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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 
 
 

َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلِم ُيِسِرُفوا َوَلِم َيْقُتُروا ﴿

 ﴾َوَكاَن َبِيَن َذِلَك َقَوامًا 

 

 صدق اهلل العظيم

 سورة الفرقان                                                                                      

 (76اآلية )                                                                                    

 



 
  دعادة حلظة لـا لقؼدم أنامؾه كّؾت من إىل

 العؾم رروق لي لقؿفد دربي عن األذواك حصد من إىل

 إىل من حتؿل عـاء السػر ووحشة الغربة يف دبقل أن امت دراديت 

 والدي احلبقب                                                                                                                                

 

 إىل من رحل إىل جـات اخلؾد بشرف الشفادة

 إىل من كان عطر ورد لؽل من وعرفه 

 دومًاإىل الغائب احلاضر يف قؾوبـا  

 ذاللالشفقد احلاج محاد حمسن                                                                                          

  واحلـان احلب عؾؿتـا من إىل

 الشػاء وبؾسم احلب رمز إىل

  بالبقاض الـاصع الؼؾب إىل

 والدتي احلبقبة                                                                                                                                

 الصايف  الصدق وـابقع إىل

 ىل من كنَّ يف حقاتي كأم ليإ

 إىل من ال وتوقف لسانفن بالدعاء لي 

 خاالتي                                                         حمبًة ووفاّء هلن                                                       

 

 أعتؿد وعؾقفم أكرب بفم من إىل

 هلا حدود ال وحمبة قوة أكتسب بوجودهم من إىل

 حقاتي                            رواحني الرققؼة الطاهرة الؼؾوب إىل

 أخوتي                                                                                                                                

 إىل 

 هذا الذي تػدى الـّػوس ألجؾه 

 َذغػًا جبـّاِت الـّفى ان حتشرا                                                    

 أعراق وامن حني أهؿُس بامسه

 وؽاُد احلرُف أِن وتـورا حرفًا                                                   

 ورين                                                                                                             

 

 اإلهـــــداء



 شكر وتقدير
 رسولو عمى والسالم والصالة اهلل ىدانا إذ لوال لنيتدي كنا وما ليذا ىدانا الذي هلل الحمد  

 .  أجمعين وأصحابو آلو وعمى الكريم
، (اهلل يشكر ال الناس يشكر ال من) ( صمى اهلل عميو وسمم) اهلل رسول من قول انطالقا    

نا أستاذ إلى بالجميل والعرفان والتقدير الشكر آيات بأسمى أتقّدم أن إالّ  المجال ىذا في يسعني ال
 بكمية الخاصة المحاسبة أستاذ – حسن عمي السالم عبد كمال/  الدكتور األستاذ الفاضل
 الكثير لي ومنحو، ىذه الرسالة عمى اإلشراف بقبول سيادتو لتفضل، المنصورة جامعة – التجارة

 إتمام في األثر أعظم القيِّمة وآرائو المثمرة إلرشاداتو نكا والذي، وخبرتو وعممو وجيده وقتو من
 .الجزاء خير عنِّي اهلل وجزاه، التقدير وعظيم الشكر جزيل مني فمسيادتو، البحث ىذا

 أحمد عبدالمنعم عصام الدكتور لتنظم عقد الشكر ألستاذي الفاضل العبارات تتزاحمو   
 بقبولسيادتو  لتفضل، المنصورة جامعة – ارةالتج بكمية المساعد المحاسبة أستاذ –إسماعيل 

 بخلي لم التي السديدة والتوجييات الصادقة ولمرعاية، ىذه الرسالة عمى اإلشراف في اإلشتراك
 الشكر جزيل مني فمسيادتو .المتواضع العمل ىذا إلخراج والعزيمة اإلصرار لروح وبثو، بيا عميّ 

 .الجزاء خير عنِّي اهلل وجزاه، التقدير وعظيم
 – الدكتور محمد ابراهيم محمد محفوض إلى واإلمتنان الشكر بعظيم أتقدم أن ويشرفني  

 اإلشتراك بقبول سيادتو لتفضل، المنصورة -بمعهد الدلتا لمحاسبات  المساعد المحاسبة أستاذ
 فمسيادتو .لمباحثة وتشريفا   رسالةلم إثراء   يعد ما وىو، ىذه الرسالة عمى والحكم المناقشة لجنة في

 .الجزاء خير عنِّي اهلل وجزاه، الشكر جزيل مني
 – عمرو نزيه محمود الدكتور إلى والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن ويشرفني يسعدني كما      
 في اإلشتراك بقبول سيادتو لتفضل، المنصورة جامعة – التجارة بكمية المساعد المحاسبة أستاذ
 مني فمسيادتولمباحثة.  وتشريفا   مرسالةل إثراء   يعد ما وىو، لرسالةىذه ا عمى والحكم المناقشة لجنة

 .الجزاء خير عنِّي اهلل وجزاه، الشكر جزيل
إتمام ىذه الرسالة سواء سبيل  يوال يفوتني أن اقول ألىمي وأصدقائي وكل من ساندني ف   

 قدمتموه ما عمى لكم شكرا   والعافية، الصحة يعطيكم أن وجل عز اهلل من تمنىبالعمم أو الدعاء أ
 .عطائكم ودام عّزكم اهلل ودام قموبكم، من نابعة أحاسيس من لي
 

 الباحثة



 
 

 المكتبة المركزية                                                                    

 
 

                                                    
 

 
 مستخمص رسالة

  الرقم العام المحاسبة القسم العممي التجارة الكمية
  التاريخ الماجستير العممية الدرجة افاق ذنون إبراىيم اسم الباحث

 محاسبي لإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة في ترشيد قرار االستثمار)دراسة تطبيقية( نموذج عنوان الرسالة

 المستخمص
مداخل إعداد و مفيوم التنمية المستدامة والمحاسبة عنيا التعريف بكل من ىدفت الدراسة الى       

 مفيوم اإلفصاح االختياريفضاًل عن تقارير االستدامة ومعوقات إعدادىا ومحددات اإلفصاح عنيا. 
 مقترح نموذج تقديمو  .ألوراق الماليةاوأىميتو في ترشيد قرار االستثمار في سوق  عن تقارير االستدامة

في سوق األوراق  ستثمارقرار االلإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة واختبار أثره في ترشيد 
عينة مكونة من معدوا  من خالل استخدام المقترح وتم إختبار ىذا النموذج المالية في البيئة العراقية.

والمستثمرين والمحممين الماليين ومديرين  التقارير في المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
 SPSS)تحميميا باستخدام برنامج التحميل االحصائي ( قائمة استقصاء و 022االستثمار، بمدخالت لـ)

V.22) أىمية اإلفصاح عن  يظير المقترح النموذج أن. وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أىميا
 بيا ييتم بجوانب واالىتمام المنشآت عن شموالً  أكثر معمومات توفير تقارير االستدامة من خالل

 المقترح يساعد النموذجكما  .التقميدية التقارير تتناوليا ال المستثمرون وخاصة كافة المصالح أصحاب
أصحاب المصالح وخاصة المستثمرون في المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية عمى تقييم 
اآلثار السمبية وااليجابية نتيجة مزاولة المنشآت ألنشطتيا، مما يمكنيم من تقييم مدى وفاء المنشآت 

 .لبيئية واالجتماعية فضاًل عن االطمئنان عمى مستقبل المنشأة واستمراريتيابمسؤولياتيا االقتصادية وا
 رؤوس الموضوعات ذات الصمة

 ترشيد قرار االستثمار. -تقارير االستدامة -اإلفصاح االختياري -التنمية المستدامة
 65550ص.ب :  -ج.م.ع –المنصورة  –شارع الجميورية  02 –جامعة المنصورة –االدارة العامة لممكتبات

  E-mail: mucentralib@mans.edu.eg                     URL:http://www.mans.edu.eg. 

 مستخلص

mailto:mucentralib@mans.edu.eg
http://www.mans.edu.eg/


 المحتويات
 الصفحة المحتويات 
 ف -أ االطار العام لمدراسة 

 ب المقدمة أولا 
 ج الدراسات السابقة ثانياا 
 ن الدراسةمشكمة  ثالثاا 
 س فروض الدراسة رابعاا 
 س أهمية الدراسة خامساا 
 ع هدف الدراسة سادساا 
 ع حدود الدراسة سابعاا 
 ع منهجية الدراسة ثامناا 
 ف راسةخطة الد تاسعاا 
 47 -1 االختياري اإلفصاح مداخل كأحد االستدامة تقارير: األول الفصل 1
 22 -3 عنها والمحاسبة االستدامة وأبعاد مفهوم: األول المبحث 1/1
 3  المستدامة التنمية وتطور التاريخية النشأة 1/1/1
 5 المستدامة التنمية ومستويات مفهوم 1/1/2
 7 المنشأة دامةاست ومستويات مفهوم 1/1/3
 11 الستدامة أبعاد 1/1/4
 12 الستدامة أهداف 1/1/5
 13  الستدامة خصائص 1/1/6
 13  والستدامة الجتماعية المسؤولية بين الفرق 1/1/7
 15 الستدامة محاسبة مفهوم 1/1/8

 تقارير عن االختياري لإلفصاح محاسبي نموذج: الثاني المبحث 1/2
 االستدامة

23- 47 

 23  الختياري اإلفصاح مفهوم 1/2/1
 24 الختياري اإلفصاح في المؤثرة العوامل 1/2/2
 26  الختياري اإلفصاح نطاق توسيع 1/2/3
 27 كأداة لإلفصاح الستدامة تقارير مفهوم 1/2/4
 31 الستدامة لتقارير المفسرة النظريات 1/2/5



 31  الستدامة عن اإلفصاح أشكال 1/2/6
 34 الستدامة تقارير معمومات 1/2/7
 41 الستدامة تقارير إصدار وعوائق مزايا 1/2/8
 42 محددات تقارير الستدامة 1/2/9
 43 الستدامة لتقارير واإلرشادات المعايير 1/2/11

 سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقاريرأثر : الثاني الفصل 2
 المالية األوراق

48- 89 

 62-51 فيه المؤثرة والعوامل االستثمار قرار ماهية: األول المبحث 2/1
 51 األسهم في الستثمار قرار مفهوم 2/1/1
 51 المستثمرين أنواع 2/1/2
 52 المالية األوراق سوق في المتعاممين المستثمرين خصائص 2/1/3
 53 المستثمرين قرارات عمى المؤثرة العوامل 2/1/4
 61 الستثمار قرار ترشيد في ودورها المالية التقارير جودة 2/1/5
 61 الستثمار قرار ترشيد في الختياري اإلفصاح أهمية 2/1/6

 89-63 االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير دور :الثاني المبحث 2/2
 األوراق بورصات في الستثمار قرارات ترشيد في الستدامة تقارير أهمية 2/2/1

 ماليةال
63 

 64 التجارب الدولية بخصوص تقارير الستدامة 2/2/2
 67 المالية لألوراق العراق سوق في الستدامة لتقارير مقترح نموذج 2/2/3
 86 الستثمار قرار ترشيد في الستدامة تقاريرالمقترح  نموذجال أهمية 2/2/4

 128 -91  تطبيقيةال دراسةال: الثالث الفصل 3
 112 -92 والتحميل الوصفي دراسةوصف متغيرات الاألول:  المبحث 3/1
 92 (Delphi methodدلفي ) صياغة عبارات قائمة الستقصاء باعتماد أسموب 3/1/1
 93 مجتمع وعينة الدراسة 3/1/2
 95 إختبار صدق وثبات أداة الدراسة 3/1/3
 97 وصف األفراد المبحوثين 3/1/4
 99 التحميل الوصفي 3/1/5

 131-113 إختبار الفروضالمبحث الثاني:   3/2
 113 لمبيانات الطبيعي التوزيع اختبار 3/2/1



 115 قياس متغيرات الدراسة 3/2/2
 115 اختبارات الفروض وتحميل النتائج 3/2/3

 133 -132 والتوصيات نتائجال 
 132 النتائج  أولا 
 133 التوصيات ثانياا 
 134 مقترحةأهم مجالت الدراسة ال ثالثاا 
 145-136 المراجع 
 43-1 المالحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة الجداول
رقم 

 الجدول
رقم  اسم الجدول

 الصفحة
 8 مقارنة بين المدخل التقميدي واالستدامة لممنشآت 1
 35 المؤشرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية ضمن تقارير االستدامة 2
 74 العامة المعيارية اإلفصاحات 3
 96 الدراسةقيمة معامالت ألفا كرونباخ ومعامل الصدق لمتغيرات  4
 97 توزيع مفردات العينة وفقًا لممتغيرات الديمغرافية 5
 99 نتائج التحميل الوصفي آلراء المستقصى منهم 6
 103 االلتواء معامل قيم 7
 106 االستدامة تقارير عن اإلفصاح مؤشرات نتائج لمتوسطات( t) اختبار قيم 8
 107 ترشيد قرار االستثمارحول  لمتوسطات نتائج مؤشرات (t)قيم اختبار  9
 107 االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين االرتباط عالقة 10
 108 االستثمار قرار وترشيد والمعيارية العامة اإلفصاحات بين االرتباط عالقة 11
 109 االستثمار قرار وترشيد المعيارية اإلفصاحات أبعاد بين االرتباط عالقة 12
 بالنسبة االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير العامة اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 13

 التقارير لمعدوا
110 

 بالنسبة االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير العامة اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 14
 لممستثمرين

111 

 بالنسبة االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير العامة اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 15
 والمستثمرين التقارير لمعدوا

112 

  االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير المعيارية اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 16
 التقارير لمعدوا بالنسبة

113 

 االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير المعيارية اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 17
 لممستثمرين بالنسبة

113 

 االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير المعيارية اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 18
 والمستثمرين التقارير لمعدوا بالنسبة

114 

 قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير والمعيارية العامة اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 19
 التقارير لمعدوا بالنسبة االستثمار

115 



 قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير والمعيارية العامة اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 20
 لممستثمرين بالنسبة االستثمار

116 

 قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير والمعيارية العامة اإلفصاحات تأثير تحميل نتائج 21
 والمستثمرين التقارير لمعدوا بالنسبة االستثمار

116 

 قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير االقتصادي األداء عن اإلفصاح تأثير تحميل نتائج 22
 التقارير لمعدوا بالنسبة االستثمار

117 

 قرار ترشيد عمى االستدامة لتقارير االقتصادي األداء عن اإلفصاح تأثير تحميل نتائج 23
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ًالمقدمة:ًأولًً
لمختمف أصحاب المصالح كالمستثمرين وغيرىم  األداة الرئيسية )*(المالية القوائم تعد  

ىؤالء  مطالب األخيرة السنوات في زادتلذا لمرتكز األساسي التخاذ القرارات. باعتبارىا ا
 ضافيةأو حتى تدعيميا بمعمومات إ تعديل وتحسين في شكل ومضمون ىذه التقاريرب نمستخدميال

 .مع التغير السريع في بيئة األعمال بما يتالءم
وقد اقتصر ىدف المنشآت في السابق عمى تحقيق أعمى معدل عائد ممكن عمى عممياتيا   

دون مراعاة ألية اعتبارات اخرى أو أطراف أخرى، وىذا االمر نتج عنو ردود أفعال قوية تمثمت في 
دورىا في الضغط عمى منشآت األعمال من أجل  ظيور الحركات االجتماعية التي بدأت تمارس

 ,Sharma& Khannaحماية البيئية المحيطة والعاممين بالمنشأة والمتعاممين معيا والمجتمع بأسره)

2014: 15 .) 
حيث لم يعد أصحاب المصالح ييتمون بتقييم االداء االقتصادي لممنشآت فقط بل باتت   

ية عمى المنشآت ال بد من أن تفصح عنيا لتقييميا من قبل ىناك مسؤوليات بيئية واجتماعية واخالق
التقميدية  القوائمقرارات االستثمار، األمر الذي ترتب عميو أن تصبح  متخذيأصحاب المصالح 

 عاجزة عن الوفاء باحتياجات أصحاب المصالح المختمفة.
 التنميةزءًا من ج ماواعتبارى والمجتمعية البيئةات نحو القضايا االىتماملميل ونتيجًة   

 طوات جادة نحو التنمية المستدامةإلى اتخاذ خ اتجيت العديد من المنشآتاالقتصادية، 
(Sustainable Development)  التي وضعت أركانيا وبّينت ما تنطوي عميو مفوضية األمم المتحدة

ورة اقتراح ، حيث أشارت إلى ضر 7891آذار من العام  02( في برونتالندلمبيئة والتنمية )لجنة 
ىذا المفيوم الذي يركز عمى التقدم االقتصادي والعدالة االجتماعية وحماية البيئة، وعّرفتيا عمى 
أنيا التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبمة عمى تمبية 

 .(Montiel& Delgado-Ceballos, 2014:113)احتياجاتيا الخاصة
التنمية المستدامة في حدود نطاق منشآت األعمال يتركز في تحقيقيا ألىدافيا  أن مفيوم  

وغاياتيا من خالل قدرتيا عمى تمبية حاجات ورغبات المستيمكين وأصحاب المصالح الحاليين 
 والمحتممين، ومدى إمكانيتيا في تحقيق الدمج بين العوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية في

 عن تحقيقيا لبررباح والنمو واستخداميا لمموارد الطبيعية والبشرية والمادية بالقدر عممياتيا، فضالً 
 العقالني ومن دون اإلضرار بحق األجيال القادمة في االستفادة من ىذه الثروات.

                                                           
)*(

لقوائم المعدة لتمبية احتياجات بأنيا ا:  Financial Statement القوائم المالية (IFRS) عرفيختمف مفيوم التقارير المالية عن القوائم المالية، فقد  
ت، وتشمل أربع قوائم وىي قائمة الدخل من المعموما موفاء باحتياجاتيمتعد خصيصًا لالمستخدمين الذين ال يسمح وضعيم بمطالبة المنشأة بإعداد تقارير 

أما التقارير المالية  وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الممكية باإلضافة إلى االيضاحات المتممة لمقوائم المالية.
Financial Reportingأوسع من مفيوم القوائم المالية إذ أنيا تشمل بجانب القوائم المالية افصاحات أخرى مثل، اإلفصاح  : يعد مفيوم التقارير المالية

 (.7أ: 0272، شرف) خارج القوائم المالية، وتقارير المسؤولية االجتماعية، والتقارير البيئية، وتقارير االستدامة، والتقارير الحوكمية، وتقارير اإلدارة
ً.أيًاإلفصاحًعنًالمعموماتًالواردةًفيًتقاريرًالستدامةًاوًاإلفصاحًعنًالستدامةًحًعنًتقاريرًالستدامةوتقصدًالباحثةًباإلفصا
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 الفكر استجاب ولقد لمنيوض، متطورة وسيمة بل طارئة حالة مجرد ليست االستدامةف  
 الثروات عمى لممحافظة وكذلك العالم في واليائمة السريعة التطورات بةمواك اجل من ليا المحاسبي
التي تعتبر حق لكل األجيال مما وضع عمى عاتق المحاسبة تقديم معمومات مناسبة عن  الطبيعية
اىتم الباحثون في المجال المحاسبي بيذا المفيوم بحيث أصبحت المحاسبة عن ، حيث االستدامة

قياس واإلفصاح، دادًا لممحاسبة االجتماعية والمحاسبة البيئية من حيث الالتنمية المستدامة امت
 Accounting of)أو محاسبة االستدامة  بالمحاسبة عن التنمية المستدامةما يعرف  فظير

Sustainable Development) ، لتحقيق التوازن بين مسؤوليتيا عن آثارىا االقتصادية والبيئية
 أكثر شموليةمجتمع وخاصة أصحاب المصالح المختمفين لمعمومات واالجتماعية وبين حاجة ال

 .تساعدىم عمى التخطيط واتخاذ القرارات وتقييم أداء المنشأة
 بين توازن إقامة إلى يرجع إنما وأبعادىا ومبادئيا فمسفتيا في لالستدامة الرئيسي اليدفوأن   

 من سواء البيئة يجيد والمتطورة الكبيرة االقتصادية المشروعات فإقامة لالستدامة الثالثة األبعاد
 بعض يصاحب ما خالل من أو لمنضوب القابمة الطبيعية لمموارد استخداميا في اليدر خالل

 .واالقتصادية االجتماعية الحياة في األفراد بين المساواة عدم وكذلك لمبيئة، تموث من المشروعات
 يكون وبالتالي ،الثالثة لبربعاد ومتوازياً  وياً متسا اىتماماً  تعطي أن عمى االستدامة ىدفت لذا  

 سميمة بصورة قرارات اتخاذ إلى يؤدي القرارات صنع عممية في الثالثة األبعاد بين التوازن تأثير
 .لالستمرار وقابمة متجددة تنمية يحقق وبما

ًًالدراساتًالسابقةثانيًا:ً
ً(تقاريرًالستدامة)ًـالدراساتًالخاصةًبًأ:
ً(ًبعنوان:Morhardt, 2010دراسةً)ً-1

(Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting on the Internet) 

ً)المسؤوليةًالجتماعيةًلممنشآتًوتقاريرًالستدامةًعمىًالنترنت(
الدراسة إلى تحميل جميع العناصر ذات الصمة باألداء البيئي واالجتماعي عمى  ىدفت  

( قطاعًا صناعيًا باستخدام مؤشر االستدامة وبما 02لممنشآت العالمية وذلك في )مواقع اإلنترنت 
يسمح بترتيب تمك المنشآت وفقا ألكثرىا حساسية لمبيئة والتزامًا بالمسئولية االجتماعية، وذلك في 
ضوء كمية وجودة تقارير االستدامة المنشورة عنيا، وتم اختبار عالقة االرتباط بين كمية وجودة 

الدراسة أن المنشآت الوحيدة المصنفة  وبّينتارير االستدامة وحجم اإليرادات في ىذه المنشآت. تق
ضمن الترتيب ىي التي قامت بتسجيل جميع المعمومات عمى مواقعيا وقد تمثمت بالمنشآت األكبر 

ن وجود عالقة ارتباط قوية بي إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة  توصمتفي كل قطاع. ولقد 
زيادة كمية وجودة تقارير االستدامة وحجم اإليرادات وذلك فيما يتعمق بالمنشآت اآلسيوية واألوروبية 

في حين كانت العالقة ضعيفة جدًا بين كمية وجودة تقارير االستدامة وحجم  ،محل الدراسة



 
 

 د 
 

المنشآت إلى حجم  كمما زاداإليرادات وذلك فيما يتعمق بالمنشآت األمريكية، مما يدل ذلك عمى أنو 
 .عن التقارير المالية اإللزامية تقارير االستدامة مستقمة تصبحكمما أ مستوى معين 

رير االستدامة مع عمى العالقة بين كمية وجودة تقاركزت  ىذه الدراسة أن ويتضحًلمباحثة  
عمقة المتحققة لممنشآت وتحديد أىم العوامل المؤثرة في ىذه العالقة سواء المت اإليرادات قيمة

 .بخصائص المنشأة أم في بيئتيا
(ًبعنوان:ً)تقييمًوتطويرًتقريرًالستدامةًالُمعدًفيًضوءًمبادئ2111ً،ًدراسةً)األرضيً-2

كمدخلًلتوفيرًحاجاتًسوقًالمالًالمصريًمنًالمعموماتًغيرGRIًًالمبادرةًالعالميةًلمتقاريرً
ًالمالية(.

المال لممعمومات غير المالية وتحديد  الدراسة إلى محاولة تحديد مدى حاجة أسواق ىدفت  
مداخل توفيرىا، فضاًل عن تقييم ما يشممو تقرير االستدامة من المعمومات ومحاولة تطويرىا وذلك 
لتمبية حاجات أصحاب المصالح منيا، ومن ثم تحديد مستوى التقرير عن االستدامة في جميورية 

اك قصورًا في التقارير المالية الحالية السيما ما الدراسة أن ىن وبّينتمصر العربية وآليات تطويره. 
ضآلة  إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة  توصمتيتعمق بتوفيرىا لممعمومات غير المالية، ولقد 

 . ((GRI مستوى اإلفصاح عن معمومات االستدامة إذا ما قورنت بمؤشرات
ًلمباحثة   مكانية إضافة الستدامة عمى مفاىيم تقارير ا ركزتىذه الدراسة أن  ويتضح وا 

 وبيان أىمية اإلفصاح عن ىذه التقارير. (،GRI) مؤشراتإلى  مؤشرات جديدة
(ًبعنوان:ً)نموذجًمقترحًلإلفصاحًالمحاسبيًعنًتقاريرًالستدامة2112ًدراسةً)الصاوي،ًً-3

ًدراسةًتطبيقية(.
ضاًل عن مفيوم الدراسة إلى وضع إطار نظري لمفيوم تقارير استدامة المنشأة، ف ىدفت   

محاسبة االستدامة، واقترح الباحث نموذجًا لشكل تقارير االستدامة لممنشآت واختبار مدى قبولو في 
بيئة الممارسة المصرية، كما ىدفت الدراسة أيضًا إلى تحديد دوافع المنشأة لتقديم ىذه التقارير 

لك من خالل استقراء وتحميل وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجو عممية اإلفصاح عنيا، وتم ذ
 وبّينتاإلصدارات المينية والدراسات السابقة في مجال محاسبة االستدامة وتقارير استدامة المنشأة، 

الدراسة حداثة ىذا الموضوع في المجال المحاسبي واستحداث التقارير الخاصة بو بشكل طوعي مع 
ن أ إلى عدة نتائج كان من أىمياة الدارس توصمتو وجود معوقات تواجو عممية اإلفصاح عنيا، 

اليدف األساسي إلطار محاسبة االستدامة ىو قياس أداء المنشأة نحو ىدف االستدامة من وجية 
النظر االقتصادية والبيئية واالجتماعية وذلك لتحقيق المساءلة والشفافية واإلفصاح عن آثار نشاط 

ن حيث يتجاوز دورىم في تحقيق استدامة تمثل محاسبة االستدامة تحديًا لممحاسبيإذ المنشأة، 
المنشأة عمميات جمع وتحميل واإلفصاح عن المعمومات ليتسع إلى ضرورة التحول من النظرة 
لمداخل )المحاسبة التقميدية( إلى النظرة لمخارج فضاًل عن تنمية مياراتيم والتعميم المستمر 



 
 

 ه 
 

لدمج المعايير االقتصادية والبيئية واالستعانة بالخبرات األخرى في مجاالت وتخصصات مختمفة 
  .واالجتماعية عند تقييم أداء المنشأة

ًلمباحثة   تحديد مفاىيم االستدامة وأبعادىا وآليات  ركزت عمى ىذه الدراسةأن  ويتضح
اإلفصاح عنيا في التقارير المالية ونوعية المعمومات المالية وغير المالية التي يجب أن تتضمنيا 

ضاًل عن التعرف عمى أىمية اإلفصاح عن ىذه التقارير بالنسبة ألصحاب ىذه التقارير، ف
 المصالح.

ًً(ًبعنوان:Comyns et al., 2013دراسةً)ً-4
(Sustainability reporting: The role of “Search”, “Experience” and “Credence” 

information) 

ًدية()تقاريرًالستدامة:ًدورًمعموماتًالبحثًوالخبرةًوالعتما
الدراسة إلى التعريف باألسباب المؤدية النخفاض جودة تقارير االستدامة، وذلك  ىدفت  

وتم ذلك من خالل الكشف عن  ،القتراح الكيفية التي يمكن أن تعالج بيا قضايا ىذا االنخفاض
تأثير ثالثة أنواع من طرق الحصول عمى المعمومات في تقارير االستدامة وىي )البحث، الخبرة، 

أنو ال يمكن النظر لتقارير االستدامة  وبّينت ،المصداقية( في جودة ىذه التقاريرالعتمادية أو ا
ونتيجًة لوجود أنواع  ،باعتبارىا ذات جودة عالية أو رديئة ولكن يمكن القول أنيا ذات جودة متباينة

ييس التي تعد مختمفة من المعمومات فإن مشاكل الجودة ستختمف حسب كٍل منيا، ومن ثم فإن المقا
ضرورية لتحسين الجودة في كل حالة ستكون مختمفة أيضًا، ففي حالة معمومات البحث أو الخبرة 
يمكن أن تكون المقاييس الطوعية )عمى سبيل المثال المبادئ التوجييية لتقارير االستدامة بمبادرات 

تقارير، فضاًل عن أن قوى التقارير الدولية/العالمية( كافية لضمان االتساق في ممارسات إعداد ال
السوق وضغط أصحاب المصالح الخارجيين سوف يكون كافيًا لضمان تحسين الجودة حتى لو كان 
ىذا عمى المدى الطويل. أما فيما يتعمق بتحسين اعتمادية المعمومات فيي تتطمب وجود طرف 

د اإلطار التنظيمي كما أن وجو  ،ثالث )مراجعين خارجيين( بشكل إلزامي يراجع تقارير االستدامة
إلى الدارسة  توصمتولقد  ،الدولي بشأن تقارير االستدامة سوف يزيد من مصداقية المعمومات فييا

أن آليات السوق سوف تكون كافية لتحسين جودة المعمومات التي تم  عدة نتائج كان من أىميا
ىناك حاجة  الحصول عمييا من خالل البحث أو الخبرة في نياية المطاف، ولكن سوف تكون

 آلليات أكثر صرامة لتحسين اعتمادية المعمومات.
، عمى العوامل المؤثرة في جودة تقارير االستدامة ركزتىذه الدراسة أن  ويتضحًلمباحثة  

  .وتحديد أىم الركائز التي يمكن االعتماد عمييا في تحسين ىذه الجودة
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ً:بعنوانً(Maubane et al., 2014دراسةً)ً-5
(Sustainability Reporting Patterns of Companies Listed on The Johannesburg 

Securities Exchange) 

ً(لجوهانسبرجًالماليةًاألوراقًبورصةًفيًالمدرجةًممنشآتلًالستدامةًتقاريرًإعدادًنماذج)
الدراسة إلى ما إذا كانت تقارير االستدامة المعدة في المنشآت المدرجة في بورصة ىدفت   
وأن مؤشر االستثمار المسؤول اجتماعيًا  ،(GRI)وراق المالية لجوىانسبرج معدة وفق إرشادات الـ األ

(JSE SRI)  الذي تم وضعو من قبل بورصة األوراق المالية لجوىانسبرج يتم من خاللو تقييم نماذج
طاعات، تقارير االستدامة المقدمة من قبل المنشآت المسجمة في بورصة جوىانسبرج في مختمف الق

الدراسة بأن المبدأ األساسي لمؤشر االستثمار المسؤول  وبّينتوىل يعد ىذا المؤشر فعااًل أم ال. 
اجتماعيًا ىو تزويد أصحاب المصالح بالحد األدنى من المعمومات التي يتم تغطيتيا في تقارير 

عية عن فترة زمنية االستدامة عن كافة جوانب أنشطة أعمال المنشأة االقتصادية والبيئية واالجتما
أن جميع المنشآت المدرجة في بورصة  إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة  توصمتمعينة. و 

إال أن بعض  ،متطمبات مؤشر االستثمار المسؤول اجتماعياً ق المالية لجوىانسبرج قد امتثمت لاألورا
مى قضايا دون األخرى المنشآت اعتمدت عمى اإلفصاح عن الحد األدنى من المعمومات والتركيز ع

وال يوجد التزام صارم باإلجراءات الواجب إتباعيا طالما أن المنشأة التزمت بالحد األدنى لممؤشر، 
إجراءات مؤشر االستثمار المسؤول اجتماعيًا وبالتالي الوقوع في سبب في وجود نقص في فيم تمما 

وموثوقية المنشآت وبالتالي وضع  خطر عدم الكفاءة كنظام ألعداد التقارير مما يؤثر عمى نزاىة
 سمعة ىذه المنشآت في خطر. 

أن ىذه الدراسة ركزت عمى كيفية إعداد تقارير االستدامة في سوق األوراق  ويتضحًلمباحثة  
 .الموضوع من قبل ىذا السوقالمالية لجوىانسبرج وفقًا لمؤشر االستثمار المسؤول اجتماعيًا 

ً:بعنوان( Searcy & Buslovich, 2014دراسةً)ً-6
(Corporate Perspectives on the Development and Use of Sustainability Reports) 

ًالستدامة(ًتقاريرًواستخدامًتطويرًعمىًمنشآتالًنظرًوجهات)
 االستدامة تقارير واستخدام تطوير عمىىذه الدراسة إلى بيان وجيات نظر المنشآت  ىدفت  

منشآت؟ وثانيًا ال جانب من االستدامة تقارير وضع سيتم كيف: أواًل من خالل سؤالين رئيسيين ىما
 خبراء مع مقابالت إجراء تم فقد ؟منشآتال جانب من داخمياً  االستدامة تقارير استخدام سيتم كيف
 ،المنشأة ألعداد تقارير االستدامة دوافع الدراسة وبّينت. البحث أسئمة لتناول كندية منشأة 52 من
مكانيةو  باعتبارىا من أىم القضايا التي تيم المجتمع.  كما  المستقبل في تقارير االستدامة خداماست ا 

في  (GRI)أكدت عمى أن المنشآت عينة الدراسة اعتمدت بشكل كبير عمى المبادئ اإلرشادية لـ 
عدة إلى الدارسة  توصمتإعداد تقارير االستدامة باعتبارىا معايير عالمية إلعداد تقارير االستدامة. 

 الموظفين عمى استثنائي اعتمدت بشكل من المنشآت %12 من أكثرأن  نتائج كان من أىميا
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، كما تم استخدام تقارير االستدامة داخميًا في زيادة بيم الخاصة االستدامة تقارير لكتابة الداخميين
ة مرجعية وعي الموظفين في إعداد تقارير استدامة متوازنة وشاممة ألداء المنشأة واعتبرىا أدا

 داخمية. 
إعداد من  االستفادة داخميًا في المنشأة إمكانيةلدراسة ركزت عمى أن ىذه ا ويتضحًلمباحثة  

 تقارير االستدامة واعتبارىا أداة مرجعية داخمية لممنشأة.
ًبعنوانً(Schaltegger & Zvezdov, 2015)دراسةًً-7

(Gatekeepers of sustainability information: exploring the roles of accountants) 

ً)أمناءًمعموماتًالستدامة:ًاستكشافًادوارًالمحاسبين(
إلى معرفة الخبرات المتزايدة التي ستحصل عمييا المنشآت الرائدة من  ىذه الدراسة تيدف  

، وتحميل دور المحاسبين في كونيم أمناء عمى معمومات خالل تبنييا المستمر لقضايا االستدامة
الدراسة بأن المنشآت اليوم تسعى إلى الرغبة في خمق شفافية أكبر عن تأثيرات  وبّينتمة. االستدا

أنشطتيا االقتصادية والبيئة واالجتماعية، وكيفية إشراك المحاسبون في قضايا االستدامة. وبما أن 
ئية يجدون دائمًا صعوبات في اتخاذ القرارات التي تتأثر بالجوانب االجتماعية والبي ينالمدر 

لبرعمال، فينا يكمن دور المحاسبين في كونيم أصحاب خبرة فيما إذا كان من الممكن أخذ 
معمومات االستدامة في االعتبار من قبل المنشأة باعتبار أن المعمومات المقدمة من قبل المحاسبين 

إلى لدارسة ا توصمتيتم استخداميا من جانب اإلدارة العميا والوسطى في اتخاذ القرارات اإلدارية. و 
 وسيطأن لممحاسبين دور كبير في قضايا االستدامة فيم يأخذون دور ال عدة نتائج كان من أىميا

إلدارة العميا فيما يتعمق بمعمومات االستدامة من خالل التغيير في الطرق والنظم ابين االستدامة و 
في تطبيقييا، فمعمومات المحاسبية وفيم دوافع تبني محاسبة االستدامة والعوائق التي يواجيونيا 

 محاسبة االستدامة ال تؤثر عمى أداء المنشأة فحسب بل تغيير من ىيكل نفوذىا.
دور المحاسبين في قضايا االستدامة  إظيار أن ىذه الدراسة ركزت عمى ويتضحًلمباحثة  

 باعتبارىم مقدمي المعمومات لإلدارة العميا التخاذ القرارات.
ً:بعنوانً(Cheng et al., 2015)دراسةً -9

(The Impact of Strategic Relevance and Assurance of Sustainability Indicators on 

Investors Decisions)  
ً(المستثمرينًقراراتًىعمًالستدامةًمؤشراتًوضمانًالستراتيجيةًمالئمةًتأثير)
 قرارات ىعم مةعمومات االستدامل اإلستراتيجيةاألىمية  بيان تأثير الدراسة إلى ىدفت  

معمومات االستدامة االقتصادية والبيئية الدراسة بأن ًوبّينتغير المحترفين.  المستثمرين
غير  المستثمرونواالجتماعية المفصح عنيا تعتبر مؤشرات حاسمة لتقييم استراتيجة المنشأة، ف

بيم عمى أىمية وذات تأثير ايجابي قوي لجذبكونيا أكثر  لمؤشراتليذه ا ينظرون المحترفون
 التحميل برنامج ماجستير في مشاركين خريج طالب (709االستثمار، حيث استعان الباحثون بـ )
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وتم توزيعيم عمى مجموعتين األولى تم توزيعيم عمى منشآت  لبرعمال دولية رائدة جامعة في المالي
)امتثال  ياتفصح عن المؤشرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية بصورة تتماشى مع إستراتيجيت

استراتيجي مرتفع(، والثانية تم توزيعيم عمى منشآت تفصح عن المؤشرات االقتصادية والبيئية 
إلى الدارسة  توصمتواالجتماعية بصورة ال تتماشى مع إستراتيجيتيا)امتثال استراتيجي منخفض(. 

 والبيئية يةاالقتصاد مؤشراتيا خالل من تؤثر االستدامة تقارير نأ عدة نتائج كان من أىميا
 ومترابطة متوازنة بصورة عنيا مفصح المؤشرات ىذه لكون ،االستثمارية بالقرارات واالجتماعية

غير  لممستثمرين فرصة تتيح وبالتالي )امتثال استراتيجي مرتفع( المنشأة ةاستراتيجي عن وتعبر
 تقارير عن تفصح يالت لممنشآت ينظرون المستثمرون أن كما توصمت إلى .أدائيا بتقييم المحترفين
 .لالستثمار مالئمة وأكثر أىمية أكثر إيجابي تأثير ذات منشآت بكونيا االستدامة

ًًً ًلمباحثة بقرارات أىمية معمومات االستدامة في التأثير  عمى أكدتأن الدراسة ويتضح
 غير المحترفين الذين يمجؤون إلى المستشارين الماليين لغرض االستثمار. المستثمرين

 بعنوانً(Calabrese et al., 2016)ةًدراسً-9
(A Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method to Support Materiality Assessment 

in Sustainability Reporting) 

 (الستدامةًتقاريرًفيًالنسبيةًاألهميةًتقييمًلدعمًضبابيالمًالهرميًالتحميلًعمميةًأسموب)
النسبية لمعمومات االستدامة وتحديد المنشأة ألولوياتيا  الدراسة إلى بيان األىمية ىدفت  

والقضايا التي تود اإلفصاح عنيا والتي تعتبرىا المنشأة أكثر جوىرية بالنسبة ألصحاب المصالح. 
منشأة، لذا عمى  لكل ىميةاأل نفس لو ليسالدراسة أن اإلفصاح عن جوانب االستدامة  نتوبيّ 

وانب والمؤشرات التي تعتبرىا جوىرية وما ىي األساليب الكمية التي المنشآت أن تقدم تقريرًا عن الج
 تقارير في األىمية النسبية تقييم من الغرضأن و  اعتمدتيا في تحديد األىمية النسبية لتمك الجوانب.

 أفضل نحو عمى تعكس التي والمؤشرات االستدامة جوانب أولويات واختيار تحديدىو  االستدامة
أصحاب المصالح في مشاركة كما يمكن لممنشأة  .لممنشأة واالجتماعية والبيئية ةاالقتصادي اآلثار
النسبية عن الجوانب الجوىرية المفصح عنيا في تقرير االستدامة  موضوعي لبرىمية تقييم إجراء

الدراسة  وتوصمتعالية.  مصداقية وذات أىمية أكثر تقاريرىم محتوى يجعل الخاص بالمنشأة مما
أن المنشأة التي تستخدم األساليب المقترحة لتقييم األىمية النسبية  ج كان من أىمياإلى عدة نتائ

شراك أصحاب المصالح المتعددين في  لمجوانب الجوىرية المفصح عنيا في تقارير االستدامة وا 
عمى المدى الطويل ويساىم  والمساءلة تقارير استدامة المنشأة األىمية يعزز من مصداقية تقييم تمك

 .خمق قيمة لممنشأةفي 
ًًً ًلمباحثة الجوانب الجوىرية  واختيار تحديدكيفية  أن ىذه الدراسة ركزت عمىويتضح

 االقتصادية والبيئية واالجتماعية في تقارير االستدامة وحسب أىميتيا النسبية. 
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ً(الستثمارًقرار)ًبـ:ًالدراساتًالخاصةًب
 ً:بعنوانً( Willis,2003) دراسةً-1

(The Role of the Global Reporting Initiative's Sustainability Reporting Guidelines 

in the Social Screening Investments) 

فيًالفرزًًالتقاريرًإلعدادًالعالميةًالمبادرةب)دورًالمبادئًالتوجيهيةًلتقاريرًالستدامةًالخاصةً
ًالجتماعيًلالستثمارات(.

رشاداتيا التوجييية لتقارير  التقارير إلعداد العالمية بادرةالمبيان طبيعة  الدراسة إلى ىدفت   وا 
االستدامة. وما ىو الدور الذي تمعبو ىذه التقارير في توجيو المستثمرين من أجل االستثمار 

تقارير االستدامة ىو بيان أداء  أن اليدف من اإلفصاح عن الدراسة وبّينت المسؤول اجتماعيًا.
ادية واالجتماعية والبيئية وقدرتيا في رفع ممارسات تقارير االستدامة المنشآت في اآلثار االقتص

وقابمية المقارنة وقابمية المراجعة  ،والدقة ،جودة المعموماتلمستوى مساوي لمتقارير المالية في 
ىي تطوير اإلرشادات  التقارير إلعداد العالمية ممبادرةلوالقبول العام. وان أىم التحديات الرئيسية 

ة بيذه التقارير لتكون ذات فائدة لتشمل كافة احتياجات مستخدمي التقارير المختمفة وخاصة الخاص
أن  إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة  توصمتو  .من اجل ترشيد قرار االستثمار المستثمرين

تواصل تعد أداة ىامة في تمكين المنشآت لم التقارير إلعداد العالمية ممبادرةلاإلرشادات التوجييية 
مع أصحاب المصالح وترشيد قراراتيم عن األداء والمسائمة ألبعد من مجرد الدخل الصافي المقدم 

 ضمن القوائم المالية األساسية.
في  التقارير إلعداد العالمية المبادرة مساىمةأن ىذه الدراسة ركزت عمى  ويتضحًلمباحثةًً 

   .ين بالجانب االجتماعي لممنشأةتوجيو قرارات االستثمار وباألخص لممستثمرين الميتم
 
ً)عميً-0 ًبعنوان:2111،دراسة ًالبيئيةًً( ًبالتشريعات ًالتزامها ًعن ًالشركات ًإفصاح )أثر

:ًمعًدراسةًتطبيقيةًعمىًشركاتًمقيدةًببورصةًاألوراقًجتماعيةًعمىًالستثمارًفيًأسهمهاوال
ًالماليةًالمصرية(

التزاميا بالتشريعات البيئية واالجتماعية  أثر إفصاح المنشآت عن الدراسة إلى بيان ىدفت 
 عمى االستثمار في أسيميا التي تتداول في بورصة األوراق المالية المصرية عمى سموك متخذي

المنشآت التي تفصح عن المسؤولية  نأالدراسة  وبّينتم. قرارات االستثمار في تمك األسي
نيا منشآت لدييا وعي أخالقي مما يؤدي إلى عن كو  يعبر ماليةالبيئية ضمن تقريرىا الاالجتماعية و 

أن تكون محل اىتمام المستثمرين وبالتالي تحسين سمعتيا وتوفير محتوى معموماتي يساعد 
ن أ إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة  توصمتو . ن في اتخاذ قرارات استثمار رشيدةالمستثمري
يعد مفيد ويؤثر ايجابيا في قدرة مستخدمي  ن مسؤوليتيا االجتماعية والبيئيةالمنشأة عإفصاح 
المالية عمى فيم ىذه المعمومات واستخداميا عند اتخاذ قرار االستثمار فضال عن زيادة  التقارير
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الثقة فييا والذي يؤىميا لالستمرارية في المستقبل وزيادة اإلقبال نحو االستثمار في أسيميا وبالتالي 
 زيادة في قيمتيا السوقية. 

ًلمباحثةويتًً أن االفصاح عن المعمومات االجتماعية  أن ىذه الدراسة ركزت عمى ضح
والبيئية تؤثر عمى القرارات التي يتخذىا المستثمرين تساعد في زيادة الثقة وتقميل حالة عدم التأكد 

والمخاطر المحيطة  وتعديل توقعات المستثمرين الحاليين والمحتممين بالنسبة لعائد األوراق المالية
 بيا مما يساعد عمى إتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.

(ًبعنوان:ً)تأثيرًاإلفصاحًعنًاألداءًالبيئيًلممنشأةًعمىًجودةًالتقارير2112ًًدراسةً)يس،ً-3
ً:ًدراسةًميدانية(وانعكاسهًعمىًقراراتًالمستثمرينًالمالية

ودة التقارير بيان تأثير اإلفصاح عن األداء البيئي لممنشأة عمى جالدراسة إلى  ىدفت 
المالية وانعكاسو عمى قرارات المستثمرين من خالل التعرف عمى أىمية اإلفصاح المحاسبي البيئي 

الدراسة  وبّينت .التقارير الماليةفافية المالية ومعوقات ىذا اإلفصاح وأثر ذلك عمى ش لتقاريرفي ا
بيتيا حول تقدير العائد وتحديد إن قرار االستثمار في األوراق المالية يتأثر بعدة عوامل تدور غال

 توصمتكما  .لمخاطر البيئية والسموك األخالقيالمخاطر المرتبطة بيذا االستثمار ومن ضمنيا ا
اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي يعد األداة التي من أن  إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة 

، وانعكاس ذلك أنشطتيا ذات اآلثار البيئية ة عنخالليا تستطيع المنشأة إعالم كل األطراف الميتم
التقارير المالية. ووجود تأثير لإلفصاح عن األداء البيئي لممنشأة عمومات المالية من خالل عمى الم

  .ية وعمى ترشيد قرارات المستثمرينعمى جودة التقارير المال
مقة بترشيد قرار التعرف عمى المؤشرات المتعأن ىذه الدراسة ركزت عمى  ويتضحًلمباحثةًً

االستثمار وآليات اإلفصاح البيئي باعتباره مؤشر من مؤشرات تقارير االستدامة وانعكاسو عمى 
 ترشيد قرار االستثمار.

نموذجًمقترحًلقياسًوتفسيرًمحدداتًمستوىًاإلفصاحً) (ًبعنوان:2112)محمد،ً دراسةً-4
ًالمالية: ًبالتقارير ًالشركات الختياري ًعمى ًتطبيقية ًالمقيدةًدراسة ًاألوراقًًالمساهمة بسوق

ًالماليةًالمصرية(
ختياري عن المعمومات الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة عمى مستوى اإلفصاح اال ىدفت 

المالية لممنشآت المقيدة بسوق األوراق المالية المصرية وأثرىا في ترشيد قرار  في التقارير
ياري ىو األداة التي تمكن المستثمرين من اتخاذ الدراسة إن اإلفصاح االخت وبّينتاالستثمار. 
وسياسات صورة عن الييكل الداخمي لممنشأة حة، حيث يعكس اإلفصاح االختياري قرارات صحي

كما إن اإلفصاح االختياري في القوائم المالية ومرفقاتيا والبيانات الممحقة بيا، يؤدي إلى  ،المديرين
ن اإلفصاح و  خفيض عدم التماثل في المعمومات.زيادة كفاءة سوق رأس المال عن طريق ت ا 

االختياري في التقارير المالية يسمح ببناء جو من الثقة ويعزز أيضًا الثقة لدى مجتمع المستثمرين، 
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وعمى النقيض  األسيم،يحمي مصالح حممة ؤثر ايجابيًا عمى أداء المنشأة و فاإلفصاح االختياري ي
د يقود إلى سموك مريب وغير أخالقي مما يؤدي إلى التقييم فإن عدم تطبيق اإلفصاح االختياري ق

حيث يعتمد ىؤالء المستثمرون عمى ىذه المعمومات التخاذ القرار الرشيد فبالنسبة  السيئ لممنشأة،
لممستثمرين الحاليين وحممة األسيم فتمكنيم ىذه المعمومات من توقع العائد عمى استثماراتيم وتحديد 

جود عالقة و  إلى عدة نتائج كان من أىمياالدارسة  توصمتو االستثمارات. درجة المخاطرة ليذه 
 .اإلفصاح االختياري وربحية السيممعنوية موجبة بين 

أن ىذه الدراسة ركزت عمى أن المعمومات المفصح عنيا إختياريًا من قبل  ويتضحًلمباحثة  
الفجوة بين محتوى اإلفصاح  المنشآت ليا تأثير عمى ترشيد قرارات المستثمرين من خالل تقميل

 ويحمي المستثمرين ىلد الثقة يعزز مما إضافية معمومات من ثمرونالمست إليو يحتاج ومااإللزامي 
 .األسيم حممة مصالح

ً(Voluntary Disclosure and Investment):ًبعنوان( Wen, 2013) دراسةً-5
ً)اإلفصاحًالختياريًوالستثمار(

ثر اإلفصاح االختياري عمى المنشآت وما لو من أثار ايجابية في الدراسة إلى بيان أ ىدفت 
الدراسة بأن اإلفصاح االختياري سيمعب دورا ايجابيا في قرارات  وبّينت. يد القرارات االستثماريةترش

المستثمرين وبالتالي سينعكس  ذلك عمى أسعار أسيم المنشآت في السوق فضال عن الدراسة أكدت 
لتي تفصح عنيا المنشآت ستبين توجياتيا نحو االلتزام األخالقي لممسؤولية عمى أن المعمومات ا

ن أ إلى عدة نتائج كان من أىمياسة راالد توصمتو قيمتيا السوقية، زيادة في  البيئية ومن ثم
المنشاة  الدور اإليجابي يتمثل في قيام، تياري يمعب دورين )إيجابي وسمبي(اإلفصاح االخ

ت التي من شأنيا تبين مدى التزام المنشأة بالجانب األخالقي إضافة إلى باإلفصاح عن المعموما
. لمدى الطويلعمى قرارات المستثمرين وبالتالي استمراريتيا عمى اسينعكس ذلك فإن الجانب المالي 

أن المنشأة تستخدم اإلفصاح االختياري بصورة انتيازية لمتأثير في  يتمثل في أما الدور السمبي
 تثمرين لجذبيم لشراء أسيميا. قرارات المس

ًلمباحثةًً عمى أن اليدف من اإلفصاح عن المعمومات أن ىذه الدراسة ركزت  ويتضح
 االختيارية ىو مساعدة المستثمرين عمى تقييم أداء المنشأة واتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.

دًقراراتًالمستثمرينًدورًاإلفصاحًالختياريًفيًترشي):ً(ًبعنوان2113ً،اصميدةدراسةً)ً-6
ً(عمىًسوقًاألوراقًالماليةًالميبيً:ًدراسةًتطبيقيةفيًسوقًاألوراقًالمالية

بيان دور اإلفصاح االختياري عن المعمومات وأىميتو في ترشيد قرارات  الدراسة إلى ىدفت  
نبغي أن المستثمرين في سوق األوراق المالية الميبي من خالل االستدالل عمى أىم المعمومات التي ي

تحتوييا التقارير لممنشآت المساىمة الميبية والتي يحتاجيا المستثمرون في ترشيد قراراتيم 
التقارير الدراسة بأن االىتمام باإلفصاح االختياري ضرورة حتمية لتحقيق فعالية  وبّينت االستثمارية.
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ر مالية لم يغطييا اإلفصاح المالية وتحقيقًا ألىدافيا، ألنو يقوم بتوفير معمومات إضافية مالية وغي
اتيم المالية لالسترشاد بيا في اتخاذ قرار  التقاريراإللزامي والتي يحتاجيا المستثمرون ومستخدموا 
المالية من اعتبارىا ىدفًا بحد ذاتيا إلى  لمتقاريرالمختمفة، نتيجة لتحول وجية نظر المنشآت 

اعدة في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد اعتبارىا وسيمة لتحقيق ىدف أو عدة أىداف أىميا المس
سواء كانت قرارات استثمارية أو قرارات ائتمانية أو غيرىا من القرارات، ومتطمبات ىذه القرارات 

إلى عدة نتائج الدارسة  وتوصمتتفوق إلى حد كبير ما يقدمو اإلفصاح اإللزامي من المعمومات. 
ي واالجتماعي يعد مفيدًا ويؤثر إيجابيًا عمى قدرة اإلفصاح عن أداء المنشأة البيئ نأ كان من أىميا

ن عدم اإلفصاح  المستثمرين عمى فيم ىذه المعمومات واستخداميا عند اتخاذ قرارات االستثمار، وا 
 يؤثر سمبيًا عمى قدراتيم عمى التنبؤ باألرباح وأسعار األسيم وتقييم المركز المالي لممنشأة.

اإلفصاح عن معمومات اختيارية  إظيار دورعمى كزت أن ىذه الدراسة ر  ويتضحًلمباحثةًً
 القرارات في سوق األوراق المالية. اتخاذورفع كفاءة ترشيد  فيتنبؤية مستقبمية تساعد 

ً)إبراهيم،ً-7 ًبعنوانب2114ًدراسة )ً ًالمعموماتً: ًعن ًاإلفصاح ًلقياسًأثر ًمقترح )نموذج
ً(ةً:ًدراسةًتطبيقيةالمحاسبيةًلترشيدًقراراتًالستثمارًفيًاألوراقًالمالي

نموذج مقترح لقياس أثر اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية تقديم  الدراسة إلى ىدفت  
لترشيد قرارات االستثمار في سوق األوراق المالية بيدف تحسين فائدة معمومات القوائم المالية بما 

المالية مع بعضيا يمكن مستخدمييا من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة من خالل ربط القوائم 
الدراسة بان القوائم المالية تعد من أىم مصادر  وبّينت .ض بحيث ال تخدم القائمة غرض معينالبع

حيث المعمومات التي يعتمد عمييا المستثمرين فضال عن طريقة عرض المعمومات المحاسبية فييا ب
القوائم المالية سيؤدي  أعمال المنشأة وكذلك الترابط بين عناصرتكون واضحة وشاممة عن أنشطة 

إلى عدة نتائج كان من الدارسة  توصمتو  إلى قدرة المستثمر عمى اتخاذ قرارًا استثماري رشيد.
عرض القوائم المالية المعدة طبقا لإلطار المقترح لمربط بين القوائم المالية بعضيا مع أن  أىميا

 . ليةالستثمار في سوق األوراق المابعض سيؤدي إلى ترشيد قرارات ا
التعرف عمى العوامل المؤثرة في ترشيد قرار  فيأن ىذه الدراسة ركزت  ويتضحًلمباحثةًً

 ًاالستثمار.
ً:بعنوان(ً(Oluwagbemiga,  2014دراسةًً-8

(The Use of Voluntary Disclosure in Determining the Quality of Financial 

Statements: Evidence from the Nigeria Listed Companies) 

(ً ًفيًاستخدام ًالمنشآتًالمدرجة ًمن ًأدلة ًالمالية: ًالقوائم ًجودة اإلفصاحًالختياريًفيًتحديد
ًسوقًاألوراقًالماليةًفيًنيجيريا(

الدراسة إلى تحديد جودة القوائم المالية التي يفصح عنيا اختياريًا في المنشآت  ىدفت  
 وبّينتن شأنيا أن تؤثر في قرارات المستثمرين. المدرجة بسوق األوراق المالية في نيجيريا والتي م



 
 

 م 
 

ن المنشآت الت ي الدراسة بأن اإلفصاح االختياري لو تأثير ايجابي في تطوير أسواق رأس المال وا 
محط اىتمام من قبل المستثمرين في تقييم أدائيا وبالتالي تكون  تقوم باإلفصاح االختياري تكون

إلى عدة نتائج كان من الدارسة  توصمتو . المالية النيجرية وراقذات قيمة سوقية عالية في سوق األ
أن اإلفصاح االختياري لو داللة إحصائية في التأثير عمى قرارات المستثمرين وأداء المنشآت  أىميا

ثمرين المدرجة في سوق األوراق المالية النيجرية مما أدى إلى سيولة اتخاذ القرارات من قبل المست
 . لمنشآتفي االستثمار بتمك ا

ًلمباحثةًً أن ىذه الدراسة ركزت عمى أن المستثمرين يسترشدون بالمعمومات  ويتضح
اإلضافية مالية وغير مالية التي يوفرىا اإلفصاح االختياري والتي لم يتم تغطيتو في اإلفصاح 

 اإللزامي في اتخاذ قراراتيم االستثمارية.
ًالتعميقًعمىًالدراساتًالسابقة

و الدراسات السابقة واالستفادة منيا في إثراء الجانب النظري لمدراسة ورغم ما أسيمت ب  
الحالية يمكن لمباحثة ذكر التعميقات التالية وبيان الفجوة البحثية التي تمييز الدراسة الحالية كما 

 يمي:
( عمى مفاىيم تقارير االستدامة 0270 ،والصاوي 0277 ،ركزت بعض الدراسات )األرضي -7

اإلفصاح عنيا بما تحتويو من معمومات مالية وغير مالية بالنسبة إلصحاب وبيان أىمية 
 وحاجة أسواق المال إلى معمومات غير مالية بجانب المعمومات المالية. المصالح

ركزت عمى العالقة بين كمية  (Morhardt, 2010 & Comyns et al., 2013)بعض الدراسات  -0
 ؤثرة في جودة تقارير االستدامة.وجودة تقارير االستدامة والعوامل الم

( عمى كيفية  Maubane et al., 2014 & Searcy& Buslovich, 2014بينما ركزت دراسة ) -5
إعداد تقارير االستدامة وما إذا كانت معدة وفقًا لممؤشرات الموضوعة من قبل البورصات 

 العالمية الخاصة باإلفصاح عن تقارير االستدامة.
( ركزت  Schaltegger & Zvezdov, 2015 & Calabrese et al., 2016سات )ىناك درا أنكما  -4

عمى دور المحاسبين باعتبارىم مقدمي لممعمومات وكيفية تبنييم لفكرة االستدامة وتقييم األىمية 
 النسبية لممؤشرات التي تفصح عنيا المنشأة.

جية لمعمومات تقارير االستدامة ( ركزت عمى األىمية االستراتيCheng, et. al, 2015أما دراسة ) -2
في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين غير المحترفين الذين يمجأون عادة إلى المستشارين الماليين 

في البيئة  لتقييم أداء المنشآت بيدف إتخاذ قرار االستثمار، وىل تكون تقارير االستدامة
يئية واالجتماعية من قبل المستثمرين كافية لتقييم أداء نشاط المنشآت االقتصادية والب االجنبية

 غير المحترفين بأنفسيم دون االستعانة بالمستشارين الماليين عمى اتخاذ القرار االستثماري.
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إفصاح عدم ز الدراسة الحالية عن غيرىا من الدراسات في تتمثل الفجوة البحثية التي تميو   
ة تقارير اختيارية منفصمة سواء تقارير المنشآت المدرجة في سوق العراق لبروراق المالية عن أي

بيئية أو تقارير مسؤولية اجتماعية أو تقارير استدامة، لذا ارتأت الباحثة دراسة أثر اإلفصاح 
االختياري عن تقارير االستدامة في ترشيد قرار االستثمار لممنشآت المدرجة في سوق العراق 

 لتقرير االستدامة يالئم طبيعة البيئية العراقية.  لبروراق المالية وذلك من خالل تقديم نموذج مقترح 
ًالدراسةمشكمةًً:ثالثاًً
في ضوء المطالبات الدولية والمجتمعية بمزيد من المعمومات عن األداء البيئي واالجتماعي    

تقوم بو المنشأة إلى جانب األداء االقتصادي أدى إلى ظيور نوع جديد من التقارير أطمق  الذي
كنتيجة لتطوير التقارير المالية في ظل بيئة  (Sustainability Reporting) االستدامةعمييا تقارير 

تقارير االستدامة إلى جانب المسؤولية االجتماعية والبيئية قاعدة  إعداد أصبح، اإلعمال الحديثة
 منشأة تمتزم الممارسة المسؤولة.أساسية ألي 

في إظيار الدور  (Stakeholders) صالح وتكمن أىمية ىذه التقارير بالنسبة ألصحاب الم  
معمومات محاسبية مالية عن ىذه التقارير وما تحتويو من  األساسي الذي يمعبو اإلفصاح المحاسبي

في مواجية احتياجات عن آثار أنشطة المنشآت االقتصادية والبيئية واالجتماعية أو غير مالية 
السوقية المنشآت  ةداد بذلك قيم، فتز الرشيدةسنى ليم اتخاذ القرارات ىؤالء المستخدمين حتى يت

 .وتتعزز ثقة المساىمين والمستيمكين بيا
عمى أنيا ممارسة  (GRI) إلعداد التقارير بحسب المبادرة العالمية تقارير االستدامةوتعرف   

 القياس والكشف عن كون المنشأة مسؤولة أمام الجيات المعنية الداخمية والخارجية لبرداء التنظيمي
وتشتمل ىذه التقارير عمى المعمومات عن  (GRI, 2014: 3)عن تحقيق ىدف التنمية المستدامة.

اآلثار االقتصادية )السيما التي لم تتوفر في التقارير المالية(، فضاًل عن المعمومات عن اآلثار 
مار في ترشيد قرار االستثالبيئية واالجتماعية الخاصة بأنشطة المنشأة وبيان مدى تأثيرىا عمى 

. إذ يمثل قرار االستثمار اختيارا من بين البدائل االستثمارية المختمفة والمتعددة سوق األوراق المالية
، من أجل العمل عمى تحقيق فا إلييا معايير بيئية واجتماعيةعمى أساس معايير اقتصادية مضا

قتصادي والبيئي دافع االستثمار من خالل تسمم المستثمرين لرسائل اإلفصاح عن األداء اال
 واالجتماعي لممنشآت

المالية في ظل اإلفصاح اإللزامي وعدم  لقوائمالمعمومات الواردة في اقصور عمى ترتب و ًً
لمجوء إلى اإلفصاح االختياري باعتباره مكماًل متغيرات الحاصمة في بيئة األعمال، أىمية امواكبتيا ل

التقميدية، والتوسع في اإلفصاح عن معمومات لإلفصاح اإللزامي لسد النقص الحاصل في التقارير 
 من اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.تمكن المستثمرين مالية وغير مالية لتكون أداة 
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لتوفير معمومات عن األداء  باعتبارىا إفصاحًا اختيارياً  االستدامة تقارير أىميةتظير    
 األوراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في البيئي واالجتماعي بجانب األداء االقتصادي لممنشأة

 المالية
باألنشطة البيئية واالجتماعية لممنشأة إلى  المستثمرين في الوقت الحاليونظرًا الىتمام   

جانب األنشطة االقتصادية ليا، عكفت ىذه المنشآت عمى اإلفصاح عنيا في تقارير االستدامة، 
ة والبيئية واالجتماعية من خالل إنتاجيا لمنتجات فُتظير بذلك مدى وعييا باآلثار االقتصادي

ولينعكس ذلك كمو في صديقة لمبيئة وتحقيقيا لمعدالة االجتماعية فضاًل عن نموىا االقتصادي 
  .الستثمار في سوق األوراق الماليةترشيد قرار ا

 يمكن تحديد المشكمة الرئيسية لمدراسة بالتساؤل التالي: وبناًء عمى ما سبقًً
لعراقًاًسوقًفيًالمستثمرينًقراراتًمنًسيرشدًالستدامةًتقاريرًعنًالمحاسبيًفصاحاإلًهل

ً.المالية؟لألوراقً
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيسية المشكمة ىذه عن ويتفرع  
 العراق  سوق في االستثمار وقرار االستدامة تقارير عن اإلفصاح بينمعنوية  عالقة ىناك ىل -7
 .؟ المالية بروراقل
 العراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن لإلفصاح معنوي أثر ىناك ىل -0
 .؟ المالية بروراقل
ًفروضًالدراسة:ًرابعاًًً
 بصياغة قامت الباحثة تساؤليا عن اإلجابة إلى تسعى ىذه الدراسة التي المشكمة عمى بناءاً   

 :ةالتالي ضو الفر 
اإلفصاح عن تقارير ن وجية نظر األفراد عينة الدراسة حول ممعنوي تباين  ال يوجد-7 

 .االستدامة
 .ترشيد قرار االستثمارمن وجية نظر األفراد عينة الدراسة حول  معنوي تباين ال يوجد-0
 .اإلفصاح عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثماربين  ارتباط معنوي وجديال -5
 اإلفصاح عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثمار.ت بين مكونا معنوي ارتباطوجد يال -4
ترشيد قرار االستثمار في عن تقارير االستدامة في المحاسبي إلفصاح ل معنوييوجد تأثير ال -2

 .بروراق الماليةسوق العراق ل
ًأهميةًالدراسة:ًخامساًًً
 وأبعادىا لمستدامةا لمتنمية الموضوعية القيمة أىمية من مدراسةل العممية ىميةاأل تنبع  

 عنيا واإلفصاح التقرير أىمية عن فضالً  ومؤشراتيا،( االجتماعية البيئية، االقتصادية،) الرئيسية
في ضوء دعوات المساءلة الموجية نحو  ،المنشأة واستدامة األبعاد ىذه آثار بيان في يساىم بما
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 المحاسبة) لمداخل التقميدية المحاسبين نظرة بذلك فتحولت ،المنشآت بما يخص قضايا االستدامة
 المنشآت تحمل بمدى المصالح أصحاب اىتمامات تنامي مع السيما لمخارج النظرة إلى( التقميدية

 خالل من) كمو ذلك ولينعكس االقتصادية، المسؤولية جانب إلى والبيئية االجتماعية لمسؤولياتيا
 .المالية قاألورا سوق في االستثمار قرار ترشيد في( االستدامة تقارير

المكانة التي يحتميا اإلفصاح عن تقارير االستدامة بينما تنبع األىمية العممية لمدراسة من   
لى الظروف االقتصادية التي يمر في واقع الممارسة المحاسبية  بيا االقتصاد العراقي وحاجة وا 

ن اآلثار الجوىرية سوق العراق لبروراق المالية إلى تقارير تتميز بالكفاءة والشمول واالفصاح ع
لبرداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشآت المدرجة في سوق العراق لبروراق المالية واالستفادة 

  مما تحققو تقارير االستدامة من مزايا.  
ًهدفًالدراسة:ًسادساًً

 :من بكل التعريف إلى الدراسة تيدف  
 .عنيا والمحاسبة المستدامة التنمية مفيوم -7
 .عنيا اإلفصاح ومحددات إعدادىا ومعوقات االستدامة تقارير إعداد لمداخ -0
 .  المالية لبروراق العراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في وأىميتو االختياري اإلفصاح مفيوم -5
 االستثمار قرار ترشيد في أثره واختبار االستدامة تقارير عن االختياري لإلفصاحنموذج تقديم   -4

 .العراقية البيئة في المالية وراقاأل سوق في
ًحدودًالدراسة:ًسابعاًً

 تقارير االستدامةل المقترح نموذجالاختبار مدى مالءمة تقتصر الدراسة الحالية عمى   
ة في سوق العراق لبروراق المالية، بما يساىم في ترشيد قرار االستثمار في طبيعة المنشآت المدرجل

عمى وجو من حيث اإلفصاح دون القياس بروراق المالية ة في سوق العراق لالمنشآت المدرج
وذلك بسبب عدم إفصاح المنشآت  المقترح واكتفت الدراسة بإجراء اختبار ميداني لمنموذج التحديد.

المدرجة في سوق العراق لبروراق المالية عن تقارير االستدامة سوى بعض المعمومات البيئية 
 .ير الماليةواالجتماعية في التفسيرات مع التقار 

ًمنهجيةًالدراسة:ًثامناًً
لدراسة بين كل من التحميل النظري ألىم أدبيات الفكر المحاسبي ذات العالقة منيج ايعتمد   

، واالعتبارات التطبيقية والعممية، ومن ثم يرتكز منيج الدراسة عمى محوريين الدراسةبموضوع 
 :أساسيين ىما

ًالستنباطيجًالمنهاألول:ًالمحورً
استنتاجات  إلىوىو االعتماد عمى التسمسل المنطقي من الفروض أو البديييات المسمم بيا    

فيو  الدراسةتجو تددة المعالم تفسر أوضاع خاصة أي تكوين نظريات خاصة مح إلىمعينة تؤدي 
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من العام إلى الخاص، وذلك من خالل االطالع عمى الكتب والدوريات المحمية والنظريات ذات 
لممنشآت  تقارير االستدامةل المقترح لنموذجالمخروج بتأطير نظري حول ، ضوع الدراسةالصمة بمو 

 .وعالقتو المتوقعة في ترشيد قرار االستثمار المدرجة في سوق العراق لبروراق المالية
ًالمحورًالثاني:ًالمنهجًالستقرائي

تتجو فيو الدراسة من يستند ىذا المنيج إلى معالم وحقائق عامة من واقع مفردات معينة أي   
الخاص إلى العام، وذلك من خالل استقراء الواقع والمشاكل ذات الصمة بموضوع الدراسة حيث 

لتقارير االستدامة يالئم طبيعة المنشآت  مقترحاً  نموذجاً  تقديمتقوم الباحثة بالدراسة التطبيقية ب
وذج لمتعرف عمى أىمية تقارير المدرجة في سوق العراق لبروراق المالية ومن ثم اختبار ىذا النم

االستدامة وأثرىا في قرار االستثمار، وذلك باالعتماد عمى قائمة استقصاء تم تصميميا بأسموب 
 دلفي وتوزييا عمى عينة الدراسة. 

ًخطةًالدراسة.:ًتاسعاًً
 تم تقسيم الدراسة عمى النحو التالي:      
 .لمدراسةًالعامًاإلطار
 .الختياريًاإلفصاحًمداخلًكأحدًدامةالستًتقارير:ًاألولًالفصل
 .عنيا والمحاسبة االستدامة وأبعاد مفيوم: األول المبحث
 .االستدامة تقارير عن االختياري لإلفصاح محاسبي مدخل: الثاني المبحث
 .الماليةًاألوراقًسوقًفيًالستثمارًقرارًترشيدًفيًالستدامةًتقاريرًأثر:ًالثانيًالفصل
 .فيو المؤثرة والعوامل االستثمار قرار ماىية: األول المبحث
 .االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير دور: الثاني المبحث
 .الماليةًلألوراقًالعراقًسوقًفيًالمدرجةًالمنشآتًعمىًتطبيقيةًدراسة:ًالثالثًالفصل
 .الوصفي والتحميل دراسةال متغيرات وصف: األول المبحث
 .ضالفرو  إختبار: الثاني المبحث
ً.والتوصياتًالنتائج

ًالمراجعً
ًالمالحق

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 انفصم األول
تمارير االستدامة كأحد مداخم اإلفصاح 

 االختياري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة
 فقد أدركتتتسابق منشآت األعمال إلى مواكبة التغيرات الكبيرة الحاصمة في بيئة األعمال،  

خالل العقود الثالثة الماضية بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد نموذجًا مستدامًا، وخاصة بعد 
وث الهواء ...الخ ارتباط نمط الحياة االستهالكي بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي وتم

 المستوى االجتماعي واالقتصادي. ومثمه عمى 
 النهوض إلىالعديد من المنشآت إلى وضع خطط تنموية واقتصادية تهدف  ولهذا اتجهت  

 اً نموذج ليمث المستدامة التنمية مفهوم صبحوأ ألنشطتها. واالجتماعي والبيئي االقتصادي باألداء
خاصة بعد الطمب المتزايد عمى تقارير االستدامة في السنوات األخيرة  العالم، في لمتنمية اً معرفي

األداء ب االهتماممن خالل تنفيذ  كأداة يعتبرها الكثيرون وسائل لخمق قيمة إضافية لممنشاة
 .االقتصاديبجانب األداء  االجتماعي والبيئي

  يمي: يشمل هذا الفصل مالذا   
 والمحاسبة عنهامة االستداالمبحث األول: مفهوم وأبعاد 

 محاسبي لإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة نموذج: المبحث الثاني
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 المبحث األول
 نياع والمحاسبة االستدامةمفيوم وأبعاد  

 تمييد
تعتبر التنمية بشكؿ عاـ أحد أىـ الطرؽ التي يسعى اإلنساف مف خالليا لتحقيؽ احتياجاتو    

شباع رغباتو لموصوؿ إلى أىدافو المختمفة، والبد مف أف تكوف التنمية شاممة ل مجوانب االقتصادية وا 
مصطمح ظير (. لذا 213: 3102والبيئية بشكؿ مستداـ )حجازي وعبد المعطي،واالجتماعية 

كرد فعؿ طبيعي عمى التخوؼ الناجـ عف تدىور البيئة الناتج عف األسموب التقميدي  االستدامة
االعتبار اآلثار السمبية التي يخمفيا  فيلإلنتاج دوف األخذ لمتنمية الذي يقـو عمى التنامي السريع 

 .(23: 3102شاىيف،) عمى اإلنساف وعمى الموارد الطبيعية وعمى االقتصاد ىذا التنامي
 النشأة التاريخية وتطور التنمية المستدامة 1/1/1 
عندما أصبح ىناؾ  مفيوـ التنمية المستدامة في بداية السبعينات مف القرف الماضي، أنش  

 ية وتأثيرىا عمى البيئة واإلنسافحوارًا مجتمعيا في العديد مف المنتديات بشأف التنمية االقتصاد
بشكؿ متسارع وبقوة في ىذه الفترة، وذلؾ نتيجة لمنقص  ، وتزايد االىتماـ(2: ب3103 ،)شرؼ

الممحوظ لمنمو والتنمية، كما أف التدىور في الوضع البيئي عمى المستوى العالمي أدى إلى ضرورة 
مف الندوات دمج البعد البيئي في التنمية والتخطيط اإلنمائي، وعمى أثر ذلؾ عقدت الكثير 

بحموؿ أواخر السبعينات والثمانينات و  (.48: 3100ب، )غالوالمؤتمرات حوؿ البيئة والتنمية 
ظيرت نظريات تنموية أكثر تقدما وكانت النظريات تنطوي عمى وجية نظر أكثر عمقا وشموال 
بالنسبة لمنمو والتنمية، وجرى تحميؿ اثر السياسات االقتصادية عمى المسائؿ االجتماعية والبيئية، 

جتماعية، ونضوب الموارد االقتصادية والتموث ضمف الجوانب مثؿ الفقر والتوزيع ضمف الجوانب اال
  (.3: 3114البيئية)عمار،

 )عمار،، (2: 3103 ،)قاسيمي ،(48: 3100)غالب،  الباحثيف وىناؾ إجماع مف   
لذا ستقـو  ،التنمية المستدامةفكرة  محطات كتسمسؿ تاريخي لبروزوال بأىـ المبادرات، (3: 3114
  :كما يميبتقسيـ ىذه المحطات إلى مراحؿ و  الباحثة

إنشاء نادي روما الذي جمع حيث تـ  :1968التنمية مفيوم  وتغير التفكير بتطور مرحمة -1
عدد كبير مف رجاؿ األعماؿ مف مختمؼ الدوؿ، دعا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص 

 المتقدمة.مجاالت التطور العممي لتحديد حدود النمو في الدوؿ 
 نادي روما تقريراً  نشر وفي ىذه المرحمة :1972 مبيئة واإلنسانشمول التنمية لمرحمة  -2

نشر توقعاتو لسنة باستغالؿ الموارد االقتصادية، و  حوؿ تطور المجتمع البشري وعالقة ذلؾمفصاًل 
سوؼ  أنوتحذيره مف ىو االقتصادي في العالـ،  ، ولعؿ مف أىـ نتائجو عف مسار النمو3011

سنة في نفس الو  يحدث خمال خالؿ القرف الواحد والعشروف بسبب التموث وتعرية التربة.....الخ.



3 
 

قمة األمـ المتحدة حوؿ البيئة في  انعقدت 0393 تموز/  ويولي 01 -3وبالتحديد خالؿ 
مجموعة مف القرارات الخاصة بالتنمية االقتصادية وضرورة الترابط بيف  تستوكيولـ، حيث عرض

التنمية إذا مف أولوياتيا االىتماـ ب تكوف البيئة والمشاكؿ االقتصادية. وطالبت الدوؿ النامية باف
وتفادي التعدي عمييا وبالتالي ضرورة تضييؽ الفجوة ما بيف الدوؿ الغنية  بيئتياتحسيف ت دار أ

 .والفقيرة
:  تـ تعميـ مفيـو التنمية المستدامة 0349مفيوم التنمية المستدامةالرسمي ل ظيورالمرحمة  -3

عمى المستوى الدولي مف خالؿ المؤتمر الذي نظمتو المجنة الدولية لمبيئة والتنمية التابعة لألمـ 
Brundtland )) "مستقبمنا المشترؾ" ويعرؼ كذلؾ بتقرير المتحدة بعنواف

حيث اظير التقرير  )*( 
عف التنمية المستدامة، وتـ بمورة تعريؼ دقيؽ ليا، وأىـ ما جاء في التقرير إف التنمية  كامالً  فصالً 

المستدامة تيتـ بالوفاء باالحتياجات األساسية لممجتمع مف خالؿ الجوانب االقتصادية واالجتماعية 
 والبيئية.

ـ المتحدة مؤتمر األم عقد في ىذه المرحمة :0333 مة اإلعالم عن التنمية المستدامةمرح -4
ونتج عف ىذه  وعرؼ باسـ قمة األرض أو قمة ريو، في البرازيؿ دي جانيرو ريوفي لمبيئة والتنمية 

وضع خطة و  إعطاء ُبعد إعالمي لمتنمية المستدامة القمة عدة توصيات كاف مف أىميا وأبرزىا
ءات الالزمة لتحقيؽ التنمية المستدامة لمختمؼ مستقبمية متكاممة تشتمؿ عمى مجموعة مف اإلجرا

 قطاعات المجتمع .
مؤتمر في ىذه المرحمة تـ عقد  : 2002 التنمية المستدامة بتقنين اإلعالم عنالبدء  مرحمة  -5

القمة العالمي لمتنمية المستدامة في جوىانسبورغ بجنوب إفريقيا، بيدؼ التأكيد عمى االلتزاـ الدولي 
ه نتج في ىذ وأىـ ما 0333الذي أكد عميو مؤتمر قمة األرض في عاـ  المستدامة بتحقيؽ التنمية

 ،إمكانات تحقيؽ التنمية المستدامةاستعراض التحديات والفرص التي يمكف أف تؤثر في  القمة
وكذلؾ اإلعالف عف إصدار إرشادات تقارير االستدامة المعدلة بواسطة المبادرة العالمية إلعداد 

، والتي تمثؿ إرشادات تمكف منشآت األعماؿ مف إتباعيا عند اإلفصاح عف تقارير (GRI)التقارير
 االستدامة .

وانعقدت في ىذه المرحمة  : 2012الخيارات اإلستراتيجية لتمويل التنمية المستدامة مرحمة  -6
بقمة دي جانيرو البرازيمية وسميت الحقا  أيضًا بمدينة ريووتـ عقدىا  قمة األرض لمتنمية المستدامة

ظ لمحفاالبياف الختامي ليذه القمة عمى تعزيز مفيـو االقتصاد األخضر  وأكد "Rio+20"31ريو+
شراؾ  ويحؽ لكػؿ  .منظمات المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية المستدامةعمى الموارد الطبيعية وا 

                                                           
)*(

Brundtland ( سمي بيذا االسـ نسبة إلى رئيسة وزراء النرويجGro Harlem Brundtland) التنمية  أحد الزعماء الدولييف في
 .والصحة العمومية المستدامة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ط واالستراتيجيات واألولويات الوطنية لمتنمية بمػد أف يختػار النػيج الػذي يناسػبو وفقا لمخط
وعمى الرغـ مف أىمية البياف الختامي ليذه القمة إال إف البعض انتقدىا نظرًا الفتقارىا  .المستدامة

 .(033: 3102)أحمد، إلى أىداؼ ممزمة وواضحة فضال عف ضعؼ برامج التمويؿ
بشكل ممحوظ من جانب العديد من المنظمات وما يزال االىتمام بالتنمية المستدامة   

كوسيمة لتقميص الفجوة  المجال المحاسبيالمينية وخاصة الميتمين في المنظمات  و األعمال
 والمحمية عمى كافة المستويات الدولية واإلقميميةواكتساب الشرعية والقبول بين مختمف الدول 

 .عمى مستوى منشآت األعمالوباألخص 
 المستدامة التنمية ومستويات مفيوم 1/1/2
 يففظلفي المغة ضمف  (Sustainable Development)مصطمح التنمية المستدامةيعبر عف    

: ة في المغة مصدر مف الفعؿ )نّمى(، يقاؿ أنميت الشيء ونّميتوىما التنمية والمستدامة، فالتنمي
)ابف أي طمب دوامو، أو ىي األناةجعمتو ناميًا، أما كممة المستدامة فمأخوذة مف استدامة الشيء، 

باف الترجمة ( 094: 3113 )محمد، ذكر ابينم (.03،302،مج03،280: مج0338منظور، 
ىو "استدامة" ال تعبر عف المعنى المقصود فالمصطمح األجنبي  (Sustainability)العربية لمصطمح 

ف الترجمة العربية تظير جانبًا واحدًا االستمرار أيعني) قويا ومستمرًا فترة طويمة قادمة( في حيف 
 لفترة طويمة قادمة. 

تعني القابمية لالستمرارية أو  (Sustainability)( ذكر بأف كممة 80: 3102وأما )شاىيف،  
متحمؿ وبالتالي القابؿ لالستمرار، وتقارير برنامج األمـ المتحدة لمتنمية الديمومة كما تعني القابمية ل

 ((GRIأما  .العربية تعبير التنمية المستدامةبالتنمية البشرية تستعمؿ في ترجمتيا إلى المغة  المتعمقة
 . )*(فإنيا تستعمؿ في ترجمتيا إلى المغة العربية تعبير االستدامة

يطمؽ عمى مفيػـو بأنو  ( 383: 3100)ىاشـ،، (219: 3108)بني ىاني وآخروف،ذكر و   
 يةوالتنمالمتواصػمة،  والتنمية، البشرية التنميةالمسػتدامة العديػد مػف التسػميات مػف أىميػا  التنمية

 ستمرارالقابمة لال ، والتنميةة المستمرة، والتنمية المتداعمةوالتنمي الشاممة، والتنمية، التضامنية
 . المستدامة التنميةوغيرىا، وقد اصطمح عمى تسميتيا 

فاتخذ االقتصادية،  التنميةاالىتماـ بالبيئة واعتبارىا جزءًا مف  المجتمع الدولي إلى توجو لذا  
التي وضعت أركانيا  -كمفيوـ ينطبؽ عمى المستوى العالمي  - االستدامةخطوات جادة نحو 

مارس /  31( في Brundtlandوبّينت ما تنطوي عميو مفوضية األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية )لجنة 
، حيث أشارت إلى ضرورة اقتراح ىذا المفيوـ الذي يركز عمى التقدـ 0349آذار مف العاـ 

                                                           
 ( وىو التنمية المستدامة، أما مصطمحSustainable Developmentستقـو الباحثة باعتماد الترجمة المتعارؼ عمييا لمصطمح))*(
(Sustainability) ف أغمب الكتابات العربية واألجنبية اعتبرت أف االستدامة ىي مرادفة لمتنمية أكما استدامة ،  فيتـ اعتماد مصطمح

 المستدامة وىذا ما سوؼ تعتمده أيضًا الباحثة. 
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االقتصادي والعدالة االجتماعية وحماية البيئة، وعّرفتيا عمى أنيا التنمية التي تفي باحتياجات 
ويقصد . الوقت الحاضر دوف المساس بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة

وىي  االستدامةتياجات ضمف ىذا التعريؼ العناصر الثالثة المترابطة داخميًا ضمف عممية باالح
: 3108العربيد، )د حدود لمقدرة عمى توفير الموارد)االقتصاد، البيئة، المجتمع( مع االعتراؼ بوجو 

039).  
بالرغـ  ( تعاريؼ عدة ومف جوانب مختمفة االستدامةومف الجدير بالذكر أف ليذا المفيوـ )  

ركزت بمجموعيا عمى األبعاد مف عدـ وجود اتفاؽ بيف الباحثيف وتعدد وجيات نظرىـ إال إنيا 
الثالثة )االقتصاد، البيئة، المجتمع(، وقد تبايف ىذا التركيز عمى ىذه األبعاد وطرؽ قياسيا 

االجتماعية التنمية التي تناقش القضايا االقتصادية و واإلفصاح عنيا، فنجد مف عرفيا عمى أنيا 
فيي عممية تنموية تتطمب اىتماـ جميع  ،ع الفقر وغياب التنمية في العالـوالبيئية وعالقاتيا بواق

الجيات بأف تكوف عممية مستمرة متراكمة عمى الجوانب متعددة واسعة المدى، وضيقة ومحدودة في 
 (. 093: أ3108، أىدافيا وأغراضيا) إبراىيـ

عمى تحقيؽ  عمى إنيا تمثؿ األنشطة التي تساعد منشآت األعماؿ (GRI)الػ  عرفتياكما   
 ،اب المصالح الداخمييف والخارجييفوالخضوع لمسائمة أصح االقتصادية والبيئية واالجتماعية أىدافيا

مف  وتقييـ ومراقبة األداء ة المنشآت يعمؿ عمى ضبط األعماؿ،وذلؾ في إطار نظاـ مالئـ لحوكم
وعرفيا آخر عمى إنيا االستراتيجيات  .(Sobhani et al., 2012: 76)تدامةاالسؼ اىدأأجؿ تحقيؽ 

والسياسات والخطط والبرامج التي تضعيا المنشأة لمنظر في اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
   .(Asif & Searcy, 2014: 411)االستدامة لعمميات أعماليا لتحقيؽ متطمبات 

د اتفاق عام عمى تعريف االستدامة لكونيا جيو  الباحثة _ بناءا عمى ما سبق_ أنو ال تخمصو 
أوسعيا التعريفات و  إن من أىم تمك إال ،منشآت األعمالتعني أمورا مختمفة لكل من األفراد و 

قبل الباحثين والمنظمات ذلك الوارد في تقرير  من اعتماداً انتشارا وأكثرىا وضوحًا و 
Brundtland))  م التعاريف التي تؤكد عمى تحقيق . لذا اقتصرت الباحثة عمى أى1987سنة

 . ىدف االستدامة في التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية
إلى إنو يمكف تطبيؽ االستدامة  (9: 3102(، )عمر،39: 3102)بدر،وأشار الباحثوف   

 عمى إقميمياً  المستدامة التنمية سير يعتمد اإلقميميالمستوى القومي أو مف خالؿ عدة مستويات، ف
 االتفاقيات في ذلؾ ويتمثؿ ،(األوربي كاإلتحاد) الواحد اإلقميـ شعوب لدى المتكاتؼ االتجاه

، وأصبح ينتج عف المحاسبة القومية األجؿ طويمة الجديدة المشروعات واستثمار والمعاىدات
في الحكـ عمى معدالت نمو وأداء االقتصاديات  بصورة أكثر موضوعيةمؤشرات معدلة بيئيًا 

  المختمفة.
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 المحمي الصعيد عمى فيو المستدامة التنمية مفيوـ تحقؽت المستوى المحمي أو القطاعيأما   
 المسؤولة القطاعات لدى والصادقة الواعية الرؤية خالؿ مف ،الدولة قطاعات جميع يشمؿ عندما
 عمى لممجتمع االقتصادي بجانب والمعيشي البيئي بالمستوى االرتقاء إلى إضافة المحمية لمدولة

 .األصعدة مختمؼ
المستدامة أصبح مؤشر الربح المحاسبي في ظؿ مفيوـ التنمية  عمى مستوى المنشآتأما    

لمحكـ عمى أداء منشآت األعماؿ، فأصبح لزاما عمى منشآت األعماؿ البحث عف أنظمة  غير كاؼ  
الف ىناؾ ثمة  .عامؿ مع قضايا التنمية المستدامةمحاسبية حديثة أو تطوير أنظمتيا الحالية عند الت

مجموعة مف األطراؼ الخارجية والداخمية التي تيتـ بمؤشرات قياس أداء المنشأة مثؿ المقرضيف 
دارة المنشأة، فكؿ منيا تتحقؽ مصالحو عندما تبرز مؤشرات وا لمستثمريف الحالييف والمرتقبيف وا 

، مرار في األجميف المتوسط والطويؿتقييـ األداء ليذه المنشأة أنيا تنمو بصورة تضمف ليا االست
 .األطراؼوتحقيؽ معدالت عالية مف األرباح المستدامة التي تحقؽ رغبات كؿ 

و الباحثة مع ىذا التقسيم لمستويات االستدامة سواء عمى المستوى اإلقميمي أوتتفق   
ن ما ييمنا في ىذه الدراسة ىو مفيوم االستدامة عمى  المحمي وحتى عمى مستوى المنشآت وا 

 .مستوى المنشآت
 مفيوم ومستويات استدامة المنشأة  1/1/3
المستوى العالمي.  نطبؽ عمىيصممت في البداية كمفيـو االستدامة  باف كما أشرنا سالفاً و   

لممنشآت االستدامة ، حيث إف يـو أصبح عمى مستوى المنشآت أيضاتزايد تطبيؽ ىذا المف فأ إال
كبيرًا ومحوريًا في  ألنيا أدركت أف ليا دوراً  الماضيةالسنوات القميمة في  متزايداً  اكتسبت اىتماماً 

وىذا ما أكد عميو اإلتحاد الدولي لممحاسبيف  .المجتمعالتأثير المتبادؿ مع بسبب تحقيؽ االستدامة 
(IFAC)  عندما وضع إطار مفاىيمي لالستدامة حيث دعا  3100سنة  آذار/  مارس 33في

المنشآت إلى التوجو في استراتيجياتيا وعممياتيا التشغيمية نحو تحقيؽ التوازف بيف األداء االقتصادي 
  (.IFAC, 2011: 5)والبيئي واالجتماعي لتحقيؽ االستدامة

األعماؿ واالستثمار التي تسعى إلى استخداـ  إستراتيجية بأنيا استدامة المنشأة وعرفت  
الحالييف حتياجات أصحاب المصالح اأفضؿ الممارسات التجارية لتمبية وتحقيؽ التوازف بيف 

 .(Artiach et al., 2010: 31)والمستقبمييف
عمى أنيا الوضع  (Burritt & Schaltegger, 2010: 1)استدامة المنشأة مف قبؿ  عرفت كما   

 . الحقيقي لتأثير نشاط المنشأة عمى البيئة الخارجية وما يترتب عمييا مف آثار في المستقبؿ
تمبية احتياجات أصحاب  قدرة المنشآت عمى بأنيا (Asif & Searcy,2014:412)وعرفيا    
دوف المساس بقدرتيا عمى تمبية تمؾ والتفاعؿ معيـ مصالح المباشريف وغير المباشريف ال

  في المستقبؿ.االحتياجات 
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عمى إنيا وسيمة لممنشأة لخمؽ قيمة لمساىمييا مف خالؿ التقميؿ مف اآلثار السمبية  وعرفت  
 .(Krechovsk & Prochazkova ,2014:1146)لمقضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية

فمـ يعد األداء المالي  إف إدخاؿ مفيوـ االستدامة في عمميات المنشأة أصبح أمرا ضروريًا.   
فالمنشأة بحاجة إلى إدخاؿ المؤشرات غير  ،واألرباح تضمف بقاء المنشأة عمى المدى الطويؿ

المالية مثؿ األنشطة االجتماعية وحماية البيئة في صنع القرار والتخطيط اإلستراتيجي جنبا إلى 
 أوجو االختالؼ بيف المدخؿ 0339في كتابو سنة  Elkington))وذكر جنب مع المؤشرات المالية. 

ث الستدامة منشآت األعماؿ الذي كاف يعتني والمدخؿ الحدي التقميدي إلدارة منشآت األعماؿ
بجانب اآلثار االقتصادية  بتعظيـ الربح فقط دوف األخذ بنظر االعتبار اآلثار البيئية واالجتماعية

 :( اآلتي0وكما ىو موضح في الجدوؿ )
 (0الجدوؿ )

 مقارنة بيف المدخؿ التقميدي واالستدامة لممنشآت
 التعميؽ مدخؿ االستدامة المدخؿ التقميدي

مدخؿ أحادي البعد حيث 
يقتصر عمى البعد المالي 

 فقط

 ةوالبيئي ةاالقتصادي األبعادالمفيـو ليشمؿ أتسع  مدخؿ ثالثي األبعاد
  .المالي البعدوليس فقط  ةواالجتماعي

أقتصر عمى رأس الماؿ 
 المادي فقط

اشتمؿ عمى رأس الماؿ 
المادي والبشري والطبيعي 

 واالجتماعي 

مفيـو رأس الماؿ ليشمؿ األشخاص حيث أتسع 
  .والموارد الطبيعية

اقتصر عمى األصوؿ 
 الممموسة فقط

أمتد إلى األصوؿ غير 
 الممموسة 

حيث يركز عمى الخدمات التي يقدميا أكثر مف 
 تركيزه عمى ما يمتمكو مف أصوؿ ممموسة

بأنيـ يمثموف أصواًل ىامة أساسية  موفأدرؾ العام االبتكار تقميص العمالة
لممنشأة ويجب أف يعاد توجيييا إلى مجاالت جديدة 
تشجعيـ عمى االبتكار بدال مف التعامؿ معيـ 

 .كفائض يجب التخمص منو
ال يقتصر عمى أصحاب المصالح الداخمييف فقط  شمولي  حصري

نما يمتد ليشمؿ أصحاب المصالح الخارجييف  وا 
 .أيضاً 

أتسع نطاؽ المساءلة فبداًل مف جعميا مقصورة عمى  أصحاب المصالح  وفالمساىم
المساىميف فقط امتدت لتصبح حقًا لجميع أصحاب 

  .المصالح
األداء المالي وغير  إلىامتد  اقتصر عمى األداء المالي 

 المالي 
حيث أىتـ بالقياس والتقرير عف األداء غير المالي 

  .فضال عف األداء المالي
حيث أعترؼ بحقوؽ األطراؼ ذوي العالقة ومسؤولية  الحؽ في المعرفة إلى المعرفةالحاجة 

 .المنشأة تجاىيـ
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األحاسيس والمشاعر  الحقائؽ 
 والتطمعات

حيث أدرؾ أف األشخاص يتخذوف قراراتيـ وفقًا 
، ومف ثـ فقد أعطى اىتمامًا لمشاعرىـ وتطمعاتيـ

  .أكبر لقيـ األشخاص ومعتقداتيـ
ال تتمثؿ فقط في التقرير  أدرؾ إف مسؤولية المنشأة ثنائي االتجاه االتجاهأحادي 

ولكف يجب مشاركة أصحاب المصالح مف  ،السنوي
خالؿ حوارات مفتوحة لمتعرؼ عمى احتياجاتيـ 

 .وتوقعاتيـ والحصوؿ عمى تغذية عكسية منيـ
مرحمة حيث انتقؿ مف مرحمة الوعود البراقة إلى  األىداؼ والتوقعات الوعود

 .التحقيؽ الفعمي لألىداؼ والغايات والتوقعات
 (.08: ب3103 المصدر )شرؼ،

 لتصبح منشآت مستدامة،نو البد لممنشآت مف أف تطور خططيا وعممياتيا إوعميو ف  
 إلى أف ىناؾ ست مراحؿ لتطوير استدامة المنشآت سأوردىا بشكؿ موجز: (Lin, 2010: 19)وأشار

تشير ىذه المرحمة إلى رفض المنشأة لمفيوـ االستدامة واعتقادىا بأف جميع  الرفض: مرحمة  -0
يمكف استغالليا مف قبؿ المنشأة لتحقيؽ الموارد المتاحة ليا مف موارد مادية وبشرية وطبيعية 

 مكاسب اقتصادية فورية.
ف معارضة عادة ما تنتج ىذه المرحمة مف قمة الوعي أو الجيؿ وليس م عدـ االستجابة:مرحمة  -3

 ألخالقيات المنشأة في تحقيؽ مكاسب مالية.  
مرحمة االمتثاؿ: تركز ىذه المرحمة عمى الحد مف مخاطر فرض عقوبات عمى المنشأة نتيجة  -2

 الفشؿ في الوفاء بالحد األدنى مف المعايير كصاحب عمؿ أو ُمنتج مسؤوؿ.  
دراكيا أف ىناؾ مزايا مرحمة الكفاءة: تعكس ىذه المرحمة الوعي المتنامي لد  -8 ى إدارة المنشأة وا 

 حقيقية يمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ ممارسات االستدامة.
نحو االستدامة مف خالؿ جعؿ  في ىذه المرحمة تقؿ المنشأة: تنمرحمة الفاعمية اإلستراتيجية -3

 االستدامة جزء مف إستراتيجية المنشأة.
مفيوـ االستدامة مف اجؿ  متبنية: وتعد المنشأة في ىذه المرحمة مرحمة المنشأة المستدامة -1

 مجتمع مستداـ.
يتركز في تحقيقيا  _ نطاق منشآت األعمال_ في  االستدامةمباحثة أن مفيوم ويتضح ل 

ألىدافيا وغاياتيا من خالل قدرتيا عمى تمبية حاجات ورغبات المستيمكين وأصحاب المصالح 
الحاليين والمحتممين، ومدى إمكانيتيا في تحقيق الدمج بين العوامل االقتصادية والبيئية 

رد الطبيعية واالجتماعية في عممياتيا، فضاًل عن تحقيقيا لألرباح والنمو واستخداميا لمموا
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والبشرية والمادية بالقدر العقالني ومن دون اإلضرار بحق األجيال القادمة في االستفادة من ىذه 
 الثروات.

 االستدامةأبعاد  1/1/4
االقتصادية عمى االرتباط الوثيؽ بيف التنمية  0349 عاـ (Brundtland)أكد تقرير   

 3113عاـ  المنعقد في جوىانسبورغلالستدامة كما حدد مؤتمر القمة العالمي  .واالجتماعية والبيئية
والبعد بثالثة أبعاد وىي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي  لالستدامةاألبعاد الرئيسية 

 (.203: 3101البيئي)صابر،
 (GRI)ريرالمبادرة العالمية إلعداد التقا وأكدت عمى ىذه األبعاد اإلرشادات الصادرة مف قبؿ  

 :(GRI, 2013: 67-142)وذلؾ عمى النحو اآلتي
 البعد االقتصادي -1
بتأثيرات المنشأة عمى الظروؼ االقتصادية ألصحاب  لالستدامةيتعمؽ البعد االقتصادي   

والمستوى الوطني والمستوى المحمي  ىالمصمحة فييا وعمى األنظمة االقتصادية عمى المستو 
واآلثار  ،س الماؿ بيف مختمؼ أصحاب المصمحةتوضيح تدفؽ رأوييدؼ ىذا البعد إلى  العالمي.

ييدؼ إلى تحسيف إف ىذا البعد  الصاويأشار  االقتصادية الرئيسية لممنشأة عمى المجتمع بأسره. و
وتحقيؽ الكفاءة االقتصادية  ،ؿ زيادة نصيبو مف السمع والخدماتمستوى رفاىية اإلنساف مف خال

ويغطي البعد (. 013: 3103)الصاوي، األمثؿ لمموارد النادرة المتاحة ؿ االستخداـمف خال
 .األداء االقتصادي ، والتواجد السوقي ،غير المباشرةاآلثار االقتصادية االقتصادي 

 البعد البيئي  -2
بأثر المنشاة عمى األنظمة الطبيعية الحية وغير الحية،  لالستدامةيتعمؽ البعد البيئي   

إلى االستخداـ األمثؿ لمموارد . وييدؼ ىذا البعد وتشمؿ األرض واليواء والمياه واألنظمة البيئية
، فضال عف يؿ معيف بؿ ىي ممكًا لكؿ األجياؿالطبيعية وليس فقط توفيرىا ألنيا ليست ممكًا لج

 مف التموث.البيئية )األرض والماء واليواء( حماية وسالمة األنظمة 
إدارة الموارد إلى إنو البد مف تحقيؽ التزاوج بيف  (384: 3114بمتاجي ،بدوي و ) وأشار  

، حيث إف فيـ العالقة التفاعمية بيف البشر والموارد الطبيعية ستمكف المديريف مف البشرية والطبيعية
 تمؾ الموارد. اتخاذ أفضؿ قرارات فيما يتعمؽ باستخداـ

ويغطي البعد البيئي اآلثار المتعمقة بالمدخالت مثؿ )الطاقة والمياه( والمخرجات مثؿ   
)اإلنبعاثات والنفايات السائمة والصمبة(. وباإلضافة إلى ذلؾ، فيي تغطي التنوع البيولوجي، والنقؿ 

 .فقات البيئيةالمتعمقة بالمنتج والخدمة، باإلضافة إلى االمتثاؿ البيئي والن رواآلثا
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 البعد االجتماعي -3
باآلثار التي تسببيا المنشاة لألنظمة االجتماعية التي  لالستدامةيتعمؽ البعد االجتماعي    

تعمؿ داخميا. وييدؼ ىذا البعد إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية في توزيع الموارد االقتصادية 
يصاؿ الخدمات مف يحتاجيا. والقضاء عمى الفقر  والتعميـ إلى، كالصحة االجتماعية والطبيعية، وا 

 ب المصالح الداخمييف والخارجييف.اوالبطالة وتنمية الثقافات والعالقات بيف المنشأة وأصح
بأف البعد  (801: 3103الالوند وعبد اهلل ،) (،322: 3103)محمود وآخروف، وبيف  

ألنو البعد الذي يمثؿ البعد اإلنساني بالمعنى  ،االستدامةاالجتماعي يعد بمثابة البعد الذي تتميز بو 
اإلنساف ييتـ بحؽ الضيؽ والذي يجعؿ مف النمو وسيمة لاللتحاـ االجتماعي فضال عف كونو 

الطبيعي في العيش في بيئة نظيفة وسميمة يمارس مف خالليا جميع األنشطة مع كفالة حقو في 
االجتماعية، يستثمرىا بما يخدـ احتياجاتو نصيب عادؿ مف الثروات الطبيعية والخدمات البيئية و 

 األساسية )مأوى، طعاـ، ممبس، ىواء( وغيرىا، وتمبية االحتياجات المكممة لرفع مستوى معيشتو
فو . ادمةودوف التأثير عمى الحقوؽ االجتماعية لألجياؿ الق  عمىيشتمؿ  البعد االجتماعي ا 

 .المنتج مسؤولية ،المجتمع ،اإلنساف حقوؽ ،ؽممارسات العمالة والعمؿ الالئ
 :( اآلتي 0بالشكؿ )ويمكف توضيح الترابط بيف أبعاد االستدامة  
 
 

 

 

 

 

 (0الشكؿ )
 العالقة بيف أبعاد االستدامة

Source: (Lin, 2010: 22)  

الترابط بين األداء البيئي واألداء االقتصادي ينتج عنو أن من خالل الشكل أعاله ويتبين   
البيئية، والترابط بين األداء االقتصادي واألداء االجتماعي ينتج عنو العدالة االجتماعية، الكفاءة 

والترابط بين األداء االجتماعي واألداء البيئي ينتج عنو التوازن، ونتيجة ليذا الترابط بين األبعاد 
 .الثالثة تتحقق االستدامة المتكاممة
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 االستدامةأىداف  1/1/5
في عاـ  31مف مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة، ريو+ االستدامةأىداؼ  انبثقت  

مجموعة مف األىداؼ القابمة لمتطبيؽ عمى نطاؽ العالـ وأف يوازف بيف إذ تـ استنباط . 3103
مف خالؿ آلياتيا  االستدامةتسعى واالجتماعية، لذا  البيئية،و  االقتصادية،: لالستدامةاألبعاد الثالثة 

: 3102) شاىيف، (،320: 3103)محمود وآخروف ، إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ وىيومحتواىا 
 :(2: 3102(، )عمر،88
: مف خالؿ التركيز عمى العالقات بيف نشاطات السكاف والبيئة، تحقيؽ حياة أفضؿ العمؿ عمى -0

وتتعامؿ مع النظـ الطبيعية ومحتواىا عمى أساس حياة اإلنساف، وذلؾ عف طريؽ عمميات 
 التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية لتحسيف الحياة في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

بالمسؤولية اتجاىيا ية إحساس السكاف وعي بالمشكالت البيئة القائمة: وكذلؾ تنمالتعزيز  -3
ريؽ الحفاظ عمى الموارد وحثيـ عمى المشاركة الفاعمة في خمؽ الحموؿ المناسبة ليا عف ط

عادة استخداـ الموارد باالستخداـ األمثؿ مف غير المساس الطبيعة  المتجددة وغير المتجددة وا 
 بحؽ األجياؿ القادمة.

التعاوف اإلقميمي والدولي لمواجية المتطمبات البيئية واالقتصادية واالجتماعية: وذلؾ مف خالؿ  -2
في ط البيئي واالقتصادي واالجتماعي ضماف التخطيو  المشكالت التي تواجييا البيئة تحديد

كؿ مراحؿ التخطيط اإلنمائي مف خالؿ تعزيز القدرات لكافة الدوؿ عمى تطبيؽ مبادئ 
 .ورسـ السياسات التنموية برؤية مستقبمية أكثر توازنا وعدالً  االستدامةوممارسات 

مف خالؿ توعية السكاف بأىمية ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدـ أىداؼ المجتمع: وذلؾ  -8
وكيفية استخداـ المتاح والجديد منيا في تحسيف نوعية المختمفة في المجاؿ التنموي التقنيات 

في المجتمع مف خالؿ إدارؾ أىمية تحميؿ األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية  حياةال
 ؿ مع الموارد والطاقات المتاحة.اموتجنب األنانية في التعواإلدارية برؤية شمولية وتكاممية، 

ر فرص المشاركة في : مف خالؿ تنشيط وتوفيتحقيؽ األىداؼ والغايات المنشودةالعمؿ عمى  -3
والميارات، والعمؿ عمى تفعيؿ التعميـ والتدريب والتوعية لتحفيز اإلبداع والبحث  تبادؿ الخبرات

ة البشرية وتفعيؿ التنمية االقتصادي عف أساليب جديدة تالئـ إمكانيات المجتمع وتحفيز الطاقة
 ، ووضع الحموؿ المناسبة ليا وتنميتيا والحفاظ عمييا.والسيطرة عمى المشكالت البيئية

يرجع  في فمسفتيا ومبادئيا وأبعادىا إنما لالستدامةمباحثة بأن اليدف الرئيسي ل يتضحو   
والبيئية واالجتماعية( فإقامة االقتصادية )لالستدامة إلى إقامة توازن بين األبعاد الثالثة 

المشروعات االقتصادية الكبيرة والمتطورة يجيد البيئة سواء من خالل اليدر في استخداميا 
 ،لمموارد الطبيعية القابمة لمنضوب أو من خالل ما يصاحب بعض المشروعات من تموث لمبيئة
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عمى أن  ىدفت االستدامة لذا .ةلحياة االجتماعية واالقتصاديوكذلك عدم المساواة بين األفراد في ا
بين األبعاد الثالثة  التوازنلألبعاد الثالثة. وبالتالي يكون تأثير  متساويًا ومتوازياً  اىتماماً تعطي 

بصورة سميمة وبما يحقق تنمية متجددة وقابمة  يؤدي إلى اتخاذ قراراتالقرارات في عممية صنع 
 لالستمرار.

 االستدامةخصائص  1/1/6
، (32: 3102)بدر ، أىميا االستدامةىناؾ مجموعة مف الخصائص التي تتميز بيا   

 (:801: 3108)حمداف،
محمي جزئي  ،عالمي، إقميميمية تحدث في مستويات عدة )ىي عم فاالستدامةمستوى القياس:  -0

عمى المستوى القومي  ( ومع ذلؾ فإف ما يعتبر مستداماً ، لواليات الدولة كميامحمي كمي -
 ليس بالضرورة أف يكوف كذلؾ عمى المستوى العالمي.

مف ثالث مجاالت عمى األقؿ ىي اقتصادية وبيئية  االستدامة: تتكوف تعدد المجاالت -3
 واجتماعية. 

تسعى لتوليؼ منظومة متوازنة بيف  االستدامةأشد تعقدًا مف أي نوع مف أنواع التنمية األخرى:  -2
النمو في كؿ جانب النظاـ االقتصادي والبيئي والجتماعي ، وتحاوؿ تحقيؽ أقصى درجة مف 

 فصؿ عناصرىا وقياس مؤشراتيا لشدة تداخؿ مكوناتيا. مف الصعوبةوعميو  ،مف ىذه الجوانب
أكثر الشرائح فقرا  احتياجاتتمبية متطمبات و إلى  االستدامة: تسعى الحد مف الفقر في المجتمع -8

 في المجتمع .
تحويؿ مف جيؿ إلى أخر. وىذا  عممية: أي أنيا األجياؿالمستدامة تمثؿ ظاىرة عبر  تنميةال -3

ال تقؿ عف جيميف، ومف ثـ فإف الزمف  زمنيةالبد أف تحدث عبر فترة  االستدامةيعني أف 
 سنة. 31إلى 33بيف  تراوحي لياالكافي 

 .الرأي السابق بخصوص خصائص االستدامةتتفق الباحثة مع و  
 االستدامةاالجتماعية و  الفرق بين المسؤولية 1/1/7
عشريف، وقد اليات القرف إلى خمسين (CSR) لممنشآت االجتماعيةالمسؤولية ظير مفيوـ    

ات وفي العقد األوؿ مف القرف الحادي رواجًا واىتمامًا في التسعيني يكما لق ،في السبعينيات انتشر
تمع باألنشطة غير يات وعي المجالسبعين نياية االجتماعية فيأظيرت نشأة التقارير  كماوالعشريف. 

تضاءؿ  إال إف ىذا االتجاه وخاصة فيما يتعمؽ بقضيتي حقوؽ اإلنساف والعمالة. المالية لممنشاة 
 (.Lin, 2010: 1) قابمة لمقياس وموثوقة في السنوات الالحقة مؤشراتل لالفتقارإلى حد ما نظرًا 

لوصؼ وعي المنشأة لتأثير  (CSR)المسؤولية االجتماعية لممنشآت  يستخدـ مصطمحو   
االجتماعية والبيئية، ومراعاتيا لمتطمبات الحوكمة، وكذلؾ الخطوات التي  في القضاياعممياتيا 

، وتركز أنشطة المسؤولية االجتماعية عمى قيمة المنشآت قضاياتتخذىا لمتواصؿ والتعامؿ مع تمؾ ال
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دارتيا لممخاطر،  قصيرعمى المدى ال مف خالؿ تعزيز العمميات اإلستراتيجية وتحسيف سمعتيا وا 
كما أنيا تؤدي عادة إلى تنسيؽ الجيود لتحسيف المجتمع وكذلؾ لتقميؿ استيالؾ المنشأة لمموارد 

 (.Hughen & Lulseged, 2014: 57)الطبيعية
عمى أنيا العمؿ عمى أساس موثوؽ  (CSR)وعرفت المسؤولية االجتماعية لممنشآت   

ومرغوب فيو وأف تحتـر القيـ األخالقية والناس والمجتمعات والبيئة. وفي ىذا التعريؼ يتـ التركيز 
 وعرفيا  .(Finch, 2005: 2) الراىنة تركز اىتماـ المنشأة عمى القضاياعمى الرأي قصير األجؿ و 

انيا الظروؼ بأنيا المفيوـ الذي بمقتضاه تأخذ المنشآت في حسب (311: 3102)أحمد ،
تقـو و عند أداء أعماليا وكذلؾ مصالح حممة أسيميا عمى أساس طوعي،  االجتماعية والبيئية

كما عرفت مف قبؿ مجمس األعماؿ  المنشأة باإلفصاح عف مسؤوليتيا االجتماعية بشكؿ اختياري.
مف قبؿ منشآت األعماؿ بالتصرؼ  بأنيا االلتزاـ المستمر ((WBCSDالعالمي لمتنمية المستدامة 

بما يساىـ في تحقيؽ  ،ب المصالح وليس حممة األسيـ فحسببشكؿ أخالقي تجاه جميع أصحا
 (. 20: ب 3103،مية االقتصادية واالجتماعية )شرؼالتن
ىي عبارة عن مسؤولية ( CSR)مباحثة بأن المسؤولية االجتماعية لممنشآتل يتضحو   

تأثيراتيا عمى المجتمع، ولتمبية ىذه المسؤولية البد من أن تدمج في عممياتيا  المنشأة عن
األبعاد االجتماعية والبيئية واألخالقية وحقوق اإلنسان، وىواجس المستيمكين والتعاون الوثيق 

ىي نيج شمولي ومتكامل مع استراتيجيات األعمال األساسية  لمعالجة مع أصحاب المصالح. و 
ن جذور المسؤولية االجتماعية لممنشآت ىو في األنشطة و أثار األعمال االجتماعية والبيئية،  ا 
 الخيرية، أعمال اإلغاثة....الخ(. األعمالالخيرية لممنشآت )مثل التبرعات، 

تعمالف عمى  -(CS)المنشأة  واستدامة (CSR) االجتماعيةالمسؤولية  -وبالرغـ مف كونيما  
اإل إف ىناؾ فرؽ بينيما وأكد عمى  أخذ العوامؿ البيئية واالجتماعية بالحسباف في منشآت األعماؿ

أف مفيوـ االستدامة غير مرادؼ لمفيوـ المسؤولية االجتماعية، ب (330: 3100)األرضي،ذلؾ 
رير عف النمو برأس الماؿ بأشكالو المختمفة )المالي، البيئي، وذلؾ ألف االستدامة تشتمؿ عمى التق

االجتماعي(، في حيف تركز المسؤولية االجتماعية عمى المدى القصير الخاص باألنشطة الخيرية 
  .العمؿ واالمتثاؿ لمقوانيف السارية وتحسيف ظروؼ

 :باالتيتتمثل في  نقاط االختالف فيما بينيما  ة أنالباحث رىتوبناًء عمى ما سبق   
التوازف بيف أبعادىا الثالث مف حيث تأثر المنشأة وتأثيرىا في المجتمع بينما  عمى (CS)ز ترك -0

 عمى األنشطة االجتماعية والخيرية مف قبؿ المنشأة لممجتمع. (CSR) تركز
عمى فائدة أصحاب  (CSR)عمى التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية أما (CS) تركز -3

 المصالح في المقاـ األوؿ.
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وخمؽ قيمة ليا عمى المدى جة اإلفصاح إلظيار تطور المنشآت تمبي حا (CS)إف تقارير  -2
تظير فقط الدور االيجابي لممنشأة في األنشطة الخيرية عمى  (CSR)بينما تقارير  الطويؿ،

 المدى القصير.
  مفيوم محاسبة االستدامة 1/1/8
 التقاريرفي الوقت الحالي إلعداد  الضروريةتعتبر المحاسبة عف االستدامة مف المتطمبات    

يتـ قياسو مف خالؿ قدرة المنشأة عمى  في المنشأة عف األداء غير المالي التعبيرالمالية، حيث أف 
والمحاسبة  (.810: 3108،)البقمي واالقتصاد والمجتمع لبيئةباالمحافظة عمى المقاييس المتعمقة 

، حيث األداء االجتماعي منشآتبالنسبة لم األساسية القضايااليوـ أحد أىـ  عف االستدامة تمثؿ
حيث أف لممنشآت يمثؿ عاماًل رئيسيًا مف األعماؿ الناجحة الجيد بجانب األداء االقتصادي  والبيئي
، مثؿ أخذ عوامؿ أخرىأف يقاس النجاح ب بؿ يجب الربحيةلػـ يعػد يقػاس فقػط مػف خالؿ  يانجػاح

 (.231: 3108،)الشحاده وآخروف المؤشرات غير الماليػة واإلفصػاح عنيػا فػي قػوائـ ماليػػة ممحقػػة 
حيث أصبحت المحاسبة عف اىتـ الباحثوف في المجاؿ المحاسبي بيذا المفيـو ب لذا  

البيئية مف حيث القياس  امتدادًا لممحاسبة االجتماعية والمحاسبة االستدامة
  .(Bebbington&  Larrinaga, 2014: 3)واإلفصاح

إدارة المعمومات  بأنيا (Schaltegger et al., 2006: 15)محاسبة االستدامة  وتعرؼ  
في  نشأةدعـ الملاألساليب الجديدة التي تيدؼ إلى خمؽ وتوفير معمومات عالية الجودة المحاسبية و 

نظاـ لممعمومات يختص بوظيفتي قياس عبارة عف  وعرفت عمى إنيا .نحو تحقيؽ االستدامة احركتي
عف نتائج ىذا القياس بما يكفؿ تقييـ  اعي واالقتصادي لممنشأة والتقريراألداء البيئي واالجتم

  (.24: 3102)بدوي ، البمتاجي، ميا في تحقيؽ التنمية المستدامةإسيا
ىي المحاسبة التي تقدـ معمومات متوازنة اقتصادية  (Lamberton, 2005: 12)وعرفيا   

وبيئية واجتماعية تساىـ في صناعة القرار سواء لألطراؼ الداخمية )المديريف( أو األطراؼ الخارجية 
مف  متوازنة في قطاع األعماؿ يتطمبوف معمومات) أصحاب المصالح( لكوف إف صناع القرار 

 (Lin, 2010: 6)كما عرفيا  .لقرارات التي تحقؽ ىدؼ االستدامةاتساعدىـ عمى اتخاذ  أفشأنيا 
بأنيا المحاسبة التي تقيس التفاعالت والروابط بيف القضايا االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي 

  .تشكؿ األبعاد الثالثة لالستدامة
فرعي داخؿ نظاـ ى إنيا نظاـ ووفقًا لمفيوـ محاسبة االستدامة يتـ النظر إلى المنشأة عم  

األكبر وذلؾ وبالتالي يجب عمى إدارة المنشأة أف تحافظ عمى التوازف مع ىذا النظاـ  ،أكبر
رادية تستيدؼ الحد ، فاالستدامة بالنسبة لممنشأة تعوألغراض البقاء والنم ني القياـ بأنشطة إلزامية وا 

 .(31: 3102جتمع ) بدر،والمساىمة في حؿ مشاكؿ الم اآلثار الخارجية السمبية لنشاطيا،مف 
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ة لممنشأة في قياس أداء األبعاد الثالثلذا يتمثؿ اليدؼ األساسي إلطار محاسبة االستدامة    
يا بأنشطتيا عمى البيئة عف آثار قياملتحقيؽ الشفافية واإلفصاح )االقتصادي والبيئي واالجتماعي( 

وتقديـ المعمومات المفيدة ألصحاب المصالح ألغراض اتخاذ القرارات الداخمية والخارجية  .والمجتمع
(Gray, 2010: 58 .)ىدؼ محاسبة االستدامة ىو مشابو ليدؼ المحاسبة المالية فييدؼ إلى  كما إف

تحقيؽ وظيفتيف أساسيتيف ىما القياس واإلفصاح عف المعمومات االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
 (.24: 3102)بدوي و البمتاجي ، يا انعكاسات عمى تحقيؽ االستدامةالتي ل

ىي أف البحث في األرباح ورأس الماؿ وحده غير  لمحاسبة االستدامةساسية إف الفكرة األ  
جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية بؿ االىتماـ باإلفصاح عف  منشآت.كاؼ لتقييـ أداء ال

ويتـ اعتبار  .(Bremser, 2014: 16) في جميع أنحاء العالـييتـ بيا أصحاب المصالح ة التي والبيئي
فكرية في البناء االجتماعي لالستدامة وعممية القياس ىي كأسمحة سبة عف االستدامة تقنيات المحا

  أصحاب المصالح والمجتمع والبيئة. سيمة لمحفاظ عمى قوة الرقابة عبرو 
يؤكد المنظور النقدي عمى أىمية تطوير أشكاؿ جديدة وديمقراطية  في الوقت نفسوو   

وتتمحور أىدافيا عمى نقض لتقنيات المحاسبة القائمة عمى أساس مبادئ التنمية المستدامة، 
وأنو  وتجنب ىيمنة رجاؿ األعماؿ عمى المجتمع وبناء مجتمع عادؿ قائـ عمى العدالة االجتماعية،

تتمحور حوؿ  ينبغي اعتماد تقنيات محاسبية جديدة مف قبؿ المنشآت مع الوعي بأف أىدافيا
ثر البيئي واالجتماعي لمسمع ، وجودة الحياة، والحماية البيئية، لمحد مف األالرفاىية االجتماعية

ومف شأف المنشأة المستدامة أف تكوف تمؾ التي تحافظ عمى  .Passetti et al., 2014: 29)) والموارد
يتـ خصـ تكمفة االستدامة مف الربح المحاسبي طبيعي سميمًا لألجياؿ القادمة. و رأس الماؿ ال

عامًا( لموصوؿ إلى المستوى النظري لمربح أو )محسوبًا باستخداـ مبادئ المحاسبة المقبولة قبواًل 
  .( Lamberton, 2005: 8)بصورة منفصمة الخسارة المستدامة

بأف االىتماـ باالستدامة انعكس عمى الفكر المحاسبي  مباحثةومف خالؿ مما سبؽ يتضح ل  
لى التقميدية إتحوؿ نظرتيـ مف المحاسبة وأصبح يمثؿ تحديا لممحاسبييف في تحقيؽ االستدامة و 

الفيـ الكامؿ ، بتعزيز قدراتيـ عمى تحقيؽ استدامة المنشأةقوموا في ف يالذي بإمكانيـ أ الدور
وليس فقط جمع وتحميؿ البيانات مكانية دمج أداء أبعاد المنشأة االقتصادية والبيئية واالجتماعية إل

ميارات وقدرات إحصائية و  والتقرير عف المعمومات المتعمقة باالستدامة. وتعزيز ما لدييـ مف
مما يستوجب تطوير المحاسبة عف استدامة المنشآت  .لممعمومات المالية وغير المالية تحميمية

 & Burritt)وىناؾ ثالثة مداخؿ لتطوير محاسبة االستدامة كما وضحيا كؿ مف 

Schaltegger,2010: 832) :باآلتي 
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 : مدخل من الداخل إلى الخارجالمدخل األول -
وتحميؿ ؿ عمى تحديد إستراتيجية المنشأة يستند منيج مف الداخؿ إلى الخارج في المقاـ األو   

القضايا ذات الصمة مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ لإلستراتيجية مف خالؿ مقاييس أداء االستدامة واإلدارة 
عداد التقارير وبالتالي، ينظر لمحاسبة االستدامة بأنيا تمثؿ عممية جمع وتوصيؿ الم  عموماتوا 

 ةالداخمي اتلدعـ عمميات اتخاذ القرار  المالئمة والموثوؽ بيا لممديريف لمساىمتيـ في االستدامة و
وتتعمؽ تمؾ القرارات بحؿ المشاكؿ االجتماعية والبيئية، مع تعزيز الوضع المنشأة،  إستراتيجيةلتنفيذ 

جودة لدى ة مف الميارات المو تطوير مجموعتتطمب الممارسة العممية التنافسي لممنشأة في السوؽ. و 
استخداـ أدوات المحاسبة مف أجؿ تحقيؽ االستدامة لتوفير معمومات مفيدة المحاسبيف لتمكينيـ مف 

 ،المنشأة إلى مؤشرات أداء رئيسية وتصميـ نظـ معمومات استراتيجياتأي تحويؿ  وعالية الجودة.
مف توفير ىذه المعمومات فإف المدراء سيكوف لدييـ األساس لتحسيف  وفوبالتالي إذا تمكف المحاسب

 قراراتيـ مع األخذ في االعتبار متطمبات االستدامة بشكؿ أفضؿ.
 : مدخل من الخارج إلى الداخلالمدخل الثاني -
ال  ىي كيانات اجتماعية وجزءاً  عمى أف المنشآتيستند منيج مف الخارج إلى الداخؿ    

مف قبؿ أصحاب ذه المنشآت البيئية واالجتماعية يتجزأ مف المجتمع، وسيتـ الحكـ عمى مسؤولية ى
وكيؼ يمكف لإلدارة  ،البد مف أف تتـ الحوارات والمناقشات مع أصحاب المصالحلح، لذا المصا

عمى أساس وجيات نظر  (موجية)مبنية مة وتوفير تقارير المنشآت مف خالؿ محاسبة االستدا
 مقاييس توقعاتيـ واستخالصتواصؿ مع أصحاب المصالح، لمعرفة التالي الب. و اب المصالحصحأ

مسؤولة أماـ  مما يؤدي إلى تعظيـ قيمة المنشأة باعتبارىا منشأة األداء ونيج المحاسبة منيا
 (.األطراؼ الخارجية )أصحاب المصالح

 المدخل الثالث: المدخل المزدوج -
المنيج الداخمي )مف الداخؿ إلى الخارج( والمنيج الخارجي )مف  المنيج كؿ مفيجمع ىذا   

الخارج إلى الداخؿ( معًا ويتبنى وجية نظر أف تطوير محاسبة االستدامة يجب أف يجمع بيف وجية 
أصحاب المصالح(. وبالتالي توفر ) ية )المديريف( واألطراؼ الخارجيةنظر األطراؼ الداخم

 :ىذا المدخؿ ما يمي تدامة مف خالؿالمحاسبة عف االس
 االمتثاؿ لمسياسات البيئية والتنظيمية. -0
 دعـ عمميات التحسيف المستمر في المنشأة. -3
 توفير المعمومات الالزمة التخاذ القرارات الداخمية في المنشأة . -2
 اإلفصاح عف المعمومات ألغراض لمتقارير الخارجية ألصحاب المصالح . -8
وتؤكد ىذه المحاسبة عمى ضرورة الرؤية المتوازنة لمحقائؽ والتحوؿ مف النظرة لمداخؿ   

)المحاسبة التقميدية( إلى النظرة لمخارج، واألخذ بنظر االعتبار كؿ مف آثار األبعاد الثالثة ألنشطة 
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الح المنشأة )االقتصادية، البيئية، االجتماعية(، وضرورة توصيؿ المعمومات عنيا ألصحاب المص
 . (001: 3103الصاوي،) داخمييف والخارجييفال
لتحديد نموذج محاسبة االستدامة مشابو  (Lamberton,2005:16)وىناؾ محاولة مف قبؿ   

رش  النموذج. ويصؼ اد محاسبة االستدامة في المستقبؿلنموذج المحاسبة المالية بيدؼ توجيو وا 
 خمسة مكونات لمحاسبة االستدامة وىي:

 .محاسبة االستدامة أىداؼ -0
 مبادئ محاسبة اإلستدامة. -3
 أساليب القياس والتسجيؿ. -2
 .تقارير تستخدـ لتقديـ المعمومات ألصحاب المصالح -8
  .لمعمومات محاسبة االستدامةنوعية الخصائص الاألساليب أو   -3

 التالي المكونات الخمسة إلطار محاسبة االستدامة. (3) ويظير الشكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3شكؿ )ال

 مكونات إطار محاسبة االستدامة
source: (Lamberton, 2005: 16) 

 :النموذجوفيما يمي شرح بشيء مف التفصيؿ ليذا    
 ف محاسبة االستدامةاىدأ -1
ف اليدؼ األساسي ل   مف منظور اقتصادي  ىو قياس األداء التنظيمي محاسبة االستدامةوا 

ىدؼ االستدامة. فيمكف أف يقدـ المعمومات المفيدة المرتكزة لممنشاة نحو تحقيؽ  بيئي اجتماعي
التكمفة التاريخية، االستمرارية، واالتفاقيات شبو مبادئ المحاسبة المالية مثؿ عمى المبادئ والتي ت

عداد التقارير. مكانية و  المتعمقة بالفترة المحاسبية وا  أف تظير ىذه المعمومات سمات نوعية لمشفافية وا 

 

 -األىداؼ1 

 - األساليب3

 - التقارير4
 - السمات5

 -المبادئ2
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مف مساءلة وتقييـ األثر البيئي واالجتماعي المصالح  أصحابلتمكيف  االستدامةي سياؽ المقارنة ف
 .(Gray,2010:53) أو بيدؼ اتخاذ القرارات

 مبادئ محاسبة االستدامة -2
 (،Mathews, 2009: 5تتشابو مبادئ محاسبة االستدامة مع مبادئ المحاسبة المالية مثؿ)  

 (:83: ب3103 ،)شرؼ
 .المحاسبية مبدأ الوحدة -
 .مبدأ الفترة المحاسبية -
 .مبدأ وحدة القياس -
 .مبدأ التكمفة التاريخية -
 .مبدأ األىمية النسبية -
 .مبدأ المحافظة عمى رأس الماؿ -
، تحديد الوحدة المحاسبية التي يتـ إعداد حسابات االستدامة ليا تتوقؼ فعمى سبيؿ المثاؿ   

. فعمى المستوى المستوى الكمي ى المستوى الجزئي أو عمىإما عم عمى تطبيؽ مفيوـ االستدامة
، بينما يكوف عمى المستوى الكمي تطبؽ مفاىيـ تـ وضع حسابات االستدامة لممنشأةالجزئي ي

 (. 000: 3103محاسبة االستدامة عمى المستوى اإلقميمي ) الصاوي ،
تجاه ىدؼ االستدامة يتـ تحديد يا تقييـ أداء المنشأة التي يتـ في أما بالنسبة لمفترة المحاسبية  

عمومات الخاصة التقرير أما شيري أو ربع سنوي أو سنوي وكذلؾ يمكف أف يتـ اإلفصاح عف الم
، واالقتصادية وبالمثؿ لمبدأ وحدة القياس وبوجود العوامؿ االجتماعية والبيئية بدورة حياة المنتج.

ـ مجموعة مف وحدات القياس. فالوحدات النقدية ترتبط بتقييـ استخدا محاسبة االستدامةتطمب ت
األداء االقتصادي لكنيا غير مناسبة لتقييـ األداء االجتماعي أو البيئي. كما أف محاولة تحويؿ 

نقدية قد ُيساء تفسيرىا بشكؿ واضح وتقمؿ مف أىمية وحدات  مخاطر اآلثار االجتماعية والبيئية
بأف وحدات  (28: 3103وأشار )بدوي، عثماف، . المرتبطة بالقضايا االقتصاديةتقييـ ىذه القضايا 

القياس المستخدمة في محاسبة االستدامة تكوف متنوعة ال تتوقؼ عمى وحدة النقد فقط، فإف البعديف 
البيئي واالجتماعي في االستدامة يستمـز استخداـ مجموعة متنوعة مف وحدات القياس، نظرًا ألف 

 اس النقدي ال تالئـ تقييـ األداء االجتماعي والبيئي لمنشأة.وحدة القي
فاف وظيفة محاسب االستدامة ىي التسجيؿ التاريخي  مبدأ التكمفة التاريخيةل أما بالنسبة  

لكؿ عممية تبادؿ قامت بيا المنشأة، إضافة إلى تطبيؽ مبدأ المحافظة عمى رأس الماؿ، ويتضمف 
 المالي االقتصادي والبيئي واالجتماعي.ىذا المبدأ المحافظة عمى رأس 

ضمف إطار محاسبة االستدامة، فمف غير المالئـ الحصوؿ  أما مبدأ األىمية النسبية  
لذلؾ البد مف إعطاء أولويات لتمؾ اآلثار  واإلقرار لكافة اآلثار البيئية التي يتسبب فييا اإلنساف.
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أما اآلثار التي تكوف اقؿ فيمكف استبعادىا ألصحاب المصالح عتمادًا عمى أىميتيا ومالئمتيا ا
 .(Lamberton, 2005: 20)حسب المبدأ 

ف مف شاف أ (Lamberton, 2005: 9)فأشار  أما بالنسبة لمبدأ المحافظة عمى رأس الماؿ  
مف خالؿ عدـ  المنشأة المستدامة أف تحافظ عمى رأس الماؿ الطبيعي سميمًا لألجياؿ القادمة

استخداـ الموارد المتجددة بشكؿ يفوؽ معدؿ تجددىا، واستخداـ الموارد غير المتجددة بحذر وكفاءة 
 مع الحرص عمى استمرار ىذه الموارد لألجياؿ القادمة.

 أساليب القياس والتسجيل -3
في يصعب إيجاد مدخؿ قياس عممي في مجاؿ االستدامة يمقى القبوؿ العاـ كما ىو الحاؿ   

(. بسبب صعوبة األنشطة الخاضعة لمقياس لكونيا تتصؼ 83: ب3103 ،)شرؼ المحاسبة المالية
بأنيا غير محددة ولـ يتـ االتفاؽ عف ماىيتيا بسبب وجود فجوة بيف ما يتوقعو المجتمع مف 

. فضال عف صعوبة التعبير النقدي المنشآت مف مسؤولية تجاه المجتمعالمنشآت وبيف ما تراه تمؾ 
 (.003: 3103بعض أنشطة االستدامة) الصاوي ، عف
باف ىناؾ مدخميف لمقياس في االستدامة ىما ( 13-33: 3102)بدوي و البمتاجي ،ويرى    

، الذي يقـو عمى قياس األشياء والظواىر كميًا بمعيار القياس الكمي ذي المضموف الواحد مدخؿ
، الذي يستند عمى أسموب متعدد األبعاد لثاني مدخؿ القياسموحد يعكس خاصية مشتركة بينيا. وا

. اإل إنيما يروف أف المدخؿ األفضؿ ىو دد األبعاد وأسموب القياس الوصفيالقياس الكمي متع
مدخؿ القياس المتعدد األبعاد ألنو يعتبر أكثر مالئمة مف حيث إمكانية التطبيؽ العممي لتأثيرات 

، مف دوف ايف وتعدد األشياء موضوع القياسبوما يوفره مف معمومات مختمفة تعكس تاالستدامة 
أي بمعنى أنو ال يحدد  – التقيد وااللتزاـ بأسموب قياس معيف أو االعتماد عمى أسموب قياس معيف

. ألنو في إطار محاسبة االستدامة يكوف أسموب القياس -بنمط قياس معيف أو وحدة قياس معينة
تعكس طبيعة اآلثار المختمفة والتي تضفي داللة المالئـ ىو األسموب الذي يوفر المعمومات التي 

وكذلؾ يعتبر المدخؿ األفضؿ مف حيث إمكانية التطبيؽ العممي لقياس  ،أكثر وضوحا لتمؾ اآلثار
وتنقسـ المعمومات في ضوء  .التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية لعمميات وأنشطة المنشأة

 ىذا المدخؿ إلى ثالثة أنواع ىي :
 .ار محاسبة االستدامة بمقياس نقديوالتي يمكف قياس تأثيراتيا ضمف إط :مومات ماليةمع -
والتي ال يمكف قياس تأثيراتيا ضمف إطار محاسبة االستدامة بمقياس نقدي بؿ  :معمومات كمية -

 .ء أو األحداث طبقا لقواعد محددة تقاس بمقياس كمي ويقصد بو تعييف أعداد لألشيا
ال يمكف قياس تأثيراتيا ضمف إطار محاسبة االستدامة بمقاييس كمية  والتي معمومات وصفية: -

لخصائص أو مظاىر شي أو حدث  بؿ تقاس بمقاييس وصفية ويقصد بيا التوصيؼ اإلنشائي
 .معيف
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ت المحاسبة وتتشابو أدوات تحميؿ وتسجيؿ بيانات المحاسبة ألغراض االستدامة مع أداوت وسجال 
 (.Bebbington et al., 2009: 595) وحسابات األستاذ، وميزاف مراجعة ،دفتر يومية المالية

 المقدمة ألصحاب المصالحالتقارير  -4
في شكؿ تقارير  تقدـ محاسبة االستدامة معمومات ألصحاب المصالح الداخمييف والخارجييف  

لمتوازف  تساعد عمى اتخاذ القرارات وتعطي صورة عف مدى وعي المنشأة تسمى تقارير االستدامة
 ،ويفضؿ قبؿ عممية اتخاذ القرارىذه التقارير بشكؿ دوري، وتكوف  .بيف أبعاد االستدامة الثالثة

المواقع اإللكترونية لتصبح متوفرة  باستخداـفيمكف نشر بعض أنواع معمومات محاسبة االستدامة 
 .(Schneider, 2015: 529)بداًل مف االمتثاؿ لجدوؿ تقارير ثابت

 نوعية لمعمومات محاسبة االستدامةال خصائصال -5
 GRI))الػ التي حددتياو  نوعيةخصائص معمومات محاسبة االستدامة  أف تمتمؾ يجب  

وىي ال تختمؼ عف الخصائص النوعية كيفية إعداد تقارير االستدامة بإلعالـ المستخدميف 
 :(GRI, 2014: 13)وىذه الخصائص ىيلممحاسبة المالية 

ومعتدال ويحقؽ الشفافية عف أداء المنشأة االقتصادي يجب أف يكوف التقرير متوازنًا  التوازن: -1
والبيئي واالجتماعي واف يشتمؿ التقرير عمى الجوانب االيجابية في األداء والنواحي التي يجب 

 تزيد مف تحسينيا ضمف نطاؽ االستدامة. أفعمى المنشأة 
التي وردت  مؤشراتالينبغي أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير توافؽ  :القابمية لممقارنة -3

مف اجؿ تسييؿ عممية فيـ ومقارنة تقرير عف األداء االقتصادي والبيئي  (GRI)في 
واالجتماعي لممنشاة مف قبؿ أصحاب المصالح ومستخدمي التقارير لتحميؿ التغيرات التي تطرأ 

 نة بالمنشآت المثيمة .عمى المنشأة مع مرور الوقت مقار 
ينبغي أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير دقيقة ومفصمة بما فيو الكفاية ألصحاب  الدقة: -3

االقتصادي المصالح ومستخدمي التقارير مف جميع الفئات لتقييـ أداء المنشأة في الجوانب 
 .والبيئية واالجتماعية

مات متاحة ومقدمة بالوقت ؿ منتظـ وتكوف المعمو ينبغي أف يكوف التقرير عمى جدو  التوقيت: -4
قرارات مدروسة وفي الوقت ألصحاب المصالح ألجؿ مساعدتيـ عمى اتخاذ  المناسب
. واف الفائدة مف تقديـ المعمومات بالوقت المناسب يكشؼ عف مدى إشراؾ أصحاب المناسب

الفعمية المفصح عنيا المصالح وبشكؿ فعاؿ في عممية صنع القرارات مف خالؿ المعمومات 
 في التقرير.

ينبغي أف تكوف المعمومات المتاحة في التقرير بطريقة مفيومة وتمكف الجيات  الوضوح: -5
المستفيدة منيا مف الوصوؿ إلييا واف تكوف ىذه المعمومات عف اآلثار الفعمية ألداء المنشأة 

 االقتصادي والبيئي واالجتماعي بصورة موضوعية.
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المعمومات والبيانات الواردة في تقرير الرقابة الداخمية أو الوثائؽ ينبغي أف تكوف  الموثوقية: -6
التي يمكف مراجعتيا مف قبؿ المراجع الخارجي معتمدة ضمف ىذا التقرير. واف يقدـ التقرير 

 تفسيرات ألي معمومات يوجد فييا لبس وشؾ.
 
اتخاذ خطوات جادة نحو إلى اتجيت العديد من المنشآت مما سبق إلى أن ونخمص    

 بل طارئة حالة مجرد ليست االستدامةف. اولة منيا لمواكبة التطور الحاصلاالستدامة في مح
 السريعة التطورات مواكبة اجل من ليا  المحاسبي الفكر استجاب ولقد لمنيوض، متطورة وسيمة
، وأصبح لكل األجيال التي تعتبر حق الطبيعية الثروات عمى لممحافظة وكذلك العالم في واليائمة

محاسبة االستدامة بة عن االستدامة فظير ما يسمى بالمحاسبة تقديم معمومات مناسمن ميام 
لتحقيق التوازن بين مسؤوليتيا عن آثارىا االقتصادية والبيئية واالجتماعية وبين حاجة 

اذ وخاصة أصحاب المصالح المختمفين لمعمومات محدثة تساعدىم عمى التخطيط واتخ ،المجتمع
زاد االىتمام باإلفصاح عن االستدامة لمنشآت األعمال . وبالتالي القرارات وتقييم أداء المنشأة

 وىذا ما سيتم تناولو في المبحث الثاني بشكل مفصل.
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 المبحث الثاني
 ح االختياري عن تقارير االستدامةمحاسبي لإلفصا نموذج

 تمييد
، حيث يتـ اإلفصاح مف قبؿ ختياري عف االستدامة حديث نسبياً بر اإلفصاح االعتي  

الجتماعية مالية وغير مالية ىامة مثؿ األمور المتعمقة بالمواضيع البيئية وا معموماتالمنشآت عف 
)عبد المنعـ ثر عمى األداء المستقبمي لممنشآتتؤ  أفالتي يمكف واالقتصادية والمخاطر، 

بقضايا االستدامة قد أنعكس عمى الفكر  االىتماـف تطور إذ أ(. 061: 3102والعمجوني،
المحاسبي، وحاولت الدراسات المحاسبية تحسيف مجاالت القياس واإلفصاح المحاسبي وتوسيع 

ليشمؿ اإلفصاح عف اآلثار البيئية واالجتماعية إلى جانب اآلثار االقتصادية مضمونو 
 (.011: 3103لممنشآت)الصاوي،

  اإلفصاح االختياري مفيوم  1/2/1
ة نظرية المحاسبة ويمثؿ الوظيف التي ترتكز عمييا سالمحاسبي مف أىـ األسيعد اإلفصاح   

 بالمعمومات الواردة بأنو إعبلـ أصحاب المصالح يعرؼ اإلفصاح المحاسبيو . سالثانية بعد القيا
، وأي الحدود الدنيا باإلفصاح اإللزامي، ويطمؽ عمى اإلفصاح في ممنشأةالمالية ل التقاريرفي 

إفصاح بواسطة إدارة المنشأة فيو  مقرراً و ، ؾ الحدود مف حيث الكمية والمحتوىإفصاح يزيد عف تم
 . (9: 3102اختياري)اصميدة،

القوائـ أف بسبب  ،باإلفصاح المحاسبي اً قصور زمة المالية العالمية األخيرة األ وقد أظيرت  
المفصح عنيا الف المعمومات  ىذه القوائـتتسـ بالغموض وعدـ تمبية احتياجات مستخدمي المالية 

الحاصؿ وال تمبي  المعمومات التي ال تواكب التطور مف في القوائـ المالية تمثؿ الحد األدنى
مما أدى إلى الحاجة لئلفصاح االختياري الذي يقـو  .ات المتزايدة ألصحاب المصالحتياجاالح

  .لية ال يغطييا اإلفصاح اإللزاميبتوفير معمومات إضافية مالية وغير ما
عف المعمومات  ولقصور اإلفصاح المحاسبي ،الذي يشيده العالـ اليوـ وبسبب التطور  

ات طبؽ المعايير المحاسبية المتعارؼ عمييا وعدـ تمبيتيا الحتياج ةلقوائـ المالية المعدفي ا الواردة
زادت أىمية اإلفصاح االختياري في الفكر المحاسبي نتيجة لتحوؿ النظر إلى ، أصحاب المصالح

ىميا إلى اعتبارىا وسيمة لتحقيؽ ىدؼ أو عدة أىداؼ أية مف اعتبارىا ىدفًا بحد ذاتيا القوائـ المال
ف متطمبات ىذه القرارات تفوؽ إلى حد كبير ما يقدمو اإلفصاح القرارات المساعدة في اتخاذ ، وا 

لتحقيؽ فعالية  الىتماـ باإلفصاح االختياري حتمي وضرورياإللزامي مف معمومات لذلؾ أصبح ا
 .(81: 3119القوائـ المالية وتحقيقًا ألىدافيا)المسمماني،

تبرز أىميتو مف خبلؿ و  اإللزامي ختياري مكمبل لئلفصاح المحاسبيويعد اإلفصاح اال  
الحاجة المتزايدة لمزيػد مػف المعمومػات المبلئمة التخاذ القرارات الخاصة بمستخدمي المعمومات 
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خاصة في ظؿ تزايد احتماالت عدـ التأكد الخاصة بالمستقبؿ وعدـ كفاية اإلفصاح اإللزامي منفردًا 
ف و . ية تمؾ االحتياجات مػف المعموماتلتغط وء إلى اإلفصاح االختياري جاء نتيجة لسد تمؾ المجا 
 .(26: 3100)النجار،الفجوة

 األعماؿ منشآتإضافة معمومات وبيانات بواسطة  عرؼ اإلفصاح االختياري عمى إنويو   
دة عمى متطمبات اإلفصاح إلعبلـ متخذي القرارات عف المعمومات المالية وغير المالية زيا

 (. 610: 3102)حمادة ،اإللزامي
معمومات تزيد عف المعمومات التي يتـ  أيبأنو اإلفصاح عف  (26: 3102)عطية ، وعرفو  

معمومات إضافية  اإلفصاح عنيا وفقًا لمقوانيف والمعايير ويتـ ذلؾ بمبادرة مف مديري المنشآت لتقديـ
ًا بناءًا ي، ويقوـ المديروف بتحديد المعمومات التي سوؼ يتـ اإلفصاح عنيا اختيار لمتخذي القرارات

  ، باإلضافة إلى بعض المحددات األخرى.لتكمفة والعائد مف ىذه المعموماتعمى قاعدة ا
بأنو اإلفصاح عف معمومات تزيد عف المعمومات التي يتـ  (01: 3102)عمي ،بينما يرى  

نو يتوقؼ عمى رغبة اإلدارة في التوسع في اإلفصاح ا  ، و صاح عنيا في ظؿ اإلفصاح اإللزامياإلف
نو يساعد في الحد مف محاوالت االستفادة غيرمف  ، المشروعة مف المعمومات الداخمية عدمو، وا 

 التي تحيط بالمنشأة.في تقميؿ درجة عدـ التأكد  أيضاكما ويساعد 
عممية إعطاء المعمومات عف المنشأة لؤلسواؽ المالية بأنو  (26: 3103محمد ،) وعرفو  

مطموب اإلفصاح عنيا قانونيًا، حيث تقوـ المنشآت باإلفصاح بالرغـ مف إف ىذه المعمومات غير 
اختيارًا عف معمومات غير مطموبة عف طريؽ السمطات وذلؾ في محاولة لتشكيؿ تصورات 

وبالتالي االستفادة مف معدالت التبادؿ مع ىذه الجيات  ،مشاركيف في السوؽ وأصحاب المصالحال
 وتعزيز وبناء الثقة بينيـ وبيف المنشأة.

 من قبل إدارة المنشأة طوعاً  ن اإلفصاح االختياري ىو اإلفصاحأمباحثة مما سبق يتضح ل  
غير موجودة في القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية المتعارف إضافية عن معمومات 

الجانب األخالقي ذات أىمية نسبية تعكس يحتوي عمى معمومات مالية وغير مالية قد عمييا و 
مواكبة لمتطورات الحاصمة في العالم وممبية وعييا بمسؤوليتيا تجاه المجتمع و لممنشآت ومدى 

 .المنشأة عمى المدى الطويلالثقة ب لحاجات أصحاب المصالح المتجددة مما يؤدي إلى زيادة
 العوامل المؤثرة في اإلفصاح االختياري  1/2/2
أو  ،إلفصاح االختياري عف المعموماتالتي تؤثر عمى درجة اىنالؾ العديد مف العوامؿ   

 :إلفصاح االختياري تتمثؿ في اآلتيبمعنى آخر ىنالؾ عوامؿ يتوقؼ عمييا ا
  االختياري والمنافع المتوقعة منوتكاليف اإلفصاح  -1
ة إلى تحمؿ المزيد مف يتطمب إعداد المنشأة لمعمومات إضافية ضمف التقارير المالي  

وتشمؿ تكاليؼ إعداد ومعالجة ونشر  إلى تكاليؼ مباشرة وتقسـ ىذهتكاليؼ إنتاج ىذه المعمومات 
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المعمومات اإلضافية، ويكوف مف السيؿ تقديرىا ودمجيا في تحميؿ الكمفة والعائد. وتكاليؼ غير 
نشأة وأنشطتيا مثؿ أثر تنبؤات مباشرة وتشمؿ التكاليؼ الناتجة عف أثر اإلفصاحات عمى قرارات الم

 (.30: 3102وتكاليؼ المقاضاة وغيرىا )اصميدة،  ،عمى شروط المورديفباألرباح السمبية 
أما المنافع المتوقعة مف اإلفصاح االختياري ىي تحسيف مصداقية المنشأة مما يؤدي إلى   

عبلقة المنشأة . وكذلؾ تحسيف يادة في قيمتيا عمى المدى الطويؿزيادة في قيمة أسيميا وبالتالي ز 
عف  ،داء المالي وغير المالي لممنشاةوخفض حالة عدـ التأكد لدييـ عف األمع أصحاب المصالح 
المقدمة لئلدارة والمعمومات المقدمة ألصحاب المعمومات بيف  تماثؿالعدـ طريؽ تخفيض درجة 

مة بيف ءالمنشأة بيف إدراكيا لمموار عمى وىنا يقع الدو  .(Adina & Ion, 2008: 1049) المصالح
 .لتكاليؼ والمنافع المتوقعة منياىذه ا

 المنشاة  حجم -2
لممزيد مف  استعداداً أكثر  تكوفإلى إف المنشآت األكبر حجمًا تشير غالبية الدراسات   

إف (. ويرجع السبب في ذلؾ إلى 10: 3119)المسمماني، عمى عكس المنشآت الصغيرةاإلفصاح 
العديد مف أصحاب المصالح وبالتالي  بكبيرة الحجـ تكوف عرضة لضغوط أكثر مف جانالمنشآت 

عكس بالنسبة ، عمى الاح في محاولة منيا لتخفيؼ الضغوطتقوـ ىذه المنشآت بزيادة درجة اإلفص
كبيرة  منشآتقد يعرض مركزىػا لمخطر مقارنة بالزيادة درجة اإلفصاح  ألف لممنشآت صغيرة الحجـ

مستوى  فيوىنا يتبيف إف حجـ المنشأة مف أكثر العوامؿ المؤثرة (. 69: 3102)عطية،الحجـ
 .اإلفصاح االختياري

  مصداقية اإلفصاح االختياري  -3
لتحقؽ مصداقية اإلفصاح االختياري البد لممنشأة مف أف يكوف لدييا معمومات ىامة ومفيدة   

 ،وممبية الحتياجات جميع األطراؼة ألصحاب المصالح وتفصح عنيا بصورة واضحة وصادق
تكوف ذات لوعيتيا وجودتيا ودرجة مصداقيتيا وليس العبرة بكثرة المعمومات المفصح عنيا بؿ بن

فمقدار قميؿ منيا يحقؽ المنفعة لمستخدمييا وبالتالي سينعكس عمى مصداقية  ،قيمة لمف يستخدميا
 المنشأة في المدى الطويؿ.

 الييكل المالي لممنشأة -4
يعبر الييكؿ المالي عف مدى اعتماد المنشأة عمى التمويؿ الخارجي التي تحتاجو ألداء   

عتمد عمى مصادر خارجية في تمويؿ ( بأف المنشآت التي ت32: 3102 يرى )عمي،و ، وظائفيا
وذلؾ لتوضيح قدرتيا عمى سداد الديوف المترتبة عمييا ويعتبر  ،س ماليا تزداد فييا نسبة اإلفصاحرأ

مع رأي  الباحثةعندما تكوف نسبة االقتراض مرتفعة. وتتفؽ  لممنشأةىذا اإلفصاح موقؼ دفاعي 
مف يؼ وكالة مرتفعة وتحاوؿ تخفيضيا ألنو سيكوف عمى المنشأة أف تتحمؿ تكال الكاتب السابؽ
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مواؿ البلزمة بأقؿ أكثر تفصيبًل مف أجؿ الحصوؿ عمى األعف معمومات اإلفصاح  زيادة خبلؿ
 .تكمفة ممكنة

 الضغوط الخارجية -5
 جيات قبؿ مف الخارجية الضغوط ىي االختياري اإلفصاح في المؤثرة العوامؿ أىـ مف  

 لسد الحالي المحاسبي النموذج وتطوير التوسع باإلفصاح نحو التوجو بضرورة تنادي ومنظمات
 باحتياجات الوفاء في المالية التقارير كفاءة وزيادة المالية التقارير في الحاصؿ القصور

 .(32: 3111)مقمد،المستخدميف
حجم المنشأة واإلفصاح  بين طرديةىناك عالقة يمكن القول أن ما سبق في ضوء   

 ،، وان اإلفصاحات المقدمة من قبل المنشآت تختمف باختالف نوع نشاط المنشآتاالختياري
فيناك منشآت يتوجب عمييا التوسع باإلفصاح االختياري نظرًا لحساسية أنشطتيا مثل صناعة 

ن اإلفصاح االختياري أعن  فضالً  .من تأثر عمى البيئة لماليااألسمدة والكيماويات والبترول 
تعكس مدى وعي المنشأة الحتياجات أصحاب يسمح بتقديم معمومات إضافية مالية وغير مالية 

لمسؤوليتيا المصالح المتطورة ومصداقيتيا في تمبية تمك االحتياجات بصورة تبين إدارك المنشأة 
 األخالقي.تجاه المجتمع وسموكيا 

 توسيع نطاق اإلفصاح االختياري  1/2/3 
تطوير النموذج نادى الميتموف بالفكر المحاسبي مف باحثيف ومنظمات مينية بضرورة   

فصاح ليواكب المتغيرات المستحدثة في بيئة  وعرض المحاسبي الحالي مف اعتراؼ وقياس وا 
لية في توفير معمومات صادقة تعبر المحاسبة المالية بما يؤدي إلى تحسيف مصداقية التقارير الما

في  الحأصحاب المصعف واقع المنشأة وتؤدي إلى شفافية اإلفصاح، وبالتالي تمبية طموحات 
وقد أظيرت  (.22: 3102الحصوؿ عمى المعمومات التي تساعدىـ في ترشيد قراراتيـ )العازمي،

متزايدًا لتحديد دوافع  العديد مف المنظمات والييئات المينية المحاسبية في اآلونة األخيرة اىتماماً 
تؤثر عمى قرارات ومكونات اإلفصاح االختياري، لما يوفره مف معمومات إضافية مالية وغير مالية 

المستثمريف والمحمميف المالييف وغيرىـ، تمكنيـ مف اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة )سعد 
  (.029: 3103الديف،

أقترح دراسة  (FASB)بأف مجمس معايير المحاسبة المالية  (32: 3102)مازف،وذكر  
وفي الجزء الثاني  .والتوجو نحو تعزيز اإلفصاح االختياري لغرض تطوير التقارير الماليةموسعة 

مف ىذه الدراسة صنفت المجنة اإلفصاح االختياري في ست مجموعات وىي: بيانات عف المنشأة، 
تحميبلت اإلدارة لبيانات المشروع، المعمومات المستقبمية، معمومات عف اإلدارة وحممة األسيـ، 

  خمفية عف المنشأة.
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ية التوسع في اإلفصاح عف كافة المعمومات المتعمقة بالمنشأة لمحد مف محاوالت وتأتي أىم  
االستفادة غير المشروعة مف المعمومات الداخمية والتي يعتبر االتجار بيا مؤشرًا لعدـ كفاءة التنظيـ 

ف وا   1(01: 3119)الخياؿ، ئات المجتمعالمحاسبي، مما يؤدي إلى سوء توزيع الثروات بيف ف
في اإلفصاح سيساىـ إيجابيًا في تقميؿ المخاطر التي تتعرض ليا األوراؽ المالية لممنشأة التوسع 

ألنو عند تقديـ معمومات تفصيمية أكثر إلى أصحاب المصالح سيساعد في تقميؿ درجة عدـ التأكد 
المحيطة بالمنشاة واالستثمار فييا، وبالتالي يؤثر بصورة غير مباشرة عمى أسعار أسيميا في 

  .(02: 3102)عمي ، سوؽال
ؿ بيئة ونظرًا لقصور التقارير المالية الحالية في تمبية احتياجات أصحاب المصالح في ظ  

 ، يرىوتركيزىا عمى الجانب المالي فقط د بأسس االعتراؼ والقياسيقياألعماؿ الحديثة بسبب الت
إف المدخؿ لتطوير التقارير المالية ىو االعتماد عمى ممارسات اإلفصاح  (391: 3102)األرضي،

ألجؿ إمداد  ،االختياري بيدؼ التقميؿ مف مستوى عدـ تماثؿ المعمومات بالتقارير المالية الحالية
عطاء صورة  أداءأصحاب المصالح بمعمومات عادلة وغير مضممة تساىـ في تقييـ  المنشآت وا 

 أة ومواكبة بيئة األعماؿ الحديثة. منشواضحة عف نشاط ال
الحل العممي والمنطقي لمعالجة القصور في التقارير اإلفصاح االختياري ىو يعتبر لذا   

إن التوسع والتطور في اإلفصاح يجب أن ينعكس  حيث ،المالية في ظل بيئة األعمال الحديثة
عمى العديد من الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية وال يقتصر فقط عمى الجانب 
االقتصادي، وأن تحتوي التقارير المالية عمى معمومات مالية تبين األداء المالي لممنشأة ومركزىا 

لجوانب االجتماعية والبيئية ومدى وعي المنشأة الحالي والمستقبمي ومعمومات غير مالية تعكس ا
وقدرة المنشأة عمى االستمرار لمتطورات الحاصمة في بيئة األعمال الحديثة ومسؤوليتيا األخالقية 

 في األجل الطويل. 
وفي ضوء المطالبات الدولية والمجتمعية بمزيد من المعمومات عن األداء البيئي   

أدى إلى ظيور نوع جديد من أة إلى جانب األداء االقتصادي تقوم بو المنش الذيواالجتماعي 
في ظل بيئة اإلعمال التقارير أطمق عمييا تقارير االستدامة كنتيجة لتطوير التقارير المالية 

 .الحديثة
 إلفصاحكأداة ل االستدامة مفيوم تقارير 1/2/4
. وتتمثؿ االستدامة ىناؾ العديد مف الدوافع التي تحفز منشآت األعماؿ نحو اإلفصاح عف  

ىذه الدوافع في: تعزيز األداء المالي لممنشأة، وجذب استمارات جديدة، وتعزيز سمعة المنشاة، وفتح 
أسواؽ جديدة، وتحسيف عبلقتيا مع أصحاب المصالح، والرغبة في أداء أفضؿ في ظؿ وجود 

والتشريعات لتجنب المساءلة والعقاب ، والرغبة في االلتزاـ بالقوانيف التي تحيط بالمنشأة مخاطرال
 (. 21: ب3108)شرؼ، العتبارات مجتمعية وأخبلقية
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وتكمف أىمية اإلفصاح عف االستدامة لمنشآت األعماؿ في دور المنشأة في تحقيؽ   
األىداؼ البيئية واالجتماعية التي عجزت عف تغطيتيا التقارير التقميدية إلى جانب األىداؼ 

عف االستدامة  مف اإلفصاح أف الدافع (Steyn, 2014: 486) وذكر (.16: 3102)بدر، االقتصادية
ىو محاولة التواصؿ مع أصحاب المصالح مف خبلؿ اإلفصاح عف المعمومات االجتماعية والبيئية 
إلى جانب المعمومات المالية، وأداء اإلدارة في تحقيؽ فوائد لممنشاة عمى المدى الطويؿ مف خبلؿ 

بصورة إيجابية في تعزيز األداء المالي لممنشاة  فضبًل عف مساىمتو االستدامة،تحقيؽ أىداؼ 
  .وزيادة الميزة التنافسية

عامميف أساسييف، األوؿ ىو زيادة  نشأ مفإف االتجاه نحو اإلفصاح عف االستدامة ي لذا  
إدارؾ أصحاب المصالح الداخمييف والخارجييف لمقضايا المرتبطة باالستدامة وتأثيرىا عمى األداء 

أما العامؿ الثاني فيتمثؿ في حاجة مجتمع األعماؿ . قتصادي في األجؿ الطويؿ لممنشأةاال
ة واإلفصاح عف تمؾ االستجابة ومبادرات والمنشآت ذاتيا لبلستجابة بصورة مبلئمة لقضايا االستدام

 .(002: 3103)الصاوي،.االستدامة التي تتبناىا
لة عمى المنشآت سواء في دنيا األعماؿ زادت ضغوط المساءوفي ضوء التطورات الحاصمة   

المنظمات الدولية التي دعت إلى التوسع في اإلفصاح مف  قبؿ مف مف قبؿ أصحاب المصالح أو
ونتيجًة لذلؾ خبلؿ إظيار اآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة المنشأة بجانب اآلثار االقتصادية. 

ظير ما يعرؼ بتقارير االستدامة كنشاط طوعي غير إلزامي لممنشآت الرائدة والتي لدييا وعي 
ى اإلفصاح عف اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية بصورة اجتماعي، وتعمؿ ىذه التقارير عم

متوازنة دوف التركيز عمى أحدىا دوف اآلخر مف خبلؿ توفير معمومات غير مالية إلى جانب 
 .لمصالح المالية منيا، وذلؾ لبياف قدرة المنشأة عمى تمبية حاجات ورغبات أصحاب ا

تقارير االستدامة بأنيا قياـ المنشآت في دمج  (Gurvitsh & Sidorova, 2012: 27)وعرؼ  
أو في صورة  قوائميا المالية معمومات األنشطة االجتماعية والبيئية بجانب نشاطيا االقتصادي في
أدائيا مف قبؿ جميع  وتقييـمنفصمة لمتعبير عف مدى مسؤوليتيا تجاه المجتمع وتحسيف صورتيا 

صريح وواضح مف قبؿ المنشآت ألصحاب المصالح وعرفت أيضًا بأنيا إعبلف  أصحاب المصالح.
عف الممارسات التي تقوـ بيا في جميع أنشطتيا االقتصادية والبيئية واالجتماعية ومدى التزاميا 
عطاء صورة واضحة عف المخاطر التي تتعرض ليا المنشأة في  بمسؤوليتيا تجاه المجتمع وا 

  .(Hughen et al., 2014: 58) مسيرتيا وتوفير المزيد مف الشفافية لعممياتيا
فعرفيا بأنيا عرض ىيكمي منظـ لؤلداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشأة،  شرفأما   

وبما يوفر ألصحاب المصالح صورة شفافة عف كيفية تأثير األمور غير المالية عمى النواحي 
كما (. 21: ب3108 )شرؼ، المالية، وبما يساعد عمى تعظيـ قيمة المنشأة في األجؿ الطويؿ

مف قبؿ المنشآت لتزويد أصحاب  عمنية تعد تقارير االستدامة بأنيا تقارير( (WBCSB عرؼ
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أنشطة المنشآت مف الناحية االقتصادية والبيئية  آثار صورة عفبالمصالح الداخمييف والخارجييف 
عمى أنيا ممارسة  (GRI)وتعرؼ تقارير االستدامة بحسب (. 36: 3100واالجتماعية )حسف،

القياس والكشؼ عف كوف المنشأة مسؤولة أماـ الجيات المعنية الداخمية والخارجية لؤلداء التنظيمي 
 (.GRI, 2006: 6) عف تحقيؽ ىدؼ التنمية المستدامة

مفيوـ تقارير استدامة المنشآت في إنو عند تقييـ المنشآت لـ  (91: 3100ولخص)غبلب،  
لمحدد الوحيد لوضع المنشأة في السوؽ أو لمستوى نجاحيا، بؿ يتعيف عمى يعد األداء المالي ىو ا

لمعمومات عف آثار األبعاد االجتماعية االمنشآت االستجابة لممطالب الخاصة بتوفير المزيد مف 
 والبيئية ألنشطتيا بجانب آثار األبعاد االقتصادية. 

بعد  ولية القانونية إلىؤ المنشأة بتقسيـ المس تعنى قياـ ومع ذلؾ، ففكرة تقارير االستدامة ال  
عمى العكس  اجتماعي وثالث بيئي والنظر إلى أي منيـ بمعزؿ عف اآلخر بؿ، اقتصادي وآخر

يجب النظر إلى كافة األبعاد كوحدة واحدة، حيث إف أي بعد منيـ يسيـ بنفس القدر في تحقيؽ 
ف تقارير االستدامة عف نتائج أعماؿ المنشأة اليدؼ النيائي لممنشأة فمف الناحية االقتصادية، تضم

مف المستثمريف لوقت المناسب لكؿ أصحاب المصالح توافر الشفافية والمعمومات المالية في ا
 والعامميف والعمبلء والشركاء التجارييف والمورديف. 

تي ر بالصالح العاـ لممجتمعات القريمف الت الجزءأما مف الناحية االجتماعية، ييتـ ىذا   
توفير معمومات عف الممارسات والمعايير األخبلقية، والتنمية المينية، و تعمؿ فييا المنشآت، 

. أما ة وغيرىا مف األعماؿ االجتماعيةوالممارسات الخاصة بتعييف العامميف والتبرعات الخيري
الواسع بما  المعمومات المتعمقة باألثر عمى البيئة فتتضمف أثر أنشطة المنشأة عمى البيئة بمفيوميا

 .في ذلؾ البيانات الخاصة بأماف المنتج، واستخداـ الموارد في اإلنتاج، ومعايير ومواثيؽ اإلنتاج
تقرير االستدامة إفصاحات عف أىـ اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي ويوفر   

يكوف ليا تأثير عمى  والتي تحدثيا المنشأة نتيجة مزاولتيا لنشاطيا سواء كانت سمبية أو إيجابية
المجتمع والبيئة التي تحيط بالمنشأة. ويجب أف يقدـ تقرير االستدامة تمثيؿ متوازف ومعقوؿ عف 

درجة الشفافية لممارسات ف تقرير االستدامة يوفر أيضًا زيادة في أو  .(GRI, 2013: 3)ىذه اآلثار
والبيئي واالجتماعي  عطي صورة واضحة ألصحاب المصالح عف األداء االقتصاديليالمنشأة 

 . (21: 3100لممنشأة )لطفي،
إف الغرض مف إعداد تقارير االستدامة ىو تعزيز سمعة وقيمة  (Lin, 2010: 50)وذكر  

العبلمة التجارية لممنشأة وكسب ميزة تنافسية وزيادة الشفافية في األنشطة غير المالية داخؿ المنشأة 
 ودعـ وتحفيز الموظفيف لتحقيؽ أىداؼ االستدامة لممنشآت.

تتطور  منشاة ىي  االستدامة ممارساتب قومتالتي منشأة ن الأمباحثة أتضح لمما سبق   
 لعممياتيا وأدائيا في واالقتصادية واالجتماعيةوضعيا األبعاد البيئية  من خاللالوقت مع مرور 
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، المالية أو بشكل منفصل كتقارير استدامة القوائمسواء ضمن  إعداد التقارير دعناالعتبار 
عمى المعمومات عن اآلثار االقتصادية )السيما التي لم تتوفر في  تقارير االستدامةوتشتمل 

 الجتماعية الخاصة بأنشطة المنشأة. التقارير المالية(، فضاًل عن المعمومات عن اآلثار البيئية وا
إذ تساىم ىذه التقارير في اتخاذ قرارات أكثر فاعمية بخصوص الجوانب االقتصادية   

ىا ليذه التقارير في محاولة إعداد جيودًا حثيثة عند تبذل أن المنشأةكما والبيئية واالجتماعية، 
)االقتصادية، البيئية، االجتماعية(  لالستدامةبين األبعاد الثالثة  لتطبيق مبادئ التوازنمنيا 

 .والقابمية لممقارنة والوضوح والدقة واالعتمادية
 النظريات المفسرة لتقارير االستدامة 1/2/5
عدد مف النظريات التي تفسر دوافع  اإلفصاح عف تقارير االستدامة لممنشآت منيا،  ىناؾ  
  نظرية الشرعيةال -1
تقـو عمى أساس إف المنشآت تعمؿ داخؿ نظاـ اجتماعي اكبر ولدييا عقد اجتماعي مع   

أنشطة عاـ بأف  (. وعرفت بأنيا افتراض033: 3103،المجتمع والبيئة المحيطة بالمنشأة )الصاوي
 المنشاة مرغوبة ومناسبة ومتوافقة مع مجموعة مف القيـ والقواعد والمعتقدات الراسخة في المجتمع

(Comyns et al., 2013: 233). مصدر لحفاظ المنشأةوفقًا ليذا التعريؼ عمى أنيا  وينظر لمشرعية 
بااللتزامات المتوقعة منيا وبالتالي فإف استمرارية المنشأة مرىونة بقدرتيا عمى الوفاء ، عمى بقاءىا

 (.02: 3102)العرموطي، تجاه المجتمع، وليس فقط بقدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه المبلؾ
مباحثة بأن أي انحراف سمبي في تصرف المنشأة ييدد من مشروعية ل يتضحمما سبق  

لمجتمع لمحفاظ عمى وقيمة المنشأة. لذا تكون تقارير االستدامة أداة ميمة لتواصل المنشأة مع ا
مختمفة تكسبيا شرعية، وتعكس مدى  تالستراتيجياتبنييا  إظيار مشروعية المنشأة من خالل

عالم أصحاب المصالح بشأن فضاًل عن  المنشأة لمسؤوليتيا تجاه المجتمعوعي  تثقيف وا 
 .التغيرات الفعمية المرتبطة بأداء وأنشطة المنشأة

 نظرية أصحاب المصالح -2
أصحاب المصالح بأنيـ أي مجموعة أو فرد يمكف أف يؤثر ( Freeman, 1984: 46)عرؼ   

األفراد الذيف  بأنيـ الجيات أوأصحاب المصالح  GRI))أو يتأثر بتحقيؽ أىداؼ المنشأة. وعرفت 
والذيف يمكف في  ،يتوقع منيـ في الغالب أف يتأثروا بشدة بأنشطة المنشأة، ومنتجاتيا وخدماتيا

الغالب توقع تأثيرىـ عمى قدرة المنشأة عمى تنفيذ استراتيجياتيا وتحقيؽ أىدافيا بنجاح. ويشمؿ ىذا 
الجيات واألفراد الذيف تخوؿ ليـ حقوقيـ المكفولة طبقًا لمقانوف أو المعاىدات الدولية االدعاء 

 . (GRI, 2013: 92)القانوني ضد المنشأة 
 ت نظر أصحاب المصالح في االعتبارقيام المنشأة بأخذ وجيا مباحثة بانل ويتضح  

قضايا االستدامة من بالتزام المنشأة مدى سيساىم في إعالم أصحاب المصالح ببعممية اإلفصاح 
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خالل اإلفصاح عن آثار أنشطة المنشأة االقتصادية والبيئية واالجتماعية وزيادة مستوى 
 .تمبية احتياجات أصحاب المصالح من المعموماتتقارير االستدامة ومن ثم  من خالل الشفافية

 النظرية المؤسسية  -3
تيتـ ىذه النظرية بدراسة الييكؿ التنظيمي ونمط تصميمو لممنشآت الذي يختمؼ مف    

منشأة ألخرى، فضبل مف إف ليا دورًا ميمًا في فيـ األساس المنطقي لئلفصاح االختياري وتحديد 
وىي نظرية مكممة لنظرية  ،لممعمومات المالية وغير المالية وطبيعة اإلفصاح االختياري نطاؽ

 .(Bebbington et al., 2009: 592الشرعية ونظرية أصحاب المصالح )
بأف أكثر المنشآت التي تطبؽ ىذه ( Montiel & Delgado-Ceballos, 2014: 125)وذكر  

النظرية ىي المنشآت متعددة الجنسية بسبب اختبلؼ الممارسات البيئية واالجتماعية في الدوؿ، 
تصوير كيفية اختبلؼ الممارسات المسؤولة اجتماعيًا عبر الدوؿ حيث ساعدت ىذه النظرية عمى 

المؤسسية أيضًا في فيـ الظواىر  وفي سياؽ البعد البيئي لبلستدامة ساعدت النظرية. المختمفة
  .البيئية المختمفة في البمداف المختمفة

مباحثة إن تقارير االستدامة وفق ىذه النظرية تمثل ضغطًا مؤسسيًا يتضح لمما سبق   
عمى المنشآت المنافسة لمقيام باإلفصاح عن مثل ىذا النوع من التقارير في محاولة منيا 

 لتغيرات الحاصمة في بيئة األعمال.لتحسين أداء المنشآت في ظل ا
 ةاالستدامأشكال اإلفصاح عن  1/2/6
وطريقة اإلفصاح عنيا فمنيـ مف  حوؿ كيفية اإلفصاح عف االستدامة  وفاختمؼ الباحث   

، (Rao, 2012)التقميدية المالية لقوائـبشكؿ تقارير منفصمة عف اصاح عنيا يتـ اإلف أكد عمى إف
ومنيـ مف أكد عمى  .(002: 3102)حسف،  ،(Bebbington & Larrinaga, 2014) (،3102)بدر،

)أي في التفسيرات أو  التقميديةالمالية  القوائـاالستدامة يكوف ضمف  تقارير إف اإلفصاح عف
 ,Aras & Crowther)(، Spangenberg, 2004، )(Gurvitsh & Sidorova, 2012)المبلحظات(، 

2010).  
 :التاليفإف تقارير االستدامة قد تكوف وفؽ  لذا  
  المالية القوائمتقرير االستدامة ضمن  -1
سيعطي صورة  القوائـ الماليةأف إدماج تقارير االستدامة في بمف الباحثيف  فريؽ يبرر  

التي  القوائـشاممة عف األداء الكمي لممنشأة مف خبلؿ اإلفصاح عف معمومات االستدامة ضمف 
مالية ينتجيا النظاـ المحاسبي التقميدي بحيث تصبح معمومات االستدامة جزءًا مف المعمومات ال

 . (019: 3102التقميدية )بدر،
مف خبلؿ الدراسة التي قاـ بيا عمى أظير  ( Gurvitsh & Sidorova,2012: 31) إال إف  

التقميدية بأنو ال  قوائميا الماليةإلفصاح عف معمومات االستدامة ضمف المنشآت التي تقوـ بدمج ا
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وال يوجد فيـ كافي مف قبؿ المنشآت في  ،توجد سياسة موحدة إلدماج الجوانب المختمفة لبلستدامة
بسيولة مف قبؿ جميع أصحاب  إليياكيفية الدمج لجعؿ المعمومات متوفرة ومتاحة ويمكف الوصوؿ 

عف معمومات  اإلفصاحمؿ لتعقب واكتشاؼ بالكا القوائـ الماليةمما يؤدي إلى قراءة  ،المصالح
عف معمومات  قوائـصالح في البحث والتعقب بالحاب المصاالستدامة وبالتالي ضياع وقت أ

 . االستدامة
األداء  معمومات وأكدت الدراسة كذلؾ عمى إف ىذه المنشآت تقوـ بوضع اإلفصاحات عف  

وىذا ما يصعب مف الوصوؿ إلى  المالية القوائـضمف  أماكف مختمفةالبيئي واالجتماعي لممنشاة في 
 ؿ.وبالتالي تصبح قيمتيا اقالبيئية واالجتماعية  معموماتال
 المالية القوائم تقرير االستدامة مستقل عن  -2
 المالية القوائـيرى العديد مف الباحثيف بضرورة إعداد تقارير االستدامة بشكؿ منفصؿ عف   

 مات المالية.الختبلؼ طبيعة معمومات االستدامة وخاصة البيئية واالجتماعية عف المعمو  التقميدية
تواجو لذا فإنيا بيئية واالقتصادية واالجتماعية مع كميات كبيرة مف المعمومات الالمنشآت  تتعامؿ إذ

تحديات لتكييفيا في عدد محدود مف المؤشرات الحاكمة حتى تستطيع تقويـ أدائيا ومواكبة 
وجيات النظر حوؿ  تذا تعددي(. ل01: 3100)كواشي، التطورات الحاصمة في بيئة األعماؿ

 .(TBL)إعداد تقارير االستدامة فظير ما يسمى بالتقارير الثبلثية
ظيار الجانب المحاسبي (Elkington)وُيعػد    أوؿ مػف أسػس ووضع مفيوـ التقارير الثبلثية وا 

 Cannibals With Forks The Triple Bottom Line Of 21st Century)، وذلؾ في كتابولبلستدامة
Business) ذكرو  .0991 في العاـ(Ngwakwe, 2012: 31) سياسة بأف(TBL)  عممية ناشئة تعد

 فضبًل عف كونيا، تيدؼ إلى اإلببلغ عف وتقييـ وتحسيف األداء التنظيمي فيما يتعمؽ باالستدامة
وتركيز المنشآت  ،إطار لقياس واإلببلغ عف أداء المنشآت لآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 .ليس فقط عمى القيمة االقتصادية التي تضيفيا ولكف أيضًا عمى القيمة البيئية واالجتماعية
عف طريؽ  ضمف إطار ىذه التقارير االستدامةتـ بعد ذلؾ صياغة ووضع مؤشرات قد و    

، 3111في العاـ  تحت مسمى تقارير االستدامة (GRI) لمتقاريرإلعداد  لجنة المبادرة العالمية
في وضع إرشادات متفؽ عمييا دوليًا لئلفصاح عف االستدامة بيدؼ مساعدة  (GRI)سياسة  كانتو 

التواصؿ مع وزيادة  عف آثار أنشطتيا االقتصادية والبيئية واالجتماعيةبتقديـ تقرير متوازف  المنشآت
 الح. أصحاب المص

((KPMGوتجري   
وقد أظيرت  ،لتقارير االستدامة اً مسحي اً كؿ ثبلث سنوات استطبلع )*(

 ٪ مف11في مثؿ ىذا النوع مف التقارير، حيث أف  اً واضح اً اتجاه تصاعدي 3111نتائج عاـ 
                                                           

)*( KPMG) )،ي واحدة مف األربعة الكبار وتقدـ الخدمات المينية ف كما إنيا ىي واحدة مف أكبر شركات الخدمات المينية في العالـ
 يقع مقرىا في أمسترداـ، ىولندا. .المراجعة والضرائب واالستشارات
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منشأة في جميع أنحاء العالـ  381أكبروالذي يضـ  G250))منشآت األعماؿ المدرجة ضمف مؤشر
. وفي (KPMG, 2008: 6) (GRI)لػ باالعتماد عمى المبادئ اإلرشادية تقارير استدامة تصدر 

تقـو  ((N100٪ مف منشآت األعماؿ المدرجة ضمف 69 يقرب وجدت أيضا ما 3100تقريرىا عاـ 
 . GRI))أيضًا بإعداد تقارير االستدامة باالعتماد أيضًا عمى المبادئ اإلرشادية لػ 

لئلفصاح عف تقارير االستدامة ال يمكف  اً عالمي اً أصبح معيار  (GRI) أكدت عمى إفوكذلؾ   
األكثر استخدامًا مف ىي المعايير العالمية  GRI)) وىذا يدؿ عمى إف .(KPMG, 2011: 20) إنكاره
 .التقميدية المالية القوائـصورة مستقمة عف ب عالمي لئلفصاح عف االستدامة المنشآت كمعيار قبؿ
التقارير تقارير االستدامة كجزء مف  ىناؾ مبادرات لئلفصاح عفومف جانب آخر كاف   

بجانب مالية الغير يد بتوفير المزيد مف المعمومات المتزا االىتماـفي ضوء إذ  )*((IIRC)المتكاممة 
مف  3101في عاـ  IIRC))لتقارير المتكاممة ة إلعداد االدولي مجنةالمعمومات المالية، تـ تشكيؿ ال

التقارير اإلدارية  و المختمفة )التقارير المالية الغرض منيا ىو الجمع بيف التقارير ،GRI))قبؿ قادة 
عمى خمؽ قيمة مستدامة  والحوكمة وتقارير االستدامة( في مجموعة متماسكة توضح قدرة المنشأة

  .(Steyn, 2014: 480) في المدى الطويؿ
الوصوؿ  (IIRC)وبالرغـ مف إف ىدؼ ، وتعد تقارير االستدامة جزء مف التقارير المتكاممة  

إنيا ما تزاؿ كممة رنانة لـ إطار عالمي ىدفو تحسيف التقارير المالية لخدمة مستخدمييا إال  إلى
ىو الذي ينبغي إف يدرج  ماو  ،موحد نموذج الوصوؿ إلى اآلف إلى واألكاديمييفع الباحثيف يستط

ىي المعيار األفضؿ لئلفصاح عف  (GRI) وليذا تبقى(. 2: أ3108 ،)شرؼ في ىذا النموذج
 . بصورة مستقمة األداء المستداـ لممنشآت

مباحثة بأنو يصعب اإلفصاح عن تقارير االستدامة ضمن القوائم ل يتضح مما سبق  
 .(Gurvitsh & Sidorova,2012:31)المالية التقميدية بسبب ما أكدتو دراسة 

المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف  اً فضاًل عن إن القوائم المالية التقميدية تعد وفق   
حيث نصت  (IFRS) وىذا ما أكدت عميو ،مقيداً  ييا اإلفصاح عن المعموماتعمييا والتي يكون ف

 الدولية لممعايير طبقا   مالية معمومات لممنشأة المالية القوائم تضمنت إذا أنو العرض مسودة
 التقارير إلعداد الدولية عاييربالم اإلضافية المعمومات تمتزم أن فيجب المالية التقارير إلعداد
 .(IFRS,2015: 68)أيضاً  المالية

 ىناك بأن  المالية القوائم عرض (IASB 1)( 1) رقم الدولي المحاسبة معيار أوضح كما  
 القيمة وقوائم بيئية وقوائم معمومات_ المالية القوائم نطاق خارج_  تعرض التقارير بعض

                                                           
 IASB))معايير المحاسبة الدوليةالمجمس الدولي إلعداد التقارير المتكاممة ىو تحالؼ عالمي يضـ في عضويتو كبًل مف مجمس  )*(

 .(GRI)رإلعداد التقاريوالمبادرة العالمية  ((WBCSDمجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة و (IFAC )واالتحاد الدولي لممحاسبيف
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 المتطمبات حيث من المحاسبة الدولية معايير نطاق خارج تعتبر والتقارير القوائم وىذه المضافة
  .(IASB 1, 2015: 23)والعرض

يقمل من أىمية ضمن اإليضاحات المتممة س تقارير االستدامة اإلفصاح عن كما أن  
أن يكون تقرير االستدامة تقريرًا منفصال حتى تتمكن  لذا فمن األنسب .معمومات االستدامة

عن  وغير مالية طوعًا وبما تراه مناسبًا عن معمومات وصفية وكمية وماليةإلفصاح المنشآت با
 يمبي احتياجات أصحاب المصالح، أو آثار أنشطتيا االقتصادية والبيئية واالجتماعية وبما

 ق ميزة تنافسية عمى المدى الطويل . يحقلت
 معمومات تقارير االستدامة 1/2/7
مف قبؿ أصحاب المصالح والمنظمات الدولية عمى المحاسبة لتقديـ  ىناؾ ضغوط متزايدة   

وتوصيؿ ىذه المعمومات ، عف قيمة ودور المنشأةتعبر  معمومات عف االستدامة لمنشآت األعماؿ
 .يا بخصوص أنشطة المنشأة المختمفةإلى المستفيديف من

المفصح عنيا مف قبؿ  معمومات االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعيةإف كما    
كؿ منشأة وحسب حاجتيا لئلفصاح عف معمومات طبيعة نشاط حسب  تختمؼ األعماؿ منشآت

وتحسيف منفعة معمومات االستدامة البلزمة التخاذ  األىداؼ الرئيسية المنشاة دعـ تساىـ في
 .( Idowu et al., 2013: 2364) أصحاب المصالح مف قبؿالقرارات 

أنشطتيـ  أساسعمى  منشأةممارسة محاسبة استدامة الويمعب المحاسبوف دورًا ميمًا في   
 األداءفضبًل عف تحديد  ،ومنيجييف تنظيمييف خبراءباعتبارىـ  االستدامةة إلدارة معمومات يالفعم

 البيانات جمع معالجة في المساعدة وكيفية وشكميا المعمومات قياس وكيفية، لممنشاة الرئيسي
 . االقتصادية والبيئية واالجتماعية لممنشأة بالنواحي تتعمؽ لمعمومات وتحويميا

عداد، جمع في المحاسبية واألساليب بالطرؽونظرًا لمعرفة المحاسبييف     وتفسير وتحميؿ، وا 
تحديد في تحديد مؤشرات االستدامة وتصميـ الطرؽ ل لذا يتـ االعتماد عمييـ، فنية كخبرة المعمومات
عداد تقارير االستدامة  معمومات االستدامة التي يتـ مف خبلليا جمعاألدوات   يامعمومات تتصؼوا 

 ,Schaltegger & Zvezdov, 2015) الحتياجات أصحاب المصالحبالدقة والموثوقية ومبلئمتيا 

344).  
بأف دور المحاسبيف يظير في دعـ جيود االستدامة  (011: 3103)الصاوي ،ويؤكد   

المحاسبوف في عمميات القياس والرقابة  يقوـ بولممنشآت، وذلؾ مف خبلؿ الدور القيادي الذي 
دراكيـ لدورىـ لتحقيؽ استدامة المنشأة، وذلؾ مف خبلؿ صقؿ مياراتيـ  ،والحوكمة والتعميـ وا 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية واإلفصاح عنيا بصورة المستمر في توسيع معرفتيـ لدمج األنشطة 
 متوازنة.
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معمومات االستدامة التي يجب اإلفصاح عنيا في جميع إصداراتيا  ((GRIوضحت أوقد   
قت عمييا تسمية مؤشرات مف قبؿ المنشآت لمنواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية وأطم

وضح المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية كما ي ])أ(، )ب(، )ج( -3[وؿ، والجداالستدامة
 :(GRI, 2013: 69-172)وردت في 

 (3جدوؿ )ال
 المؤشرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية ضمف تقارير االستدامة

 )أ( مؤشرات األداء االقتصادي
 المؤشر الرمز

 األداء االقتصادي 
EC1  اإليرادات وتكاليؼ التشغيؿ، ومكافآت الموظفيف  : والموزعة وتشمؿالقيـ االقتصادية المباشرة الناتجة

والتبرعات وغيرىا مف االستثمارات االجتماعية واألرباح المحتجزة والمدفوعات المقدمة ألصحاب 
 رؤوس األمواؿ والحكومات.

EC2  المناخ.النتائج المالية وغيرىا مف المخاطر والفرص المتعمقة بأنشطة المنشأة بسبب تغير 
EC3 .تغطية التزامات خطة المخصصات المحددة الخاصة بالمنشأة 
EC4 .المساعدة المالية اليامة التي تقدميا الحكومة 

 تواجد المنشأة داخؿ السوؽ
EC5 .معدالت معايير مستويات األجور مقارنة بالحد األدنى لؤلجور عمى المستوى المحمي 
EC6 موظفي اإلدارة العميا الذيف تـ توظيفيـ مف المجتمع المحمي في  إجراءات التوظيؼ المحمي ونسبة

 وظائؼ العمميات اليامة لممنشأة.
 اآلثار االقتصادية غير المباشرة

EC7  تطوير استثمارات البنية التحتية وآثارىا والخدمات التي يتـ تقديميا في المقاـ األوؿ لتحقيؽ المنفعة
األعماؿ التجارية أو الخيرية أو التبرعات المقدمة طوعًا مف قبؿ العامة مف خبلؿ االنخراط في 

 المنشأة.
EC8 .فيـ وتوضيح اآلثار االقتصادية غير المباشرة وتقييـ مدى أىمية تمؾ اآلثار 

 ممارسات الشراء
EC9 .نسبة اإلنفاؽ عمى المورديف المحمييف في مختمؼ أماكف التشغيؿ 

 )ب( مؤشرات األداء البيئي
 المواد
 المؤشر الرمز
EN1 .المواد المستخدمة مف حيث الوزف أو الحجـ 
EN2 .نسبة المواد المستخدمة التي يجري إعادة تدويرىا في صورة مواد أولية 
 الطاقة
EN3 .االستيبلؾ المباشر لمطاقة مف المصادر الرئيسية لمطاقة 
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EN4 لمطاقة. االستيبلؾ غير المباشر لمطاقة مف المصادر الرئيسية 
EN5 .الطاقة التي تـ توفيرىا نتيجة لمتطورات التي طرأت عمى الكفاءة ووسائؿ التشغيؿ 
EN6  المبادرات الرامية إلى توفير الطاقة بفعالية لممنتجات القائمة عمى طاقة متجددة وتخفيض متطمبات

 الطاقة نتيجة ليذه المبادرات.
EN7 بلؾ غير المباشر لمطاقة والنتائج المحققة.المبادرات التي تيدؼ إلى تقميؿ االستي 
 الماء

EN8 .كمية المياه المسحوبة مف المصدر 
EN9 .مصادر المياه التي تتأثر بشكؿ بالغ بعمميات سحب المياه 

EN10 .جمالي حجـ المياه التي يتـ إعادة تدويرىا واستخداميا  نسبة وا 
 التنوع البيولوجي

EN11  الممموكة أو المستأجرة أو المدارة أو القريبة مف المناطؽ المحمية أو موقع ومساحة األراضي
 المناطؽ التي تتمتع بتنوع بيولوجي مرتفع القيمة خارج المناطؽ المحمية.

EN12  وصؼ اآلثار اليامة لؤلنشطة والمنتجات والخدمات المتعمقة بالتنوع البيولوجي في المناطؽ المحمية
 ع بتنوع بيولوجي مرتفع.والمناطؽ األخرى التي تتمت

EN13 .المحميات الطبيعية التي يتـ استعادتيا أو الحفاظ عمييا 
EN14  .آثار االستراتيجيات واإلجراءات الحالية والخطط المستقبمية عمى التنوع البيولوجي 

 اإلنبعاثات
EN15  الطبيعة وحماية الموارد عدد السبلالت المتضمنة في القوائـ التي حددىا االتحاد الدولي لمحفاظ عمى

 الطبيعية التي تتأثر بنشاط المنشأة .
EN16 .حجـ اإلنبعاثات المباشرة وغير المباشرة لغازات االحتباس الحراري 
EN17 .حجـ اإلنبعاثات غير المباشرة لغازات االحتباس الحراري ذات الصمة 
EN18  وما تـ تنفيذه منيا.المبادرات الرامية لمتقميؿ مف غازات االحتباس الحراري 
EN19 .المواد التي تساىـ في تآكؿ طبقة األوزوف مف حيث الوزف 
EN20 .غاز النتروجيف والكبريت وغيرىا مف اإلنبعاثات التي تساىـ في تموث اليواء مف حيث النوع والحجـ 
EN21 .كمية المياه التي يتـ تفريغيا مف حيث الجودة والمكاف 

 والصمبةالنفايات السائمة 
EN22 .إجمالي حجـ المخمفات مف حيث أنواعيا وطرؽ التخمص منيا 
EN23 .إجمالي وزف النفايات مف حيث النوع وأسموب التصريؼ 
EN24  حجـ المخمفات التي يتـ نقميا أو استيرادىا أو تصديرىا أو معالجتيا وحسب تصنيؼ مبلحؽ بازؿ

 .نسبة المخمفات المنقولة دولياً باعتبارىا شديدة الخطورة فضبًل عف  1و2و 3و0
 

EN25  تحديد حجـ ونوع الحماية وقيمة التنوع البيولوجي لمكائنات المائية والمحميات التي تتأثر بقياـ المنشأة
 بتصريؼ المياه.
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EN26  اليوية، الحجـ، الحماية، والتنوع البيولوجي والمسطحات المائية وما يتصؿ بيا مف العوامؿ المضرة
 كبير نتيجة لقياـ المنشأة بتصريؼ المياه.بشكؿ 
 المنتجات والخدمات

EN27 وتحديد مدى تحقؽ ة الناتجة عف المنتجات والخدمات المبادرات الرامية إلى تخفيؼ حدة اآلثار البيئي
 ذلؾ.

EN28 يؼ التي يتـ استصبلحيا حسب الفئةنسبة المنتجات المباعة عمى مواد التغم. 
 االمتثاؿ
EN29  القيمة النقدية لمغرامات والعدد اإلجمالي لمعقوبات غير المالية الناجمة عف عدـ االمتثاؿ لمقوانيف

 والموائح البيئية.
 النقؿ

EN30  اآلثار البيئية الميمة لنقؿ المنتجات والبضائع والمواد المستخدمة في العمميات التي تقـو بيا المنشأة
 وأيضًا عمميات نقؿ العماؿ.

 عاـ
EN31 .إجمالي النفقات واالستثمارات الخاصة بحماية البيئة مف حيث النوع 

 التقييـ البيئي لممورد
EN32 .نسبة المورديف الجدد الذيف يتـ فحصيـ وفرزىـ باستخداـ معاير بيئية 
EN33 .التقرير عف اآلثار السمبية الفعمية والمحتممة البيئية المحددة في سمسمة التوريد 
 الشكاوي البيئيةآليات 

EN34  اإلببلغ عف إجمالي عدد الشكاوى حوؿ اآلثار البيئية المقدمة مف خبلؿ آليات التظمـ الرسمية خبلؿ
 الفترة المشمولة بالتقرير.

 )ج( مؤشرات األداء االجتماعي
 المؤشر الرمز

 و العمؿ البلئؽ مالةممارسات الع
 التوظيؼ

LA1  التعيينات الجديدة حسب الفئة العمرية والجنس.إجمالي عدد الموظفيف ونسبة 
LA2  المزايا الممنوحة لمموظفيف العامميف بدواـ كامؿ والتي ال يتـ تقديميا لموظفي الدواـ الجزئي أو مؤقت

 في العمميات األساسية لممنشأة.
LA3  نوع الجنس .إجمالي عدد ومعدالت الموظفيف الذيف يحؽ ليـ اإلجازة والعودة بعد اإلجازة حسب 

 عبلقات اإلدارة والعماؿ
LA4  خطارات بخصوص التغيرات التشغيمية اليامة وما إذا كانت قد تـ ذكرىا في اإلالحد األدنى لمدة

 االتفاقيات االجتماعية.
 الصحة والسبلمة المينية

LA5 والتي تساعد في رسمية إلدارة صحة وسبلمة العماؿ نسبة إجمالي القوى العاممة الممثمة في المجاف ال
 مراقبة وتقديـ المشورة بشأف الصحة والسبلمة المينية.
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LA6  أنواع اإلصابات ومعدالت اإلصابات واألمراض المينية والتغيبات المتكررة بدوف إشعار مسبؽ
جمالي الحوادث الخطرة المرتبطة بالعمؿ في كؿ منطقة وحسب نوع الجنس.  وا 

LA7 .العماؿ المعرضوف بدرجة أكبر لخطر األمراض ذات الصمة بمينيـ 
LA8 .موضوعات الصحة والسبلمة التي تشمميا االتفاقات الرسمية مع النقابات التجارية 

 التدريب والتعميـ
LA9 .معدؿ ساعات التدريب في كؿ عاـ لكؿ موظؼ وفقًا لطبيعة عممو ونوع الجنس 

LA10  برامج إدارة الميارات والتعمـ مدى الحياة التي تدعـ فرص التوظيؼ المستمرة لمموظفيف 
 وتساعدىـ في إدارة نياية الخدمة الوظيفية.

LA11 .النسبة المئوية لمموظفيف الذيف يتمقوف مراجعات دورية حوؿ األداء والتطور الوظيفي 
 التنوع وتكافؤ الفرص

LA12  تشكيؿ ىيئات الحوكمة وتصنيؼ الموظفيف في كؿ فئة حسب الجنس والفئة العمرية 
 وعضوية مجموعة األقمية، وغيرىا مف مؤشرات التنوع.

 المساواة بيف الرجاؿ والنساء في األجور
LA13 .تكوف نسبة الراتب األساسي لمرجاؿ والنساء حسب الفئة الوظيفية وحسب المواقع األساسية لمعمؿ 

ديف فيما يتعمؽ بممارسات العمالة  تقييـ المورِّ
LA14 .نسبة المورديف الجدد الذيف تـ فرزىـ ومراجعتيـ باستخداـ معايير ممارسة العمؿ 
LA15  التأثيرات السمبية المحتممة والفعمية الرئيسية الناجمة عف ممارسات العمؿ في سمسمة التوريد

 واإلجراءات المتخذة بشأف ذلؾ.
 شكاوى مف ممارسات الموظفيفآلية ال

LA16 .عدد الشكاوي بشأف ممارسات العمؿ والتي تـ تقديميا ومعالجتيا مف خبلؿ آليات النظـ الرسمية 
 حقوؽ اإلنساف

 االستثمار
HR1  جمالي عدد االتفاقيات التي تشمؿ البنود الخاصة بحقوؽ اإلنساف أو تمؾ التي  االستثماريةنسبة وا 

 تتناوؿ تصنيؼ حقوؽ اإلنساف.  
HR2 .إجمالي عدد ساعات تدريب الموظفيف عمى سياسات حقوؽ اإلنساف 

 عدـ التمييز
HR3 .إجمالي عدد حوادث التمييز والتفرقة واإلجراءات المتخذة حياليا 

 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
HR4  العمميات المحددة التي قد يتعرض خبلليا الحؽ في ممارسة حرية الرأي والتفاوض الجماعي لخطر

 كبير، واإلجراءات المتخذة لدعـ ىذه الحقوؽ.
 عمالة األطفاؿ

HR5  اإلجراءات المتخذة لمحد والقضاء و العمميات التي تنطوي عمى مخاطر بالغة لقضية عمالة األطفاؿ
 األطفاؿ.عمى عمالة 
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 العمؿ الجبري أو القسري
HR6 .العمميات التي تنطوي عمى مخاطر بالغة لقضية العمالة الجبرية واإلجراءات المتعبة لمقضاء عمييا 

 الممارسات األمنية
HR7  نسبة أفراد األمف المدربيف عمى سياسات المؤسسة الخاصة بحقوؽ اإلنساف أو اإلجراءات المتعمقة

 الصمة.بالعمميات ذات 
 حقوؽ الشعوب األصمية

HR8 .إجمالي عدد حوادث انتياكات حقوؽ السكاف األصمييف واإلجراءات المتخذة لمحد منيا 
 التقييـ
HR9 إجمالي عدد العمميات التي خضعت لبنود حقوؽ اإلنساف وتقييـ أثارىا. 

 تقييـ المورديف فيما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف
HR10  المورديف الجدد الذي تـ اختيارىـ باستخداـ معايير حقوؽ اإلنساف.النسبة المئوية مف 
HR11   اآلثار السمبية الفعمية والمحتممة اليامة لحقوؽ اإلنساف في سمسمة التوريد واإلجراءات المتخذة

 حياليا.
 آليات الشكاوى المتعمقة بحقوؽ اإلنساف

HR12  عدد الشكاوي المسجمة المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والتي تمت معالجتيا وحميا مف خبلؿ 
 آلية التظمـ الرسمية

 المجتمع
 المجتمعات المحمية

SO1 .النسبة المئوية لمعمميات التي لدييا تعامؿ مع المجتمع المحمي، وتقييـ أثرىا، والبرامج التنموية ليا 
SO2  تأثيرات سمبية كبيرة فعمية أو محتممة عمى المجتمعات المحمية.العمميات التي تشتمؿ عمى 

 مكافحة الفساد
SO3 المئوية ليا. إجمالي عدد العمميات التي تـ تقييميا مف حيث المخاطر المترتبة عمى الفساد والنسبة 
SO4 .التواصؿ والتدريب عمى السياسات واإلجراءات المتعمقة بمكافحة الفساد 
SO5  الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة بشأنيا.حاالت 

 السياسة العامة
SO6 .إجمالي قيمة التبرعات والمساىمات العينية إف وجدت 

 السموؾ المناىض لممنافسة
SO7  إجمالي عدد اإلجراءات القانونية لمسياسات المناىضة لممنافسة والممارسات االحتكارية ونتائج تمؾ

 اإلجراءات.
 االمتثاؿ

SO8 .القيمة المالية لمغرامات وعدد العقوبات غير المالية نتيجة عدـ التوافؽ مع الموائح والقوانيف 
ديف فيما يتعمؽ باآلثار عمى المجتمع  تقييـ المورِّ

SO9  النسبة مئوية مف المورديف الجدد الذيف تـ اختيارىـ باستخداـ معايير األثر عمى المجتمع. 
SO10 طئ لعدد مف المورديف عمى المجتمعفعمية والمحتممة نتيجة االختيار الخااآلثار السمبية ال. 
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 آليات الشكاوى المتعمقة باآلثار عمى المجتمع
SO11  إجمالي عدد الشكاوي والدعاوي القضائية بشأف اآلثار االجتماعية عمى المجتمع واإلجراءات المقدمة

 .حياليا
 مسؤولية المنتج

 صحة العميؿ وسبلمتو
PR1  النسبة المئوية لفئات المنتجات والخدمات الميمة التي يتـ فييا تقييـ آثار الصحة والسبلمة المتعمقة

 بيا بيدؼ تحسينيا.
PR2  إجمالي عدد حاالت عدـ االمتثاؿ لموائح والقوانيف الطوعية بشأف صحة وسبلمة اآلثار المترتبة عمى

 المنتجات والخدمات خبلؿ دورة حياتيا.
 العبلمات التجارية والمعمومات عمى المنتجات والخدماتوضع 
PR3  طبيعة معمومات المنتجات والخدمات التي تتطمبيا إجراءات المنشأة ووضع العبلمات والبطاقات

 التعريفية التي ينبغي اإلفصاح عنيا.
PR4 ات.إجمالي عدد حاالت عدـ التوافؽ مع القواعد الخاصة باإلفصاح عف المعمومات لممنتج 
PR5 .نتائج الدراسات االستقصائية التي تقيس مدى رضا العميؿ 

 االتصاالت التسويقية
PR6 .إجمالي المبيعات لممنتجات المحظورة في بعض األسواؽ 
PR7  الطوعية بشأف التسويؽ بما في ذلؾإجمالي عدد حاالت عدـ االمتثاؿ مع الموائح والمدونات 

 خبلؿ نوعية مف النتائج. اإلعبلنات والترويج والرعاية مف
 خصوصية العميؿ

PR8 .إجمالي عدد الشكاوى المتعمقة باألدلة الخاصة بانتياكات خصوصية العميؿ وفقداف بياناتو 
 االمتثاؿ

PR9  القيمة النقدية لمغرامات المالية الكبيرة لعدـ االلتزاـ بالقوانيف والموائح الخاصة بتوريد المنتجات
 واستخداميا. 

 
مختمفة بأن لمنشآت  )*(طالع عمى تقارير استدامة فعميةوأتضح لمباحثة من خالل اإل  

أما اإلفصاح  في أغمب المنشآت أتفاق عمى اإلفصاح عن مؤشرات األداء االقتصاديشبو  ىناك 
فكل  عن مؤشرات األداء البيئي واألداء االجتماعي فإنيا تختمف باختالف طبيعة نشاط كل منشأة

منشأة تقوم باإلفصاح عن بعض المؤشرات البيئية واالجتماعية التي يكون لطبيعة نشاطيا الذي 
 . تمارسو تأثيرًا عمييا

 
 

                                                           
)*(

(، www.qatargas.com(، قطر للغاز)http://www.jo.zain.com)تقارير منشأة زيف لبلتصاالت للمسيد من التفاصيل ينظر في  

   (. www.sabic.comhttp//:(، منشأة سابك للمنتجاث  الكيماويت والبتروكيمياويت )http://www.samsung.comسامسونج )

http://www.jo.zain.com/
http://www.qatargas.com/
http://www.samsung.com/
http://www.sabic.com/
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 مزايا وعوائق إصدار تقارير االستدامة. 1/2/8
إلى  (GRI)ويمكف تقسيـ مزايا تقارير االستدامة التي تحققيا المنشآت حسب ما أصدرتو   

 (:23: 3102نوعيف وكاآلتي )قميتا،
 :المزايا الداخمية لممنشآت  -أ
 .مخاطر والفرص التي تواجو المنشآتزيادة فيـ ال -0
 التأكيد عمى ضرورة خمؽ الصمة بيف األداء المالي وغير المالي. -3
بناء استراتيجيات وسياسات وخطط عمؿ طويمة األجؿ تسيـ في تبسيط العمميات وخفض  -2

 التكاليؼ وتحسيف الكفاءة.
 قياس وتقييـ أداء المنشآت فيما يتعمؽ بالقوانيف ومعايير األداء، والمبادرات الطوعية. -2
 تجنب الفشؿ في تحقيؽ األىداؼ االقتصادية والبيئية واالجتماعية. -8
 مجتمع.مقارنة األداء داخميًا بيف المنشآت المختمفة لموصوؿ إلى أداء متميز نحو البيئة وال -6
 المزايا الخارجية لتقارير االستدامة: -ب
 التخفيؼ مف اآلثار البيئية السمبية واإلفصاح عف اإلنجازات االقتصادية والبيئية واالجتماعية. -0
 تحسيف سمعة العبلمة التجارية ووالء العمبلء مع منشآت األعماؿ. -3
لممنشأة، واألصوؿ الممموسة وغير تمكيف أصحاب المصالح الخارجييف لفيـ القيمة الحقيقة  -2

 الممموسة.
 إظيار كيؼ تؤثر المنشأة وتتأثر بالمجتمع والبيئة واالقتصاد المحيط بيا. -2
 مف إصدار تقارير االستدامة األعماؿ منشآتالعوائؽ أو األسباب التي تمنع  أما  

 (:Maubane et at., 2014: 155ىي)
 لممنشأة جراء إصدارىا ليذا النوع مف التقارير. شكوؾ حوؿ المزايا التي يمكف أف تمنح -0
 المنافسوف ال ينشروف مثؿ ىذا النوع مف التقارير. -3
أصحاب المصالح ال ييتموف بيذا النوع مف التقارير لذا فيي لف تزيد مف  بأفالمنشآت  عترضت -2

 حجـ المبيعات.
 .سمعة جيدة عف األداء البيئيلدييا  المنشآت بالفعؿ -2
يا لمتواصؿ بشأف القضايا المنشأة العديد مف األساليب األخرى التي يمكف أف تستخدملدى  -8

 .البيئية
 إف إعداد مثؿ ىذه التقارير مكمفة جدًا. -6
يكوف مف الصعب جمع بيانات منسقة عف كافة عمميات وأنشطة المنشأة وكذلؾ مف الصعب  -1

 اختيار مؤشرات صحيحة .
 .وف ليا مف تأثيرات قانونية سمبيةالمنشأة لما قد يكيمكنيا أف تدمر سمعة  -1
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مباحثة بأن المزايا التي يمكن أن تحققيا المنشأة بإصدارىا تقارير استدامة ل يتضحو   
تفوق بكثير من العوائق التي يمكن أن تعرقل إصدار ىذه التقارير لما ليا من أىمية في كسب 

 .صمة في بيئة األعمالي ظل المنافسة الحاقيمة واستمرارية لممنشأة عمى المدى الطويل ف
 محددات تقارير االستدامة 1/2/9
، إال إف ىناؾ دراسات أشارت إلى أف عمى الرغـ مف المزايا التي تحققيا تقارير االستدامة  

(، Schneider, 2015: 532)ىناؾ محددات تؤثر في مستوى االلتزاـ وجودة اإلفصاح عف االستدامة

(Comyns et al., 2013: 235) :وكاآلتي 
فضبًل عف  ،تتسـ المنشآت الكبيرة بزيادة درجة التعقيد بيا وأتساع قاعدة الممكيةحجم المنشأة:  -1

ية دة، ويكوف المحاسبوف فييا عمى دراأنو يوجد فييا نظـ محاسبية متكاممة ونظـ رقابية داخمية جي
 أو اإلفصاح. وىذه األسباب تساعدباتجاىات الفكر المحاسبي الحديث سواء في عمميات القياس 

 مور اليامة لكافة أصحاب المصالح. تمؾ المنشآت إلى التوسع لئلفصاح اختياريًا لتوضيح تمؾ األ
مف اإلفصاح عف االستدامة في زيادة تدعيـ  المحتممةإذ تدرؾ المنشآت الكبيرة المنافع   

موقؼ أسيميا مف خبلؿ خفض نطاؽ المضاربة المرتبط باإلفصاح الكافي عف المعمومات المالية 
 اليائمة والتكنولوجية المادية القدراتلدييا  توافركما توغير المالية ضمف تقارير االستدامة. 

 لئلفصاح عف تقارير االستدامة.
الصغيرة الحجـ فعادة ال تتداوؿ أسيميا سوؽ األوراؽ المالية ومف ثـ فيي ال أما المنشآت   

 تدرؾ المنافع المحتممة مف اإلفصاح عف االستدامة.
إف تحقيؽ المنشأة لنسبة عالية مف األرباح يخمؽ لدييا حافز في أف تميز  ربحية المنشأة: -2

عمى األمواؿ التي تريدىا بأفضؿ  نفسيا عف المنشآت األخرى مف ناحية ولكي تتمكف مف الحصوؿ
شروط ممكنة مف ناحية أخرى، لذا تعتبر تقارير االستدامة الطريؽ األفضؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ، 
ألف المنشآت التي تحقؽ نسبة عالية مف األرباح سوؼ تفصح عف المزيد مف المعمومات 

الح عنيا وبالتالي تدعيـ االقتصادية والبيئية واالجتماعية مف اجؿ تعزيز انطباعات أصحاب المص
 قيمتيا في السوؽ.

تعد طبيعة الصناعة مف أىـ العوامؿ التي يتوقؼ عمييا اإلفصاح عف  التخصص الصناعي: -3
االستدامة، وذلؾ الف ىناؾ منشآت ذات حساسية بيئية واجتماعية مثؿ صناعة الكيماويات، 
صناعة األسمدة والمنشآت الدوائية، لذا مف الضروري عمى المنشآت التي تعمؿ بيا أف تفصح عف 

ثابة مدى وعي تمؾ المنشآت لمسؤوليتيا األخبلقية أماـ المجتمع تقارير االستدامة ألنيا تعد بم
بجانب مسؤوليتيا المالية مما يزيد مف التحسيف في سمعتيا و قدرتيا التنافسية وبالتالي تعظيـ 

 ربحيتيا.
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أف القيـ الثقافية واألخبلقية السائدة في : األبعاد الثقافية واألخالقية السائدة في المجتمع -4
تاحة المعمومات والشفافية وارتفاع الوعي لدى أفراد المجتمع س واء مف ناحية مستوى التعميـ والتقدـ وا 

 المجتمع وغيرىا مف األمور تؤثر بااللتزاـ واإلفصاح عف تقارير االستدامة.
يسود في الدوؿ المتقدمة تكويف  وجماعات أصحاب المصالح: جماعات الضغطتزايد ضغوط  -5

مجاالت سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرىا، حيث جماعات ضغط في كافة ال
تعمؿ المنشآت حسابًا لمثؿ تمؾ الجماعات لدورىا الفعاؿ في تحسيف أو إساءة صورة المنشأة لدى 
أصحاب المصالح،  فأصبح مف الضروري عمى تمؾ المنشآت االستجابة ألي متغيرات حديثة ممبية 

خبلؿ التوسع باإلفصاح عف المعمومات المالية وغير المالية   الحتياجات أصحاب المصالح مف
 عف طريؽ تقارير االستدامة والتي تبيف مسؤولية المنشأة تجاه المجتمع.

وتتفق الباحثة مع ما سبق حيث أن المنشآت كبيرة الحجم تكون أكثر استعدادًا لإلفصاح   
جية اليائمة لدييا. باإلضافة إلى أن عن تقارير االستدامة لتوافر القدرات المادية والتكنولو 

المنشآت ذات الربحية العالية ستكون أكثر مياًل لإلفصاح اإلضافي بسبب إمكانياتيا المالية 
الحالية والمتوقعة مستقباًل، لذا فإنيا ستتوسع في اإلفصاح عن المعمومات المالية وغير المالية 

ن في تقارير االستدامة بسبب قدرتيا عمى تحمل تكالي ف اإلفصاح عن تقارير االستدامة، وا 
المنشآت ذات الحساسية البيئية واالجتماعية ليا تأثير مباشر عمى المجتمع، فضاًل عن الوعي 

 مثل ىذاالثقافي الذي يحيط ببيئة المنشأة والضغوط من قبل جماعات الضغط عمى اإلفصاح عن 
ت من النواحي االقتصادية والبيئية نوع من التقارير لما تحتوي من معمومات عن أداء المنشآال

  واالجتماعية.
 المعايير واإلرشادات لتقارير االستدامة 1/2/11
المنشآت تحتاج إلى مجموعة مف المعايير  تقارير اختيارية فإف االستدامةبما إف تقارير   

واإلرشادات المقبولة قبواًل عامًا لمساعدتيا في اإلفصاح عف تقارير االستدامة بمزيد مف الشفافية 
ف مف أىـ والمصداقية  وجعميا أكثر دقة مما يساعدىا عمى قياس أدائيا المستداـ الخاص بيا. وا 

 المبادرة العالمية إلعداد التقارير تمؾ الصادرة مف قبؿ المعايير واإلرشادات لتقارير االستدامة ىي
(GRI) لة المساءمعايير  لجنة و((AA1000 ناوليا بشيء مف التفصيؿ فيما يميلذا سيتـ ت: 

 GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير  -1
بواسطة التحالؼ مف  0991 عاـفي  (GRI)مبادرة العالمية إلعداد التقاريرتـ إطبلؽ ال  

وىي عبارة عف مجموعة مف المبادئ التوجييية (، CERES)أجؿ االقتصاديات المسؤولة بيئيًا 
الطوعية لئلببلغ عف الجوانب االقتصادية، البيئية واالجتماعية ألنشطة المنشأة اليدؼ منيا تعزيز 

 تقارير استخداـ تشجيع عمىGRI) ) تعمؿو  .(Finch, 2005: 11) جودة ودقة وفائدة تقارير االستدامة
 االستدامة تقارير جعؿ ىو GRI))وميمة. استدامة أكثر لتصبح شآتلممن وسيمة باعتبارىا االستدامة
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 االقتصادي األداء يتضمف تقرير عمؿ مف والمؤسسات المنشآت جميع لتمكيف ،معيارية ممارسة
 نشاطيا أساس ،لمربح ىادفة غير دولية منظمة( GRI) وتعد. يواألداء االجتماع البيئي، واألداء
كما  (GRI, 2013: 2) الدوائر القطاعات، مف العديد مف والمنظمات المينييف مف اآلالؼ يشمؿ
بمثابة معيار لمتقرير عف االستدامة ومرجع لمميتميف باإلفصاح عف األداء البيئي  (GRI)وتعد 
ومف خبلؿ تقارير  (GRI)(. كما قامت 01: ب3108 ،جتماعي واالقتصادي لممنشآت )شرؼواال

بإنشاء لغة مشتركة تمكف أصحاب المصالح مف استخداميا لتقييـ أداء المنشآت الوارد  االستدامة
بأف  (Calabrese, 2016: 250ويرى ) (.22: 3102)قميتا، ضمف تقرير االستدامة الخاص بيا

( ىي مف أفضؿ المبادئ والمعايير لئلببلغ عف االستدامة بغض النظر GRI)المبادئ التوجييية لػ
إنيا تحتـ عمى المنشآت في جميع القطاعات الذيف يردوف أف يدمجوا  عف القطاع الصناعي إذ

ممارسات االستدامة في إستراتيجيتيـ أف يقدموا تقريرًا عف كافة اآلثار االيجابية والسمبية عف 
ي إلى تعزيز المسائمة والحد مف اآلثار السمبية ألنشطة المنشأة وخمؽ مما يؤدممارسة أنشطتيـ 
     الثروات وتوزيعيا.

 :(GRI, 2013: 3ىي ) جوانب ثبلثة عمى GRI))لمتقارير العالمية مبادرةال ترتكزو   
اآلثار االقتصادية غير ، األداء االقتصادي التواجد في السوؽ ويشمؿ االقتصادي جانبال -0

 .وممارسات الشراءالمباشرة 
، النفايات السائمة اإلنبعاثاتاقة والمياه والتنوع البيولوجي المواد والط ويشمؿ البيئيجانب ال -3

 لممورد واليات الشكاوي البيئية. يوالصمبة، المنتجات والخدمات، االمتثاؿ، النقؿ، التقييـ البيئ
، ، حقوؽ اإلنسافالعمؿ البلئؽممارسات  معمومات عف اإلفصاح ضمفتوي االجتماعي لجانبا -2

 المجتمع ومسؤولية المنتج.
ي ، بينما صدر الجيؿ الثان3111 عاـمف تمؾ اإلرشادات  (G1)ولقد صدر الجيؿ األوؿ  

(G2)  والذي مثؿ تتويجًا لعاميف مف المراجعات وتطوير الجيؿ األوؿ بدقة وجودة 3113 عاـفي ،
تعديؿ عمى الجيؿ الثاني خبلؿ الفترة البعد أف تـ  (G3)صدر الجيؿ الثالث  3116عاـأكثر. وفي 

وشارؾ فيو العديد مف أصحاب المصالح المتعدديف مف ممثمي  3118 عاـ إلى 3112 عاـ مف
منشآت األعماؿ والمنظمات غير الحكومية ومنشآت المحاسبة لغرض ضماف عالمية تمؾ 

 (.G3.1)وأطمؽ عميو 3100 ( في العاـG3)وأجري تعديبًل عمى(. GRI, 2006: 2اإلرشادات )
 ىذا وجاء. 3102 أيػػار/مايو في التوجييية، المبادئ مف ((G4 الرابع الجيؿ وأطمؽ  

 مع والحوار المصمحة أصحاب مع المسػػتمرة المستفيضة المشاورات مف عاميف كثمرة اإلصدار
 والمجتمع منشآتال تشػػمؿ والتي القطاعات، مختمؼ ومف العالـ أنحاء شػػتى مف الخبراء مئات
 االتجاىات لتعكس وتعزيزىا تنقيحيا تـ وقد ،الماؿ وعالـ واألكاديمييف العماؿ ومنظمػػات المدني
 معدي مساعدة وىو بسػػيط G4)) مف اليدؼ إف .االستدامة تقارير في اليامة والمستقبمية الحالية
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 والقوية اليادفة االسػػتدامة تقارير إعداد وجعؿ القيمة ذات االسػػتدامة تقارير إعداد عمى التقارير
دارة األداء، وقياس األىداؼ، لتحديد المنشآت مساعدة، وكذلؾ معيارية ممارسة  أجؿ مف التغيير وا 
 ودليؿ معيارية إفصاحات تقدـ GRI))لػ التوجييية المبادئ فإكما  .استدامة أكثر عممياتيا جعؿ
 الموقع أو القطاع أو الحجـ عف النظر بغض المنشآت، قبؿ مف االستدامة تقارير إلعداد تنفيذ

 (.GRI, 2013: 2)لممنشآت
 نوفمبر في ،ISO26000)) االجتماعية المسؤولية عف معيار أوؿ ISOوعندما أصدرت   

 مف التعاوف لزيادة ،3100 عاـ /أيموؿسبتمبر 8 يوـ تفاىـ مذكرة GRI))و (ISO) وقعت، 3101
 أنشطة مف لبلستفادة ((GRIو (ISO) بيف التعاوف ىو المذكرة ىذه مف واليدؼ. االستدامة أجؿ

 والمبادئ (ISO) معايير عف المعمومات تبادؿ طريؽ عف المنشآت باستدامة المتعمقة المنظمتيف
( GRI)أصدرت ، 3102عاـ  وبعد صدور الجيؿ الرابع مف المبادئ التوجييية .GRI)) التوجييية

 تعزز لكي كبير بشكؿ منقحةمعدلة و ( مبادئ توجييية في يناير/ كانوف الثاني ISO 26000)و
 ،3102 االستدامة تقارير في عنيا يفصح التي اليامة والمستقبمية الحالية االتجاىات وتعكس

 (ISO26000) ببنود المتعمقة المعيارية اإلفصاحات إف إلىوأشارت المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
 نطاؽ لتمبية البلزمة اإلفصاحات مف كاممة مجموعة ىي بؿ منفصمة أنيا عمى تفيـ أف ينبغي ال
 .ISO 26000: 2010))( ،GRI, 2014: 6) في جاءت التي البنود مف بند كؿ
  AA1000لة المساء معايير لجنة-2
بواسطة معيد المسائمة  0998في لندف عاـ  (AA1000) معايير المساءلة لقد تأسست  

لة لمنشآت دور المساء تطوير، ىدفيا كمنظمة غير ىادفة لمربح( ISEA) االجتماعية واألخبلقية
عمى تطوير وتعزيز دور المسائمة  لؤلداء  (AA1000)(. وعممت 86: أ3108 )شرؼ،األعماؿ

االقتصادي واألداء البيئي واألداء االجتماعي لممنشآت مف خبلؿ مجموعة مف اإلرشادات تـ 
وتعتبر  .(Searcy & Buslovich, 2014: 128) االستدامة ؿ خاص لدعـ تقاريرتصميميا بشك

 (.AccountAbility, 2008: 4)ميمة لتأكيد تقارير االستدامة المعايير المسائمة مف المعايير 
 العاـ واألداء المساءلة تحسيفبيدؼ  0999لة عاـ لممساء المبادئ التوجييية رتوصد  

 الحسابات ومراجعة واألخبلقية، االجتماعية المحاسبة مجاؿ في نوعيةال زيادة خبلؿ مفشآت لممن
عداد  المصالح أصحاب مشاركة بو يقصد ذيوال الشمولية، مبدأ مرة ألوؿ استحداث تـ. و التقارير وا 

 3111عاـ وفي  .االستدامة تحقيؽ اجؿ مف واإلستراتيجية لممساءلة االستجابة وتحقيؽ تطوير في
 جميع محؿ والتي حمت االستدامة أداء وجودة مصداقية ضمافبيدؼ  التأكيد أصدرت معيار

. ثـ (AccountAbility, 2008: 5) الخاصة بالتأكيد المساءلة مف الصادرة السابقة اإلصدارات
 القياسي اإلطار يوفرل 3100أصحاب المصالح عاـ  مشاركة (AA1000SES) معيارأصدرت 

باعتبار أصحاب المصالح عامؿ أساسي في  المصالح أصحاب لمشاركة المبادئ عمى القائـ
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تقرير  أصدرت المجنة   3108وفي يونيو/حزيراف  (.AccountAbility, 2011: 6) استدامة المنشأة
در في عاـ ايمثؿ مراجعة لممعيار الصالذي و  مشاركة أصحاب المصالح معيارمراجعة ومناقشة ل

 .(AA1000SES, 2015: 4)بيدؼ نشر معيار معدؿ بصورة نيائية 3100
عدادىا وىي االستدامة رتيتـ بتقاريأخرى  وىناؾ جيات    لمتنمية العالمي األعماؿ مجمس وا 

 .( إال أنو ما يزاؿ في قيد التطوير ولـ يصدر لحد اآلف أي معايير لبلستدامةWBCSD) المستدامة
لكؿ  لمحاسبة االستدامةايير وميمتو وضع ونشر مع )*((SASBومجمس معايير محاسبة االستدامة)

عمى حده مف أجؿ اإلفصاح عف اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية لممنشآت المدرجة  قطاع
 .(818: 3108)السوافيري، في البورصة األمريكية

 
 جعل إلى الحاجة تدركأ التي لمنشآتا أعداد تتزايدبدأت في السنوات األخيرة  ونخمص إلى أنو

بسبب الضغوط الخارجية من قبل البورصات واألسواق والحكومات وذلك  .استدامة أكثر عممياتيا
وأصحاب المصالح باإلفصاح عن تقارير أكثر شفافية من حيث أداء أنشطة المنشآت من 

المالية التقميدية عن الوفاء  القوائمالنواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية. بعدما عجزت 
قاء واالستمرار في األجل الطويل، نيا ال تعكس قدرة المنشاة عمى البباحتياجات مستخدمييا لكو 

لكونيا خاصة الكبيرة منيا  أولويات المنشآتتقارير االستدامة من طريق  اإلفصاح عن حفأصب
التي تحدثيا خالل لمنشأة االقتصادية والبيئية واالجتماعية تقارير توفر إفصاحات عن آثار ا

واالقتصاد والمجتمع ممارستيا لنشاطيا سواء كانت ىذه اآلثار إيجابية أو سمبية عمى البيئية 
 .بصورة شفافة ومتوازنة

 خالصة الفصل
 ف:أخمصت الباحثة في ىذا الفصؿ إلى   
بشكؿ ممحوظ مف جانب العديد مف المنظمات العممية والمينية  باالستدامةما يزاؿ االىتماـ  -

وخاصة الميتميف في المجاؿ المحاسبي كوسيمة لتقميص الفجوة بيف مختمؼ الدوؿ واكتساب 
الشرعية والقبوؿ عمى كافة المستويات الدولية واإلقميمية والمحمية وباألخص عمى مستوى نطاؽ 

 منشآت األعماؿ.

                                                           
)*(

 (SASB(ىو منظمة مستقمة غير ىادفة لمربح وليس ليا عبلقة بػ )FASB( و )GAAP وشكؿ ىذا المجمس في يوليو ،)بيدؼ وضع معايير  3100
أصدر معايير خاصة  3102معايير خاصة بصناعة الرعاية الصحية والدواء، وفي عاـ  3102لمحاسبة االستدامة لكؿ قطاع، حيث أصدر عاـ 

 معايير تطويرعمى  3106ت ، كما وسيعمؿ في عاـ بالمنشآت المالية) البنوؾ وشركات التأميف( ومعايير خاصة بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاال
 .قطاعات 01 في صناعة 11لحوالي  االستدامة محاسبة
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 الباحثيف قبؿ مف واعتماداً  وضوحاً  وأكثرىا انتشارا وأوسعيا لبلستدامة التعريفات أىـمف  -
بأنيا التنمية التي تفي باحتياجات  0911 سنة  ((Brundtland تقرير في الوارد ذلؾ والمنظمات

 الوقت الحاضر دوف المساس بقدرة االجياؿ المقبمة عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة.
 حاجات تمبية عمى قدرتيا خبلؿ مف وغاياتيا ألىدافيا تحقيقيا في يتركزالمنشآت  ستدامةا مفيوـ -

 بيف الدمج تحقيؽ في إمكانيتيا ومدى والمحتمميف، الحالييف المصالح وأصحاب المستيمكيف ورغبات
 والنمو لؤلرباح تحقيقيا عف فضبلً  عممياتيا، في واالجتماعية والبيئية االقتصادية العوامؿ

 األجياؿ بحؽ اإلضرار دوف ومف العقبلني بالقدر والمادية والبشرية الطبيعية لمموارد واستخداميا
 .الثروات ىذه مف االستفادة في القادمة

تركز  واىـ نقاط االختبلؼ ىو إف االستدامةاالستدامة و المسؤولية االجتماعية  ىناؾ اختبلؼ بيف -
عمى التوازف بيف أبعادىا الثبلثة االقتصادية والبيئية واالجتماعية مف حيث تأثر المنشأة وتأثيرىا في 
المجتمع، بينما تركز المسؤولية االجتماعية عمى األنشطة االجتماعية والخيرية مف قبؿ المنشأة 

 لممجتمع.
 في المالية التقارير في القصور لمعالجة والمنطقي العممي الحؿ ىو االختياري اإلفصاح يعتبر -

 مف العديد عمى ينعكس أصبح اإلفصاح في والتطور التوسع إف حيث الحديثة األعماؿ بيئة ظؿ
 .االقتصادي الجانب عمى فقط يقتصر وال والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجوانب

 وضعيا خبلؿ مف الوقت مرور مع تتطور منشاة ىي االستدامة ممارسات تمارس التي المنشأة -
 .التقارير إعداد عند االعتبار في وأدائيا لعممياتيا واالقتصادية واالجتماعية البيئية األبعاد

 التقميدية المالية القوائـ ألف التقميدية المالية القوائـ ضمف االستدامة تقارير عف اإلفصاح يصعب -
 المعمومات عف اإلفصاح فييا يكوف والتي عمييا المتعارؼ المحاسبية والمعايير المبادئ وفؽ تعد

 . االستدامة معمومات أىمية مف سيقمؿ المتممة اإليضاحات ضمف عنيا اإلفصاح أف كما، مقيداً 
ىناؾ مجموعة مف المزايا التي يمكف أف تتحقؽ لممنشآت جراء إصدارىا تقارير االستدامة خاصة  -

 بيا، كما إف ىناؾ عوائؽ قد تتعرض إلصدار تمؾ التقارير.
 تمثؿ تقارير االستدامة تحديًا جديدًا أماـ المحاسبيف. -
اإلرشادات الصادرة مف قبؿ المبادرة العالمية إلعداد التقارير مف أبرز اإلرشادات الخاصة  تعتبر -

 بإعداد تقارير االستدامة وأكثرىا اعتمادًا مف قبؿ المنشآت.
ىناؾ توجو لدى منشآت األعماؿ بكافة أنواعيا إلى تبني عممية اإلفصاح عف تقارير االستدامة  -

أو بسبب ضغوط ومتطمبات خارجية، سواء لبلستفادة مف المزايا التي يقدميا ىذا النوع مف اإلفصاح 
تيا إال أنو يبقى اليدؼ األساسي لممنشأة ىو تحقيؽ المصمحة العامة ليا وذلؾ في تدعيـ قيم

السوقية وتحسيف سمعتيا وكذلؾ الشفافية بما يساعد في ترشيد قرار االستثمار في سوؽ األوراؽ 
 المالية وىذا ما سوؼ يتـ تناولو في الفصؿ الثاني.



 
 
 
 
 
 
 

  
 نفصم انثانيا

أثر تمارير االستدامة يف ترشيد لرار االستثمار 
 يف سوق األوراق املانية

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 المقدمة
يئية واالجتماعية في العالم بشكل واسع اتخاذ االقتصادية والب االىتماماتتزايد  ترتب عمى  

ومن ىذه اإلجراءات توجو العديد من  ،مجموعة من اإلجراءات لمتعامل مع تمك االىتمامات
توفير ل كوسيمة نقل فعالة (GRI)وفق مبادئ ومعايير االستدامة تقارير  المنشآت نحو اإلفصاح عن

ومن أبرز أسباب تزايد مثل ىذه  معمومات عن األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشأة.ال
 في تقييم قرارات االستثمار في سوق األوراق المالية.  اليام االىتمامات تأثيرىا

لم يعد تقييم األداء االقتصادي وتعظيم الربحية ىما األساس الوحيد في ترشيد قرارات  إذ  
ستثمار وتقييم مدى كفاءة المنشأة في إدارة مواردىا بل أصبح ىناك مسؤوليات بيئية واجتماعية اال

وأخالقية وتنموية بجانب األداء االقتصادي تساىم في ترشيد قرارات االستثمار. األمر الذي ترتب 
في تدعيم قرارات المستثمرين من خالل اإلفصاح عن معمومات عميو أن تساعد تقارير االستدامة 

    بصورة متوازنة ومترابطة تساعدىم في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة. اقتصادية وبيئية واجتماعية
  

 لذا سيتم تناول المباحث التالية في ىذا الفصل   
 المبحث األول: ماىية قرار االستثمار والعوامل المؤثرة فيو.

 .االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير دوربحث الثاني: الم
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 المبحث األول
 ماىية قرار االستثمار والعوامل المؤثرة فيو

 تمييد
لممنشأة لممساعدة في اتخاذ  المالية المصدر الرئيسي الذي يقدم معمومات مالية القوائمتعتبر   

 عند اتخاذ قراراتيم  المستثمرونحيث يعتمد (. 076: 4102القرارات االستثمارية)ارشيد، الغصين، 
وعائده، ومدى ت الالزمة لتقييم درجة االستثمار الحصول عمى المعموماالمالية من أجل  القوائمعمى 

قدرة منشآت األعمال عمى استخدام الموارد االقتصادية المتاحة ليا بكفاءة، فضاًل عن مدى قدرة 
وغير ذلك من المعمومات التي تفيد في اتخاذ قرار  المنشأة عمى البقاء في األجل الطويل

 (.  016: 4104ستثمار)يس، اال
الضروري التوسع في اإلفصاح بحيث يشمل كافة المعمومات عن األداء البيئي  كان منلذا   

 .ات المستثمرينواالجتماعي بجانب األداء االقتصادي لممنشآت والتي يكون ليا تأثير عمى قرار 
 في األسيم  االستثمار قرار مفيوم 2/1/1
من زيادة في الطاقة اإلنتاجية  عممية التنمية االقتصادية لما يحققويعتبر االستثمار جوىر   
استغالل لمموارد المادية والبشرية، ويسعى المستثمرون دائمًا من خالل استثماراتيم في المنشآت و 

إلى تحقيق المكاسب المادية وبالتالي فيم بحاجة إلى معمومات كافية عن المنشأة حتى يتم اتخاذ 
اري المناسب وذلك ألن قرار االستثمار إن لم يحقق أىداف المستثمر فإنو يحمل القرار االستثم

 (0: 4102المستثمر خسائر نتيجة التخاذه القرار غير الصحيح.)عمي، 
 فيو ،نشآتالم أو األفـراد، بحياة سواء الميم االستراتيجي القرار االستثمار قرار يعتبركما   

 والمعرفـة الخبـرة يتطمـب ،في األسيم االستثمار فقرار والمعرفة، الخبرة من الكثير يتطمب قرار
تمكن ي حتـى)األسيم والسندات(،  المالية األوراق ونوعيات البورصة في التعامل بجوانب التامتين

 من األساسي اليدفر ألن المخاط من قدر بأقل المطموبة واألرباح العوائد تحقيقالمستثمر من 
 .(75: 4101)العويسي،  المستثمرة األموال عمى عائد تحقيق ىو االستثمار عممية

المختمفة المتاحة والممكنة اختيارًا من بين البدائل االستثمارية ويعرف قرار االستثمار بأنو   
والمتعددة عمى أساس معايير اقتصادية مضافًا إلييا معايير بيئية، من أجل العمل عمى تحقيق دافع 

لبيئي المستثمرين لرسائل اإلفصاح عن األداء االقتصادي وا االستثمار من خالل تسمم
ذلك القرار الذي يقوم عمى ( بأنو 26: 4102، الجميميوعرفو ). (000: 4104)يس، لممنشآت

اختيار البديل االستثماري األفضل والذي يعطي أكبر عائد بين بديمين عمى األقل، ويعتمد ذلك 
  .راكو ألبعاد القرار المتخذعمى قدرة وكفاءة متخذ القرار ومدى إد
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مدخراتو في اختيار  لتوظيفالقرار الذي يتخذه المستثمر  بأنويعرف قرار االستثمار كما   
األدوات المالية المناسبة المطروحة في السوق بشكل يوازن فيو بين العائد المرغوب فيو والمخاطر 

 .(017: 4100محمود، حسين، المتعمقة بو)
قراراتيم االستثمارية بصورة يتخذون بعض المستثمرين ( بأن 012: 4100ذكر)أمين،  و  

عشوائية أو بناءًا عمى نصائح واعتمادًا عمى شائعات، والبعض اآلخر يتخذ قراراتو االستثمارية بناءًا 
عمى دراسات موضوعية معتمدة عمى متابعة لكم ونوعية المعمومات المحاسبية المفصح عنيا في 

 االستثمار قرار اتخاذ منو تتطمب حاالت ثالث المستثمر واجوقارير ومستوى جودتيا. لذا يالت
 :(4: 4117،نشنش، )(51: 4101ي، ىي)العويس

يتخذ المستثمر ىذا القرار في حالة رغبتو بحيازة أصل مالي، ويمجأ المستثمر ليذا  قرار الشراء: -1
القرار عند شعوره بأن القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة تفوق القيمة السوقية الحالية 

 لألصل محل التداول مع األخذ بنظر االعتبار عامل المخاطرة.
ر ىذا القرار في حالة التوازن أي تكون القيمة الحالية لمتدفقات يتخذ المستثم عدم التداول:قرار  -2

النقدية المتوقعة مساوية لمقيمة السوقية الحالية في ظل المخاطرة، وفي خضم ىذه الوضعية يمجأ  
 .متوقعة سواء في البيع أو الشراء المستثمر إلى ىذا القرار لعدم تحقيق أي عوائد

عندما تكون القيمة السوقية لألصل المالي الذي بحوزتو يتخذ المستثمر ىذا القرار  قرار البيع: -3
أكبر من القيمة الحالية لمتدفقات النقدية المتوقعة في ظل المخاطرة، ويرى المستثمر بان الفرصة 
مواتية لتحقيق أرباح، وعندىا يتخذ قرار البيع وينتظر الوضعيات الجديدة في السوق التي تفرزىا 

، وىكذا تدور الدورة قوى العرض والطمب، ليعيد من جديد اتخاذ قرار الشراء من عدمو
 .االستثمارية

 يمتمكو أو أصل مالي بمبمغ ضحيةالتمباحثة بأن قرار االستثمار ىو أتضح لمما سبق  
 عائد مستقبمي أكبر، عمى الحصول فديب الزمن من ولفترة معينة زمنية لحظة في مستثمرال

ة عمى أساس معايير اقتصادية ينوالتي تكون مبواالختيار بين البدائل االستثمارية المتعددة 
 وبيئية واجتماعية، مع األخذ بنظر االعتبار العائد المتوقع ودرجة المخاطرة والوقت.

 أنواع المستثمرين 2/1/2
موال األ أن اليدف األساسي من االستثمار في األسيم ىو تحقيق أقصى عائد ممكن من  

، فمنيم من االستثمار في الخاصة أساليبيم لدييم فالمستثمرونالمستثمرة  بأقل درجة من المخاطرة، 
يكون متخوف من المخاطر ومنيم من يرغب في مواجية المخاطر ومنيم متحفظ لذا يتغير دافع 

 بتغير نوع المستثمر. االستثمار 
أنواع المستثمرين  (014: 4100)ضاىر،، (47: 4107عبد الحكيم، )كل من  ضحأو و   

 وكاآلتي:
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 :وينقسم إلىمن حيث النوع:  -1
: وىو الذي يدخل سوق األوراق المالية بيدف شراء األوراق المالية مستثمر بغرض التممك -

واالحتفاظ بيا لمحصول عمى عائد دوري ولذا فإن الشخص الذي يكون مستعدًا لتحمل درجة 
 النتائج آماًل في الحصول عمى ربح مالئم. معقولة من عدم التأكد من

ىو الذي يدخل السوق بيدف شراء األوراق المالية ليس بنية  مستثمر بغرض المضاربة: -
االحتفاظ بيا بل لمتابعة السوق وحركتو لتحقيق مكاسب رأسمالية، فيو الشخص المستعد 

 تحصيل عوائد مرتفعةلتحمل درجة عالية نوعًا ما من عدم التأكد من النتائج طمعًا في 
 وينقسم إلى:  من حيث الحجم: -4
ىو الذي يمتمك فوائض نقدية كبيرة بحيث تسمح لو بالتأثير عمى حركة األوراق  مستثمر كبير: -

 المالية في األسواق بناءًا عمى تحركاتو داخل السوق.
 ىو الذي يممك رأسمال صغير بحيث ال يعد مؤثرًا في حركة السوق. مستثمر صغير: -
 وينقسم إلى: من حيث الصفة: -2
من التحركات ىو الذي يتتبع السوق بشكل دائم وتحركو بيدف االستفادة  مضارب محترف: -

السعرية لألوراق المالية المتاحة في السوق، وعادة ما يعتمد عمى أدوات التحميل في تفسير 
 امل المؤثرة عمى السوق، فيو شخص يقصد من عممياتو تحقق انتفاع من فروق األسعار.العو 

ىو شخص يطمق عميو أحيانًا المغامر وىو يحاول تحقيق الكسب من خالل تكرار  مضارب ىاِو: -
من الفروق السعرية ليذه التعامالت وىو ال يعتمد  لالستفادةعمميات بيع وشراء األوراق المالية 

قراره، فيو غير متخصص يدخل السوق لالستثمار ما لديو من  اتخاذعمى أسس معينة عند 
 مدخرات ويتخذ قراراتو في ضوء تكينات مبنية عمى جوانب عاطفية أو ىوائية. 

 وينقسم إلى:من حيث الوعي:  -4
الشخص الذي يحصل عمى معمومات ويقوم بدراستيا، لذا  ىو مستثمر عمى دراية بالمعمومات: -

 التخاذ قرار االستثمار. يحتاج إلى نوعية معينة من المعمومات
ىو الشخص الذي يتعامل بناءًا عمى أحاسيسو الشخصية  مستثمر ليس عمى دراية بالمعمومات: -

 واإلشاعات في اتخاذ قرار االستثمار.
( ضمن 3مع إمكانية دمج التبويب من حيث الصفة ) ،وتتفق الباحثة مع ىذه األنواع  

 .(1التبويب من حيث النوع )
 ةالمتعاممين في سوق األوراق الماليخصائص المستثمرين  2/1/3 
أن  من الضروري إن المستثمر الرشيد يختار البديل الذي يحقق لو أكبر منفعة متوقعة، لذا  
خصائص معينة متوافرة في فئة المستثمرين حتى يمكنيم من تحقيق الفائدة المطموبة كون ىناك ت
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من المعمومات المالية وغير المالية المفصح عنيا في التقارير المالية، ومن أىم ىذه الخصائص 
 (:012: 4100(، )ضاىر، 001: 4104ىي)يس، 

المعمومات المالية وغير المالية  تتمثل في قدرة المستثمرين عمى تحميلالمقدرة التحميمية:  -1
المفصح عنيا في التقارير المالية واستخالص النتائج وتقييميا، وذلك حتى تمكنيم من اتخاذ 

 القرارات االستثمارية الرشيدة في شراء أو بيع أو االحتفاظ باألوراق المالية.
ل بطريقة شرعية وتمثل قدرة المستثمرين عمى الحصو : الحصول عمى المعموماتقدرتيم في  -2

عمى المعمومات من مصادرىا المختمفة، ليتمكنوا من التأكد من صدق وصحة ودقة المعمومات 
 التي حصموا عمييا، وبالتالي ترشيد قراراتيم بصورة سميمة بناًء عمى تمك المعمومات.

ت يقصد بو المقدرة عمى تحميل النتائج المترتبة عمى تعديل السياسا الوعي االستثماري: -3
المحاسبية المطبقة، وعدم االنخداع باألرباح الوىمية التي تتحقق من تعديل بعض السياسات 

 المحاسبية المطبقة، أي التركيز عمى مضمون المعمومات وليس عمى شكميا.
باعتبارىا األسس الالزمة التخاذ المستثمرين ، وتتفق الباحثة مع ىذه الخصائص  

  بكفاءة وفاعمية. ملقراراتي
 العوامل المؤثرة عمى قرارات المستثمرين 2/1/4
والتي  وسموك المستثمرين ىناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين   

: ب4102 )إبراىيم، (،42: 4102)أصميدة، (، 22: 4107)عبد الحكيم،  يمكن تقسيميا كما يمي
 .(027: 4114)الرطام، ، (047: 4100)عبد الرحيم،  (،06
 العوامل المرتبطة بسوق األوراق المالية أواًل:

 ىناك عدة عوامل تؤثر في قرارات المستثمرين تتعمق بظروف سوق األوراق المالية أىميا:  
 المالية درجة الثقة في التقارير -1
المالية من أىم مصادر المعمومات التي يعتمد عمييا المستثمرون في اتخاذ تقارير ال تعتبر  

قرار االستثمار وتحديد سعر السيم الحتوائيا عمى معمومات ميمة ومفيدة لجميع المستثمرين، حيث 
أىمية تمك المعمومات في مساعدة المتعاممين في السوق في تعديل توقعاتيم عن عوائد تظير 

، فكمما زادت المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا في القوائم رجة المخاطرة بيااألوراق المالية ود
 .المالية كانت قرارات االستثمار سميمة ورشيدة

 التقمبات المفاجئة في أسعار األوراق المالية -2
وتعني وجود حركة أسعار مفاجئة في السوق تبدأ بارتفاع كبير غير مبرر في األسعار ثم    

حاد يميو ارتفاع يمتد لفترة حتى تبدأ األسعار باالستقرار النسبي، وسبب ذلك يرجع إلى  انخفاض
دخول بعض المستثمرين الذين يعتزمون التخمص من بعض األوراق الموجودة في محفظتيم، فيمجأ 
المستثمر إلى المضاربة عمى عمميات البيع والتي تطمب النزول إلى السوق لشراء كميات من 
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مطروحة في البورصة حتى يصل سعر األسيم في السوق إلى المستوى الذي يرغب بو، الاألسيم 
عنده يبيع ما يممكو من أسيم محققًا بذلك أكبر نسبة أرباح رأسمالية، ومن ثم يحدث انخفاض في 
السعر، وأن المستثمر في الذي يشتري أسيمًا تحسبًا لصعود أسعارىا ال يتخذ قراره عمى أساس تقييم 

 موضوعي لمسيم فإنو سوف يحقق خسائر ضخمة.سميم و 
 مستوى كفاءة المحممين الماليين -3
يعتبر المحممين الماليين من أىم مصادر المعمومات التي يعتمد عمييا المستثمر، فكمما   

كانت كفاءة المحممين الماليين مرتفعة بما يقدمونو من مشورة وكتابة تقارير تحميمية عن األرباح 
 وتقديم توصيات عن األسيم المصدرة يكون ليا تأثير عمى القرار االستثماري الرشيد.المتوقعة، 

 تصرفات المضاربين -4
ويقصد بيم المستثمرين الكبار الذين لدييم المقدرة عمى تعديل أسعار األسيم، حيث يعممون   

وبالتالي عمى االستفادة من فروق األسعار ويحصمون عمى النصيب األكبر من مكاسب السوق، 
 فيم السبب األساسي في الخسائر التي يتحمميا المستثمر العادي.

 الشائعات -5
تؤدي الشائعات إلى انقسام السوق إلى فريقين من المستثمرين فريق ذو معمومات مؤكدة   

وفريق ذو معمومات خاطئة معتمدين عمى شائعات بحيث تدفعيم إلى اتخاذ قرارات غير سميمة، 
 إلى عدم تماثل المعمومات لدى المستثمرين. فالشائعات تؤدي

 تسريب المعمومات  -6
يحدث تسرب المعمومات بسبب قصور المنشآت في اإلفصاح عن معمومات كافية التخاذ   

ممعمومات لمبعض دون اآلخر من المستثمرين تعمل عمى لتسرب  فيحدث، القرار االستثماري الرشيد
ضاربين معتبر ظاىرة تسرب المعمومات ىي أساس وجود الوت استفادة البعض من ىذه المعمومات،

 في السوق.
 بنوعية وخصائص المعموماتالعوامل المرتبطة  ثانيًا:

تعتبر المعمومات من أىم المقومات الالزمة التخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة، حيث    
اتخاذىا عمى المعمومات تتوقف نوعية القرارات المتخذة ومدى فاعميتيا في تحقيق الغرض من 

المتوفرة لدى المسؤولين عن اتخاذ مثل ىذا القرار، وتزايد االىتمام بالمعمومات المحاسبية وأصبح 
 ليا دور رئيسي في اتخاذ قرار شراء وبيع األسيم.

وىناك العديد من العوامل التي تؤثر عمى قرارات المستثمرين متعمقة بنوعية وخصائص    
 المعمومات منيا:

 
 



00 
 

 التوقيت المالئم لنشر المعمومات -1
ويقصد بو اإلفصاح عن المعمومات في وقت مالئم لممستثمر حتى يتسنى لو االستفادة     

في الوقت المناسب، حيث أن التأخير أو التباطؤ في اإلفصاح عن منيا في اتخاذ قراره االستثماري 
 تمك المعمومات يفقدىا أىميتيا ويقمل من منفعتيا.

 المعموماتوموثوقية  مصداقية -2
أي معمومات مالية وغير مالية واإلفصاح عنيا بصدق وأن ال تكون   إخفاءويقصد بيا عدم   

المعمومات الواردة في التقارير مضممة وغير حقيقة حتى يتمكن جميع المستثمرين من الحصول 
المستثمرين في صدق وموثوقية ، بحيث يطمئن عمى المعمومات الالزمة التخاذ قراراتيم االستثمارية

  .تمك المعمومات وخموىا من التحيز واألخطاء
 التكمفة والعائد  -3
ال ييتم المستثمرين بتكمفة اإلفصاح عن المعمومات ألنيم ال يتحممون تكاليف مباشرة   

من لممعمومات التي يطمبونيا والتي تندرج في تكاليف إعداد ونشر التقارير المالية، أما العائد 
 المعمومات لممستثمرين فيتمثل في مساعدتيم عمى تخفيض مخاطر المعمومات التي يتعرضون ليا.

 درة التنبؤية لممعمومات المستقبميةالق -4
من المعمومات.  أصحاب المصالحإن اليدف الرئيسي لمتقارير المالية ىو تمبية احتياجات   

ألستخداميا لمتقارير المالية، فضاًل عن وتعد فئة المستثمرين من أىم فئات أصحاب المصالح ل
لذا يجب العمل عمى  اعتماد المنشأة عمييم في تمويل المشاريع االستثمارية وتوسعاتيا المستقبمية.

تمبية احتياجات المستثمرين من المعمومات المالية وخاصة التنبؤية منيا لما ليا من أىمية نسبية 
 دتيم في اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة. ليم في سوق األوراق المالية، بيدف مساع

 ثالثًا: العوامل المرتبطة ببيئة المنشأة
 ىنالك العديد من العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين ومتعمقة ببيئة المنشأة منيا:  
 صافي نتيجة المنشأة -1
ال شك أن التغيرات في صافي نتيجة نشاط المنشأة من فترة ألخرى، غالبًا ما يصاحبيا   

زيادة في مخاطر التشغيل التي تتعرض ليا المنشأة، من حيث عدم قدرتيا عمى التخطيط السميم 
 لسداد القروض وأعباء الديون. 

 توزيعات األرباح المدفوعة -2
ر السيم ينعكس عمى نسبة عائد الورقة المالية إلى الشك أن التقمب وعدم االستقرار في سع  

 قيمتيا السوقية أو الدفترية.
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  ىيكل تمويل المنشأة -3
عمى أداء السيم، كما يعد من أىم المؤثرة  ي لممنشأة من أىم العوامليعتبر الييكل التمويم  

فيما يتعمق باألوراق المالية ىو وجود ىيكل  في قرارات المستثمرينالمتغيرات الرئيسية التي تؤثر 
 تمويمي أمثل لممنشأة المصدرة لألوراق المالية.

 معمومات عن القيمة المضافة -4
مع تزايد االىتمام بقياس اإلنتاجية عمى المستوى الجزئي وعمى المستوى القومي، فان   

 األكثر مالئمة لقياس اإلنتاجية، مركزًا باعتبارىا المعيار اىتماماً معمومات القيمة المضافة حازت 
تفيد معمومات القيمة المضافة في التنبؤ بالمكاسب المستقبمية وقابمية ىذه المكاسب لمتغير، كما و 

 أنيا ذات أىمية لممستثمرين في سوق األوراق المالية والسيما في مجال تقدير المخاطر النظامية.
 طر والعائدمعمومات عن المخا -5
عادة ما تتأثر قرارات المستثمرين بالمعمومات الصناعية التي تتعمق بصناعة ما مثل خطر   

المنافسين سواء الحاليين أو المحتممين وخطر المنتجات البديمة، فضاًل عن المعمومات المتعمقة 
وفعاليتيا، والمبيعات في بالبيئية الداخمية لممنشأة مثل المركز التنافسي لممنشأة وكفاءة اإلدارة 

 السنوات السابقة، والسياسيات المالية لممنشأة.
 معمومات مستقبمية تتعمق باألداء المالي -6
 تؤثر المعمومات المستقبمية في قرارات المستثمرين مثل:  
 األرباح المستقبمية لكل جزء من أجزاء المنشأة. -0
 مستوى المنشأة ولغيرىا من المنشآت المنافسة.النمو المتوقع لألرباح لمدة خمس سنوات عمى  -4
 نسبة نمو اإليرادات وربح السيم والعائد عمى االستثمار لمدة معينة. -2

 رابعًا: العوامل المتعمقة باألسيم المتداولة في سوق األوراق المالية
ىناك عوامل تؤثر عمى قرارات المستثمرين وتتعمق باألسيم المتداولة في سوق األوراق   

 المالية ومنيا:
 مؤشرات تتعمق بالربحية المتوقعة -1

 ومن ىذه المؤشرات التي ييتم بيا المستثمرين:
ربح السيم المتوقع: يمثل نصيب السيم الواحد من األرباح المتوقع أن تحققيا المنشأة مستقباًل،  -

قة طردية بين أداة من أدوات قياس أداء المنشأة في المستقبل، وىناك عال يعتبر فضاًل عن كونو
كمما زاد ربح السيم المتوقع ومعدل العائد عمى السيم، حيث كمما زاد ربح السيم المتوقع لممنشأة 

 معدل العائد عمى السيم.
معدل العائد المتوقع عمى حقوق المساىمين: يعد معدل العائد المتوقع عمى حقوق المساىمين  -

كفاءة اإلدارة في استغالل أموال أصحاب  من أىم نسب أو مؤشرات ربحية المنشأة ألنو يوضح
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المنشأة وقدرتيا عمى تحقيق األرباح من تمك األموال، ولذلك فانو كمما زاد معدل العائد المتوقع عمى 
 حقوق المساىمين كمما زادت عمميات شراء السيم وبالتالي زاد معدل العائد عمى السيم.

يركز معدل العائد المتوقع عمى رأس المال  معدل العائد المتوقع عمى رأس المال المستثمر: -
المستثمر عمى مدى قدرة المنشأة عمى تحقيق عائد عمى جميع مصادر األموال المستثمرة سواء كان 
مصدرىا حقوق المساىمين أو مصادر خارجية، ولذلك فانو يعتبر مقياسًا لمدى نجاح إدارة المنشأة 

صادرىا، وىناك عالقة طردية بين معدل العائد في استخدام األموال المتاحة بغض النظر عن م
المتوقع عمى رأس المال المستثمر ومعدل العائد عمى السيم، فكمما زاد معدل العائد المتوقع عمى 
رأس المال المستثمر كمما زاد اإلقبال عمى شراء األسيم من جانب المستثمرين وبالتالي زاد معدل 

 العائد عمى السيم.
 يممؤشر أسعار األس -2
يبنى مؤشر أسعار األسيم عمى بيانات محاسبية استخدمت في إعدادىا بدائل متعددة    

لخيارات القياس المحاسبي التي أتاحيا الفكر والتطبيق المحاسبي لممعالجات المختمفة مثل تعدد 
 غيرىا من بدائل القياس المحاسبي.طرق تقويم األصول، وطرق حساب اإلىالك و 

ساع نطاق االختيار بين ىذه البدائل سوف يؤثر بشكل جوىري عمى والشك إن تعدد وأت  
مدى مصداقية البيانات المستخدمة في إعداد التقارير المالية والتي تستخدم في إعداد مؤشر أسعار 

عن كونو يكشف عن الحالة التي سيكون عمييا األسيم وبالتالي تؤثر عمى قرار االستثمار، فضال 
 ير.االقتصاد في األجل القص

 مستوى جودة األوراق المالية التي يقوم المستثمر بشرائيا -3
تحدد السياسة االستثمارية درجة الجودة التي تتمتع بيا األوراق المالية التي يتم شراؤىا   

ويرتبط ذلك بمدى توافر المعمومات الخاصة بقدرة المنشأة المصدرة ليذه األوراق عمى الوفاء 
ر بالتزاماتيا، وكذلك ارتباطيا بمدى تواجد سوق نشطة ليذه األوراق المالية، حيث يتجنب المستثم

االستثمارات التي تتعرض لتقمبات شديدة في عائدىا الدوري أو في قيمتيا السوقية حفاظًا عمى 
  حقوق المودعين. 

 دقة التنبؤات اإلدارية عمى الربحية المتوقعة لمسيم -4
ىامًا لممعمومات التي ييتم بيا المستثمرون تعتبر تنبؤات اإلدارة عن ربحية السيم مصدرًا   

 اتخاذ العديد من القرارات المتعمقة باستثماراتيم في األوراق المالية. بصفة خاصة عند
 خامسًا: العوامل المينية والقانونية

وتتمثل في نوعية المعمومات المتاحة عن الظروف االقتصادية الدولية والمحمية وعمى   
المحاسبية التي  حركة األسواق وظروف المنشأة المصدرة لألسيم، باإلضافة إلى القوانين والمعايير

 تمعب دورًا مؤثرًا في تنشيط سوق األوراق المالية. 
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وتتفق الباحثة مع ىذه العوامل وترى بأن ىناك عوامل أخرى ليا تأثير في قرارات   
 :تتعمق باإلفصاح والشفافية وتشملالمستثمرين 

   موماتععدم تماثل الم -1
ي تمعب دورًا ىامًا ف المفصح عنيا في التقارير المالية المحاسبية المعموماتالشك أن   

تنشيط سوق األوراق المالية، حيث ييتم المستثمرون بنوعية ىذه المعمومات وكفاءتيا وكفايتيا 
  لالختيار بين البدائل االستثمارية المتاحة واتخاذ القرار االستثماري باختيار البديل األفضل.

اىرة عدم تماثل المعمومات بأنيا ظاىرة عدم تناسق ( ظ74: 4107وعرف ) منصور،   
وتكافؤ المعمومات في السوق، أي أن بعض المستثمرين لدييم المزيد من المعرفة عن قيمة المنشأة 
األساسية ألن لدييم معمومات خاصة عنيا، بينما يوجد مستثمرون آخرون لم تصل إلييم تمك 

ييم ىذه المعمومات ميزة معموماتية تيدف إلى تحقيق ، حيث يمتمك المستثمرون الذين لدالمعمومات
 عائد غير عادي، أو قد تمجأ اإلدارة إلى ذلك بقصد تحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة. 

ن عدم التكافؤ في الحصول عمى تمك المعمومات من شأنو أن يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى    وا 
فيعمل كبار العاممين في  .مومات تفوق ما لدى المستثمرينقرارات المستثمرين، ألن المنشأة لدييا مع

المنشأة بحجب معمومات معينة عن المستثمرين بيدف تحقيق عوائد عالية قبل نشرىا في التقارير 
وعدم التأكد  المالية، مما يؤدي إلى شعور المستثمرين بعدم المساواة في المعمومات لألوراق المالية

وث مشكمة االختيار المعاكس بين بائعي ومشتري أسيم المنشأة ومن ثم وبالتالي حدمن موثوقيتيا 
 التأثير في اتخاذ قرار االستثمار.

  التوسع في اإلفصاح عن المعمومات -2
مانًا لعمل الشك في أن اإلفصاح بجودة عالية عن التقارير المالية لممنشآت يكون ض   

لمتوسع باإلفصاح عن وقد ظير اإلفصاح االختياري كأحد الممارسات أسواق المال بشكل جيد. 
تقميل مستوى عدم تماثل المعمومات في التقارير المالية وذلك بغرض إمداد  المعمومات بيدف

بما يساىم في تحقيق فرضية بأمانة  بمعمومات عادلة وغير مضممة عن أنشطة المنشأة المستثمرين
المعمومات بسيولة وبدون أي تكمفة لتمبية احتياجات المستثمرين في السوق الكفء حيث تتوافر 

  (.470: 4102ترشيد قراراتيم االستثمارية)األرضي، 
( بأن اإلفصاح االختياري يساعد في تعزيز كفاءة األسواق 2: 4117وأشار)الخيال،   

معمومات عن أنشطة  كذلك في توفيروتحديد السعر العادل لألوراق المالية فييا، وُيسيم  المالية
تعد مكممة لما تم اإلفصاح عنو طبقًا لممعايير اإللزامية وذلك بيدف ترشيد القرارات  التي لمنشأةا

 االستثمارية. 
السيما البيئية واالجتماعية بجانب  االىتمام بالتوسع باإلفصاح عن المعمومات قد ساىمو   

عطاء صورة واضحة ودقيقة عن أنشطة أفضل ألالمعمومات االقتصادية في تقييم  داء المنشآت، وا 
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مما يحفز  ،من حالة عدم التماثل في المعموماتوالبيئية واالجتماعية، والتقميل المنشآت االقتصادية 
التي تمبي االحتياجات المختمفة لممستثمرين مما توسع باإلفصاح عن كافة المعمومات المنشآت في ال

 ارية، فضاًل عن دعم سموك المنشآت األخالقي.يؤثر عمى قراراتيم االستثم
 والفائدة المحققة منيا مة المعمومات لقرار االستثمارمالء -3
تعد المعمومات المحاسبية بيانات عولجت لمحصول عمى مؤشرات ذات معنى تستخدم   

مومات من كأساس في عممية اتخاذ القرارات أو التنبؤ بالمستقبل، ويتعين التوازن في إعداد ىذه المع
 .(26: 4102)الجميمي، ت منفعة لمتخذ القرارحيث التفصيل أو االختصار حتى تكون ذا

تعمب دورًا رئيسيًا في تحقيق كفاءة  المالية وغير الماليةوكما ىو معروف بأن المعمومات   
من العوامل التي تؤثر عمى عمميات  جزءًا أساسياً المعمومات ىذه سوق األوراق المالية إذ تمثل 

التداول في سوق رأس المال فضاًل عن تأثيرىا في عممية اتخاذ القرارات االستثمارية مع غيرىا من 
محصول عمى لوبالتالي فان متخذي القرارات وخاصة المستثمرون يطمحون  ،العوامل المؤثرة

  االستثمارية الرشيدة.اذ القرارات معمومات تالئم احتياجاتيم وتساعدىم عمى اتخ
أنشطتيا ب المعمومات المتعمقة أن تدرك المنشآت أىمية التوازن بينلذا فمن الضروري   

أن كما االستدامة.  تحقيقاالقتصادية والبيئية واالجتماعية من أجل الحفاظ عمى التنمية الناجحة و 
وصريح عمى سوق األوراق جودة وشفافية المعمومات المفصح عنيا في التقارير ليا تأثير مباشر 

المالية، حيث يمتد التأثير إلى كافة المستثمرين سواء الحاليين أو المرتقبين وتحقيق الفائدة المرجوة 
 متخذي القرارات والتقميل من درجة عدم التأكد لدييم.لدى  معرفةال من نشرىا بزيادة

   االقتصادية والسياسية لسوق األوراق المالية   الظروف -4
أدت التطورات والتغيرات التي شيدتيا السنوات األخيرة في البيئة االقتصادية واالجتماعية    

والسياسية إلى تزايد وتنوع احتياجات مستخدمي التقارير المالية من المعمومات لذا فقد أصبح ىناك 
ة والمتزايد حاجة ماسة إلى زيادة درجة اإلفصاح عن المعمومات تمبية لالحتياجات المتعددة

 (. 26: 4100لمستخدمي التقارير المالية)النجار، 
وبما إن اإلفصاح عن معمومات اختيارية من قبل المنشأة يعد أداة ىامة في ترشيد القرارات   

قتصادية والسياسية ليا دور كبير اال ظروفلمختمف أصحاب المصالح وخاصة المستثمرون، فإن ال
ظروف ال ؤثرية سواء المتقدمة منيا أو الناشئة، حيث تفي التأثير عمى أداء أسواق األوراق المال

عدم االستقرار السياسي بشكل يفوق تأثير  في ظلالسياسية بشكل سمبي عمى شعور المستثمرين 
تتمثل باألوضاع االقتصادية السائدة في البمد  فإنيا أما الظروف االقتصادية العوامل االقتصادية.

مما يمقي عمى قمبات سعر الصرف وحجم السوق وغيرىا وخاصة فيما يتعمق بمعدل التضخم وت
عن دارك أصحاب المصالح اتوسع من  عاتق المنشأة ميمة التوسع في اإلفصاح عن معمومات

  قمل من التأثير السمبي لمظروف االقتصادية والسياسية السائدة.موقف المنشأة مما ي
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 جودة التقارير المالية ودورىا في ترشيد قرار االستثمار  2/1/5 
التقارير من أىم العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات المعمومات الواردة في  تعتبر جودة  

في السنوات  التقارير المعمومات المفصح عنيا في تحسين جودة إلىالمستثمرين، مما دفع المنشآت 
األخيرة. وتعرف الجودة بأنيا الوجو الشفاف لمتقارير المالية والذي يعكس طبيعة المنشأة، مما يمكن 

  (.464: 4102)حمادة،  المستثمرون من اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة
 ( بأن جودة التقارير ىي ما تتسم بو التقارير المالية من72: 4107ويرى )عبد الحكيم،   

 شفافية ووضوح، بحيث تكون مفيدة لمتخذ القرار، وذلك في الوقت المناسب وبأقل التكاليف.
بالتوسع باإلفصاح بحيث يتضمن األخيرة في السنوات  من قبل المنشآتتزايد االىتمام و   

تضمن تقرير ي إعدادذلك ب، و االقتصاديةالمعمومات اإلفصاح معمومات بيئية واجتماعية بجانب 
 ورغبات ماعي لممنشأة من أجل إشباع حاجاتاالقتصادي والبيئي واالجتمعمومات عن األداء 

وشفافية  جودةو  نطاق توسيع منشآتال من المالية التقارير جودة تتطمبإذ ، أصحاب المصالح
لدييم معمومات  أصحاب المصالح أن من لمتأكد، اختياري بشكل يفصحون عنيا التي المعمومات

 أسس عمى مبينةاستثمارية  قرارات اتخاذ أجل منوشفافة تعكس طبيعة المنشأة  الجودةعالية 
 .(Martinez-Ferrero et al. , 2015:45)رشيدة

 المفصح المعمومات مةومالء مصداقيةالباحثة بأن جودة التقارير تعني مما سبق تمخص  
عطاءىا  ،ماليةغير  وأمالية سواء كانت  ،المنشأة تقاريرفي  عنيا وخموىا من التحريفات وا 

االحتياجات المختمفة ألصحاب  بيدف تمبية نشاط المنشآتأداء عن طبيعة صورة حقيقة وعادلة 
 .اتخاذ قرارات استثمارية رشيدةلممساعدة في المصالح 

 أىمية اإلفصاح االختياري في ترشيد قرار االستثمار 2/1/6 
الفوائد التي يقدميا سواء لممنشأة أو لممستثمرين تكمن أىمية اإلفصاح االختياري من خالل   

) دحدوح وحمادة، ، (77: 4102)حسن،  ويمكن اإلشارة إلى ىذه األىمية من خالل النقاط اآلتية
 (:02: 4102(، )عمي، 470: 4102ضي، (، ) األر 42: 4102(، )اصميدة، 074: 4102

يشكل اإلفصاح االختياري أىمية كبيرة لمسوق المالي ألنو من خاللو يمكن تقديم معمومات  -0
عطاء صورة دقيقة وواضحة عن طبيعة نشاط المنشآت  ألصحاب تساىم بتقييم أداء المنشآت وا 

 المصالح وخاصة المستثمرون.
من خالل توفير  يؤدي إلى تخفيض تكمفة رأس المال الذي ترغب المنشأة في الحصول عميو -4

 معمومات كافية ودقيقة تفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات االستثمارية.
يساعد عمى تخفيض عدم تماثل المعمومات بين المتعاممين كافة في سوق األوراق المالية،  -2

فالمستثمرون يستجيبون بصورة فورية ألي معمومات جديدة يتم نشرىا، مما يؤدي إلى تنشيط 
 وصول إلى أسعار التوازن ألوجو االستثمار المختمفة.السوق وال
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محاوالت االستفادة غير المشروعة من المعمومات الداخمية والتي يعتبر الحد من يعمل عمى  -2
االتجار بيا مؤشرًا لعدم كفاءة التنظيم المحاسبي، ومن َثمَّ إلى سوء توزيع الثروات بين فئات 

في تقميل المخاطر التي تتعرض ليا أسيم المنشأة ألن تقديم المجتمع. وىذا بدوره يؤثر إيجابًا 
معمومات تفصيمية أكثر إلى أصحاب المصالح يساعد في تقميل درجة عدم التأكد المحيطة 

 بالمنشأة واالستثمار فييا.
يتيح لممستثمرين التنبؤ بالعائد المستقبمي والمتمثل في التدفقات النقدية المستقبمية وذلك من  -7

تقدير التوزيعات السنوية المستقبمية المحتممة وكذلك األرباح المستقبمية الرأسمالية الناتجة خالل 
 من ارتفاع قيمة األسيم.

ة إستخدام أمواليم، ومدى قانونية يوفر اإلفصاح االختياري معمومات لحممة األسيم عن كيفي -4
 ىذه اإلستخدامات، ومساعدتيم في إتخاذ قرار االستثمار. 

وعمى الرغم من أىمية اإلفصاح االختياري إال أن ىناك بعض األمور التي تحد من ىذه       
 األىمية وىي:

يعني أن حجم  تكمفة إعداد وعرض المعمومات، فيي حمل زائد عمى المنشآت الصغيرة وىو ما -0
 اإلفصاح والشفافية.المنشأة يعتبر قيدًا عمى حجم 

بيئة األعمال في الدول النامية يعتبر أحد القيود عمى رد فعل المستثمرين والدائنين في  -4
 اإلفصاح والشفافية.

قد يمثل اإلفصاح عن الخطط المستقبمية أضرارًا عمى المنشأة نتيجة حصول المنافسين عمى  -2
 ىذه المعمومات ووضع التدابير المضادة ليذه الخطط.

ق المال بيا ومدى تعدد وتنوع األدوات تؤثر البيئة التي تقدم فييا المعمومات ومدى تقدم أسوا -2
المالية في سوق المال عمى كم ونوعية المعمومات وشروط القيد والتداول في سوق األوراق 

 المالية.
ن يسعون دائما من خالل استثماراتيم في بما أن المستثمريمباحثة يتضح لمما سبق     

تدفق مستمر من المعمومات عن  المنشآت إلى تحقيق مكاسب مادية، فبالتالي ىم بحاجة إلى
يم في دراسة وتحميل وتقييم البدائل االستثمارية المتاحة وىنا تكمن أىمية تساعد، لمالمنشأة

اإلفصاح االختياري في توفير معمومات كافية وشفافة ممبية الحتياجات المستثمرين تعجز عن 
 . يةاالستثمار  يمقراراتفي ترشيد  تيمتوفيرىا التقارير في ظل اإلفصاح اإللزامي لمساعد

 
يعتمدون عمى  نوالمرتقبيأن ىناك شريحة كبيرة من المستثمرين الحاليين شك  الو   

لمحصول عمى المعمومات الالزمة في مساعدتيم المالية  المعمومات المفصح عنيا في التقارير
 ىذه تمكنيم األسيم وحممة الحاليين لممستثمرين فبالنسبة ،عمى اتخاذ القرارات االستثمارية
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 أما االستثمارات، ليذه المخاطرة درجة وتحديد استثماراتيم ىعم العائد توقع من المعمومات
 لالستثمار بالنسبة الرشيد القرار التخاذ الفرصة المعمومات ىذه ليم فتقدم المرتقبون المستثمرون

 .المنشأة ىذه في
في المعمومات الواردة في التقارير المالية في ظل اإلفصاح  اً وبما أن ىنالك قصور    

اإللزامي وعدم مواكبتيا لمتغيرات الحاصمة في بيئة األعمال كان ألبد من المجوء إلى اإلفصاح 
االختياري باعتباره مكماًل لإلفصاح اإللزامي لسد النقص الحاصل في التقارير التقميدية، والتوسع 

تكون أداة تمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات لمالية وغير مالية في اإلفصاح عن معمومات 
 .االستثمارية الرشيدة

توفير معمومات عن ل باعتبارىا إفصاحًا اختيارياً  االستدامة تقارير أىميةتظير  وىنا   
 سوق في االستثمار قرار ترشيد فياألداء البيئي واالجتماعي بجانب األداء االقتصادي لممنشأة 

  .وىذا ما سيتم تناولو مفصاًل في المبحث الثاني المالية األوراق
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 المبحث الثاني
 في ترشيد قرار االستثمار تقارير االستدامة دور

 تمييد
بجانب المعمومات المالية  مالية غير المعموماتاإلفصاح عف  بأىمية الوعيتزايد مع   

العديد  كاستجابة لمتطمبات اإلفصاح عف معمومات االستدامة، قابميا مف المنشآت زيادة في لمتقارير
مف المنظمات المينية والمجتمع بشكؿ عاـ وأصحاب المصالح وخاصة المستثمروف لتكوف ىذه 

 يساعدىـ عمى تقييـ أداء المنشآت وترشيد اتخاذ القرارات االستثمارية.المعمومات مرتكز آخر 
 األوراق المالية صاتقرارات االستثمار في بور في ترشيد أىمية تقارير االستدامة  2/2/1
بتزايد المطالبات والمبادرات العالمية في الوقت الراىف بشأف اإلفصاح عف تقارير    

تدمج في إستراتيجيتيا  أصبح المستثمر يفضؿ توجيو االستثمارات إلى المنشآت التي االستدامة، 
يستثمر عند اتخاذ قراره االستثماري بأف (. وذلؾ يعني أف المستثمر 32: 3102)عمي، االستدامة

في المنشآت التي تفصح عف أداء أنشطتيا البيئية التي ال يترتب عمييا أي أضرار سمبية عمى 
بجانب أنشطتيا  تجاه المجتمع االجتماعية بمسؤولياتياالبيئية المحيطة بيا ومدى الوفاء 

 .االقتصادية
لمستثمريف، حيث ف اإلفصاح عف تقارير االستدامة لو أىمية كبيرة  في ترشيد قرارات الذا فإ  

، المستثمريف قرارات في ايجابياً  دورا يمعب عف االستدامة اإلفصاح( بأف Wen, 2013: 678) وضح
 نحو توجياتيا ستبيف المنشآت عنيا تفصح التيالبيئية واالجتماعية  المعمومات أف عمى أكدو 

مف شأنيا أف والتي واالجتماعية إضافة إلى الجانب المالي  البيئية تيالمسؤولي األخبلقي االلتزاـ
 .السوؽ في المنشآت أسيـ أسعار عمى ذلؾ سينعكس وبالتالي تنعكس عمى قرارات المستثمريف

االستدامة واإلفصاح  تالستراتيجيابأف تبني المنشآت  (Hughen et al., 2014: 61) ويرى  
االقتصادية والبيئية واالجتماعية في تقارير االستدامة ذات الصمة بأنشطة المنشأة عف المعمومات 

 سيساعد المستثمريف في تقييـ أداء المنشأة وترشيد اتخاذ القرارات المتعمقة باالستثمار في أسيميا.
األداء البيئي المعمومات المتعمقة ب ( أىمية اإلفصاح عف 05: 3117وبيف )مقمد،   

ودعـ وزيادة ثقة  ،في ترشيد قرارات المستثمريف يساعد أنوب واالجتماعي بجانب األداء االقتصادي
أصحاب المصالح وخاصة المستثمريف في المنشآت التي تفي بالتزاماتيا البيئية ومسؤولياتيا 

ستدامة وتشجعييا عمى تنمية وتطوير أنشطتيا بصورة م بجانب مسؤولياتيا االقتصادية االجتماعية
فييا، وفي المقابؿ تكوف وسيمة زيادة اإلقباؿ عمى االستثمار  اليوبالتوالتوسع في استثماراتيا، 

ضغط عمى المنشآت التي ال تفصح عف أداء أنشطتيا البيئية واالجتماعية واالقتصادية لئلفصاح 
 عنيا.



 
 

36 

 االقتصادية مؤشراتيا خبلؿ مف تؤثر االستدامة تقارير فأ عمى (Cheng, 2015: 134)وأكد   
 متوازنة بصورة عنيا مفصح المؤشرات ىذه لكوف ،االستثمارية بالقرارات واالجتماعية والبيئية

وبالتالي ينظر  ،أدائيا بتقييـ لممستثمريف فرصة تتيح وبالتالي المنشأة استراتيجة عف وتعبر ومترابطة
 أكثر إيجابي تأثير ذات منشآت بكونيا االستدامة تقارير عف تفصح التي لممنشآت المستثمروف

 .لبلستثمار مبلئمة وأكثر أىمية
مما سبق يتضح لمباحثة أىمية تقارير االستدامة في ترشيد قرار االستثمار في النقاط   

 التالية:
االستدامة عما تتطمبو القوانيف والتشريعات، يؤدي إلى  تقارير فيزيادة التوسع في اإلفصاح  -0 

تضييؽ فجوة المعمومات بيف المنشأة والمستثمريف بخصوص المعمومات االقتصادية والبيئية 
اإلقباؿ واالجتماعية مما ينعكس إيجابيًا عمى تقدير المستثمريف لمقيمة السوقية لممنشأة وبالتالي 

 عمى االستثمار في أسيميا.
عد اإلفصاح عف تقارير االستدامة أصحاب المصالح وخاصة المستثمروف في تقييـ اآلثار يسا -3

السمبية وااليجابية نتيجة مزاولة المنشأة ألنشطتيا، مما يمكنيـ مف تقييـ مدى وفاء المنشأة 
بمسؤولياتيا االقتصادية والبيئية واالجتماعية فضبًل عف االطمئناف عمى مستقبؿ المنشأة 

 تيا.واستمراري
 &Burritt) تزداد أىمية اإلفصاح عف تقارير االستدامة في تخفيض تكمفة رأس الماؿ -2

Schaltegger, 2010: 837) حيث تؤدي زيادة درجة اإلفصاح عف المعمومات االقتصادية ،
والبيئية واالجتماعية إلى تخفيض درجة عدـ تماثؿ المعمومات بيف المستثمريف واإلدارة، مما 

مر الذي زيادة السيولة في سوؽ رأس الماؿ وزيادة الطمب عمى أسيـ المنشأة، األيؤدي إلى 
 يؤدي إلى تخفيض تكمفة المعمومات وبالتالي ينعكس عمى تخفيض تكمفة رأس الماؿ.

إف اإلفصاح عف تقارير االستدامة يؤدي إلى تحسيف سمعة المنشأة وتحسيف عبلقتيا مع  -3
مما يؤدي إلى زيادة القيمة دة لدييـ عف المنشأة جي انطباعاتأصحاب المصالح وخمؽ 

  المضافة لممنشأة.
  التجارب الدولية بخصوص تقارير االستدامة 2/2/2
، (GRI)إللقاء الضوء عمى أىمية تقارير االستدامة واإلفصاح عنيا اعتمادًا عمى معايير   

اإلفصاح عف االستدامة  التي دعمتتجارب البورصات في بعض الدوؿ  باستعراضالباحثة ستقـو 
 ومف أىـ تمؾ التجارب ما يأتي:

 ا جنوب أفريقي -1
 بورصة أكبر جوىانسبرج بورصة عدوت ،الناشئة األسواؽ فئة إلى األفريقية البورصات تنتمي  

 .العالـ في البورصات كبرى سمـ في عشر السادسة بالمرتبة وتأتي أفريقيا في
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، كما أكدت بورصة العالـ في االستدامة تقارير إعداد قادة وتعتبر جوىانسبرج أحد   
جوىانسبرج أف االستدامة ىدفيا تمكيف أصحاب المصالح مف تقييـ قدرة المنشأة عمى خمؽ القيمة 
والحفاظ عمييا وقد تـ إلزاـ المنشآت المقيدة في بورصة جوىانسبرج بإعداد تقارير االستدامة وفقًا لػ 

(GRI)باب عدـ إعداد ىذه التقارير، أو أف تفصح المنشآت عف أس. 
 وؿؤ المس االستثمارمؤشر  3101في عاـ  لجوىانسبرج المالية األوراؽ بورصةأطمقت كما    

 التي لجوىانسبرج المالية األوراؽ بورصة في المدرجة منشآتال تحديدميمتو ، (JSE  SRI) اجتماعياً 
 وممارسات لسياسات شاممة تقييـ أداة تقديـو ، ألنشطة أعماليـ ةوالحوكمعف االستدامة تفصح 

الميمة عمى المستثمريف في  تسييؿو ؤولية المنشآت، لمس والعالمية المحمية بالمعايير ةمقارن منشأةال
اتخاذ قراراتيـ االستثمارية مف خبلؿ المعمومات المالية وغير المالية عف اآلثار االقتصادية والبيئية 

 .( Maubane et al., 2014:145)تدامةواالجتماعية المفصح عنيا في تقارير االس
 استراليا -2
أشارت إرشادات الحوكمة الصادرة عف مجمس حوكمة المنشآت التابع لييئة تداوؿ األوراؽ   

ضرورة أف تقوـ المنشآت المسجمة في البورصة باإلفصاح عف العوامؿ ب( ASX)المالية االسترالية
أخذىا في االعتبار عند اتخاذ القرارات االستثمارية ة واالجتماعية بجانب االقتصادية مف أجؿ البيئي

 (.32: 3103)عيسى،  وقرارات االئتماف
صدر في استراليا اإلطار المفاىمي لبلستدامة، وتطمب مف منشآت  3114وفي عاـ   

المستداـ الخاص بيا عمى أساس األعماؿ المدرجة في البورصة االسترالية تقديـ تقارير عف األداء 
 (.GRI)سنوي في ضوء معايير 

المحاسبيف  جمعيةبالتعاوف مع  3103تقرير في عاـ  (Net Balance)وأعدت مؤسسة    
بيدؼ التعرؼ عمى الممارسة الخاصة باإلفصاح عف تقارير  (ACCA)القانونييف المعتمديف

، (ASX 100) البورصة االسترالية منشأة أعماؿ مدرجة في 011االستدامة عمى مستوى اكبر 
تقـو  (ASX 100)% مف منشآت األعماؿ المدرجة في المؤشر 74وتوصمت إلى أف ما يقرب مف 

% 54، وأف ما يقرب مف (GRI)باالعتماد عمى معايير  باإلفصاح عف األداء المستداـ الخاص بيا
عرض شامؿ لجميع أبعاد مف منشآت األعماؿ االسترالية المدرجة ضمف ىذا المؤشر قد وفرت 

 (.000: ب3104األداء المستداـ )شرؼ، 
 السويد -3
ألـز سوؽ األوراؽ المالية السويدي المنشآت أف تفصح عف تقارير االستدامة وفؽ معايير الػ   
(GRI،)  وفي حالة عدـ اإلفصاح عف االستدامة طمبت مف المنشآت تقديـ تبريرًا واضحًا لعدـ

 اإلفصاح.
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بأف  عف االستدامة في سوؽ األوراؽ المالية السويدي تقريرىا في  (KPMG)وذكرت   
المنشآت في السويد أفصحت عف االستدامة واستخدمتيا كتقارير داخمية تساعد اإلدارة في التخطيط 
والرقابة عمى أنشطة المنشأة، وتقارير خارجية طوعية منفصمة كوسيمة إعبلمية مقدمة ألصحاب 

لمنشأة االقتصادية والبيئية واالجتماعية، ومسؤولية المنشأة األخبلقية تجاه المصالح عف أنشطة ا
 . (Sisaye, 2011: 391)عالمجتم

 األمريكية الواليات المتحدة -4 
إمكانية إعداد تقارير  3100سنت التشريعات الفيدرالية في الواليات المتحدة األمريكية عاـ    

لمعمومات عنيا وانتشار استخداميا خصوصًا في دوؿ  االستدامة بعد التأكد مف حاجة األسواؽ
يعمؿ الذي  (Dow Jones Sustainability)اإلتحاد األوربي، وأطمقت مؤشر داو جونز لبلستدامة

 عمى قياس أداء المنشآت الرائدة في العالـ مف حيث األنشطة االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
عالمية تعد بمثابة مقاييس مرجعية مؤشرات  (GRI)اعتبرت مؤشرات االستدامة وفؽ الػ كما   

االستثمارية، وتوفير فرصة لممشاركة الفعالة لممنشآت التي ترغب في  ـلممستثمريف في اتخاذ قراراتي
 (. 30: 3103تبني ممارسات االستدامة) عيسى، 

 جميورية مصر العربية -5
مصر في قمة التنمية المستدامة التي عقدت في جوىانسبرج في شاركت  3113في عاـ   

جنوب أفريقيا، واستعرضت مصر خبلؿ تمؾ القمة الجيود المصرية المبذولة في سبيؿ تحقيؽ 
 مبادرة إلى انضمت رائدة بورصات أربع مف واحدة المصرية البورصة تعتبرالتنمية المستدامة. و 

 التي المبادرة، ىذه وتيدؼ 3118 عاـ في المجتمعية وليةؤ سوالم المستدامة التنمية ذات البورصات
ل شفافية زيادة إلى المتحدة، لؤلمـ العاـ األميف أسسيا  بقضايا بالبورصة المدرجة منشآتال زاـوا 

  .(035: ب3104المنشآت)شرؼ، وحوكمةاالستدامة 
 قواعد لتطبيؽ المتحدة األمـ مبادرةعضو فاعؿ في  أيضاً  المصرية البورصةوتعد   

 يف يضـ يالذ يالعالم البورصات التحاد التابعة االستدامة عمؿ ومجموعة ،3103 منذ االستدامة
 .المصرية البورصة بينيا مف دولة 08 عضويتو

( S&P EGX ESG)مؤشر بأطبلؽ المصرية البورصة قامت 3101 / آذارمارس فيو   
 أداء لتتبع مصمـ أفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ منطقة في والوحيد األوؿ المؤشر ىذا ويعتبر

 التي تفصح عف تقارير االستدامة. المصرية البورصة في المدرجة المنشآت
نظمت البورصة المصرية أوؿ مؤتمر عف االستدامة، وناقش  3104/ 01/ 34وفي   

 الدور لتحسيف والبيئية االجتماعية الممارسات وأفضؿ االستدامة قواعد تطبيؽ أىميوالمؤتمر 
 ليس إستراتيجية قرارات باتخاذ منشآتال قياـ ضرورةو  ،المالية األسواؽ قوه ودعـ والسيولة الوظيفي
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 ةومحاول بيا المحيط والمجتمع األفراد لدعـ ولكف أعماليا نتائج لدعـ فقط
  .(http://www.egx.com.eg)تحسينو

لزام ا من خالل تدعيم البورصات العالميةأنو مباحثة أتضح لمما سبق    إلفصاح ألىمية وا 
 لممنشآت المدرجة لتقارير االستدامة مقترح إلعداد رير االستدامة، ضرورة وضع نموذجعن تقا

الذي أكدت عميو كل البورصات العالمية  (GRI)بأعتماد الـفي سوق العراق لألوراق المالية 
فعالية اإلفصاح عن تقارير االستدامة إلعطاء المستثمرين  في زيادة السابقة الذكر لممساىمة

مقاييس مرجعية ألنشطة المنشآت االقتصادية والبيئية واالجتماعية بيدف تحسين جودة وشفافية 
 التقارير المالية ومساعدتيم في اتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.

 لألوراق الماليةلتقارير االستدامة في سوق العراق مقترح  نموذج 2/2/3
ستقـو لذا  )*(البورصات العالميةالتي أكدت عمييا  (GRI) الػ ومبادئ ألىمية معاييرنظرًا   

والمحدث مف  اإلصدار األخير (G4)مف معايير تقارير االستدامةل مقترح نموذجباشتقاؽ الباحثة 
آخذة  ،بما يبلئـ طبيعة المنشآت في سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية (GRI)الػالمعايير الصادرة عف 

مف قدرة عمى توفير قدر لما ليذه المعايير  تقارير االستدامةبنظر االعتبار الدراسات التي طورت 
التقارير المالية الحالية عف مالية متوازنة ومترابطة والتي تعجز  كبير مف معمومات مالية وغير

 لممستثمريف وبما يبلءـ طبيعة سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية.توفيرىا 
 : (G4, 2013: 8)جزئييف رئيسييف ىما مف المقترح ويتكوف النموذج  

 : مبادئ إعداد تقارير االستدامةالجزء األول
تعد مبادئ إعداد التقرير أمرًا أساسيًا لتحقيؽ الشفافية في إعداد تقارير االستدامة، لذا تقسـ    

 مف مبدأ كؿ ، حيث يحتويالتقرير جودةتحديد لمبادئ تحديد محتوى التقرير ومبادئ  المبادئ إلى:
  . واختبارات المبدأ تطبيؽ لكيفية وشرح بالمبدأ تعريؼ عمى المبادئ

في إطار تقييـ ذاتي لمستوى تطبيؽ المنشأة ليذه المبادئ  ىو االختبارات مف الغرضوأف   
السعي لتحقيقو مف خبلؿ ىذه المبادئ وىو اإلفصاح التاـ عف المعمومات وجود ىدؼ أساسي يتـ 

الخاصة بالمنشأة والمؤشرات المطموبة مف قبؿ أصحاب المصالح التي تمكنيـ مف بناء نموذج سميـ 
 لمقرارات الخاصة بيـ.

 وتتضمف ىذه المبادئ ما يأتي:  
 مبادئ تحديد محتوى التقرير :أوالً 
محتوى التقرير عمى الذي يجب عمى التقرير تغطيتو مف خبلؿ أخذ أنشطة المنشأة  يتضمف  

 .االعتبار في مصالحيـاخذ و الح المص ألصحاب الفعمية والتوقعات وتأثيراتيا،
                                                           

والتي اعتبرت بأف معايير ومبادئ  ةمثؿ بورصة جنوب أفريقيا واستراليا والسويد والواليات المتحدة األمريكية وأوربا والدوؿ االسكندينافي )*(
 .( Sisaye, 2011: 391)ىي المعايير العالمية لئلفصاح عف تقارير االستدامة (GRI)الػ
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 ويشمؿ محتوى التقرير عمى اآلتي:  
  إشراك أصحاب المصالح المبدأ األول:

المصالح فييا، وأف توضح كيفية استجابتيا يجب عمى المنشأة أف تحدد بدقة أصحاب  المبدأ:
 .لتوقعاتيـ المعقولة ومصالحيـ

 : تطبيق المبدأ
مجموعة أو فرد يمكف أف يؤثر أو يتأثر بتحقيؽ  أيبأنيـ  أصحاب المصالحيعرؼ    

 .أىداؼ المنشأة
 عممية تمثؿ إذ المعتادة، أنشطتيا مف كجزء الحالمص أصحاب إشراؾب عادةالمنشآت  تقوـ  

يجاد توازف المص أصحاب إشراؾ الح أسموب لبناء المدخبلت والتعرؼ عمى توقعاتيـ واىتماماتيـ وا 
 األنواع ىذه تتضمف وقد طي جميع احتياجات أصحاب المصالح،غفيما يتعمؽ بمحتويات التقرير لت

 أو دوليا، عمييا المتعارؼ لممعايير االمتثاؿ بغرضالح المص أصحاب إشراؾ المثاؿ، سبيؿ عمى
فضبًل عف مساىمة أصحاب . التجارية األعماؿ أو شأةالمن تخص التي لمعمميات المعمومات تقديـ

 .التي يحتاجونيا التخاذ قراراتيـ المصالح في إمداد التقرير بالمعمومات
 عمميةؽ المنشأة في التقرير وثت أف يجب التدقيؽ، أو لمتوكيد قاببلً  التقرير يكوف حتىو  
عتو في تحديد أصحاب المصالح الذيف قامت واألسموب الذي اتب .الحالمص أصحاب إشراؾ

بإشراكيـ في عممية إعداد التقرير وكيفية وتوقيت إشراكيـ معيا، وأثر ذلؾ عمى محتوى التقرير 
 وأنشطة المنشأة في مجاؿ االستدامة.

مسؤولة مدى قدرة المنشأة عمى تحديد أصحاب المصالح الذيف تعتبر نفسيا بياف  االختبارات:
 .أماميـ
 سياق االستدامة: الثانيالمبدأ 
 لبلستدامة. السياؽ األشمؿيجب أف يعرض التقرير أداء المنشآت في المبدأ: 

 : تطبيق المبدأ
أو تيدؼ  يجب أف يساىـ التقرير في اإلجابة عف تساؤؿ أساسي مفاده كيؼ تساىـ المنشأة  

 الظروؼ االقتصادية والبيئية واالجتماعية؟في تطور أو تدىور إلى المساىمة في المستقبؿ، 
سياميا في لذا يجب أف تسعى المنشأة إلى    عرض أدائيا بطريقة تبيف مف خبلليا تأثيرىا وا 

المنشأة والمخاطر والفرص التي تواجييا عمى المدى  باستراتيجيةارتباط موضوعات االستدامة 
الموارد االجتماعية والبيئية بجانب  مناقشة أداء المنشآت في سياؽ حدودالطويؿ. فضبًل عف 

االقتصادية، والمطالب المفروضة عمييا سواء عمى المستوى المحمي أو اإلقميمي أو العالمي أو 
 القطاع.
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بياف مدى فيـ المنشأة لبلستدامة وتوجياتيا بناءًا عمى األىداؼ والمعمومات المتاحة.  االختبارات:
 .لتدابير البلزمة التي اتخذتيا المنشأة لتكوف منشأة مستدامةوشموؿ التقرير لموضوعات االستدامة وا

 األىمية النسبية: الثالثالمبدأ 
يجب أف يغطي التقرير الجوانب التي تعكس التأثيرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية المبدأ: 

 لممنشأة والتي تؤثر عمى تقييـ أصحاب المصالح وقراراتيـ.
 : تطبيق المبدأ

تغطي المعمومات الواردة بالتقرير المؤشرات التي تعكس التأثيرات الجوىرية يجب أف   
ة والبيئية واالجتماعية لممنشأة، والتي يمكف أف تؤثر بشكؿ موضوعي عمى لمممارسات االقتصادي

 .تقييـ وقرارات أصحاب المصالح
وعمى المنشأة أف تطبؽ األىمية النسبية أيضًا عمى استخداـ المؤشرات عند اإلفصاح عف   

أي يجب األداء، ألف ىناؾ درجات متفاوتة مف الشموؿ والتفاصيؿ التي يمكف تقديميا في التقرير. 
عمى المنشأة تضميف المعمومات عف األداء طبقًا ألىميتيا النسبية. والتي تساعد أصحاب المصالح 

 ي تقييـ المنشأة واتخاذ القرارات.ف
 عند تحديد الجوانب الجوىرية يجب أف تراعي المنشأة ما يأتي  االختبارات: 
آثار االستدامة وأخطارىا وفرصيا المقدرة تقديرًا منطقيًا مثؿ ) االحتباس الحراري، االيدز،  -

أو جيات خبيرة  الفقر(، مف خبلؿ استكشاؼ مبني عمى أسس سميمة قاـ بو أشخاص ذوي خبرة
 ومختصة في ىذا المجاؿ. 

 تحديد التقرير ألولويات الجوانب الجوىرية ومؤشراتيا. -
 المخاطر اليامة التي تواجو المنشأة. -
 القيـ والسياسات واالستراتيجيات واألىداؼ الرئيسية الخاصة بالمنشأة. -
ذات الصمة التي تتمتع بأىمية أو االتفاقات الطوعية القوانيف والموائح واالتفاقات الدولية  -

  إستراتيجية لممنشأة وأصحاب المصالح فييا.
 االكتمال : الرابعالمبدأ 

يجب أف يتضمف التقرير تغطية كاممة لمموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية وبما المبدأ: 
 يمكف أصحاب المصالح مف تقييـ أداء المنشأة في الفترة المشمولة بالتقرير.

 : تطبيق المبدأ
يشمؿ االكتماؿ بصفة أساسية أبعاد النطاؽ والحدود والزمف. كما يستخدـ مبدأ االكتماؿ    

لئلشارة إلى الممارسات في جمع المعمومات مف جميع الكيانات داخؿ المنشأة أو خارج المنشأة وما 
 إذا كاف عرض المعمومات معقواًل ومناسبًا. 
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الجوانب التي يغطييا التقرير وتكوف إفصاحات معيارية وعة إلى مجم النطاؽويشير    
تعكس اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليامة لممنشأة. مما يمكف أصحاب المصالح مف 

 تقييـ أداء المنشأة.
يقصد بيا وصؼ مكاف حدوث اآلثار لكؿ مف الجوانب الجوىرية. ويجب عمى ف حدودالأما   

 ثار الجوانب في اعتبارىا اآلثار داخؿ وخارج المنشأة.المنشأة عند وضع حدود آ
ويشير الزمف إلى الحاجة إلى أف تكوف المعمومات المختارة كاممة خبلؿ الفترة الزمنية   

عمى المدى القصير ولكف تقرير األنشطة التي ليا أقؿ أثر المحددة في التقرير. وأف توضح في ال
 دى الطويؿ.ليا تأثير تراكمي كبير ومتوقع عمى الم

يأخذ التقرير في االعتبار اآلثار داخؿ وخارج المنشأة. ويغطي جميع المعمومات  االختبارات:
شراؾ أصحاب  الجوىرية ويحدد أولوياتيا عمى أساس مبدأ األىمية النسبية وسياؽ االستدامة وا 

 المصالح.
لبيئية واالجتماعية كما وتغطي المعمومات الواردة في التقرير جميع اآلثار االقتصادية وا   

أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، فضبًل عف أثر ىذه المعمومات عمى تقييمات وقرارات أصحاب 
 المصالح.

  التقرير جودةتحديد لمبادئ  ثانيًا:
وتتضمف ىذه تكوف ىذه المبادئ ضماف لجودة االستدامة ولتحقيؽ أكبر قدر مف الشفافية.  

 المبادئ ما يأتي:
 األول: التوازنالمبدأ 

ـ موضوعي تقيي ليتيح شأةالمن ألداء والسمبية اإليجابية الجوانب التقرير يعكس أف يجبالمبدأ: 
 .لؤلداء بشكؿ عاـ

 : تطبيق المبدأ
يجب أف تتضمف تقارير االستدامة معمومات متوازنة وغير منحازة عف أداء المنشأة. كما   

يجب أف يتجنب التقرير أي معمومات يتوقع أف تؤثر بطريقة غير مبلئمة عمى قارئ التقرير أو 
معمومات التي تؤثر عمى قرارات أصحاب المصالح بصورة تتناسب مع الحكمو. وأف يحتوي عمى 

أف يفرؽ التقرير بوضوح بيف عرض الحقائؽ وبيف تفسير  ضرورة باإلضافة إلىبية. أىميتيا النس
 المنشأة لممعمومات.

ة المعمومات المتضمنة في التقرير تعرض بشكؿ يتيح ألصحاب المصالح رؤياالختبارات: 
  ألداء المنشأة مف سنة ألخرى. االتجاىات السمبية وااليجابية 

 المقارنةالمبدأ الثاني: قابمية  
 تقديـ معمومات بشكؿ متناسؽ بما يمكف مف المقارنة مع أداء سابؽ أو منشآت أخرى. المبدأ: 
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 : تطبيق المبدأ
قابمية المقارنة أمر ميـ في تقييـ األداء. فعمى المنشأة عرض المعمومات التي يتـ التقرير   

أداء المنشأة االقتصادي  عنيا بصورة تمكف أصحاب المصالح مف تحميؿ التغيرات التي تطرأ عمى
يا، كما تمكف والبيئي واالجتماعي خبلؿ فترات زمنية مختمفة بيدؼ توقع األداء المستقبمي ل

مقارنة أداء المنشآت مع غيرىا مف المنشآت األخرى خبلؿ نفس الفترة  أصحاب المصالح أيضًا مف
 الزمنية وذلؾ عند اتخاذ القرارات الخاصة باالستثمار.

المعمومات الواردة في التقرير يمكف مقارنتيا عمى أساس سنة مقابؿ سنة، كما يمكف  :االختبارات 
 مقارنة أداء المنشأة مع المنشآت األخرى. 

 المبدأ الثالث: الدقة
يجب أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير دقيقة بدرجة كافية ومفصمة لتتيح ألصحاب المبدأ: 

 المصالح تقييـ أداء المنشأة.
 : تطبيق المبدأ

يجب أف يتسـ التقرير بالدقة في عرض المعمومات االقتصادية والبيئية واالجتماعية التي   
يحتاجيا أصحاب المصالح، فإذا كانت المعمومات غير مالية فتكوف دقتيا متمثمة في التفصيؿ 

ية أسموب وعرضيا بأسموب مبلئـ، أما لو كانت معمومات مالية فتتحدد الدقة بناءًا عمى منيج
 القياس المستخدـ.

ذا  االختبارات: التقرير يشير إلى  دقة المعمومات التي تـ قياسيا بأساليب القياس إذا كانت مالية وا 
 كانت غير مالية تكوف دقتيا بالوضوح والتفصيؿ.

 المبدأ الرابع: التوقيت المناسب 
متاحة في وقت  تتكوف المعمومايجب أف تقدـ المنشأة تقريرىا طبقًا لجدوؿ منظـ حتى المبدأ: 

 .مناسب يسمح ألصحاب المصالح باتخاذ قراراتيـ
 : تطبيق المبدأ

وثيقًا بما إذا كاف وقت اإلفصاح عنيا إلى أصحاب  ترتبط فائدة المعمومات ارتباطاً   
 المصالح يتيح ليـ دمج ىذه المعمومات بفعالية في عمميات صنع القرار. 

المستمر لممعمومات أمر مرغوب فيو لتحقيؽ أغراض معينة، إال أف وبالرغـ مف أف التدفؽ   
المنشآت يجب أف تمتـز باإلدالء بإفصاحات مجمعة بصورة منتظمة عف أدائيا االقتصادي والبيئي 
واالجتماعي في وقت محدد. كما أف االتساؽ في معدؿ إصدار التقارير وطوؿ الفترات المشمولة 

مقارنة المعمومات مع مرور الزمف وتمكف أصحاب المصالح مف بالتقرير الـز لضماف قابمية 
الحصوؿ عمى معمومات تقارير االستدامة بوقت مناسب ومف المفيد أف يكوف وفي توقيت تقديـ 

 التقارير المالية.
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المعمومات الموجودة في التقرير مفصح عنيا حديثًا وشاممة لفترة التقرير، ومتزامنة مع  االختبارات:
 قارير المالية.تقديـ الت

 المبدأ الخامس: الوضوح
يجب عمى المنشأة إتاحة المعمومات عمى نحو يفيمو أصحاب المصالح المستخدميف لمتقرير المبدأ: 

 ويستطيعوف الوصوؿ إليو.
 : تطبيق المبدأ

بطريقة يسيؿ فيميا مف قبؿ جميع أصحاب المصالح في يجب أف يقدـ التقرير المعمومات   
إلى المعمومات المطموبة مف قبميـ دوف أي جيد. كما يجب أف تستخدـ الرسـو  المنشأة والوصوؿ

واألشكاؿ والجداوؿ لجعؿ المعمومات أكثر فيمًا والعمؿ عمى الحفاظ عمى مستوى مناسب مف 
 التفصيؿ دوف إفراط.

التقرير يحتوي عمى مستوى المعمومات المطموبة مف قبؿ أصحاب المصمحة ويتجنب  االختبارات: 
العثور عمى المعمومات  مفالتفاصيؿ الزائدة وغير البلزمة. فضبًل عف استطاعة أصحاب المصالح 

 المحددة التي يردونيا دوف بذؿ أي جيد مف خبلؿ الرسـو واألشكاؿ والجداوؿ. 
 المبدأ السادس: الموثوقية

يجب أف تجمع المنشأة المعمومات وتسجميا وتصنفيا وتحمميا وتفصح عنيا وعف العمميات  مبدأ:ال
وثقة معمومات ص ويثبت جودة المستخدمة في إعداد التقرير عمى نحو يتيح إخضاعيا لمفح

 .االستدامة
 : تطبيق المبدأ

ينبغي أف يكوف ألصحاب المصالح الثقة بأف التقرير يمكف التحقؽ منو إلثبات صحة   
 محتوياتو والمدى الذي تـ تطبيؽ مبادئ اإلفصاح عف  معمومات االستدامة فيو بشكؿ مناسب. 

تتيح  موثقةويجب أف تكوف المعمومات الواردة في التقرير مدعومة بأدوات تحكـ داخمية أو   
أفراد آخريف غير أولئؾ الذيف أعدوا التقرير، أي تتـ مراجعتيا مف قبؿ أطراؼ  مراجعتيا مف قبؿ

خارجية. كما يجب توثيؽ عمميات صنع القرار التي يستند عمييا التقرير بطريقة تتيح فحص جميع 
 حدود أو مشاركة أصحاب المصالح( عندالأسس القرارات الرئيسية مثؿ )عمميات محتوى التقرير أو 

المعمومات، فضبًل عف توقع المنشأة خضوع أنظمة المعمومات لمفحص كجزء مف  نظاـتصميـ 
 عممية التأكيد الخارجي. 

خضاعياتحديد أنظمة المعمومات والمصدر األصمي لممعمومات الواردة في التقرير  االختبارات:  وا 
 لمتأكيد الخارجي.
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 عناصر اإلفصاح المعيارية: الجزء الثاني
 تقسـ اإلفصاحات المعيارية إلى:   
 العامة المعيارية اإلفصاحاتأواًل:  
ستدامة، وتقسـ التي تعد تقارير اال شآتالمن جميع عمى العامة المعيارية إلفصاحاتا تنطبؽ  

 :إلى سبعة أقساـ ىي
تتيح ىذه اإلفصاحات نظرة إستراتيجية عامة عف مدى استدامة اإلستراتيجية والتحميل:  -1

المنشأة. لكي تعطي سياقًا إلعداد التقارير عمى نحو أكثر تفصيبًل. وتستند اإلستراتيجية والتحميؿ 
إلى معمومات معطاة في أجزاء أخرى مف التقرير الغرض منيا التبصير بالموضوعات اإلستراتيجية 

 .G4-2, G4-1التقرير. وتحتوي عمى وليس مجرد تمخيص لمحتوى 
تتيح ىذه اإلفصاحات نظرة عامة عمى الخصائص التنظيمية سجل خصائص المنشأة:  -2

 .G4-16إلى  G4-3لممنشأة. وتكوف مف
توفر ىذه اإلفصاحات نظرة عامة عمى العممية التي الجوانب الجوىرية وحدودىا وآثارىا:  -3

-G4اتبعتيا المنشأة لتحديد محتوى التقرير، والجوانب الجوىرية وحدود آثارىا لممنشأة. وتتكوف مف 

 .G4-23إلى  17
تتيح ىذه اإلفصاحات نظرة عامة عمى إشراؾ أصحاب المصالح  إشراك أصحاب المصالح: -4

أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وال يجب أف تقتصر ىذه اإلفصاحات عمى المشاركة التي أجريت 
لغرض إعداد التقرير بؿ عمى المخاوؼ والموضوعات الرئيسية التي أثيرت مف خبلؿ إشراؾ 

 .G4-27إلى  G4-24أصحاب المصالح. وتتكوف مف 
تعطي ىذه اإلفصاحات نظرة عامة عمى المعمومات األساسية  سجل خصائص التقرير: -5

المتعمقة بالتقرير. وفيرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير والتأكيد الخارجي. وتكوف مف 
G4-28  إلىG4-33. 

 تتيح ىذه اإلفصاحات نظرة عامة عمى: الحوكمة: -6
 .وتكوينوىيكؿ الحوكمة  -
 .واستراتيجيتيامجمس اإلدارة في صياغة ىدؼ المنشأة، دور  -
 كفاءات مجمس اإلدارة وتقييـ أداءه. -
 .دور مجمس اإلدارة في إدارة المخاطر -
 دور مجمس اإلدارة في إعداد تقارير االستدامة. -
 دور مجمس اإلدارة في تقييـ األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي. -
 األجور والحوافز. -
 .G4-55إلى  G4-34 وتتكوف مف  
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 تتيح ىذه اإلفصاحات نظرة عامة عمى:األخالقيات والنزاىة:  -7
 قيـ المنشأة ومبادئيا ومعاييرىا وقواعدىا. -
 آليات المنشأة الداخمية والخارجية في التماس النصح حوؿ السموؾ األخبلقي والقانوني. -
لخارجية لئلببلغ عف المخاوؼ بشأف السموؾ غير األخبلقي أو غير آليات المنشأة الداخمية وا -

 القانوني والمسائؿ المتعمقة بالنزاىة.
 .G4-58إلى  G4-56وتتكوف مف     
  .( يوضح تفاصيؿ اإلفصاحات المعيارية العامة2والجدوؿ )   

 (2الجدوؿ )
 اإلفصاحات المعيارية العامة

 اإلفصاحات المعيارية العامة
 اإلستراتيجية والتحميؿ

G4-1  يتـ تقديـ بياًنا مف أبرز صناع القرار في المنشأة مثؿ )رئيس تنفيذي، أو رئيس، أو
المنشأة لدمج االستدامة  واستراتيجيةمنصب بارز مكافئ( حوؿ صمة االستدامة بالمنشأة 

 في عممياتيا.
G4-2  وصفًا لآلثار االقتصادية يتـ تقديـ وصفًا لآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية مثؿ(

والبيئية واالجتماعية اليامة لممنشأة والتحديات والفرص المرتبطة بيا، وصؼ ألىـ 
المخاطر التي تواجييا المنشأة والفرص السانحة ليا والتي تنشأ مف اتجاىات 

 االستدامة(.
 سجؿ خصائص المنشأة

G4-3 .يتـ ذكر اسـ المنشأة 
G4-4  التجارية والمنتجات والخدمات األساسية.يتـ ذكر العبلمات 
G4-5 .يتـ ذكر موقع المقر الرئيسي لممنشأة 
G4-6  يتـ ذكر عدد الدوؿ التي تعمؿ فييا المنشأة، وأسماء الدوؿ التي تمتمؾ فييا المنشأة

 عمميات ىامة أو التي ليا صمة محددة بموضوعات االستدامة التي يغطييا التقرير.
G4-7  طبيعة الُممكية والشكؿ القانوني لممنشأة.يتـ ذكر 
G4-8  يتـ ذكر األسواؽ التي تخدميا المنشأة بما في ذلؾ التصنيؼ الجغرافي، والقطاعات التي

 تقدـ فييا الخدمات، وأنواع العمبلء والمنتفعيف.
G4-9 إجمالي عدد العمميات، يتـ ذكر مستوى المنشأة، متضمنًا: إجمالي عدد الموظفيف ،

إجمالي رؤوس األمواؿ مقسمة طبقًا لمديوف وحقوؽ المساىميف، كمية ، المبيعات صافي
 المنتجات أو الخدمات المقدمة.
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G4-10 - ي عدد الموظفيف مصنفًا تبعًا لنوع عقد العمؿ ونوع الجنس.ليتـ ذكر إجما 
 عدد إجمالي الموظفيف الدائميف حسب نوع العمؿ والجنس. -
 .مقسمة إلى موظفيف وعامميف تحت اإلشراؼ وتبعًا لنوع الجنسإجمالي القوى العاممة  -
يتـ ذكر ما إذا كاف جزء كبير مف عمؿ المنشأة يقـو بو عماؿ يوصفوف بأنيـ يعمموف  -

لحسابيـ الخاص أو فراد غير الموظفيف أو العامميف تحت اإلشراؼ بما في ذلؾ 
 الموظفيف التابعييف لممقاوليف.

G4-11  المئوية مف إجمالي الموظفيف الذيف تغطييـ اتفاقيات المفاوضة يتـ ذكر النسبة
 الجماعية.

G4-12 .يتـ ذكر سمسمة التوريد لممنشأة 
G4-13  يتـ ذكر أي تغيرات ىامة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتعمؽ بحجـ المنشأة أو

 ىيكميا أو ممكيتيا أو سمسة اإلمداد الخاص بيا ويشمؿ ذلؾ:
 رات في الموقع أو التغيرات في العمميات وتشمؿ توسيع المنشأة.التغي -
التغيرات في ىيكؿ حصص رأس الماؿ وعمميات تشكيؿ رأس الماؿ والصيانة  -

 والتعديؿ.
التغيرات في موقع المورديف أو في ىيكؿ سمسمة التوريد أو في العبلقات مع المورديف  -

نياء العمؿ.  بما في ذلؾ االختيار وا 
G4-14  يتـ ذكر ما إذا كانت المنشأة تتعامؿ مع النيج الوقائي البيئي أو المبدأ الوقائي البيئي

 وكيفية تعامميا.
G4-15  يتـ ذكر المواثيؽ االقتصادية والبيئية واالجتماعية أو المبادئ أو غيرىا مف المبادرات

 الموضوعة خارجيًا والتي تشارؾ فييا المنشأة وتدعميا.
G4-16 ضوية الجمعيات )مثؿ الجمعيات الصناعية( أو المنشآت المناصرة الوطنية يتـ ذكر ع

 أو الدولية حيث تقـو المنشأة فييا:
 باحتبلؿ مكانة في ىيئة الحكـ. -
 بالمشاركة في مشروعات أو لجاف. -
 بتقديـ تمويبًل فعميًا يتجاوز رسوـ العضوية. -
 بالنظر إلى العضوية كشأف استراتيجي. -

 الجوىرية وحدود آثارىاالجوانب 
G4-17 -  يتـ ذكر جميع الكيانات المتضمنة في القوائـ المالية الموحدة لممنشأة أو الوثائؽ

 المكافئة ليا.
يتـ ذكر ما إذا كانت أي ىيئة متضمنة في القوائـ المالية الموحدة لممنشأة أو الوثائؽ  -
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 المكافئة ال يغطييا التقرير.
عف ىذا المعيار مف خبلؿ تضميف إشارة مرجعية إلى ويمكف لممنشأة أف تفصح 

 المعمومات الموجودة في القوائـ الموحدة المتاحة ألصحاب المصالح أو الوثائؽ المكافئة.
G4-18  يتـ ذكر توضيح عممية تحديد محتوى التقرير وحدود الجوانب وكيفية تطبيؽ المنشأة

 لمبادئ إعداد التقارير لتحديد محتوى التقرير.
G4-19  التقرير. محتوى تحديد عممية في المحددة الجوىرية الجوانب جميع يتـ سرد 
G4-20 :يتـ ذكر الجوانب الجوىرية وحدود آثارىا داخؿ المنشأة تبعًا لما يمي 

 ذكر ما إذا كاف الجانب جوىريًا داخؿ المنشأة. -
( أختر أحد G4-17إذا لـ يكف الجانب جوىريًا داخؿ المنشأة ) كما ىو موصوؼ في  -

 النيجيف التالييف وأفصح عف:
والتي يعتبر الجانب بالنسبة ليا  G4-17* قائمة الكيانات أو المجموعات المتضمنة في 

 غير جوىري.
والتي يعتبر الجانب بالنسبة ليا G4-17 * قائمة الكيانات أو المجموعات المتضمنة في

 جوىرياً 
جوىرية ، جوىرية إلى حد ما، األقؿ عمى سبيؿ المثاؿ المجموعات أو الكيانات ) 

 جوىرية(.
 يتـ ذكر أي قيود محددة تتعمؽ بحدود آثار الجوانب داخؿ المنشأة. -

G4-21 :يتـ ذكر الجوانب الجوىرية وحدود آثارىا خارج المنشأة تبعًا لما يمي 
 يتـ ذكر الجانب إذا كاف جوىريًا خارج المنشأة. -
المنشأة حدد الكيانات أو مجموعات الكيانات أو  إذا كاف الجانب غير جوىري خارج -

العناصر التي يعد الجانب جوىريًا بالنسبة ليا إضافة إلى ذلؾ صؼ الموقع الجغرافي 
 حيث يعد الجانب جوىريًا بالنسبة لمجيات المحددة.

 يتـ ذكر أي قيود محددة تتعمؽ بحدود آثار الجوانب خارج المنشأة. -
G4-22  إعادة وأسباب السابقة، التقارير في المقدمة لممعمومات صياغة إعادة ةأي تأثير يتـ ذكر 

 تمؾ. الصياغة
G4-23  المشمولة بالفترات مقارنة الجانب آثار وحدود النطاؽ في اليامة التغيرات يتـ ذكر 

 السابقة. بالتقارير
 إشراؾ أصحاب المصالح

G4-24 بإشراكيا. المنشأة قامت التي المصالح أصحاب بمجموعات قائمة يتـ تقدـ 
G4-25 إشراكيـ. تـ الذيف المصالح أصحاب واختيار تحديد أساس يتـ ذكر 
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G4-26 مصنفاً  اإلشراؾ معدؿ متضمناً  المصالح، أصحاب إشراؾ حياؿ المنشأة نيج يتـ ذكر 
 مشاركة أية ىناؾ كاف إذا لما اإلشارة مع أصحاب المصالح، لمجموعة وتبعاً  لمنوع تبعاً 

 التقرير. إعداد عممية مف كجزء تحديداً  أجريت
G4-27 أصحاب إشراؾ خبلؿ مف أثيرت التي الرئيسية والموضوعات المخاوؼ يتـ ذكر 

 فييا بما الرئيسية، المخاوؼ والموضوعات لتمؾ المنشأة استجابة وكيفية المصالح،
 كؿ أثارت التي المصالح أصحاب مجموعات اذكر. التقارير إعداد خبلؿ مف االستجابة

 الرئيسية والموضوعات مف المخاوؼ
 سجؿ خصائص التقرير

G4-28  بالنسبة( التقويمية السنة أو المالية السنة مثؿ) بالتقرير المشمولة يتـ ذكر الفترة 
 .المعطاة لممعمومات

G4-29  وجد(. إف) سابؽ تقرير أحدث يتـ ذكر تاريخ 
G4-30  سنتيف(. كؿ أو سنوًيا المثاؿ سبيؿ عمى) التقارير تقديـ يتـ ذكر دورة 
G4-31  محتوياتو. أو بالتقرير المتعمقة األسئمة عمى لمرد المخصصة االتصاؿ جية يتـ تحديد 
G4-32  - المنشأة اختارتو الذي لػ أساسي أو مفصؿ( خيار )طبقا يتـ ذكر 

  المختار. لمخيار بالنسبة التقارير إلعداد العالمية المبادرة محتوى فيرس يتـ ذكر -
تأكيده  تـ قد التقرير كاف إذا الخارجي، التأكيد لتقرير المرجعية اإلشارة يتـ ذكر -

 خارجيًا.
G4-33 - التقرير خارجيًا. لتأكيد بالسعي يتعمؽ فيما الحالية وممارستيا المنشأة سياسة يتـ ذكر 

 الخارجي التأكيد نطاؽ االستدامة لتقرير المصاحب التأكيد تقرير يتضمف لـ إذا -
 فاذكرىما. وأساسو، المعطى

 التأكيد. ومقدمي المنشأة بيف العبلقة يتـ ذكر  -
 طمب في مشاركيف التنفيذييف الموظفيف كبار كاف مجمس اإلدارة أو إذا ما يتـ ذكر -

 عف المنشأة. الصادر االستدامة تقرير تأكيد
 الحوكمة

G4-34  عف مسؤولة لجاف وأي. مجمس اإلدارة لجاف متضمنا المنشأة، حوكمة ىيكؿ يتـ ذكر 
 واالجتماعية. والبيئية باآلثار االقتصادية يتعمؽ فيما القرار صنع

G4-35 مجمس  مف واالجتماعية والبيئية االقتصادية لمموضوعات السمطة تفويض عممية يتـ ذكر
 الموظفيف. مف وغيرىـ الموظفيف التنفيذييف كبار إلى اإلدارة

G4-36 التنفيذي المستوى عمى مناصب أو قد عينت منصباً  المنشأة كانت إذا فيما يتـ ذكر 
 شاغموا كاف إذا وما واالجتماعية االقتصادية والبيئية الموضوعات مسؤولية لحمؿ

 مباشرة. مجمس اإلدارة يتبعوف المناصب
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G4-37 الموضوعات في مجمس اإلدارة وبيف المصالح أصحاب بيف التشاور عمميات يتـ ذكر 
 إلى صؼ تفويضيا، تـ قد التشاور عمميات إذا كانت. واالجتماعية والبيئية االقتصادية
 مجمس اإلدارة. إلى النتائج إلببلغ عمميات أية واذكر مف فوضت

G4-38 :يتـ ذكر تكويف مجمس اإلدارة ولجانو تبعًا لػ 
 التنفيذية وغير التنفيذية. -
 االستقبللية. -
 المنصب في مجمس اإلدارة.فترة تولي  -
 عدد المناصب اليامة األخرى لكؿ فرد والتزاماتو وطبيعة تمؾ االلتزامات. -
 نوع الجنس. -
 الكفاءات المتعمقة باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية. -
 تمثيؿ أصحاب المصالح. -

G4-39  الحالة، ىذه وفي أيضاً  تنفيذي مسؤوؿ ىو مجمس اإلدارة رئيس كاف إذا فيما يتـ ذكر 
 .الترتيب ىذا المنشأة وأسباب إدارة ضمف وظيفتو اذكر

G4-40  ترشيح في المستخدمة والمعايير ولجانو، مجمس اإلدارة واختيار ترشيح عمميات يتـ ذكر 
 :ذلؾ في بما أعضاءه واختيارىـ،

 ذلؾ. وكيفية اعتبار، موضع التنوع كاف إذا ما - 
 ذلؾ. وكيفية اعتبار، موضع االستقبلؿ كاف إذا ما - 

 والبيئية االقتصادية بالموضوعات المتعمقة والتجارب الخبرات كانت إذا ما -
 ذلؾ. وكيفية اعتبار، موضع واالجتماعية

 مشاركيف.( األسيـ حاممي ذلؾ في بما) المصالح أصحاب كاف إذا ما -
G4-41 دارتو المصالح تضارب تجنب لضماف مجمس اإلدارة بيا يقوـ التي العمميات يتـ ذكر . وا 

 بما المصالح عف ذلؾ، و إف كاف ىناؾ تضارب مصالح ىؿ يتـ اإلفصاح ألصحاب
 :أدنى كحد ذلؾ في

 المشتركة. اإلدارة مجمس عضوية - 
 المصالح. أصحاب مف وغيرىـ المورديف مع المشتركة األسيـ حيازة - 

 المصالح. أصحاب أحد ىيمنة -
 العبلقة. ذات األطراؼ إفصاحات-  

G4-42  قرار تطوير في التنفيذييف الموظفيف وكبار مجمس اإلدارة أدوار يتـ ذكر  وتحديث وا 
 باآلثار المتعمقة وأىدافيا وسياساتيا وظيفتيا واستراتيجياتيا وبيانات المنشأة وقيمة ىدؼ

 واالجتماعية. والبيئية االقتصادية



 
 

66 

G4-43 بالموضوعات لمجمس اإلدارة الجماعية المعرفة وتعزيز لوضع التدابير المتخذة يتـ ذكر 
 واالجتماعية. والبيئية االقتصادية

G4-44 - االقتصادية الموضوعات لحوكمة بالنسبة مجمس اإلدارة أداء تقييـ يتـ ذكر عمميات 
 وىؿ ىو ذاتيًا أـ ال؟ ال؟ أـ مستقبلً  التقييـ وىؿ ىذا. واالجتماعية والبيئية

 لحوكمة بالنسبة مجمس اإلدارة أداء لتقييـ استجابة المتخذة اإلجراءات يتـ ذكر -
 العضوية تغييرات ذلؾ في والبيئية واالجتماعية، بما االقتصادية الموضوعات
 أدنى. كحد التنظيمية والممارسات

G4-45 - والبيئية االقتصادية والفرص والمخاطر اآلثار تحديد في مجمس اإلدارة دور يتـ ذكر 
دارتيا. واالجتماعية  وا 

 مجمس اإلدارة تحديد لدعـ يستخدـ المصالح أصحاب مع التشاور كاف إذا ما يتـ ذكر -
دارتيا. واالجتماعية االقتصادية والبيئية والفرص والمخاطر لآلثار  وا 

G4-46 المنشأة لمخاطر إدارة عمميات فعالية مراجعة في مجمس اإلدارة دور يتـ ذكر 
 واالجتماعية. والبيئية االقتصادية الموضوعات

G4-47 في وضع اإلفصاحات الخاصة باالستدامة عف المخاطر  مجمس اإلدارة مدى مشاركة 
 واالجتماعية.  والبيئية االقتصادية والفرص

G4-48 الخاص االستدامة تقرير رسمية بصورة يراجع الذي المنصب أو العميا المجنة يتـ ذكر 
 الجوىرية. الجوانب تغطية جميع يتـ أف ويضمف ويقره، بالمنشأة

G4-49 مجمس اإلدارة. إلى الحاسمة المخاوؼ إيصاؿ عممية اذكر 
G4-50  جمالي مجمس اإلدارة إلى إببلغيا تـ التي الحاسمة المخاوؼ طبيعة يتـ ذكر  عددىا، وا 

يجاد لمتصدي استخدمت التي( اآلليات) واآللية  ليا. حؿ وا 
G4-51  التنفيذييف. الموظفيف وكبار لمجمس اإلدارة بالنسبة األجور سياسات يتـ ذكر 
G4-52 في مشاركيف لؤلجور استشاريوف ىناؾ كاف إذا ما اذكر. األجور تحديد يتـ ذكر عممية 

 بيف أخرى عبلقات أية اذكر. اإلدارة مستقميف عف ىؤالء كاف إذا وما األجور تحديد
 المنشأة. وبيف األجور ياستشاري

G4-53 يتعمؽ فيما االعتبار في وأخذىا المصالح أصحاب نظر لوجيات استجابة كيفية اذكر 
 وجدت. إف األجور، ومقترحات عمى سياسات التصويت نتائج ذلؾ في بما باألجور،

G4-54 فيو توجد بمد كؿ في أجراً  األفراد ألعمى السنوية التعويضات إجمالي نسبة يتـ ذكر 
 أعمى باستثناء) الموظفيف لجميع السنوية إجمالي التعويضات متوسط إلى ىامة عمميات
 البمد. نفس في( أجراً  األفراد
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G4-55 توجد بمد كؿ في أجراً  األفراد ألعمى السنوية التعويضات لزيادة المئوية النسبة يتـ ذكر 
 الموظفيف لجميع السنوية التعويضات لزيادة النسبة المئوية متوسط إلى ىامة عمميات فيو
 البمد. نفس في( أجراً  األفراد أعمى باستثناء)

 األخبلقيات والنزاىة 
G4-56 السموؾ قواعد مدونات مثؿ سموكيا وقواعد ومعاييرىا ومبادئيا المنشأة قيـ صؼ 

 األخبلؽ. قواعد ومدونات
G4-57 األخبلقي السموؾ حوؿ النصح التماس في والخارجية الداخمية اآلليات يتـ ذكر 

 النصح. خطوط أو المساعدة خطوط مثؿ بالنزاىة التنظيمية المتعمقة والمسائؿ والقانوني،
G4-58 بالسموؾ المتعمقة المخاوؼ حوؿ التقارير إعداد في والخارجية الداخمية اآلليات يتـ ذكر 

 مف التصعيد مثؿ التنظيمية، بالنزاىة والمسائؿ المتعمقة القانوني، غير أو األخبلقي غير
 الساخنة. الخطوط أو التنبيو آليات أو اإلدارة سمسمة خبلؿ

 
عممًا أن األقسام السبعة لإلفصاحات المعيارية ال يشترط في إعداد تقارير االستدامة أن   

. إذ يمكن إلدارة المنشأة اختيار بعض من ىذه G4-58إلى  G4-1تتضمن كل المؤشرات من 
 تقارير االستدامة.المؤشرات ضمن تمك األقسام إلظيارىا في 

 المحددة المعيارية إلفصاحاتا ثانيًا:
 :وتقسـ إلى  
 اإلدارة بأسموب المتعمقة اإلفصاحات -أ
وتعني بياف وجية نظر اإلدارة في إدارة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتحديد   

 المؤشرات الجوىرية سواء الفعمية أو المحتممة، بما يساعد عمى تفيـ أدائيا. 
 مؤشرات األداء -ب
ىي: مؤشرات األداء االقتصادي  )*(تقسـ مؤشرات األداء المستداـ إلى ثبلث مجموعات  

ومؤشرات األداء البيئي ومؤشرات األداء االجتماعي، وينبثؽ عف كؿ مجموعة مف المجموعات 
  الثبلث مؤشرات أداء جوىرية )أساسية( ومؤشرات أداء إضافية)فرعية(.

قابمة لمتطبيؽ في أغمب المنشآت وتبلءـ كافة ( أساسيةجوىرية )المؤشرات ال وتعد 
ت. ويجب عمى المنشآت أف تقـو بإعداد تقارير االستدامة في ضوء المؤشرات الجوىرية إال القطاعا

في حالة اعتبار بعضيا غير جوىري بالنسبة لممنشأة، أما المؤشرات اإلضافية فيي مؤشرات غير 
 أساسية تنتج عف الممارسة العممية، وقد تبلئـ بعض المنشآت دوف غيرىا.

                                                           
)*(
 .االستدامة تقارير ضمف واالجتماعية والبيئية االقتصادية المؤشرات( 3ينظر في ذلؾ  الفصؿ األوؿ، المبحث الثاني جدوؿ رقـ) 
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ؤشر رئيسي ضمف مؤشرات األداء االقتصادي ىو القيمة المحققة إضافة م الباحثة وتقترح  
( 366: 3100)األرضي،  بعض الدراساتويأتي اقتراح الباحثة اعتمادًا عمى  لحممة األسيـ

 وكما يمي: والتي اىتمت بدراسة وتطوير تقارير االستدامة  (SEC.CIFRI, 2008: 36)و
 :القيمة المحققة لحممة األسيممؤشرات 

  .(EC1, EC2, EC3, EC4)ي مؤشرات األداء االقتصادي عمى أربع مؤشرات ى تحتوي  
ضرورة اإلفصاح عف القيـ االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة ويتـ قياس ىذا  EC1وتحت الرمز 

لئليرادات المحققة وبياف كيفية توزيعيا عمى االستخدامات المختمفة مف المؤشر مف خبلؿ حصر 
وأجور موظفيف ومدفوعات لممولي رأس المالي واستثمارات مجتمعية ومدفوعات تكاليؼ التشغيؿ 

 الحوكمة عمى أف تكوف القيمة المتبقية ىي القيمة الخاصة بحممة األسيـ. 
قياس لمقيمة االقتصادية المحققة لليس  القياس اأف ىذ ( 375: 3100)األرضي، ويرى   

مع ىذا  الباحثةكما نص المؤشر بقدر ما ىو قياس لصافي األرباح المحاسبية المحققة ليـ. وتتفؽ 
، ووجدت بأف القيمة االقتصادية المضافة ىي قياس )*(إلطبلعيا عمى تقارير استدامة فعميةالرأي 

 لصافي األرباح المحاسبية.
حممة األسيـ عف طريؽ حصر كافة العوائد الفعمية المحققة لمحممة وتقاس القيمة المحققة ل  

وذلؾ بعد استبعاد تكمفة رأس الماؿ كعائد طبيعي يقدـ لحممة األسيـ وكبديؿ لممخاطرة. وتتكوف 
 القيمة المحققة لحممة األسيـ مف ثبلث مؤشرات ىي:

أو تكمفة الفرصة  لكؿ سيـ يوضح ىذا المؤشر تكمفة رأس الماؿ تكمفة رأس المال لكل سيم: -0
 يقاس بقسمة المتوسط المرجح لتكمفة رأس الماؿ عمى عدد األسيـ.و البديمة لبلستثمار باألسيـ 

يوضح مبمغ القيمة المحققة لكؿ سيـ ويقاس بقسمة الربح  القيمة المحققة لكل سيم: -3
 سيـ.االقتصادي عمى عدد األ

المؤشر القيمة المحققة لكؿ سيـ كنسبة مئوية مف : يظير ىذا مؤشر القيمة المحققة لكل سيم -3
قيمة السيـ السوقية وىو ما يظير قدرة المنشأة عمى تحقيؽ عائد مقبوؿ ألغراض المقارنة بالقيمة 

 السوقية لمسيـ. ويقاس بقسمة القيمة المحققة لكؿ سيـ )المؤشر الثاني( عمى قيمة السيـ السوقية.
داء بأف تكوف ىذه المؤشرات متغيرات فرعية ضمف األ ( 377: 3100)األرضي، وأقترح   

 االقتصادي حيث وزرعيا عمى النحو التالي:
 .EC1: يكوف متغير تحت الرمز تكمفة رأس الماؿ لكؿ سيـ -
 .EC2: يكوف متغير تحت الرمز القيمة المحققة لكؿ سيـ -
   EC3 .يكوف متغير تحت الرمز مؤشر القيمة المحققة لكؿ سيـ: -

                                                           
، (www.qatargas.com)3103، قطر لمغاز(http://www.jo.zain.com)3103-3102تقارير منشأة زيف لبلتصاالت )*(

 (http://www.samsung.com) 3103سامسونج

http://www.jo.zain.com/
http://www.qatargas.com/
http://www.samsung.com/


 
 

67 

القيمة المحققة لحممة األسيـ كمؤشر  إدراجمع ىذا الرأي وترى ضرورة  وتختمف الباحثة  
 رئيسي ضمف مؤشرات األداء االقتصادي وذلؾ لؤلسباب التالية:

، فإف قياس القيمة المحققة بما أف اليدؼ النيائي ألي منشأة ىو تعظيـ ثروة حممة األسيـ -0
المنشأة كتدعيـ ليا عمى المدى الطويؿ ألف األسيـ يعد مف ضمف استراتيجيات لحممة 

المستثمروف يطالبوف حاليًا بمعمومات عف القيمة المحققة ليـ بصور أكبر مف قبؿ مف أجؿ 
 تحديد مقدرة المنشأة عمى النجاح في المدى الطويؿ أو فشميا.

ي االختيار ف فآليات المفاضمة مف قبؿ المستثمري تكوف القيمة المحققة لحممة األسيـ آلية مف -3
بيف البدائؿ المتاحة بداًل مف المقاييس التقميدية. لذا مف الضروري اإلفصاح عنيا ألنيا تحقؽ 

 كفاءة عالية عند االختيار بيف البدائؿ.
بسبب التغيرات التي طرأت عمى العالـ اليوـ والضغط مف قبؿ المنظمات والييئات المنظمة  -2

قيمة المحققة باعتبارىا مقياس أكثر دقة مف األرباح، لمعمؿ المحاسبي لتقديـ معمومات عف ال
أصبح حممة األسيـ عمى قناعة تامة بأف اإلفصاح عف القيمة المحققة ليـ يعتبر مؤشرًا عمى 
مدى نجاح المنشأة في إدارة الموارد المتاحة ليا. فضبًل عف قدرتيا عمى المواءمة بيف رغبات 

 و مبلؾ أو دائنيف.كافة أصحاب المصالح سواء كانوا عمبلء أ
أف اإلفصاح عف القيمة المحققة لحممة األسيـ يحقؽ سمعة جيدة وخمؽ ميزة تنافسية لممنشاة،  -3

ف يحكميـ ف المالييألف المحمميباإلضافة إلى أف اإلفصاح عنيا يعطي حافزًا أفضؿ لبلستثمار 
عمى ثقة مف أنيا مؤشر لتي أصبحوا غالبًا مقدار القيمة المحققة لحممة األسيـ وليس األرباح ا

 غير دقيؽ لمتقييـ المنشأة.
وليذه األسباب مف الضروري أف يكوف اإلفصاح عف القيمة المحققة لحممة األسيـ كمؤشر   

 رئيسي يضـ ثبلث متغيرات عمى النحو التالي:
 .EC10: يكوف برمز تكمفة رأس الماؿ لكؿ سيـ - 
 . EC11يكوف برمز :القيمة المحققة لكؿ سيـ -
 .EC12يكوف برمز مؤشر القيمة المحققة لكؿ سيـ: -
 
والتالي نموذج صوري لتقرير االستدامة والذي يمكف أف يعد في المنشآت العراقية المسجمة   

 في سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية:
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 اإلفصاحات المعيارية العامة

 اإلستراتيجية والتحميؿ:
G4-1 G4-2      

 سجؿ خصائص المنشأة:
G4-3 G4-4 G4-5 G4-6 G4-7 G4-8 G4-9 

G4-10 G4-11 G4-12 G4-13 G4-14 G4-15 G4-16 

 الجوانب الجوىرية وحدود آثارىا:
G4-17 G4-18 G4-19 G4-20 G4-21 G4-22 G4-23 

 إشراؾ أصحاب المصالح:
G4-24 G4-25 G4-26 G4-27 G4-24   
 الحوكمة
G4-34 G4-35 G4-36 G4-37 G4-38 G4-39 G4-40 

G4-40 G4-42 G4-43 G4-44 G4-45 G4-46 G4-47 

G4-48 G4-49 G4-50 G4-51 G4-52 G4-53 G4-54 

G4-55       

 األخبلقيات والنزاىة
G4-56 G4-57 G4-58     

 اإلفصاحات المعيارية المحددة
 اإلفصاحات المتعمقة بأسموب اإلدارة:

G4-DMA       
 المؤشرات طبقًا لمجوانب

 الفئة االقتصادية:
 األداء االقتصادي

G4-EC1 G4-EC2 G4-EC3 G4-EC4    
 التواجد في السوؽ

G4-EC5 G4-EC6      
 اآلثار االقتصادية غير المباشرة

G4-EC7 G4-EC8      
 ممارسات الشراء

G4-EC9       
 القيمة المحققة لحممة األسيـ

G4-EC10 G4-EC11 G4-EC12     
 :البيئيةالفئة 

 المواد
G4-EN1 G4-EN2      
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 الطاقة
G4-EN3 G4-EN4 G4-EN5 G4-EN6 G4-EN7   

 المياه
G4-EN8 G4-EN9 G4-EN10     

 التنوع البيولوجي
G4-EN11 G4-EN12 G4-EN13 G4-EN14    
 اإلنبعاثات

G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19 G4-EN20 G4-EN21 
 السائمة والصمبةالنفايات 

G4-EN22 G4-EN23 G4-EN24 G4-EN25 G4-EN26   
 المنتجات والخدمات

G4-EN27 G4-EN28      
 االمتثاؿ

G4-EN29       
 النقؿ

G4-EN30       
 عاـ

G4-EN31       
 التقييـ البيئي لممورد

G4-EN32 G4-EN33      
 آليات الشكاوي البيئية

G4-EN34       
 االجتماعية: الفئة

 ممارسات العمالة والعمؿ البلئؽ
 التوظيؼ

G4-LA1 G4-LA2 G4-LA3     
 عبلقات اإلدارة والعماؿ

G4-LA4       
 الصحة والسبلمة المينية

G4-LA5 G4-LA6 G4-LA7 G4-LA8    
 التدريب والتعميـ

G4-LA9 G4-LA10 G4-LA11     
 التنوع وتكافؤ الفرص

G4-LA12 
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 المساواة بيف الرجاؿ والنساء في األمور
 

G4-LA13 
      

 تقييـ المورديف فيما يتعمؽ بممارسات العمالة
G4-LA14 G4-LA15      

 آلية الشكاوي مف ممارسات الموظفيف
G4-LA16       
 حقوؽ اإلنساف

 االستثمار
G4-HR1 G4-HR2      
 عدـ التمييز
G4-HR3       

 النقابية والمفاوضات الجماعيةالحرية 
G4-HR4       

 عمالة األطفاؿ
G4-HR5       

 العمؿ الجبري أو القسري
G4-HR6       

 الممارسات األمنية
G4-HR7       

 حقوؽ الشعوب األصمية
G4-HR8       

 التقييـ
G4-HR9       

 تقييـ المورديف فيما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف
G4-HR10 G4-HR11      

 آليات الشكاوى المتعمقة بحقوؽ اإلنساف
G4-HR12       

 المجتمع
 المجتمعات المحمية

G4-SO1 G4-SO2      
 مكافحة الفساد

G4-SO3 G4-SO4 G4-SO5     
 السياسة العامة

G4-SO6       
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 السموؾ المناىض لممنافسة
G4-SO7 

 
      

 االمتثاؿ
G4-SO8       

 المورديف فيما يتعمؽ باآلثار عمى المجتمعتقييـ 
G4-SO9 G4-SO10      

 آليات الشكاوي المتعمقة باآلثار عمى المجتمع
G4-SO11       

 مسؤولية المنتج
 صحة العميؿ وسبلمتو

G4-PR1 G4-PR2      
 وضع العبلمات التجارية والمعمومات عمى المنتجات والخدمات

G4-PR3 G4-PR4 G4-PR5     
 االتصاالت التسويقية

G4-PR6 G4-PR7      
 العميؿ ةخصوصي

G4-PR8       
 االمتثاؿ

G4-PR9       
 
يحقق مساىمة إيجابية بتوفير معمومات أكثر سالمقترح  الباحثة بأن ىذا النموذج تتوقعو   

شمواًل عن المنشآت في سوق العراق لألوراق المالية واالىتمام بجوانب ييتم بيا أصحاب 
 المصالح كافة وخاصة المستثمرون ال تتناوليا التقارير التقميدية.  

 تقارير االستدامة في ترشيد قرار االستثمارل المقترح نموذجال أىمية 2/2/4
أصبح المستثمر اليوـ يستثمر في المنشآت التي تفصح عف أداء أنشطتيا البيئية التي ال    

ومدى الوفاء بمسؤولياتيا االجتماعية تجاه  ،يترتب عمييا أي أضرار سمبية عمى البيئية المحيطة بيا
 . (Wen, 2013: 678) ،(Cheng, 2015: 134) المجتمع بجانب أنشطتيا االقتصادية

في سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية  تقارير االستدامةالمقترح ل نموذجاللذا تتمثؿ أىمية   
 باآلتي: والمستثمريف فيو

في تضييؽ فجوة المعمومات بيف المنشآت المدرجة في سوؽ العراؽ  المقترح يساعد النموذج -0
تماعية مما ينعكس والمستثمريف بخصوص المعمومات االقتصادية والبيئية واالج لؤلوراؽ المالية
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وبالتالي اإلقباؿ عمى االستثمار في مستثمريف لمقيمة السوقية لممنشآت إيجابيًا عمى تقدير ال
 أسيميا.

رأس الماؿ،  تكمفة لتقارير االستدامة في تخفيض المقترح تساعد المعمومات الواردة في النموذج -3
حيث تؤدي زيادة درجة اإلفصاح عف معمومات متوازنة وشاممة عف أداء المنشآت العراقية 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية إلى تخفيض درجة عدـ تماثؿ المعمومات بيف المستثمريف 
والمنشآت العراقية، مما يؤدي إلى زيادة السيولة في سوؽ رأس الماؿ وزيادة الطمب عمى 

وراؽ المالية لممنشآت العراقية، األمر الذي يؤدي إلى تخفيض تكمفة العمميات مما ينعكس األ
 عمى تخفيض تكمفة رأس الماؿ.

 إمكانية اإلفصاحلممنشآت العراقية عند إفصاحيا عف تقارير االستدامة  المقترح يوفر النموذج -2
واحترامو لتمؾ المنشآت مما عف آثار عممياتيا بشكؿ موسع مما يؤدي إلى زيادة ثقة المجتمع 

يؤدي إلى زيادة اإلقباؿ عمى منتجات المنشآت وبالتالي زيادة مبيعاتيا، األمر الذي يؤىميا 
لبلستمرارية في المدى الطويؿ. عبلوة عمى زيادة اإلقباؿ نحو االستثمار في أسيميا مما يؤثر 

 إيجابًا عمى المركز المالي لممنشأة.
معمومات مالية وغير مالية لممنشآت العراقية وتوفير معمومات عف  المقترح يوفر النموذج -3

تاحة  المخاطر والفرص التي تواجييا المنشأة، ومعمومات عف استراتيجيات األعماؿ لممنشآت وا 
 المنشأة مف قبؿ أصحاب المصالح كافة.  تإلستراتيجيافيـ أفضؿ 

عمى توفير ضماف ألصحاب المصالح وخاصة المستثمروف في توفير  المقترح يساعد النموذج -4
المعمومات التي يحتاجونيا بصورة أكثر شمواَل وتوازنًا وترابطًا والتي تعجز التقارير التقميدية عف 
توفيرىا ليـ وقصورىا في توفير معمومات غير مالية بجانب المالية لممنشاة وعجزىا عف توفير 

 لتي تتعرض ليا المنشأة. معمومات عف المخاطر ا
في المنشآت المدرجة في سوؽ  أصحاب المصالح وخاصة المستثمروف المقترح النموذجيساعد  -5

مما ة وااليجابية نتيجة مزاولة المنشآت ألنشطتيا، تقييـ اآلثار السمبيالعراؽ لؤلوراؽ المالية عمى 
والبيئية واالجتماعية فضبًل عف بمسؤولياتيا االقتصادية  يمكنيـ مف تقييـ مدى وفاء المنشآت

 االطمئناف عمى مستقبؿ المنشأة واستمراريتيا.
عمى توفير مجموعة مف المعمومات التي ليا أىمية في ترشيد القرارات  المقترح يساعد النموذج -6

 وكما يأتي:االستثمارية 
المنشأة والقطاع توفير معمومات عامة عف المنشأة: الغرض منيا توضيح األوضاع العامة عف  -

 الصناعي الذي تنتمي إليو المنشأة.
معمومات عف حوؿ اإلدارة: والغرض منيا توفير معمومات عف مجمس اإلدارة التنفيذي وغير  -

 التنفيذي وتحديد نسب ممكية المدراء في المنشأة.
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منشأة طويؿ األجؿ لم طوتوقعات المنشأة: الغرض منيا توفير معمومات عف التخطي إستراتيجية -
وقدرة المنشأة عمى التنبؤ بالتدفقات المستقبمية وتحديد مدى مبلئمة خطط المنشأة لتحقيؽ 

 أىدافيا.
معمومات عف المخاطر: والغرض منيا توفير معمومات تساعد المستثمريف عمى تقييـ مستوى  -

دارتياو  تحديد تمؾ المخاطر المخاطر المحيطة بالمنشأة، ومقدرة المنشأة عمى  .ا 
 أصحاب إشراؾ بأف عمميةالغرض منيا توضيح معمومات عف مشاركة أصحاب المصالح:  -

يجاد توازف فيما  يعد الحالمص أسموب لبناء المدخبلت والتعرؼ عمى توقعاتيـ واىتماماتيـ وا 
 يتعمؽ بمحتويات التقرير لتعطي جميع احتياجات أصحاب المصالح خاصة المستثمروف.

المنشأة البيئية واالجتماعية: الغرض منيا بياف مدى التزاـ المنشأة معمومات عف آثار أنشطة  -
خاصة المنشآت ذات الحساسية ألخبلقية تجاه المجتمع المحيط بيا. وفيميا لمسؤوليتيا ا

 البيئية.
 
اإلفصاح عن تقارير االستدامة يمعب دورًا إيجابيًا في ترشيد قرارات  أن يتضح لمباحثة      

معمومات عن اآلثار تقديم  إلى يؤدي اإلفصاح عن تقارير االستدامةاالستثمار. حيث 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية لممنشأة تساعد في تقييم أداء المنشأة بصورة أكثر دقة 

تتيح فضال عن أنيا . المتعمقة بأسيم المنشأة في السوقوتحسن من الكفاءة االستثمارية 
، والمتمثل في التدفقات النقدية المستقبمية لممنشأة بميلممستثمرين التنبؤ بالعائد المستق

تخفيض مما يؤدي إلى  وكذلك األرباح المستقبمية الرأسمالية الناتجة من ارتفاع قيمة األسيم.
تكمفة رأس المال الذي ترغب المنشأة في الحصول عميو من خالل توفير معمومات كافية 

 االستثمارية. ودقيقة تفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات
 

 خالصة الفصل
 خمصت الباحثة في ىذا الفصؿ إلى أف:  
 معينة زمنية لحظة في المستثمر يمتمكو مالي أصؿ أو بمبمغ التضحية ىو االستثمار قرار -0

 االستثمارية البدائؿ بيف واالختيار أكبر، مستقبمي عائد عمى الحصوؿ بيدؼ الزمف مف ولفترة
 بنظر األخذ مع واجتماعية، وبيئية اقتصادية معايير أساس عمى مبينة تكوف والتي المتعددة
 .والوقت المخاطرة ودرجة المتوقع العائد االعتبار

في تقارير المنشأة سواء كانت  عنيا جودة التقارير تعني مصداقية ومبلئمة المعمومات المفصح -3
عطاءىا صورة حقيقة وعاد لة عف طبيعة أداء نشاط مالية أو غير مالية وخموىا مف التحريفات وا 
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المنشآت بيدؼ تمبية االحتياجات المختمفة ألصحاب المصالح لممساعدة في اتخاذ قرارات 
 استثمارية رشيدة.

 مادية، مكاسب تحقيؽ إلى المنشآت في استثماراتيـ خبلؿ مف دائماً  يسعوف المستثمروف -2
 وتحميؿ دراسة في تساعدىـ المنشأة عف المعمومات مف مستمر تدفؽ إلى بحاجة ىـ فبالتالي
 توفير في عف تقارير االستدامة اإلفصاح أىمية تكمف وىنا المتاحة االستثمارية البدائؿ وتقييـ

 ظؿ في التقارير توفيرىا عف تعجز المستثمريف الحتياجات ممبية وشفافة كافية معمومات
 .االستثمارية قراراتيـ ترشيد في لمساعدتيـ اإللزامي اإلفصاح

زيادة التوسع في اإلفصاح في تقارير االستدامة عما تتطمبو القوانيف والتشريعات، يؤدي إلى  -3
تضييؽ فجوة المعمومات بيف المنشأة والمستثمريف بخصوص المعمومات االقتصادية والبيئية 
ؿ واالجتماعية مما ينعكس إيجابيًا عمى تقدير المستثمريف لمقيمة السوقية لممنشأة وبالتالي اإلقبا

 عمى االستثمار في أسيميا.
لزاـ ألىمية العالمية البورصات تدعيـ -4 المبادئ اإلرشادية وفؽ  االستدامة تقارير عف اإلفصاح وا 

 مقاييس المستثمريف إلعطاء االستدامة تقارير عف اإلفصاح فعالية زيادةأدى إلى  ،(GRI)لػ
 التقارير وشفافية جودة تحسيف بيدؼ واالجتماعية والبيئية االقتصادية المنشآت ألنشطة مرجعية
 .الرشيدة االستثمارية القرارات اتخاذ في ومساعدتيـ المالية

 المنشآت عف شموالً  أكثر معمومات بتوفير إيجابية مساىمة يحقؽس المقترح النموذجنتوقع أف  -5
 وخاصة كافة المصالح أصحاب بيا ييتـ بجوانب واالىتماـ المالية لؤلوراؽ العراؽ سوؽ في

 .التقميدية التقارير تتناوليا ال المستثمروف
أصحاب المصالح وخاصة المستثمروف في المنشآت المدرجة  المقترح يساعد النموذجنتوقع أف  -6

في سوؽ العراؽ لؤلوراؽ المالية عمى تقييـ اآلثار السمبية وااليجابية نتيجة مزاولة المنشآت 
ألنشطتيا، مما يمكنيـ مف تقييـ مدى وفاء المنشآت بمسؤولياتيا االقتصادية والبيئية 

 بؿ المنشأة واستمراريتيا.واالجتماعية فضبًل عف االطمئناف عمى مستق
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 انفصم انثانث

 دراسة انتطبيميةـــان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المقدمة
الدراسة النظرية _ التي تثممت في الفصمين اإلعتماد عمى لباحثة من خالل قدمت ا  

يساعد في تضييق قد لتقارير االستدامة في سوق العراق لألوراق المالية،  مقترحا   السابقين _ نموذجا  
والمستثمرين بخصوص  فجوة المعمومات بين المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

مستثمرين لمقيمة المعمومات االقتصادية والبيئية واالجتماعية مما ينعكس إيجابيا  عمى تقدير ال
 وبالتالي اإلقبال عمى االستثمار في أسهمها.السوقية لممنشآت 

ستكماال  و    ل الختبار صحة النموذج من خالل تخصيص هذا الفصلإلطار النظري تم  ا 
التحميل اإلحصائي لمدراسة واختبار صحة فروض الدراسة التي تمت صياغتها في عرض نتائج 

أطار الدراسة، وبناء عميه يتضمن هذا الفصل تحميال  تفصيميا  لمبيانات، وعرضا  لنتائج المعالجات 
اإلحصائية التي أجريت عمى عينة الدراسة، ومن ثم تحميل ومناقشة النتائج وتحديد داللتها 

 تالي:عمى النحو الاإلحصائية، 
 وصف متغيرات البحث والتحميل الوصفي المبحث األول:
   إختبار الفروض المبحث الثاني:
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 المبحث األول
 والتحميل الوصفي دراسةوصف متغيرات ال 

 تمهيد
والتحميل  دراسةلمتغيرات ال لعرض التحميل الوصفيقامت الباحثة بتخصيص ىذا المبحث   

 الوصفي وذلك وفقًا لمترتيب اآلتي:
 (Delphi methodدلفي ) االستقصاء باعتماد أسموبقائمة عبارات صياغة  3/1/1
في كاليفورنيا، حيث يتم  (Rand)في بداية الخمسينات في منشأة  )*(دلفيسموب أ نشأ    

، والوصول إلى كثر وضوحاً أبصورة  االستعانة بمجموعة مختارة من الخبراء لمتعبير عن مشكمة ما
وتستخدم أيضًا في  ،عمى المجتمع والعينة الممثمة إحصائياً القرار الصحيح قبل عرض المشكمة 

 حالة اقتراح موضوع لم يطبق بعد.
جنب التحيز ل جميع افراد مجموعة الخبراء غير معروفين لبعضيم البعض لتظوي   

عمى التغذية العكسية من  ذلك يسمح ألفراد الفريق بتعديل آرائيم بناءً و والتأثيرات الشخصية، 
 مجموعة الخبراء دون الخوف من خسارة الموثوقية أو الوضع القانوني. 

تغذية عكسية عن جودة تصميم  قائمة االستقصاء  توجددلفي  أسموبومع كل مرحمة في   
حيث يكون ىناك اتفاق جماعي من قبل ، ومستوى االتفاق الجماعي في الرأي بين مجموعة الخبراء

ء عمى المفردات أو المؤشرات لمتغيرات الدراسة من خالل المناقشات المنتظمة بينيم الخبرا
واعطائيم فرصة لمتفكير في آراء وتقييمات نظرائيم واستخداميا لصياغة وتعزيز آرائيم، ويتم اختيار 

بحثو.  مجال  في  الباحث  معرفة  عمى   الخبراء بناءًا 
 يرجع لسببين رئيسيين ىما: الباحثةأسموب دلفي من قبل  وسبب اختيار  
ىدفت الباحثة من  ،بما أن أسموب دلفي يستخدم في حالة أقتراح موضوع لم يطبق بعد -1

لعدم وجود منشآت عراقية مدرجة في سوق راق نظرًا استخدامو إلى استقراء الوضع في الع
 العراق لألوراق المالية تفصح عن تقارير االستدامة. 

ترتيب أولوية مفردات أو مؤشرات قائمة ل )**(خبراءب دلفي أمكانية االستعانةيوفر أسموب  -2
من الغموض في المعمومات المقدمة في قوائم االستقصاء من  الباحثة االستقصاء لما وجدتو

 )اإلفصاح عن تقارير االستدامة(قبل الدراسات السابقة وعدم فصل مؤشرات المتغير المستقل
، فضاًل عن تحديد االىمية النسبية )ترشيد قرار االستثمار( بععن مؤشرات المتغير التا

                                                           
)*(
 .(Etxeberria, et al., 2015: 46( )Worrell, et al., 2013: 194)للمزٌد ٌنظر فً  
)**(

سواء من خالل العوامل الموضوعٌة )المسمى  لدٌهم معرفة أكادٌمٌة أو عملٌة أو كلٌهماالخبراء: هم مجموعة من األفراد الذٌن 
الوظٌفً، الخبرة العلمٌة ...الخ( أو الذاتٌة )المرجعٌة(، فهذه الخبرة تشٌر بأنه بإمكان الفرد اتخاذ رأي على موضوع جوهري بصورة 

 موضوعٌة ومحاٌدة.
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لمؤشرات الدراسة لممتغير المستقل والتابع والتي ليا اثر اكبر عمى عممية ترشيد قرار 
 االستثمار.

خبيرًا عمى جولتين تضمنت  )*((22وتم تقديم استمارة استقصاء من قبل الباحثة عمى )  
( عبارة بدون 54ت الموافقة عمى )( عبارة تم122ء مكونة من )الجولة االولى استمارة استقصا

 ( عبارة.22( عبارة، وحذف )26تعديل، وتعديل )
وفي الجولة الثانية تم تعديل العبارات التي اتفق الخبراء عمى تعديميا وقدمت استمارة    

 ( عبارة.14( عبارة وحذف )66( عبارة تمت الموافقة عمى )82االستقصاء مرة ثانية مكون من )
وأعدت الباحثة مقياس مكون من ) موافق، تعديل، حذف ( لتضمين أىم مؤشرات  

ستبعاد المؤشرات التي اعتقد الخبراء انو ال يتوجب االستدامة المؤثرة في  ترشيد قرار االستثمار وا 
% 52% وتعديل تمثل 122تضمينيا في االستقصاء وتكون اىميتيا قميمة، حيث أن )موافق تمثل 

  .((Etxeberria, et al., 2015%( 2وحذف تمثل 
-122ثالث مديات ) ولمحكم عمى العبارات من حيث الموافقة أو التعديل أو الحذف نضع 

%( 2-33%( يتم تعديل العبارة ومن )34-66%( يتم الموافقة عمى العبارة دون تعديل، ومن )67
 يتم حذف العبارة.

 لدراسةمجتمع وعينة ا 3/1/2
 أواًل: مجتمع الدراسة

من كافة المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق  بشكل أساسي دراسةمجتمع ال يتكون  
يعد سوق بغداد لألوراق المالية أول سوق منظم في العراق، حيث تأسس بموجب قانون المالية ، و 

م، ولقد افتتح 6/8/1991( في 268م بقرار من مجمس قيادة الثورة المرقم )1991( لسنة 24رقم )
م، ليعطي االنطالقة العممية الواسعة لسوق تداول األوراق 23/3/1992سوق بغداد رسميًا في 

عراق. بعد ان كانت ىناك بدايات متواضعة يديرىا البنك المركزي العراقي والمصرف المالية في ال
 الصناعي.

ة تداول األوراق المالية، إذ لم تشيد بوق بنشاطو الصغير في تنظيم ومراقواستمر الس  
وكان يؤدي واجبو بالشكل المرسوم عميو تغيرات أو تطورات ممحوظو عميو.  أي الالحقةالفترات 

لحرب التي م. إذ توقف العمل في السوق نيائيًا، نتيجة لظروف ا19/3/2223بالقانون حتى 
 انحل سوق بغداد لألوراق المالية. ، وبأمر من الحاكم المدني تعرض ليا العراق

سوق العراق وتم إعادة تأسيس سوق بغداد لألوراق المالية بمسمى جديد  أطمق عميو   
في أول جمسو  نشاطووباشر  م2224/ 18/4( في 74نون المرقم )ابموجب الق، لألوراق المالية

 م. 2224/ 24/6تداول في 
                                                           

*()
 (.1ٌنظر المحلق رقم ) 
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تستيدف الربح في أعماليا،  ويعد سوق العراق لألوراق المالية مؤسسة ذات نفع عام ال  
وانما تيدف إلى تنظيم ومراقبة تداول األوراق المالية، والتعامل بيا بما يكفل سالمة ىذا التعامل، 

 و وسيولتو وسرعتو ودقتو ولحماية االقتصاد الوطني ومصمحة المتعاممين فيو.وصحت
ويتولى إدارة السوق مجمس المحافظين، وقد تشكل المجمس بموجب قانون األوراق المالية   

المؤقت، وتم تسمية أعضائو من قبل مجمس الحكم العراقي، ونشرت في الوقائع العراقية بالعدد 
جازة 2224في حزيران  ( الصادر3983المرقم ) م، بعد حصولو عمى موافقة ىيئة األوراق المالية وا 

 مزاولة النشاط.
ة، مقسمة منشأ( 98) 2215لعام وتبمغ المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية   

استثمار،  منشآت( 9تأمين، ) منشآت( 5مصرفية، ) منشأة( 24قطاعات، بواقع ) تسعةإلى 
 منشآت( 6فندقية وسياحية، و) منشآت( 12صناعية، و)منشأة  (25خدمية، و) منشأة( 12و)

 .)*(( منشآت تحويل مالي7( منشآت اتصاالت، )2، )زراعية
 ثانيًا: عينة الدراسة

المدرجة  المنشآت ن فيين الماليين والمدير المحاسبي ىما فئة فئتينمن  تتكون عينة الدراسة  
تشمل الفئة ، و التي قد تقوم باإلفصاح عن تقارير االستدامة )**(في سوق العراق لألوراق المالية

االستثمار وذلك لمعرفة إدراكيم ألىمية تقارير  والمحممين الماليين ومديرين المستثمرينالثانية 
  .االستدامة

شخصية إلجراء باإلضافة إلى المقابالت ال )***(الباحثة عمى قائمة االستقصاءواعتمدت   
 كل من: عمى قائمة استقصاء( 222تم توزيع )و  ،التطبيقيةالدراسة 

قائمة ( 122بواقع ) معدوا التقارير في المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية -1
غرض بيان وجية نظرىم حول النموذج وىل أن مؤشرات تقارير االستدامة وذلك ب ،استقصاء

تأثير عمى قرار المستثمرين  اإلفصاح عنيا من قبل المنشآت لو المقترحة ضمن النموذج إذا تم
 %(.71بنسبة ) قائمة( 71تم استرداد )و  من وجية نظرىم،

قائمة استقصاء، وذلك لغرض  (122بواقع ) االستثمار ن ومديروتثمرين والمحممين المالييالمس -2
بيان وجية نظر المستثمرين حول ما إذا كانت مؤشرات تقارير االستدامة المفصح عنيا تمبي 

ي اتخاذ قرار احتياجاتيم ويكون ليا تأثير عمى اتخاذ قرارىم االستثماري مما يساعدىم ف
 %(. 63( قائمة بنسبة )63تم استرداد )استثماري رشيد، و 

 
 

                                                           
)*(
 .9112التقرٌر السنوي لسوق العراق لألوراق المالٌة لسنة  
 (.2قائمة المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ينظر في المحمق ) )**(

)***(
 (. 9قائمة االستقصاء ٌنظر الملحق رقم ) 
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 ر صدق وثبات أداة الدراسة إختبا 3/1/3
 ليا، المبدئي التصميم عقب االستقصاء لقائمة والثبات الصدق اختبار بإجراء الباحثة قامت  

 : التالي النحو عمى وذلك
  االستقصاء صدق -1
 من التأكد بيدف، لقياسو وضعت ما االستقصاء أسئمة تقيس أن االستقصاء بصدق يقصد  

 صدق من بالتأكد الباحثة قامت ولقد، بدقة قياسو يفترض ما قياس عمى الفعمية المقياس قدرة
 : بطريقتين االستقصاء

  المحكمين صدق -أ
 مجموعة عمىبعد ان تم إختبار عباراتيا بأسموب دلفي  االستقصاء قائمة الباحثة عرضت  

 جامعةب التجارة كمية في المتخصصين األساتذة من عدد من تألفت )*(المحكمين السادة من
، الفقرات بعض ترتيب إعادة ضرورة إلى بعضيم أشار ولقد، العراقي ف  تكريت وجامعة المنصورة

 القائمة بتعديل الباحثة قامت ولقد، العبارات بعض صياغة إعادة إلى األخر البعض أشار حين في
 . االعتبار بعين طمبت التي المالحظات جميع وبأخذ المحكمين السادة إليو أشار لما وفقاً 
  الذاتي الصدق -ب
 Cronbach's)كرونباخ ألفا الثبات لمعامل التربيعي الجذر إيجاد طريق عن حسابو تم  

Alpha Coefficient) (.4) رقم الجدول في موضح ىو كما 
 
 االستقصاء ثبات -2
 فيما كبير بشكل تغيرىا وعدم االستقصاء قائمة نتائج في االستقرار االستقصاء بثبات يقصد  
 الظروف نفس تحت معينة زمنية فترات خالل مرات عدة العينة أفراد عمى توزيعيا إعادة تم لو

 كرونباخ ألفا معامل خالل من االستقصاء قائمة ثبات من الباحثة تحققت قدلو ، والشروط
(Cronbach's Alpha Coefficient) (.4) الجدول في موضح ىو كما 
 
 

 
 
 

                                                           
 .(4قائمة المحكمين ينظر في الممحق ) )*(
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 (4جدول )ال
 لمتغيرات الدراسةومعامل الصدق قيمة معامالت ألفا كرونباخ 

عدد  المتغير
 العبارات

 معدوا التقارير والمستثمرين المستثمرين معدوا التقارير
معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الصدق

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الصدق

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الصدق

 25974 25949 25988 25941 25978 25957 48 اإلفصاح عن تقارير االستدامة
 25823 25678 25816 25667 25838 25723 8 اإلفصاحات العامة

 25971 25944 25966 25935 25976 25953 42 اإلفصاحات المعيارية
 25891 25794 25922 25811 25881 25777 8 اإلفصاح عن األداء االقتصادي

 25947 25898 25939 25883 25954 25911 17 اإلفصاح عن األداء البيئي
 25928 25863 25914 25837 25944 25892 15 اإلفصاح عن األداء االجتماعي

 25919 25846 25929 25827 25927 25861 18 ترشيد قرار االستثمار
 25957 25951 25957 25951 25957 25951 66 االستمارة ككل

 .)*(نتائج التحميل االحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا عمى 
 اآلتي :( 4) الجدول من ويتبين  
 ىذه وتعد(، 25957 – 25723) بين ما تراوحت التقارير لمعدوابالنسبة  كرونباخ ألفا قيمة أن -1

 صالحيتيا وتؤكد الدراسة بمتغيرات والثقة االعتمادية توافر يعكس الذي بالشكل مقبولة القيم
(، وتعد ىذه القيم 25978 -25838اما معامل الصدق فقد تراوح بين )، التالية التحميل لمراحل

 مقبولة لمتعبير عن صدق االستقصاء.
 ىذه وتعد(، 25941 – 25667) بين ما تراوحت لممستثمرينبالنسبة  كرونباخ ألفا قيمة أن -2

 صالحيتيا وتؤكد الدراسة بمتغيرات والثقة االعتمادية توافر يعكس الذي بالشكل مقبولة القيم
(، وتعد ىذه القيم 25988 -25816، اما معامل الصدق فقد تراوح بين )التالية التحميل لمراحل

 مقبولة لمتعبير عن صدق االستقصاء.
تراوحت ما بين  (والمستثمرين تقاريرالمعدوا ) لعينة الدراسة ككل أن قيمة ألفا كرونباخ بالنسبة -3

مقبولة بالشكل الذي يعكس توافر االعتمادية والثقة (، وتعد ىذه القيم 25951 – 25678)
، اما معامل الصدق فقد تراوح بين الحيتيا لمراحل التحميل التاليةبمتغيرات الدراسة وتؤكد ص

 (، وتعد ىذه القيم مقبولة لمتعبير عن صدق االستقصاء.25974 -25823)
 

                                                           
)*(

 .(SPSS Ver.22)( نتائج التحميل اإلحصائي لقائمة االستقصاء وفق برنامج 5ينظر الممحق ) 
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 وصف األفراد المبحوثين 3/1/4
رات بتوزيع مفردات العينة وفقًا لممتغيبوصف األفراد المبحوثين قامت الباحثة  فيما يتعمق  

 :( كما يمي5) الجدولالديمغرافية، والموضحة في 
 

 (5جدول )ال
 توزيع مفردات العينة وفقًا لممتغيرات الديمغرافية

معدوا التقارير  المستثمرون معدوا التقارير الفئة المتغير
 والمستثمرون

 النسب المئوية التكرار النسب المئوية التكرار النسب المئوية التكرار
المؤىل 
 العممي

البكالوريوس قبل ما  8 1153%  1 156%  9 657%  
%8455 62 البكالوريوس  46 73%  126 7951%  
%452 3 الماجستير  14 22.2%  17 1257%  
%352 2 ـــــــ ــــــ الدكتوراه  2 155%  

عدد 
سنوات 
 الخبرة

%1153 8 سنوات 5من أقل   6 955%  14 1254%  
%6756 48 سنوات 12إلى  5من   23 3655%  71 53%  
%1957 14 سنة 22إلى  11من   26 4153%  42 2959%  

%154 1 سنة 22أكثر من   8 1257%  9 657%  
 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا عمى نتائج التحميل االحصائي.

 ( ما يمي:5)ويتضح لنا من الجدول رقم   
 من حيث المؤهل العممي -1
الحاصمين عمى مؤىل ما قبل البكالوريوس  معدوا التقاريرالمستقصى منيم من بمغ عدد   
الحاصمين عمى  معدوا التقارير %( من إجمالي حجم العينة، وبمغ عدد1153( مفردات بنسبة )8)

%( من إجمالي حجم العينة، في حين بمغ 8455( مفردة بنسبة )62مؤىل جامعي/ البكالوريوس )
%( من 452( مفردات بنسبة )3الحاصمين عمى دراسات عميا/ ماجستير )معدوا التقارير عدد 

 إجمالي حجم العينة.
ل متوسط/ ما قبل مؤى الحاصمين عمى المستثمرين المستقصى منيم من في حين بمغ عدد  

%( من إجمالي حجم العينة، وبمغ عدد المستثمرين 156بنسبة ) ات( مفرد1)البكالوريوس 
%( من إجمالي حجم العينة، 73( مفردة بنسبة )46الحاصمين عمى مؤىل جامعي/ البكالوريوس )

( مفردات بنسبة 14في حين بمغ عدد المستثمرين الحاصمين عمى دراسات عميا/ ماجستير )
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%( من إجمالي حجم العينة، كما بمغ عدد المستثمرين الحاصمين عمى دراسات عميا/ 22.2)
 %( من إجمالي حجم العينة.  352( مفردة بنسبة )2دكتوراه )
 :ويمكن توضيح ما سبق في الشكل التالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3شكل )ال
 والمستثمرينتوزيع مفردات العينة وفقًا لممؤىل العممي لمعدوا التقارير 

 من حيث عدد سنوات الخبرة -2
 (5) من أقل خبرتيم سنوات كانت الذين التقارير وامعد المستقصى منيم من عدد بمغ  

 الذين التقارير ومعد عدد وبمغ، العينة حجم إجمالي من%( 1153) بنسبة مفردات( 8) سنوات
 بنسبة مفردة( 48) سنوات( 12) من أقل إلى سنوات( 5) من خبرتيم سنوات تتراوح كانت

 سنوات تتراوح كانت الذين التقارير وامعد عدد بمغ حين في، العينة حجم إجمالي من%( 6756)
 حجم إجمالي من%( 1957) بنسبة مفردة( 14) سنة( 22) من أقل إلى سنة( 11) من خبرتيم
 مفردة( 1) سنة22 من أكثر خبرتيم سنوات كانت الذين التقارير وامعد عدد بمغ وأخيراً ، العينة
 . العينة حجم إجمالي من%( 154) بنسبة

 من أقل خبرتيم سنوات كانت الذين المستثمرين المستقصى منيم من عدد بمغ حين في  
 الذين المستثمرين عدد وبمغ، العينة حجم إجمالي من%( 955) بنسبة مفردات( 6) سنوات (5)

 بنسبة مفردة( 23) سنوات( 12) من أقل إلى سنوات( 5) من خبرتيم سنوات تتراوح كانت
 سنوات تتراوح كانت الذين المستثمرين عدد بمغ حين في، العينة حجم إجمالي من%( 3655)

 حجم إجمالي من%( 4153) بنسبة مفردة( 26) سنة( 22) من أقل إلى سنة( 11) من خبرتيم
 بنسبة مفردة( 8) سنة22 من أكثر خبرتيم سنوات كانت الذين المستثمرين عدد بمغ وأخيراً ، العينة

 . العينة حجم إجمالي من%( 1257)
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 :ويمكن توضيح ما سبق في الشكل التالي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل )لا
 توزيع مفردات العينة وفقًا لمخبرة لمعدوا التقارير والمستثمرين

 التحميل الوصفي  3/1/5
، (Spss Ver.22) اإلحصائي البرنامج باستخدام لمبيانات وصفي تحميل بإجراء الباحثة قامت  

 خصائص توضح التي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات قيم عمى التعرف بيدف وذلك
 ىو كما النتائج وكانت(، والمستثمرين التقارير وامعد) منيم المستقصى آلراء وفقا الدراسة متغيرات
 ( التالي:6) رقم بالجدول موضح

 (6جدول رقم )
 التحميل الوصفي آلراء المستقصى منيمنتائج 

 معدوا التقارير والمستثمرين المستثمرين معدوا التقارير المتغيرات وأبعادىا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2529539 453357 2528872 453322 2532316 453427 اإلفصاح عن تقارير االستدامة
 2529332 454286 2528939 454228 2529864 454155 اإلفصاحات العامة

 25326262 453211 2532135 453159 2531225 453257 اإلفصاحات المعيارية
 2534989 453713 2533483 454226 2535887 453257 اإلفصاح عن األداء االقتصادي

 2533336 453112 2532842 452848 2533829 453347 اإلفصاح عن األداء البيئي
 2532324 453255 2533476 452942 2531471 453155 اإلفصاح عن األداء االجتماعي

 2199229 419991 1199219 919999 1199991 911919 ترشيد قرار االستثمار

 

  

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا عمى نتائج التحميل االحصائي.
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 يتضح ما يمي: (6الجدول )ومن   
 لقيمة وفقا جداً  مرتفعاً  االستدامة تقارير عن لإلفصاح التقارير وامعد إدراك مستوى يعتبر  

 أن ىناك  القول يمكننا وبذلك( 2532316) معياري بانحراف( 453427) البالغ الحسابي الوسط
 اإلفصاح بأبعاد يتعمق فيما أما، معدوا التقارير حول أىمية اإلفصاح عن تقارير االستدامةلتوافق 
مما يدل  (454155– 453155) بين ما الحسابية متوسطاتيا تراوحت فمقد االستدامة تقارير عن

وأىميتيا في ترشيد قرار  عمى رضا معدوا التقارير حول أبعاد اإلفصاح عن تقارير االستدامة
 .االستثمار

 وفقا جداً  مرتفعاً  االستدامة تقارير عن لإلفصاح المستثمرين إدراك مستوى يعتبر حين في  
 إدراك يعكس ما وىو( 2528872) معياري بانحراف( 453322) البالغ الحسابي الوسط لقيمة

 االستدامة تقارير عن اإلفصاح بأبعاد يتعمق فيما أما، منشآتال ستدامةا تقارير ىميةأل المستثمرين
المستثمرين لدييم مما يعني ان  (454226– 452848) بين ما الحسابية متوسطاتيا تراوحت فمقد

 اتفاق حول أبعاد تقارير االستدامة وضرورة تضمينيا لتكون المكونات االساسية ليذه التقارير.
بعرض أبعاد اإلفصاح عن تقارير االستدامة حسب درجة الموافقة  الباحثةولقد قامات   

 عمييا كما يمي:
 لتقارير االستدامة أواًل: اإلفصاحات العامة

 معياري بانحراف( 454155)إلفصاحات العامة ل الحسابي الوسط قيمة بمغت  
 ما وىو، جداً  مرتفعاً  العامة لإلفصاحات التقارير وامعد إدراك مستوى يعتبر وبذلك(، 2529864)

 مطمباً باعتبارىا  الضرورية المستمزمات أحدكة لتقارير االستدامة العام اتاإلفصاح أىمية عمى يؤكد
 المنشآت وخاصة المنشآت تمارسيا التي والفعاليات والنشاطات القطاعات كافة تعتمده أيضاً  أساسياً 
 .  عند اإلفصاح عن تقارير االستدامة المالية لألوراق العراق سوق في المدرجة

 المستثمرين لدى جداً  مرتفعاً  ايضاً  العامة لإلفصاحات المستثمرين إدراك مستوىويعتبر   
 عمى يؤكد ما وىو(، 2528939) معياري بانحراف( 454228) ليا الحسابي الوسط قيمة بمغت فمقد

 لدى ة التي تفصح عنيا تقارير االستدامةالعام اتاإلفصاح توافرضرورة ل المستثمرين إدراك
 .المالية لألوراق العراق سوق في المدرجة المنشآت

 لتقارير االستدامةثانيًا: اإلفصاحات المعيارية 
 معياري بانحراف( 453257)لإلفصاحات المعيارية  الحسابي الوسط قيمة بمغت  
مما  جداً  مرتفعاً  المعيارية لإلفصاحات التقارير وامعد إدراك مستوى يعتبر وبذلك(، 2531225)

 ألبعاد الحسابية المتوسطات تراوحت ولقد ،إنيا معايير تعبر عن استراتيجة المنشأةيدل عمى 
 . (453347– 453155) بين ما المعيارية اإلفصاحات
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 المعيارية لإلفصاحات الحسابي الوسط قيمة بمغت فمقد بالمستثمرين يتعمق فيما أما   
ن تقارير االستدامة بأ شير إلى توافق المستثمريني مما(، 2532135) معياري بانحراف( 453159)

واألداء االجتماعي باإلضافة إلى األداء االقتصادي توفر محتوى معموماتي عن األداء البيئي 
 .لممنشأة

– 452848) بين ما المعيارية اإلفصاحات ألبعاد الحسابية المتوسطات تراوحت ولقد   
   -:يمي فيما موضح ىو كما( 454226

 األداء االقتصادي اإلفصاح عن  -1
 معياري بانحراف( 453257) االقتصادي األداء عن اإلفصاح لبعد الحسابي الوسط بمغ  
 مفردات لدى جداً  مرتفع بشكل البعد ىذا توافر إلى يشير ما وىو معدوا التقاريرلدى ( 2535887)

المفصح عنيا في  االقتصادية المعموماتن أ عمى يدل وذلك، التقارير وامعد من الدراسة عينة
 . تقارير االستدامة تيدف إلى تحقيق الكفاءة االقتصادية واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة

 بانحراف( 454226) االقتصادي األداء عن اإلفصاح لبعد الحسابي الوسط بمغ حين في  
، لدييم جداً  مرتفع بشكل البعد ىذا توافر إلى يشير ما وىو، المستثمرين لدى( 2533483) معياري
إدراك المستثمرين بأنو من ضمن استراتيجة المنشأة تحقيق النمو بما يتوافق مع  عمى ذلك ويدل

تطمعات المساىمين وتعظيم ثروة حممة األسيم من خالل قياس القيمة المحققة لحممة األسيم من 
 .مما يعطي حافزًا افضل لالستثمار لطويلاأجل تحديد مقدرة المنشأة عمى النجاح في المدى 

 بيئياألداء الاإلفصاح عن  -2   
 معياري بانحراف( 453347) البيئي األداء عن اإلفصاح لبعد الحسابي الوسط بمغ  
 ذلك ويدل، جداً  مرتفع بشكل البعد ىذا توافر معدوا التقاريرإدارك  إلى يشير ما وىو(، 2533829)

تعزيز السموك  المنشأة خالليا منتستطيع ميمة  أداة يعتبر البيئي األداء عن اإلفصاح أن عمى
األخالقي وتبني المسؤوليات االخالقية من قبل إدارة المنشأة نتيجة ممارسة المنشأة ألنشطتيا 

 التشغيمية والتي يكون ليا تأثيرًا عمى البيئة.
 معياري بانحراف( 452848) البيئي األداء عن اإلفصاح لبعد الحسابي الوسط بمغ حين في  
 ويعكس، المستثمرين قبل من جداً  مرتفع بشكل البعد ىذا إدراك إلى يشير ما وىو(، 2532842)

 والتي قد تؤثرالمفصح عنيا في تقارير االستدامة  البيئية واالىتمامات القضايا تضمين أىمية ذلك
مدى وفاء المنشأة بمسؤولياتيا تجاه البيئة، مما يجذب  ىم عمى تقييمساعدالمستثمرين وت سموك في

 المستثمرين االخالقيين الميتمين بحماية البيئة والحفاظ عمييا.
 جتماعياألداء االاإلفصاح عن  -3   
 معياري بانحراف( 453155) االجتماعي األداء عن اإلفصاح لبعد الحسابي الوسط بمغ  
مما يدل ، التقارير وامعد لدى جداً  مرتفع بشكل البعد ىذا قتواف إلى يشير ما وىو(، 2531471)
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عمى ان معمومات األداء االجتماعي ىي جزء أساسي من ثقافة المنشأة  تيدف إلى تحقيق العدالة 
االجتماعية في توزيع كل من الموارد االقتصادية والطبيعية واحترام حقوق االنسان وتنمية الثقافات 

 من ضمن مسؤولياتيا تجاه المجتمعات المحمية التي تتواجد فييا المنشأة. والمشاركة وتعتبروالتنوع 
 بانحراف( 452942) االجتماعي األداء عن اإلفصاح لبعد الحسابي الوسط بمغ حين في 
، المستثمرين قبل من جداً  مرتفع بشكل البعد ىذا توافق إلى يشير ما وىو(، 2533476) معياري

دراكيم بأن المسؤولية االجتماعية لممنشآت تكمن من خالل التعاون مع العاممين واسرىم  من حيث وا 
التعاون مع و في لجان رسمية إلدارة وصحة سالمة العمال وعدم التفرقة بين الجنسين مشاركتيم 

 ، لتحقيق التنمية المستدامة.والدولي ككل لتحسين مستوى المعيشة المجتمع المحمي 
 ثالثًا: ترشيد قرار االستثمار

 الوسط لقيمة وفقاً  جداً  مرتفعاً  التقارير وامعد لدى االستثمار قرار ترشيد إدراك مستوى يعتبر  
توافق لدى معدوا  إلى يشير ما وىو(، 2528781) معياري بانحراف( 451416) البالغ الحسابي

القيمة المضافة المستثمرين في تقدير التقارير حول ترشيد قرار االستثمار حيث تفيد معمومات 
دراكيم بأن التوسع في االفصاح عن المعمومات السيما البيئية واالجتماعية  المخاطر النظامية، وا 

 بجانب المعمومات االقتصادية تساعد المستثمرين في تقييم أداء المنشآت.
 لقيمة وفقا المستثمرين لدى جداً  مرتفعاً  االستثمار قرار ترشيد إدراك مستوى أيضاً  يعتبرو   

وىو ما يعكس توافق (، 2527527) معياري بانحراف( 453748) البالغ الحسابي الوسط
المستثمرين عن إمكانية تحميل العائد والمخاطرة من المعمومات المفصح عنيا وعدم إخفاء اي 

م فضاًل عن معمومات مالية وغير مالية والتوسع باإلفصاح عنيا وتنبؤات اإلدارة عن ربحية السي
توفير معمومات مختصرة ومركزة عن النشاط المتكامل لممنشأة والظروف االقتصادية والسياسية التي 
ليا دور كبير في التأثير عمى اداء االسواق المالية سواء المتقدمة منيا أو الناشئة في ترشيد قرار 

 االستثمار.
   
المتغير المستقل )اإلفصاح عن تقارير  وصف متغيرات الدراسة تم هذا المبحث في  

وتحميمها الوصفي من خالل صياغة عبارات  االستدامة( والمتغير التابع )ترشيد قرار االستثمار(،
ترتيب أولوية استقراء الوضع في العراق و  أسموب دلفي بهدف باستخدام قائمة االستقصاء 

ومدى توافق عينة  مجتمع وعينة الدراسة، كما تم إيضاح، مفردات أو مؤشرات قائمة االستقصاء
  الدراسة ألهمية تقارير االستدامة وأثرها في ترشيد قرار االستثمار.

 



 
 

301 
 

 المبحث الثاني
 إختبار الفروض

 تمييد
 تمت التي الدراسة فروض خطأ أو صحةالختبار  المبحث ىذا بتخصيص الباحثة قامت  

وفق وذلك  ،(SPSS Ver.22)، باستخدام البرنامج اإلحصائي اإلطار العام لمدراسة في صياغتيا
 :رتيب اآلتيالت
 لمبيانات الطبيعي التوزيع اختبار 3/2/1 
 احتساب إلى ةالباحث تاستند قدمف لمبيانات، الطبيعي التوزيع افتراض من التحقق أجل من  

 التوزيع من تقترب البيانات أن حيث البحث، متغيرات لجميع ( skewness)  االلتواء معامل قيمة
 قيمة فإن( 7) بالجدول يظير وكما ،(1- إلى 1)  بين االلتواء معامل قيمة كانت إذا الطبيعي
 مشكمة توجد ال بأنو القول يمكن ولذلك المدى، ىذا ضمن كانت المتغيرات لجميع االلتواء معامل
 .البحث لبيانات الطبيعي بالتوزيع تتعمق حقيقية

 

 (7الجدول )
 قيم معامل االلتواء

 معامل االلتواء المتغير
معدوا التقارير  المستثمرين معدوا التقارير

 والمستثمرين
 16177 -161,0 163,1 االستدامةاالفصاح عن تقارير 
 161,1 16000 -161,0 اإلفصاحات العامة

 16110 -16173 16331 اإلفصاحات المعيارية
 -16011 16131 16307 األداء االقتصادي

 -16100 -,,161 ,1600 األداء البيئي
 ,1611 -163,0 ,1600 األداء االجتماعي 

 16017 160,7 161,7 ترشيد قرار االستثمار
 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل االحصائي

 :التاليين (,( و ),) ويمكن توضيح ذلك في ضوء الشكمين   
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 : قياس متغيرات الدراسة3/2/2

 أواًل: المتغير المستقل )اإلفصاح عن تقارير االستدامة(
كعنصر أساسي في تحديد مؤشرات المتغير المستقل  (GRI) تم اإلعتماد عمى مؤشرات  

والتي تضمنت نوعين من اإلفصاح عام ومعياري، فضاًل عن إجراء بعض التعديالت لتناسب البيئة 
العراقية، وىذا اإلجراء دعم باستخدام أسموب دلفي إلعطاء موثوقية أعمى لممؤشرات المختارة، كما 

 (.Lin, 2010)(، Etxeberria, et al., 2015) اخرىدراسات  تتالءم معأن عممية تحديد ىذه المؤشرات 
 

 ترشيد قرار االستثمار( ثانيا: المتغير التابع )
( مؤشرات ىي: العوامل المرتبطة بسوق األوراق ,تم تحديد مؤشرات المتغير التابع ب)  

المنشأة، العوامل العوامل المرتبطة بنوعية وخصائص المعمومات، العوامل المرتبطة ببيئة المالية، 
المتعمقة باألسيم المتداولة في سوق األوراق المالية، العوامل المينية والقانونية، عدم تماثل 
المعمومات، التوسع في اإلفصاح عن المعمومات، مالئمة المعمومات لقرار االستثمار والفائدة 

ا أن عممية تحديد ىذه المحققة منيا، الظروف االقتصادية والسياسة لسوق األوراق المالية، كم
 (.Wen,2013(، )0110(، )إبراىيم،,011المؤشرات تتالءم مع دراسات اخرى )عبد الحكيم، 

 
 اختبارات الفروض وتحميل النتائج: 3/2/3
 أواًل: فروض الدراسة  
 :التالية وضالفر  صياغة تم الدراسة، مشكمة تساؤل عن اإلجابة لغرض  
 تقارير عن اإلفصاح حول الدراسة عينة األفراد نظر وجية من معنوي تباين يوجد ال -1

 .االستدامة
 .االستثمار قرار ترشيد حول الدراسة عينة األفراد نظر وجية من معنوي تباين يوجد ال -0
 .االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين معنوي يوجد ارتباط ال -3
 .االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح مكونات بين معنوي ارتباط وجدي ال -0
 في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن المحاسبي فصاحلإل معنوييوجد تأثير  ال -,

 .المالية العراق لألوراق سوق
 :التالية الفرعية وضالفر  ،ا الفرضىذ عن يتفرع  
 سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير العامة لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال -أ

 .المالية العراق لألوراق
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 في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير المعيارية لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال -ب
 .المالية العراق لألوراق

 االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير والمعيارية العامة لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال -ج
 .المالية العراق لألوراق سوق في

 قرار ترشيد في االستدامة لتقارير االقتصادي األداء عن لإلفصاح معنوي تأثير يوجد ال-د
 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار

 االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير البيئي األداء عن لإلفصاح معنوي تأثير يوجد ال -ه
 .المالية العراق لألوراق سوق في

 قرار ترشيد في االستدامة لتقارير االجتماعي األداء عن لإلفصاح معنوي تأثير يوجد ال -و
 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار

 االستدامة لتقارير واالجتماعي والبيئي االقتصادي األداء عن لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال -ز
 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في

  ثانيًا: اختبار فروض الدراسة
 تم اختبار فروض الدراسة عمى النحو التالي:  

 عن اإلفصاح حول الدراسة عينة األفراد نظر وجية من معنوي تباين يوجد الالفرض األول: 
 .االستدامة تقارير

، اإلفصاح عن تقارير االستدامة حول وجية نظر أفراد العينةلمتعرف عمى االختالفات من   
 :(t)( التالي نتائج اختبار 0يظير الجدول )

 (0الجدول )
 اإلفصاح عن تقارير االستدامة لمتوسطات نتائج مؤشرات (t)قيم اختبار 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 القياسي

 قيمة
t 

االحتمالية 
sig الفروق 

اإلفصاح عن تقارير 
 االستدامة

 
 معنوي 1611 06303, 0,,1610 3,,160 0633,7

   d.f (133) p ≤ 0.05 N=134 

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
يتبين من الجدول أعاله وجود فروق معنوية بين المتوسطات ألفراد العينة حول اإلفصاح   

، (0633,7)عن تقارير االستدامة، وما يؤكده ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي ليذا المتغير إذ بمغت 
يوجد تباين من وجية نظر األفراد عينة الدراسة  )، وىذا يعني فرضالوىذه النتيجة تؤكد رفض 

، مما يدل عمى أن أفراد العينة لدييم وجيات نظر متباينة (حول اإلفصاح عن تقارير االستدامة
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حول أىمية اإلفصاح عن تقارير االستدامة ولكنيا تصب في أتجاه واحد وىو التأكيد عمى أن 
 الفقرات المتضمنة في النموذج المقترح ممثمة لتقارير االستدامة.

ترشيد قرار  حول الدراسة عينة األفراد نظر وجية من معنوي تباين يوجد الالفرض الثاني: 
 .االستثمار

، يظير حول ترشيد قرار االستثمارلمتعرف عمى االختالفات من وجية نظر أفراد العينة   
 :(t)( التالي نتائج اختبار ,الجدول )

 (,الجدول )
 حول ترشيد قرار االستثمار لمتوسطات نتائج مؤشرات (t)قيم اختبار 

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 القياسي

 قيمة
t 

االحتمالية 
sig الفروق 

 معنوي 1.11 0.0,3, 1.10,11 ,,1.00 0.3731 ترشيد قرار االستثمار

   d.f (133) p ≤ 0.05 N=134 

 .المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
حول ترشيد قرار وجود فروق معنوية بين المتوسطات ألفراد العينة  (,)يتبين من الجدول   

، وىذه (0.3731)، وما يؤكده ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي ليذا المتغير إذ بمغت االستثمار
يوجد تباين من وجية نظر األفراد عينة الدراسة حول  )، وىذا يعني فرضالالنتيجة تؤكد رفض 

يدل عمى أن أفراد العينة لدييم وجيات نظر متباينة حول ترشيد قرار  مما (.ترشيد قرار االستثمار
االستثمار ولكنيا تصب في أتجاه واحد وىو التأكيد عمى أن الفقرات المتضمنة في النموذج 

 المقترح ممثمة لمؤشرات ترشيد قرار االستثمار.
 قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين معنوي ارتباطوجد ي ال :الفرض الثالث

 .االستثمار
 عن اإلفصاح بين االرتباط عالقة وقوة طبيعة لتحديد الفرضىذه  بصياغة الباحثة قامت  

 باستخدام إجرائو تم الذي اإلحصائي التحميل أظير ولقد .االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير
 :التالي( 11) جدولال في موضح ىو كما العالقة بيذه الخاصة النتائج بيرسون ارتباط معامل

 (11) الجدول
 عالقة االرتباط بين اإلفصاح عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثمار

 المتغيرات
 ترشيد قرار االستثمار

 معدوا التقارير والمستثمر المستثمرين معدوا التقارير
 **16007 **,1677 **16,10 االفصاح عن تقارير االستدامة

 1611مستوى معنوية ** معنوي عند 
  المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
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 :يمي ما (11) الجدول من ويتضح
 عند االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -1

 .التقاريرلمعدوا بالنسبة  (16,10) ارتباط بمعامل (1611) معنوية مستوى
 عند االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -0

 .لممستثمرين بالنسبة (,1677) ارتباط بمعامل( 1611) معنوية مستوى
 عند االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -3

 .معاً  لمعدوا التقارير والمستثمرينبالنسبة  (16007) ارتباط بمعامل( 1611) معنوية مستوى
 بين معنوي ارتباطوجد ي ) أنو يعني وىذا، الفرض رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء 
 .  ( االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح

 قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح مكونات بين معنوي ارتباط وجدي الالفرض الرابع:  
 .االستثمار

 وترشيد مكونات اإلفصاح عن تقارير االستدامة بين االرتباط عالقة وقوة طبيعة لتحديد  
االساسية مكونات تقارير االستدامة  عالقة االرتباط بين بتحميل الباحثة قامت، االستثمار قرار

ومن ثم تحميل أبعاد اإلفصاحات المعيارية ) األداء االقتصادي و  )اإلفصاحات العامة والمعيارية(
 يمي: ىو موضح فيما األداء البيئي واألداء االجتماعي( وكما

 عالقة االرتباط بين اإلفصاحات العامة والمعيارية وترشيد قرار االستثمار -1
 الخاصة النتائج بيرسون ارتباط معامل باستخدام إجرائو تم الذي اإلحصائي التحميل أظير  

 ( ما يمي:11) جدولال في موضح ىو كما العالقة بيذه
 (11) الجدول

 عالقة االرتباط بين اإلفصاحات العامة والمعيارية وترشيد قرار االستثمار

 المتغيرات
 ترشيد قرار االستثمار

 والمستثمر وا التقاريرمعد ينالمستثمر  معدوا التقارير
 **,1670 **16711 **,1673 اإلفصاحات العامة
 **16001 **167,0 **16,11 اإلفصاحات المعيارية

 1611** معنوي عند مستوى معنوية 
 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 :يمي ما الجدول من يتضح   
 عند االستثمار قرار ترشيدوالمعيارية مع  العامة اإلفصاحات بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -

 تمثل المعيارية اإلفصاحات أن يتضح كما، لمعدوا التقاريربالنسبة ( 1611) معنوية مستوى
عالقة  يمييا(، 16,11) ارتباط بمعامل ترشيد قرار االستثمارب ارتباطاً  المتغيرات أعمى

 (. ,1673) ارتباط بمعامل االستثمار قرار ترشيداإلفصاحات العامة ب
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 عند االستثمار قرار ترشيد مع المعياريةو  العامة اإلفصاحات بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -
 أعمى تمثل المعيارية اإلفصاحات أن يتضح كما، لممستثمرينبالنسبة ( 1611) معنوية مستوى

عالقة اإلفصاحات  يمييا(، 167,0) ارتباط بمعامل ترشيد قرار االستثمارب ارتباطاً  المتغيرات
 (. 16711) ارتباط بمعامل االستثمار قرار ترشيدالعامة ب

 عند االستثمار قرار ترشيدمع  المعياريةو  العامة اإلفصاحات بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -
 اإلفصاحات أن يتضح كما، لمعدوا التقارير والمستثمرينبالنسبة  (1611) معنوية مستوى

 يمييا(، 16001) ارتباط بمعامل االستثمارترشيد قرار ب ارتباطاً  المتغيرات أعمى تمثل المعيارية
 (.,1670) ارتباط بمعامل االستثمار قرار ترشيدعالقة اإلفصاحات العامة ب

 اإلفصاحات المعيارية وترشيد قرار االستثمارأبعاد عالقة االرتباط بين  -2
 الخاصة النتائج بيرسون ارتباط معامل باستخدام إجرائو تم الذي اإلحصائي التحميل أظير   

 ما يمي:وك( 10) جدولال في موضح ىو كما العالقة بيذه
 (10جدول )ال

 عالقة االرتباط بين أبعاد اإلفصاحات المعيارية وترشيد قرار االستثمار

 المتغيرات
 ترشيد قرار االستثمار

 معدوا التقارير والمستثمرين مستثمرين معدوا التقارير
 **16710 **,16,0 **16000 اإلفصاح عن األداء االقتصادي
 **,1601 **167,1 **160,3 اإلفصاح عن األداء البيئي

 **167,7 **0,,16 **160,0 اإلفصاح عن األداء االجتماعي
 1611** معنوي عند مستوى معنوية 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
 :يمي ما الجدول من ويتضح  
 عند االستثمار قرار ترشيدالمعيارية مع  اإلفصاحاتأبعاد  بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -

 عن األداء البيئي إلفصاحا أن يتضح حيث، لمعدوا التقارير( بالنسبة 1611) معنوية مستوى
عالقة  يميو(، 160,3) ارتباط بمعامل ترشيد قرار االستثمارب ارتباطاً  المتغيرات أعمى مثلي

، واخيرًا (160,0) ارتباط بمعامل االستثمار قرار ترشيداالجتماعي باإلفصاح عن االداء 
 . (16000عالقة االفصاح عن االداء االقتصادي بترشيد قرار االستثمار بمعامل ارتباط )

 عند االستثمار قرار ترشيد المعيارية مع اإلفصاحاتأبعاد  بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -
 عن األداء البيئي إلفصاحا أن يتضح حيث، لممستثمرين( بالنسبة 1611) معنوية مستوى

عالقة  يميو(، 167,1) ارتباط بمعامل ترشيد قرار االستثمارب ارتباطاً  المتغيرات أعمى مثلي
، واخيرًا (0,,16) ارتباط بمعامل االستثمار قرار ترشيدباإلفصاح عن االداء االجتماعي 

 .(,16,0قرار االستثمار بمعامل ارتباط )عالقة االفصاح عن االداء االقتصادي بترشيد 
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 عند االستثمار قرار ترشيدمع المعيارية  اإلفصاحاتأبعاد  بين إيجابي معنوي ارتباط وجود -
عن  اإلفصاح أن يتضح حيث، لمعدوا التقارير والمستثمرين( بالنسبة 1611) معنوية مستوى

(، ,1601) ارتباط بمعامل قرار االستثمارترشيد ب ارتباطاً  المتغيرات أعمى مثلي األداء البيئي
، (167,7) ارتباط بمعامل االستثمار قرار ترشيدعالقة اإلفصاح عن االداء االجتماعي ب يميو

واخيرًا عالقة االفصاح عن االداء االقتصادي بترشيد قرار االستثمار بمعامل ارتباط 
(16710). 

 ارتباطوجد ي الرابع وىذا يعني أنو ) الفرض رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
 (.االستثمار قرار وترشيد االستدامة تقارير عن اإلفصاح مكونات بين معنوي

 قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن المحاسبي إلفصاحيوجد تأثير معنوي ل الالفرض الخامس: 
 .المالية ألوراقالعراق ل سوق في االستثمار

 :التالية الفرعية وضالفر  ،ا الفرضىذ عن يتفرع  
 سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير العامة لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال-أ

 .المالية العراق لألوراق
 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرالفرض فمقد  افيما يخص ىذ  

 ( ما يمي:,1( و )10( و )13) ولاالجد
 

 (13) الجدول
 قرار االستثمار رشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات العامة لتقارير االستدامة عمى ت 

 بالنسبة لمعدوا التقارير  
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

 ات العامةاإلفصاح
 تقارير االستدامةل

036107 
(16111) 

,6101 
(16111) 

1673, 16,01 16,07 

 الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.المصدر: من إعداد 
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
(، وىي معنوية عند مستوى 036107) (F)االنحدار، حيث بمغت قيمة  ثبوت معنوية نموذج -1

 . (1611)معنوية 
حيث  امة والحد الثابت،ثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاحات العامة عن تقارير االستد -0

عند مستوى معنوية  (6101,)لإلفصاحات العامة عن تقارير االستدامة  (T) بمغت قيمة
(1611).  
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جابي لإلفصاحات العامة عن ، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إي(,1673) (β)بمغت قيمة  -3
، عند مستوى معنوية (,1673)االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار  تقارير

عن تقارير االستدامة تؤثر بدرجة ايجابية كبيرة  إلفصاحات العامةان اك يتضح بوبذل (1611)
 .  وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار

R))بمغت قيمة  -0
العامة عن تقارير  تإلفصاحاا، مما يدل عمى أن (16,01)المعدلة  2

  .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%0,)تفسر ما نسبتو االستدامة 
   
 (10) الجدول

 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات العامة لتقارير االستدامة عمى  
 بالنسبة لممستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

 ات العامةاإلفصاح
 تقارير االستدامةل

,063,7 
(16111) 

760,7 
(16111) 

16711 160,7 16,1, 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
، وىي معنوية عند مستوى (063,7,) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
والحد الثابت، حيث  االستدامة اإلفصاحات العامة عن تقاريرثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

عند مستوى معنوية  (760,7) إلفصاحات العامة عن تقارير االستدامةل (T)بمغت قيمة 
(1611)1  

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاحات العامة عن (16711) (β)بمغت قيمة  -3
، عند مستوى معنوية (16711)تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار 

إلفصاحات العامة عن تقارير االستدامة تؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وبذلك يتضح بان ا (1611)
 وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.

R))بمغت قيمة  -0
إلفصاحات العامة عن تقارير ا، مما يدل عمى أن (160,7)المعدلة  2

 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%0,67 )تفسر ما نسبتواالستدامة 
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 (,1) الجدول
 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات العامة لتقارير االستدامة عمى  

 عدوا التقارير والمستثمرينمبالنسبة ل 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

 ات العامةاإلفصاح
 تقارير االستدامةل

1076003 
(16111) 

106130 
(16111) 

1670, 16,00 16,07 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
، وىي معنوية عند مستوى (1076003) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

   .(1611)معنوية 
والحد الثابت، حيث  اإلفصاحات العامة عن تقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

عند مستوى معنوية ( 106130) إلفصاحات العامة عن تقارير االستدامةل (T)بمغت قيمة 
(1611) .    

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاحات العامة عن (,1670 ) (β)بمغت قيمة  -3
، عند مستوى معنوية (,1670) تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار

إلفصاحات العامة عن تقارير االستدامة تؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وبذلك يتضح بان ا (1611)
 وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.

إلفصاحات العامة عن تقارير ا، مما يدل عمى أن (16,00)المعدلة  R2))بمغت قيمة  -0
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%060,)تفسر ما نسبتواالستدامة 

 تأثير يوجد ) أنو يعني وىذا، الفرعي ىذا الفرض رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
العراق  سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن العامة لإلفصاحات معنوي
   (.المالية لألوراق

 في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير المعيارية لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال-ب
 .المالية العراق لألوراق سوق

 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرفمقد  فرضالفيما يخص ىذا   
 يمي:( ما 10( و )17( و ),1) ولاالجد
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 (,1جدول )ال  
 قرار االستثمارترشيد  نتائج تحميل تأثير اإلفصاحات المعيارية لتقارير االستدامة عمى 

 بالنسبة لمعدوا التقارير  
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

 ات المعياريةاإلفصاح
 تقارير االستدامةل

3316,,1 
(16111) 

106100 
(16111) 

16,11 1600, 16007 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
، وىي معنوية عند مستوى (3316,,1) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
عن تقارير االستدامة والحد الثابت، حيث  معياريةالثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاحات  -0

عند مستوى معنوية ( 106100) عن تقارير االستدامةمعيارية إلفصاحات الا (T)بمغت قيمة 
(1611).  

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاحات المعيارية (16,11 ) (β)بمغت قيمة  -3
عند مستوى  (،16,11)عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار 

إلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة تؤثر بدرجة ح بان اوبذلك يتض (1611)معنوية 
 االستثمار.ايجابية كبيرة وذات أىمية في ترشيد قرار 

R)) بمغت قيمة -0
إلفصاحات المعيارية عن تقارير ا، مما يدل عمى أن (,1600) المعدلة 2

 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%,006)تفسر ما نسبتو االستدامة 
 (17جدول )ال    

 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات المعيارية لتقارير االستدامة عمى  
 بالنسبة لممستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

 ات المعياريةاإلفصاح
 تقارير االستدامةل

016,01 
(16111) 

06,73 
(16111) 

167,0 16,,0 16,,, 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
، وىي معنوية عند مستوى (016,01) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
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عن تقارير االستدامة والحد الثابت، حيث  معياريةالثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاحات  -0
عند مستوى معنوية ( 06,73) إلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامةل (T)بمغت قيمة 

(1611). 
، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاحات المعيارية عن (167,0) (β)بمغت قيمة  -3

، عند مستوى معنوية (167,0)تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار
بدرجة ايجابية إلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة تؤثر وبذلك يتضح بان ا (1611)

 كبيرة وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.
R))بمغت قيمة  -0

إلفصاحات المعيارية عن تقارير ا، مما يدل عمى أن (0,,16) المعدلة 2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%60,,)تفسر ما نسبتواالستدامة 

 
 (10جدول )ال

 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات المعيارية لتقارير االستدامة عمى  
 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

 ات المعياريةاإلفصاح
 تقارير االستدامةل

31,60,1 
(16111) 

176073 
(16111) 

16001 1671, 16710 

 من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي. المصدر:
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين 

، وىي معنوية عند مستوى (31,60,1) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1
  .(1611)معنوية 

ثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة والحد الثابت، حيث  -0
عند مستوى معنوية ( 176073) إلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامةل (T)بمغت قيمة 

(1611)    . 
المعيارية عن ، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاحات (16001) (β)بمغت قيمة  -3

، عند مستوى معنوية (16001) تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار
وبذلك يتضح بان اإلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة تؤثر بدرجة ايجابية  (1611)

 كبيرة وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.
R))بمغت قيمة  -0

إلفصاحات المعيارية عن تقارير ا، مما يدل عمى أن (,1671) المعدلة 2
  .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%,716)تفسر ما نسبتواالستدامة 
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 تأثير يوجد ) أنو يعني وىذا، الفرعي الفرض اىذ رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
العراق  سوقر في االستثما قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن المعيارية لإلفصاحات معنوي
 .(المالية لألوراق

 
 قرار ترشيد في االستدامة لتقارير والمعيارية العامة لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال-ج

 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار
 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرفمقد  فيما يخص ىذا الفرض  

 ( ما يمي:01( و )01( و ),1رقم ) ولاالجد
 

 (,1جدول )ال  
 قرار االستثمار ترشيدالعامة والمعيارية لتقارير االستدامة عمى نتائج تحميل تأثير اإلفصاحات  

 بالنسبة لمعدوا التقارير  
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

ات العامة   اإلفصاح
  اإلفصاحات المعيارية

1,,6117 
(16111) 

160,3(163,7) 
16,7,(16111) 

16170 
16,7, 

16000 1600, 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
 : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
، وىي معنوية عند (1,,6117) (F)المتعدد، حيث بمغت قيمة  ثبوت معنوية نموذج االنحدار -1

  .(1611)مستوى معنوية 
( T)والحد الثابت، حيث بمغت قيمة اإلفصاحات المعيارية ثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

، بينما لم يثبت معنوية معامالت 1611عند مستوى معنوية ( ,16,7) المعياريةإلفصاحات ل
 انحدار اإلفصاحات العامة والحد الثابت. 

ثبتت معنوية تأثير اإلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار عند  -3
بينما ثبت أن تأثير اإلفصاحات  (،,16,7) (β) ، كما بمغت قيمة(1611)مستوى معنوية 

غير معنوي، وبذلك يتضح أن  العامة عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار
 ترشيد قرار االستثمار.  في  وأىمية المعيارية عن تقارير االستدامة أكثر تأثيراً اإلفصاحات 

R))بمغت قيمة  -0
اإلفصاحات  –المتغيرات المستقمة معًا ، مما يدل عمى أن (16000)المعدلة  2

من التغيرات التي تحدث في مستويات ترشيد  (%0060)تفسر ما نسبتو -العامة والمعيارية
%( أما في دخول 0,ألنو في حالة اإلفصاحات العامة فسرت ما نسبتو ) قرار االستثمار،
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%( مما يعني أن اإلفصاحات المعيارية تفسر 0060اإلفصاحات المعيارية زادت النسبة إلى )
  . رار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في مستويات ترشيد ق %(0060ما نسبتو )

 (01جدول )ال  
 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات  العامة والمعيارية لتقارير االستدامة عمى  

 بالنسبة لممستثمرين 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

ات العامة   اإلفصاح
  اإلفصاحات المعيارية

006,71 
(16111) 

06000(1611,) 
060,,(16111) 

16337 
16,10 

16,17 16,01 

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
  ويتبين من الجدول السابق ما يمي:   
، وىي معنوية عند (006,71) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار المتعدد، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)مستوى معنوية 
والحد الثابت، حيث بمغت قيمة اإلفصاحات العامة والمعيارية ثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

(T )كما بمغت قيمة (1611) عند مستوى معنوية( 06000)إلفصاحات المعيارية ل ،(T) 
 . (1611)عند مستوى معنوية  (,,060)إلفصاحات المعياريةل

والمعيارية عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار ثبتت معنوية تأثير اإلفصاحات العامة  -3
 (16,10)لإلفصاحات المعيارية (β)، حيث بمغت قيمة (1611) االستثمار عند مستوى معنوية

اإلفصاحات ، وبذلك يتضح أن (16337لإلفصاحات العامة ) β))في حين بمغت قيمة 
 ترشيد قرار االستثمار. وأىمية في المعيارية عن تقارير االستدامة أكثر تأثيرًا 

R))بمغت قيمة  -0
اإلفصاحات  –المتغيرات المستقمة معًا مما يدل عمى أن ، (16,17) المعدلة 2

من التغيرات التي تحدث في مستويات ترشيد  (%167,)تفسر ما نسبتو -العامة والمعيارية
أما في دخول %( 0,67ألنو في حالة اإلفصاحات العامة فسرت ما نسبتو )قرار االستثمار، 

%( مما يعني أن اإلفصاحات المعيارية تفسر 167,اإلفصاحات المعيارية زادت النسبة إلى )
  . من التغيرات التي تحدث في مستويات ترشيد قرار االستثمار %(11ما نسبتو )

 (01جدول )ال
 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاحات  العامة والمعيارية لتقارير االستدامة عمى  

 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

ات العامة   اإلفصاح
  اإلفصاحات المعيارية

1,,6,00 
(16111) 

06107(16103) 
,63,0(16111) 

161,7 
16717 

16710 16717 

 .اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل 
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  ويتبين من الجدول السابق ما يمي:   
، وىي معنوية عند (1,,6,00) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار المتعدد، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)مستوى معنوية 
( T)والحد الثابت، حيث بمغت قيمة اإلفصاحات المعيارية ثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

، بينما لم يثبت معنوية معامالت (1611)عند مستوى معنوية (63,0,) المعياريةإلفصاحات ل
 انحدار اإلفصاحات العامة والحد الثابت. 

اإلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار عند  ثبتت معنوية تأثير -3
اإلفصاحات (، بينما ثبت أن تأثير 16717) (β) ، كما بمغت قيمة(1611)مستوى معنوية 

 ستثمار غير معنوي، وبذلك يتضح أنالعامة عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار اال
 ترشيد قرار االستثمار.  وأىمية في اإلفصاحات المعيارية عن تقارير االستدامة أكثر تأثيرًا 

R))بمغت قيمة  -0
اإلفصاحات  –المتغيرات المستقمة معًا مما يدل عمى أن ، (16710) المعدلة 2

من التغيرات التي تحدث في مستويات ترشيد ( %7160)تفسر ما نسبتو -العامة والمعيارية
%( أما في دخول 060,ألنو في حالة اإلفصاحات العامة فسرت ما نسبتو )قرار االستثمار، 

%( مما يعني أن اإلفصاحات المعيارية تفسر 7160اإلفصاحات المعيارية زادت النسبة إلى )
  . من التغيرات التي تحدث في مستويات ترشيد قرار االستثمار %(1060نسبتو )ما 

 أنو يعني وىذا، بشكل جزئي الفرعي الفرض اىذ رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
بينما ال  االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن المعيارية لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد)

 سوق في لإلفصاحات العامة عن تقارير االستدامة في ترشيد قرار االستثمار معنوييوجد تأثير 
 .(المالية العراق لألوراق

 قرار ترشيد في االستدامة لتقارير االقتصادي األداء عن لإلفصاح معنوي تأثير يوجد ال-د
 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار

 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرفمقد  فيما يخص ىذا الفرض  
 ( ما يمي:00( و )03( و )00) ولاالجد

 (00جدول )ال
 قرار االستثمار ترشيدلتقارير االستدامة عمى ير اإلفصاح عن األداء االقتصادي نتائج تحميل تأث 

 بالنسبة لمعدوا التقارير 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االقتصادي

1,16070 
(16111) 

106003 
 (16111) 

16000 
 

16,00 16,0, 

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
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  ويتبين من الجدول السابق ما يمي:   
، وىي معنوية عند مستوى (1,16070) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

 .(1611)معنوية 
والحد  اإلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

( 106003) إلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامةل (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 
  .(1611)عند مستوى معنوية 

ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء  ، وىو(16000) (β)بمغت قيمة  -3
، عند (16000) االقتصادي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار

تقارير  وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء االقتصادي في (1611)مستوى معنوية 
 قرار االستثمار. ؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في ترشيداالستدامة ي

R))بمغت قيمة  -0
تقارير ألداء االقتصادي لإلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (16,00) المعدلة 2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%060,)يفسر ما نسبتو االستدامة 

 
 (03جدول )ال

 قرار االستثمارترشيد  نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامة عمى 
 بالنسبة لممستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

عن األداء  اإلفصاح
 االقتصادي

316,,1 
(16111) 

,6,,0 
 (16111) 

16,0, 
 

16333 16300 

 .إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة 
  ويتبين من الجدول السابق ما يمي:   
، وىي معنوية عند مستوى (316,,1) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
والحد  اإلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

( 0,,6,) إلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامةل (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 
     .(1611)عند مستوى معنوية 

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (,16,0 ) (β)بمغت قيمة  -3
عند  (،,16,0)االقتصادي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار 

وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء االقتصادي في تقارير  (1611)مستوى معنوية 
 ترشيد قرار االستثمار.االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في 
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R))بمغت قيمة  -0
تقارير ألداء االقتصادي لاإلفصاح عن امما يدل عمى أن ( 16333)المعدلة  2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%3363)يفسر ما نسبتو االستدامة 

 
 (00جدول )ال

 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامة عمى  
 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

عن األداء  اإلفصاح
 االقتصادي

101،701 
(16111) 

1160,, 
 (16111) 

16710 
 

16,10 16,1, 

 .من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي المصدر:
  ما يمي:  السابقويتبين من الجدول 

وىي معنوية عند مستوى  (،1016701) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1
 .(1611)معنوية 

والحد  االستدامةاإلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير ثبوت معنوية معامالت انحدار  -0
( ,,1160) إلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامةل (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 

  .    (1611)عند مستوى معنوية 
وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء  (،16710) (β)بمغت قيمة  -3

عند  (،16710) االقتصادي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار
وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء االقتصادي في تقارير  (1611)مستوى معنوية 

 رشيد قرار االستثمار.االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في ت
R))بمغت قيمة  -0

تقارير ألداء االقتصادي لإلفصاح عن اا، مما يدل عمى أن (16,10)المعدلة  2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%160,)يفسر ما نسبتو االستدامة 

 تأثير يوجد)  أنو يعني وىذا، الفرعي الفرض اىذ رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
 سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير االقتصادي األداء عن لإلفصاح معنوي

 .(المالية العراق لألوراق
 االستثمار قرار ترشيد في االستدامة لتقارير البيئي األداء عن لإلفصاح معنوي تأثير يوجد ال-ه
 .المالية العراق لألوراق سوق في
 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرفمقد  الفرض افيما يخص ىذ  

 ( ما يمي:31( و ),0( و )00) ولاالجد
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 (,0جدول )ال
 قرار االستثمارترشيد  نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامة عمى 

 بالنسبة لمعدوا التقارير 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 البيئي

011603, 
(16111) 

106170 
 (16111) 

160,3 
 

16701 16700 

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
  ويتبين من الجدول السابق ما يمي:   
وىي معنوية عند مستوى  (،,011603) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

 .(1611)معنوية 
والحد الثابت،  اإلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

عند مستوى ( 106170) إلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامةل (T)حيث بمغت قيمة 
  .(1611)معنوية 

وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (، 160,3) (β)بمغت قيمة  -3
، عند مستوى (160,3)البيئي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار 

وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء البيئي في تقارير االستدامة يؤثر  (1611)معنوية 
 قرار االستثمار.بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في ترشيد 

R))بمغت قيمة  -3
تقارير األداء البيئي لإلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (16701)المعدلة  2

 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%7061)يفسر ما نسبتواالستدامة 
 (,0جدول )ال

 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامة عمى  
 بالنسبة لممستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

عن األداء  اإلفصاح
 البيئي

006110 
(16111) 

,61,, 
 (16111) 

167,1 
 

16,70 16,7, 

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
وىي معنوية عند مستوى (، 006110) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

 .(1611)معنوية 
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والحد الثابت،  اإلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0
عند مستوى ( ,,61,)إلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامةل (T)حيث بمغت قيمة 

 . (1611)معنوية 
، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (167,1) (β)بمغت قيمة  -3

، عند مستوى (167,1) البيئي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار
االستدامة يؤثر وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء البيئي في تقارير  (1611)معنوية 

 بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.
R))بمغت قيمة  -0

تقارير األداء البيئي لإلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (16,70)المعدلة  2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%760,)  يفسر ما نسبتواالستدامة 

 
 (07) الجدول

 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامة عمى  
 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

عن األداء  اإلفصاح
 البيئي

0,1601, 
(16111) 

1,61,0 
 (16111) 

1601, 
 

16,,0 16,,0 

 .إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من 
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند مستوى (,0,1601) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
والحد الثابت،  اإلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

عند مستوى ( 1,61,0)إلفصاح عن األداء البيئي لتقارير االستدامة ل (T)حيث بمغت قيمة 
 .(1611)معنوية 

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (,1601) (β)بمغت قيمة  -3
، عند مستوى (,1601)البيئي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار

وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء البيئي في تقارير االستدامة يؤثر  (1611)معنوية 
 بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.

R))بمغت قيمة  -0
تقارير األداء البيئي لإلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (0,,16) المعدلة 2

 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%60,,)يفسر ما نسبتو االستدامة 
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 تأثير يوجد ) أنو يعني وىذا، الفرعي الفرض اىذ رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
العراق  سوق في ماراالستث قرار ترشيد في االستدامة لتقارير البيئي األداء عن لإلفصاح معنوي
 (.المالية لألوراق

 قرار ترشيد في االستدامة لتقارير االجتماعي األداء عن لإلفصاح معنوي تأثير يوجد ال -و
 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار

 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرفمقد  ا الفرضفيما يخص ىذ  
 ( ما يمي:31( و ),0( و )00) ولاالجد
 

 (00جدول )ال
 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامة عمى  

 بالنسبة لمعدوا التقارير  
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االجتماعي

10063,, 
(16111) 

136,10 
 (16111) 

160,0 
 

16700 1670, 

 .الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من إعداد 
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند مستوى (,,10063) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
والحد  اإلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

( 136,10) إلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامةل (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 
   .(1611)عند مستوى معنوية 

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (160,0) (β)بمغت قيمة  -3
، عند (160,0)االجتماعي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار 

وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء االجتماعي في تقارير  (1611)مستوى معنوية 
 ترشيد قرار االستثمار.االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في 

R))بمغت قيمة  -0
تقارير األداء االجتماعي لإلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (16700)المعدلة 2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في ( %7060)يفسر ما نسبتو االستدامة 
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 (,0جدول )ال
 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامة عمى  

 بالنسبة لممستثمرين  
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االجتماعي

0,6101 
(16111) 

,6711 
 (16111) 

16,,0 
 

1601, 1600, 

 .إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة 
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند (0,6101) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار المتعدد، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)مستوى معنوية 
والحد  اإلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامةثبوت معنوية معامالت انحدار  -0

(، 6711,) إلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامةل (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 
 .(1611)عند مستوى معنوية 

، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (16,,0) (β)بمغت قيمة  -3
، عند (0,,16)االجتماعي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار بمعامل مسار 

وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء االجتماعي في تقارير  (1611)مستوى معنوية 
 ترشيد قرار االستثمار.االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في 

R))بمغت قيمة  -0
تقارير األداء االجتماعي لإلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (,1601) المعدلة 2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في  (%,016)يفسر ما نسبتواالستدامة 

 (31) الجدول
 قرار االستثمار ترشيدنتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامة عمى  

 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين  
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االجتماعي

17,67,0 
(16111) 

1360,, 
 (16111) 

167,7 
 

16,,, 16,70 

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند مستوى (17,67,0) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار، حيث بمغت قيمة  -1

  .(1611)معنوية 
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والحد  لتقارير االستدامةاإلفصاح عن األداء االجتماعي ثبوت معنوية معامالت انحدار  -0
( ,,1360) إلفصاح عن األداء االجتماعي لتقارير االستدامةل (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 

   .(1611)عند مستوى معنوية 
، وىو ما يعني وجود تأثير معنوي إيجابي لإلفصاح عن األداء (167,7) (β)بمغت قيمة  -3

، عند مستوى (167,7)االستثمار بمعامل مساراالجتماعي لتقارير االستدامة عمى ترشيد قرار 
وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن األداء االجتماعي في تقارير االستدامة يؤثر  (1611)معنوية 

 بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في ترشيد قرار االستثمار.
R))بمغت قيمة  -0

تقارير لاألداء االجتماعي إلفصاح عن ا، مما يدل عمى أن (,,,16)المعدلة  2
 .ترشيد قرار االستثمارمن التغيرات التي تحدث في ( %,6,,)يفسر ما نسبتو االستدامة 

يوجد تأثير  )، وىذا يعني أنو الفرض الفرعي ىذا وبناء عمى النتائج السابقة يتضح رفض  
 سوق في ترشيد قرار االستثمار فيلتقارير االستدامة ألداء االجتماعي إلفصاح عن ال معنوي

   (.المالية العراق لألوراق
 لتقارير واالجتماعي والبيئي االقتصادي األداء عن لإلفصاحات معنوي تأثير يوجد ال -ز

 .المالية العراق لألوراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة
 في موضح ىو كما اختبارىا نتائج اإلحصائي التحميل أظيرفمقد  ا الفرضفيما يخص ىذ  

 ( ما يمي:33( و )30( و )31) ولاالجد
 (31جدول )ال

نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء  االقتصادي والبيئي واالجتماعي لتقارير االستدامة عمى  
 ترشيد قرار االستثمار

 بالنسبة لمعدوا التقارير   
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االقتصادي

11061,1 
(16111) 

,6011 
(16111) 

16303 
 

16030 16001 

عن األداء  اإلفصاح
 البيئي

 
06,03 

(16110) 
16330   

اإلفصاح عن األداء 
 جتماعياال

 
0603, 

(16117) 
16070   

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند (11061,1) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار المتعدد، حيث بمغت قيمة  -1

   .(1611) مستوى معنوية
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ثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاح عن األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لتقارير  -0
عند ( 6011,) لإلفصاح عن األداء االقتصادي (T)االستدامة والحد الثابت، حيث بمغت قيمة 

عند مستوى  (06,03) لإلفصاح عن األداء البيئي (T)، وبمغت قيمة (1611)مستوى معنوية 
عند ( ,0603) لإلفصاح عن األداء االجتماعي  (T)، في حين بمغت قيمة (1611) معنوية

 . (,161)مستوى معنوية 
ترشيد قرار  فيلتقارير االستدامة والبيئي ثبتت معنوية تأثير اإلفصاح عن األداء االقتصادي  -3

تأثير اإلفصاح عن األداء ، في حين ثبتت معنوية (1611)االستثمار عند مستوى معنوية 
، وتمثمت (,161)ترشيد قرار االستثمار عند مستوى معنوية  فياالجتماعي لتقارير االستدامة 

عمى ترشيد قرار االستثمار في  وأىميتيا األبعاد عمى الترتيب من حيث قوة تأثيرىاتمك 
( 16330، يميو اإلفصاح عن األداء البيئي ) = (β)(16303اإلفصاح عن األداء االقتصادي )

(β) =( 16070اإلفصاح عن األداء االجتماعي ) يرًا يأتي، وأخ(β) =   . 
R))بمغت قيمة  -0

، مما يدل عمى أن اإلفصاح عن األداء االقتصادي والبيئي (16030)المعدلة  2
من التغيرات التي تحدث في  (%0360)واالجتماعي لتقارير االستدامة معًا يفسرون ما نسبتو 

 .مستويات ترشيد قرار االستثمار
 (30جدول )ال 

ستدامة عمى نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء  االقتصادي والبيئي واالجتماعي لتقارير اال 
 ترشيد قرار االستثمار

 بالنسبة لممستثمرين   
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االقتصادي

316,1, 
(16111) 

060,0 
(16117) 

160,1 
 

16,,, 16,1, 

عن األداء  اإلفصاح
 البيئي

 
06700 

(16110) 
1671,   

اإلفصاح عن األداء 
 جتماعياال

 
167,3 

(1611,) 
16100   

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند (,316,1) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار المتعدد، حيث بمغت قيمة  -1

   .(1611)مستوى معنوية 
ثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاح عن األداء االقتصادي والبيئي لتقارير االستدامة والحد  -0

 عند مستوى معنوية (060,0) لإلفصاح عن األداء االقتصادي (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 
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في ، (1611)عند مستوى معنوية  (06700) لإلفصاح عن األداء البيئي( T)بمغت قيمة و  ،(,161)
 .(1611)عند مستوى معنوية ( 167,3) لإلفصاح عن األداء االجتماعي  (T)حين بمغت قيمة 

ترشيد قرار االستثمار  فيثبتت معنوية تأثير اإلفصاح عن األداء االقتصادي لتقارير االستدامة  -3
 واالجتماعي ثبتت معنوية تأثير اإلفصاح عن األداء البيئيكما ، (,161)عند مستوى معنوية 
وتمثمت تمك األبعاد  ،(1611)ترشيد قرار االستثمار عند مستوى معنوية  فيلتقارير االستدامة 

عمى ترشيد قرار االستثمار في اإلفصاح عن  وأىميتيا عمى الترتيب من حيث قوة تأثيرىا
يرًا وأخ، (160,1) (β)صاح عن األداء االقتصادي ، يمييا اإلف(,1671) (β)األداء البيئي 

  .(16100) (β)اإلفصاح عن األداء االجتماعي  يأتي
R))بمغت قيمة  -0

، مما يدل عمى أن اإلفصاح عن األداء االقتصادي والبيئي (,,,16)المعدلة  2
من التغيرات التي تحدث في  (%,6,,)لتقارير االستدامة معًا يفسران ما نسبتوواالجتماعي 

 .مستويات ترشيد قرار االستثمار
 (33جدول )ال  

نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن األداء  االقتصادي والبيئي واالجتماعي لتقارير االستدامة عمى  
 ترشيد قرار االستثمار

 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين   
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

عن األداء  اإلفصاح
 االقتصادي

117617, 
(16111) 

,6013 
 (16111) 

1630, 
 

16700 16731 

عن األداء  اإلفصاح
 البيئي

 
 ,61,1 
 (16111) 

16,73   

اإلفصاح عن األداء 
 جتماعياال

 
16010 

(16117) 
1613,   

 .المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
 ويتبين من الجدول السابق ما يمي:  
، وىي معنوية عند (,117617) (F)ثبوت معنوية نموذج االنحدار المتعدد، حيث بمغت قيمة  -1

     (.1611)مستوى معنوية 
والبيئي لتقارير االستدامة والحد  قتصاديثبوت معنوية معامالت انحدار اإلفصاح عن األداء اال -0

عند مستوى معنوية ( 6013,) قتصاديلإلفصاح عن األداء اال (T)الثابت، حيث بمغت قيمة 
عند مستوى معنوية ( 61,1,) بيئيللإلفصاح عن األداء ا (T)بمغت قيمة و ، (1611)
، عند مستوى (16010االجتماعي ) لإلفصاح عن األداء (T)بمغت قيمة  في حين ،(1611)

 .(1611معنوية )
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 فيلتقارير االستدامة  واالجتماعي ثبتت معنوية تأثير اإلفصاح عن األداء االقتصادي والبيئي -3
عمى الترتيب من  وتمثمت تمك األبعاد ،(1611)ترشيد قرار االستثمار عند مستوى معنوية 

 (β)عمى ترشيد قرار االستثمار في اإلفصاح عن األداء البيئي ا وأىميتيا حيث قوة تأثيرى
اإلفصاح عن  يرًا يأتيوأخ، (,1630)  (β)يصاح عن األداء االقتصاد(، يمييا اإلف16,73)

 .(,1613) (β)األداء االجتماعي 
R))بمغت قيمة  -0

، مما يدل عمى أن اإلفصاح عن األداء االقتصادي والبيئي (16700) المعدلة 2
من التغيرات التي تحدث في مستويات  (%7060)لتقارير االستدامة معًا يفسرون ما نسبتو

 .ترشيد قرار االستثمار
يوجد تأثير  )، وىذا يعني أنو الفرض الفرعي اىذ السابقة يتضح رفضوبناء عمى النتائج     

ترشيد قرار  فيلتقارير االستدامة االجتماعي االقتصادي والبيئي و ألداء إلفصاح عن ال معنوي
   (.االستثمار

قامت الباحثة باختبار الفرض ككل حيث ظيرت  الفرض الخامس ولزيادة التأكد من صحة  
 ( ما يمي:,3( و ),3( و )30) ولاالجد في موضح ىو كما اإلحصائي التحميلنتائج 

 (30الجدول )
 نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار 

 بالنسبة لمعدوا التقارير 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

اإلفصاح عن تقارير 
 االستدامة

3116,3, 
(16111) 

1763,, 
(16111) 

16,10 16011 16010 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
  : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
 مستوى عند معنوية وىي(، ,3116,3) (F) قيمة بمغت حيث، االنحدار نموذج معنوية ثبوت -1

 (.1611) معنوية
 قيمة بمغت حيث، الثابت والحد االستدامة تقارير عن اإلفصاح انحدار معامالت معنوية ثبوت -0

(T) (1611) معنوية مستوى عند( ,,1763) االستدامة تقارير عن لإلفصاح   . 
 تقارير عن لإلفصاح إيجابي معنوي تأثير وجود يعني ما وىو، (16,10) (β) قيمة بمغت -3

 (1611) معنوية مستوى عند، (16,10) مسار بمعامل االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة
وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن تقارير االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في 

 ترشيد قرار االستثمار.
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R) قيمة بمغت -0
2

 تفسر االستدامة تقارير عن لإلفصاح أن عمى يدل مما،  (16011) المعدلة (
 .االستثمار قرار ترشيد في تحدث التي التغيرات من( %0161) نسبتو ما

 (,3الجدول )
 نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار 

 بالنسبة لممستثمرين 
F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير

2
 R

2
 

اإلفصاح عن تقارير 
 االستدامة

,16,70 
(16111) 

,6,7, 
(16111) 

1677, 16,,0 16,11 

 المصدر: من إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.
  : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
 مستوى عند معنوية وىي(، 16,70,) (F) قيمة بمغت حيث، االنحدار نموذج معنوية ثبوت -1

 (. 1611) معنوية
 قيمة بمغت حيث، الثابت والحد االستدامة تقارير عن اإلفصاح انحدار معامالت معنوية ثبوت -0

(T) (1611) معنوية مستوى عند (,6,7,) االستدامة تقارير عن لإلفصاح    . 
 تقارير عن لإلفصاح إيجابي معنوي تأثير وجود يعني ما وىو (,1677) (β)قيمة بمغت -3

 (1611) معنوية مستوى عند،  (,1677) مسار بمعامل االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة
وبذلك يتضح بان اإلفصاح عن تقارير االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في 

 ترشيد قرار االستثمار.
R) المعدلة قيمة بمغت -0

2
 ما تفسر االستدامة تقارير عن لإلفصاح أن عمى يدل مما، (0,,16) (

 .االستثمار قرار ترشيد في تحدث التي التغيرات من (%60,,) نسبتو
 
 (,3الجدول )

 نتائج تحميل تأثير اإلفصاح عن تقارير االستدامة عمى ترشيد قرار االستثمار 
 بالنسبة لمعدوا التقارير والمستثمرين 

F (Sig) (Sig) T β Adjusted R المتغير
2

 R
2

 

اإلفصاح عن تقارير 
 االستدامة

3336700 
(16111) 

1060,0 
(16111) 

16007 16710 16717 

 إعداد الباحثة إعتمادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي.المصدر: من 
  : يمي ما السابق الجدول من ويتبين  
 مستوى عند معنوية وىي (3336700)  (F)قيمة بمغت حيث، االنحدار نموذج معنوية ثبوت -1

 . (1611) معنوية
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 قيمة بمغت حيث، الثابت والحد االستدامة تقارير عن اإلفصاح انحدار معامالت معنوية ثبوت -0
(T) (1611) معنوية مستوى عند( 1060,0) االستدامة تقارير عن لإلفصاح    . 

 تقارير عن لإلفصاح إيجابي معنوي تأثير وجود يعني ما وىو (16007) (β) قيمة بمغت -3
 (1611) معنوية مستوى عند، (16007) مسار بمعامل االستثمار قرار ترشيد عمى االستدامة

بان اإلفصاح عن تقارير االستدامة يؤثر بدرجة ايجابية كبيرة وذات أىمية في وبذلك يتضح 
 ترشيد قرار االستثمار.

R) المعدلة قيمة بمغت -0
2

 ما تفسر االستدامة تقارير عن لإلفصاح أن عمى يدل مما، (16710) (
   .االستثمار قرار ترشيد في تحدث التي التغيرات من (%7167) نسبتو

 تأثير يوجد ) أنو يعني وىذا، الخامس الفرض رفض يتضح السابقة النتائج عمى وبناء  
 العراق لألوراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن لإلفصاح معنوي
 .(المالية

 
 
التحقق من صحة فروض الدراسة التي تمت صياغتيا لبيان مدى  ىذا المبحث وتم في  

تأثير اإلفصاح عن تقارير االستدامة سواء كانت إفصاحات عامة أو إفصاحات معيارية في 
من حيث تأثير ترشيد قرار االستثمار، حيث أظيرت نتائج التحميل االحصائي نتائج إيجابية 

 االستثمار. اإلفصاح عن تقارير االستدامة في ترشيد قرار
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ختبار و  التباين بأن البيانات المقدمة في قائمة االستقصاء معبرة عن االفصاح عن تقارير ا 
 االستدامة وترشيد قرار االستثمار.

ات العامة والمعيارية بأبعادىا الثالث كمما زادت مستويات اإلفصاح خمصت الباحثة إلى أنو -0
 كان ليا دور إيجابي فيلتقارير االستدامة، كمما  (األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي)

 ترشيد قرار االستثمار. 
 
    
 

 

 
 خالصة الفصل

باختبار فروض الدراسة، ولتحقيق ذلك فقد تطمب من الباحثة قامت الباحثة في ىذا الفصل  -1
تصميم استمارة استقصاء وتوزيعيا عمى عينة الدراسة )معدوا التقارير والمستثمرين( في 

 .المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
المستقل  دراسة،تم إجراء التحميل الوصفي لموقوف عمى مدى ادراك عينة الدراسة لمتغيرات ال -0

ا ومن ثم مالعالقة بيني ( وتحديدتقارير االستدامة( والتابع )ترشيد قرار االستثماراإلفصاح عن )
واستخدمت الباحثة مكوناتو عمى المتغير التابع، جميع التأكد من وجود تأثير لممتغير المستقل ب
 .(SPSS Ver.22)إلظيار نتائج التحميل االحصائي برنامج 

لإلفصاح عن تقارير االستدامة بمكوناتيا إيجابيًا  تأثيراً  أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي وجود -3
تبار التوزيع الطبيعي لمبيانات )العامة والمعيارية( في ترشد قرار االستثمار بعد أن أثبت إخ
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 النتائج والتوصيات
 النتائجأواًل: 

توصمت الباحثة من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية إلى مجموعة من النتائج توجز أىميا   
 في اآلتي:

 نتائج الدراسة النظرية -أ
 تمبية عمى قدرتيا خالل من وغاياتيا ألىدافيا تحقيقيا فيالمنشآت  ستدامةا يتركز مفيوم -1

 في إمكانيتيا ومدى والمحتممين، الحاليين المصالح وأصحاب المستيمكين ورغبات حاجات
 تحقيقيا عن فضالً  عممياتيا، في واالجتماعية والبيئية االقتصادية العوامل بين الدمج تحقيق
 دون ومن العقالني بالقدر والمادية والبشرية الطبيعية لمموارد واستخداميا والنمو لألرباح
 .الثروات ىذه من االستفادة في القادمة األجيال بحق اإلضرار

ىناك اختالف بين المسؤولية االجتماعية واالستدامة واىم نقاط االختالف ىو إن االستدامة  -2
تركز عمى التوازن بين أبعادىا الثالثة االقتصادية والبيئية واالجتماعية من حيث تأثر المنشأة 

جتماعية عمى األنشطة االجتماعية والخيرية من وتأثيرىا في المجتمع، بينما تركز المسؤولية اال
 قبل المنشأة لممجتمع.

 في المالية التقارير في القصور لمعالجة والمنطقي العممي الحل ىو االختياري اإلفصاح يعتبر -3
 العديد عمى ينعكس أصبح اإلفصاح في والتطور التوسع إن حيث الحديثة األعمال بيئة ظل
 .االقتصادي الجانب عمى فقط يقتصر وال والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجوانب من

 وضعيا خالل من الوقت مرور مع تتطور منشاة ىي االستدامة ممارسات تمارس التي المنشأة -4
 .التقارير إعداد عند االعتبار في وأدائيا لعممياتيا واالقتصادية واالجتماعية البيئية األبعاد

 المالية القوائم ألن التقميدية المالية القوائم ضمن االستدامة تقارير عن اإلفصاح يصعب -5
 عن اإلفصاح فييا يكون والتي عمييا المتعارف المحاسبية والمعايير المبادئ وفق تعد التقميدية

 أىمية من سيقمل المتممة اإليضاحات ضمن عنيا اإلفصاح أن كما، مقيداً  المعمومات
 .االستدامة معمومات

 فبالتالي مادية، مكاسب تحقيق إلى المنشآت في استثماراتيم خالل من دائماً  المستثمرينيسعى  -6
 وتقييم وتحميل دراسة في تساعدىم المنشأة عن المعمومات من مستمر تدفق إلى بحاجة ىم

 توفير في عن تقارير االستدامة اإلفصاح أىمية تكمن وىنا المتاحة االستثمارية البدائل
 ظل في التقارير توفيرىا عن تعجز المستثمرين الحتياجات ممبية وشفافة كافية معمومات
 .االستثمارية قراراتيم ترشيد في لمساعدتيم اإللزامي اإلفصاح

لزام ألىمية العالمية البورصات معظمىناك دعم من  -7 وفق  االستدامة تقارير عن اإلفصاح وا 
 االستدامة تقارير عن اإلفصاح فعالية زيادةأدى إلى وىذا الدعم  ،(GRI)المبادئ اإلرشادية لـ
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 بيدف واالجتماعية والبيئية االقتصادية المنشآت ألنشطة مرجعية مقاييس المستثمرين إلعطاء
 .الرشيدة االستثمارية القرارات اتخاذ في ومساعدتيم المالية التقارير وشفافية جودة تحسين

 أكثر معمومات توفير تقارير االستدامة من خاللأىمية اإلفصاح عن  المقترح النموذج ظيري -8
 وخاصة كافة المصالح أصحاب بيا ييتم بجوانب واالىتمام العراقية المنشآت عن شموالً 

 .التقميدية التقارير تتناوليا ال المستثمرون
 نتائج الدراسة التطبيقية -ب
يجابي بين اإلفصاحات العامة والمعيارية مع  -1 ترشيد قرار االستثمار عند وجود ارتباط معنوي وا 

، إال إن نتائج ( من وجية نظر كل من معدوا التقارير والمستثمرين0,1,مستوى معنوية )
التحميل االحصائي أظيرت بأن اإلفصاحات المعيارية تمثل أعمى مكونات تقارير االستدامة 

 (.0841,ارتباطًا مع قرار االستثمار بمعامل ارتباط )
المعمومات السيما االجتماعية والبيئية بجانب االقتصادية في تقارير  التوسع باإلفصاح عن -2

االستدامة يساعد في تقييم أداء المنشآت وبالتالي يساعد في ترشيد قرار االستثمار، حيث 
( 3330728) (F)قيمة  أثبتت نتائج التحميل االحصائي ثبوت معنوية االنحدار حيث بمغت

عني كمما زاد التوسع باإلفصاح عن تقارير االستدامة كمما (، وىذا ي0,1,عند مستوى معنوية )
 زاد من ترشيد قرار االستثمار.

لو تأثير اإلفصاح عن اآلثار الجوىرية لألداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشأة أن  -3
إذا أظيرت نتائج التحميل االحصائي بأن ىناك تأثير ، في ترشيد قرار االستثمار إيجابي

بين اآلثار الجوىرية ألبعاد اإلفصاحات المعيارية )األداء االقتصادي والبيئي إيجابي 
 (.0,1,واالجتماعي( في ترشيد قرار االستثمار عند مستوى معنوية )

أصحاب المصالح وخاصة المستثمرون في المنشآت المدرجة في سوق  المقترح يساعد النموذج -4
السمبية وااليجابية نتيجة مزاولة المنشآت ألنشطتيا، العراق لألوراق المالية عمى تقييم اآلثار 

مما يمكنيم من تقييم مدى وفاء المنشآت بمسؤولياتيا االقتصادية والبيئية واالجتماعية فضاًل 
 عن االطمئنان عمى مستقبل المنشأة واستمراريتيا.

 ثانيًا: التوصيات
 ي:في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة باآلت  
ضرورة إلزام المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية باإلفصاح عن تقارير االستدامة  -1

 ألىميتيا في ترشيد قرار االستثمار.
عن آثار عممياتيا بشكل موسع في تقارير  باإلفصاح المنشآت العراقيةضرورة إىتمام  -2

 منشآت رائدة باعتبارىايؤدي إلى زيادة ثقة المجتمع واحترامو لتمك المنشآت مما االستدامة 
 ومسؤوليتيا االجتماعية باعتبارىا جزء من المجتمع. وتبين توجييا نحو االلتزام االخالقي
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إلفصاح عن تقارير ضرورة توجو المنشآت العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ل -3
عمى تضيق فجوة المعمومات بين المنشآت ومختمف أصحاب  ىاساعدة مما ياالستدام

 المصالح.
طمق مؤشرًا ميمتو تحديد المنشآت المدرجة في سوق سوق العراق لألوراق المالية أن ت عمى-4

 العراق لألوراق المالية التي تفصح عن تقارير االستدامة.
العراق لألوراق المالية بدورىم في  ضرورة قيام معدوا التقارير في المنشآت المدرجة في سوق -5

دراكيم لدورىم لتحقيق استدامة المنشأة.  ممارسة محاسبة االستدامة وا 
 ثالثًا: أهم مجاالت الدراسة المقترحة

بناًء عمى مجاالت الدراسة وحدودىا يتضح لمباحثة أن ىناك العديد من المجاالت التي   
 ما يمي:تمثل امتدادًا ليذه الدراسة ولعل من أىميا 

دراسة العالقة بين جودة اإلفصاح عن تقارير االستدامة واسعار أسيم المنشآت المقيدة في  -1
 البورصة ذات الحساسية البيئية.

أثر التزام المنشآت المقيدة في البورصة بمتطمبات اإلفصاح عن تقارير االستدامة وفق دراسة  -2
 .(GRI)المعايير المقدمة من قبل المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

أثر االفصاح المحاسبي عن تقارير االستدامة عمى ترتيب المنشآت المدرجة في مؤشر  -3
 تبارية.البورصة لمسؤولية المنشآت: دراسة اخ
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 المراجع

  العربيةراجع بالمغة أواًل: الم
  الكتب -أ
، ، دار صادر3، الطبعة لسان العرب  (،1414) ،جماؿ الديف محمد ، أبو الفضؿرمنظو ابف  -1

 .، لبنافبيروت
المحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين  (،2113) يسري محمد، البمتاجي، محمد عباس، بدوي، -2

 .، جميورية مصر العربيةاإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث،1 ط، النظرية والتطبيق
قراءات في تطور الفكر المحاسبي بين (، 2112بدوي، محمد عباس، عثماف، األميرة إبراىيـ، ) -3

 .، جميورية مصر العربيةاإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث،، 1الطبعة  النظرية والتطبيق،
، الدار 1، طالمحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامة(، 2111د، )لطفي، أميف السيد أحم -4

 الجامعية لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.
المحاسبة ومواكبة التطور االقتصادي (، 2111محمود، صداـ محمد، حسيف، عمي إبراىيـ، ) -5

 ميورية العراؽ.، مكتب الشمس لمطباعة، الموصؿ، ج1الطبعة   ،والتكنولوجي
 

  الرسائل العممية -ب
(، نموذج مقترح لقياس أثر اإلفصاح عف المعمومات المحاسبية ب2114) إبراىيـ، نشوى محمد أحمد، -1

كمية ، غير منشورة رسالة دكتوراهلترشيد قرارات االستثمار في األوراؽ المالية: دراسة تطبيقية، 
 عربية.التجارة، جامعة عيف شمس، جميورية مصر ال

(، دور اإلفصاح االختياري في ترشيد قرارات المستثمريف في 2113اصميدة، خالد أبو راوي ميالد، ) -2
، كمية غير منشورة رسالة ماجستيراألسواؽ المالية دراسة تطبيقية عمى سوؽ األوراؽ المالية الميبي، 

دارة األعماؿ، جامعة حمواف، جميورية مصر العربية  .التجارة وا 
أثر تطبيؽ آليات حوكمة الشركات عمى جودة القرار  (،2111) عبير بيومي محمود محمد، ميف،أ -3

كمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية االستثماري بسوؽ األوراؽ المالية المصرية:
 التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية .

ية المعمومات المحاسبية وأثرىا في ترشيد قرارات (، أىم2114الجميمي، ياسيف خمؼ فرحاف، ) -4
 رسالة ماجستيرالمستثمريف في سوؽ األوراؽ المالية دراسة ميدانية في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية، 

 ، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة.غير منشورة
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بي عمى داللة (، أثر تكامؿ عناصر اإلفصاح المحاس2114حسف، دينا كماؿ عبد السالـ عمي، ) -5
، كمية ر غير منشورةرسالة ماجستيالتقارير المالية عف معامالت ذوي العالقة مع دراسة تطبيقية، 

 ، جميورية مصر العربية.منصورةالتجارة، جامعة ال
(، متطمبات اإلفصاح عف ربحية السيـ وتأثيرىا عمى 2116) عامر محمد عمي محمد، الرطاـ، -6

المعايير المحاسبية الدولية: دراسة تطبيقية عمى سوؽ األوراؽ المالية  قرارات المستثمريف في ضوء
، جميورية مصر ، كمية التجارة ، جامعة عيف شمسغير منشورة رسالة ماجستيربدولة الكويت، 

 العربية.
أثر اإلفصاح غير المالي عبر تقارير األعماؿ المتكاممة  (،أ2115) شرؼ، إبراىيـ أحمد إبراىيـ، -7

 رسالة دكتوراهييـ أصحاب المصالح لمقدرة الشركة عمى خمؽ القيمة دراسة ميدانية وتجريبية، عمى تق
 كمية التجارة، جامعة دمنيور، جميورية مصر العربية . ،غير منشورة

استدامة الشركات المصرية  (، مدخؿ مقترح لتأكيد تقارير ب2115) ،شرؼ، أحمد عبد القادر -8
كمية التجارة،  ،غير منشورة رسالة دكتوراهدراسة مقارنة،  :المصالح انعكاسو عمى إدارؾ أصحابو 

 ، جميورية مصر العربية.جامعة القاىرة
(، قياس درجة اإلفصاح عف رأس المالي الفكري في التقارير 2111اىر، سامح سعيد محمود، )ض -9

رسالة المصرية،  المالية وأثر ذلؾ عمى قرارات االستثمار: بالتطبيؽ عمى سوؽ الوراؽ المالية
 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.غير منشورة ماجستير

(، تطوير اإلفصاح المحاسبي في ضوء المتغيرات المستحدثة في بيئة 2113) راشد فالح ، العازمي، -11
دارة األعماؿ، جامع غير منشورة رسالة دكتوراهالمحاسبة المالية،  ، جميورية ة القاىرة، كمية التجارة وا 

 .مصر العربية
(، تأثير الثقافة التنظيمية عمى جودة المعمومات بالتقارير 2115عبد الحكيـ، محمد عصاـ محمد، ) -11

، القاىرةجامعة ، كمية التجارة، غير منشورة رسالة ماجستيرالمالية بغرض ترشيد قرارات االستثمار، 
 جميورية مصر العربية.

 :ئي عمى قرار االستثمار في األسيـ(، أثر اإلفصاح االنتقا2111) ،زينب السمانيعبد الرحيـ،  -12
، جامعة عيف شمس، جميورية مصر ، كمية التجارةغير منشورة رسالة ماجستير، دراسة ميدانية

 العربية .
كات ، أثر محاسبة االستدامة عمى تقارير اإلبالغ المالي في الشر (ـ2113العرموطي، أحمد عدناف، ) -13

، قسـ غير منشورة رسالة ماجستيرالصناعية المساىمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عماف، 
 .المحاسبة، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف
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(، محددات مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير المالية السنوية 2113عطية، ياسر محمد، ) -14
، جامعة ، كمية التجارةغير منشورة رسالة ماجستير، اختباريةة: دراسة لمساىمة المصريلمشركات ا
 . ، جميورية مصر العربيةالزقازيؽ

أثر مستوى اإلفصاح االختياري عمى قرار االستثمار في أسيـ  (،2113) عمي، السيد جماؿ محمد، -15
، جميورية مصر يؽ، جامعة الزقاز ، كمية التجارةغير منشورة رسالة ماجستيرالشركات المصرية، 

 .العربية
(، أثر إفصاح الشركات عف التزاميا بالتشريعات البيئية 2111) عايدة محمد مصطفى، عمي، -16

واالجتماعية عمى االستثمار في أسيميا: مع دراسة تطبيقية عمى شركات مقيدة ببورصة األوراؽ 
عة اإلسكندرية ، جميورية مصر ، كمية التجارة ، جامرسالة ماجستير غير منشورةالمالية المصرية، 

 العربية.
(، القياس والتقرير المحاسبي عف عمميات التنمية المستدامة 2113عمر، زينب إماـ عبد الحافظ، ) -17

دارة غير منشورة رسالة ماجستيردراسة تطبيقية عمى قطاع البتروؿ في مصر،  ، كمية التجارة وا 
 .األعماؿ، جامعة حمواف، جميورية مصر العربية

(، تحميؿ اتجاىات المستثمريف األفراد في سوؽ فمسطيف 2111العويسي، سمير عبد الدايـ حسف، ) -18
غير  رسالة ماجستيرلألوراؽ المالية: دراسة استطالعية عمى المستثمريف األفراد في قطاع غزة، 

 .، فمسطيف، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزةمنشورة
(، إطار مقترح لزيادة فعالية اإلفصاح عف المسؤولية 2114امؿ، )عيسى، عارؼ محمود ك -19

االجتماعية بيدؼ تحسيف جودة التقارير المالية وتعظيـ قيمة المنشأة: بالتطبيؽ عمى البيئة المصرية، 
 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.غير منشورة رسالة دكتوراه

مبادئ ومعايير ور وظيفة التدقيؽ في مجاؿ حوكمة الشركات لتجسيد (، تط2111) ، فاتح،غالب -21
، جامعة فرحات غير منشورة رسالة ماجستير، التنمية المستدامة: دراسة لبعض المؤسسات الصناعية

 عباس سطيؼ، الجزائر.
ر مدى التزاـ الشركات المساىمة العامة األردنية بإصدا (،2114) عشتار قسطنطيف ايشو، قميتا، -21

 رسالة ماجستيرأنموذج ليذا التقرير وفقا لمبادئ المبادرة العالمية لمتقارير،  تقرير استدامة وتطوير
 ، قسـ المحاسبة، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، األردف.غير منشورة

(، دراسة أثر جودة اإلفصاح المالي االختياري عمى ممارسات 2113) سحر عبد الحميـ عمي، مازف، -22
كمية  ،ر غير منشورةرسالة ماجستيإدارة األرباح وانعكاسيما عمى األداء المالي لمنشآت األعماؿ، 

 التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.
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، نموذج مقترح لقياس وتفسير محددات اإلفصاح االختياري سارة احمد عبد الفتاح (،2112محمد، ) -23
قية عمى الشركات المساىمة المقيدة في بسوؽ األوراؽ المالية المصرية، بالتقارير المالية: دراسة تطبي

 .جميورية مصر العربية ، جامعة عيف شمس،غير منشورة رسالة ماجستير
(، دراسة تحميمية ألثر المحتوى اإلخباري لتنبؤات اإلدارة كأحد 2119المسمماني، راندا عثماف محمد، ) -24

: دراسة تطبيقية عمى سوؽ األوراؽ المالية ياري عمى أسعار األسيـاسبي االختمحددات اإلفصاح المح
 .، جامعة قناة السويس، جميورية مصر العربيةغير منشورة رسالة ماجستيرفي مصر، 

(، نحو مؤشر لإلفصاح المحاسبي البيئي االختياري مع دراسة 2118عوض، ) محمد محسف مقمد، -25
، جامعة غير منشورة رسالة ماجستيراألوراؽ المصرية، تطبيقية عمى الشركات المقيدة ببورصة 

 طنطا، جميورية مصر العربية.
(، قياس وتفسير العالقة بيف السياسات المحاسبية 2115شويكار محمد ناجي فؤاد، ) منصور، -26

غير  رسالة ماجستيرالمتبعة وجودة األرباح وانعكاساتيا عمى أسعار األوراؽ المالية: دراسة تطبيقية، 
 ، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، جميورية مصر العربية.منشورة

(، أثر اإلفصاح االختياري عف تنبؤات اإلدارة باألرباح وعالقتو 2111) سامح محمد أميف، النجار، -27
، ، كمية التجارة، جامعة بنياغير منشورة رسالة ماجستير بقدرة الشركة عمى االستمرار دراسة ميدانية،

 .ر العربيةجميورية مص
(، تأثير اإلفصاح عف األداء البيئي لممنشأة عمى جودة التقارير 2112) يس، شيماء سعيد محمد، -28

، كمية ر غير منشورةرسالة ماجستيالمالية وانعكاسو عمى قرارات المستثمريف: دراسة ميدانية، 
 التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.

 
  الدوريات العممية -ـج
مجمة كمية بغداد (، التنمية المستدامة في العراؽ مشاكؿ وحموؿ، أ2114)إبراىيـ، إبراىيـ حربي،  -1

 ، العدد الخاص بالمؤتمر العممي الخامس، العراؽ.لمعموم االقتصادية الجامعة
(، تحميؿ ادارؾ معدي القوائـ المالية آلثار ممارسات التنمية 2113أحمد، عاطؼ محمد أحمد، ) -2

مستدامة والحوكمة عمى مؤشرات استدامة األداء بالتطبيؽ عمى الشركات المسجمة بالبورصة ال
، جامعة بني سويؼ، 1، العدد1، كمية التجارة، المجمدالمجمة الدولية لممحاسبة والمراجعةالمصرية، 

 جميورية مصر العربية.
وائـ المالية لمبنوؾ التجارية (، اإلفصاح في الق2114أرشيد، عبد المعطي رضا، الغصيف، نواؼ، ) -3

، كمية التجارة، مجمة البحوث التجاريةاألردنية وأثرىا عمى قرارات المستثمريف في سوؽ عماف المالي، 
 .1، العدد36جامعة الزقازيؽ، المجمد 
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(، مؤشر مقترح لإلفصاح االختياري في التقارير المالية لمشركات 2113األرضي، محمد وداد ،) -4
، جامعة طنطا، 1، المجمد 4، العدد المجمة العممية لمتجارة والتمويلالبورصة المصرية،  المقيدة في

 جميورية مصر العربية.
لمية (، تقييـ وتطوير تقرير االستدامة المعد في ضوء مبادئ المبادرة العا2111) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، -5

مجمة كمدخؿ لتوفير حاجات سوؽ الماؿ المصري مف المعمومات غير المالية،  GRIلمتقارير 
 ، كمية التجارة، جامعة القاىرة، جميورية مصر العربية.1، السنة 2، العدد المحاسبة المصرية

آت (، نموذج مقترح لإلفصاح المحاسبي عف التنمية المستدامة لمنش2113بدر، عصاـ عمي فرج، ) -6
، 4،  العدد27، المجمد المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجاريةاألعماؿ المصرية دراسة ميدانية، 

دارة األعماؿ، جامعة حمواف، جميورية مصر العربية.2الجزء   ، كمية التجارة وا 
في  (، واقع المحاسبة عف التنمية المستدامة2114البقمي، متعب عايش، البشتاوي، سميماف حسيف، ) -7

مجمة كمية بغداد لمعموم الشركات الصناعية: دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية األردنية، 
 ، العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترؾ، جميورية العراؽ.االقتصادية الجامعة

(، أساسيات بناء المنظمة المتعممة ودورىا 2114بني ىاني، جياد صياح، الرواش، حسف نجيب، ) -8
 مجمةيؽ التنمية المستدامة: دراسة ميدانية عمى شركات تكنولوجيا المعمومات في األردف، في تحق

 المشترؾ، جميورية العراؽ. العممي بالمؤتمر الخاص ، العددالجامعة االقتصادية لمعموم بغداد كمية
نمية (، مناطؽ الصناعات التكنولوجية والت2113حجازي، عزة محمد، عبد المعطي، محمد محمود،) -9

، 27، مجمد المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجاريةالمستدامة: دراسة تطبيقية عمى مصر، 
دارة األعماؿ، جامعة حمواف.2، الجزء3العدد  ، كمية التجارة وا 

(، إطار مقترح لمراجعة تقرير التنمية المستدامة: دراسة ميدانية عمى 2111حسف، حناف جابر، ) -11
، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، المجمة العربية لإلدارةميورية مصر العربية، قطاع البتروؿ في ج

 جامعة الدوؿ العربية، جميورية مصر العربية.
(، قياس أثر اإلفصاح االختياري في جودة التقارير المالية :دراسة ميدانية في 2114حمادة، رشا، ) -11

 ، الجامعة األردنية .4، العدد11، المجمدمالالمجمة األردنية في إدارة األعبورصة عماف، 
مجمة كمية بغداد لمعموم المستدامة،  التنميةفي  البيئي التدقيؽ(، دور 2114حمداف، خولة حسيف، ) -12

 ، العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترؾ، جميورية العراؽ.الجامعة االقتصادية
االختياري ودوره في ترشيد القرارات االستثمارية في  (، اإلفصاح2119الخياؿ، توفيؽ عبد المحسف، ) -13

، كمية التجارة، 3، العددالمجمة العممية لالقتصاد والتجارةالسوؽ المالي السعودي: دراسة ميدانية، 
 جامعة عيف شمس، القاىرة، جميورية مصر العربية.
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ري في تعزيز الثقة بالتقارير (، دور اإلفصاح االختيا2114دحدوح، حسيف أحمد، حمادة، رشا أنور، ) -14
مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية المالية لمشركات المدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية، 

 ، سوريا.2، العدد31، المجمدوالقانونية
(، دراسة أثر الممكية العائمية عمى اإلفصاح االختياري بالتقارير 2112سعد الديف، إيماف محمد، ) -15

، جامعة القاىرة، 3، العددمجمة المحاسبة المصريةلمنشورة لمشركات المساىمة المصرية، السنوية ا
 جميورية مصر العربية.

المجمة (، التنمية المستدامة ومؤشراتيا في مصر دراسة تحميمية، 2113شاىيف، إسالـ محمد محمد، ) -16
دارة األعماؿ، ، 1، الجزء4، العدد27، المجمدالعممية لمبحوث والدراسات التجارية كمية التجارة وا 
 جامعة حمواف، جميورية مصر العربية.

(، تحديات مينة المحاسبة 2114الشحاده، عبد الرزاؽ قاسـ، بوعشة، مبارؾ، سوده، محمد زكريا، ) -17
، العدد الخاص مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعةفي ظؿ متطمبات التنمية المستدامة، 

 مي المشترؾ، جميورية العراؽ.بالمؤتمر العم
(، إمكانية استخداـ معايير المراجعة البيئية كأداة لتوفير 2111صابر، محمد محمود أحمد، ) -18

المعمومات الالزمة ألغراض التنمية المستدامة)نموذج محاسبي مقترح لتقارير المراجعة البيئية(، 
، جميورية مصر 2، العدد1عة طنطا، المجمد، كمية التجارة، جامالمجمة العممية لمتجارة والتمويل

 العربية.
(، نموذج مقترح لإلفصاح المحاسبي عف تقارير االستدامة 2112الصاوي، عفت أبو بكر محمد، ) -19

، كمية التجارة، 2، الجزء2، العدد49، المجمدمجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةدراسة تطبيقية، 
 عربية. جامعة اإلسكندرية، جميورية مصر ال

(، تقارير االستدامة: التجسيد الحقيؽ لمحاكمية 2113عبد المنعـ ،أسامة، العمجوني، أحمد طو، ) -21
مجمة المؤسسية في الشركات: دراسة ميدانية مف وجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف األردنييف، 

 ة العراؽ.، جميوري11، العدد5، المجمدجامعة األنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية
(، المحاسبة عف التنمية المستدامة مف منظور الشركات اإلنتاجية، 2118العربيد، عصاـ فيد، ) -21

، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، جميورية 3، العدد28، المجمد المجمة العربية لإلدارة
 مصر العربية.

(، نظاـ المحاسبة االقتصادية البيئية المتكامؿ 2112، )الالوند، اعتراؼ لقماف، عبداهلل، عمي ماؿ اهلل -22
(SEEA ،ودوره في توفير متطمبات قياس التنمية المستدامة في العراؽ )مجمة اإلدارة واالقتصاد ،

 ، جميورية العراؽ.93، العدد 35السنة 
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ر المساءلة (، مراجعة قياس والتقرير عف التنمية المستدامة في إطا2115محمد، عفاؼ مبارؾ، ) -23
، كمية التجارة، جامعة 4-3، العدد17، السنة آفاق جديدة لمدراسات التجاريةمجمة المحاسبية، 

 المنوفية، جميورية مصر العربية.
 المالية الرقابة ديواف (، دور2112محمود، بكر إبراىيـ، حميد، سموف حافظ، محمد، إيماف يحيى، ) -24

، 93، العدد 35، السنة مجمة اإلدارة واالقتصادالمستدامة،  التنمية وترسيخ مؤشرات تفعيؿ في
 جميورية العراؽ.

(، دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ قرار االستثمار المالي: دراسة حالة 2119نشنش، سميمة، ) -25
 ، الجزائر.9، المدرسة العميا لمتجارة، العددمجمة العموم االقتصادية وعموم التسييربالجزائر، 

(، واقع ومتطمبات التنمية المستدامة في العراؽ: ارث الماضي 2111ىاشـ، حناف عبد الخضر، ) -26
، جامعة الكوفة، جميورية 1، المجمد21، العددمجمة مركز دراسات الكوفةوضرورات المستقبؿ، 

 العراؽ.
  أخـــــــرى -د
، كمية العمـو لمؤتمر العممي الدوليا(، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادىا، 2118عماري، ) عمار، -1

 سطيؼ، الجزائر. -االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس
التنمية المستدامة بيف الحؽ في استغالؿ الموارد الطبيعية والمسؤولية عف  (،2112، آسيا،)قاسمي -2

 تونس.، الممتقى الدولي الثاني حماية البيئة مع اإلشارة إلى التجربة الجزائرية،
الممتقى (، دور نماذج اإلفصاح العالمية في تعزيز الحوكمة المحاسبية، 2111كواشي، مراد، ) -3

 (.//:bensaidamine.yolasite.comhttp) الدولي األول حول الحوكمة:
مي لعممية إعداد تقارير محاسبة االستدامة: (، تطوير اإلطار المفاىي2115السوافيري، فتحي رزؽ، ) -4

، كمية المؤتمر العممي الدولي الثالث عشردراسة ميدانية في قطاع البنوؾ التجارية المصرية، 
 التجارة، جامعة اإلسكندرية، جميورية مصر العربية.
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 (1ممحق )
 نتائج إختبار اسموب دلفي لعبارات قائمة االستقصاء

 العبارات ت
نتائج الجولة 

 األولى
نتائج الجولة 

 الثانية

 النتيجة
 النهائية

    مؤشرات تقارير االستدامة  
    اإلفصاحات العامة 
أبرز صناع القرار في المنشأة مثل )رئيس تنفيذي، اإلفصاح عن  1

 ارز مكافئ(أو رئيس، أو منصب ب
 رفض - 1.25%

 رفض - %15 لممنشأة آلثار والمخاطر والفرص الرئيسيةاإلفصاح عن ا .
اإلفصاح عن الرؤية واالستراتيجية نظرة عامة عن األىداف يتيح  3

 التي تسعى المنشأة لتحقيقيا عمى المدى الطويل2
 قبول 75% 55%

ات والخدمات ممنتجعالمتيا التجارية لو اإلفصاح عن اسم المنشأة  4
 2التي تقدميا األساسية

 رفض 1.25% 3725%

اإلفصاح عن اآلثار الجوىرية لألداء االقتصادي والبيئي  5
 واالجتماعي  لممنشأة2

 قبول 85% 8.25%

يسيم إشراك أصحاب المصالح في زيادة فيم احتياجاتيم   6
 وتوقعاتيم2

 قبول 8.25% 8.25%

الواردة في التقرير لمبادئ اإلفصاح عن مدى توافق المعمومات  7
 المبادرة العالمية إلعداد التقارير2

 قبول 88% 88%

يتيح اإلفصاح عن الحوكمة في خمق ميزة تنافسية مستدامة  8
 لممنشأة2

 قبول 88% 75%

المخاوف والموضوعات الرئيسية التي أثيرت من  االفصاح عن  9
لتمك  خالل إشراك أصحاب المصالح، وكيفية استجابة المنشأة

 المخاوف والموضوعات الرئيسية

 رفض - 8%.

اإلفصاح عن الخصائص التنظيمية لممنشأة مثل أسم المنشأة  18
عدد الدول التي تعمل والمنتجات والخدمات األساسية التي تقدميا و 

 2طبيعة الُممكية والشكل القانوني لممنشأةو فييا المنشأة 

 قبول 88% 7725%

 االقتصادية لمموضوعات السمطة يضتفو  عمميةاإلفصاح عن   11
 الموظفين كبار إلى اإلدارة مجمس من واالجتماعية والبيئية

 2الموظفين من وغيرىم التنفيذيين

 رفض - 25%..

 اإلفصاحات وضع في  اإلدارة مجمس مشاركة مدىاالفصاح عن  .1
 والبيئية االقتصادية والفرص المخاطر عن باالستدامة الخاصة

 واالجتماعية

 رفض - 1.25%



2 

نتائج الجولة  العبارات ت
 األولى

نتائج الجولة 
 الثانية

النتيجة 
 النهائية

اإلفصاح عن مدى تطبيق المعايير القانونية في كافة عمميات  13
 المنشأة2

 قبول 78% 6725%

 رفض - %8. سموكيا وقواعد ومعاييرىا ومبادئيا المنشأة قيماإلفصاح عن   14
لتزام بالمعايير األخالقية في كافة عمميات اإلفصاح عن مدى اال 15

 المنشأة2
 قبول 7725% 75%

    (مؤشرات األداءاإلفصاحات المعيارية )  
    مؤشرات األداء االقتصادي 

عن نشاط المنشأة  القيم االقتصادية المباشرة الناتجةاإلفصاح عن  16
 توزيعات لحممة األسيم2النسب و من ربح أو خسارة 

 قبول 7725% 78%

وغيرىا من المخاطر والفرص المتعمقة النتائج المالية اإلفصاح عن  17
 بأنشطة المنشأة بسبب تغير المناخ

 رفض 1725% 48%

 األدنى بالحد مقارنة األجور مستوياتو  معدالتاإلفصاح عن   18
 2المحمي المستوى عمى لألجور

 قبول 7725% 7.25%

ونسبة موظفي اإلدارة  إجراءات التوظيف المحمياإلفصاح عن  19
العميا الذين تم توظيفيم من المجتمع المحمي في وظائف العمميات 

 اليامة لممنشأة2

 قبول 85% 7725%

لنشاط المنشأة في المشاريع الصديقة النتائج المالية اإلفصاح عن  8.
 لمبيئة2

 قبول 8.25% 7725%

لمنفعة لتحقيق ا اإلفصاح عن تطوير استثمارات البنية التحتية 1.
 2العامة

 قبول 78% 58%

 مدى تقييميساعد في  المباشرة غير االقتصادية اآلثار توضيح ..
 2اآلثار تمك أىمية

 قبول 8.25% 88%

تغطية التزامات خطة المخصصات المحددة الخاصة اإلفصاح عن  3.
 بالمنشأة2

 رفض - 1725%

 تمفمخ في المحميين الموردين عمى اإلنفاق نسبةاإلفصاح عن  4.
 2التشغيل أماكن

 قبول 7725% 7.25%

اإلفصاح عن القيمة المحققة لحممة األسيم باعتباره مؤشرًا عمى  5.
 مدى نجاح المنشأة في إدارة الموارد المتاحة ليا2

 قبول 85% 8.25%

    مؤشرات األداء البيئي 
 قبول %7.25 %78 اإلفصاح عن المواد األولية المستخدمة من حيث الوزن أو الحجم2 6.
االفصاح عن الطاقة التي تم توفيرىا نتيجة لمتطورات التي طرأت  7.

 عمى الكفاءة ووسائل التشغيل2
 

 قبول 88% 5.25%
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 العبارات ت
نتائج الجولة 

 األولى
نتائج الجولة 

 الثانية

 النتيجة
 النهائية

اإلفصاح عن المبادرات الرامية إلى توفير الطاقة بفعالية لممنتجات  8.
ائمة عمى طاقة متجددة وتخفيض متطمبات الطاقة نتيجة ليذه الق

 المبادرات2

 قبول 7725% 75%

جمالي نسبةاإلفصاح عن  9.  تدويرىا إعادة يتم التي المياه حجم وا 
 2واستخداميا

 قبول 88% 78%

المستخدمة من قبل المنشأة  األراضي ومساحة موقعاإلفصاح عن   38
 2فعمرت بيولوجي بتنوع تتمتع التي

 قبول 7.25% 78%

غاز النتروجين والكبريت وغيرىا من اإلنبعاثات التي االفصاح عن   31
 تساىم في تموث اليواء من حيث النوع والحجم2

 رفض - 1725%

تحديد حجم ونوع الحماية وقيمة التنوع البيولوجي لمكائنات المائية  .3
 والمحميات التي تتأثر بقيام المنشأة بتصريف المياه2

 رفض - 15%

إجمالي النفقات واالستثمارات الخاصة بحماية البيئة اإلفصاح عن   33
 من حيث النوع2

 رفض 15% 4.25%

 وفرزىم فحصيم يتم الذين الجدد الموردين نسبةاإلفصاح عن   34
 2بيئية معاير باستخدام

 قبول 8.25% 88%

س االفصاح عن المبادرات الرامية لمتقميل من غازات االحتبا  35
 الحراري وما تم تنفيذه منيا2

 قبول 7725% 5725%

المحميات الطبيعية التي يتم استعادتيا أو الحفاظ االفصاح عن  36
 عمييا2

 رفض 8%. 48%

 في تدويرىا إعادة يجري التي المستخدمة المواد نسبةاإلفصاح عن  37
 2أولية مواد صورة

 قبول 85% 8.25%

ضمنة في القوائم التي حددىا عدد السالالت المتاالفصاح عن  38
االتحاد الدولي لمحفاظ عمى الطبيعة وحماية الموارد الطبيعية التي 

 تتأثر بنشاط المنشأة 2

 رفض - 8%.

ة المياه المستيمكة و مبادرات العمل عمى ترشيد كمياإلفصاح عن  39
 2استيالكيا

 قبول 7725% 78%

استيرادىا أو  حجم المخمفات التي يتم نقميا أواالفصاح عن  48
 82و3و .و1تصديرىا أو معالجتيا وحسب تصنيف مالحق بازل 

 رفض - 1.25%

 المتعمقة والخدمات والمنتجات لألنشطة اليامة اآلثار وصف  41
 2البيولوجي بالتنوع

 قبول 7725% 7.25%

 والخطط الحالية اإلجراءاتاإلفصاح عن آثار االستراتيجيات و   .4
 البيولوجي التنوع عمى المستقبمية

 قبول 75% 78%
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 العبارات ت
نتائج الجولة 

 األولى
نتائج الجولة 

 الثانية

 النتيجة
 النهائية

لغازات اإلفصاح عن حجم اإلنبعاثات المباشرة وغير المباشرة  43
 22االحتباس الحراري

 قبول 78% 45%

 رفض - %1.25 2مواد التغميف وتكمفةنسبة المنتجات المباعة االفصاح عن   44
إجمالي حجم المخمفات من حيث أنواعيا وطرق اإلفصاح عن  45

 التخمص منيا2
 قبول 88% 75%

المبادرات الرامية إلى تخفيف حدة اآلثار البيئية اإلفصاح عن  46
 الناتجة عن المنتجات وتحديد مدى تحقق ذلك2

 قبول 8.25% 78%

يث إجمالي النفقات واالستثمارات الخاصة بحماية البيئة من ح 47
 النوع2

 رفض 15% 4.25%

 والمواد المنتجات لنقل الميمة البيئية اآلثاراإلفصاح عن  48
 2المنشأة بيا تقوم التي العمميات في المستخدمة

 قبول 88% 8.25%

 في المحددة البيئية والمحتممة الفعمية السمبية اآلثار عن التقرير  49
 2التوريد سمسمة

 قبول 8.25% 7725%

ن إجمالي عدد الشكاوى حول اآلثار البيئية المقدمة من ع اإلفصاح 58
 خالل آليات التظمم الرسمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير2

 قبول 88% 78%

    مؤشرات األداء االجتماعي 
المزايا الممنوحة لمموظفين العاممين بدوام كامل والتي ال يتم   51

عمميات األساسية تقديميا لموظفي الدوام الجزئي أو مؤقت في ال
 لممنشأة2

 رفض 8%. 45%

 المجان الموظفين المشتركين في إجمالي نسبةاإلفصاح عن  .5
 2العمال وسالمة صحة إلدارة الرسمية

 قبول 75% 78%

النسبة المئوية لمموظفين الذين يتمقون مراجعات دورية حول األداء  53
 والتطور الوظيفي2

 رفض - 8%.

 الفئة حسب والنساء لمرجال األساسي اتبالر  نسبة اإلفصاح عن 54
 2لمعمل األساسية المواقع وحسب الوظيفية

 قبول 78% 6725%

التأثيرات السمبية المحتممة والفعمية الرئيسية الناجمة عن ممارسات   55
 العمل في سمسمة التوريد واإلجراءات المتخذة بشأن ذلك2

 رفض 1725% 4.25%

موظفين عمى سياسات حقوق إجمالي عدد ساعات تدريب ال 56
 اإلنسان2

 
 
 

 رفض - 1.25%
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 العبارات ت
نتائج الجولة 

 األولى
نتائج الجولة 

 الثانية

 النتيجة
 النهائية

واالجراءات المتخذة لمحد والقضاء عمى اإلفصاح عن العمميات  57
 2عمالة االطفال والمخاطر المحيطة بيا

 قبول 7.25% 55%

 حقوق لبنود خضعت التي لعممياتا عدد إجمالياإلفصاح عن   58
 2أثارىا وتقييم اإلنسان

 قبول 88% 7.25%

 المحمي، المجتمع مع تعامل لدييا التي لمعمميات المئوية النسبة 59
 2ليا التنموية والبرامج أثرىا، وتقييم

 قبول % 78 78%

اإلفصاح عن معدل ساعات التدريب في كل عام لكل موظف وفقًا  68
 2ع الجنسلطبيعة عممو ونو 

 قبول 7.25% 4725%

 والقوانين لموائح االمتثال عدم حاالت عدد إجمالي عن اإلفصاح 61
 المنتجات عمى المترتبة اآلثار وسالمة صحة بشأن الطوعية
 2حياتيا دورة خالل والخدمات

 قبول 88% 75%

المزايا الممنوحة لمموظفين العاممين بدوام كامل االفصاح عن   .6
تقديميا لموظفي الدوام الجزئي أو مؤقت في العمميات والتي ال يتم 

 األساسية لممنشأة2

 رفض - 1725%

 الجديدة التعيينات ونسبة الموظفين عدد إجمالياإلفصاح عن  63
 2والجنس العمرية الفئة حسب

 قبول 7.25% 78%

الحد األدنى لمدة إخطارات بخصوص التغيرات االفصاح عن  64
ذا كانت قد تم ذكرىا في االتفاقيات التشغيمية اليامة وما إ

 االجتماعية2

 رفض 1.25% 4.25%

أنواع اإلصابات ومعدالت اإلصابات واألمراض االفصاح عن   65
 المينية والتغيبات المتكررة بدون إشعار مسبق

 رفض - 8%.

 ومراجعتيم فرزىم تم الذين الجدد الموردين نسبةاإلفصاح عن   66
 الة لمنظمة العمل الدولية2 العم ممارسة معايير باستخدام

 قبول 78% 6725%

جمالي نسبةاإلفصاح عن   67  التي االستثمارية االتفاقيات عدد وا 
 تصنيف تتناول التي تمك أو اإلنسان بحقوق الخاصة البنود تشمل
 2  اإلنسان حقوق

 قبول 7.25% 78%

إجمالي عدد حوادث التمييز والتفرقة واإلجراءات االفصاح عن  68
 المتخذة حياليا2

 رفض 15% 3725%

 واإلجراءات السياسات عمى والتدريب التواصلاإلفصاح عن   69
 2الفساد بمكافحة المتعمقة

 قبول 7.25% 78%

القيمة المالية لمغرامات وعدد العقوبات غير المالية اإلفصاح عن   78
 2نتيجة عدم التوفق مع الموائح والقوانين

 قبول 88% 5725%
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نتائج الجولة  اتالعبار  ت
 األولى

نتائج الجولة 
 الثانية

النتيجة 
 النهائية

 نتيجة المجتمع عمى والمحتممة الفعمية السمبية اآلثاراإلفصاح عن   71
 2الموردين من لعدد الخاطئ االختيار

 قبول 7725% 7.25%

 المنشأة إجراءات تتطمبيا التي والخدمات المنتجات معمومات طبيعة .7
 2عنيا اإلفصاح ينبغي التي التعريفية والبطاقات تالعالما ووضع

 قبول 78% 6725%

 رضا مدى تقيس التي االستقصائية الدراسات نتائجاإلفصاح عن   73
 2العميل

 قبول 8.25% 88%

عدد الشكاوي المسجمة المتعمقة بحقوق اإلنسان والتي االفصاح عن  74
 تمت معالجتيا وحميا من خالل آلية التظمم الرسمية

 رفض - 8%.

النسبة المئوية لفئات المنتجات والخدمات الميمة االفصاح عن  75
التي يتم فييا تقييم آثار الصحة والسالمة المتعمقة بيا بيدف 

 تحسينيا2

 رفض - 1725%

    مؤشرات ترشيد قرار االستثمار 
تعدل من توقعات المستثمرين حول  المالية التقارير في الثقة درجة 76

 ألوراق المالية2عوائد ا
 قبول 85% 8.25%

المعمومات المفصح عنيا في التقارير كافية التخاذ قرار استثماري  77
  رشيد2

 رفض - 15%

توصل إلى نسبة تأكيد معمومات متساوية انخفاض الشائعات  78
 لممستثمرين2

 قبول 7725% 55%

 قبول %78 %4725 ممستثمرين2لتسرب المعمومات  79
بسبب نشاط  عن معدل الضوضاءمعمومات تفصيمية  االفصاح عن 88

 المنشاة2
 حذف 1725% 48%

عدم إخفاء أي معمومات مالية وغير مالية واإلفصاح عنيا بصدق  81
 وموثوقية2

 قبول 7.25% 78%

 رفض - %1.25 ومات تفصيمية عن مخاوف المنشأةاالفصاح عن معم .8
 أو نسب أىم من ينالمساىم حقوق عمى المتوقع العائد معدل يعد 83

 استغالل في اإلدارة كفاءة يوضح ألنو المنشأة ربحية مؤشرات
 تمك من األرباح تحقيق عمى وقدرتيا المنشأة أصحاب أموال

 2األموال

 قبول 8.25% 88%

التوسع باإلفصاح عن المعمومات السيما البيئية واالجتماعية  84
 2بجانب المعمومات االقتصادية لتقييم أداء المنشآت

 قبول 85% 8.25%

 قابمية التقارير لممقارنة مع التقارير االخرى المقدمة من قبل المنشآت 85
 
 

 رفض - 8%.
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نتائج الجولة  العبارات ت
 األولى

نتائج الجولة 
 الثانية

النتيجة 
 النهائية

الكفاءة المرتفعة لممحممين الماليين بما يقدمونو من مشورة وكتابة  86
 ألرباح المتوقعة2 تقارير تحميمية عن ا

 قبول 8.25% 7725%

 رفض %1.25 %3725 الموضوعية في تقرير االحداث االقتصادية 87
 قبول %88 %7.25 اإلفصاح عن المعمومات في وقت مالئم لممستثمر2 88
 قبول %7725 %75 إمكانية تحميل العائد والمخاطرة من المعمومات المفصح عنيا2 89
 رفض %1725 %45 المحممون عن ربحية السيم2التنبؤات التي يعدىا  98
 قبول %7.25 %78 تنبؤية2 ذات قيمة معموماتاإلفصاح عن  91
تفيد معمومات القيمة المضافة المستثمرين في تقدير المخاطر  .9

 النظامية2
 قبول 8.25% 7.25%

 رفض - %15 سعر السيم السوقي قبل وبعد االفصاح عن الربحية2 93
ت المستثمرين بالمعمومات الصناعية التي تتعمق بصناعة تتأثر قرارا 94

ما مثل خطر المنافسين سواء الحاليين أو المحتممين وخطر 
 المنتجات البديمة2

 قبول 85% 8.25%

مثل توقعات اإلدارة حول  اإلفصاح عن المعمومات المستقبمية 95
 2اإليرادات وربح السيم والعائد عمى االستثمار لمدة معينة

 قبول 88% 55%

تعتبر تنبؤات اإلدارة عن ربحية السيم مصدرًا ىامًا لممعمومات التي  96
 ييتم بيا المستثمرون2

 قبول 8.25% 88%

القوانين والمعايير المحاسبية التي تمعب دورًا مؤثرًا في تنشيط سوق  97
 األوراق المالية2

 قبول 7725% 6725%

 فضر  %15 %.4 التدفق النقدي المتوقع لمسيم 98
 قبول %85 %8.25 تخفيض ظاىرة عدم تماثل المعمومات2 99

 رفض %8. %48 نسبة االرباح التي استخدمتيا المنشأة في التوسعات 188
 قبول %88 %75 توفير معمومات مختصرة ومركزة عن النشاط المتكامل لممنشأة2 181
داء ليا دور كبير في التأثير عمى أالظروف االقتصادية والسياسية  .18

 اسواق األوراق المالية سواء المتقدمة منا أو الناشئة2
 قبول 88% 4725%

 
 لتعميق عمى نتائج الجولة األولىا
 القسم األول: مؤشرات تقارير االستدامة 

( 6( سؤالين وحذف ).( عبارة وتعديل)7( عبارة وتمت الموافقة عمى )15تم صياغة ) لإلفصاحات العامةبالنسبة 
 عبارة 2
 فصاحات المعيارية فكانت كاآلتي أما اإل
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وحذف ( عبارة .( عبارة وتعديل )7( عبارة وتمت الموافقة عمى )18  تم صياغة )مؤشرات األداء االقتصادي
 ( عبارة12)

( 5( عبارة وحذف )6وتعديل ) عبارة( 14( عبارة وتمت الموافقة عمى )5.تم صياغة ) مؤشرات األداء البيئي 
 عبارة2

( عبارة وحذف 7( عبارة وتعديل ).1( عبارة وتمت الموافقة عمى )5.تم صياغة )داء االجتماعي  مؤشرات األ
 ( عبارة62)

 القسم الثاني: مؤشرات ترشيد قرار االستثمار
 2( عبارة4( عبارة وحذف )9وتعديل ) عبارة( 14( عبارة وتمت الموافقة عمى )7.تم صياغة )

 لثانيةالتعميق عمى نتائج الجولة ا
 القسم األول: مؤشرات تقارير االستدامة 

 2عبارة( 1) ( عبارة وحذف8وتمت الموافقة عمى ) عبارة( 9تم صياغة ) لإلفصاحات العامةبالنسبة 
 أما اإلفصاحات المعيارية فكانت كاآلتي 

 2عبارة( 1) ( عبارة وحذف8وتمت الموافقة عمى ) عبارة( 9)  تم صياغة مؤشرات األداء االقتصادي
 ( عبارة32( سؤال وحذف )17( سؤال وتمت الموافقة عمى )8.تم صياغة ) ت األداء البيئي مؤشرا

 ( عبارة42وحذف ) عبارة( 15وتمت الموافقة عمى ) عبارة( 19تم صياغة )مؤشرات األداء االجتماعي  
 القسم الثاني: مؤشرات ترشيد قرار االستثمار

 ( عبارة52وحذف ) بارةع( 18وتمت الموافقة عمى ) عبارة (3.تم صياغة )
 ( عبارة لتمثل قائمة االستقصاء.66لذا في االجمالي كان هناك موافقة عمى )  
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 (2محمق )
 ة في سوق العراق لألوراق الماليةالمنشآت المدرج

 
 المصارف

 مصرف كوردستان مصرف أشور الدولي لالستثمار
 مصرف الموصل لمتنمية واالستثمار مصرف بابل

 مصرف المنصور مصرف بغداد 
 مصرف الوطني االسالمي المصرف التجاري العراقي

 مصرف االىمي العراقي مصرف دجمة والفرات لمتنمية واالستثمار
 مصرف الشمال  مصرف دار السالم لالستثمار

 مصرف االئتمان العراقي مصرف االقتصاد
 مصرف سومر التجاري مصرف إيالف االسالمي

 مصرف عبر العراق لالستثمار التجاري مصرف الخميج
 مصرف المتحد لالستثمار مصرف االستثمار العراقي
 مصرف االتحاد العراقي مصرف العراقي االسالمي

 مصرف الوركاء لالستثمار مصرف الشرق االوسط لالستثمار
 التأمين

عادة التأمين األىمية لمتأمين  الخميج لمتأمين وا 
 لمتأمينالحمراء  االمين العام 

  دار السالم لمتأمين
 االستثمار

 بين النيرين لالستثمارات المالية االمين لالستثمار المالي
 القمة لالستثمار المالي االيام لالستثمار المالي

 الزوراء لالستثمار المالي الباتك لالستثمارات المالية
  الخيمة لالستثمارات المالية 

  الخير لالستثمار المالي
 خدماتال

 العراقية لمنقل البري العقارية لالستثمارات االمين
 مدينة العاب الكرخ السياحية العام لمنقل البادية
 الموصل لمدن االلعاب السيارات لخدمات بغداد
 المعمورة لالستثمارات العقارية العام لمنقل العراق بغداد

 النخبة لممقاوالت العامة والبضائع النفطية المنتجات لنقل العراقية
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 الصناعة
 المقاحات البيطرية إلنتاجالكندي  بغداد لصناعة مواد التغميف

 المنصور لمصناعات الدوائية بغداد لممشروبات الغازية
 الصنائع الكيماوية العصرية البيرة الشرقية

 صناعة المواد االنشائية الحديثة الصناعات االلكترونية
 الصناعات المعدنية والدراجات المواد االنشائية إلنتاجالفموجة 

 الخياطة الحديثة الوطنية لصناعة وتجارة االثاث
 صناعات االصباغ الحديثة اليالل الصناعية

 مياوية والبالستيكيةالصناعات الكي العراقية لصناعات الكارتون
 نينوى لمصناعات الغذائية العراقية لتصنيع وتسويق التمور

 المشروبات الغازية الشمالية اليندسية لإلعمالالعراقية 
 انتاج االلبسة الجاىزة العراقية لمسجاد والمفروشات

 الصناعات الخفيفة المواد االنشائية إلنتاجكركوك 
  المواد االنشائية إلنتاجالخازر 

 الفنادق والسياحة
 ندق المنصورف فندق اشور
 الوطنية لالستثمارات السياحية فندق بغداد
 فندق فمسطين فندق بابل

 فندق السدير فنادق عشتار
 المدينة السياحية في سد الموصل فنادق كربالء

 الزراعة
 البذور إلنتاجالعراقية  الزراعي لإلنتاجاالىمية 
 الحيواني لإلنتاجالحديثة  وتسويق المحوم إلنتاجالعراقية 

 االسماك إلنتاجالشرق االوسط  العراقية لممنتجات الزراعية
 االتصاالت

 شركة الخاتم لالتصاالت اسيا سيل لالتصاالت
 التحويل المالي

 الميج لمتحويل المالي عطاء الغري لمتحويل المالي
 العراقية لمتحويل المالي الحرير لمتحويل المالي
 افع لمتحويل الماليالمن الطيف لمتحويل المالي

 عطاء الغري لمتحويل المالي 
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 (3) ممحق 
 الستقصاءإستمارة ا

 )معدوا التقارير( -أ

 
    جامعة المنصورة

    كمية التجارة
    قسم المحاسبة

 
 وبعد،،،تحية طيبة 

تشكل ىذه االستمارة جزءًا من رسالة تعدىا الباحثة لمحصول عمى درجة الماجستير في   
المحاسبة بعنوان  ) مدخل محاسبي لإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة في ترشيد قرار 

 االستثمار(2
وتتطمب الدراسة معرفة مدى أىمية معمومات االستدامة المفصح عنيا في تقارير   
الستدامة في ترشيد قرارات االستثمار من خالل النموذج المقترح لتقارير االستدامة لممنشآت ا

 المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية2
وتحاول الباحثة من خالل ىذه االستمارة استطالع وجية نظر سيادتكم في ىذا المجال   

تكرم باستيفاء بيانات ىذه االستمارة وبما يثري البحث العممي، لذا ترجو الباحثة من سيادتكم ال
بكل دقة ووضوح، حيث يمثل ذلك جزء من متطمبات تحقيق ىدف البحث، وتشكر الباحثة صدق 

 تعاونكم من أجل إثراء البحث العممي2
وتود الباحثة أن تشير إلى أن ما سيتم الحصول عميو من بيانات ستدعم أغراض البحث   

 تي ستحصل عمييا من سيادتكم بالسرية التامة2العممي، ومعاممة كل البيانات ال
 
 وتفضموا سيادتكم قبول فائق االحترام والتقدير 
 
 
 الباحثة 

 آفاق ذنون إبراهيم
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 تعريف ببعض المصطمحات 
 

التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجيال ىي  التنمية المستدامة:
 2يا الخاصةالمقبمة عمى تمبية احتياجات

 
فيا وغاياتيا من اتحقيقيا ألىدىي سعي المنشأة إلى : نطاق منشآت األعمال في االستدامة 

خالل قدرتيا عمى تمبية حاجات ورغبات المستيمكين وأصحاب المصالح الحاليين والمحتممين، 
ياتيا، ومدى إمكانيتيا في تحقيق الدمج بين العوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية في عمم

فضاًل عن تحقيقيا لألرباح والنمو واستخداميا لمموارد الطبيعية والبشرية والمادية بالقدر العقالني 
 ومن دون اإلضرار بحق األجيال القادمة في االستفادة من ىذه الثروات2

 
عرض ىيكمي منظم لألداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشأة، وبما  تقارير االستدامة:

صحاب المصالح صورة شفافة عن كيفية تأثير األمور غير المالية عمى النواحي المالية، يوفر أل
 2 وبما يساعد عمى تعظيم قيمة المنشأة في األجل الطويل

 
ىي تمك اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليامة التي تراىا المنشأة ذات  اآلثار الجوهرية:

المصالح ومنيم المستثمرون في ترشيد قراراتيم االستثمارية، تأثير جوىري عمى تقييمات أصحاب 
 وتقوم المنشأة بتحديد ىذه اآلثار واإلفصاح عنيا بعد إجراء تحميل نوعي وتقييم كمي ألنشطتيا2 
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 القسم األول: معمومات عامة
 المؤىل -1

  بكالوريوس          ما قبل البكالوريوس      

  دكتوراه          ماجستير      
 
 عدد سنوات الخبرة -.

 سنوات 18إلى  5من          سنوات 5أقل من        

 سنة        8.أكثر من         سنة 8.إلى  11من        

 
 تقارير االستدامةاإلفصاح عن القسم الثاني : مؤشرات 

ىذه  قراءة ستدامة2 الرجاءفيما يمي مجموعة من العبارات التي تمثل مؤشرات لتقارير اال  
 2أمام كل عبارة أسفل االختيار الذي يعبر عن درجة موافقتك ()جيدًا ثم وضع عالمة العبارات 

موافق  العبارة 
غير  محايد موافق تماما  

 موافق
غير موافق 

 تماما  
نظرة عامة عن األىداف  واالستراتيجيةتيح اإلفصاح عن الرؤية ي 1

 قيقيا عمى المدى الطويل2التي تسعى المنشأة لتح
     

اإلفصاح عن الخصائص التنظيمية لممنشأة مثل أسم المنشأة  .
عدد الدول التي تعمل والمنتجات والخدمات األساسية التي تقدميا و 

 2طبيعة الُممكية والشكل القانوني لممنشأةو  فييا المنشأة

     

يئي اإلفصاح عن اآلثار الجوىرية لألداء االقتصادي والب 3
 واالجتماعي  لممنشأة2

     

يسيم إشراك أصحاب المصالح في زيادة فيم احتياجاتيم   4
 وتوقعاتيم2

     

اإلفصاح عن مدى توافق المعمومات الواردة في التقرير لمبادئ  5
 المبادرة العالمية إلعداد التقارير2

     

يتيح اإلفصاح عن الحوكمة في خمق ميزة تنافسية مستدامة  6
 منشأة2لم

     

اإلفصاح عن مدى تطبيق المعايير القانونية في كافة عمميات  7
 المنشأة2

     

اإلفصاح عن مدى االلتزام بالمعايير األخالقية في كافة عمميات  8
 المنشأة2
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موافق  العبارة

 تماما  
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
      مؤشرات األداء 
      اء االقتصاديمؤشرات األد 
عن نشاط المنشأة  القيم االقتصادية المباشرة الناتجةاإلفصاح عن  9

 2توزيعات لحممة األسيمالنسب و من ربح أو خسارة 
     

لنشاط المنشأة في المشاريع الصديقة المالية النتائج اإلفصاح عن  18
 لمبيئة2

     

 األدنى بالحد مقارنة األجور مستوياتو  معدالتاإلفصاح عن   11
 2المحمي المستوى عمى لألجور

     

إجراءات التوظيف المحمي ونسبة موظفي اإلدارة اإلفصاح عن  .1
العميا الذين تم توظيفيم من المجتمع المحمي في وظائف العمميات 

 اليامة لممنشأة2

     

 المنفعة لتحقيق التحتية البنية استثمارات تطويراإلفصاح عن  13
 2العامة

     

 مدى تقييميساعد في  المباشرة غير االقتصادية اآلثار توضيح 14
 2اآلثار تمك أىمية

     

 مختمف في المحميين الموردين عمى اإلنفاق نسبةاإلفصاح عن  15
 2التشغيل أماكن

     

اإلفصاح عن القيمة المحققة لحممة األسيم باعتباره مؤشرًا عمى  16
 وارد المتاحة ليا2مدى نجاح المنشأة في إدارة الم

     

      مؤشرات األداء البيئي 
      2الحجم أو الوزن حيث من المستخدمة األولية المواداإلفصاح عن   17
 في تدويرىا إعادة يجري التي المستخدمة المواد نسبةاإلفصاح عن  18

 2أولية مواد صورة
     

 طرأت التي اتلمتطور  نتيجة توفيرىا تم التي الطاقةاإلفصاح عن  19
 2التشغيل ووسائل الكفاءة عمى

     

 لممنتجات بفعالية الطاقة توفير إلى الرامية المبادراتاإلفصاح عن  8.
 ليذه نتيجة الطاقة متطمبات وتخفيض متجددة طاقة عمى القائمة

 2المبادرات

     

ة المياه المستيمكة و مبادرات العمل عمى ترشيد كمياإلفصاح عن  1.
 2يااستيالك

     

جمالي نسبةاإلفصاح عن   ..  تدويرىا إعادة يتم التي المياه حجم وا 
 2واستخداميا
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موافق  العبارة

 تماما  
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
المستخدمة من قبل المنشأة  األراضي ومساحة موقعاإلفصاح عن   3.

 2مرتفع بيولوجي بتنوع تتمتع التي
     

 بالتنوع المتعمقة والخدمات والمنتجات لألنشطة اليامة اآلثار فوص 4.
 2 البيولوجي

     

 والخطط الحالية اإلجراءاتاإلفصاح عن آثار االستراتيجيات و  5.
 2البيولوجي التنوع عمى المستقبمية

     

 لغازات المباشرة وغير المباشرة اإلنبعاثات حجماإلفصاح عن  6.
 2الحراري االحتباس

     

المبادرات الرامية لمتقميل من غازات االحتباس اإلفصاح عن  7.
 الحراري وما تم تنفيذه منيا2

     

إجمالي حجم المخمفات من حيث أنواعيا وطرق اإلفصاح عن  8.
 التخمص منيا2

     

المبادرات الرامية إلى تخفيف حدة اآلثار البيئية اإلفصاح عن  9.
 مدى تحقق ذلك2الناتجة عن المنتجات وتحديد 

     

 والمواد المنتجات لنقل الميمة البيئية اآلثاراإلفصاح عن   38
 2 المنشأة بيا تقوم التي العمميات في المستخدمة

     

 وفرزىم فحصيم يتم الذين الجدد الموردين نسبةاإلفصاح عن   31
 2بيئية معاير باستخدام

     

 في المحددة البيئية لمحتممةوا الفعمية السمبية اآلثار عن التقرير .3
 2التوريد سمسمة

     

عن إجمالي عدد الشكاوى حول اآلثار البيئية المقدمة من  اإلفصاح 33
 خالل آليات التظمم الرسمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير2

     

      مؤشرات األداء االجتماعي 
 الجديدة التعيينات ونسبة الموظفين عدد إجمالياإلفصاح عن   34

 2والجنس العمرية الفئة حسب
     

 المجان الموظفين المشتركين في إجمالي نسبةاإلفصاح عن   35
 2 العمال وسالمة صحة إلدارة الرسمية

     

 وفقاً  موظف لكل عام كل في التدريب ساعات معدلاإلفصاح عن  36
 2الجنس ونوع عممو لطبيعة

     

 الفئة حسب والنساء لمرجال سياألسا الراتب نسبة اإلفصاح عن 37
 2لمعمل األساسية المواقع وحسب الوظيفية

     

 ومراجعتيم فرزىم تم الذين الجدد الموردين نسبةاإلفصاح عن   38
 الة لمنظمة العمل الدولية2 العم ممارسة معايير باستخدام
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موافق  العبارة

 تماما  
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
جمالي نسبةاإلفصاح عن   39  التي االستثمارية االتفاقيات عدد وا 

 تصنيف تتناول التي تمك أو اإلنسان بحقوق الخاصة البنود تشمل
 2  اإلنسان حقوق

     

 عمى والقضاء لمحد المتخذة اإلجراءاتو  العممياتاإلفصاح عن  48
 2والمخاطر المحيطة بيا األطفال عمالة

     

 حقوق لبنود خضعت التي العمميات عدد إجمالياإلفصاح عن   41
 2أثارىا وتقييم اإلنسان

     

 المحمي، المجتمع مع تعامل لدييا التي لمعمميات المئوية النسبة .4
 2ليا التنموية والبرامج أثرىا، وتقييم

     

 واإلجراءات السياسات عمى والتدريب التواصلاإلفصاح عن   43
 2الفساد بمكافحة المتعمقة

     

 لماليةا غير العقوبات وعدد لمغرامات المالية القيمةاإلفصاح عن  44
 2والقوانين الموائح مع التوافق عدم نتيجة

     

 نتيجة المجتمع عمى والمحتممة الفعمية السمبية اآلثاراإلفصاح عن   45
 2الموردين من لعدد الخاطئ االختيار

     

 والقوانين لموائح االمتثال عدم حاالت عدد إجمالياإلفصاح عن   46
 المنتجات عمى رتبةالمت اآلثار وسالمة صحة بشأن الطوعية
 2حياتيا دورة خالل والخدمات

     

 المنشأة إجراءات تتطمبيا التي والخدمات المنتجات معمومات طبيعة 47
 2عنيا اإلفصاح ينبغي التي التعريفية والبطاقات العالمات ووضع

     

 رضا مدى تقيس التي االستقصائية الدراسات نتائجاإلفصاح عن   48
 2العميل

     

 لقسم الثالث : مؤشرات ترشيد قرار االستثمارا
 قراءة فيما يمي مجموعة من العبارات التي تمثل مؤشرات لترشيد قرار االستثمار2 الرجاء  

أمام كل عبارة أسفل االختيار الذي يعبر عن درجة  ()جيدًا ثم وضع عالمة ىذه العبارات 
 2موافقتك

 العبارة 
موافق 

 محايد موافق تماما  
غير 

 افقمو 
غير موافق 

 تماما  
تعدل من توقعات المستثمرين حول  المالية التقارير في الثقة درجة 49

 عوائد األوراق المالية2
     

الكفاءة المرتفعة لممحممين الماليين بما يقدمونو من مشورة وكتابة  58
 تقارير تحميمية عن األرباح المتوقعة2 
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موافق  العبارة

 تماما  
غير  يدمحا موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
انخفاض الشائعات توصل إلى نسبة تأكيد معمومات متساوية  51

 لممستثمرين2 
     

      تسرب المعمومات لممستثمرين2 .5
      اإلفصاح عن المعمومات في وقت مالئم لممستثمر2 53
أي معمومات مالية وغير مالية واإلفصاح عنيا بصدق  إخفاءعدم  54

 وثوقية2وم
     

      إمكانية تحميل العائد والمخاطرة من المعمومات المفصح عنيا2 55
      2تنبؤية ذات قيمة معموماتاإلفصاح عن   56
تفيد معمومات القيمة المضافة المستثمرين في تقدير المخاطر  57

 النظامية2
     

مق تتأثر قرارات المستثمرين بالمعمومات الصناعية التي تتع 58
بصناعة ما مثل خطر المنافسين سواء الحاليين أو المحتممين 

 وخطر المنتجات البديمة2

     

مثل توقعات اإلدارة حول  اإلفصاح عن المعمومات المستقبمية 59
 اإليرادات وربح السيم والعائد عمى االستثمار لمدة معينة2

     

أىم نسب يعد معدل العائد المتوقع عمى حقوق المساىمين من   68
أو مؤشرات ربحية المنشأة ألنو يوضح كفاءة اإلدارة في استغالل 
أموال أصحاب المنشأة وقدرتيا عمى تحقيق األرباح من تمك 

 األموال2

     

تعتبر تنبؤات اإلدارة عن ربحية السيم مصدرًا ىامًا لممعمومات  61
 التي ييتم بيا المستثمرون2

     

سبية التي تمعب دورًا مؤثرًا في تنشيط القوانين والمعايير المحا .6
 سوق األوراق المالية2

     

      تخفيض ظاىرة عدم تماثل المعمومات2 63
التوسع باإلفصاح عن المعمومات السيما البيئية واالجتماعية  64

 بجانب المعمومات االقتصادية لتقييم أداء المنشآت2
     

      شاط المتكامل لممنشأة2توفير معمومات مختصرة ومركزة عن الن 65
الظروف االقتصادية والسياسية ليا دور كبير في التأثير عمى  66

 أداء أسواق األوراق المالية سواء المتقدمة منيا أو الناشئة
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 (3ممحق  )
 الستقصاءإستمارة ا

 )المستثمرين( -ب

 
    جامعة المنصورة

    كمية التجارة
    قسم المحاسبة

 
 ة طيبة وبعد،،،تحي

تشكل ىذه االستمارة جزءًا من رسالة تعدىا الباحثة لمحصول عمى درجة الماجستير في   
المحاسبة بعنوان  ) مدخل محاسبي لإلفصاح االختياري عن تقارير االستدامة في ترشيد قرار 

 االستثمار(2
قارير وتتطمب الدراسة معرفة مدى أىمية معمومات االستدامة المفصح عنيا في ت  

االستدامة في ترشيد قرارات االستثمار من خالل النموذج المقترح لتقارير االستدامة لممنشآت 
 المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية2

وتحاول الباحثة من خالل ىذه االستمارة استطالع وجية نظر سيادتكم في ىذا المجال   
دتكم التكرم باستيفاء بيانات ىذه االستمارة وبما يثري البحث العممي، لذا ترجو الباحثة من سيا

بكل دقة ووضوح، حيث يمثل ذلك جزء من متطمبات تحقيق ىدف البحث، وتشكر الباحثة صدق 
 تعاونكم من أجل إثراء البحث العممي2

وتود الباحثة أن تشير إلى أن ما سيتم الحصول عميو من بيانات ستدعم أغراض البحث   
 انات التي ستحصل عمييا من سيادتكم بالسرية التامة2العممي، ومعاممة كل البي

 
 وتفضموا سيادتكم قبول فائق االحترام والتقدير 
 
 
 الباحثة 

 آفاق ذنون إبراهيم
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 تعريف ببعض المصطمحات 
 

التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجيال ىي  التنمية المستدامة:
 2حتياجاتيا الخاصةالمقبمة عمى تمبية ا

 
فيا وغاياتيا من اتحقيقيا ألىدىي سعي المنشأة إلى : نطاق منشآت األعمال في االستدامة 

خالل قدرتيا عمى تمبية حاجات ورغبات المستيمكين وأصحاب المصالح الحاليين والمحتممين، 
في عممياتيا،  ومدى إمكانيتيا في تحقيق الدمج بين العوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية

فضاًل عن تحقيقيا لألرباح والنمو واستخداميا لمموارد الطبيعية والبشرية والمادية بالقدر العقالني 
 ومن دون اإلضرار بحق األجيال القادمة في االستفادة من ىذه الثروات2

 
 عرض ىيكمي منظم لألداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشأة، وبما تقارير االستدامة:

يوفر ألصحاب المصالح صورة شفافة عن كيفية تأثير األمور غير المالية عمى النواحي المالية، 
 2 وبما يساعد عمى تعظيم قيمة المنشأة في األجل الطويل

 
ىي تمك اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليامة التي تراىا المنشأة ذات  اآلثار الجوهرية:

أصحاب المصالح ومنيم المستثمرون في ترشيد قراراتيم االستثمارية،  تأثير جوىري عمى تقييمات
 وتقوم المنشأة بتحديد ىذه اآلثار واإلفصاح عنيا بعد إجراء تحميل نوعي وتقييم كمي ألنشطتيا2 
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 القسم األول: معمومات عامة
 المؤىل -1

  بكالوريوس          ما قبل البكالوريوس      

  دكتوراه          اجستيرم      
 
 عدد سنوات الخبرة -.

 سنوات 18إلى  5من          سنوات 5أقل من        

 سنة        8.أكثر من         سنة 8.إلى  11من        

 
 تقارير االستدامةاإلفصاح عن القسم الثاني : مؤشرات 

ىذه  قراءة ارير االستدامة2 الرجاءفيما يمي مجموعة من العبارات التي تمثل مؤشرات لتق  
 2أمام كل عبارة أسفل االختيار الذي يعبر عن درجة موافقتك ()جيدًا ثم وضع عالمة العبارات 

موافق  العبارة 
غير  محايد موافق تماما  

 موافق
غير موافق 

 تماما  
تيح اإلفصاح عن الرؤية واالستراتيجية نظرة عامة عن األىداف ي 1

 التي تسعى المنشأة لتحقيقيا عمى المدى الطويل2
     

اإلفصاح عن الخصائص التنظيمية لممنشأة مثل أسم المنشأة  .
عدد الدول التي تعمل والمنتجات والخدمات األساسية التي تقدميا و 

 2شكل القانوني لممنشأةطبيعة الُممكية والو  فييا المنشأة

     

اإلفصاح عن اآلثار الجوىرية لألداء االقتصادي والبيئي  3
 واالجتماعي  لممنشأة2

     

يسيم إشراك أصحاب المصالح في زيادة فيم احتياجاتيم   4
 وتوقعاتيم2

     

اإلفصاح عن مدى توافق المعمومات الواردة في التقرير لمبادئ  5
 عداد التقارير2المبادرة العالمية إل

     

يتيح اإلفصاح عن الحوكمة في خمق ميزة تنافسية مستدامة  6
 لممنشأة2

     

اإلفصاح عن مدى تطبيق المعايير القانونية في كافة عمميات  7
 المنشأة2

     

اإلفصاح عن مدى االلتزام بالمعايير األخالقية في كافة عمميات  8
 المنشأة2
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موافق  العبارة

 اما  تم
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
      مؤشرات األداء 
      مؤشرات األداء االقتصادي 
عن نشاط المنشأة  القيم االقتصادية المباشرة الناتجةاإلفصاح عن  9

 2توزيعات لحممة األسيمالنسب و من ربح أو خسارة 
     

ي المشاريع الصديقة لنشاط المنشأة فالمالية النتائج اإلفصاح عن  18
 لمبيئة2

     

 األدنى بالحد مقارنة األجور مستوياتو  معدالتاإلفصاح عن   11
 2المحمي المستوى عمى لألجور

     

إجراءات التوظيف المحمي ونسبة موظفي اإلدارة اإلفصاح عن  .1
العميا الذين تم توظيفيم من المجتمع المحمي في وظائف العمميات 

 اليامة لممنشأة2

     

 المنفعة لتحقيق التحتية البنية استثمارات تطويراإلفصاح عن  13
 2العامة

     

 مدى تقييميساعد في  المباشرة غير االقتصادية اآلثار توضيح 14
 2اآلثار تمك أىمية

     

 مختمف في المحميين الموردين عمى اإلنفاق نسبةاإلفصاح عن  15
 2التشغيل أماكن

     

القيمة المحققة لحممة األسيم باعتباره مؤشرًا عمى  اإلفصاح عن 16
 مدى نجاح المنشأة في إدارة الموارد المتاحة ليا2

     

      مؤشرات األداء البيئي 
      2الحجم أو الوزن حيث من المستخدمة األولية المواداإلفصاح عن   17
 في ىاتدوير  إعادة يجري التي المستخدمة المواد نسبةاإلفصاح عن  18

 2أولية مواد صورة
     

 طرأت التي لمتطورات نتيجة توفيرىا تم التي الطاقةاإلفصاح عن  19
 2التشغيل ووسائل الكفاءة عمى

     

 لممنتجات بفعالية الطاقة توفير إلى الرامية المبادراتاإلفصاح عن  8.
 ليذه نتيجة الطاقة متطمبات وتخفيض متجددة طاقة عمى القائمة
 2تالمبادرا

     

ة المياه المستيمكة و مبادرات العمل عمى ترشيد كمياإلفصاح عن  1.
 2استيالكيا

     

جمالي نسبةاإلفصاح عن   ..  تدويرىا إعادة يتم التي المياه حجم وا 
 2واستخداميا

 

     



22 

 
موافق  العبارة

 تماما  
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
المستخدمة من قبل المنشأة  األراضي ةومساح موقعاإلفصاح عن   3.

 2مرتفع بيولوجي بتنوع تتمتع التي
     

 بالتنوع المتعمقة والخدمات والمنتجات لألنشطة اليامة اآلثار وصف 4.
 2 البيولوجي

     

 والخطط الحالية اإلجراءاتاإلفصاح عن آثار االستراتيجيات و  5.
 2البيولوجي التنوع عمى المستقبمية

     

 لغازات المباشرة وغير المباشرة اإلنبعاثات حجماإلفصاح عن  6.
 2الحراري االحتباس

     

المبادرات الرامية لمتقميل من غازات االحتباس اإلفصاح عن  7.
 الحراري وما تم تنفيذه منيا2

     

إجمالي حجم المخمفات من حيث أنواعيا وطرق اإلفصاح عن  8.
 التخمص منيا2

     

المبادرات الرامية إلى تخفيف حدة اآلثار البيئية عن  اإلفصاح 9.
 الناتجة عن المنتجات وتحديد مدى تحقق ذلك2

     

 والمواد المنتجات لنقل الميمة البيئية اآلثاراإلفصاح عن   38
 2 المنشأة بيا تقوم التي العمميات في المستخدمة

     

 وفرزىم صيمفح يتم الذين الجدد الموردين نسبةاإلفصاح عن   31
 2بيئية معاير باستخدام

     

 في المحددة البيئية والمحتممة الفعمية السمبية اآلثار عن التقرير .3
 2التوريد سمسمة

     

عن إجمالي عدد الشكاوى حول اآلثار البيئية المقدمة من  اإلفصاح 33
 خالل آليات التظمم الرسمية خالل الفترة المشمولة بالتقرير2

     

      رات األداء االجتماعيمؤش 
 الجديدة التعيينات ونسبة الموظفين عدد إجمالياإلفصاح عن   34

 2والجنس العمرية الفئة حسب
     

 المجان الموظفين المشتركين في إجمالي نسبةاإلفصاح عن   35
 2 العمال وسالمة صحة إلدارة الرسمية

     

 وفقاً  موظف لكل معا كل في التدريب ساعات معدلاإلفصاح عن  36
 2الجنس ونوع عممو لطبيعة

     

 الفئة حسب والنساء لمرجال األساسي الراتب نسبة اإلفصاح عن 37
 2لمعمل األساسية المواقع وحسب الوظيفية

     

 ومراجعتيم فرزىم تم الذين الجدد الموردين نسبةاإلفصاح عن   38
 دولية2 الة لمنظمة العمل الالعم ممارسة معايير باستخدام
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موافق  العبارة

 تماما  
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
جمالي نسبةاإلفصاح عن   39  التي االستثمارية االتفاقيات عدد وا 

 تصنيف تتناول التي تمك أو اإلنسان بحقوق الخاصة البنود تشمل
 2  اإلنسان حقوق

     

 عمى والقضاء لمحد ةالمتخذ اإلجراءاتو  العممياتاإلفصاح عن  48
 2والمخاطر المحيطة بيا األطفال عمالة

     

 حقوق لبنود خضعت التي العمميات عدد إجمالياإلفصاح عن   41
 2أثارىا وتقييم اإلنسان

     

 المحمي، المجتمع مع تعامل لدييا التي لمعمميات المئوية النسبة .4
 2ليا التنموية والبرامج أثرىا، وتقييم

     

 واإلجراءات السياسات عمى والتدريب التواصلاإلفصاح عن   43
 2الفساد بمكافحة المتعمقة

     

 المالية غير العقوبات وعدد لمغرامات المالية القيمةاإلفصاح عن  44
 2والقوانين الموائح مع التوافق عدم نتيجة

     

 جةنتي المجتمع عمى والمحتممة الفعمية السمبية اآلثاراإلفصاح عن   45
 2الموردين من لعدد الخاطئ االختيار

     

 والقوانين لموائح االمتثال عدم حاالت عدد إجمالياإلفصاح عن   46
 المنتجات عمى المترتبة اآلثار وسالمة صحة بشأن الطوعية
 2حياتيا دورة خالل والخدمات

     

 المنشأة إجراءات تتطمبيا التي والخدمات المنتجات معمومات طبيعة 47
 2عنيا اإلفصاح ينبغي التي التعريفية والبطاقات العالمات وضعو 

     

 رضا مدى تقيس التي االستقصائية الدراسات نتائجاإلفصاح عن   48
 2العميل

     

 القسم الثالث : مؤشرات ترشيد قرار االستثمار
 قراءة ءفيما يمي مجموعة من العبارات التي تمثل مؤشرات لترشيد قرار االستثمار2 الرجا  

أمام كل عبارة أسفل االختيار الذي يعبر عن درجة  ()جيدًا ثم وضع عالمة ىذه العبارات 
 2موافقتك

 العبارة 
موافق 

 محايد موافق تماما  
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماما  

تعدل من توقعات المستثمرين حول  المالية التقارير في الثقة درجة 49
 عوائد األوراق المالية2

     

الكفاءة المرتفعة لممحممين الماليين بما يقدمونو من مشورة وكتابة  58
 تقارير تحميمية عن األرباح المتوقعة2 
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موافق  العبارة

 تماما  
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماما  
انخفاض الشائعات توصل إلى نسبة تأكيد معمومات متساوية  51

 لممستثمرين2 
     

      ومات لممستثمرين2تسرب المعم .5
      اإلفصاح عن المعمومات في وقت مالئم لممستثمر2 53
أي معمومات مالية وغير مالية واإلفصاح عنيا بصدق  إخفاءعدم  54

 وموثوقية2
     

      إمكانية تحميل العائد والمخاطرة من المعمومات المفصح عنيا2 55
      2تنبؤية ذات قيمة معموماتاإلفصاح عن   56
تفيد معمومات القيمة المضافة المستثمرين في تقدير المخاطر  57

 النظامية2
     

تتأثر قرارات المستثمرين بالمعمومات الصناعية التي تتعمق  58
بصناعة ما مثل خطر المنافسين سواء الحاليين أو المحتممين 

 وخطر المنتجات البديمة2

     

مثل توقعات اإلدارة حول  ميةاإلفصاح عن المعمومات المستقب 59
 اإليرادات وربح السيم والعائد عمى االستثمار لمدة معينة2

     

يعد معدل العائد المتوقع عمى حقوق المساىمين من أىم نسب   68
أو مؤشرات ربحية المنشأة ألنو يوضح كفاءة اإلدارة في استغالل 
ك أموال أصحاب المنشأة وقدرتيا عمى تحقيق األرباح من تم

 األموال2

     

تعتبر تنبؤات اإلدارة عن ربحية السيم مصدرًا ىامًا لممعمومات  61
 التي ييتم بيا المستثمرون2

     

القوانين والمعايير المحاسبية التي تمعب دورًا مؤثرًا في تنشيط  .6
 سوق األوراق المالية2

     

      تخفيض ظاىرة عدم تماثل المعمومات2 63
إلفصاح عن المعمومات السيما البيئية واالجتماعية التوسع با 64

 بجانب المعمومات االقتصادية لتقييم أداء المنشآت2
     

      توفير معمومات مختصرة ومركزة عن النشاط المتكامل لممنشأة2 65
الظروف االقتصادية والسياسية ليا دور كبير في التأثير عمى  66

 المتقدمة منيا أو الناشئة أداء أسواق األوراق المالية سواء
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 (4الممحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 جامعة المنصورة أ2 د2 كمال عبد السالم حسن
 جامعة المنصورة أ2 م2 عصام عبد المنعم إسماعيل

 جامعة المنصورة أ2 د2 عبد الحميد المغربي
 جامعة المنصورة أ2 د2 مكرم عبد المسيح باسيمي

 جامعة تكريت محمد محمودأ2 م2 صدام 
 جامعة تكريت أ2 م2 عمي إبراىيم حسين

 
 (5الممحق )

 (SPSS Ver.22)نتائج التحميل االحصائي وفق برنامج 
 ألفا كرونباخ

 االفصاح عن تقارير االستدامة
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.949 48 

 

 اإلفصاحات العامة

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.678 8 

 اإلفصاحات المعيارية
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.944 40 

 االداء االقتصادي
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.794 8 

 االداء البيئي
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.898 17 
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 األداء االجتماعي 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.863 15 

 ترشيد قرار االستثمار 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.846 18 

 لمعدوا التقارير

 التكرارات

 المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.3 11.3 11.3 8 انبكبنوريوس مبقبم 

 95.8 84.5 84.5 60 ببنكهوريوس

 100.0 4.2 4.2 3 مبجستير

Total 71 100.0 100.0  

 
 خبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.3 11.3 11.3 8 سنوات خمس من اقم 

وخمس  من  78.9 67.6 67.6 48 سنوات عشر ل 

 98.6 19.7 19.7 14 سنو 20 اني 11 من

 100.0 1.4 1.4 1 سنو 20 من اكثر

Total 71 100.0 100.0  
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 لممستثمرين

 التكرارات

 المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.6 1.6 1.6 1 انبكبنوريوس مبقبم 

نكهوريوسبب  46 73.0 73.0 74.6 

 96.8 22.2 22.2 14 مبجستير

 100.0 3.2 3.2 2 دكتوراه

Total 63 100.0 100.0  

 

 خبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9.5 9.5 9.5 6 سنوات خمس من اقم 

 46.0 36.5 36.5 23 سنوات عشر ل خمسو  من

 87.3 41.3 41.3 26 سنو 20 اني 11 من

 100.0 12.7 12.7 8 سنو 20 من اكثر

Total 63 100.0 100.0  

 

 لمعدوا التقارير والمستثمرين

 التكرارات

 المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 6.7 6.7 6.7 9 انبكبنوريوس مبقبم 

 85.8 79.1 79.1 106 ببنكهوريوس

 98.5 12.7 12.7 17 مبجستير

 100.0 1.5 1.5 2 دكتوراه

Total 134 100.0 100.0  
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 خبرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10.4 10.4 10.4 14 سنوات خمس من اقم 

 63.4 53.0 53.0 71 سنوات عشر ل خمسو  من

 93.3 29.9 29.9 40 سنو 20 اني 11 من

 100.0 6.7 6.7 9 سنو 20 من اكثر

Total 134 100.0 100.0  

 

 لمعدوا التقارير

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 30316. 4.3407 5.00 3.71 71 تقبرير االستدامت

 29864. 4.4155 5.00 3.63 71 عبم

يبريمع  71 3.65 5.00 4.3257 .31225 

ياقتصبد  71 3.38 5.00 4.3257 .35887 

 33829. 4.3347 5.00 3.47 71 بيئي

 31471. 4.3155 5.00 3.80 71 اجتمبعي

 28781. 4.1416 4.74 3.53 71 ترشيد

Valid N (listwise) 71     

 

 لممستثمرين

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 28870. 4.3300 5.00 3.56 63 تقبرير االستدامة

 28939. 4.4008 5.00 3.88 63 عبو

 30135. 4.3159 5.00 3.48 63 معيبري

 33483. 4.4226 5.00 3.75 63 اقتصبدي

 32840. 4.2848 5.00 3.41 63 بيئي

 33476. 4.2942 5.00 3.13 63 اجتمبعي

 27507. 4.3748 5.00 3.83 63 ترشيد قرار االستثمبر

Valid N (listwise) 63     
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 لمعدوا التقارير والمستثمرين

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 29539. 4.3357 5.00 3.56 134 تقبرير االستدامة

 29332. 4.4086 5.00 3.63 134 عبو

 30606. 4.3211 5.00 3.48 134 معيبري

 34986. 4.3713 5.00 3.38 134 اقتصبدي

 33337. 4.3112 5.00 3.41 134 بيئي

 32324. 4.3055 5.00 3.13 134 اجتمبعي

 28957. 4.3731 5.00 3.72 134 ترشيد قرار االستثمبر

Valid N (listwise) 134     

 

 نتائج التحميل اإلحصائي لمعامل االلتواء لممعد

Statistics 

 اجتمبعي بيئي اقتصبد معيبري عبو ترشيد افصبح 

N Valid 71 71 71 71 71 71 71 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Skewness .361 .197 -.092 .330 -.347 .046 .432 

Std. Error of Skewness .285 .285 .285 .285 .285 .285 .285 

 نتائج التحميل االحصائي لمعامل االلتواء لممستثمر

Statistics 

 ترشيد اجتمبعي بيئي اقتصبد معيبري عبو افصبح 

N Valid 63 63 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Skewness -.065 .224 -.173 .030 -.169 -.362 .257 

Std. Error of Skewness .302 .302 .302 .302 .302 .302 .302 

 نتائج التحميل االحصائي لمعامل االلتواء لممعد والمستثمر

Statistics 

 ترشيد اجتمبعي بيئي اقتصبدي معيبري عبو افصبح 

N Valid 134 134 134 134 134 134 134 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Skewness .177 .050 .108 -.211 -.042 .016 .217 

Std. Error of Skewness .209 .209 .209 .209 .209 .209 .209 
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T-Test 
 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 02552. 29539. 4.3357 134 افصبح

 02501. 28957. 4.3731 134 ترشيد

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1.3861 1.2852 1.33567 000. 133 52.343 افصبح

 1.4226 1.3237 1.37313 000. 133 54.893 ترشيد

 لمعدوا التقارير عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثمار اإلفصاحاالرتباط بين 
Correlations 

 
تقبرير 

تدامةاالس  ترشيد 

تقبرير 

 االستدامة

Pearson Correlation 1 .902** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 71 71 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .902** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 71 71 

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

 لممستثمرين فصاح عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثماراالرتباط بين اال
Correlations 

 
تقبرير 

 ترشيد االستدامة

تقبرير 

 االستدامة

Pearson Correlation 1 .775** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 63 63 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .775** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 63 63 

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

 لمعدوا التقارير والمستثمرين االرتباط بين االفصاح عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثمار

Correlations 

 

تقبرير 

 اترشيد االستدامة

تقبرير 

 االستدامة

Pearson Correlation 1 .847** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 134 134 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .847** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 لمعدوا التقارير وترشيد قرار االستثماراإلفصاحات العامة والمعيارية االرتباط بين 
Correlations 

 ترشيد معيبري عبو 

 **Pearson Correlation 1 .838** .739 عبو

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 71 71 71 

 **Pearson Correlation .838** 1 .910 معيبري

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 71 71 71 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .739** .910** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 71 71 71 

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

 لممستثمرين وترشيد قرار االستثماراإلفصاحات العامة والمعيارية االرتباط بين 
Correlations 

 ترشيد معيبري عبو 

 **Pearson Correlation 1 .741** .711 عبو

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 63 63 63 

 **Pearson Correlation .741** 1 .754 معيبري

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 63 63 63 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .711** .754** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 63 63 63 

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

 لمعدوا التقارير والمستثمرين وترشيد قرار االستثماراإلفصاحات العامة والمعيارية االرتباط بين 

Correlations 

 اترشيد معيبري عبو 

 **Pearson Correlation 1 .795** .726 عبو

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 134 134 134 

 **Pearson Correlation .795** 1 .841 معيبري

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 134 134 134 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .726** .841** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 134 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 لمعدوا التقارير وترشيد قرار االستثماراإلفصاحات العامة والمعيارية ين االرتباط ب
Correlations 

 ترشيد معيبري عبو 

 **Pearson Correlation 1 .838** .739 عبو

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 71 71 71 

 **Pearson Correlation .838** 1 .910 معيبري

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 71 71 71 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .739** .910** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 71 71 71 

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

 لممستثمرين وترشيد قرار االستثماراإلفصاحات العامة والمعيارية االرتباط بين 
Correlations 

 ترشيد معيبري عبو 

 **Pearson Correlation 1 .741** .711 عبو

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 63 63 63 

 **Pearson Correlation .741** 1 .754 معيبري

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 63 63 63 

ترشيد 

قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .711** .754** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 63 63 63 

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

 لمعدوا التقارير والمستثمرين وترشيد قرار االستثماراإلفصاحات العامة والمعيارية االرتباط بين 

Correlations 

 اترشيد اجتمبعي بيئي اقتصبدي 

 **Pearson Correlation 1 .640** .676** .718 اقتصبدي

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 134 134 134 134 

 **Pearson Correlation .640** 1 .869** .815 بيئي

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 134 134 134 134 

 **Pearson Correlation .676** .869** 1 .757 اجتمبعي

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 134 134 134 134 

ترشيد قرار 

 االستثمبر

Pearson Correlation .718** .815** .757** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 134 134 134 134 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 ر لمعدوا التقاريرترشيد قرار االستثما في عن تقارير االستدامة تأثير اإلفصاح

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .902a .814 .811 .12509 

a. Predictors: (Constant), تقبرير االستدامة 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.719 1 4.719 301.535 .000b 

Residual 1.080 69 .016   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), تقبرير االستدامة 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .424 .215  1.976 .052 

 000. 17.365 902. 049. 856. تقبرير االستدامة

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 لممستثمرين ترشيد قرار االستثمار في االفصاح عن تقارير االستدامةتأثير 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .775a .600 .594 .17529 

a. Predictors: (Constant), تقبرير االستدامة 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.817 1 2.817 91.678 .000b 

Residual 1.874 61 .031   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), تقبرير االستدامة 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.178 .335  3.520 .001 

 000. 9.575 775. 077. 738. تقبرير االستدامة

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ترشيد قرار االستثمار لمعدوا التقارير والمستثمرين فيتأثير تقارير االستدامة 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .847a .717 .714 .14660 

a. Predictors: (Constant), تقبرير االستدامة 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.172 1 7.172 333.728 .000b 

Residual 2.837 132 .021   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), امةتقبرير االستد  

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .734 .187  3.927 .000 

 000. 18.268 847. 043. 786. تقبرير االستدامة

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقاريرترشيد قرار االستثما فيعامة تأثير اإلفصاحات ال

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .739a .547 .540 .19519 

a. Predictors: (Constant), عبو 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.169 1 3.169 83.187 .000b 

Residual 2.629 69 .038   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), عبو 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .995 .346  2.879 .005 

 000. 9.121 739. 078. 713. عبو

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لممستثمرينترشيد قرار االستثما فيتأثير اإلفصاحات العامة 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .711a .506 .497 .19501 

a. Predictors: (Constant), عبو 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.371 1 2.371 62.357 .000b 

Residual 2.320 61 .038   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), عبو 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.401 .377  3.711 .000 

 000. 7.897 711. 086. 676. عبو

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقارير والمستثمرينترشيد قرار االستثما فيتأثير اإلفصاحات العامة 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .726a .527 .524 .18932 

a. Predictors: (Constant), عبو 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.278 1 5.278 147.243 .000b 

Residual 4.731 132 .036   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), عبو 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.149 .247  4.646 .000 

 000. 12.134 726. 056. 679. عبو

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقاريرترشيد قرار االستثما فيتأثير اإلفصاحات المعيارية 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .910a .827 .825 .12046 

a. Predictors: (Constant), معيبري 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.797 1 4.797 330.591 .000b 

Residual 1.001 69 .015   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), معيبري 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .515 .200  2.576 .012 

 000. 18.182 910. 046. 838. معيبري

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لممستثمرينترشيد قرار االستثما فيأثير اإلفصاحات المعيارية ت

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .754a .569 .562 .18207 

a. Predictors: (Constant), معيبري 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.669 1 2.669 80.520 .000b 

Residual 2.022 61 .033   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), معيبري 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.403 .332  4.227 .000 

 000. 8.973 754. 077. 689. معيبري

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقارير والمستثمرينترشيد قرار االستثما فيتأثير اإلفصاحات المعيارية 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .841a .708 .705 .14890 

a. Predictors: (Constant), معيبري 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.082 1 7.082 319.460 .000b 

Residual 2.926 132 .022   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: االستثمبر ترشيد قرار  

b. Predictors: (Constant), معيبري 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .885 .183  4.843 .000 

 000. 17.873 841. 042. 754. معيبري

a. Dependent Variable: ار االستثمبرترشيد قر  
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 لمعدوا التقارير ترشيد قرار االستثمارفي تأثير اإلفصاحات العامة والمعيارية 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .911a .829 .824 .12070 

a. Predictors: (Constant), عبو ,معيبري 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.808 2 2.404 165.007 .000b 

Residual .991 68 .015   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), عبو ,معيبري 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .587 .217  2.700 .009 

 397. -853.- -078.- 089. -076.- عبو

 000. 10.604 975. 085. 899. معيبري

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لممستثمرينترشيد قرار االستثما في تأثير اإلفصاحات العامة والمعيارية

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .787a .620 .607 .17234 

a. Predictors: (Constant), عبو ,معيبري 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.909 2 1.455 48.971 .000b 

Residual 1.782 60 .030   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), عبو ,معيبري 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .978 .348  2.809 .007 

 006. 2.842 337. 113. 320. عبو

 000. 4.255 504. 108. 460. معيبري

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقارير والمستثمرينترشيد قرار االستثمافي تأثير اإلفصاحات العامة والمعيارية 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .847a .717 .712 .14713 

a. Predictors: (Constant), معيبري ,عبو 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.173 2 3.587 165.684 .000b 

Residual 2.836 131 .022   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), معيبري ,عبو 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .721 .198  3.650 .000 

 000. 9.358 717. 069. 642. معيبري

 043. 2.047 157. 072. 147. عبو

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 لمعدوا التقارير ترشيد قرار االستثمار فيتأثير األداء االقتصادي 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .828a .686 .682 .16239 

a. Predictors: (Constant), اقتصبدي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.979 1 3.979 150.874 .000b 

Residual 1.820 69 .026   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: ترشيد 

b. Predictors: (Constant), اقتصبدي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.268 .235  5.401 .000 

 000. 12.283 828. 054. 664. اقتصبد

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لممستثمرينالستثماترشيد قرار ا فيتأثير األداء االقتصادي 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .586a .344 .333 .22465 

a. Predictors: (Constant), اقتصبدي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.613 1 1.613 31.950 .000b 

Residual 3.079 61 .050   

Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), اقتصبدي 



39 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.245 .378  5.939 .000 

 000. 5.652 586. 085. 482. اقتصبد

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقارير والمستثمرينترشيد قرار االستثما فيتأثير األداء االقتصادي 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .718a .516 .512 .19155 

a. Predictors: (Constant), اقتصبدي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.166 1 5.166 140.780 .000b 

Residual 4.843 132 .037   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), اقتصبدي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.681 .208  8.073 .000 

 000. 11.865 718. 047. 563. اقتصبدي

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقاريرترشيد قرار االستثماداء البيئي في تأثير األ

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .863a .744 .741 .14659 

a. Predictors: (Constant), بيئي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.316 1 4.316 200.835 .000b 

Residual 1.483 69 .021   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), بيئي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .960 .225  4.264 .000 

 000. 14.172 863. 052. 734. بيئي

a. Dependent Variable:   ترشيد قرار االستثمبر 
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 لممستثمرين ترشيد قرار االستثمارتأثير األداء البيئي في 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .761a .579 .572 .17986 

a. Predictors: (Constant), بيئي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.718 1 2.718 84.012 .000b 

Residual 1.973 61 .032   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), بيئي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.643 .299  5.497 .000 

 000. 9.166 761. 070. 638. بيئي

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 لمعدوا التقارير والمستثمرين ترشيد قرار االستثماريئي في تأثير األداء الب

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .815a .664 .662 .15954 

a. Predictors: (Constant), بيئي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.649 1 6.649 261.216 .000b 

Residual 3.360 132 .025   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), بيئي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.251 .179  6.974 .000 

 000. 16.162 815. 017. 276. بيئي

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقاريرترشيد قرار االستثماتأثير األداء االجتماعي في 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .852a .725 .722 .15188 

a. Predictors: (Constant), اجتمبعي 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.207 1 4.207 182.359 .000b 

Residual 1.592 69 .023   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: : تثمبرترشيد قرار االس  

b. Predictors: (Constant), اجتمبعي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .780 .250  3.125 .003 

 000. 13.504 852. 058. 779. اجتمبعي

a. Dependent Variable: : ر االستثمبرترشيد قرا  

 

 ر لممستثمرينترشيد قرار االستثماتأثير األداء االجتماعي في 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .652a .425 .415 .21033 

a. Predictors: (Constant), اجتمبعي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.993 1 1.993 45.040 .000b 

Residual 2.699 61 .044   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), اجتمبعي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.075 .344  6.038 .000 

 000. 6.711 652. 080. 536. اجتمبعي

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقارير والمستثمرينترشيد قرار االستثماتأثير األداء االجتماعي في 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .757a .572 .569 .18004 

a. Predictors: (Constant), اجتمبعي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.730 1 5.730 176.764 .000b 

Residual 4.279 132 .032   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), اجتمبعي 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.378 .209  6.609 .000 

 000. 13.295 757. 048. 642. اجتمبعي

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لمعدوا التقاريرترشيد قرار االستثماتأثير األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي في 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .917a .841 .834 .11732 

a. Predictors: (Constant), بيئي ,اقتصبدي ,اجتمبعي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.876 3 1.625 118.090 .000b 

Residual .922 67 .014   
Total 5.798 70    

a. Dependent Variable: : ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), ياقتصبد ,اجتمبعي  بيئي ,

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .491 .198  2.485 .015 

 000. 5.210 383. 059. 307. اقتصبد

 004. 2.983 338. 096. 288. بيئي

 017. 2.439 272. 102. 249. اجتمبعي

a. Dependent Variable: : ترشيد قرار االستثمبر 

 ر لممستثمرينترشيد قرار االستثماتأثير األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي في 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .787a .619 .599 .17413 

a. Predictors: (Constant), تمبعياج  بيئي ,اقتصبدي ,

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.902 3 .967 31.906 .000b 

Residual 1.789 59 .030   
Total 4.691 62    

a. Dependent Variable: ترشيد 

b. Predictors: (Constant), بيئي ,اقتصبدي ,اجتمبعي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.288 .329  3.914 .000 

 017. 2.458 260. 087. 214. اقتصبدي

 000. 4.782 719. 126. 602. بيئي

 009. 763. 124. 134. 102. اجتمبعي

a. Dependent Variable: ترشيد 
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 ر لمعدوا التقارير والمستثمرينترشيد قرار االستثماتأثير األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي في 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .854a .730 .724 .14417 

a. Predictors: (Constant), اجتمبعي ,اقتصبدي ,بيئي 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.307 3 2.436 117.179 .000b 

Residual 2.702 130 .021   
Total 10.009 133    

a. Dependent Variable: ترشيد قرار االستثمبر 

b. Predictors: (Constant), اجتمبعي ,اقتصبدي ,بيئي 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .854 .179  4.766 .000 

 007. 404. 039. 082. 033. اجتمبعي

 000. 5.203 325. 049. 255. اقتصبدي

 000. 6.150 573. 032. 194. بيئي

a. Dependent Variable: رشيد قرار االستثمبرت  

 



 

 
 
 
 

 املهخص بانهغة انعربية
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 الدراسةمشكمة 

في ضوء المطالبات الدولية والمجتمعية بمزيد من المعمومات عن األداء البيئي واالجتماعي   
تقوم بو المنشأة إلى جانب األداء االقتصادي أدى إلى ظيور نوع جديد من التقارير أطمق  الذي

كنتيجة لتطوير التقارير المالية في ظل بيئة  (Sustainability Reporting) عمييا تقارير االستدامة
تقارير االستدامة إلى جانب المسؤولية االجتماعية والبيئية قاعدة  إعداد أصبح، اإلعمال الحديثة

 منشأة تمتزم الممارسة المسؤولة، وتكمن أىمية ىذه التقارير بالنسبة ألصحاب المصالح أساسية ألي 

(Stakeholders)  مرتقبين، ومقرضين حاليين ومرتقبين، ومستثمرين حاليين من عمالء حاليين و
في إظيار الدور  يةومرتقبين، وموردين حاليــــين ومرتقبين وغيرىم من مستخدمي المعمومات المحاسب

معمومات محاسبية مالية عن ىذه التقارير وما تحتويو من  األساسي الذي يمعبو اإلفصاح المحاسبي
سنى ليم اتخاذ القرارات الرشيدة، ياجات ىؤالء المستخدمين حتى يتأو غير مالية في مواجية احت

 .وتتعزز ثقة المساىمين والمستيمكين بيافتزداد بذلك قيمتيا السوقية 
باألنشطة البيئية واالجتماعية لممنشأة إلى  المستثمرين في الوقت الحاليونظرًا الىتمام   

جانب األنشطة االقتصادية ليا، عكفت ىذه المنشآت عمى اإلفصاح عنيا في تقارير االستدامة، 
فُتظير بذلك مدى وعييا باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية من خالل إنتاجيا لمنتجات 

ولينعكس ذلك كمو في عن نموىا االقتصادي  صديقة لمبيئة وتحقيقيا لمعدالة االجتماعية فضالً 
  .الستثمار في سوق األوراق الماليةترشيد قرار ا

 االستدامة تقارير عن المحاسبي لإلفصاح المتوقع األثر اختبار الباحثة حاولسبق تمما   
 .المالية وراقلأل لممنشآت المدرجة في سوق العراق االستثمار قرار ترشيد في
 المشكمة الرئيسية لمدراسة بالتساؤل التالي:يمكن تحديد لذا 
 سوق في المستثمرين قرارات من سيرشد االستدامة تقارير عن المحاسبي اإلفصاح أن   هل

 .المالية؟ األوراق
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيسية المشكمة ىذه عن ويتفرع  
 األوراق سوق في االستثمار وقرار االستدامة تقارير عن اإلفصاح بين معنوية عالقة ىناك ىل -1

 .؟ المالية
 سوق في االستثمار قرار ترشيد في االستدامة تقارير عن لإلفصاح معنوي أثر ىناك ىل -2

 .؟ المالية األوراق
  
 

 ملخص
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 فروض الدراسة
إلى  ةسعى الباحثتلمدراسة والذي يمثل المشكمة التي مشكمة  لغرض اإلجابة عن تساؤل  

 الرئيسية التالية: اتليا تم صياغة الفرضيول المنطقية إيجاد الحم
 .اإلفصاح عن تقارير االستدامةمن وجية نظر األفراد عينة الدراسة حول معنوي تباين  ال يوجد-1
 .ترشيد قرار االستثمارمن وجية نظر األفراد عينة الدراسة حول معنوي تباين  ال يوجد-2
 .االستدامة وترشيد قرار االستثماراإلفصاح عن تقارير بين  معنوي ارتباط وجديال -3
 اإلفصاح عن تقارير االستدامة وترشيد قرار االستثمار.بين مكونات  معنويي ارتباطوجد يال -4
ترشيد قرار االستثمار في عن تقارير االستدامة في المحاسبي إلفصاح ل معنوييوجد تأثير ال -5

 .سوق األوراق المالية
 أهمية الدراسة

أىمية القيمة الموضوعية لمتنمية المستدامة وأبعادىا  العممية لمدراسة منتنبع األىمية    
الرئيسية )االقتصادية، البيئية، االجتماعية( ومؤشراتيا، فضاًل عن أىمية التقرير واإلفصاح عنيا 

نحو ، في ضوء دعوات المساءلة الموجية بما يساىم في بيان آثار ىذه األبعاد واستدامة المنشأة
المحاسبين التقميدية لمداخل )المحاسبة  المنشآت بما يخص قضايا االستدامة، فتحولت بذلك نظرة

التقميدية( إلى النظرة لمخارج السيما مع تنامي اىتمامات أصحاب المصالح بمدى تحمل المنشآت 
)من خالل لمسؤولياتيا االجتماعية والبيئية إلى جانب المسؤولية االقتصادية، ولينعكس ذلك كمو 

 تقارير االستدامة( في ترشيد قرار االستثمار في سوق األوراق المالية.
بينما تنبع األىمية العممية لمدراسة من المكانة التي يحتميا اإلفصاح عن تقارير االستدامة   

لى الظروف االقتصادية التي يمر بيا االقتصاد العراقي وحاجة  في واقع الممارسة المحاسبية وا 
راق لألوراق المالية إلى تقارير تتميز بالكفاءة والشمول واالفصاح عن اآلثار الجوىرية سوق الع

لألداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية واالستفادة 
 مما تحققو تقارير االستدامة من مزايا.   

 هدف الدراسة
 :من لبك التعريف إلى الدراسة تيدف  
 .عنيا والمحاسبة المستدامة التنمية مفيوم -1
 .عنيا اإلفصاح ومحددات إعدادىا ومعوقات االستدامة تقارير إعداد مداخل -2
 .  المالية لألوراق العراق سوق في االستثمار قرار ترشيد في وأىميتو االختياري اإلفصاح مفيوم -3
 االستثمار قرار ترشيد في أثره واختبار االستدامة تقارير عن االختياري لإلفصاحتقديم نموذج  -4
 .العراقية البيئة في المالية األوراق سوق في
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تقتصر الدراسة الحالية عمى اختبار مدى مالءمة النموذج المقترح لتقارير االستدامة لطبيعة   
قرار االستثمار في  المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، بما يساىم في ترشيد

المنشآت المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية من حيث اإلفصاح دون القياس عمى وجو 
التحديد. واكتفت الدراسة بإجراء اختبار ميداني لمنموذج المقترح وذلك بسبب عدم إفصاح المنشآت 

معمومات البيئية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية عن تقارير االستدامة سوى بعض ال
 واالجتماعية في التفسيرات مع التقارير المالية.

 النتائج
 تمبية عمى قدرتيا خالل من وغاياتيا ألىدافيا تحقيقيا فيالمنشآت  ستدامةا يتركز مفيوم -1

 في إمكانيتيا ومدى والمحتممين، الحاليين المصالح وأصحاب المستيمكين ورغبات حاجات
 تحقيقيا عن فضالً  عممياتيا، في واالجتماعية والبيئية االقتصادية العوامل بين الدمج تحقيق
 دون ومن العقالني بالقدر والمادية والبشرية الطبيعية لمموارد واستخداميا والنمو لألرباح
 .الثروات ىذه من االستفادة في القادمة األجيال بحق اإلضرار

 وضعيا خالل من الوقت مرور مع تتطور منشاة ىي االستدامة ممارسات تمارس التي المنشأة -2
 .التقارير إعداد عند االعتبار في وأدائيا لعممياتيا واالقتصادية واالجتماعية البيئية األبعاد

أن اإلفصاح عن اآلثار الجوىرية لألداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي لممنشأة لو تأثير  -3
ج التحميل االحصائي بأن ىناك تأثير إذا أظيرت نتائ، إيجابي في ترشيد قرار االستثمار

إيجابي بين اآلثار الجوىرية ألبعاد اإلفصاحات المعيارية )األداء االقتصادي والبيئي 
 (.0,1,واالجتماعي( في ترشيد قرار االستثمار عند مستوى معنوية )

نموذج أصحاب المصالح وخاصة المستثمرون في المنشآت المدرجة في سوق العراق يساعد ال -4
لألوراق المالية عمى تقييم اآلثار السمبية وااليجابية نتيجة مزاولة المنشآت ألنشطتيا، مما 
يمكنيم من تقييم مدى وفاء المنشآت بمسؤولياتيا االقتصادية والبيئية واالجتماعية فضاًل عن 

 االطمئنان عمى مستقبل المنشأة واستمراريتيا.
 التوصيات

في سوق العراق لألوراق المالية باإلفصاح عن تقارير االستدامة ضرورة إلزام المنشآت المدرجة  -1
 ألىميتيا في ترشيد قرار االستثمار.

ضرورة إىتمام المنشآت العراقية باإلفصاح عن آثار عممياتيا بشكل موسع في تقارير  -2
 االستدامة مما يؤدي إلى زيادة ثقة المجتمع واحترامو لتمك المنشآت باعتبارىا منشآت رائدة

 وتبين توجييا نحو االلتزام االخالقي ومسؤوليتيا االجتماعية باعتبارىا جزء من المجتمع.
عمى سوق العراق لألوراق المالية أن تطمق مؤشرًا ميمتو تحديد المنشآت المدرجة في سوق  -3

 العراق لألوراق المالية التي تفصح عن تقارير االستدامة.

 حدود الدراسة
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environmental and social performance) in rationalizing the investment decision at 

significance level (0.01). 

4-The model helps the stakeholders and especially the investors in the listed entities in 

Iraqi stock market in evaluating the negative and positive effects of entities as a result 

of practicing their activities and this will enable them to evaluate the extent to which 

the entities fulfill their economic, environmental and social responsibilities as well as 

the contentment about the entity's future and its going concern or continuity. 

 

Recommendations 

 

1-The necessity to oblige the listed entities in Iraqi stock market to disclose the 

sustainability reports because of their importance in rationalizing the investment 

decision. 

2-The Iraqi entities should concern about the disclosure of their processes' effect 

largely in sustainable reports and this will lead to the increasing of society's 

confidence and respect to these entities as they are leading entities and showing their 

attitudes towards the moral liability and social reasonability as they are considered a 

part of society. 

3-The Iraqi stock market should launch an indicator and its mission is determining the 

listed entities in Iraqi stock market which disclose sustainability reports. 
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 Objective of the study  

   This study aims to define each of: 

1-Concept of sustainable development and its accounting. 

2- Approaches of preparing accounting reports and obstacles of their preparation and 

determinants of their disclosure. 

3- Concept of voluntary disclosure and its importance in rationalizing the investment 

decision in Iraqi stock market. 

4- providing a model for voluntary disclosure about the sustainability reports and 

testing its impact on rationalizing the investment decision in the stock market in Iraqi 

environment. 

Limitations of the study 

   The current study is limited to test the suitability of the proposed model for 

sustainability reports to the nature of the facilities included in the Iraq Stock 

Exchange, including contributing to the rationalization of the decision to invest in 

enterprises listed on the Iraq Stock Exchange in terms of disclosure, without 

measuring precisely. The study merely to conduct a field test of the proposed model, 

due to lack of disclosure facilities included in the Iraq Stock Exchange on 

sustainability reports just some of the environmental and social information in the 

explanations with financial reporting. 

  Results 

1-The concept of entities' sustainability is focused on achieving the goals and 

purposes by their ability to fulfill the needs and desires of current and prospective 

consumers and stakeholders, and the extent of their capabilities to achieve the 

integration between economic, environmental and social factor in their processes, as 

well as achieving the profits and growth and their usage of natural, human and 

physical resources rationally without compromising the right of future generations to 

meet their own needs. 

2-The entity which have sustainability practices is an entity develops over time by 

putting the environmental, social and economic dimensions of their processes and 

performance into consideration during the preparation of reports. 

3-Disclosure of the substantial effects of entity's economic, environmental and social 

performance has a positive effect in rationalizing the investment decision, as the 

results of statistical analysis showed that there is a positive effect between the 

substantial effects of the dimensions of standard disclosures (economic, 
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Hypotheses of the study 

   To answer the question of study's problem which represents the problem that the 

researcher seeks to find the rational solutions for it, the following main hypotheses 

have been formulated: 

1- There was no significant variation from the standpoint of individual sample study 

on the disclosure of sustainability reports. 

2- There was no significant variation from the standpoint of individual sample study 

on the rationalization of investment decision. 

3- There is no significant correlation between the disclosure of sustainability reports 

and the rationalization of investment decision. 

4- There is no significant correlation between the disclosure of sustainability reports 

and the rationalization of investment decision components. 

5- There is no significant effect of disclosure of accounting for sustainability reports 

in the rationalization of investment in the stock market decision.. 

 

  Importance of the study 

   The scientific importance of the study stems from the importance of subjective 

value of sustainable development and its main dimension (economic, environmental, 

social) and its indicators, in addition to the importance of reporting and its disclosure 

which contribute in showing the effects of these dimensions and the entity's 

sustainability, in the light of demands for accountability directed towards the entities 

regarding the sustainability matters, so the traditional viewpoint of accountants has 

converted from inside (traditional accounting) to viewpoint outside especially with the 

increasing of stakeholders' concern about to what extent the entities incur their social 

and environmental responsibilities as well as the economic responsibility, and all of 

these aspects will be reflected (through sustainability reports) in rationalizing the 

investment decision in the stock market. 

      But the practical importance of the study stems from the position held by the 

disclosure of sustainability reports in the reality of accounting practice and to the 

economic conditions of the Iraqi economics and the need of Iraqi stock market to 

reports characterized by efficiency, comprehensiveness and disclosing the substantial 

effects of economic, environmental and social performance of listed entities in Iraqi 

stock market and getting benefit of the advantages of sustainability reports. 
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Problem of the study 

    In the light of international and societal demands for more information about the 

environmental and social performance provided by the entity as well as the economic 

performance have led to the emergence of a new type of reports named as 

sustainability reporting as a result of developing financial reporting in the light of 

modern business environment, preparation of sustainability reporting, in addition to 

social and environmental responsibility, became a base for any entity which requires 

the responsible practice, and the importance of these reports, (regarding the 

stakeholders of current and prospective customers, current and prospective lenders, 

current and prospective investors, current and prospective suppliers and others of 

accounting information users) lies in showing the essential role played by accounting 

disclosure in these reports and their financial and non-financial accounting 

information to meet the requirements of these users in order to make rational 

decisions, so their market value will increase and the confidence of shareholders and 

consumers will be reinforced in them. 

   Because of the concern of investors nowadays with the entity's environmental and 

social activities in addition to its economic activities, these entities are working to 

disclose them in the sustainability reporting, so the extent of their awareness of 

economic, environmental and social effects will be shown by their producing of 

environmental-friendly products and achieving the social justice as well as their 

economic development and all of these will be reflected in rationalizing the 

investment decision in the stock market. 

     From the abovementioned, the researcher attempts to test the expected impact of 

accounting disclosure of sustainability reports in rationalizing the investment decision 

of listed entities in Iraqi stock market. 

    So we can determine the main problem of the study in the following question: 

   Does the accounting disclosure of sustainability reports rationalize the 

decisions of investors in the stock market?  

    And from this main problem, we get the following sub-questions: 

1-Is there a statistically significant relationship between disclosure of sustainability 

reports and the decision of investment in the stock market? 

2- Is there a statistically significant effect of disclosing sustainability in rationalizing 

the decision of investment in the stock market? 
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