسا الخبهررا لبسشا 
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رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 عفــام مبــار  1

 (1)محمد
الننميووووا  ي ووووج  العرانووووا مراجعووووا وقيوووواع الن ريوووور نوووو ووووعفت  2005

المنوووووونعاما فووووووي إوووووووار المنوووووو لا المحانووووووايا فووووووي التوووووورنات 
 .الصنانيا

إلوو  ضورورة الووعنوة إلووي نوايو   ووجا النووو  ونوصو ت العرانووا 
مووي المراجعووات فووي مصوور، ونووجلد ضوورورة ال يووام ام يووع مووي 
الاحووووووووث الع ميوووووووا ل منوووووووا ما فوووووووي صوووووووياغا معوووووووايير لن ووووووود 

اجعا، والم ارنا ايي العوى المخن  وا وال وانوات المخن  وا المر 
 .وقيما  ج  المع ومات لمنخجي ال رارات

د مـــحمبشـــر د.  2
 (1)وفقم

الننميوووا قيووواع  ني يوووا المنوووانعة فوووي إلووو   وووج  العرانوووا  وووعفت 2007
 .الترنات اصنناجيانناا في  اصفصاح و المننعاما

نمووووووجج م نوووورح لنحعيووووع رأع المووووواى  ونوصوووو ت العرانووووا إلوووو 
ايموووووى المو ووووب لنح يووو  الننميوووا المنووونعاما فوووي التووورنات 
اصنناجيووووا، نمووووا أوصووووت العرانووووا إلوووو  انووووه يجووووب أي ناووووعم 

، لح ووووواظ ن ووووو  اصنناجيووووواا إلووووو  التووووورنات، اصوووووورة رتينووووويا
وينو ووب جلوود وجوووع مؤتوورات نافيووا، وراواووا مووع المؤتوورات 

(.واوووجلد اون عيً  اننوووه ماعًيووواثقنصووواعيا مووووى اصننووواج )معاووور 
يمنوووووي اصفصووووواح نوووووي اثرناووووواو اووووويي النتووووواو اثقنصووووواعي 

 والنتاو الايتي ضمي ن ارير الايتا الني نصعر ا الترنات.

                                      

0
لجل  لقب، جاٌار للاساضيبت ال جبسٌي ا ا  الل  المحبضدٍ ـطبس المطإلراجع   نقٍبش ال خرٌر عه ال ىمٍ  المط اال  قً ا  عفبف لدبسك لحما-

 .3002العاا الثبلثا اجبلع  المىوقٍ 
موف ،  المحاناا ني الننميا المننعاما موي منظوور التورنات اصنناجيوا ، احوث م وعم إلو  الموؤنمر الع موي والوعولي النونوي  اتر محمع   -1

 .1222النااع إعارة المخاور واقنصاع المعرفا، ايرعي، 
 
 
 

http://iefpedia.com/arab/?author=1
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رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

مــــــروة   حمــــــد  3
 (2)متولي حسن

لانووواء ن يووويم اثنجا وووات المعاصووورة إلووو   وووج  العرانوووا  وووعفت  2008
مووعخى ل محانووواا اصعاريوووا الايتيوووا فوووي ظوووى اث نموووام المن ايوووع 
االننميوووووا المنووووونعاما، ونوووووجلد انووووواء موووووعخى م نووووورح لنوووووووير 

 المحاناا اصعاريا الايتيا

إلووي أي انخوواج ال وورارات الن ي ووا ااثنوونخعام ونوصوو ت العرانووا 
ايموووووى ل موووووارع الايتيووووا المناحووووا ا نوووو وب يحووووافظ ن وووو  الايتووووا 

الوايعيوووووووا ويح ووووووو  المعوووووووعثت المنوووووووناعفا ل ننميوووووووا والمووووووووارع 
المنوووونعاما يعنمووووع ن وووو  المع ومووووات المحانووووايا الايتيووووا النووووي 
نوفر ا المحاناا اصعاريا الايتيا، نجلد فوإي المحانواا اصعاريوا 
الايتيا  ي مرح ا جعيوعة موي مراحوى نووور المحانواا اصعاريوا 

اريا ولني مي فاي ن وم ا عاء الوظاتم المعناعة ل محاناا اصع
 منظور ايتي.

د. يونس حسن  4
عقــلد د. جمــال 

 (1)عمى محمد

قيواع منونوى إعراد المنونومريي إل  ني يا   ج  العرانا  عفت 2010
فووووي الاورصووووا المصووووريا ل محنوووووى المع ومووووان  لإلنووووالي نووووي 

 المؤتر المصري لمنتوليا الترنات.

أي  نووووووواد إعراد امنووووووونوى مرن وووووووع  ونوصووووووو ت العرانوووووووا إلووووووو 
لمنونوووووات المؤتووووور المصوووووري لمنوووووتوليا التووووورنات موووووي قاوووووى 
المنوووونومريي فووووي ايورا  الماليووووا فيمووووا نووووعا عور المؤتوووور فووووي 
ن يوووووويم ن وووووواءة النيانووووووات النتووووووتي يا واثنوووووونوماريا والنموي يووووووا 

                                      

يو  أ وعام الننميوا المننعاما عرانوا  عاريوا الايتيوا  امنظموات اينمواى لنح صا النوووير المحانواموعخى  م نورح ، موروة  أحموع حنوي منولي -2
 .1222،  مج ا الاحوث الماليا والنجاريا، ن يا  النجارة ااورنعيع، جامعا  قناة النويع، الععع ايوى   نظريا نواي يا

3
ل مؤتر المصري ل منتوليا  المع ومان ع. يونع حني ن ى ، ع. جماى ن   محمع،  قياع مننوى إعراد المننومريي ل محنوى -
عارة اينماى ESGثجنمانيا والايتيا وحونما الترنات ا جامعا  –  عرانا إخنااريا    مج ا العرانات والاحوث النجاريا   ، ن يا النجارة واي

 .1222، 34-2م ح  الععع الرااع، ف –ح واي 
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ل توووورنا، وأنووووه ث نوجووووع فوووورو  اوووويي المنوووونومريي فووووي ايورا  
فصواح نوي المؤتور المصوري لمنوتوليا الماليا ات ي أ ميا اص

 الترنات. 

رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 

5 Roberts 

Sally(2) 
 اننوورام نووعم أنووااب ن وو  النعوورم إلوو  العرانووا  ووعفت  ووج  2006

 في الايتيا اثلن امات اعناصر الترنات ايمرينيا مي النوير
 .الماليا ال واتم

 المنوووونمر فوووووي الن ايووووع رغووووم أنووووه إلوووو  العرانووووا خ صووووت وقووووع
 لوووووعى الايتوووووي الووووووني و يووووواعة الايتيوووووا، والنتوووووريعات ال ووووووانيي
 مووي  نوواد نجووا الً  أي إث الماليووا، اووال واتم المانمووا ايووورام

 ن وير ووووان   ومووووعى العناصوووور ن وووود ا  ميووووا المحانووووايي قاووووى
 المحانوووووايا اصرتووووواعات وجووووووع عوووووعمل جلووووودو  الماليوووووا، ال وووووواتم
 .اثلن امات ن د وقياع ون عير لنحعيع النافيا

6 El sayed 

and 

Paton(3) 

 ل توورنات المووالي ايعاء أووور اخناووار إلوو  العرانووا  ووعفت  ووج  2007
 .التوورنا حيوواة اووعورةموورورًا  ل توورنا الايتيووا النيانووات ن وو 
نح يووى  خووالى مووي النجرياووي الموونا  العرانووا انوونخعمت ول ووع

 اريوانيوووووا تووووورنا 112موووووي  لعينوووووا الماليوووووا ال وووووواتم وفحوووووف
 الموووووووووالي ايعاء اووووووووويي العالقوووووووووا اتووووووووواي ثخنيوووووووووار ال وووووووووروض

 .الايتيا والنيانات

                                      

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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 اخمووع نموور التوورنا حيوواة عورة أي إلوو  العرانووا خ صووت وقووع
الماوووووعتي،  النموووووو أو المتووووورو  ن وووووعيم و ووووو  )مرح وووووا مراحوووووى
 موووي المن ايوووع، النضووووج، الحصووواع، الخوووروج النموووو أو النونوووع

 النو  (.

رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 

7 Gokarn, 

Subir(0) 
مناجيووا انوواء المؤتوور  ن وو  النعوورم إلوو  العرانووا  ووعفت  ووج  2007

العرانوووا أي المؤتووور  وأوضوووحتالانوووعي لمنوووتوليا التووورنات، 
ي ووووويع منووووونوى إفصووووواح التووووورنا موووووي أعاتاوووووا فوووووي مجووووواثت 

 .المنتوليا الايتيا واثجنمانيا وحونما الترنات

أ مينوووه فوووي ن يووويم المؤتووور لوووه  اي إلووو  العرانوووا خ صوووت وقوووع
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، 

النوونمراريا فووي واالنووالي  يوواعة مايعاناووا ايموور الووجي يؤ  اووا ل
المنوووون اى نووووالوة ن وووو   يوووواعة اصقاوووواى نحووووو اثنوووونومار فووووي 

 أناماا مما يؤور إيجاايًا ن   مرن  ا المالي. 

8 Peter and 

Mark(3) 
قيوووواع الننميووووا المنوووونعاما، حيووووث  إلوووو  العرانووووا  ووووعفت  ووووج  2007

أوضووووحت أي  نوووواد والوووووا منونووووات أنانوووويا لنوضوووويم فنوووورة 
، حمايا الايتوا، النمو اثقنصاعي) الننميا المننعاما أث و ي

 .(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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 ناحيوا اثقنصواعيا واثجنمانيوا لاي  إلو  العرانوا خ صتعوق
أاعاعا ثاع أي ينم مناقتناا في نيانيات الننميوا المنونعاما، 
نمووا أي  نوواد  ووعم أنانووي مووي وراء الننميووا المنوونعاما إث 

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

 .ف  الترنات ااعفاالنيانات الإلي 

رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 

9 Smith(0) 2007   موووووى العواموووى اعوووض أووووور اخناوووار وووعفت  وووج  العرانووووا إلووو 
 ،النوام نوعر فويالنتيور  ،ايعاءالموالي ،الصونانا وايعوا

 ن   الم نيا  ينى ،الماى أنوا  ضتوو ،ال انونيا النناليم
 النوووووونويا الن ووووووارير فووووووي اثخنيوووووواري اصفصوووووواح الايتووووووي قوووووورار

 .نواثلماور اورصا في الم يعة ل ترنات

 نافووا اوويي إيجاايووا يوجعنالقووا انووه إلوو  العرانووا خ صووت عوقوو
، المالي ايعاء فيمانعا اصفصاح الايتي وايي الناا ا العوامى
 واينوووواا ايناوووو نوووو ايا نالقووووايوجووووع  أنووووه العرانووووا أوانووووت حيووووث

 .المالي يا الترنات لعى صفصاح الايتي

10 Baron(3) 2008  المنووووتوليا نظريووووا ون نووووير ن ووووعيم  ووووعفت  ووووج  العرانووووا إلوووو 
 التورنات عور ايي نوضم العالقا الني ل ترنات اثجنمانيا

 التورنات و العاما المم ونا ل مجنموع الن ع ن   الح اظ في
 ننحوووووعع النوووووي اثجنمانيوووووا الن  وووووات واووووويي جانوووووب موووووي ننوووووى

                                      

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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 الايتيا مي جانب أخر. اصعارة اوانوا

  ووي المنافوو ت و الحووواف  نظووم أي إلوو  العرانووا خ صووت عوقوو
 الايتووي اصفصوواح ن وو  قوورار نووؤور النووي الاامووا العوامووى احووع

الايتيوووووووووا  اال ضوووووووووايا التووووووووورنات ا نموووووووووام أياثجنمووووووووواني، و و 
 مااتورة التورنا منافو ة إلو  العموالء يوعفع نووم واثجنمانيوا

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

رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 

11 Henri and 

Journeault(

0) 

 خصواتف اعض ايي العالقا اخناار  عفت  ج  العرانا إل  2008
  ينوى ،المنتواة الماعتيوا ل تورنا، حجوم اصننرانيجياة ) المنت

 خووالى مووي ل توورنات الايتووي ايعاء نووي واصفصوواحالم نيووا(، 
 ايتوورام) موووى  الايتوي ايعاء ي اتوو المؤتورات مجمونوا مووي

، التورنا إننرانيجيا في المننمر النحنيي ى،التناو  ومنااعا
 ايعاء نوووي خارجيووا مع ومووات نوووفير، ال وورارات انخوواج نووعنيم
 . الننعيا الصنانيا ( ف  الترناتالايتي

 ونوصوووويى نووووعنيم مووووي ثاووووع انووووه إلوووو  العرانووووا خ صووووت عوقوووو
 نموووا المنتووواة نافوووا أنحووواء ناووور ل منتووواة الايتيوووا اصنووونرانيجيا

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

 .ل ترنا

12 Yamaguchi(

0) 
النوو  نووم  ل توورنات الايتووي ايعاء أي  ووعفت  ووج  العرانووا إلوو  2008

 لوإلعارة Nikkeiمؤننوا  نوي الصواعر حنب النرنيوبقياناا 

                                      

1
- Henri, J. and M. Journeault. (2008) Environmental performance indicators: Anempirical study of 

Canadian manufacturing firms. Journal of Environmental Management .Vol. 87: 165–176. 
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 وجلوود مووي، التوورنات لاووج  نووامأي أنووعار ن وو  يووؤور الايتيووا
ايانوات  ن وي اثننمواع نوم النو ، وقع نموجج اننخعام خالى

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

 يووووؤور ل توووورنا الايتووووي ايعاءوقووووع خ صووووت العرانووووا إلوووو  أي 
 رع ينوي ةوناع اينام، أنعار ن   ومااترة إيجاايا اوري ه

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

رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 

13 Ivan(3) 2009  اعوووض اصرتووواعات لصوووياغا ننووواوى   وووعفت  وووج  العرانوووا إلووو
 إوار لمحاناا الننميا المننعاما.

ن ريووور الننميوووا المنووونعاما وقوووع خ صوووت العرانوووا إلووو  نحنووويي 
والخصوووواتف النووووي يجووووب أي ننوووووافر فووووي  ووووجا الن ريوووور موووووى 
التووووووو افيا، والن نيوووووووع المنووووووون ى، وقاا يوووووووا مع وموووووووات الن ريووووووور 

 ل مراجعا.

نموووا أوصوووت العرانوووا اوووإجراء الم يوووع موووي اياحووواث فوووي  وووجا 
 .الصعع لن صيى المحاناا ني الننميا المننعاما

14 Jacobs 

Brian (0) 
 ايورا   نووو  فعووى رع وايعووا قيوواع  ووعفت  ووج  العرانووا إلوو  2010

 فتنوويي نجووا  ل توورنا الايتووي ايعاء اصنووالي نووي نجووا  الماليووا

                                                                                                             

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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 ني الترنات نصريحات و   ايول  ال تا، ايعاءالايتي مي
الوانيووا  (، ال توواCEISاالتوورنات ) المنع  ووا الايتيووا الماوواعرات

 الايتيوووا نوووي الجووووات  والتوووااعات التووورنات نصوووريحاتو ووو  
 .(EACS) الترنا ن ياا نحصى  الن

 أنووووور نوووواي النووووو  فعووووى رعوقووووع خ صووووت العرانووووا إلوووو  اي 
نوصووو ت  نموووا(، EACS)( نوووي CEISنجوووا  ) وقووووة إيجاايوووا
 اً نوووو وير  لاووووا نوووواي النصووووريحات أنوووووا  اعووووض أي إلوووو  العرانووووا

 نخ يض ننواا ني اصنالي موى النو  فعى رع ن  ًا إيجااي
 الم عمووووا وال وووورف الموووونم نووووي اصنووووالي ونووووجلد اصتووووعانات

 فوي نايورة ن ياوا  يواعة نرنب والني االترنات العام يي للفراع
 .لاج  الترنات اينام أنعار

رقم 
 مسمسل

 نتــــائج الدراســــة السنة اسم الباحث

 

15 Kang 

Kyung(3) 
 للنتوووووا الم صوووو ا اآلوووووار ووووعفت  ووووج  العرانووووا إلوووو  قيوووواع  2010

( CSRل تورنات ) ل منوتوليا  اثجنمانيوا والن ايا اصيجاايا
Corporate Social responsibility  الموالي ايعاء ن و 

 .ل ترنات

 انوووونرانيجيه لواضووووع يناتووووي أنووووهوقووووع خ صووووت العرانووووا إلوووو  
 إ اء إمنانيووا حووجراً  ينوووي أي ل توورنات اثجنمانيووا المنووتوليا

 وخاصووووا المصوووو حا أصووووحاب ( ن وووو CSRأنتوووووا ) نوووو وير

                                                                                                             

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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 .الترنا انام قيما ن   جلد يؤور أي يمني لما المننومريي

16 Scerri(0) 2010  نوضوويم واواووات أ ميووا وجووعوى وجوووع  ووعفت  ووج  العرانووا إل
مووونا  ي وووووم اووووالم ج اوووويي الموووونا  النمووووي والنوووووني فووووي رنووووم 

 .نيانا ونواي  الننميا المننعاما

 وووجا المووونا  ينووونخعم نمووووجج أي  وقوووع خ صوووت العرانوووا إلووو 
وجلووود لانووواء نظوووري فوووي نحعيوووع مؤتووورات الننميوووا المنووونعاما، 

مؤترات نونيا لنح ي  الننميا المننعاما. فالمؤترات النميوا 
 والنونيا جات أ ميا نايرة ل ياع  ج  الننميا.

 
 :التعميق عمى الدراسات السابقة

 عرانات الناا ا ينضم أي معظوم  وج  العرانوات نناولوت ف وو المحانواا نوي الااحث ل مي اننعراض
وار وا اصو ا ناموا وأ ميناوا فوي قيواع أعاء المنتو ة الننميا المنونعاما موي حيوث  نعري اوا وأ وعافاا واي

ن و  الننميوا  في انجا  نح ي   ج  الننميا، ولم ننعرض ل ياع لمؤتر المصر ى لمنتوليا الترنات
المنوونعاما أو الضوواو المووالي ل توورنات النووان  نووي  ووجا ال يوواع، و ووو مووا نووي وم اووه الااحووث فووي  ووج  

 .العرانا

 :هدم البحث

 نم يوا ياعم  جا الاحث إل  اناء نموجج م نرح ل ياع المؤتر المصري لمنتوليا الترنات ن     
تورنا نمووى  22لعينوا منونوا موي  ،وجلدالاورصا المصريا المال  لاج  الترنات المنج ا ف  عاءثأ

 توورنا أخوورى مووي خووارج المؤتوور، وجلوود 22، وجميووع توورنات المؤتوور الم يووعة االاورصووا المصووريا
التورنات  منوتوليان وير منونات المؤتر المصرى للنحعيع ، 1221، 1222، 1229ال نرات ى خال

 . اج  الترناتلالضاو المال   قياعن   

 

                                      

1-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. 

http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/083


 المقدمة

 15 

ا: همية البحث

النوي نننواوى قيواع المؤتور  –في حعوع مع وموات الااحوث  -يعنار  جا الاحث مي أواتى اياحاث   
، وننموي أ ميوا  وجا الاحوث فوي المال  لاج  التورناتن   ضاو ايعاء المصري لمنتوليا الترنات 

 الايتا المصريا في الن او الناليا 

 لمؤتور المصوري لمنوتوليا التورناتقيواع اوور ايعنار مي الاحوث ال  ي وا النوي نننواوى موضوو   -2
 .المال  عاخى  ج  الترنات ضاون   نم يا ال

 اى الخاف في الننميا المننعاما.ينواف  موضو   جا الاحث مع النوجه العالمي لعور رأع الم -1

اثجنمانيووووا  المنوووتولياينوووا م  وووجا الاحوووث فوووي النعووورم ن ووو  واقوووع اصفصووواح اثخنيووواري نوووي  -2
 .الترنات حونماوقوانع ومعايير  االايتي المنتولياو 

لا نوووي وضوووع المعوووايير المحانوووايا فوووي مصووور  وووجا الاحوووث فوووي إموووعاع الجاوووات المنوووؤو ينوووانع  -3
 فووي نووووير إوووار إنووعاع ونوورض الن ووارير الماليووا لنوووفير المع وموواتاالمع ومووات النووي ننووانع م 

وضووواو  امنوووتولياناا اثجنمانيوووا والايتيوووا وحونموووا التووورنات الوفووواء فوووي التووورنات النوووي ننوووانع
 .عاخى  ج  الترنات ايعاء المال 

 :ض البحثو فر 

   ال رض النال يعنمع الاحث في نح ي   عفه ن   اخناار معى صحا    

  الرئيسي فرض البحث

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 

   األول الفرعى الفرض

اوويي المؤتوور ال رنووي ل وانووع ومعووايير حونمووا التوورنات واوويي ضوواو  يوجووع نوو وير معنوووي إيجووااي
 ايعاء المال  ف   ج  الترنات.
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  الثاني الفرعى الفرض

اثجنمانيوا واويي ضواو ايعاء الموال   ل منوتولياايي المؤتر ال رني يوجع ن وير معنوي إيجااي 
 ف   ج  الترنات.

  الثالث الفرعى الفرض

الايتيوا واويي ضواو ايعاء الموال  فو   وج   ل منوتولياايي المؤتور ال رنوي يوجع ن وير معنوي إيجااي 

 الترنات. 

 :حدود البحث

ن و  نم يوا المؤتور المصوري لمنوتوليا التورنات  وورألما ناي الاوعم موي الاحوث  وو قيواع        
 :يتعرض إلي ما يمي لن، فإي حعوع الاحث ننموى في نونه الضاو المال  ف   ج  الترنات

 .ممارنات منتوليا الترنات غير الم يعة االاورصا  -2

 قياع ن اءة الاورصا المصريا للورا  الماليا اعثلا المؤتر المصري لمنتوليا الترنات. -1

 متنالت قياع المؤتر المصري لمنتوليا الترنات إث فيما يعنم موضو  الاحث. -2

 :منهج البحث

 ضووواوالتووورنات ن ووو   منوووتوليانح ي وووا لاوووعم الاحوووث ووصووووًث لمعرفوووا نووو وير المؤتووور المصووورى ل   
 المال  لاج  الترنات. فنوم يعنمع منا  الاحث ن    ايعاء

والني يعنمع فياا الااحث ن   الننااات وايعايات في مجاى الاحث، وجلد اترض  :الدراسة النظرية
 نح ي اا واثنن اعة مناا في صياغا الجوانب النظريا لاجا الاحث.

اننمعت العرانا الميعانيوا ن وي نصوميم قاتموا انن صواء لايانوات فع يوا نوي موعى  :الدراسة الميدانية
 المنوووتوليااثجنمانيوووا،  المنوووتوليارى )قوانوووع الحونموووا، نوايووو  التووورنات لمنونوووات المؤتووور المصووو

 إنووعاعالايتيووا(، قووام الااحووث اإنووعاع ا ونو يعاووا ن وو  التوورنات النووي نتووم اا نينووا الاحووث، ونووجلد 
المال  عاخى  ج  التورنات. ول وع نوم  ايعاء ضاو )نموجج عواونت( وجلد ل ياع نم يا نمينموجج 

ليب اصحصوووواتيا المنانوووواا، واننموووواعًا ن وووو  ح مووووا الاوووورام  اخناووووار فووووروض الاحووووث اانوووونخعام اينووووا
 (SPSS)اصحصاتيا.
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 :خطة البحث

 سوم ينقسم البحث إلى ثالثة فصول كاآلتي:
 : المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامة.الفصل األول
 :الدراسة الميدانية. الفصل الثاني
 لمشركات.:الضبط والقياس المالي الفصل الثالث

 .الخالصة والنتائج والتوصيات

 المراجع.
 مالحق البحث
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 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 

لضرضر ف  النمتقع  القريب، وال رجية    نركمة التموث النتزايا الت  تةرجى نجه عيتتجر ف  الوتت ا
والجييرتع  ييي الكييي الكعييير نييي النرم ييرت الضييررة التيي  ججتجفيير، وجتيجيية لييتل  فقييا أمييفنت الضيي وط 
النتزايييياة لمت كيييير فييي  ذييييرنة جنيييوتج لمتجنيييية يضيييرفظ  ميييى النيييوارا الطعيةيييية النوجيييواة لؤلجيييير  
  القرانييييية، ويقمييييي  نيييييي النرم يييييرت واالجعةر يييييرت الضيييييررة وفينييييير  ييييير  عةيييييا ر  عرلتجنيييييية النميييييتاانة

Sustainable 6Development  وتيا تيي ا تنيرا نذيطمت التجنيية النميتاانة نيي تعي  النجتنيو
عنةجييى  تمعييية اضتيرجييرت الجييي  الضييرل  اوي   يياار  2991اليياول  فيي  تنيية األرض عرلعرازييي   ييري 

 .  ضقوق األجير  القرانة ف  الضيرة ف  نمتوى ال يق   ي النمتوى التي جةيش فيه
التنمية االتةتاتي ةتاااتيت ةتجاال ية امتاانة لماو  ف  الوتت الضرضر أ نية كعييرة و ي  وتضت  التجنية الن

، وتقييوي النجرييدت عيياور اإلضةةدادا رةةندجاال يةةت االرتنمةة اةيةةتاتي يةة اااتيت تت ةةتأو  الاتضةةدان ااالتضةةاي 
رييركرت كعييير فيي  تضقيييق  ييتة التجنييية وفقًيير لن فييوي نواطجيية الرييركرت، وجتيجيية لييتل  ظفيير أ نييية   ييااا ال

لتقرييير التجنييية النمييتاانة والييتي يوضييت نءرييرات األااا االتتذييراي واالجتنيير   والعيتيي  لمرييركرت تجييرة 
 .تضقيق  تة االمتاانة

وتةتعيييير ال كييييرة األمرمييييية التيييي  عجيييييت  ميفيييير أججيييياة القييييري الضييييراي والةرييييريي  يييي  فكييييرة التجنييييية   
فييرلعةض يتةرنيي  نييو  ،النةييرج ونتجييوع  ت،ون فييوي التجنييية النمييتاانة نتةيياا االمييتراانرالنمييتاانة، 

التجنيية  الجاييا، واليعةض ييرى أي الةيرلن الجظري  ا تنرنرتالتجنية النمتاانة كرءية أربلتية تجرمب 
أميموًعر إلذيبلح  نيرع، أو ر الرأمينرل  الذيجر  وعاي  نرتم   يي الجنيوتج  تجنويالنمتاانة جنوتج 

 .(2)لئلي را عرضتيرجرتفر، وتكرن  العيتة والتجنية أرطرا و  رات  تا الجنوتج ف   بلتته عرلعيتة 

 وأذضربالرتيمية لمنمت نريي ونير ي ني النمترانيي  األااةتةا القواتي والتقررير النرلية لمرركرت و 
تمي  التقيررير  أي جير  ات يرق  أذيعت نير اإل عيتية  ف النذرلت التررت القرارات. ونو الت ير المريو 

  ليىوظفيرت الضرجية  ،الضرضيرالوتيت  في النتةااة لقينية النجري ة  األعةراال تةعر عذورة كرفية  ي 
اارة يييييي نةمونيييييرت نيييييير نرليييييية لترييييين  تضيييييرير ن ييييي  االميييييتاانة وضوكنييييية الريييييركرت،  اإلفذيييييرح  وا 

العيتييية واالجتنر ييية. ون يي   ييتة القضييرير ال ت طيفييير  األ يياا تضقيييق  فيي النرييرطر، واور النجريي ة 

                                      

1
لةا رَر ل ثرررح لحس بمَررللحسيررراٍلل- بٌلعلررملحسنرر فالوررحسنل ررحثيرلانررراليةررإلدَالحس حاريٍررللسرراسحثنلحسيررراٍلليسررمعألحةنررحتلحسةرراحثل رٌر عمررالحسينرَر

 حاجعل حبق.لحسمن مححللسلمبحطقلحسمن هم ليا
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 اإلفذرح  لى ي تطور  والعيت  االجتنر   اإلفذرح أ نيةوني  جر ظفرت  ،القواتي والتقررير النرلية
 .(2) ي التجنية النمتاانة

االتتذيراية تةتعر التجنية النمتاانة ني الن ر يي الت  جرلت ك يرًا ني اال تنري مواا ني الجرضية و    
، والنم يييت لمجظييير أي  جييير  جيييارة فييي  الاراميييرت التييي  تجروليييت أو االجتنر يييية أو نيييي الجرضيييية العيتيييية

الجيواض  النضرمييعية الررذية عرلنضرمييعة  ييي التجنيية النمييتاانة ميواا نييي ضيييث نياار  القيييرس التيي  
الطريقة الت  يتي التقرير ، وكتل  ة فينر يتةمق عرلتجنية النمتاانةينكي أي تمتراي لقيرس أااا النجر 

عفييير  يييي جتيييرتع تلييي  القييييرس لةيييرض النةمونيييرت النرتعطييية ع ميييفرنرت النجرييي ة فييي  نجيييرالت التجنيييية 
 . (1)النمتاانة 

و يو نير  ير  عقنية  –ف  ريوايوجيرجيرو  2991وتا عاأت األني النتضاة ني ربل  نءتنر ر  ري    
عةوي اولييييية  ميييييى وجيييييوا ضرجييييية لقييييييري عرال تنيييييري عفيييييتا النذيييييطمت ، ووافقيييييت نرتييييية ومييييي –األرض 

، وتيا ترتيب  ميى تلي  ظفيور و ي  ونطرلعية جنييو أ نرلفيرالنررو رت عانع التجنية النميتاانة في  
نيييي  ييياة جفيييرت عييي ي تةتييير  النجريييدت عنميييءوليتفر  يييي الض يييرظ  ميييى العيتييية وضقيييوق الةيييرنميي عفييير 

رنت الةايا ني النجردت عتطعييق وجتيجة لتل  تى ضق األجير  القرانة ف  النوارا، والنمتفمكيي و م
 ، األنييير اليييتي يةجييي  ضيييرورة تيرنفييير عقييييرس األجريييطة تات النضييينويرت التجنيييية النميييتاانةننررمييي

 – 2996، واميتجرعة ليتل  رير ت الةاييا نيي النجريدت عضميو   يري التجنوي النميتااي والتقريير  جفير
النمييتاانة التتجر فيير عيي ي تليي  ع  ييااا تقرييير مييجوي  ييي التجنييية  –وعذييورة ررذيية النجرييدت الكجاييية 

تركييز  ي، ضيييث يجييب أ  Shareholder valueمييو  يزيييا نييي تينيية أمييفنفر ورمييق نيير يةيير    
تركز أيضًر  ي، ولكي يجب أي ربل  تةظيي  يراااتفر وأرعرضفرالنجردت ليس فقط  م  زيراة تينتفر ن

 .(3) مى القضرير العيتية واالجتنر ية عج س القار ني اال تنري 
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  الجذي  ال يرج  نيي القيري تةتعر التجنية  نميية نرططية و رافية، وتيا ريرع  يتا النذيطمت ريبل   
، ونيييو  قيييا الميييتيجرت اميييتراي فييي  اعييييرت االتتذيييراية  يييي االجتنر يييية، فظفييير أواًل فييي  األالةريييريي

الميييعةيجرت عةقيييا التجنيييية  فييي  هاألاعيييرت الميرميييية واإلااريييية ضييييت تعجتيييه  يتييية األنييي النتضييياة وذييي ت
 الررنمة . 

نيييي رييبل  تقريييير اليييتي أاتييه المججييية الةرلنيييية  2987وتييا عيييرز نذييطمت التجنيييية النميييتاانة  ييري    
 World Commission for Environment and Developmentلريتوي العيتية والتجنيية 

(WCED)  وتييييا امييييتراي  ييييتا 2983الةرنيييية لؤلنييييي النتضيييياة مييييجة النرييييكمة عقييييرار نييييي الجنةييييية ،
النذييطمت ذجييتا  لمتةعييير  ييي الجفييوا والعييرانع النوجفيية  ليي  النرييكبلت التيي  تةييرج  نجفيير العرييرية 

 ، والت ييرات الطعيةيية ونير تميععه نييطعيةية وموا امترااي اإلجمري لفيروالنتةمقة عرمتجزا  النوارا ال
 . (2)أنراض وفقر وعطرلة 

                                      

1
ا. نضنا  عرس عاوى، جنرتج نقترضة لقيرس األااا العيت  واالجتنر   لتقييي  مفرنرت النجررت في  نجير  التجنيية النميتاانة، نجمية كميية  -

 . 1022، يوليو 48التجررة لمعضوث الةمنية، كمية التجررة، جرنةة اإلمكجارية، الةاا ال رج ، النجما 
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ةض يةعييير  جفييير عرلتجنيييية ، فيييرلعتةعييير  يييي ن فيييوي التجنيييية النميييتاانةوتتةييياا النذيييطمضرت التييي     
ة ، ويمينيفر ذريروي التجنيية القرعمية لئلاانيفر العةض األرير التجنيية النوذيولة، ويطمق  ميالنتواذمة

، ضيييييث تييييي تةرييييي  التجنييييية النمييييتاانةتةري ييييرت ن فييييوي ، كنيييير تةيييياات التجنييييية القرعميييية لبلمييييتنرار أو
االمتاانة ع جفر   القيارة  ميى الض يرظ  ميى نميتوي نرنيوب نيي النررجيرت أو الريانرت لنياة ننتياة 

، كنر  رفيت التجنيية النميتاانة ع جفير تةجي  نقرعمية ضرجية النجري ة نيي النيوارا اوي أي ييء ر تلي   (2)
االمترااي في  الضياوا التي  تجةي  تمي  النيوارا ، أي يكوي ضرجرت النمتقعمية ني تات النوارا مى ال

، كنييير  رفيييت أيضيييًر ع جفييير التقريييير  يييي ذ يييرر األجريييطة واألااا اليييتي تقيييوي عيييه (1)ترعمييية لمتجييياا تاتيييير 
 .(3)االجتنر ية العةا  العيت  ، والعةا  النجردت ني  بل ة أعةرا    العةا االتتذراي ، و

( التجنيييية النميييتاانة ع جفييير  التجنيييية التييي  OECDوتةييير  نجظنييية التةيييروي االتتذيييراي والتجنيييية )   
تتضني  انرج األ ياا  االتتذيراية واالجتنر يية والعيتيية لمنجتنيو نيي اجي  تةظييي رفر يية اإلجميري 

لنمييتوى فةمييى ا .(4)فيي  الوتييت الضرضيير اوي النمييرس عقييارة األجييير  النقعميية  مييى تمعييية اضتيرجرتفيير 
الكميييى لمنجتنيييو، تتضيييني االميييتاانة اجيييه يجع ييي   ميييى النجتنيييو  ال يميييتراي النزييييا نيييي النيييوارا واي 

نكرجية امتنرار الضيرة  ميه   .(5)تتكرن  نكوجرت الجظري فى النجتنو لمض رظ  مى كوكب األرض وا 
والنتضيينجرت و مييى نمييتوى النجريي ة، تتضييني االمييتاانة تيي  ير جرييرط النجريي ة  مييى العيتيية الرررجييية 

وتيء ر  الجرتجة  مى النمتقع ، فرلنجر ة ينكي الجظر  ليفر كجزا ني جظري اجتنر   واتتذراي اكعير
 نميرتفر  مى النجتنو النضيط عفر، وني  ي تفتي نقرييس االمتاانة عنةا  امتفبل  النجر ة لمنوارا 

 .(6)اي النوارا االتتذراية والعيتية، ننر يتطمب الضرجة  لى زيراة الك راة ف  امترا
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االمتاانة  مى نمتوى النجر ة ع جفر تيارة النجري ة  ميى تضقييق  ويةر  االتضرا الاول  لمنضرمعيي   
 كنر ينكي تةري  الجررط النمتااي .(2)تينة نضرفة واالمتنرار ف  الوجوا ككيري أو وضاة اتتذراية

((Sustainable activit   ميييى نميييتوى النجرييي ة ع جيييه الجريييرط اليييتي يتضيييني اتريييرت تيييرارات فييي 
 . (1)الضرضر ال ت يا االرتيررات النترضة ف  النمتقع 

وعذ ة  رنة ينكي لمنطمو  مى األاعيرت الت  تجرولت نوضوع التجنية النمتاانة أي يكتر  أي    
، ف ييي   قيييا  (3)األكييراين  والةنمييي لنميييتاانة تييا ريييفا جييياال وامييةًر  ميييى النميييتوييي ان فييوي التجنيييية 

اتتري ن فوي التجنية عرلجنو االتتذيراي وفيق  2970-2960التجنية األو  التي تعجته األني النتضاة 
تتذراية ررذية ن ي  اليار  القيون  واري  ال يرا عضييث تركيز ا تعررات أ مى  فرنءررات تركز انمع

-2970وفيي  الةقييا ال ييرج  لمتجنييية  ،الاولييةن فييوي التجنييية فيي  زيييراة اريي  ال ييرا والنجتنييو ننيي بل فيي  
، فرلتجنييية ة و قرفييية عجرجييب العةيا االتتذييراياجتنر ييية وميرميي اكتميب ن فييوي التجنيية أعةييرااً  2980

جنيييير تريييين   ضييييااث ت يييييرات  يكمييييية فيييي  النت يييييرات  االتتذيييراية ال تةجيييي  الجنييييو االتتذييييراي فقييييط وا 
 2990-2980، وريييبل   قيييا التجنيييية ال رليييث تنيييو يييية وال قرفيييية التييي  تميييوا النجالميرميييية واالجتنر

اكتميييب ن فيييوي التجنيييية عةييياًا ضقوتييييًر واينقراطييييًر يتن ييي  فييي  النريييرركة الميرميييية والريييةعية فييي  اتريييرت 
القرارات التجنوية ني نجطق أي الاينقراطية ترتعط ارتعرطًر و يقًر عنوضوع الضكي الجيا اليتي ليه تي  ير 

وأي الاينقراطيية تةجي  نريرركة أفيراا النجتنيو في  اتريرت القيرارات ف  ك  نضيرور ونجفيواات التجنيية 
، وتييا رييفا  قييا التجنييية الراعييو تطمعييرت األمرمييية لمتجنييية الجرجضييةعر تعييرر أي النرييرركة  يي  أضييا الن

جقميية جو ييية فيي  ن فييوي التجنييية ضيييث ت كييا ن فييوي التجنييية النمييتاانة عرييك  واضييت فيي  و يقيية  2990
التي  تضينجت ميعةة و ريريي نعياأ تيا و  لي   2991واي جيرجيرو  يري األرض الت  ذارت في  ريي

ةيييية ضييينرجًر لتواذييي   نميييية ضيييرورة تضقييييق الةاالييية عييييي األجيييير  النرتم ييية فييي  توزييييو النيييوارا الطعي
، ضيث أوضضت تم  الو يقة الةبلتة عيي التجنية ني جفة واال تعررات العيتية ني جفية أريري التجنية

الييو   العيتييي  الةييرلن  الييتي ذييرر ييييت في ضقيقيية  ي التجنييية نييير القرعمييية  مييتجرعة طعيةييية لتجييرن  ك
لبلمييتنرار مييتةن   مييى ت ييرتي النرييكبلت العيتييية النوجييواة ضرلييير ننيير يوجييب  ارا  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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، لييتل  تذييا عرلتجنييية فيي   ييتا الميييرق تميي  التجنييية التيي  تةنيي   مييى (2)النييوارا وتييارات الييجظي العيتييية
، ولييتل    النقعميية في  الوفييرا عرضتيرجرتفيرالنجتنيو الرا جيية اوي النميرس عضقييوق األجييرتمعيية ضرجييرت 

، ون فييوي الةجييز أو نيي أمرمييييي  نيير ه ن فييوي الضرجييرتفيي ي التجنييية النمييتاانة تجطييوي  مييى ن فييو 
 . (1)القذور ف  تارة العيتة  مى  رعرع  تة الضرجرت ف  الوتت الضرضر ولؤلجير  القرانة 

اجيييه ال يوجيييا ات يييرق نضييياا ضيييو  ن فيييوي التجنيييية النميييتاانة،  يررررل الباحرررثميييى نييير ميييعق وعجيييرا     
فرلعةض يركز  مى التةري  النراي الضيق لمتجنية النمتاانة، والتي يجذب  ميى الجواجيب النرايية 

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

 ويرن  الضذو   مى الضا األتذى ني نجرفو التجنية االتتذراية.

 مجاالت وأبعاد التنمية المستدامة-0
تجنييييية نجييييرالت ال 1001ضيييياا نييييءتنر القنيييية الةييييرلن  لمتجنييييية النمييييتاانة فيييي  جو رجمييييعرج  ييييري    

ا ضيياوا لمقييارة النمييتاانة ع بل يية أعةييرا رتيميية  يي  ه العيتيية واالتتذييرا والنجتنييو نييو اال تييرا  عوجييو 
، ضيث أذعت  جر  ا تقراًا تويًر ع ي فر مية التجنية النمتاانة تةتنا  مى تضرفر  مى توفير النوارا

، وأي كي  ةالعيتيي األعةيرا، و ةاالتتذيراي األعةرا، و ةاالجتنر ي األعةراالجفوا ف   بل ة نجرالت    ه 
ال بل ييية يرييين   يييااًا نيييي األجريييطة التييي  تتييياار  نيييو عةضيييفر عنييير يضقيييق التجنيييية  األعةيييرانيييي  عةيييا

 .(3)كنر يم  النمتاانة
ى الجظي ويتةمق  تا النجر  عرلنضرفظة  مى تر اة النوارا النراية والعيولوجية و م: البعد البيئي  -أ

نييي رييبل  نرا ييرة اال تعييررات العيتييية التيي  تءكييا  مييى أال تتةيياي  ، وتليي االيكولوجييية والجفييوض عفيير
، وكييتل  ر عقييارتفر  مييى االمييتيةرب نمييتقعبلالنرم ييرت تييارة امييتيةرب العيتيية لتميي  النرم ييرت أو تضيي

 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. 

ا. نضنا  عرس عاوى، جنرتج نقترضة لقيرس األااا العيت  واالجتنر   لتقييي  مفرنرت النجررت ف  نجر  التجنية النمتاانة، نرجو  -1
 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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تضقيييق  وييياور جييو ر  ييتا النجيير  ضييو  تةظيييي رفر ييية النجتنييو نييي رييبل : البعررد االصتصررادي -ب
 الك راة االتتذراية عرالمترااي األن   لمنوارا الطعيةية . 

ويتجيرو   يتا النجير  الةبلتية عييي الطعيةية والعرير وتضقييق الرفر يية وتضمييي : البعد االجتماعي -ج
ميع  الرفر ييية نييي رييبل  تضقيييق الةااليية االجتنر يية فيي  نجييرالت الضذييو   مييى الرييانرت الذييضية 

، وتجنية ال قرفرت النرتم ة والتجيوع والتةاايية اإلجمري واضتراي ضقوق اآلنجةيير والتةمينية ووضو النةر
 .والنررركة ال ةمية ف  ذجو القرار

ا  ميفير  نميية ويتعيي ننر معق أي  جير   بلتية ارتعيرط تويية عييي النجيرالت األمرميية التي  تةتني   
كييوي التجنييية نتواذييمة العييا وأي ، ولكيي  تضيييث تةييا تميي  الةبلتيية  بلتيية رييرطية، التجنييية النمييتاانة

تكوي  جر  توازي عييي األجظنية النتضينجة لمةبلتيرت عييي النجتنةيرت العريرية والطعيةيية والتي  تضيي 
 Socioوالنضييط االجتنير     Techno sphereوالنضيط التقج    Biosphereالنضيط الضيوي 

sphere . 
 في نجرالت التجنية النمتاانة  ف التكرن   لتضقيق العا ني وجواةًر  رن اً  جر  عةا أي ويرل الباحث

تييءاى يفييتي عييرلتضو   ليى تكجولوجييير أجظيي  وأك يي   الييتيالعةييا  و يو، التكنولرروجيالبعررد الريركرت و ييو 
ولكييي  تذيييعت التكجولوجيييير فييي  ذيييرلت ، أتييي  تيييار نيييي الطرتييية والنيييوارا عرميييترااي  ليييى تييييري النجتنيييو

العا ني لتضقيق تل  و االتتذرا والنجتنو والعيتة وتءاى ف  تات الوتت  لى أفض  تجنية نمتاانة، 
 توافر الرروط الترليةه

 يي اميترااي الطرتية التقميايية  يري يةني   ميى تقميي  الج رييرت الجرتجية تكجوليوج تقاي   ضراز  
 وال رز. اًل ني الوتواالتركيز  مى الطرتة النتجااة عاو 

  تمعق النجرفمة الت النرضمة  ف أي تكوي التكجولوجير ترعمة لمتطعيق. 

  وعيتية لمنجتنو كك . فواتا اتتذراية واجتنر ية  لىاالعتكررات التكجولوجير  تءاىأي 

 في الشركات التنمية المستدامة وجوانب مبادئ-2
 مبادئ التنمية المستدامة - 2/8

التجنييية النمييتاانة عرييك  فةيير  العييا نييي االمييتجرا  ليي  نجنو يية نييي النعييرائ التيي  تييرتعط لتضقيييق    
ينكي االمترررا عنر  وفى تل  عنجرالت التجنية النمتاانة ال بل ة )االتتذراية،االجتنر ية، العيتية(،

 The International Council on Miningوضةه النجمس الاول  لمتجقيب وامترراج النةيراي 
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and Metals (ICMM)  نييي نعييرائ ررذيية عرلتجنييية النمييتاانة والتيي  يجييب  مييى الرييركرت ،
 .(2)االلتزاي عفر وتطعيقفر ، وتتن   تم  النعرائ فينر يم  

 .تج يت الننررمرت األربلتية والنضرفظة  ميفر و مى جظي ضوكنة النجردت: المبدأ األول
 وتل  ني ربل  نر يم  ه   
ررذيية عرلنعييرائ األربلتييية، والننررمييرت التيي  تمتييزي اإلاارة عتطعيقفيير ااريي  تطييوير وتج يييت تييواتي  -أ

 النجر ة.
 .تطمعرت القواجيي والمواتت عرلاولةلن  ر تاالن -ب
الةنيي  نييو الجفييرت الضكونييية وأجفييزة النجتنييو النيياج  ونير يير نييي أذييضرب النذييمضة لتضقيييق  -ج

 نمتاانة.وتج يت ميرمة  رنة نجرمعة وفةرلة لتا يي التجنية ال
 .  النجر ةانع ا تعررات التجنية النمتاانة ف   نمية اتررت القرارات اار:المبدأ الثاني

 هوتل  ني ربل  نر يم     
 انع نعرائ التجنية النمتاانة ف  ميرمرت وننررمرت النجر ة. -أ

 ترطيط وتذنيي وتر ي  الجظي الت  تا ي التجنية النمتاانة. -ب
واعتكييرر وتضميييي األجرييطة النرتعطيية عييرألااا االجتنيير   والعيتيي  وتةزيييز  تج يييت ننررمييرت فةرليية -ج

 األااا االتتذراي ف  ج س الوتت.
وننررمييرت ننر ميية لنيير تتعةييه النجريي ة ننيير يجةمفيير  ائنعييرترييجيو الةنييبلا والنييورايي  مييى تعجيي   -ا

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

جنييييو أذيييضرب لا يييي ضقيييوق اإلجميييري األمرميييية واضتيييراي ال قرفيييرت والةيييراات والقييييي :المبررردأ الثالرررث
 .النذرلت

 (1)وتل  ني ربل  نر يم ه   
 ضنري أجور  رالة وظرو   ن  أنجة لجنيو الةرنميي. -أ

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

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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 تج يت الميرمرت العجراة نو الةرنميي عر ي النمرت  تات اال تنري النرتر . -ج
التةويض الةرا  لآل رر الممعية  مى النجتنو والت  ال ينكي تججعفر، واضتراي  قرفة وتراث جنييو  -ا

 فترت النجتنو.
 .ت  منية ذضيضة وممينةتج يت امتراتيجيرت  اارة الرطر  مى أمرس نةمونر:المبدأ الرابع

 (2)هوتل  ني ربل  نر يم    
اارة جنيو اآل رر التررور نو األطرا  النفتنة والنت  رة ف   -أ ة ياالجتنر ية والذضتضايا وتقييي وا 

 ة واالتتذراية النرتعطة ع جرطة النجررة.يوالعيت

 ضنري ال ضص النجتظي، وتضايث جظي  اارة النررطر. -ب
نيو األطيرا    مى ارتعرر فةرلية  جرااات االمتجرعة لضرالت الطوارئ عرلتةيرويتطوير والض رظ  -ج

 .الت  يضتن  أي تت  ر
 .العضث  مى التضميي النمتنر لؤلااا العيت : المبدأ الخامس

 (0): وتل  ني ربل  نر يم    

 لمنررريو الجاياة.تقييي اآل رر العيتية اإليجرعية والممعية، النعرررة ونير النعرررة، والنتراكنة  -أ

 تر يييضأو  ،تج يييت جظييري اإلاارة العيتييية والييتي يركييز  مييى التضميييي النمييتنر المييتةراض نجييو -ب
 اآل رر العيتية الضررة.

 تقايي طرق ذنجة لترزيي الج ريرت النتعقية والنرم رت والترمص نجفر. -ج

 تيرجرت.تذنيي وترطيط جنيو الةنميرت والت  توفر نوارا كرفية لتمعية االض -ا
النميير نة في  التجنييية االجتنر يية واالتتذييراية والنءمميية لمنجتنةييرت التي  تةنيي  : دسالمبردأ السررا
 .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.601-

608. 

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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 اارة الارو  عرك   نم  نو األطرا  النتضررة لمنجرترة والرا  مى القضرير والذرا رت عر ي  -أ
 .اآل رر االجتنر ية

إلجيييراا ت ر ييي  نميييتنر نيييو  فييير الذيييضيتتيييي وضيييةفر فييي  نكرج تيييا اليييجظي النبلتنيييةضييينري أي  -ب
 األطرا  النتضررة.

 النمر نة ف  تجنية النجتنو النضم . -ج
 .ترجيو الرراكة نو الضكونرت والنجظنرت نير الضكونية -ا

اجييه  جيير  نعيياأ  ييري العييا نييي اضييرفتة  لييى النعييرائ المييتة المييرعقة لتضقيييق التجنييية  ويرررل الباحررث   
 النمتاانة عرك  فةر  و وه

التجنييية النمييتاانة تتذيي  عرل ةرلييية والريي رفية لؤلطييرا  النمييت ياة  تقييايي تقييررير  ييي: المبرردأ السررابع
 .)األطرا  الاارمية واألطرا  الرررجية(

 :وتل  ني ربل  نر يم    
 .والنمر نة ف  التجنية النمتاانة تقرير  ي التجنية االتتذراية واالجتنر ية واألااا العيت   ااا  -أ

 توفير نةمونرت اتيقة وتقاينفر لؤلطرا  النمت ياة ف  الوتت النجرمب. -ب
   ااا تقرير  ي التجنية النمتاانة نرفق عرلقواتي النرليية لمريركة، ويكيوي  يتا التقريير جيزا نيتني -ج

 لية ال ترية أو المجوية لمرركة.رلمقواتي الن
 جوانب التنمية المستدامة في الشركات3/1

( كنييير 2 جييير  أرعيييو جواجيييب لبلميييتاانة، ينكيييي اي تظفييير فيييى الريييك  رتيييي ) ميييى نميييتوى الريييركرت 
 ه(2)يم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 
1
س.لعفتلحبولبكالحيمملحسصحيًالنموتجلحة احلسا صححلحسميح لٌلعرلةةحثٍالحال ر مححل لسثح رللةيلَةَرلالح لرللرلَرللحس  رحثنلسلليرو للل-

ل.1111الٍوسَول84حسعلمَلالرلَللحس  حثنالجححعللحإل كبمثٍلالحسعمسلحسثحنٌالحسم لمل
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 (2رك  رتي )
 جواجب التجنية النمتاانة ف  الرركرت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نر يم ه يبلضظ  مى الرك  المرعق

 ه الةرتا النجرمب لنمتوى النررطر.عرلجرجب النرل يقذا  -أ

ه تييي  ير  نمييييرت وأجريييطة النجرييي ة  ميييى النجتنيييو فيييى ضيييوا الةقيييا عرلتييي  ير االجتنييير  يقذيييا  -ب
 االجتنر   وت  ير أذضرب النذرلت.

نميي ي وررذييية الةيييريه الةبلتييية عييييي النجرييي ة وأذيييضرب النذيييرلت الييياارميع قرفييية النجظنيييةيقذيييا  -ج
 والنوظ يي.

 ه ت  ير  نميرت وأجرطة النجر ة  مى العيتة الجيوفيزيرتية.عرلت  ير العيت يقذا  -ا
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 التنمية المستدامة فى الشركات ومراحل خطوات-2

 هالرركرترطوات تج يت التجنية النمتاانة فى 2/2

 جر  نجنو ة ني الرطوات لتج يت التجنية النمتاانة  مى نمتوى الرركرت، ويظفر الرك  رتي 
 ه(2)الرطوات كنر يم    تة( 1)

 (1رك  رتي )

 الرطوات الرتيمية لوضو عرجرنع االمتاانة لمرركرت

 

 

  هوضع الرؤية-أ

مرييركرت فيي  تضايييا رءييية االمييتاانة لمنجريي ة، التجنييية النمييتاانة لتتن يي  الرطييوة األولييى فييى عرجييرنع 
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. Corporate-

sustainability 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 
 لرررجية وتء ر  مى جررطفر ع  وامتنرار ر ف  األج  الطوي .التى تواجففر النجر ة ف  العيتة ا

 هتخصيص الموارد-ب

الررذة عفير، تتضياا الرطيوة الترليية في  تضاييا  لمتجنية النمتاانةعنجرا تيري النجر ة عوضو رءية    
، وفيى الريركرت الكعيرى ييتي ترذييص وظي ية و يى ترذييص النيوارا التجنيية النميتاانةفريق  ني  
التجنيييية ، ويرييين  فرييييق  نييي  لمتجنيييية النميييتاانة تج ييييتيى التج ييييتي ن ييي  تةيييييي نييياير  ميييى النميييتو 
تجو ية ووجفيرت نرتم ية ل رييق نالنرتم ة لمنجري ة، عنير يضيني الرعيرات ال األتمريني  أفراا النمتاانة

 ةالتجنيية النميتاانمنجري ة. وتتن ي  نفيري فرييق  ني  التجنية النميتاانة لتضقق  أفكررالةن  ننر يا ي 
اترييرت  ألنييراضجنييو وتضمييي  النةمونييرت  ييي اآل ييرر االجتنر ييية والعيتييية واالتتذييراية لمنجريي ة  فيي 

 .(2)لمنجر ة التجنية النمتاانةوتضقيق رءية  اإلمتراتيجيةالقرارات والرطط 

 وضع مقاييس األداء:-ج

، وتليي  نييي رييبل  جظييري لمتجنييية النمييتاانةف  الرييركرتين يي  وضييو نقييرييس األااا الجرجييب الفييري    
، عنيير يضييني تقييييي األااا والكريي   ييي ال ييرص التجنييية النمييتاانةنتكرنيي  يتضييني أاوات نضرمييعة 

 اإلمتراتيجية والتضقق ني الك راة االتتذراية لةنميرتفر.

و مى نمتوى األ ر العيت  لةنميرت وأجرطة النجر ة، يتي وضيو جظيري لقييرس نياى التقياي النضقيق    
، وترييين  تمييي  النقيييرييس نةييياالت اميييترااي الطرتييية، وتييييرس التجنيييية النميييتاانة ييياا  جضيييو تضقييييق أ

 ،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  ني األجرطة فى النجتنو،
والنضرمعة  يي االميت نررات االجتنر يية والةرتيا االجتنير  ، وتتضيني تمي  الرطيوة تجنييو العيرجيرت 

 (1)ال ةمية المجوية  مى نمتوى الرركة ونقررجتفر عرلنةريير والنةاالت النقعولة والنضااة اوليًر.

 

                                      

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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 هتنفيذ الخطط اإلستراتيجية-د

، وارتييرر فرييق الةني ، ووضيو النقيرييس ييتي النمتاانةلمتجنية عنجرا أي يتي وضو رءية النجر ة    
تج يييت الرطييط اإلمييتراتيجية لبلمييتاانة عنيير يييتبلاي نييو الوضييو التجرفميي  لمنجريي ة وجقييرط القييوة الاارمييية 

 وال رص النترضة رررجيًر.

 هتوصيل النتائج ألصحاب المصالح -هر

مفر ع ر مييية  لييى أذييضرب النذييرلت يجييب اي يييتي توذييي التجنييية النمييتاانةجفييوا النجريي ة لتضقيييق    
تضيينجه نييي ونيير ي التجنييية النمييتاانةاإلفذييرح  ييي تقييررير وتليي  نييي رييبل  اليياارمييي والرييررجييي، 

، وترين  لمتجنيية النميتاانةنةمونرت نرلية ونير نرلية  ي أااا النجر ة  مى نمتوى األعةرا ال بل ية 
 .(2)عنر ي يا ف   نميرت اتررت القراراتاالجتنر   العةا  العيت  والعةا  العةا االتتذراي و

 نراض  تطعيق التجنية النمتاانة ف  الرركرت2/1

ينكي توضيضفر ف  الريك  رتيي  التجنية النمتاانةع بلث نراض   جا تطعيق ن فوي  الرركرتتنر    
 ه(1)( كنر يم 3)

 

 

 

 

 

 

 

                                      

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. 

 حال  مححل لسثح للةيلَةَلالحاجعل حبق.س.لعفتلحبولبكالحيمملحسصحيًالنموتجلحة احلسا صححلحسميح لٌلعرلةةحثٍال -1
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 (3رك  رتي )

 نراض  التجنية النمتاانة الرركرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجه ف  االلتزاي، و و الضا األاجى لتضقيق االمتاانة، ويقذا عتم  عرلنرضمة  النرضمة األولىتتن      
والاوليية النت يق  ميفير لمض يرظ  النضمييةلقواجيي والميواتت والتريريةرت يجع    ميى الريركرت أي تمتيزي عير

  مى العيتة.

يجب أي تكوي لايفر الو   ف   اي األضرار، ويتضني تل  أي الرركرت  النرضمة ال رجيةوتتن      
الكرف  عقارتفر  مى رمق ذ رر عيتية واجتنر ية واتتذيراية ضقيقيية ونضتنمية، وعجيرا  ميى  يتا اليو   
جيييرااات لمضيييا نيييي اى ضيييرر ينكيييي أي يجيييتع  يييي  يجع ييي   ميييى الريييركرت وضيييو وتج ييييت ميرميييرت وا 

 (.ISO 14000 & 14001) 24002و  24000 نميرتفر التر يمية،  مى معي  الن ر  االيزو  

فيي  االمييتاانة، و ييتة النرضميية تتجييروز االلتييزاي و يياي األضييرار، عنةجييى أي  النرضميية ال رل ييةوتتن يي     
الريييركرت ينكيييي أي تمييير ي فييي  تضقييييق االميييتاانة  ميييى النميييتوى اليييوطج  نيييي ريييبل  االجريييراط فييي  

عيييي األ يياا  االمييت نرر االجتنيير   والضييوار نييو أذييضرب النذييرلت، والةنيي   مييى تضقيييق التكرنيي  
 االتتذراية والعيتية واالجتنر ية.
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 األنشطة ذات األثر عمى التنمية المستدامة فى الشركات-2

نجنو ييية نيييي اإلرريييراات التييي  يجيييب االلتيييزاي عفييير  جيييا   يييااا  24000تجروليييت ممميييمة االييييزو    
التقررير الت  تتةمق عرإلاارة العيتية عفا  تضقيق نزياا ني التطوير والتضميي ف  جظري ضنرية العيتية 

نضرمييعة (، ونواذيي رت الSA0008وعنير يضقييق التييوازي نييو النةييريير الةرلنيية لمنمييرتمة االجتنر ييية )
( والييالي  االمتررييراي لكترعيية التقييررير النمييتاانة، و ييو نيير أاي SA00013والنمييرتمة االجتنر ييية )

والتقرييير ألااا الرييركرت فيي  ظيي  ن فييوي والتقييييي  ليي  تطييوير فكيير نضرمييع  يتجييرو   نميييرت القيييرس 
زاا تليي  ظفييرت نضييروالت تفييا   ليي  تضايييا األجرييطة تات النضيينو  ي العيتيي  التجنييية النمييتاانة، وا 

واالجتنر   الت  تمفي ف  تضقيق التجنية النمتاانة فى الرركرت ع عةرا ير ال بل ية، والتي  يجع ي  أي 
 Internationalرييييييث تييييري النجظنيييية الةرلنييييية لمنةييييريتييييار  فيييي  ااتييييرة ا تنييييري النضرمييييعة، ض
Standardization Organization) الرركرت ييرتعط عرألجريطة  ف ( أي تضقيق التجنية النمتاانة

 .(2)تات النضنوي العيت  واالجتنر  

لتل  ف ي جترتع تقييي األااا العيت  واالجتنر   لمرركة تءاي عرلضرورة  ل  الضكي  مى نمر نة     
، فييي تا كرجيييت النةمونيييرت التييي  يوفر ييير جظيييري النةمونيييرت ريييركة فييي  تضقييييق التجنيييية النميييتاانةتمييي  ال

  نجيير  تقييييي األااا النييرل  لمنجريي ة تةتنييا  مييى نيياربلت  ييتا الجظييري والتيي  النضرمييع  التيي  ت يييا فيي
، فيي ي النةمونييرت التيي  يوفر يير ث النرلييية التيي  تقييوي عفيير النجريي ةتتن يي  فيي  العيرجييرت النرتعطيية عرألضيياا

جظري النةمونرت النضرمع  الت  ت يا ف  نجير  تقيييي األااا العيتي  واالجتنير   لتمي  النجري ة تيرتعط 
 لي   الرجيوع، والميتربلص جطيرق تمي  األضيااث ينكججير ي العيت  واالجتنر  ألضااث تات النضنو عر

 ه(1)كنر يم نر   والعيت  و   النءررات األمرمية الت  يتي ني ربللفر تقييي األااا االجت

تكييرلي  األجرييطة النرتعطيية عيي ااا   ييتا النءريير ه ويريين نءريير األااا االجتنيير   لضنرييية العيتييية -أ
 ة لضنريييية أفيييراا النضييييط اليييتي تةنييي  النجرييي ة اارييي  جطرتيييه الج رافييي ، و يييتة تتضيييني تكيييرلي  ريييالنج

 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. 

1
ل.84-88الص 1112حالق صحسليحس موٍللحإل  حٌالحس يحئااليهَلللحةمفالحق صحسٍحتلحسلَئلليلحسمنئوسَللحالج محعَللالحو وعللس.ل-
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يييو تكييرلي  األجرييطة النرتعطيية عرمييق ، ويريين  جننءريير األااا االجتنيير   لمةييرنميي عرلنجريي ة -ب
وتةنيق ضرلة الوالا واجتنرا الةرنميي كرال تنيري عضيرلتفي الذيضية وتياريعفي وتضمييي وضيةفي ال قيرف  

 واال تنري عنمتقعمفي  جا اجتفرا فترة رانرتفي ونر  ل  تل .

ميفرنرت ه ويتضيني كرفية تكيرلي  األجريطة التي  تفيا   لي   نءرر األااا االجتنير   لمنجتنيو -ج
النجر ة ف  رانة نرتنمة عتل   مى التعر رت والنمر نرت لنءمميرت التةمينيية وال قرفيية والريرضيية 
 والريرية  ي تكرلي  اإلمفرنرت ف  عرانع التةميي والتاريب االجتنر   ونررريو التو ية االجتنر ية.

ةيية والنمير نرت العيتيية، ه وترين  نجير  النيوارا الطعي نءرر األااا االجتنر   لتطوير اإلجتيرج -ا
كرفية تكيرلي  نجر  النمر نرت الةرنة، نجر  النوارا العريرية، نجير  نمير نرت النجيتع أو الرانية، 

األجريييطة التييي  تفيييا   لييي  رانييية النميييتفمكيي، ضييييث تضيييني تكيييرلي  الرترعييية  ميييى جيييواة اإلجتيييرج 
اريب وتطيييوير الةيييرنميي وتكيييرلي  العضيييث والتطيييوير  يييي تكيييرلي  ضييينرجرت النترعةييية نييير عةيييا العييييو وتييي

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

 مجاالت المسئولية البيئية واالجتماعية لممنشأة:-2

 ي النطمو  مى الكترعرت الت  ضاات نجرالت النمتولية العيتية واالجتنر ية لمنجر ة يجا أي    
وميتي تجرو  عيتية واجتنر ية ررذة عرلنجررة،   أجرطة تة النجرالت الى االتجرة المرتا  و تقميي 

ر ك  واالجتنر   الت  يتضنجف جطرق األجرطة تات النضنوي العيت ك  ني  تة النجرالت لتضايا 
 ه (2)يم كنر ، وتل  ني ربل   نمية التجنية النمتاانة نجر  وناي االمتجرعة له  نميرً 

 ه  نجر  النوارا الطعيةية والنمر نرت العيتية -أ 

، وينتا جطرق  تا ور العيت  يتضني  تا النجر  األجرطة الت  تءاي  ل  تر ي  أو نجو التا   
، وترتعط أجرطتفر عرنت ر  تم  النجر ة لمنتطمعرت لمنجر ة ر ني النجطقة الج رافية النجر  ألك

، ووضو عرانع لمترمص ني األرض والفواا والنيرة والضوضرا القرجوجية لتججب نمععرت تموث
تعرع أ  ر الطرق ال جية ك راة لتقمي  كنية النرم رت، ونمر نة النجر ة ف  كالنرم رت الذمعة وا 

. ويةتعر نذرار جاياة لفر لمنواا الرري والطرتة ونضرولة اكترر النضرفظة  مى النذرار الجرارة 

                                      

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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 الضرنةي نجرالت النمتولية العيتية واالجتنر ية لمنجر ة عمعب التومةرت   تا النجر  ني أ
، وزيراة را الطعيةية نير القرعمة لمتةويضالتقج  ونر جتع  جفنر ني امترااي نتزايا لمنوا والتقاي
تومو ف  امترااي األمناة الكينيرتية والنعياات ال، و أارجة وكينرويرت  رت الذجر ية نيالنرم

عةض ضيرات والترعة ، ويت ق  تا نو نر رمذت  ليه عالزرا ية ننر أاي  ل  تموث نيرة األجفرر وال
 مى التموث عم ت  لمرترعةجمعة النعرلغ الت  تج قفر عةض النجردت  يأ الت  أوضضت الارامرت

 .رتفر% ني  جنرل  ج ق20

 ه نجر  النمر نة الةرنة-ب

تضقيق نجرفو لكرفة أفراا النجتنو وليس ألفيراا  يتضاا جطرق  تا النجر  عرألجرطة الت  تءاي  ل    
، وترتعط أجرطة  تا النجر  عنمير نرت النجري ة في  تيا يي الج رافية الت  تةن  عفر النجر ةالنجطقة 

وعييرانع ، والنميير اة فيي  التمييفيبلت الررذيية عرلةجرييية الذييضية ممييرت الةمنييية وال قرفييية والريريييةالنء 
، والةنييي   ميييى ضييي   ميييى ضييي  النريييرك  األوعتييية واألنيييراض، والةنييي  الضيييا نيييي األوعتييية واألنيييراض

، وتيوفير وميرت  الجقيي  ييرت والنةيوتيي والةجريية عرلط وليةالنريرك  اإلجميرجية فينير يتةميق عتوظيي  األتم
عييرانع الترطيييط  ، واالرييترا  فيي الجقيي  الةرنييةمييرت  و الضيي ط  مييى لمةييرنميي عنيير يييءاي  ليي  تر ييي  

، والنمير اة في  تج ييت عيرانع اإلميكري التي  تريتص لت  تفا   ل  تر ي  نةيا  الجيراتيالضضرري ا
 .(2)ع جررا النمركي وتجايا ر

 131والتيي  أجرييت  مييى Vernon & Shetty   (1)وتوضيت الارامية النيااجييية التي  تييري عفير      
فجيية  % نجفر لايفي كواار63، وأي  تة النجردت تمتجيب لفتا النجر  % ني68رركة أنريكية أي 

اارية ألجرطة  يتا النجير  ميتجرعة ريركرت تطيرع األ نير  ، وفي  جنفوريية نذير الةرعيية يبلضيظ اوا 
وتمييير ي فييي  تر يييي   ريييركرت القطيييرع الةيييري لفيييتا النجييير ، فتقعييي  توظيييي  النةيييوتيي ، وكيييتل الةيييري

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

 

 
                                      

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,. 
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 ه نجر  النوارا العررية -ج

ميي ضني ضيث ت يتضاا جطرق  تا النجر  عرألجرطة الت  توجه تمعية لنتطمعرت الةرنميي عرلنجر ة   
وتتضني أجرطته نمر نرت النجر ة  ،اارميرً ، لتل  ف ي  تا النجر  ين   نجراًل أضوالفي عذ ة  رنة

، ي ضمييب الجييجس أو المييوي أو الةقييياةفيي  تييوفير فييرص  نيي  نتكرفتيية لجنيييو األفييراا اوي ت رتيية عيييجف
تعييرع مريب لكيي  الةييرنميي لزيييراة نفييررتفيوا  ييااا عييرانع تييا ، يرميية لمترتيي  تضقييق رضييرتفي الييوظي  ، وا 

تعييرع جظييري أجييور وضييوافز يضقييق لفييي نمييتوي نةيريي  نجرمييب يت ييق نييو النمييتويرت النوجييواة فيي   وا 
، وتييا أات التطيييورات فيي  الذييجر ة أو فيي  النجتنيييو، وتييوفير ظييرو   نيي  ذنجيية األرييرىالنجرييدت 

، ليييتل  تضظييي  ا تعيييررات التييياريب رلجرضيييية الجو يييية لمنيييوارا العريييريةالتقجيييية  لييي  الت كييييا واال تنيييري ع
كنير  -النجريدت عر تنيري ريرص نيي تعي  –والتكي  نو طرق اإلجترج النت يرة والنقارة  مى االعتكيرر 

، وتيجظي نةرلجية   وريتوي الةيرنميييياا ميرميرت التوظ، وتضلترريةرت عضنرية النوارا العرريةتفتي ا
نيير لييه نييي جتييرتع . كنيير تمييتجيب النجرييدت لفييتا النجيير  لتة األنييور نييي ضيييث الرييك  والنضيينوي يي

فتضقييييق ميييبلنة الةيييرنميي فييي  الجيييواض  الذيييضية والج ميييية ووتيييريتفي نيييي أرطيييرر  ،اتتذيييراية ايجرعيييية
 . (2)النفجة يءاي  ل  زيراة ك راتفي اإلجترجية

 هالرانةنمر نرت النجتع أو  نجر  -ا

قيييق رضييرتفي يتضيياا جطييرق  ييتا النجيير  عرألجرييطة النرتعطيية عرلةبلتييرت نييو الةنييبلا نييي ضيييث تض   
وتتضيني  يتة األجريطة القييري عيرلعضوث التميويقية لتضاييا االضتيرجيرت التي  ،  مى النجيتع أو الرانية

، وا  بلنفي عرذرتص الممةة أوالرانة، وعطريقة اميتراانفر، نو النقارة االمتفبلكية لمةنبلا تتبلتي
، وفيييي  جنفورييييية نذيييير الةرعييييية ا تنييييت الاوليييية (1)وعضيييياوا ونرييييرطر ونيييياة ذييييبلضية االمييييترااي 

و نواذيي رت تيرميييية القييييرس نفنتفيير وضيييو مةة ف جريي ت الفيتييية الةرنيية لمتوضيييا عرلجواجييب الكي ييية لممييي
، ونييجت تييراريص عوضييت  بلنتفيير  مييى المييمو النطرعقيية لفييتة النواذيي رت ننيير يييءاي لممييمو النرتم يية

، كنيير أجريي  جفييرز ضنرييية النمييتفم  الييتي كيي لممييمو التيي  تضنيي   ييتة الةبلنيية ليي  اطنتجييري النمييتفم
، ينكيي تضاييا أ يي األجريطة التي  تيرتعط و مى ضيوا نير تقياي .النمتفمكيي ريةيفا   ل  ذوي وضن
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عييرألااا العيتيي  واالجتنيير   لمنجريي ة والتيي  تضقييق التجنييية النمييتاانة نعوعيية ضمييب نجيير  النمييتولية 
 (2)العيتية واالجتنر ية التي تجتن   ليه  مى الجضو الترل  ه 

 ه  نرت العيتيةجرطة ررذة عنجر  النوارا الطعيةية والنمر أأ. 

 الطعيةيةه. النوارا 2أ.

 االتتذرا ف  امترااي النواا الرري .  2/2أ.

 االتتذرا ف  امترااي نذرار الطرتة .  2/1أ. 

 النمر نة ف  اكترر  نذرار جاياة لمنواا الرري والطرتة .  2/3أ. 

 العيتيةه. النمر نة 1أ.

ضااث الضوضرا تججب نمععرت تموث األرض 1/2أ.  .والفواا والنيرة وا 

 .عطريقة تءاي  ل  تقمي  النرم رت رت و نميرت تر يمفرتذنيي النجتج 1/1أ.

 الترمص ني النرم رت عطريقة تك   تر يض التموث .  1/3أ.

 ه أجرطة ررذة عنجر  النمر نرت الةرنةب. 

 العت  ف  معي  اإلجمرجية .  2ب.

 تا يي النءممرت الةمنية.  2/2ب.

 تا يي الفيترت الررذة والر رية الذضية .  2/1ب.

 تا يي الفيترت الت  تقوي عرألجرطة ال قرفية .  2/3ب.

 النواذبلت والجق  ه  1ب.

جررا الطرق .  1/2ب.  النمر نة ف  رذ  وا 

 توفير ومرت  جق  لمةرنميي .  1/1ب.

 اإلمكريه 3ب.

 لنمر نة ف  تج يت عرانع اإلمكري . ا 3/2ب.
                                      

   ييااااالمييتراتيجية الوطجييية لمتجنييية النمييتاانة ونجفجييية   طييررالمججيية الوطجييية لمتجنييية النمييتاانة،  جضييو امييتراتيجية وطجييية لمتجنييية النمييتاانةه و يقيية  -2
 .1007، رترمة نجمس الوزراا، جنفورية نذر الةرعية، وزارة الدولة لشئون البيئةالنءررات لفر ، 
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  جررا نمركي لمةرنميي .  3/1ب.

 ه الرانرت الذضية 4ب.

 . نع الت  تضا ني األوعتة واألنراضتا يي العرا 4/2ب.

نكرجيرت ورانرت الةجرية والر رية  4/1ب.  عرلذضة.توفير ومرت  وا 

 ه ر رية نجنو رت نةيجة ني األفراا 5ب.

 .  النمر نة ف  توفير وجعرت نتاتية ل ير القراريي نرليرً  5/2ب.

 . أو توىرلةر رتتيي رالنمر نة ف  ر رية النة 5/1ب.

 . ف  ر رية الط ولة والنمجيي النمر نة 5/3ب.

 ه  أجرطة ررذة عنجر  النوارا العرريةج. 

 ه ميرمرت التوظ  2ج.

 توفير فرص  ن  نتكرفتة ألفراا النجتنو .  2/2ج.

 تعو  توظي  الطبلب أ جرا الةطمة الذي ية .  2/1ج.

 تيي.رالنةتعو  توظي  األفراا  2/3ج.

 الوظي  هتضقيق الرضرا  1ج.

 . تعرت تضقق لفي نمتوي نةير  نجرمبنجت الةرنميي أجور ونر  1/2ج.

 . ةرنميي وتضقق فرص نتمروية لمترت  تعرع ميرمة لمترت  تةتر  عقارات ك  ال 1/1ج.

 الةرنميي. ات  ااا عرانع تاريب لزيراة نفرر  1.3ج

يييث ينكييي ذيييرجة النمييتنرة لمنةيياات وجاوليية اإلجتييرج عضلرفظيية  مييى امييتقرار الةنرليية عرالنض 1/4ج.
 . الضا ني العطرلة

 تفيتة ظرو  لمةن  تتذ  عرألني .  1/5ج.

 هالرانةأجرطة ررذة عنجر  النجتع أو ا. 

 النجتجرتهتضاي وتذنيي  2ا.

 النمتفمكيي.القيري عرلعضوث التمويقية لتضايا اضتيرجرت  2/2ا.



 : طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامةالفصل األول

 22 

 عرك  يءاي  ل  تقمي  اضتنرالت التةرض ألي  ذرعة  جا االمترااي .  النجتجرتتةعتة  2/1ا.

 تضقيق رضر النمتفمكيي ه  1ا.

 وضو عيرجرت  م   عوة النجتع لمتةري  عضاوا ونررطر االمترااي وترريخ امتراانه .  1/2ا.

 ق ونجرالت امتراانه . القيري ععرانع   بلنية تةر  النمتفمكوي عرذرتص النجتع وطر  1/1ا.

ذبلح  1/3ا.  النجتع.توفير نراكز رانة لذيرجة وا 
ي كرجييت األجرييطة المييرعقة توضييت اتمييرع جطييرق الةنميييرت ا ويرررل الباحررث ، ييتا عيتييية واالجتنر ييية لوا 

، كنير وأي كي  نجري ة تضيطمو عكي   يتة األجريطة ي، ف ي تلي  ال يةجي  أعرلتجنية النمتاانةالنرتعطة 
ال يةتعر تيياًا ييء ر في  ضيرورة اريو   يتة  األجرطة الت  ينكجفر القيري عفر لنجنو ة ارتيرر النجر ة

 تقوي ، فنر تقوي عه نجر ة نةيجة ني  تة األجرطة تا الااترة الوظي ة النضرمعية األجرطة جنيةفر ف 
تاانة ، وعييرلرني نييي تليي  ف جييه عمييعب تيياار  نجييرالت التجنييية النمييعييه نجريي ة أريير لظييرو  ترذييفر

 مييى  اجةكرمييرته، فيي ي تيرنفيير عييعةض األجرييطة التيي  تييرتعط ع ضييا النجييرالت مييو  يكييوي لفيير بل ييةال 
 . رليي األريريي لمتجنية النمتاانةالنج

 هفى الشركاتتقارير التنمية المستدامة  -2

فيي  رييك  تقييررير االمييتاانة والتيي  تقيياي نةمونييرت  التجنييية النمييتاانةيييتي اإلفذييرح  ييي نةمونييرت    
كنية ووذ ية، نرلية ونير نرلية، وتوذي  تم  النةمونرت ألذضرب النذرلت. و جر   ياة أريكر  

وترين  تقيررير األااا،وتضميي  النياربلت  التجنيية النميتاانةوجنرتج نرتم ة لتقايي نةمونيرت نضرميعة 
قرييييير نرييييزوي رأس النيييير  الطعيةيييي  نقمييييي  ليييي  فترتييييه والنررجييييرت، وتضمييييي  اورة ضيييييرة النجييييتع، وت

وينكيي  ،النرتم ة، وتواتي االلتزاي عرلترريةرت والميواتت تات الذيمة، وميرا اآل يرر العيتيية واالجتنر يية
 Triple bottom line reporting, corporateيطميق  مييه )و  أي تقرير التجنيية النميتاانة الق

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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ننررميية  نميييرت القيييرس  رالتجنييية النمييتاانة ع جفيي تقييررير تةيير  نعييرارة اإلفذييرح الرييرن   يييضيييث 
واإلفذييرح وتضقيييق النمييرالة ألذييضرب النذييرلت الاارمييية والرررجييية عرذييوص أااا النجريي ة تجييرة 

 .(2) ا  التجنية النمتاانة

القو  أي االتجرة جضو اإلفذرح  ي التجنية النمتاانة يرتق ني  رنميي أمرمييي، ويرل الباحث    
رلتجنييية ع ة ييو زيييراة  ارا  أذييضرب النذييرلت اليياارمييي والرييررجييي لمقضييرير النرتعطيي الةرنيي  األو 

فيي  ضرجيية  الةرنيي  ال ييرج ويتن يي   ،النميتاانة وت  ير يير  ميي  األااا االتتذييراي طوييي  األجيي  لمنجري ة
فييييو نجتنييييو األ نيييير  والوضيييياات االتتذييييراية تاتفيييير لبلمييييتجرعة عذييييورة نبلتنيييية لقضييييرير التجنييييية واوا

 .النمتاانة واإلفذرح  ي تم  االمتجرعة ونعرارات التجنية النمتاانة الت  تتعجر ر

 أهمية أعداد تقرير التنمية المستدامة فى الشركات2/8

ضرجية أذيضرب النذيرلت لمنةمونيرت  يي األااا يتن   الطمب  مى تقررير التجنية النميتاانة في     
االجتنيير   والعيتيي  لمرييركرت  لييى جرجييب األااا االتتذييراي لفيير. وينكييي  يجييرز ال تييرت تات الةبلتيية 
عرلوضاة االتتذراية والتةر   مى ناى ضرجرتفر لئلفذرح  ي تقررير التجنية النمتاانة، وتل   مى 

 الجضو الترل ه

 هالتجنية النمتاانةطمب النمت نريي لئلفذرح  ي تقررير -أ

 مييى الييرني نييي أي التقييررير النرلييية المييجوية تةييا أااة  رنيية الترييرت القييرارات عوامييطة النمييت نريي    
ونييايري النضييرفظ االمييت نررية والنضمميييي النييرلييي،  ال أي  ييءالا النمييت نريي يييروا أي التقييررير يجع يي  

النرلييية لتريين  نوضييو رت  ييي األااا االجتنيير   والعيتيي  لموضيياة االتتذييراية أي تتجييروز النمييرت  
ونةمونرت  ي  يك  الضوكنة عفر، وتل  التررت القرارات الميمينة في  نجير  تقيييي االميت نررات. فميي 
يةيييييا النقييييييرس النميييييتراي لمضكيييييي  ميييييى ك يييييراة النجرييييي ة وأااتفييييير يتوتييييي  فقيييييط  ميييييى األااا النيييييرل  

 socially responsibleفييير نييير يمييينى االميييت نرر النميييتو  اجتنر ييييًر واالتتذيييراي، عييي  يظ

investing يتضيييني ا تنيييري النميييت نر عرلقضيييرير العيتيييية واالجتنر يييية والضوكنييية، ونيييي  يييي  واليييتي
 الضييرورينييي  أذييعت، األ نيير عيتيية  فيي ، فنييو التطييور النفييتي عقضييرير التجنييية النمييتاانةاالمييت نرر 

                                      

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-to-

Know Act of 1986 .Critical Perspectives on Accounting .Vol .19: 450–465. 
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وعجييرا  ميييه  .(2)ونةييريير الضوكنيية  جييا اترييرت القييرارات االمييت نررية والعيتيي  االجتنيير  نرا ييرة العةييا 
لموضيياة االتتذييراية  واالتتذييراي والعيتيي  االجتنيير   األااايضتييرج النمييت نروي الييى نةمونييرت  ييي 

 .التجنية النمتاانةو تا نر توفرة تقررير 

 هالتجنية النمتاانةطمب الةرنموي لئلفذرح  ي تقررير  -ب

ين   الةرنموي اضا ال ترت الفرنة ني أذضرب النذرلت الت  تفتي عرإلفذرح االجتنر   والعيتي     
نةمونيييرت  رنييية لمةيييرنميي والنيييوظ يي التجنيييية النميييتاانة يةنميييوي عفييير. وييييوفر تقريييير  التييي  لمريييركة

تقيياي لفييي ونيياى اال تنييري عذييضة ومييبلنة وذنييي  التيي واتضييراات الةنيير   ييي الرييانرت االجتنر ييية 
 عرألنيريلمجفيوض عفيي، عنير يجةمفيي يريةروي  لمريركةالرطط النمتقعمية   لى عرإلضرفةلةرنميي،  تا ا

نيير ن، وعنيير يرييةر ي عرلرضيير  ييي الةنيي  والتنميي  عييه، والييوظي   الذييض واالطنتجييري  مييى نمييتقعمفي 
جترجيتفييجةكس  مى والتفي   .(1)وتضقيق الرفر ية لفي ولمنجتنو كك  وا 

 هالتجنية النمتاانةطمب الةنبلا والنمتفمكيي لئلفذرح  ي تقررير  -ج

لييي يةييا ا تنييري الةنييبلا والنمييتفمكيي نجذييعًر فقييط  مييى مييةر النجييتع او الرانيية وجواتفيير، عيي  زاا    
ا تنييري الةنييبلا عنجييرالت أرييرى تتةمييق عنيياى مييبلنة النجييتع عيتيييًر ونيياى ا تنييري الوضيياة االتتذييراية 

لتةرنيي  نةفييي، وتييارة الوضيياة  مييى االمييتنرار والعقييرا. ونييي  جيير زاا طمييب الةنييبلا عييرلةنبلا وكي ييية ا
والنميييييتفمكيي  ميييييى اإلفذيييييرح  يييييي األااا العيتييييي  واالجتنييييير   عجرجيييييب األااا االتتذيييييراي لموضييييياة 

متجنيية النميتاانة ورطيط ج يت  تا األااا، ورءية النجر ة لاالتتذراية ونءررات  تا األااا، وطريقة ت
 . (3)و تا نر يوفرة اإلفذرح  ي تقررير التجنية النمتاانة  تج يت ر،

 

 

                                      

1
-Simnett, R., A., Vanstraelen. W.Chua. (2009). Assurance on Sustainability Reports: An International 

Comparison. The Accounting Review (May)(84)(3):937-967 
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-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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 هالتجنية النمتاانةطمب النقرضيي لئلفذرح  ي تقررير  -ا

يةتعيييير النقرضيييييي نجنو يييية نييييي أذييييضرب النذييييرلت توى الج ييييوت والقييييوة، وتفييييتي  اارة الوضيييياات    
تيوة، ويتزاييا طميب ع ذضرب النذرلت األت  ج يوتًا او  االتتذراية عرضتيرجرتفي ني النةمونرت نقررجة

النقرضيي  مى نةمونرت التجنية النمتاانة التررت ترارات اإلتراض، ضيث ال تةتنا ترارات االتتنيري 
 مى القيارة النرليية لمنجري ة فقيط، عي  تنتيا اليى جواجيب أريرى نيير نرليية ميواا ررذية عي ااا النجري ة 

لييييى  اارة النرييييرطر، و ييييتا نيييير يييييوفرة اإلفذييييرح  ييييي تقييييررير التجنييييية العيتيييي  واالجتنيييير   وتييييارتفر  
 .(2)النمتاانة 

 هالتجنية النمتاانةطمب األجفزة الضكونية والنرر وي لئلفذرح  ي تقررير  - ي

تةتعيير األجفييزة الضكونييية نييي أذييضرب النذييرلت فيي  النجريي ة، وتضتييرج  لييى النةمونييرت الررذيية    
وضياات االتتذيراية عرإلضيرفة  ليى أااتفير االتتذيراي. وتضتيرج األجفيزة عرألااا العيت  واالجتنير   لم

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

ي في  تجظييي أجريطة الريركرت، ووضيو الميرميرت عرذيوص النجرفمية والضيراتب الضكونة والنرير ي
والعيتيية والنمييتفمكيي والقضييرير االجتنر ييية، وترريييا القييرارات الررذيية عرمييترااي النييوارا االتتذييراية 

 .(0)والنضرفظة  ميفر

 هطمب النجظنرت نير الضكونية  مى اإلفذرح  ي تقرير االمتاانة -و

النجظنرت نير الضكونيية ونجظنيرت النجتنيو النياج   يراة نير تميتراي تقيررير التجنيية النميتاانة     
ل فيييي تييييي ونةيييريير الريييركرت، ونعراتفييير، واتجر رتفييير، وأ يييااففر، وأااتفييير العيتييي  واالجتنييير  ، وتلييي  

ولة لمنمييير اة فييي  الضكيييي  ميييى نييير أتا كرجيييت الوضييياات االتتذيييراية التييي  تةنييي  فييي  النجتنيييو نميييت
 .(3)اجتنر يًر وعيتيًر 

 
                                      

1
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Argentina.Business Strategy and the Environment .Vol17: 179–193. 
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 هطمب الجنفور  مى اإلفذرح  ي تقررير االمتاانة -ز

ةني ، الالرركرت تء ر وتت  ر عرلجنفور عذ ة  رنة عةاة طرق،  مى ميعي  الن ير  تيوفير فيرص    
عقضيرير التجنيية النميتاانة   يضيرً  الجنفور لرركرت، ويفتيًا لناربلت انذار  يةتعر كنر أي الجنفور

الريركرت  في ن   األااا العيت  واالجتنير   لموضياات االتتذيراية. وييوفر تقريير التجنيية النميتاانة  
 .(8)جيا ألااا النجر ة واتجر رتفر وأجرطتفرال في الالنةمونرت البلزنة الت  تمر ا الجنفور  مى 

 هاالمتاانةطمب نجمس اإلاارة  مى اإلفذرح  ي تقررير  -ي

 وص أعةييرا أااا التجنييية النمييتاانةين يي  تقرييير التجنييية النمييتاانة  نذييار  ييري لمنةمونييرت عرذيي   
واضتيرجييرت وتوتةييرت أذييضرب النذييرلت، ون يي   ييتة النةمونييرت تةييا  رنيية لةنميييرت اترييرت القييرارات 

 اإلمتراتيجية اار  النجر ة.

النذييييرلت اليييياارمييي  الذييييطضربايييييا  جيييير  طمييييب نتز  أي يرررررل الباحررررثوعجييييرا  مييييى نيييير مييييعق،    
 األاااالعيتيي  ييي   فذييرحمرييركرت، وتليي  لنيير تييوفرة نييي ل التجنييية النمييتاانةوالرييررجييي  مييى تقييررير 

 اإلمييتراتيجية، والرطييط تاانةالتجنييية النمييلموضيياات االتتذييراية ورءيتفيير ورمييرلتفر تجييرة  واالجتنيير  
لتضقيق  تة الرءية، وناى تقيانفر واججرز ير لمرطيط النرضيية، عنير ييوفر نضتيوى  اإلاارةتضةفر  الت 

 . التجنية النمتاانةلتقررير  نةمونرت 

 مزايا اإلفصاح عن تقارير التنمية المستدامة 2/0

 ه(0) جر   اة نزاير تضققفر  نمية اإلفذرح ني ربل  التجنية النمتاانة   

يضقييق اإلفذييرح  ييي تقييررير التجنييية النمييتاانة الريي رفية، وتليي  نييي رييبل   هالتركيييز  ميي  الريي رفية-أ
توذييي  أ ييياا  النجريي ة ورءيتفييير وكي ييية  ااراتفييير لمنرييرطر، وتةرنمفييير نييو تييي  يرات  نميرتفيير العيتيييية 
واالجتنر ية واالتتذراية. و تا يا ي وجيوا أميرس ميميي لمضيوار نيو  أذيضرب النذيرلت، ننير ييء ر 

 .وتينتفر، ورذوذًر فى الترطيط طوي  األج   م  ججرح النجر ة

                                      

1
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يتضييني تقرييير التجنييية النمييتاانة جنييو وتضمييي  عيرجييرت  ييي النييوارا والنييواا  هرمييق تينيية نرلييية -ب
النمترانة وتقييي  نميرت النرروع، ننر ينكي  اارة النجر ة ني تضايا ال رص لتوفير التكم ة وتوليا 

 ي النوارا النترضة لمنجر ة عذورة ك ا. اإليرااات، وتل  ني ربل   اارة امتراا

ااراتفير ألجريطتفر، والتي  يياركفر  هتا يي المنةة لمنجر ة-ج منةة النجر ة  ي  االية لطريقية  نمفير وا 
أذييضرب النذييرلت  ميي  اإلعةييرا االتتذييراية والعيتييية واالجتنر ييية لنجييرالت أ نرلفيير. ويمةييب تقرييير 

ارا  أذييضرب النذييرلت ننيير يميير ا  ميي  ضنرييية وتييا يي التجنييية النمييتاانة اورًا  رنييًر فيي  ترييكي  أ
 منةة النجر ة. 

يركز ا تنري اإلاارة  مي   التجنية النمتاانةاإلفذرح  ي نةمونرت  هتضقيق التضميجرت النمتنرة -ا
مييييتراتيجيتفر جضييييو التجنييييية النمييييتاانة، ننيييير يض ييييز الةنيييي  جضييييو التضميييييي النمييييتنر فيييي  تنيييياربل فر وا 

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

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

أذييضرب النذييرلت لنيياي وفييرا النجريي ة عنمييتوليتفر والتزانفيير عرلترييريةرت والقييواجيي والمييواتت النرتعطيية 
 .(2)عنجر   نمفر

رلييي والنضتنمييي يكيوي ليايفي توتةيرت ضيو  الميمو  النيوظ يي الضي هزيراة  ارا  وتض ييز الةيرنميي-و
العيت  واالجتنر   واالتتذراي لمنجر ة، ويفتنوا عفتة الةوان  لتقرير العقرا واالمتنرار نيو النجري ة. 

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

 ورعرة  رلية. 

ارير  عرلتجنيية النميتاانةنو زيراة أارا  النمت نريي لمقضيرير النرتعطية  هجتب رءوس األنوا -ز ، وا 
قضييرير واال تعييررات ااريي   نميييرت اترييرت القييرارات االمييت نررية، وكييتل  النقرضيييي  جييا اترييرت تميي  ال

تيييرارات اإلتيييراض واالتتنيييري، تميييتجيب الوضييياات االتتذيييراية لتوتةيييرت النميييت نريي والنقرضييييي نيييي 
 ربل  جرر تقررير التجنية النمتاانة.

                                      

1
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نييي تييا يي وضييةفر التجرفميي ، وتليي   تالرييركرتنكييي تقرييير التجنييية النمييتاانة  هترييجيو االعتكييرر -ر
نيييي ريييبل  ارامييية وتضميييي  اضتيرجيييرت أذيييضرب النذيييرلت وتوتةيييرتفي والضذيييو   مييي  ففيييي أفضييي  
لنتطمعرتفي، ننر يءاي  ل  تض ييز اإلاارة  مي  االعتكيرر والتطيوير لةنمييرت وأجريطة النجري ة وتطيوير 

 . لمرركةنجتجرتفر ورانرتفر وتل  لتنييز ج مفر وتا يي الوضو التجرفم  

 التنمية المستدامة في الشركات عن محاسبةالمداخل تطوير -1

 ه(2)يوجا  بل ة ناار  جضو تطوير النضرمعة  ي التجنية النمتاانة

 هنار  ني الاار   ل  الرررجه المدخل األول

وفقييًر لفييتا النييار  تعيياأ  نميييرت تطييوير النضرمييعة  ييي التجنييية النمييتاانة نييي وجفيية جظيير نييايري    
، ضييث يضتيرج النيايروي النةمونيرت النبلتنية ي النمر نة ف  التجنية النمتاانةالرركرت ف  نضرولتف

والنو وق عفر لا ي  نميرت اتررت القرارات الت  تتةمق عض  النررك  االجتنر يية والعيتيية التي  تتي  ر 
 لموق. ، عرإلضرفة  ل  النمر نة ف  تةزيز الوضو التجرفم  لمنجر ة ف  االنجر ة عجررط

ويةتنيييا  يييتا النيييار   مييي  تةريييي  الريييركة إلميييتراتيجية األ نييير  وتضميييي  القضيييرير تات الذيييمة،    
يجظييير  لييي  النضرميييعة  يييي التجنيييية النجرييي ة  لييي  نءريييرات أااا رتيميييية، ضييييث  وتضويييي   ميييتراتيجية

 ييييت النميييتاانة ع جفييير  نميييية جنيييو وتوذيييي  النةمونيييرت ليييا ي  نمييييرت اتريييرت القيييرارات الاارميييية لتج
 مييتراتيجية النجريي ة. ويييتي تييا يي  ييتا النييار  نييي رييبل  عطرتيية األااا النتييوازي لبلمييتاانة والرترعيية 

 اإلاارية لمتجنية النمتاانة. 

 هنار  ني الرررج  ل  الاار ه المدخل الثاني

وفقًر لفتا النار  تعاأ  نميرت تطوير النضرمعة  ي التجنية النمتاانة ني وجفية جظير أذيضرب     
النذرلت )األطرا  الرررجية(. ويتعج   تا النار  فكرة أي الوضياة االتتذيراية  ي  كييري اجتنير   

ب نوجيييوا فييي  النجتنيييو، وميييو  ييييتي الضكيييي  مييي  نميييتوليرتفر االجتنر يييية والعيتيييية عواميييطة  أذيييضر
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 لؤلطرا  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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 هالنار  النزاوجه المدخل الثالث

أي تطييوير النضرمييعة  ييي يييانع  ييتا النييار  عيييي النييارميي المييرعقيي، ضيييث يتعجيي  وجفيية جظيير    
التجنييية النمييتاانة يجييب أي تجنييو عيييي وجفيية جظيير نييايري الرييركرت )األطييرا  الاارمييية( وأذييضرب 

 النذرلت )األطرا  الرررجية(.

 توفر نةمونرت ن ياة تمر ا ف  األت ه التجنية النمتاانة ووفقًر لفتا النار ، ف ي النضرمعة  ي 

 .والترريةرت العيتيةاي عرلميرمرت رترعة االلتز  -أ

 تا يي  نميرت التضميي النمتنر لةنميرت النجر ة. -ب

 توفير النةمونرت ألنراض اتررت القرارات الاارمية  م  نمتوي  اارة النجر ة.  -ج

 توفير النةمونرت ألنراض اإلفذرح والتقرير الرررج  ألذضرب النذرلت. -د

 :كاتالشر  في متنمية المستدامةلالقياس المحاسبي  -9

جطييرق األجرييطة تات األ يير )نييي  ييتا ال ذيي   الررنمييةالجقطيية  فيي نيير تكييرة العرضييث   لييىامييتجراًا    
، ف ي تضايا تل  األ ر يتطمب تييرس  ميفرنرت األجريطة التي  تيرتعط عيرألااا ( مى التجنية النمتاانة

النميتاانة ميواا العيت  واالجتنر   لمنجر ة والت  تيء ر  ميى  ميفرنرت النجريدت في  تضقييق التجنيية 
، أو  مييفرنرت ألجرييطة نرنوعيية عيتيييًر واجتنر يييرً أكرجييت  مييفرنرت ارتيررييية ألارا  النجريي ة عيي ي تليي  ا

 جعررية تجطوي  مى الةنميرت الت  تقوي عفر النجري ة انت يراًل لقيرارات مييراية أو لقيواجيي تميجفر الاولية 
 . 

نيي النوضيو رت التي  توجيه ذيةوعة  يجيرا ويةا القيرس ف  نجر  النضرمعة  ي التجنيية النميتاانة 
نييار  تيييرس  نميي  يمقيي  القعييو  الةييري كنيير فيي  النضرمييعة النرلييية ، ويجييتع تليي  نييي طعيةيية األجرييطة 

 ه (2)ررضةة لمقيرس لكوجفر تتذ  عرآلت ال

                                      

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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أي أجرطة األااا العيت  واالجتنر   نير نضااة النةيرلي وليي ييتي االت يرق  يي نر يتفير عميعب -أ
نجريدت عميعب وجيوا فجيوة عييي نير تيراة تمي  النجريدت الوجوا فجيوة عييي نير يتوتةيه النجتنيو نيي 
 . تفر ف  نجر  التجنية النمتاانةني نمتولية تجرة النجتنو  ي نمر نر

ايييية  يييي جتيييرتع تييييرس  ميييفرنرت النجريييدت فييي  تضقييييق التجنيييية ذيييةوعة التةعيييير عوضييياات جق-ب
النمييتاانة كنييراوا لييؤلااا فيي  األعةييرا ال بل يية لمتجنييية النمييتاانة ، ضيييث أي الجتييرتع التيي  يجتفيي  

نةمونيرت ، عي  تريير في  ال رليب  لي  ال تتضني عريك  نطميق نةمونيرت كنيية ليفر تل  القيرس 
 .جو ية يذةب ترجنتفر كنير

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

الرييركرت عرييك  نمضييوظ فيي  عااييية القييري الضييرل ، ضتييى أذييعضت تن يي  التزانيير  مييى رييركرت القطييرع 
الةنيييي  نييييو النييييوظ يي والةنييييبلا والنييييورايي  الريييرص عرلنميييير نة فيييي  التجنييييية النمييييتاانة نييييي رييييبل 

والنمييير نيي والنجتنيييو ككييي  لتضمييييي نميييتوى النةيرييية ع ميييموب يضقيييق أ ييياا  النمييير نيي ويرييياي 
 التجنية النمتاانة ف  ذي واضا. 

ولي يةا تقييي الرركرت النقياة عموق األوراق النرلية يةتنا  مى رعضيتفر فقط، كنير ليي تةيا تمي   
جيرا مينةتفر  ميى نراكز ير النرليية فقيط، فقيا ظفيرت ن ير يي ضاي ية تمير ا  ميى الرركرت تةتنيا في  ع

رمييق عيتيية  نيي  تييرارة  مييى التةرنيي  نييو نت يييرات عيتيية األ نيير  النةرذييرة، ونييي أعييرز  ييتة الن يير يي 
ن فوي  نمتولية الرركرت  فقط أذعت اور ريركرت القطيرع الريرص نضورييًر في   نميية التجنيية، وتيا 

لنقيييياة عرلعورذييية أجفييير نيييير نةزولييية  يييي العيتييية النضيطييية، وتجعفيييت  ليييى ضيييرورة أاركيييت الريييركرت ا
ليى ضييرورة  تومييو جريرطرتفر لترين  نيير  يو أك ير نييي الجريرطرت اإلجترجيية، ن ي  النجتنييو والعيتية، وا 
األرت عةيي اال تعرر األضبلع ال بل ية التي   رففير نجميس األ نير  الةيرلن  لمتجنيية النميتاانة و ي  

 .(2)ذراي والتقاي االجتنر   وضنرية العيتة الجنو االتت

 :لممؤشر المصري لمسئولية الشركات المعموماتىمفهوم المحتول 82/8

أطمقييت  يتيية الرترعيية النرلييية والعورذيية النذييرية، ونركييز النييايريي، النءريير النذييري لنمييتولية    
تييييري نركييييز النييييايريي ،  ضيييييث 1021 -1022الرييييركرت والييييتي يعييييااا تطعيقييييه  ييييي الةييييري النييييرل  

                                      

1
حصال لسثح للاحسللةيلَةَللسةَحسليةةََألحسمنئوسَلل(اييلحسمنئوسَللحالج محعَللسلةيحعلحسنحصل ٌل1111س.ل ؤحسلحيمملعَنيل)ل-

ل.ل81-1حالج محعَللسلشارحتلييلحسمؤةمالحسنبوًلحسثحسثلسلمنئوسَللحالج محعَللسلشارحتاليزحثنلحال  ثمحثلالحسةحهانلالححثسلاص
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النذيييري، النركيييز النذيييري لنميييتولية الريييركرت، ونءممييية  ميييترجاارا أجيييا عيييورز  وريييركة كريميييي ، 
ع  يااا النءرير الريرص عرلعيتية والنميتولية االجتنر يية والضوكنية.  وعرلتةروي نيو العورذية النذيرية

فريقييرويةتعر  تا النءرر األو  ني جو يه في  النجطقية الةرعيية  وال يرج   مي  نميتوي الةيرلي، ضييث  وا 
وتيا  ،ع ذاار نءرر لمعيتة والضوكنية والنميتولية االجتنر يية لمريركرت 1008ف  يجرير  الفجا ترنت

أجيا عيورز عرلتةيروي نيو  اميترجاار كري  تا النءرير األو  نيي جو يه في  الةيرلي، وتيري ع  ياااة نءممية 
 رركة نضمية تمنى كريمي .

عيورز  الاوليية عرلتةيروي نيو نركيز  أجااميترجاار لتي تقوي عرضتمرعه نءممية  ويقوي النءرر الجايا ا   
عريك   EGX 100نءرير فيى   -النيايريي والعورذية النذيرية عترتييب الريركرت النقيياة عرلعورذية

نيييي ضيييييث نييياي التزانفيييير عقوا يييا الضوكنييية والض ييييرظ  مييي  العيتيييية والنميييتولية االجتنر ييييية  -ميييجوي 
رييركة نييي  30الييتي يضييي أ مييى  EGX 30نءريير  -رييركة  30لمرييركرت  ييي يييتي ارتيييرر أفضيي  

 لمنءرير وفقيًر لترتييب  يتة الريركرت،ضيث الميولة والجررط. الت  تار  في  اضتميرب القينية الجفرتيية 
 .(2)رر لضظيًر أ جرا التااو وتت ير تينة النء 

ونيي الجيياير عرلييتكر أي نذيير كرجييت  يرج  اوليية فيي  الةييرلي تقييوي عةني   ييتا النءريير ضرذييًر  ميي     
اتكرا روح النجرفمة عيي الرركرت النقياة عرلعورذة ف  نجر  االلتزاي والنمتولية تجرة النجتنو كك  

النارجية عرلنءرير أجفير تيءاي عريك   يري  وليس فقط أنري ضنمة األمفي. وتيا أ عتيت نترعةية الريركرت
 أفض  ني عرت  الرركرت أ جرا ارت رع الموق أو اجر رضه.

 محتويات المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات:  82/0

 ميييييى النةمونيييييرت التييييي  تتيضفييييير الريييييركرت  يييييي ننررميييييرت الضوكنييييية والعيتييييية  ESGيةتنيييييا نءرييييير 
والنمتولية االجتنر ية عرك  ارتيرري. فرلعيرجرت التي  ت ذيت  جفير الريركرت  ي  النرجةيية الوضيياة 
فيييي  تيييييرس النءريييير، وال يييييتي المجييييوا لمرييييركرت لمضذييييو   مييييى أي نةمونييييرت  ال فيييي  ضرليييية وجييييوا 

الريييركة يرنيييب القيييرتنيي ع  يييااا النءرييير فييي  التضقيييق نيييي نييياى نةمونيييرت ميييمعية نيييير نءكييياة  يييي 
ذييضتفر. ويتكييوي نييي رييقيي  نيير نمييتوى الضوكنيية والنمييتولية االجتنر ييية والعيتييية كنيير فيي  الرييك  

 ه(1)الترل 

                                      

2
ل.http://www.ecrc.org.eg/Index_AR.aspx ل1111حسهَئللحسعححللسلاقحبللحسمحسَلالحسماريلحسمصاًلسمنئوسَللحسشارحتالل-

2
ل-  Egyptian corporate Social Responsibility Center,( 2010), "Disclosure and reporting on CSR practices 

towards sustainable comparative environments". The third annual conference on corporate Social 

Responsibility, March, Cairo. 
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 (2) رصم شكل

 المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية والحوكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصادر معمومات المؤشر المصري لممسئولية 
 االجتماعية والبيئية والحوكمة

تقرير نجمس 
 اإلاارة 

 نوتو الرركة ررير النرلية يالتق

  مى اإلجترجت  

النةمونرت النترضة 
 لاى العورذة

مكونات المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية 
 والبيئية والحوكمة

 ركرت يوكنة الريريير ضيوا ا ونةيت
 

 يتيةيوالع نر يةيية االجتيتوليالنم
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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: 

 توفير الضنرية لمنمر نيي ف   تة الرركرت، وأي يمف  لفي ننررمة ضقوتفي.  (2

نةرنمة نتمروية لكرفة النمر نيي مواا كرجوا وطجيييي أو أجرجيب، كنير يجع ي   ترضية ال رذية  (1
 لكرفة النمر نيي لمضذو   مى تةويض فةر   ي اجتفر  ضقوتفي.

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

ضييينري التوجييييه واإلرريييرا اإلميييتراتيج  لمريييركة، والرترعييية ال ةرلييية لنجميييس اإلاارة  ميييى  اارة  (4
 الرركة، ونضرمعة نجمس اإلاارة  ي نمتوليته أنري الرركة والنمر نيي. 

 الشق الثاني: صواعد ومعايير المسئولية االجتماعية والبيئية: 

 وتشمل المجاالت التالية: 

 ه نةريير األااا العيت ه أوالً 

وترن  كرفة نةريير األااا العيت  لضنرية أفراا النجتنو النضييط اليتي تةني  الريركة ااري  جطرتيه    
 الج راف  وني أ نفر نر يم ه 

 ترجيو  تعرع جفع اضترازي  زاا جنيو التضايرت العيتية. (2

 االضطبلع عنعرارات لتوميو جطرق النمتولية  ي العيتة.  (1

 ترجيو تطوير التكجولوجير نير الضررة عرلعيتة وجرر ر.  (3

 ميرمة اإلاارة ف  امت بل  النوارا الطعيةية.  (4

 تضميي نءررات األااا العيت .  (5

 ه نةريير األااا االجتنر   واضتراي ضقوق اإلجمريه  رجًير

 يييرت وتتضيييني كرفييية نةيييريير أااا الريييركة فييي  نجييير  رانييية النجتنيييو نريييتنمة عيييتل   ميييى التعر    
 والنمر نرت لمنجظنرت نير الفرافة لمرعت، وكتل  األااا ف  النجرالت الترليةه

 ا ي الرركة لضنرية ضقوق اإلجمري النةمجة اولًير واضترانفر.  (2



 : طبيعة المؤشر المصري لمسئولية الشركات عن التنمية المستدامةالفصل األول

 20 

 الت كا ني  اي ارترا  الرركة ف  اجتفركرت ضقوق اإلجمري.  (1

 امت نرر الرركة ف  رأس النر  االجتنر  .  (3

 الجنةيرت واال ترا  ال ةم  عرلضق ف  النمرونة الجنر ية. اضتراي الرركة لضرية تكويي  (4

 اور الرركة ف  القضرا  مى جنيو أركر  المررة والةن  اإلجعرري.  (5

 اور الرركة ف  القضرا  مى  نرلة األط ر .  (6

 ه نةريير الةن  والةبلترت الةنرليةه  رل ًر

وتريييين  جنيييييو نةييييريير األااا الييييتي تقانييييه الرييييركة لمةييييرنميي فيفيييير ع ييييض الجظيييير  ييييي نييييواتةفي    
التجظينية أو جوع أو طعيةة أ نرلفي، وااللتزاي عتوفير كرفة الةوان  البلزنة لرمق وتةنيق ضرلة الوالا 

ي عنمتقعمفي واجتنرا الةرنميي، كرال تنري عضرلتفي الذضية وتاريعفي وتضميي وضةفي ال قرف  واال تنر
 جا اجتفرا فترة رانرتفي ونر  لى تل . وأااا الريركة في  نجيرالت ضقيوق الةنير  والةبلتيرت الةنرليية 

 والقضرا  مى التنييز ف  نجر  التوظي  والنةرنمة النتكرفتة لمةنر . 

 ه نةريير األااا ف  نجر  ضنرية النمتفمكيي وتطوير اإلجترجه راعًةر

ااا التي  تجذيب في  رانية النميتفمكيي، ن ي  الرترعية  ميى جيواة اإلجتيرج وترين  كرفية نةيريير األ   
ث والتطوير  ي تكرلي  ضنرجرت النترعةة عةا العيو وتاريب وتطوير الةيرنميي ونير ير و وتكرلي  العض

نيييي الريييانرت التييي  تضقيييق ضرلييية الرضييير  يييي نجيييرفو النجتجيييرت والريييانرت النقانييية  ليييى النميييتفمكيي 
 يي والضا ني الننررمرت االضتكررية. والةبلترت نو النمتفمك

 ه أربلتيرت األ نر ه ررنًمر

 تيراة النمتولية االجتنر ية لمرركة.  (2

 نكرفضة ال مرا عك  أركرله، عنر فيفر االعتزاز والررروي.  (1

 : مراحل إعداد المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات82/2

ريركة  200يتي   ااا ونراجةة  تا النءرر نرة واضاة ف  رفر يوليو ني ك   يري وتلي  ألجريط    
 ه(2)ف  العورذة النذرية  مى نرضمتيي  نر

                                      

1
- Innovest stratcgic value advisors (2005). "analysis of the financial impact of sustainable resource 

industry", feb. p.4. 
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 هالنرضمة األولى (2

تةتنييا  ييتة النرضميية  مييى تقييييي ننررمييرت الرييركة فيي  نجييرالت النءريير واإلفذييرح  جفيير ا تنييرًاا    
النترضيييية لمةرنيييية وتليييي  نييييي رييييبل  التقييييررير المييييجوية والنواتييييو  مييييى النةمونييييرت الررذيييية عرلرييييركة و 

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 

 نر ية والعيتية  ي الةرنميي والنجتنو والنجتع والنمتفم . لؤل نر  ونمتوليتفر االجت

 هالنرضمة ال رجية (1

تقييييييي نذييييااتية عيرجييييرت الرييييركرت نييييي رييييبل  العضييييث  ييييي األرعييييرر التيييي  تريييين  أي تجييييروزات    
ونررل يييرت نيييي تعييي  الريييركة والنترضييية فييي  الذيييض  القونيييية، ووميييرت  اإل يييبلي والنجيييرالت الةمنيييية 

الررذيية عرلنمييتولية االجتنر ييية لمرييركرت، عرإلضييرفة  لييى المجييوا  لييى  النترذذيية وعةييض التقييررير
النةمونيرت النترضيية ليياى اليوزارات النةجييية والفيتييرت الضكونييية ن ي  وزارة العيتيية ووزارة القييوى الةرنميية، 
والعورذة النذرية. وفي  جفريية النرضمية ال رجيية، ييتي الوذيو   ليى ترتييب الريركرت وفقًير لننررميرتفر 

الت الضوكنة والعيتة والنمتولية االجتنر ية واوي أرت أية  وان  أررى ف  اال تعيرر. وعةيا ف  نجر
تل  تقوي العورذة عرلتةروي نو نءممة مترجاارا أجا عورز عتضوي  جتيرتع النرضمية ال رجيية  ليى نءرير 

 يتا  نتضر  ني ربل  رعط ترتيب الرركرت عرلقينة الميوتية لمميفي ونةياالت التيااو   مييه. ويةكيس
 الترتيب الوزي الجمع  لك  رركة ني الرركرت ال بل يي النارجة عرلنءرر. 

 :(2)منهجية إعداد المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات 82/2

 :ارتيرر رركرت النءرر (8

لنر كري الفا  ني النءرر  و تيرس أااا الريركرت وفقًير لنةيريير العيتية، والنميتولية االجتنر يية    
ريركة نقيياة  200ريركة  ميى األك ير نيي عييي أجريط  30والضوكنة، ف ي النءرر يتكوي ني أفض  

  فيي  العورذيية النذييرية وفقًيير لنةييريير العيتيية والنمييتولية االجتنر ييية والضوكنيية. ويييتي تليي  نييي رييبل
 جراا نمت لمنرتة رركة األجرط، عفا  ضذو  ك  رركة  مى نجنوع ني الجقرط ف  ك  ني ريق 

                                                                                                             

 

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

conference, ELOD in development (UNCTAD), 18-19 June, Cairo. 
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العيتييية والنميييتولية االجتنر يييية، وريييق الضوكنييية، وييييتي اال تنيييرا  ميييى النذيييرار الةرنييية فييي   جيييراا 
فذيرضرت الريرك ة النمت، وترن   تة النذرار، التقرير المجوي لمرركة وجريراتفر وتواتنفير النرليية وا 

وف  ضرلة تيري الرركة عرإلفذرح  كة  مى الرعكة الاولية لمنةمونرت،عرلعورذة النذرية ونوتو الرر 
نييراوا  يجييرع  تضذيي  الرييركة  مييى جقطيية واضيياة، وفيي  ضرليية الجقييرط  ت ييي أضيياى جقييرط النمييت تا

 جقرط  تا كري اإلفذرح  يجرعًير.  3اإلضرفية تضذ  الرركة  مى 

 هالنكوجة لمنءرر كي ية تضايا أوزاي الرركرت (1

 يتم تحديد أوزان الشركات في المؤشر بالخطوات األربعة التالية:

 :ه النجنوع الكن الرطوة األولى-أ

 & Tتضذ  كي  ريركة نيي النرتية ريركة  ميى نجنيوع وترتييب كني  وفقًير لئلفذيرح والري رفية )   

D)  ،لكيي  نييي  بل يية نت يييرات  يي 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 

ر لفيتة القييي  لى تيي نةيررية، وعةيا تلي  تجنيو القييي النةيرريية ال بل ية،  يي ترتيب الريركرت تجرزلًيير وفقًي
 النةيررية النجنةة لم بلث  وان . 

 ه النجنوع الكي  ه الرطوة ال رجية-ب

يييتي ارتيييرر الرييركرت األ مييى جقرًطيير إلجييراا النمييت الكي يي ، والييتي يةتنييا  مييى نذييرار نمييتقمة    
لمنةمونييرت، واألرعييرر ضييو  الرييركرت، والتيي  يييتي امييتراانفر فيي  تقيياير األااا ال ةميي  لمرييركرت فيي  

جقييرط  لييى جقطيية واضيياة فيي  ضرليية  50فذييرح والريي رفية، وتضذيي  الرييركرت  مييى جقييرط تتييراوح عيييي اإل
 األااا الميئ لئلفذرح والر رفية، وتضذ  ك  رركة  مى نجنوع كي   جفرت . 

 ه النجنوع النركبه الرطوة ال رل ة-ج

جقيرط النجنيوع يتي الضذيو   ميى  يتا النجنيوع نيي ريبل  جنيو جقيرط النجنيوع الكني  لمريركة، و    
 رركة وفًقر لنجنوع الجقرط الجفرت .  30الكي  ، ويتي ترتيب الرركرت وارتيرر أ مى 

 ه الوزي الجفرت ه الرطوة الراعةة-ا

تضذ  ك  رركة  مى وزجفر الجفرت  ف  النءرر، والتي يتوت   مى نجنوع جقرطفر الجفرت  ف     
 ك  ني الننررمرت العيتية واالجتنر ية والضوكنة. 
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 ه ضمرب النءرر النذري لمنمتولية االجتنر ية والعيتية وضوكنة الرركرت (3

 يتي ضمرب النءرر وفًقر لنجفجية مترجار عورز ف  ضمرب النءررات الموتية كنر يم ه 

 صيمة المؤشر= صيمة مؤشر السوق في الفترة ت/ القاسم في الفترة ت.

 : والبيئية وحوكمة الشركاتأهمية المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية  82/2

يتضت نيي نكوجيرت النءرير النذيري لمنميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت أجيه يقيوي    
 ميييى ترتييييب الريييركرت طعقًييير لنييياى تطعييييق  يييتة الريييركرت لقوا يييا الضوكنييية والنميييتولية االجتنر يييية 

 وضنرية العيتة. وترجو أ نية  تا النءرر فينر يم ه 

ي النءريير فيي  تيييرس ضجييي النةمونييرت التيي  تتيضفيير الرييركرت نييي رييبل  اإلفذييرح ينكييي امييتراا -2
االرتيرري  ي ننررمرتفر فينر يرص الضوكنية والعيتية والنميتولية االجتنر يية، وعرلتيرل  تضمييي 

 اإلفذرح والر رفية ف  التقررير النرلية. 

تع  يي تيرار فيراي تيا يةتعر النءرير ضينري أال يكيوي تييري الريركة عياور اجتنير   أو عيتي  جير  -1
جنر يكوي لمقرار اجةكرس  يجرع   مى أ نر  الريركة ورعضيتفير  يت ير عت ير ال را أو الظرو ، وا 
ومييينةتفر عرلميييوق ننييير يةجييي  أي الريييركة ميييو  تمتيييزي عرلعةيييا االجتنييير   فييي  كرفييية تراراتفييير فييي  

 .(2)األج  الطوي  لنر لتل  ني اجةكرس  يجرع   مى جترتع أ نر  الرركة

يميييير ي النءريييير فيييي  زيييييراة روح النجرفميييية عيييييي الرييييركرت فيييي   طييييرر اضتييييراي توا ييييا النمييييتولية  -3
االجتنر ييية لمرييركرت )اضتييراي ضقييوق العيتيية، واضتييراي ضقييوق اإلجمييري، واضتييراي ضقييوق الةييرنميي، 

 والعةا  ي أي نةرنبلت عفر رعفة فمرا(.

جييب أي يت كييا العجيي  تعيي  أي يميير ا النءريير الجفييرز النذييرف  فيي  ترريييا تييرارات االتتنييري، في -4
وذليييييرت الضوكنيييية تعيييي   والعيتييييية ينييييجت القييييرض ألي رييييركة نييييي تطعيقفيييير لمنمييييتولية االجتنر ييييية

 .(1)ضذولفر  مى القرض
تريييجيو الريييركرت النقيييياة عرلعورذييية النذيييرية  ميييى االلتيييزاي عرلنعيييرائ الةرييير لبلت يييرق الةيييرلن   -5

ضاة، والت  يجب نرا رتفير عريك  ييون   جيا لمنمتولية االجتنر ية لنجظنرت األ نر  لؤلني النت

                                      

1
- The Egyptian exchange, (2010), "methodology of S&P/ EGX ESG index for Egyptian exchange", pp 1-

5. 
2
- UNCTAD, (2003), "corporate social responsibility". United nations, new York and Geneva, pp. 1:15. 
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اترييرت كرفييية القيييرارات ووضييو اإلميييتراتيجيرت، ونضرولييية االنتجييرع  يييي  قيييا ذيي قرت تجرريييية نيييو 
الرركرت الت  ال تضتري ك  أو عةض النةريير النتةمقة عضقوق اإلجمري والةنر  والنضرفظة  مى 

 .(2)العيتة ونكرفضة ال مرا

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

 .(1)والضوكنة وأااا الرركة ف  موق األوراق النرلية

 يمر ا الرركة ف   اارة النررطر الت  تواجففر. -7

اإلفصاح عرن محتويرات المؤشرر المصرري لممسرئولية االجتماعيرة والبيئيرة وحوكمرة أهمية  82/2
 الشركات في ترشيد صرارات المستثمرين في األوراق المالية:

أ ييياا  التقيييررير النرليييية فييي  العييييري  (FASBضييياا نجميييس نةيييريير النضرميييعة النرليييية األنريكييي  )   
ني النمت نريي الضيرلييي والنتيوتةيي واليااتجيي ف   نااا ك   2978( الذرار  ري 2الن ر ين  رتي )

عرلنةمونيييرت الن يييياة التييي  تمييير ا ي  ميييى اتريييرت القيييرارات الرريييياة، وعضييييث تكيييوي  يييتة النةمونيييرت 
ن فونيييية لنييييي يمييييترانفر وأي تنييييا  ييييتة القيييييواتي والتقييييررير كييييبًل نييييي النمييييت نريي والييييااتجيي ونيييييير ي 

نتوتيييو الضذيييو   مييييه نيييي اميييت نرراتفي أو ال واتيييا  ميييى عرلنةمونيييرت  يييي التيييافقرت الجقايييية والةرتيييا ال
أنوالفي الت  أترضو ر. كنر يجب أي توضت ك  نر يتةمق عضقوق النمكية وضقوق ال ير وأية التزانرت 
أريييرى عرإلضيييرفة  ليييى أ ييير الةنمييييرت واألضيييااث االتتذيييراية  ميييى  يييتة الضقيييوق. وتعييييي أيًضييير طيييرق 

ف  رك  أذو  نرتم ة وكتل  أية نةمونرت ت ييا في  تقيييي  الضذو   مى النوارا وكي ية امتراانفر
 .(3)األااا والتجعء عرألرعرح النمتقعمية

وتجعييو أ نييية التقييررير النرلييية نييي أجفيير تميير ا النمييت نريي والنقرضيييي والةايييا نييي الجفييرت تات    
الةبلتيية فيي  اترييرت تراراتفيير االتتذييراية الررييياة، ضيييث تةتعيير القييواتي 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. 

 143 ،تيرار وزيير االميت نرر رتيي المحاسبة المصرري األول: عررا القروائم الماليرة معايير المحاسبة المصرية، معياروزارة االميت نرر،   -3
 .1006، النطرعو األنيرية، القر رة، 1006لمجة 
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، والفيا  النذري األو  ع جفر  رض نيرل   يكمي  لمنركيز النيرل  لمنجري ة والةنمييرت التي  تقيوي عفير
نيييي  يييتة القيييواتي النرليييية تات األنيييراض الةرنييية  يييو تقيييايي النةمونيييرت ضيييو  النركيييز النيييرل  لمنجرييي ة 
وأااتفر وتافقرتفر الجقاية، وتةتعر  تة النةمونرت ن ياة لقطرع  ريض ني النمترانيي  جا اتريرت ي 

 .(2)القرارات االتتذراية

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 

لتيرل  اضتنرليية  ياي النرلية  مى تقايي النياربلت النجرميعة والنبلتنية لجنيرتج تيرارات النميترانيي وعر
الرريييا فييي  القيييرارات االتتذيييراية النةتنييياة  ميييى  يييتة النةمونيييرت. فرلنةمونيييرت التييي  تقيييانفر التقيييررير 
النرلية الضرلية  لى النجتنو لي تةا كرفية ألنراض ضوكنة الرركرت ونمتوليتفر العيتية واالجتنر ية، 

لتركيز  مى عضوث نضرمعة التجنية و مى  تا ف ي  اا كعير ني األطرا  أذضرب النذرلت عااوا ا
وتطعيقرتفر، والت  تتضني الةوان  العيتية واالتتذراية  Sustainability Accountingالنمتاانة 

 .(1)الررنمة، وكتل  الجواجب االجتنر ية الضرورية واألمرمية لمتجنية النمتاانة

وكنة الرركرت واضتراي ضقوق ولتل  أذعضت عضوث التجنية النمتاانة ونكرفضة ال مرا النرل  وض   
اإلجميييري والنميييتولية االجتنر يييية تتذيييار نكرجييية عيييررزة وعرل ييية األ نيييية فييي  ال كييير النضرميييع  عميييعب 
 بلتتفر الو يقة عرلاور النضرمع  ف  النجتنو، ننر أاى  لى زييراة الضرجية لتيوفير العيرجيرت النبلتنية 

النرليية، وتلي  ع يرض تقيييي أااا الريركرت   ي الضوكنة والنميتولية االجتنر يية لنميتران  التقيررير
فيي   ييتا النجيير ، فمقييا أذييعت  جيير  ا تنييري واضييت عرلتجنييية النمييتاانة و ييتا يةتعيير النضيير  الرتيميي  
لمت يييير الذيييجر   ريييبل  الرنمييييي  يييري القرانييية، ليييتل  يوجيييا جنيييو فييي  طميييب الريييركرت والنءمميييرت 

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

                                      

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. 

http://www.unctad.org/templates/webflyer.as
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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 

متولية االجتنر ية ميمر ا ر  مى جتب النزيا ني  ي تواتنفر النرلية. كنر أي تطعيق الرركرت لمن
% نيي األنيوا  النترضية لبلميت نرر في  الوالييرت 22االمت نررات، فقيا أوضيضت  ضياى الاراميرت أي 

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

تويييييرت النءريييير النذييييري لمنمييييتولية ونيييي الرييييك  التييييرل  ينكييييي توضيييييت أ نييييية اإلفذيييرح  ييييي نض
 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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 (5رك  )

 أهمية إفصاحات المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية

 وحوكمة الشركات لممستثمرين في األوراق المالية
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 الةنرلية

  اإلفذرح والر رفية   اارة النررطر  
   نةريير الةن  النجتنة

 واضتراي ضقوق اإلجمري 

  األطرا  أذضرب النذرلت   امتنرارية الرركة وجنو ر     نةريير أربلتيرت األ نر 
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 التجعء 

  نةريير ضنرية النمتفمكيي
 وتطوير جظي اإلجترج 

   

 المؤشر المصري لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات

النمتولية 
االجتنر ية 

نةريير ضوكنة 
 الرركرت

 صرارات المستثمرين في األوراق المالية
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تمرييييص أ نيييية النءرييير النذيييري لمنميييتولية  اجيييه ينكيييييررررل الباحرررث  الميييرعق نيييي الريييك و 
 االجتنر ية والعيتية وضوكنة الرركرت النمت نريي ف  األوراق النرلية فينر يم ه 

 ي اإل يييبلي  يييي نةمونيييرت النميييتولية االجتنر يييية والعيتيييية وضوكنييية الريييركرت ييييءاي  ليييى   -2
تضييق فجوة النةمونرت عيي اإلاارة ونميتران  التقيررير النرليية، وعرلتيرل  تضقييق اإلفذيرح 
والرييي رفية عرذيييوص النميييتولية االجتنر يييية والضوكنييية واضتيييراي ضقيييوق اإلجميييري وأربلتييييرت 

تعيرلفي  ميى األ نر  ننر يجةكس   يجرعًير  ميى تقياير النميت نريي لمقينية الميوتية لمريركرت وا 
 االمت نرر ف  أمفي تم  الرركرت. 

يميييير ا اإلفذييييرح  ييييي نةمونييييرت النمييييتولية االجتنر ييييية والعيتييييية وضوكنيييية الرييييركرت فيييي    -1
تر يض تكم ة رأس النر ، ضيث تءاي زيراة ارجة اإلفذيرح  جفير  ليى تر ييض ارجية  ياي 

مونيييرت عييييي النميييت نريي واإلاارة، ننييير ييييءاي  ليييى زييييراة المييييولة فييي  ميييوق رأس تنر ييي  النة
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 . 

ة الرييركرت لؤلطييرا  يعيييي اإلفذييرح  ييي نةمونييرت النمييتولية االجتنر ييية والعيتييية وضوكنيي  -3
رريراات  يتيرت اإلريرا   أذضرب النذمضة نياى توافيق الريركة نيو التريريةرت والقيواجيي وا 
والرترعيييية  مييييى أمييييواق األوراق النرلييييية، ننيييير يعييييث روح الطن جيجيييية ليييياى األطييييرا  أذييييضرب 

 النذمضة عرذوص نمتقع  وامتنرارية الرركة. 

يية والعيتيية وضوكنية الريركرت لؤلطيرا  يمر ا اإلفذرح  ي نةمونيرت النميتولية االجتنر   -4
أذييضرب النذييمضة فيي  تقييييي أااا الرييركة فيي  األجيي  الطوييي  فيي  ظيي  االلتييزاي عرلترييريةرت 
العيتييية ونرا ييرة النمييتولية االجتنر يييية وااللتييزاي عرلنعييرائ الاوليييية لضوكنيية الرييركة وعرلتيييرل  

 تقييي أااا الرركة ف  التجنية النمتاانة.

نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت األطيرا   يمر ا اإلفذرح  يي  -5
أذيييضرب النذيييمضة فييي  تقيييييي اآل يييرر الميييمعية جتيجييية تييييري الريييركة عننررميييرت ميييمعية تجيييرة 
النجتنو ننر ينكجفي ني تقاير تينية االلتزانيرت النضتنمية ونير يترتيب  مي  تلي  نيي تيافقرت 

 جقاية رررجة نمتقعمية نضتنمة.

إلفذرح  يي نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت األطيرا  يمر ا ا  -6
أذييضرب النذييمضة فيي  تقييييي نيياى وفييرا الرييركة عنمييتوليرتفر تجييرة النجتنييو واضتييراي ضقييوق 
اإلجميييري، ننييير يجيييتب االميييت نررات التييي  تفيييتي عضنريييية العيتييية والض يييرظ  ميفييير، وزييييراة  تعييير  

وعرلتيرل  زيييراة نعيةرتفير األنير اليتي يء مفير لبلميتنرارية فيي   الةنيبلا  ميى نجتجيرت الريركة،
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النميييتقع   يييبلوة  ميييى زييييراة اإلتعييير  جضيييو االميييت نرر فييي  أميييفنفر ننييير ييييء ر  يجرعييييًر  مييي  
 نركز ر النرل .

منضمميييي تنر ييية والعيتييية وضوكنيية الرييركرت ليييوفر اإلفذييرح  ييي نةمونييرت النمييتولية االج  -7
ضييرورية  جييا عجييرا جنييرتج التجعييء النتةمقيية عرألرعييرح النمييتقعمية النييرلييي عةييض النةمونييرت ال

والمييييولة، ضييييث أجيييه  جيييا عجيييرا جنيييرتج التجعيييء يءريييت فييي  اال تعيييرر ظيييرو   ييياي الت كيييا ن ييي  
نرييييرطر الةنميييييرت والنرييييرطر النرلييييية والنرييييرطر العيتييييية، وعرلتييييرل  فيييي ي تييييوفير نةمونييييرت 

يةن   ميى تر ييض التريتت لياى النضممييي  النمتولية االجتنر ية والعيتية ونمتوى الضوكنة
 النرلييي  جا عجرا  تة الجنرتج.

يمر ا اإلفذرح  ي نةمونيرت النميتولية االجتنر يية والعيتيية وضوكنية الريركرت لؤلطيرا    -8
 أذضرب النذمضة ف  تقييي ك راة الميرمرت التنويمية واالمت نررية لمرركة.
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 خالصة الفصل األول
ضيث تي تةري  التجنية النميتاانة ع جفير  التجنيية  ،العرضث عرمتةراض ن فوي التجنية النمتاانةتري  -

التييي  تتضيييني  انيييرج األ ييياا  االتتذيييراية واالجتنر يييية والعيتيييية لمنجتنيييو نيييي اجييي  تةظييييي رفر يييية 
 اإلجمري ف  الوتت الضرضر اوي النمرس عقارة األجير  النقعمة  مى تمعية اضتيرجرتفر .

ر امتةراض العرضث نجرالت وأعةرا التجنية النمتاانة، ضيث ضاا نءتنر القنة الةيرلن  لمتجنيية كن -
 نجرالت التجنية النمتاانة ع بل ة أعةرا رتيمة    ه 1001النمتاانة ف  جو رجمعرج  ري 

العةيييا العيتييي  ، العةيييا االتتذيييراي، العةيييا االجتنييير   ، وتيييري العرضيييث ع ضيييرفة عةيييا جاييييا و يييو العةيييا 
و يييو العةيييا اليييتي يفيييتي عيييرلتضو   ليييى تكجولوجيييير أجظييي  وأك ييي  تيييءاى  ليييى تييييري النجتنيييو لتكجوليييوج  ا

 عرمترااي أت  تار ني الطرتة والنوارا.
عرميييتةراض نعيييرائ وجواجيييب التجنيييية النميييتاانة فييي  الريييركرت، ضييييث اميييتةرض كنييير تيييري العرضيييث  -

ى الرييركرت االلتييزاي عفيير وتطعيقفيير العرضييث مييتة نعييرائ  ررذيية عرلتجنييية النمييتاانة والتيي  يجييب  ميي
 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 القرارات اار  النجر ة 
  والقييييييي فييييي  جنييييييو أذيييييضرب ا يييييي ضقيييييوق اإلجميييييري األمرميييييية واضتيييييراي ال قرفيييييرت والةيييييراات

 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.

ع ضييرفة نعيياأ مييرعو و ييو تقييايي تقييررير  ييي التجنييية النمييتاانة تتذيي  عرل ةرلييية  كنيير تييري العرضييث -
 والر رفية لؤلطرا  النمت ياة )األطرا  الاارمية واألطرا  الرررجية(.

 كنر امتةراض العرضث جواجب التجنية النمتاانة ف  الرركرت، و ي أرعو جواجب كنر يم ه -

  قرفة النجظنة. ير العيت ، الت  ير االجتنر  ، الت الجرجب النرل ، 
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وامتةرض العرضث رطوات ونراض  التجنية النمتاانة ف  الرركرت، ضيث  جير  رنيس  رطيوات  -
 ترذيص النوارا، -وضو الرءية، ب -لتج يت التجنية النمتاانة  مى نمتوى الرركرت  يه أ

ألذضرب النذرلت،  توذي  الجترتع -تج يت الرطط اإلمتراتيجية،  ي -وضو نقرييس األااا، ا -ج 
 واي  جر   بلث نراض  لتطعيق ن فوي التجنية النمتاانة فى الرركرت  ي ه

 االمتاانة. - اي األضرار، ج -االلتزاي، ب -أ

كنييييير اميييييتةرض العرضيييييث أيضييييير األجريييييطة تات األ ييييير  ميييييى التجنيييييية النميييييتاانة فييييي  الريييييركرت،  -
 الجتنر   والعيت  ف  الرركرت.والنءررات األمرمية الت  يتي ني ربللفر تقييي األااا ا

نجيرالت أمرميية  4وامتةرض العرضث أيضر نجرالت النمتولية العيتيية واالجتنر يية لمنجري ة و يي  -
  يه

 نجر  النوارا الطعيةية والنمر نرت العيتية.  -أ 

 نجر  النمر نة الةرنة. -ب

 نجر  النوارا العررية.  -ج

 نجر  نمر نرت النجتع أو الرانة. -ا

وكي ية وأ نية ونزاير االفذرح  يي   فى الرركرتر امتةرض العرضث تقررير التجنية النمتاانة كن -
 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

 ر  األو ه نار  ني الاار   ل  الرررج.النا -أ

 النار  ال رج ه نار  ني الرررج  ل  الاار . -ب

 النار  ال رلثه النار  النزاوج. -ج
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وامييتةرض العرضييث القيييرس النضرمييع  لمتجنييية النمييتاانة فيي  الرييركرت، وكي ييية تيييرس  مييفرنرت  -
والتيي  تييء ر  مييى  مييفرنرت النجرييدت فيي  األجرييطة التيي  تييرتعط عييرألااا العيتيي  واالجتنيير   لمنجريي ة 

 تضقيق التجنية النمتاانة.

امتةرض العرضث النءرر النذري لنمتولية الرركرت  ي التجنية النمتاانة، والتي يةتعر  وأريرا -
أو  نءرر  مى نمتوى  فريقيير والياو  الةرعيية وال يرج   رلنييًر عةيا نءرير الفجيا، واميتةرض العرضيث 

لنةمونيييرتى لمنءرييير النذيييري لنميييتولية الريييركرت، كنييير اميييتةرض العرضيييث أيضييير ن فيييوي النضتيييوى ا
ونكوجرت النءرير النذيري  نراض  تقييي أااا الرركرت عرمترااي النءرر النذري لمتجنية النمتاانة

تمريييص أ نييية النءريير النذييري لمنمييتولية االجتنر ييية والعيتييية ع وتييري العرضييث، لنمييتولية الرييركرت
 .جقرط  نرج فى  النمت نريي ف  األوراق النرليةوضوكنة الرركرت 

النءرييير النذيييري  تفيييا  الىقييييرس ومييييقوي العرضيييث فييي  ال ذييي  ال يييرج  عرلارامييية الةنميييية والتييي  -
، ضييييث تيييري فييي  الريييركرت النقيييياة عرلعورذييية النذيييرية لنميييتولية الريييركرت  ميييى التجنيييية النميييتاانة

ريركة  60في  أميةرر األميفي لةيجية نكوجية نيي ف  نتومط جمب الت ييرات  ع رت  يجة نن مة العرضث
(، ESG30رييييركة ) 30و يييياا ر  جنيييييو رييييركرت النءريييير النقييييياة عرلعورذيييية النذييييرية نن ميييية فييييى
، وتليي  لتضايييا تيي  ير (EGX70نييي رييررج النءريير نييي رييركرت ) أرييرىرييركة  30الييى  عرإلضييرفة

 ركرت.النءرر النذري لنمتولية الرركرت  مى التجنية النمتاانة  ف   تة الر

 ضيث ميقوي العرضث عتقميي الارامة الةنمية الى رقيي  نره -

الررذة عتطعيق النءرر النذرى  لمبيانات الفعميةترتنة امتقذرا  60  ااا ه و و األولالشق  -أ
رييركة(، ويييتي اإلجرعيية  ميفيير عوامييطة  60 ييتة الرييركرت )ااريي   تطعيقييهالرييركرت ونيياى  نمييتوليةل

 عفتة الرركرت.الناير النرلى النمءو  

يقييوي عتضايييا األااا النييرلى ( و ييو جنييوتج نمرروذج دوبونررت) كنيي ه تطعيييق جنييوتج الشررق الثررانى -ب
النييرلى لفييتة الرييركرت نييي رييبل  نةييا  الةرتييا ضييق  األاااااريي   ييتة الرييركرت، ضيييث ينكييي تضايييا 

تن ييي  توا يييا ونةيييريير ضوكنييية  والتييي  يررررات المسرررتقمةوالمتغ، المتغيرررر الترررابعالنمكيييية واليييتى ين ييي  
عرلريييركة ونةيييا  الةرتيييا  ميييى  األذيييو العيتيييية وضجيييي  نميييتوليةاالجتنر يييية وال نميييتوليةالريييركرت وال

 وك رفة رأس النر  وار  التر ي  والرافةة النرلية. األذو 
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  الفصل الثانى الفصل الثانى 

    للبيانات األوليةللبيانات األولية  التحليل اإلحصائيالتحليل اإلحصائي

  تمهيدتمهيد( ( 11))  

تلفممما   إ تبممم ا  تألسممم ل ل تلتمممس تمممن تسمممت  ت ى   مممس  تإللصممم   إجمممات تل تلتل  ممم   تمممن تلممم   
تلتممس تتباىمم  تلب لممل  ممس  مم   مم   تإللصمم   ،   بمم ب بتل  مم  إجممات تل  بسمم ل ل تلتل  مم  تلبلث مم 

 قمم      تلمم    تلتل مم إلل تإللصمم     تل صممف    ل مملتإللصمم   تل صممفس  تإللصمم   تلتل   ممس، 
،   ا  م   ا  م  تخ متإلف، تل طأ تل ا  اى ، للاتف  ا  اى ، تإل تل ت سط تللس بس :     
   ممم  جا ف سممم  ال فبسممم  ل إ تبممم ا ، ثمممن تسمممت  تن  ع لممم  تلبلمممل  صممم   لتل  ممم  لتممم ت  تإل

لجممن  صمم    تلشمما  ل ل مم   مم  :  ؤشمماتل لق مم    مم ى إعت تل مم  ت م ممر تل تب مماتل تلبلث مم  ل
،   مم  ،  ث  مم  اب  تل مم   امم   تلا  مم  ع ممس لممة تل    مم ،   امم   تلا  مم  ع ممس تألصمم  ، تلشمما  
 ، تل سمؤل   عم  تلتل  م تطب مة و تعم    ام   ا ل   م  تلشما  ل،    ى تل  ل  لات ا  ت،  تلتشب  

 صممف    إاتبمم ط ب اسمم   لق مم    ال  مم  تلاإلومم  بمم   . تلتل  مم  تلب   مم ، تل سممؤل   عمم  تخجت  ع مم 
 تخللم تا  بسم  ل تل  م،    ل ل تل ؤشا تل صاى ل س  ل   تلشا  ل  ب   ضبط تأل ت  تل  لس

ع مممس  تل صممماى ل سممم  ل   تلشممما  ل    لممم ل تل ؤشمممال تلتمممأث ا تل الممم ى   لق ممم تل طمممس تل تاممم  
تسمممتب      لتممم ىلق ممم   ثبممم ل  صممم ة   ا لبممم   تبممم ا بلف إ ب  مممات  بىممم ،  تل ممم لس تأل ت  ضمممبط

 تل اتس ..

 إجراءات وأسالية التحليل اإلحصائي( 2)

 تتبر تلب لل تإلجات تل تلت ل   إلت  ن تلتل    تإللص    ل بلل:

 مرحلة إدخال ومعالجة الثيانات (أ)

شما    م   36شما     66تست  اة لا    66 ع  و   و ن تلب لل ب اتجا  تست  اة تخستب   
ل تأ ممممم   ممممم  ت ت  لىمممممم   (EGX70شممممما    ممممم   ممممم ا  تل ؤشممممما  ESG30 ،36 ت ممممم  تل ؤشممممما 
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تتمم ت ا  صممإلل تى  إل  مم   تلب  لمم ل  تلتل  مم  تإللصمم    ل ممل تممن تسممتبا   تخسممت  اتل تلتمم  خ 
، ثممن ومم ن بت مم  ا  تا  ممم( تل تب مماتل شمما  ل 3تسممت  اتل لامم    3 عمم  و   بىمم  تلشمما ط تلإلم مم 

  قمممم ر لبالمممم    تللم مممم  تإللصمممم     ل ا مممم ن تخجت  ع مممم     تلب  لمممم ل ثممممن تفا بىمممم  ب لل سممممل ت لمممم
(SPSS) Statistical Package for Social Sciences     مم  إطممم ا ملممو تمممن ت ممم  

 تل تب اتل تلت ل  :
 :  المتغيرات المستقمة -1

 ل     :     ل ل تل ؤشا تل صاى ل س  ل   تلشا  لتشت   تل تب اتل تل ستق   ع س 
 تطب ة و تع    ا   ا ل     تلشا  ل. 

    تخجت  ع   تل سؤل   ع  تلتل. 

   تلتل    تلب    تل سؤل   ع. 

  تلشا   لجنتل  غ ا تن تلطب ا  ل. 

   ا   تلا    ع س تألص . 

 .   ث    اب  تل  

 .  تلتشب     

 لات ا  تل  ل  ت. 

  :المتغير التابع  -2

  .ب لشا  ل  ل  تلبلل  س  ا   تلا    ع س لة تل       ت ث  تل تب ا تلت بر تل ُفسَّا

 :مرحلة اإلحصاءات الوصفية( ب) 

تل قمممم     تإللصمممم     تل صممممف   ل مممم   مممم  : تل ت سممممط تللسمممم بس، ومممم ن تلب لممممل ب سممممت ات  
  م  جا ف ،  ت  تبم ا  ا  م  تخ متإلف،   ا  م  تإللتم ت ،  ا  اى، تل طمأ تل ا م اىتلللاتف تإل

  لق      ى إعت تل   ت م ر تل تب اتل تلبلث  .ع ل  تلبلل،   ص   لتل     س  ال ف
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 :األسالية اإلحصائية المستخذمة( ج)

 تست  تن تألس ل ل تإللص     تلت ل  :تن 
 ( :  (Descriptive Statisticsاإلحصاء الوصفى  -(1

للممماتف تل ا ممم اى، ، تإلتل صمممف    ممم   ممم : تل ت سمممط تللسممم بس تشممم   تل قممم     تإللصممم    
 ممم ى ، لتل  مم   صمم    ع لمم  تلبلممل  ممم  ل ممل  مم ى تمم ت ا تإل صمم   عمم   ا  مم  تخ ممتإلف

تلتل  م  ، تل سمؤل   عم  تخجت  ع م  ، تل سؤل   ع  تلتل   تلشا  ل تطب ة و تع    ا   ا ل    
 .تلب    
 :Kolmogorov-Smirnov  كمومجروف سميرنوفأسموب إختبار  -(2

 امم   ، لجمن تلشمما   صمم    تلشمما  ل ل م   مم  :  ؤشماتل لق م    مم ى إعت تل م  ت م ممر  
لات ام  ت،  تل   ،   م  تلتشمب   تل     ،  ث    اب  ا   تلا    ع س لة ،  تلا    ع س تألص  

 .تل  ل  

 : Pearson Correlation Matrixمصفوفة إرتباط بيرسون  -(3
   ل ل تل ؤشما تل صماى ل سم  ل   تلشما  ل  بم   ضمبط تأل ت  لق     ال    تلاإلو  ب   

 .تل  لس

 :Multiple Linear Regressionأسموب االنحدار الخطي المتعدد  -(4
تل تا قمم  ب مم   تل صمماى ل سمم  ل   تلشمما  ل    لمم ل تل ؤشممال تلتممأث ا تل المم ىلتل  مم   ملممو 

، تل سمؤل   عم  تخجت  ع م  ، تل سمؤل   عم  تلتل  م تطب ة و تع    ا   ا ل     تلشما  ل   : 
بى   مر  جم   تل تب ماتل تلاو ب م  ل م   م : ل غم ات ن  تل  لس تأل ت  ع س ضبط تلتل    تلب    
 .لات ا  تل  ل  ت،  ث    اب  تل    ،     تلتشب   ،   تلا    ع س تألص   ا   ، لجن تلشا   

 : Cronbach's alpha إختبار ألفاكرونباخ  -(4

 لتممم ى تلظممم واى لصممم ة تل  تإلتسممم ة تلممم ت  س ألباممم   تلبلمممل تل سمممتق    تلت باممم  ، لق ممم   ثبممم ل 
  .تستب    تل اتس 
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 )د( ثبات وصدق المحتوى لمتغيرات البحث:

 (1-2رقم ) جدول

معامل  بأستخدام المؤشر المصري لمسئولية الشركات معامل الثبات والصدق الذاتى ألبعاد
  الفاكرونباخالثبات 

 المؤشر المصري لمسئولية الشركاتأبعاد  م
 معامل 

 الثبات

 معامل 

 الصدق

 6.945 6.892 . تطب ة و تع    ا   ا ل     تلشا  ل 1

 6.934 6.873 . تخجت  ع   تل سؤل   ع  تلتل    2

 6.958 6.917 . تلتل    تلب    تل سؤل   ع   3

 6.964 6.929 إج  لس  تب اتل تلبلل

 
لق مم   ،  Cronbach's alpha لبمم     ا  مم  تلثبم ل تلف  ا ( ب  1-2 تضم   م  تلجمم    اومن  

ومم  ب مم   تلشمما  لببامم   تل ؤشمما تل صمماو ل سمم  ل    تإلتسمم ة تلمم ت  س ألج مم لس ثبمم ل تل لتمم ى 
، تأل مما تلمممى تلا مم  بثمماة ع ممس تلصمم ة  ممس تلثبمم ل تل اتفممر لا لمم  تل اتسمم ع   مم   مم  ( 6.929 

تلمتتس ممممم   تلجما تلتاب ا  ل ا    تلثب ل مممممم  ل لتم ى  ق م   إتج وم ل تل ستقصمس تات ىمن ل مل 
تل سممؤل   عمم   بمم    مم   مم : تل اتسمم  ببامم   ،  ومممت  ومم  سممج  بع ممس ثبمم ل ل لتمم ى(6.964ب مم   

، تخجت  ع ممم  تل سمممؤل   عممم  تلتل  ممم ، تطب مممة و تعممم    اممم   ا ل   ممم  تلشممما  ل، تلتل  ممم  تلب   ممم 
، ع  مم ر بممأ   امم  إلل ثب تىمم  ( ع ممس تلتات ممل6.873( ،  6.892( ،  6.917ب امم  إلل ثبمم ل  

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

ت ص  تلب لل إلس تل    با  س  ل  فما تل ع لم  تلبلمل ب سمت  تن تإللصم   تل صمف  
     سبة تإلش اة إل ه  ملو ع س تللل  تلت ل :

 رافية:ج( اإلحصاء الوصفي للمتغيرات الديمو3-3-1)

،  (تلقطم عتل ؤوم  تلا  مس، لم ع     م    ات   جتل     ل  تب اتل    ش   تأللص   تل صف 
 .(3-2)إلس  (1-2) ملو    تلج ت      اون 

 المؤهل العممى: أ( حسب
 (2-2جدول رقم )

 المؤهل العممىحسب عينة البحث مفردات توزيع 

 الترتيب % التكرار المؤهل العممى م

 1 1.21 7 البكالوريوس 1

 4 1.21 6 دبلوم الدراسات العليا      .

 1 4126 6. الماجستير 1

 . 1126 11 الدكتوراه 4

 ممممممممممممم 177 57 وعــالمجم

تلا  مس تشم ا تل ؤوم  ( ب  ت م ر  فا تل ع ل  تلبلمل لسمل 1-1 تض     تلج    اون  
%( ،     ىممم  تلل صممم    45.6تل  جسمممت ا  لممم م   لسمممب    إلمممس ب  تلل صممم    ع مممس  اجممم 

%( ، ثمممن تلل صممم    ع مممس  اجممم  تلب ممم ل ا    بلسمممب  31.6تلممم  ت اتن بلسمممب    ع مممس  اجممم 
 مممم   %(  قمممط16.5بلسمممب    ب ممم ن تل اتسممم ل تلا  ممم  %( ،  ب  ممماتر تلل صممم    ع مممس 12.3 

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

 نوع القطاع حسبعينة البحث مفردات توزيع 

 الترتيب % التكرار المؤهل العممى م

 1 121 1 البنوك 1

 4 121 . الكيماويات      .

 1 121 1 االتصاالت 1

 4 121 . الغاز والبترول 4

 . 14 1 التشيد والبناء 1

 4 121 . الرعاية الصحية واألدوية 6

 1 .612 16 شركات صناعية 7

 1 121 1 استثمارات مالية      1

 ممممممممممممم 177 57 وعــالمجم

تش ا إلمس  لسل ل ع تلقط ع( ب  ت م ر  فا تل ع ل  تلبلل 2-2 تض     تلج    اون  
%( ،     ىمم  شمما  ل تلبلمم    تلتشمم    بلسممب  63.2ب  تلشمما  ل تلصممل ع    لمم م   لسممب   

%( ، ثممن وطمم ع تل      مم ل 5.3%( ، ثممن وطمم ع تلبلمم و  تإلسممتث  اتل تل  ل مم  بلسممب   14 
%( ل مممممإل  لىممممم  ،  ب  ممممماتر وطممممم ع 3.5بلسمممممب    صمممممل    تأل   ممممم تلاع  ممممم  تل تلبممممم م  تلبتممممما  

    إج  لس  فا تل ع ل  تلبلل. %(  قط1.8بلسب    تإلتص خل
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 :المستقلة والتابعة ( اإلحصاء الوصفي للمتغيرات البحثية3-3-2)

ل م      لم ل تل ؤشما تل صماى ل سم  ل   تلشما  لع مس  تلت با  تشت   تل تب اتل تل ستق   
عم    سم  ل  تل، تخجت  ع م  عم  تلتل  م   سم  ل  تل، تطب ة و تع    ا   ا ل     تلشا  ل  : 

،  اممم   تلا  ممم  ع مممس تألصممم  ،  ث  ممم  اب  تلشممما   لجمممنتل  غممم ا تن تلطب اممم  ل، تلتل  ممم  تلب   ممم 
 ،  ا   تلا    ع س لة تل     . لات ا  تل  ل  تتل   ،     تلتشب  ، 

 :تلت ل           تل    ت و تل   ل ل ع س تللل  

 .تطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات -1

 (3-2جدول رقم )

 تطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركاتاإلحصاء الوصفى لبعد  

 تل تب اتل م
المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف 

 الترتيب

1 
 ل     لق تع  ل شا   طبق ر  تخستاتت ج   تإلاش   تلت ج ه ع س تإل تاة  ج    ا  

 تألسىن ل     ص ل   لقة ب   تلشا  ل
4.56 6.56 16.98 5 

2 
 و  تلت  ب   طا تخستث  اتل ب    تل ستث ا   ع س بشف     تإل تاة  ج    طا 

 تلشا   لى  تتاا 
4.66 6.86 26.64 12 

3 
  ى  ه تأ        ت    تل ج   ل   تإل تاة  ج   لج   بتش    تإل تاة  ج    ق ن

  ا   بش  
4.67 6.48 16.19 2 

4 
 ق ن  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   
4.54 6.56 11.66 6 

 8 11.28 6.56 4.46 لجل  تل اتجا  تلق     ب لشا   و      ستق   ع   ج   ت تاة تلشا   5

 13 42.13 1.34 3.18 ت تمن تلشا   ب ا   ا تل ل سب   تل اتجا    ملو  ا   ا بع ت  تلتق ا ا تل  ل   6
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جات تل لظ ن تلبإلغ ل  ت   تلشا   7  11 17.96 6.76 4.25  تن تخ ص   ع  س  س ل  ت 

جات تل     ل  تلاش ة  تلفس   8  9 13.38 6.58 4.35  تن تخ ص   ع  س  س ل  ت 

جات تل  لر تلتج اة ب ل ا    ل تل ت     9  16 16.49 6.65 3.96  تن تخ ص   ع  س  س ل  ت 

 3 16.36 6.48 4.65  تن تخ ص   ع  و ة  لمتو   ج   ت تاة تلشا   16

 4 16.64 6.49 4.61  تن تخ ص   ع   ل   تل   اس ل تلج  ة لل     تلشا  ل 11

 7 11.67 6.48 4.35 تل     ع   ج   تإل تاة   ا ل   لج له تن تخ ص    12

 1 2.66 6.13 4.98   ج  تستقإلل    ل      ل  اتجر تل  اج  ل شا   13

 ممممممممممممم 3.39 6.15 4.35 تل ت سط تلا ن

 
( ب  تتج ومم ل  فمما تل ع لمم  تلبلممل ومم  بظىممال تتج ومم ر 3-2 تضمم   مم  تلجمم    اوممن  

،  ملممو ب ت سممط  تطب ممة و تعمم    امم   ا ل   مم  تلشمما  لبامم   تل  ت قمم  تلت  مم  ع ممسع  مم ر للمم  
%( ،  وم   م    م  ب ثما تلابم اتل 3.39(  ب ا  م  إ متإلف  ا م اى وم اة  4.35لس بس وم اة  

  قمم ن ،   جمم  تسممتقإلل    ل    مم  ل  اتجممر تل مم اج  ل شمما  :  بو  مم   مم  تإلج بمم  ع ممس تلتات ممل

 متن ،  ام   بشم    ى  مه تأ  م   م   مت    تل ج م  ل م  تإل تاة  ج م  لجم   بتشم    تإل تاة  ج م 
 تن تخ ص   ع   ل   تل   اس ل تلج  ة لل   م   ،تخ ص   ع  و ة  لمتو   ج   ت تاة تلشا  

 ل   م  لق تعم  ل شما   طبقم ر  تخسمتاتت ج   تإلاشم   تلت ج مه ع مس تإل تاة  ج م   ا م ،  تلشما  ل

 ق ن  ج   تإل تاة ب ضر لظ ن و ى ل  اتجام  تل ت   م  ، تألسىن ل     ل  ص  لقة ب   تلشا  ل
 ممتن تخ صمم   تل مم    عمم   ج مم  تإل تاة ،  ملممو ب لتامم     ممر لجلمم  تل اتجامم  تل  جمم  ة ب لشمما   

،  ملممو لجلمم  تل اتجامم  تلق   مم  ب لشمما   و  مم    سممتق   عمم   ج مم  ت تاة تلشمما  ،   ا ل مم  لج لممه
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%( ، 16.64 %( 16.36،   %(16.19،   %(2.66 قم تاو   ب ا  إلل ت متإلف  ا  ا م   
 %( ع س تلت تل .%11.28( ،  %11.67( ،  %11.66( ،  16.98 

( ب ضممم ر ب  بوممم  تلابممم اتل تلتممم  لممم مل ع مممس   ت قممم  3-2  ممم   تضممم   ممم  تلجممم    اومممن  
جممات تل   فمما تل ع لمم  تلبلممل وممس :   ممتن  ،   لمم  تلاشمم ة  تلفسمم   ممتن تخ صمم   عمم  س  سمم ل  ت 

جمات تل  لمر تلتجم اة ب ل ا   م ل تل ت   م   متن تخ صم   عم  س  سم ل ، تخ ص   ع  س  سم ل  ت 
جمات تل لظم ن تلبإلغم ل  ت م  تلشما    ب م   تل سمتث ا   ع مس بشمف     تإل تاة  ج م   طما ،  ت 

ت تممن تلشما   ب ام   ا تل ل سمب   تل اتجام   ،تلشما   لىم  تتاما  وم  تلتم  ب  م طا تخسمتث  اتل
 ومم    لممل  امم  إلل تخ ممتإلف تل ا مم او لىمممن تلابمم اتل ،   ممملو  امم   ا بعمم ت  تلتقمم ا ا تل  ل مم 

%(، ع مممممممممممممممس 42.13،  %(26.64%( ،  17.96%( ،  16.49%( ،  13.38 قممممممممممممممم تاو   
  تلتات ل.

 .االجتماعية عن التنمية مسئوليةال -2

 (4-2جدول رقم )

 لمشركات االجتماعية عن التنمية مسئوليةالاإلحصاء الوصفى لبعد  

 تل تب اتل م
المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االختالف 

 الترتيب

1 
تل  ظ تلشا   ع س ت    صل  تل  ظف       إل   عن س  س ل  و تع  تلاع    

 تلصل  
4.58 6.56 16.88 4 

2 
تل جت ر تل ل س     إل   عن  ب  اتل تلقط ع   تلا ن تس ون تلشا    س تل    

  تل   
4.65 6.79 19.46 9 

 6 12.77 6.57 4.46 ل ى تلشا   س  س ل  تضل        تا ة ب خستث  اتل  س تل جت ر 3

 3 16.36 6.48 4.65 تساس تلشا   تلس تل     ى اتل تل  ظف       إل  بات   تلتط  ا تل ظ فس 4
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 5 11.28 6.56 4.44 تلشا    ص ل  ج  ر تخطاتف متل تلاإلو  عل  تت  م واتاتتى تاتعس  5

 12 33.43 1.61 3.62 تق ن تلشا   بلشا تق ا ا تل س  ل   تخجت  ع   ل شا  ل 6

 2 9.82 6.46 4.76 تق ن تلشا   بم   ة ت  ة تل ا    ل على  عبا شب   تخلتالل 7

 11 36.89 1.17 3.77 تل اتس ل تخستقص     لتق  ن  اج  اض  تلا إل تق ن تلشا   ب جات   8

 1 9.61 6.45 4.72 تساس تلشا   ل لص   ع س تلا     اض  ه  تخلتف ظ به 9

 3 16.36 6.48 4.65 تساس تلشا   تلس م   ة تل ب ل  تل لفق  ع س ت ا ل  تط  ا تل  ظف   16

 8 15.65 6.62 4.11 تلتمت ى  ب ل  ت    تلتشا ا ل تخجت  ع  تق ن تلشا   ب إل ص   ع    ى  11

12 
تق ن تلشا   ب إل ص   ع    ى تلتمت ى  ب لس  س ل تخجت  ع    لظن  بات    

 تلل     تخجت  ع   تل  ص  بى 
4.36 6.66 13.88 7 

 16 27.43 6.91 3.32 تق ن تلشا   ب إل ص   ع  تلتباع ل تل  ص  بى  تلس تل جت ر 13

 ممممممممممممم 5.45 6.23 4.21 تل ت سط تلا ن

 
( ب  تتج ومم ل  فمما تل ع لمم  تلبلممل ومم  بظىممال تتج ومم ر 4-2 تضمم   مم  تلجمم    اوممن  

،  ملو ب ت سط لس بس و اة تخجت  ع   ع  تلتل     س  ل  تلبا   تل  ت ق  تلت    ع سع   ر لل  
 ومم   مم    مم  ب ثمما تلابمم اتل بو  مم   مم  %( ، 5.45(  ب ا  مم  إ ممتإلف  ا مم اى ومم اة  4.21 

تق ن تلشا    ،تساس تلشا   ل لص   ع س تلا     اض  ه  تخلتف ظ به:  تإلج ب  ع س تلتات ل
تسماس تلشما   تلمس تل  م   ىم اتل تل م ظف   ،  بم   ة ت  ة تل ا    ل على  عبما شمب   تخلتالمل

 صمل  تل م ظف    م   مإل   عمن تلم  ظ تلشما   ع مس ت م   ،    إل  بمات   تلتطم  ا تلم ظ فس
متل تلاإلو  عل  تت م م  تألطاتفتاتعس تلشا    ص ل  ج  ر ، س  س ل  و تع  تلاع    تلصل  
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تقمم ن تلشمما   ،  لمم ى تلشمما   س  سمم ل  تضممل     مم   تا ممة ب خسممتث  اتل  ممس تل جت ممر،  واتاتتىمم 
   م  تخجت  ع م  تل  صم  ب إل ص   ع    ى تلتمت ى  ب لس  س ل تخجت  ع م   لظمن  بمات    تلل

،  ملممممو  تقمممم ن تلشمممما   ب إل صمممم   عمممم   مممم ى تلتمت ىمممم  بمممم ل  ت    تلتشمممما ا ل تخجت  ع مممم ،  بىمممم 
%( ، 16.88 %( 16.36،   %(9.82،   %(9.61 قممم تاو   ب اممم  إلل ت مممتإلف  ا  ا ممم   

 %( ع س تلت تل .%15.65( ،  %13.88( ،  %12.77( ،  11.28 

( ب ضممم ر ب  بوممم  تلابممم اتل تلتممم  لممم مل ع مممس   ت قممم  4-2  ممم   تضممم   ممم  تلجممم    اومممن  
تسمم ون تلشمما    ممس تل  مم  تل جت ممر تل ل ممس  مم   ممإل   عممن  بمم  اتل  فمما تل ع لمم  تلبلممل وممس : 

تقم ن ،  تق ن تلشا   ب إل ص   ع  تلتباع ل تل  ص  بى  تلس تل جت ر، تلقط ع   تلا ن  تل   
تقممم ن تلشممما   بلشممما تقممم ا ا  ، اجممم  اضممم  تلا مممإل تلشممما   بممم جات  تل اتسممم ل تخستقصممم     لتق ممم ن 

 و    لل  ا  إلل تخ تإلف تل ا م او لىممن تلابم اتل  قم تاو  ،  تل س  ل   تخجت  ع   ل شا  ل
 ع س تلتات ل.%( %33.43( ،  %36.89( ،  %27.43( ،  19.46 
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 .التنمية البيئيةعن  مسئوليةال -3

 (5-2جدول رقم )

 التنمية البيئيةعن  مسئوليةالاإلحصاء الوصفى لبعد  

 تل تب اتل م
المتوسط 
 الحسابى 

اإلنحراف 
 المعيارى

معامل 
 الترتيب االختالف 

 2 16.98 6.56 4.56 تساس تلشا   ع س ت ف   تستىإل ى     تلط و  1

 1 16.19 6.48 4.67 تساس تلشا   تلس تق    تخلبا ث ل تلض اة تلل تج  ع  بلشطتى  2

 2 16.98 6.48 4.33 تق ن تلشا   ب ا لج  بث ا تل   طا تلب     تلض اة ع س تل جت ر 3

 4 11.19 6.56 4.51 تساس تلشا   تلس ت ف    شتا  تى     تل  ت  تل         تلب ا و ب   لإللإل  4

ب لب     ث  تساس تلشا   تلس ت ف    شتا  تى       تا  تلط و  تلتق      تلض اة  5
  تلفلن، تلبلم  ، تلم ل(،  تستب تلى  ب  تا  ط و  ل  ث  تو  ت  ث ر ل ب   

4.46 6.62 14.14 7 

 9 24.74 6.89 3.58 تق ن تلشا   بإجات تل تل اتجا  تلب      تلتقا ا على  لألطاتف تل ستف  ة 6

 3 11.66 6.56 4.54 تلت  لتق ن تلشا   بم   ة تستث  اتتى   س تلت ل ل ج   تل  ل       7

 6 13.55 6.62 4.66 تق ن تلشا   ب إل ص   ع    ى تلتمت ى  ب ل  ت    تلتشا ا ل تلب     8

 5 12.66 6.54 4.44 تق ن تلشا   ب إل ص   ع    ى تلتمت ى  بلظن  بات   تلل     تلب     تل  ص  بى  9

 تل لت    تلل ج   ع     لف  تلشا   تق ن تلشا   ب إل ص   ع  تألعب   تلل ل    16
 لق تل   ل     تلب   

3.49 6.76 21.74 8 

تق ن تلشا   ب إل ص   ع  تل ع  ى تلقض     تلل ل    تل لت   ،   ملو تلبات  ل  11
 تلل تج  ع  تلت  ل أللشط  تلشا   ع س تلب   

3.39 6.96 28.32 16 

 ممممممممممممم 4.64 6.19 4.24 تل ت سط تلا ن



 1الدراسة الميدانية: الفصل الثانى

 78 

( ب  تتج ومم ل  فمما تل ع لمم  تلبلممل ومم  بظىممال تتج ومم ر 5-2 تضمم   مم  تلجمم    اوممن  
،  ملممو ب ت سممط لسمم بس  تخجت  ع مم  عمم  تلتل  مم   سمم  ل  تلبامم   تل  ت قمم  تلت  مم  ع ممسع  مم ر للمم  

،  و         ب ثما تلابم اتل بو  م   م  %(4.64(  ب ا    إ تإلف  ا  اى و اة  4.24و اة  
تقم ن  ، تساس تلشا   تلس تق    تخلبا ثم ل تلضم اة تلل تجم  عم  بلشمطتى :  تإلج ب  ع س تلتات ل

تق ن تلشا   بم   ة تسمتث  اتتى   مس ،  تلشا   ب ا لج  بث ا تل   طا تلب     تلض اة ع س تل جت ر
     م  تلب ما تساس تلشا   تلس ت ف    شتا  تى     تل م ت  تل   ،تلت ل ل ج   تل  ل      تلت  ل

تسمماس ، تقمم ن تلشمما   ب إل صمم   عمم   مم ى تلتمت ىمم  بمم ل  ت    تلتشمما ا ل تلب   مم ،  و ب مم  لإللممإل 
تلشمما   تلممس ت فمم    شممتا  تى   مم   مم تا  تلط ومم  تلتق    مم  تلضمم اة ب لب  مم   ثمم   تلفلممن، تلبلممم  ، 

ب إل صمم   عمم  تألعبمم    تقمم ن تلشمما  ، تلم ممل(،  تسممتب تلى  ب مم تا  ط ومم  ل  ثمم  تومم  ت  ثمم ر ل ب  مم 
،  ملمو ب امم  إلل ت ممتإلف  تلل ل م   تل لت  مم  تلل ج مم  عم     لفمم  تلشمما   لقم تل   ل   مم  تلب  مم 

%( ، 12.66%( ،  11.19 %( 11.66،   %(16.98،   %(16.19 قممممممم تاو    ا  ا ممممممم   
 %( ع س تلت تل .%21.74( ،  %14.14( ،  13.55 

( ب ضممم ر ب  بوممم  تلابممم اتل تلتممم  لممم مل ع مممس   ت قممم  5-2  ممم   تضممم   ممم  تلجممم    اومممن  
تقممم ن تلشممما   بمممإجات تل تل اتجاممم  تلب   ممم   تلتقا ممما علىممم  لألطممماتف  فممما تل ع لممم  تلبلمممل ومممس : 

تقمم ن تلشمما   ب إل صمم   عمم  تلمم ع  ى تلقضمم     تلل ل مم   تل لت  مم ،   ممملو تلبات مم ل ،  تل سممتف  ة
 وم    لمل  ام  إلل تخ متإلف تل ا م او لىممن ،   تلل تج  ع  تلت  ل أللشط  تلشما   ع مس تلب  م

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

 الرقاتيةمؤشرات لقياس إعتذالية ال إختثار كلومجروف سميرنوف( 6-2)رقم  جدول

  محل الثحث لشركاتل

 م
 

 المؤشرات
المتوسط 

 الحسابى

الخطأ 

 المعيارى

معامل 

 األلتواء

 إختبار كمومجروف سميرنوف

مستوى  القيمة

 المعنوية

 6.266 6.656 6.666- 6.119 9.18 تلشا   لجنتل  غ ا تن تلطب ا  ل 1

 ***6.661 6.232 2.233 1.116 7.27  ا   تلا    ع س تألص   2

 ***6.661 6.315 4.46 2.64 16.44  ث    اب  تل    3

 ***6.661 6.263 4.53 6.111 6.55     تلتشب    4

 6.266 6.693 6.143 3.63 41.29  لات ا  تل  ل  ت 5

 ***6.661 6.164 1.443 2.684 17.82  ا   تلا    ع س لة تل      6

 (.6.661 تل  عل   ست ى  ال    بو      *** 

 (     س:6-2 تض     تلج    اون  

  و  إتض  إعت تل   ت م ر  ؤشاتل      :  إ تب ا     جا ف س  ال فبله بإست  تن ،
، علمممم   سممممت ى  ال  مممم  ب بمممما  مممم  تلات امممم  تل  ل مممم ، تلشمممما   لجممممنتل  غممم ا تن تلطب امممم  ل

 6.65.) 

  و  إتض  عم ن إعت تل م  ت م مر  ؤشماتل  م  إ تب ا     جا ف س  ال فبله بإست  تن ،
 امم   تلا  مم  ع ممس لممة ،   مم  تلتشممب   ،  ث  مم  اب  تل مم  ، تلا  مم  ع ممس تألصمم   مم : 
 (.6.65     بو عل   ست ى  ال    ، تل     
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 البحثية: ض و اختبار صحة الفر  4/5

 ملو  ،إ تب ا ثإلث   ا   بلث   بى ف تل      ت ف ببا    ش    تلبلل  بو ت ه  تن
       س:

  :الثحثى األولالفرض  (4-5-1)

 تلفاعم  تل ؤشما بم   إ ج ب   ال و تأث ا   ج  "ع س:  تأل   ل  تلفا  تلبلثس 
 . تلشا  ل " ومن  س تل  لس تأل ت  ضبط  ب   تلشا  ل ل       ا   ا لق تع 

 إلس: تأل    تلبلث تلقسن  تب اتل تلفا : األول يالبحثمتغيرات الفرض 

  صمم    تلشمما  ل تشمم   تل تب مماتل تل سممتق    تب مماتل )أ( متغيــرات مســتقمة تفســيرية: 
 ل     :

  تلشا  ل. ل       ا   ا و تع 

 تلشا   لجنتل  غ ا تن تلطب ا  ل. 

   ا   تلا    ع س تألص . 

 .   ث    اب  تل  

 .  تلتشب     

 .  تلات ا  تل  ل 

  . ا   تلا    ع س لة تل      س  ت ث  تل تب ا تلت بر  :)ب( متغير تابع ُمَفسَّر:  

 المستخدم:األسلوب اإلحصائي 
   لممم ل ل تلتمممأث ا تل الممم ى لق ممم   ملمممو ،  ل تل  ممم  تألللممم تا تل طممم  تل تاممم  تمممن تسمممت  تن بسممم 

 ، ع ممس تطب ممة و تعمم    امم   ا ل   مم  تلشمما  لتل تا قمم  ب تل صمماى ل سمم  ل   تلشمما  ل تل ؤشمما
 ممر  جمم     ام   تلا  مم  ع مس لممة تل    م تلشما  ل    ممثإلر  ممس  ومممن  مس تل مم لس تأل ت  ضمبط

،  ث  مم  اب    امم   تلا  م  ع مس تألصم  ، لجمن تلشما  تل تب ماتل تلاو ب م  ل م   مم : ل غم ات ن 
 ،  ملو        :لات ا  تل  ل  ت،  تل   ،     تلتشب  
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تطب ة  صمف    تاتبم ط ب اسم   ل تاماف ع مس  م ى  جم   عإلوم ل بم   تل تب ماتل تل سمتق    (1 
 تخلل تا تل تا  . تلت با   ملو لتس      تطب ة ل  م  

 تطب ممة و تعمم    امم   ا ل   مم  تلشمما  لتل المم ى ل متل تألثمما  صمم    تلشمما  للق مم    (2 
  تل تامم   تل طمم تخللمم تا  بسمم  ل تل  ممتممن تسممت  تن ،  امم   تلا  مم  ع ممس لممة تل    مم ع ممس 

  ،  ب لت ل       ت تب ا صل  تلفاض  . Multiple Linear Regression تلت ا ج 
 :بيرسون( مصفوفة ارتباط  4-5-1-1)

ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم  تن تطب ة  ا  م 

   (:4التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم )

معدل العائد مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين (: 7-2جدول رقم )
 قواعد ومعايير حوكمة الشركات تطبيقعمى حق الممكية و 

 

 المؤشرات

 معدل العائد 

عمى حق 
 الممكية

 ومعايير قواعد
 حوكمة
 الشركات

لوغاريتم 
حجم ل

 الشركة

معدل العائد 
عمى 
 األصول

كثافة رأس 
 المال

دخل 
 التشغيل

الرافعة 
 المالية

معدل العائد عمى حق 
 الممكية

1       

 حوكمة ومعايير قواعد
 الشركات

0.375** 1      

     1 0.108 ***0.584 حجم الشركةلوغاريتم 

معدل العائد عمى 
 األصول

0.018 0.329** 0.001 1    

   1 0.200 0.001 0.10 **0.363 كثافة رأس المال

  1 *0.230 *0.270 0.001 0.192 0.182 دخل التشغيل

 1 0.018 0.001 *0.251 **0.379- 0.04 ***0.470- الرافعة المالية

 (.   6.61(.   **  تل  عل   ست ى  ال    بو      6.65*  تل  عل   ست ى  ال    بو          

 (.   6.661 تل  عل   ست ى  ال    بو       ***   
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 :(7-2  تض     تلج    اون 

     ب ص    تلشا  ل    ل ل : تل تا قه تل تب اتل تل ستق    ب     جب ت ج  عإلو   ال
 امم    بمم   ،   ث  مم  اب  تل مم  ، لجممن تلشمما  ل غمم ا تن ل، تلشمما  ل ل   مم    امم   ا و تعمم 

(.  ومت    6.661 ( ، 6.61 و     ب ملو عل   ست ى  ال     ، تلا    ع س لة تل     
 تل ؤشممما بممم     ممم   تا مممة ب جممم   عإلوممم   ال  ممم    جبممم   تأل     ؤ ممم  صمممل  تلفممما  تلبلثممم

 .تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت  ضبط  ب   تلشا  ل ل       ا   ا لق تع  تلفاع 

    ملمو علم  ،   ام   تلا  م  ع مس لمة تل    م ،   تلات ا  تل  ل م س لب  ب    ت ج  عإلو   ال 
 (.6.661 و     ب ست ى  ال    

  لتل  مم  تخللمم تا تل طمم  تل تامم   ،ل مم م  تطب ممة  لت جمم  لثبمم ل  جمم   عإلومم ل  إلممه    مم 
تطب ممممة و تعمممم  تل تا قمممم  ب تل صمممماى ل سمممم  ل   تلشمممما  ل تل ؤشمممما   لمممم ل ل تلتممممأث ا تل المممم ى

 .تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت  ضبط ، ع س   ا   ا ل     تلشا  ل
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 ،  لوو   طووبط تطبيووق اوا وود ومعووايير حوشمووة ال وورشات( نمووو ا اإلنحوودار لتوو ثير 4-5-1-2)

 : ال رشات ه ه ف  المال  األداء

 

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

 المتغيرات  المستقمة

 المعممات

 المقدرة

i 

t. test F.test  

 

VIF 

    

 

R
2

 

 القيمة
مستوى 
 المعنوية

مستوى  القيمة
 المعنوية

 %74 مم  ***6.661 23.726 0.198 1.364- 768.- الجزء الثابت 

  1.163   ***6.661 5.593 0.481 الشركات حوكمة ومعايير قواعد

  1.268   ***6.661 4.937 0.395 حجم الشركةلوغاريتم 

  1.467   ***6.661 3.639 0.320 معدل العائد عمى األصول

  1.154   ***6.661 5.143 0.402 كثافة رأس المال

  1.265   0.229 1.218 0.096 دخل التشغيل

  1.285   ***6.661 4.768 0.383- الرافعة المالية

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

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

R)التحديد  معامل – 1
2
) 

 ضمممبط : ممم  تل تب ممما تلتممم بر   ممم  تلتب ممما تل  ممم( %74لجممم  ب  تل تب ممماتل تل سمممتق   تفسممما  
تللسمب   اجمر   .  بم و ت ثإلر     ا   تلا    ع س لمة تل    م    تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت 
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إلس تل طأ تلاشم ت    م  تل ا  لم  ب اب م  لام ن إ ات   تب ماتل  سمتق   ب ماى  م    م  تل فما   
 إ اتجى  ض   تلل  م  ب  خ تإلف طب ا  ل  م  تخلل تا ع  تلل  م  تل ط . 

 :جودة توفيق نموذج األنحدار اختبار معنوية  –2

،  ل ممل ب  و  مم   (F test)ن تسممت  تن ت تبمم ا تممخ تبمم ا  ال  مم   تب مماتل تلل مم م    مم  
(   مم   مم   6.61(  ومم  متل  ال  مم  علمم   سممت ى بومم   مم   23.726ومم    (F test)ت تبمم ا 

 . ا   تلا    ع س لة تل     ع س ،       تل ستق تل ع س تأث ا تل تب ا 

 اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.  –3

ل مم م  تخللمم تا   مم لجمم  ب  تل تب مماتل تل سممتق   متل تل ال  مم   (t.test)ب سممت  تن ت ت مم ا 
 ام   تلا  م  ،  لجمن تلشما  ل غم ا تن  تلشما  ل،  ل   م    ام   ا و تعم  : وم تل تام    تل طم 

  ملممممو علمممم   سممممت ى  ال  مممم  بومممم   مممم ، تلات امممم  تل  ل مممم  ،   ث  مممم  اب  تل مممم  ،  ع ممممس تألصمممم  
 6.661). 

 (VIF)معامل تضخم التباين  – 4

بمم   تل تب مماتل  تل سممتق    باضممى   Multicollinearity سلتل  مم   مم ى  جمم   تم  ت   طمم
ل مم   تب مما  سممتق   Variance Inflation Factorت تصمم ا  ومم    (VIF)تلممبا  تممن لسمم ل 

ع س ل ن  ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،  و  تتض  ب  تل تب اتل تل ستق   تل قب ل  ض   ل م م  
ب ممم   ممم  وممممن   ممم  تل طممم  ممم   شممم    تخم  ت    خ تاممم ل     تلتممم ا جتل تاممم تل طممم تخللممم تا 

  (   مم   مم   ع مممس عمم ن  جممم    شمم    تم  ت   طممم16بومم   ممم    VIFتل تب مماتل ل ممل ب  وممم ن 
  ط ا ب لل  م .

 اختبار اعتدالية المتغير التابع:  – 5
ب  تأل طمم   تتمم مع ت م امم ر طب ا مم   ا  ا مم ر ب ت سممط لسمم بس  تل طمم  مم   مما   تخللمم تا 

 تلممم  صمممل  .  وممممت  ممم  لجممم ن علممم  اسمممن تل ممم ا  تلت ممماتاى لأل طممم     ا ممم او صمممفا(  تللممماتف 
لىمم    ا مم اوتلصمفا،  تخللمماتف تل ول مل ب   ت سممط تأل طمم    سمم    تل طمم تل ا  ا م  لإلللمم تا 

 تقتال    تل تل  تلصل  .و     و (   6.945 
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 إلعتدالية األخطاء: Kolmogorov-Smirnov Testاختبار  -6
لق ن تأل ط   ب لل  م   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testت تب ا بإجات  

( ،         0.632(  ب ست ى  ال     0.747تلت ا جس ، بتض  ب  تلق    تل لس ب   
 ع س وب    ا  تلا ن تلمى  ل  ع س إعت تل   ت م ر ب ط   تلل  م . 

 معادلة النموذج: – 7

 +  الشركات حوكمة ومعايير قواعد 0.768 +0.481-= معدل العائد عمى حق الممكية 
كثافة  0.402+  معدل العائد عمى األصول 0.320 + حجم الشركةلوغاريتم  0.395

 .الرافعة المالية 0.383 -دخل التشغيل   0.096رأس المال + 

Observed Cum Prob
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بممم لل  م     ممم  تللصممم   ع مممس تلق  ممم  تل ت واممم    تل سمممتق  تل بممم لتا    عممم  وممم ن تل تب ممما 
 . ا   تلا    ع س لة تل     ل

  الثاني:الثحثى الفرض  (4-5-2)

  جمم  تممأث ا  المم و إ جمم ب  بمم   تل ؤشمما تلفاعمم   ممل  تلفمما  تلبلثممس تلثمم ل  ع ممس: " 
 ".  تخجت  ع    ب   ضبط تأل ت  تل  لس  س ومن تلشا  ل  س  ل  ل 

  إلس: تلث ل   تلبلث تلقسن  تب اتل تلفا : الثني يالبحثمتغيرات الفرض 

  صمم    تلشمما  ل تشمم   تل تب مماتل تل سممتق    تب مماتل )أ( متغيــرات مســتقمة تفســيرية: 
 ل     :

  تخجت  ع    س  ل  تل ؤشا تلفاع  ل. 

 تلشا   لجنتل  غ ا تن تلطب ا  ل. 

   ا   تلا    ع س تألص . 

 .   ث    اب  تل  

 .  تلتشب     

 .  تلات ا  تل  ل 

  . ا   تلا    ع س لة تل      س  ت ث  تل تب ا تلت بر  :)ب( متغير تابع ُمَفسَّر:  

 األسلوب اإلحصائي المستخدم:
  ؤشممما ل تلتمممأث ا تل الممم ى لق ممم   ملمممو تمممن تسمممت  تن بسممم  ل تل  ممم  تألللممم تا تل طممم  تل تاممم   ، 

 ام   تلشا  ل    مثإلر  مس  ومن  س تل  لس تأل ت  ضبط ، ع س تخجت  ع    س  ل  تلفاع  ل 
 ام   ، لجمن تلشما    ر  ج   تل تب اتل تلاو ب   ل    م : ل غم ات ن  تلا    ع س لة تل     

 ،  ملو        :لات ا  تل  ل  ت،  ث    اب  تل   ،     تلتشب  ،  ع س تألص  تلا    
تطب ة  صمف    تاتبم ط ب اسم   ل تاماف ع مس  م ى  جم   عإلوم ل بم   تل تب ماتل تل سمتق    (3 

  تلت با   ملو لتس      تطب ة ل  م  تخلل تا تل تا  .
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  سممممم  ل  تلفاعممممم  ل تل ؤشممممما تطب مممممة تل الممممم ى ل متل تألثممممما  صممممم    تلشممممما  للق ممممم    (4 
 تخللممم تا  بسممم  ل تل  مممتمممن تسمممت  تن ،   اممم   تلا  ممم  ع مممس لمممة تل    ممم ع مممس  تخجت  ع ممم 

،  ب لت ل       ت تب ا صل    Multiple Linear Regression   تل تا   تلت ا ج تل ط
  تلفاض  .

 :بيرسون( مصفوفة ارتباط  4-5-2-1)

ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم  تن تطب ة  ا  م 

   (:9-.التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم )

معدل العائد  مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين(: 9-2رقم )جدول 
   االجتماعية مسئوليةالمؤشر الفرعي لمو  عمى حق الممكية

 

 المؤشرات

 معدل العائد 

عمى حق 
 الممكية

المؤشر الفرعي 
 مسئوليةلم

   االجتماعية
لوغاريتم 

حجم ل
 الشركة

معدل العائد 
عمى 
 األصول

كثافة رأس 
 المال

دخل 
 التشغيل

الرافعة 
 المالية

معدل العائد عمى حق 
 الممكية

1       

المؤشر الفرعي 
   االجتماعية مسئوليةلم

0.266* 1      

     1 0.009 ***0.584 الشركةحجم لوغاريتم 

معدل العائد عمى 
 األصول

0.018 0.074 0.001 1    

   1 0.200 0.001 0.136 **0.363 كثافة رأس المال

  1 *0.230 *0.270 0.001 0.028 0.182 دخل التشغيل

 1 0.018 0.001 *0.251 **0.379- 0.026- ***0.470- الرافعة المالية

 (.   6.61(.   **  تل  عل   ست ى  ال    بو      6.65*  تل  عل   ست ى  ال    بو          

 (.   6.661 تل  عل   ست ى  ال    بو       ***   
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 :(9-2  تض     تلج    اون 

     ب ص    تلشا  ل    ل ل : تل تا قه تل تب اتل تل ستق    ب     جب ت ج  عإلو   ال
 بمم   ،   ث  مم  اب  تل مم  ،  لجممن تلشمما  ل غمم ا تن ل، تخجت  ع مم   سمم  ل  تلفاعمم  ل تل ؤشمما 

(. 6.661 ( ، 6.61 ومم   مم  ب ملممو علمم   سممت ى  ال  مم   ، امم   تلا  مم  ع ممس لممة تل    مم 
 بمم     مم   تا ممة ب جمم   عإلومم   ال  مم    جبمم   تأل     ومممت  مم   ؤ مم  صممل  تلفمما  تلبلثمم

 ومممن  ممس تل مم لس تأل ت  ضممبط  بمم    تخجت  ع مم   سمم  ل  تل ؤشمما تلفاعمم  ل  تلفاعمم  تل ؤشمما
 .تلشا  ل

    ملمو علم  ،   ا   تلا    ع س لة تل    م ،    تلات ا  تل  ل  س لب  ب    ت ج  عإلو   ال 
 (.6.661 و     ب ست ى  ال    

  لتل  مم   تخللمم تا تل طمم  تل تامم   ،ل مم م  تطب ممة  لت جمم  لثبمم ل  جمم   عإلومم ل  إلممه    مم
 وممن  مس تل  لس تأل ت  ، ع س  ضبط  تخجت  ع    س  ل   ؤشا تلفاع  ل تلتأث ا تل ال ى ل 

 .تلشا  ل
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،  لوو     االجتما يووة مسووئوليةمؤ وور الفر ووي للالتطبيووق ( نمووو ا اإلنحوودار لتوو ثير 4-5-2-2)

 : ال رشات ه ه ف  المال  األداء طبط

مؤشر الفرعي التطبيق تأثير  المتعدد لتحديد الخطينموذج االنحدار  (17-2جدول رقم )
 الشركات هذه فى المالى األداء عمى  ضبط االجتماعية مسئوليةلم

 المتغيرات  المستقمة

 المعممات

 المقدرة

i 

t. test F.test  

 

VIF 

    

 

R
2

 

 القيمة
مستوى 
 المعنوية

مستوى  القيمة
 المعنوية

 0.334 0.221 الجزء الثابت 
 %79.3 مم  ***6.661 14.084 0.740

  1.624   0.012* 2.614 0.234 االجتماعية مسئوليةالمؤشر الفرعي لم

  1.183   ***6.661 4.895 0.463 حجم الشركةلوغاريتم 

  1.276   0.086 1.752 0.175 معدل العائد عمى األصول

  1.174   ***6.661 3.749 0.354 كثافة رأس المال

  1.197   0.477 0.716 0.068 دخل التشغيل

  1.274   ***6.661 3.437 0.333- الرافعة المالية

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

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

 

 

 

 



 1الدراسة الميدانية: الفصل الثانى

 91 

R)التحديد  معامل – 1
2
) 

 ضممبط : مم  تل تب مما تلتمم بر   مم  تلتب مما تل  مم( %79.3تل تب مماتل تل سممتق   تفسمما  لجمم  ب  
تللسمب   اجمر   .  بم و ت ثإلر     ا   تلا    ع س لمة تل    م    تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت 

إلس تل طأ تلاشم ت    م  تل ا  لم  ب اب م  لام ن إ ات   تب ماتل  سمتق   ب ماى  م    م  تل فما   
 إ اتجى  ض   تلل  م  ب  خ تإلف طب ا  ل  م  تخلل تا ع  تلل  م  تل ط . 

 :جودة توفيق نموذج األنحدار اختبار معنوية  –2

،  ل ممل ب  و  مم   (F test)تن ت تبمم ا ن تسممت  تممخ تبمم ا  ال  مم   تب مماتل تلل مم م    مم  
(   مم   مم   6.61(  ومم  متل  ال  مم  علمم   سممت ى بومم   مم   14.084ومم    (F test)ت تبمم ا 

 . ا   تلا    ع س لة تل     ع س ،       تل ستق تل ع س تأث ا تل تب ا 

 اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.  –3

ل مم م  تخللمم تا   مم لجمم  ب  تل تب مماتل تل سممتق   متل تل ال  مم   (t.test)ب سممت  تن ت ت مم ا 
 ث  مم  ،  لجممن تلشمما  ل غمم ا تن  ، تخجت  ع مم   سمم  ل  تل ؤشمما تلفاعمم  ل  : ومم تل تامم    تل طمم 

 .(6.661   ملو عل   ست ى  ال    بو    ، تلات ا  تل  ل  ، اب  تل   

 (VIF)معامل تضخم التباين  – 4

بمم   تل تب مماتل  تل سممتق    باضممى   Multicollinearity ستم  ت   طمملتل  مم   مم ى  جمم   
ل مم   تب مما  سممتق   Variance Inflation Factorت تصمم ا  ومم    (VIF)تلممبا  تممن لسمم ل 

ع س ل ن  ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،  و  تتض  ب  تل تب اتل تل ستق   تل قب ل  ض   ل م م  
ب ممم   ممم  وممممن   ممم  تل طممم  ممم   شممم    تخم  ت     لخ تاممم  تل تاممم   تلتممم ا ج تل طممم تخللممم تا 

  (   مم   مم   ع مممس عمم ن  جممم    شمم    تم  ت   طممم16بومم   ممم    VIFتل تب مماتل ل ممل ب  وممم ن 
  ط ا ب لل  م .

 اختبار اعتدالية المتغير التابع:  – 5
ب  تأل طمم   تتمم مع ت م امم ر طب ا مم   ا  ا مم ر ب ت سممط لسمم بس  تل طمم  مم   مما   تخللمم تا 

 تلممم  صمممل  .  وممممت  ممم  لجممم ن علممم  اسمممن تل ممم ا  تلت ممماتاى لأل طممم     ا ممم او صمممفا(  تللممماتف 
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لىمم    ا مم اوتلصمفا،  تخللمماتف تل ول مل ب   ت سممط تأل طمم    سمم    تل طمم تل ا  ا م  لإلللمم تا 
 تقتال    تل تل  تلصل  .و     و (   6.945 

__ 
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__ 

 إلعتدالية األخطاء: Kolmogorov-Smirnov Testاختبار  -6
لق ن تأل ط   ب لل  م   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testت تب ا بإجات  

( ،         0.905(  ب ست ى  ال     0.566تلت ا جس ، بتض  ب  تلق    تل لس ب   
 ط   تلل  م . ع س وب    ا  تلا ن تلمى  ل  ع س إعت تل   ت م ر ب 

 معادلة النموذج: – 7

 االجتماعية مسئوليةالمؤشر الفرعي لم 0.221 +0.234= معدل العائد عمى حق الممكية 
كثافة  0.354+  معدل العائد عمى األصول 0.175 + حجم الشركةلوغاريتم  0.463 +

 .الرافعة المالية 0.333 -دخل التشغيل   0.068رأس المال + 

Observed Cum Prob
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بممم لل  م     ممم  تللصممم   ع مممس تلق  ممم  تل ت واممم    تل سمممتق  تلوممم ن تل تب ممما  بممم لتا    عممم  
 . ا   تلا    ع س لة تل     ل
  :الثالثالثحثى الفرض  (4-5-3) 

  جمم  تممأث ا  المم و إ جمم ب  بمم   تل ؤشمما تلفاعمم  ع ممس: "  تلث لممل ممل  تلفمما  تلبلثممس 
 ".  تلب      ب   ضبط تأل ت  تل  لس  س ومن تلشا  ل  س  ل  ل 

 إلس: تلث لل  تلبلث تلقسن  تب اتل تلفا : الثالث يالبحثمتغيرات الفرض 

  صمم    تلشمما  ل تشمم   تل تب مماتل تل سممتق    تب مماتل )أ( متغيــرات مســتقمة تفســيرية: 
 ل     :

  تلب      س  ل  تل ؤشا تلفاع  ل. 

 تلشا   لجنتل  غ ا تن تلطب ا  ل. 

   ا   تلا    ع س تألص . 

   تل   . ث    اب 

 .  تلتشب     

 .  تلات ا  تل  ل 

  . ا   تلا    ع س لة تل      س  ت ث  تل تب ا تلت بر  :)ب( متغير تابع ُمَفسَّر:  

 األسلوب اإلحصائي المستخدم:
  ؤشممما ل تلتمممأث ا تل الممم ى لق ممم   ملمممو تمممن تسمممت  تن بسممم  ل تل  ممم  تألللممم تا تل طممم  تل تاممم   ، 

تلشما  ل    ممثإلر  ممس  ومممن  مس تل مم لس تأل ت  ضممبط ، ع مس  تلب   مم   سم  ل  تل ؤشما تلفاعمم  ل 
، لجمن تلشما   مر  جم   تل تب ماتل تلاو ب م  ل م   م : ل غم ات ن   ا   تلا    ع س لة تل    م 

 ،  ملو        :لات ا  تل  ل  ت،  ث    اب  تل    ،     تلتشب  ،  ا   تلا    ع س تألص  
ل تاماف ع مس  م ى  جم   عإلوم ل بم   تل تب ماتل تل سمتق   تطب ة  صمف    تاتبم ط ب اسم    (5 

  تلت با   ملو لتس      تطب ة ل  م  تخلل تا تل تا  .
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  سممم  ل  بممم   تل ؤشممما تلفاعممم  ل تطب مممة تل الممم ى ل متل تألثممما  صممم    تلشممما  للق ممم    (6 
  تل طمم تخللمم تا  بسمم  ل تل  ممتممن تسممت  تن ،   امم   تلا  مم  ع ممس لممة تل    مم ع ممس  تلب   مم 

،  ب لتمم ل     مم  ت تبمم ا صممل   Multiple Linear Regression تل تامم   تلتمم ا ج 
  تلفاض  .

 :بيرسون( مصفوفة ارتباط  4-5-2-1)

ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم  تن تطب ة  ا  م 

   (:11-.التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم )

معدل العائد  مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين(: 11-2رقم )جدول 
 البيئية مسئوليةلمالمؤشر الفرعي و  عمى حق الممكية

 

 المؤشرات

 معدل العائد 

عمى حق 
 الممكية

المؤشر الفرعي 
 مسئوليةلم

 البيئية

لوغاريتم 
حجم ل

 الشركة

معدل العائد 
عمى 
 األصول

كثافة رأس 
 المال

دخل 
 التشغيل

الرافعة 
 المالية

معدل العائد عمى حق 
 الممكية

1       

المؤشر الفرعي 
 البيئية مسئوليةلم

0.428*** 1      

     1 0.177 ***0.584 حجم الشركةلوغاريتم 

معدل العائد عمى 
 األصول

0.018 0.139 0.001 1    

   1 0.200 0.001 0.024 **0.363 كثافة رأس المال

  1 *0.230 *0.270 0.001 0.053 0.182 التشغيلدخل 

 1 0.018 0.001 *0.251 **0.379- *0.244- ***0.470- الرافعة المالية

 (.   6.61(.   **  تل  عل   ست ى  ال    بو      6.65*  تل  عل   ست ى  ال    بو          

 (.   6.661 تل  عل   ست ى  ال    بو       ***   
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 :(11-2  تض     تلج    اون 

     ب ص    تلشا  ل    ل ل : تل تا قه تل تب اتل تل ستق    ب     جب ت ج  عإلو   ال
 ام    بم   ،   ث  م  اب  تل م  ،  لجن تلشما  ل غ ا تن ل،  تلب      س  ل  تل ؤشا تلفاع  ل 

(.  ومت    6.661 ( ، 6.61 و     ب ملو عل   ست ى  ال     ، تلا    ع س لة تل     
تل ؤشممما  بممم     ممم   تا مممة ب جممم   عإلوممم   ال  ممم    جبممم   تأل     ؤ ممم  صمممل  تلفممما  تلبلثممم

 .تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت  ضبط  ب   تلب      س  ل  تلفاع  ل 

    ملمو علم  ،   ا   تلا    ع س لة تل    م ،    تلات ا  تل  ل  س لب  ب    ت ج  عإلو   ال 
 (.6.661 و     ب ست ى  ال    

  لتل  مم   تخللمم تا تل طمم  تل تامم   ،ل مم م  تطب ممة  لت جمم  لثبمم ل  جمم   عإلومم ل  إلممه    مم
 وممممن  مممس تل ممم لس تأل ت  ، ع مممس  ضمممبط تلب   ممم   سممم  ل   ؤشممما تلفاعممم  ل تلتمممأث ا تل الممم ى ل 

 .تلشا  ل
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 ،  لو   طوبط البيئيوة مسوئوليةمؤ ور الفر وي لللا تطبيق( نمو ا اإلنحدار لت ثير 4-5-3-2)

 : ال رشات ه ه ف  المال  األداء

 

مؤشر الفرعي التطبيق تأثير  المتعدد لتحديد الخطينموذج االنحدار  (12-2جدول رقم )
 الشركات هذه فى المالى األداء عمى  ضبط البيئية مسئوليةلم

 المتغيرات  المستقمة

 المعممات

 المقدرة

i 

t. test F.test  

 

VIF 

    

 

R
2

 

 القيمة
مستوى 
 المعنوية

مستوى  القيمة
 المعنوية

 0.077 0.050- الجزء الثابت 
 %81.3 مم  ***6.661 16.189 0.939

  1.692   ***6.661 3.488 0.273 البيئية مسئوليةالمؤشر الفرعي لم

  1.196   ***6.661 4.671 0.425 حجم الشركةلوغاريتم 

  1.293   0.035* 2.168 0.209 عمى األصول معدل العائد

  1.154   ***6.661 4.464 0.394 كثافة رأس المال

  1.264   0.771 0.293 0.027 دخل التشغيل

  1.365   0.003** 3.666 0.288- الرافعة المالية

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

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

R)التحديد  معامل – 1
2
) 

 ضممبط : مم  تل تب مما تلتمم بر   مم  تلتب مما تل  مم( %81.3لجمم  ب  تل تب مماتل تل سممتق   تفسمما  
تللسمب   اجمر   .  بم و ت ثإلر     ا   تلا    ع س لمة تل    م    تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت 
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إلس تل طأ تلاشم ت    م  تل ا  لم  ب اب م  لام ن إ ات   تب ماتل  سمتق   ب ماى  م    م  تل فما   
 إ اتجى  ض   تلل  م  ب  خ تإلف طب ا  ل  م  تخلل تا ع  تلل  م  تل ط . 

 :جودة توفيق نموذج األنحدار اختبار معنوية  –2

،  ل ممل ب  و  مم   (F test)تن ت تبمم ا ن تسممت  تممخ تبمم ا  ال  مم   تب مماتل تلل مم م    مم  
(   مم   مم   6.61(  ومم  متل  ال  مم  علمم   سممت ى بومم   مم   16.189ومم    (F test)ت تبمم ا 

 . ا   تلا    ع س لة تل     ع س ،       تل ستق تل ع س تأث ا تل تب ا 

 اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.  –3

ل مم م  تخللمم تا   مم لجمم  ب  تل تب مماتل تل سممتق   متل تل ال  مم   (t.test)ب سممت  تن ت ت مم ا 
 ام   تلا  م   ، لجمن تلشما  ل غم ا تن  ، تلب   م   سم  ل  تل ؤشما تلفاعم  ل  : و تل تا    تل ط 

 .(6.65   ملو عل   ست ى  ال    بو    ، تلات ا  تل  ل  ،  ث    اب  تل    ع س تألص  ،

 (VIF)معامل تضخم التباين  – 4

بمم   تل تب مماتل  تل سممتق    باضممى   Multicollinearity سلتل  مم   مم ى  جمم   تم  ت   طمم
ل مم   تب مما  سممتق   Variance Inflation Factorت تصمم ا  ومم    (VIF)تلممبا  تممن لسمم ل 

ع س ل ن  ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،  و  تتض  ب  تل تب اتل تل ستق   تل قب ل  ض   ل م م  
ب ممم   ممم  وممممن   ممم  تل طممم  ممم   شممم    تخم  ت    خ تاممم ل     تلتممم ا جتل تاممم تل طممم تخللممم تا 

  (   مم   مم   ع مممس عمم ن  جممم    شمم    تم  ت   طممم16بومم   ممم    VIFتل تب مماتل ل ممل ب  وممم ن 
  ط ا ب لل  م .

 اختبار اعتدالية المتغير التابع:  – 5
ب  تأل طمم   تتمم مع ت م امم ر طب ا مم   ا  ا مم ر ب ت سممط لسمم بس  تل طمم  مم   مما   تخللمم تا 

 تلممم  صمممل  .  وممممت  ممم  لجممم ن علممم  اسمممن تل ممم ا  تلت ممماتاى لأل طممم     ا ممم او صمممفا(  تللممماتف 
لىمم    ا مم اوتلصمفا،  تخللمماتف تل ول مل ب   ت سممط تأل طمم    سمم    تل طمم تل ا  ا م  لإلللمم تا 

 تقتال    تل تل  تلصل  .و     و (   6.945 
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__ __ 

Regression Standardized Residual
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 إلعتدالية األخطاء: Kolmogorov-Smirnov Testاختبار  -6
لق ن تأل ط   ب لل  م   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testت تب ا بإجات  

( ،         0.826(  ب ست ى  ال     0.627تلت ا جس ، بتض  ب  تلق    تل لس ب   
 ع س وب    ا  تلا ن تلمى  ل  ع س إعت تل   ت م ر ب ط   تلل  م . 

 معادلة النموذج: – 7

 البيئية + مسئوليةالمؤشر الفرعي لم  -0.050 +0.273= معدل العائد عمى حق الممكية 
كثافة  0.394+  معدل العائد عمى األصول 0.209 + حجم الشركةلوغاريتم  0.425

 .الرافعة المالية 0.288 -دخل التشغيل   0.027رأس المال + 

Observed Cum Prob
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بممم لل  م     ممم  تللصممم   ع مممس تلق  ممم  تل ت واممم    تل سمممتق  تل بممم لتا    عممم  وممم ن تل تب ممما 
 . ا   تلا    ع س لة تل     ل
  :الرئيسىالثحثى الفرض  (4-5-4) 

ل   لممم ل تل ؤشممما   جممم  تمممأث ا  الممم و إ جممم ب  ع مممس: "  تلا  سمممس مممل  تلفممما  تلبلثمممس 
 ".  تلشا  ل ت و ب   ضبط تأل ت  تل  لس  س  تلشا  ل  س  ل  تل صاى ل

 إلس: تلا  س   تلبلث تلقسن  تب اتل تلفا : الرئيسي يالبحثمتغيرات الفرض 

  صمم    تلشمما  ل تشمم   تل تب مماتل تل سممتق    تب مماتل )أ( متغيــرات مســتقمة تفســيرية: 
 ل     :

  تلشا  ل. ل       ا   ا و تع 

  تإلجت  ع    س  ل  تلفاع  ل تل ؤشا 

   تلب      س  ل  تل ؤشا تلفاع  ل. 

 تلشا   لجنتل  غ ا تن تلطب ا  ل. 

   ا   تلا    ع س تألص . 

 .   ث    اب  تل  

 .  تلتشب     

 .  تلات ا  تل  ل 

  . ا   تلا    ع س لة تل      س  ت ث  تل تب ا تلت بر  :)ب( متغير تابع ُمَفسَّر:  

 اإلحصائي المستخدم:األسلوب 
 تل  ؤشمما ل تلتممأث ا تل المم ى لق مم   ملممو ،  ل تل  مم  تألللمم تا تل طمم  تل تامم  تممن تسممت  تن بسمم 

، تلب   مم   سمم  ل  ل، تتإلجت  ع مم   سمم  ل  ، تلتلشمما  ل ل   مم    امم   ا و تعمم  ل مم   مم :  مم تلفاع
 ممر  تل    م  ام   تلا  مم  ع مس لممة تلشما  ل    ممثإلر  مس  ومممن  مس تل مم لس تأل ت  ضمبط ع مس 
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،  ث  م    ا   تلا    ع س تألصم  ، لجن تلشا    ج   تل تب اتل تلاو ب   ل     : ل غ ات ن 
 ،  ملو        :لات ا  تل  ل  تاب  تل    ،     تلتشب   ،  

تطب ة  صمف    تاتبم ط ب اسم   ل تاماف ع مس  م ى  جم   عإلوم ل بم   تل تب ماتل تل سمتق    (7 
 تطب ة ل  م  تخلل تا تل تا  . تلت با   ملو لتس      

 و تعم  ل م   م :  م تلفاعتل ؤشماتل تطب ة تل ال ى ل متل تألثا  ص    تلشا  للق     (8 
 امم   تلا  مم  ع ممس ، تلب   مم   سمم  ل  ل، تجت  ع مم تإل  سمم  ل  ، تلتلشمما  ل ل   مم    امم   ا

 Multiple   تل تا   تلت ا ج تل ط تخلل تا  بس  ل تل  تن تست  تن ، ع س لة تل     

Linear Regression  .  ب لت ل       ت تب ا صل  تلفاض  ،  
 :بيرسون( مصفوفة ارتباط  4-5-4-1)

ارتباط بيرسون لتحديد قوة واتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةم وتةم  تن تطب ة  ا  م 

   (:11-.التوصل إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم )

معدل العائد  مصفوفة ارتباط بيرسون بقياس معنوية العالقة بين(: 13-2رقم )جدول 
 مسئولية، ال الشركات حوكمة ومعايير لقواعد يةالفرعالمؤشرات و  عمى حق الممكية

 البيئية مسئوليةلااإلجتماعية و 
 

 المؤشرات

معدل 
 العائد 

عمى حق 
 الممكية

قواعد 
ومعايير 
حوكمة 
 الشركات

المؤشر 
الفرعي 

 مسئوليةلم
 اإلجتماعية  

المؤشر 
الفرعي 

 مسئوليةلم
 البيئية

لوغاريتم 
حجم 
 الشركة

معدل 
العائد 
عمى 
 األصول

كثافة 
رأس 
 المال

دخل 
 التشغيل

الرافعة 
 المالية

معدل العائد عمى حق 
 الممكية

1         

قواعد ومعايير حوكمة 
 الشركات

0. 375*** 1        

المؤشر الفرعي 
 اإلجتماعية   مسئوليةلم

0.266* 0.211* 1       

المؤشر الفرعي 
 البيئية مسئوليةلم

0.428*** 0.185 0.379** 1      

     1 0.177 0.009 0.108 ***0.584 حجم الشركةلوغاريتم 

    1 0.001 0.139 0.074 **0.329 0.018معدل العائد عمى 
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 األصول

   1 0.200 0.001 0.024 0.136 0.010 **0.363 كثافة رأس المال

  1 *0.230 *0.270 0.001 0.053 0.028 0.192 0.182 دخل التشغيل

 1 0.018 0.001 *0.251 **0.379- *0.244- 0.026 0.040 ***0.470- الرافعة المالية

 (.   6.61(.   **  تل  عل   ست ى  ال    بو      6.65*  تل  عل   ست ى  ال    بو          

 (.   6.661 تل  عل   ست ى  ال    بو       ***   

 :(13-2  تض     تلج    اون 

     ب ص    تلشا  ل    ل ل : تل تا قه تل تب اتل تل ستق    ب     جب ت ج  عإلو   ال
تل ؤشما تلفاعم  ، تإلجت  ع م     سم  ل  تل ؤشا تلفاع  ل ،  و تع    ا   ا ل     تلشا  ل

 ام   تلا  م  ع مس لمة  بم   ،   ث    اب  تل م  ،  لجن تلشا  ل غ ا تن ،  تلب      س  ل  ل 
. ع مس تلتات مل (6.661 ( ، 6.61  ( ،6.65 و   م ب ملو عل   ست ى  ال     ، تل     

بمم      مم   تا ممة ب جمم   عإلومم   ال  مم    جبمم   تلاتبممر   ومممت  مم   ؤ مم  صممل  تلفمما  تلبلثمم
تإلجت  ع مم  ،   سمم  ل  ، تل تلشمما  ل ل   مم    امم   ا و تعمم   مم  ل مم   مم :تلفاع تلتل ؤشمما 

 . س  ج   تل ؤشاتل تلاو ب   تلب      ب   ضبط تأل ت  تل  لس  س ومن تلشا  ل  س  ل  لت

    ملمو علم  ،   ا   تلا    ع س لة تل    م ،    تلات ا  تل  ل  س لب  ب    ت ج  عإلو   ال 
 (.6.661 و     ب ست ى  ال    

    عإلومم ل  إلممه    مم  تطب ممة ل مم م  تخللمم تا تل طمم  تل تامم   ، لتل  مم  لت جمم  لثبمم ل  جمم
تإلجت  ع ممممم    سممممم  ل  ، تل تلشممممما  ل ل   ممممم    اممممم   ا تلتمممممأث ا تل الممممم ى ل ؤشممممماتل و تعممممم 

 تلشا  ل. ومن  س تل  لس تأل ت  ، ع س  ضبط تلب      س  ل  ل ت
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 مسوئوليةللمؤ ور المصورى ل يوةالفر  اتمؤ ورلا تطبيوق( نمو ا اإلنحدار لتو ثير 4-5-4-2)

 : ال رشات ه ه ف  المال  األداء ،  ل   طبط ال رشات

 مؤشرات قواعدتطبيق تأثير  المتعدد لتحديد الخطينموذج االنحدار  (14-2جدول رقم )
 المالى األداء عمى  ضبط البيئية مسئوليةلاإلجتماعية وا مسئوليةوال الشركات حوكمة ومعايير

 الشركات هذه فى

 المتغيرات  المستقمة

 المعممات

 المقدرة

i 

t. test F.test  

 

VIF 

    

 

R
2

 

 القيمة
مستوى 
 المعنوية

مستوى  القيمة
 المعنوية

 %93.2 مم  ***6.661 39.516 0.939 5.661 2.488- الجزء الثابت 

  1.318   ***6.661 4.936 0.328 قواعد ومعايير حوكمة الشركات

  1.357   ***6.661 5.366 0.332 اإلجتماعية مسئوليةالمؤشر الفرعي لم

  1.426   ***6.661 6.255 0.355 البيئية مسئوليةالمؤشر الفرعي لم

  1.216   ***6.661 6.476 0.378 حجم الشركةلوغاريتم 

  1.413   ***6.661 5.169 0.331 معدل العائد عمى األصول

  1.183   ***6.661 6.248 0.359 كثافة رأس المال

  1.219   0.278 1.698 0.064 دخل التشغيل

  1.351   ***6.661 4.841 0.294- الرافعة المالية

 (.7.771)دالة عند مستوى معنوية أقل من ***      
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R)التحديد  معامل – 1
2
) 

 ضممبط : مم  تل تب مما تلتمم بر   مم  تلتب مما تل  مم( %93.2لجمم  ب  تل تب مماتل تل سممتق   تفسمما  
تللسمب   اجمر   .  بم و ت ثإلر     ا   تلا    ع س لمة تل    م    تلشا  ل ومن  س تل  لس تأل ت 

إلس تل طأ تلاشم ت    م  تل ا  لم  ب اب م  لام ن إ ات   تب ماتل  سمتق   ب ماى  م    م  تل فما   
 إ اتجى  ض   تلل  م  ب  خ تإلف طب ا  ل  م  تخلل تا ع  تلل  م  تل ط . 

 :جودة توفيق نموذج األنحدار اختبار معنوية  –2

،  ل ممل ب  و  مم   (F test)تن ت تبمم ا ن تسممت  تممخ تبمم ا  ال  مم   تب مماتل تلل مم م    مم  
(   مم   مم   6.61(  ومم  متل  ال  مم  علمم   سممت ى بومم   مم   39.516ومم    (F test)ت تبمم ا 

 . ا   تلا    ع س لة تل     ع س ،       تل ستق تل ع س تأث ا تل تب ا 

 اختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حدة.  –3

ل مم م  تخللمم تا   مم لجمم  ب  تل تب مماتل تل سممتق   متل تل ال  مم   (t.test)ب سممت  تن ت ت مم ا 
،  تإلجت  ع م   سم  ل  تل ؤشا تلفاعم  ل  ،و تع    ا   ا ل     تلشا  ل : و تل تا    تل ط 

 ث  مم    امم   تلا  مم  ع ممس تألصمم  ، ،لجممن تلشمما  ل غمم ا تن  ، تلب   مم   سمم  ل  تل ؤشمما تلفاعمم  ل 
 .(6.65   ملو عل   ست ى  ال    بو    ، تلات ا  تل  ل  ، اب  تل   

 (VIF)معامل تضخم التباين  – 4

بمم   تل تب مماتل  تل سممتق    باضممى   Multicollinearity سلتل  مم   مم ى  جمم   تم  ت   طمم
ل مم   تب مما  سممتق   Variance Inflation Factorت تصمم ا  ومم    (VIF)تلممبا  تممن لسمم ل 

ع س ل ن  ر ب وس تل تب اتل تل ستق  ،  و  تتض  ب  تل تب اتل تل ستق   تل قب ل  ض   ل م م  
ب ممم   ممم  وممممن   ممم  تل طممم  ممم   شممم    تخم  ت    خ تاممم ل  تل تاممم   تلتممم ا ج تل طممم تخللممم تا 

  (   مم   مم   ع مممس عمم ن  جممم    شمم    تم  ت   طممم16بومم   ممم    VIFتل تب مماتل ل ممل ب  وممم ن 
  ط ا ب لل  م .
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 اختبار اعتدالية المتغير التابع:  – 5
ب  تأل طمم   تتمم مع ت م امم ر طب ا مم   ا  ا مم ر ب ت سممط لسمم بس  تل طمم  مم   مما   تخللمم تا 

 تلممم  صمممل  .  وممممت  ممم  لجممم ن علممم  اسمممن تل ممم ا  تلت ممماتاى لأل طممم     ا ممم او صمممفا(  تللممماتف 
لىمم    ا مم اوتلصمفا،  تخللمماتف تل ول مل ب   ت سممط تأل طمم    سمم    تل طمم تل ا  ا م  لإلللمم تا 

 تقتال    تل تل  تلصل  .و     و (   6.926 

__ __ __ 
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 إلعتدالية األخطاء: Kolmogorov-Smirnov Testاختبار  -6
لق ن تأل ط   ب لل  م   One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testت تب ا بإجات  

( ،         0.994(  ب ست ى  ال     0.420تلت ا جس ، بتض  ب  تلق    تل لس ب   
 ع س وب    ا  تلا ن تلمى  ل  ع س إعت تل   ت م ر ب ط   تلل  م . 
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 معادلة النموذج: – 7

  الشركاتقواعد ومعايير حوكمة   -2.488 +0.328= معدل العائد عمى حق الممكية 
 مسئوليةالمؤشر الفرعي لم 0.355+  اإلجتماعية مسئوليةالمؤشر الفرعي لم+ 0.332

 0.359+  معدل العائد عمى األصول 0.331 + حجم الشركةلوغاريتم  0.378 + البيئية
 .الرافعة المالية 0.294 -       دخل التشغيل 0.064كثافة رأس المال + 

بممم لل  م     ممم  تللصممم   ع مممس تلق  ممم  تل ت واممم    تل سمممتق  تل بممم لتا    عممم  وممم ن تل تب ممما 
 . ا   تلا    ع س لة تل     ل
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 خالصة الفصل الثانى
  تلفا  تلبلثس تأل   تن وب   صلته    م   تا مة ب ال  م   صل بل   ع س لت    إ تب ا

 تل مم لس تأل ت  ع مم  ضممبط تلشمما  ل ل   مم    امم   ا لق تعمم  تلفاعمم  تل ؤشمماتممأث ا 
 وم    لمل تل تب ماتل تلاو ب م  تأل ثما تمأث اتر ع مس  ام   تلا  م  ع مس تلشا  ل ،  ومن  س

 ث  م  ،   ام   تلا  م  ع مس تألصم  ،  لجمن تلشما  ل غم ا تن  لة تل      و   م   م : 
 .تلات ا  تل  ل  ،  اب  تل   

  تا مة ب ال  م  تلفا  تلبلثس تلث ل  تن وب   صلته       صل بل   ع س لت    إ تب ا 
 ضبط تأل ت  تل  لس  س ومن تلشما  لع س تخجت  ع     س  ل  ل  تلفاع  تل ؤشاتأث ا 

 و    لل تل تب اتل تلاو ب   تأل ثا تأث اتر ع س  ا   تلا    ع س لة تل    م  وم   م  ، 
 .تلات ا  تل  ل  ،   ث    اب  تل   ،  لجن تلشا  ل غ ا تن   : 

  تلفا  تلبلثس تلث لل تن وب   صلته       تا ة ب ال     صل بل   ع س لت    إ تب ا
،  ضممبط تأل ت  تل مم لس  ممس ومممن تلشمما  لع ممس  تلب   مم   سمم  ل  ل  تلفاعمم  تل ؤشمماتممأث ا 

 و    لمل تل تب ماتل تلاو ب م  تأل ثما تمأث اتر ع مس  ام   تلا  م  ع مس لمة تل    م  وم   م  
تلات امم  ،   ث  مم  اب  تل مم    امم   تلا  مم  ع ممس تألصمم  ، ، تلشمما  لجممن ل غمم ا تن  مم : 
 .تل  ل  

  تمممن وبممم   صممملته    ممم   تا مممة  تلا  سمممستلفممما  تلبلثمممس  صمممل بلممم   ع مممس لتممم    إ تبممم ا
،  تلشممممما  ل ل   ممممم    اممممم   ا و تعممممم   ممممم  ل ممممم   ممممم :تلفاع تلتل ؤشممممما تمممممأث ا ب ال  ممممم  

،  تلب   م   بم   ضمبط تأل ت  تل م لس  مس وممن تلشما  ل  سم  ل  لتإلجت  ع   ، ت  س  ل  تل
 و    لمل تل تب ماتل تلاو ب م  تأل ثما تمأث اتر ع مس  ام   تلا  م  ع مس لمة تل    م  وم   م  

تلات امم  ،   ث  مم  اب  تل مم    امم   تلا  مم  ع ممس تألصمم  ، ، لجممن تلشمما  ل غمم ا تن  مم : 
 .تل  ل  

   تلب   ممم   تأل ت  تل ممم لس لىممممن   سممم  ل  % بممم   تل ؤشممما تلفاعممم  ل 43  جممم  تاتبممم ط بلسمممب
 %.36تخجت  ع   بلسب    س  ل  %، ثن تل46تلشا  ل، ثن و تع  تلل     بلسب  

 تلق ممم    سممم ف  قممم ن تلب لمممل  مممس تلفصممم  تلث لمممل بتل  ممم  بطممم ا  قتممما  لا   ممم  تلضمممبط  
  ملممو بلمم   ع ممس تللتمم    ، اج مم تألطمماتف تل ت   مم   تل   مم ن  ومممن تلشمما  لتل مم لس  ممس 
 لفص  تلث لس.تلا      س ت
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 مقدمة

يعػػم هويػػألـ ء مءو اهألهػػدا ألء مءو ءخهػػدخ  ن أل ػػدا هػػف يم يػػا ءخهوػػدىيـ ءًمءايػػ   ػػع  أل ػػهأل ا       
ءخجألىايػ  ءخهععىةػ  جنجػدح يأل   ػؿ ي   ػام   نػو يػاعجط ججألءنػػ  ينطػأل  اىػا ءخعميػم هػف ءخهألء ػي  

هيه  هف ه ياة حيدة ءخ امدت اىا ءنعالؼ ينألءايد, خ ء  إف هويألـ ء مءو خيس جميػمءا اىػا  ػدح  
ء مجيػػدت ءًمءايػػ  ألءخماء ػػدت ءخهحد ػػجي   اعجدطػػو ءخأل يػػؽ جييمػػؿ ءخا دجػػ , ألخةػػم  ػػعت ءخ ػػامدت  ػػميهدا 

يىمء يد ءخهه ى  جدخمودوة ألءخوعدخي  ءخع  عهت  يدغعيد خمءئهي  ءخ ام  ألء عهاءايعيد ألحمي دا  خ  عحةيؽ 
 ػػػ  ظػػػؿ ظػػػاألؼ ألعحػػػميدت حاجػػػ  خىةديػػػ  مد ميػػػدم حػػػمة ءخهند  ػػػ  ألء ػػػعنمءـ عمنألخألجيػػػد ءخهعىألهػػػدت 
ألء ع د ت   الا اف ءخجحث اف ي دخي  جميمة ألهعد اة عع ؽ ألءخعطألاءت ءخحد ى  اىا ه عألى 

, ء هػا ءخػ   ء ػعااا ىػد هػف ءخهوػدىيـ ءًمءايػ  ءخحمي ػ جي  مدنع دا ظػدىاة ءخعألخهػ  ألغيا ءخجيئ  ءخندا 
 ءىعهدـ ءخ امدت ألا   ه عألى يمءؤىد .

 جدخععاض خىنةطعيف ءخعدخيعيف:  ا ى ء ءخو ؿ  ألؼ يةأـل ءخجدحث  خؾألجندو اىا 

 .هويأـل أل يدس ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت :يأل 

 .ءخهدخا  ا ءخ امدت ألء مءوءخ امدت  ه ئألخي ءخه اى خ ءخعال   جيف ءخهؤ ا:  دنيد

 .مفهوم وقياس األداء المالى فى الشركات :أوال

 Concept Financial Performanceمفهوم األداء المالي-1

يعػػم ء مءو ءخهػػدخ  هػػف يم ػػا هجػػد ت ء مءو ء ػػعنمءهدا أل ػػمهدا خةيػػدس يمءو ءخ ػػامدت,  نػػو يهعػػد     
ألىنػدؾ هػف ءخنجػاءو , ألي يـ  ػ  عألجيػو ءخ ػامدت نحػأل ءخه ػدا ء   ػؿ ألءخ ػحي  جد  عةاءا ألءخ جدت

ءخهدخييف ألءخجدح يف هف حمم هويأـل ء مءو ءخهدخ  جإطداه ءخم يؽ جأنو " أل ؼ خأل ػ  ءخهنظهػ  ءخحػدخ  
, نػػػالؿ ماء ػػػ  ءخهجيعػػػدتىأل ػػػألؿ  خػػػ  ء ىػػػمءؼ هػػػف خيد ء ػػػعنمه عػػػـ ألعحميػػػم م يػػػؽ خىهجػػػد ت ءخعػػػ 

ء مءو ءخهػػدخ  يي ػػدا  ءخػػجعض ء نػػا اػػاؼ ػػم  أل. (1)."ءخػػاج أل ػػد    ءخن ػػألـ, ؿء  ػػأل ءًيػػاءمءت, 
أليه ؿ ءخامي ة ء  د ػي  خهػد  ه الا,جأنو " ءخهعجا اف يمءو ء اهدؿ جد عنمءـ هؤ اءت هدخي  مدخاجحي  

                                      

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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 ػ  ععايويهػد خػءمءو ءخهػدخ   خػ  ينػو "  آنػاألف يهػد  ىػ  . (1)عةألـ جو ءخهنظهدت هف ين ط  هنعىو ""
 آنػػػاألفمهػػػد اػػػاؼ .(2)ععايػػػؼ   ػػػا ىيمػػػؿ ءخعهأليػػػؿ ألءنعمػػػدس خموػػػدوة ءخ يد ػػػ  ءخعهأليىيػػػ  خى ػػػامدت ""

ءنعمدس خةػماة ءخهنظهػ  أل دجىيعيػد اىػا عحةيػؽ يىػمء يد ألن أل ػدا ء ىػمءؼ طأليىػ   ءخهدخا جأنو ء مءو
 .(3)ء جؿ 

 ةػاءت  ػا  ػؿ ءخهعهأل  خى ػام ء مءو ءخهػدخ  هػد ىػأل    "" ءنعمػدس خىهامػ  ءخهػدخ   يف ويرى الباحثث   
 ػألا عءخعػم ةدت ءخنةميػ  ءخػ   مؿ هف ءخهي ءني  ءخعهألهي  ألح د  ء اجدح ألءخن دئا   الا اف  دئه  

 "".عةما ج ن  خوعاة  هني  هعين  ءخ ام  حدخ  حةيةي  اف ياهدؿ 

 Financial Performance Standards:المالى األداءمعايير  -1

 ف ءخعأل ػػػؿ  خػػػ  ا ػػػـ هعػػػيف  ػػػا ءى  دئهػػػ  هػػػف ءخةػػػألءئـ ءخهدخيػػػ  خى ػػػام    يعنػػػ   ػػػيئدا خىهحىىػػػيف    
ءخهدخييف هد خـ ععـ هةدانعو جةياه هف ء ا دـ خهعا   ءخهأل ؼ ءخهػدخ  خيػ ه ءخ ػام , ألىنػدؾ اػمة هعػدييا 

 مهد يى : يهمف هف نالخيد ءخهةدان  جيف ى ه ء ا دـ ألى 

 Historical Standards: ءخهعدييا ءخعدايني  -ي

خى نألءت ءخ ػدجة  , أليىهيػ  ىػ ء ءخهعيػدا ع ػعهم هػف  دئمعػو  ءخ امدتعععهم ى ه ءخهعدييا اىا يمءو    
 ءخأل  ألءخم ؼ اف هألء ي  ءخ عؼ ألءخةألة ألجيدف  خي ه ءخ امدت    اطدو  ماة اف ء عجده ءخعدـ 

ىػد هػف يمءوءخا دجػ  اىػا ءخ ػن  ءخهطىألجػ  عةيػيـ , أل خؾ خةػاض ءخحدخ  هةدان  جدخ نألءت ءخ دجة  ءخهدخ 
ءخهػدخ   ءخ ػام , ألخمف يعد  اىا ى ء ءخهعيدا امـ  ماعػو اىػا ءخهةدانػ  جػيف أل ػ   جؿ ءًمءاة ءخعىيد

يأل  اهػدؿء , أليؤن  اىيو يي دا اػمـ م عػو   ػيهد  ػ  حدخػ  عأل ػ  ءخ امدت ءخه يى  ء ناىأليأل دع 
 (4) .خي ه ءخ امدت  مندؿ نمهدت جميمة يأل هجعماة

 

                                      

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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 Industry Standards:ءخهعدييا ءخةطداي  ) ءخ نداي  ( - 

, ي  هةدانػ  ءخن ػ  ةطػدع ءخألءحػم ػ  ءخ ءخ ػامدتع يا ى ه ءخهعدييا  خ  هعمؿ يمءو هجهألاػ  هػف    
, ءخ ػىع  ءأل ءخنمهػ  خيػد  ػ  ءخحجػـ أل ػ  طجيعػ  عةػميـ ءخه يى  خى امدتجدخن   ءخهدخي   خى ام ءخهدخي  

 ألي ػػعودم ألجماجػػ  مجيػػاة هػػف ءخهعػػدييا ءخةطدايػػ   ػػ  اهىيػػ  ءخعحىيػػؿ ءخهػػدخ   نيػػد ه ػػعهمة هػػف ءخةطػػدع
,    ينػو ءخ ػامدت ءخه ػدجي   ػا ءخ ػندا ألىأل ءخةطدع ءخ   عنعهػ   خيػو ءخندص جدخ ام ,  ءخ ندا 

  ػػج  ءخعوػػدألت هػػف حيػػث ءخحجػػـ ألطجيعػػ  ء ن ػػط  ند ػػ  أليفا اػػمـ ءخم ػػ  جيػػديعػػد  اىػػا ىػػ ء ءخهع
 (1).خيد جهجمي ءخعنألي     عةميـ ءخنمه  خىعةىيؿ هف ءخهندطا ءخهحعهى  ءخ امدت عةألـءخم يا هف  ىندؾ

 Absolute Standards:()ءخنهطي ءخهعدييا ءخهطىة  -ج

ألى  هجهألا  ءخهعدييا ءخع  عـ ءخعأل ؿ  خييد اف طايؽ ماء   امة  ألءئـ هدخي  خعمة  عاءت هدخيػ     
ألجدخعدخ  يهمف ءخعأل ؿ  خا نعدئج )يا دـ( هطىةػ  يهمػف هػف نالخيػد ءخحمػـ اىػا  ءخ امدت,ألخعمم هف 
هػد ,ألءخع  (1 :2) ن ج  ءخعمءألؿ ألءخع  عمألف ن جعيد ءخهعني  جدخعحىيؿ ألهف يىـ ى ه ءخهعدييا ءخ امدت

 (2) ع ءؿ ع عنمـ مهعيدا هطىؽ انم اهىي  ءخعحىيؿ ءخهدخا.
 Target Standards:ءخهعدييا ءخه عيم   -م

نيدعيػػد ءخهدميػػ  ألعنطػػط خىأل ػػألؿ  خييػػد  ػػ   ػػألو  همد ءخ ػػامدتألىػػ  عىػػؾ ءخهعػػدييا ءخعػػ  ع ػػعيد    
يف يمػػألف عنطيطيػد  ػػىيهدا ألم يةػدا خمػ  عمػػألف اهىيػ  ءخهةدانػػ   ءخ ػام , أليجػػ  اىػا ألءخج ػاي  ءخهعدحػ 

, ألهػف يه ىػ  ءخهعػدييا ءخه ػعيم   ءخعػ  يهمػف يف عنطػط خيػد دئج ءخهعحةة   ػىيه  ألم يةػ  يي ػدا ه  ءخنع
 (3).ي دخي  ءخهألء ندت ألءخعمدخيؼ ءخهعيداي  ءخ امدت

 Financial Performance Measurementقياس األداء المالى -1

 ػػ  ءخعاميػػ  اىػػا ىػػمؼ عحةيػػؽ ءخةيهػػ  خحهىػػ  ء  ػػيـ مهةيػػدس  ءخ ػػامدتجػػميت ءخعميػػم هػػف  مءاءت    
خػػءمءو ءخهػػدخ  خيػػد,  هةػػدييس ء مءو ءخهععػػداؼ اىييػػد خػػـ ععػػم  ػػدماة اىػػا  يػػدس هػػمى ءخنجػػدح ءخػػ   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. 
 " ءخ ػعألمي  خىهن ػتت هةعػاح هػمنؿ – ألعةيػيـ ء مءو ءخةػاءاءت ءعنػد  هجػدؿ  ػا ءخجيئيػ  ءخعمػدخيؼ ألمألا يىهيػ  ن ػج , ىد ػـ يجػأل اجػمءخعدؿ -3

 .48-41,ص: 2002ءخعممء ألؿ,  ء ألؿ, ءخهىحؽ جدهع  طنطد, مىي ءخعجداة, ءخعهأليؿ, أل خىعجداة ءخعىهي  ,ءخهجى 
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اءت خ ػػػامدت ء اهػػػدؿ  ػػػ  ءخوعػػػأل ػػػم ع ءيػػػمت يىهيػػػ   يػػػدس ء مءو ءخهػػػدخ   , حػػػاء ه خىأل ػػػدو خيػػػ ء ءخيػػػمؼ
نعيج  ءخعطألاءت ءخعميمة ءخع  طايت اىػا جيئػ  ء اهػدؿ ألءخعػ  هػف يىهيػد ع ءيػم حػمة ءخهند  ػ   ءخحدخي 

, حيػػث يعه ػػؿ مألا ىػػ ه ءخ ػػامدت ءخعدخهيػػ  ألهػػد  عاعػػ  اىييػػد هػػف  ػػةألط نحػػأل  ػػاألاة عح ػػيف يمءو
ا ءخعحةػػؽ اىػػ ألء طػػاءؼ ءخه ػعويمة حهىػػ  ء  ػيـأل  ءخه ػػع هايف نظػدـ  يػػدس ألعةيػيـ ء مءو  ػػ  ه ػدامة

 (1)خىأل ألؿ  خييد. ءخ امدتهف همى ءخع ءـ ءًمءاة جعحةيؽ ء ىمءؼ ءخع  ع عا ى ه 
 عحةيػؽ نػالؿ هػف ءخ ػام  يمءو اػف ععجيػا ىػأل ء مءو  يػدس  ف يرى الباحثث جدً د   ءخا هد  ػجؽ,

 ءخةيهػػػػ  ألعح ػػػػيف هاعوعػػػػ  نهػػػػأل ألعحةيػػػػؽ هعػػػػم ت ءخاجحيػػػػ   ػػػػ  ءخهعه ىػػػػ  ءخهدخيػػػػ  ء ىػػػػمءؼ هػػػػف اػػػػمم
 هألءجيػػ   خػػؾ  خػػا جدً ػػد   ,ءخهػدؿ ايس مىوػػ ع ن ػػـ جعػػم ءخهحةةػ  ءخعألءئػػم  ػػ  ءخهعه ىػػ أل  ء  ع ػدمي 
, ء خع ءهػدت ءخند ػ  جدخ ػام  عهأليػؿ  ػ  ءخةيػا أليهػألءؿ ءخػميألف ء عنمءـ هف ءخندجه  ءخهدخي  ءخهندطا

 ءخعدخ :خ خؾ  نعندألؿ جدخماء   مالا هف هويألـ أليىمءؼ ألهؤ اءت  يدس ء مءو اىا ءخنحأل 

 :خ امدتء ءمءوهويأـل  يدس  -ي

 ألء نػػايعػػاؼ ءخةيػػدس  ػػا ءخىةػػ  جأنػػو "ءخه ػػدىدة جػػيف  ػػيئيف ءحػػمىهد هةػػيس ىػػأل هأل ػػألع ءخةيػػدس    
هةيدس ألىأل ءخهعيدا ءخهند   ءخهعوؽ اىي ", ألعجاى اهىي  ءخةيدس جيمؼ ءخعأل ؿ ءخػا نعيجػ  ععػاؼ 

هيػػدـ,  هيهػػ  يألجأنػػو " ماجػػ  عحةيػػؽ ءخوػػام خهػػد ىػػأل هطىػػأل  هنػػو هػػف  ء مءوأليعػػاؼ جنعيجػػ  ءخةيػػدس, 
 (2) عهدـ ءخهيدـ ءخهطىألج . ماج خعحميم   ا ءخحمـ اىيو مهيدا ألنألايدا  ء مءوأليهمف ء عنمءـ عةييـ 

ءخوعىيػػ  ءخعػػا  دهػػت  ء مءوىػػأل " ه ػػعأليدت  ء مءوععايػػؼ  يػػدس  يف يثثرى الباحثثثألجنػػدو اىػػا  خػػؾ    
جعحميػمىد هةػمهدا  ءًمءاةءخعػا  دهػت  ء مءو(, ألهةدانعيد جه عأليدت ء مءوءخوعى ءمءاة ءخ ام  جعحةيةيد )

ألي ػػدامىد اىػػا   ىػػمء يداىػػا عحةيةيػػد  ءخ ػػامدت ىػػ ه ءمءاة ءخه ػػعيمؼ(, خػػيعمس هػػمى  ػػماة ء مءو)
 يػػدـ ىػػ ه ءخ ػػامدت جدخأل ػػدو جدخع ءهدعيػػد, أليي ػػد , ء مءوءعنػػد  ءخةػػاءاءت ءخعػػا ععهػػؿ اىػػا عح ػػيف ىػػ ء 

 أل خؾ هف نالؿ ء اعهدم اىا هجهألا  هف ءخهعدييا ءأل ءخهؤ اءت ءخهنعىو  خءمءو.

 :يىمءؼ  يدس يمءو ءخ امدت - 

  ا ء عا: ء مءوءخائي ي  خنظدـ  يدس ألعةييـ  ء ىمءؼععه ؿ    

                                      

ءخألمدخي ", ا دخ  هدج عيا غيا هن ألاة, مىي  ءخعجداة, جدهع  ءخةيدس ءخهحد ج  خءمءو     ألو ءخعال دت   يايف ادطؼ, "عطأليا -1
 .3, ص 2002ءخةدىاة, 

2
- 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. 
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ء مءو, حيػث ءنػو يػعـ ء  ػعودمة هػف ألىا عععجا هف يىػـ يىػمءؼ نظػدـ  يػدس ألعةيػيـ : الرقابة -1
 ءخعة ي  ءخعم ي   عند  ءًجاءوءت ءخهند ج   ا حدخ  امـ عطجيؽ ء ىمءؼ ءخهطىألج .

هيهػػػػػ  خعجػػػػػدمؿ ءخهعىألهػػػػػدت خىعأمػػػػػم هػػػػػف عطجيػػػػػؽ  ء مءويمءةيععجػػػػػا  يػػػػػدس ألعةيػػػػػيـ  :االتصثثثثثال -2
 جدخ مؿ ءخهطىأل . ءً عاءعيجي 

اىػػػا عحويػػػ  ءخعػػػدهىيف هػػػف نػػػالؿ عجػػػدمؿ  مءوء ع ػػػدام نعػػػدئج نظػػػدـ  يػػػدس ألعةيػػػيـ  :التحفيثثث  -3
 ءخ امدت. ى ه مءنؿ ء   دـ ءخهنعىو  يهد جيف  ء مءوهعىألهدت  يدس ألعةييـ 

حيػث يهمػف يف ءخهن ػأة ممػؿ,   مءوألىا اهىي  ءخأل ألؿ ءخا ءخعح ػيف ءخه ػعها  :التحسين -4
 يد ػػػػ  ءخعةػػػػد  ألءخهمد ػػػػأة خعحةيػػػػؽ ءخاغجػػػػ  خػػػػمى ءخعػػػػدهىيف خعح ػػػػيف  عةػػػػأـل ءخ ػػػػام  جعطجيػػػػؽ

 (1).يمءئيـ
 :تءخ امد يمءوهؤ اءت  يدس  -ج
يععهػػم نظػػدـ  يػػدس ء مءو اىػػا هجهألاػػ  هػػف ء مألءت يطىػػؽ اىييػػد هؤ ػػاءت يأل هةػػدييس ء مءو,    

حيث يعه ؿ ءخيمؼ ء  د ا هنيد  ا ءخعحةؽ هػف يمءو ء اهػدؿ جموػدوة أل داىيػ   ػا  ػألو ءخظػاألؼ 
 أل ءًهمدنيدت ءخهعدح . 

 (2)ءخعدخي : ء غاءضع عا خعحةيؽ  ء مءوءخا ءخيمؼ ءخ دجؽ,  إف هؤ اءت  جدً د  
  ءخعنويػػػػػػ ييفءخهيهػػػػػػ  خىهػػػػػػميايف  ء مءوخى ػػػػػػامدت ألهحامػػػػػػدت  ءً ػػػػػػعاءعيجي عأل ػػػػػػيؿ ءخنطػػػػػػط 

 ألءخعدهىيف مءنؿ ى ه ءخ امدت.
   طأليىػػ   ألء ىػػمءؼ ء  ػػعاءعيجيدتخىعأميػػم اىػػا عػػأل يا ءخهػػألءام ءخال هػػ  خعحةيػػؽ  يطػػداعأل ػػي

 خي ه ءخ امدت. ءآلجؿ
  ءخهاءم عحةيةيد. ألء اجدح ء ىهي  ءت  ء ألخأليدتعحميم اال دت ءخ ج  ألءخنعيج  جيف 

 ػػػا  ينػػػ ىديجػػػ   يمءوينػػػاىهةػػػدييس  يألجػػػأف ىنػػػدؾ هؤ ػػػاءت  يثثثرى الباحثثثثءخػػػا هد ػػػجؽ  جدً ػػػد  
 :ى  ءخح جدف

 هؤ اءت ند   جةألءام حألمه  ءخ امدت: أل أ
  يجػػ  أل ػػ  هةػػدييس هاجعيػػ  خعحميػػم هألء ػػ  ءخ ػػعؼ, ألع ػػجي  ءخعح ػػيندت اىػػا اهىيػػدت

 ءخع ةيؿ.ءخا دج  أل 

                                      

 ا ءف ح يف, "ءخعمدهؿ جيف ي ىأل   يدس ء مءو ءخهعألء ف ألء مألءت ءخحمي   ًمءاة ءخعمىو  جيمؼ عح يف ء مءو ػ ماء   عطجيةي  اىا  طدع -1
 .23-22, ص:2007 طدع ع ني  ءخهنعجدت ءخ اءاي      ألايد", ا دخ  ممعألاءه غيا هن ألاة, مىي  ءخعجداة, جدهع  ايف  هس, 

2
 .9هاج   دجؽ, ص:  يايف ادطؼ, "عطأليا ءخةيدس ءخهحد ج  خءمءو     ألو ءخعال دت ءخألمدخي ", -
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  ألءخعػدهىيف ءًمءاةءخمءنىيػ  ه ػؿ:  ء طػاءؼيج  عػأل يا هعىألهػدت اػف ءحعيدجػدت ألهعطىجػدت ,
ألءخىجػػدف ءخهعدألنػػ  خهجىػػس ءًمءاة ه ػػؿ: خجنػػ  ءخهاءجعػػ , خجنػػ  ءخهمد ػػتت, خجنػػ  ءخعا ػػيحدت, 

 .خجن  ءمءاة ءخهندطا
  الو ءخنداجيػػػػػ  ه ػػػػػؿ: ءخعهػػػػػ ء طػػػػػاءؼيجػػػػػ  عػػػػػأل يا هعىألهػػػػػدت اػػػػػف ءحعيدجػػػػػدت ألهعطىجػػػػػدت

 ءخييئدت ءخا دجي  ألءخهنظهدت ء جعهداي  ألءخجيئي .أل  ألءخجنألؾألءخه ع هايف ألءخهألاميف 
 ى امدتء جعهداي  خ ه ئألخي جدخهؤ اءت ند   :  دنيد

  يجػػ  أل ػػ  هةػػدييس عحةيػػؽ ءخا دىيػػ  ءخهجعهعيػػ  خىعػػدهىيف مءنػػؿ ءخ ػػامدت خ يػػدمة  نعػػدجيعيـ
 ألعنهي   ماءعيـ.

  ءخهينػػػ  ألءخػػػألظيو  ألءخااديػػػ  ءخ ػػػحي  ءخهجعهعيػػػ  خيػػػـ يجػػػ  أل ػػػ  هةػػػدييس خعػػػأل يا ء هػػػف
 أل  اىـ.

  حةػألؽ خهجػدم  هندخوػ  اىػا عنطػأل  ياهػدؿ  ػ  ءخعػألاط اػمـيج  أل   هةدييس عؤمم اىا 
 .ءًن دف

 ءخجيئي  خى امدت ه ئألخي هؤ اءت ند   جدخ:  دخ د
  ءخهنعىو , ألعنويض حجـ  ين طعيديج  أل   هؤ ا خةيدس همى  ماة ءخهن دة اىا عح يف

 ءخندعج انيد. ءخجيئ ءخعىألث 
   خعحميػػم ءخحجػػـ ء ه ػػؿ   ػػعيالؾ ءخهػػألءم ألءخطد ػػ  ءخندعجػػ  اػػف ءخعىػػألث  هةػػدييسيجػػ  أل ػػ

 ءخجيئ  .
   يجػػ  أل ػػ  هؤ ػػاءت خةيػػدس ء مءو ءخجيئػػ  خى ػػام  هةدانػػ  جػػد مءو ءخجيئػػ  خى ػػامدت ءخه يىػػ

 ء ناى.
 :الى لمشركاتالعوامل المؤثرة عمى األداء الم -1
جأمءئيػػػد ءخجيئػػػ  ألء جعهػػػدا  ألءاعجػػػدط  خػػػؾ جعح ػػػيف يمءئيػػػد ءخهػػػدخ ,  ءخ ػػػامدت ػػػ   ػػػألو ءىعهػػػدـ    
 ء جعهدايػػ  ءخعػػ  عيػػعـ جه ػػئألخيعيد ءخجيئيػػ  ألء جعهدايػػ , ألع ػػعا خعحميػػم اند ػػا ءخموػػدوة  ػػامدت دخ
ءخجيئي , ألءخععاؼ اىا ءخهندطا ءخع  يهمف يف عألءجييد, ألم خؾ ءخععػاؼ اىػا ءخوػاص ءخجميػمة ءخعػ  أل 

عمألف يم ا اجحي  ألي  ؿ    عحةيؽ األءئم خىه ع هايف  ييد, ألجدخعدخ  ي جحت اهىي  أل يمءئيد عح ف 
ػػد خجػػألمة ء م ءخ ػػامدتأل ػػدو  و ًمءاءت ىػػ ه ءجأمءئيػػد أله ػػئألخيعيد ءخجيئيػػ  ألء جعهدايػػ  عه ػػؿ هؤ ػػااء هيها

 (1)ء مءو ءخهدخا خي ه ءخ امدت .ألمودوة اهىيدت ءخع ةيؿ جيد, ههد ينعمس اىا  ءخ امدت
                                      

عيدن   ده  ءحهم هحهم, عةييـ مألا ي دخي  ءخهحد ج  ءًمءاي  ءخجيئي   ا عح يف  يدس ء مءو ءخهدخا خهن دت ء اهدؿ, ا دخ   -1
 .14, ص:2011 هدج عيا غيا هن ألاة, مىي  ءخعجداة, جدهع  ءخةدىاة,
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ءخهػػدخا خى ػػامدت اػػدهىيف هيهػػيف  ء مءوءخعألءهػػؿ ءخعػػا عػػؤ ا اىػػا  يف خىجدحػػث ألههػػد  ػػجؽ يع ػػ    
هػف ءخعو ػيؿ  ج ػ وأل ػيةألـ ءخجدحػث جػدخععاض خيهػد  ,ءخجيئيػ  ه ػئألخي ء جعهدايػ  ألءخ ه ئألخي ءخ :ىهد

 مهد يىا:
 خى امدتعأ يا ءخه ئألخي  ء جعهداي  اىا ء مءو ءخهدخ  : يأل 

 يمءوىػػػد ألجػػػيف خى ػػػام  ء مءوء جعهػػػدا  جػػػيف ءخعال ػػػ  ألءخماء ػػػدت ءخجحػػػألث هػػػف ءخعميػػػم عندألخػػػت
 ء جعهدايػػػ  خى ػػػامدت اىػػػا عحميػػػم ءخطػػػاؽ ءخػػػا عنعيجيػػػد  ػػػ   مءاة ه ػػػئألخي ع ػػػدام ءخ, حيػػػث ءخهػػػدخ 

ياهدخيد خعحةيؽ ءخةيه  خحهى  ي يهيد.  ةم يأل حت  حمى ءخماء دت, يف ىندؾ اال   ءاعجدط هألججػ  
 (1).ءخ امدتد مءو ءخهدخ  خي ه أل جطعح يف  ألي  جيف ءخه ئألخي  ء جعهداي  أل 

 خه ئألخيعيد ءخ امدت عحهؿ جيف  يجدجي  اال   ىندؾ يف ءخا ناى ي ماء دتءخ جعض ي داءت مهد   
 عح ػف  خػا ءًيجدجيػ  ءخعال ػ  ىػ ه ألععػألم ,ءخ امدت ى ه عحةةو ءخع  ءخهدخا ء مءو ألجيف ء جعهداي 

 ألءًطػاءؼ ءخ ػام  ألاهػالو ألءًمءاة ندحيػ  ألءخعػدهىيف جيػد هػف ءًمءاة جػيف ءخ ػامدت مءنػؿ ءخعال ػ 
 أل دماةءخجنألؾ  هف خال عاءض هؤىى  ألع ج  ءخ امدت  هع  ععح ف ,مهد يناى ندحي  هف ءخنداجي 

 ههػد  يػءخحمأله ءًمءاةأل  ءخ ػامدت ىػ ه جػيف ءخعال ػ  عح ػف اػف   ػال ء  ػع هداءت, جػ   اىػا
 (2).جدخنو  يعألماىييد

 عنػماج ءخعػ  ءخ امدت ي يـ    ء مندا ءاعو  1999ءخا  1989ءخوعاة هف  نالؿ جايطدنيد   أل    
جىيػألف  2ي يػماىا  هػد  خػا   ػعاخين  جنيػو هىيػألف 200هػف  ءجعهدايػد ءخهؤ  ػدت ءخهىع هػ   طػدا  ػ 

 ء  ػيـ ىػ ه  يهػ  ع داوت  ةم ء  يـ خي ه ءخهدخا هعمؿ ءخنهأل ىأل  خؾ هف ألء ىـ,   عاخين  جنيو
 (3).1999ءخا  1996جيف   ةط  نألءت  الث همى اىا

 ءخػػ يف ءخهػػميايف %  هػػف82ي ػػدا  ء هايميػػ , ءخ ػػامدت اػػف يجايػػت ءخعػػ  ءخماء ػػدت يحػػمث أل ػػا   
ءخهػػػػدخا  ء مءو نعػػػػدئج عح ػػػػيف  ػػػػ  ع ػػػػيـ خى ػػػػامدت ء جعهدايػػػػ  ه ػػػػئألخي ءخ  خػػػػا يف ءخماء ػػػػ   ػػػػهىعيـ

                                      

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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  مءميػ ء جعهدايػ  ه ػئألخي ءخ عطجػؽ جػاءهج ءخع  ءخ امدت يف  خا يناى ماء   مهدع يا ءخند   جيد,
 (1).%70جن   عنطت حدج  ءؿ  ءخهدخ  يمءئيد عح ف ءحعهد ت

 هويػػػألـ عطجػػؽ ءخعػػ  ءخ ػػامدت يف  خػػا "امدىدا ػػ"جدهعػػػ   اػػف  ػػدماة ينػػاى حمي ػػ   ماء ػػ ألع ػػيا   
 ه ػئألخي ءخ  ػ  جاءهج خيد خيس ءخع  عىؾ % اف18 ييد خا  ءخاجحي  هعمؿ ء جعهداي  ي يم ه ئألخي ءخ

اػف  ي ػعدؼ ياجعػ  جهعػمؿ ءخهػدخا نهألىػد هعمؿ  ءم ءخهىع ه  ءجعهدايد ءخ امدت يف مهد, ء جعهداي 
 (2).ه يالعيد

ء جعهداي  عحةيؽ ءخةيه  اىا ءخه عألييف ء  عاءعيج  ألءخع ةيى   ه ئألخي يهمف خى    ألو  خؾ,    
 (3)خىهن أة     ألو ءخعامي  اىا ءخجيألم ءخعدخي :

 ػ عويـ ءخهأل ؼ ءخحدخ  خىهن أة هف حيث عحميم يهدمف عحةيؽ يأل عمهيا ءخةيه  ألميوي  حمألث  خؾ.1

 ػ ءخعنجؤ جعأل عدت ي حد  ءخه دخ .2

أليىػػمءؼ ءخهن ػػتت جهػػد يحةػػؽ ءخةيهػػ  خحهىػػ  ء  ػػيـ, ألينوػػض ءخعػػأ ياءت ءخ ػػىجي  اىػػا ػػػ عحميػػم اؤيػػ  3
 اهىي  عحةيؽ ءخةيه  خمؿ هف حهى  ء  يـ ألي حد  ءخه دخ  ءآلنايف.

 ػ عطأليا ءخهيداءت ألعأل ياىد.4

خيعيد ء جعهدايػ  يهمػف يف يمػألف خػو ئأل ءخع ءـ ءخهن تت جه ػ ءف يرى الباحثءخا هد جؽ,  جدً د     
   يـ هف نالؿ ءخعميم هف ءخه ءيد, هنيد:اىا اهىي  عحةيؽ ءخةيه  خحهى  ء ءيجدج يا عأ 

 .خي ه ءخ امدت ػ عح يف ء مءو ءخهدخ 1

 .مءنؿ ى ه ءخ امدت ػ ءاعودع ءخحدخ  ءخهعنألي  خىعدهىيف2

جهػػػد يعألء ػػػؽ هػػػ  ءحعيدجػػػدت ي ػػػحد  ءخه ػػػدخ   ءخ ػػػام ػػػػ ءخه ػػػدامة اىػػػا أل ػػػ  يىػػػمءؼ ألين ػػػط  3
 .ءخ امدت ى ه , ههد يماـ نجدح  يد دت)ءخمءنىيف ألءخنداجيف( ءخهنعىويف

                                      

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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 ػ عنويض امـ ءخمودوة ءًنعدجي .4

 خى امدتاىا ء مءو ءخهدخ   ءخجيئي عأ يا ءخه ئألخي  :  دنيد
تت ءخع  عيػعـ جأمءئيد ءخجيئ  ألءاعجدط  خؾ جعح يف يمءئيد ءخهدخ ,  دخهن  ءخ امدت    ألو ءىعهدـ    

ألع ػػعا خعحميػػم اند ػػا ءخموػػدوة ءخجيئيػػ , ألءخععػػاؼ اىػػا ءخهنػػدطا ءخعػػ  يهمػػف يف  جه ػػئألخيعيد ءخجيئيػػ 
عمػػػألف يم ػػػا اجحيػػػ   جػػػألمة ءخعهػػػؿعألءجييػػػد, ألمػػػ خؾ ءخععػػػاؼ اىػػػا ءخوػػػاص ءخجميػػػمة ءخعػػػ  عح ػػػف هػػػف 

ألي  ػػؿ  ػػ  عحةيػػؽ األءئػػػم خىه ػػع هايف  ييػػد, ألمػػػ خؾ يهمنيػػد عنوػػيض مػػػؿ هػػف ءخهنػػدطا ألءخعػػػأ ياءت 
 (1): أل ػػألاءت  ػػ  ءخعمػػدخيؼ, ألعح ػػيف  ػػ  ءخاجحيػػ , ألعحةيػػؽ ه ءيػػد عند  ػػي .ءخجيئيػػ , اىػػا  ػػجيؿ ءخه ػػدؿ

ػػد خجػػألمة ء مءو ألجدخعػػدخ  ي ػػجحت اهىيػػ  أل ػػدو ءخهن ػػتت جأمءئيػػد أله ػػئألخيعيد ءخجيئيػػ  عه ػػؿ ه ؤ ػػااء هيها
عح ػيف أل ػجط ء مءو ًمءاءت ى ه ءخهن تت, ألمودوة اهىيدت ءخع ةيؿ جيد, ههد ينعمس اىػا  ءخجيئ 
 (2).ه ءخ امدتءخندص جي ءخهدخا 

ءخهػدخا خى ػامدت,  ألء مءو ءخجيئػ  ء مءوحػألؿ ءخعال ػ  جػيف  ءآلاءوهف  خؾ  ةم ءنعىوت  ألاىا ءخاغـ   
خي ه  ء ناى ء ىمءؼ هد عععداض ه  ءخحهدي  ءخجيئي  خى امدت غدخجدا  يفىندؾ ءاعةدم  دئ    ةم مدف

ءخعميػػم هػػف  جاىنػػتاةػػ   خػػؾ أل , (3)ء  ػػيـألج ػػألاة ند ػػ   يػػدمة ءخةيهػػ  ءخهحةةػػ  خحهىػػ  ءخ ػػامدت, 
ءخهحةةػ   ءخةيهػ اىػا  ءيجػدج  عػأ يات ءخحهديػ  ءخجيئيػ  خػو ءعطجيػؽ ءخ ػامدت  جػاءو يفءخماء دت اىا 

 (4).ءخهدخا  ا ى ه ءخ امدت ء مءواىا اهىي  عح يف  أليي د, ء  يـخحهى  
ءنػو انػمهد عح ػف ءخ ػامدت  ءًمءايػيف ػدـ جيػد هعيػم ءخهحد ػجيف  ءخعػانعػدئج ءخماء ػ   يأل ػحت ةم    

%, 50جنحػػأل  ء  ػػيـ)ءخةيهػػ ( خحهىػػ   هػػف ههدا ػػعيد ءخجيئيػػ    ػػعمألف خػػمييد ءخةػػماة اىػػا  يػػدمة ءخ ػػاألة
انػػػم نوػػػض  –ءخهعػػػأل عيف  يأل ػػػألءو ءخحػػػدخييف  ء  ػػػيـجد جيػػػ  خحهىػػػ   يم ػػػاحيػػػث ع ػػػج  ءخ ػػػامدت 

, ء مءوءخجيئػػػػػ , خى ػػػػػام ءخجيئيػػػػػ   ءًمءاة: ىػػػػػ ألي ػػػػػدىـ  ػػػػػا  خػػػػػؾ  ال ػػػػػ  األءهػػػػػؿ  -ءخهنػػػػػدطا ءخجيئيػػػػػ 
 (5).ء ع د ت ءخجيئي 

                                      

1
- Blumberg, Jerald Georges Blum and Age Korsvold, 1996, "Environmental Performance and 

Shareholders Value", World Business Council for Sustainable Development, pp.1-70. 

 
2
- Chen, Y. & Chow, et al., 2012, p.25-30. 

   ػا عح ػيف  يػدس ء مءو ءخهػدخا خهن ػدت ء اهػدؿ, هاجػ   ػدجؽ, عيدن   ده  ءحهم هحهػم, عةيػيـ مألا ي ػدخي  ءخهحد ػج  ءًمءايػ  ءخجيئيػ -3
 .26-24ص:

4
- 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. 
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ءخجيئيػ  ألهػػمى  ه ػئألخي عندألخػت ءخعميػم هػف ءخماء ػدت ءخهحد ػجي  ءخعال ػ  جػيف ءخ ء نيػاةأل ػا ء ألنػو    
خىهحد ػػجيف ءخةػدنألنييف, أل ػػم عأل ػػىت  ءخهعيمءخػمألخ , هنيػد ماء ػػ  ءخهػدخا خى ػػامدت ء مءوعأ ياىػد اىػػا 

ءخعوألؽ  ا ء ىعهدـ جدخة ديد ءخجيئي  ي ا جدخةيه  ءخهحةة   يفامـ ألجألم مخيؿ اىا ى ه ءخماء   ءخا 
خيػػػ ه  ءخجيئػػػ  ألء مءوءخهػػػدخا  ء مءو, ألىػػػأل هػػػد يػػػؤمى ءخػػػا ألجػػػألم اال ػػػ  ءيجدجيػػػ  جػػػيف ء  ػػػيـخحهىػػػ  

 (1)ءخ امدت.
   ػعاءعيجي ءخ ػامدت ءخعػا عنػعيج  يف ء نػاىامم هػف ءخماء ػدت  يأل حتءخا  خؾ  ةم  جدً د     

 ألء مءو ءخهػػدخا ء مءوءخ ػػامدت عحةيةػػد خعال ػػ  ءيجدجيػػ  جػػيف  يم ػػا, هػػف ء  ػػيـعحةيػػؽ ءخةيهػػ  خحهىػػ  
 خػػءمءو يجػػدج   عػػأ ياألجػػألم  ي جعػػت, حيػػث ءً ػػعاءعيجي خيػػداف ءخ ػػامدت ءخعػػا   عنػػعيج ىػػ ه  ءخجيئػػ 
الؾ ءخجػػػدئا خىهػػػألءام, ,  مىهػػػد ءننو ػػػت اهىيػػػدت ء  ػػػعيء  ػػػيـاىػػػا ءخةيهػػػ  ءخهحةةػػػ  خحهىػػػ   ءخجيئػػػ 

ءننو ػػت عمػػدخيؼ ءخع ػػةيؿ, ههػد عاعػػ  اىيػػ  ءاعوػػدع  نجعد ػػدت ءخ ػػداة جدخجيئػ   ألألمػ خؾ ءننو ػػت ء 
ءخهػػػػدخا خيػػػػ ه  ء مءوءخطأليػػػػؿ, ألجدخعػػػػدخا ءاعوػػػػدع  ء جػػػػؿاىػػػػا هػػػػمى  ء  ػػػػيـءخةيهػػػػ  ءخهحةةػػػػ  خحهىػػػػ  

 أليخهدنيػدءخةػاءاءت هػف  ان ػد  ألهعنػ  ءخعميػم هػف ءخهحىىػيف ءخهػدخييف   خيػوألىأل هد نىػص , (2)ءخ امدت.
ءخ ػامدت ءخاءئػمة  يمامػتخأل دو ءخ امدت جه ئألخيعيد  ءخجيئي , حيػث  يىهي ألءخههىم  ءخهعحمة جأف ىندؾ 

خىهجعهػ   ء  ػعودمةءخهػدخا خيػد هػ  عحةيػؽ  ء مءوألعح ػيف  ء  ػيـ خؾ يعهؿ عحةيؽ ءخةيه  خحهى   يف
 .(3)ى ه ءخ امدت  خي  عنعه  ءخ  

هػػف  ءخهػػدخا ء مءوءخجيئيػػ  خيػػد مألاءا  عػػد ا  ػػا عح ػػيف  ه ػػئألخي ءخ يف لمباحثثث يتضثث ألههػػد  ػػجؽ 
 خى ػامدتيهمػف ىيػ  ءًنعػدج, حيػث نالؿ عنويض مؿ هف ءخهندطا ألءخعػأ ياءت ءخجيئيػ  ءخه ػدحج  خعه

هػف ءخأل ػألؿ ءخػا ءخموػدوة ءخجيئيػ  هنيػد اىػا  ػجيؿ ءخه ػدؿ: أل ػألاءت  ػ   هنػد   هدخيػ يف عح ؿ اىا 
ػد يهمنيػد ءخح ػألؿ اىػا   هنػد   هعنأليػ ءخعمدخيؼ, ألعح يف    ءخاجحي , ألعحةيؽ ه ءيػد عند  ػي . أليي ا

عععىػػؽ جعح ػػيف  ػػهع  ءخهن ػػتت, ألجػػ   ءخعهػػالو, ألعح ػػيف ءًنعدجيػػ  ألءخعػػأ يا اىػػا اال ػػ  ءخهن ػػتت 
 اهىيػػػ  ءخجيئيػػػ   ػػػدماة اىػػػا عحةيػػػؽ ه ػػػئألخي  ػػػإف ءخخهن ػػػتت ء نػػػاى, ألجدخعػػػدخ  جدخجيػػػدت ءخحمألهيػػػ  ألء

 عح يف ء مءو ءخهدخا خي ه ءخ امدت.
ءخهدخا  ا  ء مءو أل جطهؤ ا أل دهؿ اىا اهىي  عح يف أل  ىدـ ءنيا ىندؾ ادهؿ يف ويرى الباحث

هػف ىػ ء  ء ألؿ ػا ءخو ػؿ  د خييػعػـ ءخععػاض  ألءخع "  التنمية المستدامة, ى ء ءخعدهؿ ىأل " ءخ امدت

                                      

1
- Lee, Seoki and Woo Gon Kim, et al., 2009, p.18-25. 

2- 
Guenster, Nadja, TeroenDerwall, Rob Bauer and KeesKoedijk, (2005), "The Economic Value of 
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- Amaeshi, Kenneth, et al., 2008, p.35-43. 
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أنألءايػػػػػد ءخػػػػػ الث: جههدا ػػػػػدت ءخعنهيػػػػػ  ءخه ػػػػػعمءه   جت ػػػػػداءخجحػػػػػث, حيػػػػػث ءىػػػػػعـ ءخجػػػػػدح يف ألءخهينيػػػػػيف 
ءخهػػػػػدخا  ء مءوءخػػػػػا  ألءاػػػػػم حألمهػػػػػ  ءخ ػػػػػامدت اىػػػػػا  جدً ػػػػػد  ء  ع ػػػػػدمي , ء جعهدايػػػػػ , ءخجيئيػػػػػ . 

 خى امدت.
ءخند    جدخعنهي  ءخه ػعمءه  اىػا هؤ ػاءت  ءًمءاةههدا دت  ي داجوحص  ءحم ءخجدح يف حيث  دـ   

ىػ ه ءخ ػامدت  ػا ء ػعاءخيد خجيػدف ءى هػف ىػ ه ءخههدا ػدت يػؤ ا اىػا هؤ ػاءت ء ػعمءه   يمءوء عمءه  
اينػػػػ  هػػػػف ءخهػػػػميايف ءخهػػػػدخييف  ياءومءنػػػػؿ ىػػػػ ه ءخ ػػػػامدت ء  ػػػػعاءخي , أل خػػػػؾ اػػػػف طايػػػػؽ ءنػػػػ   ء مءو

ءخند ػػػ  جدخعنهيػػػ   ءًمءاةاعجػػػدط جػػػيف ههدا ػػػدت ألءخعنويػػػ ييف مءنػػػؿ ىػػػ ه ءخ ػػػامدت, ألخةػػػم عجػػػيف ألجػػػألم ء
ء جعهدايػػ  ألجػػيف  ػػالث  ه ػػئألخي , ألجدخه ػػؿ ألجػػألم ءاعجػػدط جػػيف ههدا ػػدت ءخءخجيئػػ  يمءئيػػدءخجيئيػػ  ألجػػيف 

ء جعهدايػػػػػػػػػػػػػ ,  ه ػػػػػػػػػػػػػئألخي ءخ يمءو يهػػػػػػػػػػػػػ  ءخهألظػػػػػػػػػػػػػؼ,  يمءوألىػػػػػػػػػػػػػا: ) ء مءوهؤ ػػػػػػػػػػػػػاءت   ػػػػػػػػػػػػػعمءه  
 يهػػد يععىػػؽ جههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  ءخهاعجطػػ  جدجعمػػدا ءخهنعجػػدت  ةػػم عجػػيف  ,يهػػد(1)(ءخهػػدخاء مءو

ءخهػػدخا خى ػػامدت ألمػػ خؾ  ء مءوألجػػألم ءاعجػػدط جػػيف ىػػ ه ءخههدا ػػدت ألجػػيف مػػؿ هػػف: هؤ ػػاءت عح ػػيف 
ءخعم ةدت ءخنةمي  ألءخاجحي   ةم  , ألجدخه ؿ  إف ههدا دت عح يفعطأليا ءخهنعجدت ءخجميمة يمءوهؤ اءت 

 يمءوهؤ ػاءت ء ػعمءه   يفءخنعػدئج ءخػا ع يا  أليي دءخهدخا خى امدت,  ء مءوعؤمى خعح يف  يدينجيف ع
عطأليا ءخهنعجدت ءخجميمة, هؤ اءت هعىألهػدت  يمءوخى امدت, هؤ اءت  ءخجيئ  ء مءوءخعدخي :  ء اهدؿ
ت ء ػعمءه  ءخند ػ  جدخعنهيػ  ءخه ػعمءه , جينهػد هؤ ػاء ءًمءاةءخهدؿ عاعجط ه  ءحم ههدا دت  يمءوايس

 يهػػػػ  ءخهألظػػػػؼ( عػػػػاعجط هػػػػ  اػػػػمة  يمءوء جعهدايػػػػ ,  ه ػػػػئألخي ءخ يمءوءخهػػػػدخا,  ء مءو) ء مءوء نػػػػاى
 (2)خىعنهي  ءخه عمءه .  مءاي ههدا دت 

 جدخهعديياء جعهداي  ألءخجيئي  خى امدت ألم خؾ  ه ئألخي ههدا دت ءخعنهي  ءخه عمءه  جدخ خعأ األنظاء    
ألجػيف  ء اهػدؿجوحص ءخعال   جيف ءخعنهي  ءخه عمءه   ا  امدت هحد جي ,  ةم  دـ جعض ءخجدح يف ءخ

ء جعهدايػػ  ألءخجيئيػػ  خيػػ ه ءخ ػػامدت ألمػػ خؾ ءخهعػػدييا ءخهحد ػػجي   ػػا ءخعميػػم هػػف  ه ػػئألخي مػػؿ هػػف: ءخ
ال ػ  . ألخةػم عجػيف ألجػألم ا2008حعػا  1998مـ نالؿ ءخوعاة هف ءخمألؿ ءخهعةمه  ألءخ دامة نحأل ءخعة

ء جعهدايػػ  ألءخجيئيػػ  خى ػػامدت ألمػػ خؾ ءخهعػػدييا  ه ػػئألخي  أليػػ  جػػيف ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  ألجػػيف ءخءاعجػػدط 
 ء مءوءخهحد ػػجي , ألجدخه ػػؿ عجػػيف ألجػػألم ءاعجػػدط  ػػألى جػػيف ههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  ألجػػيف هؤ ػػاءت 

 ء يحةػػؽ هنػػد   هويػػمة ءخهػػدخا, ألىػػ ء مءوءخعدخيػػ : ا ػػدو ءخعهيػػؿ, عػػألء ا ءخهػػميايف ءخائي ػػيف, عح ػػيف 
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-Hooi,   G. et al. (2012) "The Influence of Sustainability Performance Management Practices on 

Organizational Sustainability Performance", Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 8, 
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Management, Vol. 19, No. 3, pp. 304-324. 
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ءخه ػدخ  ه ػؿ: ءخه ػع هايف, ءخعهػالو, ءخهػألظويف, ءخهػألاميف, ءخييئػدت ءخع ػايعي   ي ػحد خىعميم هػف 
 ء جعهداي  ألءخجيئي  خى ػامدت ه ئألخي مؿ هف ءخ يفءخند   ألءخحمألهي , ءخهجعه , ءخجيئ , ألى ء يعنا 

 (1)ع دىـ  ا عحةيؽ ءخعنهي  ءخه عمءه . ألم خؾ ءخهعدييا ءخهحد جي  ءخجيمة
 ه ػػػػئألخي ءخ ػػػػامدت ألجػػػػيف عجنػػػػا ههدا ػػػػدت ءخ يمءو(  ةػػػػم  ػػػػدـ جماء ػػػػ  ءخعال ػػػػ  جػػػػيف Lopezيهػػػػد )   

 ء ألخػا, ء ألاألجيػ اينعػيف هػف ءخ ػامدت  يمءوء جعهداي  ألءخعنهي  ءخه ػعمءه , حيػث عػـ ءخهةدانػ  جػيف 
  عىعـ  جههدا ػدت ءخعنهيػ  ءخه ػعمءه  أل خػؾ نػالؿ ءخوعػاة  ألء ناىعىعـ  جههدا دت ءخعنهي  ءخه عمءه  

ءخهجهػألاعيف ألياجػ   خػؾ ءخػا ههدا ػدت  يمءو, ألخةم عجيف ألجألم ءنعالؼ جػيف 2004ءخا  1998هف 
 ي ػدخي عةيػاءت  ػا عطجيػؽ  يحػم ت ينيدههدا دت ءخعنهي  ءخه عمءه  عجيف  يفءخعنهي  ءخه عمءه , مهد 
 ػا  يمى ءخػ   ء هػاعأل ي  ءخهألءام ءخهعدحػ ,   ادمةاىا مؿ  دام ج  ءًنعدجحألمه  ءخ امدت ألنظـ 

عىعػـ  جههدا ػدت ءخعنهيػ  ءخه ػعمءه  هةدانػ  جعىػؾ  ءخ ػامدت ءخعػاءخهػدخا  ػا  ء مءوءخنيدي  ءخػا عح ػف 
عػػؤمى ههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه   يف يي ػػدءخعػػا   عىعػػـ  جههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه , مهػػد عجػػيف 

 (2)اىا ءخهمى ءخطأليؿ. خي ه ءخ امدت ءخا نىؽ ءخةيه 
 ي ػػػػحد  ػػػػألءو هػػػػف  جػػػػؿ  ءخ ػػػػةألطخىعميػػػػم هػػػػف  ء نيػػػػاةألنظػػػػاء خععػػػػاض ءخ ػػػػامدت نػػػػالؿ ءخوعػػػػاة    

طدخجػت ج ػاألاة ءخعػ ءـ ءخ ػامدت جه ػؤألخيدعيد  ألءخعػ  ء ناى ء طاءؼهف  جؿ  يألءخه دخ  ءخعةىيمييف 
ىػ ه ءخ ػامدت خػيس  ةػط أل ةػد خهؤ ػاءت عةػيـ  يمءوء جعهداي  ألءخجيئي , ألعاع  اىا  خؾ ن ألع عةيـ 

 (3)أل ةد خهؤ اءت ههدا دت ءخعنهي  ءخه عمءه , خ خؾ  دـ ءحم ءخجدح يف يي دءخعةىيمي  جؿ  ء مءو
ءخ ػػامدت ههػػ ال  يمءوء جعهدايػػ  ألءخجيئيػػ  خى ػػامدت  ػػا ءخجاء يػػؿ ألجػػيف  ه ػػئألخي جماء ػػ  ءخعال ػػ  جػػيف ءخ

ء جعهدايػ  ألءخجيئيػ  خى ػامدت مدنػت خيػد  ه ئألخي ءخ يفءخهدخا خيد, ألخةم عجيف  ألء مءو ا  يه  ءخ ام  
ء جعهدايػ  ألءخجيئيػ  اىػا  ه ػئألخي خى ءيجػدج  عػأ يا ىجي  اىا  يه  ءخ ػامدت, جينهػد عجػيف ألجػألم  ي دا

 ءخهدخا خي ه ءخ امدت. ء مءو
ءخعػػػػ ءـ ءخ ػػػػامدت ءخ ػػػػيني  جعطجيػػػػؽ  ألءاػػػػم ءخحألمهػػػػ   يفءخػػػػا ءحػػػػم ءخجػػػػدح يف  يي ػػػػدألخةػػػػم عأل ػػػػؿ    
 يفىػػػػػ ه ءخ ػػػػػامدت, مهػػػػػد عجػػػػػيف  يمءوءخػػػػػا عح ػػػػػيف  يمى ياهدخيػػػػػد يمءوء جعهدايػػػػػ  انػػػػػم  ه ػػػػػئألخي ألءخ
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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. 
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ءخهػػػدخا خيػػػ ه  ء مءوء جعهدايػػػ  ألجػػػيف  ه ػػػئألخي ء نعال ػػػدت جػػػيف عطجيػػػؽ  ألءاػػػم حألمهػػػ  ءخ ػػػامدت ألءخ
ء خعػػ ءـ جههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  هػػف نػػالؿ  يفءخ ػػامدت مدنػػت ءنعال ػػدت ءيجدجيػػ , ألىػػ ء يعنػػا 

 ءخهدخا خى امدت ءخ يني . ء مءوء جعهداي  يؤمى ءخا عح يف  ه ئألخي عطجيؽ  ألءام ءخحألمه  ألءخ
جػػػػاءهج ءخعػػػ ءـ ءخ ػػػػامدت جههدا ػػػدت ءخعنهيػػػ  ءخه ػػػػعمءه  هػػػف نػػػالؿ  يف يثثثثرى الباحثثثثألههػػػد  ػػػجؽ    
ء جعهدايػػ  ألءخجيئيػػ  ألعطجيػػؽ  ألءاػػم ألهعػػدييا حألمهػػ  ءخ ػػامدت  ػػألؼ يػػؤمى ءخػػا عح ػػيف  ه ػػئألخي ءخ

, حيػػػػث ء مءوءخجيئػػػػ , ء مءوء جعهػػػػدا , ء مءوء  ع ػػػدم ءخ ػػػػامدت جأجعػػػػدمه ءخ ال ػػػػ :  يمءوء ػػػعمءه  
 يمءئيػػػدعح ػػػف  يي ػػػد ةػػػط جػػػؿ  ء  ع ػػػدم  يمءئيػػػدءخ ػػػامدت خػػػيس  ةػػػط عح ػػػف  يمءوععطىػػػ  ء ػػػعمءه  

ألءخيػدت حألمهػ  ءخ ػامدت ءخجيػمة اىػا عجنػا  ي ػدخي ءخا  خػؾ ع ػدام  ألجدً د  , ألءخجيئ  ء جعهدا 
ء يجدجيػػ   ءآل ػػدايػػؤمى ءخػػا  يػػدمة  ءخػػ   ء هػػاألءنجػػد  ههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  مءنػػؿ ءخ ػػامدت, 

 (1)ءخهدخا خي ه ءخ امدت. ء مءوخههدا دت ءخعنهي  ءخه عمءه  اىا هؤ اءت 
 الشركات واألداء المالى فى الشركات. مسئوليةالمؤشر المصرى لالعالقة بين :ثانيا

يةػػػأـل ءخجدحػػػث  ػػػا ءخجػػػ و هػػػف ءخجحػػػث جػػػدخععاض ءخػػػا مػػػؿ همػػػألف هػػػف همألنػػػدت ءخهؤ ػػػا ءخه ػػػاى    
 اػػػف ءخعنهيػػػ  ه ػػػئألخي , ءخ ألءاػػػم ألهعػػػدييا حألمهػػػ  ءخ ػػػامدتءخ ػػػامدت جأجعػػػدمه ءخ ال ػػػ  ) ه ػػػئألخي خ

(, ألءخععاض خجنألم مؿ همألف هف ى ه ءخهمألندت ألعأ ياىػد ئي ءخعنهي  ءخجياف  ه ئألخي , ءخء جعهداي 
 اىا ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت, أل خؾ طجةد خنعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا هف ءخو ؿ ءخ دنا مهد يى :

 تطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركاتأوال:

ي ػػوات نعػػدئج ءخعحىيػػؿ ء ح ػػدئا يف همػػألف  ألءاػػم ألهعػػدييا حألمهػػ  ءخ ػػامدت خػػو عػػأ يا ءيجػػدج     
 %, ألمدنت مهد يى :38اىا اهىي   جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت جن ج  عةما جػػػ 

 حوكمثثة لقواعثثد لمشثثركة طبقثثاً  االسثثتراتيجي واإلرشثثاد التوجيثث  عمثثى اإلدارة مجمثثس "يعمثثل -1
 ."األسهم حممة ال مص يحقق بما الشركات

 OECD Organization for)منظمثثة التعثثاون االقتصثثادي والتنميثثة  حيػػث اا ػػت    
Economic Cooperation and Development  حألمهػػ  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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 ءً ػػعاءعيج , ألءخعػػ  ع ػػعنمـ خعحميػػم ء عجػػده ألهجىػػس ءًمءاة ءخعال ػػدت جػػيف ي ػػحد  ءخه ػػدخ 
 (1) يمءئيد. خى ام  ألءخا دج  اىا

جػػيف  ءخعػػألء فأل  ءخععػػدألف   دهػػ عنػػا ي ءخ ػػامدت حألمهػػ يف هويػػأـل  ألءاػػم  يثثرى الباحثثثألجدخعػػدخا    
جػػؿ  ػػهدف ء خعػػ ءـ جأ  ػػؿ ههدا ػػدت ءخحألمهػػ  ي هػػف هجىػػس ءًمءاة  ألجػػد ا ءًطػػاءؼ ءخهيعهػػ 

 , ألجدخعػػدخا  ػػأف  خػػؾ يػػؤمى ءخػػا اهىيػػ   ػػجط ء مءو ءخهػػدخاءخعػػ  عموػػؿ حهديػػ  حةػػألؽ ءخه ػػدىهيف
 خى امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 قثثد التثثي بمخثثاطر االسثثتثمارات بيثثان المسثثتثمرين عمثثى بشثثفافية اإلدارة مجمثثس " يطثثر  -1
 ".الشركة  لها تتعرض

حيػػػث ي ػػػدا هامػػػ  ءخهػػػميايف ءخه ػػػاى ءخػػػا  ػػػاألاة يف عو ػػػ  ءخ ػػػام  ألج ػػػود ي  اػػػف مد ػػػ     
ءخهنػػدطا ءخهدخيػػ  ءخندخيػػ  يأل ءخهحعهىػػ  ألءخعػػ  عيػػمم ءخه ػػع هايف يأل ي ػػحد  ءخه ػػدخ  ءآلنػػايف, 

 (2)ألءنو  جم ألءف ع ما ءخ ام  عةاياءا  نأليدا ي ـ ءخا ءخةألءئـ ءخهدخي  يأل    خؾ.

يف ءغىػ  ءخ ػامدت ءخهةيػمة  ػا ءخجألا ػ  ءخه ػاي    عةػأـل جدً  ػدح ءخحةيةػ   ويرى الباحثث   
اػػف ءى هنػػدطا عيػػممىد يأل عيػػمم ءخه ػػع هايف يأل ي ػػحد  ءخه ػػدخ  خػػمييد,  ف  خػػؾ يهمػػف يف 
ييػػمم هجىػػس ءًمءاة ءخ ػػام  جد  ػػعةندو انػػو, ألجدخعػػدخا  ػػأف  خػػؾ  ػػم   يػػؤمى ءخػػا اهىيػػ   ػػجط 

 يمة جدخجألا   ءخه اي .ء مءو ءخهدخا خى امدت ءخهة

 مهامث  تأديثة مثن يثتمكن المجمثس لكي اإلدارة مجمس لجان بتشكيل اإلدارة مجمس يقوم"  -1
 ". فعال بشكل

يف ععػػػألء ا هجهألاػػػ  هػػػف  ػػػا ءخ ػػػامدت يجػػػ   يععجػػػا هػػػف ءخ ػػػاألا  خعوعيػػػؿ ءخحألمهػػػ حيػػػث    
يهدـ هنعىؼ ء طاءؼ. ء عةالخي  هجىس  ه ئألخي : ءخى أل حألمه  ءخءخن دئص ءخع  عه ؿ  هدت 

                                      

1
- Bauwhede, H. Willekens,M, (2008) " Disclosure on Corporate Governance in the European Union" 

Corporate Governance, Vol. 16, No. 2, pp.101-115. 

ع هدا, مخيؿ  ألءام ألهعدييا حألمه  ءخ امدت ججهيألاي  ه ا ءخعاجي , هام  ءخهميايف ءخه اى, ءخةدىاة, ءخن ن  ءخهعمخ , أل ءاة ء   -2
 .30, ص2011هداس 
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هن  ءخهعدجاة جدخ ىط  ألءخهعىألهػدت  ,. ء ن جدط ءخ ءع  ألء خع ءـ جدخةألءنيفهنعىو ءًمءاة ألءخىجدف ءخ
 (1).حهدي  ي ألؿ ءخألحمة ء  ع دمي أل ءخمءنىي  خىألحمة ء  ع دمي  

 خجن  ءخعا يدت, خجن  ءخهمد ػتت,..ءخ(( خجدف هجىس ءًمءاة )خجن  ءخهاءجع , ءف ويرى الباحث   
ىػػػ  هػػػػف ءخعألءهػػػػؿ ء  د ػػػػي  خنجػػػدح هجىػػػػس ءمءاة ءخ ػػػػام , ألءخعػػػػ  عةػػػألؾ جه ػػػػدامعو  ػػػػا اهىيػػػػ  
ءخعنطيط ألءخا دج  ألعةييـ ء مءو خى ام  ممؿ, ألجدخعدخا  ي  هف ءخعألءهؿ ءخيده  ألء  د ػي  خعهىيػ  

  جط ء مءو ءخهدخا  ا ى ه ءخ امدت.
رة بوضثثن نظثثثام قثثوى لممراجعثثثة الداخميثثة و لثثثك بالتعثثاون مثثثن لجنثثثة يقثثوم مجمثثثس اإلدا"  -1

 ". المراجعة الموجودة بالشركة
جػػػمءو ءخعأل ػػيدت ج ػػػأنو, حيػػث     ععه ػػؿ هيهػػػ  عىػػؾ ءخىجػػػدف  ػػ  ماء ػػػ  نظػػدـ ءخا دجػػػ  ءخمءنىيػػ  ألء 

جػػػػدو جيػػػػد هػػػػف  خهػػػػدألماء ػػػػ  عةػػػػدايا ءخهاءجعػػػػ  ءخمءنىيػػػػ  ألهعدجعػػػػ  أل ػػػػ  ءًجػػػػاءوءت ءخع ػػػػحيحي  
 (2).هالحظدت, ألماء   نط  ءخهاءجع  ه  ءخهاءج  ءخنداج  ألءًم و جهالحظعيد اىييد

 يىػـهػف  ءًمءاةاىا ياهدخيػد هػف  جػؿ هجىػس  ألءً اءؼ ءخهاءجع خجن   ع ميؿ يفالباحث  ويرى
 ػ  ءًجػاءوءت ءخال هػ  ه دخ  ءخ ام  أله دىهييد ألأل  حةيؽخع ,ءًمءاةهجىس خ  ءخهندط ءًاهدؿ

, ألجدخعػػدخا  يػػ  عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػؤ اة  ػػا اهىيػػ   ػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػا ىػػ ه خعحةيػؽ  خػػؾ
 ءخ امدت.

 ". لجنة المراجعة القائمة بالشركة قوية ومستقمة عن مجمس ادارة الشركة"  -1

ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا يف ءخ امدت  ءت ء مءو ءخهدخا ءخجيم  جػم ألءف يمػألف جيػد خجنػ   حيث   
عةيػيـ موػػدوة   ػا خجنػػ  ءخهاءجعػ  هيػدـععه ػؿ  هاءجعػ   أليػ  أله ػعةى  اػف هجىػػس ءًمءاة, اىػا يف

ءخهػػميا ءخهػػدخا ألءًمءاة ءخهدخيػػ , ألماء ػػ  ءخةػػألءئـ ءخهدخيػػ   جػػؿ اا ػػيد اىػػا هجىػػس ءًمءاة, ماء ػػ  
  ءخهاءجع  ه  هاء   ءخح دجدت ءخنداج  ألءًم و جهالحظعيد اىييد, ه  ءخةيػدـ جػأ  ياهػدؿ نط

 (3)يناى عمىؼ جيد هف هجىس ءًمءاة. 

                                      

حألمهػ  هػ  ءخعطجيػؽ اىػا جعػض ءخ ػامدت ءخه ػاي  ءخهةيػمة ىهؤ ا هةعػاح خف  ػدح اػف ءخههدا ػدت ءخةيد ػي  خ هنا  ىيهدف هحهألم  جؿ,-1
 .32, ص: 2008, جدهع  ءً منماي  ,ا دخ  هدج عيا غيا هن ألاة, مىي  ءخعجداة   ءخجألا  , 

خ ػجؿ عطػأليا  ةمألا خجدف ءخهاءجع     عوعيؿ حألمه  ءخ امدت ءخه دىه  جدخههىم  ءخعاجي  ءخ عألمي , ءخنمألة ءخ دنيػ  ا ػا , ايمجنحدهمءخ ها -2
 .12-9, ص:2010, جدهع  ءخهىؾ  عألم ,  ـ ءخهحد ج  ,ءخهحد ج     ءخههىم  ءخعاجي  ءخ عألمي , مىي   مءاة ء اهدؿ

ندخػػم  ػػدخ  جػػف اىػػا ءخةهػػدس, ء ػػا عطجيػػؽ حألمهػػ  ءخ ػػامدت اىػػا ءخةيػػم ألءخعػػمءألؿ خى ػػامدت ءخه ػػدىه   ػػا  ػػألؽ ءخهػػدؿ ءخ ػػعألم , ا ػػدخ   -3
 .53-49, ص: 2011هدج عيا غيا هن ألاة, مىي  ءخعجداة, جدهع  ءخةدىاة, 
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يف هف ءخعألءهػؿ ءخيدهػ   ػا اهىيػ   ػجط ء مءو ءخهػدخا خى ػام  ىػأل ألجػألم خجنػ   ويرى الباحث   
ة هجىػػس ءًمءاة  ػػا ءخحوػػدظ هاءجعػػ   أليػػ  أله ػػعةى  اػػف هجىػػس ءًمءاة, ألعمػػألف هيهعيػػد ه ػػدام

اىػػا حةػػألؽ ءخه ػػدىهيف ألا ػػ  يمءو ءخ ػػام ,    يف ءغىػػ  ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة  ػػا ءخجألا ػػ  خػػمييد 
نهػد ىػ   ػا ءخحةيةػ    عال خجن  خىهاءجعػ  ألخمنيػد  ػا ءخحةيةػ  غيػا ه ػعةى  اػف هجىػس ءًمءاة, ألء 

ه ن ػجيد  ػا اهىيػ   ػجط ععهؿ اىا عنوي  عألجيدعو, ألجدخعدخا  ي  عععجا هف ءخعألءهػؿ ءخةيػا هػؤ ا 
 ء مءو ءخهدخا  ا ى ه ءخ امدت.

 0" تمت م الشركة بمعايير المحاسبة والمراجعة وك لك معايير أعداد التقاريرالمالية"  -1

  مءاة هجىػػػسيعهػػػؿ  , خػػػ خؾءخ ػػػام   مءاة هجىػػػس ه ػػػئألخي  هػػػف ءخهدخيػػػ  ءخعةػػػدايا  اػػػمءميععجػػػا    
أل ػود ي   أل ػألح ع ػهف ءخعػ  ءعنػد ءخنطألءتأل  عطجيؽ هعػدييا ءخهحد ػج  ألءخهاءجعػ , اىا ءخ ام 

 (1).خيدءخهععىة   ألءًي دحدتألامءخ  ى ه ءخةألءئـ 
آف ءغى  جؿ مؿ ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي  عطجيؽ هعدييا ءخهحد ج   ويرى الباحث   

ألءخهاءجعػػ  ألمػػ خؾ هعػػدييا  اػػمءم ءخعةػػدايا ءخهدخيػػ ,  نػػو هػػف  ػػاألط  يػػم ءخ ػػامدت جدخجألا ػػ  ىػػأل 
ء خع ءـ جعطجيؽ ى ه ءخهعدييا.    يف نعػدئج ءخعحىيػؿ ء ح ػدئا هػف ألء ػ  ءًجدجػدت ءخوعىيػ  اىػا 

جعت يف   يألجم ءخع ءـ  عىا جعطجيؽ هعدييا ءخهحد ج  ألءخهاءجع  ج ألاة حةيةػ   ػا ى ء ءخ ؤءؿ ي 
ى ه ءخ امدت, ألجدخعدخا  ي  عععجا هف ءخعألءهؿ ءخةيا هؤ اه مىيد  ػا اهىيػ   ػجط ء مءو ءخهػدخا 

  ا ى ه ءخ امدت.
جراءات نظام البالغات داخل الشركة"  -1  ". يتم االفصا  عن سياسات وا 

 ج ػػأف ءخهالئػػـ ءخأل ػػت أل ػػ  ءخػػم يؽ, ءً  ػػدح عحةيػػؽ ءخ ػػامدت حألمهػػ   طػػدا يموػػؿ يف ينجةػػ    
يهىمػػألف حػػماء يمنػػا   ف ءخػػ يفيءخه ػػدىه  خػػ ءـمهػػد يجػػ   ,ءخ ػػام  جعأ ػػيس ءخهع ػػى  ءخه ػػدئؿ مد ػػ 
 (2).ف ى ه ءخن ج اجدًجالغ ءخ ام   امم ي يـ  جهدخ % هف 5يجىغ 

يف ءغىػػػ  ءخ ػػػامدت ءخهةيػػػمة  ػػػا ءخجألا ػػػ  ءخه ػػػاي  ألطجةػػػد خنعػػػدئج ءخعحىيػػػؿ  يثثثرى الباحثثثثو    
ء ح ػػدئا ينيػػد   عو ػػ   ػػا ءخةػػألءئـ ءخهدخيػػ  اػػف اهىيػػ  ء   ػػدح اػػف نظػػدـ ءخجالغػػدت مءنػػؿ 

                                      

اح خهاءجعػػ  هػػمى ءخعػػ ءـ ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػػ  ءخه ػػاي  جةألءاػػم ءخحألمهػػ ", هػػؤعها ي ػػألءؽ ءخهػػدؿ اجػػم ءخألىػػد  ن ػػااىا," طدا هةعػػ-1
 .26-22, ص:2007, جدهع  ءً منماي  ,ءخعاجي : ءخألء   ألءخعحميدت ألءخعطىعدت, مىي  ءخعجداة

, هأل ػ  هامػ  ءخه ػاألادت ءخمألخيػ  ءخنػدص, امدتهجدمئهنظه ءخععدألند  ع دميألءخعنهي  يهجدخحألمه ءخ ػ, هام  ءخه األادت ءخمألخيػ  ءخند ػ  -2
 .4-3ص ,2004 ءخةدىاة,
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ءخ ام , ألجدخعدخا  ي  عععجا هف ءخعألءهؿ ءخةيا هؤ اه جن ج  مجياة  ا اهىي   جط ء مءو ءخهدخا 
 جألا   ءخه اي . ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخ

جراءات مكافحة الرشوة والفساد"  -1  ". يتم االفصا  عن سياسات وا 

 , عػـ   ػمءا2002اػدـ  يألءنػا ى ػامدت ء هايميػ   ػ خخمجاى ءءخهدخي   ء نييداءت   ياةد     
ءخػ   امػ  اىػا مألا حألمهػ  ءخ ػامدت Sarbanes-Oxley (SOX) ا ػدنألف  ػداجين  ءألم ػى

يألءجو ءخعميم هف ءخ امدت هف نالؿ عوعيؿ ءخػمألا  ءخ     ءخة دو اىا ءخو دم ءخهدخ  ألءًمءا  
 ػػ  هجػػدخس  مءاة ءخ ػػامدت, ألءخعاميػػ  اىػػا  ف()ءخه ػػعةىأل  يىعجػػو ء ا ػػدو غيػػا ءخعنويػػ ييف ءخػػ  

ةيا ءخعنوي ييف, ه  أل ؼ ءخ  األاة يف يمألف غدخجي  يا دو هجىس ءًمءاة هف ىؤ و ء ا دو
ألعحميم ءخ األط ءخع  يج  يف ععػألء ا خػمييـ هػ  عحميػم ألء ػ  خه ػؤألخيدعيـ مءنػؿ هجىػس ءًمءاة 

 ألخجنػػ  ءخععيينػػدت ألءخحألمهػػ , ألخجنػػ  ءخهمد ػػتت, يأل مءنػػؿ ءخىجػػدف ءخعدجعػػ  خػػو ه ػػؿ خجنػػ  ءخهاءجعػػ 
 (1).جي ه ءخ امدت

يف ء   ػػدح اػػف همد حػػ  ءخا ػػألة ألءخو ػػدم هػػف ءخهجػػدم  ء  د ػػي  ألءخعػػ   دهػػت ويثثرى الباحثثث    
هف ءجىيد حألمه  ءخ امدت,    يف ءغى  ءخ امدت ءخه اي  ءخهةيمة جدخجألا     عو   ج ألاة 
 عىي  اف ءى   دم يمءاى ءأل هدخ  جيد أل خؾ ج ج  ءًحمءث ء  ع دمي  ء نياة ألءخعػ  عهػا جيػد 

 يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخةيػا هػؤ اه جن ػج  مجيػاة  ػهنيد ه ػا, ألجدخعػدخا ءخهنطة  ءخعاجي  ألهػف 
  ا اهىي   جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

جراءات منن التجارة بالمعمومات الداخمية"  -1  ". يتم االفصا  عن سياسات وا 

)هجػمي حةػألؽ ءخه ػدىهيف(  حيث ينص ءخهجػمي ءخ ػدنا هػف ءخهجػدم  ء  د ػي  خحألمهػ  ءخ ػامدت   
 اػف ءخعػدـ ألءً  ػدح خء ػيـ, ءآلهن  ءخهىمي  ع هف ءخع  ءخحةألؽ هف هجهألا  يع هف اىا يف

 ععم ءخ يأل جي ءخ  اءاءت    ألءخه دام  ءخع أليت, ألحةألؽ ,ءخمءنىي  ألامـ ء عجدا جيد ءخهعىألهدت
 (2).جميمة ي يـ ألء  مءا ء نمهدج اهىيدت  خؾ    جهد ءخهؤ    ي ألؿاىا 

                                      

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. 
هامػػػ  ءخه ػػػاألادت ءخمألخيػػػػ  , ألآناألف,مخيػػػؿ عأ ػػػػيس حألمهػػػ  ءخ ػػػامدت  ػػػػ  ء  ع ػػػدميدت ءخندهيػػػ  ألءخ ػػػدامة ألء نعةدخيػػػػ  ,مػػػدعايف ىىجىينػػػغ-2

 .  24-22ص 2002, ءخةدىاة, ءخند  
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يف اػػمـ ء عجػػدا جدخهعىألهػػدت ءخمءنىيػػ  عيػػمؼ ءخػػا حهديػػ  حةػػألؽ ءخه ػػدىهيف  ويثثرى الباحثثث   
ألطجةػػد خىعحىيػػؿ  -أل يػػدمة  يهػػ  ءخ ػػيـ خيػػـ, ي  يف ءغىػػ  ءخ ػػامدت ءخه ػػاي  ءخهةيػػمة جدخجألا ػػ  

 عةػأـل جهنػ  ءخعجػداة جدخهعىألهػدت ءخوعىيػ  ج ػألاة هؤمػمة, ألجدخعػدخا   -ء ح ػدئا خفجدجػدت ءخوعىيػ 
يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخةيػػا هػػؤ اه جن ػػج  مجيػػاة  ػػا اهىيػػ   ػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػا ءخ ػػامدت  يػػ ء 

 ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". يتم االفصا  عن قوة ون اهة مجمس ادارة الشركة"  -11

دت )هجػمي ه ػؤألخيدت هجىػس حيث ينص ءخهجمي ءخ دمس هف ءخهجدم  ء  د ػي  خحألمهػ  ءخ ػام   
, ءخ ػػامدت خعألجيػػو ءً ػػعاءعيجي  ءًا ػػدمي  ءخنطػػألط ءخ ػػامدت حألمهػػ   طػػدا يعػػي  اىػػا:ءًمءاة( 

 ه ػػدوخ  عػػعـ أليف ءًمءاة, هجىػػس  جػػؿ هػػف ءخعنوي يػػ  خػػفمءاة ءخوعدخػػ  ءخهعدجعػػ  يموػػؿ يف يجػػ  مهػػد
 (1).ألءخه دىهيف ءخ ام   جؿ هف ءًمءاة هجىس

ءًمءا , أل  ءخهدخا ج و  ائي   اف ءً اءؼ اىا ء مءو ألؿئه  ءًمءاة هجىسيف  ويرى الباحث
ألءف ءغىػػػػػ  ءخ ػػػػػامدت ءخهةيػػػػػمة جدخجألا ػػػػػ  ءخه ػػػػػاي  عةػػػػػأـل ألعحةيػػػػػؽ ادئػػػػػم هند ػػػػػ  خىه ػػػػػدىهيف, 

جدً  دح ءخوعى  اف  ألة ألن ءىػ  هجىػس ءًمءاة, ألجدخعػدخا  يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة ألجةػألة 
 جدخجألا   ءخه اي .اىا  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة 

 ".  يتم االفصا  عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات"  -11

حيػػػػث يػػػػنص ءخهجػػػػمي ءخنػػػػدهس هػػػػف ءخهجػػػػدم  ء  د ػػػػي  خحألمهػػػػ  ءخ ػػػػامدت )هجػػػػمي ء   ػػػػدح    
 ءخأل ػػت أل ػػ  ءخػػم يؽ, ءً  ػػدح عحةيػػؽ ءخ ػػامدت حألمهػػ   طػػدا يموػػؿ يف ينجةػػ ألءخ ػػود ي ( اىػػا: 

 ألء مءو ءخهدخيػػػ  ءخأل ػػػعي  جينيػػػد ألهػػػف ,ءخ ػػػام  جعأ ػػػيس ءخهع ػػػى  ءخه ػػػدئؿ مد ػػػ  ج ػػػأف ءخهالئػػػـ
 (2).ألءخههدا دت ءخجيمة خحألمه  ءخ امدت ءخ ىط  ههدا   ألي ىأل  ألءخهىمي 

ي ػػدام اىػػا ءجعػػ ء   اػػف ءخههدا ػػدت ءخجيػػمة خحألمهػػ  ءخ ػػامدت ءً  ػػدح يف ويثثرى الباحثثث   
, ي ػػألءؽ ايس ءخهػػدؿ  ػػ ألءخهحد ظػػ  اىػػا ءخ ةػػ   ألعح ػػيف ء مءو ءخهػػدخا  ػػا ءخ ػػامدت, ايس ءخهػػدؿ

ألا    يه  ء  يـ خىه دىهيف, ألخ خؾ  إف ءغى  ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه ػاي  عةػأـل  عػال 

                                      

 .11هاج   دجؽ, ص: ,هجدمئهنظه ءخععدألند  ع دميألءخعنهي  يهجدخحألمه ءخ امدت, هام  ءخه األادت ءخمألخي  ءخند  -1
 .16هاج   دجؽ, ص: ,هجدمئهنظه ءخععدألند  ع دميألءخعنهي  يهجدخحألمه ءخ امدت, مألخي  ءخند  هام  ءخه األادت ءخ-2
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, ألجدخعػػػدخا  يػػػأل يععجػػػا هػػػف ءخعألءهػػػؿ مخيػػػؿ ءخههدا ػػػدت ءخجيػػػمة خحألمهػػػ  ءخ ػػػامدتجدً  ػػػدح اػػػف 
 جدخجألا   ءخه اي .ءخهؤ اة اىا  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة 

 ". يتم االفصا  الكافي عن مجمس اإلدارة وفعالية لجان "  -11

( هف مخيؿ  ألءام ألهعدييا حألمه  ءخ امدت ءخه ػاى ءخ ػدما اػف 6/6/5ن ت ءخهدمة ا ـ )   
هام  ءخهميايف اىا ء عا: اىا ءخ ام  يف عةػأـل جدً  ػدح يي ػد اػف ءخهعىألهػدت غيػا ءخهدخيػ  

 (1).ألخجدنو ءخهنعىو , ألءخ يا ءخ ءعي   ا دو هجىس ءًمءاة ه ؿ ع ميؿ هجىس ءًمءاة

يععجػػػا هػػػف ء  د ػػػيدت  ػػػ   اػػػف هجىػػػس ءًمءاة أل عدخيػػػ  خجدنػػػوءً  ػػػدح  يفويثثثرى الباحثثثث    
اف ءخحألمهػ  ءخهطجةػ  مءنػؿ ءخ ػامدت ءخه ػاي  ءخهةيػمة جدخجألا ػ  ءخه ػاي , ألجدخعػدخا  حءً  د

اىػا  ػجط ء مءو ءخهػدخا  ػا ءخ ػامدت ءخهةيػمة جدخجألا ػػ   يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة ن ػجيدا 
 ءخه اي .

 ". يوجد استقاللية وحيادية لممراجن الخارجي لمشركة"  -11

( هف مخيؿ  ألءام ألهعدييا حألمه  ءخ امدت ءخه ػاى ءخ ػدما اػف 3/4/5ن ت ءخهدمة ا ـ )   
يجػػ  يف يمػػألف هاء ػػ  ءخح ػػدجدت ه ػػعةال عهدهػػد اػػف ءخ ػػام  ألاػػف  هامػػ  ءخهػػميايف اىػػا ء عػػا:

   يا ػػػدو هجىػػػس يمءاعيػػػد يأل يف ي ػػػعةؿ ج ػػػو  مءئهػػػػ  جػػػأ  اهػػػؿ  نػػػ  يأل ء ع ػػػدا   ييػػػد, مهػػػػد
( هػػف مخيػػؿ  ألءاػػم ألهعػػدييا حألمهػػ  ءخ ػػامدت ءخه ػػاى ءخ ػػدما اػػف 6/4/5ن ػػت ءخهػػدمة ا ػػـ )

ءًمءاة ه  هاء ػ  ح ػدجدت ءخ ػام   مءو   يجأل  يف يععد م هجىس  هام  ءخهميايف اىا ء عا:
 (2).يي  ياهدؿ ي د ي  خى ام  ج مؿ هجد ا يأل غيا هجد ا

ءغى  ءخ امدت ءخهةيػمة  ػا ءخجألا ػ  ءخه ػاي  يمػألف خىهاءجػ  ءخنػداج  خيػد  ءف ويرى الباحث   
 ػػا  يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة جػػمءا اىػػا  ػػجط ء مءو ءخهػػدخا حيدميػػ  ألء ػػعةالخي , ألجدخعػػدخا 

 ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

( قواعثثد ومعثثايير حوكمثثة الشثثركاتيف جنػألم ءخهؤ ػػا ءخوااػػ  ء ألؿ ) يثثرى الباحثثث ألههػد  ػػجؽ   
ءخ امدت ألءخع  خيد عأ ياءا ءيجدجيدا اىا اهىي   جط ء مءو ءخهدخا  ه ئألخي هف ءخهؤ ا ءخه اى خ

                                      

 .31أل ءاة ء  ع هدا, مخيؿ  ألءام ألهعدييا حألمه  ءخ امدت ججهيألاي  ه ا ءخعاجي , هام  ءخهميايف ءخه اى, هاج   دجؽ, ص: -1
 .27اي  ه ا ءخعاجي , هام  ءخهميايف ءخه اى, هاج   دجؽ, ص: أل ءاة ء  ع هدا, مخيؿ  ألءام ألهعدييا حألمه  ءخ امدت ججهيأل -2
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جدخجألا ػػ  ج ػػو  ادهػػ , أل ػػامدت   ػػا ءخ ػػامدت, ألءخػػ ى يجػػ  اىػػا ءخ ػػامدت ءخه ػػاي  ءخهةيػػمة
 ( ج و  ند   ء ىعهدـ جيـ ألىـ مهد يى :ESG 30ءخهؤ ا ءخه اى )

 .يوجد استقاللية وحيادية لممراجن الخارجي لمشركة 
 مهامث  تأديثة مثن يثتمكن المجمثس لكثي اإلدارة مجمثس لجثان بتشثكيل اإلدارة مجمس يقوم 

 فعال. بشكل

 الشركة. يتم االفصا  عن قوة ون اهة مجمس ادارة 

 .يتم االفصا  عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات 

 حوكمثثة لقواعثثد لمشثثركة طبقثثاً  االسثثتراتيجي واإلرشثثاد التوجيثث  عمثثى اإلدارة مجمثثس يعمثثل 
 .األسهم حممة مصال  يحقق بما الشركات

 . عن التنمية االجتماعية مسئوليةال: ثانيا
اػف ءخعنهيػ  ء جعهدايػ  خيػد عػأ يا ءيجػدج   ه ػئألخي ي وات نعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا يف همألف ءخ    

 %, ألمدنت مهد يى :30اىا اهىي   جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت جن ج  عةما جػػػ 
 

تحثثافظ الشثثركة عمثثى امثثن وصثثحة المثثوظفين مثثن خثثالل دعثثم سياسثثات وقواعثثد الرعايثثة "  -1
 ". الصحية

 ء جعهداي  جد ع : ه ئألخي ااؼ ءخهنعمى ءخمألخ  خةدمة ء اهدؿ ءخحيث    
 ألءخ ػػػود ي  جدً  ػػػدح ءخهع ػػػه  ءخعجدايػػػ  ء اهػػػدؿ ههدا ػػػدت خى ػػػامدت ء جعهدايػػػ  ه ػػػئألخي ءخ ععنػػػ "

ألء ىعهدـ , ألعأل يا ءخاادي  ء جعهداي  ألءخ حي  خيـ ,ءخهألظويف ألءحعاءـ, ينال ي  اىا هجدم  ألءخةدئه 
 (1). "جدخ ام  ءخه دىهيف  خا اده ,   د   خىهجعه  ه عمءه   يه  ًعدح  ألءخجيئ  دخهجعه ج

يف عحةيػػؽ ء هػػف ألءخااديػػ  ءخ ػػحي  خىهػػألظويف  ػػا ءخ ػػام  عػػؤمى ءخػػا  يػػدمة ء مءو ويثثرى الباحثثث    
ألجدخعػدخا ألجألمة ءخعهؿ ءخهؤ   , ههد يؤمى ءخا  يدمة جألمة ءًنعدج أل يدمة  يه  ء  يـ خه ع هايف, 

  يأل يععجا هف ءخعألءهؿ ءخهؤ اة اىا  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

                                      

ء جعهداي ماء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عطجيةي  اءواين هنهميايدخألظدئؼ ه ئألخي هحهمادطوهحهميد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف, ألء ععجنيهنظهدعد اهد خ نداي خى-1
يػػػػ , جدهع ءخ ا د أل طىىماء ػػػػدعدخعىيد, مىي ءخعىألهدًمءاي ألءخهدخ ,ا دخ هدج ػػػػعيا غيػػػا هن ػػػػألاة, ءخائي ي  ي امدع ندا ء مألي ءخج ػػػاي ء امني 

 .36-33, ص: 2008, ء امف
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تسثثاهم الشثثركة فثثى تنميثثة المجتمثثن المحمثثى مثثن خثثالل دعثثم مبثثادرات القطثثاعين العثثام "  -1
 ". والخاص

 ء جعهداي  جد ع : ه ئألخي حيث ااؼ ءخهجىس ءخعدخه  خءاهدؿ هف ءجؿ ءخعنهي  ءخه عمءه  ءخ   

 ءخعنهيػػػ   ػػػ  ألجدخه ػػػدىه , ء نال ػػػ  جدخ ػػػىألؾ ءخ ػػػامدت ءخعػػػ ءـ ىػػػ  خى ػػػامدت ء جعهدايػػػ  ه ػػػئألخي ءخ"
ألي ػػػاىـ, جدً ػػػد   ءخػػػا عنهيػػػ   ءخااديػػػ  ء جعهدايػػ  خىهػػػألظويف عح ػػػيف  ءعػػػو ءخأل ػػػت أل ػػػ  ء  ع ػػدمي 

 (1)".ءخهجعهعدت ءخهحىي 

يف ن ػػػج  مجيػػػاة  هػػػف ءخ ػػػامدت ءخه ػػػاي  ءخهةيػػػمة جدخجألا ػػػ    ع ػػػدىـ  ػػػا عنهيػػػ  ويثثثرى الباحثثثث    
أل دو ى ه ءخهن تت جه ئألخيعيد عجده ءخهجعه  ءخ   عنعه  خو ءخهجعه  ءخهحىا ج ألاة جمي , حيث يف 

ػػد عح ػػيف يمءئيػػػد  يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػػؿ غيػػا ءخهػػؤ اة اىػػا  ػػػجط ء مءو , ألجدخعػػدخا هػػف  ػػأنو يي ا
 امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .ءخهدخا  ا ءخ 

 ". لدى الشركة سياسات واضحة فيما يتعمق باالستثمارات فى المجتمن"  -1

ء  ع هدا ءخهجعهع  جأنو: ء  ع هدا ءخهجعهعػ  ي ػدام ءخ ػامدت اىػا  حيث ااؼ ءحم ءخجدح يف   
 (2)عحميم ءخطاؽ ءخعا عنعيجيد  ا ءمءاة ياهدخيد خعحةيؽ ءخةيه  خحهى  ي يهيد. 

يف ىندؾ اال   ءيجدجي  جيف ء  ػع هداءت ءخهجعهعيػ  ألجػيف ء مءو ءخهػدخا خى ػامدت, ويرى الباحث    
ألخمػػف ءغىػػ  ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػػ  خػػيس خػػمييد  يد ػػدت ألء ػػح   يهػػد يععىػػؽ جد  ػػع هداءت  ػػا 

 ػا ءخ ػامدت  يأل يععجا هف ءخعألءهؿ غيا ءخهؤ اة ن جيدا اىا  جط ء مءو ءخهػدخا ألجدخعدخا ءخهجعه , 
 ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى"  -1

يف أل دو ءخهن تت جه ئألخيعيد ء جعهداي  يهمف يف يمألف خو عأ يا  يجػدج  حيث يالحظ يي د    
اىػػػا اهىيػػػ  عحةيػػػػؽ ءخةيهػػػ  خحهىػػػػ  ء  ػػػيـ هػػػػف نػػػالؿ  اػػػػمءم جػػػاءهج عمايجيػػػػ  هعطػػػألاة, عطػػػػأليا 

                                      

 خىماء ػػػدت ءخه ػػػا ءخهام   ,ءخمألخيػػػ  ءخعجػػػدا  جعػػػض:ه ػػػا  ػػػ  ءخهػػػدؿ خػػػايس ءخه ػػػئألخي ء جعهداي  , ػػػؤءم يفيد ػػػه. م, خهةاجػػػؿم.نيػػػدؿ -1
 .4, ص: 2008, ءخةدىاة,  جعهجا 138, ألا   اهؿ ا ـ ء  ع دمي 

2
-Klassen, Robert D., and Curtis P. McLaughlin, (2001), "The Impact of Environmental Management on 

firm Performance", Innovest Strategic Value Advisors, (Aug.), pp.119-1214. 
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ءخه ءيػػد هنيػػد: ءاعوػػدع ءخحدخػػ  ءخهعنأليػػ   يف يػػؤمى خىعميػػم هػػفءخهيػػداءت ألعأل ياىػػد, أل خػػؾ هػػف  ػػأنو 
 (1). خى ام  خهدخ خىعدهىيف, عح يف ء مءو ء

ءخعػػا ععهػػؿ اىػػا ا ػػ  يمءئيػػد  جػػم ألءف عةػػأـل جعنهيػػ  هيػػداءت ءخهػػألظويف  يف ءخ ػػامدتويثثرى الباحثثث    
و ءخ ػػام  ألا ػػ   يهػػ  ءخػػمييد, أل خػػؾ جعةػػميـ ي  ػػؿ ءخجػػاءهج ءخعمايجيػػ  خيػػـ, أل خػػؾ يػػنعمس اىػػا جػػألمة يم

اىػػا  ػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػا  يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة جػػمء ألجدخعػػدخا ي ػػيهيد  ػػا ءخجألا ػػ , 
 ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تراعى الشركة مصال  جمين األطراف  ات العالقة عند اتخا  قراراتها"  -1
حيػػػث يالحػػػظ يف اهىيػػػ  ء   ػػػدح اػػػف ءخهعىألهػػػدت ءخند ػػػ  جدخعنهيػػػ  ء جعهدايػػػ  عمػػػألف ىدهػػػ     

ىػـ  ألءخ ػدن   ءخةدئهػ  اىػا اهىيػ  ء   ػدح, هعه ؿ  ا ءخ ام  أليمءاعيػد جأل ػويد ءخجيػ ء ألؿخطا يف 
ء طػػػاءؼ  ءت ءخعال ػػػ  هػػػ  ءخ ػػػام  ألءخعػػػ  عيػػػعـ جن ػػػدط ءخ ػػػام  جأل ػػػويد ءخةػػػدا  ألءخه ػػػعنمـ خىةػػػألءئـ 

 (2)ألءخعةدايا ءخهدخي  ءخعا ععمىد ألعن اىد ءخ ام . 
يف ءخ ػامدت ءخعػا عةػألـ جد ىعهػدـ جػد طاءؼ  ءخهيعهػ  جيػد )ء طػاءؼ  ألى ءخعال ػ ( ويرى الباحث    

يمألف ى ء ء ىعهدـ ندج  هف ء   دح ءخجيم خجنألم ءخعنهي  ء جعهداي , ألءخعػ  جػمألاىد عػؤمى ءخػا ءخ ةػ  
ط اىػػا  ػػجن ػػجيد   يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة ألجدخعػػدخا  ػػا ءخةػػألءئـ ءخهدخيػػ  خػػمى ىػػ ه ء طػػاءؼ, 

 ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .
 ". تقوم الشركة بنشر تقارير المسئولية االجتماعية لمشركات"  -1

عػألء ا جعػض  ء جعهػدا خه عألى يمءئيد  ءخ امدتيعطى  عح يف هد يى :  ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا   
, ههػد يػؤمى ءخػا عح ػيف ء جعهدايػ  ه ػئألخي ن ػا عةػدايا ءخ هنيدأل يج  يف عىعـ  جيد  ءخعاءخهةألهدت 

 (3)ء مءو ءخهدخا خيد. 

                                      

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. 
 خى ػػندادت ءخ ام ءخ ػػعألمي  ءخ ػػعألمي , ءخه ػػدىه  ءخهدخيػػ  خى ػػامدت ءخعةػػدايا  ػػا ءخعطػألا  ءخجيئػػ  ء   ػػدح"  ن ػػاله  ءخاحيىػػا, األ ػ -2

 .270-251,ص: 2005ءخعممءخ دخث,  هس, جدهع ايف ءخعجداة, مىي  ألءخعجداة, خال ع دم ,ءخهجى  ءخعىهي " ) دجؾ( ء  د ي 
 ػػاألا, "مألا ءخهحد ػػج  ءًمءايػػ  ءخجيئيػػ   ػػ  عا ػػيم  ػػاءاءت ءًمءاة نحػػأل ء ػػعنمءـ ءخعمنألخألجيػػد ءخنظيوػػ  ءآلهنػػ  جيئياػػد خػػماـ ءخةػػماة  ػػودو هحهػػم -3

, 2003ءخعند  ػػي  خهنظهػػدت ء اهػػدؿ, ءخهجىػػ  ءخعىهيػػ  خمىيػػ  ءخعجػػداة, جدهعػػ  ء  ىػػا,  ػػاع ءخجنػػدت, ءخةػػدىاة, ءخعػػمم ءخحػػدم  ألءخع ػػاألف, يألخيػػأل, 
 .206-191ص

http://www.elseveir.com/locate/dss
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يف ن ػج  مجيػاة هػف ءخ ػامدت ءخهةيػمة جدخجألا ػ  ءخه ػاي  ) ػألءو هػف مءنػؿ ءخهؤ ػا  ويرى الباحث   
ء جعهدايػ  هػ  ءخةػألءئـ ءخهدخيػ  خى ػام , ألخمنيػد ع ػيا  ه ػئألخي جن ػا عةػدايا ءخعةأـل  يأل هف نداج (  

 ءخهػؤ اة  غيػا  يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿألجدخعػدخا ءخا  خؾ  ػا ءًي ػدحدت ءخهعههػ   ػا ءخةػألءئـ ءخهدخيػ , 
 اىا  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .مىيد 
 ". االنترنت تقوم الشركة ب يادة تدفق المعمومات عنها عبر شبكة"  -1

 17يف ههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ء جعهدايػػ  اػػف ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  عنة ػػـ ءخػػا ي ػػدا ءحػػم ءخجػػدح يف ءخػػا    
ء نعانػت(,  ػام   ػا هألء ػ  ءخعألء ػؿ ء جعهدا :جنم, هف  هف ى ه ءخجنألم ) يدمة ءخهعىألهدت اف ءخ

دت ألعح ػػػيف ء مءو ألي ػػػدا ءخجدحػػػث يي ػػػد ءخػػػا ىنػػػدؾ اال ػػػ  ءاعجػػػدط  أليػػػ  جػػػيف عطجيػػػؽ ىػػػ ه ءخههدا ػػػ
 (1)ء مءاى ألءخهدخ  خى ام . 

ءنػػػػو  ػػػػا ظػػػػؿ ءخعطػػػػألا ءخعمنألخػػػػألج  ألءنع ػػػػدا ءخعجػػػػداة ء خيمعاألنيػػػػ , ي ػػػػج  عػػػػم ؽ  ويثثثثرى الباحثثثثث   
, ههػد ؿ ء  د ػي   ػا  يػدمة  يهػ  ءخ ػام ءخهعىألهدت اف ءخ ػام  ألن ػدطيد اىػا ء نعانػت هػف ءخعألءهػ

اىػا  ػجط جػمء  ءخهػؤ اة   يأل يععجا هػف ءخعألءهػؿألجدخعدخا  ينعمس جدًيجد  اىا ي يـ ءخه ع هايف,
 ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 تقوم الشركة بإجراء الدراسات االستقصائية لتقييم درجة رضا العمالء "."  -1

عطػػأليا ءخ ػػامدت ء جعهدايػػ  خى ػػامدت ىػػ   ه ػػئألخي ي ػػدا ءحػػم ءخجػػدح يف ءخػػا يف ءحػػم همألنػػدت ءخ   
, ألءخع  هػف  ػأنيد يف عػؤمى ءخػا  يػدمة  يهػ  خىأل ألؿ ءخا ماج  ا دو ءخعهيؿ اف ءخهنعج يأل ءخنمه 

  (2).ءخ ام 

يف  ػػعا ءخ ػػامدت نحػػأل عحةيػػؽ ا ػػدو ءخعهػػالو هػػف نػػالؿ ءخماء ػػدت ء  عة ػػدئي  ويثثرى الباحثثث    
ءخعميػػػم هػػػف  يحةػػػؽ ه ػػػعألى هاعوػػػ  هػػػف ءخةػػػماة ءخعند  ػػػي  ءخهحىيػػػ  ألءخعدخهيػػػ  خى ػػػام , مهػػػد ءنػػػو يجػػػ  

ءخه ػػػع هايف ءخجػػػمم خى ػػػام  ألا ػػػ   يهػػػ  ي ػػػيـ ءخه ػػػع هايف ءخحػػػدخييف, ههػػػد يػػػؤمى ءخػػػا عح ػػػيف ء مءو 
ءخهدخا خى ام ,    يف ءغى  ءخ ػامدت ءخهةيػمة  ػا ءخجألا ػ  ءخه ػاي    عةػألـ ججميػ  جيػ ء ءخنػألع هػف 

                                      

م.اػػدطؼ هحهػػم ءحهػػػم ءحهػػم, عحىيػػؿ هعػػػم  ءخةػػألءئـ ءخهدخيػػػ    ػػدا ههدا ػػدت ءخعنهيػػػ  ءخه ػػعمءه  ألءخحألمهػػ  اىػػػا هؤ ػػاءت ء ػػػعمءه  ء مءو -1
, 1جدخعطجيؽ اىا ءخ امدت ءخه ػجى  جدخجألا ػ  ءخه ػاي , ءخهجىػ  ءخمألخيػ  خىهحد ػج  ألءخهاءجعػ , مىيػ  ءخعجػداة, جدهعػ  جنػ   ػأليؼ, ءخعػمم ا ػـ 

 .19-17, ص: 2013
 هػػػميا  هػػػف اينػػػ   اءو طجيةيػػػ  ماء ػػػ ت: ء جعهدايػػػ  ه ػػػئألخي خى ءخ ػػػنداي  ء اهػػػدؿ هنظهػػػدت عجنػػػ  يد ػػػيف, ألء ػػػ  هحهػػػم هحهػػػمادطؼ-2

 .58-52هاج   دجؽ, ص: , ء امني  ءخج اي   ندا ء مألي   امدت    ءخألظدئؼ ءخائي ي 
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 ػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػا اىػػا مىيػػد  ءخهػػؤ اة غيػػا   يػػأل يععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿألجدخعػػدخا ءخعةيػػيـ خىعهػػالو, 
 ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تسعى الشركة لمحصول عمى العميل ورضائ  واالحتفاظ ب "  -1

ء جعهدايػ  جأنيػد: جهيػ  ء ن ػط  ءخعػا يةػأـل  ه ػئألخي حيث ي دا ءحم ءخجدح يف  ا ععايوػو اػف ءخ   
جيد ءخه األع,  ألءو مدنت ءنعيداي  يأل ءجيداي , ألءخع  عمألف  ءت  جة  ءجعهدايػ , ألءخعػ  هػف  ػأنيد 

 (1)ء حعودظ جدخه دىهيف ألءخعدهىيف ألءخعهالو. 

ايػ , يف ى ء ءخععايؼ يم ػا  ػهأل   ػا عأل ػي  ىػمؼ ءخ ػامدت جه ػئألخيدعيد ء جعهدويرى الباحث    
 ف ءخ ػػام  ءخعػػا عايػػم ء حعوػػدظ جدخه ػػدىهيف ألءخعػػدهىيف ألءخعهػػالو خػػمييد  ػػألؼ عحػػدألؿ عحةيػػؽ ي  ػػؿ 
يمءو خػػػمييد, ههػػػد يػػػؤمى ءخػػػا عحةيػػػؽ اغجػػػدت ءخعهػػػالو جػػػأاىا جػػػألمة ألء ػػػؿ عمىوػػػ  ههمنػػػ  حعػػػا يهمػػػف 

 ػجط ء مءو  عح ػيف أل اىػاجمء  ءخهؤ اة   يأل يععجا هف ءخعألءهؿء حعودظ جيؤ و ءخعهالو, ألجدخعدخا 
 ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تسعى الشركة الى  يادة المبالغ المنفقة عمى تدريب وتطوير الموظفين"  -11

ألءخػ ى يػعـ ءا د ػ   -ء جعهدايػ   ه ػئألخي حيث ي دات  حمى ءخماء دت يف عةايػا ء   ػدح اػف ءخ   
ند ا ءخعدخي :  يد   ءخعػماي  ءخهعجعػ  خىهػألظويف, يج  يف يحعألى اىا ءخع -مءنؿ ءخعةدايا ءخ نألي  

ءخهجػػدخغ ءخعػػا عنوةيػػد ءخ ػػام   ػػا  ػػجيؿ عػػماي  ءخهػػألظويف, اػػمم ءخهػػألظويف ءخػػ   عػػـ عػػمايجيـ, عح ػػيف 
 (2)جألمة ءخهنعج, عح يف نمه  ءخعهالو, ........... . 

يف  يدمة ءخهجدخغ ءخهنوة  اىػا عػماي  ألعطػأليا هػألظو  ءخ ػام  يػؤمى ءخػا ا ػ   يهػ  ويرى الباحث    
ءخ ػام  ألعح ػيف ء مءو ءخهػدخا ألء مءاى خيػػد, ألن أل ػد يف ءخعن ػا ءخج ػػاى ءخهػما   ػا ءى  ػػام  

 عح ػيف أل ءخهػؤ اة اىػا  يػأل يععجػا هػف ءخعألءهػؿألجدخعدخا يأل هن دة يععجا ج و هف ايس هدؿ ءخ ام , 
 ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي . جط ء مءو 

 

                                      

 ػػألو ه ػػعجمءت ء  هػػ  ء  ع ػػدمي  ءخعدخهيػػ  ءخاءىنػػ  , ءخهػػؤعها ءخ ػػدنا: ىػػدن  ءخحػػألاءن , "حدمهيػػو ءخ ػػامدت أله ػػؤألخيعيد ء جعهدايػػ   ػػ  -1
 .95-88, ص 2009ء جعهداي ", هام  ء امف ءخجميم خىماء دت,  نعدو., ء امف,  ه ئألخي هألءطن  ءخ امدت ألءخهؤ  دت ألءخ

2
-Gozali Nike,Janice c.y and Peter Verhoeven,(2008), "TheEconomic Consequences of Voluntary 

EnvironmentalInformation Disclosure", available at www.iemss.org. 
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 ". تقوم الشركة باإلفصا  عن مدى الت امها بالموائ  والتشريعات االجتماعية"  -11

 اػػػف ءً  ػػػدححيػػػث ي ػػػدا ءحػػػم ءخجػػػدح يف ءخػػػا ء   ػػػدح اػػػف ءخعنهيػػػ  ء جعهدايػػػ  جأنػػػو يعنػػػا:     
 هدخيػ  هعىألهػدت  ػألءومدنت ءخهجعهػ  اىػا ءخ ػام  ين ػط  جعػأ يا ءخ ػى  جعهدايػ   ءت ء هعىألهدتءخ
  ءت ء طػػاءؼ عويػػم  االهػػ  هحعػػألى أل ءت ,ألءخع ػػايعدت ععطىجػػو ءخهعػػدييا اهػػد ع يػػم ,هدخيػػ  غيػػا يأل

 ألعػأ يا ءخهجعه  عجده ههدا دت هف جو  دهت اهد أله عةجؿ ءخ ام  ألحد ا هد   عةييـ    ءخ ى 
 .ءخه عةجؿ    ءخ أل ي  خى ام  ءخةيه  اىا ءخههدا دت عىؾ نعدئج

 ه ػئألخي ءخ امدت عو   اف ءخع ءهيد جدخ ه ئألخي يف مؿ  امدت ءخهؤ ا ءخه اى خويرى الباحث    
ء جعهدايػػػػ , ألخمػػػػف ءغىػػػػ  ءخ ػػػػامدت هػػػػف مءنػػػػؿ ألنػػػػداج ءخهؤ ػػػػا   عو ػػػػ  اػػػػف ءخع ءهيػػػػد جػػػػدخىألءئ  

هيػػػػػ  ألءخع ػػػػػايعدت ء جعهدايػػػػػ  ألءخعػػػػػ   جػػػػػم ألءف ي ػػػػػما جيػػػػػد عةايػػػػػا همهػػػػػؿ خىةػػػػػألءئـ ءخهدخيػػػػػ  اػػػػػف ءخعن
 جط ء مءو  عح يف أل ءخهؤ اة اىاغيا   يأل يععجا هف ءخعألءهؿألجدخعدخا ء جعهداي  مءنؿ ءخ ام , 

 ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

تقثثوم الشثثركة باإلفصثثا  عثثن مثثدى الت امهثثا بالسياسثثات االجتماعيثثة ونظثثم وبثثرامج  "  -11
 ". الحماية االجتماعية الخاصة بها

  2005ءخػػػا  2000ي ػػػدات ءحػػػم  ءخماء ػػػدت ءخػػػا يف ءغىػػػ  ءخ ػػػامدت ء هايميػػػ   ػػػا ءخوعػػػاة هػػػف    
ألءخعػػ  مدنػػت عو ػػ   ػػا عةاياىػػػد اػػف هػػمى ءخع ءهيػػد جدخ يد ػػػدت ء جعهدايػػ  ألءخجيئيػػ  ءخهطجةػػ , مػػػدف 

حيػػث ي ػػدام  خػػؾ اىػػا ع ػػييؽ  جػػألة ءخهعىألهػػدت جػػيف ءًمءاة  خػػمييد هاعوػػ , ء مءو ء مءاى ألءخهػػدخ 
خه ع هايف ههد يؤمى ءخا عةميا ءخةيه  ءخ أل ي  خى ام  جطايةػ  هأل ػألاي ,  دخ ػامدت ءخعػا عو ػ  ألء

ج ػػػػألاة ءمجػػػػا اػػػػف  يد ػػػػدعيد ء جعهدايػػػػ  ألءخجيئيػػػػ  عةىػػػػؿ هػػػػف اػػػػمـ عهد ػػػػؿ ءخهعىألهػػػػدت جينيػػػػد ألجػػػػيف 
  (1).ى ه ءخ امدت ءخه ع هايف, ههد يؤمى ءخا   جدؿ ءخه ع هايف خال ع هدا  ا ي يـ

هف يىـ  ءخ يد دت ء جعهداي  ألنظـ ألجاءهج  ءخحهدي  ء جعهداي اف يف ء   دح  احثويرى الب   
ألء   دحدت ءخعا عؤمى ءخا ءاعودع  يه  ي يـ ءخ ػام   ػا ءخجألا ػ , ألخمػف ءغىػ  ءخ ػامدت ءخهةيػمة 
 ا ءخجألا   ءخه اي  )مءنؿ ءخهؤ ا يأل نداجو(   عو   اف جاءهج ءخحهدي  ء جعهدايػ  ءخند ػ  

                                      

 دفاسىت ثسىهمهب مى  االسىتممبففى علىى واالجتمبعيىت  البيئيىت ببلتشى يابث التزامهىب عى  الشى ابث إفصىب  علىى  ثرى  مصطفى محمد عبيدة-1

  3122مبجسىتي  ييى  موشىىفة  اليىت الت،ىبفة  جبماىت ايسى ودفيت    فسىبلت المص يت المبليت األوفاق ببىفصت مقيدة ش ابث على تطبيقيت

 .55-56ص: 
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 ػجط ء مءو ءخهػدخا  ػا ءخ ػامدت  عح ػيف أل ءخهػؤ اة اىػاغيا   يأل يععجا هف ءخعألءهؿجيد, ألجدخعدخا 
 ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تقوم الشركة باإلفصا  عن التبرعات الخاصة بها الى المجتمن"  -11

هػػػػف  ػػػػهف يجعػػػػدم ءخه ػػػػئألخي  ء جعهدايػػػػ  خى ػػػػامدت ىػػػػ  "  وءحػػػػم ءخجػػػػدح يف ءخػػػػا ءنػػػػ ي ػػػػداحيػػػػث    
عجػػده ءخهجعهػػ  " ألءخعػػ  عع ػػهف ء عػػا: عػػأل يا  ػػاص ءخعهػػؿ ً ػػاءم ءخهجعهػػ , عػػأل يا  ػػاص  ه ػػئألخي خء

خػػ ألى ء حعيدجػػدت ءخند ػػ , عةػػميـ ءخيجػػدت ألءخعجااػػدت خىهجعهػػ , عػػأل يا  ػػاص ءخعهػػؿ خىن ػػدو. ءخعهػػؿ 
, ء جعهدايػػ  خى ػػام  ه ػػئألخي أل جػػم اىػػا ءخ ػػام  ء   ػػدح اػػف ىػػ ه ءخجنػػألم ج ػػمؿ مػػد    ػػا عةايػػا ءخ

 (1)ألءخ ى هف  أنو يف يؤمى ءخا أل ألؽ ءخه دىهيف ألءخهجعه  ممؿ  ا ءمءاة ى ه ءخ ام .

يف ءغىػػ  ءخ ػػامدت ءخهةيػػمة جدخجألا ػػ  ءخه ػػاي  ) ػػألءو هػػف مءنػػؿ ءخهؤ ػػا يأل هػػف ويثثرى الباحثثث    
نداج ( عو   اف ءًادنػدت ألءخعجااػدت مػا ـ ألءحػم  ػا  ػى  ءخةػألءئـ ءخهدخيػ  ألءًي ػدحدت ءخهعههػ  
خيد, أل جدخعدخ   إف ءخ ام    عو   اف ءخجيدت ءخه عويمة هف ى ه ءخيجػدت يأل ءخعجااػدت, ألىػؿ ىػ  

ععجػػا هػػف  يػػ  عألجدخعػػدخا هجعهػػ  يـ عجااػػدت نداجيػػ    عنػػص ءخهجعهػػ   ػػا  ػػ و, عجااػػدت عويػػم ءخ
 ػػػجط ء مءو ءخهػػػدخا  ػػػا ءخ ػػػامدت ءخهةيػػػمة جدخجألا ػػػ   عح ػػػيف أل اىػػػا مىيػػػد ءخهػػػؤ اةغيػػػا  ءخعألءهػػػؿ

 ءخه اي .

( هػػف ءخهؤ ػػا ولية االجتماعيثثةئالمسثثيف جنػػألم ءخهؤ ػػا ءخوااػػ  ءخ ػػدنا ) يثثرى الباحثثث ألههػػد  ػػجؽ   
ءخ امدت ألءخعػ  خيػد عػأ ياءا ءيجدجيػدا اىػا اهىيػ   ػجط ء مءو ءخهػدخا  ػا ءخ ػامدت,  ه ئألخي ءخه اى خ

ألءخػػ ى يجػػ  اىػػا ءخ ػػامدت ءخه ػػاي  ءخهةيػػمة جدخجألا ػػ  ج ػػو  ادهػػ , أل ػػامدت ءخهؤ ػػا ءخه ػػاى 
(ESG 30: ج 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

                                      

1
 دفاسىت ثسىهمهب مى  االسىتممبففى علىىالبيئيىت واالجتمبعيىت  ببلتشى يابث التزامهىب عى  الشى ابث إفصىب  علىى  ثرى  مصطفى محمد عبيدة -

 .47-45ص  الم ج  السببك المص يت   المبليت األوفاق ببىفصت مقيدة ش ابث على تطبيقيت
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 . البيئيةعن التنمية  مسئوليةال: ثالثا
اف ءخعنهيػ  ءخجيئيػ  خيػد عػأ يا ءيجػدج  اىػا  ه ئألخي ي وات نعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا يف همألف ءخ    

 %, ألمدنت مهد يى :43اهىي   جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت جن ج  عةما جػػػ 
 ". تسعى الشركة عمى تخفيض استهالكها من الطاقة"  -1

ىػا عح ػيف ه ػعألى يمءئيػد ءخجيئػ , يجػ  عػألء ا ءخا يف ءخ ػامدت ءخعػا ععهػؿ اي دا ءحم ءخجدح يف    
جعض ءخهةألهدت ألءخعػ   جػم هػف ءخعػ ءـ ءخ ػامدت جيػد ألهنيػد: يجػ  اىػا ءًمءاة ءخعهػؿ اىػا عنوػيض 
ء عنمءـ ءخهألءم ءخندـ ألعنويض ءخطد   ء  ه  خعهىي  ءًنعدج, ألء عنمءـ ه دما ءخطد   ءخجميى  ألءخعػ  

 (1)هف  أنيد امـ ءً اءا جدخجيئ .

يف عح يف ء مءو ءخجيئ  ينعمس جدًيجد  اىا عح يف ء مءو ءخهدخا خى ػام ,  ف ويرى الباحث    
و ءخجيئػػ  يع ػػهف هجهألاػػ  هػػف ء ن ػػط  ألءًجػػاءوءت ءخعػػا ععنػػ ىد ءخ ػػامدت خعنوػػيض ءخعىػػألث ءء م

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  

 ػػجط ء مءو  عح ػػيف أل ءخهػػؤ اة اىػػا ععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ يػػ  عألجدخعػػدخا  ءخهجعهػػ  ألءخه ػػع هايف  ييػػد,
 ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". الضارة الناتجة عن أنشطتها تسعى الشركة الى تقميل االنبعاثات"  -1

 ءخهجعهػ   ػةألط اىػا ء اعهػدم ي ػاءحم ءخماء دت  ا مألايد ءخجنألجي  ءخا هحدألخػ  هعا ػ   ي دات   
 اىػ  ء اعهػدم نػالؿ هػف أل خػؾ خى ػامدت ء خعػ ءـ ءخجيئػ  اىػا ءخهدخيػ  ء ألاءؽ  ألؽ    ألءخه ع هايف

, 2002ءخػػػا  1993 ػػػام   ػػػا ءخوعػػػاة هػػػف  57, أل ػػػم عػػػـ ءخعطجيػػػؽ اىػػػا ءخ ػػػيا  ءخهندخوػػػدت عةايػػػا
عنوػػػػيض حجػػػػـ ءخنوديػػػػدت  يأل ءخجيئػػػػ % هػػػػف ىػػػػ ه ءخ ػػػػامدت خػػػػـ عةػػػػـ جػػػػد خع ءـ 65 يفألمدنػػػػت ءخنعػػػػدئج 

% 20ءخه ع هايف خي ه ءخ امدت, ألن ج   ي يـألء نجعد دت ءخ داة اىا ءخهجعه , أل م ءننوض  يه  
عنوػػػيض حجػػػـ ءخنوديػػػدت ألء نجعد ػػػدت ءخ ػػػداة اىػػػا ءخهجعهػػػ ,  ئػػػ ءخجيهػػػف ءخ ػػػامدت  دهػػػت جػػػد خع ءـ 

                                      

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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ءخهػػػدخا خيػػػ ه  ء مءواىػػػا  ءيجػػػدج ءخه ػػػع هايف  ييػػػد, ههػػػد مػػػدف خػػػو ء ػػػا  ي ػػػيـألجدخعػػػدخا ءاعوػػػ   يهػػػ  
 (1)ءخ امدت. 

يف ءغى  ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ) ألءو مءنػؿ ءخهؤ ػا يأل نداجػ (, ألن أل ػد  ويرى الباحث   
ء نجعد دت ءخ داة ءخندعج  اف ين طعيد اىا ءخهجعه , ههد مػدف خػو ءخ امدت ءخ نداي  عىعـ  جعةىيؿ 

 جػػمء  يػػ  عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اةءمجػػا ء  ػػا اىػػا ءاعوػػدع  يهػػ  ء  ػػيـ خيػػ ه ءخ ػػامدت, ألجدخعػػدخا 
  يف أل  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .اىا عح

 ". تقوم الشركة بمعالجة أثار المخاطر البيئية الضارة عمى المجتمن"  -1

حيث ي دا ءحم ءخجدح يف ءخا يف ءخ امدت ءخعا ععن  هعدييا جيئي   داه , ألعةأـل جهعدخج  ءآل دا    
ءخ ػأل ي  ياىػا جم يػا اػف غياىػد هػف ءخ ػامدت ءخعػا ععجػ  ءخجيئي  ءخ داة اىػا ءخهجعهػ  عمػألف  يهعيػد 

 (2)هعدييا ء ؿ  اءه .

يف ىندؾ اال   ءيجدجي  جيف هعدخج  ءخ ام  خىهندطا ءخجيئي  ءخ داة اىا ءخهجعهػ  ويرى الباحث    
ألجيف ء مءو ءخهدخا خيد,  ف ءخ امدت ءخعا ععدخج ي دا ءخهندطا ءخجيئي  ءخ داة اىا ءخهجعه  ع ػن  

 ) ألءوءخهدخي , ألعجع   ه ع هايف جمم, ألءف ءغى  ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا    ء  ألءؽ يه  خيد  ا 
جهعدخجػػػ  ي ػػػدا ءخهنػػػدطا ءخجيئيػػػ  مءنػػػؿ ءخهؤ ػػػا يأل نداجػػػ (, ألن أل ػػػد ءخ ػػػامدت ءخ ػػػنداي  عىعػػػـ  

 ي  عععجا هف ءخعألءهػؿ ءخهػؤ اة اىػا عح ػيف أل  ػجط ء مءو ءخهػدخا ءخ داة اىا ءخهجعه , ألجدخعدخا 
  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". قابمة لإلحاللالميائية غير تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكي"  -1

حيػػث ي ػػداءت  حػػمى ءخماء ػػدت ألءخعػػ  طجةػػت اىػػا اينػػ  هػػف ءخ ػػامدت ءخ ػػنداي , ألءخعػػ  ع ػػعا    
همدنيػ  عةىيػؿ ءخ ػام  خه ػعايعيد غيػا ءخ ػمية  خىجيئػ , أل ػم نى ػت  خف  دح اف ءخهنػدطا ءخجيئيػ  ألء 

ةىؿ يي د هف ه عايدعيد هف ءخهألءم ى ه ءخماء   ءخا ءف ءخ امدت ءخعا عو   اف ءخهندطا ءخجيئي  ألع
 (3)غيا ءخ مية  خىجيئ  عاعو   يه  ي يـ ه ع هاييد  ا ءخجألا  , ألي مءم  ة  ءخه ع هايف  ييد. 

                                      

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. 
4
 دفاسىت ثسىهمهب مى  فىى االسىتممبف علىى البيئيىت واالجتمبعيىت ببلتشى يابث التزامهىب عى  الشى ابث علىى  ثر إفصىب  مصىطفى محمد عبيدة -

 .233-225 م ج  سببك  ص:  المص يت المبليت األوفاق ببىفصت مقيدة ش ابث على تطبيقيت
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عةػػػأـل  –ن أل ػػػد ءخ ػػػامدت ءخ ػػػنداي   –يف ءغىػػػ  ءخ ػػػامدت ءخهةيػػػمة جدخجألا ػػػ  ويثثثرى الباحثثثث    
جعنويض ه عايدعيد هف ءخهألءم ءخميهيدئي  غيا ءخةدجى  خفحالؿ, ألءف ى ه ءخ امدت يمألف هعػمؿ يمءئيػد 

 يػػ  عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿ ءخهػػؤ اة اىػػا عح ػػيف أل  ػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػا ءخ ػػامدت ألجدخعػػدخا هاعوػػ , 
 ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

اقثة التقميديثة الضثارة بالبيئثة مثثل تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها مثن مثوارد الط"  -1
 ".  الفحم، البن ين، ال يت(، واستبدالها بموارد طاقة حديثة اقل تموثًا لمبيئة

حيػػػث ي ػػػداءت  حػػػمى ءخماء ػػػدت اىػػػا هجهألاػػػ  هػػػف ءخ ػػػامدت ءخعػػػا ععهػػػؿ  ػػػا ي ػػػيد ألءخيدجػػػدف    
ءخجيئيػػ  خػػمييد,  ه ػػئألخي أليهايمػػد ءخالعينيػػ  ألءخعػػ  ع ػػ  ءخموػػدوة ءخع ػػةيىي  مةيهػػ  ه ػػد    ن ػػط  ءخ

أل دخت  حمى ى ه ءخ امدت يف ء  عمءه  خند ألخمؿ اهالئند ععنػا عػأل يا ءخطد ػ  ألء ػعجمءؿ ءخطد ػ  
 (1)ءخ داة جدخهجعه  جطد   حمي    مية  خىجيئ . 

يف هف يألخأليدت ءخعنهي  ءخجيئي   ا ءخ امدت ىأل ء ػعجمءؿ ءخطد ػ  ءخ ػداة جدخجيئػ  ويرى الباحث    
 ؿ عىأل دا, ألءغى  ءخ امدت ءخ ػنداي  ءخهةيػمة جدخجألا ػ  ءخه ػاي   عػال ع ػعنمـ ءخةػد  جدخطد   ء 

جػػميال اػػف ءخطد ػػ  ءخعةىيميػػ  ءخ ػػداة جدخجيئػػ , ألخمػػف يػػاى ءخهػػميايف ءخهػػدخييف ألءخعنويػػ ييف مءنػػؿ ىػػ ه 
ءخ امدت يف ء عجمءؿ ءخطد ػ  ءخ ػداة جدخجيئػ  جدخطد ػ  ءخحمي ػ  خػيس خػو عػأ يا هىهػألس اىػا اهىيػ  

ءخهػػؤ اة  غيػػا  يػػ  عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿألجدخعػػدخا يف يأل  ػػجط ء مءو ءخهػػدخا جيػػ ه ءخ ػػامدت, عح ػػ
 اىا عح يف أل  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تقوم الشركة بإجراءات المراجعة البيئية والتقرير عنها لألطراف المستفيدة"  -1

ءخ ػػامدت ءخعػػا عيػػعـ ججػػاءو ءخهاءجعػػ  ءخجيئيػػ  خيػػد ألءً  ػػدح اػػف ي ػػدات  حػػمى ءخماء ػػدت ءخػػا يف    
 خػػؾ خفطػػاءؼ ءخه ػػعويمة عمػػألف يم ػػا ء ػػعودمة اػػف غياىػػد هػػف ءخ ػػامدت  ػػا ح ػػألخيد اىػػا ءخعهأليػػؿ 
ءخالـ  هف ءخجنألؾ ألءخييئدت ءخهدخي  ءخهعني ,  ف ى ء ءخنألع هػف ءخ ػامدت يمػألف هام ىػد ءخهػدخا ي  ػؿ 

 (2)جهعدييا ءخهحد ج  ألءخهاءجع  ءخجيئي .هف ه يالعيد,  نيد عىعـ  

                                      

 هػػػميا  هػػػف اينػػػ   اءو عطجيةيػػػ  ماء ػػػ : ء جعهدايػػػ  ه ػػػئألخي خى ءخ ػػػنداي  ء اهػػػدؿ هنظهػػػدت عجنػػػ  يد ػػػيف, ألء ػػػ  هحهػػػم هحهػػػمادطؼ -1
 .45, هاج   دجؽ, ص: ء امني  ءخج اي  ء مألي   ندا   امدت    ءخألظدئؼ ءخائي ي 

, ص: 2000,ءً ػػمنماي  ءخجدهعيػ , مءاءخػػ همعجػ  خىه ػػاألع, ء جعهدايػ  ألءخه ػػئألخي  ءخجيئيػ  ءخعػػأ ياءت اػف , ءخهحد ػػج م.هحهػماجدس جػمألى -2
44-47. 
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يف ءغى  ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه ػاي    عةػألـ جػأجاءو ءخهاءجعػ  ءخجيئيػ , أل   ويرى الباحث   
ع ػػما عةايػػا اػػف  خػػؾ خفطػػاءؼ ءخه ػػعويمة, نظػػاء  اعوػػدع عمػػدخيؼ ىػػ ء ءخنػػألع هػػف ياهػػدؿ ءخهاءجعػػ , 

 اة اىػػا عح ػػػيف أل  ػػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػػا ءخ ػػػامدت ءخهػػػؤ  غيػػا  يػػػ  عععجػػا هػػػف ءخعألءهػػػؿألجدخعػػدخا 
 ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 تقوم الشركة ب يادة استثماراتها فى التكنولوجيا الخالية من التموث "."  -1

ءمع ػػ  هويػػأـل ءخموػػدوة ءخجيئيػػ   ػػياعو  ػػ  ءخهػػؤعها ءخػػ   ياػػمه  طػػدع ءخعنهيػػ  ءخجيئيػػ  ءخعػػدج  خءهػػـ    
ُااؼ جأنو: " ماة ءخهن أة اىا عنوػيض ءخعىػألث جعح ػيف اهىيػدت ءخع ػةيؿ أل م ، 1992ءخهعحمة ادـ 

ألءًنعدج, ألء عحمءث عمنألخألجيد ندخي  هف ءخعىألث يم ا هف عطجيػؽ هعػدييا ءخا دجػ  اىػا ءخعىػألث اةػ  
 (1  عهدـ اهىي  ءخع ةيؿ".

د ءخندخيػ  هػف  يدمة ء ػع هداءت ءخ ػامدت  ػا ءخعمنألخألجيػاال   ءيجدجي  جيف يف ىندؾ ويرى الباحث    
ءخعىػػػألث ألعح ػػػيف ء مءو ءخهػػػدخا خيػػػد,  ف  خػػػؾ يػػػؤمى ءخػػػا عنوػػػيض عمػػػدخيؼ ءًنعػػػدج أل يػػػدمة جألمعػػػو, 

ءخهػؤ اة اىػا   يػ  عععجػا هػف ءخعألءهػؿألجدخعػدخا جدً د   ءخا عنويض ءخعمدخيؼ ءخجيئي  خى ام  ممؿ, 
 عح يف أل  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". تقوم الشركة باإلفصا  عن مدى الت امها بالموائ  والتشريعات البيئية"  -1

 ػام  عةػأـل جدً  ػدح اػف عطجيػؽ  200ي دات  حمى ءخماء دت ء هايمي  ألءخع  ءنعػدات ي  ػؿ    
ي ػدم هػد  عةػؿ ن ػجعو , حيػث 2007ألحعػا  2005ءخع ايعدت ءخجيئيػ  ألءً  ػدح انيػد  ػا ءخوعػاة هػف 

ءخجيئيػ  خوئػدت ءخه ػع هايف  ءخع ػايعدتءخهػدخييف يف  ػامدعيـ   عو ػ  اػف % هػف ءخهػماءو 82.9اف 
% هػف ءخ ػامدت 5.36ءخحدخييف أل  ءخهعأل عيف أل  خىعهالو أل  خىهػألاميف أل  خىهةا ػيف,  ػ  حػيف يف 

% هػف 3.6خعهالئيػد, جدً ػد    خػا يف  ىػ ه ءخع ػايعدت اهت ينيد    جعض ء حيدف عو ػ  اػف 
. يهػد ءخع ػايعدت ألءخىػألءئ  ءخجيئيػ  ءخهطجةػ  خىجيػدت ءخحمألهيػ جعض ء حيػدف ءخ امدت  ةط عو      

 (2). خ امدت ءخعأهيف اف  خؾ  ةط % هف ءخ امدت  إنيد عو  7.1هد ن جعو

                                      

 ا ػػدخ  ألعطجيةيػػ , عحىيىيػػ  ماء ػػ  – ء  ع ػػدمي  خىألحػػمءت ءخجيئيػػ  ألء خع ءهػػدت خىعمػػدخيؼ ءخهحد ػػج  هحهػػم,ءخةيدس  ءخها ػػ  ءخ ػػيم احػػد -1
 .69-67, ص: 2007ءً منماي ,  ,جدهع  ءخعجداة مىي  هن ألاة, غيا هدج عيا

 خى ػػندادت ءخ ػػعألمي  ءخ عألمي ,ءخ ػػام  ءخه ػػدىه  ءخهدخيػػ  خى ػػامدت ءخعةػػدايا  ػػا ءخعطػػألا  ءخجيئػػ  ء   ػػدح"   ػػاله  ءخاحيىػػا, األ ػػجف-2
 .284-278هاج   دجؽ, ص:  ," ) دجؾ( ء  د ي 
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يف ءغى  ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   جدخعنهي  ءخجيئي  اىا ءخهجعه , أل  عو ػ  اػف ويرى الباحث    
ءخهػػؤ اة اىػػا  غيػػا  يػػ  عععجػػا هػػف ءخعألءهػػؿألجدخعػػدخا ءخع ءهيػػد جػػدخىألءئ  ألءخع ػػايعدت ءخجيئيػػ  ءخهطجةػػ , 

 عح يف أل  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

 ". مدى الت امها بنظم وبرامج الحماية البيئية الخاصة بهاتقوم الشركة باإلفصا  عن "  -1

ءخع ءـ ءخ ػامدت ءخعػا عو ػ  اػف نظػـ ألجػاءهج ءخحهديػ  ءخجيئيػ   يىهي  همى ءحم ءخجدح يف ءخا ي دا   
 يأل ءخحػػػػدخييف ءخه ػػػع هايف  ػػػػألءو ءخه ػػػع هايف  ػػػػاءاءت اىػػػا عػػػأ يا  ف  خػػػػؾ يمػػػألف خػػػػو, دءخند ػػػ  جيػػػ

 ءخهندطاة هف جماج  ادخي  يع ؼ  ا ى ء ءخنألع هف ءخ امدت ء  ع هدا  اءا ءعند هىيف,  ف عءخهح
نظػػػـ     ػػػدح ءخ ػػػامدت اػػػف  ػػػأف ألجدخعػػػدخا ء  ػػػع هداءت, هػػػف ءخهنعىوػػػ  ء نػػػألءع جػػػيف ءخهود ػػػى  انػػػم

 ءخةػػػاءاءت  عنػػػد  ءخال هػػػ  ءخعند ػػػا هػػػف جألىايػػػدا  ان ػػػاءا  عه ػػػؿ دألجػػػاءهج ءخحهديػػػ  ءخجيئيػػػ  ءخند ػػػ  جيػػػ
 (1). ءخ امدت ا ى ه  ء  ع هداي 

يف    ػػػػدح ءخ ػػػامدت اػػػف نظػػػػـ ألجػػػاءهج ءخحهديػػػ  ءخند ػػػػ  جيػػػد يػػػأل ا هعىألهػػػػدت  ويثثثرى الباحثثثث   
خىه ػػع هايف ألءخهةا ػػيف خحهديػػ  ه ػػدخحيـ ءخهدخيػػ , مهػػد يػػأل ا يي ػػد هعىألهػػدت خىهجعهػػ  ممػػؿ خمػػ  

ألن أل ػػػد ءخ ػػػامدت  –يحمػػػـ اىػػػا ه ػػػعألى يمءو ءخ ػػػام , ألءف ءغىػػػ  ءخ ػػػامدت ءخهةيػػػمة جدخجألا ػػػ  
 يػػػ  عععجػػػا هػػػف ألجدخعػػػدخا عةػػػأـل جدً  ػػػدح اػػػف جػػػاءهج ءخحهديػػػ  ءخجيئيػػػ  ءخند ػػػ  جيػػػد,  –ءخ ػػػنداي  

 ءخهؤ اة اىا عح يف أل  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي . ءخعألءهؿ

الشثثركة تقثثوم الشثثركة باإلفصثثا  عثثن األعبثثاء الحاليثثة والمحتممثثة الناجمثثة عثثن مخالفثثة "  -11
 ". لقوانين حماية البيئة

تقثثوم الشثثركة باإلفصثثا  عثثن الثثدعاوى القضثثائية الحاليثثة والمحتممثثة، وكثث لك ال رامثثات "  -11
 ". الناتجة عن التموث ألنشطة الشركة عمى البيئة

ءخهعىألهػػدت ءخجيئيػػ  ءخ ػػىجي  ءخهػػؤ اة انػػم ءعنػػد   ػػاءا هػػف ءخه ػػع هايف  يىػػـءحػػم ءخجػػدح يف ءخػػا  ي ػػدا   
: ءخػػػػمادألى ءخة ػػػػدئي  ءخحدخيػػػػ  ألءخهحعهىػػػػ  ءخندعجػػػػ  اػػػػف ءخعىػػػػألث, ىػػػػ  ءخ ػػػػام  ي ػػػػيـ ػػػػا  جد  ػػػػع هدا

 اػف ءخندجهػ  ألءخهحعهىػ  ءخحدخيػ  ء اجػدوءخ ػام  اىػا ءخجيئػ ,   ن ط  ءخ ىج  ءخعأ ياءخةاءهدت ج ج  

                                      

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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 ػػىجيو اىػػا  ء ػػأاءألءف ء   ػػدح اػػف ىػػ ه ءخهعىألهػػدت مػػدف خػػو  ,ءخجيئػػ  حهديػػ  خةػػألءنيف ءخ ػػام  هندخوػػ 
 (1)ء مءو ءخهدخا ألء مءاى خى ام . 

   ) ػألءو مءنػؿ ءخهؤ ػا يأل نداجػ ( يف ءغى  ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي  ويرى الباحث   
ألءخهحعهىػ  يءخػمادألى ءخة ػدئي  ءخحدخيػ  عو   جدخوعؿ اف ءى ياجدو جيئي  حدخي  يأل ه عةجىي , يأل اػف 

ءخهػؤ اة اىػا عح ػيف غيػا   يػ  عععجػا هػف ءخعألءهػؿألجدخعدخا  ءخجيئ ,يأل ءخةاءهدت ءخندعج  اف ءخعىألث 
 أل  جط ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ءخهةيمة جدخجألا   ءخه اي .

( هف ءخهؤ ا ءخه اى البيئية مسئوليةاليف جنألم ءخهؤ ا ءخواا  ءخ دخث ) يرى الباحث ألههد  جؽ   
ءخ ػػامدت ألءخعػػ  خيػػد عػػأ ياءا ءيجدجيػػدا اىػػا اهىيػػ   ػػجط ء مءو ءخهػػدخا  ػػا ءخ ػػامدت, ألءخػػ ى  ه ػػئألخي خ

 ESGيج  اىا ءخ ػامدت ءخه ػاي  ءخهةيػمة جدخجألا ػ  ج ػو  ادهػ , أل ػامدت ءخهؤ ػا ءخه ػاى )

 ( ج و  ند   ء ىعهدـ جيـ ألىـ مهد يى :30

 هاتسعى الشركة الى تقميل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشطت. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 ءخهدخيػػ  ء ألاءؽ جألا ػػ   ػػا ءخ ػػامدت ءخه ػػجى  جػػيف ء نعيػػدا  ء   ػػدح ماجػػ   ػػا ءخن ػػجي  هحهػػم ءخوػػألخا ,ء نعال ػػدت ح ػػف جػػدجا  ديةػػ  -1
 .37-33, ص: 2005غيا هن ألاة, مىي ءخعجداة, جدهع ءً منماي ,  هدج عيا ا دخ  عطجيةي , ماء  : ءخهدؿ ايس عمىو  اىا ألي اىد
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 خالصة الفصل الثالث

 ىهد: خنةطعيف دـ ءخجدحث  ا ى ء ءخو ؿ جدخععاض  -

 ..هويأـل أل يدس ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت -1

 .ءخ امدت ألء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت ه ئألخي ءخعال   جيف ءخهؤ ا ءخه اى خ -2

, ألعػـ ععايػؼ ء مءو ءخهػدخا مفهثوم األداء المثالىحيث  دـ ءخجدحث  ا ءخنةطػ  ء ألخػا جد ػععاءض  -
جأنو ءنعمدس خةماة ءخهنظه  أل دجىيعيد اىا عحةيؽ يىمء يد ألن أل دا ء ىمءؼ طأليى  ء جؿ, مهد  دـ 

ءخهعػػدييا ءخةطدايػػ  ) , ءخهعػػدييا ءخعداينيػػ هعػػدييا:  4ءخجدحػػث جد ػػععاءض هعػػدييا ء مءو ءخهػػدخا ألىػػـ 
 .ءخه عيم   ءخهعدييا)ءخنهطي (,  ءخهعدييا ءخهطىة , ءخ نداي  (

ألء ععاض ءخجدحث  ػا ءخنةطػ  ء ألخػا يي ػد جد ػععاءض  يػدس ء مءو ءخهػدخا  ػا ءخ ػامدت, حيػث  -
جه ػػدامة ءخه ػػع هايف ألحهىػػ  ء  ػػيـ ألء طػػاءؼ  يػػدس ألعةيػػيـ ء مءو  ػػا ءخ ػػامدت جأنػػو يةػػأـل   يعػػاؼ

 ػامدت خىأل ػألؿ ءخه عويمة اىا ءخعحةؽ هػف هػمى ءخعػ ءـ ءًمءاة جعحةيػؽ ء ىػمءؼ ءخعػ  ع ػعا ىػ ه ءخ
 . خييد

 ءخ امدت ألىـ: يمءومهد  دـ ءخجدحث جد ععاءض هؤ اءت  يدس  -

  عأل ػػػػػػيؿ ءخنطػػػػػػط ءً ػػػػػػعاءعيجي  خى ػػػػػػامدت ألهحامػػػػػػدت ء مءو ءخهيهػػػػػػ  خىهػػػػػػميايف ءخعنويػػػػػػ ييف
 ألءخعدهىيف مءنؿ ى ه ءخ امدت.

 -  طأليىػ  عأل ي  يطدا خىعأميم اىا عأل يا ءخهألءام ءخال ه  خعحةيؽ ء  ػعاءعيجيدت ألء ىػمءؼ
 ءآلجؿ خي ه ءخ امدت.

 .عحميم اال دت ءخ ج  ألءخنعيج  جيف ء ألخأليدت  ءت ء ىهي  ألء اجدح ءخهاءم عحةيةيد 
 :ى  ا ءخح جدف, ألى ه ءخهؤ اءت  ين ىديج   يناىهؤ اءت  جإ د  أل دـ ءخجدحث  -

 .هؤ اءت ند   جةألءام حألمه  ءخ امدت 
 ء جعهداي  خى امدت. ه ئألخي هؤ اءت ند   جدخ 
 ءخجيئي  خى امدت. ه ئألخي هؤ اءت ند   جدخ 
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ألىهػد  ءخعألءهؿ ءخهؤ اة اىا ء مءو ءخهػدخا خى ػامدت يي د ء ألخامهد ء ععاض ءخجدحث  ا ءخنةط   -
 ىهد: ي د ييفادهىيف 

 .عأ يا ءخه ئألخي  ء جعهداي  اىا ء مءو ءخهدخ  خى امدت 
 .عأ يا ءخه ئألخي  ءخجيئي  اىا ء مءو ءخهدخ  خى امدت 

ءخهػػدخا  ػػا ءخ ػػامدت, ىػػ ء  ء مءوىػػدـ ألهػػؤ ا أل ػػدهؿ اىػػا اهىيػػ   ينيػػاءخجدحػػث ادهػػؿ  ألي ػػدؼ -
", ألءخعػ   ػدـ ءخجدحػث جػدخععاض  خييػد  ػا ءخو ػؿ ء ألؿ, حيػث ءىػعـ  التنمية المستدامةءخعدهؿ ىأل " 

دايػػ , ءخجػػدح يف ألءخهينيػػيف جت ػػدا ههدا ػػدت ءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  جأنألءايػػد ءخػػ الث: ء  ع ػػدمي , ء جعه
ههدا ػػػ   يفءخجيئيػػػ . جدً ػػػد   ءخػػػا  ألءاػػػم حألمهػػػ  ءخ ػػػامدت اىػػػا ء مءو ءخهػػػدخا خى ػػػامدت, حيػػػث 

ءخهػػدخا  ػػا  ء مءواىػػا هؤ ػػاءت  يجػػدج   عػػأ ياءخ ػػدجة   ػػا ءخ ػػامدت خػػو  جإجعدمىػػدءخعنهيػػ  ءخه ػػعمءه  
 ى ه ءخ امدت.

 مسثثئوليةشثثر المصثثرى لالعالقثثة بثثين المؤ ألء ػععاض ءخجدحػػث  ػػا ءخنةطػػ  ءخ دنيػػ  هػػف ىػػ ء ءخو ػػؿ  -
 الشركات واألداء المالى فى الشركات.

هػف همألنػدت ءخهؤ ػا ءخه ػاى  هؤ ا  ااػاجدخععاض ءخا مؿ حيث   دـ ءخجدحث  ا ى ه ءخنةط   -
اػػػػػف ءخعنهيػػػػػ   ه ػػػػػئألخي ءخ,  ألءاػػػػػم ألهعػػػػدييا حألمهػػػػػ  ءخ ػػػػػامدتءخ ػػػػػامدت جأجعػػػػػدمه ءخ ال ػػػػػ  ) ه ػػػػئألخي خ

هػػف ىػػ ه ءخهمألنػػدت  هؤ ػػا  ااػػا(, ألءخععػػاض خجنػػألم مػػؿ اػػف ءخعنهيػػ  ءخجيئيػػ  ه ػػئألخي ءخ, ء جعهدايػػ 
 ألعأ ياىد اىا ء مءو ءخهدخا  ا ءخ امدت, أل خؾ طجةد خنعدئج ءخعحىيؿ ء ح دئا هف ءخو ؿ ءخ دنا.

ءخ ال ػػػػ  ءخ ػػػػدجة  ألءخػػػػألءامة جةدئهػػػػ   ءخهؤ ػػػػاءت ءخواايػػػػ  ي ػػػػئى أل ػػػػدـ ءخجدحػػػػث ج ػػػػاح مػػػػؿ  ػػػػؤءؿ هػػػػف  -
 خفجدجػػ ءخعنويػػ ييف جدخ ػػامدت ءخهنعىوػػ , أل خػػؾ  يألأل اػػت اىػػا ءخهػػميايف ءخهػػدخييف  ألءخعػػ ء  عة ػػدو, 

ىنػدؾ جنػألم خمػؿ هؤ ػا  ااػا هػف  يف عىي  مءنػؿ  ػامدعيـ, أل ػم نىػص ءخجدحػث ءخػا  جإجدجدتاىييد 
ءخ امدت, ألىػ ه ءخجنػألم ءخعػا عػؤمى ءخػا عح ػيف  ه ئألخي ءخهؤ اءت ءخ ال   ءخهمألن  خىهؤ ا ءخه اى خ

 :ى ءخهدخا  ا ءخ امدت  أل جطد مءو
 .بنود قواعد ومعايير حوكمة الشركات -1

 .يوجد استقاللية وحيادية لممراجن الخارجي لمشركة 
 مهامث  تأديثة مثن يثتمكن المجمثس لكثي اإلدارة مجمثس لجثان بتشثكيل اإلدارة مجمس يقوم 

 فعال. بشكل
 .يتم االفصا  عن قوة ون اهة مجمس ادارة الشركة 
  دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات.يتم االفصا  عن 
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 حوكمثثة لقواعثثد لمشثثركة طبقثثاً  االسثثتراتيجي واإلرشثثاد التوجيثث  عمثثى اإلدارة مجمثثس يعمثثل 
 .الشركات

 .االجتماعية مسئوليةبنود ال -1

  تسعى الشركة لمحصول عمى العميل ورضائ  واالحتفاظ ب. 
  االنترنت.تقوم الشركة ب يادة تدفق المعمومات عنها عبر شبكة 
 تسعى الشركة الى تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى 
  تحثثافظ الشثثركة عمثثى امثثن وصثثحة المثثوظفين مثثن خثثالل دعثثم سياسثثات وقواعثثد الرعايثثة

 الصحية

 .البيئية مسئوليةبنود ال -1

 تسعى الشركة الى تقميل االنبعاثات الضارة الناتجة عن أنشطتها. 
 الجة أثار المخاطر البيئية الضارة عمى المجتمن.تقوم الشركة بمع 
 .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

 فصول رئيسة كما يمي: ةأشتمل هذا البحث عمى ثالث
قلللام الباحلللث ، بيعلللة الم شلللر المصلللرة لمسلللئولية الشلللركات علللن الت ميلللة المسلللت امةط: الفصلللل ا ول

المست امة، حيث تم تعريل  الت ميلة المسلت امة با هلا نالت ميلة التلي تت لمن باستعراض مفهوم الت مية 
إ ماج ا ه ا  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.

الت مية المست امة، حيث ح   م تمر القمة العلالمي لمت ميلة  كما استعراض الباحث مجاالت وأبعا  -
البعلل  مجللاالت الت ميللة المسللت امة بثالثللة أبعللا  رئيسللة هللي : 2002المسللت امة فللي جوها سللبرج عللام 

البعللللل  ، وقلللللام الباحلللللث بج لللللافة بعللللل  ج يللللل  وهلللللو  البعللللل  االجتملللللاعي، البعللللل  االقتصلللللا  ،  البيئلللللي
باستعراض مبا ئ وجوا ب الت مية المست امة في الشركات، واسلتعراض ، كما قام الباحث التك ولوجي

 الباحث أي ا جوا ب الت مية المست امة، و خطوات ومراحل الت مية المست امة في الشركات.

واسلللتعرض الباحلللث أي لللا ا  شلللطة ذات ا ثلللر عملللى الت ميلللة المسلللت امة فلللي الشلللركات، وتقلللارير  -
كيفية وأهمية ومزايا االفصاح عن معموملات الت ميلة المسلت امة فلي الت مية المست امة فى الشركات  و 

 شكل تقارير االست امة الخاص بالشركة.

كما استعرض الباحث أي ا م اخل تطلوير المحاسلبة علن الت ميلة المسلت امة، والقيلاس المحاسلبي  -
لشلركات علن لمت مية المست امة في الشلركات، وأخيلرا اسلتعرض الباحلث الم شلر المصلر  لمسلئولية ا

الت ميلللللة المسلللللت امة ومكو لللللات هلللللذا، وقلللللام الباحلللللث بتمخللللليص أهميلللللة الم شلللللر المصلللللر  لممسلللللئولية 
 االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات لممستثمرين في ا وراق المالية فى ثما ي  قاط.

 00شركة ) 60قائمة استقصاء لع    60، حيث قام الباحث بجع ا  ال راسة المي ا ية: الفصل الثا ى
شلركة ملن خلارج الم شلرق، وقل  قلام الباحلث باختبلار صلحة الفلرض  00شركة من  اخلل الم شلر، و

تللاثير الم شللر الفرعللي لقواعلل  ومعللايير حوكمللة البحثللي ا ول وتللم قبللول صللحتت فيمللا يتعمللق بمع ويللة 
وقللل  قلللام الباحلللث باختبلللار صلللحة الفلللرض  الشلللركات عملللي  لللبط ا  اء الملللالى فلللى هلللذ  الشلللركات،

االجتماعية عمى  مسئوليةتاثير الم شر الفرعي لمالثا ي وتم قبول صحتت فيما يتعمق بمع وية البحثي 
وقلل  قللام الباحلث باختبللار صللحة الفلرض البحثللي الثالللث وتللم  لبط ا  اء المللالى فللى هلذ  الشللركات، 

لى البيئيلة عمللى  لبط ا  اء المللا مسلئوليةتللاثير الم شلر الفرعللي لمقبلول صلحتت فيمللا يتعملق بمع ويلة 
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، كمللا قللام الباحللث باختبللار صلحة الفللرض البحثللي الرئيسللي وتللم قبللول صللحتت فيمللا فلى هللذ  الشللركات
 مسلللئوليةال، قواعللل  ومعلللايير حوكملللة الشلللركاتتلللاثير الم شلللرات الفرعيلللة لكلللل ملللن: يتعملللق بمع ويلللة 

 .وبين  بط ا  اء المالى فى هذ  الشركات البيئية مسئوليةال، االجتماعية
البيئيللة  مسللئولية% بللين الم شللر الفرعللي لم40ارتبللاط ب سللبة ال راسللة ا للت يوجلل   كمللا أظهللرت  تللائ  -

االجتماعيلللة ب سلللبة  مسلللئولية%، ثلللم ال08وا  اء الملللالى لهلللذ  الشلللركات، ثلللم قواعللل  الحوكملللة ب سلللبة 
00.% 

 حيث قام الباحث باستعراض مايمى: ،والقياس المالى لمشركات  بطال: الثالثالفصل 
 ا  اء المالى فى الشركات..مفهوم وقياس  -6

 الشركات وا  اء المالى فى الشركات. مسئوليةالعالقة بين الم شر المصرة ل -2

، وتلم تعريل  ا  اء الملالى مفهوو  اداا  الموال حيث قام الباحث فى ال قطلة ا وللى باسلتعراض  -
  طويمة ا جل، كما قام با ت ا عكاس لق رة الم ظمة وقابميتها عمى تحقيق أه افها وخصوصًا ا ه ا

المعللايير القطاعيللة ) ، المعللايير التاريخيللةمعللايير:  4الباحللث باسللتعراض معللايير ا  اء المللالى وهللم 
 .المعايير المسته فة)ال مطيةق،  المعايير المطمقة، الص اعية ق

واداا  ال ولاات  مسوئوليةالعالقوة بويا المر ول المصول  لواستعرض الباحث فى ال قطلة الثا يلة  -
 المال  ف  ال لاات.

ملن مكو لات الم شلر المصلرة  م شر فرعلىبالتعرض الى كل حيث  قام الباحث فى هذ  ال قطة  -
علللللن الت ميلللللة  مسلللللئوليةال، قواعللللل  ومعلللللايير حوكملللللة الشللللركاتالشلللللركات بابعلللللا   الثالثللللة ) مسللللئوليةل

مللن هللذ  المكو للات  فرعللى م شللرق، والتعللرض لب للو  كللل عللن الت ميللة البيئيللة مسللئوليةال، االجتماعيللة
 وتاثيرها عمى ا  اء المالى فى الشركات، وذلك طبقا ل تائ  التحميل االحصائى من الفصل الثا ى.

الثالثللللة السللللابقة والللللوار ة بقائمللللة  الم شللللرات الفرعيللللة أسللللئمةوقللللام الباحللللث بشللللرح كللللل سلللل ال مللللن  -
 لإلجابللةالت فيللذيين بالشللركات المختمفللة، وذلللك  أووزعللت عمللى الملل يرين المللاليين  والتللياالستقصللاء، 

ه لاك ب لو  لكلل م شلر فرعلى ملن  أنفعمية  اخلل شلركاتهم، وقل  خملص الباحلث اللى  بججاباتعميها 
الشركات، وهلذ  الب لو  التلى تل  ة اللى تحسلين  يةمسئولالم شرات الثالثة المكو ة لمم شر المصرة ل

 .المالى فى الشركات ا  اء و بط
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 نتائج البحثثانيا: 

 في ضو  ما تقا  توصل الباحث إل  النتائج اآلتية:
ان الت ميلللة المسلللت امة تعتبلللر ملللن المفلللاهيم التلللي  اللللت كثيلللرًا ملللن االهتملللام سلللواء ملللن ال احيلللة  -6

االقتصلللللا ية أو ملللللن ال احيلللللة البيئيلللللة أو االجتماعيلللللة، والتلللللي تقلللللوم بج ملللللاج ا هللللل ا  االقتصلللللا ية 
تمللع مللن اجللل تعظلليم رفاهيللة اإل سللان فللي الوقللت الحا للر  ون المسللاس واالجتماعيللة والبيئيللة لممج

 بق رة ا جيال المقبمة عمى تمبية احتياجاتها.
أن أبعا  الت مية المست امة هي ثالثة أبعا  رئيسية هي: البيئة واالقتصا  والمجتملع، وان فاعميلة  -2

: المجلللاالت االجتماعيلللة،  الت ميلللة المسلللت امة تعتمللل  عملللى ت لللافر الجهلللو  فلللي ثالثلللة مجلللاالت هلللي
المجاالت االقتصا ية، المجاالت البيئية، وأن كل مجال ملن هلذ  المجلاالت الثالثلة يشلمل عل  ًا ملن 

 ا  شطة التي تت اخل مع بع ها بما يحقق الت مية المست امة فى الشركات.
هلا، حتلى يمكلن أن ه اك ستة مبا ةء لمت مية المست امة يجب عمى الشركات االلتزام بها وتطبيق -0

 :هي المبا ئتحقيق االست امة فى هذ  الشركات بشكل فعال، وهذ  

 ت فيذ الممارسات ا خالقية والمحافظة عميها وعمى  ظم حوكمة الم شآت: المباأ ادول. 
 م  اعتبارات الت مية المست امة في عممية اتخاذ القرارات  اخل الم شاة :المباأ الثاني . 
  ا ساسلللللية واحتلللللرام الثقافلللللات والعلللللا ات والقللللليم فلللللي جميلللللع أصلللللحاب  علللللم حقلللللوق اإل سلللللان

 .المصالح
  ت فيللللذ اسللللتراتيجيات إ ارة الخطللللر عمللللى أسللللاس معمومللللات عمميللللة صللللحيحة  :المبوووواأ اللابوووو

 .وسميمة
 البحث عمى التحسين المستمر لأل اء البيئي: المباأ الخامس.  
 صا ية والم سسية لممجتمعلات التلي المساهمة في الت مية االجتماعية واالقت: المباأ السااس

  .تعمل الم شاة فيها

تقللل يم تقلللارير علللن الت ميلللة المسلللت امة تتصللل  بالفعاليلللة وقللل  قلللام الباحلللث بج لللافة مبللل أ سلللابع وهلللو: 
 .والشفافية لألطرا  المستفي ة )ا طرا  ال اخمية وا طرا  الخارجيةق

يوجلللل  مجموعللللة مللللن الجوا للللب والخطللللوات وا  شللللطة لتحقيللللق الت ميللللة المسللللت امة بفعاليللللة فللللى  -4
 الشركات. 
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البل  وان يلتم االفصللاح علن معمومللات الت ميلة المسللت امة فلي شللكل تقلارير االسللت امة والتلي تقلل م  -5
طلرا  معمومات كمية ووصفية، مالية وغير مالية، وتوصيل تمك المعمومات  صحاب المصالح واإل

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.

مللل خل ملللن الللل اخل إللللي : هلللييوجللل  ثلللالث مللل اخل لتطلللوير المحاسلللبة علللن الت ميلللة المسلللت امة  -6
 .الم خل المز وج، خلم خل من الخارج إلي ال ا، الخارج

هلى: تقريلر  ولية االجتماعيوة والبيئيوة والحواموةئمعلومات المر ل المصول  للمسوان مصا ر  -7
مجمللس اإل ارة، التقلللارير الماليللة، موقللع الشللركة عمللى اإل تر للت، المعمومللات المتاحللة للل ة البورصللة. 

ومعللللايير حوكمللللة  ولية الشللللركات ثللللالث مكو للللات هللللم: قواعلللل ئوان مكو للللات الم شللللر المصللللرة لمسلللل
 ولية البيئية. ئاالجتماعية، المس مسئوليةالشركات، ال

ولية الشللركات فللى ا للت يمكللن اسللتخ ام الم شللر فللي قيللاس ئتت للح اهميللة الم شللر المصللرة لمسلل -8
حجللم المعمومللات التللي تتيحهللا الشللركات مللن خللالل اإلفصللاح االختيللار  عللن ممارسللاتها فيمللا يخللص 

الجتماعيلة، كملا أن الم شلر يعتبلر  لمان أال يكلون قيلام الشلركة بل ور الحوكمة والبيئلة والمسلئولية ا
اجتماعي أو بيئي  لات  علن قلرار فلر   قل  يتتيلر بتتيلر الفلر  أو الظلرو ، كملا ا لت الم شلر يسلاهم 

 في زيا ة روح الم افسة بين الشركات.

ولية البيئية ئممس% بين الم شر الفرعي ل40يوج  ارتباط ب سبة طبقا ل تائ  ال راسة العممية  -9
االجتماعيلللة  مسلللئولية%، ثلللم ال40وا  اء الملللالى لهلللذ  الشلللركات، ثلللم قواعللل  الحوكملللة ب سلللبة 

 %.00ب سبة 
ولية ئان  ه اك ب لو  ملن الم شلرات الفرعيلة الثالثلة )قواعل  ومعلايير حوكملة الشلركات، المسل  -60 

ولية البيئيللةق والتللي فقللط لهللا تللاثيرًا ايجابيللًا عمللى عمميللة  للبط ا  اء المللالى فللى ئاالجتماعيللة، المسلل
 :يميالشركات وهم كما 
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بنوا قواعا ومعاييل حوامة ال ولاات والتوي لهوا تواثيلاج ايجابيواج علو  عمليوة ضوبا اداا  الموال  
 ف  ال لاات

 .يوجد استقاللية وحيادية للمراجع الخارجي للشركة 

 مهامت  تأديتة متن يتتمكن المجلتس لكي اإلدارة مجلس لجان بتشكيل اإلدارة مجلس يقوم 

 فعال. بشكل

 .يتم االفصاح عن قوة ونزاهة مجلس ادارة الشركة 

 .يتم االفصاح عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات 

 حوكمتة لقواعتد للشتركة ببقتا   االستراتيجي واإلرشاد التوجي  على اإلدارة مجلس يعمل 

 األسهم. حملة مصالح يحقق بما الشركات

ولية االجتماعيوووة والتوووي لهوووا تووواثيلاج ايجابيووواج علووو  عمليوووة ضوووبا اداا  الموووال  فووو  ئبنووووا المسووو
 ال لاات

  تسعى الشركة للحصول على العميل ورضائ  واالحتفاظ ب. 

 .تقوم الشركة بزيادة تدفق المعلومات عنها عبر شبكة االنترنت 

  تنمية مهارات الموظفين من خالل برامج التبوير الوظيفىتسعى الشركة الى 

  تحافظ الشركة على امتن وصتحة المتوظفين متن ختالل دعتم سياستات وقواعتد الرعايتة

 الصحية

 ولية البيئية والتي لها تاثيلاج ايجابياج عل  عملية ضبا اداا  المال  ف  ال لااتئبنوا المس

  الضارة الناتجة عن أنشبتهاتسعى الشركة الى تقليل االنبعاثات. 

 .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 

  قابلة لإلحالل.تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية الغير 

 

معللايير ا  اء المللالى لمشللركات تعطللى فكللرة لمكشللل  عللن موا لليع ال للع  والقللوة وبيلللان  أن -66
الو للع المللالي الحللالي مقار للة بالسلل وات السللابقة، وذلللك لتللرض الرقابللة عمللى السلل ة المطموبللة تقيلليم 

 منالمالى يه   الى تحقيق القيمة لحممة ا سهم  ا  اءقياس  أنأ اءها من قبل اإل ارة العميا، كما 
 تحسين و مرتفعة  مو تحقيق مع الت و الربحية في المتمثمة المالية ا ه ا  من ع   تحقيق خالل
 االقتصا ية. القيمة
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 مسللللئوليةالان ه لللاك عللللاممين مهملللين لهمللللا تلللاثيرا ايجابيللللًا عملللى ا  اء المللللالى لمشلللركات هللللم:  -62
 .التنمية المستاامة، باإل افة الى عامل أخر هام وهو البيئية مسئوليةاالجتماعية وال

 البحث توصيات: ثالثا

صللل إليللت مللن  تللائ  يمكللن و فللي  للوء ال راسللة ال ظريللة والعمميللة التللي قللام بهللا الباحللث، ومللا ت
 تح ي  أهم التوصيات عمى ال حو التالي: 

بعلا  الت ميلة المسلت امة فلى  البعل  التك وللوجيبج خلال  يوصي الباحوث -1 كبعل  رابلع ملن مجلاالت واد
الشلللركات، وهلللو البعللل  اللللذ  يهلللتم بلللالتحول إللللى تك ولوجيلللا أ ظللل  وأكفلللا تللل  ة إللللى قيلللام المجتملللع 
باسللتخ ام أقللل قلل ر مللن الطاقللة والمللوار ، ولكللي تصللبح التك ولوجيللا فللي صللالح االقتصللا  والمجتمللع 

 فى الشركات. مية مست امةوالبيئة وت  ة في ذات الوقت إلى أف ل ت 

تقل يم بج لافة مبل أ هلام اللى مبلا ئ الت ميلة المسلت امة فلى الشلركات وهلو مبل أ:  يوصي الباحوث -2
تقلللارير علللن الت ميلللة المسلللت امة تتصللل  بالفعاليلللة والشلللفافية لألطلللرا  المسلللتفي ة )ا طلللرا  ال اخميلللة 

 قيمة لمم شاة.، حيث ي  ة إ افة هذا المب أ الى خمق وا طرا  الخارجيةق

 إصلل اربزيللا ة االفصللاح عللن الت ميللة المسللت امة فللى الشللركات وذلللك مللن خللالل  يوصوو  الباحووث -3
، أهميللةتقريللر م فصللل عللن التقللارير المميللة بللالقوائم الماليللة الختاميللة، لمللا مللا يمثللل لهللذا التقريللر مللن 

اللللل اخميين ) حيللللث يتمثللللل الطمللللب عمللللى تقللللارير الت ميللللة المسللللت امة فللللي حاجللللة أصللللحاب المصللللالح
 .لممعمومات عن ا  اء االجتماعي والبيئي لمشركات إلى جا ب ا  اء االقتصا   لها قوالخارجيين

ولية ئيجللللب عمللللى وزارة االسللللتثمار وهيئللللة سللللوق المللللال إصلللل ار معللللايير الم شللللر المصللللرة لمسلللل -4
حوكملللة الشلللركات والتلللي عملللى أساسلللها يلللتم تقيللليم الشلللركات فلللى المجلللاالت الثالثلللة )قواعللل  ومعلللايير 

 00ولية البيئيلللةق، والتلللي عملللى أساسلللها يلللتم اختيلللار أف لللل ئولية االجتماعيلللة، المسلللئالشلللركات، المسللل
 ق.ESG 30شركة )

ان  –وخصوصا شركات الم شر المصرة  –يجب عمى الشركات المسجمة بالبورصة المصرية  -5
تماعيلللللة ولية االجئت لللللع م شلللللرات أو مقلللللاييس خاصلللللة بقواعللللل  ومعلللللايير حوكملللللة الشلللللركات والمسللللل

 عمى الشركة والمستثمرين والعاممين والبيئة. أهميةولية البيئية، لما لهذ  الم شرات من ئوالمس

بج خلال عاملل هلام ومل ثر وشلامل عملى عمميلة تحسلين و لبط ا  اء الشلركات  يوص  الباحوث -6
ن، لملا لهلذا العاملل الهلام بابعلا   الثالثلة  التنميوة المسوتاامةالمالى فلى الشلركات، هلذا العاملل هلو ن 
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االقتصللا ية، االجتماعيللة، البيئيللة. باإل للافة الللى قواعلل  حوكمللة الشللركات تللاثيرًا هامللًا عمللى تحسللين 
 و بط ا  اء المالى لمشركات.

باهتملام الشلركات بلالب و  التاليلة والخاصلة بالم شلرات الفرعيلة لمم شلر المصلرة  يوص  الباحث -7
 المالى وهم: ا  اء و بطلها تاثيرا ايجابيًا عمى عممية تحسين  والتيالشركات،  مسئوليةل

 :بنوا قواعا ومعاييل حوامة ال لاات -أ

 .يوجد استقاللية وحيادية للمراجع الخارجي للشركة 

 مهامت  تأديتة متن يتتمكن المجلتس لكتي اإلدارة مجلتس لجتان بتشتكيل اإلدارة مجلتس يقوم 

 فعال. بشكل

 عن قوة ونزاهة مجلس ادارة الشركة. يتم االفصاح 

 .يتم االفصاح عن دليل الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات 

 حوكمتة لقواعتد للشتركة ببقتا   االستتراتيجي واإلرشتاد التوجيت  علتى اإلدارة مجلتس يعمتل 
 األسهم. حملة مصالح يحقق بما الشركات

 :ولية عا التنمية االجتماعيةئبنوا المس -ب

  للحصول على العميل ورضائ  واالحتفاظ ب .تسعى الشركة 

 .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

 :ية عا التنمية البيئيةولئبنوا المس -ج

 .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 

 الشركة الى تخفيض مشترياتها من المواد الكيميائية الغير قابلة لإلحالل. تسعى 
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 مراجع بالمغة العربيةال 
 اواًل: الكتب

 للمشةرو،، متتبةة االجتماعيةة والمسئولية البيئية التأثيرات عن عباس بدوى، المحاسبة محمد د. -3
 .4222الجامعية، اإلستندرية، الدار

 ثانيًا: الدوريات العممية

( إلدارة Bench markingأحمةةةد مشةةةام معةةةوا سةةةليم، واسةةةتادام أسةةةلو  ال يةةةاس الم ةةةارن   -3
التتلفةةة دعًمةةا لل ةةدرة التنالسةةية للمنشةةأةو، المجلةةة المتةةرية للدراسةةات التجاريةةة، تليةةة التجةةارة، جامعةةة 

 .4227العدد الثاني،  المنتورة، المجلد التاسع والعشرون،

أبةةو بتةةر عبةةد العديةةد، ودور المراجعةةة البيئيةةة نحةةو تحسةةين اادا  البيئةةيو، دراسةةة ت بي يةةة علةة   -4
من  ة حلوان التناعية، المجلة العلمية لتلية التجارة بنين، جامعة اادمر، العدد السابع والعشرون، 

4224. 

جالل العبةد، وو تةأثير المعلومةات الماليةة المنشةورة علة  أ سةعار ااسةةمح دراسةة حةدث بةالت بي   -5
جامعةةةةة  –علةةةة  سةةةةو  ااسةةةةةم السةةةةعودي وو مجلةةةةة تليةةةةة التجةةةةارة للبحةةةةوث العلميةةةةة ، تليةةةةة التجةةةةارة 

 .4227، 4اإلستندرية، المجلد ،العدد

المرتةةدي للمحاسةةبات المتعل ةةة بالر ابةةة  جيةةةان محمةةود عسةةماعيل، وأسةةس ععةةداد ت ةةارير الجةةةاد -6
 .4226 مايو(،  ;3-:عل  البيئةو، بحث م دم للجةاد المرتدي للمحاسبات، 

د. دتريةةا محمةةد التةةاد ، وو تحليةةل العال ةةة بةةين المعلومةةات المحاسةةبية المنشةةورة وأسةةعار أسةةةم  -7
ولةةةةةة لةةةةةي البورتةةةةةة ح دراسةةةةةة ت بي يةةةةةة علةةةةة  بورتةةةةةة ااورا  الماليةةةةةة الوحةةةةةدات اال تتةةةةةادية المتدا

 .2;;3باإلستندرية وو ، مجلة التجارة والتمويل ، تلية التجارة ، جامعة  ن ا، العدد الثاني ،
د. عفةةت أبةةو بتةةر محمةةد التةةاوي، نمةةوصج م تةةرح ل لتةةاح المحاسةةبي عةةن ت ةةارير االسةةتدامةح  -8

للبحةوث العلميةة، تليةة التجةارة، جامعةة اإلسةتندرية، العةدد الثةاني، دراسة ت بي ية، مجلة تلية التجارة 
 .4233، يوليو :6المجلد 

البيئةةةةي واالجتمةةةةاعي لت يةةةةيم عسةةةةةامات د. محمةةةةد عبةةةةاس بةةةةدوى، نمةةةةاصج م ترحةةةةة ل يةةةةاس اادا   -9
المنشةةات لةةي مجةةال التنميةةة المسةةتدامة، مجلةةة تليةةة التجةةارة للبحةةوث العلميةةة، تليةةة التجةةارة، جامعةةة 

 .4233، يوليو :6اإلستندرية، العدد الثاني، المجلد 
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د. وميبةةةةة م ةةةةدم، ا تتةةةةاديات البيئةةةةة و المسةةةةئولية االجتماعيةةةةة ، موسةةةةوعة اال تتةةةةاد والتمويةةةةل  -:
 .;422اإلسالمي، الجدائر، 

رضا عبراميم تالح، والمحتةوي المعلومةاتي ل ائمةة التةدل ات الن ديةة وأثةرق علة   ةرارات االسةتثمار  -;
 .:422والتمويلو، المجلة العلمية لال تتاد والتمويل، تلية التجارة، جامعة  ن ا، المجلد الثالث، 

سماسةةم تامةةل، ودراسةةة تحليليةةة لمةةدى اسةةتجابة  ةةر  وأسةةالي  المحاسةةبة اإلداريةةة للت يةةرات لةةي  -32
  تحسةين اادا  المةالي للوحةدة اال تتةادية ة دراسةة ميدانيةةو، مجلةة بيئةة التتةنيع الحديثةة وأثرمةا علة

 .4227الفتر المحاسبي، العدد الثاني، السنة التاسعة، 

سمير تامل عيس ، و العال ة بين اادا  البيئي واإللتاح البيئي مةن منوةور نوريةة الوتالةة ة  -33
لبتةةرولو، مجلةةة الدراسةةات الماليةةة دراسةةة ت بي يةةة علةة    ةةا، التةةناعات التيماويةةة وتةةناعة ال ةةاد وا
 .4222والتجارية  يوليو(، تلية التجارة، جامعة ال امرة، لر، بني سويف، 

لبية الناتجةةةة عةةةن عممةةةال التتةةةاليف البيئيةةةة لةةةي المنومةةةات تةةةفا  محمةةةد سةةةرور، وا ثةةةار السةةة -34
 45-43التةةةناعية ووسةةةائل عالجةةةةاو المةةةاتمر الةةةدولي الثالةةةث للتنميةةةة والبيئةةةة لةةةي الةةةو ن العربةةةي، 

 .4228مارس، مرتد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة أسيو ، 

إلدارة نحةو اسةتادام ، ودور المحاسبة اإلدارية البيئية لةي ترشةيد  ةرارات اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -35
التتنولوجيةةةا النويفةةةة ا منةةةة بيئًيةةةا لةةةدعم ال ةةةدرة التنالسةةةية لمنومةةةات ااعمةةةال، المجلةةةة العلميةةةة لتليةةةة 

 .4225التجارة، جامعة اادمر، لر، البنات، ال امرة، العدد الحادي والعشرون، يوليو، 

 عةةا ف محمةةد احمةةد احمةةد، تحليةةل معةةدي ال ةةوائم الماليةةة اثةةار ممارسةةات التنميةةة المسةةتدامة -36
والحوتمةةةة علةةة  ماشةةةرات اسةةةتدامة اادا  بةةةالت بي  علةةة  الشةةةرتات المسةةةجلة بالبورتةةةة المتةةةرية، 

 .4235، 3المجلة الدولية للمحاسبة والمراجعة، تلية التجارة، جامعة بني سويف، العدد ر م 

 ال ةرارات اتاةاص مجةال لة  البيئيةة التتةاليف ودور أمميةة " ، اشةبة ماشةم أبةو بةن العةال عبةد -37
 التجارة، تلية ، والتمويل للتجارة العلمية المجلة ، " السعودية للمنشآت م ترح مدال – وت ييم اادا 

 .4224االول،  العدد االول، الملح  جامعة  ن ا،

عنايةةات حامةةد، وتفعيةةل دور نوةةم المحاسةةبة واإلدارة البيئيةةة لتح يةة  التنميةةة المسةةتدامةو، مجلةةة  -38
 .4225الدراسات والبحوث التجارية، تلية التجارة، بنةا، جامعة الد ادي ، العدد الثاني، 
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 الماليةة للشةرتات الت ةارير لة  الت ةوعي البيئةي االلتةاح"  سةالمة الرحيلة ، بةن عةوا -39
 و لال تتاد المجلة العلمية ،"  سابك(  ااساسية للتناعات السعودية الشرتة السعودية، المساممة
 .4227الثالث، العدد شمس، عين جامعة التجارة، تلية التجارة،

لتحةةةةةي رد ، وت ةةةةةوير النمةةةةةوصج المحاسةةةةةبي ل يةةةةةاس وت يةةةةةيم اادا  لةةةةةي الوحةةةةةدات اال تتةةةةةادية  -:3
والادميةةةةو، مجلةةةة تليةةةة التجةةةارة للبحةةةوث العلميةةةة  سةةةبتمبر(، جامعةةةة اإلسةةةتندرية، المجلةةةد ااربعةةةون، 

 .4225العدد الثاني، 

محمد حسن عبةد العوةيم، ودراسةة تحليليةة لةلد  المحاسةبي المتعلة  بالمحاسةبة عةن التتةاليف  -;3
ح عنةا لي ال وائم المالية مع الت بي  عل    ا، التناعات التيماوية لي جمةوريةة البيئية واإللتا

 .4225متر العربيةو، الدراسات والبحوث التجارية، ببنةا، العدد ااول، السنة الثالثة والعشرون، 

نوريةة ت بي يةةو، الةا  محمد عبد الحميد، ونحو ع ار لتري للمحاسبة اإلداريةة البيئيةة ة دراسةة  -42
جديةةدة للدراسةةات التجاريةةة  ينةةاير ة عبريةةل(، تليةةة التجةةارة، جامعةةة المنوليةةة، العةةددان ااول والثةةاني، 

 .4228السنة الثامنة عشرة، 

ناديةةة راضةةي،  ودمةةا ماشةةرات اادا  البيئةةي لةةي ب ا ةةة اادا  المتةةوادن لتفعيةةل دور منومةةات  -43
ااعمةةةةال لةةةةي التنميةةةةة المسةةةةتدامةو، مجلةةةةة العلةةةةوم اال تتةةةةادية واإلداريةةةةة  ديسةةةةمبر(، المجلةةةةد الواحةةةةد 

 .4227والعشرون، العدد الثاني، 

، ومسةاممة الةنوم المحاسةبية لةي الت ريةر واإللتةاح عةن اادا  البيئةي لمنومةات  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -44
 .4223ااعمالو، المجلة العلمية  ديسمبر(، تلية التجارة، جامعة اادمر، لر، البنات، 

للمسةةةةةاممة لةةةةةي التنميةةةةةة  ، ونحةةةةةو ت ةةةةةوير منوومةةةةةة المحاسةةةةةبة اإلداريةةةةةة البيئيةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -45
المستدامةو، مجلة الدراسات المالية والتجارية  يوليو(، تلية التجارة، جامعة ال امرة، لر، بني سويف، 

 .4225العدد الثاني، 

نعيم لةيم، والتتاليف البيئيةة االسةتثمارية وأثرمةا علة  معلومةات ال ةوائم الماليةةو، مجلةة البحةوث  -46
 .:422التجارية  يناير(، تلية التجارة، جامعة الد ادي ، المجلد الثالثون، العدد ااول، 

نةةة  الا يةة ، واسةةتادامات نوةةةم المعلومةةات لةةي عدارة التةةوارث البيئيةةةة بةةالت بي  علةة  تةةةوث  -47
مةوا  ال ةامرة التبةرى  السةحابة السةودا (و، مجلةة البحةوث اإلداريةة  أبريةل(، أتاديميةة السةادات للعلةوم 

 .4229اإلدارية، مرتد االستشارات والبحوث والت وير، العدد الثاني، السنة الاامسة والعشرون، 
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مشةةةام حسةةةن عةةةواد،و دور مةةةنةا الحةةةدث لةةةي  يةةةاس اامميةةةة لحةةةدث تجدئةةةة ااسةةةةم وتحسةةةين  -48
 –دراسةةةة ت بي يةةةة وو المجلةةةة العلميةةةة ل  ةةةا، تليةةةات التجةةةارة  المحتةةةوى المعلومةةةاتي للت ةةةارير الماليةةةة ح
 .:422جامعة اادمر ، العدد الثالث ،يوليو، 

س حسةةةةن ع ةةةةل ، د. جمةةةةال علةةةة  محمةةةةد، و  يةةةةاس مسةةةةتوى عدراك المسةةةةتثمرين للمحتةةةةوى يةةةةون -49
ح دراسةةةةة ESGالمعلومةةةةاتي للماشةةةةر المتةةةةري للمسةةةةئولية االجتماعيةةةةة والبيئيةةةةة وحوتمةةةةة الشةةةةرتات 

دارة ااعمةةال   –جامعةةة حلةةوان  –عاتباريةةة وو مجلةةة الدراسةةات والبحةةوث التجاريةةة وو ، تليةةة التجةةارة وا 
 .4232بع، ملح  العدد الرا

 ثالثًا: الرسائل العممية

 ةةوير م ةةايس المراجعةةة الدااليةةة للولةةا  باحتياجةةات مراجعةةة الجةةودة عينةةاس متةة ف  سةةليمان، وت -3
الشاملة لي المنشآت التناعية ة تحليل  ياسي متعدد المت يةراتو، رسةالة دتتةوراق  يةر منشةورة، تليةة 

 .4227التجارة، جامعة ال امرة، 

  تحسةين  يةاس اادا  تةاني سامي احمد محمد، ت ييم دور أسالي  المحاسبة اإلدارية البيئيةة لة -4
 .4233المال  لمنشات ااعمال، رسالة ماجستير  ير منشورة، تلية التجارة، جامعة ال امرة، 

جمال عبد الحميد، وت وير نوةم معلومةات المحاسةبة البيئيةة ا ةراا ترشةيد ال ةرارات اإلداريةةو،  -5
 .4225ف، رسالة دتتوراق  ير منشورة، تلية التجارة، جامعة ال امرة، لر، بني سوي

االةةةد تةةةالح بةةةن علةةة  ال مةةةاس، اثةةةر ت بيةةة  حوتمةةةة الشةةةرتات علةةة  ال يةةةد والتةةةداول للشةةةرتات  -6
المسةةاممة لةة  سةةو  المةةال السةةعودي، رسةةالة ماجسةةتير  يةةر منشةةورة، تليةةة التجةةارة، جامعةةة ال ةةامرة، 

4233. 

مة البيئيةة والمةنيةة مةن اةالل اسةتادام مةدال داليا رضا، والمحاسبة عن تتةاليف وتح ية  السةال -7
التتاليف عل  أساس اانش ة  دراسة ت بي ية(و، رسالة ماجستير  ير منشورة، تلية التجارة، جامعة 

 .4226عين شمس، 
 للوحدات اال تتادية البيئية وااللتدامات للتتاليف المحاسبي ال ياس المرسي محمد، السيد رحا  -8
 .4229اإلستندرية،  جامعة التجارة، تلية منشورة،  ير ماجستير سالةر  وت بي ية، تحليلية دراسة –
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ردان حسين، والتتامل بةين أسةلو   يةاس اادا  المتةوادن واادوات الحديثةة إلدارة التتلفةة بةةدف  -9
تحسين اادا ة دراسة ت بي ية عل    ا، تتنيع المنتجات الدراعية لي سورياو، رسةالة دتتةوراق  يةر 

 .4229التجارة، جامعة عين شمس، منشورة، تلية 

أسالي  ت وير اادا  المحاسبي لةي مت ف ، واستادام منةا عدارة ال يمة لت وير  محمد سحر -:
مشروعات البنيةة ااساسةية لةي ج.م.، ة دراسةة ميدانيةةو، رسةالة دتتةوراق  يةر منشةورة، تليةة التجةارة، 

 .;422جامعة عين شمس، 

عا ف، وت وير ال ياس المحاسبي للدا  لي ضو  العال ات الوتاليةو، رسةالة ماجسةتير شيرين  -;
 .4224 ير منشورة، تلية التجارة، جامعة ال امرة، 

البيئيةةة  بالتشةةريعات التدامةةا عةن الشةرتات علتةاح علة ، أثةر متة ف  محمةةد عايةدة -32
 ااورا  ببورتةة م يةدة شةرتات علة  ت بي يةة دراسةة أسةةمةا مةع لة  سةتثماراال علة  واالجتماعيةة

 .4233المترية، رسالة ماجستير  ير منشورة، تلية التجارة، جامعة اإلستندرية،  المالية

 البيئةي اإللتةاح مسةتوى عل  الشرتات حوتمة اليات تفعيل محمد، أثر اميس محمد عمرو -33
المترية، رسالة ماجستير  ير  بالبورتة الم يدة الشرتات بعا عل  ت بي ية دراسة االاتياري مع

 .4233ندرية، منشورة، تلية التجارة، جامعة اإلست

 بةين االاتيةاري االلتةاح درجةة لة  النسةبية االاتاللةات محمةد الفةول  ، حسةن جةابر لاي ةة -34
 رسةالة ت بي يةة، دراسةة المةال رأس تتلفةة علة  وأثرمةا الماليةة ااورا  بورتةة لة  الشرتات المسجلة

 .4227اإلستندرية،  التجارة، جامعة  ير منشورة، تلية ماجستير

 االجتماعيةة للمسةاولية التةناعية ااعمةال منومةات تبنةي ياسةين، وا ةع محمةد عةا ف محمةد -35
 ااردنية البشرية اادوية تناعة شرتات لي الووائف الرئيسية مديري من عينة ارا  ةت بي ي دراسة

العليةا،  للدراسةات ااوسة  الشر  والمالية، جامعة اإلدارية العلوم تلية ,ماجستير  ير منشورة رسالة,
 .:422ااردن، 

منةةة  سةةةليمان محمةةةود شةةةبل، ماشةةةر م تةةةرح ل لتةةةاح عةةةن الممارسةةةات ال ياسةةةية للحوتمةةةة مةةةع  -36
الت بيةة  علةة  بعةةا الشةةرتات المتةةرية الم يةةدة لةةي البورتةةة، رسةةالة ماجسةةتير  يةةر منشةةورة، تليةةة 

 .:422لتجارة، جامعة اإلستندرية، ا
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نانسةةي نةةاجح، والبعةةد البيئةةي للمحاسةةبة اإلداريةةةو، رسةةالة ماجسةةتير  يةةر منشةةورة، تليةةة التجةةارة  -37
دارة ااعمال، جامعة حلوان،   .4226وا 

 أخرى: رابعاً 

أحمةةةةةد لر لةةةةةي محمةةةةةد، واسةةةةةتادام محاسةةةةةبة اإلدارة البيئيةةةةةة ا ةةةةةراا دراسةةةةةات الجةةةةةدوى البيئيةةةةةة  -3
شئون البيئة، ودارة الدولة لشئون البيئةة، ال ةامرة، لمشروعات ععادة تدوير المالفات الدراعيةو، جةاد 

4224. 

و نيةةةة للتنميةةةة المسةةةتدامةح وثي ةةةة ع ةةةار  اللجنةةةة الو نيةةةة للتنميةةةة المسةةةتدامة، ونحةةةو عسةةةتراتيجية -4
اإلسةةتراتيجية الو نيةةة للتنميةةة المسةةتدامة ومنةجيةةة ععةةداد الماشةةرات لةةةاو، ودارة الدولةةة لشةةئون البيئةةة، 

 .4229رئاسة مجلس الودرا ، جمةورية متر العربية، 

ح عنةةا المرتد المتري لمسئولية الشرتات، وو  يةاس ممارسةات المسةئولية االجتماعيةة واإللتةا -5
ح نحةةةةو بيئةةةةة تنالسةةةةية مسةةةةتدامةوو المةةةةاتمر السةةةةنوي الثالةةةةث للمسةةةةئولية االجتماعيةةةةة للشةةةةرتات، ودارة 

 .4232االستثمار ، ال امرة ، مارس، 

 ح 4234الةيئة العامة للر ابة المالية، المرتد المتري لمساولية الشرتات،  -6

http://www.ecrc.org.eg/Index_AR.aspx 

 يةةة لةةي تنفيةةص ت ريةةر اامةةين العةةام للمةةم المتحةةدة،، والت ةةدم المحةةرد حتةة  تارياةة  والث ةةرات المتب -7
ال مةةةة الرئيسةةةية لةةةي ميةةةدان التنميةةةة المسةةةتدامة، وتحليةةةل المواضةةةيع الم روحةةةة لةةةي نتةةةائا مةةةاتمرات 

أيةةةةار / مةةةةايو  ;3 -39المةةةةاتمرو، اللجنةةةةة التحضةةةةيرية لمةةةةاتمر اامةةةةم المتحةةةةدة للتنميةةةةة المسةةةةتدامة، 
4232. 

المرتةةدي للمحاسةةبات المتعل ةةة بالر ابةةة  جيةةةان محمةةود عسةةماعيل، وأسةةس ععةةداد ت ةةارير الجةةةاد -8
 .4226 مايو(،  ;3-:عل  البيئةو، بحث م دم للجةاد المرتدي للمحاسبات، 

د. لةةةةااد محمةةةةد عيسةةةة ، وو المسةةةةئولية االجتماعيةةةةة لل  ةةةةا، الاةةةةا  لةةةةي متةةةةر ح دراسةةةةة حالةةةةة  -9
ت بي يةةةةةة ل يةةةةةاس وت يةةةةةيم المسةةةةةئولية االجتماعيةةةةةة للشةةةةةرتات وو المةةةةةاتمر السةةةةةنوي الثالةةةةةث للمسةةةةةئولية 

 .4232للشرتات، ودارة االستثمار ، ال امرة ،  االجتماعية
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 التجار  بعا:متر لي المال لرأس االجتماعية المسئولية ,لااد ياسمين. ، د د.نةال لم ربل -:
 .:422، ال امرة، سبتمبر :35اال تتادية، ور ة عمل ر م  للدراسات المتري المرتد ,الدولية

ية ااوليةة بةالت بي  علة  عادل عبد الفتاح الميةةي، وو المحتةوى المعلومةاتي للمعلومةات المحاسةب -;
سةةو  ااسةةةةم السةةعودي ح دراسةةةة عاتباريةةة وحديثةةةة وو النةةدوة الحاديةةةة عشةةرة لسةةةبل ت ةةوير المحاسةةةبة 

 .4228بعنان دور المعلومات المحاسبية لي تنشي  سو  ااورا  المالية ، 

عبةةةد الومةةةةا  نتةةةةر علةةةة ، وع ةةةةار م تةةةةرح لمراجعةةةةة مةةةةدى التةةةةدام الشةةةةرتات الم يةةةةدة بالبورتةةةةة  -32
والتحديات والت لعات،  تلية التجارة، المترية ب واعد الحوتمةو، ماتمر أسوا  المال العربيةح الوا ع 

 .4229جامعة اإلستندرية، 

حامةد الشةمري، دور لجةان المراجعةة لةي تفعيةل حوتمةة الشةرتات المسةاممة بالمملتةة  بةن عيةد -33
الثانيةةة عشةةرة لسةةبل ت ةةوير المحاسةةبة لةةي المملتةةة العربيةةة السةةعودية، تليةةة العربيةةة السةةعودية، النةةدوة 

 .4232عدارة ااعمال،  سم المحاسبة، جامعة الملك سعود، 

تاترين ملبلينغ، وااةرون، دليةل تأسةيس حوتمةة الشةرتات لةي اال تتةاديات الناميةة والتةاعدة  -34
 .4224واالنت الية، مرتد المشروعات الدولية الااتة، ال امرة، 

 مجةال لةي والتنميةة اال تتةادي التعةاون منومةة مرتةد المشةروعات الدوليةة الااتةة، مبةاد  -35
 .4226دولية الاا ، ال امرة، الشرتات، مو ع مرتد المشروعات ال حوتمة

 .4228لسنة  456،  رار ودير االستثمار ر م 4228معايير المحاسبة المترية،  -36

 مةةةةاني الحةةةةوراني، وحاتميةةةةة الشةةةةرتات ومسةةةةاوليتةا االجتماعيةةةةة لةةةةي ضةةةةو  مسةةةةتجدات اادمةةةةة -37
اال تتةةةةةةةادية العالميةةةةةةةة الرامنةةةةةةةة ، المةةةةةةةاتمر الثةةةةةةةان ح موا نةةةةةةةة الشةةةةةةةرتات والماسسةةةةةةةات والمسةةةةةةةاولية 

 .;422االجتماعيةو، مرتد ااردن الجديد للدراسات، تنعا .، ااردن، 

اسبة المترية، معيار المحاسبة المتري ااولح عةرا ال ةوائم ودارة االستثمار، ومعايير المح -38
 .4228، الم ابع ااميرية، ال امرة، 4228لسنة  465الماليةو، رار ودير االستثمار ر م 

ودارة االسةةةةتثمار، دليةةةةل  واعةةةةد ومعةةةةايير حوتمةةةةة الشةةةةرتات بجمةوريةةةةة متةةةةر العربيةةةةة، مرتةةةةد  -39
 .4233المديرين المترى، ال امرة، النساة المعدلة، مارس 
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ودارة الدولة لشئون البيئة، ومجاالت العمل البيئي لي متر واإلنجادات الرئيسية اةالل ينةاير،  -:3
 .4228جةاد شئون البيئة، نولمبر
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 البـحـث ــــقالحــم



 
 كهَت انتجبرة

 انزيٛم انفبظم / انزيٛهة انفبظهة

 ،تحٛة غٛبة ٔبعذ

 درجة دراسة عهًٛة عًهٛة نهحصٕل عهٗ جًبل كبيم يحًذ /انببحث ٚعذ 

لَبش أحر تطبَك انًؤشر انًصرً نًطئونَت  " :بعُٕاٌ دكتٕر انفهسفة فٗ انًحبسبة

عهي أدكبو وأحره انشركبث عن انتنًَت انًطتدايت فٌ ضبط األداء انًبنٌ 

  " انًطتخًرٍن فٌ ضوق األوراق انًبنَت انًصرى

أثببز  لٛببب  يببذٖ ٔتتطهببت تهببد انذراسببة اجببزاء استمصبببء انٓببذ  يُببّ انتٕ ببم انببٗ -

انعببػ عهٗ عًهٛة انًؤشز انًصزٖ نًسئٕنٛة انشزكبت عٍ انتًُٛة انًستذاية تطبٛك 

 .األٔراق انًبنٛة انًصزٚةنهشزكبت انًذرجة فٗ بٕر ة داخم انمٕائى انًبنٛة  انًبنٗ

اعبذاد حتٗ ٚتسبٍ  استٛفبء ْذا االستمصبء َحٕنذا َزجٕ يٍ سٛبدتكى انتكزو ببنتعبٌٔ  -

 .ْذِ انشزكبتفٗ  بحث عهًٙ يثًز ٚأخذ فٙ اعتببرِ يتغٛزات انٕالع انعًهٙ

ْذا َٔحٛػ سٛبدتكى عهًبً بأٌ انمبئًة لذ بذأت بتٕظبٛ  بعبط انًفببْٛى انتبٙ تتُبٔنٓبب  -

عٍ انتًُٛة انًستذاية ٔانًؤشز انًصزٖ نًسئٕنٛة بعط انًفبْٛى انًحبسبٛة ) اسةانذر

االتفبق عهبٗ يفٓبٕو ٔاحبذ نهعًهٛببت  ، ٔانٓذ  يٍ عزض ْذِ انًفبْٛى ْٕ (انشزكبت

 .انذراسة ْذِ تُبٔنّانذ٘ تٔ انًستخذية

 وتفضهوا بمبول فبئك االدتراو

 

 عهي انبذج َنانًشرف  

 

 اندكتور                                    األضتبذ   

 ضَد عبد انفتبح صبنخ

 وكَم انكهَت نهدراضبث 

    ثوانبذوانعهَب    

 اإلضًبعَهَتجبيعت  –كهَت انتجبرة 

 اندكتور االضتبذ                  

 ادًد زكي يتوني               

 رئَص لطى انًذبضبت             

 جبيعت اإلضًبعَهَت - كهَت انتجبرة      

          



 ممخص عام
 :بالتنمية المستدامة يقصد
تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إىدار حقوق األجياال القادةاة  اي الحيااة  اي ةالاتو     "   

 ." يقل عن الةالتو  الذي نعيش  يو
 :(أساسية أبعاد 3التنمية المستدامة ) أبعاد
الةجال بالةحا ظاة علاا البيةياةى ا  التاي تعلاد علاا د  تتعادي ويتعلق ىذا : البعد البيئي -   

 . الةخلفات قدرة االتيعاب البيةة لتلك الةخلفات دو تضر بقدرتيا علا ا التيعاب ةالتقبال
وياادور جااوىر ىااذا الةجااال حااول تعظاايم ر اىيااة الةجتةاا  ةاان خااالل تحقيااق : البعددد اتصتصددادي -

 للةوارد الطبيعية .اللفاءة ا قتصادية با التخدام األةثل 
ةااان خاااالل تحقياااق العدالاااة ا جتةاعياااة  اااي ويتحقاااق ىاااذا البعاااد ةااان خاااالل  :البعدددد اتاتمددداعي -

ةجاااا ت الحصاااول علاااا الخااادةات الصاااحية والتعليةياااة ووضااا  الةعاااايير األةنياااة واحتااارام حقاااوق 
 .اإلنالان

 :مراحل( 3مراحل تطبيق التنمية المستدامة )
ى وىو الحد األدنا لتحقيق ا التداةةى ويقصد بتلاك بالةرحلاة اناو اتلتزام ي  الةرحلة األولاتتةثل 

ينبغي علا الشرلات دن تلتزم للقوانين واللواةح والتشريعات الوطنية والدولياة الةتفاق عليياا للحفااظ 
 علا البيةة.

ى ويتضااةن ذلااك دن الشاارلات يجااب دن تلااون لاادييا عدددم اراددرار ااي  الةرحلااة الثانيااةوتتةثاال    
لااوعي اللااا ي بقاادرتيا علااا خلااق  ثااار بيةيااة واجتةاعيااة واقتصااادية حقيقيااة وةحتةلااةى وبناااء علااا ا

جااراءات للحااد ةاان ا  ضاارر يةلاان دن  ىاذا الااوعي ينبغااي علااا الشاارلات وضاا  وتنفياذ الياالااات وان
 & ISO 14000) 03110و  03111ينتج عن عةلياتيا التشغيليةى علا البيل الةثال ا يزو  

14001.) 
ى وىذه الةرحلة تتجاوز ا لتزام وعدم األضارارى بةعناا دن اتستدامة ي  الةرحلة الثالثةوتتةثل    

الشاارلات يةلاان دن تالاااىم  ااي تحقيااق ا الااتداةة علااا الةالااتو  الااوطني ةاان خااالل ا نخااراط  ااي 
ا التثةار ا جتةاعي والحوار ة  دصحاب الةصاالحى والعةال علاا تحقياق التلاةال باين األىادا  

  قتصادية والبيةية وا جتةاعية.ا
 :لمؤشر المصري لمسئولية الشركاتامفيوم  -
ى وةرلاز الةاديرينى الةعشار الةصاري لةالاةولية دطلقت ىيةة الرقاباة الةالياة والبورصاة الةصارية   

قاااام ةرلاااز الةاااديرين ى  حياااث 1101 -1100الشااارلات والاااذي يبااادءا تطبيقاااو عااان العاااام الةاااالي 
الةصااري لةالااةولية الشاارلاتى وةعالالااة "الااتاندارد دنااد بااورز" وشاارلة لريالاايلى الةصااريى الةرلااز 

 المسدددئولية اتاتماعيدددةو بالبيئدددةبإعاااداد الةعشااار الخااااص  وبالتعااااون ةااا  البورصاااة الةصااارية



والثااني علاي ةالاتوي  وان ريقياا. ويعتبر ىذا الةعشر األول ةن نوعو  ي الةنطقة العربياة الحوكمةو
بإصدار ةعشر للبيةة والحولةة والةالاةولية ا جتةاعياة  1112 ي يناير اليند  العالمى حيث قاةت

دنااد  دالااتاندار وقااد لااان ىااذا الةعشاار األول ةاان نوعااو  ااي العااالمى وقااام بإعااداده ةعالالااة  ىللشاارلات
 بورز بالتعاون ة  شرلة ةحلية تالةا لرياليل.

بااورز" الدوليااة بالتعاااون ةاا   دنااد دالااتاندار ويقااوم الةعشاار الجديااد الااذي تقااوم باحتالااابو ةعالالااة "   
 EGX 100ةعشار  اا   -ةرلز الةديرين والبورصة الةصرية بترتيب الشرلات الةقيادة بالبورصاة

المسددئولية والحفدداظ عمددي البيئددة و مدددي التزاميددا بقواعددد الحوكمددةةاان حيااث  -بشاالل الاانوي 
 21لاا الاذي يضام دع EGX 30ةعشار  -شرلة  21ثم يتم اختيار د ضل  اتاتماعية لمشركات

للةعشر و قًا لترتيب ىذه شرلة ةن حيث الاليولة والنشاط. التي تدخل  ي احتالاب القيةة النياةية 
 .وتتغير قيةة الةعشر لحظيًا دثناء التداول الشرلاتى

  :لمسئولية الشركاتمحتويات المؤشر المصري  -

 البيئددةو الحوكمددةعلااا الةعلوةااات التااي تتيحيااا الشاارلات عاان ةةارالااات  ESGيعتةااد ةعشاار    
بشااالل اختيااااري.  البياناااات التاااي تفصاااح عنياااا الشااارلات ىاااي الةرجعياااة المسدددئولية اتاتماعيدددة و

الوحياادة  ااي قياااس الةعشاارى و  يااتم اللجااوء للشاارلات للحصااول علااا دي ةعلوةااات إ   ااي حالااة 
ن وجااود ةعلوةااات الاالبية كياار ةعلاادة عاان الشاارلة يركااب القاااةةين بإعااداد الةعشاار  ااي التحقااق ةاا

 ةد  صحتيا. ويتلون ةن شقين ىةا ةالتو ى 
 : الحولةة. ارولالمستوى 
 .الةالةولية ا جتةاعية والبيةة: الثانىالمستوى 

 :اشركات أىمية المؤشر المصري لمسئولية -
يةلن االتخدام الةعشر  ي قياس حجام الةعلوةاات التاي تتيحياا الشارلات ةان خاالل اإل صاا   -0

ى وبالتاالي تحالاين المسدئولية اتاتماعيدةو البيئةو الحوكمةا ختياري عن ةةارالاتيا  يةا يخص 
 اإل صا  والشفا ية  ي التقارير الةالية. 

ةاعي دو بيةاي نااتج عان قارار  اردي قاد يعتبر الةعشر ضةان د  يلون قيام الشرلة بدور اجت -1
نةاا يلاون للقارار انعلااس إيجاابي علاا دعةاال الشارلة وربحيتياا  يتغير بتغير الفارد دو الظارو ى وان
والةعتيا بالالوق ةةا يعني دن الشرلة الو  تلتزم بالبعد ا جتةااعي  اي لا اة قراراتياا  اي األجال 

 الشرلة. الطويل لةا لذلك ةن انعلاس إيجابي علا نتاةج دعةال
يالاااااىم الةعشاااار  ااااي زيااااادة رو  الةنا الااااة بااااين الشاااارلات  ااااي إطااااار احتاااارام قواعااااد الةالااااةولية  -2

ا جتةاعية للشرلات )احترام حقوق البيةةى واحترام حقوق اإلنالانى واحترام حقوق العاةلينى والبعاد 
 عن دي ةعاةالت بيا شبية  الاد(.

 



 البيانات الشخصيةالقسم ارول: 
 )اختيارى(: دددددددددددددددددددددددداتسم  -1
 اسم الشركة )اختيارى(: دددددددددددددددددددددد -2
 الوظيفة: ددددددددددددددددددددددد -3

 -( أيبو اإلجببت انتٌ ٍتى اختَبرهب : √انًرجو ين ضَبدتكى وضع عاليت ) 
 عدد سنوات الخبرة : -4

  سنوات                 5خبرة اصل من 

  سنوات    11إلى  5خبرة من 

  سنوات  11خبرة أكثر من 

 ددد: دددددددددددددددددددالمؤىالت العممية -5
 البكالوريوس                          دبموم الدراسات العميا     

 المااستير                             الدكتوراه  
 د: ددددددددددددددددددددددحاصل عمى شيادات أخرى

 القطاع الذي تنتمي إلية الشركة: دددددددددددددددددد -6
      الكيماويات                                  البنوك  
  الغاز والبترول                             تصاتتات 

  التشيد والبناء                      الرعاية الصحية واردوية
      استثمارات مالية شركات صناعية                      

 : ددددددددددددددددددددصطاعات أخرى   

 

 

 

 



 :المتغيرات ارساسية :الثانيالقسم 

 

 
والمسئوليات والميدام واتصصداحات الواادح تحقيقيدا صدى  اردواراتتى عدد من اوًت: 

عمددى مددا  (ظدل تطبيددق صواعددد ومعددايير حوكمددة الشدركاتو والرادداء وادد  عالمددة )
 يواصق دراة التطبيق صى شركتكم.

 طبقلد   للشلرة  االسلتراتيج  واإلرشلدد التوجيل  علل  اإلدارة مجلل  يعمل  -1

 .األسهم حمل  مصدلح يحقق بمد الشرةدت حوةم  لقواعد

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 االسلتثمدرات بمخلدطر بيدن المستثمرين عل  بشفدفي  اإلدارة مجل  يطرح -2

 .الشرة  لهد تتعرض قد الت 

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 ملن يلتمةن المجلل  لةل  اإلدارة مجلل  لجدن بتشةي  اإلدارة مجل  يقوم -3

 فعد . بشة   مهدم تأدي 

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

يقوم مجل  اإلدارة بوضع نظدم قوى للمراجع  الداخلي  وذلك بدلتعلدون ملع  -4

 لجن  المراجع  الموجودة بدلشرة  )ان وجدت(.

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 
 
 

 برجبء تذدٍد اندرجت انفعهَت نتطبَك انعنصر يذم االختَبر 



 قوي  ومستقل  عن مجل  ادارة الشرة . القدئم  بدلشرة  مراجع اللجن   -5

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 .(IFRS) التقدرير المدلي عداد أل المحدسبي  معدييردلتلتزم الشرة  ب -6

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 يتم االفصدح عن سيدسدت وإجراءات نظدم البالغدت داخ  الشرة . -7

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 مةدفح  الرشوة والفسدد.يتم االفصدح عن سيدسدت وإجراءات  -8

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 يتم االفصدح عن سيدسدت وإجراءات منع التجدرة بدلمعلومدت الداخلي .  -9

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

      

طبقللد لمبللددك حوةملل   ونزاهلل  مجللل  ادارة الشللرة يللتم االفصللدح عللن قللوة  -11

 .الشرةدت

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 يتم االفصدح عن دلي  الممدرسدت الجيدة لحوةم  الشرةدت. -11

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 



 مجل  اإلدارة وفعدلي  لجدن . أعضدء االفصدح الةدف  عنيتم  -12

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 يوجد استقاللي  وحيددي  للمراجع الخدرج  للشرة . -13

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق  مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

و عنيا واتصصاحاتبالتنمية اتاتماعية اتتى عدد من من الاوانح المرتبطة  ثانيًا:
 ( عمى ما يواصق دراة التطبيق صى شركتكم.والرااء وا  عالمة )

تحدداصظ الشددركة عمددى امددن وصددحة المددوظفين مددن خددالل دعددم سياسددات وصواعددد الرعايددة  -0
 .الصحية

مواصدددددددق غيدددددددر   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

تسدداىم الشددركة صددى تنميددة الماتمدد  المحمددى مددن خددالل دعددم مبددادرات القطدداعين العددام  -2
 .لمتنمية الماتمعية والخاص

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 لدى الشركة سياسات وااحة صيما يتعمق باتستثمارات صى الماتم . -3

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 تسعى الشركة الى تنمية ميارات الموظفين من خالل برامج التطوير الوظيفى. -4

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق    مواصق بشدة
 مطمقاً 

         



 ذات العالصة عند اتخاذ صراراتيا. ارطرافتراعى الشركة مصالح امي   -5

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 تقوم الشركة بنشر تقارير المسئولية اتاتماعية لمشركات. -6

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 المعمومات عنيا عبر شبكة اتنترنت.تقوم الشركة بزيادة تدصق  -7

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 الدراسات اتستقصائية لتقييم دراة راا العمالء. بإاراءتقوم الشركة  -8

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 لمحصول عمى العميل وراائو واتحتفاظ بو.تسعى الشركة  -9

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 تسعى الشركة الى زيادة المبالغ المنفقة عمى تدريح وتطوير الموظفين. -11

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 
 



 الشركة باإلصصاح عن مدى التزاميا بالموائح والتشريعات اتاتماعية.تقوم  -11

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

تقددوم الشددركة باإلصصدداح عددن مدددى التزاميددا بالسياسددات اتاتماعيددة ونظددم وبددرامج   -12
 الحماية اتاتماعية الخاصة بيا.

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 تقوم الشركة باإلصصاح عن التبرعات الخاصة بيا الى الماتم . -13

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

و عنيددا واتصصدداحات بالتنميددة البيئيددةاتتددى عدددد مددن مددن الاوانددح المرتبطددة  ثالثددًا:
 ( عمى ما يواصق دراة التطبيق صى شركتكم.والرااء وا  عالمة )

 تسعى الشركة عمى تخفيض استيالكيا من الطاصة. -1

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 تسعى الشركة الى تقميل اتنبعاثات الاارة الناتاة عن أنشطتيا. -2

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 
 
 



 تقوم الشركة بمعالاة أثار المخاطر البيئية الاارة عمى الماتم . -3

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 .لمتحملقابمة الغير شترياتيا من المواد الكيميائية تسعى الشركة الى تخفيض م -4

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

مثدل تسعى الشركة الى تخفيض مشترياتيا من موارد الطاصدة التقميديدة الادارة بالبيئدة ) -5
الطاصدة )مثدل  تموثدًا لمبيئدة الفحمو البنزينو الزيت(و واستبداليا بمدوارد طاصدة حديثدة اصدل

 .(الغازو الشمسية

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 تقوم الشركة بإاراءات المرااعة البيئية والتقرير عنيا لألطراف المستفيدة. -6

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 تقوم الشركة بزيادة استثماراتيا صى التكنولوايا الخالية من التموث. -7

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
 تقوم الشركة باإلصصاح عن مدى التزاميا بالموائح والتشريعات البيئية. -8

مواصدددددددق غيدددددددر   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         



 تقوم الشركة باإلصصاح عن مدى التزاميا بنظم وبرامج الحماية البيئية الخاصة بيا. -9

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

تقوم الشركة باإلصصاح عن ارعباء الحالية والمحتممدة الناامدة عدن مخالفدة الشدركة  -11
 حماية البيئة.لقوانين 

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

والخاصة بارنشطة  تقوم الشركة باإلصصاح عن الدعاوى القاائية الحالية والمحتممة -11
 .البيئية لمشركة

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 
الغرامددات الناتاددة عددن التمددوث رنشددطة الشددركة عمددى  الشددركة باإلصصدداح عددنتقددوم  -12

 البيئة.

غيدددددددر مواصدددددددق   غير مواصق  محايد     مواصق     مواصق بشدة
 مطمقاً 

         

 

 

 

 

 ونطَبدتكى جسٍم انشكر

                                                                                      

 4102ٍنبٍر                                                                                      
 

 

 

 

 



Frequency Table 
 

edu

7 12.3 12.3 12.3

6 10.5 10.5 22.8

26 45.6 45.6 68.4

18 31.6 31.6 100.0

57 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
 

sector

3 5.3 5.3 5.3

2 3.5 3.5 8.8

1 1.8 1.8 10.5

2 3.5 3.5 14.0

8 14.0 14.0 28.1

2 3.5 3.5 31.6

36 63.2 63.2 94.7

3 5.3 5.3 100.0

57 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 
 

Descriptives 
 



Descriptive Statistics

     10.98 4.5614 .50063

     20.04 4.0000 .80178

     10.19 4.6667 .47559

     11.06 4.5439 .50250

     11.28 4.4561 .50250

     42.13 3.1754 1.33795

     17.96 4.2456 .76253

     13.38 4.3509 .58221

     16.49 3.9649 .65370

     10.36 4.6491 .48149

     10.64 4.6140 .49115

     11.07 4.3509 .48149

      2.66 4.9825 .13245

      3.39 4.3509 .14755

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)

cv Mean Std.  Dev iation

 
 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics

     10.88 4.5789 .49812

     19.46 4.0526 .78878

     12.77 4.4561 .56915

     10.36 4.6491 .48149

     11.28 4.4386 .50063

     33.43 3.0175 1.00873

      9.82 4.7018 .46155

     30.89 3.7719 1.16523

      9.61 4.7193 .45334

     10.36 4.6491 .48149

     15.05 4.1053 .61772

     13.88 4.2982 .59656

     27.43 3.3158 .90943

      5.45 4.2119 .22952

57

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)

cv Mean Std.  Dev iation

 
 

Descriptives 
 



Descriptive Statistics

     10.98 4.5614 .50063

     10.19 4.6667 .47559

     10.98 4.3333 .47559

     11.19 4.5088 .50437

     14.14 4.4035 .62277

     24.74 3.5789 .88534

     11.06 4.5439 .50250

     13.55 4.5965 .62277

     12.06 4.4386 .53511

     21.74 3.4912 .75882

     28.32 3.3860 .95906

     27.43 3.3158 .90943

      4.64 4.2427 .19688

57

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 Mean Std.  Dev iation

 
 

Reliability 
 

Scale : ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

57 100.0

0 .0

57 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.892 12

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 



Item-Total Statistics

35.1579 57.600 .392 .893

35.2807 56.991 .453 .890

35.4561 53.753 .642 .881

35.4386 52.965 .586 .884

35.4211 53.605 .649 .881

35.4912 52.112 .730 .877

35.6491 51.875 .652 .880

35.7018 52.642 .588 .884

35.7895 51.133 .698 .878

35.6667 52.012 .674 .879

35.7719 52.572 .654 .880

35.8596 53.766 .495 .890

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

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

57 100.0

0 .0

57 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.873 12

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 



Item-Total Statistics

36.2807 58.384 .565 .863

36.1404 59.266 .578 .862

36.0175 58.446 .584 .861

35.9123 56.724 .683 .855

36.0702 55.852 .717 .852

36.1228 55.967 .687 .854

36.1579 54.421 .679 .855

35.3684 62.701 .315 .878

35.7193 61.741 .432 .870

35.8772 62.003 .504 .866

36.0526 60.979 .570 .863

36.1754 61.147 .430 .871

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

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

57 100.0

0 .0

57 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.917 10

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 



Item-Total Statistics

27.5789 47.034 .574 .915

27.7193 46.063 .672 .910

27.6842 44.113 .754 .905

27.7895 44.312 .762 .905

27.6491 43.125 .760 .905

27.4035 43.138 .673 .912

27.4912 44.040 .763 .905

27.5439 45.395 .773 .905

27.5088 46.826 .731 .908

27.4737 48.325 .504 .919

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

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

57 100.0

0 .0

57 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.929 35

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 



Item-Total Statistics

107.6140 358.848 .380 .928

107.5965 359.138 .311 .929

107.5789 360.391 .332 .929

107.6491 356.768 .416 .928

107.8070 356.051 .384 .928

107.8596 350.516 .519 .927

107.9474 347.122 .609 .926

107.8246 346.826 .650 .925

107.9298 345.745 .700 .925

108.0175 344.053 .668 .925

107.9649 343.249 .671 .925

107.8246 350.540 .549 .927

107.7018 352.642 .456 .928

107.5965 352.495 .451 .928

107.7544 351.117 .470 .927

107.8070 352.016 .435 .928

107.8421 343.921 .549 .927

107.0526 368.229 .073 .932

107.4035 364.745 .181 .930

107.5614 357.786 .441 .928

107.7368 355.197 .511 .927

107.8596 347.301 .612 .926

107.8421 352.135 .482 .927

107.8772 348.003 .672 .925

108.0175 348.660 .667 .925

107.9825 343.410 .745 .924

108.0877 347.689 .646 .926

107.9474 347.194 .587 .926

107.7018 351.999 .418 .928

107.7895 353.991 .459 .928

107.8421 353.528 .550 .927

107.8070 355.159 .563 .927

107.7719 352.786 .567 .926

107.7193 357.134 .501 .927

107.8947 352.953 .545 .927

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

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

Explore 

 



 

Descriptives

9.1819 .11845

8.9447

9.4192

9.1795

9.2210

.800

.89428

7.53

10.97

3.44

1.30

-.006 .316

-.731 .623

7.2719 1.11636

5.0356

9.5083

6.1267

4.0000

71.036

8.42831

1.00

40.00

39.00

7.00

2.233 .316

4.926 .623

17.8175 2.08390

13.6430

21.9921

16.3187

13.0000

247.530

15.73310

1.00

70.00

69.00

17.00

1.443 .316

1.696 .623

10.4367 2.64360

5.1409

15.7324

6.9771

4.2000

398.353

19.95878

.80

130.00

129.20

9.58

4.455 .316

23.709 .623

.5451 .11162

.3215

.7687

.4164

.2800

.710

.84270

.01

5.70

5.69

.55

4.536 .316

25.523 .623

41.2877 3.03285

35.2122

47.3633

40.8528

42.0000

524.297

22.89754

3.00

88.00

85.00

38.00

.143 .316

-.911 .623

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtos is

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtos is

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtos is

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtos is

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtos is

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Dev iation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtos is

حجم الشركه

معدل العائد على األصول

معدل العائد على حق الملكية

كثافة رأس المال

ل التشغيل دخ

رافعة التمويل

Statistic Std. Error



 

Tests of Normality

.056 57 .200* .979 57 .436

.232 57 .000 .707 57 .000

.164 57 .001 .845 57 .000

.315 57 .000 .480 57 .000

.263 57 .000 .534 57 .000

.093 57 .200* .966 57 .111

حجم الشركه

عائد على األصول عدل ال م

ملكية عائد على حق ال عدل ال م

مال افة رأس ال كث

دخل التشغيل

مويل رافعة الت

Stat ist ic df Sig. Stat ist ic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

This is a lower bound of  the true signif icance.*. 

Lillief ors Signif icance Correctiona. 

 
 

Regression 

 
 

 

Correlations

1.000 .375 .266 .428 .584 .018 .363 .182 -.470

.375 1.000 .211 .185 .108 -.329 .010 -.192 -.040

.266 .211 1.000 -.379 -.009 -.074 .136 -.028 -.026

.428 .185 -.379 1.000 .177 -.139 .024 .053 -.244

.584 .108 -.009 .177 1.000 .000 .000 .000 -.379

.018 -.329 -.074 -.139 .000 1.000 -.200 .270 .251

.363 .010 .136 .024 .000 -.200 1.000 .230 .000

.182 -.192 -.028 .053 .000 .270 .230 1.000 .018

-.470 -.040 -.026 -.244 -.379 .251 .000 .018 1.000

. .002 .023 .000 .000 .447 .003 .088 .000

.002 . .057 .084 .213 .006 .471 .076 .385

.023 .057 . .002 .473 .293 .157 .418 .423

.000 .084 .002 . .094 .151 .429 .348 .033

.000 .213 .473 .094 . .500 .500 .500 .002

.447 .006 .293 .151 .500 . .068 .021 .030

.003 .471 .157 .429 .500 .068 . .042 .500

.088 .076 .418 .348 .500 .021 .042 . .448

.000 .385 .423 .033 .002 .030 .500 .448 .

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

57 57 57 57 57 57 57 57 57

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

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



Variables Entered/Removedb

x.5, x.3, q1.

1_13, q2.

1_13, x.4, x.

1, x.2, q3.

1_12
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Ny _1b. 

 
 

Model Summaryb

.932a .868 .846 .560

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), x.5, x.3, q1.1_13, q2.1_13, x.4, x.1,

x.2, q3.1_12

a. 

Dependent Variable:  Ny _1b. 
 

 

ANOVAb

99.094 8 12.387 39.516 .000a

15.046 48 .313

114.140 56

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant),  x.5, x.3, q1.1_13, q2.1_13, x.4, x.1, x.2, q3.1_12a. 

Dependent Variable: Ny _1b. 

 
 



Coefficientsa

-2.488 .498 -5.001 .000

.328 .067 .297 4.936 .000 .759 1.318

.332 .063 .324 5.306 .000 .737 1.357

.355 .057 .391 6.255 .000 .704 1.420

.378 .058 .374 6.470 .000 .822 1.216

.331 .064 .322 5.169 .000 .708 1.413

.359 .058 .356 6.248 .000 .846 1.183

.064 .058 .064 1.098 .278 .820 1.219

-.294 .061 -.295 -4.841 .000 .740 1.351

(Constant)

q1.1_13

q2.1_13

q3.1_12

x.1

x.2

x.3

x.4

x.5

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ny_1a. 

 
 

 

 

Charts 

 

Collinearity Diagnosticsa

7.717 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

.324 4.884 .00 .04 .00 .10 .07 .07 .00 .02 .12

.262 5.423 .00 .07 .17 .09 .01 .07 .02 .06 .01

.205 6.134 .00 .09 .03 .06 .01 .01 .19 .14 .15

.198 6.236 .00 .00 .06 .07 .23 .09 .20 .02 .05

.119 8.053 .00 .08 .09 .03 .28 .00 .25 .35 .12

.088 9.339 .00 .17 .22 .28 .18 .16 .04 .36 .09

.066 10.774 .00 .49 .22 .14 .08 .48 .23 .04 .26

.019 20.099 1.00 .04 .20 .23 .13 .11 .06 .02 .21

Dimension

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Model

1

Eigenvalue

Condition

Index (Constant) q1.1_13 q2.1_13 q3.1_12 x.1 x.2 x.3 x.4 x.5

Variance Proportions

Dependent  Variable: Ny _1a. 



Regression Standardized Residual

210-1-2-3
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Histogram

Dependent Variable: Ny_1

Mean =1.05E-16


Std. Dev. =0.926


N =57

__ 



Observed Cum Prob
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ny_1

__ 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

57

.0000000

.51834488

.056

.056

-.055

.420

.994

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp . Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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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. 
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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 level1. 

Problem of the research 

The concept of companies responsibility has developed 

considerably at the outset of the current century, as it became 
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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. 
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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 
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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.  
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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 

References. 
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