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 ممخص
استهدف البحث دراسة واختبار تأثير مستوى اإلفصاح البيئي على جوود  التاوارير الماليوة  
مااسووووة بدرجووووة الووووتح و المحاسووووبيه ولتحايووووب ثوووو ا الهوووودف اعتموووود البحووووث علووووى ب ووووا  م  وووور 

م وواثد  لني ووة موو  تسوو   152لإلفصوواح البيئووي واسووتخداب تسوولوا تحليووف المحتوووى فووي تحليووف 
  2016وحتووى  2004األوراب الماليووة المصوورية للسوو وا  موو  وخمسووي   وورقة مايوود  ببورصووة 

و لك في ماابف م  ر اإلفصاح البيئي الماترح والوصوف إلى مسوتوى اإلفصواح البيئوي ال نلوي 
لهوو ا ال وورقا ه قمووا تووب ةيوواق جووود  التاووارير الماليووة لوو  ق عي ووة ال وورقا  باسووتخداب  مووو   

Market to Book Value (MTB). ب موو   ا حودار بيا وا  الس سوف  واسوتنا  الباحوث
الختبار تأثير مستوى اإلفصاح البيئوي علوى  Panel Data Regression Modelالاطاعية 

جوووود  التاوووارير الماليوووةه وةووود خلووو  البحوووث إلوووى عووودب وجوووود توووأثير من ووووي لمسوووتوى اإلفصووواح 
رفو  فور   البيئي على جود  التاارير المالية )مااسة بدرجة التح و المحاسوبي،  ومو  ثوب توب

البحووثه وين ووي  لووك ت  التايوورا  التووي تحوودث فووي جووود  التاووارير الماليووة ترجوو  فووي جوو   قبيوور 
 م ها إلى عوامف تخرى  بخ ف مستوى اإلفصاح البيئيه  
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Abstract 
 

The objective of this study is to study and examine the impact of 

the level of environmental disclosure on the quality of financial 

reports measured by the level of accounting conservatism. To achieve 

this objective, the study relies on building an environmental disclosure 

index and using the method of content analysis for 152 observations 

of a sample including 59 companies listed in the Egyptian Stock 

Exchange from 2004 to 2016 compared to the proposed environmental 

disclosure index and reaching the level of actual environmental 

disclosure for these companies. The quality of the financial reports for 

the same sample of companies is also measured using the Market to 

Book Value (MTB) model. The researcher also uses Panel data 

regression model to test that impact. Results indicate that the level of 

environmental disclosure has no material impact on the quality of 

financial reports (measured by the level of accounting conservatism). 

Therefore, the hypothesis of the research is rejected. This means that 

the changes in the quality of financial reports extensively occur due to 

factors other than environmental disclosure. 
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 مقدمة ه1
ينقق اإلفصاح المحاسبي مضمو  ووي ة اإلتصواف  والتوي تمثوف بودورثا إحودى ووي توي 
المحاسبة باعتبارثا تتضم  "عمليا  تحديد وةياق وتوصيف منلوما  اةتصوادية بحيوث تمقو  

تخوووا  الاووورارا " )تبوووو المقوووارب   ويوووتب ،ه 2002مسوووتخدمي المنلوموووا  مووو  إجووورا  التاييموووا  وا 
توصوويف المنلوموووا  الماليووة عبووور عووود  تدوا  تقثرثووا  ووويوعًا وتةووودمها اسووتخدامًا الاووووائب الماليوووة 

،ه ولقوووو   ووووورًا لنوووودب ةوووودر  الاوووووائب الماليووووة التاليديووووة علووووى 1996التاليديووووة لل وووورقا  )را وووود  
،  فاود توب تودعيب Druckman and Fries, 2011اسوتيناا وتوصويف قثيور مو  الاضوايا )

ماليوووة التاليديوووة بوووأدوا  تخووورى لتضوووييب فجوووو  اإلفصووواح  مثوووف اإليضووواحا  المتمموووة الاووووائب ال
للاوووائب الماليووة وتاريوور مجلووق اإلدار  وتاريوور اإلدار  الت  ي يووة  وتدوا  تخوورى مسوواعد   لت ق ووو   

،  والتي تطور  بوهوور التاوارير ريور الماليوة 2012في مجموعها التاارير المالية )الر يدي  
 لل رقا ه 

ولإلفصووواح المحاسوووبي محتووووى منلومووواتي يووو ثر علوووى سووولوك  ومووو  ثوووب  ةووورارا  تصوووحاا 
المصووولحة مثوووف المسوووتثمري  الحووواليي  والمحتملوووي  والمارضوووي  والجهوووا  اإل ووورافية والرةابيوووةه 

التوي توورى  Decision Usefulness Theoryوي يود  لوك افتورا   وريووة الم  نوة للاورارا  
المنلومووا  الم صووه ع هووا لهووب وفاووًا لم  نتهوواه فقلمووا قا وو  ت  مسووتخدمي المنلومووا  يايمووو  

 , Rikhardsson and Holm)المنلوما  تقثر فائد  قلما تثر  على الارارا  ب وقف تقبور 

2008)  . 

  والو ي ،1)ويمثف اإلفصاح البيئي ج  ًا م  اإلفصاح ع  المسوئولية االجتماعيوة لل ورقا 
يمثف بدورا تحد روافد اإلفصاح المحاسوبيه ويو ثر المحتووى المنلومواتي لإلفصواح البيئوي علوى 
سوووولوك وةوووورارا  تصووووحاا المصوووولحة  وبصوووو ة خاصووووة المسووووتثمري  والمارضووووي   وبمووووا ي يوووود 
افتوورا   وريووة الم  نووة للاوورارا  تيضووًا  فيهووتب المسووتثمرو  باإلفصوواح البيئووي وينتبرو وو  ثامووًا 

قما يند المارضوو  مسوتخدمي   .(Rikhardsson and Halm , 2008)  الارارا  ع د إتخا
رئيسوويي  لمنلومووا  األدا  البيئووي للماترضووي  )ال وورقا ،  حيووث يسووتخدمو  تلووك المنلوموووا  

                                                 
(

1
( إنٗ أٌ اإلفصبػ عٍ انًغئٕنٛخ االعزًبعٛخ نهششكبد ٚعذ أؽذ أْى انًغبالد انغذٚذح انزٙ رطرشق  1996أشبس )ساشذ، ( 

كرًً نٓب اإلفصبػ انًؾبعجٙ رهجٛخً الؽزٛبعبد انًغزخذيٍٛ يٍ انًعهٕيربد. ٔٚشرًم يوٓرٕو انًغرئٕنٛخ االعزًبعٛرخ نهشرشكبد 

ؽًبٚررخ انجٛئررخ، ٔرطررٕٚش انًغزًعرربد، ٔيًبسعرربد ؽٕكًررخ انشررشكبد، ٔانعًنرربد يررا انًررٕعوٍٛ، ٔيًبسعرربد انزُررٕ ، ؛ يررٍ

 .Dhaliwal et al., 2011)ٔؽقٕ  اإلَغبٌ، ٔعٕدح انًُزغبد )
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دار  المخوواطر التووي ةوود يتنرضووو  لهووا  بسووبا ةيووامهب بوواإلةرا   بمووا يسوواعدثب  فووي تحديوود وا 
 .(EPA Victoria, 2006)على إتخا  ةرارا  إةرا  سليمة 

ويرتبط اإلفصاح البيئي بطبينة ال  اط بص اعا  مني ة  خاصًة تلك المص  ة علوى ت هوا 
فاود يترتوا علوى ممارسوة ال  واط بهو ا  .(Eljayash et al., 2013)صو اعا  ملوثوة للبيئوة 

 الصوووو اعا  حوووودوث تلوووووث للهوووووا  والميوووواا والتربووووة وريرثووووا  إضووووافًة إلووووى التووووأثير علووووى الت ووووو 
بالم ووواطب المحيطوووة بممارسوووة ال  ووواطه ومووو  الصووو اعا  الملوثوووة للبيئوووة  الحديووود  ،2)البيولووووجي

 Elghoul et)والصولا  البتوروف والاوا  الطبينوي  األسوم    األسومد   القيماويوا   وريرثوا 

al., 2011).  وعلووى الووررب موو  ارتبوواط اإلفصوواح البيئووي بالصوو اعا  الملوثووة للبيئووة فووي الماوواب
 ت و  ةوود يوورتبط بصو اعا  تخوورى ال تلوووث البيئوة بطرياووة مبا وور   مثوف الب وووك  و لووك األوف  إال

   .(Gray and Bebbington, 2001)م  خ ف ممارسا  اإلةرا  الخاصة بها
وينتمد قثير م  الباحثي  على وجود م  ر لإلفصاح البيئي يتب في ماابل  ةيواق مسوتوى 

ينتموود م  ووور اإلفصووواح البيئووي المسوووتخدب مووو   اإلفصوواح البيئوووي ال نلووي لل ووورقا ه ويمقووو  ت 
جا وووا البووواحثي  فوووي ثووو ا الصووودد علوووى م  ووورا  اإلفصووواح البيئوووي الم نووود  مووو  جا وووا بنووو  

)مثووووف دراسووووتي  GRI ،3)الهيئووووا  ال  يووووة  ا  الن ةووووة  مثووووف م  وووور مبووووادر  التاريوووور النالميووووة
(Clarkson et al., 2008; Lu, 2012.  عوداد م  ور لإلفصواح البيئوي قما يمقو  ا وتااب وا 

م  خو ف تحليوف تثوب اإلصودارا  المه يوة وال  يوة  والت ورينا  واللووائه  وتجوارا الودوف ب وأ  
 (.Hossain et al.,  2006; Barbu et al., 2012اإلفصاح البيئي )مثف دراستي 

  حيووث يمقوو  ت  ي ووور وي ووور البوواحثو  إلووى جووود  التاووارير الماليووة موو  تقثوور موو   اويووة
 Accounting Informationلجوود  التاوارير الماليوة علوى ت هوا جوود  المنلوموا  الحاسوبية 

Quality،  تو جوووود  اإلفصووواحDisclosure Quality،  تو جوووود  األربووواحEarnings 

Quality   ه قما يوجود مودخ   لايواق جوود  التاوارير الماليوة ثموا المودخف 2015)الصيرفي،
وياووب المودخف القموي  .(Yurisandi and Paspitasari, 2015)لمودخف ال ووعي القموي وا

                                                 
(

2
فرٙ رنرا انرُ ى  ( رعشف األيى انًزؾذح انزُٕ  انجٕٛنٕعٙ عهٗ أَّ "انزجربٍٚ ثرٍٛ انئباُربد انؾٛرخ يرٍ عًٛرا انًصربدس، ثًرب

انجٛئٛخ )اإلٚئٕنٕعٛخ( األسضرٛخ ٔانجؾشٚرخ ٔانًباٛرخ األخرشٖ ٔانًغًعربد اإلٚئٕنٕعٛرخ، انزرٙ رعرذ عرض اً يُٓرب. ٔٚشرًم رنرا 

انزُٕ  داخرم األَرٕا ، ٔثرٍٛ األَرٕا  ٔانرُ ى اإلٚئٕنٕعٛرخ". ثًُٛرب ٚعرذ انُ ربو انجٛئرٙ )األٚئٕنرٕعٙ( ْرٕ يغًعربً ؽٕٛٚربً يرٍ 

انًٛئشٔثبد ٔانجٛئخ غٛش انؾٛخ نٓب )انزشثخ ٔانٕٓا  ٔانًب ( ٔانزٙ رزوبعم يرا ثعهرٓب انرجعو كٕؽرذح انُجبربد ٔانؾٕٛاَبد ٔ

  (.Defra, 2013ٔعٛوٛخ )

(
3

 )Global Reporting Initiative 
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على استخداب ت وا  محدد  م  المنلوموا  الووارد  بهو ا التاوارير  والتوي تنقوق جوا وا مختل وة 
،ه وعلووى الووررب موو  تنوودد طوورب ةيوواق جووود  التاوووارير 2015لهوو ا الجووود  )الصووايد وحميوود   

إال ت  تثمهووا إدار  األربوواح ومسووتوى الووتح و المحاسووبيه ويسووت د  الماليووة  وفاووًا للموودخف القمووي 
الموودخف ال ووووعي لايووواق جوووود  التاووارير الماليوووة علوووى مايووواق  ووامف  فوووي  وووقف م  ووور لايووواق 
خصووائ  المنلومووا   وفاووًا للخصووائ  ال وعيووة للمنلومووا  المحاسووبية  الصووادر  عوو  مجلووق 

  والمتمثلوة فوي FASBحاسوبة األمريقوي ومجلق منوايير الم IASBمنايير المحاسبة الدولية 
الخصوووائ  األساسوووية )الم  موووة  والتمثيوووف الصوووادب،  والخصوووائ  المنووو    )الاابليوووة لل هوووب  

 NiCE, 2009; Yurisandi and)والاابليوووة للماار وووة  والاابليوووة للتحاوووب  والوةتيوووة، 

Paspitasari, 2015). 

صووواح البيئوووي علوووى جوووود  التاوووارير لاووود تنووودد  الدراسوووا  التوووي ت اولووو  توووأثير مسوووتوى اإلف
، 2014  عبوود ال توواح  2012  يووق  2007الماليووةه فلاوود ت اولوو  بنوو  الدراسووا  )درويوو   

تووأثير مسووتوى اإلفصوواح البيئووي علووى جووود  التاووارير الماليووة بصوو ة عامووة  بي مووا ت اولوو  بنوو  
 Chih et al., 2008; Yip, et al., 2011; Kim et al., 2012; Ferrero)الدراسوا  

et al., 2013; Almahrog, 2015)  توأثير مسوتوى اإلفصواح البيئوي علوى جوود  التاوارير
الماليوووووة مااسوووووة بداللوووووة إدار  األربووووواح  والوووووتح و المحاسوووووبيه قموووووا اسوووووتنا   دراسوووووا  تخووووورى 
(Paine, 1994; Francis et al., 2008; Laksmana and Yang, 2009; Lassad 

and Khamoussi, 2012) ي لمايوواق إدار  األربوواح  وثووو جووود  األربوواح  بمايوواق عقسوو
وال ي يت اسوا طرديوًا مو  جوود  التاوارير الماليوةه وةود توصول  ثو ا الدراسوا  إلوى وجوود توأثير 
إيجابي ومن وي لمسوتوى اإلفصواح البيئوي علوى جوود  التاوارير الماليوة  بصو ة عاموة  ومسوتوى 

لووة إدار  األربوواح )وجووود  األربوواح قمايوواق اإلفصوواح البيئووي وجووود  التاووارير الماليووة  مااسووة بدال
 عقسي إلدار  األرباح، والتح و المحاسبي  بص ة خاصةه

وتنووود جمهوريووووة مصوووور النربيووووة موووو  توائووووف الووودوف التووووي اثتموووو  ب ووووئو  البيئووووة )إبووووراثيب  
،ه فاوود ةوودم  إسووهاما  توضووه اثتمامهووا بالاضووايا البيئيووة وتحسووي  األدا  البيئووي فووي 2006

ا وواه فنلووى الجا ووا اإلداري  ث وواك جهووا  رسوومية تهووتب ب ووئو  البيئووةه قمووا تووب النديوود موو  الجو 
إصووودار ت ووورينا  ب وووأ  البيئوووة  والتوووي تلووو ب فوووي إحووودى متطلباتهوووا  ب عوووداد تاريووور سووو وي عووو  

،ه وتنووود ثيئوووة الرةابوووة الماليوووة بجمهوريوووة مصووور 2014الوضووو  البيئوووي )جهوووا   وووئو  البيئوووة  
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التووي تنهوود  بتحسووي  اإلفصوواح البيئووي بال وورقا  المايوود   النربيووة موو  توائووف الهيئووا  بالنووالب
(Investor Network on Climate Risk, 2013)،  فهوف ا نقوق ثو ا التحسو  إيجابوًا

 على جود  التاارير المالية؟ ث ا ثو الس اف المحوري للبحث الحاليه
 مشكمة البحثه 2

علووى الووررب موو  ت  الهوودف موو  التاووارير الماليووة يتمثووف فووي توصوويف منلومووا   ا  جووود  
 ,.Beest et al)تخ  الوحدا  االةتصادية وت يد تصحاا المصولحة فوي تحايوب مصوالحهب 

إال ت  حوودوث عديوود موو  اال هيووارا  الماليووة بالنووالب تدى إلووى إلاووا  اللوووب علووى مه ووة  ،(2009
  التاووارير الماليووة   تيجووة حوودوث ت عبووا   واسووتا ف المرو ووة المحاسووبة بسووبا ا خ ووا  جووود

فووي اختيووار المنالجووا  المحاسووبية  والايوواب بممارسووا  محاسووبية ريوور تخ ةيووة لتحايووب مصوواله 
خاصووةه ولوو لك تصووبه موو  الضووروري النمووف علووى تحايووب جووود  التاووارير الماليووة والبحووث عوو  

ر الماليةه وبي ما تووفر التاوارير الماليوة منلوموا  محددا  ث ا الجود  تحاياًا للهدف م  التااري
ماليووة ألصووحاا المصوولحة  إال ت وو  يمقوو  ت  يسوواثب توووفير منلومووا  ريوور ماليووة  موو  خوو ف 
اإلفصووواح عووو  المسوووئولية االجتماعيوووة لل ووورقا   فوووي تحسوووي  مسوووتوى جوووود  التاوووارير الماليوووةه 

لية االجتماعيوة لل ورقا   والو ي وباعتبار اإلفصاح البيئي تحد مقو وا  اإلفصواح عو  المسوئو 
ياوووب بتوووفير منلومووا  بيئيووة  فهووف يمقوو  ت  يوو دي اإلفصوواح البيئووي إلووى تخ ووي  عوودب تماثووف 
المنلومووا  و يوواد   وو افيتها  وموو  ثووب تسوواعد ممارسووا  اإلفصوواح البيئووي علووى تاليووف احتموواف 

  األمور قو لك  فهوف توجود الاياب ب دار  األرباح وبالتالي تحايب جود  التاوارير الماليوة؟  وا   قوا
 ث ا الن ةة في ال رقا  المايد  بالبورصة المصرية؟ه 

 . ىدف البحث3
يهووودف البحوووث الوووي دراسوووة واختبوووار توووأثير مسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي علوووى جوووود  التاوووارير 

   .المصرية بالبورصة المايد  ال رقا  م  على عي ة بالتطبيب المالية  و لك
 أىمية ودوافع البحث. 4

ت ب  تثمية البحث م  ال احيوة األقاديميوة لقو و  يبور  تثميوة اإلفصواح البيئوي فوي تحسوي  
مستوى جود  التاارير المالية لل ورقا ه يضواف لو لك محاولوة ا وتااب م  ور لإلفصواح البيئوي 
ي اسووا بيئووة األعموواف المصوورية  والوو ي يتضووم  تثووب ب ووود المنلومووا  البيئيووة  والتووي يمقوو  ت  
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يوووودًا لوضوووو  منيووووار تو إر ووووادا  تستر وووود بهووووا ال وووورقا  ع وووود اإلفصوووواح عوووو  تمثووووف تساسووووًا ج
 المنلوما  البيئية الخاصة بهاه

قما ت ب  تثمية البحث عمليًا م  قو   يختبر تطبيايوًا )مو  خو ف التحليوف ال نلوي للتاوارير 
الس وية لل رقا  المايد ، تأثير مسوتوى اإلفصواح البيئوي علوى جوود  التاوارير الماليوة لل ورقا  

 بالبيئة المصرية باعتبارثا إحدى الدوف ال امية )الدوف  ا  تسواب الماف ال ا ئة،ه 
فووو  البحوووث منالجوووة ةضوووية تموووق اإلفصووواح البيئوووي ودورا فوووي إ وووبا  احتياجوووا  ومووو  دوا

تصووحاا المصوولحة موو  المنلومووا  البيئيووة  ومسوواعد  الاووائمي  علووى سوووب الموواف بمصوور فووي 
تحسووووي  مسووووتوى اإلفصوووواح وال وووو افية لل وووورقا  المايوووود  بالبورصووووة  وضوووورور  ت اعووووف  ووووواب 

يووة بووالمجتم   وتخيوورًا  وودر  البحوووث المحاسووبية منلومووا  المحاسووبة الماليووة موو  المتايوورا  البيئ
 األقاديمية في ث ا المجاف في مصر  خاصة تلك التي تتب ى م هجية تحليف المحتوىه

 . حدود البحث5
ياتصر ث ا البحث على دراسة واختبار تأثير مستوى اإلفصاح البيئي على جوود  التاوارير 

ة المصوووريةه وبووو لك يخووور  عووو   طووواب ثووو ا الماليوووة لل ووورقا  المايووود  ببورصوووة األوراب الماليووو
البحووث دراسووة واختبووار تووأثير األ وووا  األخوورى لإلفصوواح عوو  المسووئولية االجتماعيووة لل وورقا   
بخ ف اإلفصاح البيئوي  علوى جوود  التاوارير الماليوةه قموا يخور  عو   طواب البحوث ال ورقا  

ليوةه تيضوًا ياتصور البحوث رير المايود  فوي بورصوة األوراب الماليوة المصورية  والم سسوا  الما
، MTBفووي الجوو   التطبياووي م وو  علووى اسووتخداب الووتح و المحاسووبي )وتحديوودًا باسووتخداب  مووو   

قمايووواق لجوووود  التاوووارير الماليوووة دو  ريووورا مووو  ماووواييق جوووود  التاوووارير الماليوووة )تو ال موووا   
م وروطة بضووابط األخرى لاياق التح و المحاسوبي،ه وتخيورًا فو   ةابليوة  توائح البحوث للتنمويب 

 لاياق جود  التاارير الماليةه المستخدب إختيار عي ت   والماياق
 . خطة البحث6

 تحاياًا لهدف البحث ومنالجة م قلت   سوف يستقمف على ال حو التالي:
 . مستوى اإلفصاح البيئي: المفيوم والمقياس.6/1
 . جودة التقارير المالية: المفيوم والمقاييس.6/2
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العالقةة بةين مسةتوى اإلفصةاح البيئةي وجةودة التقةارير الماليةة واشةتقاق فةرض . تحميل 6/3
 البحث.

 . منيجية البحث.6/4
 . خالصة البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة.6/5
 . مستوى اإلفصاح البيئي: المفيوم والمقياس 6/1

وال  يوووة   تت ووواوف ثووو ا الج ئيوووة اإلفصووواح البيئوووي مووو  م ووووور قوووف مووو  اإلصووودارا  المه يوووة
وتنريووووف اإلفصوووواح البيئووووي  وت وووووا  اإلفصوووواح البيئووووي  وم  وووور اإلفصوووواح البيئووووي  والمحتوووووى 

 المنلوماتي لإلفصاح البيئي  و لك على ال حو التالي:
 . اإلفصاح البيئي من منظور اإلصدارات المينية والفنية6/1/1

بصووووو ة عاموووووة  ال يوجووووود منيوووووار دولوووووي تو تمريقوووووي يت ووووواوف علوووووى وجووووو  الحصووووور تووووووفير 
المنلوموووا  البيئيوووة  وا   ت اولووو  بنووو  المنوووايير المحاسوووبية إ وووارا  مبا ووور  تو ريووور مبا ووور  

وينوود موو  تثووب منووايير المحاسووبة الدوليووة  التووي  .(Goyal, 2013)تتنلووب بالمحاسووبة البيئيووة 
IAS 37)يووة فووي تحوود جوا بهووا  منيووار المحاسووبة الوودولي ت اولوو  موضووو  المحاسووبة البيئ

(4)
) 

ب ووأ  المخصصووا  وااللت امووا  االحتماليووة واألصوووف االحتماليووةه فاوود اسووتهدف ثوو ا المنيووار 
التأقيووود علوووى تطبيوووب منوووايير االعتوووراف وتسوووق الايووواق الم اسوووبة للمخصصوووا   وااللت اموووا  

ح عووو  المنلوموووا  القافيوووة باإليضووواحا  االحتماليوووة  واألصووووف االحتماليوووة  وت  يوووتب اإلفصوووا
 IFRS Foundation))المتمموة لتمقوي  المسووتخدمي  مو  فهووب طبينتهوا وتوةيتهووا وماودارثا 

staff, 2012.  ولاووود حووودد المنيوووار تنري وووًا لقوووف مووو  المخصصوووا  وااللت اموووا  االحتماليوووة
 واألصوف االحتمالية  باإلضافة إلى  روط االعتراف بها تو اإلفصاح ع هاه 

قما ت ار المنيار ضم ًا إلى إمقا ية تطبيا  علوى الاضوايا البيئيوة  وعور  المنيوار تمثلوة 
 ا  ع ةووة بالاضووايا البيئيووة فووي سووياب استنراضوو  ل ووروط االعتووراف بالمخصصووا ه وين ووي 

ثوي تلوك المتنلاوة  (IAS 37) لوك ت  المتطلبوا   ا  الن ةوة بوالتارير البيئوي الووارد  بمنيوار 
اإلفصوواح عوو  المخصصووا  وااللت امووا  االحتماليووة واألصوووف االحتماليووة والتووي  بوواالعتراف تو

 إمقا ية تطبياها على الاضايا البيئيةه -باالستنا ة بأمثلة–توضه المنيار 

                                                 
(

4
 ,IAS 37 Provisions: انًخصصبد ٔاالنزضايبد االؽزًبنٛخ ٔاألصٕل االؽزًبنٛخ 37( يعٛبس انًؾبعجخ انذٔنٙ سنى 

Contingent Liabilities and Contingent Assets. 
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ولاد حوى موضو  اإلفصاح البيئي باثتماب النديد م  اإلصودارا  المحاسوبية األمريقيوةه 
SFAS 5) 5المحاسبة المالية رةب  ويند م  تثب ث ا اإلصدارا  ةائمة منايير

(5)
والت سوير  ،(

Financial Interpretation No. 14) 14الموووالي رةوووب 
(6)

صوووداري رةوووب  ،(  13-89وا 
EITF No. 89

(7)
EITF No. 90-8) 8-90ورةووب  ((

(8)
 1-96وةائمووة الوضوو  رةووب ، (

(SOP No. 96-1
(9)

).   
المتنلاوووة بالمحاسوووبة عووو  األحوووداث الطارئوووة )االحتماليوووة، مووو  منيوووار  (SFAS 5)وتت وووب 
(IAS 37)،  وثوو موا ين وي إمقا يوة تطبياهوا علوى الاضوايا البيئيوة ةياسوًا علوى الوضو  بال سوبة

تنري ووووًا لثحووووداث الطارئووووة و ووووروط االعتووووراف تو  (SFAS 5)للمنيووووار الوووودوليه وةوووود ةوووودم  
 Financialبي موووووووووووا جوووووووووووا   .(FASB, 2010) اإلفصووووووووووواح عووووووووووو  الخسوووووووووووائر االحتماليوووووووووووة

Interpretation No. 14  مقموً  لوو(SFAS 5) ، حيوث تنلوب بتوضويه قي يوة تطبيوب تحود
 وورطي االعتووراف بالخسووائر االحتماليووة وثووو إمقا يووة تاوودير مبلوود ثوو ا الخسووائر بدرجووة مناولووة 

(FASB, 2008).   
 (EITF No. 90-8)و (EITF No. 89-13)ومو   احيوة تخورى  فلاود اخوت  قوف مو  

المحاسوبة عو  تقل وة (EITF No. 89-13) بالمنالجة المحاسبية للتقاليف البيئيوةه فاود ت واوف 
إ الووة األسبسووتوق  حيووث يووتب رسووملتها قجوو   موو  تقل ووة األصووف الوو ي تووب اةت ووا ا  بووالررب موو  
منرفووة ال وورقة بوجووود م ووقلة تسبسووتوق بوو   تو رسووملتها قتقوواليف تحسووي ا  بال سووبة لثصووف 

بي موووا  .(FASB,1989)وك لل ووورقة علوووى ت  يوووتب إجووورا  اختبوووار تووودثور لهووو ا األصوووف المملووو
منالجووة تقوواليف منالجووة التلوووث البيئووي  بووأ  يووتب تحميلهووا علووى  (EITF No. 90-8)ت وواوف 

واستث اً  م   لك  يمق  رسملة ث ا التقاليف في حالة توافر  روط مني وةه وةود  المصروفا ه
   .(FASB, 1990)ت اوف اإلصدار حصرًا لمنوب تقاليف منالجة التلوث البيئي 

                                                 
 Statement of Financial: "انًؾبعجخ عٍ األؽرذاس انطبسارخ )االؽزًبنٛرخ(" 5( نباًخ يعبٚٛش انًؾبعجخ انًبنٛخ سنى 5)

Accounting Standards No. 5 (SFAS 5) "Accounting for Contingencies" 

 Financial Interpretation No. 14: ”Reasonableانًعقرٕل نًجهرا انخغربسح: انزقرذٚش 14( انزوغٛش انًربنٙ سنرى 6)

Estimation of the Amount of a Loss” 

 EITF No. 89-13: Accounting for the Cost of Asbestos( انًؾبعرجخ عرٍ رئهورخ إصانرخ األعجغرزٕط 7)

Removal 

 EITF No. 90-8: Capitalization of Costs to Treat ( سعررًهخ رئرربنٛا يعبنغررخ انزهررٕس انجٛئررٙ 8)

Environmental Contamination 

-Statement of Position (SOP No. 96: االنزضايبد انًزعهقخ ثًعبنغرخ انزهرٕس انجٛئرٙ 1-96( نباًخ انٕضا سنى 9)

1): Environmental Remediation Liabilities. 
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تاوووووديب إر ووووواد ب وووووأ  المحاسوووووبة عووووو   (SOP No. 96-1)ومووووو   احيوووووة ثالثوووووة  اسوووووتهدف  
لوووى سوووبيف  لوووك  ت اولووو  الاائموووة االلت اموووا  االلت اموووا  المتنلاوووة بمنالجوووة التلووووث البيئووويه وع

 (SOP No. 96-1)المتنلاوة بوالتلوث البيئوي مو  حيوث االعتوراف واإلفصواح  حيوث اعتمود  
المتنلب بنموف تاودير  (Financial Interpretation No. 14)و  (SFAS 5)على قف م  

موا ةودم  الاائموة إر وادًا مناوف لمبلد الخسار  لتحديد المنالجة المحاسبية ل لت اما  البيئيةه ق
ب وووأ  اإلفصووواح عووو  المبوووادي  المحاسوووبية المتبنوووة ع ووود ةيووواق االلت اموووا  المتنلاوووة بمنالجوووة 
التلوووووث البيئووووي  و لووووك ضووووم  السياسووووا  المحاسووووبية باإليضوووواحا  المتممووووة للاوووووائب الماليووووة 

(FASB, 1996). 
البرلمووا  األوروبووي قمووا حوووى اإلفصوواح البيئووي باثتموواب التوجيهووا  األوروبيووة  حيووث تةوور 

عووددًا موو  التوجيهووا  األوروبيووة  ا  الن ةووة بالبيئووةه ولنووف تثووب تلووك التوجيهووا  التووي ت اولوو  
 EU/2014/95))  وتوجيوووو  2003الصووووادر عوووواب  )EC/2003/4)اإلفصوووواح البيئووووي توجيوووو  

ب وأ   )EC/2003/4) التوجيو  2003ه وتصودر البرلموا  األوروبوي عواب 2014الصادر عاب 
حرية وصوف الجمهوور إلوى المنلوموا   والو ي يهودف إلوى التأقيود علوى ضورور  إتاحوة وتو يو  
المنلوموا  البيئيووة علوى الجمهووور بصوور  م تومووةه وي لوو اب التوجيو  الوودوف األعضوا  بالتأقوود موو  
ت  السلطا  النامة تتيه المنلوموا  البيئيوة التوي فوي حو تهوا لمو  يطلبهوا  سووا  قوا   خصوًا 

نيًا تو اعتباريًاه قما يجا على السولطا  الناموة ضوما  مسواعد  المسوئولي  للجمهوور فوي طبي
الوصوف إلى المنلوما   وممارسة الحب في الوصوف إلى المنلوما  البيئية على  حوو فنوافه 

 .(EC, 2003)وةد توضه التوجي  خطوا  توفير المنلوما  البيئية للجمهور 
والوو ي ترتووا  ((EU/2014/95ا  األوروبووي توجيوو  تةوور البرلموو 2014تقتوووبر  22وفووي 

ويت وواوف ثوو ا التوجيوو  اإلفصوواح عوو  المنلومووا  . (EU/2013/34)علووى إةوورارا تنووديف توجيوو  
م  جا ا ال ورقا  القبورى وال ورقا  الاابضوةه ووفاوًا  ،10)رير المالية والمنلوما  ع  الت و 

عو  خمسومائة ت  ت ودرا  فوي تاريور له ا التوجي   يجا على ال رقا  التوي ي يود عودد موو يهوا 
مجلوووق اإلدار  ةائموووة بالمنلوموووا  ريووور الماليوووة تحتوووووي  قحووود تد وووى  علوووى منلوموووا  ب ووووأ  
الاضوووايا البيئيوووة واالجتماعيوووة  وتلوووك المتنلاوووة بوووالموو ي   واحتوووراب حاووووب اإل سوووا   وةضوووايا 

                                                 
(

10
انششكبد انئجشٖ ثزقذٚى يعهٕيبد عرٍ عٛبعرخ انزُرٕ  انخبصرخ ( ٚشٛش إنٗ انزُٕ  فٙ يغبنظ إداساد انششكبد، فزهزضو 

 .(EC, 2014a)ٔانخهوٛخ انزعهًٛٛخ ٔانًُٓٛخ  genderثٓب يضم انزُٕ  فٙ انغٍ ٔانُٕ  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=4
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2003&nu_doc=4
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تنلاووووة بتلووووك مقافحووووة ال سوووواد والر ووووو   باإلضووووافة لوصووووف السياسووووا  وال تووووائح والمخوووواطر الم
الاضوواياه قمووا يتضوووم  ثوو ا التوجيووو  تاووديب منلوموووا  عوو  سياسوووا  الت ووو  والتوووي يووتب إدراجهوووا 

 .(EC, 2014b)باائمة حوقمة ال رقا  
، 11)28رةوووب  وفيموووا يتنلوووب بمنوووايير المحاسوووبة المصووورية  فووو   منيوووار المحاسوووبة المصوووري

، 2015ب وووأ  المخصصوووا  وااللت اموووا  االحتماليوووة واألصووووف االحتماليوووة )و ار  االسوووتثمار  
بووف يمثووف ترجمووة حرفيووة لوو   وثووو مووا ين ووي إمقا يووة تطبياوو  علووى الاضووايا ، (IAS 37)ي وواور 

 البيئية ةياسًا على الوض  بال سبة للمنيار الدوليه
مسووووتوى الوووودولي متطلبووووا  وموووو   احيووووة تخوووورى  ت اولوووو  النديوووود موووو  الم ومووووا  علووووى ال

)لإلفصاح البيئويه فاود تصودر  اللج وة ال  يوة بالم وموة النالميوة للمواصو ا  الاياسوية 
ISO

(12 
 .(ISO, 2009)التووووي تتنلووووب بالمنووووايير البيئيووووة  "ISO 14000" 14000مجموعووووة منووووايير 

ISO 14063ويت ووواوف منيوووار
(13)

إر وووادا  لل ووورقا  ب وووأ  المبوووادي   2006الصوووادر عووواب   
النامة والسياسا  واالستراتيجيا  واأل  طة  ا  الن ةة باإلفصواح البيئوي الوداخلي والخوارجي 

(ISO, 2006).   قما تب إصدار الجيوف الرابوG4  لمبوادر  التاريور النالميوةGRI   للتاريور عو
ا  لإلفصوووواح عوووو  ثوووو ث مجموعووووا  موووو  ه وتتضووووم  المبووووادر  إر وووواد2013االسووووتدامة عوووواب 

الم  ووورا  التوووي تخوووت  بأبنووواد األدا  االةتصوووادي والبيئوووي واالجتمووواعيه وتتضوووم  م  ووورا  
الب ند البيئي لثدا  اإلفصاح ع  المنلوما  المتنلاة بقف م   المواد الخاب  والطاةوة  والميواا  

الصووولبة  والم تجوووا  والخووودما    والت وووو  البيولووووجي  واال بناثوووا  وال  ايوووا  السوووائلة وال  ايوووا 
وااللتوو اب البيئووي  وال اووفه ويووتب ت ووجي  ال وورقا  علووى اإلفصوواح بمووا يت ووب موو  تلووك اإلر ووادا  

(GRI, 2013). 
وفي الواليا  المتحد  األمريقية تمثل  متطلبوا  اإلفصواح البيئوي فوي المتطلبوا  الصوادر  

ويتضوم  ت وويب  .S-K S-K Regulation بت وويب SECع  لج ة البورصة واألوراب الماليوة 
S-K   عووود  ع اصووور تحووودد متطلبوووا  مني وووة لايووواب ال ووورقا  المايووود  بتاوووديب وصوووف ألعمالهوووا

واإلفصاح ع  الدعاوى الاا و ية لها وعوامف المخاطر بها  وتاوديب م اة وا  وتحلوي   اإلدار  

                                                 
 انًؾزًهخ". ٔاألصٕل انًؾزًهخ ٔاالنزضايبد "انًخصصبد  2015 انًعذل ( (28سنى انًصشٖ انًؾبعجخ ( يعٛبس11)
(12 )

نهًٕاصوبد انقٛبعٛخانًُ ًخ انعبنًٛخ 
  

The International Organization of Standarization (ISO) 

 :ISO 14063:2006 Environmental Management"انجٛئرٙ: إسشربداد ٔأيضهرخ" إلرصربل("اإلداسح انجٛئٛرخ: ا13)

Environmental Communication Guidelines and Examples" 
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تقووواليف االلتووو اب للمرقووو  الموووالي لهوووا و توووائح تعمالهووواه وت ووومف ثووو ا المتطلبوووا  اإلفصووواح عووو  
 (.  SEC, 2010) بالت رينا  البيئية  والتااضي البيئي  وعوامف المخاطر

NI 51-102)وفوي ق ودا  تتمثوف تثوب متطلبوا  اإلفصواح البيئوي فوي تداتوي 
 NI)و ((14)

43-101
Staff notice 51-333)وا  وونار  ((15)

الصووادر  عوو  مسووئولي إدار  األوراب  ((16)
CSAالماليوووووة الق ديوووووة 

عوووووددًا مووووو  2004الصوووووادر  عووووواب  (NI 51-102)ه وتتضوووووم  تدا  (17)
متطلبا  اإلفصاح المتنلاة بالاضايا البيئية وثي  المخاطر البيئيوة  واإلتجاثوا  وعودب التأقود  
وااللت امووا  البيئيووة  والتووأثيرا  الماليووة واإلداريووة لمتطلبووا  حمايووة البيئووةه بي مووا يهوودف إ وونار 

(Staff notice 51-333) إلووى توووفير إر ووادا  لل وورقا  التووي تاوووب  2010ر عوواب الصوواد
 ,CSA) (NI 51-102)بوالتارير ب وأ  المتطلبوا  الحاليوة لإلفصواح المسوتمر الووارد  بوأدا  

متطلبا  تطبب علوى قوف اإلفصواحا  التوي  (NI 43-101)في حي  تضم   األدا   .(2010
تادمها ال رقا  التي تاوب بالتارير ب أ  الم روعا  التندي ية بما فيهوا اإلفصواح عو  المووارد 

 .(CSA, 2011)التندي ية تو االحتياطيا  التندي ية 
تمووا فووي اسووتراليا  فلاوود تضووم   ةواعوود الايوود متطلبووا  إفصوواح ب ووأ  الاضووايا البيئيووةه فاوود 

ASX بورصة األوراب المالية باستراليا ةام  
بتنوديف ةاعود  الايود فوي بورصوة  2014عاب (18)

ASX Listing Rule: Chapter 5األوراب الماليوة باسوتراليا الخاصوة بووو 
ه وتحودد ثو ا (19)

الااعووود  متطلبوووا  التاريووور واإلفصووواح اإلضوووافي ل ووورقا  التنووودي   و ووورقا  البتوووروف والاوووا   
تاوووب بووالتارير عوو  ت  ووطة التنوودي  وتلووك المرتبطووة بووالبتروف والاووا ه وال وورقا  األخوورى التووي 

وتتنلوووب تلوووك المتطلبوووا  بوووالتارير الربووو  سووو وي  والتاريووور عووو  ت  وووطة التنووودي   والتاريووور عووو  
         .(ASX, 2014)ت  طة البتروف والاا  

                                                 
 National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations( انزضايربد اإلفصربػ انًغرزًش14)

(NI 51-102) 

 National Instrument 43-101 Standards of Disclosure( يعربٚٛش اإلفصربػ عرٍ انًشرشٔعبد انزعذُٚٛرخ15)

for Mineral Projects (NI 43-101)  

 Staff notice 51-333: Environmental reporting guidance( إسشبداد انزقشٚش انجٛئٙ 16)

(17)Canadian Securities Administrators  

(18)Australian Stock Exchange   

 ASX Listing Rule: Chapter"( "انزقشٚش اإلضبفٙ عٍ أَشطخ انزعذٍٚ ٔإَزبط ٔانزُقٛت عٍ انجزرشٔل ٔاناربص" 19)

5: Additional Reporting on Mining and Oil and Gas Production and Exploration Activities" 
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  ةوا و  وبال سبة للمملقة المتحود   فاود تمثلو  تثوب متطلبوا  اإلفصواح البيئوي فوي متطلبوا
" ،21)  وت وووويب "التاريووور االسوووتراتيجي وتاريووور تعضوووا  مجلوووق اإلدار 2006لنووواب  ،20)ال ووورقا 

موووو  ال وووورقا  المايوووود  اإلفصوووواح عوووو   2006ه ويتطلووووا ةووووا و  ال وووورقا  لنوووواب 2013لنوووواب 
الاضوووايا البيئيوووة واالجتماعيوووة  وتلوووك المتنلاوووة بوووالموو ي  والمجتمووو   إلوووى المووودى الووو  ب ل هوووب 

بي ما يلو ب "التاريور  .(Williamson and Wood, 2008)تطور وتدا  ووض  ث ا ال رقا  
ال وورقا  المايوود  فووي سوووب  2013عضووا  مجلووق اإلدار " الصووادر عوواب االسووتراتيجي وتاريوور ت

سوووبتمبر  30المووواف بل ووود  باإلفصووواح عووو  الاضوووايا البيئيوووة للسووو ة الماليوووة الم تهيوووة فوووي تو بنووود 
2013 (Charles et al., 2013).   

وتنتبر جمهورية مصور النربيوة مو  توائوف الودوف التوي اثتمو  ب وئو  البيئوة  بوف ثوي توف 
،ه وفضووً  2006الوودوف النربيووة واألفريايووة التووي تولوو  ثوو ا الموضووو  ع ايووة خاصووة )إبووراثيب  

صوودار ت وووري  رةووب 1982عوو  ا  ووا  جهووا   وووئو  البيئووة عوواب  فووي  وووأ   1994لسوو ة  4  وا 
  والبود  فوي ا  وا  ال وبقة الاوميوة لرصود 1997لوة ل وئو  البيئوة عواب البيئة  وا  وا  و ار  الدو 

  2009لنوواب  9بت ووري  رةووب  1994لنوواب  4  وتنووديف ت ووري  رةووب 1998ملوثووا  الهوووا  عوواب 
تضووم   الموواد  الخامسووة موو  الت ووري  المنوودف الوو   علووى "إعووداد تاريوور سوو وي عوو  الوضوو  

الووو را   وت ووود    سووخة موو  ثوو ا التاريوور فووي  البيئووي ياوودب إلووى رئوويق الجمهوريووة ورئاسووة مجلووق
مجلق ال نا"  وجنوف إعودادا تحود المهواب الرئيسوية لجهوا   وئو  البيئوة )جهوا   وئو  البيئوة  

،ه قموووا تنهووود  ثيئوووة سووووب المووواف بجمهوريوووة مصووور النربيوووة بوووالحوار النوووالمي الثالوووث 2014
،22)لمبادر  

SSE البرا يوف - ناود فوي ريوو ديجي يوروبم تمر األمب المتحود  للت ميوة المسوتدامة الم
بتن ي  االسوتثمار المسوتداب طويوف األجوف  وتحسوي  اإلفصواح البيئوي واالجتمواعي  2012عاب 

 .(Investor Network on Climate Risk, 2013)والحوقمي بي  ال رقا  المايد  
  ويخل  الباحث م  تحليف تثوب اإلصودارا  المحاسوبية  ا  الن ةوة باإلفصواح البيئوي ت

مو  جهوة وبوي  اإلصودارا  األمريقيوة  ا  الن ةوة مو   (IAS 37)ث اك اخت ف بي  منيوار 
جهة تخرىه قما ت  التوجيها  األوروبيوة ت اولو  اإلفصواح البيئوي مو   اويوة مختل وة عو  تلوك 

                                                 
(20 )The Companies Act (2006) 

(21)Strategic Report and Directors‟ Report Regulation   

 UN Sustainable Stock Exchange initiative( يجربدسح األيرى انًزؾرذح نٓٛئرربد أعرٕا  انًربل انًغررزذايخ 22)

(SSE) 
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ضوم ًا إلوى  (IAS 37)التي تب تها المنايير الدولية واإلصدارا  األمريقيةه فبي ما ت ار منيار 
إمقا ية تطبيا  على الاضايا البيئية  مو  خو ف تاوديب تمثلوة  ا  ع ةوة بالاضوايا البيئيوة  ع ود 

لب تتضم  اإل وار  صوراحًة  تو  (SFAS 5)استنراض  ل روط االعتراف بالمخصصا   ف   
 IAS)تاابووف منيووار  (SFAS 5)ضووم ًا  إلووى ارتباطهووا بالاضووايا البيئيووةه ولقوو  باعتبووار ت  

-SOP 96)علوى الاضوايا البيئيوةه وي يود  لوك اعتمواد  (SFAS 5)ف  و  يمقو  تطبيوب  ،(37

ع وود تحديوود المنالجووا  المحاسووبية ل لت امووا  البيئيووةه وةوود ةوودم  بنوو   (SFAS 5)علووى  (1
اإلصوودارا  األمريقيووة األخوورى المنالجووا  المحاسووبية ال  مووة لتووأثيرا  بنوو  الاضووايا البيئيووة 

 اسبيهالتي لها ا نقاق مح
تمووا التوجيهووا  األوروبيووة  فاوود ت اولوو  اإلفصوواح البيئووي موو   اويووة مختل ووة عوو  تلووك التووي 
تب تها المنايير الدولية واإلصدارا  األمريقيةه فاود رقو   ثو ا التوجيهوا  علوى إلو اب ال ورقا  
التووي تسووتوفي  ووروطًا محوودد  بتوووفير منلومووا  ريوور ماليووة بمووا فيهووا منلومووا  عوو  السياسووا  

اطر وال تووووائح المتنلاووووة بالاضوووايا البيئيووووةه إضووووافة لووو لك  اثتموووو  التوجيهووووا  األوروبيووووة والمخووو
بالمسووتخدمي   حيووث تقوود  علووى حريووة وصوووف الجمهووور إلووى المنلومووا  البيئيووةه وين ووي  لووك 
ت  التوجيهوووا  األوروبيوووة تضوووم   متطلبوووا  تنلاووو  بتووووفير المنلوموووا  البيئيوووة ريووور الماليوووة 

في الوة  ال ي لب تتضم  فيو  منوايير المحاسوبة الدوليوة واإلصودارا  وتوصيلها لمستخدميها  
األمريقيوووة متطلبوووا  صوووريحة تتنلوووب بايووواق والتاريووور عووو  الاضوووايا البيئيوووةه و وووورًا أل  منيوووار 

ف  وو  يمقوو  تطبياوو  علووى  ،(IAS 37)ثووو ترجمووة حرفيووة لمنيووار  28المحاسووبة المصووري رةووب 
  سبة للمنيار الدوليهالاضايا البيئية ةياسًا على الوض  بال

قمووا يخلوو  الباحووث إلووى وجووود اثتموواب قبيوور موو  جا ووا الهيئووا  ال  يووة باإلفصوواح البيئووي 
على المستويي  الدولي واإلةليمي وفي جمهوريوة مصور النربيوةه فنلوى المسوتوى الودولي  تولو  

  مجموعووة الم ومووة النالميووة للمواصوو ا  الاياسووية اثتمامووًا قبيوورًا بالاضووايا البيئيووة  حيووث ةوودم
م  المنايير البيئية التي ترسخ م هووب حمايوة البيئوة فوي ثاافوة ال ورقا  وتودفنها  حوو االثتمواب 
باألبنوواد البيئيووة ع وود ممارسووة ت  ووطتهاه و ووورًا ألثميووة توصوويف  تووائح األدا  البيئووي لل وورقا  
ألصووووحاا المصوووولحة فيهووووا  فاوووود خصصوووو  الم ومووووة النالميووووة للمواصوووو ا  الاياسووووية منيووووار 

ب أ  اإلفصاح البيئيه قموا توب إصودار إر وادا  مبوادر  التاريور النالميوة  2006عاب  14063



 دساعخ ٔاخزجبس رأصٛش يغزٕٖ اإلفصبػ انجٛئٙ عهٗ عٕدح............               منى سليمان محمود شبل أ/ 

465 

 

GRI    والتووووي تضووووم   فووووي ب نوووود م هووووا م  وووورا  بيئيووووة تتنلووووب بوووواألدا  الخووووا  بالموووودخ
 والمخرجا  والت و  البيولوجي وااللت اب البيئيه 

ئوي علوى المسوتوى الودولي ويخل  الباحث مما سبب تيضًا إلى ت  االثتماب باإلفصاح البي
تمثووف فووي تضوومي  ةواعوود الايوود بووأثب بورصووا  األوراب الماليووة متطلبووا  لتاووديب إفصوواحا  فووي 
ث ا ال وأ ه وةود تميو   متطلبوا  اإلفصواح البيئوي الصوادر  عو  مسوئولي إدار  األوراب الماليوة 

فوي تضومي   SECع  تلك الصادر  ع  لج ة تداوف األوراب المالية األمريقيوة  CSAالق دية 
متطلبووا  ب ووأ  اإلفصوواح عوو  الم ووروعا  التندي يووة التووي تاوووب بهووا ال وورقا  المايوود ه قوو لك 
إت اووو  بورصوووة األوراب الماليوووة باسوووتراليا مووو  مسوووئولي إدار  األوراب الماليوووة الق ديوووة فوووي تاوووديب 
متطلبوووا  إفصووواح تخووو   ووورقا  التنووودي   إال ت  بورصوووة األوراب الماليوووة باسوووتراليا تضووواف  

تطلبا  إفصاح تخ   رقا  إ تا  البتروف والاا  و رقا  الت ايا ع  المنواد  و ورقا  م
الت ايوووا عووو  البتوووروف والاوووا  إلوووى جا وووا  ووورقا  التنووودي ه تموووا متطلبوووا  اإلفصووواح البيئوووي 
بالمملقوووة المتحووود   فاووود إتصووو   بالنموميوووة و لوووك علوووى النقوووق مووو  تلوووك الموجوووود  بالواليوووا  

واسووتراليا والتووي إتسووم  بقو هووا تقثوور تحديوودًاه فتنوود ال وورقا  المايوود   المتحوود  األمريقيووة وق وودا
 بالمملقة المتحد  مل مة بتاديب إفصاح ع  الاضايا البيئيةه 

وفي جمهورية مصر النربية  تب ا  ا  جها   ئو  البيئوةه إضوافة إلوى إصودار ت ورينا  
عو  الوضو  البيئويه قموا تنود  ب أ  البيئة والتي تل ب في إحودى متطلباتهوا ب عوداد تاريور سو وي

ثيئوة الرةابوة الماليوة بجمهوريوة مصور النربيوة موو  توائوف الهيئوا  بالنوالب التوي تنهود  بتحسووي  
 اإلفصاح البيئي بال رقا  المايد ه

 . تعريف اإلفصاح البيئي 6/1/2
، 2001اثتم  القثير م  الدراسا  الساباة بم هوب اإلفصاح البيئويه فاود ت وار )راضوى  

  اإلفصاح البيئي ين وي "عور  البيا وا  والمنلوموا  المتنلاوة باأل  وطة البيئيوة للم  وأ  إلى ت
فوووى الاووووائب والتاوووارير الماليوووة الدوريوووة واإليضووواحا  المرفاوووة بهوووا مموووا يسوووهف مهموووة مسوووتخدمى 
البيا ا  والمنلوما  ع د تاييب األدا  البيئى للوحد  االةتصادية وتر يد الاورارا  المتنلاوة بهوا"ه 

، ت  اإلفصاح البيئي يمثف "اإلفصواح عو  مجموعوة مو  البيا وا  2001ق لك توضه )السيد  
الماليووة والقميووة ال نليووة والمسووتابلية عوو  الم وواف  والتقوواليف المتنلاووة باأل  ووطة البيئيووة للوحوودا  

 االةتصادية فى مجاف مقافحة التلوث"ه 
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ر المنلوموووا  المتنلاوووة ، ت  اإلفصووواح البيئوووي ثوووو "إوهوووا2005قموووا تضووواف )الرحيلوووى  
بالبيئووة وقي يووة المحافوووة عليهووا تو قي يووة منالجووة التووأثيرا  السوولبية ال اتجووة عوو  ت  ووطتها ومووا 

ت   (Cowan, 2007)يترتووا علووى  لووك موو  الت امووا  بيئيووة حاليووة تو مسووتابلية"ه قوو لك بووي  
اً  قوووا  ب وووقف اإلفصووواح البيئوووي ين وووي "تاوووديب المنلوموووا  المتنلاوووة بمجووواال  األدا  البيئوووي سوووو 

اختيووواري تو إجبووواري  وسوووواً  مووو  جا وووا ال ووورقة تو مووو  جا وووا طووورف ثالوووث"ه تيضوووًا توضوووه 
(Deegan, 2010)   ت  اإلفصاح البيئي يمثف "اإلفصاح ال ي تادم  ال ورقا  ب وأ  التوأثيرا

اإليجابيوة والسوولبية لهوا علووى البيئووة الماديوة األوسوو   طاةووًا والتوي تنمووف فيهووا"ه بي موا خلوو  )بوو  
 الطرياوة تلوك تو األسولوا " لوك يمثوف البيئوي ، إلوى ت  اإلفصواح2013بو يوا  وبو  الضوا  

 المختل وة   واطاتها عو  المختل ة المجتم  بأطراف  إع ب خ لها م  الم سسا  تستطي  التي
 البيئي"ه المضمو   ا 

واسووت ادًا لمووا سووبب  يمقوو  تنريووف اإلفصوواح البيئووي بأ وو  درجووة توووفير المنلومووا  الماليووة 
ورير المالية الهامة ب أ  البيئة والتأثيرا  السولبية واإليجابيوة لل ورقا  عليهوا  وقي يوة منالجوة 

بط ث ا التأثيرا  السلبية  تو قي ية المحافوة علوى البيئوة  واأل  وطة البيئيوة لل ورقا   وموا يورت
بهووووا موووو  م وووواف  وتقوووواليف  علووووى ت  تسووووتوفي ثوووو ا المنلومووووا  خاصوووويتي الم  مووووة والتمثيووووف 
الصوووادب  سووووا  توووب اإلفصووواح ع هوووا بطرياوووة إجباريوووة تو اختياريوووة  وباسوووتخداب بووودائف مني وووة  

تخا  الارارا ه   بحيث تمق  المستخدمي  م  تاييب األدا  البيئي لل رقا  وا 
 . أنواع اإلفصاح البيئي 6/1/3

بدايوووة يمقووو  الت رةوووة بوووي   ووووعي  مووو  اإلفصووواح البيئوووي  وثموووا اإلفصووواح البيئوووي اإلجبووواري 
 ;Berthelot et al., 2005)واإلفصوواح البيئووي االختيوواريه وةوود إت اوو  بنوو  الدراسووا  

Barbu et al., 2012; Situ and Tilt, 2018)  علوى ت  اإلفصواح البيئوي اإلجبواري يمثوف
البيئيوة بموجوا المنوايير  والت ورينا   والاواعود  ومتطلبوا  الهيئوا  اإلفصاح ع  المنلوموا  

 الرةابية والمه يةه 
، 2010  خمويق  2009تما ب أ  اإلفصاح البيئي االختياري  فاد إت او  دراسوتا )مالود  

علووووى ت  اإلفصوووواح البيئووووي االختيوووواري ثووووو اإلفصوووواح عوووو  المنلومووووا  البيئيووووة بمووووا ي يوووود عوووو  
، إلوى ت  اإلفصواح البيئوي االختيواري 2009لمنواييره فاود ت وار )مالود  متطلبا  الت ورينا  وا

ثوووو "اإلفصووواح عووو  المنلوموووا  البيئيوووة  ا  الصووولة بتوووأثير ت  وووطة ال ووورقة علوووى البيئوووة سووووا  
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قا   منلوما  مالية تو رير مالية بما ي يد عما تتطلبو  المنوايير والت ورينا  وت يود األطوراف 
ر ومسووتابف ال وورقة عمووا ةاموو  بوو  موو  ممارسووا  تجوواا  ا  الصوولة فووى تايوويب ماضووى وحاضوو

البيئوووة وتوووأثير  توووائح تلوووك الممارسوووا  علوووى الايموووة السووووةية لل ووورقة"ه قموووا توضوووه )خمووويق  
، ت  اإلفصوواح البيئووى االختيووارى ثووو اإلفصوواح عوو  قافووة المنلومووا  البيئيووة المرتبطووة 2010

او علوووى البيئوووة ومنالجوووة ا ثوووار باأل  وووطة الماضوووية تو الحاضووور  تو المسوووتابلية لل ووورقة للح ووو
السووولبية أل  وووطتها سووووا  قا ووو  منلوموووا  ماليوووة تو ريووور ماليوووة فوووى الاووووائب والتاوووارير الماليوووة 
الدوريووة واإليضوواحا  المرفاووة بهووا بمووا ي يوود عمووا تتطلبوو  المنووايير والت وورينا  لت يوود األطووراف 

  ا  الصلة فى تاييب ماضى وحاضر ومستابف ال رقة"ه 
موووا سوووبب  يمقووو  تنريوووف اإلفصووواح البيئوووي اإلجبووواري علوووى ت ووو  اإلفصووواح عووو  واسوووت ادًا ل

المنلومووووا  البيئيووووة بموجووووا المنووووايير  والت وووورينا   واللوووووائه  والاواعوووود  ومتطلبووووا  الهيئووووا  
الرةابيووة والمه يووة  التووي تووب سوو دها  تو إصوودارثا  ب ووأ  البيئووة علووى وجوو  الخصووو  تو بوجوو  

ي االختيوواري اإلفصوواح عوو  المنلومووا  البيئيووة بمووا ي يوود عوو  عووابه بي مووا يمثووف اإلفصوواح البيئوو
  لكه
 البيئي (23). اشتقاق مؤشر لإلفصاح6/1/4

علوى تحليوف تثوب اإلصودارا   ،24)ينتمد الباحث فوي سوبيف ا وتااب م  ور لإلفصواح البيئوي
 Environment)المه يووووة وال  يووووة الم ووووار إليهووووا تعوووو ا  وتثووووب الت وووورينا   ا  الن ةووووة 

Australia, 2000; Ministry of the Environment,  2007; The Office of 

Legislative Drafting and Publishing, 2009; ARP, 2008, EPA, 2009, 

Environment and climate change Canada, 2016)،   وتجوارا بنو  الودوف ب وأ
بالمملقوة  Corporate Responsibility Indexب وا  م  ور لإلفصواح البيئوي مثوف م  ور 

االمريقية )اعتمود  عليو   المتحد  الواليا  في KLD ،  وم  ر2010المتحد  )عبد ال تاح  
 الدوف في لل رقا  بال سبة  Kirchnoff وم  ر (،Hong and Andersen, 2011دراسة

،  وم  وور البيئووة Salewsk and Henning, 2012األوروبيووة )تووب اسووتخدام  فووي دراسووة 

                                                 
(

23
( ًٚضررم يرشررش اإلفصرربػ نباًررخ ٔاعررعخ يررٍ انعُبصررش انًخزرربسح ٔانزررٙ نررذ ٚررزى اإلفصرربػ عُٓررب فررٙ رقرربسٚش انشررشكبد 

(Marston and  Shrives, 1991). 

(
24

عُرذ اشرزقب  يرشرش  (Hossain et al.,  2006; Barbu et al., 2012)اَرزٓظ انجبؽرش انرُٓظ انًزجرا ثذساعرزب ( 

رؾهٛررم أْررى اإلصررذاساد انًُٓٛررخ ٔانوُٛررخ، ٔانزشررشٚعبد ٔانهررٕااؼ، نإلفصرربػ انجٛئررٙ، ؽٛررش اعزًررذد ْررزِ انذساعرربد عهررٗ 

 نهٕصٕل إنٗ يرشش نإلفصبػ انجٛئٙ. ٔرغبسة انذٔل ثشأٌ اإلفصبػ انجٛئٙ
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S&P/EGX ESG Index (S&P ،25)االجتماعيووة المصووري والحوقمووة والمسووئولية
(26), 

 واست ادًا إلى تحليف ث ا المصادر  يتضم  م  ر اإلفصاح البيئي الن اصر التالية: .(2010
 أ. جوانب األداء البيئي

 . جانب: المواد الخام 1أ/
تو ه إجمووووالي ماوووودار الموووودخ   موووو  المووووواد الخوووواب والمووووواد الخوووواب المسووووتخدمة بووووالو   1/1أ/

 بالحجبه
 ه التايرا  في استه ك المواد الخابه1/2/أ
  ايوا  تو سويتب ه حجب المواد الخاب الم تراا في ماابوف تلوك التوي سويتب اعتبارثوا 1/3/أ

 إعاد  استخدامهاه إعاد  تدويرثا تو
 والتي تمثف مواد خاب مدخ   مناد تدويرثاه   ه  سبة المواد الخاب المستخدمة1/4/أ
ه حجوووب اإل  ووواب علوووى الموووواد الخووواب  ا  التوووأثير البيئوووي المووو خ   ق سوووبة مووو  إجموووالي 1/5/أ

 المواد الخابه 
 . جانب: الطاقة 2/أ
 هه إجمالي مادار المدخ   م  الطاةة2/1/أ
  ه االسته ك المبا ر للطاةة حسا مصدر الطاةة األساسيه2/2/أ
 الطاةة األساسيهه االسته ك رير المبا ر للطاةة حسا مصدر 2/3/أ
  ه الطاةة التي تب توفيرثا بسبا التحسي ا  في الق ا  ه2/4/أ
 
 
االسووووته ك ريوووور المبا وووور للطاةووووة والتخ يضووووا  التووووي ه المبووووادرا  المتنلاووووة بتخ ووووي  2/6/أ

 هتحاا 
 
 

                                                 
(

25
 )Environment, Social and Governance Index انًصرش٘  انًذٚشٍٚ نًشكض اإلنئزشَٔٙ انًٕنا عهٗ يزبػ 

www. Eiod.or 

(
26

 )Standard&Poor´s   

ه المبووادرا  المتنلاووة بتاووديب م تجووا  وخوودما  موووفر  للطاةووة تو تنتموود علووى الطاةووة 2/5/أ
  المتجدد   والتخ يضا  في متطلبا  الطاةة  تيجة له ا المبادرا ه
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 . جانب: المياه 3/أ
ه إجموووالي سوووحا الميووواا حسوووا المصووودر  ومصوووادر الميووواا التوووي توووأثر  ب وووقف قبيووور 3/1/أ

 بسحا الميااه 
 هه المياا التي تب توريدثا لل رقة واستخدامها بالمتر المقنا س وياً 3/1/1/ت
 هاستخراجها مبا ر  بمنرفة ال رقة وفاًا للحجب ال ي تب استخدام ه المياا التي تب 3/1/2/ت
 ه الت اصيف في حالة تجمي  واستخداب مياا األمطاره 3/1/3/ت
جمالي حجب المياا المناد تدويرثا والمناد استخدامهاه 3/2/أ  ه  سبة وا 
 ه جود  المياا المناد تدويرثا والمناد استخدامها ودرجة حرارتهاه 3/3/أ
 ه وصف تي استثمار في التق ولوجيا  التي تهدف إلى تحسي  ق ا   الميااه 3/4/أ
 ه تي استراتيجيا  وضن  لتاليف تو إدار  تأثير استخداب المياا على البيئةه 3/5/أ
 . جانب: التنوع البيولوجي4/أ
 
 

       
 
ه االسووتراتيجيا   واإلجوورا ا  الحاليووة  والخطووط المسووتابلية إلدار  التووأثيرا  علووى الت ووو  4/3/أ

 البيولوجيه 
 
 
 ه مبادرا  ال رقة المتنلاة بالت و  البيولوجيه 4/5/أ

ه موةووو  وحجوووب األر  المملوقوووة تو المسوووتأجر  تو التوووي توووتب إدارتهوووا فوووي  تو 4/1/أ
الم وواطب المحميووة والم وواطب  ا  الدرجووة الناليووة موو  الت ووو  البيولوووجي   موو بووالارا 

ه وصوووف التوووأثيرا  القبيووور  لث  وووطة والم تجوووا  والخووودما  علوووى الت وووو  البيولووووجي فوووي 4/2/أ خار  الم اطب المحميةه 
 الم اطب المحمية والم اطب  ا  الدرجة النالية م  الت و  البيولوجي خار  الم اطب المحميةه 

 

ه منلوموووا  عووو  حمايوووة الت وووو  البيولووووجي بووواألر  المملوقوووة تو المسوووتأجر  تو التوووي توووتب 4/4/أ
 .إدارتها م  جا ا ال رقة
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)االحتباس الحراري انبعاثةةات غةةازات ب: ةة. جان5/أ
(27)

(GHG  رى ةةةات األخةةاالنبعاثو
لسةائمة والنفايةات اات ةةةوالنفاي، (GHG)االحتباس الحةراري  غازات اتةةالف انبعاثةةبخ

 األخرى )غير السائمة( 
     
 
 
 
 
 

       
 

       
 
 
 

 

                                                 
(, CO2كررم يررٍ صرربَٙ أكغررٛذ انئشثررٌٕ ) Greenhouse Gases (GHG)( رزهررًٍ غرربصاد االؽزجرربط انؾررشاس٘ 27)

(, ٔيشكجرربد انجٛشٔفهٕسكشثررٌٕ HFCS(, ٔيشكجرربد انٓٛررذسٔفهٕسٔكشثٌٕ )N2O(, ٔأكغررٛذ انُٛزررشٔص )CH4ٔانًٛضرربٌ )

(PFCS ٔعبدط ،)(فهٕسٚذ انئجشٚذSF6  )(United Nations, 2012) ًٔٚئرٍ رصرُٛا اَجعبصربد غربصاد االؽزجربط .

)رعرشف أٚهرب  Direct Emissions( االَجعبصربد انًجبشرشح 1: )(IAASB, 2012)إنٗ َٕعٍٛ ًْرب  (GHG)انؾشاس٘ 

 ,IAASB)عهٛٓرب انشرشكخ (: ْٔرٙ االَجعبصربد يرٍ انًصربدس انزرٙ رًهئٓرب أٔ رغرٛطش Scope 1ثبَجعبصربد انُطرب  األٔل 

: ْٔرٙ االَجعبصربد انُبرغرخ عرٍ أَشرطخ انشرشكخ ٔنئُٓرب Indirect Emissions( االَجعبصربد غٛرش انًجبشرشح 2، ٔ)(2012

رؾررذس يررٍ يصرربدس رًهئٓررب أٔ رغررٛطش عهٛٓررب شررشكخ أخررشٖ. ًٔٚئررٍ رقغررٛى االَجعبصرربد غٛررش انًجبشررشح إنررٗ َررٕعٍٛ ًْررب 

(IAASB, 2012)( اَجعبصربد ا2/1، ًْرب؛ ) َٙنُطرب  انضربScope 2 ْٗٔرٙ االَجعبصربد انًشرجطرخ ثبنطبنرخ انًؾٕنرخ إنر :

( 2/2، ٔ)(IAASB, 2012)ٔانًغررزٓهئخ يررٍ عبَررت انشررشكخ يزهررًُخ فررٙ رنررا انئٓشثررب ، ٔانزذفئررخ ٔانزجشٚررذ، ٔانجخرربس 

عبصرربد ، يضررم االَج(IAASB, 2012): ْٔررٙ االَجعبصرربد غٛررش انًجبشررشح األخررشٖ Scope 3اَجعبصرربد انُطررب  انضبنررش 

انًشرجطخ ثغوش يٕعوٙ األعًبل، ٔأَشرطخ اإلعرُبد انخربسعٙ، ٔاعرزًٓو انٕنرٕد انؾورش٘ أٔ انئٓشثرب  انًطهٕثرخ العرزخذاو 

يُزغبد انششكخ، ٔاعزخشاط ٔإَزبط انًٕاد انخربو انًشرزشاِ كًرذخًد نعًهٛربد انشرشكخ، َٔقرم انٕنرٕد انًشرزشٖ يرٍ اناٛرش 

(Desjardins and Willis, 2009). 

بووالط  المقووافي  لثووا ي تقسوويد  ((GHG رووا ا  االحتبوواق الحووراري تخ يضووا  ا بناثووا . 5/2أ/
 الداخلة في حساا ث ا التخ يضا ه ((GHG االحتباق الحراريالقربو   ورا ا  

بنووود المحاسوووبة عووو  تخ يضوووا   ((GHG االحتبووواق الحوووراري روووا ا  ا بناثوووا صوووافي . 5/3أ/ 
 اال بناثا  بالط  المقافي  لثا ي تقسيد القربو ه

موو  ال طوواب األوف ب ووقف مسووتاف  ((GHG االحتبوواق الحووراري رووا ا  إجمووالي ا بناثووا . 5/4أ/ 
   المقافي  لثا ي تقسيد القربو هاا ا  بالط  ث ا الع  تي متاجرا  باال بناثا  لقف را  م  

م  ال طاب الثوا ي ب وقف مسوتاف عو   ((GHG االحتباق الحراري را ا  إجمالي ا بناثا . 5/5أ/ 
   اا ا  بالط  المقافي  لثا ي تقسيد القربو هث ا التي متاجرا  باال بناثا  لقف را  م  

بوالط  المقوافي   م  ال طواب الثالوث ((GHG االحتباق الحراري را ا  إجمالي ا بناثا . 5/6أ/
 لثا ي تقسيد القربو   إ ا تب تحديد قمهاه

م  ال طاةا  األوف والثوا ي والثالوث  ((GHG االحتباق الحراري را ا  إجمالي ا بناثا . 5/7أ/ 
 بالط  المقافي  لثا ي تقسيد القربو ه

 

قرةب إجموالي بوالط  المقوافي   ((GHG را ا  االحتباق الحراري إجمالي ا بناثا . 5/1أ/ 
 لثا ي تقسيد القربو ه
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للسوو ة السوواباة بووالط  المقووافي  لثووا ي  ،(GHG الحووراري االحتبوواق رووا ا  ا بناثووا ه 5/8أ/
   تقسيد القربو ه

 اال بناثا  المستهدفة  و طاةا  اال بناثا  الداخلة فيهاهه 5/9أ/
 ،(GHG االحتبواق الحوراري روا ا    وتسباا اختيارثا  وا بناثوا ،28)س ة األساقه 5/10أ/

 لس ة األساقه
 
 
       

    هعبر الوة  ،(GHG االحتباق الحراري را ا  تدا  ا بناثا ه 5/12/أ
اف  ووووودا  األعمووووووى وحوووووعلوووى مست ،(GHG االحتبووواق الحوووراري روووا ا  ا بناثوووا ه 5/13أ/

 ومصادر اال بناثا هب  والدوف  وووالمراف
   ه،(GHG االحتباق الحراري را ا  ت صيف وت سير تي استبنادا  ال بناثا ه 5/14أ/
  
 

       
 

موو  ال طوواةي  األوف والثووا ي  ،(GHG االحتبوواق الحووراري رووا ا إجمووالي ا بناثووا  ه 5/16أ/
 قثافة اال بناثا باستخداب  سبة 

وصووووف م هجيووووا  تحديوووود قووووب اال بناثووووا   وتسووووباا اختيارثووووا  وقوووو ا االفتراضووووا  ه 5/17أ/
   المستخدمةه

ومنوووودال  ةووووو  االحتبوووواق  ،(GHG االحتبوووواق الحووووراري رووووا ا  عوامووووف ا بناثووووا ه 5/18أ/
   هGWPالحراري 

 االحتبووواق الحوووراري روووا ا  اإل وووار  إلوووى إر وووادا  ةيووواق واإلفصووواح عووو  ا بناثوووا ه 5/19أ/
GHG)،ه   

                                                 
(

28
ٔانًعهٕيرربد األخررشٖ  (GHG)ح ربسٚخٛررخ رررى رؾذٚررذْب ناررش  يقبسَررخ اَجعبصرربد غرربصاد االؽزجرربط انؾررشاس٘ ( فزررش

 (ISO, 2006)انًشرجطخ ثٓزِ االَجعبصبد عجش انٕنذ 

 

وصووف وعوور  م  وورا  إضووافية مثووف  سووبة قثافووة اال بناثووا   والمايوواق المسووتخدب فووي . 5/15أ/
 ((GHG االحتبواق الحوراري روا ا  و طاةوا  ا بناثوا حسابها )مثف اال بناثا  لقف وحود  م وتح،  

الداخلة في حسابها  والاا ا  الداخلة في حسوابها  وتسوباا تي تاييورا  جوثريوة فوي مايواق القثافوة 
   ع  الس ة الساباةه

 

 ((GHG االحتبواق الحوراري روا ا  ت سير تي تاييور فوي سو ة األسواق تو ا بناثوا . 5/11أ/
 االحتبوووواق الحووووراري رووووا ا  لسوووو ة األسوووواق  وتي إعوووواد  حسوووواا لسوووو ة األسوووواق تو ا بناثووووا 

GHG)) لس ة األساقه 
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 روووووا ا  وصوووووف لسياسوووووا  ال ووووورقة واسوووووتراتيجياتها وبرامجهوووووا المتنلاوووووة با بناثوووووا ه 5/20أ/
 ،ه(GHG االحتباق الحراري

 

 
 
،  (GHG االحتبووووووواق الحوووووووراري روووووووا ا بتخ وووووي  ا بناثوووووا   المبوووووادرا  المتنلاوووووةه 5/22أ/

 تحاا هوالتخ يضووا  التووي 
 ه ا بناثا  المواد المست  د  لثو و ه 5/23/أ
 ه ا بناثا  الهوا  األخرى الهامة حسا ال و  والو  ه 5/24/أ
ه المبووادرا  المتنلاووة بتخ ووي  ا بناثووا  المووواد المسووت  د  لووثو و  وا بناثووا  الهوووا  5/25أ/

 األخرىه
ه اال بناثوووا  األخووورى بخووو ف ا بناثوووا  الموووواد المسوووت  د  لوووثو و  وا بناثوووا  الهووووا  5/26أ/

 األخرىه
 
 
 ه إجمالي ال  ايا  بالط  المتري س ويًاه 5/28/أ
 ه إجمالي و   ال  ايا  األخرى )رير السائلة، حسا  و  وطرياة التخل  م هاه 5/29/أ
 القبير ه  spillsه إجمالي عدد وحجب التسربا  5/30/أ
 هه إجمالي صرف المياا5/31/أ
ه البيئووا  التووي تووأثر  ب ووقف ثوواب بتصووريف الميوواا والجريووا  السووطحي لهووا بال وورقة 5/32/أ 

 هالتي تاوب بالتارير
 ه الوجهة ال هائية لل  ايا  التي تب التارير ع هاه 5/33/أ
 
 ه األ  طة التي تب الاياب بها لتحويف ال  ايا  م  مقا  تجمينهاه 5/35/أ
 

للتأقيووود المه وووي  ((GHG االحتبووواق الحوووراري روووا ا  اإل وووار  إلوووى خضوووو  ا بناثوووا . 5/21أ/
 .  و تائج  عليها  م  توضيه درجة التأقيد المه ي المحااة

 

ه المبووادرا  المتنلاووة بتخ ووي  اال بناثووا  األخوورى بخوو ف ا بناثووا  المووواد المسووت  د  5/27أ/ 
 لهوا  األخرىهلثو و  وا بناثا  ا

 

 

ه تي ت  ووطة للوةايوووة موو  ال  ايوووا  وال وائووود المتوةنووة )الوفوووورا ، م هوواه ويمقووو  ت  ي ووومف 5/34/أ
  لك التحسي ا  على تصميب وتص ي  وتنبئة وتاليف للم تجا  الخاصة بال رقةه 
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 . جانب: المنتجات والخدمات 6/أ
 ه المبادرا  المتنلاة بتخ يف التأثيرا  البيئية للم تجا  والخدما ه 6/1/أ
ه  سبة الم تجا  المباعة ومواد التنبئة والتاليف الخاصوة بهوا التوي يوتب ارجاعهوا حسوا 6/2/أ

 ال ئةه 
 
 
 هه تطبيب تساليا تو تق ولوجيا  اإل تا  ال وي ة6/4/أ
  compliance. جانب: االلتزام 7/أ
 هبالاوا ي  والت ويما  البيئيةه حالة االلت اب 7/1/أ
 ه الدعاوى اإلدارية تو الاضائية ال ا ئة ع  الاوا ي  البيئيةه 7/2/أ
ه النوووودد اإلجمووووالي للناوبووووا  ريوووور ال اديووووة بسووووبا عوووودب االلتوووو اب بووووالاوا ي  والت ويمووووا  7/3/أ

 البيئيةه 
 . جانب: النقل 8/أ
 
 

 

 . معمومات مالية بيئيةب
 
 
 
 

 بسبا عدب االلت اب بالاوا ي  والت ويما  البيئيةهعلى ال رقة لاراما  القبير  ا ةيمةه 3/ب
 ه رسوب التراخي  و/تو الضرائا البيئية على ال رقةه4/ب
 
 
 هه تقاليف م روعا  البحوث والتطوير البيئي6/ب

ه حجوووب اال توووا  تو المبينوووا  مووو  الم تجوووا  والخووودما  التوووي تسووواثب فوووي تخ وووي  6/3/أ 
 البيئية السلبية  و سبتها إلى إجمالي اال تا  تو المبينا هالتأثيرا  

 

ه التأثيرا  البيئية الهاموة ل اوف الم تجوا  وريرثوا مو  السول  والموواد الخواب التوي تسوتخدب 8/1/أ
 في عمليا  ال رقة  و اف الناملي ه 

 

  وااللت امووووا  البيئيووووة  واالسووووتثمارا  المتنلاووووة بحمايووووة البيئووووة  ه إجمووووالي ال  اووووا  البيئيووووة1/ب
 واألصوف البيئيةه  وااللت اما  البيئية االحتمالية

ه تووأثير االلتوو اب بمتطلبووا  حمايووة البيئووة بمووا فيهووا الاوووا ي  والت ويمووا  البيئيووة علووى ال  اووا  2/ب 
 الرتسمالية والمقاساه

ه المووو ه والتبرعوووا  التوووي تاووودمها ال ووورقة لث  وووطة البيئيوووة ريووور الهادفوووة للوووربه مثوووف تمويوووف 5/ب
 .البحوث األقاديمية واأل  طة المجتمنية
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   هاالستثمار في الجوا ا البيئية مثف ق ا   الطاةةه الوفورا  ال اتجة ع  7/ب
 ه تي تقاليف تب تخ يضها م  ال  ايا  التي تب بينهاه 8/ب

 ج. أىداف األداء البيئي.
 د. سياسات الشركة التي توضح التزاميا الكامل تجاه األمور البيئية.

المةةةوظفين الةةة ين ه. اإلجراءات/البةةةرامل المتعمقةةةة بالتةةةدريب ورفةةةع الةةةوعي البيئةةةي  ونسةةةبة 
 يتمقون تدريبُا بيئيا  ومدى فعالية برامل التدريب البيئي.

 و. حالة اإلدارة البيئية بالشركة:
 ه السياسة البيئية باأل  طة الت ويمية بال رقةه1و/
 ه حالة  وب اإلدار  البيئية بال رقةه2و/

 واإلنجازات والجوائز البيئية.  ز. قائمة بالشيادات المتعمقة باألداء البيئي لمشركة
 ي. معمومات إضافية أخرى ضرورية لفيم أداء الشركة:

 ه المنلوما  ع  المخاطر البيئية  واستراتيجيا  إدار  تلك المخاطر  وال ر  البيئيةه1ي/
لتق ولوجيوووووا  حمايوووووة البيئوووووة والم تجوووووا  والخووووودما   R&Dه حالوووووة البحووووووث والتطووووووير 2ي/

 صدياة البيئةه
 السياسا  واألثداف والخطط والمبادرا  وال تائح المتنلاة بالتوصيف البيئيهه 3ي/
ه المساثما  االجتماعية م  جا ا ال رقة وموو يهوا تجواا البيئوة )مثوف األ  وطة البيئيوة 4ي/

التطوعيووة موو  جا ووا الموووو ي   وعضوووية تو دعووب ال وورقة للم ومووا  البيئيووة  وبوورامح التنلوويب 
 لية  وت جير البيئة،هالبيئي للمجتمنا  المح

هالن ةووووة بووووي  الايمووووة االةتصووووادية التووووي تووووب تحاياهووووا موووو  خوووو ف األ  ووووطة االةتصووووادية 5ي/
 هوالتأثيرا  البيئية له ا األ  طة

 ه برامح المراجنة البيئية و تائجهاه6ي/
يتضه للباحث مما سبب ت  م  ر اإلفصاح البيئي يتضم  منلوموا  ماليوة وريور ماليوة  

لطوواب  ريوور المووالي  فتاطووي ع اصوور م  وور اإلفصوواح البيئووي التووأثيرا  المتنلاووة ويالوا عليوو  ا
بالموووودخ   )الموووواد  الخوووواب  والطاةووووة  والميوووواا، والمخرجووووا  )اال بناثووووا   وال  ايووووا  السووووائلة  
وال  ايوووا  الصووولبة،  باإلضووووافة إلوووى التوووأثيرا  المتنلاووووة بقوووف مووو  الت ووووو  البيولووووجي  وال اووووف  
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ق لك يتضم  الم  ور ع اصور تتنلوب بتاوديب منلوموا   .  وااللت اب البيئيوالم تجا  والخدما 
ماليووة بيئيوووة  واألثووداف والسياسوووا  واإلجووورا ا  والبوورامح وال وووهادا  البيئيووةه قموووا ت  محتووووى 
اإلفصاح ع  قف ع صر م  ع اصر م  ر اإلفصاح البيئي يورتبط بتحديود تثوداف  واإل وار  

  ال  موووة لتخ يوووف التوووأثيرا  البيئيوووة للن صووور المحووودد  وحجوووب إلوووى ال توووائح ال نليوووة  والمبوووادرا
 اإل جا  المحابه 

 المحتوى المعموماتي لإلفصاح البيئي كأحد روافد االفصاح االجتماعيه 6/1/5
يقو  لإلفصاح البيئي )قج   م  اإلفصاح ع  المسئولية االجتماعية، محتووى منلومواتي 

مثوووف المسوووتثمري  الحووواليي  –ع ووودما تووو ثر المنلوموووا  البيئيوووة علوووى سووولوك تصوووحاا المصووولحة 
ع ود إتخوا  الاورارا ه وي يود  لوك افتورا   -والمحتملي  والمارضي  والجها  اإل رافية والرةابية

الاائف بأ  مسوتخدمي المنلوموا   Decision Usefulness Theoryلارارا   ورية الم  نة ل
يايمو  المنلوما  الم صوه ع هوا لهوب وفاوًا لم  نتهواه فقلموا قا و  المنلوموا  تقثور فائود  قلموا 

 (.  Rikhardsson and Holm, 2008)تثر  على الارارا  ب قف تقبر 
ي باووودر مووو  االثتمووواب بووواألدا ولاووود حووووى موضوووو  المحتووووى المنلومووواتي لإلفصووواح البيئووو

 Ingram, 1978; Anderson and)المحاسوبيه فمو   احيوة  ت وار  لو لك عود  دراسوا  

Frankle, 1980; Jaggi and Freedman, 1986; Guthrie and Parker, 1990; 

Charles and  Roberts, 2008; Muslu et al., 2014).  فاوود توهوور  دراسووة
Ingram, 1978)) نلوموواتي لن اصوور مني ووة موو  اإلفصوواح عوو  المسووئولية وجووود محتوووى م

 Anderson)االجتماعيووة  والوو ي ي ووقف اإلفصوواح البيئووي جوو  ًا م وو ه قمووا توضووح  دراسووة 

and Frankle, 1980)  وجود محتوى منلوماتي لإلفصاح البيئوي  وت  السووب يسوتجيا لهو ا
إلوى وجوود  Jaggi and Freedman, 1986))اإلفصواح ب وقف إيجوابيه قموا ت وار  دراسوة 

 محتوى منلوماتي لإلفصاح ع  التلوثه 
ت  المحتوووى المنلوموواتي ( Guthrie and Parker, 1990)قوو لك توضووح  دراسووة 

لإلفصاح البيئي بالواليا  المتحد  األمريقيوة  والمملقوة المتحود   تقبور مو   ويورا فوي اسوترالياه 
مسووتوى مرت وو  موو   إلووى وجووود (Charles and Roberts, 2008)قمووا توصوول  دراسووة 

المحتووووى المنلومووواتي لإلفصووواح البيئوووي علوووى اال تر ووو  لل ووورقا   ا  األدا  البيئوووي السووويي   
تيضوًا  (Muslu et al., 2014)ماار ة بال رقا   ا  األدا  البيئي األفضفه وت ار  دراسوة 
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ا  إلووى ت  جووود  تاووارير المسووئولية االجتماعيووة لل وورقا  )والتووي تحتوووي بووالطب  علووى منلوموو
 بيئية، تنتمد على وجود محتوى منلوماتي للمنلوما  الوارد  به ا التاريره

وم   احية تخرى  ت اول  عد  دراسا  توأثير المحتووى المنلومواتي لإلفصواح البيئوي علوى 
سوولوك تصووحاا المصوولحة  مثووف المسووتثمري  والمارضووي   ع وود إتخووا  الاوورارا   فاوود خلصوو  

 ,Murray et al., 2001; Raar, 2001; Repetto   1996بنو  الدراسوا  )علوي  
2004; Japanese Institute of Certified Public Accountants, 2006; 

Rikhardsson and Halm, 2008;  Velashani and Arabsalehi, 2008; 

Villiers and Staden , 2010 ; Azim et al., 2011)  إلوى وجوود توأثير لإلفصواح
سووتثمار  وت  ةوورار االسووتثمار يتووأثر باإلفصوواح عوو  المسووئولية االجتماعيووة البيئووي علووى ةوورار اال

لل ووورقا ه قموووا ت  االسوووتثمار المسوووئوف اجتماعيوووًا ال ينتمووود علوووى تايووويب المسوووتثمري  لل وووواحي 
الماليوووة فاوووط  وا  موووا ينتمووود تيضوووًا علوووى قي يوووة تناموووف ال ووورقا  مووو  الاضوووايا البيئيوووة المرتبطوووة 

  لك على ةرار االستثمار الخا  بهبه  بنملياتها  وم  ثب ا نقاق
 ,Araya, 2006; Evangelinos and Nikolaou)قموا خلصو  بنو  الدراسوا  

2009; Anbumozhi et al., 2011; Erina and Lace,  2012; Elsakit and 

Worthington, 2013; Mengze and Wei, 2015)  إلوى توأثير اإلفصواح البيئوي علوى
دار  مخواطر عمليوا  اإلةورا ه ةرار اإلةرا   فيحتوا  ال مارضوو  للمنلوموا  البيئيوة لتايويب وا 

دار  المخاطر الداف  ورا  اثتماب المارضي  بالمنلوموا  البيئيوة ع ود إتخوا   وب لك يقو  تاييب وا 
 ةرار اإلةرا   وليق الوفا  بالمسئولية االجتماعية لهاه

البيئي ي ثر علوى سولوك ويخل  الباحث مما سبب إلى وجود محتوى منلوماتي لإلفصاح 
تصوووحاا المصووولحة ع ووود إتخوووا  الاووورارا ه وةووود إتضوووه  لوووك مووو  وجوووود إت ووواب عووواب بوووي  تثوووب 
الدراسا   التي ت اول  توأثير اإلفصواح البيئوي  علوى ةوراري االسوتثمار واإلةورا   فيتوأثر ةورار 

ة لتايويب االستثمار باإلفصاح البيئي لل رقا   وت  الب وك  قمار   تحتا  إلى منلوما  بيئيو
دار  المخاطر المرتبطة بنمليا  اإلةرا  الخاصة بهاه ويقو  دافو  الب ووك ع ودما تأخو  فوي  وا 
دار  المخووواطر  حسوووبا ها المنلوموووا  البيئيوووة  ع ووود ةيامهوووا ب تخوووا  ةووورار اإلةووورا   ثوووو تايووويب وا 

 المرتبطةه 
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 . جودة التقارير المالية: المفيوم والمقاييس6/2
يتمثووف الهوودف الرئيسووي للتاريوور المووالي فووي توصوويف منلومووا   ا  جووود  مرت نووة تخوو  

 ,FASB, 1999; IASB)الوحدا  االةتصادية  ت يد في عملية إتخا  الارارا  االةتصادية  

ومجلووق  IASBوعلووى الووررب موو  تأقيوود قووف موو  مجلووق منووايير المحاسووبة الدوليووة  .(2008
لى تثمية التاوارير الماليوة  ا  الجوود  المرت نوة  إال ت  ع FASBمنايير المحاسبة األمريقي 

تحد الم واقف الرئيسوية  ا  الصولة بجوود  التاوارير الماليوة تتمثوف فوي قي يوة ت نيوف وةيواق ثو ا 
 .  (NiCE, 2009)الجود  

فوووي األدا المحاسوووبيه فمووو   احيوووة   ،29)وتوجووود تنري وووا  مختل وووة لجوووود  التاوووارير الماليوووة
 Accountingارير الماليوووة علوووى ت هوووا جوووود  المنلوموووا  المحاسوووبية ي وووور إلوووى جوووود  التاووو

Information Quality،  حيث تن ي جود  التاارير المالية "مصداةية المنلوموا  المحاسوبية
 ت  يجوا ولتحايوب  لوك للمسوتخدمي ه م  نوة مو  التوي تتضوم ها التاوارير الماليوة  وموا تحااو 

 والمه يوة الاا و يوة والرةابيوة المنوايير مو  مجموعوة فوى ضوو  تنود التحريوف  وت  مو  تخلوو
،ه لووو لك فوووو   2010  محموووود  2003وال  يوووة  بموووا يحاوووب الهووودف موووو  اسوووتخدامها" )خليوووف  

اسوووتي ا  المنلوموووا  المحاسوووبية لخصائصوووئها ال وعيوووة ينووود متطلبوووًا تساسووويًا لتحايوووب جوووود  ثووو ا 
 .(Kytheotis ,2014)التاارير 

ومووووو   احيوووووة اخووووورى  ي وووووور إلوووووى جوووووود  التاوووووارير الماليوووووة علوووووى ت هوووووا جوووووود  اإلفصووووواح 
Disclosure Quality   2011  حموودا   2005)الدياسووطي  Mahdavikou and 

Khotanlou, 2011;.)  فت ووير جوووود  التاووارير الماليووة إلوووى "قافووة إجووورا ا  إعووداد التاوووارير
ا بالمراحوف المتتابنوة فوي م ووموة التاريور الموالي  المالية  وعمليا  التحاب  التي يوتب الايواب بهو

بهوودف تاووديب تأقيوود م اسووا للمسوواثمي   وريوورثب موو  مسووتخدمي المنلومووا  المحاسووبية  ب ووأ  
                                                 

(
29

، MD&A( رزهررًٍ انزقرربسٚش انًبنٛررخ كررم يررٍ؛ انًغًٕعررخ انئبيهررخ يررٍ انقررٕااى انًبنٛررخ، ٔيُبنشرربد ٔرؾهررًٛد اإلداسح 

 ,Gibson)، ٔانزقشٚرش انغرُٕ٘ )أٔ يهخره نرّ( regulatory filingsٔرقشٚش يشاعا انؾغبثبد، ٔانًغزُذاد انزُ ًٛٛرخ 

. ٔرًضم انًغًٕعرخ انئبيهرخ يرٍ انقرٕااى انًبنٛرخ عرض اً ْبيربً يرٍ انزقربسٚش انًبنٛرخ، ٔرزهرًٍ كرم يرٍ؛ نباًرخ انًشكرض (2008

زشح )األسثبػ ٔانخغباش(، ٔنباًخ انذخم انشبيم عٍ انوزرشح، ٔنباًرخ انزاٛرش فرٙ انًبنٙ فٙ َٓبٚخ انوزشح، ٔنباًخ انذخم عٍ انو

ؽقٕ  انًهئٛخ عٍ انوزشح، ٔنباًخ انزذفقبد انُقذٚخ عٍ انوزشح، ٔاإلٚهبؽبد انًزًًخ، ثًب رشًهّ يٍ يهخه ثرأْى انغٛبعربد 

شح يقبسَررخ يعشٔضررخ عُررذيب رطجرر  انًؾبعررجٛخ ٔأٚررخ يعهٕيرربد إٚهرربؽٛخ أخررشٖ، ٔنباًررخ انًشكررض انًرربنٙ فررٙ ثذاٚررخ أٔل فزرر

انًُشررأح عٛبعررخ يؾبعررجٛخ ثررأصش سععررٙ، أٔ رقررٕو ثزعررذٚم ثُررٕد فررٙ نٕاآًررب انًبنٛررخ ثررأصش سععررٙ، أٔ رقررٕو "ثزغررٕٚبد إعرربدح 

 البحد  فد  المرليد  الخقدرير  مصدلح  اسدخد ا  تد  وقد (. 2015انزجٕٚرت" نجُرٕد فرٙ نٕاآًرب انًبنٛرخ )ٔصاسح االعرزضًبس، 

 .انًبنٛخ انزقبسٚش ثبنٙ عٕدح انجؾش ٔنٍ ٚزُبٔل المرلي ، المجموع  الكرمح  من القوائ  نع لحخعبي  الحرل 
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صدار ومراجنة التاارير المالية  بما يت ب م  المنوايير المه يوة والمتطلبوا  الت ويميوة"  إعداد وا 
الماليووة علووى ت هووا "خلووو التاووارير الماليووة موو  ،ه قمووا تنوورف جووود  التاووارير 2005)الدياسووطي  

التحري وووا  الجوثريوووة  وت  تنقووووق تلوووك التاوووارير صووووور  حايايوووة وعادلوووة عوووو  المرقووو  المووووالي 
لل ووورقة  ومووو  ثوووب ارت وووا  ماووودرتها الت ب يوووة علوووى تايووويب الوضووو  الحوووالي والمسوووتابلي لل ووورقة" 

"الحووود الووو ي تقوووو  ع ووودا  ،ه قووو لك تنووورف جوووود  التاوووارير الماليوووة علوووى ت هوووا2011)حمووودا   
التاوووارير الماليوووة لل ووورقا  تنبووور بصووودب عووو  الوضووو  االةتصوووادي خووو ف فتووور   م يوووة مني وووة" 

(Mahdavikou and Khotanlou, 2011)  . 
 Earningsوم   احيوة ثالثوة  ي وور إلوى جوود  التاوارير الماليوة علوى ت هوا جوود  األربواح 

Quality   2011)تحمود  Habib and Jiang, 2015، ه فت وير جوود  التاوارير الماليوة إلوى
"التنبير الصادب عو  األربواح الحايايوة وال نليوة ريور المبوالد فيهوا والخاليوة مو  الاو " )تحمود  

،ه قمووا تنوورف جووود  التاووارير الماليووة علووى ت هووا "توووفير منلومووا  تقثوور عوو  خصووائ  2011
 وووة  مووو  خووو ف متخووو  ةووورار األدا  الموووالي لل ووورقا   والتوووي تنتبووور م ئموووة إلتخوووا  ةووورارا  مني

 .(Habib and Jiang, 2015)مني " 
وبي موووا ت اولووو  التنري وووا  السووواباة لجوووود  التاوووارير الماليوووة م هووووب الجوووود  قوووً  مووو   اويوووة 

، تنري ووًا  ووامً  لجووود  التاووارير الماليووة بأ هووا "إعووداد التاووارير 2015محوودد   ةوودب )الصوويرفي  
الموووووالي المطبوووووب  وت  تسووووواعد علوووووى توصووووويف محتواثوووووا الماليوووووة وفاوووووًا إلطوووووار إعوووووداد التاريووووور 

لمسووتخدميها فووي الوةوو  الم اسووا وبمسووتوى تجميوو  م ئووب  موو  تج ووا التحريووف الجوووثري فووي 
ثوو ا المحتوووى  وبالتووالي تنبوور التاووارير الماليووة بصوودب عوو  الوضوو  االةتصووادي لل وورقة خوو ف 

 فتر   م ية مني ة"ه 
، ع ود وضو  تنريوف لجوود  التاوارير 2015رفي  وي يد الباحث اإلتجواا الو ي اتبنو  )الصوي

المالية م  حيث الجم  بي  وجها  ال ور المتندد  التي ت اول  ث ا الم هووبه ويسولك الباحوث 
  وووق اإلتجووواا  حيوووث ياتووورح تنري وووًا  وووامً  لجوووود  التاوووارير الماليوووة علوووى ت هوووا "إعوووداد التاوووارير 

ب  ومراعووووا  تحايووووب الخصووووائ  ال وعيووووة الماليووووة وفاووووًا إلطووووار إعووووداد التاريوووور المووووالي المطبوووو
للمنلومووا  التووي تتضووم ها ثوو ا التاووارير  موو  األخوو  بم هوووب األثميووة ال سووبية ع وود تحديوود ثوو ا 
المنلوما  وتج ا التحري ا  الجوثرية بها  وبما يسمه بأ  تنبر التاوارير الماليوة بصودب عو  

 الوض  االةتصادي لل رقة خ ف فتر   م ية مني ة"ه 
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 quantitativeخ   لايووووواق جوووووود  التاوووووارير الماليوووووة ثموووووا المووووودخف القموووووي ويوجووووود مووووود

approach  والمدخف ال وعيqualitative approach (Yurisandi and Paspitasari, 

وياوووب الموودخف القمووي لايوواق جووود  التاووارير الماليووة علووى اسووتخداب ت وووا  محوودد  موو   .(2015
تاوووارير  والتوووي تنقوووق جوا وووا مختل وووة لهووو ا الجوووود  المنلوموووا  )ترةووواب مني وووة، الووووارد  بهووو ا ال

،ه وعلوووى الوووررب مووو  تنووودد طووورب ةيووواق جوووود  التاوووارير الماليوووة وفاوووًا 2015)الصوووايد وحميووود   
 للمدخف القمي  إال ت  تثب طرب ةياق ث ا الجود  إدار  األرباح ومستوى التح و المحاسبيه 

  التاووووارير الماليووووة وتقثرثووووا وموووو   احيووووة  تنوووود إدار  األربوووواح تحوووود تثووووب طوووورب ةيوووواق جووووود
،ه وتوجود ع ةوة عقسوية بوي  إدار  األربواح وجوود  األربواح  ومو  2015استخدامًا )الصويرفي  

فتمثوف إدار  األربوواح ماياسووًا  .(Latridis, 2011; Goel, 2012)ثوب جووود  التاوارير الماليووة 
عقسووويًا لجوووود  التاوووارير الماليوووة  بمن وووى ت  تووورتبط إدار  األربووواح سووولبًا بجوووود  التاوووارير الماليوووةه 
واست ادًا إلى ت  األرباح  ا  مستوى الجود  األعلى تنقق الوضو  االةتصوادي لل ورقة ب وقف 

التاوارير الماليوة  حيوث قلمووا تفضوف  يمقو  اسوتخداب إدار  األربوواح قمايواق عقسوي جيود لجووود  
ةلووووو  الممارسوووووا  اال تها يوووووة إلدار  األربووووواح قلموووووا  اد  جوووووود  التاوووووارير الماليوووووة )الصووووويرفي  

 ،ه2015
، تنري وووًا إلدار  األربووواح فوووي ضوووو  ع ةتهوووا بجوووود  التاوووارير 2015وةووود ةووودب )الصووويرفي  

لمنووايير المحاسووبية  ولق هووا الماليووة باعتبارثووا "الممارسووا  التووي يووتب تدا ثووا فووي ضووو  االلتوو اب با
ت دي إلى تحريف األدا  الحاياي لل رقة وتضليف مستخدمي الاووائب الماليوة مموا يو ثر بالسولا 

 على جود  التاارير المالية"ه
ويوجووود تداتوووا  رئيسووويتا  إلدار  األربووواح ثموووا  إدار  األربووواح مووو  خووو ف إدار  االسوووتحااةا  

Accurals  المابلووة إلووى ال توور  الحاليووة  موو  خوو ف تنجيووف )تحويووف بنوو  األربوواح موو  ال توور  
االعتراف بااليراد وتأخير االعتوراف بالمصوروفا   بهودف تنوويب األربواح الحاليوة، وثوي األدا  
دار  األربوووواح موووو  خوووو ف الت عووووا فووووي األ  ووووطة الرئيسووووية الحايايووووة )مثووووف  األقثوووور  وووويوعًا  وا 

 ,Mcvay;سونار ل يواد  المبينوا ،تخ وي    اوا  البحووث والتطووير تو تاوديب خصوب علوى األ
 ه  )2010األ ار ودرراب    (2006
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ولايووووواق إدار  األربوووووواح موووووو  خوووووو ف إدار  االسووووووتحااةا   يووووووتب البوووووود  بايوووووواق االسووووووتحااب 
يلوووووي  لوووووك تاووووودير االسوووووتحااب ريووووور االختيووووواري   ،Total Accurals (TA) ،30)اإلجموووووالي

(31)باسوووتخداب تحووود ال موووا   المتخصصوووة فوووي ثووو ا المجووواف  تثمهوووا  موووو   
Jones, 1991  

(33)  و مووو   ،32)المنوودف Jones, 1991و مووو   
Dechow et al., 1995 ه ويووتب ةيوواق

ريه قمووا يووتب االسوتحااب االختيوواري بوال رب بووي  االسوتحااب اإلجمووالي واالسوتحااب ريوور االختيوا
اسووتخداب ةيمووة االسووتحااب االختيوواري قم  وور إلدار  األربوواح  حيووث ت ووير الايمووة الموجبووة إلووى 
ت  ث وواك تووأثيرًا متنمووودًا موو  اإلدار  ل يووواد  األربوواحه بي مووا ت وووير الايمووة السوووالبة إلووى ت  ث ووواك 

 ،ه2015تأثيرًا متنمدًا م  اإلدار  لتخ ي  األرباح )الصيرفي  
، علوووووى 2015  الصووووويرفي  2013  فووووور   2010تدووووواا )ال ووووونراوي  ويت وووووب بنووووو  الق  

المنووودف لايووواق إدار  األربووواح مووو  خووو ف إدار  االسوووتحااةا ه  Jones, 1991تفضووولية  موووو   
ويرجوو   لووك إلووى ت  ثوو ا ال مووو   يتميوو  عوو  ريووورا موو  ال مووا   فووي ت وو  يأخوو  فووي االعتبوووار 

ختياري م  فتر  ألخورى  و لوك مو  خو ف التايرا  التي تحدث في مستوى االستحااب رير اال
 التحقب في تثر التايرا  في الوروف االةتصادية لل رقة على االستحااب رير االختياريه

                                                 
(

30
انوش  ثٍٛ صبفٙ انشثؼ نجم انعُبصش االعزضُباٛخ ٔانزذفقبد انُقذٚخ يرٍ األَشرطخ انزشراٛهٛخ.  االسخحقرق اإلجمرل ( ًٚضم 

ٔاالعررزؾقب  غٛررش  Discretionary Accuralsٔٚزئررٌٕ االعررزؾقب  اإلعًرربنٙ يررٍ شررقٍٛ ًْررب االعررزؾقب  االخزٛرربس٘ 

اعرررزخذاو اإلداسح ألعررربط االعرررزؾقب   برالسدددخحقرق االاخيدددري . ٔٚقصرررذ Nondiscretionary Accuralsاالخزٛررربس٘ 

نزؾقٛرر  األسثرربػ انًغررزٓذفخ اعزًرربداً عهررٗ اعررزخذايٓب نؾئًٓررب انشخصررٙ فررٙ إعررذاد ثعررو انزقررذٚشاد )يضررم رقررذٚش أعًرربس 

ًش اإلَزبعٙ نألصٕل انضبثزخ( ٔاخزٛبسْب نزٕنٛذ االعزشاف ثبإلٚشاداد ٔانًصشٔفبد )عٕا  رعغٛرم ؽغبثبد انعًً ، ٔانع

إنرٗ اعرزخذاو أعربط  االسدخحقرق ييد  االاخيدري أٔ رأعٛم االعزشاف ثرجعو ثُرٕد اإلٚرشاداد ٔانًصرشٔفبد(. ثًُٛرب ٚشرٛش 

اسح اعرزخذاو ؽئًٓرب انشخصرٙ فرٙ رطجٛر  ْرزا االعزؾقب  ثشئم طجٛعٙ نًقبثهخ اإلٚشاداد ٔانًصرشٔفبد دٌٔ يؾبٔنرخ اإلد

األعبط نزؾقٛ  يصرهؾخ خبصرخ. أ٘ أَرّ ًٚضرم يرب ٚغرت أٌ رئرٌٕ عهٛرّ اإلٚرشاداد ٔانًصرشفبد ٔفقربً نهًجربد٘  انًؾبعرجٛخ 

 (.2007انًقجٕنخ نجٕالً عبيبً )انؾٕشٙ، 

عهررٗ افزررشا  أٌ ُْرربو راٛررشاد فررٙ يغررزٕٖ االعررزؾقب  غٛررش االخزٛرربس٘ يررٍ فزررشح  Jones, 1991( ٚقررٕو ًَررٕرط 31)

ألخشٖ، يا يؾبٔنخ انزؾئى فٙ أصش انزاٛشاد فرٙ ان رشٔف االنزصربدٚخ نهشرشكخ عهرٗ االعرزؾقب  غٛرش االخزٛربس٘. ٔٚعربة 

ٚشٍٚ اعرزخذايٓى نعُبصرش عهٗ ْزا انًُٕرط افزشاضّ أٌ اإلٚشاداد رًضم يئَٕبً غٛش اخزٛبس٘، ٔيٍ صى ال ٚوزش  فرٙ انًرذ

 (.2010اإلٚشاداد فٙ إداسح األسثبػ )يؾًٕد، 

ٚغرزٓذف أعبعربً يعبنغرخ اعرزخذاو اإلداسح  Jones, 1991انًعرذل رعرذًًٚ فرٙ ًَرٕرط  Jones, 1991( ٚعزجرش ًَرٕرط 32)

فٙ انعًررً . نرجعو عُبصررش اإلٚرشاداد فررٙ إداسح األسثربػ، ٔرنررا يرٍ خررًل رعرذٚم انزاٛررش فرٙ اإلٚررشاداد ثربنزاٛش فررٙ صرب

ٔٚقٕو انًُٕرط انًعذل عهٗ افزشا  يرداِ أٌ يع ى انزاٛشاد فٙ انًجٛعبد اٜعهخ رئٌٕ َبرغخ عٍ إداسح األسثبػ، ٔٚعزجرش 

 (.2010يٍ أكضش انًُبرط اعزخذايبً )يؾًٕد، 

فًٛرب  عهٗ افزشا  ٔعٕد راٛش فٙ االعزؾقب  غٛرش االخزٛربس٘ رئرٌٕ شرباعخ Dechow et al., 1995( ٚقٕو ًَٕرط 33)

ثٍٛ انششكبد انزٙ رُزًٙ نصُبعخ يعُٛخ. ٔنزنا ٚطه  عهّٛ "ًَٕرط انصُبعخ"، ْٕٔ يب ٚعبة عهٛرّ ؽٛرش ال ًٚئرٍ رطجٛقرّ 

 .(Stephen, 2010)عهٗ عُٛخ يٍ انششكبد انزٙ رُزًٙ إنٗ عذح صُبعبد فٙ َوظ انٕنذ 
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وموو   احيووة تخوورى  ينوود الووتح و المحاسووبي تحوود تثووب طوورب ةيوواق جووود  التاووارير الماليووة 
،ه ويووورتبط الوووتح و المحاسوووبي بجوووود  التاوووارير الماليوووة مووو  خووو ف دورا فوووي 2015)الصوويرفي  

تحسووي  بيئووة المنلومووا   حيووث يحوود الووتح و المحاسووبي موو  ةوودر  اإلدار  علووى إخ ووا  األحووداث 
األرةووواب المحاسوووبية والمبالاوووة فوووي األدا  الموووالي لل ووورقة  ومووو  ثوووب  ريووور السوووار  والت عوووا فوووي

يسووهف موو  توودفب المنلومووا  موو  داخووف ال وورقة إلووى خارجهووا  األموور الوو ي ي ووتح ع وو  تخ ووي  
 Kazemi et al., 2011; Karami and Farzad , 2013; Hu)عودب تماثوف المنلوموا  

and Zhang , 2014) . 

لمحاسووبي  إال ت وو  ال يوجوود تنريووف مت ووب عليوو  للووتح و وعلووى الووررب موو  تثميووة الووتح و ا
، الصووووووووادر  عوووووووو  مجلووووووووق مبادي المحاسووووووووبة الماليووووووووة 4المحاسووووووووبيه فوفاووووووووًا لاائمووووووووة )رةووووووووب 

Accounting Principles Board (APB)،  ينوورف الووتح و المحاسووبي علووى ت وو  "عوودب
االعتووراف المبقوور  التأقوود المحوويط بنمليووة إعووداد الاوووائب الماليووة  والوو ي يوو نقق فووي الميووف  حووو

،ه قموا 2014باألحداث ريور السوار  مو  تد يوة ةويب صوافي الودخف وصوافي األصووف" )خضور  
ينورف الوتح و المحاسوبي علوى ت و  "مودخف تو توجو  يجوا علوى المحاسوبي  إتباعو  ع ود إعووداد 
الاووووائب الماليوووة قوووي يوووو نقق توووأثير حووواال  عووودب التأقوووود المحيطوووة والم  موووة لم اولوووة ال  وووواط 

صووووادي علووووى المحتوووووى اإلع مووووي للاوووووائب الماليووووة  بمووووا يحاووووب عوووودب اإلفصوووواح عوووو  ةوووويب االةت
متضوووخمة لثصووووف والووودخف  تو ةووويب متد يوووة ل لت اموووا  والمصوووروفا  فوووي ووووف عووودب التأقووود  
ب رط تال يترتا على التح و المحاسبي تنمود اإلفصواح عو  ةويب متد يوة لثصووف والودخف  تو 

،ه ق لك ينرف الوتح و المحاسوبي علوى 2010فا " )را د  ةيب متضخمة ل لت اما  والمصرو 
ت ووو  "منتاووود محاسوووبي يميوووف المحاسوووبو  إلوووى إتباعووو  فوووي التطبيوووب النملوووي  ويمثوووف ةيووودًا علوووى 
الايوواق واإلفصووواح المحاسووبي فوووي ووووف وووروف عووودب التأقوود  ويوووتب تطبياووو  موو  خووو ف اختيوووار 

خ وووا  األربووواح وةووويب األصووووف البووودائف المحاسوووبية األقثووور صووورامة  وةووود ي وووتح عووو  تطبياووو  ا 
 ،ه2012وارت ا  في ةيب االلت اما " )الر يدي  
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(34)وتوجد مداخف قثير  لاياق التح و المحاسبي  تثمها  مو  
Basu ,1997   و مو   

  36))االسوتحااةا  و موو   ،Market to Book Value (MTB) ،35)األصووف صوافى ةويب
 ،ه  2014 الدي     سند2008الخير   )تبو،37)االحتياطي المستتر  سبة و مو  

وفي ماابف المدخف القمي لايواق جوود  التاوارير الماليوة  فو   المودخف ال ووعي يسوت د علوى 
التواب  لهيئوة  Nijmegen Center for Economics (NiCE)المايواق الو ي طوورا مرقو  

البحوث اإلدارية ب يو يل داه فاد ةاب المرق  بتطوير ماياق  وامف لايواق جوود  التاوارير الماليوة 
فووي  ووقف م  وور لايوواق خصووائ  المنلومووا  وفاووًا للخصووائ  ال وعيووة للمنلومووا  الصووادر  

ومجلووق منووايير المحاسووبة األمريقووي  IASBعوو  قووف موو  مجلووق منووايير المحاسووبة الدوليووة 
FASB    والمتمثلوووة فوووي الخصوووائ  األساسوووية )الم  موووة  والتمثيوووف الصوووادب،  والخصوووائ

 ;NiCE, 2009)المنوو    )الاابليوووة لل هووب  والاابليوووة للماار وووة  والاابليووة للتحاوووب  والوةتيووة، 

Yurisandi and Paspitasari, 2015) .  وعلى الررب م  تثمية االعتماد على الخصوائ
جود  التاارير المالية  ورًا العتبارا ماياسًا م ئمًا  إال ت و  مايواق ال وعية للمنلوما  قماياق ل

صنا االستخداب بسوبا صونوبة ةيواق ثو ا الخصوائ   واخوت ف ال توائح بواخت ف الاوائمي  
 ،ه  2015بالاياق  وتباي  مستخدمي المنلوما  في السما  السلوقية )الصيرفي  

ئةي وجةودة التقةارير الماليةة واشةتقاق . تحميل العالقة بين مسةتوى اإلفصةاح البي6/3
 فرض البحث

، توووأثير 2014  عبووود ال تووواح  2012  يوووق  2007ت اولووو  بنووو  الدراسوووا  )درويووو   
 Chih)اإلفصاح البيئي على جود  التاارير المالية بص ة عاموةه واختبور  بنو  الدراسوا   

                                                 
(

34
 انًؾبعرجٙ نهرزؾو  ٔنذ ٔضا انًُٕرط يقٛبعبً االعٓى.  ٔعٕااذ األسثبػ ثٍٛ انعًنخ عهٗ Basu ,1997( ٚعزًذ ًَٕرط 

 َزرباظ يُٓرب رؾقٛر  ٚزٕنرا انزرٙ ثبألؽرذاس االعزشاف عًهٛخ رعغٛم ْٕ انًؾبعجٙ نهزؾو  انشاٛغٙ االَعئبط أٌ أعبط عهٗ

 يٍ انزؾو  نٛبط ٚزى ٔثبنزبنٙ. فٛٓب يشغٕة َزباظ رؾقٛ  يُٓب ٚزٕنا انزٙ ثبألؽذاس االعزشاف ٔرأعٛم فٛٓب، يشغٕة غٛش

 .(Basu, 1997)انغبسح  ثبألَجب  يقبسَخ انغبسح غٛش األَجب  انًؾبعجٙ ثٓب انشثؼ ٚعئظ انزٙ انغشعخ خًل

(
35

نصربفٙ األصرٕل  انذفزشٚرخ انقًٛرخ انرٗ انغرٕنٛخ انقًٛرخ َغرجخ خرًل يرٍ انًؾبعجٙ انزؾو  االصول صرفى نموذج ( ٚقٛظ

 Beaver)انًبنٛرخ  انقرٕااى فرٙ انرزؾو  دسعرخ صٚربدح يرشرشاً عهرٗ رعرذ ألخرشٖ عُخ يٍ انُغجخ ْزِ فضٚبدح انًهئٛخ(. )ؽقٕ 

and Ryan, 2000). 

(
36

 ررى انرزٖ انًؾبعرجٙ، انرشثؼ ثرٍٛ انعًنرخ خرًل يرٍ انًؾبعرجٙ انرزؾو  ثقٛربط (Givoly and Hayn, 2000) ( نربو

 ٚردٖ انًؾبعجٙ انزؾو  أٌ عهٗ أعبط ٔرنا انزشاٛهٛخ، األَشطخ انُقذ٘ يٍ انزذف  ٔصبفٗ االعزؾقب ، أعبط عهٗ نٛبعّ

 يقرذاس اَخورب  ٔثبنزربنٙ فر ٌ انزشراٛهٛخ، األَشرطخ يرٍ انُقرذ٘ انزرذف  ثصربفٙ يقبسَرخ انًؾبعرجٙ، انرشثؼ اَخورب  إنرٗ

 . انششكخ نجم إداسح يٍ انزؾو  دسعخ صٚبدح عهٗ يرششاً  ٚعذ ألخشٖ فزشح يٍ االعزؾقب 

(
37

 االؽزٛربطٙ َغرجخ ؽغربة خرًل يرٍ انًؾبعرجٙ انرزؾو  ثقٛربط يغرزٕٖ (Penman and Zhang ,2002) ( نربو

 ْرزِ اسرورب  ٔٚشرٛش. انزشراٛهٛخ األصٕل صبفٗ إنٗ انشثؼ صٚبدح َغجخ فٙ يغزقجًً، العزخذايّ انششكخ رغُجّ انًغززش انزٖ

 . انًبنٛخ انقٕااى فٙ انزؾو  دسعخ صٚبدح انٗ انُغجخ
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et al., 2008; Yip, et al., 2011; Kim et al., 2012; Ferrero et al., 2013; 

Almahrog, 2015)  توووأثير مسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة مااسوووة
 ;Paine, 1994)بداللووة إدار  األربوواح  والووتح و المحاسووبيه بي مووا اسووتنا   دراسووا  تخوورى 

Francis et al., 2008; Laksmana and Yang, 2009; Lassad and 

Khamoussi, 2012) 38)ق إدار  األربوواح  تال وثووو جووود  األربوواحبمايوواق عقسووي لمايووا،  
 وال ي يت اسا طرديًا م  جود  التاارير الماليةه

  عبوووود ال توووواح  2012  يووووق  2007وموووو   احيووووة  ت اولوووو  بنوووو  الدراسووووا  )درويوووو   
، تأثير اإلفصاح البيئي على جود  التاارير المالية بصو ة عاموة  حيوث خلصو  دراسوتا 2014

، إلى تأثير اإلفصاح المحاسبي عو  األدا  البيئوي علوى جوود  2012  يق  2007)دروي   
، إلوووى وجووود مثووف ثووو ا 2014عبوود ال توواح  (خلصوو  دراسوووة التاووارير الماليووة لل ووورقا   بي مووا 

 .التأثير ولق  بالب وك التجارية
 ;Chih et al., 2008; Yip, et al., 2011)وم   احيوة ثا يوة  إت او  بنو  الدراسوا 

Kim et al., 2012; Ferrero et al., 2013; Almahrog, 2015)  علوى توأثير مسوتوى
الماليوووووة مااسوووووة بداللوووووة إدار  األربووووواح و/تو الوووووتح و  اإلفصووووواح البيئوووووي علوووووى جوووووود  التاوووووارير

إلووى ت  ممارسووا  اإلفصوواح البيئووي  ((Chih et al., 2008المحاسووبيه فاوود ت ووار  دراسووة 
خ ووا  الخسووائر  و لووك موو    اد  موو   وو افية المنلومووا   وموو  ثووب الحوود موو  تمهيوود األربوواح وا 

مسووتوى اإلفصوواح البيئووي علووى إدار  خوو ف تاليووف احتموواف الايوواب بوو دار  األربوواح  وموو  ثووب يوو ثر 
ت وو  موو  الم وووور األخ ةووي  فوو    (Yip, et al., 2011)األربوواحه بي مووا توضووح  دراسووة 

ال رقا  التي تادب إفصاحا  بيئية تقو  تةوف مويً  إلدار  األربواحه لقو  توصول  الدراسوة إلوى 
الاووووا  الطبينووووي وجووووود تووووأثير سوووولبي لإلفصوووواح البيئووووي علووووى إدار  األربوووواح باطووووا  البتووووروف و 

بالواليووا  المتحوود  األمريقيووة  وتووأثير إيجووابي فووي ةطووا  األر يووة بالواليووا  المتحوود  األمريقيووةه 
وةوود ترجنوو  الدراسووة اخووت ف ال تووائح بووي  الاطوواعي  إلووى ت  اإلفصوواح البيئووي يووتب العتبووارا  

 سياسية وليق العتبارا  تخ ةيةه

                                                 
(

38
. ٔنئرٍ رزهرًٍ خصرباه (Penman and Zhang, 2002)( ال ٕٚعرذ إرورب  ؽرٕل يوٓرٕو ٔيقربٚٛظ عرٕدح األسثربػ 

، انًقرذسح Persistence، ٔاالعرزًشاسٚخ Accural Qualityعٕدح األسثبػ فٙ أؽذ رقغًٛبرٓب كم يٍ عٕدح االعرزؾقبنبد 

 .Conservatism (Francis et al., 2004)، ٔانزؾو  Timeliness، ٔانٕنزٛخ Predictabilityانزُجرٚخ 
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إلوووووى ت  ال ووووورقا  التوووووي تهوووووتب بالمسوووووئولية  (Kim et al., 2012)قموووووا ت وووووار  دراسوووووة 
االجتماعية تقو  تةف احتمااًل للاياب ب دار  األرباح  وم  ثب تقو  تااريرثا الماليوة تقثور  و افية 

إلى وجود تأثير إيجابي لإلفصواح  (Ferrero et al., 2013)ومصداةيةه ق لك خلص  دراسة 
لل ورقا ، علوى جووود  التاوارير الماليووة  البيئوي )قجو  م  اإلفصوواح عو  المسوئولية االجتماعيووة 

مااسووة بقووف موو  إدار  األربوواح والووتح و المحاسووبيه وتوضووح  الدراسووة إلووى ت  ال وورقا   ا  
درجوووة الوووتح و المحاسوووبي المرت نوووة ت صوووه عووو  منلوموووا  ماليوووة ومنلوموووا  عووو  المسوووئولية 

ةيووة  مثووف إدار  االجتماعيووة  ا  جووود  مرت نووة  وتقووو  تةووف موويً  للايوواب بممارسووا  ريوور تخ 
إلوووى ت  المنلوموووا  البيئيوووة الم صوووه  (Almahrog, 2015)األربووواحه بي موووا توصووول  دراسوووة 

ع هووووا تنتبوووور تدا  م يوووود  لتخ ووووي  عوووودب تماثووووف المنلومووووا  )وموووو  ثووووب تخ ووووي  فوووور  إدار  
 األرباح،  وت  ث اك تأثيرًا سلبيًا لإلفصاح البيئي على إدار  األرباحه

 ;Paine, 1994; Francis et al., 2008)ومو   احيوة ثالثوة  ات او  بنو  الدراسوا  

Laksmana and Yang, 2009; Lassad and Khamoussi, 2012)  علوى وجوود
توووأثير لمسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي علوووى جوووود  األربووواح )قم  ووور علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة،ه 

التووي تاووودب إفصوواحًا بيئيوووًا ب ووقف اختيووواري إلووى ت  ال ووورقا  ( Paine, 1994)فأ ووار  دراسووة 
إلوى دليوف  (Francis et al., 2008)تقوو  ترباحهوا  ا  جوود  مرت نوةه قموا توصول  دراسوة 

تجريبووي حوووف وجووود تووأثير إيجووابي لإلفصوواح االختيوواري عوو  االسووتدامة علووى جووود  األربوواح  
ا اختبوووور  حيووووث تنمووووف منلومووووا  االسووووتدامة علووووى تخ ووووي  عوووودب تماثووووف المنلومووووا ه بي موووو

تووووووأثير اإلفصوووووواح البيئووووووي علووووووى خاصوووووويتي  موووووو   (Laksmana and Yang, 2009)دراسووووووة
خصوائ  جوود  األربوواح وثموا الماودر  الت ب يووة لثربواح واسوتمرارية األربوواحه وتوصول  الدراسووة 
إلى ت  ال رقا  التي تادب إفصاحًا بيئيوًا تتصوف ترباحهوا بارت وا  الماودر  الت ب يوة لهوا وبقو هوا 

باختبوار توأثير  (Lassad and Khamoussi, 2012)سوتمراريةه قو لك اثتمو  دراسوة تقثور ا
اإلفصوواح البيئووي علووى خاصووية اسووتمرارية األربوواح  قأحوود خصووائ  جووود  األربوواحه وتوصوول  

 إلى ت  اإلفصاح البيئي ي ثر إيجابًا على استمرارية األرباحه
جووابي لمسووتوى اإلفصوواح ويخلوو  الباحووث موو  تحليووف ثوو ا الدراسووا  إلووى وجووود تووأثير إي

البيئووي علووى جووود  التاووارير الماليووة بصوو ة عامووة  وتووأثير لمسووتوى اإلفصوواح البيئووي علووى جووود  
التاووارير الماليووة مااسووة بداللووة إدار  األربوواح )وجووود  األربوواح قمايوواق عقسووي إلدار  األربوواح، 
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ألربوواح )إيجابووًا والووتح و المحاسووبي  بصوو ة خاصووةه فيوو ثر اإلفصوواح البيئووي سوولبًا علووى إدار  ا
يجابوووًا علوووى الوووتح و المحاسوووبيه ويووو دي اثتمووواب ال ووورقا  بالمسوووئولية  علوووى جوووود  األربووواح، وا 
االجتماعيووة لهووا وةيامهووا بالتبنيووة بتاووديب إفصوواحا  ت وومف الب نوود البيئووي وح اوهووا علووى مسووتوى 

ثووب مرت وو  موو  الووتح و المحاسووبي إلووى  يوواد   وو افية المنلومووا  وتخ ووي  عوودب تماثلهووا  وموو  
تاليف ممارسا  إدار  األرباح وارت ا  جود  التاارير المالية لهاه وب اً  علوى  لوك يمقو  ا وتااب 

 فر  البحث على ال حو التالي:
H1:  يةةؤثر مسةةتوى اإلفصةةاح البيئةةي إيجابةةًا عمةةى جةةودة التقةةارير الماليةةة لمشةةركات المقيةةدة

 بالبورصة المصرية
  2010  عوو   2009وم  الجدير بال قر ت  ث اك مجموعة م  الدراسا  )السهلي  

 ;Kim, 2003; Persons ,2011; Fathi, 2013; Paiva, 2013  2012حمودا   

Swastika, 2013; Karami et al., 2014; Sulaiman et al., 2014)   التوي ت وار
تاووارير الماليووة لهوواه وينتبوور حجووب إلووى ت  الخصووائ  الت ووايلية لل وورقا  توو ثر علووى جووود  ال

ال وورقة ومنوودف الرفوو  المووالي بهووا موو  تثووب ثوو ا خصووائ ه  فموو   احيووة  إت اوو  عوود  دراسووا  
 ;Kim, 2003; Persons ,2011  2012  حمودا   2010  عوو   2009)السوهلي  

Paiva, 2013; Swastika, 2013; Karami et al., 2014; Sulaiman et al., 

أثير من ووووي لحجوووب ال ووورقة علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة )مااسوووة بووو دار  علوووى وجوووود تووو (2014
 ;Kim, 2003; Paiva, 2013)األربوواح والووتح و المحاسووبي،ه فاوود توصوول  دراسووا  

Sulaiman et al., 2014)  إلوى وجوود توأثير سولبي من ووي لحجوب ال ورقة علوى إدار  األربواح
د  التاووووارير الماليووووة ،  ودراسووووا  )وموووو  ثووووب تووووأثير إيجووووابي من وووووي لحجووووب ال وووورقة علووووى جووووو 

(Persons ,2011; Swastika, 2013; Karami et al., 2014)  إلووى وجووود تووأثير
إيجووابي من وووي لحجووب ال وورقة علووى إدار  األربوواح )وموو  ثووب تووأثير سوولبي من وووي لحجووب ال وورقة 

 على جود  التاارير المالية،ه 
ي من ووي لحجوب ال ورقة علوى ، إلوى وجوود توأثير إيجواب2010قما ت ار  دراسة )عو   

مسووتوى الووتح و المحاسووبي )وموو  ثووب تووأثير إيجووابي من وووي لحجووب ال وورقة علووى جووود  التاووارير 
، إلوى وجوود توأثير سولبي 2012  حمودا   2009المالية،  في حي  توصل  دراستا )السهلي  
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من ووووي لحجوووب ال ووورقة علوووى مسوووتوى الوووتح و المحاسوووبي )ومووو  ثوووب توووأثير سووولبي من ووووي لحجوووب 
 ل رقة على جود  التاارير المالية،ها

علوى  (Fathi, 2013; Sulaiman et al., 2014)ومو   احيوة تخورى  إت او  دراسوتا 
وجود تأثير إيجابي من وي لمندف الرف  الموالي علوى جوود  التاوارير الماليوة وت  ال ورقا   ا  

ليوووة لتاليوووف تقووواليف منووودف الرفووو  الموووالي المرت ووو  يقوووو  لوووديها حووواف  ل يووواد  جوووود  التاوووارير الما
الوقالوة  وتسوهيف عمليوة تايويب مخواطر ال ورقة مو  جا وا الودائ ي ه وبو لك يوجود توأثير إيجوابي 

 لمندف الرف  المالي على جود  التاارير الماليةه
ولاياق تأثير مستوى اإلفصاح البيئي على جود  التاارير المالية  يوتب تحييود/تجاثف توأثير 

)حجوووب ال ووورقة  ومنووودف الرفووو  الموووالي، علوووى جوووود  التاوووارير الخصوووائ  الت وووايلية لل ووورقا  
الماليووةه وتبنووًا لوو لك  سووياوب الباحووث بتضوومي  حجووب ال وورقة  ومنوودف الرفوو  المووالي قمتايووري  

 رةابيي  بالبحثه
 منيجية البحث.  6/4

تهوودف ثوو ا الج ئيووة إلووى اختبووار فوور  البحووث فووي بيئووة األعموواف المصووريةه وتحاياووًا لهوو ا 
يت وواوف الباحووث فيمووا يلووي قووً  موو   مجتموو  وعي ووة الدراسووة  توصوويف وةيوواق  الهوودف  فسوووف

جرا ا  الدراسة  األسواليا اإلحصوائية المسوتخدمة  و تيجوة اختبوار  متايرا  الدراسة  تدوا  وا 
 فر  البحثه

 . مجتمع وعينة الدراسة6/4/1
 الماليوة األوراب بورصوة فوي المايود  المسواثمة ال ورقا  مو  الدراسوة مجتمو  يتقوو 
ال ورقا   حيوث توب تجميو  عودد  تلوك مو  لمجموعوة ،39)عي وة حق ميوة اختيار تب وةد. المصرية

ةياسووووووًا علووووووى  2016وحتووووووى  2004م وووووواثد  لتسوووووو  وخمسووووووي   وووووورقة للسوووووو وا  موووووو   152
(Cowan, 2007; Lassad and Khamoussi, 2012   ه2015  الصيرفي، 

 
 

                                                 
(

39
ئررٌٕ انشررشكبد يقٛررذح ثجٕسصررخ األٔسا  انًبنٛررخ انًصررشٚخ، ٔأٌ ٚئررٌٕ يع ًٓررب يررذسعبً ( سٔعررٙ عُررذ اخزٛبسْررب أٌ ر

ثًرشررش انجٛئررخ ٔانؾٕكًررخ ٔانًغررئٕنٛخ االعزًبعٛررخ انًصررش٘. ٔنررذ رررى اعررزجعبد انًرعغرربد انًبنٛررخ، َ ررشاً الخررزًف طجٛعررخ 

انزغررغٛم فررٙ ثٕسصررخ  َشرربطٓب عررٍ َشرربط انشررشكبد انصررُبعٛخ ٔانزغبسٚررخ. كًررب رررى اعررزجعبد انشررشكبد انزررٙ خشعررذ يررٍ

 األٔسا  انًبنٛخ انًصشٚخ خًل فزشح انذساعخ. 
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 . توصيف وقياس متغيرات الدراسة6/4/2
متايرا  الدراسوة مو  متايور مسوتاف  ومتايور تواب   ومتايوري  رةوابيي   و لوك علوى تتقو  

 ال حو التالي:
 أ. المتغير المستقل: مستوى اإلفصاح البيئي

درجوووة تووووفير المنلوموووا  الماليوووة وريووور الماليوووة الهاموووة ب وووأ  البيئوووة والتوووأثيرا  ياصووود بووو  
 ا التوأثيرا  السولبية  تو قي يوة المحافووة السلبية واإليجابية لل ورقا  عليهوا  وقي يوة منالجوة ثو

على البيئة  واأل  طة البيئية لل ورقا   وموا يورتبط بهوا مو  م واف  وتقواليف  علوى ت  تسوتوفي 
ث ا المنلوما  خاصيتي الم  مة والتمثيف الصادب  سوا  تب اإلفصاح ع هوا بطرياوة إجباريوة 

سووووتخدمي  موووو  تايوووويب األدا  البيئووووي تو اختياريووووة  وباسووووتخداب بوووودائف مني ووووة  بحيووووث تمقوووو  الم
تخووا  الاوورارا ه وتووب ةيوواق ثوو ا المتايوور باسوومة ب ووود اإلفصوواح البيئووي ال نلووي علووى  لل وورقا  وا 

إجمووالي ب ووود اإلفصوواح البيئووي وفاووًا لم  وور اإلفصوواح البيئووي الماتوورح فووي البحووث  و لووك ةياسووًا 
 ;Hossain et al., 2006; Lanis and Richardson, 2012)علووى دراسووا  

Singhania and  Gandhi, 2015). 

 . المتغير التابع: جودة التقارير الماليةا
ياصد ب  إعداد التاارير المالية وفاًا إلطار إعداد التارير الموالي المطبوب  ومراعوا  تحايوب 

التي تتضم ها ث ا التاارير  م  األخو  بم هووب األثميوة ال سوبية الخصائ  ال وعية للمنلوما  
ع وود تحديوود ثوو ا المنلومووا  وتج ووا التحري ووا  الجوثريووة بهووا  وبمووا يسوومه بووأ  تنبوور التاووارير 
الماليوووة بصووودب عووو  الوضووو  االةتصوووادي لل ووورقة خووو ف فتووور   م يوووة مني وووةه وتوووب ةيووواق ثووو ا 

لووو ي توووب ةياسووو  باسوووتخداب  موووو   صوووافي ةووويب المتايووور بداللوووة مسوووتوى الوووتح و المحاسوووبي  وا
وينتمد ث ا ال مو   في ةياق التح و المحاسوبي علوى حسواا  سوبة الايموة  .(MTB)األصوف

 :التاليوة المنادلوة خو ف مو  احتسواب  السووةية لصوافي األصووف إلوى ةيمتهوا الدفتريوةه ويوتب
 ،2014)خضر  

MTB=  ية لحاوب الملقيةالايمة الدفتر ÷ الايمة السوةية لحاوب الملقية 
 فوي السوهب سنر بضرا) الممكية حقوق( األصول لصافى السوقية القيمة احتساا ويتب

 وتحتسوا. المتداولوة الاائموة فوي  لوك التواريخ الناديوة الماليوة فوي عودد األسوهب السو ة  هايوة
 ) حاووب الملقيوة( صوافى األصووف مجموو  خو ف مو  األصةول لصةافى الدفتريةة القيمةة

http://www.emeraldinsight.com/author/Gandhi%2C+Gagan
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 يود ى المحاسوبي ال وواب قوا  ا ا الواحود مو  اقبور  MTB سوبة النموميوة  وتقوو بالمي ا يوة 
المحاسوبي  الوتح و لممارسوة م  ور وثوو السووةية  الايموة عو  األصووف الدفتريوة لصوافى الايمة

 ،ه  2015  الصيرفي  2014)خضر  
 وت مف:ج. المتغيرات الرقابية: 

 . حجم الشركة 1ج/
األصووف  و لوك  إجموالي لورواريتب بداللوة ةياسو  وتب. ت صولها إجمالي ال رقة بحجب ياصد

 .Rouf, 2011; Yao et al., 2011)  2010ةياسًا على دراسا  )عبد ال تاح  
 لمشركة المالي الرفع . معدل2ج/

 وياويق بهواه الملقيوة حاووب إلوى م سوبة ال رقة لديو  ال سبي الو   المالي بالرف  ياصد
فوي  الايور تموواف علوى ال ورقة اعتماد ومدى األجف  طويلة بالت اماتها الوفا  على ال رقة ةدر 

وةود اعتمود الباحوث علوى  سوبة االةتورا  لايواق منودف الرفو  المواليه ويوتب . احتياجاتهوا تمويوف
حسوواا  سووبة االةتوورا  باسوومة إجمووالي الت امووا  ال وورقة علووى إجمووالي تصووولها ةياسووًا علووى 

(Hollindale,  2012.) 
جراءات الدراسة . أدوات6/4/3  وا 

تاريور سو وي  152مسوتوى اإلفصواح البيئوي مو  واةو   لايواق ال  موة تجميو  البيا وا  توب
ه قما اعتمد الباحث على الاوائب الماليوة ل ورقا  2016إلى  2004ل رقا  الني ة لل تر  م  

الني وووة عوووو    ووووق ال توووور  لتجميووو  البيا ووووا  ال  مووووة لايوووواق درجوووة الووووتح و المحاسووووبي  وحجووووب 
 ،40)ال وووورقة  ومنوووودف الرفوووو  المووووالي لهوووواه وةوووود اسووووت د الباحووووث إلووووى تسوووولوا تحليووووف المحتوووووى

content analysis  بهدف تحليف التاارير الس وية ل رقا  الني ة في ماابف م  ور اإلفصواح
البيئووي الماتوورح  و لووك لايوواق مسووتوى اإلفصوواح البيئووي ال نلووي لهوو ا ال وورقا ه قمووا تووب إتبووا  

ف علووى البيا ووا  ال  مووة لايوواق مسووتوى الووتح و المحاسووبي لوو  ق عي ووة   ووق األسوولوا للحصووو 
 ال رقا   وحجمها  ومندف الرف  المالي لهاه

 
 

                                                 
(

40
( اعزخذو انجبؽش أعهٕة رؾهٛم انًؾزٕٖ نزؾهٛم انزقبسٚش انغُٕٚخ نعُٛخ انشرشكبد انزرٙ ررى اخزٛبسْرب، ٔرنرا نٛبعربً عهرٗ 

(Kurniawan and Wibowo, 2011; Lassad and Khamoussi, 2012; Belgacem, and Omri, 2015) 

 انزٙ نبيذ ثزؾهٛم انزقبسٚش انغُٕٚخ نعُٛخ يٍ انششكبد فٙ يقبثم يرشش يقزشػ نإلفصبػ.
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 . األساليب اإلحصائية المستخدمة6/4/4
اعتمووود الباحوووث علوووى تسووولوا ال سوووا المئويوووة لحسووواا قوووف مووو  مسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي 
ال نلوي  ومسوتوى الوتح و المحاسوبي  ومنودف الرفو  الموالي ب ورقا  الني وة )ةياسوًا علوى دراسوة 

 Panel،ه قما اسوتنا  الباحوث ب موو   ا حودار بيا وا  الس سوف الاطاعيوة 2015الصيرفي  

Data Regression Model تبووار تووأثير مسووتوى اإلفصوواح البيئووي علووى جووود  التاووارير الخ
 .  (Gujarati, 2004)المالية ةياسًا على 

 . نتيجة اختبار فرض البحث6/4/5
استهدف فر  البحث اختبار ما إ ا قا  مستوى اإلفصاح البيئي ي ثر إيجابًا علوى جوود  

 الندب قالتالي:ه وةد تب تحويف ال ر  البديف إلى صور  فر  ،41)التاارير المالية
HO:   ال يووو ثر مسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي إيجابوووًا علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة لل ووورقا  المايووود

 ووهر  منادلة اال حدار قالتالي: بالبورصة المصرية
Yit = βo + β1X1it + eit 

 حيث:
Y = المتاير التاب : درجة التح و المحاسبي 

βo =   الج   الثاب 
X1 = المتاير المستاف: مستوى اإلفصاح البيئي 
β1 =  مناموووف ا حووودار المتايووور المسوووتاف  وثوووو يحووودد إتجووواا الن ةوووة  وياووويق  سوووبة موووا ي سووورا

 مستوى اإلفصاح البيئي م  التايرا  في درجة التح و المحاسبي
e = الخطووأ الن وووائي  وي ووير إلووى النوامووف األخوورى التووي توو ثر علووى المتايوور التوواب  وال يوووتب 

 تخ ثا في االعتبار 
i = 1  2  3  وحدا  الاطاعا   تي ال رقا ، 59  هههههه( 
t = 1  2  3  2016وحتى  2004)ال ترا  ال م ية  وثي ث ا م   13  هههههه، 

                                                 
%(. ٔٚرزى انؾئرى عهرٗ 5% )يغرزٕٖ يعُٕٚرخ 95( الخزجبس فش  انجؾش، رى إعشا  اخزجبس االَؾذاس عُذ يغزٕٖ صقرخ 41)

صررباٙ، ٔيررٍ صررى نجررٕل انوررش  ، ؽٛررش ٚررزى سفررو فررش  انعررذو اإلؽp.valueَزٛغررخ اخزجرربس االَؾررذاس اعزًرربداً عهررٗ نًٛررخ 

%، ثًعُٗ أٌ ُْبو رأصٛشاً نًغزٕٖ اإلفصبػ انجٛئٙ عهٗ عٕدح انزقبسٚش انًبنٛرخ، ٔٚرزى P.value > 5انجذٚم، إرا كبَذ نًٛخ 

 %.P value <  5نجٕل فش  انعذو ارا كبَذ نًٛخ  



 دساعخ ٔاخزجبس رأصٛش يغزٕٖ اإلفصبػ انجٛئٙ عهٗ عٕدح............               منى سليمان محمود شبل أ/ 

490 

 

تحليووووف ا حوووودار الس سووووف الاطاعيووووة ةبووووف إدخوووواف  ،42)وينوووور  الباحووووث لملخوووو   تووووائح
 ، على ال حو التالي:1المتايرا  الرةابية وت سيرثا بجدوف رةب )

 

 ( ممخص نتائل تحميل االنحدار البسيط قبل إدخال المتغيرات الرقابية1جدول )
 

P.Value β Variables 

0.000 1.923 Constant 

0.235 -1.501 Environmental Disclosure Level 

Adj. R
2
= 0.038 

0.008 F= 7.124 
     

ل مووووو   اال حوووودار ققووووف بلاوووو   p.value،  يتضووووه ت  ةيمووووة 1وبووووالرجو  لجوووودوف رةووووب )
%،  ممووا ي ووير إلووى من ويووة ال مووو   ققووف  وت  5، تي تةووف موو  مسووتوى المن ويووة )008ه0)

ال موووو   يمق ووو  من ويوووًا ت سوووير التايووورا  التوووي تطووورت علوووى المتايووور التووواب ه بي موووا بلاووو  ةيموووة 
p.value ( لمن ويوة ، تي تقبور مو  مسوتوى ا235ه0للمتاير المستاف مستوى اإلفصاح البيئوي

، ممووووا ي ووووير إلوووى وجووووود تووووأثير سووولبي ريوووور من وووووي 501هβ1 (-1%،  قموووا بلاوووو  ةيموووة 5)
لمستوى اإلفصاح البيئوي علوى جوود  التاوارير الماليوة  مااسوة بدرجوة الوتح و المحاسوبيه وي يود 
 لووك ا خ ووا  الاوودر  الت سوويرية ل مووو   اال حوودار  حيووث بلاوو  ةيمووة منامووف التحديوود المنوودف 

Adjusted R Square (0ه وين ووي  لووك ت  اإلفصوواح البيئووي )المتايوور المسووتاف، 038ه،
% مووو  التايووورا  التوووي تحووودث فوووي درجوووة الوووتح و المحاسوووبي )المتايووور 4ي سووور موووا ياووورا مووو  

% مو  التايورا  96التاب ،  وم  ثب جود  التاارير الماليةه وين ي  لك تيضًا ت  ما يارا مو  
موو  ثووب جووود  التاوارير الماليووة، ترجوو  إلووى عوامووف التوي تحوودث فووي درجووة الوتح و المحاسووبي  )و 

تخوورىه وبالتووالي يووتب ةبوووف فوور  النوودب  ورفوو  ال وور  البووديف الاائووف بووأ  مسووتوى اإلفصوواح 
 البيئي ي ثر إيجابًا على جود  التاارير المالية لل رقا  المايد  بالبورصة المصريةه

  2012  يووق  2007   درويوو(وال تت ووب ال تووائح السوواباة موو  مووا توصوول  إليوو  دراسووا  
 ;Paine, 1994; Chih et al., 2008; Francis et al., 2008  2014عبود ال تواح  

Laksmana and Yang, 2009; Yip, et al., 2011; Kim et al., 2012; Lassad 

and Khamoussi, 2012; Ferrero et al., 2013; Almahrog, 2015)   مو   توائح
                                                 

 انغًعم انقطبعٛخ.( نُزباظ انزؾهٛم اإلؽصباٙ ثبعزخذاو ًَٕرط اَؾذاس ثٛبَبد 1( ٚعش  يهؾ  سنى )42)
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 وي لمستوى اإلفصواح البيئوي علوى جوود  التاوارير الماليوة بصو ة تتنلب بوجود تأثير إيجابي من
عامووة  ومسووتوى اإلفصوواح البيئووي وجووود  التاووارير الماليووة  مااسووة بداللووة إدار  األربوواح )وجووود  

 األرباح قماياق عقسي إلدار  األرباح، والتح و المحاسبي  بص ة خاصةه
ة عموووا توصووول  إليووو  الدراسوووا  وينتاووود الباحوووث ت  سوووبا اخوووت ف  توووائح الدراسوووة الحاليووو

الساباة في ث ا ال أ  ثو اخت ف البيئا  التي تب اختبار الن ةة التأثيرية محف البحوث فيهواه 
فيمق  ت  ي تح ع  اختبار ث ا الن ةة التأثيرية بالدوف التي ت ت ر فيها ثاافوة االثتمواب بالبيئوة 

موو  ثووب يرت وو  فيهووا االلتوو اب بالت وورينا  والح وواو علووى الموووارد الطبينيووة والت ميووة المسووتدامة  و 
واللوائه البيئية وا   ا ثا  فضً  ع  ارت ا  ممارسا  اإلفصاح البيئي  إلى التوصف إلوى وجوود 

 تأثير إيجابي من وي لمستوى اإلفصاح البيئي على جود  التاارير الماليةه 
ا وا  الس سوف بنود وةد ةاب الباحث ب عاد  التحليف اإلحصوائي باسوتخداب  موو   ا حودار بي

 إدخاف المتاير الرةابي األوف  وثو حجب ال رقة  ووهر  منادلة اال حدار قالتالي:
Yit = βo + β1X1it + β2X2it + eit 

 حي :

β2 =  منامف ا حدار المتاير الرةابي حجب ال رقة  وثو يحدد إتجاا الن ةوة  وياويق  سوبة موا
 ي سرا حجب ال رقة م  التايرا  في درجة التح و المحاسبي

X2 = المتاير الرةابي األوف: حجب ال رقة 
تحليف ا حدار بيا ا  الس سف الاطاعية ةبوف وبنود إدخواف  وينر  الباحث لملخ   تائح

 ، على ال حو التالي:2الرةابي األوف  حجب ال رقة  وت سيرثا بجدوف رةب ) المتاير
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( ممخص نتائل تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال المتغير الرقابي األول: 2جدول )
 حجم الشركة

 

After Entering a Control Variable; Firm Size 
Before Entering a Control 

Variable; Firm Size 

Collinearity 

Statistics
(43)

 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF
(44)

 Tolerance
(45)

    
0.000 1.923 Constant 

 Constant 0.941- 0.926 ــــــــــ ــــــــــ

1.107 0.903 0.228 -1.583 

Environmental 

Disclosure 

Level 
0.235 -1.501 

Environmental 

Disclosure 

Level 
1.107 0.903 0.777 2.159 Firm Size 

 Adj. R
2
= 0.034 Adj. R

2
= 0.038 

 0.029 F= 3.613 0.008 F= 7.124         

،  يتضه عدب وجوود م وقلة االرتبواط الخطوي المتنودد ع ود إجورا  2وبالرجو  لجدوف رةب )
  وارت ووووا  م  وووور التبوووواي  10تحليووووف اال حوووودار  ووووورًا ال خ ووووا  منامووووف تضووووخب التبوووواي  عوووو  

، 029ه0ل مو   اال حدار ققف بلاو  ) p.value%ه قما يتضه ت  ةيمة 5المسموح ب  ع  
%،  مموووا ي وووير إلوووى من ويوووة ال موووو   ققوووف  وت  ال موووو   5تي تةوووف مووو  مسوووتوى المن ويوووة )

 p.valueيمق ووو  من ويوووًا ت سوووير التايووورا  التوووي تطووورت علوووى المتايووور التووواب ه بي موووا بلاووو  ةيموووة 
%،  5لمن ويووة )، تي تقبوور موو  مسووتوى ا228ه0للمتايوور المسووتاف مسووتوى اإلفصوواح البيئووي )

، مموووا ي وووير إلوووى وجوووود توووأثير سووولبي ريووور من ووووي لمسوووتوى 583هβ1 (-1قموووا بلاووو  ةيموووة 
اإلفصاح البيئي على جود  التاارير المالية  مااسة بدرجوة الوتح و المحاسوبيه بي موا ا خ ضو  

مووووو   Adjusted R Squareالاووووودر  الت سووووويرية ل موووووو   اال حووووودار  حيوووووث ا خ ضووووو  ةيموووووة 
،  األمور الو ي يرجو  إلوى إدرا  المتايور الرةوابي حجوب ال ورقة  حيوث 034ه0، إلى )038ه0)

%،  5، تي تقبووور موو  مسوووتوى المن ويوووة )777ه0لهوو ا المتايووور ةيمووة ) p.valueبلاوو  ةيموووة 
، مموا ي وير إلوى وجوود توأثير إيجوابي ريور من ووي لحجوب ال ورقة 159هβ2 (2قما بلا  ةيموة 

                                                 
(

43
 :Collinearity Statisticsإحصرئيرت االيتبرط الدل  الذات  المخع د  (

، ٔيرشرش انزجربٍٚ Variance Inflation Factor (VIF)عُذ إعشا  رؾهٛم االَؾرذاس ررى اؽزغربة يعبيرم رهرخى انزجربٍٚ 

نئررم يزاٛررش يررٍ انًزاٛررشاد انًغررزقهخ ٔانشنبثٛررخ نزؾذٚررذ دسعررخ اسرجرربط انخطررٙ  Toleranceانًغررًٕػ ثررّ )انًًئررٍ نجٕنررّ( 

أٔ يرشرش انزجربٍٚ  10انزارٙ انًزعذد ثٍٛ كم أٔ ثعو ْزِ انًزاٛشاد. ف را كبَذ إؽصباٛخ يعبيرم رهرخى انزجربٍٚ أكجرش يرٍ 

 (. 2003د )ثشٛش، %، ف ٌ رنا ٚعُٙ ٔعٕد اسرجبط خطٙ رارٙ يزعذد يشروا ثٍٛ انًزاٛشا5انًغًٕػ ثّ أنم يٍ 

(
44

  ( يعبيم رهخى انزجبٍٚ.

(
45

 ( يرشش انزجبٍٚ انًغًٕػ ثّ.
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الوتح و المحاسوبيه واسوت ادًا لو لك  يوتب ةبووف فور   على جود  التاارير الماليوة  مااسوة بدرجوة
النوودب  وموو  ثووب رفوو  ال وور  البووديف الاائووف بووأ  مسووتوى اإلفصوواح البيئووي يوو ثر إيجابووًا علووى 
جود  التاارير المالية لل رقا  المايد  بالبورصة المصرية  واست تا  ت  حجوب ال ورقة ال يو ثر 

 ماليةهإيجابًا وبصور  من وية على جود  التاارير ال
  عووو   2009وال تت ووب ثوو ا ال تووائح موو  مووا توصوول  إليوو  بنوو  الدراسووا  )السووهلي  

 ,Kim, 2003; Persons ,2011; Paiva, 2013; Swastika  2012  حمدا   2010

2013; Karami et al., 2014)  مو   توائح ب وأ  وجوود توأثير من ووي لحجوب ال ورقة علوى
 جود  التاارير الماليةه
 تيجة ما توةن  الباحث م  وجود تأثير من وي إيجوابي لحجوب ال ورقة علوى وتخالف ث ا ال

جووووود  التاووووارير الماليووووة لهووووا  حيووووث تقووووو  ال وووورقا  قبيوووور  الحجووووب محووووف اثتموووواب موووو  جا ووووا 
المسووتثمري  والمحللووي  وتصووحاا المصوولحة ققووف   قمووا ت وو  يووتب مراجنتهووا موو  جا ووا مقاتووا 

 د  جود  التاارير المالية لهاه المراجنة القبرى رالبًا  ويستوجا  لك  يا
قموووا ةووواب الباحوووث ب عووواد  التحليوووف اإلحصوووائي باسوووتخداب  موووو   ا حووودار بيا وووا  الس سوووف 
الاطاعيوووة بنووود إدخووواف المتايووور الرةوووابي الثوووا ي  وثوووو منووودف الرفووو  الموووالي  ووهووور  منادلوووة 

 اال حدار قالتالي:
Yit = βo + β1X1it + β2X2it + eit 

 حيث:
β2 =  منامووف ا حوودار المتايوور الرةووابي منوودف الرفوو  المووالي  وثووو يحوودد إتجوواا الن ةووة  وياوويق

  سبة ما ي سرا مندف الرف  المالي بال رقة م  التايرا  في في درجة التح و المحاسبي
X2 = المتاير الرةابي الثا ي: مندف الرف  المالي 

ف الاطاعية ةبوف وبنود إدخواف تحليف ا حدار بيا ا  الس س وينر  الباحث لملخ   تائح
 ، على ال حو التالي:3المتاير الرةابي الثا ي  مندف الرف  المالي  وت سيرثا بجدوف رةب )
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 ( ممخص نتائل تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال المتغير الرقابي الثاني: 3جدول )
 معدل الرفع المالي

 

After Entering a Control Variable; Leverage 
Before Entering a Control 

Variable; Leverage 

Collinearity 

Statistics 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF Tolerance    
0.000 1.923 Constant 

 Constant 1.693 0.000 ــــــــــ ــــــــــ

1.016 0.985 0.263 -1.390 

Environment

al Disclosure 

Level 
0.235 -1.501 

Environment

al Disclosure 

Level 
1.016 0.985 0.009 0.352 Leverage 

 Adj. R
2
= 0.076 Adj. R

2
= 0.038 

 0.001 F= 7.217 0.008 F= 7.124 
    

،  يتضه عدب وجوود م وقلة االرتبواط الخطوي المتنودد ع ود إجورا  3وبالرجو  لجدوف رةب )
  وارت ووووا  م  وووور التبوووواي  10تحليووووف اال حوووودار  ووووورًا ال خ ووووا  منامووووف تضووووخب التبوووواي  عوووو  

، 001ه0ل مو   اال حدار ققوف بلاو  ) p.value%ه قما يتضه ت  ةيمة 5المسموح ب  ع  
%،  مموووا ي وووير إلوووى من ويوووة ال موووو   ققوووف  وت  ال موووو   5تي تةوووف مووو  مسوووتوى المن ويوووة )

 p.valueيمق ووو  من ويوووًا ت سوووير التايووورا  التوووي تطووورت علوووى المتايووور التووواب ه بي موووا بلاووو  ةيموووة 
%،  5، تي تقبوور موو  مسووتوى المن ويووة )263ه0للمتايوور المسووتاف مسووتوى اإلفصوواح البيئووي )

ير سووولبي ريووور من ووووي لمسوووتوى ، مموووا ي وووير إلوووى وجوووود توووأث390هβ1 (-1قموووا بلاووو  ةيموووة 
اإلفصوواح البيئووي علووى جووود  التاووارير الماليووة  مااسووة بدرجووة الووتح و المحاسووبيه بي مووا ارت نوو  

، 038ه0مو  ) Adjusted R Squareالاودر  الت سويرية ل موو   اال حودار  حيوث  اد  ةيموة 
لي  حيوث بلاو  ،  األمر ال ي يرج  إلى إدرا  المتاير الرةابي مندف الرفو  الموا067ه0إلى )
%،ه قموا بلاو  5، تي تةوف مو  مسوتوى المن ويوة )009ه0له ا المتاير ةيمة ) p.valueةيمة 
، مما ي ير إلى وجود تأثير إيجابي من وي لمنودف الرفو  الموالي علوى جوود  352هβ2 (0ةيمة 

ومو  التاارير المالية  مااسة بدرجة التح و المحاسبيه واسوت ادًا لو لك  يوتب ةبووف فور  النودب  
ثوب رفوو  ال وور  البوديف الاائووف بووأ  مسووتوى اإلفصواح البيئووي يوو ثر إيجابوًا علووى جووود  التاووارير 
المالية لل رقا  المايد  بالبورصة المصرية  ووجود توأثير إيجوابي من ووي لمنودف الرفو  الموالي 

 على جود  التاارير الماليةه
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 ,.Fathi, 2013; Sulaiman et al)وتت وب ثو ا ال توائح مو  موا توصول  إليو  دراسوتا 

مووو  وجوووود توووأثير إيجوووابي من ووووي لمنووودف الرفووو  الموووالي علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووةه  (2014
وينتاوود الباحووث ت  ال وورقا   ا  منوودف الرفوو  المووالي المرت وو  يقووو  لووديها حوواف  ةوووي ل يوواد  

 جود  التاارير المالية لها لتسهيف حصولها على الارو  ب روط إةرا  ميسر ه
ب الباحووث ب عوواد  التحليووف اإلحصووائي باسووتخداب  مووو   ا حوودار بيا ووا  الس سووف تيضووًا ةووا

الاطاعية بند إدخاف المتايري  الرةوابيي   حجوب ال ورقة ومنودف الرفو  الموالي  ووهور  منادلوة 
 اال حدار قالتالي:

Yit = βo + β1X1it + β2X2it + β3X3it +eit 
 

 حيث:
β2 =  منامف ا حدار المتاير الرةابي حجب ال رقة  وثو يحدد إتجاا الن ةة  وياويق  سوبة موا

 ي سرا حجب ال رقة م  التايرا  في درجة التح و المحاسبي
X2 = المتاير الرةابي األوف: حجب ال رقة  
β 3 = منامف ا حودار المتايور الرةوابي منودف الرفو  الموالي  وثوو يحودد إتجواا الن ةوة  وياويق 

  سبة ما ي سرا مندف الرف  المالي م  التايرا  في درجة التح و المحاسبي
X3 = المتاير الرةابي الثا ي: مندف الرف  المالي 

تحليف ا حدار بيا ا  الس سف الاطاعية ةبوف وبنود إدخواف  وينر  الباحث لملخ   تائح
 ، على ال حو التالي:4المتايري  الرةابيي  وت سيرثا بجدوف رةب )
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 ( ممخص نتائل تحميل االنحدار المتعدد قبل وبعد إدخال المتغيرين الرقابيين4جدول )
 

After Entering the Control Variables; Firm Size 

and Leverage 

Before Entering the Control 

Variables; Firm Size and 

Leverage 
Collinearity 

Statistics 
P.Value β Variables P.Value β Variables 

VIF Tolerance    
0.000 1.923 Constant 

 Constant 0.256 0.979 ــــــــــ ــــــــــ

1.136 0.881 0.265 -1.435 

Environment

al Disclosure 

Level 0.235 -1.501 

Environmental 

Disclosure 

Level 1.026 0.888 0.885 -1.085 Firm Size 

1.033 0.968 0.009 0.352 Leverage 

 Adj. R
2
= 0.070 Adj. R

2
= 0.038 

 0.003 F= 4.789 0.008 F= 7.124 
 

،  يتضه عدب وجوود م وقلة االرتبواط الخطوي المتنودد ع ود إجورا  4وبالرجو  لجدوف رةب )
  وارت وووا  م  ووور التبووواي  10تحليوووف اال حووودار   وووورًا ال خ وووا  مناموووف تضوووخب التبووواي  عووو  

، 003ه0ل مو   اال حدار ققف بلاو  ) p.value%ه قما يتضه ت  ةيمة 5المسموح ب  ع  
%،  مموووا ي وووير إلوووى من ويوووة ال موووو   ققوووف  وت  ال موووو   5تي تةوووف مووو  مسوووتوى المن ويوووة )

 p.valueيمق ووو  من ويوووًا ت سوووير التايووورا  التوووي تطووورت علوووى المتايووور التووواب ه بي موووا بلاووو  ةيموووة 
%،  5، تي تقبوور موو  مسووتوى المن ويووة )265ه0للمتايوور المسووتاف مسووتوى اإلفصوواح البيئووي )

ثير سووولبي ريووور من ووووي لمسوووتوى ، مموووا ي وووير إلوووى وجوووود توووأ435هβ1 (-1قموووا بلاووو  ةيموووة 
اإلفصوواح البيئوووي علوووى جوووود  التاوووارير الماليووة  مااسوووة بدرجوووة الوووتح و المحاسوووبيه بي موووا  اد  

، 038ه0مو  ) Adjusted R Squareالادر  الت سيرية ل مو   اال حدار  حيث ارت ن  ةيموة 
،  األمور الو ي يرجو  إلوى إدرا  المتايور الرةوابي منودف الرفو  الموالي  حيوث بلاو  07ه0إلوى )
%،  وبلاووو  5، تي تةوووف موو  مسوووتوى المن ويووة )009ه0لهوو ا المتايووور ةيمووة ) p.valueةيمووة 
، مما ي ير إلى وجود تأثير إيجابي من وي لمنودف الرفو  الموالي علوى جوود  352هβ3 (0ةيمة 
لمتايوور حجووب  p.valueرير الماليووة  مااسووة بدرجووة الووتح و المحاسووبيه بي مووا بلاوو  ةيمووة التاووا

، مموووا ي ووووير إلووووى وجوووود تووووأثير سوووولبي ريوووور 085هβ2 (-1،  وبلاوووو  ةيمووووة 885ه0ال ووورقة )
من وووي لحجووب ال وورقة علووى جووود  التاووارير الماليووة  مااسووة بدرجووة الووتح و المحاسووبيه واسووت ادًا 
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ب  وم  ثب رف  ال ر  البديف الاائف بأ  مستوى اإلفصواح البيئوي ل لك  يتب ةبوف فر  الند
 ي ثر إيجابًا على جود  التاارير المالية لل رقا  المايد  بالبورصة المصريةه
  عووو   2009وال تت ووب ثوو ا ال تيجووة موو  مووا توصوول  إليوو  بنوو  الدراسووا  )السووهلي  

 ,Kim, 2003; Persons ,2011; Paiva, 2013; Swastika  2012  حمدا   2010

2013; Karami et al., 2014; Sulaiman et al., 2014)  ب وأ  وجوود توأثير من ووي
لحجب ال رقة على جود  التاارير الماليوةه بي موا تت وب ثو ا ال تيجوة مو  موا توصول  إليو  دراسوتا 

(Fathi, 2013; Sulaiman et al., 2014)   ب أ  وجود تأثير إيجابي من ووي لمنودف الرفو
 ي على جود  التاارير الماليةه  المال

وينتاد الباحث تيضًا ت  سبا اخت ف  تائح الدراسوة الحاليوة عموا توصول  إليو  الدراسوا  
السووواباة مووو   توووائح ب وووأ  الن ةوووة التأثيريوووة اإليجابيوووة لمسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي علوووى جوووود  

تأثيريووة فيهوواه قمووا ينتاوود التاووارير الماليووة ثووو اخووت ف البيئووا  التووي تووب اختبووار ثوو ا الن ةووة ال
الباحوووث ت  ال ووورقا   ا  منووودف الرفووو  الموووالي المرت ووو  يقوووو  لوووديها حووواف  ةووووي ل يووواد  جوووود  
التاارير المالية لها لتسهيف حصولها على الارو  ب روط إةرا  ميسور ه بي موا جوا    توائح 

ينتاووود  توووأثير حجوووب ال ووورقة علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة علوووى عقوووق موووا قوووا  متوةنوووًا  حيوووث
الباحووووث ت  ال وووورقا  قبيوووور  الحجووووب تقووووو  محووووف اثتموووواب موووو  جا ووووا المسووووتثمري  والمحللووووي  
وتصحاا المصلحة ققف  وت   يتب مراجنتها م  جا ا مقاتا المراجنوة القبورى رالبوًا  األمور 

 ال ي يستوجا  ياد  جود  التاارير المالية لهاه 
 رحة. خالصة البحث والتوصيات ومجاالت البحث المقت6/5

 تت اوف ث ا الج ئية خ صة البحث والتوصيا  ومجاال  البحث الماترحة  قالتالي:
 . خالصة البحث6/5/1

استهدف البحث دراسة واختبار تأثير مستوى اإلفصاح البيئي على جوود  التاوارير الماليوة  
وتب رف  فر  البحث المنبر ع  ث ا الن ةوة  حيوث توصوف ال وب التطبياوي م و  إلوى عودب 
وجوووود توووأثير من ووووي لمسوووتوى اإلفصووواح البيئوووي علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة مااسوووة بوووالتح و 

وجوود اخوت ف فوي  توائح ال وب التطبياوي مو  البحوث عموا توصوف إليو  المحاسبيه وين ي  لك 
ال ووب ال وووري موو   تووائحه وينوو ي الباحووث اخووت ف ال تووائح بووي  ال وواي  ال وووري والتطبياووي موو  
البحوووث إلوووى اخوووت ف البيئوووا  التوووي توووب اختبوووار الن ةوووة التأثيريوووة محوووف البحوووث فيهووواه وينتاووود 
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يووة بالوودوف التووي تتميوو  بت نيووف وا   ووا  الت وورينا  واللوووائه الباحووث ت  اختبووار ثوو ا الن ةووة التأثير 
البيئيووة  وموو  ثووب ارت ووا  ممارسووا  اإلفصوواح البيئووي ةوود ي ووتح ع وو  وجووود تووأثير إيجووابي من وووي 

 لإلفصاح البيئي على جود  التاارير المالية  وثو ما لب يثب  في مصره 
 . توصيات البحث6/5/2

ر فوي وت نيوف وا   وا  الت ورينا  واللووائه البيئيوة بموا يوصي الباحث با تي: )ت، إعاد  ال و
تتضووم   موو   صووو  تتنلووب باإلفصوواح البيئووي بال وورقا  المسوواثمة بمووا يسوومه برفوو  مسووتوى 
اإلفصووواح البيئوووي قموووًا و وعوووًا  و)ا، يجوووا ت  تتضوووم  إجووورا ا  ةيووود واسوووتمرار ةيووود و وووطا 

اإلفصوووواح البيئووووي الوووووارد   ال وووورقا  المسوووواثمة ببورصووووة األوراب الماليووووة المصوووورية متطلبووووا 
بالت وورينا  واللوووائه البيئيووة ومنووايير المحاسووبة المصوورية  إضووافًة إلووى متطلبووا  تضووم  جووود  
التاارير المالية له ا ال ورقا  وعودب تضوليف المسوتثمري   و)جوو، ضورور  ا  وا  مرقو  للبحووث 

ة إلووى حسوواا درجووة توواب  لهيئووة الرةابووة الماليووة يهووتب بايوواق موودى وجووود إدار  األربوواح  إضوواف
التح و المحاسبي لل ورقا  المايود  ببورصوة األوراب الماليوة المصورية  و  ور ال توائح التوي يوتب 
التوصوووف إليهوووا فوووي ثووو ا ال وووأ  بقتووواا اإلفصووواح الووو ي يصووودر عووو  بورصوووة األوراب الماليوووة 

 و المصرية بما يدف  ال رقا   حو الحد مو  ممارسوا  إدار  األربواح والتمسوك بسياسوا  الوتح
 المحاسبيه

    . مجاالت البحث المقترحة6/5/3
ينتاد الباحث بوجود بنو  مجواال  البحوث المسوتابلية  ا  الصولة  تتمثوف فيموا يلوي: )ت، 
دراسووووة واختبووووار محووووددا  جووووود  التاووووارير الماليووووة لل وووورقا  المايوووود  ببورصووووة األوراب الماليووووة 

ئوووي علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة المصووورية  )ا، دراسوووة واختبوووار توووأثير مسوووتوى اإلفصووواح البي
دراسوووة -باسوووتخداب مايووواق إدار  األربووواح بال ووورقا  المايووود  ببورصوووة األوراب الماليوووة المصووورية

تطبياية  )جو، دراسة واختبار توأثير جوود  التاوارير الماليوة علوى ةوراري االسوتثمار فوي ال ورقا  
ةراضها يبية  و)د، دراسوة واختبوار توأثير دراسة تجر -المايد  ببورصة األوراب المالية المصرية وا 

علوووى جوووود  التاوووارير الماليوووة بال ووورقا   (GHG)اإلفصووواح عووو  روووا ا  االحتبووواق الحوووراري 
 دراسة تطبيايةه-المايد  ببورصة األوراب المالية المصرية
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 المراجع 
 أواًل: المراجع العربية

"دراسووة االلت امووا  البيئيووة وقي يووة مراجنتهووا فووي م  وو     2006إبةةراىيم  شةةريف عمةةي   -
األعماف: إطار ماترح ي اسا بيئة الممارسة في مصر م  دراسوة ميدا يوة"  رسوالة ماجسوتير 

 رير م  ور   قلية التجار   جامنة اإلسق دريةه
 علوى بوالتطبيب المحاسوبي للوتح و المناصور "الم ووور  2008طةو   مةدثر الخيةر  أبةو -

 والتمويف  للتجار  النلمية األسهب المصرية"  المجلة سوب في المتداولة االةتصادية الوحدا 
 ه64-1    1المجلد  ط طا  جامنة التجار   قلية

دراسووا  متادمووة فووي مجوواف المحاسووبة الماليووة    2002أبةةو المكةةارم  وصةةفي عبةةد الفتةةاح   -
 دار الجامنة الجديد   اإلسق دريةه

 األربواح: دراسوة تطبيايوة ةيواق وجوود  المحاسوبي "الوتح و  2011مةد  مح سةامح أحمةد  -
    2  النودد 31لوإلدار   المجلود  النربيوة البحري يوة"  المجلوة المسواثمة ال ورقا  علوى
  ه119-114

 بالنوائود وع ةتهوا األربواح ""إدار   2010درغةام   موسةى ومةاىر محمةد  ىةاني األشةقر  -
 ال ورقا  علوى تطبيايوة ال ورقة: دراسوة بحجوب الن ةوة توأثر ومودى للسوهب المتوةنوة ريور

 قليوة م  وور   ريور لثوراب المالية"  رسوالة ماجسوتير فلسطي  سوب في المدرجة المساثمة
 ر  ه الجامنة اإلس مية  التجار  

 حجوب عواملي خو ف مو  المه وي للمراجو  االدا  ""تأثير  2007 محمود  محمد الحوشي  -
 دراسة م  األرباح إلدار  ال رقا  على دواف  النميف   اط في وتخصص  مقتا المراجنة

 .دم هور فر  االسق درية  جامنة التجار   قلية م  ور   رير ماجستير رسالة تطبياية" 
 المراجنوة لجوا  مسواثمة لمحوددا  ماتورح "إطوار  2005القةادر   عبةد محمد الدياسطى  -

الم صوور    التجاريوة  جامنوة للدراسوا  المجلوة المصوريةالماليوة"   التاوارير جوود  تحايوب فوي
 ه74-41    14  الندد 19المجلد 
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"االفصووواح البيئوووى التطووووعى فوووى التاوووارير الماليوووة   2005الرحيمةةةيو عةةةوض بةةةن سةةةالمة   -
لل وووورقا  المسوووواثب السوووونودية : دراسووووة حالووووة"  المجلووووة النلميووووة ل ةتصوووواد والتجووووار   قليووووة 

 ه289-249  الندد الثالث   : التجار   جامنة عي   مق
 مجلوة الماليوة"  التاوارير جوود  تايويب ألسواليا تحليليوة "دراسوة  2012 ممةدوح  الرشةيدي  -

  النودد الثوا ي    26سووثا   المجلود  التجوار   جامنوة قليوة المناصور   التجاريوة البحووث
 ه26-87

 لل ورقا  الماليوة التاوارير اعوداد ع ود المحاسوبي "الوتح و  2009محمةد   السةيمي  -
 القويو   جامنوة للنلووب االداريوة  النربيوة المجلوة تطبيايوة"  دراسوة السونودية: المسواثمة
 .25-7  الندد األوف    16المجلد 

" وريوة الوقالوة واالفصواح االجتمواعى لل ورقا  المصورية"    2001السيدو صفا محمود   -
مجلوووة البحووووث التجاريوووة المناصووور   قليوووة التجوووار  سووووثا   جامنوووة ج ووووا الووووادى  النووودد 

 ه105-45الثا ى   : 
 ثيقوف ب نود ( ال ورقا  حوقموة لتوأثير تجريبيوة "دراسوة  2011حسةن   حسةام الشةعراوي  -

 جامنوة التجوار   قليوة م  وور   ماجسوتير ريور لةرسوا  "األربواح إدار  علوى) التمويوف
 االسق دريةه

"ةياق تثر جود  التاارير الماليوة علوى علوى   2015الصايغ  عماد  وعبد المجيد حميدة   -
ق ووا   الاوورارا  االسووتثمارية لل وورقا  المصوورية"  مجلووة المحاسووبة والمراجنووة  قليووة التجووار   

 ه49-1األوف     جامنة ب ي سويف  المجلد الثالث  الندد
 اإلجتماعيوة بمسوئوليتها ال ورقا  وفوا  مودى " تثور  2015الصةيرفي  أسةماء أحمةد   -

 علوى تطبيايوة الماليوة: دراسوة تااريرثوا جوود  علوى تخ ةياً  محاسبيها الماليي  الت اب ومستوى
 المصورية"  رسوالة دقتووراا ريور م  وور   قليوة التجوار   جامنوة بالبورصوة المايود  ال ورقا 
 دم هوره

اإلصوودار النا وور  SPSSدليلووك إلووى البر ووامح اإلحصووائي   2003بشةةير  سةةعد زغمةةول   -
version 10، المنهد النربي للتدريا والبحوث اإلحصائية  باداده 

 رتق تقل وة علوى البيئوي اإلفصواح " تثور  2013بةن بوزيةان  محمةد  وعمةى بةن الضةب   -
 manifest.univ-ouargla.dzالماف"  متاح على موة  
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متوواح علووى موةوو    2012  تقريةةر حالةةة البيئةةة فةةي مصةةر 2014جيةةاز شةةئون البيئةةة   -
http://www.eeaa.gov.eg. 

 : الماليوة التاوارير جود  تحسي  في المحاسبي التح و "تثر  2011محمد   عالم حمدان  -
 النلووب فوي دراسوا  االرد يوة"  الناموة الصو اعية المسواثمة ال ورقا  علوى تطبيايوة دراسوة

-415  النودد الثوا ي    38المجلود  األرد يوة  الجامنوة النلموي البحوث عمواد  االداريوة 
 ه433

 المحاسوبي الوتح و مسوتوى علوى الملقيوة "تثور ثيقوف  2014الحميةد   عبةد ىنةا خضةر  -
 ماجسوتير رسوالةبالبورصوة"   المايود  ال رقا  المصرية على ميدا ية المالية: دراسة بالاوائب
 .اإلسق درية جامنة التجار   قلية م  ور   رير

 مجلوة ال ورقا "  حوقموة إطوار فوى اإلداري المحاسوا "دور  2003 محمةد  خميةل  -
 ه28-18الثا ي     الندد ب ها  جامنة التجار   قلية التجارية  والبحوث الدراسا 

"تثر ت نيف آليا  حوقمة ال رقا  على مستوى اإلفصواح   2010خميس  عمرو محمد   -
البيئوووي االختيووواري مووو  دراسوووة تطبيايوووة علوووى بنووو  ال ووورقا  المايووود  بالبورصوووة المصووورية"  

 رسالة ماجيستير رير م  ور   قلية التجار   جامنة اإلسق دريةه
ى " تثووور االفصووواح المحاسوووبى عووو  األدا  البيئووو  2007درويةةةش  عبةةةد الناصةةةر محمةةةد   -

لل وورقا  الصوو اعي  األرد يوو  علووى تر وويد الاوورارا  وجووودا التاووارير الماليووة: موودخف تخ ةووى"  
  النوووودد األوف    31المجلووووة المصوووورية للدراسووووا  التجاريووووة  جامنووووة الم صووووور   المجلوووود 

 ه381-420
"دراسووووة تحليليووووة إلطووووار الن ةووووة بووووي  البيئووووة واإلفصوووواح   1996راشةةةةد  رجةةةةب السةةةةيد   -

دراسووووة اختباريوووة لمسووووتوى ق ايووووة متطلبووووا  اإلفصووواح فووووي جمهوريووووة مصوووور المحاسوووبي موووو  
 النربية"  رسالة دقتوراا رير م  ور   قلية التجار   جامنة اإلسق دريةه

 بوالاوائب المحاسوبي الوتح و ةيواق  موا   وتحليوف "دراسوة  2010إبةراىيم   محمةد راشةد  -
 بالملقيوة التمويوف تقل وة علوى تثورا المحاسوبية لتايويب بالمنوايير االلتو اب إطوار فوي الماليوة

 قلية م  ور   رير النربية"  رسالة دقتوراا مصر جمهورية على تطبياية واالةترا : دراسة
 اإلسق دريةه جامنة التجار  
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"مسواثمة الو وب المحاسوبية فوي التاريور واإلفصواح عو    2001راضي  نادية عبد الحمةيم   -
ا دا  البيئي لم وما  األعماف"  المجلة النلمية لقليوة التجوار   جامنوة األ ثور فور  الب وا   

 ه461-413الندد التاس  ع ر    
 في اإلدار  سلوك على المالي للمحاسا األخ ةي االلت اب تثر "  2013أحمد  مروة فرج  -

 ال ورقا  بنو  علوى تطبيايوة دراسوة النالميوة مو  الماليوة اال موة ووف فوي بواحاألر  إدار 
 .اإلسق درية جامنة التجار   قلية م  ور   رير ماجستير رسالة المصرية" 

 المالية بالتاارير المحاسبي التح و بي  الن ةة "تحليف  2014محمد   إيمان الدين  سعد -
 ب وى جامنوة والمراجنوة  مجلوة المحاسوبة ال ورقة"  ةيموة علوى وتثرثوا المواف رتق وتقل وة

 ه342-299    3سويف  المجلد 
"تثور النواموف البيئيوة علوى جوود  التاوارير الماليوة فوي   2014عبد الفتاح  إبراىيم حسةين   -

الب وووك التجاريووة"  رسووالة ماجيسووتير ريوور م  ووور   منهوود الدراسووا  والبحوووث البيئيووة  جامنووة 
 مدي ة السادا ه

 المسوئولية ممارسوا  ألثور المحاسوبي "الايواق   2010النبةي  عبةد ىالةة الفتةاح  دعبة -
 مجلوة ال ورقا "  مبواد  حوقموة ضوو  فوي لل ورقا  الموالي األدا  علوى االجتماعيوة
 ه91-63     76الااثر   الندد  جامنة   التجار  قلية والتجارية  المالية الدراسا 

"تثر اإلفصواح المحاسوبي عو  تدا  الوحودا  االةتصوادية   1996عمي  عبد الوىاب نصر  -
دراسووة  –فووي مجوواف مقافحووة تلوووث البيئووة علووى سوولوك متخوو ي ةوورار االسووتثمار فووي األسووهب 

 وريوووة وتطبيايوووة"  المجلوووة النلميوووة ل ةتصووواد والتجوووار   قليوووة التجوووار   جامنوووة عوووي   ووومق  
 ه89-39الندد الثالث    

 الوتح و توأثير مودى واختبوار "دراسوة  2010  2010أحمةد   محمةد عةوض  أمةال -
 المسوجلة الماليوة لل ورقا  التاوارير جوود  علوى المصورية المحاسوبة منوايير فوي المحاسوبي
  ومق  عوي  جامنوة التجوار   قليوة والتجوار   ل ةتصواد النلميوة المجلة المصرية  بالبورصة

  ه298-256المجلد الثا ي    
 التاوارير جوود  علوى األربواح إدار  وواثر  دراسوة تثور"   2010 احمةد  محمةد محمةود  -

 اإلسق دريةه جامنة التجار   قلية دقتوراا رير م  ور   رسالة تطبياية"  دراسة م  المالية
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 البيئووي المحاسووبي لإلفصوواح م  وور "" حووو  2008عةةوض   محسةةن مقمةةد  محمةةد -
 ط طاه قلية التجار   جامنة االختياري"  رسالة ماجيستر رير م  ور  

: عووور  2015، المنووودف 1منيوووار المحاسوووبة المصوووري رةوووب )  2015وزارة االسةةةتثمار   -
 تاب  )ت،ه 158الاوائب المالية  الوةائ  المصرية  الندد 

المحتملوة"   واألصووف المحتملوة وااللت اموا  "المخصصا   2015ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة -
متوووووووووووواح علووووووووووووى موةوووووووووووو  ،   2015المنوووووووووووودف ((28 رةووووووووووووب المصوووووووووووورى المحاسووووووووووووبة منيووووووووووووار

www.asa.gov.eg. 
"توووأثير اإلفصووواح عووو  األدا  البيئوووى للم  وووأ  علوووى جوووود    2012يةةةس  شةةةيماء سةةةعيد   -

  رسووالة ماجيسووتير ريوور "التاووارير الماليووة وا نقاسوو  علووى ةوورارا  المسووتثمري : دراسووة ميدا يووة
 الااثر هم  ور   قلية التجار   جامنة 
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 مالحق البحث
 (1ممحق رقم )
  Panel Data Regression Modelنتائل تحميل انحدار بيانات السالسل القطاعية 

 نتائل تحميل انحدار بيانات السالسل القطاعية قبل إدخال متغيرات رقابيةأوالً: 
Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) 

Call: 

plm(formula = y ~ x, data = mydata2, model = "random") 

Unbalanced Panel: n = 59, T = 1-13, N = 152 

Effects: 

                   var      std.dev  share 

idiosyncratic 1.756   1.325   0.259 

individual     5.033   2.243   0.741 

theta: 

   Min.   1st Qu.  Median    Mean     3rd Qu.    Max . 

0.4914  0.5838  0.7446    0.6965  0.8068     0.8383 

Residuals: 

   Min.      1st Qu.    Median    Mean     3rd Qu.    Max . 

-3.0500 -0.5160   -0.3450  -0.0015  0.2200     6.8400  

Coefficients: 

               Estimate     Std. Error   t-value     Pr(>|t|) 

(Intercept)  1.92267    0.34474     5.5772     1.109e-07  ***  

  x           -1.50127    1.25896   -1.1925     0.235     

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Total Sum of Squares:    231.64 

Residual Sum of Squares: 221.14 

R-Squared:      0.045348 

Adj. R-Squared: 0.038984 

F-statistic: 7.12421 on 1 and 150 DF, p-value: 0.0084424 
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السالسةةل القطاعيةةة بعةةد إدخةةال المتغيةةر الرقةةابي ثانيةةا: نتةةائل تحميةةل انحةةدار بيانةةات 
 األول حجم الشركة

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) 

Call: 
plm(formula = y ~ X, data = mydata2, model = "random") 

Unbalanced Panel: n = 59, T = 1-13, N = 152 

Effects: 
                    var       std.dev    share 

idiosyncratic  1.737    1.318      0.267 

individual      4.781    2.187      0.733 

theta: 
   Min.    1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

 0.4837  0.5768  0.7397    0.6912  0.8030    0.8351  

Residuals: 
   Min.     1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

-3.0500 -0.5020 -0.3440 -0.0024  0.1950    6.8600  

Coefficients: 

                                                                            Collinearity Statistics                     

            Estimate    Std. Error    t-value   Pr(>|t|)     Tolerance      VIF 

(Intercept)       -0.94069   10.10927   -0.0931    0.9260 

Xindependent  -1.58278   1.30806   -1.2100   0.2282   0.903      1.107 

Xlogcon1    2.15920    7.62339      0.2832    0.7774      0.903      1.107 

Total Sum of Squares:    233.97 

Residual Sum of Squares: 223.15 

R-Squared:      0.046268 

Adj. R-Squared: 0.033467 

F-statistic: 3.61269 on 2 and 149 DF, p-value: 0.029369 
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عةةد إدخةةال المتغيةةر الرقةةابي ثالثةةًا: نتةةائل تحميةةل انحةةدار بيانةةات السالسةةل القطاعيةةة ب
 الثاني معدل الرفع المالي

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) 

Call: 
plm(formula = y ~ X, data = mydata2, model = "random") 

Unbalanced Panel: n = 59, T = 1-13, N = 152 

Effects: 
                    var        std.dev    share 

idiosyncratic   1.679    1.296     0.262 

individual       4.722    2.173     0.738 

theta: 
   Min.    1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

 0.4878  0.5806  0.7423    0.6940  0.8050    0.8368  

Residuals: 
   Min.      1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.    Max.  

-2.9000 -0.5080 -0.3200  -0.0029  0.2090    6.0500  

Coefficients: 

                                                                             Collinearity Statistics                     

        Estimate    Std. Error   t-value    Pr(>|t|)         Tolerance     VIF    

(Intercept)        1.69342    0.34763    4.8713     2.803e-06 ***      

Xindependent -1.39040    1.23619   -1.1248    0.262502      0.985       1.016 

Xcon2      0.35248    0.13329     2.6445    0.009057 **     0.985       1.016  

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Total Sum of Squares:    232.73 

Residual Sum of Squares: 212.17 

R-Squared:      0.088337 

Adj. R-Squared: 0.0761 

F-statistic: 7.21723 on 2 and 149 DF, p-value: 0.0010192 
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    رابعةةةةًا: نتةةةةائل تحميةةةةل انحةةةةدار بيانةةةةات السالسةةةةل القطاعيةةةةة بعةةةةد إدخةةةةال المتغيةةةةرين 
 الرقابيين معاً 

Oneway (individual) effect Random Effect Model    (Swamy-Arora's 

transformation) 

Call: 
plm(formula = y ~ X, data = mydata2, model = "random") 

Unbalanced Panel: n = 59, T = 1-13, N = 152 

Effects: 
                    var       std.dev    share 

idiosyncratic  1.652    1.285      0.264 

individual      4.609    2.147      0.736 

theta: 
   Min.     1st Qu.  Median    Mean     3rd Qu.    Max.  

 0.4863   0.5792  0.7413    0.6930   0.8043    0.8362  

Residuals: 
   Min.     1st Qu.  Median    Mean     3rd Qu.    Max.  

-2.9100 -0.5000 -0.3210 -0.0034  0.2120     6.0300  

Coefficients: 

                                                                                               

Collinearity Statistics                     

          Estimate       Std. Error   t-value    Pr(>|t|)         Tolerance     VIF 

(Intercept)        0.25559        9.94515    0.0257    0.979532    

Xindependent -1.43525     1.28353   -1.1182    0.265293     0.881       1.136   

Xlogcon1    1.08504     7.50261     0.1446    0.885207        0.888       1.126 

Xcon2         0.35159     0.13400     2.6238    0.009606 **    0.968       1.033 

--- 

Signif. codes:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Total Sum of Squares:    233.19 

Residual Sum of Squares: 212.56 

R-Squared:      0.088503 

Adj. R-Squared: 0.070027 

F-statistic: 4.78875 on 3 and 148 DF, p-value: 0.0032554 

 
 


