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اإلفصاح االختياري عن معلومات المحاسبة البيئية على األداء المالي   أثر

  ال�ق��ة �ال��رصة ال����ة ت�����ة على ال���ات و   دراسة م��ان�ة :والسوقى

  *هدی�ا ع� العل�� ����                                    

لل$) رات العال��ة لاله$�ام "ال��ة  تع� معل مات ال��اســــــــ�ة ال���ة انع�اســــــــا   :ال&%$ #"لم
ــ$ - ال�اخلى أو ــ اء على ال�.ـــ ــ$ - االج$�اعى .   م3 خالل ال�ور ال1- تق م "ه ســـ على ال�.ـــ

واالق$Aـاد@ة   ���ةح�< ت.ـاع� ه1ه ال�عل مات فى ت��ی� م�- اضـ)الع ال9ـ��ة "�.ـ8ل�اتها ال
ــC ف� ــ�ار ال���ة ال$ى ق� ت$.ـ ــاع� فى ت��ی� م�- األضـ ــ��ة ، وما ی$�تC اهمعا ،ك�ا ت.ـ  ال9ـ

  . Gال�Hه�فعل�ها م3 ت >�� اتمعل مع3 ال$ع�ض ل�9ــــــ�الت ال�Lاس واالفAــــــاح    الى  ال
ــ�ة ال���ة ــ��ات  ال��اســـ ــاح ع3 ه1ه ال�عل مات على األداء ال�الى لل9ـــ وذلO م3 .وأث� االفAـــ

ال��اســــــــ�ة ع3 معل مات االخ$�ار- ع3 أث� االفAــــــــاح ت)��Lةو م��ان�ة اج�اء دراســــــــة   خالل
شــ��ة م3 ��- ال9ــ��ات ال�ق��ة "ال رصــة ال�Aــ��ة    31ع�د    فى  على األداء ال�الىال���ة 

وت� ال$ع�� ع3 األداء ال�الى  132و]لغX ع�د الق ائ� ال$ى خYــعX لل$�ل�ل االحAــائى ع�د  
Aــــــــــة  ال�  م3 خالل  ع� ع3 األداءال.ــــــــــ قىم3 خالل م8شــــــــــ�ات ال�]��ة و ال�افعة ال�ال�ة و 

̀ام "�.ـ8ل�اتها  ال.ـ _�ة. وأشـارت ال�$ائج الى وج د قAـ ر واضـح م3 جانC ال9ـ��ات  فى االل$
ال���ة و�1لO فى االفAــــاح ع3 معل مات ال��اســــ�ة ال���ة .أما ع3 أث� ه1ا االفAــــاح على  

ی ج� أث� له1ا االفAــــــــــاح على �ال م3 ال�]��ة و ال�افعة ال�ال�ة   م8شــــــــــ�ات األداء ال�الى فال
ن$ائج ال�راسـة  ارتفعX ن.ـC ال� افقة على أث� االفAـاح على ال�Aـة ال.ـ _�ة .أما ع3    ،ب���ا

ــارت ال�ـ$ائج الى رفd الف�ض اـلc1 مـفاده وج د عالـقة    ال$)�Lـ�ة واخ$ـ�ار الف�وض فـق� أشــــــــــــ
ــ�ة ال���ة و ال�]��ة ، ب���ا   ــاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســـــ ــارت مع� �ة ب�3 االفAـــــ أشـــــ

،وeلى وج د عالقة  ب�3 االفAــــــــاح و ال�افعة ال�ال�ةع�.ــــــــ�ة   وج د عالقة مع� �ة    ال�$ائج الى
ــ _�ة ــة ال.ــــ ــاح ال��ى وال�Aــــ ــة.مع� �ة م ج�ة ب�3 اإلفAــــ ــ$��اث  "أه��ة   وأوصــــــX ال�راســــ اســــ

ــاح ال�ورc ع3 معل مات  ــ� ل�اتها ال���ة واإلفAــــــ ̀مة لل9ــــــــ��ات ع3 أه��ة م.ــــــ ت9ــــــــ��عات وق ان�3 مل
 أه��ة ال�ع� ال��ي �ه�ف م ازc أله�افها االق$Aاد@ة.  ال��اس�ة ال���ة وeدراك

األداء ال�الى   –معل مات ال��اســــــــ�ة ال���ة -االفAــــــــاح االخ$�ارc : الHل�ات ال�ف$اح�ة
  .وال. قى

The Impact of Voluntary Disclosure on the Environmental 
Accounting Information on the Financial Performance of the 
Companies :A field & an Applied Study on Industrial Companies 
in Egypt. 

Abstract: The environmental accounting information (EAI) is 
considered a reflection of the global developments that focuses on the 
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environment through the role it plays internally and on the social level. 
This information helps in determining the company’s role towards both 
its environmental& economic responsibilities, also it helps in 
determining the environmental damage caused by the company and 
its cost. The study focuses on measurement and disclosure problems 
of the EAI and the effect of disclosing this information on the 
company’s financial performance, through a field and an applied study 
about the effect of voluntary disclosure of EAI on the financial 
performance of 31big companies registered in Egyptian stock 
exchange with 132 questionnaires. The financial performance 
indicators were profitability, Leverage while Market share represents 
the market performance. The results showed that there is an obvious 
lack towards environmental responsibilities  and in disclosing EAI 
among industrial companies  ,and the effect of disclosure on both 
profitability & leverage were not strong , while the approval rate have 
gone up  on market share .The results of the applied study refused 
the hypothesis that there is a significant relation between disclosure of 
EAI & profitability . While it shows that there is an inverse significant 
relation between disclosure of EAI & Leverage. and a significant 
positive relation between environmental disclosure and market share. 
the study recommended the importance of introducing binding 
legislation and laws for companies on the importance of their 
environmental responsibilities, periodic disclosure of EAI and realizing 
the importance of environmental dimension as a parallel goal to their 
economic goals. 

Key words: Voluntary disclosure -Environmental accounting 
information – Financial and market performance. 

  مق�مة ال&%$ 1-

ون$��ة الح$�ام ال��اف.ــــــــــــــة ب�3 ال9ــــــــــــــ��ات    1760ن$��ة لل� رة الAــــــــــــــ�ا��ة عام  
̀ة ت�اف.ــــ�ة ج�ی�ة ت��لX في االه$�ام "أث�  �< ع3 م���X ه1ه ال9ــــ��ات ت�الAــــ�ا��ة، أصــــ

ــ)$ها على ال��ة ال���)ة، ول1لO ل� @ع� اه$�ام   ــ�ًا على ال��ة أن9ــــــــ ــي م�Aــــــــ الف�H ال��اســــــــ
ال�اخل�ة لل9ــــــ��ات، وeن�ا ام$� ه1ا االه$�ام ل�9ــــــ�ل ال��ة ال�ارج�ة ال��ت�)ة "9ــــــ�ل م�اشــــــ� 
ــ�ة ال���ة  �X ال��اســـــ�ــ ــ��ات. وأصـــــ ــ�رها ه1ه ال9ـــــ ــ� "ال�انات ال�ال�ة ال$ي تAـــــ وغ�� م�اشـــــ

ــًا لل$) رات العال��ة لاله$�ام "ال��ة وهي م3 أه� أدوات   فه� ال�ور الc1 تق م "ه ال��ة انع�اسـ
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ــاه�ة ال� ارد   ــا"ات ال���ة ت ف� ب�انات ع3 م�- م.ــــ ــاد والع��. فال�.ــــ ال)� �ة في االق$Aــــ
  ال)� �ة في ت�.�3 االق$Aاد "اإلضافة إلى إ¢هار ال$Hال�G واآلثار ال���ة لل��9ات. 

ر ال���ـة وقـ� اه$�ـX العـ�یـ� م3 ال��¥�ـات ال�� م�ـة وغ�� ال�� م�ـة "ـإ¢هـار اآلثـا
لل9ــــــ��ات في تقار��ها ال�ال�ة، وأصــــــ�رت الع�ی� م3 ال�انات وال�عای�� ال�اصــــــة "ال��اســــــ�ة 

��̀م ال�O ال�ولي ح� مات ال�ول "إدخال معل مات ال��اســـــــــــــ�ة �ة، ال فعلى ســـــــــــــ�ل ال��ال أل
̀ت ل��ــة تــ�اول األوراق ال�ــال�ــة  ــا"ــات الق م�ــة ل$لــO الــ�ول، ��ــا ر� ال���ــة ضــــــــــــــ�3 ال�.ـــــــــــــ

SEC,2021)  (  .�لفة والعائH$ي لل9ـ��ات م3 ح�< ال��على ضـ�ورة اإلفAـاح ع3 ال$أث�� ال
 ;Sirisom & Sonthiprast,2011)وت$ع�د م.��ات ال��اس�ة ال���ة في الف�H ال��اسي  

Agyemang etal.,2021)  ــة ال� ارد    <ح�ــ�ــار إل�هــا في "عd الH$ــا"ــات "��ــاســــــــــــــ @9ـــــــــــــ
Resources Accountingة�ــ ، أو Green Accounting ال�Yـــــــــــــ�اء   ، أو "ال��اســـــــــــ

  "ال��اس�ة االق$Aاد@ة ال���ة ال�$Hاملة 

Integrated Economic and Environmental Accounting  

ــ)ة ته�ف إلى _�اس وت�ل�ل  ــ�ة ال���ة ""أنها م�� عة م3 األن9ـــــــــ وتع�ف ال��اســـــــــ
ــاذ   الت�ـــ معل مـــــات  إلى  ــا  وت�ج�$هـــ لل9ــــــــــــــ��ـــــات  ال��ي  ــةاألداء  اإلدار�ـــ  Stanko)الق�ارات 

etal.,2006)  ، ة�ك�ا تع�ف "أنها " ع�ل�ة ال�Aـــــ ل على ال�عل مات م3 اإلدارات ال��اســـــ
Gــال� وال$Hـــ ــار  اآلثـــ  dل�ف ــة  الالزمـــ الق�ارات  ــاذ  ــة الت�ـــ ال9ــــــــــــــ��ـــ ــل  داخـــ ــة  ــة.  وال���ـــ  ال���ـــ

&Faith,2002) Pearce(  

ــ�ة ال���ة  ̀ت ال��¥�ات ال�ه��ة في تع��فها لل��اســـــــ على ت��ی�ها لل$Hال�G وق� ر�
"أنها ت��ی� لل$Hال�G ال���ة 1996  عامال���ة. فق� ع�ف$ها ج� �ة ال��اس�3 اإلدار��3 ال�H�@ة

وأخ1ها في االع$�ار ع�� ت صــــ�ل ال�عل مات ل��لة األســــه� و ال.ــــ��ات و ال��ی��3 و غ��ه� 
إلى  1995  عـام  ةل�.ــــــــــــــاعـ�ته� في ات�ـاذ الق�ارات، �ـ�ا أشــــــــــــــار م�ل� حـ�اـ@ة ال�ـ�ة األم���ـ�

 Gال�H$ـــــــــــاح ع3 معل مات الAل�ل واإلف�اع$�ار ال��اســـــــــــ�ة ال���ة ع�ل�ة تع��G وت���ع وت
و�ع� اإلفAــــــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة ه  إفAــــــــاح اخ$�ارc في مع¥�ه ح�< ت�$لO  .ال���ة 

Aــــــــــــاح اإلدارة وح�ها ال���ة الHاملة °��ا ی$عل¯ "���ة ون ��ة ال�عل مات ال���ة ال$ي ی$� اإلف
 dع" Xــاح ع3 ه1ه ال�عل مات في الق ائ� ال�ال�ة. وق� تع�ضـــــــــ ع�ها، و�1لO ±��قة اإلفAـــــــ
ال�راســات في م�ال الف�H ال��اســي ســ اء على ال�.ــ$ - اإلقل��ي أو على ال�.ــ$ - ال��لي  
إلى أه��ة معل مات ال��اســـــ�ة ال���ة وضـــــ�ورة اإلفAـــــاح ع�ها وم�- تأث�� ذلO على األداء 

�<   )  2014  ،ع�� واخ�ون (ف��ال على ال�.ـ$ - اإلقل��ي اه$�X دراسـة   ال�الي لل9ـ��ات�ب
شــ��ة صــ�ا��ة   58أث� م�اســ�ة ال�.ــ� ل�ة ال���ة على األداء ال�الي ح�< أج��X على ع�د  

، واع$�ـ�ت 2009إلى    2005مقـ��ة ب رصــــــــــــــة األوراق ال�ـالـ�ة األردنـ�ة على مـ�- الف$�ة م3  
على ع�ة أن9)ة م$علقة "ال��$�ع وال��ة والعامل�3 وت) �� ال��$ج وذلO لل$ع�� ع3 م�االت  

�، وأشـــارت ال�$ائج إلى ع�م وج د تأث�� ألc م3 ال��االت ال���ة على األداء ال���ةة ال��اســـ
ــة   ــة ب$) �� ال��$ج. أما دراســـ ــ)ة ال�اصـــ ــ$��اء األن9ـــ ــ��ات "اســـ فق�   )2014ع��،(ال�الي لل9ـــ

ــ�ة   ــاح وال��اســـ ــ��ات الع�ا_�ة ب$)�¯ إج�اءات اإلفAـــ ه�فX إلى ال$ع�ف على م�- _�ام ال9ـــ
Xة، وق� أج�����على ع�د م3 ال9ــ��ات االق$Aــاد@ة الع�ا_�ة، ول3H أشــارت ن$ائج ال�راســة   ال
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إلى ع�م �فا@ة اإلفAــــاح ع3 معل مات ال��اســــ�ة ال���ة، وأرجعX ال�راســــة ذلO إلى قAــــ ر  
دور ال��اسـC الc1 @قع عل�ه عCء ال$ع�یل في األن¥�ة ال��اسـ�ة القائ�ة "��< تفAـل ب�3 

وال$ي أج��X على    )2015 ،نام�  (���ة. و�1لO دراســــــةاألن9ــــــ)ة االق$Aــــــاد@ة واألن9ــــــ)ة ال
شـــــ��ة م3 ال9ـــــ��ات ال�.ـــــ�لة في ب رصـــــة األوراق ال�ال�ة "ع�ان وال$ي ه�فX إلى    28ع�د  

̀ة ال$�ـاف.ــــــــــــــ�ـة  لهـ1ه  ــة العالقـة ب�3 األداء ال��ي وأداءهـا ال�ـالي وتـأث�� ذلـO على ال�� دراســــــــــــ
ل�عل مات ال���ة  واألداء ال�الي م3 ال9ــــــ��ات فق� وج�ت عالقة مع� �ة ب�3 اإلفAــــــاح ع3 ا

̀ة ال$�اف.ــــ�ة م3 ناح�ة أخ�-، وق� أك�ت على العالقة ال� ج�ة ب�3 "عd م$غ��ات  ناح�ة وال��
̀ون، إال  األن9ــــــــ)ة ال���ة و]عd ال�$غ��ات ال$ي تع�� األداء ال�الي م�ل مع�ل دوران ال��

̀ام ج��ع ال9ـ��ات "�.ـ� ل�اتها ال���ة  أن ه1ه ال�راسـة ق� أوردت في ت صـ�اتها إلى أن ع�م إل$
و]Yــ�ورة اإلفAــاح ع3 معل ماتها ال���ة، @�$� على ال��¥�ات ال�ه��ة ال�ع��ة ضــ�ورة ســ3  

̀امها.    ال$��9عات وف�ض العق ]ات على ه1ه ال��9ات ل�Yان إل$

إلى ت��ی� م�-   Simon,2013)  (أما على ال�.ــــــــــــ$ - ال�ولي فق� ه�فX دراســــــــــــة
ــ��ات العا ــة األوراق اه$�ام ال9ــــ ــ�لة في ب رصــــ ــ��ع وال�اء وال$�ارة وال�.ــــ ملة في ق)اع ال$Aــــ

ــ��ات وق�    ال�ال�ة ب���و]ى "ال�عل مات ال�$علقة "ال��ة ال�ارج�ة وأث�ه على األداء ال�الي "ال9ـــــــ
ــة في  2011إلى   2007شــــــــــــــ��ـات خالل الف$�ة م3   ±10�ـقX على عـ�د  . وأكـ�ت اـل�راســــــــــــ

مع� �ــة ب�3 األداء  ال��ي لل9ــــــــــــــ��ــات وأداءهــا ال�ــالي، ��ــا ن$ــائ�هــا إلى وج د عالقــة غ��  
  Cاول$ها ت���̀ام ال���ود له1ه ال��9ات "ال��ة ال�ارج�ة ی�جع فقµ إلى م أشارت إلى أن االل$

ول�� ".ــC اق$�اعها   ���ةالعق ]ات ال�ال�ة ال$ي ق� تقع عل�ها في حالة إخاللها "�.ــ� ل�اتها ال
 )   (Shruti,2014"ال��ة و]Yــ�ورة اإلفAــاح ع�ها. وفي دراســة   "أه��ة ال�عل مات ال�$علقة

على أداء ال��9ات ال�Aا��ة وق� ±�قX على ع�د   ���ةكان اله�ف ه  ب�ان أث� ال�.� ل�ة ال
شــــــــ��ات تع�ل في م�ال اســــــــ$��اج ال$�ول والغاز ال)�عي واألدو�ة على م�- الف$�ة م3   3

�ها إلى ع�م وج د أ@ة عالقة ب�3 األداء  ال��ي . وأشارت ال�راسة في ن$ائ2012إلى    2008
ال�$��ة ال.ـا"قة ح�<  ) Tran  (2019,واألداء ال�الي في ال9ـ��ات األم����ة. ناقYـX دراسـة

أج��X على ع�د م3 ال9ـــــــــــ��ات ال�ق��ة ب رصـــــــــــة األوراق ال�ال�ة في ف�$�ام خالل الف$�ة م3 
ــة إلى "�< العالقة   2017إلى    2013 ــ$ �ات اإلفAــــــــــــاح ع3  وق� ه�فX ال�راســــــــــ ب�3 م.ــــــــــ

معل مات ال��اســ�ة ال���ة واألداء ال�الي "ال9ــ��ات م�ل الع��ة. وق� تYــ��X الع��ة �ًال م3 
̀م "اإلفAــــاح ع3 معل مات ال��اســــ�ة  ال9ــــ��ات ال$ي تق م "اإلفAــــاح وال9ــــ��ات ال$ي ال تل$

ات ال��اســ�ة ال���ة ال���ة واع$��ت ال�راســة على أســل ب االن��ار ل�راســة العالقة ب�3 معل م
ــاح ع3 معل مات  ــارت ال�$ائج إلى وج د عالقة مع� �ة ب�3 اإلفAـ ــ ل. وأشـ والعائ� على األصـ
ال��اسـ�ة ال���ة واألداء ال�الي، وأن ه�اك ف� ة ���ة في م.ـ$ - األداء ال�الي ب�3 ال9ـ��ات 

 اســـــــــةحاولX در ال$ي تفAـــــــــح وال9ـــــــــ��ات ال$ي ال تفAـــــــــح ع3 معل مات ال��اســـــــــ�ة ال���ة.
(Agyemang etal.,2021)ــ�د ــار أث� االفAــــــــــــــــاح ال��ى على األداء ال��ى لعـ م3   اخ$�ـ

ال$ع�ی3 ال9ـ��ات ال�.ـ�لة "ال رصـة الAـ���ة ،وق� أج��X ال�راسـة على ق)اع �امل ل9ـ��ات 
ــاحـاتهـا ال��ـ�ة على مـ�- الف$�ة م3 عـام 34  بلغ .  2018الى   2000شــــــــــــــ��ـة ت� ت$�ع افAــــــــــــ

ــاح ع3 معل مات  ــارت ال�$ائج الى وج د عالقة مع� �ة م ج�ة ب�3 األداء ال��ى و االفAــ وأشــ
ــ��ات ال$ى تع�ل فى م�ال ال$ع�ی3   ــ�ة ال���ة  وأن ال9ـــــــــ ــاح ع3  ال��اســـــــــ ت��ل ن�  االفAـــــــــ
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اح�ة م3 الع�ض ال.ــاب¯ إلى ت�اقd ن$ائج ال�راســات ســ اء على  وت�ل¹ ال�معل ماتها ال���ة.
 cـاح االخ$�ارAة واإلف���ال�.ـ$ - اإلقل��ي أو ال�ولي في ت��ی� أه��ة معل مات ال��اسـ�ة ال
لل9ــ��ات ع�ها، وذلO "ال�غ� م3 أه��ة ه1ا ال� ع م3 اإلفAــاح الc1 م3 شــأنه ت�d�º حالة  

ت�ق�¯ ال9ـــــفا°�ة وال�Aـــــ�ا_�ة في ال$قار�� ال�ال�ة و�لها ع�م ال$أك� ال.ـــــائ�ة ب�3 ال�.ـــــ$����3 و 
  "ال��9ات. وال. قى تع� انع�اسات لألداء ال�الي

   م�Uلة ال&%$ 2-

@ـع� م3 أحـ� ال$�ـ�ـ@ات ال$ى واجـهX مهـ�ة ال��ـاســـــــــــــــ�ة فى ال.ــــــــــــــ� ات األخ��ة  ه  
ــات   ــ�اســــ ــ ء ال.ــــ ــى ال$قل��- على ع�ض ن$ائج األع�ال فى ضــــ ــاح ال��اســــ ــار االفAــــ اق$Aــــ

فا¼�� ال��اسـ�ة ، واالح�ام ع3 ع�ض ال�عل مات ال�$علقة "األن9ـ)ة وال��ارسـات ال���ة وال�
ح�ام م3 جانC  إفه�اك  .لل9ــــــــــــــ��ات وما ی$�تC عل�ها م3 تHال�G ب���ة وأثار ب���ة ســــــــــــــل�ة 

ع�م وج د معای��  ن$��ةقلة ال عي ال��ي أو ".ـــــــــC   فAـــــــــاح ســـــــــ اءال9ـــــــــ��ات ع3 ه1ا اإل
ــ�ة أو ق ان�3 مل̀  ــ8ل�ات  م�اسـ ــاح ع3 ال�.ـ ــ�لة ال�Lاس ،ال���ة مة "اإلفAـ و�1لO ق� تH ن م9ـ

هي أ@Yـــــا م3 مع قات االه$�ام    مقاســـــةال��اســـــي وت� �ل ال�انات ال���ة إلى ب�انات ���ة 
ــاح ع�ها.  ــ�ة ال���ة واإلفAـــــ ــاح ع3  إ"ال��اســـــ ال�عل مات ال���ة @�� م3 ق�رة ن ع�م االفAـــــ

وق�رتها على رســــــــ� ال�)µ االســــــــ$�ات���ة وت) �� ع�ل�ات ال$ق���  ال9ــــــــ��ة علي رفع �فاءتها  
�� م3 ق�رة ال��ی��3 على  وت�ل�ل اإل@ Oى ، و�1ل��ســــــ$��ار والC�@ -1 أن @9ــــــ�ل األداء ال

ــاذ اإل ــة وات�ـ ــاء ال���ـ ــال�G و األ��ـ ــا ت�d�º ال$Hـ ــاذ الق�ارات ال$ى م3 شــــــــــــــــأنهـ ج�اءات ات�ـ
��ة الالزمة  فى حالة ال$أك� م3 أ��وجه ال$Hال�G ال���ة ال$ى ال تYــــــ�G _��ة  ،وم3 ال$Aــــــ

ث� ت$�ع  وادارة ت�ف¯ واســـــــــــ$��ام ال� ارد وال)اقة "�فاءة أفYـــــــــــل ،م�ا ی8د- ب�وره الى ال$أث�� 
ة وال$ى @�C ��اتها ال�ل�وع�م ثقة ال�.ــــ$��� فى وعى ال9ــــ��ة ت�اه م.ــــ8  ن$ائج األع�العلى  

ــل ع3 أه�افها وأداءها ال�الى   ــات فى م�ال الف�H .وه�ا أال ت�فAـــــــــ ــX ن$ائج ال�راســـــــــ ت�اقYـــــــــ
ــاح ع3 ال�عل مـات ال���ـة واألداء ال�ـالى   ال��ـاســــــــــــــى وال$ى "��ـX فى العالقـة ب�3 االفAــــــــــــ

واألداء ال�الي   ��ىف���ا أشــــــــار ع�د قل�ل إلى وج د عالقة مع� �ة ب�3 األداء ال،  وال.ــــــــ قى  
ع$�ت e عالقة ب��ه�ا و �م وج د  آخ� ل�� "القل�ل ق� أك� على ع  دلل��9ات إال أن ع�وال. قى  

̀امات ت��ل أ��اءا تHال��ºة اضــا°�ة  إله1ه ال�راســات أن ال��اســ�ة ال���ة ومای$�تC عل�ها م3  $
�< فى �م�-   دراســة على ال9ــ��ات م�ا ی8ث� ســل�ا فى أداءها ال�الى .وه�ا ت$ل ر م9ــ�لة ال

،وأث� االفAـــــــاح ع3  ًا  �ة واالق$Aـــــــاد@ة مع��"�.ـــــــ� ل�اتها الات ال�Aـــــــ��ة  اضـــــــ)الع ال9ـــــــ��
   ال�عل مات ال���ة على األداء ال�الى وال. قى لل��9ات .

 أه��ة ودوافع ال&%$-3

�ـ< ـ"الـ$أصـــــــــــــــ�ل العل�ى  ال�ـاـنC ال�¥�- م3 یه$�  األه�ـ�ة األـكاد]�ـ�ة: -� اقع اســــــــــــــ$�ـ�ام لال
ــ�ة ال���ة ــة م�c إدراك مc1�$ الق�ار أله��ة ال�ع� ال��ي �ه�ف م ازc  ، ال��اســــــــــ و دراســــــــــ

ودراسـة م�- ال$�اقd فى ال�راسـات ال.ـا"قة ع3 أث� االفAـاح  لأله�اف االق$Aـاد@ة لل9ـ��ات  
ــ��ات وم3 ب��ها األداء  ــ�ة ال���ة على الع�ی� م3 ال�$غ��ات داخل ال9ـــــ ع3 معل مات ال��اســـــ

وســـــ�  معل مات ال��اســـــ�ة ال���ة م9ـــــ�الت ال�Lاس واالفAـــــاح ع3دراســـــة،و وال.ـــــ قى ال�الى  
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���ة  الف� ة  �� ث فى  ال�̀�� م3 ال ــ��ة وت��ه ال�اح��3  ال�ه$��3 "اج�اء ال� فى   ال��ة ال�Aــــ
  .ه1ا الA�د

̀ام ال9ـ��ات ال�Aـ��ة "�.ـ8ل�اتها ال���ة وم�- ال�اجة الى  أله��ة الع�ل�ةا- : دراسـة م�- ال$
̀�� م3  ̀مة "افAاح ه1ه ال��9ات ع3 معل مات ال��اس�ة اص�ار ال� ال$��9عات والق ان�3 ال�ل

فى  وال.ـ قى  ال���ة وال$Hال�G ال�$�ت�ة عل�ها ،ودراسـة ت�عات ه1ا االفAـاح على األداء ال�الى  
  ه1ه ال��9ات . 

  ال&%$ف اه�أ-4

 >��إلى ال$ع�ف على واقع اس$��ام ال��اس�ة م3 خالل ال�راسة ال���ان�ة وال$)��Lة یه�ف ال
�< °��ا یلى :ال���ة ��< ت$��ل أه�اف ال�  .وفى ض ء مات��Y$ه م�9لة ال

  دراسة م�- إدراك ال��9ات ال�ق��ة ب رصة األوراق ال�ال�ة ال���Aة ل�.8ل�اتها ال���ة .-

̀ام ال��9ات ال� -   ��Aة "االفAاح ع3 ال�عل مات ال���ة .دراسة م�c إل$

  دراسة ال�ع قات ال$ي ت� ل دون اإلفAاح ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة.  -

فى ال9ـــــ��ات وال.ـــــ قى  دراســـــة العالقة ب�3 اإلفAـــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة واألداء ال�الى  -
  ال���Aة .

    ض ال&%$و ف� -5

�< اخ$�ار الف� �   ة :ض اال$ال�و @�اول ال

̀م ال��9ات  ال�ق��ة "ال رصة ال���Aة "�.8ل�اتها ال���ة.ت لف�ض األول:ا   ل$

الف�ض ال�انى :تفAح ال��9ات ال�ق��ة "ال رصة ال���Aة ع3 معل مات ال��اس�ة  
  ال���ة.

 جـــ� عالقـــة مع� �ـــة ب�3 اإلفAــــــــــــــــاح االخ$�ـــارc ع3 معل مـــات  الف�ض ال�ـــالـــ< :ت
ل9ــ��ات، و���¯ م3 ه1ا الف�ض ال�ئ�.ــي الف�وض  لى  وال.ــ قال��اســ�ة ال���ة واألداء ال�الي  

  الف���ة ال$ال�ة: 

عالقـة مع� �ـة ب�3 اإلفAـــــــــــــــاح االخ$�ـارc ع3 معل مـات ال��ـاســــــــــــــ�ـة ال���ـة   ت جـ� -
 .وال�]��ة 

عالقة مع� �ة ب�3 اإلفAـــــــــــــاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســـــــــــــ�ة ال���ة و  ت ج� -
 .ال�افعة ال�ال�ة

عالقـة مع� �ـة ب�3 اإلفAـــــــــــــــاح االخ$�ـارc ع3 معل مـات ال��ـاســــــــــــــ�ـة ال���ـة   ت جـ� -
 وال�Aة ال. _�ة. 

    ن�اق ال&%$ وح�وده-6
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ــ�ة ال���ة لع�د م3 ال9ـــــــــ��ات  -1 �< على دراســـــــــة وت�ل�ل واقع ال��اســـــــ�@ق$Aـــــــــ� ال
لع�دم3 الق)اعات م�ل ق)اع   EGX70ال��رجة "�8شـــــــــــ� ال رصـــــــــــة ال�Aـــــــــــ��ة

ــ��ة ال� اد ــ�ة وم اد ال�اء وال��$�ات    ال��Hاو�ات واألسـ ــاسـ ــ��ات األسـ ــ�ا��ة وشـ الAـ
�<اإلن9اءات  �  . ألنها الق)اعات األك�� م�اس�ة لل$)�¯ على م ض ع ال

دون غ��هـا م3 ال�8شــــــــــــــ�ات اع$�ـ�ت الـ�احـ�ة على �ال م3 ال�]�ـ�ة وال�افعـة ال�ـالـ�ة   -2
ــ��ال$ى   ال.ــــــ _�ة  ، وعلى ال�Aــــــة  تع�� األداء ال�الي لل9ــــــ��ات في األجل القAــــ

 . ك�ع� ع3 األداء ال. قى

 . الف�ض�3 األول وال�انى على ن$ائج ال�راسة ال���ان�ة ت� االق$Aار في اخ$�ار  -3

̀ام ال9ــ��ات  -4 @ق$Aــ� م8شــ� االفAــاح االخ$�ار- على ال�عل مات ال�$علقة "��- ال$
االفAـــــــاح  "�.ـــــــ8ل�اتها ال���ة و]عd ع�اصـــــــ� ال��افع و ال$Hال�G ال���ة ال$ي ی$� 

 ع�ها اخ$�ار�ا ب��ة ال��9ات ال���Aة .

   مiهج ال&%$-7

�< ولل$�ق¯ م3 ف�وضه تع$�� ال�اح�ة على ال��اهج ال$ال�ة: �  ت��Lقًا له�ف ال

ــات  - ــ$��اÀ "عd الH$ا"ات وال�راســــــ ــة واســــــ ــ$��ا±ي: یه�ف إلى دراســــــ ال��هج االســــــ
�اسـ�ة ال���ة واإلفAاح  ال.ـا"قة ال$ي ی$Yـ��ها الف�H ال��اسـي وال�$علقة "أه��ة ال�

  االخ$�ارc ع�ها. 

ال��هج االســـــــــــــ$ق�ائي: و�ع$�� على ال$ف��H ال��)قي ل��اولة ال�]µ ")��قة م�)�Lة ب�3 -
 لل��9ات ال��$لفة. وال. قى ال� انC الف��Hة لل��اس�ة ال���ة واألداء ال�الي 

�ان�ة الخ$�ار  ال��هج ال صــفي: و�ع$�� على وصــف وتف.ــ�� وت�ل�ل ن$ائج ال�راســة ال��-
 الف�وض.

�<: ت��Lقاً   -8��< و   م�$ �ات ال�̀ء الأله�اف ال ــ�� ال� ــه قامX ال�اح�ة ب$ق.ـــــ خ$�ار ف�وضـــــ
  ال$الي ��ا یلي:

�<ال�  األول: اإل±ار العام لل��اس�ة ال���ة  �

�<ال�  ال�اني: ال�Lاس واإلفAاح ال��اسي ع3 ال$Hال�G ال���ة  �

�<ال�  ال�ال<: تق��� األداء ال�الي "ال��9ات.  �

�<ال�ع3 أث� اإلفAــاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســ�ة ت)��Lة  و   ال�ا"ع: دراســة م��ان�ة �
  لل��9ات. وال. قى ال���ة على األداء ال�الي

�<ال�� ث ال�.$قل�ة . �اتال�ام�: ال�$ائج وال$ ص ��   ومق$�حات ال

  اإلmار العام لل�%اس&ة ال���kةال�&%$ األول :
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تع� �فاءة األداء االق$Aــــادc داخل ال9ــــ��ة ه  الغا@ة األســــاســــ�ة لها وال$ي ت$�.ــــ� 
ــ$��امها لل� ارد، أما  ــ$ �ات اســــــ في ت��Lقها للفائd ع3 ±��¯ تع¥�� أر]احها وت�d�º م.ــــــ

ف$ع�ي إن�از األع�ال ")��قة اق$Aــــــــــــاد@ة تYــــــــــــ�3 ال صــــــــــــ ل لأله�اف  كفاءة األداء ال��ي  
ال��تقC ت��Lقها م3 خالل إ"قاء ال$Hال�G في ح�ودها ال�ن�ا واألر]اح في ح�ها األقAـــى وه  

وعلى ال�غ�    (Sirisom &Sonthiprast,2011 ). مفه م ی�]µ ب�3 الـ��خالت وال���جـات
�ع، إال أن ه�اك م3 األســـــ�اب ال�اخل�ة لل9ـــــ��ة  م3 أه��ة األداء ال��ي لل9ـــــ��ات ت�اه ال��$

ــ3����$   ما ی�فعها إلى االه$�ام "أدائها ال��ي ح�< ت.ــــــــعى أc شــــــــ��ة إلى �.ــــــــC ثقة ال�.ــــــ
وت�.ــ�3 ســ�ع$ها في ب��ة األع�ال، ±ال�ا أن ه�فها ت�ق�¯ األر]اح وج1ب ه8الء ال�.ــ3����$  

��)ة. وه  ما ل3 ی$�ق¯ إال ب$أك�� دورها الق - ت�اه ال��ة ال� ِ)Agyemangetal.,2021(  

  وأن�اعهاألداء ال��kي  1/1

ة سـ اء "9ـ�ل إج�ارc 9ـ��ال�9ـا±ات والع�ل�ات ال$ي تق م بها ال األداء ال��ى  @9ـ�ل
أو اخ$�ارc م3 شــأنها م�ع  األضــ�ار ال���ة ال�ات�ة ع3 أن9ــ)ة ال9ــ��ة اإلن$اج�ة أو ال��م�ة  

 (Stanko et al.,2006): ال$ال�ةو @ف�ق ب�3 أن اع األداء ال��ي 

-  Cوال$�ر� µ�(�$ــ� الYل ال$9ــغ�ل وتاألداء ال�.ــ¯: و�9ــ�ل اإلج�اءات  ال�$�عة ق
̀ة  ال��ي واق$ـ�اء ا ألصــــــــــــــ ل الالزـمة لإلنـ$اج وال$�¥�G وت�d�º ال$ل ث وت ف�� أجه

  ال.المة ال�ه��ة. 

األداء ال��ي أث�اء الع�ل�ات: و�9ـــــــــ�ل ال�قا"ة على األداء وت��ی� االن��افات وأوجه   -
��ة. ��A$ر وات�اذ اإلج�اءات ال Aالق 

لل$�]ة أو : و�$��ل في اإلج�اءات العالج�ة ل�ا ق� @��ث م3 أضــــــــ�ار  الح¯األداء ال -
 .لل��اه 

 وق� @ع�ف األداء ال��ي "أنه م�� عة اآلثار ال���ة لل��9ة على ال� ارد ال)� �ة 

 م�ل ال��اه واله اء وال$�]ة وفي ¢ل ه1ا ال$ع��G @ف�ق ب�3 أن اع األداء ال��ي 

  )Sutautoputra etal.,2012( ال$ال�ة: 

ـفات ب��ـ�ة مـ�ل زـ�ادة معـ�الت  األداء ال��ي ال.ــــــــــــــلي: و�$�ـ�ل °��ـا @�ـ�ث م3 م�ـال -
ال$ل ث وال$�ل¹ م3 ال��لفات ")��قة غ�� ســــــــــل��ة واالســــــــــ$غالل ال.ــــــــــ�ئ لل� ارد  

  ال)� �ة. 

ــغ�ل  - ــال�C ال$9ـ "�ا ی$الءم مع   واإلن$اجاألداء ال��ي اإل@�ابي: و�$��ل في ت) �� أسـ
̀ام "الق ان�3 ال���ة.   اح$�اجات ال��ة واالل$

  األداء ال��ي ب�20173فى      ال�ـــO الـــ�ولي  قـــ� ر]µفأمـــا ع3 ال��¥�ـــات ال�ه��ـــة  
̀ام "ال�.ـــــاه�ة في ال$���ة االق$Aـــــاد@ة ال�.ـــــ$�امة وذلO م3 خالل  و وال��اســـــ�ة ال���ة  االل$

ــًا م�¥�ة  ــ$ه� وه  ما أك�ته أ@Yــــ ــ�3 م.ــــــ$ - م �9ــــ ال$عاون مع ال� ¢ف�3 وال��$�ع في ت�.ــــ
̀ام م3 جانC ال9ـــــــــ��ة "ال�.ـــــــــاه�ة في  2021ال$عاون االق$Aـــــــــادc وال$���ة  ح�< اع$�ته ال$
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�ــ$�امة مع ال�فاÅ على ال ــا م�ل� األع�ال ال$���ة ال�.ـــــــــ �ة ال$ي تع�ل ف�ها وأك� ذلO أ@Yـــــــــ
̀ام ال�.ــــــــ$�� م3 قل م�¥�ات   2015العال�ي لل$���ة ال�.ــــــــ$�امة  "أن األداء ال��ي ه  االل$

 األع�ال "ال�.اه�ة في ال$���ة ال�.$�امة والع�ل على ت�.�3 ¢�وف العامل�3 ف�ها.      

�ام �ال�%اس&ة ال���kة  1/2Iم��رات االه  

ــ�ة ال���ة و���3 إج�الها ف�ا یلي:ِ تع�دت د  ;Giang etal.,2020(وافع االه$�ام "ال��اســــــــــ
Sedky,2019;( 

ــ$����3 وال� ك وال�� مة   - ــغµ م3 قل الع�ی� م3 ال�هات �ال�.ـــــ ̀ای� ال)لC والYـــــ ت
  لل�A ل على ال�انات ال���ة. 

 ارتفاع ال$Hال�G ال���ة ال�أس�ال�ة وال$9غ�ل�ة م�ا أد- إلى ض�ورة ال�قا"ة عل�ها.  -

-  Cة م��ًال في إص�ار ال$��9عات م�ا اس$ ج��االت�اه ال�ولي العام ن�  االه$�ام "ال
 ض�ورة ال$��� في ال�انات ال�$علقة "ال��ة وتHال�فها.  

ز�ادة وعي ال��$�ع "Yــ�ورة ت ف�� معل مات ع3 آثار أن9ــ)ة ال9ــ��ات على ال��ة  -
 تق م ب$ل �< ال��ة.  إذ أن ح�ها م3 وجهة ن¥�ه� @ع�ي تأی��ًا لل��9ات ال$ي

ــار مفه م ال$��ـ�ة   وت�u الـ&احـtة أن االه$�ـام ـ"ال��ـاســـــــــــــــ�ة ال��ـ�ة ـق� زاد "عـ� ان$9ــــــــــــ
 cة أل���ال�.ـــــ$�امة وال$ي ت�8� على ضـــــ�ورة ال$Hامل ب�3 األه�اف االق$Aـــــاد@ة واأله�اف ال

مع ع�د  شــــ��ة ��ا أن _�اس ال$Hال�G ال�$�ت�ة على األضــــ�ار ال���ة م�ل تل ث ال��ة ی$.ــــ¯  
م3 ال��ادÆ ال��اســــــــ�ة ال�$عارف عل�ها م�ل ف�ض االســــــــ$��ار وف�ض ال��ات. إذا أن _�اس 
ال$Hال�G ال���ة وال�قا"ة عل�ها @ع� إنع�اسـًا "ال�.ـ�ة لل�.ـ$��� على �فاءة األداء داخل ال9ـ��ة 

ــ�ة لف�ض ال� ــ ق.أما "ال�.ــ ــ��ة و]قاءها في ال.ــ ــ$��ار�ة ال9ــ ̀�� ثق$ه م�ا @�افÇ على اســ �ات ف$
والc1 @ع$�� على قابل�ة ال�قارنة ب�3 معل مات ال9ــ��ات ال��$لفة أو لل9ــ��ة ذاتها على م�- 
ال قX فإن _�اس األضــــــــ�ار ال���ة "Aــــــــ رة دائ�ة م3 جانC ال9ــــــــ��ات وما ی$�تC عل�ها م3 

  تHال�G ت��3 م3 ال�قارنة وتق �� األداء ب��ها.

  أه�اف ال�%اس&ة ال���kة 1/3

ــ ̀ا@ا ســــــ اء داخل�ًا أو على ال�.ــــــ$ - @.ــــــه� ت)�¯ ال��اســــ �ة ال���ة في ت�ق�¯ الع�ی� م3 ال�
  . (Giang etal.,2020; Sedky , 2019 العام

 أوًال: أه�اف داخل ال���ة 

  إلى ز�ـادة cـة م3 خالل الق ائ� ال�ـال�ـة ی8د���_�ـاس وتق��� ال�عل مـات ال
ت) �� كفاءة ال9ــــــــــ��ة وز�ادة ق�رتها على رســــــــــ� ال�)µ اإلســــــــــ$�ات���ة و 

  ع�ل�ات  ال$ق��� وت�ل�ل االس$��ار ل$�9ل األداء ال��ي. 

   ة الالزمة في حالة����ــ ــ ر ث� ات�اذ اإلج�اءات ال$Aـــــ ت��ی� أوجه القAـــــ
 ال$أك� م3 أوجه ال$Hال�G ال���ة ال$ي ال تG�Y _��ة م�ل ال��لفات. 
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   ة����ة ن$��ة اه$�امها "األن9)ة ال��Yاالس$فادة م3 اإلعفاءات ال 

  Gال�H$ال d�ºم.ــــــــــــــاع�ة ال��ی��3 الت�اذ الق�ارات ال$ي م3 شــــــــــــــأنها ت�
 واأل��اء ال���ة. 

  .لYدارة ت�ف¯ واس$��ام ال� ارد األول�ة وال)اقة "�فاءة أفeع و� إم�ان�ة ت$

  ثان�ًا: أه�اف خارج ال���ة 

  افة األ±�اف ال�ع��ةات ف��Hة ل��� ال�انات واإلحAاءات ال

 م�ة ا ��ــ�ة ال���ة في ات�اذ الق�ارات ال الع$�اد على معل مات ال��اســـــــــــ
 "أه��ة اإلنفاق على ال��ة م3 ع�مه

  ـة���ت�ق�¯ ال�قـة م3 جـانـC ال��$�ع ن$��ـة االه$�ـام "ـال�.ــــــــــــــ� ل�ـات ال
̀م لل9ــــــــــ��ات وم�ارســــــــــة الYــــــــــغµ على ال9ــــــــــ��ات األخ�- ال $ي ال تل$

 "�.� ل�اتها ال���ة ت�اه ال��$�ع. 

و�ع� م3 أه� األه�اف االج$�ا��ة لل��اســــــــ�ة ال���ة ه  ت�شــــــــ�� اســــــــ$��ام ال)اقة  
وال� ارد ال)� �ة "�فاءة، وت��ی� ال$Hال�G ال��L�Lة واآلثار ال���ة ال�$�ت�ة على اســ$��ام ه1ه 

ــائل ج�ی�ة لل$عا ــاع� على ت) �� وســـــــــ مل معها وت��C � ارث ب���ة ����ة ق�  ال� ارد م�ا @.ـــــــــ
 Gال�H$اس االسـ$��ارات وال�Lة ضـ�ورة ل���ت$�تC على اإلسـ�اف في االسـ$��ام. فال��اسـ�ة ال
ال��ت�)ة "إدارة األن9ـ)ة ال���ة ث� ت�ل�ل ه1ه ال�انات ل$��ی� الAـ رة ال��لي لالن$فاع بها م�ا  

في ع�ل�ات ات�اذ الق�ارات. م�ا @ع�ي أن   @.ـاع� ال9ـ��ة على ت�.ـ�3 أداء أن9ـ)$ها وال�.ـان�ة
  ت)�¯ ال��اس�ة ال���ة ال @ع� ه�فا في ح� ذاته وeن�ا وس�لة ل$�ق�¯ أه�اف أخ�- م��لة في:

̀ام ال9ـــــ��ات ب$)�¯ ال$9ـــــ��عات ال��$لفة م3 خالل إع�ادها ل$قار��  - ت��ی� م�- إل$
  ال$Hال�G ال���ة.  

ــ� ل�اتها ا - ــ��ات ل�.ـــــــــــ ــ�ح م�- إدراك ال9ـــــــــــ �ة ج��ًا إلي ج�C مع أه�افها ��لت ضـــــــــــ
 االق$Aاد@ة ال���لة  في تع¥�� أر]احها. 

إع�اد تقار�� ت9ـــــ�ل �ال م3 م�عاتها وتHال�فها اإلج�ال�ة ال�$علقة "أدائها ال��ي ع3   -
  كل ف$�ة مال�ة. 

  ال���kة ال�عل�ماتال��اس واإلف�اح ال�%اس�ي عz ال�&%$ الtانى :

تع في  ال�ه��ة  ال��¥�ات  ̀ت  فق� ر� ال���ة.   Gال�H$لل ت��ی�ها  على  ال���ة  لل��اس�ة  ��فها 
ع�ف$ها ج� �ة ال��اس�3 اإلدار��3 ال�H�@ة "أنها ت��ی� لل$Hال�G ال���ة وأخ1ها في االع$�ار 
ع�� ت ص�ل ال�عل مات ل��لة األسه� و ال.��ات و ال��ی��3 و غ��ه� ل�.اع�ته� في ات�اذ 

ال��ة األم����ة إلى اع$�ار ال��اس�ة ال���ة ع�ل�ة تع��G    الق�ارات، ��ا أشار م�ل� ح�ا@ة
ال���ة  Gال�H$ال ال���ةو وت���ع وت�ل�ل واإلفAاح ع3 معل مات   Gال�H$ال تHال�G  هى    تع� 

�ها أو  ��Aارة وتYة ال���ص���ة أو ض���ة م$ قع ت��لها م3 جانC ال��9ة ل��ع اآلثار ال
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ال�.$قل. ال��9ة   فهى ت��ل  م�اولة ت��ها في  ال$ي ت$��لها  ال�ق�@ة  ال�ق�@ة وغ��  األ��اء 
  ) (Nguyen etal.,2020; Giang etal.,2020ن$��ة ألن9)$ها ال�8ث�ة على ال��ة،

ــ��ة    ها��3 اع$�ار و]ال$الي @ ــاد@ة م3 جانC ال9ـــــ ــ��ة ب�عd  ال� ارد االق$Aـــــ تYـــــ
ــ�ار ال���ة ال�ال�ة أو ال�$ قعة وال$ي ت��ث ن$��ة أداءها   ــ�)�ة على األضـــ ــاه�ة في ال.ـــ لل�.ـــ

  ألن9)$ها االق$Aاد@ة. 

2/1  M�JقIقًا ألساس ال&m ة�kال�{ ال��~Iاع ال�  أن

  )2005ل)فى،;  (Basuki&Irwanda,2018 ت$ع�د أن اع ال$Hال�G على ال��  ال$الى:

  أوًال: m&قًا ل��احل اإلنIاج 

 ل اإلن$اجــفات    :تHال�G ب���ة ق ̀ه وت��ی� م اصــــ ــ��� ال��$ج وت�ه� م�ل تHال�G تAــــ
 ال�ع�ات و]�ائلها، وeج�اءات ح�ا@ة ال��ة، وهي تHال�G قابلة لل�Lاس. 

   :خالل ال$9ـــــــغ�ل Gال�Hــ�انة  م�لت تHال�G الف�¹ وال�Lاس وتHال�G ت9ـــــــغ�ل وصـــــ
 ال�ع�ات ال�اصة ب$�.�3 األداء ال��ي. 

 اإلن$ــاج Cب���ــة تعقــ Gــال�Hمعــال�ــة ال�فــا@ـات وال$�ل¹ م�هــا    :ت Gــال�Hوت9ــــــــــــــ�ــل  ت
  وتHال�G إعادة ت�و��ها وتHال�G فO ال�ع�ات ال���ة.

  ثان�ًا: m&قًا لل�ورة ال�%اس��ة 

  ب���ة جار�ة: هي Gال�Hاشــــ�ة "ال��افع ت�تHال�G ت�¹ الف$�ة ال��اســــ�ة وعالق$ها م
 Cـت�رـ� Gـال�Hمعـال�ـة م�لـفات اإلنـ$اج وال$�ل¹ م�هـا، وت Gـال�Hمـ�ل ت Xقـق�ال$ي ت
العامل�3 "األن9ــــ)ة ال���ة وتHال�G ت9ــــغ�ل وصــــ�انة مع�ات ت�.ــــ�3 األداء ال��ي. 

  Gـال�Hد ت �� Gـال�H$ب في ـقائ�ـة ال غ�� عـادـ@ة ول3H و]عd م3 هـ1ه ال$Hـال�G ت
 مع¥�ها @�Aف �$Hال�G عاد@ة. 

  ال��افع" µ�ــ�ال�ة: وهي تHال�G ت�ت ــ$قل  ال$يتHال�G ب���ة رأســـــ ــ$$�ق¯ في ال�.ـــــ ســـــ
ــ�3 �فاءتها، م�ل ت���C فالت�  ̀�ادة ق�رة األصــــــــــ ل ال�$علقة "األداء ال��ي وت�.ــــــــ ل

  ل��ع ال��لفات الYارة وeن9اء م�)ات ل�عال�ة ال��اه في ال�.$قل. 

  لtًا: m&قًا ل��J&اتها  ثا

  أضــ�ار CتHال�G إلرضــاء ال�.ــ$هلO: م�ل تHال�G اخ$�ار خامات صــ�ا��ة ال ت.ــ
 �.$هلO، أو تHال�G ال$���9.لل

 اج$�ا��ة Gال�Hعلى ســـــــــ�عة ال9ـــــــــ��ة في ال.ـــــــــ ق   :ت Åفا�وهي تHال�G ت��ث لل
̀�� م3 ال�.ـــــ$����3 وحفا¢ًا على ق�رتها ال$�اف.ـــــ�ة،   كAـــــ�@قة لل��ة، وذلO ج1"ا لل�

�اكهـا في ال�8ت��ات ال���ـة و�ـ1لـO $م�ـل تHـال�G ال�امج ال$�ـ1ی��ـة، وتHـال�G إشــــــــــــــ
 �ة. تHال�G عالج العامل�3 ن$��ة ألض�ار ال$ل ث ال��ي داخل ال�9 
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   اف¥ة�ــ��عات لل� ــ عًا للق ان�3 وال$9ــــ تHال�G قان ن�ة: وهي ال$Hال�G ال$ي ت�ف¯ خYــــ
  Gـال�Hـة وت��على ال��ـة م�ـل تHـال�G معـال�ـة ال�فـا@ـات وم�ع االن�عـاثـات ال�ل ثـة لل

 ق.� األم3 ال�Aاعي وe±فاء ال��ائ¯. 

  را�عًا: m&قًا ل���عIها  

 3 _�ا��@ Gال�Hب���ة مل� ســـــة: وهي ت Gال�Hســـــها وت¥ه� في ال$ق��� ال�الي، م�ل ت
 تHال�G معال�ة ال�فا@ات وم�اه ال�Aف. 

 ب���ة غ�� مل� ســــــــة Gال�Hاســــــــها و¢ه رها في ال$قار��   :ت�_ CــــــــعA@ Gال�Hوهي ت
ال�ال�ة م�ل العق ]ات واألضــــ�ار ال�$علقة "ال�Aــــ�ر ال)�عي، وه1ه ال$Hال�G ت�$اج  

 إلى ت) �� ال�Lاس ال��اسي. 

    إلل�ام في ت���قهاخامJًا: m&قا ل

  ̀ام �قًا لق�ارات ســـــ�اد@ة وق ان�3 م ضـــــ عة، م�ل تHال�G االل$± Òمة: وذل تHال�G مل
 "ال�� األقAى ل�.�ة ال$ل ث ال��ي. 

   Gال�Hــ��ة ± ا��ة، م�ل ت ̀مة: وهي تHال�G اخ$�ار�ة ت$��لها ال9ــــــــــ تHال�G غ�� مل
 ال�قا"ة اإلضا°�ة لل$ل ث ال��ي. 

  ال��اس ال�%اس�ي للI~ال�{ ال���kة  2/2

  مع�قات ال��اس ال�%اس�ي للI~ال�{ ال���kة  2/2/1

 3 أه�ها:ت اجه ع�ل�ة _�اس ال$Hال�G ال���ة الع�ی� م3 ال�ع قات لعل م        

  (Zeng et al., 2019; Basuki&Irwanda,2018) 

ال��$�ع -  �@ع$ ح�ـــــ<   µ��ال� ال9ــــــــــــــ��ـــــة وال��$�ع  ب�3  ال��ي  ال عي  اخ$الف 
ال$Hال�G ال���ة "��ا"ة اآلثار الYــارة ال$ي تقع عل�ه ن$اج م�ارســة ال9ــ��ة ل�9ــا±ها 
االق$Aــادc، وه�ا ت�ز صــع ]ة ت� �ل األضــ�ار إلى صــ رة ���ة نق�@ة، ث� ت� �ل 

9ــــــــــ��ة، أما ال9ــــــــــ��ة ف$ع$� أنها ت$��ل ه1ه ال$Hلفة ال�ارج�ة إلى تHلفة ت$��لها ال
  .cادA$االق Àء على عائ� ال�9اCه1ه األض�ار "ف�ض م3 الق ان�3، وهي ت��ل ع  

ــ�ة  - ت�ج�ة األضـــــ�ار ال���ة إلى صـــــ رة ���ة ف��ًال أضـــــ�ار ال$ل ث ال��ي في صــ
ال أنه م3 الAــعC  ااإلن.ــان وعلى ال�غ� م3 اع$�ارها م3 أه� صــ ر ال$Hلفة ال���ة  

 �$ها إلى ص رة ���ة و_�اسها. ت�ج

ــ�ر  - ــعC ت��ی� مAــ ــ�ر واألث� ذاته ف��ًال ق� @Aــ ــC الYــ ــع ]ة ال�]µ ب�3 م.ــ صــ
األضــ�ار ال$ي تAــ�C ال��ات وال�� ان و�1لO ق� ت�ع� ال�.ــافة ب�3 مAــ�ر الYـ�ر  

 وال��ان الc1 ح�ث °�ه ال�Yر م�ل تل ث اله اء ن$��ة األدخ�ة. 
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ــاد@ة لل9ــــــــ��ة، إذ أن اله�ف   تعارض _�اس ال$Hال�G ال���ة مع- األه�اف االق$Aــــــ
األســاســي ألc وح�ة اق$Aــاد@ة ه  تع¥�� أر]احها، و]ال$الي هي تفYــل أن تق$Aــ� 

.µاإلن$اج�ة فق Gال�H$ال�فها على الHت 

قAـ ر ال�عای�� ال��اسـ�ة ال�اصـة "ال�Lاس ال��اسـي لل$Hال�G ال���ة، ح�< ال -
Gال�H$ة لل� ال���ة.  ت ج� معال�ات م�اس�ة واض

ال$ق�ی� ال9ــــــــــــ�Aــــــــــــي لل$Hال�G ال���ة، ح�< ی$�خل ال��� ال9ــــــــــــ�Aــــــــــــي وع�م  -
ال� ضـــــ ��ة ع�� تق�ی� _��ة اآلثار ال���ة، للع�ل�ات ال�8ث�ة على أصـــــ ل ال9ـــــ��ة  

̀اماتها   ص ر ���ة.  إلى  وت� �لهاوال$

أن _�اس وتق��� األداء "Aـــــــــــــفة عامة داخل ال9ـــــــــــــ��ة ی$� م3 خالل    وت�u ال&احtة
ـنة تHـال�G هـ1ا األداء مع مـا @9ــــــــــــــ$¯ مـ�ه م3 مـ�افع وـ]الـ$الي ی$� ال��� على مـ�- �ـفاءة مـقار 

األداء وه  ما @¥ه� في ص رة ���ة م3 خالل ن$ائج األع�ال. إال أن األم� @�$لف في حالة  
ــادc، ح�ـ< @� ن م3  _�ـاس تHـال�G األداء ال��ي وال$ي ت�$لف ع3 تHـال�G األداء االق$Aــــــــــــ

عل�$ها و�فاءتها ".ــــــــC صــــــــع ]ة ال�قابلة ب��ها و]�3 ال��افع ال�$�ت�ة الAــــــــعC ال��� على فا
  عل�ها. 

  �mق ال��اس ال�%اس�ي للI~ال�{ ال���kة  2/2/2

 تقاس الI~ال�{ ال���kة ��ایلى:
Basuki&Irwanda,2018;Pirmana&Tukker,2021) (  

األســــــــعار  ال�Lاس ال�Hي وه  م��ود االســــــــ$��ام في حالة ال��اســــــــ�ة ال���ة ألن -
  تH ن غ�� م$احة و]ال$الي @ع$�� على االس$قAاء و ال$ق��� ال�یل.

 ال�Lاس غ�� ال�Hي و��9ل ع�ة ±�ق ف���ة وهي:  -

  ة اإلن.ـان��ة لل$ل ث م�ًال ±�قا ل��� تأث��ها على صـأن ی$� ت�ت�C الع�اصـ� ال�.ـ
��ثه @ c1ة ب�3 ال$ل ث واألث� ال� وه  @ع$�� على وج د عالقة س

  ـ�ة�أن ی$� ت�ـ�ـی� ح�� االن��اف ع3 ال�عـای�� الـقان نـ�ة ل$�ـ�ـی� ح�� الـ$أث�� على ال
  °�� ن ه�اك م�حل$�3 لل�قارنة:

  $Hال�G ال���ة للف$�ة ال�ال�ة "الف$�ات ال.ا"قة. مقارنة ال -أ

مـقارـنة ال$Hـال�G الفعلـ�ة ال��ـ�ة ـ"ال$Hـال�G ال� ـ�ارـ�ة لل$Hـال�G ال��ـ�ة ف��ًال ی$� ت�ـ�ـی�  -ب
ال��Hـات ال�.ــــــــــــــ� ح بهـا الن�عـاث ع�ـاصــــــــــــــ� ال$ل ث و��م` لهـا ك ث م ت� ت$�ـ�د 
ال��Hات الفعل�ة لع�اصـ� ال$ل ث  ك ث ف ث� ت$��د ع�اصـ� ال$ل ث غ�� ال�.ـ� ح 

̀ائ� لل$ل ث وت�.C ��ا یلي: بها إلزال$ها و��م` لها ك ث غ و   تع�ف "الق�ر ال

 2ك ث م –ك ث غ = ك ث ف 
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  ن ه�اك Hــ��ة م�ًال �ان ت ــا"ة ال$ي تل�¯ "العامل�3 في ال9ـ ت��ی� مع�ل ت�Hار اإلصـ
 إصا"ة لHل ع�د م3 ساعات الع�ل ال���دة  20

أنه في ���� م3 األح ال ق� @� ن م3 األفYـل االع$�اد على ال�Lاس   وت�u ال&احtة
ل�Hي وغ�� ال�Hي مـعًا ل$ ف�� ال�عل ـمات ال$ي تع�� واقع األداء ال��ي لل9ــــــــــــــ��ة  ا

  ��ح�ــ< تع�� ال�عل مــات ال��Hــة ن$ــائج _�ــاس الع�ل�ــات ال���ــة وال$ي @��3 ال$ع
ع�هـا "Aــــــــــــــ رة نقـ�@ـة أمـا ال�عل مـات ال صــــــــــــــ�ºـة أو غ�� ال��Hـة ف$ع� ع3 تـأث�� 

  .الع�ل�ات ال$ي ال @��3 _�اسها في ص رة ���ة

  ال���kة   �عل�ماتاإلف�اح ال�%اس�ي لل 2/3

ع3 ال�عل مات ال�$علقة "األن9ـ)ة   اإفAـاح ه اإلفAـاح ع3 ال�عل مات ال���ة  �@ع
ال���ة لل9ـ��ة م3 خالل ال$قار�� ال�ور�ة واإل@Yـاحات، م�ا @��3 م.ـ$��مي الق ائ� م3 تق��� 

ال$ي تع�� ت�عات األن9ـــــــــــــ)ة ال�عل مات  ی ضـــــــــــــحc أاألداء ال��ي لل9ـــــــــــــ��ة وات�اذ الق�ار 
االق$Aــــاد@ة لل9ــــ��ة على ال��ة ال���)ة ل$ ضــــ�ح م�- م.ــــاه�ة ال9ــــ��ة في ت�.ــــ�3 ال��ة 

ها Oshiole)وال.ـــــــــ�اســـــــــات ال�.ـــــــــ$��مة م3 جانها لل�� م3 األضـــــــــ�ار ال���ة ال$ي ت.ـــــــــ
etal.,2020; Agyemang etal.,2021) 

  أسال�� الع�ض واإلف�اح عz الI~ال�{ ال���kة 2/3/1

  )Sutantoputra etal.,2012 Oshiole etal.,2020 (@��3 االفAاح ع�ها م3 خالل:

ح.ــــــا"ات م.ــــــ$قلة داخل الق ائ� ال�ال�ة ال.ــــــ� �ة ل� د ال$Hال�G ال���ة ت��ل تHال�G معال�ة -
ت ال��ـ�ة مـ�ل إی�ادات إعـادة ـت�و��  ال�ـفاـ@ات وتHـال�G ح�ـاـ@ة ال�ـ�ة م3 ال$ل ث، و�ـ1ـلO اإلی�ادا

ال��لفــات. أمــا ال�الح¥ــات ال صــــــــــــــ�ºــة ع3 ال$Hــال�G واإلی�ادات ال���ــة فال ت¥ه� في م3$ 
  الق ائ� ال�ال�ة وeن�ا في اإل@Yاحات ال��فقة "الق ائ� ال�ال�ة. 

ح.ا"ات لألداء ال��ي في تق��� س� c م�فAل و�¥ه� في ه1ا ال$ق��� ع�د م3 ال�عل مات    -
ال�$علقة "األداء ال��ي م�ل األصــــــ ل ال�اب$ة ال���ة ال$ي ت� شــــــ�اءها خالل العام ال�الي،  
ــ�د،   ̀ام ال��ي لل9ــــــ��ة "الق ان�3 وال$9ــــــ��عات في ه1ا الAــــ وال$Hال�G ال���ة، وم�- االل$
و]� د ال$ـHال�G ال��ـ�ة ال�ـار�ة. وفي ه1ا ال.ـــــــــــــــ�اق أشــــــــــــــار م�ل� مـعای�� ال��ـاســــــــــــــ�ة  

  وهي: إلى ال� د ال���ة ال اجC اإلفAاح ع�ها FASB 2009,ال�ال�ة

  .ي��  معل مات ع3 اإلج�اءات ال��اس�ة ال�$علقة "األداء ال

  .ة���  معل مات ع3 اإلج�اءات واألن9)ة ال

  .ة���̀امات ال   معل مات ع3 األص ل واالل$

  :أر]عة أن اع لل�.ا"ات ال���ة 2010عام   INTOSAI تك�ا أص�ر 

 ة. ح.ا"ات أص ل ا� �  ل� ارد ال)

  .ح.ا"ات نق�@ة وح.ا"ات ع�ض�ة  
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 .ح.ا"ات ب���ة مع�لة على م.$ - ال�ولة  

 .لل$ل ث وال� اد cح.ا"ات ال$�ف¯ ال�اد  

  أه��ة اإلف�اح عz ال�عل�مات ال���kة 2/3/2

 C.$�@ (Agyemang etal .,2021; Oshiole etal.,2020) االفAاح األه��ة ال$ال�ة :

  @ع� انع�اس ل ضع ال��9ة ودورها في ال��$�ع "ال$ق��� ع3 تHال�فها ال���ة  -

̀ام "الYغ À ال��$� �ة والقان ن�ة ل$)�¯ الق ان�3 ال�اصة "��ا@ة ال��ة.  -   االل$

رفع شـــــــأن مه�ة ال��اســـــــ�ة "االه$�ام "أســـــــال�C ال�Lاس واإلفAـــــــاح ع3 ن ��ة م�$لفة م3   -
  ل$ل ث وغ��ها م3 ال�عل مات ال���ة. ال�عل مات ال�$علقة "أض�ار ا

ت) �� معای�� الع�ض واإلفAـــــاح م3 ح�< ال9ـــــ�ل وال�Yـــــ� ن لHي ت9ـــــ�ل األداء ال��ي   -
  لل��9ات. 

-  ��ــ� ل�اتها ال ــ��ة "�.ـ ̀ام ال9ـ ــ3 م3 �تق��� م�- ال$ ــ$��مي الق ائ� ال�ال�ة م�ا @�.ـ ة أمام م.ـ
  ص رتها ل�- ه1ه األ±�اف. 

ــادة في حالة  أن اإلفAــــاح ع3 ال�عل م  - ــائل اإلعالم ال�Yــ ات ال���ة @.ــــه� في م اجهة وســ
 cارث م�ا ی8د Hال Oــ��ة في وق ع تل ــاه�ة ال9ــــــ وق ع � ارث ب���ة ، و ال$أك�� "ع�م م.ــــــ

  إلى ب�اء عالقات أفYل ب�3 ال��9ة وف�ات ال��$�ع

أن اإلفAـــــــــاح ع3 ال$Hال�G ال���ة في صـــــــــ رة م�فAـــــــــلة في الق ائ�  وت�u ال&احtة  
̀اـی�ة لل�عل مـات ال�$علقـة ـ"ال��ـة م3 جـاـنC م.ــــــــــــــ$�ـ�مي الق ائ�    ال�ـال�ـة تل�ـة لالح$�ـاجـات ال�$

ال�ال�ة @.ـــــــ�ح له� "�Lاس م�افعها وم3 ث� ت�شـــــــ�� ق�اراته� االق$Aـــــــاد@ة إلى األفYـــــــل و���3  
̀ها ال�الي ســ ءا   الق ل أن اإلفAــاح ال��ي ی�ع�� أث�ه إ@�اب�ا على ن$ائج أع�ال ال9ــ��ة وم��

  لق��A أو ال) �ل.     في ال��- ا

2/4 �kمات ال�����ة في اإلف�اح عz الI~ال�{ وال�عل��iIات الkةدور اله� 

ح¥ي �ـل بـ�� م3 ب� د ال�عل مـات ال��ـ�ة على اه$�ـام العـ�ـی� م3 ال��¥�ـات ال�ه�ـ�ة 
القــــان ن��3    3�لل��ــــاســــــــــــــ الــــ�ول�ــــة، وال�عهــــ� األم���ي  ال��ــــاســــــــــــــ�ــــة  م�ــــل م�ل� معــــای�� 

AICPA,1997;FASB,1990;IASB,2010;UN,2002  

 :ة���    رس�لة ال$Hال�G ال

�  1990عـام    FASBة ال�ـالـ�ة  ب�ز االه$�ـام بهـا م3 قـل م�ل� معـای�� ال��ـاســـــــــــــــ
ح�< اع$� أن ال$Hال�G ال$ي ت�فقها ال��9ة في م�ال ال��اف¥ة على ال��ة م3 ال$ل ث تعالج 
ــ$�دة إذا ت�تC على إنفاقها ز�ادة  ــ�ال�ة م.ــ ــ�وفات رأســ ــ�وفات، ��ا @��3 اع$�ارها ��Aــ ك�Aــ
الع�� اإلن$ـاجي لألصـــــــــــــــل أو إذا ت�تـC على إنفـاقهـا ال�ـ� م3 األضــــــــــــــ�ار ال���ـة ال�ـال�ـة أو 

ــ$قل�ة ــار ال� �ار ال�ولي  ال�.ــــ ــأن    16. وق� أشــــ ــ$��مة في ه1ا ال9ــــ إلى اع$�ار ال�ع�ات ال�.ــــ
كأصــــل إذا أم�3 تق�ی� تHلف$ه وeذا ت�تC على ح�ازته ح�وث ت�ف¯ م.ــــ$قلي. وأشــــار ال� �ار 
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إلى ضــ�ورة اإلفAــاح ع3 أســ� ال�Lاس ال�.ــ$��مة ل$��ی� _��ة األصــل و±�ق  االســ$هالك 
  والع�� اإلن$اجي له.  

  ̀$ل�ة:االل    امات ال���ة ال�.$ق

ــ�3 القان ن��3   عام    96-1م �ار رق�    AICPAأصــــــــ�ر ال�عه� األم���ي لل��اســــــ
̀اماتل�عال�ة1997 ال���ة وأك� ال� �ار على أه��ة دور مه�ة ال��اســـــ�ة وال��اجعة  فى    االل$

̀ان�ة  �افة ا ألصــــــ ل  اع�اد ال$قار�� ال���ة ،ك�ا أشــــــار ال� �ار الى ضــــــ�ورة أن ت$Yــــــ�3 ال��
̀امات ال���ة   ت$Yــــ�3 قائ�ة ال�خل ال�Aــــ�وفات ال���ة خالل  ال�اب$ة  ال�$علقة "�عال�ة االل$

̀امات ع3 أح�اث ســـــا"قة   37وق� ع�ف ال� �ار ال�ولي  .الف$�ة   ̀امات ال�.ـــــ$قل�ة "أنها ال$ االل$
ر  ول3H ق� @� ن م3 الAــــــعC االع$�اف بها حال�ًا ".ــــــC أنه ق� ال ت$)لC ت�ف¯ نق�c صــــــاد 

̀ام حـال�ـًا.وقـ� حـ�د ال� �ـار ال$Hـال�G ال��ـاشــــــــــــــ�ة   لل� ارد أو قـ� ال @��3 _�ـاس _��ـة هـ1ا االل$
ل�عال�ة ال$ل ث ال��ي في أتعاب االســ$9ــارات القان ن�ة ال�اصــة "ال� قف القان ني ال�اتج ع3  
ــة ال�ـ�و- الالزمـة ل$�ـ�ـی�  إحـ�اث ال$ل ث وأتعـاب الـقائ��3 على ت�¥�G ال� قع وأتعـاب دراســــــــــــ

  �ق معال�ة ال$ل ث، ونفقات ش�اء وتأج�� ال�ع�ات الالزمة ل$�ف�1 خ)ة معال�ة ال$ل ث.±

 ة للف$�ات ال.ا"قة���  :  ال$Hال�G ال

) "أنه @�C على ال9ـــــ��ة تAـــــ��ح ال�)أ  8ی�¹ ال� �ار ال��اســـــي ال�ولي رق� (
�عة خ)أ ال�اص "الف$�ة ال.ــا"قة في ال�انات ال$ال�ة ال$ي ســ�فAــح ع�ها، وأن @فAــح  ع3 ±

�ه. ��Aالف$�ة ال.ا"قة وما ت� ت  

 : ة���    اإلفAاح ع3 ال�عل مات ال

ــارت األم� ال�$��ة عام   ــاح ع3 ال�عل مات ال���ة االت�ة   2002أشــــ "أن ی$� اإلفAــــ
ــ� �ة.  ــ�ةفي ال$قار�� ال.ـ ــات ال���ة ل "ال�.ـ ــ�اسـ ــاح ع3 ال.ـ ــفي: الب� م3 اإلفAـ ــاح ال صـ إلفAـ

̀ام "الق ان�3 وال$9ـ��عات، وال� قف  ال�$�عة وما ت�تC عل�ها م3  ت�.ـ�3 في األداء، وم�- االل$
ــا@ا ال���ة، وما ت$�1ه ال9ـــــــ��ة م3 إج�اءات ل��ا@ة ال��ة،  القان ني لل9ـــــــ��ة في م�ال القYـــــ

9ــــــ�ل �وال$Hال�G ال�$�ت�ة على ال$9ــــــغ�ل، وال$Hال�G ال�أســــــ�ال�ة. أما ع3 اإلفAــــــاح ال�Hي: °
̀امات وال��AAات     .ال�$علقة "األن9)ة ال���ة األص ل واالل$

ــ اء  أنه و  ت�� ال&احtة  ــاح ع3 ال�عل مات ال���ة ســـ ]ال�غ� م3 أه��ة وم�افع اإلفAـــ
"ال�.ــ�ة لل�.ــ$��� أو لل9ــ��ة ذاتها إال أن ه�اك الع�ی� م3 ال�راســات ال$ي أشــارت إلى قAــ ر  
اإلفAـاح ع3 ال�عل مات ال���ة ح�< حاولX "عd ه1ه ال�راسـات تق�@� أسـ�اب له1ا اإلح�ام 

خ� أســــ�ا"ًا م��دة ل1لO ولعل م3 ه1ه األســــ�اب � ن ع3 اإلفAــــاح، ب���ا ل� @ق�م ال�عd اآل
̀م "ال�.ـ�ة لل9ـ��ات ح�< أن اإلفAـاح ع3 ال�عل مات ال���ة  ه1ا ال� ع م3 اإلفAـاح غ�� مل
ــاح االخ$�ارc "��ا"ة تق�@�  ــاحًا اخ$�ار�ًا ح�< @ع$� اإلفAـ و]ال�غ� م3 أه��$ه إال أنه @ع� إفAـ

̀�� ع3 ال�$)ل�ات القا ــا°�ة ت ــ��ات ل$�ق�¯  ل�عل مات إضـ ن ن�ة، و�$� ذلO ± ا��ة م3 قل ال9ـ
االســـ$فادة الHاملة ل�.ـــ$��مي الق ائ� ال�ال�ة، أc أن ال�عل مات ال���ة ی$� اإلفAـــاح ع�ها م3 
̀ام عل�ها.و�8د- ت�ك ال�اب مف$ حًا لل9ــ��ات في ه1ا   جانC ال9ــ��ات "��d إرادتها دون�ًا إل
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ــاح   ــ�د إلى اح�ام ال���H م�ها ع3 اإلفAـ ــX الAـ ع3 ه1ا ال� ع م3 ال�عل مات وه  ما تع�ضـ
  له ال���H م3 ال�راسات نع�ض أه�ها °��ا یلي: 

  سا�قةدراسات  2/5

حاولX ع�د م3 ال�راســـــــــات وال$ى أج��X فى ب��ات م�$لفة "�< م�- اه$�ام ال9ـــــــــ��ات فى  
ــ�ة ال���ة ،وم�- أه��ة ت اف� ق اع� ال�Lاس  ــاح ع3 معل مات ال��اســـــــــــ ه1ه ال��ات "االفAـــــــــــ

ــ�ل ال��ال   ̀مة فعلى ســـــــ �< اق$�اح م8شـــــــــ� 2008 ،مقل�حاولX دراســـــــــة واالفAـــــــــاح ال�ل"
لإلفAـــــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة وذلO "ال$���` على م9ـــــ�لة ال$ل ث ال��ي ل$��ی� 
ــة على عـ�د م3  ــة ال�ـالـ�ة وـق� أج�ـ�X اـل�راســــــــــــ أه��ـ$ه وق ـله م3 قـل العـامل�3 في ال رصــــــــــــ

األوراق ال�ال�ة ال�Aـــــ��ة وأشـــــارت ن$ائج ال�راســـــة إلى ع�م االه$�ام م3 ال9ـــــ��ات في ســـــ ق  
أن الع�د  ،و  جانC ع�د ��� م3 ال9ـــــــ��ات ع3 اإلفAـــــــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة

ــاح ف�ها "ع�م  ــ� اإلفAـــــ ــاح ع3 ال�عل مات ال���ة ی$.ـــــ ̀م "اإلفAـــــ ــ��ات ال$ي تل$ ال���ود لل9ـــــ
̀مة م3 جانC ال$9ــــ��عات  أوصــــX ال�را،وق�  ال� دة وع�م ال�قة ســــة "Yــــ�ورة ت اف� الق اع� ال�ل

وال$ي    2010 ،ق��فة دراسـة  ه ما أك�تهو وال� ك ال$�ار�ة "اإلفAـاح ع3 ال�عل مات ال���ة. 
أج��X على ع�د م3 ال9ـــــــــ��ات الل��ة العاملة في م�ال االســـــــــ��X فق� ه�فX إلى دراســـــــــة 

"األن9ــــــــ)ة ال���ة في ه1ه ال9ــــــــ��ات  م.ــــــــ$ - اإلفAــــــــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال�$علقة
وأ¢ه�ت ال�$ائج أنه ال ت ج� ق اع� لل�Lاس واإلفAــــاح ع3 األن9ــــ)ة ال���ة في ه1ه ال9ــــ��ات 
وف.ـ�ت ال�راسـة ذلO "ع�م وج د ال�عای�� ال��اسـ�ة ال�ع��ة "األداء ال��ي لل9ـ��ات وأن ع�م  

ضــعف األداء ال��ي في ال9ــ��ات وج د الق اع� ال�ع��ة "األن9ــ)ة ال���ة ه  الc1 ســاه� في  
̀ام م3 قل الق ان�3 وال$9ـــــ��عات، وأن @� ن  وق� أوصـــــX ال�راســـــة "Yـــــ�ورة إدخال "عd اإلل
ــاحـات ال�$��ـة ال��فقـة ـ"الق ائ� ال�ـالـ�ة   ــاح ع3 ال�عل مـات ال���ـة م3 خالل اإل@Yــــــــــــ اإلفAــــــــــــ

ت)�¯  والIى درســــــــ� أث�  2010    ،خ���  دراســــــــــــةمع ذلO   اتفقXوتقار�� م�ل� اإلدارة. 
آل�ات ح ��ة ال9ـــــــــ��ات م�ل ج دة ل�ان ال��اجعة وت9ـــــــــ��ل م�ل� اإلدارة على اإلفAـــــــــاح 
االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة، وذلO في ع�د م3 ال��9ات ال�ق��ة ب رصة األوراق ال�ال�ة  

3  إفAـــــاح ال9ـــــ��ة ع ح�< اع$�ت أن  ال�Aـــــ��ة، وق� أشـــــارت ال�راســـــة إلى ع�د م3 ال�$ائج 
̀امها "ال$9ــ��عات  @ع�  معل ماتها ال���ة  م8شــ�ًا "ال�.ــ�ة لل�.ــ$����3 ع3 مAــ�ا_�ة ال9ــ��ة وال$

ه�اك قAـــــــــ ر واضـــــــــح في اإلفAـــــــــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات  ��ا أك�ت على أن  ال���ة. 
̀مة في ه1ا الAـــ�د. أما ع3    ال���ة ن$��ة لقAـــ ر ال��¥�ات ال�ه��ة في اخ$�ار ت9ـــ��عات مل

ــ�راســـــــــــــــــات ا ــX  الـ ــ� أتفقـ فقـ ــة  ــائج  أ@Yـــــــــــــــــا  ألج��ـ ــ1ه ال�$ـ  & Oatesدراســـــــــــــــــة  ففى  مع هـ
Moradi,2016      X̀ام عــ�د  اســــــــــــــ$�ال�ــا    فيوال$ى أج��ــ �ــ< مــ�- ال$" Xم3   76وحــاولــ

ال�8ســـ.ـــات ال�� م�ة  "اإلفAـــاح ع3 ال�عل مات ال���ة، وق� صـــ�فX ال�راســـة ب�3 ال9ـــ��ات 
̀م "أداء أن9ـــــ)$ها ال���ة، ووج� أن   ع�د  ذات األداء ال��ي ال��تفع و]�3 ال9ـــــ��ات ال$ي ال تل$

ــ ر   م��ود م3 ــح ع3 معل ماتها ال���ة "Aــــ ــات ال�� م�ة تفAــــ ــ.ــــ ة دور�ة إال أن ه�اك ال�8ســــ
ــاه�ـX    أخ�عـ�د  فيقAــــــــــــــ ر في االه$�ـام "ـال�عل مـات ال���ـة   �� م3 ال9ــــــــــــــ��ـات. وســــــــــــ�

̀�� م3 الYـــــــ ء على اإلفAـــــــاح ال��ي عPolycarp,2019      3دراســـــــة  أ@Yـــــــا في إلقاء م
ــاء   ــ$قAـــــ ــ��� قائ�ة اســـــ ــ��ات واع$��ت على تAـــــ ال�عل مات ح�< أج��X على ع�د م3 ال9ـــــ
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الخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة داخل ه1ه ال9ـــــــ��ات. وأشـــــــارت ل$��ی� م.ـــــــ$ - اإلفAـــــــاح ا
ــاح ال��ي ع3  أال�$ائج إلى   ــ��عات ال�$علقة "اإلفAــــــــ ــ�ة وال$9ــــــــ ــ ر ال�عای�� ال��اســــــــ ن قAــــــــ

أن  و ال�عل مات ق� ســـــاه� في ان�فاض ح�� اإلفAـــــاح ال��ي "ال$قار�� ال�ال�ة له1ه ال9ـــــ��ات.
̀ة  ال9ــ��ات ال$ي ت$�$ع "�.ــ$ - عال م3 م�ارســة ا ألن9ــ)ة ال���ة واإلفAــاح ال��ي ت$�$ع "��

أنه م3 الYــــــ�ورc أن ته$� ال9ــــــ��ات "�ًال م3 األداء ك�ات�اف.ــــــ�ة عال�ة ع3 "اقي ال9ــــــ��ات.
̀ام ال�� مات ال9ــ��ات و ال��ي مع أداءها ال�الي على ح� ســ اء.   أوصــX ال�راســة "Yــ�ورة إل

  ال��$لفة "اإلفAاح ع3 معل ماتها ال���ة. 

لل9ـــــ��ات فق� تع�ضـــــX وال.ـــــ قى  قة ب�3 األداء ال��ى  وأث�ه على األداء ال�الى  ع3 العالأما 
 Xل ال��ال حاول�ــ ــات ل1لO فعلى ســــــ ــةع�د م3 ال�راســــــ    Saleh & zulkifli  2010,دراســــــ

ــ� ل�ة  ̀�ة. وق�   ع3 ال��ةف�¹ العالقة ب�3 ال�.ـ ــ��ات ال�ال� ــ��ات واألداء ال�الي في ال9ـ لل9ـ
شـ��ة صـ�ا��ة ناشـ�ة، وأشـارت ال�راسـة في ن$ائ�ها إلى وج د عالقة    200أج��X على ع�د  

ــ� ل�ة  ــ�ة وال�.ــــــ ، وأن اه$�ام  ت�اه ال��ةمع� �ة م ج�ة ب�3 األداء ال�الي في ال9ــــــــ��ات ال�اشــــــ
ــاح ع3 ال�عل مات ال���ة @ع�  ــ��ة ع3 اإلفAـ ــ��ة، ألنه @�ل¯ ال9ـ ــ$��ار�ة ال9ـ ــ�ًا على اسـ م8شـ

̀ة ت�اف.ــ�ة لها في ال.ــ ق   2012,دراســة أتفقX. وق�   م�ا ی8ث� أ@Yــا على اداءها ال.ــ قى  م�
Ghelli     ـــا �.ـــا"ق$ها ب�3 األداء المعY@العالقة أ >�ي ��ال�$ائج ال.ـــا"قة فق� ه�فX إلى "

ــ��ة و أداءها ال�الي، وأج��X على ع�د   ــ��ة    322لل9ـ أم����ة. ووج�ت عالقة م ج�ة ب�3 شـ
ــارت إلى أن زـ�ادة االه$�ـام  األداء االج$�ـاعي ال��ي لل9ــــــــــــــ��ـات وأداءهـا ال�ـالي، حـ�< أشــــــــــــ

ــ� ل�اتها ال ــ)ة ��"�.ـ ــ��، وأن ال$���` على األن9ـ ــ�3 أداءها في ال��- القAـ �ة ی8دc إلى ت�.ـ
̀ز   م3 ســـ�ع$ها ال.ـــ _�ةال���ة وال�ور االج$�اعي لل9ـــ��ة ی�ع� م3 وضـــعها االق$Aـــادc و�ع

ــ قى   ــة  م�ا ی�ع�� على اداءها ال.ــ ه�فX إلى    وال$ي 2015 ،  الع����. وه  ما أك�ته دراســ
�< أه��ة إفAـــــاح ال9ـــــ��ات ع3 معل ماتها ال���ة وانع�اســـــه على ق�ارات ال�.ـــــ$����3 وق�  "

شــــــــــــــ�ـ�ة صـــــــــــــــ�ا�ـ�ة ع�ا_ـ�ة، ووجـ�ت أن هـ�اك عالـقة م جـ�ة ب�3 أداء    20أج�ـ�X على عـ�د  
وأداءها االق$Aــادc، فHل�ا زادت م.ــاه�ة ال9ــ��ات في األن9ــ)ة ال���ة �ل�ا  ��ىال ال9ــ��ات

�- إلى أنه ق� @� ن م3 ال���3 الفAل  خت�.3 وضعها االق$Aادc، ��ا أشارت في ن$��ة أ
ب�3 ال$Hال�G ال���ة وال$Hال�G االق$Aـــــاد@ة إال أنه ال @��3 تق�ی� م.ـــــاه�ة ه1ه ال$Hال�G في  

ــة   العائ� ال��ي. ــ ر األداء ال��ي في ق)اع ال� ك   2016 ،م�iوروأك�ت دراســــــــ على قAــــــــ
ــة العالقة ب�3 األداء ال��ي واألداء ال�الي وذلO في ق)اع ال� ك وما  ح�< ه�فX الى دراســـــــــ
إذا �ان ه�اك أث� ل� دة اإلفAــــــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة على ج دة اإلفAــــــــاح على األداء 

$�اد على سل.لة زم��ة ل�راسة الق ائ� ال�ال�ة، و�1لO على م اقع  ال�الي في ال� ك وق� ت� االع
ال� ك على شــــــ��ات ال�عل مات، ووج�ت ال�راســــــة قAــــــ ر في األداء ال��ي واإلفAــــــاح ع�ه  
 O�ــاح ع3 ال�عل مات ال���ة وأداء ال وذلO "ال�غ� م3 وج د عالقة م ج�ة ب�3 ج دة اإلفAـــــــــ

  "اإلفAاح ع3 األن9)ة ال���ة و]A رة دور�ة. $�اماالهال�الي، ��ا أوصX ال�راسة "�Yورة 

 على أهمية االفصاح عن معلومات المحاسبة البيئية   Charl & Chris,2011دراسة  أك�ت
ب�3    وأثرها على أداء وســياســات الشــركة رغم أنها ذهبت فى اتجاه بحثي جديد حيث قارنت

اإلفAـاح االخ$�ارc لل9ـ��ات ع3 أن9ـ)$ها ال���ة في ال$قار�� ال.ـ� �ة واإلفAـاح في م اقعها 
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ــ�� وق�   ــ)$ها ال���ة على ال��- القAـــــــــ اإللH$�ون�ة على ال��- ال) �ل، وأث� ذلO على أن9ـــــــــ
أشــــــــارت ال�راســــــــة إلى أن ز�ادة حاجة ال��$�ع ال�ارجي لل�عل مات ال�$علقة "ال�9ــــــــاÀ ال��ي 

�ة @ع$� دافعًا لها على اإلفAـــاح االخ$�ارc له1ا ال� ع م3 ال�عل مات، ��ا أشـــارت إلى  لل9ـــ� 
أن إفAـــاح ال9ـــ��ات م3 خالل م اقعها اإللH$�ون�ة أو تقار��ها ال.ـــ� �ة ع3 معل ماتها ال���ة 

  و]ال�غ� م3 م��ودی$ه إال أنه ی8ث� إ@�ا"ًا على ال.�اسات العامة لل��9ة. 

ج��ع ال�$ائج   Hirigoyen & Poulain,2012دراسـة   عة ناقYـX  وفى ن$��ة غ�� م$ ق 
��فق�    ال.ـا"قة ع3 العالقة ال� ج�ة ب�3 االفAـاح ع3 األداء ال��ى واألداء ال�الى"X    العالقة

ب�3 األداء ال�الي لل9ــــــــ��ة م��ًال في العائ� على حق ق ال�الك والعائ� على األصــــــــ ل. و]�3 
̀ام ل��ىاألداء ا ــة  " م��ًال في االل$ ــ��ة وق� أج��X ال�راســـــــ ال��اف¥ة على ال��ة وال� ارد ال�9ـــــــ
̀ام "األن9ــــــ)ة ال���ة ال   329على   شــــــ��ة صــــــ�ا��ة في ف�ن.ــــــا وأشــــــارت ال�$ائج إلى أن االل$

ــ�ة، ح�<  ــ رة ع�.ــــــــ ــ��ات بل "الع�� ی$أث� "ه "Aــــــــ ــ�3 األداء ال�الي لل9ــــــــ ی8د- إلى ت�.ــــــــ
لل9ـ��ات تع� أ��اء تHال��ºة إضـا°�ة ال ت��ي مقابلها   ���ةال  أوضـ�X ال�راسـة أن ال�.ـ� ل�ات

̀�ادة أر]احها  ال��9ات أc م�افع و]ال$الي ت.عى اإلدارة إلى ت�d�º تHال�G األن9)ة ال���ة ل
 .وم�افأتها ال�A�9ة 

  : ت"ل# إلى ما یليبI%ل�ل ال&احtة لل�راسات الJا�قة 

ــاح ال9ــــــــ��ات ع3 معل ماتها ال���ة -1 م3 م�)ل¯ اق$�اعها "�.ــــــــ8ول�اتها    @ع$� إفAــــــ
̀امها "ال$9ــ��عات   االج$�ا��ة م8شــ�ًا "ال�.ــ�ة لل�.ــ$����3 ع3 مAــ�ا_�ة ال9ــ��ة وال$

  ال���ة. 

̀مة ب ¢�ف$ي ال�Lاس  -2 ه�اك قAـ ر في ال$9ـ��عات والق ان�3 واألن¥�ة ال��اسـ�ة ال�ل
 واإلفAاح ال��اسي ع3 األداء ال��ي. 

3- ��Hال Cــاح ع3  أن هـ�اك إح�ـام م3 جـاـن � م3 ال9ــــــــــــــ��ـات ع3 االه$�ـام ـ"اإلفAــــــــــــ
 ال�عل مات ال�$علقة "أدائها ال��ي. 

 : أن إح�ام ال��9ات ع3 االه$�ام "األن9)ة ال���ة واإلفAاح ع�ها ی�جع إلى -4

ع�م ال عي ال��ي وeلى اع$�ار تHلفة األن9ـ)ة ال���ة �أ��اء تHال��ºة إضـا°�ة    -
  ال ی$�تC عل�ها أ@ة م�افع اق$Aاد@ة. 

عـ�م ت�ـ�ـی� أن9ــــــــــــــ)ـة مع��ـة لألداء ال��ي، وعـ�م االه$�ـام ب$ قعـات األ±�اف   -
 ال��$لفة لل��$�ع. 

 ع�م وج د ح�A ل$Hال�G األن9)ة ال���ة -

 صع ]ة ال�Lاس ال�ق�c لل��افع ال���ة.   -

صــــــــــــــع ]ــة ال�Lــاس ال�Hي ل�عd ال$Hــال�G ال���ــة وم3 ث� ت�ج�$هــا إلى _��   -
 نق�@ة.
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̀ام "أن9ـ)$ها ال���ة واإلفAـاح   -5 إن ز�ادة ال عي ال��ي م3 جانC ال9ـ��ات ت�اه االل$
ــ�ة  ̀ة ت�اف.ـ ــ$��ار�$ها، ح�< أنه @�ل¯ لها م� ̀ها ال�الي وم�- اسـ ع�ها ی�ع� م3 م��

 � في س ق األع�ال. @���ها م3 ال.�)�ة على م.احة أك

̀ام "الق ان�3  -6 @فAــح ع�د م��ود م3 ال9ــ��ات ع3 األن9ــ)ة ال���ة م3 م�)ل¯ االل$
، و]ـال$ـالي ت$.ــــــــــــــ� معل مـاتهـا ال���ـة "عـ�م ت�ـاه ال��ـةول�� اق$�ـاعـًا "ـأه��ـة دورهـا  

 ال� دة. 

�< العالقة ب�3 األداء ال��ي لل9ـــــــ��ات  -7" Xن$ائج ال�راســـــــات ال$ي حاول XـــــــYت�اق
لها. فق� أشــارت "عd ال�راســات إلى وج د  وال.ــ قى  ح ع�ه واألداء ال�الي  واإلفAــا

̀ز م3 ��عالـقة إ@�ـابـ�ة ب��ه�ـا حـ�< أن اه$�ـام ال9ــــــــــــــ��ـات "�.ــــــــــــــ� لـ�اتهـا ال ـ�ة @ع
̀ة ت�اف.ـ�ة ت�علها م�ل ج1ب م3 قل ال�.ـ3����$  سـ�ع$ها ال.ـ _�ة، و�Yـ�G لها م�

cــــــــادA$ــــــــ3 م3 وضــــــــعها االق.�ال�عd اآلخ� م3 .ب���ا أشــــــــار وال.ــــــــ قى م�ا @
ــ�3 األداء ال�الي بل  ــ��ة ال ی8دc إلى ت�.ــــــ ̀ام ال��ي لل9ــــــ ــات إلى أن االل$ ال�راســــــ
"الع�� ق� ی8ث� "Aـــــ رة ع�.ـــــ�ة ح�< تع� ال�.ـــــ� ل�ات ال���ة هي أ��اء تHال��ºة  
إضا°�ة ال ت��ي مقابلها ال��9ات أ@ة م�افع، بل وق� ت�اول ال��9ات ت�d�º ه1ه 

ي على األر]اح وعلى الع ائ� ال� زعة. ال$Hال�G ل$أث��ها ال.ل 

ال$ى أج��X على ال�.ــــ$ - االقل��ى ب جه عام  ســــ اءال�راســــات ال.ــــا"قة    ل� ت$ع�ض -8
الى  دراســــــــــــة أث� االفAــــــــــــاح ع3 معل مات و فى ال��ة ال�Aــــــــــــ��ة ب جه خاص  أ

،ح�< اق$Aـ�ت ال�راسـات  على "�< وال.ـ قىال��اسـ�ة ال���ة على األداء ال�الى  
م�- أه��ة ه1ا االفAـاح وم�c االف$قار الى  ال$9ـ��عات وق اع� ال�Lاس واالفAـاح  

̀مة فى ه1ا ال9ــان .وم3  �< دراســة    ت�اول ال�اح�ة فىه�ا ال�ل�̀ء ال$الي م3 ال ال�
ــ��ات ت�ه��ا ــة ج�اء الا  ألداء ال�الي لل9ـ ̀ء الح¯ على  دراسـ م��ان�ة وت)��Lة فى ج

  �عل ماتالالعالقة ب�3 اإلفAـــــــــــاح ع3  ع�د م3 ال9ـــــــــــ��ات فى مAـــــــــــ� ل�راســـــــــــة  
  لل��9ات.وال. قى األن9)ة ال���ة واألداء ال�الي  ال��اس�ة ع3 

  تق��M األداء ال�الي في ال���اتال�&%$ الtال$ :

ــ�ة لألن9ــــ)ة ال$ي تق م بها ال9ــــ��ة  @ع� األداء  ــاســ ̀ة األســ ال�الي لل9ــــ��ات ه  ال���
  d�ºی$ــأتي م3 خالل ت� c1ــــــــــــــ�3 الع ائـ� والـ.�و�ع� ع�ــه "ـأنـه تع¥�� ال�$ــائج م3 خالل ت
ال$Hال�G ال$ي ت$��لها ال9ـــ��ة وتع¥�� اإلی�ادات ال$ي ت�Aـــل عل�ها.و�ع�ل األداء ال�الي في  

اف ال�ارج�ة لالس$��ار في ال��9ات ال$ي ت$.� م8ش�اتها ات�اه�3 فه  @ع� عامل ج1ب لأل±� 
ــاف أوجه   ــ�لة الك$9ــــــ ــ$ق�ار ع3 غ��ها، وم3 ناح�ة أخ�- @ع� األداء ال�الي وســــــ ال�ال�ة "االســــــ

�ها. ��Aاولة ت�  القA ر وال�ع قات ل�

     األداء ال�اليتق��M أه�اف  3/1

تق���ه ألر]اح   في  ت$�ع  ال�الي  األداء  أه��ة  على س�اد  أن  ق�رتها  وتق�ی�  ال��9ة 
ال�الي   اس$ق�ارها  م�-  على  ال$ع�ف  به�ف   Oوذل ال) �ل،  أو   ��Aالق األجل  في  ̀اماتها  ال$

   :وم.$ - ت) ر أن9)$ها و���3 ت��ی� أه�اف األداء ال�الي °��ا یلي
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)Lassala etal.,2021; Verma,2021(  

 -    Oق�¯ أه�افها داخل�ًا، و�1ل�_�اس م�- ن�اح ال9ــ��ة وم$ا"عة ن9ــا±ها به�ف ت
  ت ف�� ال�عل مات لHافة األ±�اف ال�ع��ة خارج ال��9ة. 

م$ا"عة م�- ت�ف�1 ال9ــــــــــ��ة أله�افها "�$ا"عة ت�ف�1 ال.ــــــــــ�اســــــــــات واأله�اف ±�قًا   -
ــ�قًا و�$� ذلO اع$�ادًا على ال�عل مات وال�انا ــ�� لل�)ة ال���دة م.ـــــ ت ال�$علقة ".ـــــ

 األداء

ت ف�� اإلحAــــاءات ع3 تق��� األداء في ال9ــــ��ات وتق�@�ها إلى ال�هات ال�قاب�ة    -
 ح$ى @���ها ال�$ا"عة ال9املة وال�ور�ة على األداء. 

�اتها  الت�اذ اإلج�اءات   -ت��ی� أوجه القAــ ر و االن��افات وت�ل�لها وت��ی� م.ــ
��ة ل$الف�ها م.$قًال.  ��A$ال 

� ث وال�راسـات ال�.ـ  -�$قل�ة م3 خالل ت ف�� ال�عل مات ع3 أداء ال9ـ��ة  @��م ال
 م�ا @�.3 م3 م.$ - األداء ال�.$قلي. 

 األداء ال�الي  ت%ل�ل س� أ 3/2

تعـ�دت اآلراء ال$ي اه$�ـX ب$�ـ�یـ� األســــــــــــــ� ال$ي @��3 ب�ـاء عل�هـا مقـارنـة األرقـام  
9ــــــــــــ��ات. فعلي ســــــــــــ�ل ال اردة "الق ائ� ال�ال�ة "غ��ها م3 األرقام به�ف تق��� األداء ال�الي لل

ال��ال أشـــارت "عd ال�راســـات إلى االع$�اد على أســـ� ال$ ق�X وال$Hلفة اإلن$اج�ة في _�اس 
األداء. ب���ا أشــــــــارت "عd ال��¥�ات ال�ه��ة م�ل ج� �ة ال��اســــــــ�ة األم����ة إلى أســــــــ� 

: ما یليالقابل�ة للفه� وال�ع� ع3 ال$��` وال�الئ�ة ول3H @��3 تق.ـــــــ�� أســـــــ� تق��� األداء إلى  
Gitman,2003) (Verma,2021;  

  �ی��ــC أنه @ع$�� على ت ــاس ال�¥�c ال�ابX: @ع� م3 أقل األســـــــ� دقة ".ـــــ األســـــ
_��ــة ثــاب$ــة تع�� م.ــــــــــــــ$ - أداء مق ل مع�3، و�$� ت)�قهــا في ج��ع ال¥�وف  

  ) 1:  2وعلى �افة ال��9ات م�ل اع$�ار ن.�ة ال$�اول (

   ̀م��ة: ی ف� ه1ا األساس أداة ج��ة لل�قا"ة وتق��� األداء م3 جانC  أساس ال.ل.لة ال
ال9ــ��ة م�ا @.ــه� في ت) �� أداءها، ح�< أنه @ع$�� على دراســة األداء في ف$�ات 
ســــــــــــا"قة ومقارن$ه مع األداء ال�الي ل$��ی� م ا±3 الق ة والYــــــــــــعف، إال أنه وعلى  
ــًا "ع�م ال�قة ألنه @ف�ض ث�ات ال���جات  ــ� أ@Yـ غ�ار األســـاس ال�¥�c ال�ابX ی$.ـ

 وع�م ت) رها أو ت�.��ها.

 ل ال$ق��� أســاس ال�ق)اع: @ع$�� ه1ا األســاس على مقارنة ال�.ــC ال�ال�ة لل9ــ��ة م
ــًا  مع ال�.ـــــــC ال�ال�ة لل9ـــــــ��ات األخ�- ال$ي تع�ل في نف� الق)اع، إال أنه أ@Yـــــ

 . $ها@عاب عل�ه ع�م ال�قة الخ$الف ال��9ات م3 ح�< ح��ها و±�عة أن9)
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   الي�"األداء ال��)µ م.ـــــــ�قا األســـــــاس ال� �ارc: وه  @ع$�� على مقارنة األداء ال
��ة الالزمة  ��م3 قل اإلدارة و]ال$الي ت��ی� االن��افات وات�اذ اإلج�اءات ال$Aــــــــــــ

Oل$الف�ها "ع� ذل. 

�قىم�ش�ات تق��M األداء ال�الي  3/3Jوال  

تع� م8ش�ات تق��� األداء ال�الي هي أدوات ���ة ل�Lاس أداء ال��9ة على م�- زم�ي 
م3   م�� عة  هي  و]ال$الي  األس�،  م3  "غ��ها  ال��ققة  ال�$ائج  "�قارنة  ت.�ح   >��" مع�3 
العالقات ال��اض�ة ت.$��µ م3 الق ائ� ال�ال�ة ومل�قاتها، وتH ن في ص رة ن.C أو ع�د م�ات.  

للفه� و]�Yورة وج دة عالقة ارت�اÀ ب�3 اله�ف م3 ال$�ل�ل و]��ها ألنها ت��م وت$.� "القابل�ة  
جهات داخل�ة م��لة في اإلدارة والعامل�3 وال�.اه��3 ��ا ت��م األ±�اف ال�ارج�ة م��لة في  

ال�الي:   ال$�ل�ل  م8ش�ات  أه�  وم3  وال�.3����$.   Grau,2012)  (Lassala  ال�� مة 
etal.,2021;   

: تع� ال�]��ة وتع¥�� ث�وة ال�.اه��3 "ال��9ات ه  اله�ف Profitability  م8ش� ال�]��ة-
األساسي لHافة األ±�اف ال�.$ف��ة، ح�< أنها ت��د ن$��ة أع�ال ال��9ة و�فاءة ال.�اسات 
والق�ارات االس$��ار�ة ال�$�1ة م3 اإلدارة العل�ا وته$� ن.C ال�]��ة "�Lاس ق�رة ال��9ة على  

ن9)$ها ال$9غ�ل�ة وتق.� إلى ن.C ت��L ر]��ة ال��9ة اس$�ادًا إلى ال��عات   ت ل�� األر]اح م3 أ
  ون.C ت��L ر]��ة ال��9ة اس$�ادًا إلى ح�� االس$��ارات ف�ها. 

ــ$��اراتها   :Leverage ratiosن.ـــــــC ال��ی ن�ة - وتع�ى م�- اع$�اد ال9ـــــــ��ة في ت� �ل اســـــ
على ال�ی ن م3 خالل االق$�اض وذلO ل$��C اس$��ام ال���H م3 رأس ال�ال "��< ی�$ج ع3  

 cأث� األر]اح أو ال�.ائ� على ال�.$���، وهي ت.�ى "ال�افعة ال�ال�ة أ ���Yت Oال�الءة  ذل
ت .ال$غ)�ـة وع�ـ�مـا ی$� اســــــــــــــ$�ـ�ام على األجـل ال) �ـل م3 خالل ¼��ـل رأس ال�ـال ومعـ�ال

ال�ی ن ")��قة ت�عل العائ� على االس$��ار أعلى م3  الفائ�ة ال��ت�)ة "ه @� ن وضع ال��9ة  
 سل��.

هي  و : Market ratiosن.ـــــC ال.ـــــ ق  أما األداء ال.ـــــ قى لل9ـــــ��ات °�ع� ع�ه م3 خالل  -
أداء ال9ــ��ة على أســعار م8شــ�ات ته� ح�لة األســه� وال�.ــ$����3 ال��تق�3 وهي ت��L تأث�� 

األســــه� العاد@ة في ال.ــــ ق اســــ$�ادًا إلى اله�ف العام لإلدارة وه  تع¥�� ث�وة ال�.ــــاه��3 ع3  
  ±��¯ تع¥�� ال��Lة ال. _�ة لل.ه�. 

عz أث� اإلف�اح االخ�Iار� عz معل�مات ت�����ة و دراسة م��ان�ة ال�&%$ ال�ا�ع :
�ق  ال�%اس&ة ال���kة على األداء ال�اليJا��ةلل���ات  ىوالiال�  

ــ ل إلى حقائ¯ ون$ائج ±��ة، بل  ــ�لة ما �ا°�ة لل صــــــ ــة ال�¥��ة ل�9ــــــ ال تع� ال�راســــــ
ــة م��ان�ة ــ�ورة ت����ها ب�راسـ ــ$ جC األم� ضـ ــة ق� ت$ف¯ أو ت�$لف وت)��Lة   @.ـ ، ه1ه ال�راسـ

على ع�د  ث� ت)��Lةم3 ه�ا أج�ت ال�اح�ة دراســــــــة م��ان�ة ،ســــــــ�ق$ها   ال$يمع الق اع� ال�¥��ة  
م3 ال9ــ��ات ال�.ــ�لة ب رصــة األوراق ال�ال�ة ال�Aــ��ة ل�راســة أث� اإلفAــاح االخ$�ارc ع3  

  به1ه ال��9ات.  وال. قى معل مات ال��اس�ة ال���ة على األداء ال�الي
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���kة على األداء ال�الى دراســـــة م��ان�ةعz أث� االف�ـــــاح عz معل�مات ال�%اســـــ&ة ال: أوأل
�قى  Jق��ةلل���ات وال�   في م�� .  ال

  ال���ان�ةال�راسة  ف�وض-1

̀م ال��9ات ال�ق��ة "ال رصة ال���Aة "�.8ل�اتها ال���ة.ت الف�ض األول:   ل$

  الف�ض ال�انى :تفAح ال��9ات  ال�ق��ة "ال رصة ال���Aة ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة.

ــ�ةال���ة الف�ض ال�ال< :ت ــاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســـــ  ج� عالقة مع� �ة ب�3 اإلفAـــــ
  ل��9ات، و���¯ م3 ه1ا الف�ض ال�ئ�.ي الف�وض الف���ة ال$ال�ة: لوال. قى واألداء ال�الي 

عالقـة مع� �ـة ب�3 اإلفAـــــــــــــــاح االخ$�ـارc ع3 معل مـات ال��ـاســــــــــــــ�ـة ال���ـة   ت جـ� -
  .وال�]��ة 

ة  �افع Aاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة والعالقة مع� �ة ب�3 اإلف ت ج� -
 �ة.�الال

ــ�ة ال���ة و  ت ج�  - ــاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســــــــ عالقة مع� �ة ب�3 اإلفAــــــــ
  .�ة�Aة ال. _ال

�ع ال�راسة -2Iم�  

ج��ع ال9ــــــــــــ��ات "ق)اعات م��دة وال��رجة "�8شــــــــــــ�   ت��ل م�$�ع ال�راســــــــــــة في
EGX70    قه فى مارس��< و ،وق� ت� اخ$�ار ال9ــــــ��ات  2009وال1- ب�أت)�ال��رجة  م�ل ال

  فى ه1ا ال�8ش� لألس�اب ال$ال�ة :

  .ال���Aةم3 أنµ9 ال��9ات فى س ق األوراق ال�ال�ة تع� ش��ة  ��L@70 ال�8ش� أداء-

وقع واالســـــ$��ارات ، و ال� ك وشـــــ��ات ال��مات ال�ال�ة وشـــــ��ات االتAـــــاالت  ت� اســـــ$�عاد -
شــــــــــــــ��ـة م3 ال�8شــــــــــــــ� ل$غ)ى عـ�دم3 الق)ـاعـات وهى ق)ـاع 31اخ$�ـار ال�ـاح�ـة على عـ�د  

والعقارات وم اد ال�اء واألغ1@ة وال�9ــــــــــ�و]ات  ة  ال��Hاو�ات و األســــــــــ��ة وال� اد األســــــــــاســــــــــ�
 >��وال��مات وال��$�ات ال�Aا��ة ،وهى الق)اعات األك�� م�اس�ة لل$)�¯ على م ض ع ال

لالفAــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة ومای�ت�µ بها م3 اثاروأضــــ�ار ب���ة وتHال��ºة    والc1 ی$ع�ض
  .ت . و°��ا یلي ح�A ع��ة ال��9ا "ال��9اتوال. قى وأث�ها على األداء ال�الى 

  ) 1ج�ول رق� (                                    

                                   >��  ال��9ات م�ل ال
 اسM ال���ة  م
1   O��$ال�� c�� .ال 
 م�� عة ±لعX مA)في القا"Yة  2
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 ح�ی� ع`  3
 ال�9_�ة لل�خان  4
5  �Aأع�ار م 
 ال�.اج ن ال�9ق� ن  6
 "ال� ه�ل` 7
 أب  ق�� لألس��ة  8
 س��c ���� لل$�و���او�ات   9
 م�ی�ة ن�A لإلس�ان وال$ع���   10
11  O@س د 
12 Xال��9ة الع�]�ة لإلس�� 
 م ]�   13
̀� ت ال�ع�ی�ة   14  اإلس���ر�ة لل
 ش��ة ج ل�ن ب��ام��ز بالزا  15
16 Xال. �� لألس�� 
 م�A لألل� ن� م   17
 جه��ة لل�Aاعات الغ1ائ�ة  18
 ش��ة ای�ی$ا لل�Aاعات الغ1ائ�ة  19
 ش��ة ای��  لل�Aاعات ال�وائ�ة  20
 م�� عة عام� القا"Yة  21
 م�A ال��ی� لإلس�ان وال$ع���   22
 القاه�ة لل�واج3  23
24  Xلالس�� �Aق�ا  –م 
 ال�3���A لإلس�ان  25
 القاه�ة لإلس�ان  26
̀� ت والAاب ن  27  القاه�ة لل
 الHابالت الHه�]ائ�ة ال���Aة  28
 ال���Aة ل�Aاعة ال�9ا وال�ل � ز  29
 اإلس�اع�ل�ة م�A لل�واج3   30
̀� ت ال�.$�لAة 31  .ش��ة ال

  أسل�ب ال�راسة ال���ان�ة  -3
اع$��ت ال�اح�ة في ال�راســـــة ال���ان�ة على �ل م3 قائ�ة االســـــ$قAـــــاء، وال�قابالت 

  ال�A�9ة وذلO ��ا یلي: 
ال��ی��3 ال�ال��3  مع�- الق ائ� ال�ال�ة و ع�د م3  إق$Aــــــــ�ت ال�راســــــــة ال���ان�ة على   -1

ــام ألنه� األك�� إ±العًا على   ــاء األق.ـ ــ�3 ورؤسـ ــاء م�ال� اإلدارات وال��اسـ ورؤسـ
  األداء ال�ـالي  –اور الـ�راســـــــــــــــة (ال�عل مـات ال���ـة  �ـ��ـة ال�$علقـة "�ق�ارات ال9ــــــــــــــ

) ، م�ا ی�ع�  ال صــــــــــــــ ل إلى ن$ائج أك�� دقة وم ضــــــــــــــ ��ة وذلO في  وال.ــــــــــــــ قى
�< وال��رجة "�8شــــــــ� ال9ــــــــ��ات �  200ت� ت ز�ع ع�د   ،وم3 ث�  EGX70م�ل ال

�< ،م�ل ا"ال9ــــــ��ة ق ائ� لألف�اد ال�ع���3    7الى  6"�$ ســــــµ  قائ�ة اســــــ$قAــــــاء  �  ل
  Oوق�  ســــ اءوذل ،Xة اإلن$�ن��ع3 ±��¯ ال��� اإللH$�وني أو على م اقعها على شــــ

 Xــاح�ــة، وعــ�د أخ� قــامــ�ت� تلقي عــ�د م3 ال�دود ع3 ±��¯ ال��ــ� اإللH$�وني لل
  "اس$�فائه ع3 ±��¯ ال�قابالت ال�A�9ة مع ال�.� ل�3 في ه1ه ال��9ات . 
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% تق���ــًا م3 إج�ــالي  c19,5 ح الي  قــائ�ــة أ  39على عــ�د    ال� ت$ل¯ ال�ــاح�ــة رد -2
 ح�� الق ائ� ال� زعة، وق� ی�جع ذلO إلى ضغ À الع�ل في ه1ه ال�هات. 

% م3 إج�الي ح�� الق ائ�  14,5قائ�ة أc ح الي    29قامX ال�اح�ة "اسـ$�عاد ع�د   -3
 ن$��ة ع�م اإلجا"ة ب ض ح على مع¥� األس�لة. 

قائ�ة    132و]ال$الي بلغ ع�د الق ائ� ال$ي @��3 إخYــاعها لل$�ل�ل اإلحAــائي ع�د   -4
 % تق���ًا م3 إج�الي ح�� الق ائ� ال� زعة. 66أc ح الي 

�<،   ةض األســــــــاســــــــ�و وق� ت� تAــــــــ��� قائ�ة االســــــــ$قAــــــــاء "��< ته�ف إلى اخ$�ار الف� �لل
  االس$قAاء إلى ثالثة م�اور أساس�ة وهي:ف�وض الف���ة، و]ال$الي ت� تق.�� قائ�ة الو 

̀ام ال��9ات ال�Aا��ة ال���Aة "�.� ل�اتها ال���ة.    ال�� ر األول: م�- ال$
  م�- إفAاح ال��9ات ال�Aا��ة ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة.  :ال�� ر ال�اني

ــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة على األداء ال�ال ــ قى    يال�� ر ال�ال<: أث� اإلفAــــ وال.ــــ
  لل��9ات.و���¯ م�ه ثالثة م�اور ف���ة وهي: 

  أث� اإلفAاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة على ال�]��ة.  -1
 أث� اإلفAاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة على ال�افعة ال�ال�ة. -2
 أث� اإلفAاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة على ال�Aة ال. _�ة   -3

  نIائج الI%ل�ل اإلح�ائي واخI&ار الف�وض   -4
  ت�ص�{ م"�جات ال�راسة ال���ان�ة  

�ر األول: ال�Iام ال���ات%��ل�اتها ال���kة الkJ�  .م%ل ال&%$ �

  ) 2ج�ول رق� (

̀ام ال��9ات   "�.� ل�اتها ال���ة  ال�ق��ة "ال رصة ال���Aة ال$
غير 

موافق 
  بشدة
(%) 

غير 
 موافق
(%) 

 (%) موافق (%) محايد
موافق 

  ة (%) بشد

 

0,76 23,48 1,52 59,19 15,15 
تحدد الشــركة مواصــفات المدخالت وبدائلهاالتي تســهم في حماية البيئة  -١

 وتقليل الفاقد
 تعتمد الشركة علي استخدام المعدات و االحهزة التى تقلل من تلوث البيئة-٢ 17,42 55,30 0,76 25,76 0,76

0,76 25,76 0,76 55,30 17,42 
ــتخدام االمثل  -٣ ــركة برامج تدريبية للعاملين لتقليل الفاقد و االســ تعتمد الشــ

 للموارد البيئية

1,52 23,48 3,03 53,03 18,94 
ــائل التخلص من النفايات و اعادة تدويرهابطريقة -٤ ــركة وسـ ــتخدم الشـ تسـ

 علمية
 فالتر لمنع المخلفات الضارةتقوم الشركة بتركيب -٥ 18,18 53,79 3,03 23,48 1,52
 تستخدم الشركة محطات لمعالجة المياه في المستقبل-٦ 15,91 46,97 4,55 28,03 4,55
 تستخدم الشركة خامات صناعية ال تسبب اضرار للمستهلك -٧  17,56 43,51 7,63 28,24 3,05

9,85 37,88 9,09 28,03 15,91 
ــرـكة اتـفاقـيات وبرامج  -٨ تـحذيرـيةللحـفاظ علي البيـئة حـفاـظا علي تطبق الشــ

  سمعتها السوقية كصديقة للبيئة
  تشترك الشركة في المؤتمرات البيئية-٩ 13,64 29,55 10,61 31,82 14,39

6,06 28,03 9,19 40,91 15,91 
تتحمل الشــــركة تكاليف عالج العاملين في حالة تضــــررهم من التلوث  -١٠

  البيئى داخل الشركة

9,85 30,30 12,12 30,30 17,42 
تخصــــص الشــــركة جزء من التكاليف لقمم االمن الصــــناعي و اطفاء  -١١

  الحرائق
  تلتزم الشركة بالحد االقصى المسموح به لنسبة التلوث البيئي-12 21,97  25 16,67 27,27 9,09
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  ی$Yح م3 ال��ول ال.اب¯ ما یلي: 

̀ام "�.ــ� ل�اتها ال���ة ما ب�3  -1 ی$�اوح م.ــ$ - م افقة ال9ــ��ات م�ل الع��ة على االل$
  % وهي ن.�ة م$ س)ة غ�� م�تفعة. 44% ن.�ة م افقة و 74

2-  dع�̀ام "�.ــــــــــــــ� لـ�اتـها ال��ـ�ة °�ـ�ا ی$عل¯ ب ¢ه� مـ�ل "عd ال9ــــــــــــــ�ـ�ات ن�  االل$
̀م "عd ال9ــــ��ات "�.ــــ� ل�اتها ال���ة لع�د اخ�    ع�اصــــ�ه1ه ال�.ــــ� ل�ة ب���ا ال تل$

% م3 أف�اد الع��ة إلى _�ام شـ��اته� 72% إلى  74م3 الع�اصـ�ف��ًال أشـارت ن.ـ�ة 
ب$��ی� م اصــــــــــفات ال��خالت ال$ي ت.ــــــــــه� في ح�ا@ة ال��ة و�1لO إلى اســــــــــ$��ام  

̀ة وال�امج ال$�ر��ة ال$ي تقلل الفاق�.  ��ا أشـــــارت  ن.ـــــ�ة م�ه� إلى  ال�ع�ات واألجه
اع$�اد ال9ـــــــــ��ات ســـــــــ�اســـــــــة لل$�ل¹ م3 ال�فا@ات وeعادة ال$�و�� وت���C الفالت�،  
 ¯�وعلى ال�انC اآلخ� ان�فYـــــــــــــX ن.ـــــــــــــ�ة ال� افقة م3 قل أف�اد الع��ة على ت)
شـــــ��اته� التفا_�ات و]�امج ت�1ی��ة لل�فاÅ على ال��ة أو لالشـــــ$�اك في ال�8ت��ات  

 %. 44ة ح الي ال���ة و]لغX ن.�ة ال� افق

̀ئ�ا ول�� �امال اذ أن  م3 ال�$ائج ال.ـــــــــا"قة ی$� ق ل صـــــــــ�ة الف�ض األول ق ال ج -3
�< تع�� وج د قAـــــــ رفىال�.ـــــــC ال�$ ســـــــ)ة غ�� ال��تفعة �̀ام    ألراء ع��ة ال ال$

ــة   ال���ـــــ ــا  ــاتهـــــ "�.ــــــــــــــ8ل�ـــــ ــات  ــای  ال9ــــــــــــــ��ـــــ مـــــ ــ�راســـــــــــــــــــــات  وه   الـــــ ــائج  ن$ـــــ ــ�  �8ـــــ
ع�م وج د معای��   .وه ��جع الى  2010ق��فة،،Oates&Moreadi,2016ال.ــا"قة

ــ��ات وع�م وج ــ�ة مع��ة "األداء ال��ي لل9ــ ــ)ة ال���ة    دم�اســ ق اع� مع��ة "األن9ــ
ــ��ات  م�ا ــعف األداء ال��ي في ال9ـ ــاه� في ضـ ــ��ات تع$� أن  ، سـ وأنه الزالX ال9ـ

  األه�اف ال���ة ت��ل ع�ا تHال��ºا على أه�افها االق$Aاد@ة.

�ر الtاني: م�u إف %�  �اح ال���ات عz معل�مات ال�%اس&ة ال���kة مz مiافع وت~ال�{ال

  ) 3ج�ول رق� (

�< ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة إفAاح�  ال��9ات م�ل ال
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  ی$Yح م3 ال��ول ال.اب¯ ما یلي: 

بلغ إفAــــــاح ال9ــــــ��ات ع3 معل مات ال��اســــــ�ة ال���ة م3 م�افع وال$Hال�G مع�ًال  -1
̀�� ن.ــ�ة م افقة ال9ــ��ات ع3 اإلفAــاح له1ا ال� ع م3  م��فYــام$ ســ)اً  ، ح�< ل� ت

% م�ا @ع�ي أنه الزال ه�اك "عd اإلح�ام م3 قل ال9ــــــ��ات 59ال�عل مات ع3  
  ع3 اإلفAاح ع3 ال�عل مات ال���ة. 

م افقة الع�د األك� م3 األف�اد م�ل الع��ة على اه$�ام ال9ــــــــ��ات "اإلفAــــــــاح ع3   -2
اصــــــــــــــفــات بـ�ائـل ال�ــامـات وeج�اءات ح�ــا@ـة ال��ــة و�ـ1لـO ال�عل مـات ال�$علقــة "�  

ال$Hال�G ال�$علقة "اســــــــ$��ام ال�ع�ات ال$ي تقلل تل ث ال��ة وال$�ل¹ م3 ال�فا@ات 
 وتHال�G الفالت�. 

�< ع3 اإلفAـــــاح ع3 ال�عل مات ال�$علقة   -3�ان�فYـــــX ن.ـــــ�ة م افقة الع��ة م�ل ال
ــ�ع$ها   ــار�ة  ب$Hال�G ال�امج ال$ي ت�ف¯ لل�فاÅ على سـ ــ _�ة و�1لO تHال�G ال�9ـ ال.ـ

 في ال�8ت��ات ال���ة، وتHال�G ق.� األم3 ال�Aاعي، وe±فاء ال��ائ¯.

ــة -4 ــا"قة الى رفd الف�ض ال�انى م3 ال�راسـ ــ�� ال�$ائج ال.ـ ــ  ح�<  ت9ـ ن.ـــX  Cان�فYـ
̀��  وال� افقة لألف�اد م�ل الع��ة ح ل م�- االفAـــــــــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة  ل� ت

ــا"قــــة  ت$ف¯ معهى ن$��ــــة  و   %59ع3   ال.ـــــــــــــــ الــــ�راســـــــــــــــــات  خ��� (  العــــ�یــــ� م3 
)،2010،Polycarp,2019  ــــــــــــــــاح ع3 هــ1هAح ل اح�ــام ال9ــــــــــــــ��ــات ع3 االف

̀مة ،وع�م وج د ق اع� م�  ال�عل مات ــ��عات ال�ل ــ ر ال$9ــــــــ ــC قAــــــــ �دة  وذلO ".ــــــــ
ــح   لل�Lاس واالفAــــــاح ع3 معل مات ال$Hال�G وال��افع ال���ة ل$)�قها "9ــــــ�ل واضـــ

  داخل ال��9ات.

  فAاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة اإلال�� ر ال�ال<: أث� 

  األث� على ال��%�ة-أ

  ) 4ج�ول رق� (

  ال�]��ةعلى  أث� اإلفAاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة
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  ب$�ل�ل ن$ائج ال��ول ال.اب¯ ی$Yح ما یلي: 

على غ�� ال�$ قع ل� ت�تفع ن.ــC ال� افقة ب�3 أف�اد الع��ة على وج د أث� لإلفAــاح   -1
االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســــ�ة ال���ة على الع�ی� م3 م8شــــ�ات _�اس ال�]��ة.  

  % 46% و 68ح�< ت�اوحX ال�.C ما ب�3 

�< على أن اإلفAـــاح ع3 ال�عل مات أك� ع�د م3 أف�اد الع� -2��ة "ال9ـــ��ات م�ل ال
ــ��   ــ ل ال�اب$ة في األجل القAــــــــ ــافي ال�]ح على األصــــــــ ال���ة ی8دc إلى ز�ادة صــــــــ
  ��Aعات في األجل الق�و�1لO صافي ال�]ح على ال��عات وم��ل ال�]ح على ال�

 %. 61%، 68ب�.C بلغX تق���ًا  

�< ع -3�لى أن اإلفAـاح ع3 ال�عل مات ال���ة ان�فYـX ن.ـ�ة م افقة الع��ة م�ل ال
ی8دc إلى ز�ادة صافي ال�]ح على إج�الي األص ل في األجل الق��A وذلO ب�.�ة 

  Xة بلغY46م��ف.%  

ــتق من الفرض ال -4 ــى  تم رفض الفرض الفرعى األول المشــ  ".ـــــــــــــــC  الـثاـلثرئيســ
�ـ< ع3 أث� االفAــــــــــــــاح ع3 ال�عل مات �ان�ـفاض ن.ــــــــــــــC ال� افـقة للع�ـ�ة م�ـل ال

ــة   ال9ــــــــــــــ��ـــ ــة  على ر]��ـــ ــاال���ـــــة  مـــ ــة  وه   دراســــــــــــــــ مع   & Hirigoyen)ی$ف¯ 
Poulain,2012)   ة فعلى ال�غ� م3 أن���̀ام "األن9ــــــ)ة ال ی8د- إلى    عادة مااالل$

�ة ل���.� ل�ات اال  ،االأن "عd ال��9ات تع$� أن  ت�.�3 األداء ال�الي لل��9ات  
و]ال$الي ت.ــــــعى  ،أ��اء تHال��ºة إضــــــا°�ة ال ت��ي مقابلها ال9ــــــ��ات أc م�افع هى

̀�ادة أر]احها وم�افأتها ال�A�9ة  .اإلدارة إلى ت�d�º تHال�G األن9)ة ال���ة ل

  : األث� على ال�افعة ال�ال�ة -ب
  ) 5ج�ول رق� (

  �ة ال�ال ال��اس�ة ال���ة على ال�افعةأث� اإلفAاح االخ$�ارc ع3 معل مات 

  
  ی�Iح مz ال��ول الJاب� ما یلي :

ان�فYـــX ن.ـــC ال� افقة على م.ـــاه�ة اإلفAـــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة  -1
ــ$ �اتها مقارنة "�8شـــ�  ل�افعةات��ی� على    ال�ال�ة. وجاءت ه1ه العالقة في أدني م.ـ

  تق���ا.%38%، 36ال�]��ة وت�اوحX ب�3 
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ــ�ة  -2 ــارت ن.ــــــــ ــاه�ة 36أشــــــــ % فقµ م3 إج�الي ح�� الع��ة إلى م افق$ه� على م.ــــــــ
اإلفAــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة على ت�.ــ�3 ســ�عة ال9ــ��ة ل�- ال� ك 

 و�1لO في ت�d�º الف ائ� على الق�وض ال��� حة. 

ــاه�ـة هـ1ا ال� ع م3  38أكـ�ت ن.ـــــــــــــــ�ة   -3 % فقµ م3 إج�ـالي ح�� الع�ـ�ة على م.ــــــــــــ
Aــاح على ز�ادة ق�رة ال9ــ��ة في ال�Aــ ل على ت.ــه�الت مAــ�°�ة وال�� م3  اإلف

 .الق� د 

�< ی$� رفd الف�ض ال�ا -4�ال�9ــــــــــــ$¯ م3 الف�ض   نىفى ¢ل اجا"ات الع��ة م�ل ال
̀�� م3 ال�راســــــــــة وال$�ل�ل   ال�ئ�.ــــــــــى ال�ال< ، وت�c ال�اح�ة أن ه�اك حاجة الى ال�
ألث� االفAــــــاح ع3 معل مات ال��اســــــ�ة ال���ة على م8شــــــ�ات األداء ال�الى ح�< 

ــاح�ـــة ــاح ع3    الت$ف¯ ال�ـ ــار هـــ1ا الف�ض الف�عى ع3 أث� االفAــــــــــــــ ــائج اخ$�ـ مع ن$ـ
ال�ال�ة  فأداء ال9ــ��ة ل�.ــ8ل�اتها ال���ة وال$ق��� ع3    ال�عل مات ال���ة على ال�افعة

،و�ـ�ع� م3  ودورهـا في ال��$�ع    هـا@عـ� انع�ـاس ل ضــــــــــــــعتHـال�فهـا وم�ـافعهـا ال���ـة  
̀ة ال$ـ�اف.ـــــــــــــــ�ة لهـا ،األم� اـلc1 ی�ع�� على ق�ارات ال� ك أو ال�هـات ال�ـان�ـة   ال��

ل الفائ�ة وذلO  للق�وض فى م�ح الق�وض أو م�ح ت.ـه�الت مAـ�°�ة أو ت��ی� مع�
".ـــC ز�ادة ق�رة ه1ه األ±�اف على تق��� األداء العام لل9ـــ��ةســـ اء االق$Aـــاد- أو  

  . ال��ى 

���ة -جJاألث� على ال%�ة ال :  

  ) 6ج�ول (

  أث� اإلفAاح االخ$�ارc على معل مات ال��اس�ة ال���ة في ال�Aة ال. _�ة 

  
  ی$Yح م3 ال��ول ال.اب¯ ما یلي: 

�ـ< ح ل أث�   -1�ت�اوحـX ن.ـــــــــــــــC ال� افقـة ب�3 أف�اد الع��ـة م3 ال9ــــــــــــــ��ـات م�ـل ال
% وهي  68%،  72اإلفAـــاح ع3 ال�عل مات ال���ة على ال�Aـــة ال.ـــ _�ة ما ب�3 

  تع� مع�الت م�تفعة مقارنة "األث� على ال�]��ة ��8ش� لألداء ال�الي. 
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ــ�ة ال� افقة على أ -2 ــاح االخ$�ارc ع3 ال$Hال�G وال��افع ال���ة ارتفعX ن.ــــ ث� اإلفAــــ
̀ة ت�اف.ـ�ة في ال.ـ ق، و�1لO في   على ت) �� سـ�اسـات ال9ـ��ة ال$.ـ ��Lة ل$�ق�¯ م�

 X70%، 72ز�ادة صادراتها في األس اق ال�ارج�ة و]لغ% 
3-   Oــ$����3، و�1ل أما أث� ال�عل مات ال���ة على ســـ�عة ال9ـــ��ة ال.ـــ _�ة وج1ب ال�.ـ

%،  69ت ســع ال9ــ��ة وز�ادة ف�وعها فلغX ن.ــ�ة ال� افقة عل�ها ما ب�3  األث� على  
68 % 

ال�9ـــــ$¯ م3 الف�ض ال�ئ�.ـــــى ال�ال< ".ـــــC ارتفاع  ل<الف�ض الف�عى ال�ا ت� ق ل -4
 >���8� ن$ائج "عd ال�راسـات  ی وه ما،ن.ـC ال� افقة عل�ه م3 قل الع��ة م�ل ال

"االفAـاح ع3 معل ماتها ال���ة ح�< أن اه$�ام ال9ـ��ة Ghelli,2012ال.ـا"قةم�ل 
̀ة ت�اف.�ة لها ، األم� ال1- ی�ع��   @ع� م8ش�ا على اس$��ار�ة ال��9ة ألنه @�ل¯ م�

  االق$Aاد- فى ال. ق. اداهاعلى أداءها ال�الى و��ع� م3 

ــ&ة ال���kة على األداء ال�الىثان�ًا:   ــاح عz معل�مات ال�%اسـ ــة ت�����ةعz أث� االف�ـ  دراسـ
�قىJلل���ات في م�� .  وال   

،وذلO  لل�راســــــــة  ال�ال<  اخ$�ار الف�ض ال�ئ�.ــــــــي تق$Aــــــــ� ال�راســــــــة ال$)��Lة على  
أث� اإلفAاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اس�ة   و ت��ی�لل$�ق¯ م3  ن$ائج ال�راسة ال���ان�ة  

  . لل��9اتوال. قى  ال���ة على األداء ال�الي 

  ف�وض ال�راسة ال�����Iة  -1

عالقـة مع� �ـة ب�3 اإلفAـــــــــــــــاح االخ$�ـارc ع3 معل مـات ال��ـاســــــــــــــ�ـة ال���ـة   ت جـ� -
  .وال�]��ة 

ــاح االخ$�ــارc ع3 معل مــات ال��ــاســــــــــــــ�ــة ال���ــة    ت جــ�  - عالقــة مع� �ــة ب�3 اإلفAـــــــــــــ
   ال�ال�ة.ة�افعوال

�Aــة  عالقة مع� �ة ب�3 اإلفAــاح االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســ�ة ال���ة وال ت ج�  -
 .ال. _�ة 

  أسل�ب ال�راسة ال�����Iة-2

�< وذلO لع�د   وال.ــــــ قى    ت�ل�ل م8شــــــ�ات األداء ال�الي-�  31لل9ــــــ��ات م�ل ال
�< شـ��ة �وذلO "االسـ$عانة "الق ائ� ال�ال�ة له1ه ال9ـ��ات على م�- ثالث م�ل ال

ــ� ات  ــµ  ال16/17/2018سـ ــاب م$ سـ ــافي ال��عات و�1لO ح$.ـ ــافي ال�]ح وصـ صـ
وال�Aــة  ال�ال�ة  ال�]��ة وال�افعةح$ى @��3 "ع� ذلO تق�ی�م8شــ�ات  ال�ی ن وال�ل�Hة،  

  لHل ش��ة م3 ه1ه ال��9ات.  ال. _�ة

-�ض  و ل�ل اإلحAــــــــائي م$ع�د ال�$غ��ات الخ$�ار ف� اســــــــ$��ام "عd أســــــــال�C ال$
  . ال�راسة
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�ســ� األداء ال�الي  احJIــاب 2/1Iقى  م�وم�شــ� اإلف�ــاح ال��kي لل�ــ��ات والJــ
  م%ل الع�iة

لل9ـــ��ات م��ًال في  وال.ـــ قى  ) م$ ســـµ األداء ال�الي  7ی ضـــح ال��ول ال$الي رق� (
ــة ال.ـــ _�ة م$ ســـµ ال�]��ة وم$ ســـµ ال�افعة ال�ال�ة   لHل شـــ��ة م3 ال9ـــ��ات وم$ ســـµ ال�Aـ

�< على م�- ســـــــ� ات االخ$�ار ، ��ا ی ضـــــــح الع� د األخ�� م3 ال��ول م.ـــــــ$ - �م�ل ال
اإلفAــاح في ه1ه ال9ــ��ات و�ع� ع�ه "�8شــ� اإلفAــاح والc1 ت� ال�Aــ ل عل�ه م3 ت�ل�ل 

 ف�اد م�ل الع��ة لل�� ر�3 األول وال�اني. إجا"ات األ

  ) 7ج�ول رق� (

  م$ سµ األداء ال�الي وم8ش� اإلفAاح ال��ي لل��9ات م�ل الع��ة

  
 اسI"�ام األسال�� االح�ائ�ة الخI&ار ف�وض ال�راسة ال�����Iة 2/2

وج د عالقـة مع� �ـة ب�3 اإلفAـــــــــــــــاح  الـ�راســـــــــــــــة ال$)��Lـة ع3    وضف� ت� اخ$�ـار   -1
ال�]��ـة وال�افعـة ال�ـال�ـة  على �ال م3  رc ع3 معل مـات ال��ـاســــــــــــــ�ـة ال���ـة  �ـااالخ$

  . ال�Aة ال. _�ة و 
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الف�ض   -2 الخ$�ــــــار  ال�$عــــــ�د  االن�ــــــ�ار  ن� ذج  على  االع$�ــــــاد   Multivariateت� 
Linear Regression Model    احAح�< ت��ل ال�$غ�� ال�.$قل في م8ش� اإلف

�اد م�ل الع��ة على ق ائ� االســــــــ$قAــــــــاء  ال��ي والc1 ت� اســــــــ$�فاؤه م3 إجا"ات األف
ال�افعـة ال�ـالـ�ة    لل9ــــــــــــــ�ـ�ات أـما ال�$غ��ات الـ$ا"عـة ف$��ـلX في م$غ�� ال�]�ـ�ة وم$غ��

وق� ت� ال�Aـ ل على ه1ه ال�انات لل9ـ��ات م�ل الع��ة  وم$غ�� ال�Aـة ال.ـ _�ة ،
9ــــــ�ل  ال� ال�Aــــــ ل على م$ ســــــ)اتها و�¥ه� ال�� ذج "ثعلى م�- ثالث ســــــ� ات 

  : ال$الي

  
  ت��ل ال�]��ة       1yح�< 

2        y         ت��ل ال�افعة ال�ال�ة 

  y3          ة ال. _�ةA�  ت��ل ال

11     B  12 و B 13وB  ي��  تع� ع3 م.$ - اإلفAاح ال

ــ�ام    -3 اســــــــــــــ$�ــ ال�� ذج ت�   ¯�الــــ�ء في ت) ــ1لــــKolmogorov.    Oقــــل   Plotو�ــ
QQ  ـــار ع�� عـــ�م اع$ـــ�ال�ــة�وذلـــO الخ$�ـــار اع$ـــ�ال�ـــة ال�ـــانـــات إال أن هـــ1ا االخ$

ــ$��مX ال�اح�ة    0.05أقل مP value  3ال�انات ح�< بلغX _��ة   و]ال$الي اســـــــــ
ل$� ـ�ل ال�$غ��ات واخ$ـ�ار   Shapiro Wilk testالل غـار�$� ال)�عي ـ"اســــــــــــــ$�ـ�ام 

االع$ـ�ال�ـة م�ة أخ�-، ح�ـ< وجـ� أن �ال م3 م$غ�� ال�]��ـة وم$غ�� ال�افعـة ال�ـال�ـة  
 0.05أك� مP value  3ن ال$ ز�ع ال)�عي و]لغX _��ة   ی$�عوال�Aة ال. _�ة 

 ��ا یلي:  ال�هائي@¥ه� ال�� ذج  -4

 
  ¯�  ) 8ق� ��)ا @¥ه� "ال��ول ال$الي ر  Hattellings Traceو]$(

  

  ) 8ج�ول رق� (

 وال. قى  األداء ال�الىات م�- مع� �ة عالقة االفAاح االخ$�ارc و م$غ�� 
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، وه  ما @ع�ى أن ال�� ذج 0.05أc أقل م3    0.017جاءت   P valueیالحÇ أن _��ة 
ــاح االخ$ـ�ارc ع3 ال�عل مـات ال��ـ�ة وم$غ��  ال�]�ـ�ة   اتاـل��L@ c1 العالـقة ب�3 اإلفAــــــــــــ

  ه  ن� ذج مع� c إحAائ�ًا.وال�Aة ال. _�ة وال�افعة ال�ال�ة 

"اســــــــــ$��ام ت�ل�ل  "ف�وضــــــــــه الف���ة ال�ال<  ت¥ه� ن$ائج اخ$�ار الف�ض ال�ئ�.ــــــــــي -5
  :ال��ول ال$الي االن��ار ال�$ع�د في

  ) 9ج�ول رق� (

  ن$ائج اخ$�ار الف�وض

  
م3 خالل ت)�¯ أســـل ب االن��ار ال�$ع�د ��ا  ال�راســـة ال$)��Lة    وضف� ت¥ه� ن$ائج اخ$�ار 

  یلي: 

ــة ال$)��Lة  أوًال: رفd الف�ض األول  ــاح  م3 ف�وض ال�راســـــــــــ وه  وج د عالقة ب�3 اإلفAـــــــــــ
̀�� ف�ها م.ــــــــــــ$ -  االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة وال�]��ة، "�ا @ع�ي أن ال9ــــــــــــ��ات ال$ي ی

̀�� ف�ها م.ــــــــ$ - األداء ال�الي م��ًال في ال�]��ة ح�< اإلفAــــــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة ال  ی
  0.05وهي أعلى مP Value.  0.557  3¢ه�ت _��ة 

وه  وج د عالقة ب�3 اإلفAـــــــــــــاح    م3 ف�وض ال�راســـــــــــــة ال$)��Lة ثان�ًا: ق ل الف�ض ال�اني
  P Value  0.021ال�ـال�ـة، ح�ـ< ¢ه�ت _��ـة   و ال�افعـةاالخ$�ـارc ع3 ال�عل مـات ال���ـة  

ــ��ات ع3  0.05وهي أقل م3  ــاح ال9ــ ــ�ة فHل�ا زاد إفAــ . إال أن العالقة جاءت مع� �ة ع�.ــ
ال�ـال�ـة لهـا ح�ـ< @ع�� رق�  ال�افعـة  معل مـاتهـا ال��ـاســــــــــــــ�ـة ال���ـة �ل�ـا ان�فd م.ــــــــــــــ$ -  

ــال�ة معامل الل غار�$� لل�افعة ال�ال�ة و  (0.905) ــله فإن   ]إرجاعهو   e-0.905_��ة ســـــ ألصـــــ
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تفع م8شـــ� اإلفAـــاح ع3 معل مات ال��اســـ�ة ال���ة "ال9ـــ��ة �ل�ا قلX  ذلO @ع�ي أنه �ل�ا ار 
  %.40ال�افعة ال�ال�ة ب�.�ة 

ثال�ا:ق ل الف�ض ال�ال< م3 ف�وض ال�راســــــــــة ال$)��Lة ومفاده وج د عالقة ب�3 االفAــــــــــاح  
االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة واألداء ال.ـ قى لل9ـ��ات م��ال فى ال�Aـة ال.ـ _�ة ، ح�< 

̀مX ال9ــــــــــــ��ة    0.05وهى أقل مP Value 0.043   3_��ة   ¢ه�ت ،"�ا @ع�ى أنه �ل�ا ال$
  زادت حA$ها ال. _�ة."االفAاح ع3 معل ماتها ال���ة �ل�ا 

�ص�اتال�&%$ ال"ام� :Iائج والIiق�ل�ة  الIJ�  وال&%�ث ال

  أوال: الIiائج : 
  :نIائج ال�راسة ال���iة

@ع� اإلفAــــــــــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة ه  إفAــــــــــــاح اخ$�ارc في مع¥�ه، ح�<    -
ت�$لــO اإلدارة وحــ�هــا ال���ــة الHــاملــة °��ــا ی$عل¯ "���ــة ون ��ــة ال�عل مــات ال���ــة  
ــاح ع�ها، و�1لO ±��قة اإلفAـــــــــاح ع3 ه1ه ال�عل مات في الق ائ�   ال$ي ی$� اإلفAـــــــ

 ال�ال�ة. 
ــ� ل�اتها   - ــ��ات ع3 م.ــــ ــاح ال9ــــ ــ� ل�اتها  @ع$� إفAــــ ال���ة م3 م�)ل¯ اق$�اعها "�.ــــ

̀امها "ال$9ــ��عات   االج$�ا��ة م8شــ�ًا "ال�.ــ�ة لل�.ــ$����3 ع3 مAــ�ا_�ة ال9ــ��ة وال$
 ال���ة "ال�غ� م3  م��ود@ة ه1ه ال$��9عات. 

@.ه� ت)�¯ ال��اس�ة ال���ة في ت�ق�¯ الع�ی� م3 األه�اف س اء داخل�ًا م3 خالل  -
ــ$�ات���ة وت) �� ع�ل�ات ز�ادة �فاءة ال9ــــ��ة وز�ا ــ� ال�)µ اإلســ دة ق�رتها على رســ

االســــــــــــــ$�ـ�ار ل$9ـــــــــــــــ�ل األداء ال��ي وـ�1ـلO ت�ـ�ـی� أوجـه القAــــــــــــــ ر الالزـمة وات�ـاذ  
��ـة في حـالـة ال$ـأكـ� م3 وج د أوجـه لل$Hـال�G ال���ـة ال$ي ال ��اإلج�اءات ال$Aــــــــــــــ

$��ة  تYــــــــــــ�G _��ة، أوســــــــــــ اء خارج�ًا م3 خالل ت�ق�¯ ال�قة م3 جانC ال��$�ع ن
االه$�ام "ال�.ــــ� ل�ات ال���ة لل9ــــ��ات، وم�ارســــة الYــــغµ على ال9ــــ��ات األخ�- 

̀م "�.� ل�اتها ال���ة ت�اه ال��$�ع.   ال$ي ال تل$
ــ - ــX له1ا ال� ع مX  3ت�اقYــ ــ اء اإلقل���ة أو ال�ول�ة وال$ي تع�ضــ ــات ســ ن$ائج ال�راســ

�ا أشــــار ع�د قل�ل م3 ه1ه ال�راســــات إلى وج د عالقة مع� �ة ب�3 ��اإلفAــــاح ، ف
األداء ال��ي لل9ـ��ات واألداء ال�الي، إال أن ع�د آخ� ل�� "قل�ل م3 ال�راسـات ق�  

ــات إلى ع�م  أك� على ع�م وج د ه1ه العالقة، بل وق�  ــارت الع�ی� م3 ال�راســـــــــ أشـــــــــ
̀ام ال��9ات "اإلفAاح ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة.   ال$

ی�جع إح�ام الع�ی� م3 ال��9ات ع3 اإلفAاح ع3 معل مات ال��اس�ة ال���ة إلى    -
̀مة "اإلفAـــاح ع3 ال�عل مات ال���ة فه�اك ع�م وج د ت9ـــ��عات   Aـــ ر واضـــح  قمل

̀مة ل ¢�في ال�Lاس في ال$9ـ��عات والق ان�3 واأل واإلفAـاح ع3  ن¥�ة ال��اسـ�ة ال�ل
 األداء ال��ي. 

ــ تع� - ــي وت� �ل ال�انات ال���ة إلى ب�انات ���ة مقاســـــــ ــ�لة ال�Lاس ال��اســـــــ  ةم9ـــــــ
 .  ب ح�ات نق�@ة هي أ@Yًا م3 مع قات االه$�ام "ال��اس�ة ال���ة
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ــ�ة  - ــاســ ̀ة األســ ــ��ات ه  ال��� ــ��ة  @ع� األداء ال�الي لل9ــ ــ)ة ال$ي تق م بها ال9ــ لألن9ــ
ال$Hال�G ال$ي ت$��لها   �d�º ائ� وتع.�3 التع¥�� ال�$ائج م3 خالل ت�  �$��ل فىو 

سـ اء "�Lاس ال�]��ة أو ال�افعة  وال.ـ قى  ع�د م8شـ�ات تق��� األداء ال�الي  $ال9ـ��ة وت
 .ال�ال�ة، أو ال�Aة ال. _�ة 

  :نIائج ال�راسة ال���ان�ة 
- Xم افقة   بلغ C̀ام ال9ـــــــــــ��ات ن.ـــــــــــ األف�اد م�ل الع��ة على ال�$غ�� ال�$عل¯ "ال$

̀ئى للف�ض ،"�.ــ� ل�اتها ال���ة _��ًا م$ ســ)ة ول�.ــX م�تفعة "�ا @ع�ي   أ- ق ل ج
̀ام واالق$�اع "أه��ة   واضــــــــــحه�اك قAــــــــــ ر أنه الزال  م3 جانC ال9ــــــــــ��ات في االل$

̀ام  م.ــــــــــــــ� ل�ـاتهـا ال���ـة، ��ـا جـاءت ن.ــــــــــــــ�ـة م افقـة األف �اد م�ـل الع��ـة ت�ـاه االل$
ال��ل ن�  °��ا ی�8�  %59بلغX  �ا غ�� م�تفعة  _�اإلفAـــاح ع3 معل ماتها ال���ة "

م�ل  اإلح�ام ع3 اإلفAــــــــــــاح ع3 ه1ا ال� ع م3 ال�عل مات م3 جانC ال9ــــــــــــ��ات
>�� . لف�ض ال�انىاو]ال$الى رفd  ال

م8شــــــــ�ات األداء ال�الي  أما °��ا ی$عل¯ "أث� اإلفAــــــــاح ع3 ال�عل مات ال���ة على   -
على غ�� ال�$ قع ل� ت�تفع ن.ــ�ة ال� افقة ب�3 أف�اد الع��ة على وج د أث� لإلفAــاح  ف

االخ$�ارc ع3 معل مات ال��اســــــ�ة ال���ة على م8شــــــ�ات _�اس ال�]��ة وذلO على  
d�Lــ _�ة ال$ي جاءت مع�التها أك�� ارتفاعًا    ن ــة ال.ــــــ �ا @ع�ي  °�األث� على ال�Aــــــ

م افقـة األف�اد م�ـل الع��ـة على وج د عالقـة مع� �ـة إ@�ـاب�ـة ب�3 اإلفAـــــــــــــــاح ع3  
ــ _�ة  ــة ال.ـــ ــ�ة ل�$غ��ات _�اس ال�افعة ال�ال�ة  ،ال�عل مات ال���ة وال�Aـــ ول3H "ال�.ـــ

�ل الع��ة على أث� اإلفAــــاح االخ$�ارc فق� ان�فYــــX ب�رجة ���ة م افقة األف�اد م
 . �هاع3 ال�عل مات ال���ة عل
   : نIائج ال�راسة ال�����Iة

 قامXل�راســة  ال�ئ�.ــى ال�ال< لف�ض  الن$ائج ال�راســة ال���ان�ة واخ$�ار  ل$�ق¯ م3  ل 
�< "االع$�اد على  ال�اح�ة  �ــ��ات م�ل ال ــة ت)��Lة على ال9ـــــــ الق ائ�  "اج�اء دراســـــــ
واســــــ$��اج ال�عل مات ال�$علقة "Aــــــافي ال�]ح وصــــــافي ال��عات وال�ی ن  هاال�ال�ة ل

 Oة وذل�Hة وال�افعة ال�ال�ة  وال�ل��ــ�ات ال�] ــاب م8شـ ــ _�ةت�ه��ًا الح$.ـ ــة ال.ـ   وال�Aـ
�<علي م�- ثالث سـ� ات �، و�1لO ت� اسـ$��ام   لHل شـ��ة م3 ال9ـ��ات م�ل ال

وق�  ،د الخ$�ار الف�وض  "عd األســـــــــال�C اإلحAـــــــــائ�ة م�ل ت�ل�ل االن��ار ال�$ع�
وج د عالقــة ب�3   رفd الف�ض الف�عى الــ1- مفــاده  أشـــــــــــــــارت ال�$ــائج ال�هــائ�ــة إلى

الc1 اإلفAــــــــــــــاح االخ$ـ�ارc ع3 ال�عل مات ال��ـ�ة وال�]�ـ�ة، وق ل الف�ض الف�عي  
ب�3 اإلفAــــــــــاح االخ$�ارc ع3 ال�عل مات ال���ة وال�افعة  مع� �ة  وج د عالقة   مفاده

فق� ت� ق ل الف�ض   أما ع3 ال�Aــــة ال.ــــ _�ة. قة مع� �ة ع�.ــــ�ة وهى عال  ال�ال�ة
الف�عى الــc1 مفــاده وج د عالقــة مع� �ــة م ج�ــة ب�3 االفAــــــــــــــــاح االخ$�ــارc ع3  

 ال�عل مات ال���ة وال�Aة ال. _�ة.
�ص�ات :Iثان�ا:ال  

ــ�3 ال��اجع�3 لف�Hة  - 1 ــ��عات  ت�ى ه��ة ال�قا"ة ال�ال�ة وج� �ة ال��اســ ــ$��اث ت9ــ اســ
̀مة لل9ــــــــــــ��ات ع3 أه��ة م.ــــــــــــ� ل�اتها ال���ة واإلفAــــــــــــاح ال�ورc ع3   وق ان�3 مل

ال�عــ� ال��ي �هــ�ف م ازc ألهــ�افهــا  معل مــات ال��ــاســــــــــــــ�ــة ال���ــة وeدراك أه��ــة  
  االق$Aاد@ة. 
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هـا إلى  $رة على ال�Lـاس ال�Hي لل$Hـال�G ال���ـة وت�ج�تـ�ر�ـC الH ادر ال�8هلـة والقـاد - 2
 _�� نق�@ة.

ــ�ة - 3 ــل ك ال�ه�ي ال��ت�)ة بها   و ق اع�  أن ته$� الل��ة ال�ائ�ة ل�عای�� ال��اســـــــــ ال.ـــــــــ
 معل مات ال��اس�ة ال���ة.ع3 "ال�Lاس واإلفAاح 

4 -   Gال�H$ــوال��افع  إدراج �افة ب� د ال @��3  في ال$قار�� ال�ال�ة ح$ى ةcال���ة ال�قاســــ
اإل±الع عل�ها وال$ع�ف على واقع األداء ال��ي "ال9ـــــــــــــ��ات م3 قل م.ـــــــــــــ$��مي 

 ال$قار�� ال�ال�ة. 
الع�ل على تع�د أن اع ال$قار�� ال$ى تAـــــ�رها ال9ـــــ��ات  "��< تYـــــ� تقار�� مع�ة  - 5

 لألغ�اض ال���ة ل$ع�� اسهامات ال��9ة فى ال��ال ال��ى.
ــ� ل�اتها ال���ة م3  االه$�ام ال�� مي "ال�ع�   - 6 ــ��ات ت�اه م.ـــــــ ــ��ع ال9ـــــــ ال��ي وت9ـــــــ

ــ��ات ذات األداء ال��ي  ــ���ة لل9ــــ ̀ات م�ل م�ح إعفاءات ضــــ خالل ع�د م3 ال��ف
̀ات .ال��تفع، وت ف�� ب��ة ص��ة للعامل�3 و    غ��ها م3 ال��ف

  مق�Iحات ال&%�ث ال�IJق�ل�ة  ثالtا:
ــات- � ث وال�راسـ�̀�� م3 ال فى _�اس وت�ل�ل ال$Hال�G ال���ة ودورها فى    إج�اء ال�

 ت�.�3 ج دة ال�عل مات ال��اس�ة .
وأث�ها على    ¢ل ال��اســ�ة ال�.ــ$�امة ،فى    م8شــ�ات _�اس األداء ال��ى دراســة   -

  ق)اعات أخ�-.األداء ال�الى لل��9ات فى 
̀ة ال$�اف.ـــــــــــــ�ة    ��ىســـــــــــــال�C ت�.ـــــــــــــ�3 األداء الأل ال$ع�ض  - ودوره فى ت���� ال��

  لل��9ات.
 معل مات ال��اســـــ�ة ال���ة ال�Lاس واإلفAـــــاح ع3 م9ـــــ�الت  ال�Lام ب�راســـــات ح ل   -

تHلفــة رأس ج دة ال$قــار�� ال�ــال�ــة و   وأث�هــا على العــ�یــ� م3 ال�$غ��ات األخ�- م�ــل
  ال�ال و_��ة ال��9أة.
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  ع  قائ�ة ال��اج

  :أوال:ال��اجع �اللغة الع���ة 

�ة ب�زان، ( -�ــ ــ�ة االج$�ا��ة في  2015الع��c، صــــــ ــاح ع3 معل مات ال��اســــــ )، " أه��ة اإلفAــــــ
ــاد@ة، ال��ل� ، الع�د 3ق�ارات م.ـــــــ$��مي تلO ال�عل مات"، م�لة ال���ى للعل م اإلدار�ة واالق$Aـــــ

4  ،32-46.  

- ) ،���آل�ات ح ��ة ال��9ات على م.$ - اإلفAاح ال��ي  )، " أث� تفع�ل  2010خ���، ع��و م
، رســــالة ماج.ــــ$�� غ�� م�9ــــ رة، �ل�ة ال$�ارة،  "االخ$�ارc على ال9ــــ��ات ال�ق��ة "ال رصــــة ال�Aــــ��ة

 .  82-73جامعة اإلس���ر�ة، 

)، " أث� اإلفAــــاح ع3 2014ع��، بالل فائ`، ال9ــــعار، إســــ�اق م�� د، ونYــــال، ع�� زل م، ( -
ة االج$�ا��ة على األداء ال�الى لل9ـ��ات ال�.ـاه�ة الAـ�ا��ة األردن�ة"، م�لة  م�اسـ�ة ال�.ـ� ل� 

  .  73-60،  2، ع�د 41العل م اإلدار�ة، م�ل� 

- ) ،3�.�)، "مالمح اإل±ار ال�فا¼��ي لل��اس�ة ع3 ال�.� ل�ة االج$�ا��ة  2014ع��، دجلة ع� ال
  . 62-40 رة، جامعة "غ�اد، في ال ح�ات االق$Aاد@ة الع�ا_�ة" رسالة د�$ راه غ�� م�9

)، " ال�Lاس واإلفAــاح ال��اســي ع3 األداء ال��ي "9ــ��ات صــ�اعة  2010ق��فة، م.ــع د على، ( -
  ، م8ت�� جامعة دم9¯، دم9¯."األس��X الل��ة

 . 58-43" ال��اجعة ال���ة"، ال�ار ال�ام �ة، اإلس���ر�ة، ) ،2005(ل)في، أم�3 ال.�� أح��،  -

-    ���)، " ن�  م8ش�ات اإلفAاح ال��ي االخ$�ارc مع دراسة ت)��Lة  2008ح.3 ع ض، (مقل�، م
ــ رة، �ل�ة  ــ$�� غ�� م�9ـ ــالة ماج.ـ ــة األوراق ال�ال�ة"، رسـ ــ��ة ال�ق��ة ب رصـ ــ��ات ال�Aـ على ال9ـ

  .34- 21ال$�ارة، جامعة ±�)ا، 
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  قائمة االستقصاء 
  
  
 

  األستاذ/األستاذةالسيد الفاضل  
  

 تحية طيبة وبعد 
 
 

ية ئتقوم الباحثة باعداد بحث علمي بعنوان :أثر االفصاح االختياري عن معلومات المحاسبة البي
  . علي األداء المالي للشركات 

  
البيئية ,وأهمية االفصاح عنها وذلك من خالل الدور  محاسبة علي الرغم من أهمية معلومات ال 

المستوي الداخلي للشركات أوعلي المستوي االجتماعي ،اال أن الكثير   الذي تقوم به سواء علي
من الدراسات في مجال الفكر المحاسبي  قد أشارت الي عدم اضطالع الكثير من الشركات  
هذه  نتائج  تناقضت  كذلك   . عنها  االفصاح  عدم  الي  الشركات  تميل  حيث  البيئية  بمسؤلياتها 

ختياري عن هذه المعلومات علي األداء المالي بالشركات الدراسات في تحديد أثر االفصاح اال
.ولعل السبب في هذا االحجام عن االفصاح يرجع الي قلة الوعي البيئي ،أو الي عدم وجود  

القياس المحاسبي    عنها    معايير محاسبية أو قوانين ملزمة باالفصاح ،كذلك قد تكون مشكلة 
  وتحويل البيانات البيئية الي بيانات كمية مقاسة بوحدات نقدية من معوقات االفصاح . 

  
يهدف البحث الي التعرف علي واقع المحاسبة البيئية ومدي ادراك الشركات ألهمية معلوماتها  

اال تأثير  دراسة  الي  يهدف  ،وكذلك  عنها  باالفصاح  األداء  والتزامها  علي  االختياري  فصاح 
  المالي للشركات ،والذي عبر عنه في هذا البحث من خالل المؤشرات التالية : 

  الربحية -
  الحصة السوقية  -
  الرافعة المالية  -
  

وتأمل الباحثة من حضراتكم االجابة علي االستفسارات و العبارات الواردة بقائمة االستقصاء 
مية بالغة في اتمام الجانب التطبيقي للبحث .علما بأن البيانات  المرفقة ،وذلك لما لرأيكم من أه

واألراء المقدمة لن تستخدم اال لغرض البحث العلمي فقط ،وسوف تحاط بكل سرية .  وتشكر  
الباحثة لسيادتكم تعاونكم الصادق معها واستجابتكم الكريمة للعمل علي خدمة البحث العلمى 

  ر الجزاء داعية هللا عز وجل  أن يجزيكم خي
  

 ثةالباح
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  المحور األول: التزام الشركات بمسؤلياتها البيئية 
 

غير موافق    غير موافق   محايد   اوافق   أوافق بشدة   عناصر
  بشدة 

تحدد الشركة مواصفات المدخالت وبدائلهاالتي  -١
  تسهم في حماية البيئة وتقليل الفاقد 

          

المعدات و االحهزة تعتمد الشركة علي استخدام -٢
  التى تقلل من تلوث البيئة 

          

تعتمد الشركة برامج تدريبية للعاملين لتقليل  -٣
  الفاقد و االستخدام االمثل للموارد البيئية 

          

تستخدم الشركة وسائل التخلص من النفايات و  -٤
  اعادة تدويرهابطريقة علمية 

          

تقوم الشركة بتركيب فالتر لمنع المخلفات  -٥
  الضارة  

          

تستخدم الشركة محطات لمعالجة المياه في -٦
  المستقبل 

          

تستخدم الشركة خامات صناعية ال تسبب   -٧
  اضرار للمستهلك

          

تطبق الشركة اتفاقيات وبرامج تحذيريةللحفاظ  -٨
كصديقة  علي البيئة حفاظا علي سمعتها السوقية 

  للبيئة

          

            تشترك الشركة في المؤتمرات البيئية-٩
تتحمل الشركة تكاليف عالج العاملين في حالة -١٠

  تضررهم من التلوث البيئى داخل الشركة  
          

تخصص الشركة جزء من التكاليف لقمم االمن -١١
  الصناعي و اطفاء الحرائق 

          

المسموح به لنسبة تلتزم الشركة بالحد االقصى  -12
  التلوث البيئي

          

  
  المحور الثاني:مدي افصاح الشركات عن معلومات المحاسبة البيئية من منافع وتكاليف

  
غير موافق    غير موافق    محايد   اوافق   أوافق بشدة   عناصر

  بشدة  
تهتم الشركة باالفصاح عن المعلومات المتعلقة  -١

  اجراءات حماية البيئةبمواصفات بدائل الخامات و 
          

تهتم الشركة باالفصاح عن التكاليف المتعلقة  -٢
باستخدامها للمعدات واالجهزة التي تقلل من تلوث 

  البيئة

          

تفصح الشركة عن سياساتهافي تقليل الفاقد  -٣
  واالستخدام االمثل للموارد البيئية

          

بوسائلها في تفصح الشركة عن التكاليف المتعلقة -٤
  التخلص من النفايات واعادة تدويرها 

          

تفصح الشركة عن تكاليف تركيبها لمعدات منع -٥
  المخلفات الضارة مثل الفالتر 

          

تفصح الشركة عن تكاليف البرامج  -٦
التحذيريةوغيرهاو والتي تنفقها في سبيل الحفاظ  

  علي سمعتها السوقية 

          

تكاليف اشتراكها في  تقضح الشركة عن -٧
  المؤتمرات البيئية 

          

تفصح الشركة عن التكاليف التي تتحملها في -٨
عالج العاملين المتضررين من التلوث البيئي داخل  

  الشركة  

          

تفصح الشركة عن تكاليف قسم االمن الصناعي -٩
  واطفاء الحرائق 
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  االختياري عن معلومات المحاسبة البيئية علي األداء المالىالمحور الثالث: أثر االفصاح 

  الربحية -أ
غير موافق    غير موافق   محايد   اوافق   أوافق بشدة   عناصر

  بشدة 
يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و  -١

المنافع البيئية في زيادة صافي الربح علي  
  االصول الثابتة في االجل القصير 

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و  -٢
المنافع البيئية فى زيادة صافي الربح علي اجمالي 

  االصول في االجل القصير  

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و  -٣
المنافع البيئية في زيادة مجمل الربح علي  

  المبيعات في االجل القصير  

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و  -٤
المنافع البيئية في زيادة صافى الربح على  

  المبيعات في االجل القصير  

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و  -٥
المنافع البيئية فى زيادة صافي الربح علي حقوق  

  المساهمين في االجل القصير  

          

االختياري عن التكاليف و  يساهم االفصاح  -٦
المنافع البيئية في زيادة صافي الربح علي راس  

  المال في االجل القصير 

          

  
  الحصة السوقية  -ب

غير موافق    غير موافق    محايد   اوافق   أوافق بشدة   عناصر
  بشدة  

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ١
كمية المنافع البيئية في تحقيق زيادة ملحوظة في 

  مبيعاتها السنوية

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٢
المنافع البيئية في توسع الشركة وزيادة عدد  

  فروعها 

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٣
المنافع البيئية في تطوير سياساتها التسويقية  

  لتحقيق ميزة تنافسية في السوق  

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٤
المنافع البيئية في ارساء سمعتها السوقية وجذب  

  المزيد من المستثمرين 

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٥
المنافع البيئية في زيادة صادراتها وتثبيت اقدامها 

  في السوق الخارجية  

          

  
  
  الرافعة المالية   -ج

غير موافق    غير موافق    محايد   اوافق   أوافق بشدة   عناصر  
  بشدة  

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ١
المنافع البيئية في تحسين سمعة الشركة لدي   

  البنوك والجهات المانحة للقروض  

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٢
المنافع البيئية في زيادة قدرة الشركة في الحصول 

  علي تسهيالت مصرفية و الحد من القيود 

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٣
المنافع البيئية في تسهيل الحصول علي قروض  

  خارجية 

          

يساهم االفصاح االختياري عن التكاليف و   ٤
المنافع البيئية في تخفيض الفوائد علي القروض  

  الممنوحة مقارنة بالشركات المنافسة  

          

  

 


