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مدى توفر مقومات االفصاح احملاسبي للتنمية املستدامة يف القوائم 
 املالية للشركات الليبية

 "دراسة تطبيقيه علي الشركة العامة للمطاحن واألعالف"
   
رمزان الغريب                             .أبؾعجيمةأأ.أسامة فرج عمى امبيرش           

 كمية االقتراد ـ جامعة صبراتة         جامعة صبراتة                     -كمية االقتراد
 أ.عرام العسؾري عمي حديؽ
 كمية االقتراد ـ جامعة صبراتة

 
 :صالسمخ  

فراح السحاسبي لمتشسية إلىجفت الجراسة إلى تحجيج مجػ تػافخ مقػمات ا
السدتجامة في القػائع السالية لمذخكات الميبية، كبسا يػفخه ألصحاب السرالح مغ 
صػرة شفافة في كيفية تأثيخ األمػر غيخ السالية عمى الشػاحي السالية، كبسا يداعج 
عمى تعطيع قيسة السشذأة في األجل الصػيل، ككيفية عخض القػائع السالية لألداء 

كلتحقيق ىحا اليجؼ تع استخجاـ السشيج ؼ كالبيئي كاالجتساعي لمسشذأة، االقتراد
كالكتب كالجكريات ذات  ،كذلظ مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة االستقخائي،

كذلظ مغ  ،العالقة لبشاء اإلشار الشطخؼ، كسا تع استخجاـ السشيج التحميمي ألػصفي
التي شسمت العامميغ بذخكة  ،خالؿ استسارة استبياف  كزعت عمى عيشة الجراسة

كقج تع تحميل  اإلجابات إحرائيا باستخجاـ البخنامج اإلحرائي  ،السصاحغ كاألعالؼ
(spss .) 

مت الجراسة إلى تػفخ مقػمات ل عمييا تػص  كمغ خالؿ تحميل البيانات الستحر  
ة بذخكة السصاحغ كاألعالؼ شسية السدتجامة في القػائع الساليفراح السحاسبي لمتإلا

مغ االىتساـ، سػاء  ا  نالت كثيخ  يتشسية السدتجامة مغ السفاليع التال ج، كسا  تعبرخماف
مغ الشاحية االقترادية أك البيئية أك االجتساعية مغ أجل تعطيع رفالية اإلنداف في 
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دكف السداس بقجرة األجياؿ السقبمة عمى تمبية احتياجاتيا، كسا يجب  ،الػقت الحاضخ
 بعاد التشسية السدتجامة.أبالبعج التكشػلػجي كإدخالو ضسغ  االىتساـ

لمتقاريخ بذكل مة إلصجارات السبادرة العالسية كأكصت الجراسة بإعجاد نذخة مفر       
التشسية السدتجامة في قػائسيا تباع ىحه اإلرشادات لإلفراح عغ إيداعج الذخكات في 

لساـ باإلجخاءات شيع مغ اإلتسك    يلك ،ظ إعجاد بخامج تجريبية لمسػضفيغككحل السالية،
 الالزمة لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة.

 :      ( السقدمة1-1)
يعتسج عمييا العجيج مغ أصحاب السرالح  يائع السالية األداة الخئيدية التتعج القػ      

في السشذأة كخارجيا التخاذ قخاراتيع ، كسا أصبحت القػائع السالية بذكميا الحالي 
 ت،آبرػرة كافية عغ السشذ جثة ال تععساؿ الحجيمتصػر الحاصل في بيئة األل ككفقا  

ال  يكالت مػمات السالية كغيخ الساليةحيث أصبح الصمب يتدايج عمى العجيج مغ السع
حيث ضيخت الحاجة لإلفراح عغ السعمػمات  ،ييا التقاريخ كالقػائع السالية الحاليةتغص   

كمثل ىحه  كإدارة السخاشخ كالتشسية، ،تذسل قزايا االستجامةالتي غيخ السالية 
كنتيجة لحلظ ضيخت الحاجة لإلفراح  ييا القػائع السالية الحالية،السعمػمات ال تغص   

 .لى اإلفراح عغ التشسية السدتجامةتصػر إ ؼكالح تساعي كالبيئي،عغ الجكر االج
 ت في األداء البيئي كاالجتساعي كاالقترادؼكنتيجة لمسصالبات الجكلية عغ السعمػما

عسمت السشطسات كالتشطيسات كالسؤسدات الجكلية السيتسة بالتشسية السدتجامة لػضع 
لتحقيق  ،عغ أنذصة السشذآت اريخاالستخشاد بو في صياغة التق معاييخ كإشار يسكغ

ػع ججيج مغ التقاريخ يصمق عميو تقاريخ االستجامة كبالتالي ضيػر ن التشسية السدتجامة،
 عساؿ الحجيثة.في ضل بيئة األ

 :( الدراسات الدابقة1-2)
: بعشػاف  مجػ إمكانية تبشي السحاسبة لمتشسية 9119(  امعخؼ دراسة ) اشكاؿ ، -1

نػؼ لترشيع ألادراسة ، تصبيكية عمى شخكة رأس  السدتجامة في بيئة األعساؿ الميبية
 الشفط كالغاز.
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ألنػؼ كمػضفييا اىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة مجػ إدراؾ إدارة شخكة رأس       
شيا مغ ؼ عمى مجػ تػفخ معمػمات تسك   كالتعخ   ،ألىسية السحاسبة لمتشسية السدتجامة

قات التي قج تحج ككحلظ السعػ   ، اإلفراح عغ أدائيا البيئي كاالجتساعي كاالقترادؼ
مت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج مغ مغ تصبيق متصمبات التشسية السدتجامة . كتػص  

عغ الجػانب السختمفة  الشطاـ السحاسبي لمذخكة ال يػلي أىسية لإلفراح أف   أىسيا:
جه الذخكة مغ تكاليف في سبيل تصػيخ كتشفيح ا تتكب  عمى الخغع مس   لمتشسية السدتجامة،

دة، تؤكج اىتساميا بالعامميغ كالبيئة كالسجتسع تجاه تحقيق التشسية بخامج كأنذصة متعج   
إلصجارات كحلظ عجـ الجراية الكافية بالسعاييخ كا االقترادية كاالجتساعية كالبيئية،

 السحاسبية الجكلية التي تشطع متصمبات محاسبة التشسية السدتجامة مغ قبل إدارة الذخكة
عجـ كجػد معاييخ كقػانيغ كتذخيعات محمية تمدميا بحلظ، كعجـ إلداـ ك كمػضفييا، 

السؤسدة الػششية لمشفط الذخكات بالسحاسبة عغ التشسية السدتجامة، كأكصت الجراسة 
تسكشيع مغ اإللساـ باإلجخاءات  ،كتشفيح بخامج  تجريبية لمسحاسبيغبزخكرة إعجاد 

الالزمة لإلعجاد كاإلفراح عغ السعمػمات التي تفيج بسداىستيا اتجاه تحقيق متصمبات 
 التشسية السدتجامة.

بعشػاف: نسػذج محاسبي لإلفراح االختيارؼ عغ تقاريخ  9116 دراسة )إبخاليع( -9
دراسة تصبيكية عمى سػؽ العخاؽ لألكراؽ ، االستثساراالستجامة في تخشيج قخارات 

 السالية.
 ،ىجفت الجراسة إلى التعخيف بكل مغ مفيـػ التشسية السدتجامة كالسحاسبة عمييا     

دات اإلفراح عمييا، فزال  كمحج    ،كمجاخل إعجاد تقاريخ االستجامة كمعػقات إعجادىا
امة كدكرىا في تخشيج قخار االستثسار عغ مفيـػ اإلفراح االختيارؼ عغ تقاريخ االستج

في سػؽ األكراؽ السالية، كتقجيع نسػذج مقتخح لإلفراح االختيارؼ عغ تقاريخ 
االستجامة كاختبار أثخه في تخشيج قخار االستثسار في سػؽ األكراؽ السالية في البيئة 

السقتخح يطيخ الشسػذج  ة نتائج كاف مغ أىسيا: أف  مت الجراسة إلى عج  العخاقية. كتػص  
عغ  أىسية اإلفراح عغ تقاريخ االستجامة مغ خالؿ تػفيخ معمػمات أكثخ شسػال  
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كخاصة السدتثسخكف ال  ،أصحاب السرالح كافة كاالىتساـ بجػانب ييتع بيا السشذآت
ىشاؾ تأثيخ إيجابي  حرائي بأف  إلأضيخت نتائج التحميل ا تشاكليا التقاريخ التقميجية، إذت

األداء االقترادؼ كالبيئي ك خية ألبعاد اإلفراحات السعيارية بيغ اآلثار الجػى
: ضخكرة إلداـ تياآلبكقج أكصت الجراسة في تخشيج قخارات االستثسار،  كاالجتساعي

 السشذآت السجرجة في سػؽ العخاؽ لألكراؽ السالية باإلفراح عغ تقاريخ االستجامة
شيج قخار االستثسار، كاىتساـ السشذآت العخاقية باإلفراح عغ آثار ألىسيتيا في تخ 

ا يؤدؼ إلى زيادة ثقة السجتسع ع في تقاريخ االستجامة، مس  عسمياتيا بذكل مػس  
 كاحتخامو لتمظ السشذآت باعتبارىا مشذآت رائجة.

بعشػاف دكر اإلفراح السحاسبي االختيارؼ في تخشيج  9113 دراسة )اصسيجة( -3
 كراؽ السالية الميبي.دراسة تصبيكية عمى سػؽ األ السدتثسخيغ،قخارات 
ىجفت الجراسة إلى بياف دكر اإلفراح االختيارؼ كأىسيتو في تخشيج قخارات        

السدتثسخيغ في سػؽ األكراؽ السالية الميبي مغ خالؿ االستجالؿ عمى أىع السعمػمات 
ا السدتثسخكف سة الميبية، كالتي يحتاجيتحتػييا التقاريخ لمسشذآت السداى التي يشبغي أف  

االىتساـ باإلفراح االختيارؼ  االستثسارية. كبي شت الجراسة أف  في تخشيج قخاراتيع 
و يقـػ بتػفيخ ضخكرة حتسية لتحقيق فعالية التقاريخ السالية كتحكيقا  ألىجافيا، ألن  

كالتي يحتاجيا  ،إللدامياة كغيخ مالية لع يغصييا اإلفراح معمػمات إضافية مالي
مفة. السدتثسخكف كمدتخجمػ التقاريخ السالية لالستخشاد بيا في اتخاذ قخاراتيع السخت

اإلفراح عغ أداء السشذأة البيئي  ة نتائج كاف أىسيا: أف  سة إلى عج  ار كتػصمت الج
كاالجتساعي يعج مفيجا  كيؤثخ إيجابيا  عمى قجرة السدتثسخيغ عمى فيع ىحه السعمػمات 

عجـ اإلفراح يؤثخ سمبيا  عمى قجراتيع  ف  أجاميا عشج اتخاذ قخارات االستثسار، ك كاستخ
 كتقييع السخكد السالي لمسشذأة. ،عمى التشبؤ باألرباح كأسعار األسيع

تقييع كتصػيخ تقخيخ االستجامة السعج في ضػء  ( بعشػاف:9111راضي دراسة )األ -4
ػؽ  الساؿ السرخؼ كسجخل لتػفيخ حاجات س GRIمبادغ السبادرة العالسية لمتقاريخ  

 سالية.الغيخ مغ السعمػمات 
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ىجفت الجراسة إلى محاكلة تحجيج مجػ حاجة أسػاؽ الساؿ لمسعمػمات غيخ 
السالية كتحجيج مجاخل تػفيخىا، فزال  عغ تقييع ما يذسمو تقخيخ االستجامة مغ 

السرالح مشيا، كمغ ثع السعمػمات كمحاكلة تصػيخىا، كذلظ لتمبية حاجات أصحاب 
تحجيج مدتػػ التقخيخ عغ االستجامة في جسيػرية مرخ العخبية كآليات تصػيخه. 

ق بتػفيخىا السيسا ما يتعم  ك في التقاريخ السالية الحالية،  ىشاؾ قرػرا   كبي شت الجراسة أف  
ة ة نتائج كاف مغ أىسيا: ضآللمسعمػمات غيخ السالية، كلقج تػصمت الجارسة إلى عج  

 ( . GRIمدتػػ اإلفراح عغ معمػمات االستجامة إذا ما قػرنت بسؤشخات )
نسػذج مقتخح لإلفراح السحاسبي عغ تقاريخ  ( بعشػاف:9119دراسة )الراكؼ  -5

 تصبيكية عمى الذخكات السرخية.  االستجامة دراسة،
فزال   السشذأة،ىجفت الجراسة إلى كضع إشار نطخؼ لسفيـػ تقاريخ استجامة       

عغ مفيـػ محاسبة االستجامة كاقتخح الباحث نسػذجا  لذكل تقاريخ االستجامة لمسشذآت 
كاختبار مجػ قبػلو في بيئة السسارسة السرخية، كسا ىجفت الجراسة أيزا  إلى تحجيج 

كتحجيج السذاكل كالسعػقات التي تػاجو عسمية  ،دكافع السشذأة لتقجيع ىحه التقاريخ
ذلظ مغ خالؿ استقخاء كتحسيل اإلصجارات السيشية كالجراسات  اإلفراح عشيا، كتع

الدابقة في مجاؿ محاسبة االستجامة كتقاريخ استجامة السشذاة، كبي شت الجراسة حجاثة 
ىحا السػضػع في السجاؿ السحاسبي كاستحجاث التقاريخ الخاصة بو بذكل شػعي، 

ة نتائج كاف سة إلى عج  ار لجعسمية اإلفراح عشيا، كتػصمت ا قات تػاجومع كجػد معػ   
اليجؼ األساسي إلشار محاسبة االستجامة ىػ قياس أداء السشذأة نحػ  مغ أىسيا: أف  

ىجؼ االستجامة مغ كجية الشطخ االقترادية كالبيئية كاالجتساعية كذلظ لتحقيق 
السداءلة كالذفافية كاإلفراح عغ آثار نذاط السشذأة فزال  عغ تشسية مياراتيع 

مجاالت كتخررات مختمفة لجمج كاالستعانة بالخبخات األخخػ في  كالتعميع السدتسخ،
 السعاييخ االقترادية كالبيئية كاالجتساعية عشج تقييع أداء السشذأة.
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غ تقاريخ التشسية السدتجامة بعشػاف: اإلفراح السحاسبي ع  9117 دراسة )الحاج( -6
 . ه عمى تقػيع أداء السشذآت بذخكات البتخكؿكأثخ 

التشسية السدتجامة، كقياس  ىجفت الجراسة إلى كضع إشار نطخؼ لسفيـػ تقاريخ
أداء السشذأة نحػ ىجؼ االستجامة مغ كجية الشطخ االقترادية كاالجتساعية كالبيئية 

 يمغ السفاليع الت جعالتشسية السدتجامة ت كالسشيجية. كخمرت نتائج الجراسة إلى أف  
مغ ؛ مغ االىتساـ سػاء مغ الشاحية االقترادية أك البيئية أك االجتساعية ا  نالت كثيخ 

أجل تعطيع رفالية اإلنداف في الػقت الحاضخ دكف السداس بقجرة األجياؿ السقبمة 
عمى تمبية احتياجاتيا، كعجـ إضيار تقاريخ التشسية السدتجامة في القػائع السالية يتختب 

أكصى الباحث بديادة  ية، كعمى ضػء الشتائجعميو عجـ مرجاقية القػائع السال
اإلفراح عغ التشسية السدتجامة في السشذآت، كذلظ مغ خالؿ إصجار تقخيخ مشفرل 
عغ التقاريخ السالية بالقػائع السالية الختامية، كتصػيخ معاييخ األداء في السشذآت 

 بذكل دكرؼ كمدتسخ لتقػيع أدائيا السالي كالسحاسبي.
أىسية السحاسبة البيئية في تحقيق التشسية  بعشػاف: 9119 كآخخكف(دراسة )مانع ػ 7

 .السدتجامة
ىجفت الجراسة إلى الػقػؼ عمى كصف السحاسبة البيئية كتحجيج أثخ الكياس 
كاإلفراح عغ األداء البيئي لمسؤسدات في ضل االىتساـ الستدايج بالقزايا البيئية 

تكاممية تدعى إلى إحجاث التػازف بيغ الشطاـ كالتشسية السدتجامة المحاف تخبصيسا عالقة 
البيئي كالشطاـ االقترادؼ مغ خالؿ تخشيج قخارات الػحجات االقترادية كتػجيييا 

ل مغ استشداؼ السػارد البيئية الستججدة كغيخ لبشاء نطاـ اإلدارة البيئية الحؼ يقم   
لسػضػع تع الستججدة مغ الشفاذ، كيزسغ حق األجياؿ القادمة، كألجل معالجة ا
اإلفراح  ف  أاستخجاـ السشيج الػصفي الحؼ استخخجت مشو العجيج مغ الشتائج أىسيا: 

 البيئي يؤدؼ إلى تخشيج القخارات كالسحافطة عمى الشطاـ البيئي.
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 :( مذكمة الدراسة1-3)
تتسثل مذكمة الجراسة في ازدياد عجد السشذآت التي فقجت القجرة عمى االستسخار 

نذاشيا كأعساليا، ككجػد قرػر في اإلفراح عغ تقاريخ التشسية في مداكلة 
التقاريخ السالية التقميجية لع تعبخ برػرة كافية عغ  السدتجامة، كىشاؾ اتفاؽ عمى أف  

ا أدػ إلى زيادة الصمب عمى دة لكيسة السشذأة في الػقت الحاضخ، مس  األبعاد الستعج   
التصػر الحاصل في شخكات  كسا أف   مقاييذ مالية ججيجة كمقاييذ غيخ مالية،

السصاحغ كاألعالؼ كاتداع رقعتيا داخل الجكلة ككجػد العجيج مشيا داخل مخصصات 
كنتيجة  عمى السكيسيغ كالسحيصيغ بتمظ الذخكات، انعكذ سمبا   ؼالسجف األمخ الح

رش االنبعاثات بدبب السػاد الكيسيائية ككحلظ  لديادة حجع التمػث الشاتج عغ الغبار ك
الحبػب بسػاد لسكافحة اآلفات، لحا اتجيت معطع الذخكات لمسداىسة في تػفيخ بعس 

يع في الخجمات لمسكيسيغ كالتقميل مغ حجع االنبعاثات كإعادة تجكيخ السخمفات بسا يد
فسذكمة الجراسة تتسثل في اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيدي الحفاظ عمى البيئة ، عميو 

 التالي:
فراح السحاسبي عغ التشسية السدتجامة بذخكة السصاحغ إلىل تتػفخ مقػمات ا

 كاألعالؼ؟
 كمغ ىحا التداؤؿ تتفخع األسئمة التالية:

 ىل تتػفخ السؤشخات االقترادية لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة؟ -1
 ىل تتػفخ السؤشخات االجتساعية لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة؟ -9
 . ؟لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامةىل تتػفخ السؤشخات البيئية  -3
 ( فرضيات الدراسة:1-4)

 مغ خالؿ تداؤالت الجراسة تع اشتقاؽ الفخضيات التالية:
تتػفخ مقػمات اإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في القػائع : الفخضية الخئيدية

 .مسصاحغ كاألعالؼلالسالية بالذخكة العامة 
تتػفخ مقػمات األداء االقترادؼ لإلفراح السحاسبي  :الفخضية الفخعية األكلى
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 لسصاحغ كاألعالؼ.المتشسية السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة 
تتػفخ مقػمات األداء االجتساعي لإلفراح السحاسبي لمتشسية  :الفخضية الفخعية الثانية

 ؼ.السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ كاألعال
تتػفخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي لمتشسية  : الفخضية الفخعية الثالثة

 السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ كاألعالؼ.
 :( أىسية الدراسة1-4) 

 تتسثل أىسية الجراسة في عجة جػانب أىسيا:
تديع ىحه الجراسة في تحجيج مقػمات اإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة مغ   -1

 ة(.يالبيئك خالؿ األبعاد) االقترادية االجتساعية 
نجرة البحػث السحاسبية في مجاؿ التشسية السدتجامة برفة عامة كتقاريخ استجامة  -2

لسدتجامة السشذآت برفة خاصة، بالخغع مغ االىتساـ الستدايج بقزايا التشسية ا
 عمى السدتػػ الجكلي أك السحمي.

تػجيو اىتساـ الباحثيغ نحػ دراسة دكر السحاسبيغ كالسخاجعيغ في تحقيق استجامة  -3
كتحديغ جػدة اإلفراح السحاسبي عغ تقاريخ االستجامة كأثخه عمى  السشذآت،

 األداء شػيل األجل لمسشذأة.
 :( أىداف الدراسة1-5)

تحجيج مجػ تػفخ مقػمات اإلفراح السحاسبي  فييتسثل اليجؼ الخئيدي لمجراسة 
 السدتجامة في السشذآت الميبية ،كيشبثق عغ ىحا اليجؼ اآلتي: لمتشسية

 تحجيج مفيـػ التشسية السحاسبية السدتجامة. -1
 فراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة بأبعادىا الثالثة.إلمعخفة مقػمات ا -9
السالية كغيخ  كاقتخاحات تداعج الذخكات الميبية في تصػيخ تقاريخىاإعجاد تػصيات  -3

 التشسية السحاسبية السدتجامة. ىالسالية بحيث تتبش
مغ شأنيا الشيػض  يكالت بة في ضػء الجراسة العسمية،تقجيع اقتخاحات عمسية مشاس -4

 بعسمية اإلفراح السحاسبي  لمتشسية السدتجامة.
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 :( مشيجية الدراسة1-6)
 لتحقيق أىجاؼ الجراسة اعتسج الباحثػف عمى بعس السشاىج البحثية مشيا:     

 فتو التعخؼ عمى شبيعة السذكمة.يالسشيج االستشباشي ككض  -1
 سئمة.الستقخائي ككضيفتو اختبار صحة األالسشيج ا  -9
 السشيج التاريخي ككضيفتو استعخاض الجراسات الدابقة.  -3
 السشيج الػصفي التحميمي ككضيفتو دراسة الحالة.  -4
 :( مرادر الدراسة1-7)

 تتسثل مرادر الجارسة في اآلتي:    
مرادر البيانات الثانػية: كتتسثل في السخاجع كالجكريات كالخسائل العمسية   -1

 كالتقاريخ.
 .االستبانة. مرادر البيانات األكلية: كتتسثل في  -9

 الجانب الشغري: -2
 تعريف التشسية السدتدامة:( 2-1)

يا: التشسية التي تعجدت مفاليع التشسية السدتجامة كمغ أىع السفاليع تعخؼ بأن  
تترف باالستقخار، كتستمظ عػامل االستقخار كالتػاصل، كىي ليدت كاحجة مغ تمظ 

ية األلفاظ التشسػية التي درج العمساء عمى إبخازىا مثل: التشسية االقترادية أك التشس
تذسل ىحه األلفاظ كافة، فيي تشسية تشيس باألرض  ياالجتساعية أك الثقافية، بل ى

 .كمػاردىا، كتشيس بالسػارد البذخية كتقـػ بيا، فيي تشسية تأخح بعيغ االعتبار البعج
يا: محاكلة الحج مغ التعارض الحؼ يؤدؼ إلى تجىػر البيئة بأن   كسا تعخؼ أيزا  

 ،9111عغ شخيق إيجاد كسيمة إلحجاث تكامل بيغ البيئة كاالقتراد)عبج ربو،غدالف ،
 (. 991ص

ي احتياجات الحاضخ دكف اإلضخار التشسية السدتجامة ىي التشسية التي تمب   
كتحقيق الخفالية التي ال  ،تسعا يؤدؼ إلى االرتقاء بالسجبالحاجات السدتقبمية، مس  

كالتقميل مغ األضخار التي تخل بالتػازف البيئي،  ،تتعارض مع قػانيغ البيئية الصبيعية
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كالتي تأتي مغ العالقة السدتجامة مت خابصة كمتجاخمة لسجاالت التشسية، فسغ السجاؿ 
إلى  االقترادؼ الحؼ يذسل الشسػ ككفاية رأس الساؿ كالعجالة االقترادية مخكرا  

 كأخيخا   السشطػمة االجتساعية التي تذسل السداكاة كالتشػع الثقافي كاستجامة السؤسدات،
ص  9111عفافة ، السشطػمة البيئية كالتي تذسل الصاقة كالتشػع البيػلػجي ) محسػد،

98 .) 
السحاسبية كاألساليب الججيجة،  ػماتيا إدارة السعمكتعخؼ محاسبة االستجامة بأن  

إلى خمق كتػفيخ معمػمات عالية الجػدة لجعع السشذأة في حخكتيا نحػ التي تيجؼ 
 (.  15ص  ،9116بخاليع ،إ)تحقيق االستجامة.

يا عبارة عغ نطاـ لمسعمػمات يختز بػضيفتي قياس األداء البيئي ن  أكعخفت ب
عغ نتائج ىحا الكياس بسا يكفل تقييع  اعي كاالقترادؼ لمسشذأة كالتقخيخكاالجتس

 (.38ص ،9113بجكؼ، البمتاجي ،) في تحقيق التشسية السدتجامةاميا إسي
سية متشلكمغ خالؿ التعخيفات الدابقة تػصل الباحثػف إلى التعخيف التالي 

ك تفي  كتحافع عمى الخفالية، تحافع عمى البيئة، يالتشسية الت يالسدتجامة: كى
تمبية احتياجاتيا  باحتياجات الػقت الحاضخ دكف السداس بحقػؽ األجياؿ السقبمة عمى

 .لة االقتراديةاغ العجالخاصة، كتزس  
 ىداف التشسية السدتدامة:أ (2-2)

 : يتشسية السدتجامة كمغ أىسيا اآلتتتعجد أىجاؼ ال    
 السحافطة عمى التػازف بيغ السػارد الستاحة كالحاجات األساسية لبشى البذخ.  -1
 االستخجامات.ككضع أكلػيات  تخشيج استخجاـ كافة السػارد،  -2
تحقيق السذاركة الذعبية الػاسعة مغ خالؿ تذجيع السؤسدات لشذخ الػعي   -3

 البيئي كتحقيق االنتساء لجػ أفخاد السجتسع.
 صيانة السػارد الصبيعية كإعادة استخجاـ السػارد كالسخمفات.  -4
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التعاكف اإلقميسي كالجكلي لسػاجية متصمبات البيئة كمذكالتيا كتعديد قجرات   -5
السبادغ كالسسارسات الجيسقخاشية، كاحتخاـ حقػؽ اإلنداف  الجكؿ عمى تصبيقجسيع 

 كاألقميات.
 9117)الحاج ، اإلنسائيفي كل مخاحل التخصيط  البيئيضساف إدراج التخصيط   -6

 (. 116،ص
 ( أبعاد االستدامة:2-3)

حجد مؤتسخ القسة العالسي لالستجامة السشعقج في جػىاندبػرغ  األبعاد الخئيدية 
 كالبعج البيئي، ،كالبعج االجتساعي ،البعج االقترادؼ :الستجامة بثالثة أبعاد كىيل

كأكجت عمى ىحه األبعاد اإلرشادات الرادرة مغ قبل السبادرة العالسية إلعجاد 
 التقاريخ،كذلظ عمى الشحػ التالي:

 :البعد االقترادي ـ 1
الطخكؼ االقترادية يتعمق البعج االقترادؼ لالستجامة بتأثيخات السشذأة عمى 

كعمى األنطسة االقترادية عمى السدتػػ السحمي كالسدتػػ  ألصحاب السرمحة فييا،
تجفق رأس الساؿ بيغ كييجؼ ىحا البعج إلى تػضيح   ،الػششي كالسدتػػ العالسي

السرمحة كاآلثار االقترادية الخئيدية لمسشذأة عمى السجتسع بأسخه. مختمف أصحاب 
ييجؼ إلى تحديغ مدتػػ رفالية اإلنداف مغ خالؿ زيادة  الدمع ىحا البعج  ف  أكسا 

كالخجمات كتحقيق الكفاءة االقترادية  مغ خالؿ االستخجاـ األمثل لمسػارد الشادرة 
كإيقاؼ تبجيج السػارد  كحرة االستيالؾ الفخدؼ مغ السػارد الصبيعية، الستاحة،

ت االستيالؾ عبخ تحديغ الصبيعية مغ خالؿ إجخاء التخفيس الستػاصل في مدتػيا
لى إكسا ييجؼ  سمػب الحياة كأنساط االستيالؾ،أالكفاءة كإحجاث تغيخات جحرية في 

كالتخفيس مغ كثافة استخجاـ السػارد  نطف،أمعالجة التمػث باستخجاـ تكشػلػجيا 
ؼ تداكؼ ، أالسداكاة  في تػزيع السػاردك كتحػؿ االقتراد نحػ حساية الشطع الصبيعية 

الحج مغ تفاكت ك  فخاد السجتسع،أحرػؿ عمى السشتجات كالخجمات بيغ ملالفخص 
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كتقجيع  راضي،كامتالؾ األ عمى الخعاية الرحية، الجخػؿ كفخص الحرػؿ
 ( .95،ص 9116بكخ، خميل كبا)القخكض.

 البعد البيئي: .2
يتعمق بأثخ السشذاة عمى األنطسة الصبيعية الحية كغيخ الحية، كتذسل األنطسة      

البيئية مغ األرض كاليػاء كالسياه. كييجؼ ىحا البعج إلى االستخجاـ األمثل لمسػارد 
لكل  بل ىي ممظ ،لجيل معيغ يا ليدت ممكا  ألن   الصبيعية، كليذ فقط تػفيخىا،

 ، 9119عغ حساية كسالمة األنطسة البيئية مغ التمػث.)الراكؼ ، األجياؿ، فزال  
 .(115ص

فيع العالقة  ف  أتحقيق التداكج بيغ إدارة السػارد البذخية كالصبيعية، حيث  إف   
فيسا  السجيخيغ مغ اتخاذ أفزل القخاراتالتفاعمية بيغ البذخ كالسػارد الصبيعية ستسكغ 

آلثار الستعمقة بالسجخالت ي البعج البيئي ايغص   ق باستخجاـ تمظ السػارد. ك يتعم  
.  (كالشفايات الدائمة كالرمبة )االنبعاثاتكالسخخجات مثل  ،(هالصاقة كالسيا)مثل:

كباإلضافة إلى ذلظ فيػ يغصي التشػع البيػلػجي، كاآلثار الستعمقة بالسشتج ك الخجمة، 
 (.  948،ص 9118بمتاجي ، كاالمتثاؿ البيئي كالشفقات البيئية.)بجكؼ،

 البعد االجتساعي: .3
يتعمق البعج االجتساعي باآلثار التي تدببيا السشذاة لألنطسة االجتساعية التي    

تعسل داخميا، كييجؼ ىحا البعج إلى تحقيق العجالة االجتساعية في تػزيع السػارد 
االقترادية كالصبيعية، كإيراؿ الخجمات االجتساعية، كالرحة كالتعميع إلى مغ 

الة كتشسية الثقافات كالعالقات بيغ السشذأة يحتاجيا، كالقزاء عمى الفقخ كالبص
 (. 6ص 9191كأصحاب السرالح الجاخمييغ كالخارجييغ )اشكاؿ كامعخؼ 

و البعج الحؼ بسثابة البعج الحؼ تتسيد بو االستجامة، ألن   كسا يعج البعج االجتساعي   
 كالحؼ يجعل مغ الشسػ كسيمة لاللتحاؽالبعج اإلنداني بالسعشى الزئيل، يسثل 

يغ حق اإلنداف الصبيعي في العير في بيئة نطيفة بعغ كػنو ي االجتساعي، فزال  
يسارس مغ خالليا جسيع األنذصة مع كفالة حقو في نريب عادؿ مغ  ،كسميسة
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ىا بسا يخجـ احتياجاتو الثخكات الصبيعية كالخجمات البيئية كاالجتساعية، يدتثسخ 
ة لخفع مساجات السككغيخىا، كتمبية االحتي (كاءجالسمبذ، الصعاـ، الكالسأكؼ ،)األساسية 

ف البعج إؽ االجتساعية لألجياؿ القادمة. ك مدتػػ معيذتو كدكف التأثيخ عمى الحقػ 
السجتسع، ك  اإلندافاالجتساعي يذتسل عمى مسارسات العسالة كالعسل الالئق كحقػؽ 

 . (11ص  ،9116كمدؤكلية السشتج.) ابخاليع ،
 التشسية السدتدامة:( مؤشرات ومقؾمات 2-4)

في جسيع  (GRIأكضحت الشذخة الرادرة عغ السبادرة العالسية لمتقاريخ)
كقج أكضحت مغ قبل  ،إصجاراتيا معمػمات االستجامة التي يجب اإلفراح عشيا

االقترادية كالبيئية كاالجتساعية، كأشمقت عمييا تدسية مؤشخات  السشذآت الشػاحي
تع إعصاء لكل مشيا رمد خاص بيا، كتع ترشيف االستجامة ،كقج قدست السؤشخات ك 

حيث قدست مؤشخات  ،ق بالسؤشخ الخئيديلى مجسػعة مؤشخات تتعم  إكل مؤشخ 
يخ السباشخة، تػاجج السشذأة داخل الدػؽ، اآلثار االقترادية غ إلىء االقترادؼ األدا

كالتشػع  كالساء، كالصاقة السػاد يفي داء البيئيا مؤشخات األم  أ كمسارسات الذخاء،
التقييع  لشقل،كا كالسشتجات كالخجمات كالشفايات الرمبة كالدائمة، البيػلػجي، كاالنبعاثات

 :يداء االجتساعي فيا مؤشخات األم  أ ليات الذكػػ البيئية،آك  البيئي لمسػارد،
 كالتجريب كالتعميع، كالرحة كالدالمة السيشية، دارة بالعساؿ،كعالقة اإل التػضيف،

فيسا  كتقييع السػرديغ جػر،سداكاة بيغ الخجاؿ كالشداء في األكال الفخص، كتكافؤشػع كالت
 نداف،كحقػؽ اإل ليات الذكػػ مغ مسارسات السػضفيغ،آك  ق بسسارسات العسالة،يتعم  

 شفاؿ،ة كالسفػضة الجساعية، كعسالة األالحخية الشقابيك  كعجـ التسيد، كاالستثسار،
يع كتقي صميةكحقػؽ الذعػب األ مشية،سات األكالسسار  ك القدخؼ،أكالعسل الجبخؼ 

كالدمػؾ  كالدياسة العامة، نداف كمكافحة الفداد،ق بحقػؽ اإلالسػرديغ فيسا يتعم  
 9116السشاىس لمسشافدة كتقييع السػرديغ فيسا يتعمق باآلثار عمى السجتسع )ابخاليع 

 (. 36-35-34،ص
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 ( مبادئ محاسبة االستدامة:2-5)
 ذابو مبادغ محاسبة االستجامة مع مبادغ السحاسبة السالية مثل:تت     

 مبجأ الػحجة السحاسبية. -أ
 مبجأ الفتخة السحاسبية. -ب
 مبجأ كحجة الكياس. -ج
 مبجأ التكمفة التاريخية. -د

 مبجأ األىسية الشدبية. -ق
 مبجأ السحافطة عمى رأس الساؿ. -ك

تحجيج الػحجة السحاسبية التي يتع إعجاد حدابات االستجامة ليا تتػقف عمى  ف  إ
ا عمى السدتػػ الجدئي أك عمى السدتػػ الكمي، فعمى تصبيق مفيـػ االستجامة، إم  

السدتػػ الجدئي يتع كضع حدابات االستجامة لمسشذأة، بيشسا يكػف عمى السدتػػ 
،ص 9119السدتػػ اإلقميسي)الراكؼ  الكمي تصبيق مفاليع محاسبة االستجامة عمى

ا بالشدبة لمفتخة السحاسبية التي يتع فييا تقييع أداء السشذأة تجاه االستجامة أم    .( 111
يتع اإلفراح  ككحلظ يسكغ أف   ،يتع تحجيج التقخيخ إما شيخؼ أك ربع سشػؼ أك سشػؼ ف

ياس بػجػد العػامل عغ السعمػمات الخاصة بجكرة حياة السشتج، كبالسثل لسبجأ كحجة الك
االجتساعية كالبيئية كاالقترادية تتصمب محاسبة االستجامة استخجاـ مجسػعة مغ 

يا غيخ مشاسبة لكش   كحجات الكياس. فالػحجات الشقجية تختبط بتقييع األداء االقترادؼ،
مخاشخ اآلثار االجتساعية  محاكلة تحػيل أك البيئي. كسا أف   لتقييع األداء االجتساعي

 بيئية إلى كحجات نقجية قج ُيداء تفديخىا بذكل كاضح.كال
ال تتػقف  كحجات الكياس السدتخجمة في محاسبة االستجامة تكػف متشػعة، إف     

استخجاـ  اعمى كحجة الشقج فقط، فالبعجيغ البيئي كاالجتساعي في االستجامة يدتمدم
كحجة الكياس الشقجؼ ال تالئع تقييع  مجسػعة متشػعة مغ كحجات الكياس، كذلظ ألف  

 (.  34،ص 9119األداء االجتساعي كالبيئي لسشذأ )بجكؼ، عثساف،
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التدجيل  يخية فػضيفة محاسب االستجامة ىا بالشدبة لسبجأ التكمفة التاريأم        
إلى تصبيق مبجأ السحافطة عمى  ة، إضافةألكل عسمية تبادؿ قامت بيا السشذ التاريخي

س الساؿ االقترادؼ كالبيئي أغ ىحا السبجأ السحافطة عمى ر يتزس  الساؿ، ك س أر 
سبة االستجامة، فسغ غيخ ا مبجأ األىسية الشدبية ضسغ إشار محاكاالجتساعي. أم  
كاإلقخار لكافة اآلثار البيئية التي يتدبب فييا اإلنداف. لحلظ البج مغ  السالئع الحرػؿ

ا متيا ألصحاب السرالح، أم  ءسيتيا كمالدا  عمى أىإعصاء أكلػيات لتمظ اآلثار اعتسا
 شدبة لسبجأ السحافطة عمى رأس ماؿا بالأم   ،قل فيسكغ استبعادىاأاآلثار التي تكػف 

 س الساؿ الصبيعي لألجياؿ القادمة مغ خالؿ عجـأتحافع عمى ر  لسشذأة السدتجامة أف  ا
دة استخجاـ السػارد غيخ الستجج   بذكل يفػؽ معجؿ تججدىا، ك  دةاستخجاـ السػارد الستجج   

، 9116بخاليع إػارد لألجياؿ القادمة )ىحه الس مع الحخص عمى استسخار بححر ككفاءة
 .( 91-19ص 

 (  أساليب الكياس والتدجيل:2-6)
القبػؿ العاـ، كسا  ياس عسمي في مجاؿ االستجامة يمقىمجخل ق يرعب إيجاد     

نذصة الخاضعة لمكياس بدبب صعػبة األكذلظ  ىػ الحاؿ في السحاسبة السالية،
بدبب كجػد فجػة بيغ  كلع يتع االتفاؽ عغ ماىيتيا، ،دةيا غيخ محج  بأن   لكػنيا تترف

السشذآت مغ مدؤكلية تجاه  تسع مغ السشذآت كبيغ ما تخاه تمظما يتػقعو السج
 ؼ )الراك  ؼ عغ  بعس أنذصة االستجامةعغ صعػبة التعبيخ الشقج السجتسع، فزال  

( كتع االعتساد في محاسبة االستجامة عمى مجخل الكياس متعجد 119،ص  9119،
يعتبخ مجخل حيث  السزسػف الػاحج، ؼمغ مجخل الكياس الكسي ذ بعاد بجال  ألا

أكثخ مالئسة مغ حيث إمكانية التصبيق العسمي لتأثيخات  الكياس متعجد األبعاد
غ كتعجد األشياء مػضػع االستجامة كما يػفخه مغ معمػمات مختمفة تعكذ تباي

الكياس، مغ دكف التقيج كااللتداـ بأسمػب قياس معيغ أك االعتساد عمى أسمػب قياس 
 جياس معيشة، ككسا يعو ال يحجد بشسط قياس معيغ أك كحجة قمعيغ أؼ بسعشى أن  

فزل مغ حيث إمكانية التصبيق العسمي لكياس التأثيخات االقترادية السجخل األ
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ة، كتشقدع السعمػمات في ضػء ىحا أكاالجتساعية لعسميات كأنذصة السشذكالبيئية 
 :يالسجخل إلى ثالثة أنػاع ى

التي يسكغ قياس تأثيخىا ضسغ إشار محاسبة االستجامة بسكياس معمػمات مالية:  -أ
 نقجؼ.

التي ال يسكغ قياس تأثيخىا ضسغ إشار محاسبة االستجامة معمػمات كسية:  -ب
كيقرج بو تعييغ أعجاد لألشياء أك األحجاث  سا تقاس بسكياس كسي،نكإبسكياس نقجؼ، 

 لقػاعج محجدة. شبقا  
التي  يسكغ قياس تأثيخىا ضسغ إشار محاسبة االستجامة معمػمات كصفية:  -ج

أك  يءػصيف اإلنذائي لخرائز أك مطاىخ شبسقاييذ كصفية كيقرج بيا الت
 حجث معيغ.

السحاسبة ألغخاض االستجامة مع أداكت كتتذابو أدكات تحميل كتدجيل بيانات 
 كسجالت السحاسبة دفتخ يػمية، كحدابات األستاذ، كميداف السخاجعة )بجكؼ،

 .(69- 59ص ،9113بمتاجي،
 ( الخرائص الشؾعية لسعمؾمات محاسبة االستدامة:2-7)

 حجدتيا يحاسبة االستجامة خرائز نػعية التتستمظ معمػمات م  يجب أف      
(GRIإلعالـ ،)  السدتخجميغ بكيفية إعجاد تقاريخ االستجامة، كىي ال تختمف عغ

الخرائز الشػعية لمسحاسبة السالية، كىحه الخرائز كسا حجدت في الشذخة الرادرة 
 ىي: 13في الرفحة رقع  9114لدشة  GRI عغ

، كيحقق الذفافية عغ أداء السشذأة يكػف التقخيخ متػازنا  كمعتجال   يجب أف  التػازف:  .1
يذسل التقخيخ عمى الجػانب االيجابية في األداء  كأف   كاالجتساعي، االقترادؼ كالبيئي

 تديج مغ تحديشيا ضسغ نصاؽ االستجامة. كالشػاحي التي يجب عمى السشذأة أف  
عمػمات الػاردة في التقخيخ تػافق السؤشخات تكػف الس يشبغي أف  القابمية لمسقارنة:  .9

قترادؼ كالبيئي مقارنة تقخيخ عغ األداء االمية التي كردت مغ أجل تدييل عس
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ي التقاريخ، لتحميل التغيخات ة مغ قبل أصحاب السرالح كمدتخجمأكاالجتساعي لمسشذ
 عمى السشذأة مع مخكر الػقت، مقارنة بالسشذآت السثيمة. أتصخ  يالت
فييا مة بسا تكػف السعمػمات الػاردة في التقخيخ دقيقة كمفر   يشبغي أف  الجقة:  .3

الكفاية ألصحاب السرالح كمدتخجمي التقاريخ مغ جسيع الفئات لتقييع أداء السشذأة 
 في الجػانب االقترادية كالبيئية كاالجتساعية.

يكػف التقخيخ عمى ججكؿ مشتطع كتكػف السعمػمات متاحة  يشبغي أف  التػقيت:  .4
ذ قخارات كمقجمة بالػقت السشاسب ألصحاب السرالح ألجل مداعجتيع عمى اتخا

 مجركسة كفي الػقت السشاسب. 
تكػف السعمػمات الستاحة في التقخيخ معجة بصخيقة مفيػمة،  يشبغي أف  الػضػح:  .5

تكػف ىحه السعمػمات عغ  غ الجيات السدتفيجة مشيا مغ الػصػؿ إلييا، كأف  كتسك   
 .اآلثار الفعمية ألداء السشذأة االقترادؼ كالبيئي كاالجتساعي برػرة مػضػعية

جعتيا تكػف السعمػمات كالبيانات الػاردة في التقخيخ يسكغ مخا يشبغي أف  السػثػقية:  .6
ألؼ معمػمات يػجج فييا لبذ  يقجـ التقخيخ تفديخات ف  أك  ،مغ قبل السخاجع الخارجي

 أك شظ.
 فراح االختياري عؽ تقارير االستدامة:إلا  (2-8)

، حيث يتع اإلفراح مغ قبل ا  ندبي ا  اإلفراح االختيارؼ عغ االستجامة حجيث جيع     
مثل األمػر الستعمقة بالسػاضيع  ،يسةسسالية الالسالية كغيخ الالسشذآت عغ معمػمات 

تؤثخ عمى األداء  البيئية كاالجتساعية كاالقترادية كالسخاشخ، التي يسكغ أف  
تصػر االىتساـ  بقزايا االستجامة قج انعكذ عمى الفكخ  ت، إذ أف  آالسدتقبمي لمسشذ

السحاسبي، كحاكلت الجراسات السحاسبية تحديغ مجاالت الكياس كاإلفراح 
لى السحاسبي كتػسيع مزسػنيا ليذسل اإلفراح عغ اآلثار البيئية كاالجتساعية إ

 ت.آجانب اآلثار االقترادية لمسشذ
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 ( مفيؾم اإلفراح االختياري:2-8-1)
 يعج اإلفراح السحاسبي مغ أىع األسذ التي تختكد عمييا نطخية السحاسبة،     

أصحاب  و إعالـاسبي بأن  كيسثل الػضيفة الثانية بعج الكياس. كيعخؼ اإلفراح السح
السرالح بالسعمػمات الػاردة في التقاريخ السالية لمسشذأة، كيصمق عمى اإلفراح في 

كأؼ إفراح يديج عغ تمظ الحجكد مغ حيث الكسية  ،الحجكد الجنيا باإلفراح اإللدامي
 (. 9ص ،9113كالسحتػػ، يربح إفراح اختيارؼ )اصسيجة ،

كبدبب التصػر الحؼ يذيجه العالع اليػـ، كلقرػر اإلفراح السحاسبي عغ      
 لمسعاييخ السحاسبية الستعارؼ عمييا، السعمػمات الػاردة في القػائع السالية السعجة شبقا  

تمبيتيا الحتياجات أصحاب السرالح، ازدادت أىسية اإلفراح االختيارؼ في كعجـ 
اعتبارىا ىجفا  بحج ذاتيا مغ يل الشطخ إلى القػائع السالية الفكخ السحاسبي نتيجة لتحػ 

إلى اعتبارىا كسيمة  لتحقيق ىجؼ أك عجة  أىجاؼ أىسيا السداعجة في اتخاذ القخارات، 
لدامي  مغ إلقـػ إلى حج كبيخ بسا يقجمو اإلفراح امتصمبات ىحه القخارات ت كأف  

لتحقيق فعالية  ا  كضخكري ا  لحلظ  أصبح االىتساـ باإلفراح االختيارؼ حتسي، معمػمات
 (.58ص ،9119القػائع السالية كتحكيقا  ألىجافيا) السدمساني ،

 كتبخز أىسيتو مغ  ،لإلفراح السحاسبي اإللدامي كيعج اإلفراح االختيارؼ مكسال  
خالؿ الحاجة الستدايجة  لسديج مغ السعمػمات السالئسة التخاذ القخارات الخاصة 

احتساالت عجـ التأكج الخاص  خاصة في ضل تدايج جمي السعمػمات،بسدتخ
حتياجات مغ اال لدامي مشفخدا  لتغصية تمظإلاح ابالسدتفيجيغ، كعجـ كفاية اإلفر

جاء نتيجة لدج تمظ  إلى اإلفراح االختيارؼ  ؤالمج ف  أالسعمػمات، ك 
 (.36ص ،9111الفجػة.)الشجار،

 ( العؾامل السؤثرة في اإلفراح االختياري:2-8-2)
اإلفراح االختيارؼ في  تؤثخ عمى درجة يىشاؾ العجيج مغ العػامل الت    

 :تيح االختيارؼ تتسثل في اآلفراإلتؤثخ عمى درجة ا يكأىع العػامل الت ،السعمػمات
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 تكاليف اإلفراح االختياري والسشافع الستؾقعة مشو: ـ 1
ج مغ تحسل السدي إضافية ضسغ التقاريخ السالية ب إعجاد السشذأة لسعمػماتيتصم  

عجاد إ لى تكاليف مباشخة، كتذسل تكاليف كتقدع ىحه إ ،تكاليف إنتاج ىحه السعمػمات
دمجيا في تحسيل كيكػف مغ الرعب تقجيخىا ك  ضافية،عمػمات اإلكمعالجة كنذخ الس

ثخ اإلفراحات أاشخة كتذكل التكاليف الشاتجة عغ كتكاليف غيخ مب التكمفة كالعائج،
ة كأنذصتيا مثل أثخ التشبؤات باألرباح الدمبية عمى شخكط السػرديغ أعمى قخارات السشذ

لستػقعة مغ ا السشافع ا( أم  91ص ،9113كتكاليف السقاضاة كغيخىا. )اصسيجة ،
ا يؤدؼ إلى زيادة في قيسة تحديغ مرجاقية السشذأة مس   يارؼ فياإلفراح االختي

أسيسيا كبالتالي زيادة في قيستيا عمى السجػ الصػيل كتحديغ عالقة السشذأة مع 
كغيخ السالي  ،األداء الساليأصحاب السرالح كخفس حالة عجـ التأكج لجيو عغ 

السقجمة لإلدارة ة، عغ شخيق تخفيس درجة عجـ التساثل بيغ السعمػمات ألمسشذ
مرالح ىحه  كالسعمػمات السقجمة ألصحابيا كىشا يقع الجكر عمى السشذأة لمسػاءمة بيغ

 (.95، ص9116، عف كالسشافع الستػقعة مشيا)ابخاليالتكالي
 ة:أحجؼ السشذ -2

السشذآت األكبخ حجسا  تكػف أكثخ استعجادا  لمسديج  إلى أف  تذيخ غالبية الجراسات      
السشذآت  ف  ألى إكيخجع الدبب في ذلظ  مغ اإلفراح عمى عكذ السشذآت الرغيخة،

 ،كبيخة الحجع تكػف عخضة لزغػط أكثخ مغ جانب العجيج مغ أصحاب السرالح
لزغػط، كبالتالي تقـػ ىحه السشذآت بديادة درجة اإلفراح في محاكلة مشيا لتخفيف ا

كدىا ض مخ زيادة درجة اإلفراح فييا قج يعخ    عمى عكذ السشذآت صغيخة الحجع ألف  
حجع السشذأة مغ أكثخ العػامل  ف  أغ كىشا يتبي   ،كبيخةلمسخاشخ مقارنة بالسشذآت ال

 (.69ص ،9113السؤثخة في مدتػػ اإلفراح االختيارؼ.)عصية،
 مرداقية اإلفراح االختياري: -3

يكػف لجييا معمػمات  مرجاقية اإلفراح االختيارؼ البج لمسشذأة مغ أف  لتحقق 
يسة كمفيجة ألصحاب السرالح، كتفرح عشيا برػرة كاضحة كصادقة كممبية م



 

 م2222 ديسمبر العاشرالعدد                      933                 الجزء الثاني  -رواق الحكمةمجلة 

 أ.عصام حسين      أ.أسامة امبيرش       أ.أبوعيجلة الغريب    ... مدى توفر مقومات االفصاح المحاسبي

كلكغ  الحتياجات جسيع األشخاؼ، كليذ العبخة بكثخة السعمػمات السفرح عشيا،
خجميا، فسقجار قميل بشػعيتيا كجػدتيا كدرجة مرجاقيتيا، لتكػف ذات قيسة لسغ يدت

مشيا يحقق السشفعة لسدتخجمييا، كبالتالي سيشعكذ عمى مرجاقية السشذأة في السجػ 
 الصػيل.

 الييكل السالي لمسشذأة: -4
تسػيل الخارجي الحؼ يعبخ الييكل السالي عغ مجػ اعتساد السشذأة عمى ال     

سػيل كضائفيا تدداد السشذآت التي تعتسج عمى مرادر خارجية في ت ف  أحيث  تحتاجو،
 جكيع فييا ندبة اإلفراح، كذلظ  لتػضيح قجرتيا عمى سجاد الجيػف الستختبة عمييا،

بخاليع إلمسشذأة عشجما تكػف ندبة االقتخاض مختفعة .) ا  دفاعي ا  ىحا اإلفراح مػقف
 (.95، ص 9116،

 الزغؾط الخارجية: -5
الزغػط الخارجية مغ قبل  يالسؤثخة في اإلفراح االختيارؼ ى مغ أىع العػامل     

جيات كمشطسات تشادؼ بزخكرة التػجو نحػ التػسع باإلفراح كتصػيخ الشسػذج 
في التقاريخ السالية، كزيادة كفاءة التقاريخ حاسبي الحالي لدج القرػر الحاصل الس

 ص(. 94، 9118السالية في الػفاء باحتياجات السدتخجميغ.)مقمج ،
 :الدراسة السيدانية -3
  : بيئة كمجتسع الجراسة-(1-3)

ا مجتسع تتسثل بيئة الجراسة في شخكة السصاحغ كاألعالؼ صخماف، أم  
الجراسة فيتسثل في العامميغ بالقدع السالي بذخكة السصاحغ كاألعالؼ كالبالغ 

لرغخ حجسيا كإمكانية  كتع اختيار كل العيشة نطخا   ،ا  مػضف 51عجدىع 
 .تغصيتيا
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 أداة جسع البيانات :والا أ( 3-2)
 ترسيؼ استسارة االستبيان: -1

تع استخالصو مغ لقج تع ترسيع استسارة االستبياف بذكل مبجئي مغ خالؿ ما        
كيخػ الباحثػف ضخكرة تقديع استسارة االستبياف إلى  ه الجراسة،حالجانب الشطخؼ لي

اإلجابة عمييا، ة أجداء، كقج ركعي في إعجاد االستبياف كضػح الفقخات كسيػلة عج  
 ( أماـ اإلجابة التي يخاىا مشاسبة.✔حيث شمب مغ السجيب كضع عالمة )

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة في وصف وتحميل البيانات. -2
 ( لمردق والثبات:اختبار كرونباخ ألفا ) -1

( ىػ اختبار يبيغ مرجاقية إجابات مفخدات العيشة عمى اختبار كخكنباخ ألفا )
عبارات االستبياف السقاسة بسكياس كاحج، فكمسا كانت قيع معامل كخكنباخ ألفا كبيخة 

 9115( فيجؿ عمى مرجاقية إجابات مفخدات العيشة. )البياتي:  1.61أكبخ مغ )
 ص(. 49،

 :  Wilcox on – testاختبار ولكؾكدؾن حؾل الستؾسط ) -2
يدتخجـ اختبار كلكػكدػف الختبار الفخضيات اإلحرائية الستعمقة بستػسط 

( إذا كانت بيانات عيشة الجراسة كصفية قابمة لمتختيب أك كسية كال مجتسع الجراسة)
لحلظ يتع استخجاـ ىحا االختبار الختبار معشػية درجة السػافقة تتبع التػزيع الصبيعي 

 .(99،ص 1995)عاشػر كأبػ الفتػح: تبيافعمى كل عبارة مغ عبارات االس
 حػؿ الستػسط:  Zاختبار  -3

حػؿ الستػسط الختبار الفخضيات اإلحرائية الستعمقة    Zيدتخجـ اختبار
لحلظ يتع استخجاـ  بستػسط السجتسع إذا كانت بيانات العيشة كسية كحجع العيشة كبيخ،

 .(339ص  ،1997: )البمجاكؼ ىحا االختبار الختبار الفخضيات الفخعية لمجراسة. 
 اختبارات الردق " الرالحية -3

 لمتأكج مغ صجؽ كصالحية استسارة االستبياف قاـ الباحثػف باالختبارات اآلتية:
 



 

 م2222 ديسمبر العاشرالعدد                      932                 الجزء الثاني  -رواق الحكمةمجلة 

 أ.عصام حسين      أ.أسامة امبيرش       أ.أبوعيجلة الغريب    ... مدى توفر مقومات االفصاح المحاسبي

 Content validityصدق السحتؾى )أو صدق السزسؾن(  -1
في االستسارة ، مغ خالؿ التأكج مغ أف  ػ الباحثػف جانب صجؽ السحتػ لقج راع 

كسا  جسيع األسئمة التي تحتػييا االستسارة تغصي جسيع أبعاد السذكمة قيج الجراسة،
تغصي جسيع جػانب كأبعاد الفخضيات الخئيدية كالفخعية السشتقاة مغ اإلشار الشطخؼ 

 لمجراسة.
 Face validityالردق الغاىري:    -2

جؼ كىػ ى ،االستبياف تحقق الغخض الحؼ أعجت مغ أجموأسئمة  لمتأكج مغ أف       
أساتحة متخرريغ في عمع السحاسبة كاإلحراء،  ىالجراسة، تع عخض االستبياف عم

تع جسع أراء كمالحطات جسيع ىؤالء الستخرريغ عمى فقخات استسارة  كبعج أف  
االستبياف تع إجخاء التعجيالت الالزمة، سػاء بالححؼ أك اإلضافة في الفقخات، حتى 

ع مجسػعات رئيدية مغ تع التػصل إلى الرػرة التي أعجت لمتصبيق كىي تزع أرب
 تي:األسئمة كاآل

أسئمة شخرية كتذسل السؤىل العمسي كسشػات الخبخة  3كتزع  السجسػعة األكلى:
 كالتخرز.

عبارات حػؿ مجػ تػافخ السؤشخات االقترادية  11كتذسل  السجسػعة الثانية:
لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ 

 كاألعالؼ.
جػ تػافخ السؤشخات االجتساعية لإلفراح عبارات حػؿ م 9كتذسل  السجسػعة الثالثة:

 السحاسبي لمتشسية السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ كاألعالؼ.
عبارات حػؿ مجػ تػافخ السؤشخات البيئية لإلفراح  9تذسل السجسػعة الخابعة:

 األعالؼ.  السحاسبي لمتشسية السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ ك 
( استسارة استبياف عمى 51كبعج عسمية التعجيل قاـ الباحثػف بتػزيع عجد )

( 45كبعج فتخة تع الحرػؿ عمى عجد) ،العامميغ بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ
عة ( يبيغ عجد االستسارات السػز  1كالججكؿ رقع ) استسارة استبياف صالحة لمتحميل،
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 رات القابمة لمتحميل.كالستحرل عميو ندبة االستسا
( عجد االستسارات السػزعة كالسدتخجعة كندبة االستسارات القابمة 1ججكؿ رقع )

 لمتحميل
 ندبة السدترجع% عدد االستسارات السدترجعة عدد االستسارات السؾزعة

50 45 90 

% مغ عجد  91ندبة عجد االستسارات القابمة لمتحميل  ( نالحع أف  1مغ الججكؿ رقع )
 االستسارات السػزعة كىي ندبة كبيخة.

 :: ترميز البيانات( ثانياا  3-3)
بعج تجسيع استسارات االستبياف استخجـ الباحثػف الصخيقة الخقسية في تخميد 

 ( 9في الججكؿ التالي رقع )انات حيث تع تخميد اإلجابات كسا البي
 قة بالسكياس الخساسي( تػزيع الجرجات عمى اإلجابات الستعم   9رقع)ججكؿ 

 مؾافق بذدة مؾافق محايد غير مؾافق غير مؾافق بذدة اإلجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

(. فإذا كاف متػسط 3(  يكػف متػسط  درجة السػافقة)9مغ خالؿ الججكؿ رقع )   
ا ( فيجؿ عمى ارتفاع درجة السػافقة. أم  3عغ) درجة إجابات مفخدات العيشة يديج معشػيا  

فيجؿ عمى انخفاض  (3عغ) إذا كاف متػسط درجة إجابات مفخدات العيشة يقل معشػيا  
في حيغ إذا كاف متػسط درجة إجابات مفخدات العيشة ال تختمف  ،درجة السػافقة

درجة السػافقة متػسصة، كبالتالي سػؼ يتع اختبار ما  ( فيجؿ عمى أف  3عغ ) معشػيا  
( أـ ال. كبعج االنتياء مغ تخميد 3عغ ) إذا كاف متػسط درجة السػافقة تختمف معشػيا  

 (SPSSاإلجابات ك إدخاؿ البيانات األكلية باستخجاـ حدمة البخمجيات الجاىدة ) 
Statistical Package for Social Scienceحه الحدمة في (( تع استخجاـ ى

 تحميل البيانات األكلية كسا يمي:
 Reliability and Validate  : اختبار الثبات كالرجؽ:ثالثا  

لمتأكج مغ ثبات االختبار "أداة الجراسة" قاـ الباحثػف بحداب درجة الثبات باستخجاـ 
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.  كالرجؽ الحاتي عغ شخيق الجحر Alpha Cornbachمعامل كخكنباخ ألفا 
كذلظ لمتأكج مغ صجؽ االستسارة فكانت الشتائج كسا بالججكؿ رقع  لمثبات، التخبيعي

(3.) 
 ( نتائج اختبار كخكنباخ ألفا3ججكؿ رقع )

 م
 السجسؾعة

عدد 
 العبارات

معامل 
 الثبات

 معامل
 الردق

مدى تؾافر السؤشرات االجتساعية لإلفراح السحاسبي عؽ التشسية  1
 مسظاحؽ واألعالف.لالقؾائؼ السالية بالذركة العامة السدتدامة في 

10 0.687 0.829 

مدى تؾافر السؤشرات االجتساعية لإلفراح السحاسبي عؽ التشسية  2
 مسظاحؽ واألعالف.لالقؾائؼ السالية بالذركة العامة السدتدامة في 

9 0.762 0.873 

مدى تؾافر السؤشرات البيئية لإلفراح السحاسبي عؽ التشسية السدتدامة  3
 مسظاحؽ واألعالف.  لالقؾائؼ السالية بالذركة العامة في 

9 0.847 0.920 

القؾائؼ السالية مقؾمات اإلفراح السحاسبي عؽ التشسية السدتدامة في  4
 مسظاحؽ واألعالفلبالذركة العامة 

28 0.893 0.945 

( )معامل قيع معامل كخكنباخ ألفا ) ( نالحع أف  3مغ خالؿ الججكؿ رقع )     
الثبات( كمعامل الرجؽ لكل مجسػعة مغ عبارات استسارة االستبياف تتخاكح بيغ 

كىحا يجؿ عمى تػفخ درجة  1.61( كىي قيع كبيخة أكبخ مغ 1.893إلى  1.687)
فإف معامالت الرجؽ تتخاكح بيغ عالية مغ الثبات الجاخمي في اإلجابات. .ككحلظ 

فيحا يجؿ عمى تػفخ  ،( كىي كبيخة قخيبة مغ الػاحج الرحيح1.945إلى  1.899)
ىحه اإلجابات في تحقيق  ىا يسكششا مغ االعتساد عمالرجؽ مس  درجة عالية مغ 

 أىجاؼ الجراسة كتحميل نتائجيا. 
 .خرائص مفردات عيشة الدراسة :( رابعاا 3-4)

 عيشة الجراسة حدب السؤىل العمسيتػزيع مفخدات  -1
 حدب السؤىل العمسي ( التػزيع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ لسفخدات عيشة الجراسة4ججكؿ رقع )

 الشدبة % العدد السؤىل العمسي
 33.3 15 دبمؾم

 66.7 30 بكالؾريؾس
 100.0 45 السجسؾع
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مؤىالتيع غ معطع مفخدات عيشة الجراسة مس   ( نالحع أف  4مغ خالؿ الججكؿ )
كالباقي  %( مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة،66.7بكالػريػس كيسثمػف ندبة ) العمسية

%( مغ جسيع مفخدات عيشة  33.3دبمػـ كيسثمػف ندبة )مؤىالتيع العمسية  غمس  
الجراسة. كبرػرة عامة نالحع ىشاؾ ارتفاع في مدتػػ التأىيل العمسي لسفخدات عيشة 

التي سػؼ نحرل عمييا  ،الثقة في الشتائج التي نحرل عميياا يديج مغ الجراسة مس  
 عشج تحميل إجاباتيع. 

 .زيع مفخدات عيشة الجراسة حدب عجد سشػات الخبخةتػ  -9
( التػزيع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ لسفخدات عيشة الجراسة حدب عجد 5ججكؿ رقع )

 سشػات الخبخة
 الشدبة % العدد سشؾات الخبرة

 20.0 9 سشؾات 5أقل مؽ 
 33.3 15 سشؾات 11سشؾات إلى أقل مؽ  5مؽ 
 26.7 12 سشة 21سشؾات إلى أقل مؽ  11مؽ

 20.0 9 سشة فأكثر 21مؽ 
 100.0 45 السجسؾع

معطع مفخدات عيشة الجراسة سشػات خبختيع  ( نالحع أف  5مغ خالؿ الججكؿ رقع)    
%( مغ مفخدات عيشة 33.3كيسثمػف ندبة ) ،سشػات 11سشػات إلى أقل مغ  5مغ 

سشة كيسثمػف  91سشػات إلى أقل مغ  11الجراسة. تع يميو مسغ سشػات خبختيع مغ
غ سشػات خبختيع أقل مغ %( مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة كالباقي مس  96.7ندبة )

%( لكل فئة مغ الفئتيغ مغ 91سشة فأكثخ كيسثمػف ندبة ) 91سشػات أك مغ  5
مفخدات عيشة الجراسة. كبرػرة عامة نالحع ارتفاع في مجة الخبخة لسفخدات جسيع 

عيشة الجراسة مسا يديج مغ الثقة في الشتائج التي سػؼ نحرل عمييا عشج تحميل 
 إجاباتيع.
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 تؾزيع مفردات عيشة الدراسة حدب التخرص: -3
حدب ( التػزيع التكخارؼ كالشدبي السئػؼ لسفخدات عيشة الجراسة 6ججكؿ رقع )

 التخرز
 الشدبة % العدد التخرص

 66.7 30 محاسبة
 6.7 3 إدارة

 6.7 3 اقتراد
 6.7 3 ىشدسة

 13.3 6 تخرص أخر
 100.0 45 السجسؾع

تخرريع  عيشة الجراسةمعطع مفخدات  ( نمحع أف  6مغ خالؿ الججكؿ رقع )    
كالباقي مغ  ،عيشة الجراسة%( مغ جسيع مفخدات 66.7كيسثمػف ندبة )محاسبة 

 %(  مغ جسيع مفخدات عيشة الجراسة. 33.3كيسثمػف ندبة ) ،تخررات أخخػ 
 :اختبار الفرضيات الفرعية لمدراسة: ( خامداا 3-5)

السدتجامة في  لمتشسيةمجػ تػفخ مقػمات األداء االقترادؼ لإلفراح السحاسبي 
الختبار معشػية درجة السػافقة  مسصاحغ كاألعالؼ.لالقػائع السالية بالذخكة العامة 

بسجػ تػفخ مقػمات األداء االقترادؼ  عمى كل مؤشخ مغ السؤشخات الستعمقة
السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ  لمتشسيةلإلفراح السحاسبي 

( فكانت الشتائج 3تع استخجاـ اختبار كلكػكدػف حػؿ متػسط السكياس ) ،كاألعالؼ
 (.7جكؿ رقع )كسا في الج

( نتائج اختبار كلكػكدػف حػؿ متػسصات إجابات مفخدات عيشة 7ججكؿ رقع )
الجراسة عمى السؤشخات الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء االقترادؼ لإلفراح 

 السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ لمتشسيةالسحاسبي 
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االنحراف  الستؾسط العبارة م
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الداللة 
 السحدؾبة

اإلفراح عؽ الشتائج السالية لشذاط السشذاة في  1
 000. 3.699- 815. 3.53 السذاريع الرديقة لمبيئة بدبب تغير السشاخ.

اإلفراح عؽ معدالت ومدتؾيات األجؾر مقارنة  2
 بالحد األدنى لألجؾر عمى السدتؾى السحمي.

3.60 .963 -3.580 .000 

اإلفراح عؽ إجراءات التؾعيف وندبة مؾعفي  3
 000. 3.611- 1.087 3.67 اإلدارة.

اإلفراح عؽ االستثسارات في البشية التحتية لتحقيق  4
 000. 5.380- 625. 3.87 السشفعة العامة.

 259. 1.129- 815. 3.13 اإلفراح عؽ التبرعات لمجسعيات الخيرية . 5
معمؾمات لدعؼ االقتراد الؾطشي  اإلفراح عؽ أية 6

 000. 5.082- 826. 4.00 والسداىسة في البشية التحتية.

اإلفراح عؽ أية مداعدات مالية أو غير مالية لمحد  7
 001. 3.460- 894. 3.53 مؽ التمؾث.

السداىسة في الؾرش والشدوات الستعمقة بالتشسية  8
 000. 5.410- 726. 4.13 ودعؼ البحث العمسي . السدتدامة،

اإلفراح عؽ أية مبالغ ترصد لدعؼ حسالت التذجير  9
 أو الحد مؽ االحتباس الحراري.

3.53 .815 -3.699 .000 

اإلفراح عؽ الخظط والدياسات الستبعة لتخفيض  10
مدتؾى استيالك الظاقة والسؾارد الظبيعة ،إحداث 
تغير جدري في أسمؾب اإلنتاج والعسل وأنساط 

 االستيالك.

4.00 1.044 -4.666 .000 

 ( نمحع أف  7مغ خالؿ الججكؿ رقع )
( كمتػسصات إجابات مفخدات 1.15السعشػية ) ػ حدػبة أقل مغ مدتػ الجالالت السأػ 

 ( لمسؤشخات التالية:3عيشة الجراسة تديج عغ متػسط السكياس )
بدبب ة في السذاريع الرجيقة لمبيئة أعغ الشتائج السالية لشذاط السشذ اإلفراح .1

 تغيخ السشاخ.
اإلفراح عغ معجالت كمدتػيات األجػر مقارنة بالحج األدنى لألجػر عمى  .9

 السدتػػ السحمي.
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 اإلفراح عغ إجخاءات التػضيف كندبة مػضفي اإلدارة. .3
 اإلفراح عغ االستثسارات في البشية التحتية لتحقيق السشفعة العامة. .4
 السداىسة في البشية التحتية.اإلفراح عغ أية معمػمات لجعع االقتراد الػششي ك  .5
 اإلفراح عغ أية مداعجات مالية أك غيخ السالية لمحج مغ التمػث. .6
 السداىسة في الػرش كالشجكات الستعمقة بالتشسية السدتجامة ،كدعع البحث العمسي . .7
اإلفراح عغ أية مبالغ تخصج لجعع حسالت التذجيخ أك الحج مغ االحتباس  .8

 الحخارؼ.
تيالؾ الصاقة الدياسات الستبعة لتخفيس مدتػػ اساإلفراح عغ الخصط ك  .9

نتاج كالعسل كأنساط إلرؼ في أسمػب احغيخ جحجاث تإكالسػارد الصبيعة ،
 االستيالؾ.

 ،لحلظ نخفس الفخضيات الرفخية ليحه السؤشخات كنقبل الفخضيات البجيمة ليا
متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه السؤشخات تديج عغ  كحيث أف  

 .ارتفاع درجات السػافقة عمى ىحه السؤشخات(، فيحا يجؿ عمى 3متػسط السكياس)
 ( لمسؤشخ التالي:1.15الجاللة السحدػبة أكبخ مغ مدتػػ السعشػية )ب ػ 

 اإلفراح عؽ التبرعات لمجسعيات الخيرية. .1
درجة السػافقة  أف  لحلظ ال نخفس الفخضية الرفخية ليحا السؤشخ كىحا يجؿ عمى 

عمى ىحا السؤشخ متػسصة كالختبار الفخضية الفخعية الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات 
السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة  لمتشسيةاألداء االقترادؼ لإلفراح السحاسبي 

إيجاد متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى تع العامة لمسصاحغ كاألعالؼ 
( حػؿ متػسط السكياس Zاستخجاـ اختبار )ك   جسيع السؤشخات الستعمقة بيحه الفخضية

 ( .8( فكانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )3)
( حػؿ الستػسط العاـ إلجابات مفخدات Z( يسثل نتائج اختبار)8الججكؿ رقع )

ؤشخات الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء االقترادؼ عيشة الجراسة عمى جسيع الس
السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ  لمتشسيةلإلفراح السحاسبي 
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 كاألعالؼ

 البيان
الستؾسط 

 العام
االنحراف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الداللة 
 السحدؾبة

مدى تؾافر مقؾمات األداء االقترادي لإلفراح 
القؾائؼ السالية السحاسبي عؽ التشسية السدتدامة في 

 مسظاحؽ واألعالفلبالذركة العامة 
3.7000 .44620 10.524 .000 

(  11.594قيسة إحرائي االختبار ) ( نمحع أف  8مغ خالؿ الججكؿ رقع )
( لحلظ نخفس 1.15كىي أقل مغ مدتػػ السعشػية ) ،(1.111بجاللة محدػبة )

الستػسط العاـ إلجابات مفخدات  الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة، كحيث أف  
(، كىحا يذيخ إلى كجػد 3( كىػ يديج عغ متػسط السكياس)3.7111عيشة الجراسة )

ة في القػائع السدتجام لمتشسيةاء االقترادؼ لإلفراح السحاسبي تػفخ لسقػمات األد
 السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ حيث تع السػافقة عمى السؤشخات التالية:

ة في السذاريع الرجيقة لمبيئة بدبب أعغ الشتائج السالية لشذاط السشذ اإلفراح .1
 تغيخ السشاخ.

اإلفراح عغ معجالت كمدتػيات األجػر مقارنة بالحج األدنى لألجػر عمى  .9
 السحمي.السدتػػ 

 اإلفراح عغ إجخاءات التػضيف كندبة مػضفي اإلدارة. .3
 اإلفراح عغ االستثسارات في البشية التحتية لتحقيق السشفعة العامة. .4
 اإلفراح عغ أية معمػمات لجعع االقتراد الػششي كالسداىسة في البشية التحتية. .5
 اإلفراح عغ أية مداعجات مالية أك غيخ مالية لمحج مغ التمػث. .6
 ىسة في الػرش كالشجكات الستعمقة بالتشسية السدتجامة ،كدعع البحث العمسي .السدا .7
اإلفراح عغ أية مبالغ تخصج لجعع حسالت التذجيخ أك الحج مغ االحتباس  .8

 الحخارؼ.
اإلفراح عغ الخصط كالدياسات الستبعة لتخفيس مدتػػ استيالؾ الصاقة  .9

 اج كالعسل كأنساط االستيالؾ.كالسػارد الصبيعة ،إحجاث تغيخ ججرؼ في أسمػب اإلنت
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السدتجامة في  لمتشسيةمجػ تػفخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي  ج ػ 
 . القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ

بسجػ  عمى كل مؤشخ مغ السؤشخات الستعمقةالختبار معشػية درجة السػافقة 
السدتجامة في القػائع السالية  لمتشسيةتػافخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي 

تع استخجاـ اختبار كلكػكدػف حػؿ متػسط بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ 
 (.9( فكانت الشتائج كسا في الججكؿ رقع )3السكياس )

ات مفخدات عيشة ( نتائج اختبار كلكػكدػف حػؿ متػسصات إجاب9ججكؿ رقع )
الجراسة عمى السؤشخات الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح 

 .السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ لمتشسيةالسحاسبي 
 م

 العبارة
االنحراف  الستؾسط

 السعياري 
إحرائي 

 االختبار
الداللة 

 السحدؾبة
األولية السدتخدمة في اإلفراح عؽ السؾاد  1

 اإلنتاج مؽ حيث الؾزن والحجؼ .
4.20 .661 -5.642 .000 

اإلفراح عؽ ندبة السؾاد السدتخدمة والتي  2
 000. 5.273- 688. 3.93 يجرى إعادة تدورييا في صؾرة مؾاد أولية.

اإلفراح عؽ السبادرات الرامية إلى التظؾير  3
مؽ اجل تؾفير الظاقة ،والبحث عؽ طاقة 

 متجددة .
3.80 .919 -4.343 .000 

اإلفراح عؽ كسيات السياه السدتيمكة  4
وطرق العسل مؽ اجل ترشيد استيالكيا 

 وإعادة تدورييا. 
3.67 .879 -4.065 .000 

اإلفراح عؽ إجسالي حجؼ السخمفات مؽ  5
 000. 4.296- 863. 3.73 حيث أنؾاعيا وطرق التخمص مشيا.

الرامية إلى تخفيض اإلفراح عؽ السبادرات  6
مؽ اآلثار البيئية الشاتجة عؽ السشتجات 

 وتحديد مدي تحقق ذلػ .
3.67 .798 -4.284 .000 

اإلفراح عؽ إجسالي عدد الذكاوي حؾل  7
اآلثار البيئية السقدمة مؽ خالل آليات 

 التغمؼ .
3.80 1.057 -4.121 .000 
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االنحراف  الستؾسط العبارة م
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الداللة 
 السحدؾبة

اإلفراح عؽ أية معمؾمات متعمقة بالبيئة  8
 000. 3.801- 1.136 3.73 التقارير السالية.في 

اإلفراح عؽ الكيؼ الشقدية لمغرامات وإجسالي  9
العقؾبات الغير مالية الشاتجة لعدم االمتثال 

 لمقؾانيؽ والمؾائح البيئية.
3.87 .815 -4.832 .000 

الجالالت السحدػبة أقل مغ مدتػؼ  ( نالحع أف  9مغ خالؿ الججكؿ رقع )     
( كمتػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة تديج عغ متػسط 1.15السعشػية )
( لجسيع السؤشخات الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح 3السكياس )

 ،السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ كاألعالؼ لمتشسيةالسحاسبي 
نخفس الفخضيات الرفخية ليحه السؤشخات كنقبل الفخضيات البجيمة ليا كحيث  لحلظ

أف متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى ىحه السؤشخات تديج عغ متػسط 
 ارتفاع درجات السػافقة عمى ىحه السؤشخات.(، فيحا يجؿ عمى 3السكياس)

كالختبار الفخضية الفخعية الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح 
تع  ،السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ لمتشسيةالسحاسبي 

إيجاد متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع السؤشخات الستعمقة بيحه 
( فكانت الشتائج كسا بالججكؿ 3حػؿ متػسط السكياس )( Zاستخجاـ اختبار )ك  الفخضية

 (.11رقع )
( حػؿ الستػسط العاـ إلجابات مفخدات عيشة  Z( نتائج اختبار)11الججكؿ رقع )

الجراسة عمى جسيع السؤشخات الستعمقة بسجػ تػافخ مقػمات األداء البيئي لإلفراح 
 ة العامة لمسصاحغ كاألعالؼالسدتجامة في القػائع السالية بالذخك لمتشسيةالسحاسبي 

 البيان
الستؾسط 

 العام
االنحراف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الداللة 
 السحدؾبة

مدى تؾافر مقؾمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي 
عؽ التشسية السدتدامة في القؾائؼ السالية بالذركة 

 العامة السظاحؽ واألعالف
3.8222 .51705 10.668 .000 
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(  11.668( نالحع أف قيسة إحرائي االختبار )11مغ خالؿ الججكؿ رقع )     
( لحلظ نخفس 1.15( كىي أقل مغ مدتػػ السعشػية )1.111بجاللة محدػبة )

الستػسط العاـ إلجابات مفخدات  الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة، كحيث أف  
(، كىحا يذيخ إلى كجػد 3ياس )( كىػ يديج عغ متػسط السك3.8999عيشة الجراسة )

السدتجامة في القػائع  لمتشسيةتػفخ في مقػمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي 
 السػافقة عمى السؤشخات التالية: تالسالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ حيث تس

 اإلفراح عغ السػاد األكلية السدتخجمة في اإلنتاج مغ حيث الػزف كالحجع. .1
اإلفراح عغ ندبة السػاد السدتخجمة كالتي يجخػ إعادة تجكرييا في صػرة مػاد  .9

 أكلية.
اإلفراح عغ السبادرات الخامية إلى التصػيخ مغ اجل تػفيخ الصاقة ،كالبحث عغ  .3

 شاقة متججدة .
اإلفراح عغ كسيات السياه السدتيمكة كشخؽ العسل مغ اجل تخشيج استيالكيا  .4

 كإعادة تجكرييا. 
 عغ إجسالي حجع السخمفات مغ حيث أنػاعيا كشخؽ التخمز مشيا. اإلفراح .5
اإلفراح عغ السبادرات الخامية إلى تخفيس مغ اآلثار البيئية الشاتجة عغ  .6

 السشتجات كتحجيج مجؼ تحقق ذلظ.
اإلفراح عغ إجسالي عجد الذكاكؼ حػؿ اآلثار البيئية السقجمة مغ خالؿ آليات  .7

 التطمع.
 متعمقة بالبيئة في التقاريخ السالية. اإلفراح عغ أية معمػمات .8
اإلفراح عغ الكيع الشقجية لمغخامات كإجسالي العقػبات الغيخ مالية الشاتجة لعجـ  .9

 االمتثاؿ لمقػانيغ كالمػائح البيئية.
السدتجامة في  لمتشسيةمجػ تػافخ مقػمات األداء االجتساعي لإلفراح السحاسبي  -1

الختبار معشػية درجة السػافقة  احغ كاألعالؼالقػائع السالية بالذخكة العامة لمسص
بسجػ تػفخ مقػمات األداء االجتساعي  عمى كل مؤشخ مغ السؤشخات الستعمقة
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السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ  لمتشسيةلإلفراح السحاسبي 
 ( فكانت الشتائج3تع استخجاـ اختبار كلكػكدػف حػؿ متػسط السكياس)كاألعالؼ 

 ( .11كسا في الججكؿ رقع )
( نتائج اختبار كلكػكدػف حػؿ متػسصات إجابات مفخدات عيشة 11ججكؿ رقع )

الجراسة عمى السؤشخات الستعمقة بسجػ تػافخ مقػمات األداء االجتساعي لإلفراح 
 السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ لمتشسيةالسحاسبي 

االنحراف  الستؾسط العبارة م
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الداللة 
 السحدؾبة

اإلفراح عؽ إجسالي عدد السؾعفيؽ  1
 016. 2.409- 879. 3.33 والتعييشات الجديدة حدب الفئة العسرية.

اإلفراح عؽ عدد السؾعفيؽ السذتركيؽ في  2
 000. 4.350- 863. 3.73 المجان الرسسية إلدارة وسالمة العسال.

اإلفراح عؽ الراتب األساسي و معدل  3
ساعات العسل لكل مؾعف وفقا لظبيعة 

 عسمو.
3.80 1.057 -4.121 .000 

اإلفراح عؽ نتائج الدراسات االستقرائية  4
 التي تكيس مدى رضا العسيل.

3.93 .780 -5.088 .000 

اإلفراح عؽ السداىسة في التعميؼ  5
 000. 4.593- 894. 3.87 والخدمات الرحية.

اإلفراح عؽ اإلجراءات الستخذة لتحديؽ  6
 000. 4.647- 939. 3.93 عروف العسل السادية لمسؾعفيؽ.

اإلفراح عؽ التعؾيزات لمعامميؽ مقابل  7
 000. 4.121- 1.057 3.80 األضرار الشاتجة عؽ العسل.

اإلفراح عؽ معدل ساعات التدريب لكل  8
 000. 4.832- 815. 3.87 مؾعف وفقاا لظبيعة عسؾم ونؾع الجشس.

اإلفراح عؽ عدد الدمف السسشؾحة  9
 لمسؾعفيؽ بدبب األوضاع االجتساعية.

3.87 1.036 -4.338 .000 

الجالالت السحدػبة أقل مغ مدتػؼ  ( نالحع أف  11مغ خالؿ الججكؿ رقع )     
( كمتػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة تديج عغ متػسط 1.15السعشػية)
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( لجسيع السؤشخات الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء االجتساعي 3السكياس)
السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ  لمتشسيةلإلفراح السحاسبي 

لحلظ نخفس الفخضيات الرفخية ليحه السؤشخات كنقبل الفخضيات البجيمة  كاألعالؼ
يشة الجراسة عمى ىحه السؤشخات تديج عغ متػسصات إجابات مفخدات ع ليا كحيث أف  

ارتفاع درجات السػافقة عمى ىحه السؤشخات (، فيحا يجؿ عمى 3متػسط السكياس)
كالختبار الفخضية الفخعية الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات األداء االجتساعي لإلفراح 

تع عالؼ السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاأل لمتشسيةالسحاسبي 
إيجاد متػسصات إجابات مفخدات عيشة الجراسة عمى جسيع السؤشخات الستعمقة بيحه 

( فكانت الشتائج كسا بالججكؿ 3( حػؿ متػسط السكياس)Zاستخجاـ اختبار)ك  الفخضية
 (.19رقع )

( حػؿ الستػسط العاـ إلجابات مفخدات عيشة  Z( نتائج اختبار) 19الججكؿ رقع )
الجراسة عمى جسيع السؤشخات الستعمقة بسجػ تػافخ مقػمات األداء االجتساعي 

السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ  لمتشسيةلإلفراح السحاسبي 
 كاألعالؼ

الستؾسط  البيان
 العام

االنحراف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

الداللة 
 السحدؾبة

مدى تؾافر مقؾمات األداء االجتساعي لإلفراح 
السحاسبي لمتشسية السدتدامة في القؾائؼ السالية 

 بالذركة العامة لمسظاحؽ واألعالف
3.7926 .62343 8.528 .000 

(  8.598قيسة إحرائي االختبار ) ( نالحع أف  19مغ خالؿ الججكؿ رقع )    
( لحلظ نخفس 1.15( كىي أقل مغ مدتػػ السعشػية)1.111بجاللة محدػبة )

الستػسط العاـ إلجابات مفخدات  الفخضية الرفخية كنقبل الفخضية البجيمة، كحيث أف  
(، كىحا يذيخ إلى كجػد 3( كىػ يديج عغ متػسط السكياس)3.7996عيشة الجراسة )

السدتجامة في القػائع  لمتشسيةتػافخ في مقػمات األداء االجتساعي لإلفراح السحاسبي 
 السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ حيث أف تع السػافقة عمى السؤشخات:



 

 م2222 ديسمبر العاشرالعدد                      939                 الجزء الثاني  -رواق الحكمةمجلة 

 أ.عصام حسين      أ.أسامة امبيرش       أ.أبوعيجلة الغريب    ... مدى توفر مقومات االفصاح المحاسبي

 اإلفراح عغ إجسالي عجد السػضفيغ كالتعييشات الججيجة حدب الفئة العسخية. .1
ي المجاف الخسسية إلدارة كسالمة اإلفراح عغ عجد السػضفيغ السذتخكيغ ف .9

 العساؿ.
اإلفراح عغ الخاتب األساسي ك معجؿ ساعات العسل لكل مػضف كفقا لصبيعة  .3

 عسمو.
 اإلفراح عغ نتائج الجراسات االستقرائية التي تكيذ مجػ رضا العسيل. .4
 اإلفراح عغ السداىسة في التعميع كالخجمات الرحية. .5
 يغ ضخكؼ العسل السادية لمسػضفيغ.اإلفراح عغ اإلجخاءات الستخحة لتحد .6
 اإلفراح عغ التعػيزات لمعامميغ مقابل األضخار الشاتجة عغ العسل. .7
 اإلفراح عغ معجؿ ساعات التجريب لكل مػضف كفقا  لصبيعة عسـػ كنػع الجشذ. .8
 اإلفراح عغ عجد الدمف السسشػحة لمسػضفيغ بدبب األكضاع االجتساعية. .9
 الرئيدية : اختبار الفرضية( سادساا 3-6) 

الختبار الفخضية الخئيدية الستعمقة بسجػ تػفخ مقػمات اإلفراح السحاسبي  
استخجاـ السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ تع  لمتشسية

( عمى جسيع السؤشخات الستعمقة بيحه الفخضية 3( حػؿ متػسط السكياس ) Zاختبار )
كالستسثمة في )مقػمات األداء االقترادؼ ، مقػمات األداء البيئي كمقػمات األداء 

 ( .13االجتساعي( فكانت الشتائج كسا بالججكؿ رقع )
شة ( حػؿ الستػسط العاـ إلجابات مفخدات عيZ( نتائج اختبار)13الججكؿ رقع )

الجراسة عمى جسيع السؤشخات الستعمقة بسجػ تػافخ مقػمات اإلفراح السحاسبي عغ 
 التشسية السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة العامة السصاحغ كاألعالؼ

 البيان
الستؾسط 

 العام
االنحراف 
 السعياري 

إحرائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 السحدؾبة

السحاسبي مدى تؾافر مقؾمات اإلفراح 
لمتشسية السدتدامة في القؾائؼ السالية 

 بالذركة العامة لمسظاحؽ واألعالف
3.7690 .45243 11.403 44 .000 
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( 11.413ختبار )قيسة إحرائي اال ( نالحع أف  13مغ خالؿ الججكؿ رقع )
( لحلظ نخفس 1.15( كىي أقل مغ مدتػػ السعشػية )1.111بجاللة محدػبة )
الستػسط العاـ إلجابات مفخدات  كنقبل الفخضية البجيمة، كحيث أف  الفخضية الرفخية 

(، كىحا يذيخ إلى كجػد 3( كىػ يديج عغ متػسط السكياس)3.7691عيشة الجراسة )
السدتجامة في القػائع السالية بالذخكة  لمتشسيةمجػ تػافخ مقػمات اإلفراح السحاسبي 

 :العامة لمسصاحغ كاألعالؼ حيث أف  
في مقػمات األداء االقترادؼ لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة  يػجج تػافخ .1

 .في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ
يػجج تػافخ في مقػمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في  .9

 .القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ
ت األداء االجتساعي لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة يػجج تػافخ في مقػما .3

 في القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ.
 : الشتائج والتؾصيات سابعاا  (3-7) 

 :الشتائج أوالا:
 تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ استشتاجات أىسيا:   

أعمى ندبة لستغيخ السؤىل العمسي عشج )بكالػريػس( كتذكل  الجراسة أف   تبتثأ -1
 %(.66.7ندبة )

قل مغ أإلى  5ػات الخبخة عشج الفئة )مغأعمى ندبة لستغيخ سش تؤكج الجراسة أف   -9
 %(.33.3سشػات( كيسثمػف ندبة) 11

 %(.66.7ا أعمى ندبة لستغيخ التخرز عشج )محاسبة( كندبتو )أم    -3
مغ االىتساـ سػاء مغ  نالت كثيخ يمغ السفاليع الت جتعالسدتجامة التشسية  أف   -4

الشاحية االقترادية أك البيئية أك االجتساعية مغ أجل تعطيع رفالية اإلنداف في 
 الػقت الحاضخ دكف السداس بقجرة األجياؿ السقبمة عمى تمبية احتياجاتيا.
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ائع السالية يػجج تػفخ في مقػمات اإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في القػ  -5
 :بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ حيث أف  

يػجج تػفخ في مقػمات األداء االقترادؼ لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في  -1
 القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ.

ع يػجج تػفخ في مقػمات األداء البيئي لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في القػائ -9
 السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ.

يػجج تػفخ في مقػمات األداء االجتساعي لإلفراح السحاسبي لمتشسية السدتجامة في  -3
 القػائع السالية بالذخكة العامة لمسصاحغ كاألعالؼ.

جل تػفيخ الصاقة ،كالبحث عغ ألى التصػيخ مغ إسبادرات الخامية فراح عغ الإليتع ا -4
 دة.شاقات متجج   

 فراح عغ التبخعات لمجسعيات الخيخية.إلال يتع ا -5
فراح عشو بدبب تغيخ إلة في السذاريع الرجيقة لمبيئة يتع اأالشتائج السالية لشذاط السشذ -6

 السشاخ.
 .التؾصياتثانياا:ـ 

 مسصاحغ كاألعالؼ بسا يمي:لي الباحثػف إدارة الذخكة العامة يػص 
تباع إفي  بذكل يداعج الذخكات العالسية لمتقاريخعجاد نذخة مفرمة إلصجارات السبادرة إ  -1

 رشادات لإلفراح عغ التشسية السدتجامة في قػائسيا السالية.إلىحه ا
لساـ باإلجخاءات الالزمة لإلفراح السحاسبي ج تجريبية لمسػضفيغ تسكشيع مغ اإلعجاد بخامإ  -9

 لمتشسية السدتجامة.
االجتساعية كالبيئة بجانب االقترادية في التػسع باإلفراح السحاسبي عغ السعمػمات  -3

 ت.آعمى زيادة ثقة السجتسع في السشذ تقاريخ االستجامة يداعج
كالبحث عغ جل تػفيخ الصاقة ،ألى التصػيخ مغ إفراح عغ السبادرات الخامية إلة ازياد -4

 .دةشاقات متجج   
 االىتساـ باإلفراح عغ التبخعات لمجيات الخيخية. -5
 بعاد التشسية السدتجامة.أاـ بإدخاؿ البعج التكشػلػجي ضسغ االىتس -6
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  البحث مرادره: مراجع
)، دكر اإلفراح االختيارؼ في تخشيج    9113اصسيجة، خالج أبػراكؼ ميالد)  -1

قخارات السدتثسخيغ في الدػاؽ السالية دراسة  تصبيكية عمى االسػاؽ  السالية 
كمية التجارة كإدارة األعساؿ، جامعة السرخية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 

 حمػاف، جسيػرية مرخ العخبية.
(، محجدات مدتػػ اإلفراح االختيارؼ في التقاريخ 9113عصية، ياسخ دمحم، ) -9

السالية الدشػية لمذخكات السداىسة السرخية: دراسة اختباريو، رسالة ماجدتيخ 
 .خ العخبيةغيخ مشذػره، كمية التجارة، جامعة الدقازيق ، جسيػرية مر

)، نحػ مؤشخ لإلفراح السحاسبي البيئي   9118مقمج، دمحم محدغ عػض،)  -3
االختيارؼ مع دراسة تصبيكية عمى الذخكات السقيجة ببػرصة االكراؽ السرخية، 

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة ششصا، جسيػرية مرخ العخبية.
ارؼ عغ تشبؤات اإلدارة )، أثخ اإلفراح االختي 9111الشجار، سامح دمحم أميغ،)  -4

باألرباح كعالقتو بقجرة الذخكة عمى االستسخار دراسة ميجانية، رسالة ماجدتيخ غيخ 
 مشذػرة، كمية التجارة، جامعة بشيا، جسيػرية مرخ العخبية.

، نسػذج مقتخح لإلفراح السحاسبي عغ (9119الراكؼ، عفت أبػ بكخ دمحم،) -5
 49كمية التجارة لمبحػث العمسية، السجسج تقاريخ االستجامة دراسة تصبيكيو، مجمة 

 ، كمية التجارة، جامعة اإلسكشجرية، جسيػرية مرخ العخبية.9، الجدء 9، العجد 
( مجػ امكانية تبشي  9191شكاؿ، غدالة احسج ،امعخؼ ،سعاد عياش عمي )ا -6

عساؿ الميبية دراسة  تصبيكية عمى السحاسبة عغ التشسية السدتجامة في بيئة األ
 اس ألنػؼ لترشيع الشفط كالغاز شخكة ر 

خبارؼ إل( دراسة تحميمية ألثخ السحتػػ ا9119رنجا عثساف دمحم ) السدمساني، -7
دراسة  سيع،سعار األأفراح السحاسبي عمى إلكأحج محجدات ا دارة ،إللتشبؤات ا

كراؽ السالية في مرخ ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، تحميمية عمى سػؽ األ
 جسيػرية مرخ العخبية. جامعة قشاة الدػيذ،
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(، قخاءات في تصػر الفكخ 9119بخاليع، )إبجكؼ، دمحم عباس، عثساف، األميخة  -8
، السكتب الجامعي الحجيث، 1السحاسبي بيغ الشطخية كالتصبيق، الصبعة 

 اإلسكشجرية، جسيػرية مرخ العخبية.
في ( مداىسة السحاسبة البيئية 9119ىجػ بػزيجؼ ) سعاد بذػع، سبخيشة مانع، -9

تحقيق التشسية السدتجامة ممتقى الجكلي: االتجاىات الحجيثة لمتجارة الجكلية ك 
تحجيات التشسية السدتجامة نحػ رؤػ مدتقبمية كاعجة لمجكؿ الشامية جامعة الذييج 

 حسو لخزخ، الػادؼ، الجدائخ.
تحميل البيانات اإلحرائية باستخجاـ البخنامج : محسػد ميجؼ البياتي -11

 (.9115) -عساف –دار الحامج  –الصبعة األكلى  – SPSSاإلحرائي    
الصبعة  –االختبارات الال معسمية  –سسيخ كامل عاشػر كسامية أبػ الفتػح  -11

 .1995  -معيج اإلحراء  -األكلى 
دار  -اإلحراء لمعمـػ اإلدارية كالتصبيكية –عبج الحسيج عبج السجيج البمجاكؼ  -19

 .ـ1997-الصبعة األكلى -عساف –الذخكؽ 
( التشسية السدتجامة في السشصقة العخبية: 9116نػزاد عبج الخحسغ، ) ييتي،ال -13

 .مجمة الذؤكف العخبية الحالة الخاىشة كالتحجيات السدتقبمية،
( دمحم عدت دمحم غدالف، اقتراديات 9111و، دمحم عبج الكخيع عمي، )عبج رب   -14

 .991،صالسػارد كالبيئة، دار السعخفة الجامعية، إسكشجرية 
( إستخاتيجيات التشسية السدتجامة 9111عفافة،عبج الخؤكؼ ) لسيذ دمحم. محسػد، -15

لألراضي الدراعية في الزفة الغخبية لسحافطة شػباس كحالة، محكخة لشيل درجة 
 .تخصيط الحزخؼ كاإلقميسي، فمدصيغالساجدتيخ في ال

تقاريخ (،نسػذج محاسبي لإلفراح االختيارؼ عغ  9116افاؽ ذنػب ) بخاليع،إ -16
تيخ غيخ مشذػرة ،جامعة السدتجامة في تخشيج قخارات االستثسار ،رسالة ماجد

 .السشرػرة 
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 أ.عصام حسين      أ.أسامة امبيرش       أ.أبوعيجلة الغريب    ... مدى توفر مقومات االفصاح المحاسبي

السحاسبة في مجاؿ التشسية  ـ(9113)بجكؼ، دمحم عباس، بمتاجي، يدخؼ دمحم،  -17
اإلسكشجرية، ، السكتب الجامعي الحجيث، 1السدتجامة بيغ الشطخية كالتصبيق، ط 

 .جسيػرية مرخ العخبية
فراح السحاسبي عغ تقاريخ التشسية إل( اـ9117كفاء عسخ التـػ )الحاج ، -18

مجمة الجراسات العميا  جامعة الشيميغ، ت،آداء السشذأجامة كأثخه عمى تقػيع السدت
 .8مجمج جامعة الشيميغ،

( دكر محاسبة التشسية 9116الديغ عبج هللا ) بكخ،بػ أ عبج الخحسغ عادؿ، خميل، -19
مجمة كمية  ت الرشاعية،آفراح االختيارؼ لمسشذإلالسدتجامة في تحديغ مدتػػ ا

 .3مجمج رقع جامعة الشيميغ، التجارة،


