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 مدى إفصاح شركات المساهمة السعودٌة عن المسؤولٌة االجتماعٌة فً تقارٌرها المالٌة

 "دراسة ميدانية"

 *مد. أحمد حامد محمود عبد الحلٌ

 :ملخص البحث

تزايددد اتمتمددي  لددر الألتددر، ااخيددر،ي بيلمسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيوي تكددي  المكتمدد  يالبي ددة 

المحيطة بهيي حيث ل  يعد تقيي  أداء المرعيو معتمداً  لى ربحيتهي لحسبي يل  تعد تلك المرعيو تعتمد 

يلر إلدى التعدرف  لدى مددص إل دي  لر بنيء سمعتهي  لى مراعزمي الميلية لقط. مذاي ييهدف البحدث الحد

مرعيو المسيممة السعيدية  ن المسإيلية اتكتمي ية لر تقيريرمي الميليةي بيإلضيلة إلدى مكمي دة مدن 

اامددداف الألر يددة ااخددرص متددف: التعددرف  لددى اإلطددير الألعددرم للمحيسددبة  ددن المسددإيلية اتكتمي يددةي 

 ن المسإيلية اتكتمي ية.دراسة مدص حيكة البي ة السعيدية لمعيير للمحيسبة  

يلدددر سدددبيف تحقيدددم ذلدددك ا تمدددد البيحدددث  لدددى عدددف مدددن منهكدددر البحدددث العلمدددر اتسدددتقرا ر 

( مرعة مدن مدرعيو المسديممة السدعيدية التدر يدت  63ياتستنبيطري يإكراء دراسة تطبيقية  لى  دد )

 . بيإلضديلة إلدى 3122تدايف أسهمهي لر سيم الميف السعيدم من خالف تقيريرمدي الميليدة للعدي  المديلر 

( مألدرد، مدن المدديرين 45إكراء دراسة ميدانية من خالف تيزي  قي مة استق يء  لى  ينة معيندة مدن )

الميليين يمعدم التقيرير الميليةي المسدتتمريني أ ضديء مي دة التددريمي يمراقبدر الحسديبيوي يتد  تحليدف 

 (.SPSSمن خالف برنيمج ) البيينيو بيستخدا  ااسيليب اإلح ي ية المنيسبة يتطبيقهي

يأظهدددرو النتدددي ج أن  يلبيدددة مدددرعيو المسددديممة السدددعيدية التدددى أل دددحو  دددن المسدددإيلية 

اتكتمي يددةي عددين إل دديحهي لددر  ددير، ي ددأليةي عمددي أن مندديك العديددد مددن ااسددبيب يراء  ددد  إل ددي  

المتعلقدددة المددرعيو  دددن المسدددإيلية اتكتمي يدددة متدددف  يدديب المعدددييير المحيسدددبية يضدددعف التمدددريعيو 

 بيإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية. 

ياختتمددو الدراسددة بددبعص التي ددييوي حيددث يي ددر البيحددث بضددرير، تبنددر الهي ددة السددعيدية 

للمحيسددبين القددينينيين إ دددار معيددير محيسددبر للمسددإيلية اتكتمي يددةي يعددذلك إضدديلة مدديد، إلددى ت حددة 

يدية للتقريددر  ددن المسددإيلية اتكتمي يدددة حيعمددة المددرعيو ال دديدر،  دددن مي ددة السدديم الميليددة السدددع

 للمرعيو يأن تعين ملزمة لعف المرعيو التر يت  تدايف أسهمهي لر سيم الميف السعيدم.

العلميو المألتيحية: المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيوي التنميدة المسدتدامةي اإلل دي  اتكتمدي ىي التقديرير 

 الميليةي حيعمة المرعيو.

                                       
 جامعة بنها. -كلية التجارة  -مدرس بقسم المحاسبة (*)
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Abstract: 

This paper aims to recognize the extent of disclosure of Saudi 

corporations about social responsibility in its financial reports, in 

addition to some sub-goals, such as, Recognizing the conceptual 

framework of accounting towards social responsibility and analysis to 

what extent the Saudi environment needs of accounting standards 

regarding social responsibility.             

To achieve such goals, the researcher depends on two scientific 

research methodologies, deductive and inductive, and conducts applied 

study on fifty two companies' financial reports of Saudi listed 

Companies in     . in addition to field study by distributing a survey list 

on a sample of eighty four items of financial directors, preparers of 

financial reports , investors,  faculty members and auditors. The 

collected data is analyzed by (SPSS) program.     

The results show that the majority of Saudi listed Companies 

provide disclosure regarding their social responsibility. There are some 

reasons can explain the non-disclosure of social responsibility by the 

companies, such as the absence of accounting standards and 

legislative weakness relating to social responsibility disclosure.    

The study concludes with some recommendations, the 

researcher recommends that the Saudi Organization for Certified Public 

Accountants should adopt issuing accounting standards for social 

responsibility and adding an article to Corporate Governance 

Regulations issued by Saudi Capital Market Authority obliging the 

companies to include social responsibility in its reports and such article 

shall be binding to all listed companies in Saudi capital market  

Key words: Corporate social responsibility - Sustainable development - 

Social disclosure - Financial reports - Corporate 

governance. 
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 المبحث األول -2

 اإلطار العام للبحث

  المقدمة: -2/2

اعتسدب الدددير اتكتمددي ر للمدرعيو أمميددة متزايددد، لدر ا،ينددة ااخيددر،ي يبدياخص بعددد تخلددر 

لدر  مليدة  لمدرعيو القطديا الخديص دير محديرم  الحعيميو  ن بعص أديارمي لر المكتم ي لؤ دب 

لمكتمد ي يتنبهدو إلدى ضدرير، تيسدي  نمديطهي التنميةي حيث أدرعو المرعيو أنهدي  يدر معزيلدة  دن ا

ليممف مي مي أعتر من النميط اإلنتيكر ي متدف ممدي  المكتد  يالبي دة يالتعلدي  يال دحةي ليلمدرعيو ا،ن 

أ بحو ت تعّد عيينيو اقت يدية لقطي بف مر عيينيو تدرتبط بديلمكتم  الدذم تعمدف ليديي لهدر تعمدف لدر 

المكتم ي يعلمي تحسنو ظريف المكتم  اتكتمي ية ياتقت ديدية بي ة اكتمي ية ياقت يدية متميبعة م  

 ازدادو لر ة المرعيو لر العمف لر بي ة ألضف.

لقدد تزايدد اتمتمددي  لدر الألتددر، ااخيدر، بيلمسدإيلية اتكتمي يددة للمدرعيو تكددي  البي دة يالمكتمدد  

أربدي  ممعندة إلدى نظدر، المحيط بهيي يتحيلو النظر، من نظر، اقت يدية بحتة ممتلة لر تحقيدم أق دى 

 اكتمي ية. -اقت يدية

إن المسإيلية اتكتمي ية ت تقت ر  لدى مكتمد  دين  يدر  بدف أ دبحو تمدعف كدزءاً ر يسدييً 

من  دني ة النمدي لدر قطديا المدرعيو خي دة  قدب الألسديد اإلدارم يالألضدي   يالتكدييزاو ياازمديو 

ي يأ ددب  مددن الضددريرم تحديددد  القددة الميليددة التددر تمددهدمي بعددص المددرعيو  لددى المسددتيص العدديلمر

 (.45ي ص3123المرعة بيلمسيممين يالعيملين يالعمالء يالمكتم  ) بد الملكي المحيرلري 

لقد عين تنهيير مرعة أنرين الدير الر يسر يراء اتمتمي  بتقديرير المسدإيلية اتكتمي يدة لدر 

لتدر ت ددر تقديرير بي يدة ياكتمي يدة أمريعيي ياتض  ذلك أيضيً لر إنكلترا حيدث تزايدد  ددد المدرعيو ا

  3111لدر  دي   KPMG بر مياقعهي اإللعترينية . لعلى سبيف المتيف أمديرو الدراسدة التدر قدي  بهدي 

ت ددر مدذ   FTSEمدرعة إنكليزيدة مدن المدرعيو المدركدة لدر  211% مدن  ددد 54إلى أن حديالر 

كدددي  نحدددي اتمتمدددي  بيلمسدددإيلية % يمدددذا يععدددم تزايدددد اتت41التقددديرير يتزيدددد تلدددك النسدددبة ا،ن  دددن 

 ,     ,Sustainable Development (Owenاتكتمي ية للمرعيو يعذلك التنمية المستدامة 

PP.    -    ). 

خي ددة لددر  دديل  يت ددف  -يتكدددر اإلمددير، إلددى أنددي أ ددب  مددن الضددرير، الملحددة يالمتزايددد،

رمي لر المكتم  يالبي ة المحيطة بهديي  لى المرعيو أن تعر يتياعب أت -بيلعيلمة ياازميو اتقت يدية

حيث ل  يعدد تقيدي  مدذ  المدرعيو معتمدداً  لدى ربحيتهدي لحسدبي يلد  تعدد تلدك المدرعيو تعتمدد لدر بنديء 

سمعتهي  لدى مراعزمدي الميليدة لقدطي إنمدي ظهدرو مألديمي  حديتدة تسدي د لدر خلدم بي دة  مدف قديدر،  لدى 

قت يدية يالتعنيليكية ياإلداريةي يعدين مدن أبدرز مدذ  التعيمف م  التطيراو المتسير ة لر الكيانب ات

 .Corporate Social Responsibility (CSR)المأليمي  مألهي  المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو 

 :طبٌعة المشكلة -2/3

تزايدو الضدويط اتكتمي يدة  لدى المدرعيو يأ دب  مدن الضدريرم اضدطال هي بمسدإيليتهي 

ت يعقددف أن تخطددط المددرعة لتحقيددم أق ددى أربددي  ممعنددة متكيملددة  تكددي  المكتمدد  الددذم تعدديذ ليدديي إذ

المسإيلييو اتكتمي ية الملقي،  ليهيي يلذلك أ ب  يق   لى عف مرعة مس يلية يض  الخطط يالبدرامج 

 الالزمة للمسيممة الألعيلة لر  الج الممعالو العيمنة لر البي ة يالمكتم  المحيط بهي.

إيليتهي اتكتمي يددة اتمتمددي  يالمندديدا، بضددرير، يضدد  يلقددد  دديحب اضددطالا المددرعيو بمسدد

المقيييم ياإلكراءاو المحيسبية التر يمعن من خاللهي ح ر اانمطة اتكتمي ية التر تقدمهي المدرعيو 

لليليء بهذ  المسإيلييو يقييسهي يالتقرير  ن عيلة المعليميو التر تععدم الددير اتكتمدي ر الدذم تقدي  

 ف سياء داخف المرعة أي خيركهي.بي لخدمة عيلة ااطرا
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يلدد  يقددف اامددر  نددد المطيلبددة بضددرير، اإلل ددي   ددن عيلددة المعليمدديو التددر تيضدد  نتددي ج 

اانمطة اتكتمي ية التر تقدمهي المرعيو لحسبي بف عين تبد من بذف الكهديد العلميدة يالمهنيدة للبحدث 

رعيو لمسإيليتهي اتكتمي يدة يتقيدي  ذلدك لر محييلة يض  اإلطير الالز  لعيألية التحقم من استكيبة الم

 يالحع   ليي بطرم ميضي ية يمحييد، ضمينيً لسالمة مي يت  اإلل ي   ني من بيينيو يمعليميو.

لقددد زاد اتمتمددي  بميضدديا المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو يأ ددب  الحددديث  ددن المسددإيلية 

اوي يمكيتً للدراسديو ياابحديث سدياء مدن قبدف اتكتمي ية لر ا،ينة ااخير،  نيانيً للمإتمراو يالندي

االددراد أي مراعددز البحدديث يالمنظمدديو الديليددةي عمددي تزايددد اتمتمددي  بهددي مددن قبددف عددف مددن الحعيمددة 

يالمرعيو ذاتهيي يأ بحو المسإيلية اتكتمي يدة كدزءاً مدن اسدتراتيكية مدرعيو اا مديف للتألي دف مد  

ت ييكد اتأليم  ي  لدص ااطراف المعنيدة  لدى تحديدد تعريدف  المكتم  يالبي ة المحيطة. ير   ذلك لإني

 ياض  للمسإيلية اتكتمي يةي يعيألية قييسهي من نيحية التعيليف يالعيا د اتكتمي ية.

 يبنيًء  لى مي سبم لإن ممعلة البحث تترعز لر اإلكيبة  لى التسيإتو التيلية:

 مي ية ؟مي مي اإلطير الألعرم للمحيسبة  ن المسإيلية اتكت -

 مف تقي  مرعيو المسيممة السعيدية بيإلل ي   ن  ني ر المسإيلية اتكتمي ية ؟ -

 مي مر معيقيو اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية لر تقيرير مرعيو المسيممة السعيدية؟ -

 مي مر حيكة البي ة السعيدية لمعيير للمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية؟ -

 أهداف البحث: -2/4

 حث من خالف مذا البحث إلى تحقيم مكمي ة من اامداف تتمتف لر:يسعى البي

 التعرف  لى اإلطير الألعرم للمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية. -

التعرف  لى مدص إل ي  مرعيو المسيممة السعيدية  ن  ني در المسدإيلية اتكتمي يدة لدر  -

 تقيريرمي الميلية السنيية.

 يير للمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية.دراسة مدص حيكة البي ة السعيدية لمع -

القيددي  بدراسددة ميدانيددة لدراسددة أمميددة اإلل ددي  اتكتمددي ري يأسددبيب  ددد  إل ددي  مددرعيو  -

المسيممة السدعيدية  دن مسدإيليتهي اتكتمي يدةي يذلدك مدن منظدير أربد  ل ديو ر يسدية يمدر: 

أ ضدديء مي ددة التدددريم  المددديرين المدديليين يمعدددي القدديا   يالتقدديرير الميليددةي المسددتتمريني

 بيلكيمعيو السعيديةي يالمحيسبين القينينيين.

 أهمٌة البحث: -2/5

 تتض  أممية البحث من خالف ا،تر:

امتمي  المملعة العربية السعيدية بيلقضييي البي ية ياتكتمي يدة يتزايدد اا دياو داخدف المكتمد   -

 يتي تكي  البي ة يالمكتم .السعيدم المطيلبة بضرير، قيي  القطيا الخيص بتحمف مس يلي

ااممية المتزايد، للمسإيلية اتكتمي يةي حيث أ دب  العي دد اتكتمدي ر للمدرعيو متقددمي  لدى  -

 ي دمي المديلري بيإلضديلة إلدى ذلدك لدإن عألديء، النظدي  المحيسدبر أ دبحو تقديم بمددص احتيا دي 

ة يأترمددي لددر  لددى نظددي  لر ددر يتددي  الح دديف  لددى معليمدديو  ددن ااداء اتكتمددي ر للمددرع

 المكتم .

ميضي يً حديتيً نسبييً لر المملعدة  -اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية -لمي عين مذا الميضيا -

العربية السعيديةي لإن أممية مذ  الدراسة تظهر من  خالف  محييلة اليقديف  لدى مددص إدراك 

المعليمددديو مدددرعيو المسددديممة السدددعيدية لمسدددإيليتهي اتكتمي يدددة مدددن خدددالف إل ددديحهي  دددن 

 اتكتمي ية لر القيا   يالتقيرير الميلية.

قلددة الدراسدديو التددر تنييلددو ميضدديا اإلل ددي   ددن المسددإيلية اتكتمي يددة مددن قبددف مددرعيو  -

المسددديممة السدددعيديةي ييؤمدددف البيحدددث أن تعدددين مدددذ  الدراسدددة محألدددزاً للكهددديو ذاو العالقدددة 

لمحيسددبين القددينينيين يمإسسددة النقددد بيلمددرعيو يأدا هددي عهي ددة سدديم المدديف يالهي ددة السددعيدية ل
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ييزار، التكير، إليكيد يتمري  معييير للتقرير ياإلل ي   ن المسدإيلية اتكتمي يدة لمدرعيو 

 المسيممة السعيدية.

 :منهج وأسلوب البحث -2/6

لر محييلة مدن البيحدث للتولدب  لدى ممدعلة البحدث مدن خدالف اإلكيبدة  دن التسديإتو البحتيدة 

معلةي يتحقيقيً امدالي المختلألةي لإن البيحث سيف يستخد  عالً من المنهج اتسدتنبيطر التر تعبر  ن الم

يالمدددنهج اتسدددتقرا ر  للتعدددرف  لدددى الدراسددديو السددديبقة المت دددلة بميضددديا البحدددث يالخدددريج منهدددي 

بيسددتنتيكيو منطقيددة تسددي د لددر تحديددد اإلطددير الألعددرم للمحيسددبة  ددن المسددإيلية اتكتمي يددةي يطددرم 

يمعيقدديو اإلل ددي   ددن ااداء اتكتمددي ري معتمددداً لددر ذلددك  لددى عددف مددن أسددليب الدراسددة  يأسدديليب

( مدرعة مدن مدرعيو المسديممة السدعيدية المسدكلة لدر 63النظرية يالدراسة التطبيقيةي  لى  ينة مدن )

سيم اايرام الميليةي بيإلضيلة إلر الدراسدة الميدانيدة مدن خدالف اسدتطالا رأم  يندة معيندة مدن أربد  

ل يو مر : المديرين الميليين يمعدي التقيرير الميليدةي المسدتتمريني أ ضديء مي دة التددريمي يمراكعدي 

 الحسيبيو بمعيتب المراكعةي يذلك بهدف اختبير  حة أي خطؤ الألريص التر يقي   ليهي البحث.

 خطة البحث: -2/7

سدة مدن خدالف لر ضيء ممدعلة البحدث يلريضدي يأمدالدي يأمميتديي يعدرص البيحدث مدذ  الدرا
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 المبحث الثانً -3

 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث

مددذا المبحددث بعددص الدراسدديو التددر اطلدد   ليهدديي يالمرتبطددة بميضدديا  يعددرص البيحددث لددر

البحثي لليقيف  لى مي تي لو إليي من نتي جي ياتسدتأليد، منهدي لدر اسدتعميف كياندب الدراسدة لدر مدذا 

 الميضياي بمي يحقم التيا ف يالتعيمف بين الدراسيو البحتية لر مذا المكيفي يذلك  لى النحي ا،تر : 

 : الدراسات السابقة استقراء -3/2

 (:291 -253ص ص  2003( دراسة )الخٌال ومفتً، 1)

استهدلو مذ  الدراسة تسليط الضيء  لى أممية اإلل ي  البي ر ياتكتمي ري يذلك مدن خدالف 

القيي  بدراسة ميدانية لدراسة أممية اإلل ي  البي ر ياتكتمي ر مدن منظدير تدالث ل ديو ر يسدية يمدر: 

 تتمريني يالمحيسبين القينينيين لر المملعة العربية السعيدية.ااعيديمييني المس

 ولقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: 

إن التقدديرير الميليددة المعددد، مددن قبددف المددرعيو المسدديممة السددعيدية تهدددف لددر المقددي  اايف إلددى  -

او اتستتميرية مدن كهدةي يتديلير تقدي  معليميو مأليد، للمستتمرين لمسي دته  لر اتخيذ القرار

 معليميو حيف استخداميو أمياله  يممري ية مذا اتستخدا  من كهة أخرص.

إنددي مددن الضددريرم تعددديف معددييير المحيسددبة السددعيدية لعددر تلددز  المددرعيو بيإلل ددي   ددن  -

 المعليميو المتعلقة بيلمسإيلية البي ية ياتكتمي ية.

ياسددعة مددن المكتمدد  لهددي الحددم لددر الح دديف  لددى  يددرص الممدديرعين لددر الدراسددة أن قطي دديو -

 المعليميو الميلية ي ير الميلية يالتر قد تإتر لر قراراو المرعيو.

إن  ددد  يكدديد متطلبدديو قينينيددة يعددد مددن أمدد  أسددبيب  ددد  اإلل ددي   ددن المعليمدديو المتعلقددة  -

 بيلمسإيلية البي ية ياتكتمي ية.

ة ياتكتمي يددة لددر  ددير، معليمدديو ي ددألية يألضددف أن يعددين اإلل ددي   ددن المسددإيلية البي يدد -

 يإح ي ية يميلية.

 (:    -   .Ratanajongkol, et. al.,     , pp( دراسة )2)

امتمو تلدك الدراسدة بدراسدة التقريدر  دن المسدإيلية اتكتمي يدة مدن قبدف المدرعيو التييلنديدةي 

يو التييلنديدة يذلدك  دن الألتدر، ( مرعة مدن أعبدر المدرع51يذلك من خالف تحليف التقيرير الميلية لعدد )

  .2444  إلى  ي  2441من  ي  

يتي لو الدراسة إلدى أن منديك تطديراً لدر التقريدر  دن المسدإيلية اتكتمي يدة بدين المدرعيو 

 التييلنديةي عمي أن المرعيو امتمو بيإلل ي   ن الميارد البمرية.

 (:281 -239، ص ص 2002( دراسة )جربوع، 3)

إلى التعدرف  لدى مددص يكديد منظمديو أ مديف مدن المدرعيو يالمإسسديو مدلو تلك الدراسة 

 ي يرمي متخ  ة لمميرسة المسإيلية اتكتمي ية لر قطيا  ز،.

يتي ددلو الدراسددة إلددى أن المحيسددبة  ددن المسددإيلية اتكتمي يددة لدد  تحددظ بيلقدددر العدديلر مددن 

عمي أظهرو الدراسدة أن اإلطدير  اتمتمي  من كينب الكمعييو المهنية للمحيسبة يالمراكعة لر للسطيني

العي  للمسإيلية اتكتمي ية مي إطير  ير محدد المعديل  يلد  يتألدم  لدى أبعديد  حتدى اليدي  بمدعف قديط ي 

بيإلضيلة إلر أن المحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية لهذ  المرعيو  بدير،  دن نمديط يمعدن تقنيندي  دن 

ي ي لر مذا ااسيم  يمعن تحديد سبف قييسدي ياإلل دي  طريم تحديد ل يتي يمكيتتي يأمدالي يمتويراتي

 ن نتي كي بمعف ميضي ر. يقد قد  البيحث مكمي ة من التي ييو من أممهي ضرير، اإلل دي   دن 

اانمطة التر تقي  بهي المدرعيو يالتدر لهدي رتدير اكتمي يدة متدف التعلدي ي ال دحة للعديمليني تلديث البي دةي 

 ياستهالك الميارد.
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 (:     -    .Riham, et. al.,     , pp) ( دراسة4)

استهدلو مذ  الدراسة دراسة التقيرير البي ية ياتكتمي ية للمرعيو الم ريةي يذلك من خدالف 

 ي لدددر تسدددعة  قطي ددديو )اا ذيدددة يالممدددريبيوي 3113( تقريدددراً سدددنيييً لعدددي  71 يندددة معيندددة مدددن )

العيمدةي اادييدةي مدياد البنديء يالتمدييدي يالمدياد ااسمنوي المنسيكيوي المطديحني السديراميكي المرالدم 

 العيميي ية(.

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

 إن  ضيية ال ني ة لهي تؤتير عبير لر اإلل ي   ن بعص المعليميو اتكتمي ية. -

العيندة إن ال حة يالسالمة المهنية مر أبرز بنيد اإلل ي ي حيث بلغ معدف اإلل ي   نهي لدر  -

%ي لدددر حدددين أن  دددني ة اا ذيدددة يالممدددريبيوي ااسدددمنوي السددديراميكي يالعيميييددديو 76

 %.211أل حو  نهي بنسبة 

إن المدددرعة الحعيميدددة تأل ددد  أعتدددر  دددن المعليمددديو المتعلقدددة بددديلميظألين مقيرندددة بيلمدددرعيو  -

و الخي ةي بينمي المرعيو الخي ة تتأليم  لدى المدرعيو الحعيميدة لدر اإلل دي   دن المكديت

 التالتة ااخرص: العمالءي البي ةي يالمكتم .

 (:     ,Rahahleh & Sharairi( دراسة )5)

سددعو مددذ  الدراسددة إلددى تحديددد مدددص إدراك إدار، المددرعيو لمألهددي  المحيسددبة  ددن المسددإيلية 

 اتكتمي يةي يمدص تطبيم المحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية من قبف المرعيو ااردنية.

 راسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:وتوصلت  الد

 دد  تدديالر ات تددراف العديلر لمألهددي  المحيسددبة  دن المسددإيلية اتكتمي يددة مدن قبددف المددرعيو  -

 ال ني ية ااردنية.

تقددي  المددرعيو بتطبيددم مكدديتو المحيسددبة  ددن المسددإيلية اتكتمي يددة بمددعف محددديدي بحيددث  -

اتكتمي يدة للعمديفي يالمديارد الطبيعيدة يحمييدة  تقت ر مسيممتهي لر اامعيف ا،تية : الر ييدة

 البي ة.

 يعد  ييب التمريعيو أحد أسبيب ضعف تطبيم المحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية. -

 (:    -    .Khan, et. Al.,     , pp( دراسة )6)

 استهدلو مذ  الدراسة قييم مستيص اإلل ي  اتكتمي ر لر التقيرير السنيية للبنديك المدركدة

لر بير ة داعي ببنكالدذي يمدص إدراك مسدتخدمر التقديرير السدنيية )مدن محللدين مديلييني مسديمميني 

 ميظأليني  مالءي يميردين( لإلل ي  اتكتمي ر.

يقدد تي دلو الدراسددة إلدى أن البندديك لدر بددنكالدذ تأل د   ددن أدا هدي اتكتمددي ر يلعدن نسددبة 

عمدي أن البنديك ت تألدرد معينديً مأل دالً لإلل دي  اإلل ي  عينو منخألضة بسبب  أن اإلل دي  اختيديرمي 

 ددن ااداء اتكتمددي ر يإنمددي يندددرج تحددو تقريددر مكلددم اإلدار،ي بيإلضدديلة إلددى أن مسددتخدمر التقدديرير 

 السنيية ير بين لر مزيد من اإلل يحيو  ن المسإيلية اتكتمي ية.

 (:    -    .Holder- Webb, et. al.,     , pp( دراسة )2)

  الدراسة إلى العمدف  دن مميرسديو اإلل دي   دن المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو مدلو مذ

اامريعية يأتر عف من الحك  يطبيعة ال ني ة لر اإلل ي ي يقد تمو الدراسة مدن خدالف  يندة قيامهدي 

( مدددرعة مدددن المدددرعيو اامريعيدددة التدددر تتددددايف أسدددهمهي لدددر البير دددة اامريعيدددةي يمدددن تحليدددف 61)

 ي تي ف البديحتين إلدى مكمي دة مدن النتدي ج 3115يدر،  ن تلك المرعيو خالف  ي  اإلل يحيو ال 

 من أممهي:

إن معظ  المدرعيو أل دحو  دن نمديط المسدإيلية اتكتمي يدةي يأدركدو اإلل ديحيو لدر مدي  -

 يقرب من ن ف العميف المقدمة للكمهير خالف العي .
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و اامريعية عينو تتعلم بيل دحة إن  ني ر المسإيلية اتكتمي ية التر أل حو  نهي المرعي -

 يالسالمةي الميارد البمريةي يالبرامج البي ية.

أظهرو الدراسة أن أميعن اإلل دي   دن أنمدطة المسدإيلية اتكتمي يدة مدر بيلترتيدب: يسدي ف  -

 اإل ال  ممتلة لر المياق  اإللعترينيةي النمراو ال حأليةي يالتقيرير الميلية.

عة ينيا ال دني ة لدر اختيدير طريقدة اإلل دي  بياسدطة يسدي ف ييكد تؤتير إيكيبر لحك  المر -

 اإل ال .

 (:491 -465ص ص  2009( دراسة )محمد، 8)

استهدلو مذ  الدراسة دراسة مدص أممية القييم ياإلل ي   ن المسدإيلية اتكتمي يدة يالبي يدة 

( 63ر الميلية لعددد )لر المرعيو السعيدية لد   مبيدئ حيعمة المرعيوي يذلك من خالف تحليف التقيري

( قطي ديً 26مرعة من المرعيو المسيممة السدعيدية المسدكلة لدر سديم رأم المديف السدعيدمي مدملو )

  .3114ي 3111من القطي يو اتقت يدية يذلك  ن  يمر 

 ومن أهم ما توصلت إلٌه تلك الدراسة ما ٌلً: 

 بييندديو المسددإيلية  ييكددد تألددييو ياضدد  بددين المددرعيو السددعيدية لددر التقريددر ياإلل ددي   ددن

 اتكتمي ية يالبي ية انهي تعد  بيينيو اختييرية.

  ًإن المرعيو الملتزمة بتطبيم رلييو يمبيدئ حيعمة المرعيو تعد مدن أعتدر المدرعيو إل ديحي

  ن المسإيلية اتكتمي ية يالبي ية.

 (:122 -132، ص ص 2010( دراسة )عبد هللا، 9)

ب القيددديم ياإلل دددي  لمإمدددر المسدددإيلية اتكتمي يدددة اسدددتهدلو مدددذ  الدراسدددة تحليدددف اسددديلي

للمددرعيو لددر م دددري يتحديددد دير الكهدديز المرعدددزم للمحيسددبيو لددر التحقدددم يالتقريددر  ددن مإمدددر 

 المسإيلية اتكتمي ية لمرعيو قطيا اا ميف العي .

 ولقد انتهت تلك الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

بددم داخددف المددرعةي تدد  تتكددي إلددى خيركهددي ل ددن  القددراراو مبدديدئ المسددإيلية اتكتمي يددة تط -

يالسييسيو لر مكتم  اا مديف مدن حيدث اتلتدزا  العيمدف للمتطلبديو القينينيدة القي مدة ياحتدرا  

 ا،خرين يحميية البي ة.

إن تحديد يسدي ف قيديم يتقيدي  ااداء اتكتمدي ر لددص المدرعيو يحتديج لتألعيدف دير المعليمديو  -

 يم يتقيي  مستيص ااداء اتكتمي ر.المحيسبية لر قي

المإمر الم درم للمسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو المقيدد، لدر البير دة الم درية رعدز  لدى  -

مدص التزا  مذ  المرعيو بمعدييير الحعيمدة يالبي دة يالمسدإيلية اتكتمي يدة بهددف إيكديد ري  

ير بددين  لددر اسددتتمير  التندديلم اإليكدديبر بددين المددرعيو يتدديلير معليمدديو للمسددتتمرين الددذين

 أمياله  لر مرعيو تحتر  قيا د الحيعمة يالبي ة يالمكتم .

 (:438 -391، ص ص 2010( دراسة )عقل ومحمد، 10)

اسددتهدلو مددذ  الدراسددة قيدديم مسددتيص إدراك المسددتتمرين للمحتدديص المعليمدديتر لإل ددالن  ددن 

( قي مددة 211خددالف تيزيدد   دددد )مإمددر المسددإيلية اتكتمي يددة يالبي يددة يحيعمددة المددرعيوي يذلددك مددن 

 استق يء  لى ل ة المستتمرين لر اايرام الميلية.

 ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة :

ييكدددد إدراك بمسدددتيص مرتألددد  مدددن قبدددف المسدددتتمرين لدددر اايرام الميليدددة لمعينددديو المإمدددر  -

لمإمددر لددر تقيددي  الم ددرم للمسددإيلية اتكتمي يددة يالبي يددة يحيعمددة المددرعيو ليمددي  دددا دير ا

 عأليء، السييسيو التمويلية ياتستتميرية يالتمييلية للمرعة.

بدين المسدتتمرين لدر اايرام  1016ت تيكد لدريم ذاو دتلدة إح دي ية  ندد مسدتيص معنييدة  -

 الميلية بمؤن أممية اإل الن  ن مإمر المسإيلية اتكتمي ية يالبي ية يحيعمة المرعيو. 
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 (:42 -1ص ص  ،2010( دراسة )عٌسى، 11)

مدددلو تلددك الدراسددة إلددى بحددث ديالدد  مددرعيو القطدديا الخدديص نحددي المسدديممة لددر اانمددطة 

اتكتمي ية للمسإيلية اتكتمي يةي تحليف  ني ر المسإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو يبيدين أتدر ذلدك  لدى 

اتكتمي ية يمن أدا هي ينتي كهي اتقت يديةي ييض  معييير يمإمراو قييسية لقييم  ني ر المسإيلية 

 َت َّ تقيي  الدير اتكتمي ر لمرعيو القطيا الخيص.

 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

إن قيي  المرعة بياداء اتكتمي ر سياء لر داخف المرعة أ  خيركهي يمتف  يمالً      مهميً من  -

داف المدرعةي ييديلر حديلزاً  يامف تحأليز العيملين  لى تقدي  ألضدف أداء لدر مكديف تحقيدم أمد

للمكتم  لزييد، التعيين مد  المدرعة يمدي يندتج  دن ذلدك مدن زيديد، ااربدي ي لضدالً  دن تحقيدم 

 مألهي  مقبيف للمرعة اكتمي ييً.

ت ييكددد معيددير منيسددب يمعددن اسددتخدامي لددر الأل ددف التددي  يالياضدد  لانمددطة التددر تقددي  بهددي  -

ميمديًي أي تلدك التدر يمعدن أن ُتيَ دف بؤنهدي أنمدطة المرعة ييمعن القيف إنهي أنمطة اقت ديدية ت

 اكتمي ية.

إن ح ر التعيليف اتكتمي ية  يقييسهي ياإلل ي   نهي لدر التقديرير يالقديا   الميليدة ال ديدر،  -

  ن المرعةي ييلر أدا، مهمة للتنيلم م   يرمي من المرعيو.

 (:    -    .Lies, et. al.,     , pp( دراسة )12)

  الدراسددة دراسددة تقدديرير المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو البلكيعيددةي يذلددك مددن اسددتهدلو مددذ

خالف الترعيز  لى تالث نقيط لكم  المعليميو المتعلقة بيإلل ي  يالتقريدر  دن المسدإيلية اتكتمي يدة 

للمددرعيوي يمددر: أمددداف يرإيددة المددرعةي أسدديليب أي نهددج اإلدار، لددر اإلل ددي ي يمإمددراو ااداء .  

( مددرعة مددن المددرعيو المسددكلة لددر البير ددة 214ن خددالف لحددص التقدديرير السددنيية لعدددد )يذلددك مدد

  .3116البلكيعية لعي  

 ولقد انتهت تلك الدراسة إلى النتائج اآلتٌة :

إن المددرعيو البلكيعيددة امتمددو بيإلل ددي  يالتقريددر  ددن مميرسدديو العمددف يالعمددف المنيسددبي  -

معليمديو المتعلقدة بمسد يلية المندتجي حقديم اإلنسديني يالقضييي البي ية أعتر من اإلل دي   دن ال

 يالمكتم .

أن المرعيو البلكيعية امتمو بيإلل ي  يالتقرير  ن التددريب يال دحة يالسدالمة المهنيدة لدر  -

 مكيف مميرسيو العمف.

 (:    -    .Sangeetha & Pria,     , pp( دراسة )13)

لى مبيدراو المسإيلية اتكتمي ية للبنيك لدر مدلو تلك الدراسة إلى دراسة العيامف المإتر،  

سلطنة  مين من يكهة نظر أ حيب الم يل ي يذلك من خالف قي مة استق ديء تد  تطبيقهدي  لدى سدبعة 

 من البنيك اليطنية بي تبيرمي مر المهيمنة  لى القطيا الم رلر.

يلية يلقدددد خل دددو الدراسدددة إلدددى أن منددديك تالتدددة  يامدددف ر يسدددية تدددإتر  لدددى أنمدددطة المسدددإ

اتكتمي ية للبنيك يمدر: مددص تديالر منظمديو  يدر حعيميدة يمنظمديو اكتمي يدةي حسدن تطبيدم نظدي  

حيعمة المرعيوي يتنيا القيص العيملة. عمي أن للمسإيلية اتكتمي ية للمرعيو ليا د تضمن لمدرعة أن 

 تميز نألسهي  ن المنيلسين يترل  معينتهي بين  مال هي يميظأليهي.

 (:293 -223، ص ص 2011رح والهنداوي، ( دراسة )الف14)

استهدلو مذ  الدراسة دراسة مددص اإلل دي   دن  ني در المسدإيلية اتكتمي يدة لدر التقديرير 

  .3114ي 3111السنيية للمرعيو ااردنية ال ني ية المدركة لر بير ة  مين لعيمر 

اتكتمي ية بدين يانتهو الدراسة إلى يكيد تألييو لر مستيص اإلل ي   ن  ني ر المسإيلية 

المددرعيوي عمددي أن بعددص المددرعيو تبددذف كهدديداً كيددد، لإلل ددي   ددن أدا هددي اتكتمددي ري لعددن مددي زاف 



- 616 - 

اإلل ي  دين المستيص المطليبي حيث بيندو الدراسدة أن المح دلة العليدة لإلل دي  مدي زالدو أقدف مدن 

 المتيسط.

 (:265 -243، ص ص 2011( دراسة )جودة، 15)

لتعرف  لى مدص إل ي  المرعيو المسيممة العيمة ااردنيدة يالقطريدة استهدلو مذ  الدراسة ا

 ن محيسدبة المسدإيلية اتكتمي يدةي يمددص اتأليقهمدي لدر إل ديحهمي لمسدإيليتهمي اتكتمي يدة تبعديً لنديا 

( مددرعة مددن المددرعيو المسدديممة القطريددة 53نمدديطهي. يذلددك مددن خددالف تحليددف التقدديرير الميليددة لعدددد )

( مدرعة مدن المدرعيو المسديممة العيمدة ااردنيدة المسدكلة لدر 53الديحدة المديلري ي)المسكلة لر سيم 

  .3114سيم  مين الميلري يذلك لعي  

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة :

تدرك المرعيو المسيممة العيمة ااردنية مسإيليتهي اتكتمي ية يتنألذ ممديري  يبدرامج ل ديل   -

نينيددة لددر تمددريعيو عتيددر،ي يمددن الضددريرم أن تددت  مراقبددة مددذ  مكتمعهددي تنأليددذاً تلتزامدديو قي

 المميري  بهدف رل  عأليء، أدا هي.

ت تدرك المرعيو القطريدة مسدإيليتهي اتكتمي يدة عيملدةي عمدي ت تلتدز  بإ دداد خطدط يبدرامج  -

 لخدمة مكتمعهي من ميظألين يمسيممين يمكتم  ي مالء.

يالقطريدددة ااعبدددر حكمددديً بدددبعص مسدددإيلييتهي تلتدددز  المدددرعيو المسددديممة العيمدددة ااردنيدددة  -

 اتكتمي يةي عمي أن لنيا نميط المرعة أترا لر التزامهي بمسإيلييتهي اتكتمي ية.

 (:132 -93، ص ص 2012( دراسة )عبد الملك والمحارفً، 16)

استهدلو مذ  الدراسة التعرف  لى مدص حيكة البي ة السعيدية لمعيير للمحيسبة  ن المسإيلية 

كتمي يددةي يدراسددة حيلددة  مليددة إلحدددم  المددرعيو السددعيدية يالتددر تقددي  بيإلل ددي   ددن المسددإيلية ات

 اتكتمي ية.

 ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة:

ر   ضخيمة حك  القطيا الخيص السعيدم إت أن  كلة أي حرعة المسدإيلية اتكتمي يدة لهدذا  -

ميطي يأربيحي الطي لةي حيث إن كهيد مذا القطيا القطيا مي زالو بطي ة يت تسيير حك  نمي ن

 كهيد لردية ينق هي التنظي .

تقدددي  بعدددص منظمددديو اا مددديف السدددعيدية بتقددددي  تقريدددر ي دددألر  يدددر مددديلر  دددن المسدددإيلية  -

 اتكتمي ية.

ينطدديم مألهددي  المسددإيلية اتكتمي يددة  لددى معددين متعدددد،ي للدديم مندديك تعريددف محدددد يدقيددم  -

 للمسإيلية اتكتمي ية.

ميعلة معييير المحيسبة السعيدية يميعلة التقيرير الميلية المنمير، يعدان  يامدف مسدي د، لبنديء  -

 معيير محيسبر للمسإيلية اتكتمي ية.

 (:222 -238، ص ص 2012( دراسة )الشوٌمان، 12)

مدلو مذ  الدراسة إلى تقيي  نطيم يديال  المرعيو  لدى المميرسدة اتكتمي يدة المسدإيلة لدر 

ة العربيددة السددعيديةي ياقتددرا   دددد مددن المإمددراو التددر يمعددن ات تمدديد  ليهددي لددر إ ددداد تقدديرير المملعدد

ديرية تيض  أداء يإنكديزاو المدرعيو لدر مكديف المسدإيلية اتكتمي يدة يبمدي يسدي د  لدى دمكهدي لدر 

 استراتيكية المرعيو يتقيلتهي التنظيمية.

اتكتمي يددة للمددرعيوي يأن تعددين  يتي ددلو الدراسددة إلددى ضددرير، ترسدديم مألهددي  المسددإيلية

منيك مإمراو محدد، تقيم/ يتععم مختلف كيانب المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو لدر إطدير النظدي  

المحيسبر المطبمي يأن ت در تقيرير منأل لة أي مرلقة م  التقيرير الميليدة بهدذ  المإمدراو بمدي يسدم  

 ا المكيف يتقييمهي.لاطراف ذاو العالقة بمعرلة إنكيزاو المرعيو لر مذ
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  التعلٌق على الدراسات السابقة: -3/3

 ٌمكن للباحث بعد عرض الدراسات السابقة أن ٌخلص إلى ما ٌأتً :

زييد، اتمتمي  بيلمسإيلية اتكتمي يةي لمي لهي من ليا د يمزايي  ديد،ي عمي أن استقرار السيم يدؤتر  -1

 ة قضييي المسإيلية اتكتمي ية.من خالف تعيمف دير القطيا الخيص يالحعيمة لمعيلك

ييكدد تبديين لدر اإلل دي   دن بيينديو المسدإيلية اتكتمي يدةي عمدي أن إطدير المسدإيلية اتكتمي يددة  -2

  ير محدد المعيل  بدقة.

 منيك إكميا  لى أممية اإلل ي  يالتقرير  ن المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو. -3

كتمي يدة لدر  ن در المديارد البمدرية مدن ترعز إل ي  المرعيو التر أل حو  دن المسدإيلية ات -4

 حيث تنمية الميارد البمرية يالتيظيف يالتدريب ياتمتمي  بيلقيص البمرية العيملة.

إل ي  المرعيو عين لر الكزء الخيص بتقرير مكلم اإلدار، لر التقيرير الميلية للمرعيوي يعدين  -5

 اإلل ي  ي ألييً بيلدركة اايلى يلر حيتو محديد، عمييً.

 رير، يكيد معييير يتمريعيو للتقرير يالمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو.ض -6

إن الدراسيو السيبقة تمو لدر بي ديو متعددد، يمختلألدة  دن البي دة السدعيدية اامدر الدذم  يكعدف مدن  -7

  ملية تعمي  نتي كهي  يية لر ال عيبة.

 لم تتطرق أي من الدراسات السابقة إلى : -8

 الألعر المحيسبر الذم يال   اإلل ي   ن بيينيو المسإلية اتكتمي ية.بيين أم من منيمج  -

 معيقيو اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية لر تقيرير يقيا   المرعيو الميلية. -

بدديلر   مددن الكهدديد يالددد   السددعيدم للقطدديا الخدديص إت أن دير القطدديا الخدديص لددر مكدديف  -

ري ممدي يسدتد ر دراسدة ياقتدرا  مكمي دة مدن المسإيلية اتكتمي ية  ير ملميم أي  ير مإت

اليسي ف يالطرم عيض  معيير لزييد، لي لية دير ذلك القطيا بيلمسإيلية اتكتمي يةي يمي مدي 

 يحييف البيحث تقديمي من خالف مذ  الدراسة.
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 المبحث الثالث -4

 اإلطار الفكري للمحاسبة عن المسؤولٌة االجتماعٌة

 

 ة االجتماعٌة:نطاق ومفهوم المسؤولٌ -3/1

ل  يعن مألهي  المسإيلية اتكتمي ية يليد ال دلة بف مر لر تطير  بدتالث مراحدف يمدر ) بدد 

 (:4ي ص3124ي أحمدي 221ص  3123الملك يالمحيرلري 

تتحد ليهي مسإيلية المرعة لر تيكيي الميارد المتيحة بمي يحقم زيديد، لدر ااربدي  مد   المرحلة األولى:

 لسي د لر المكتم .اتلتزا  بيلقينين ا

 لر ظف تلك المرحلة تتحمف المرعة ني ين من المسإيلية ممي: المرحلة الثانٌة:

 تسعى ليهي المرعة إلى تحقيم أربي  ا حيبهي. مسؤولٌة خاصة: (أ)

تتمتددف لددر المسدديممة لددر تحقيددم كددزء مددن المسددإيلية يالحددد مددن ا،تددير  مسؤؤؤولٌة اجتماعٌؤؤة: (ب)

 السلبية لنميط المرعة.

يتلك المرحلة تمتف اتتكي  الحديث لر المسإيلية اتكتمي يدة حيدث ينظدر إلدى المدرعة  لثالثة:المرحلة ا

 لى أنهدي نظدي  لر در مدن نظدي  اكتمدي ري ييكدب  لدى إدار، المدرعة المحيلظدة  لدى ذلدك 

التيازن يذلك لتحقيم أ راص النمي يالبقديء يمدذا اتتكدي  لدر مألهدي  المسدإيلية اتكتمي يدة 

لة يالمأليلية يالتنمية المستدامة لاطراف ذيم العالقة م  المرعةي أم ل  يعدد يربطي بيلمسيء

المألهي  قي راً  لى المسإيلية اتكتمي ية م  المكتم  لقط يلعدن مد  المسديممين يالعديملين 

يالعمالء يالميردين يالمكتم ي ي لى ذلك ل  يعد مدف النميط اتقت يدم مي تعظدي  الدرب  

رٍص يمنيسددب مددن الددرب  بحيددث يتممددى مدد  اامددداف اتكتمي يددة يإنمددي تحقيددم مسددتيص مدد

 ااخرص.

لقددد أ ددبحو المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو حقيقددة ياقعددة   ددعب تكيملهدديي إت أنددي ت ييكددد 

اتألدديم  ددي  يمحدددد  لددى مألهددي  المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيوي ييتضدد  ذلددك مددن خددالف اسددتعراص 

 التعريأليو ا،تية:

( أن المسإيلية البي ية ياتكتمي ية للمرعيو مر التزا  367ي ص3114قنري يرص )الخييف يم

أدبر أي قينينر من قبف المرعيو داخف المكتم  لتحمف مسدإيليتهي البي يدة ياتكتمي يدة مدن خدالف إنألديم 

 كزء من أربيحهي لحميية البي ة يالحأليظ  لى الميارد الطبيعية يتقدي  خدميو للمكتم .

( المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو بؤنهدي     .Peter, et. al.,     , pبينمدي يعدرف )

التددزا  المددرعة بيسددتخدا  مياردمددي إللدديد، المكتمدد ي مددن خددالف الممدديرعة الألعيلددة بي تبيرمددي  ضددياً لددر 

 المكتم ي يتحسين رليمية المكتم  ععف ب رف النظر  ن المعيسب المبيمر، للمرعة.

( المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو     .Arash & Mohamed,     , pعمدي  درف )

بؤنهي التزا  المدرعة بديحترا  حقديم االدراد يتعزيدز رليميدة اإلنسدين لدر  ملييتهديي يأن المدرعيو لديم 

لديهي لقط مسإيلية اقت يدية تتمتف لر تحقيم ااربي ي يمسدإيلية قينينيدة لدر متيبعدة القديانين يالقيا دد 

ي تحقيددم أمدددالهي اتقت دديدية. يلعددن لددديهي مسددإيلية أخالقيددة تتضددمن ااسيسددية التددر تيكددي قدددرتهي نحدد

 مكمي ة من المعييير اتكتمي ية.

أمددي مكلددم اا مدديف العدديلمر للتنميددة المسددتدامة ليعددرف المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو بؤنهددي 

يديةي يتحسدين التزا  مإسسيو اا ميف المستمر بيلسليك ااخالقر يالمسيممة لر تحقيم التنميدة اتقت د

 (.   .WBCS,     , pني ية الحيي، للعيملين يأسرم  لر المكتم  المحلر يالمكتم  ععف. )

لر ضيء التعريألديو  السديبقة يمعدن للبيحدث تعريدف المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو   بؤنهدي : 

مدن يرا هدي  ي دد  مكمي ة من اانمطة التر تقدي  بهدي المدرعة إمدي إلزاميديً يإمدي  اختييريديًي سدياء تحقدم

اقت ددديدم مبيمدددر أ  تي يسدددياء عيندددو المكمي دددة التدددر ستسدددتأليد مدددن تلدددك اانمدددطة داخدددف المدددرعة 
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)المسدديممين يالعدديملين( أ   خيركهددي )العمددالءي المدديرديني البي ددةي يالمكتمدد  ععددف(ي يذلددك مددن أكددف 

 بهي. يلي هي بمسإيليتهي اتكتمي ية تكي  تنمية يرليمية المكتم  يالبي ة المحيطة

 

 االعتبارات الواجب على الشركات مراعاتها للوفاء بدورها االجتماعً: -3/2

ييكد العديد من ات تبيراو التر يكب  لى المرعيو مرا يتهي لتقدي  بدديرمي اتكتمدي ر منهدي 

 (:147ي ص2445مي يلر )لطألري 

 م  القي  لر المكتم . القيي  بألحص القي  السي د، يذلك للتؤعد من المأليمي  المهمة  يالتر تتممى -

تقيددي  يتعددديف الخطددط طييلددة ااكددف الخي ددة بهددي ان اإلدار، ليسددو مسددإيلة لقددط  ددن النتددي ج  -

 اتقت يدية يلعن يكب أن تممف ات تبيراو البي ية ياتكتمي ية يرتيرمي.

تعيين المرعة م  الهي يو الحعيمية يالهي يو الخي دة ااخدرص يذلدك بهددف التي دف الضدف  -

 العلمية لمعيلكة المميعف الميكيد، بيلمكتم .الطرم 

 زييد، الد   الميلر يالبمرص لحف المميعف اتكتمي ية للمرعة ذاتهي. -

 تيلير قييداو يا ية لديهي مأليمي  كديد، تمعنهي من تحقيم اامداف البي ية ياتكتمي ية للمرعة. -

 

 مبادئ المسؤولٌة االجتماعٌة: -3/3

تهي لمسإيليتهي اتكتمي ية زيديد، مسديممتهي لدر التنميدة المسدتدامة تستهدف المرعة أتنيء مميرس

Sustainable Development ي يلتحقيدم ذلدك الهددف ينبودر  لدى المدرعة أن تعمدف  لدى أسديم

 (:6 -5ي ص ص 3122مكمي ة من المبيدئ التر تتمتف لر )مرعز المعليميو يد   اتخيذ القراري 

 :المددرعة مسددتكيبة للمسدديءلة  ددن تؤتيراتهددي  لددى المكتمدد  ينبوددر أن تعددين  القابلٌؤؤة للمسؤؤاءلة

يالبي ةي من خالف القبيف يالميالقة  لى الخضيا للألحص يالمراكعةي يتألرص مذ  المسدإيلية 

التزاميً  لى اإلدار، لتعين مستكيبة للم يل  ياتمتميميو الحيعمة للمرعةي عمدي تألدرص أيضديً 

ءلة مدن قبدف السدلطيو القينينيدة ليمدي يتعلدم بديلقيانين التزاميً  لى المرعة لتعين مستكيبة للمسي

يالقيا دي لتعين مسإيلة أمي  االراد المتؤترين بقراراتهي يأنمطتهي يعذلك أمي  المكتم  بيكدي 

  ي   ن إكميلر تؤتيراتهي  لى المكتم .

 :لددى المددرعة أن تتسدد  بيلمددأليلية لددر قراراتهددي يأنمددطتهي التددر تددإتر  لددى المكتمدد الشؤؤفافٌة   

يالبي ددةي مددن خددالف اإلل ددي   لددى نحددي ياضدد  يدقيددم يتددي  يبدركددة معقيلددة  ددن سييسدديتهي 

 يقراراتهي يأنمطتهي التر تعين مسإيلة  نهي.

 :ًينبور أن ُيبنى سليك المرعة  لى أخالقييو اامينة يالعدف يالتعيمفي يذلدك  السلوك األخالق

تنددييف م دديل  ااطددراف المعنيددةي يأن ليمددي يتعلددم بيامددخيص يالحيياندديو يالبي ددة ياتلتددزا  ب

تعمف المرعة بمعف لعيف  لى تعزيز السليك ااخالقر من خالف يض  يتحديد قيمهي يمبيد هدي 

الكيمريددةي يمندد  حددديث أم تضدديرب أي تسدديية لددر الم دديل  مددن مددؤني إحددداث سددليك  يددر 

 أخالقري يإنميء رلييو رقيبية لمراقبة يتطبيم السليك ااخالقر.

  يل  ااطراف المعنية ياحترا  حقيم اإلنسين.احترا  م 

 :من خالف التزا  المرعة بعيلة القيانين يالقيا دد المطبقدةي لعليهدي التؤعدد  احترام سٌادة القانون

 من أن  القيتهي يأنمطتهي تق  ضمن اإلطير القينينر المق يد يال حي .

 

 أسباب تنامً مفهوم المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات: -3/4

و العديددد مددن الدراسدديو إلددى أن بددريز يتندديمر مألهددي  المسددإيلية اتكتمي يددة كدديء نتيكددة أمددير

 .Elasrag,     , pp.  -   , Lawrence,     , ppالعديد من التحدييو يالتر من أممهي )

   -    :) 
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 :يالتر تعد من أم  القيص الدالعة لتبنر المرعيو لمألهي  المسدإيلية اتكتمي يدةي حيدث  العولمة

أضحو العديد من المدرعيو متعددد، الكنسدييو ترلد  مدعير المسدإيلية اتكتمي يدةي يأ دبحو 

ترعز لر حمالتهي الترييكية  لى أنهي تهت  بحقيم اإلنسيني يأنهدي تلتدز  بتديلير ظدريف  مدف 

رمنددة للعدديمليني يبؤنهددي ت تسددم  بتمددويف ااطألدديفي عمددي أنهددي تهددت  بقضددييي البي ددة يالحألدديظ  لددى 

 لطبيعية.الميارد ا

 :إللددزا  المددرعيو بتطبيددم التمددريعيو الخي ددة بحمييددة  تزاٌؤؤد الضؤؤاوط الحكومٌؤؤة والشؤؤعبٌة

 المستهلك يالعيملين يالبي ةي اامر الذم يكنبهي التعرص للمقيطعة يالخريج من السيم.

 :حيدث تعرضدو العتيدر مدن المدرعيو العيلميدة لقضدييي أخالقيدةي  الكوارث والفضائح األخالقٌؤة

ي تتعبد أمياتً طي لة عتعييضيو للضحييي أي خسي ر نتيكة المنتكيو التر تحتيم  لدى ممي كعله

 ييبي يمن أمتلة ذلك عيرتة التليث النألطر للميي  لر سيحف أتسدعي يالتدر تسدببو ليهدي مدرعة 

(Exxon Valdez.النألطية ) 

 :وي إذ لرضدو يالتر  يحبتهي تحدييو  ديد، أمدي  المدرعي التطورات التكنولوجٌة المتسارعة

 ليهي ضرير، اتلتزا  بتطيير المنتكيوي يتطيير مهيراو العيمليني ياتمتمي  بيلتوييراو لدر 

 أذيام المستهلعيني ياتمتمي  برأم الميف البمرم بدركة أعبرمن رأم الميف الميدم.

 

 أهمٌة ومزاٌا تبنً الشركات لمسؤولٌتها االجتماعٌة: -3/5

المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيوي يتدير التسديإف حديف ااسدبيب  لر ظف تزايدد اتمتمدي  بمألهدي 

التر تمك  المرعيو  لى اتلتدزا  بهدذ  المسدإيلية خي دة لدر ضديء مدي تنطديم  ليدي مدن أ بديء ميليدة 

يميديددةي يتمددير التكدديرب الديليددة إلددى أن المزايددي التددر تعدديد  لددى المددرعيو تتمتددف ليمددي يددؤتر :  )اامدد  

 ,Elasragي 64 -63ي ص ص 3117ي محسددددن يرخددددريني 26 -21ي ص ص 3115المتحددددد،ي 

    , p.   , Moir,     , pp.   -   : ) 

تحسين سمعة المرعيو يالتر ُتبنى  لى أسيم العأليء، لر ااداءي يالنكي  لدر تقددي  الخددميوي  -1

يالتقددة المتبيدلددة بددين المددرعيو يأ ددحيب الم دديل  يمسددتيص المددأليلية الددذم تتعيمددف بددي مددذ  

وي يمدددص مرا يتهددي لال تبدديراو البي يددة يامتميمهددي بيتسددتتمير البمددرمي ييسدده  التددزا  المددرعي

 المرعيو بمسإيليتهي اتكتمي ية بدركة عبير، لر تحسين سمعتهي.

تسهيف الح يف  لدى ات تمدين الم درلر خي دة لدر ضديء اسدتحداث بعدص المإمدراو التدر  -2

مإمددراو مإمددر داي كددينز لالسددتدامة تددإتر  لددى القددرار ات تمددينر للبندديك. يتتضددمن مددذ  ال

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)   ي يُيعنددى 2444يالدذم أُطلددم  دي 

بترتيب المرعيو العيلمية يلقيً لدركة مرا يتهدي لابعديد اتكتمي يدة يلال تبديراو البي يدة خدالف 

 مميرستهي لنميطهي اتقت يدم.

 يف.تحسين ااداء الميلري يتخأليص تعيليف التمو -3

 زييد، اإلنتيكية يالكيد،ي يرل  قدر، المرعيو  لى التعل  ياتبتعير. -4

استقطيب أعألؤ العني در البمدريةي حيدث يمتدف التدزا  المدرعيو بمسدإيليتهي تكدي  المكتمد  الدذم  -5

تعمددف بددي  ن ددر كددذب أمددي  العني ددر البمددرية المتميددز،ي ييددإدم ذلددك إلددى خألددص تعدديليف 

 التيظيف يالتدريب.

يية م  الحعيميو ممي يسدي د لدر حدف الممدعالو أي النزا ديو القينينيدة التدر قدد بنيء  القيو ق -6

 تتعرص لهي المرعيو أتنيء مميرستهي لنميطهي اتقت يدم.

ُحسن إدار، المخيطر اتكتمي ية التر تترتب  لى قيدي  المدرعيو بنمديطهي اتقت ديدمي خي دة  -7

ي ددر ياحتددرا  قدديانين العمددف يتطبيددم لددر إطددير العيلمددة. يتتمتددف مددذ  المخدديطر لددر اتلتددزا  الب

 الميا أليو القييسيةي يالتر تمتف تحدييً للمرعيوي خي ة ال وير، يالمتيسطة.
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 الركائز األساسٌة لنجاح المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات: -3/6

حتى تنك  المرعيو لر تطبيم المسإيلية اتكتمي يدة لهديي منديك العديدد مدن العيامدف الر يسدية 

دادمي يتنظيمهدي قبدف المدريا لدر إطدالم مدذ  البدرامج يلدر مقدمدة مدذ  العيامدف مدي يددؤتر التدر يكدب إ د

(Archie,     , pp.    -     22 -21ي ص ص 3123ي كمي ر ي بد العزيزي:) 

ضددرير، إيمددين المددرعة بقضددية المسددإيلية اتكتمي يددة نحددي المكتمدد ي يأن تعددين مندديك قني ددة  -1

من أ حيب المرعةي مريراً بمديريهي التنأليذييني يانتهيًء  ييقين من قبف عف مسإيف ليهي ابتداء

بيلميظألين حيف أممية مذا الديري يأني أمر ياكدب  لدى عدف مدرعة تكدي  المكتمد  الدذم تعديذ 

 لييي يمي أمر ت تتألضف بي المرعة  لى مكتمعهي بف تألتخر بي يتعد  ياكبيً  ليهي.

كتمددي ر الددذم تريددد أن تتبنددي  يالقضددية أن تقددي  المددرعة بتحديددد رإيددة ياضددحة نحددي الدددير ات -2

الر يسية التر ستهت  بيلعمف  لى المسيممة لر معيلكتهدي يالمبديدر، التدر سدتقدمهي للمكتمد  بددتً 

 من اتنتقيد يالمعيص للسلبييو الميكيد،.

أن ي ب  مذا النميط كزءاً ر يسييً من أنمطة المرعيو يت  متيبعتي من قبف ر يم مكلم إدار،  -3

عمددي يددت  متيبعددة النمدديط التكدديرمي يتيضدد  لددي الخطددط  المطلدديب تحقيقهددي تميمدديً عمددي  المددرعةي

 تيض  خطط  المبيعيو ي يرمي من اانمطة التكيرية.

يكب  لى المرعة أن تخ ص مس يتً متألر يً تألر ديً عديمالً لهدذا النمديطي يتحددد لدي اامدداف  -4

ال الحييو الالزمدةي يأن يعدين لدي دير  يالخطط المطليبةي ييتب  مبيمر، اإلدار، العليي يُيمن 

 ر يسر يلعيف  لى مستيص المرعة.

الحددرص  لددى  ددد  اإل ددالن  ددن البددرامج اتكتمي يددة إت بعددد انطالقهدديي لعتيددر مددن البددرامج  -5

اتكتمي ية التر ُيعلن  نهي ت يعتب لهي اتستمرار لعد  قدر، المسإيلين  نهي  لر تنأليذمي طبقيً 

 يمذا قد يسيم  لر تيقف البرنيمج مستقبالً. لمي ت  اإل الن  نيي

الحرص  لدى تقددي  مدذ  البدرامج بدؤداء قديم يمتميدز يكديد،  يليدةي يعدؤن مدذ  البدرامج مندتج  -6

تكيرم يكب اتمتمي  بي يالعنيية بتقديمي بمعف متميز يسيم  لعدالً لدر خدمدة المكتمد  يتحقيدم 

 أمدالي.

يمحددديد، تعبددر بمددرير اايددي  لتحقيددم  يكددب أن تعددين اتنطالقددة مددن خددالف أمددداف  ددوير، -7

 المميري  يالبرامج العبير،.

 

 تعرٌف المحاسبة عن المسؤولٌة االجتماعٌة: -3/2

 Social Responsibility Accountingتعددد  المحيسددبة  ددن المسددإيلية اتكتمي يددة 

ر الدذم أحدث مراحف التطير المحيسبر حيث ظهرو عرد لعف  لى ضرير، اتمتمي  بيلددير اتكتمدي 

تلعبي المرعيو نتيكة التويراو الحيدتة لر البي ة المحيطة بيلمرعيوي إذ إن اامر أ دب  ت يتطلدب لقدط 

اليقيف  لى العأليء، المقيرنة للطدرم اإلداريدة المختلألدة إلدار، المدرعيو يلعدن اليقديف أيضديً  لدى أتدر 

،تدير  يدر الميليدة ايكدي نمديط تلك المرعيو  لى المكتم  الذم تعيذ لييي يمذا يعندر اليقديف  لدى ا

المرعة. يظهرو المحيسدبة اتكتمي يدة عنتيكدة لالزديديد المتسديرا لدر حكد  يقددراو المدرعيو نتيكدة 

 (.44ي ص3111تؤتيراو ميلية ياكتمي ية ياسعة النطيم )خميرميي 

رص لقد تعددو التعيريف الخي ة بمألهي  المحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي يدةي إت أن البيحدث يد

 أن أم  مذ  التعريأليو ممي التعريألين ا،تيين : 

( بؤنهي "مكمي ة اانمطة التر تختص بقيديم يتحليدف ااداء 44ي ص2441يعرلهي )ال بيني 

اتكتمددي ر لمنظمدديو اا مدديف يتي دديف تلددك المعليمدديو للأل دديو يالطيا ددف المخت ددة يذلددك بوددرص 

 ي ر لتلك المنظميو".مسي دته  لر اتخيذ القراراو يتقيي  ااداء اتكتم
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( بؤنهدددي "مدددنهج لقيددديم يتي ددديف المعليمددديو 15 -14ي ص ص 3116عمدددي يعرلهدددي )لطألدددري 

المترتبة  لى قيي  اإلدار، بمسإيليتهي اتكتمي ية لمختلف الطيا ف المستأليد، داخف المكتم  بمعف يمعن 

 من تقيي  ااداء اتكتمي ر للمرعة".

حيسددبة اتكتمي يددة بدديظيألتر قيدديم ااداء اتكتمددي ر حيددث يبددرز مددذان التعريألددين امتمددي  الم

للمددرعيو يالتقريددر  ددن نتددي ج القيدديم بمددي يعألددف إكددراء تقيددي  لدداداء اتكتمددي ر ام مددرعة مددن قبددف 

 المكتم .

يلر ضيء مي سبمي يخلص البيحث إلى أن محيسبة المسإيلية اتكتمي يدة مدر نظدي  معليمديو 

ر تختص بقيديم يتحليدف يتي ديف المعليمديو المترتبدة  لدى محيسبر يتضمن مكمي ة من اانمطة الت

قيي  المرعة بمسإيليتهي اتكتمي ية تكي  ل يو المكتم  المختلألة سياء عينو داخف المدرعة أ   خيركهديي 

 يذلك بهدف تيلير معليميو تمعنه  من اتخيذ القراراو يتقيي  ااداء اتكتمي ر لتلك المرعيو.

 

 جتماعٌة:أهداف المحاسبة اال -3/8

ي ص ص 3111يمعددن تحديددد أمددداف محيسددبة المسددإيلية اتكتمي يددة لددر ا،تددر: )كربددياي 

 (:4 -3ي بيخلخيفي ص ص 351 -357

  تحديد يقييم  يلر المسيممة اتكتمي ية للمدرعة التدر ت تمدتمف لقدط  لدى  ني در التعديليف

يليف يالمنديل  الخيركيدة يالمنيل  الخي ة يالداخلية للمرعة ي يإنمي تتضمن أيضديً  ني در التعد

 )اتكتمي ية( التر لهي تؤتير  لى ل يو المكتم .

  تقيي  ااداء اتكتمي ر للمرعة يذلك من خالف تحديد مي إذا عينو استراتيكية المرعة يأمددالهي

تتألم م  اايليييو اتكتمي ية من كهةي يم  طمي  المرعة لالراد بتحقيدم نسدبة معقيلدة مدن 

 خرص.ااربي  من كهة أ

  اإلل ي   ن اانمطة التر تقي  بهي المرعة يالتر لهدي رتدير اكتمي يدةي يذلدك مدن خدالف تديلير

البييندديو المال مددة  ددن أمددداف المددرعة يسييسدديتهي يبرامكهددي يأدا هددي يمسدديممتهي  لددر تحقيددم 

اامداف اتكتمي يةي يتي يف مذ  البيينديو لاطدراف المسدتأليد، الداخليدة يالخيركيدة  لدى حدد 

 اء.سي

 

 مجاالت المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات: -3/9

تتألدددم معظددد  الهي ددديو يالمنظمددديو المعنيدددة بتنظدددي  مهندددة المحيسدددبة يالمراكعدددة  متدددف كمعيدددة 

(ي الكمعيددة القيميددة AICPA(ي المعهددد اامريعددر للمحيسددبين القددينينيين )A.A.Aالمحيسددبة اامريعيددة )

يث  لددى أن مكدديتو المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو ([ يالعتيبدديو ياابحددNAAللمحيسددبين بؤمريعددي )

 -    .Gray,     , ppي 354 -354ي ص ص 3111تتمتف لر أربعة مكيتو يمر )كربياي 

 ( :    .WBCSD,     , pي 76ي ص3111ي المحميدمي    

يتضمن مذا المكيف تؤتير أنمطة المرعة  لى اامخيص العيملين ليهي عمديارد  مجال العاملٌن: -1

رية تسيم  ب ير، لعيلة لر تحقيم أمداف المرعةي يمن َت َّ  لهر تممف اانمطة التر تتعلم بم

بم دديل  العدديمليني يمنهددي: تدديلير اامددين لددر بي ددة العمددفي تحسددين ظددريف العمددفي اتمتمددي  

بيلمددإين ال ددحية للعدديملين يأسددرم ي المسددي د، ميديدديً لددر تؤديددة المنيسددك الدينيددة متددف العمددر، 

لير السعن المنيسب للعيمليني تيلير يسي ف النقف المال مةي يتيلير البدرامج التدريبيدة يالحجي تي

 الالزمة للعيملين.

يمددمف مكمي ددة اانمددطة اتكتمي يددة التددر تهدددف إلددى الحددد مددن ا،تددير السددلبية  مجؤؤال البٌئؤؤة: -2

ى سالمة النيكمة  ن مميرسة المرعة لنميطهي يالذم يإتر لر البي ةي يذلك بهدف المحيلظة  ل

البي ة المحيطة بيلمرعة يالمحيلظدة  لدى المديارد الطبيعيدةي يمنهدي: اتلتدزا  بقديانين المحيلظدة 
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 لدى البي دةي الدتخلص مدن المخلألديو بطريقدة تدإدم إلدى تخألديص التلديث إلدى أدندى حدد ممعددني 

 اتستخدا  اامتف لم يدر الطيقة يالميارد الطبيعية.

يمدمف اانمددطة التددر تهددف إلددى تحقيدم رضدديء العمددالءي  مجؤال العمؤؤالء أو حماٌؤة المسؤؤتهلك: -3

يالمحيلظددة  لددى مددذا الرضددي عيتسددتكيبة لمددعييص العمددالءي ياتمتمددي  بزيدديد، أمددين المنددتجي 

ال دم لر التعيمف م  العمالء ي د  خدا ه ي ال ددم لدر اإل دالني يتديلير البيينديو الالزمدة 

خدديطر المرتبطددة بهددي يمددد،  ددالحية  ددن المنددتج مددن حيددث طريقددة اتسددتخدا  يحددديدمي يالم

 اتستخدا ي تيلير خدمة مي بعد البي  ياتلتزا  بتيريم الضمين.

يممف مكمي ة من اانمطة التر تتعلم بتنمية يتحسدين ني يدة الحيدي، يتحقيدم  مجال المجتمع: -4

لي دددد، للمكتمددد  ععدددفي يمنهدددي: د ددد  الكمعيددديو الخيريدددةي تيظيدددف ااقليددديوي تمدددويف المعددديقين 

ز،ي إقيمة حضينة اطأليف المنطقةي المسيممة لر الر يية ال حيةي تيلير لر ة التددريب يالعك

لطددالب  الكيمعدديوي إقيمددة المعتبدديو يتمييددف المعدديرص يالندددياو يالمددإتمراوي المسددي د، لددر 

 حيلة العيارث الطبيعية ياتكتمي ية.

 

 ركات:األزمة المالٌة وانعكاساتها على المسؤولٌة االجتماعٌة للش -3/10

 ي 3114تمك أن اازمة الميلية ياتقت يدية التدر تسديد العديل  ا،ن يالتدر بددأو لدر سدبتمبر 

بيتو تهدد استمرار مكتم  اا ميف لر مي يقي  بي من دير لر المسدإيلية اتكتمي يدة مدن حيدث التبدرا 

أ دب  مدعير المدرعيو  يالد   المقد  لأل يو المكتم  المحتيكةي يقد عين من تدا ييو اازمدة الميليدة أن

 (.31ي ص3121الكديد مي البقيء أيتً ت  المسإيلية اتكتمي ية ) يسىي 

مذا يقد أ بحو اازمة الميلية  لى قمة التحدييو التر تياكي دير المدرعيوي يأ دب  السدإاف 

مي مف ستيا دف المدرعيو تقددي  خددميتهي أ  سدتتيقف نتيكدة لتدؤتر أربيحهدي التدر تخ دص كدزءاً منهدي 

 مسإيلية اتكتمي ية ؟لل

ييددرص البيحددث أن المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو سددتتؤتر بسددبب اازمددة الميليددة يانععيسدديتهي 

المتيق  تزايدمي  لى المدرعيوي حيدث إن العديدد مدن المدرعيو ت ديرا للبقديءي يتخمدى اإللدالم نتيكدة 

 تراك  اإلنتيج يالمبيعيو بسبب الرعيد لر السيم المحلية يالعيلمية.

يمددذا أدص إلددى أن بعددص المددرعيو اضددطرو لتخألدديص إنتيكهددي ممددي أتددر سددلبيً  ليهددي ي لددى 

اتقت دديد القدديمر السددعيدم. ممددي يسددتلز  البحددث  ددن اليسددي ف التددر تضددمن بقدديء المددرعيو لددر السدديمي 

يتحقيم أمدالهيي  لى أسديم أن مسديممة المدرعيو لدر المسدإيلية اتكتمي يدة ت يتدؤتى إت مدن ااربدي  

 تحققهي.التر 

قدد تضدطر بعدص المدرعيو إلدى اتسدتونيء  دن  -بسبب ا،تدير السدلبية -يتكدر اإلمير، إلى أني

بعددص ميظأليهددي تحددو مسددمى ترمدديد النألقدديو ممددي يددإدم إلددى تألدديق  اازمددة. يإذا عددين للقطدديا الخدديص 

 مميرعة لعيلة من خالف تيلير لرص العمدف ليليضد  لدر ظدف اازمدة مد  مدذ  المدرعيو يختلدفي يمدذا

 يتطلب من المرعيو ضرير، المحيلظة  لى ميعلهي الذم يعد بمتيبة عيين لر اتقت يد القيمر.

يمعددن القدديف أن المددرعيو تياكددي تحدددييً  ددعبيً ت تسددتطي  معددي تحقيددم  وفؤؤً ضؤؤوء مؤؤا سؤؤبق

مسدديمميتهي اتكتمي يددة بيلقدددر المطلدديبي إت أن المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعة يمياطنتهددي ت تعددين إت 

قو اازميوي ي لى ذلك سياء انخألضو أربي  المرعيو أ   ازدادوي لإني يمعن اتلتزا  بدديرمي نحدي ي

 المسإيلية اتكتمي ية ي د  التهرب من تلك المسإيلية.
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 المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة: -3/11

ربيددة التددر امتمددو بميضدديا المسددإيلية تعددد المملعددة العربيددة السددعيدية مددن أبددرز البلدددان الع

اتكتمي ية تقيلة يمميرسةي يل  يؤو مذا اتمتمي  من الديلة يالقطيا الحعيمر لقطي إنمي أظهرو العتيدر 

 من المرعيو العيملة لر القطيا الخيص قدراً متميزاً من المميرسيو المسإيلة اكتمي ييً.

المملعة يعديد ليكديد خلأليدة دينيدة قييدة لددص يلعف اتمتمي  بميضيا المسإيلية اتكتمي ية لر 

ركيف اا ميف حألزته   لى مميرسة العمف التطي ر يالخيدرمي يالدذم أ دب  منتمدراً بمدعف عبيدر لدر 

المملعة يمدنظ  مدن طدرف مإسسديو تيبعدة للديلدة يأخدرص خي دة مدعلتهي بعدص المدرعيو العيملدة لدر 

 القطيا الخيص.

للبندة ااسيسدية التدر تمهدد تضدطالا المدرعيو بمسدإيلييتهي لتقيلة العمف الخيرم تعتبر بمتيبة ا

 اتكتمي يةي  لى ا تبير يكيد أيكي تميبي عتير، بين العمف الخيرم يتحمف المسإيلية اتكتمي ية.

يم  انتمير القطيا الخيص برزو  الحيكة إلمدراعي كنبديً إلدى كندب مد  الديلدة لتحقيدم خطدط 

تر تتس  بيلبعد اتسدتراتيكر طييدف ااكدف  لدى  عدم العمدف الخيدرم التنمية اتقت يدية ياتكتمي ية ال

 يالتطي ر يالذم لي معيسب رنية.

لبرزو المسإيلية اتكتمي ية عمألهي  يإسم لألعر، المرعة المياطنة التر أ بحو مطيلبة بمدي 

مددي أعتددر مددن مكددرد العمددف الخيددرم يالتطددي ري ليحتضددنو العتيددر مددن المددرعيو السددعيدية مميرسدديو 

مسددإيلية اتكتمي يددة عمددعف مددن أمددعيف المميرسدديو اإلداريددة الحديتددة التددر تحقددم النألدد  لعددف أ ددحيب ال

الم لحة  لدى حدد سدياءي يتمدك أن مدذا اتحتضدين مدي عدين لدي أن يدرص الندير لديت كهديد الديلدة لدر 

المكديف  مكيف تمكي  مميرسة المسإيلية اتكتمي يةي يمن بين كهيد المملعة العربية السدعيدية لدر مدذا

 (:/www.csrsa.net)المبعة السعيدية للمسإيلية اتكتمي يةي 

 :تأسؤؤٌس مجلؤؤس المسؤؤؤولٌة االجتماعٌؤؤة كجهؤؤاز تؤؤابع للارفؤؤة التجارٌؤؤة الصؤؤناعٌة بالرٌؤؤاض 

المدرعيو  يُيعنى مذا المكلم بتمكي  برامج المسإيلية اتكتمي ية يالتنميدة المسدتدامة يتحأليدز

 لى القيي  بهي من خالف مسيندتهي يد مهيي ييتضمن ذلك إمراعيً للقطيا الخديص لدر مميرسدتي 

لهذ  البرامج بؤسليب منظ  ييحقم أ راص التنمية لر المملعةي عمي يقي  المكلدم بر ييدة  دد، 

 مإتمراو يمعيرص تتعلم بيلمسإيلية اتكتمي يدةي عمدي تبندو  رلدة التكدير، ال دني ية كدي ز،

المسددإيلية اتكتمي يددة التددر تهدددف إلددى تمددكي  المميرسدديو المتميددز، لددر مكدديف المسددإيلية 

 اتكتمي ية.

 :يمدي يقديم مددص تبندر المدرعيو يالمإسسديو  إطالق المؤشر السعودي للتنافسؤٌة المسؤؤولة

مميرسيو يمبيدراو يمعييير تعزز بي ة العمف من كهةي يتحسن البي ة التر تعمف بهي. ييتعين 

المإمر من سبعة معييير أسيسية مر: بي ة العمفي العطديء الدذعري الميمبدةي تديلر المعدييير مذا 

ياتلتددزا  بهدديي مددبعة اإلمدددادي اتبتعدديري يالتيا ددف. يمددذ  المعددييير توطددر التعلددي  يالتدددريبي 

يإيكيد الألرص اليظيأليةي يالمميرسيو ال ديقة للبي دة. ييمدن  المإمدر السدعيدم كدي ز، سدنيية 

كي ز، الملك خيلد للتنيلسية المسإيلةي ييستهدف بهي منمآو القطيا الخيصي التدر تطبدم تسمى 

ألضددف المميرسدديو يتتبنددى البددرامج ااعتددر لي ليددة لددر د دد  التنميددة المسددتدامة مددن النددياحر 

 اتكتمي ية ياتقت يدية يالبي ية.

  :ت  بنمددر تقيلددة يمددر ميقدد  إلعترينددر يهددتأسؤؤٌس الشؤؤبكة السؤؤعودٌة للمسؤؤؤولٌة االجتماعٌؤؤة

المسددإيلية اتكتمي يددة لددر المكتمدد  السددعيدمي مسددي د، المنظمدديو اتقت دديدية  لددى التخطدديط 

يالتنأليذ لبرامج المسإيلية اتكتمي يدةي يإبدراز تكديرب المسدإيلية اتكتمي يدة للقطديا الخديص 

 لر اليطن العربر.

تكتمي يدة لدر المدرعيو ينتيكة لهذ  الكهيد ظهرو العديدد مدن مبديدراو يبدرامج المسدإيلية ا

السعيدية متف: مرعة اتت يتو السعيديةي حيث أطلقو مذ  المرعة مكمي ة من المبيدراو تحو اسد  

http://www.csrsa.net/
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بدرامج "اليلدديء" يالتددر تتنديا بددين البددرامج الدينيدة يال ددحية ياتكتمي يددة يالتعليميدة يالرييضددية يالتددر 

 ت ب لر خدمة المكتم .

هي لدر مكديف المسدإيلية اتكتمي يدة مدن خدالف برنديمج أمي مرعة  يليت لقط ظهرو مميرسيت

"كسير" يالذم تلتز  من خاللي المرعة بتحقيم التنمية المستدامة من خالف مكمي ة من البرامج طييلة 

 ااكف التر تممف المكيتو التعليمية ياتكتمي ية يالتدريبية.

ية لر قطي يو مختلألة منهدي عمي يلتز  م رف الراكحر بمميرستي للعديد من البرامج اتكتمي 

التعلددي  يال ددحة يبددرامج اكتمي يددة أخددرصي بيإلضدديلة إلددى عينددي ملتددز  بقيا ددد المددريعة اإلسددالمية لددر 

 نميطيتي يخدميتي الم رليةي ممي كعلي نميذكيً يحتذص بي لر مذا الكينب.

عدة العربيدة مذ  بعص اامتلة التر تإعد يكيد مميرسيو حقيقية للمسإيلية اتكتمي ية لر الممل

السدعيديةي يتمدك أن انتمددير متدف مددذ  المميرسديو ياضدد  لدر ا،يندة ااخيددر،ي يبديلر   مددن ذلدك لددإن 

القطيا الخيص مي زاف مطلديب مندي العتيدر لدر مدذا المكديفي حيدث سديعين التحددم المسدتقبلر مدي  دد  

مدمف الممدري يو ح ر نطيم مميرسيو المسإيلية اتكتمي ية لدر المدرعيو العبدرص إنمدي انتمديرمي لت

المتيسطة يال وير، لر المملعةي ييتضمن ذلك تحقيدم نقلدة ني يدة لدر مدذ  المدرعيو لنقلهدي مدن مكدرد 

ممديرعتهي بيا مدديف الخيريددة يالتطي يددة إلددى دمددج بددرامج المسددإيلية اتكتمي يددة لددر  ملييتهددي اإلداريددة 

 ديلة يالقطيا الخيص.يخططهي اتستراتيكيةي ييحتيج مذا للعتير من العمف الممترك بين ال
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 المبحث الرابع -5

 اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة

 

 مفهوم وطبٌعة اإلفصاح االجتماعً: -4/1

يعد اإلل ي  المحيسبر اليسيلة الر يسية ياادا، الألعيلة إلي يف نتي ج اا ميف للمستخدمين لدر 

يددث يقددرر مبدددأ اإلل ددي  ضددرير، د دد  قددراراته  خ ي دديً المتعلقددة بمكدديتو اتسددتتمير يالتمييددفي ح

 احتياء التقيرير الميلية  لى عيلة المعليميو إل طيء مستخدميهي  ير، ياضحة ي حيحة  ن المرعة.

ييق د بيإلل ي  اتكتمدي ر تقريدر يتي ديف معليمديو  دن  القدة المدرعة بديلمكتم  يالبي دة 

عيلة المعليميو  ن ااداء اتكتمي ر  المحيطة بهيي ييت  ذلك من خالف تضمين التقيرير يالقيا   الميلية

 للمرعة.

( اإلل ي  اتكتمي ر بؤندي  مليدة تي ديف     .Manuel & Lucia,     , pييعرف )

ا،تير البي يدة ياتكتمي يدة لمميرسديو المدرعة اتقت ديدية ا دحيب الم ديل  سدياء داخدف المكتمد  أي 

 للمكتم  ععف.

   ددن ااداء اتكتمددي ر مدي الطريقددة التددر ( أن اإلل دي361ي ص3111عمدي يددرص )كربددياي 

بميكبهددي تسددتطي  المددرعة إ ددال  المكتمدد  بؤطرالددي المختلألددة  ددن نمدديطيتهي المختلألددة ذاو المضدديمين 

 اتكتمي ية.

 

 أسباب ومبررات اإلفصاح عن األداء االجتماعً: -4/2

 لقد تزايد اتمتمي  بيإلل ي   ن ااداء اتكتمي ر للمرعيو يذلك لمي يلر:

 أيتً: أسبيب تتعلم بتحسين المستيص اإل المر للتقيرير الميلية:

يحظى التقرير  دن ااداء اتكتمدي ر بؤمميدة بيلودة لددص المدرعيو لدر اليقدو الحيضدري إذ إندي 

يعد المرر، التر تععم مدص التزا  مذ  المرعيو بؤداء مسإيليتهي اتكتمي يةي حتى أن منيك رراء تنديدم 

ة التقريددر  ددن ااداء اتكتمددي ر أحددد أمدد  أمددداف التقدديرير الميليددة. بينمددي يإعددد بضددرير، ا تبددير  مليدد

رخدرين أمتدديف الكمعيددة القيميددة للمحيسدبين بؤمريعددي  لددى ضددرير، الي ديف إلددى نظددي  محيسددبر مسددتقف 

 (.245ي ص3111مهمتي ااسيسية قييم ااداء اتكتمي ر للمرعيو ياإلل ي   ني )المحميدمي 

( لدر أن الحيكددة إلددى التقدديرير اتكتمي يددة 6 -5ي ص ص 3121)النددي ري ييتألدم البيحددث مدد  

 تبررمي اامير ا،تية :

تزايد اتتكي  الدذم يدرص أن المدرعيو يكدب أت تخدد  لقدط المدالك بدف عدف المكتمد ي يأن إدار،  -1

مددذ  المددرعيو مددر اامينددة  لددى اامددداف التددر تسددعى المددرعة لتحقيقهدديي ي ليهددي أن تنسددم 

طريقة تخد  بهي عف المسيممين يالعيملين يالعمدالء يالكمهدير ب دألة  يمدةي يذلدك مسإيليتهي ب

بيلسعر لتحقيم أنسدب ااربدي  يأ ددف يأدم ااسدعير يااكدير بيإلضديلة إلدر تخ ديص كدزء 

 من نميطهي للكيانب اتكتمي ية.

 نمطة.ق ير القييم اتقت يدم  ن التعبير  ن لعيلية النميطي لضالً  ن  د  مميلي لعف اا -2

إن التقريدر  ددن ااداء اتكتمدي ر لددي أتدر   لددى رلدد  عألييدة القيدديم اتقت ديدم ذاتدديي ذلددك ان  -3

تدديلير معليمدديو  ددن ااداء اتكتمددي ر مأليددد لددر تألسددير الظددريف يالطددرم التددر تدد  بهددي يمددن 

خاللهي القييم اتقت يدم خي ة لر الحيتو التر يعين ليهي القييم ااخير محدف مدك أي  دد  

معليميتدددي للمسدددتخد  لهدددي. يأن ازديددديد الحيكدددة إلدددى التعدددرف  لدددى تألسددديراو مقبيلدددة يضدددي  

لإلكراءاو المحيسبية لر تؤتيرمي  لى البي ة المحيطة بهدي يالمكتمد  يتؤترمدي بهمدي ممدي يسدتلز  

 تطير المحيسبة يالتقيرير التر تنتكهي لر اتكي  البعد اتكتمي ر.
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إكيبددديو ياضدددحة لدددر تحديدددد رتدددير تنأليدددذ السييسدددة  إن المكتمددد  ينتظدددر مدددن المحيسدددبة أن تقدددد  -4

اتكتمي ية لر المكتم ي يمن الذين أتريا يعيف؟ يمذا اامر ت يمعن تحقيقي إت بتيالر تقيرير 

  ن ااداء اتكتمي ر يالبي ر.

يكب أن يت  التنسيم بين إكراءاو المحيسبة يمتطلبيو البي ة ذلك ان المرعة نظي  مألتدي  مد   -5

 ا اامر يستلز  تعديف أي إضيلة معييير كديد، لر القييم يالتي يف المحيسبر.البي ةي يمذ

 تينييً: أسبيب تتعلم بمسإيلية المحيسب يمهنة المحيسبة:

حيث إن البيينيو المتعلقدة بيانمدطة اتكتمي يدة ذاو طبيعدة عميدة يميليدةي يتدإتر  لدى أ ديف 

 حيسب.المرعة ينألقيتهي يالتزاميتهي لهذا من  مي   مف الم

( إلدى ضدرير، أن يعدين للمحيسدب دير لديم لدر تحديدد 371ي ص3111يقد أمير )كربياي 

أمداف ي يييو المكتم ي يإنمي المسيممة لر مكيف تحديد المقيييم العملية التر تعبدر  دن مدذ  اامدداف 

 ياإلل ددي   ددن مددذ  المقدديييم ب ددير، ديريددةي لتعددين المعليمدديو المقدمددة سددياء العميددة ي يددر العميددة

)الي ألية( أسيسيً لتقيدي  يترمديد ااداء اتكتمدي ر للمدرعة. يمدن َتد َّ لدإن يقديف المحيسدب ميقألديً سدلبييً 

تكي  تؤتيراو المرعة سيترتب  ليي إظهير المرعيو التر تتقي م  ن القيي  بمسإيلييتهي اتكتمي ية لدر 

 مكتم . ير، ألضف من المرعيو التر تقد  مسيممة إيكيبية لر زييد، رليمية ال

عمددي يكددب  لددى المحيسددبين ترعيددز كهدديدم   لددى دير المحيسددبة عنظددي  معليمدديو محيسددبر 

اكتمي ر لر اليليء بتيلير المعليميو  ن ااداء اتكتمي ر للمرعيو للأل يو يالطيا ف المختلألةي يذلدك 

 من خالف ت مي  أنظمة محيسبية للقييم يالتقرير  ن مذا ااداء اتكتمي ر.

 تتعلم بيلتحيف لر أمداف المرعيو يتطبيم حيعمة المرعيو: تيلتيً: أسبيب

ُييكددب نظددي  السدديم الميليددة السددعيدية ياللدديا   التنأليذيددة لهي ددة سدديم المدديف السددعيدية إظهددير 

المأليلية ياإلل ي   ن كمي  المعليميو الميليدة يالكيمريدة الخي دة بيلمدرعيو المدركدةي يذلدك بمدعف 

تمييز. حيث يعد من حقيم المستتمر اليقيف  لى ال ير، الحقيقية عيمف يدقيم يلر يقو محدد يدين 

 اداء المرعيوي ياإلطالا  لى كمي  المعليميو التر قد تإتر  لى سعر أسهمهي.

يتعمف مي ة السيم الميلية السعيدية  لى لرص مبددأ المدأليلية ياإلل دي  لدر ليا حهدي التنأليذيدة 

 ددداري يالتينيددة: التزامدديو اإلل ددي  المسددتمر، للمددرعيو مددن خددالف أداتددين ر يسدديتين اايلددى: نمددر، اإل

 يذلك من خالف تالتة محيير ر يسية مر:

 :ييق ددد بهددي أم تطدديراو قددد تددإتر  لددى أ دديف المددرعة أي  اإلفصؤؤاح عؤؤن التطؤؤورات المهمؤؤة

التزاميتهي أي  لى اليض  الميلر لهيي أي المسير العي  ا ميلهي ممي قد يإدم إلى تويير عبير لر 

 اليرقة الميلية المدركة. سعر

 :تلددز  لدديا   الهي ددة التنأليذيددة المددرعيو أن تعلددن  بددر مددبعة  اإلفصؤؤاح عؤؤن المعلومؤؤات المالٌؤؤة

اإلنترندو لدر ميقد  السديم الميليدة السدعيدية )تددايف(  دن القديا   الميليدة اايليدة الربد  سدنيية 

ر، يقبف نمرمي يتيزيعهي يالسنيية يتقرير مكلم اإلدار،ي يذلك لير ا تميدمي من مكلم اإلدا

  لى المسيممين.

 :يكب  لى المرعيو أن ترلم بيلقيا   الميلية تقريراً  ديدراً مدن مكلدم  تقرٌر مجلس اإلدارة

اإلدار،ي يتضددمن  رضدديً لعمليدديو المددرعة خددالف السددنة الميليددة المن ددرمةي يالعيامددف المددإتر، 

لتزاميتهدي ييضدعهي المديلر )مي دة  لى أ ميف المرعة يالتر تسي د لدر تقيدي  أ ديف المدرعة يا

 (.www.cma.org.saالسيم الميلية السعيديةي 

عمي كيء لر البيب الراب  من ت حة حيعمة المرعيو السعيدية لدر المديد، العيمدر، يالتدر تحددد 

اليظي ف ااسيسية لمكلم اإلدار، لر خمسة  ني در يلقدد أيضد  العن در الخديمم مدن تلدك اليظدي ف 

كتمي يدة. يبدراسددة تحليليدة لتلدك المدديد، يتضد  أنهدي احتدديو  لدى تيضدي  لمسدديممة مسديممة المدرعة ات
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المدرعة اتكتمي يددة دين الددخيف لددر تألي ديف عيأليددة تلددك المسديممةي عمددي كديءو المسددإيلية اتكتمي يددة 

 خيلية من الن يص اإللزامية.

التنأليذيدة لهي دة  ي لى ذلك يرص البيحث ضرير، تعديف نظدي  السديم الميليدة السدعيدية ياللديا  

سيم الميف السعيديةي يأيضيً تعديف ت حة حيعمة المرعيو السعيدية بحيث يت  إلزا  المرعيو  لدى أن 

 تأل    مي يؤتر :

 لدى المددرعة أن تأل دد   ددن المعليمديو الميليددةي يالمعليمدديو  يددر الميليدة متددف تمددعيف مكلددم  -

يددة للمددرعةي يأيددة أحددداث أي معليمدديو اإلدار، يلكينددي المختلألددةي يالسييسدديو البي يددة ياتكتمي 

 كيمرية ته  المسيممين.

 لى إدار، المرعة أن تأل   للمسيممين يلكمهدير المتعديملين معهدي يالعديملين لدديهي مدر،  لدى  -

ااقف سنيييً  ن سييسيو المرعة اتكتمي ية يالبي يةي يتلك المتعلقة بيلسدالمة يال دحة المهنيدة 

 ي ير ذلك.

سديو المعلدن  نهدي ياضدحة ي يدر مضدللة يأن ترا در مدي تنديم المدرعة يرا ى أن تعين السيي -

القيي  بي من تطيير أي تويير لر حك  العميلة أي تدريبهيي يبرامكهي للر يية اتكتمي يةي سدياء 

داخف المدرعة أ  خيركهدي . أمدي بيلنسدبة للسييسديو ال دحية يالبي يدة ليكدب أن تعدين متألقدة مد  

ي لدر المملعدة العربيدة السدعيدية ي يأن تعدين مددلهي تحقيدم  دديل  القديانين يالدنظ  المعمديف بهد

 العيملين بيلمرعة يالمكتم  بيكي  ي  يأن تعين قيبلة لالستمرار  لى المدص الطييف.

 لددى المددرعة أن تأل دد   ددن أم اتأليقيدديو ديليددة متعلقددة بيلقضددييي اتكتمي يددة أي البي يددة تعددين  -

 المرعة قد  دقو  ليهي يالتزمو بهي.

أن تددرتبط المددرعة بدديلمكتم  يالبي ددة المحيطددة بهدديي يبمددن تتعيمددف معهدد  مددن مدديردين أي  يكددب -

 مالء بعالقة تقي   لى الم داقية يالحدرص  لدى تحقيدم الم ديل  الممدترعة ياإلل دي   دن 

السييسيو بمي ت يتعيرص مد  ياكدب المدرعة يالعديملين بهدي يمكلدم إدارتهدي لدر الحألديظ  لدى 

 ة يالتكيرية.سرية المعليميو الميلي

ييعرص البيحث ليمي يؤتر الأل يو ذاو العالقة بيلمرعيو )أ دحيب الم ديل (ي بهددف اليقديف 

 (:71 -64ي ص ص 3112 لى مدص حيكتهي لإلل ي  اتكتمي ر )السيدي 

 

 مدى حاجة المستثمر لإلفصاح االجتماعً: -1

د أن أ دب  المقيديم تزايد طلدب المسدتتمرين  لدى المعليمديو اتكتمي يدة للمدرعيوي يذلدك بعد

المسددتخد  للحعدد   لددى عألدديء، المددرعةي يمددن تدد  اتخدديذ قددراراو اتسددتتمير يتمتددف لددر ااداء اتكتمددي ر 

 للمرعة بيإلضيلة إلى ااداء اتقت يدم لهي.

ييتطلدب أخدذ ااداء اتكتمدي ر لدر الحسدبين  ندد اتخديذ القدراراو اتسدتتميرية للح ديف  لدى 

يداو المدرعة بمدؤن المحيلظدة  لدى البي دة يعألديء، اسدتخدامهي للمديارد معليميو ي ألية يعمية  ن مكه

الطبيعيدددةي يامتميمهدددي ب دددحة يسدددالمة العددديمليني يحمييدددة المسدددتهلك يتحسدددين ني يدددة اإلنتددديجي  ددددم 

 اإل الني ي د  يكيد تمييز بين العيملين.

 مدى حاجة العاملٌن لإلفصاح االجتماعً: -2

بيإلل ددي  اتكتمددي ري حيددث إن اإلل ددي   ددن الخدددميو يعددد العدديملين مددن الأل دديو المهتمددة 

اتكتمي يدة التددر تقددد  لهدد  يكعلهدد  يمددعرين بيامددين ياتطم نددين  لددى مسددتقبله  الدديظيألر يالرضددي  ددن 

العمف يالتمسك بيي يمذا  ينععم  لى زيديد، اإلنتديج يتحقيدم الرليميدة لهد  يللمكتمد  علدي. أيضديً يمعدن 

كتمددي ر تعدديين انطبدديا  ددن المددرعة يمددن تدد   تقدددير أمميتهددي بيلنسددبة للعدديملين مددن خددالف اإلل ددي  ات

 للمكتم .
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 مدى حاجة العمالء لإلفصاح االجتماعً:  -3

يألضف العمالء التعيمف م  المرعيو التر تقد  أ لى دركة من المميرسة اتكتمي يدةي ياتبتعديد 

 هي تؤتير سلبر  لى البي ة. ن تلك المرعيو التر ت تضطل  بمسإيليتهي اتكتمي ية أي يعين ل

اكدف ذلددك تبدددي أمميدة اإلل ددي  اتكتمددي ري يتسديمي أن امتمددي  العمددالء لد  يعددد من ددبيً  لددى 

سعر المنتج أي كيدتيي بف أ بحو مكيتو أخرص محف اتمتمي  متدف عيأليدة معيملدة المدرعة لميظأليهديي 

 لددى البقدديء ياتسددتمراري لهددذ  المكدديتو اتسددتتمير لددر المكتمدد  المحدديط بهدديي العنييددة بيلبي ددةي يقدددرتهي 

 (.   -   .Cheng et. al.,     , ppمكتمعة ترعز  لى المسإيلية اتكتمي ية )

 مدى حاجة الحكومة لإلفصاح االجتماعً: -4

تعد الحعيمة بؤكهزتهي المختلألة من أعتر الأل يو امتميمديً بيإلل دي  اتكتمدي ري لمدتالً ااكهدز، 

يزار، البي دة يكهديز مد ين البي دةي تحتديج للمعليمديو اتكتمي يدة حيدث يمعدن مدن  المعنية بديلتليث متدف

خاللهي رقيبة مدص مميرسة المرعة لاداء اتكتمي ري يمن ت  لرص العقيبيو  لدى المدرعيو المخيلألدة 

 للقيانين يالليا   الخي ة بيلمحيلظة  لى البي ة يمن  التليث.

ر مسي د، الحعيمة لر ترمديد اسدتخدا  المديارد حيدث أيضيً يمعن من خالف اإلل ي  اتكتمي 

 يت  تيكيههي إلى ال ني يو التر تضطل  بيلمسإيلية اتكتمي ية بعف مكيتتهي ااربعة.

 مدى حاجة المقرضٌن لإلفصاح االجتماعً:  -5

تألييتددو ا،راء بمددؤن مدددص حيكددة المقرضددين لإلل ددي  اتكتمددي ر يالتددر يمعددن تقسدديمهي إلددى 

: يرص أممية المعليميو اتكتمي ية لقراراو المقرضدين يضدرير، اإلل دي   نهدي بمدعف ولألاتكيمين ا

: يرص  د  أممية المعليميو اتكتمي يدة لقدراراو المقرضديني يمدن الثانًمتياٍز م  اإلل ي  الميلر. ي

 ت  ت تيكد ضرير، لإلل ي   نهي.

بددإقراص المددرعة أ  تي ت  ي حيددث إن اتخدديذ القددراروٌتفؤؤق الباحؤؤث مؤؤع أصؤؤحاب االتجؤؤاه األول

يعتمد لقط  لى المقدر، العسدبية يالميليدة للمدرعةي بدف يمتدد إلدى الكياندب اتكتمي يدة خي دة بعدد تددخف 

الممرا لر مذا المؤن يلرص  قيبيو  لى المرعيو المخيلألة يالتر يمعدن أن تدإتر  لدى اسدتمراريتهي 

المينحة للقريص تحتيج إلى معرلدة ااخطدير يمن ت  قدرتهي  لى اليليء بيلقريص. بمعنى رخر الكهيو 

 المتيقعة لهيي يمذا لن يت  ب ير، كيد، إت من خالف المعليميو اتكتمي ية.

 

 طرق وأسالٌب اإلفصاح عن معلومات األداء االجتماعً: -4/3

تقتضر ا تبيراو اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية تحديد ني ية المعليميو اتكتمي ية التر 

إلل ي   نهي لعف نميط من اانمطة اتكتمي يةي يذلك من يكهة نظر من يهمهد  أمدر ميضديا يمعن ا

يددة اإلل ددي  يمدد  المسددتأليدين بيلمعليمدديو المحيسددبيةي ينظددراً ان اإلل ددي   ددن المسددإيلية اتكتمي 

للمرعة يإدم إلى اتسيا نطيم المستأليدين بيلرسيلة المحيسبيةي ينظراً لتبيين أمدداف مدإتء المسدتأليديني 

لإني من الطبيعر أن تختلف أيضيً ني ية المعليميو التر تمتدف محتديص الرسديلة المحيسدبيةي عمدي تدنععم 

 -211ي ص ص 3111 لددى عددف مددن لوددة الرسدديلة المحيسددبية يمضددمينهي يطريقددة  رضددهي )بددديمي 

222.) 

يمدددن خدددالف اسدددتقراء الألعدددر المحيسدددبر يالتطبيدددم العملدددر ليمدددي يتعلدددم بيإلل دددي   دددن ااداء 

 اتكتمي ري تبين أني يؤخذ أحد اتتكيميو ا،تية :

 

 اتتكي  اايف: اإلل ي   ن ااداء اتكتمي ر لر تقيرير منأل لة  ن التقيرير الميلية )اتكي  الأل ف(:

تكددي   لددى يكهددة النظددر التددر تقضددر بيسددتقالف نظددي  محيسددبة المسددإيلية حيددث يعتمددد مددذا ات

اتكتمي يددة  ددن نظددي  المحيسددبة الميليددةي يذلددك بمددي يتطلددب إ ددداد قدديا   منأل ددلة للتقريددر  ددن ااداء 

 اتكتمي ر تلحم بيلقيا   الميلية المنمير، التر تععم ااداء اتقت يدم للمرعة.
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 أسيليب لر اإلل ي   ن المعليميو اتكتمي ية يمر: يتؤخذ التقيرير المنأل لة تالتة 

 :تتضددمن مددذ  التقدديرير ي ددأليً لمددي قيمددو بددي المددرعة مددن  األسؤؤلوب األول: التقؤؤارٌر الوصؤؤفٌة

أنمددطة اكتمي يددة يلدديًء تلتزاميتهددي اتكتمي يددةي دين أم تحليددف لتعدديليف مددذ  اانمددطة أي قددي  

 المنيل  التر تحققو.

  تقت در مدذ  التقديرير  لدى  درص  تعرض التكالٌف االجتماعٌة فقط:األسلوب الثانً: تقارٌر

مي أنألقتي المرعة من تعديليف  لدى عدف مكديف مدن مكديتو اانمدطة اتكتمي يدة دين اإلل دي  

 ن قي  المنيل  التر حققتهي  ن تلك اانمطة بسبب  عيبة قييم تلدك المنديل ي يتسدمى تقديرير 

 المدخالو.

 يمر تقيرير تأل    صح عن كل من التكالٌف والمنافع االجتماعٌة:األسلوب الثالث: تقارٌر تف

 دن تعديليف أداء عددف نمديط يالمنديل  التددر تحققدو للمسددتأليدين مدن تلدك اانمددطةي يتعدرف مددذ  

 التقيرير بتقيرير المدخالو يالمخركيو.

ياحد )طريقة اتتكي  التينر: اإلل ي   ن المعليميو اتكتمي ية بكينب المعليميو الميلية لر تقرير 

 الدمج أي اتكي  الكم (:

يعتمد مذا اتتكي   لى يكهة النظر التدر تعتبدر المسدإيلية اتكتمي يدة مددليً متعديمالً يمتدداخالً 

م  المسإيلية اتقت يديةي حيث يقتضر اإلل ي  الميمف إ داد تقيرير تتضدمن معليمديو تععدم ا،تدير 

 ية التر زاد اتمتمدي  بهدي مدن كيندب مسدتخدمر المعليمديو اتقت يدية كنبيً إلى كنب م  ا،تير اتكتمي

المحيسبية إلى حد إدراك أن اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية يقف  لدى نألدم دركدة أمميدة اإلل دي  

 دن ااربدي  لحملددة ااسده ي يذلددك مدن مدؤني أن يضددألر دتلدة إيكيبيددة  لدى نتدي ج المددرعةي ييسديم  لددر 

رم  لددى المسددتيص العلددر امدددالهيي ييضددمن احتددياء تقريددر المراكعددة  لددى التقيددي  السددلي  لدداداء اإلدا

 المعليميو التر تيض  مدص يليء المرعة بمسإيليتهي اتقت يدية ياتكتمي ية.

ييإيددد البيحددث مددذا اتتكددي ي حيددث إنددي يسددي د  لددى تحقيددم التعيمددف بددين المعليمدديو الميليددة 

لددى إكددراء تعددديف  لددى النظددي  المحيسددبري بي تبددير أن يالمعليمدديو اتكتمي يددة للمددرعةي دين الحيكددة إ

اانمطة اتكتمي ية للمرعة تإتر  لى اانمطة اتقت يدية يمدن تد  يكدب أن يدنععم ذلدك لدر التقديرير 

الميلية يإت أ حبو نتي كهي مضدللةي عمدي أن المدرعة عيحدد، ياحدد، يكدب أن تعدين أمددالهي اتقت ديدية 

 يً اامداف العلية للمرعة.ياتكتمي ية متعيملة يتمتف مع

 

 اعتبارات اإلفصاح عن معلومات المسؤولٌة االجتماعٌة:  -4/4

 منيك ا تبيراو  ديد، تحع  اإلل ي    ن ااداء اتكتمي ر للمرعيو يمر:

مدددص مددي تقددي  بددي المددرعة مددن أنمددطة اكتمي يددة نتيكددة التزامهددي بيلمسددإيلية اتكتمي يددة سددياء  -

ي إذ إني من المتيق  أن يزيد اإلل ي   ن ااداء اتكتمي ر م  زييد، ب ألة إلزامية أ  اختييرية

أنمطة المسإيلية اتكتمي يدة التدر تضدطل  بهدي المدرعة نتيكدة التزامهدي بديلقيانين يالتمدريعيو 

 من كهة أي نتيكة زييد، الي ر اتكتمي ر لدص اإلدار، من كهة أخرص.

يد، حكدد  ااداء اتكتمددي ر يمددن تدد  مدددص حيددث إنددي مددن المتيقدد  زيدد حجؤؤم األداء االقتصؤؤادي: -

 اإلل ي   ن مذا ااداء م  زييد، ينمي ااداء اتقت يدم للمرعة.

إذ إني من المتيق  زييد، حك  ااداء اتكتمي ر يمن ت  مددص اإلل دي   دن مدذا  حجم الشركة: -

 ااداء م  زييد، حك  المرعة.

 

 معوقات اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة: -4/5

يك بعددص العيامددف التددر مددن الممعددن أن تددإتر  لددى اإلل ددي   ددن المسددإيلية اتكتمي يددة مندد

 للمرعيوي يالتر يمعن تقسيمهي إلى قسمين يممي: 

 : يتلك العيامف يمعن السيطر،  ليهي يتذليلهي متف: القسم األول: عوامل داخلٌة

 القيانين يالليا   الداخلية التر تحع   مف تلك المرعيو. -
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 كييو الحيلية يالتر تنظ  أداء تلك المرعيو يتقديمهي لرسيلتهي يتحقيم أمدالهي.اتستراتي -

 يالتر تسي د لر تقدي  تلك المرعيو انمطتهي. -ميديةي بمريةي يمعليميتية -الميارد المتيحة -

 نتي ج ااداء الميضر إلكراء مقيرنيو م  ااداء الحيلر  يتقيي  ااداء. -

 إيلية اتكتمي ية.ضعف اتمتمي  ياإلحسيم بيلمس -

: يمدر نيتكدة  دن البي دة يالظدريف التدر تعمدف مدن خاللهدي تلدك القسم الثانً: عوامل خارجٌؤة

 المرعيو متف: 

 التمريعيو يالقيانين التر تحع  نميط تلك المرعيو. -

القدديص السييسددية ياتقت دديدية ياتكتمي يددة يالتددر تمتددف  ني ددر الضددوط  لددى تلددك المددرعيو  -

 حدد، مسبقيً.لتحقيم أمدالهي الم

ااطراف  التر تربطهي  القيو  بيلمرعة عيلعيمليني المستأليديني الهي يو يااكهز، الحعيميدةي  -

 يالبي ة اإلقليمية.

 

 اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة : -4/6

اتكتمي يدة لدر  يرعز البيحث لر مذا الكزء  لى دراسة ياق  اإلل ي   ن المسإيلية         

تقيرير مرعيو المسيممة السعيديةي ييسعى البيحث من خالف ذلك إلر التعرف ياستعميف مدي إذا عيندو  

مرعيو المسيممة السعيدية تأل    ن  ني ر المسإيلية اتكتمي ية بمعف عديف يمال د  لدر تقيريرمدي 

 السنيية المنمير، أ  ت .

 مجتمع الدراسة التطبٌقٌة وعٌنتها: -4/6/1

لتحقيم أمداف الدراسة لإن مكتم  الدراسة يتمتف لدر كميد  مدرعيو المسديممة السدعيدية التدر 

 ( مرعة.231  ي ددمي )3122يت  تدايف أسهمهي لر سيم الميف السعيدم )تدايف( لر العي  الميلر 

% مددن إكمدديلر  دددد المددرعيو 51045( مددرعة مسدديممة بنسددبة 63يقددد تحددددو العينددة لددر )

( قطي دديو يمددر قطدديا ال ددني يو البتريعيميييددةي قطدديا ااسددمنوي قطدديا 5 لددى ) المسددكلةي ميز ددة

 الزرا ة يال ني يو الوذا يةي يقطيا اتستتمير ال ني ر.

ت  اختيير مرعيو مدذ  القطي ديو بيلتحديدد بي تبيرمدي مدن أعبدر القطي ديو لدر المملعدة العربيدة 

مي أنهي من أعتر المدرعيو إضدراراً بيلبي دة مدن السعيدية من حيث رإيم أميالهي يأ داد العيملين بهيي ع

حيدث المنتكدديو التددر ت ددنعهي ياابخددر، التددر تت ددي د منهددي يالمخلألدديو النيتكددة  نهدديي يمددذا مددي يكعلهددي 

مسإيلة  مي تقدمي أمي  المكتم  من نيحيةي يمن نيحية أخرص تبدرز الدراسدة  ليهدي مددص أمميدة التعبيدر 

 ياإلل ي   نهي تكي  أ حيب الم يل .  ن المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو

 مصادر البٌانات: -4/6/2

تدددد  ات تمدددديد  لددددى ميقدددد  سدددديم اايرام الميليددددة السددددعيدم )تدددددايف( لددددر الح دددديف  لددددى 

البييندددديوي يقددددد تدددد  كمدددد  البييندددديو مددددن خددددالف القدددديا   يالتقدددديرير المأل ددددلة لمددددرعيو المسدددديممة 

 بهذ  المرعيو  لى مبعة اإلنترنو. السعيدية لر الميق ي بيإلضيلة إلى المياق  الخي ة
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 تحلٌل بٌانات عٌنة الدراسة: -4/6/3
 توزٌع عٌنة الدراسة طبقاً للقطاع: -4/6/3/1

 ( تيزي  مرعيو الدراسة  لى القطي يو يذلك عمي يلر:2ييض  الكديف التيلر رق  )
 ( ٌوضح1جدول رقم )

 توزٌع عٌنة الدراسة حسب القطاع

 نسبة القطاع من العٌنة عدد شركات القطاع القطاع

 %37043 25 ال ني يو البتريعيمييية
 %24034 21 ااسمنو

 %34046 26 الزرا ة يال ني يو الوذا ية
 %36 24 اتستتمير ال ني ر

 %100 52 اإلجمالً

 إفصاح الشركات عن المسؤولٌة االجتماعٌة: -4/6/3/2
لمعرلددة مددي إذا عينددو المددرعة قددد  لقددد تدد  لحددص التقدديرير الميليددة للمددرعيو ميضدديا الدراسددة

أل حو  ن المسإيلية اتكتمي ية أ  ت ضمن التقرير السنيمي يييض  الكدديف التديلر  ددد المدرعيو 
 التر أل حو  ن المسإيلية اتكتمي ية يتلك التر ل  تأل  .

 ( ٌوضح2جدول رقم )
 إفصاح الشركات عن المسؤولٌة االجتماعٌة

 النسبة العدد بٌان

 يو التر أل حو  ن المسإيلية اتكتمي ية دد المرع
  دد المرعيو التر ل  تأل    ن المسإيلية اتكتمي ية

46 
21 

71042% 
43074% 

 %100 52 اإلجمالً

% من المرعيو قدد أل دحو  دن المسدإيلية اتكتمي يدة 71042يتض  من الكديف أ ال  بؤن 
ن أم مدرء مدن المسدإيلية اتكتمي يدةي % من المرعيو  د43074لر تقيريرمي الميليةي بينمي ل  يأل   

 لميً بؤن المق يد بيإلل ي  مني أم نيا من اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية لر المرعة سياء عين 
 ي ألييً أي عمييً أي ي ألييً يعمييً لر رن ياحد.

 
 نوع اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة: -4/6/3/3

إلل ي  لر  ير، ي ألية؟ أي عين لر  ير، عمية ليمي يتعلم بني ية اإلل ي ي أم مف عين ا
)نقديددة(؟ أي خلدديط بددين الي ددألر يالعمددري يمددير الكددديف التدديلر إلددى ندديا اإلل ددي   ددن المسددإيلية 

 اتكتمي ية طبقيً لعف قطيا يذلك عمي يلر:
 ( ٌوضح3جدول رقم )

 نوع اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة

 القطــــــــــاع

 ــــــــاحنــــــــوع اإلفصــ
 اإلجمالً

 مختلط كمً وصفً

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 ال ني يو البتريعيمييية
 ااسمنو

 الزرا ة يال ني يو الوذا ية
 اتستتمير ال ني ر

3 
5 
21 
7 

4021% 
24024% 
56056% 
31031% 

3 
- 
- 
- 

211
% 
- 
- 
- 

5 
5 
2 
3 

47047% 
47047% 
4021% 
24024% 

4 
4 
22 
4 

33047% 
33047% 
42053% 
33047% 

 2 %100 22 اإلجمالً
100

% 
11 100% 35 100% 

يتض  من الكديف السيبم بؤن اإلل دي  العمدر محدديداً كدداً حيدث لد  يأل د  عميديً إت مدرعتين 
( مدرعة أل ددحو لدر تقيريرمددي  دن المسددإيلية اتكتمي يدة لددر  دير مختلألددة. عمدي أن  يلبيددة 46مدن )
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% من المرعيو التدر أل دحو  دن مسدإيليتهي اتكتمي يدة 73047( مرعة أم مي نسبتي 33)المرعيو 
عين إل يحهي لر  ير، ي ألية يمي مي أعدتدي العتيدر مدن الدراسديو السديبقة التدر استعرضدو لدر مدذا 

 المكيف.
يربمددي يركدد  ذلددك إلددى  ددد  يكدديد معددييير للتقريددر ياإلل ددي   ددن المسددإيلية اتكتمي يددة 

% مدن المدرعيو 42054ك ذلك اختييرييً للمرعيو. عمي يتضد  مدن الكدديف أن مدي نسدبتي للمرعيو يتر
 مرعة( قد أل حو لر  ير، عمية يي ألية )إل ي  مختلط(. 22)

عمددي يمددير الكددديف السدديبم إلددى أنددي بيلنسددبة لإلل ددي  الي ددألر متلددو مددرعيو قطدديا الزرا ددة 
لمددرعيو القطي دديو ااربدد  يالتددر بلددغ  % مددن إكمدديلر اإلل ددي  الي ددألر56056يال ددني يو الوذا يددة 

%ي يلددر 31031مددرعةي يلددر الترتيددب التددينر مددرعيو قطدديا اتسددتتمير ال ددني ر بنسددبة  33 ددددمي 
%ي يلدددر الترتيدددب ااخيدددر مدددرعيو قطددديا 24024الترتيدددب التيلدددث مدددرعيو قطددديا ااسدددمنو بنسدددبة 

 %.4021ال ني يو البتريعيمييية بنسبة 
)عمدر يي دألر( لقدد تسدييص عدالً مدن مدرعيو قطديا ال دني يو  أمي بيلنسبة لإلل ي  المختلط

%ي يلر الترتيب التيلث مرعيو قطيا اتسدتتمير 47047البتريعيمييية يمرعيو قطيا ااسمنو بنسبة 
%ي يلدر الترتيدب ااخيدر مدرعيو قطديا الزرا دة يال دني يو الوذا يدة بنسدبة 24024ال ني ر بنسبة 

4021.% 
و اإلل دي   دن المسدإيلية اتكتمي يدة قدد انح درو لدر أربعدة يتكدر اإلمير، إلى أن مكديت

 مكيتو يمر الميارد البمريةي الكيد، الميملةي السالمة يالبي ة ياامن ال ني ري يالمكتم .
فً ضوء ما سبق، ٌتضح محدودٌة اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌؤة فؤً تقؤارٌر شؤركات 

يف  لى أسبيب مذا الضعف يالمعيقيو التر تحد من قيدي  اامر الذم يتطلب اليقالمساهمة السعودٌة، 
المرعيو بيإلل ي   ن مسإيليتهي اتكتمي يةي ياقترا  التي ييو التر من مؤنهي رل  مستيص المأليلية 
ياإلل ددي  اتكتمددي ر لددر تقدديرير مددرعيو المسدديممة السددعيديةي يمددي مددي سدديتنييلي البيحددث مددن خددالف 

 الدراسة الميدانية.
 :ا سبق ٌخلص الباحث إلى ما ٌلًوعلى ضوء م

 إن اتمتمي  ان ب  لى القيا   يالتقيرير الميلية التقليدية دين أم إمير، إلى تقيرير اكتمي ية. (1)
بدديلر   مددن مميرسددة المددرعيو لمكدديتو المسددإيلية اتكتمي يددة أي لبعضددهي ي إت أنددي ت ييكددد  (2)

ر بدديلتقرير  نهددي مندمكددة مدد  إلددزا   ليهددي بيإلل ددي   ددن ذلددك تأل دديالً بدديلقيا   حيددث يعتألدد
 المعليميو اتقت يدية.

إن الممددرا السددعيدم لدد  يحددييف التدددخف لتحديددد مددعف اإلل ددي   ددن البييندديو اتكتمي يددة لددر  (3)
القيا   يالتقيرير التقليديةي بمعنى أني ترك الحرية عيملة إلدار، المرعة لتحديد عمية المعليمديو 

 يتهي.اتكتمي ية التر يت  اإلل ي   نهي يني 
إني ت ييكد معيير محيسبر خيص بياداء اتكتمي ر ضمن معييير المحيسدبة السدعيديةي يحددد  (4)

 القيا   اتكتمي ية الياكب إ دادمي يعذلك البنيد المتضمنة لر تلك القيا  .
 د  يكيد نميذج محددد يمقبديف ب دألة  يمدة لإلل دي   دن ااداء اتكتمدي ر يمعدن للمدرعة  (5)

كد  د، نميذج متف اإلل ي  الي ألر ياإلل ي   ن التعديليف اتكتمي يدة اتلتزا  بيي حيث تي
لقطي ياإلل ي   ن التعيليف يالمنيل  اتكتمي يةي أيضيً  د  يكيد ميق  محدد لإلل ي   دن 
ااداء اتكتمددي ر حيددث يمعددن اإلل ددي  مددن خددالف تقدديرير تقيددي  ااداء أي مددن خددالف القدديا   

 قيا   ميلية منأل لة. الميلية التقليدية أي من خالف
إن اإلل ي   ن ااداء اتكتمي ر للمدرعيو يدإدم إلدى تضدييم لكدي، المعليمديو بدين اإلدار،  (6)

يمسددتخدمر التقدديرير الميليددةي اامددر الددذم  يددنععم إيكيبيدديً  لددى تقددديراو المسددتتمرين للقيمددة 
 السيقية اسه  تلك المرعيو يإقبيله   لى اتستتمير ليهي.

ااداء اتكتمي ر مدص تيالم المدرعة مد  القديانين يالتمدريعيو يإرمديداو  يبين اإلل ي   ن (7)
مي يو اإلمراف يالرقيبة  لى أسيام اايرام الميليدةي يمددص يلديء المدرعة بمسدإيلييتهي تكدي  
المكتمدد ي ممددي يبددث ري  الطمؤنينددة لدددص ااطددراف أ ددحيب الم ددلحة ليمددي يتعلددم بمسددتقبف 

لى زييد، اإلقبيف نحي اتستتمير لدر أسدهمهي اامدر الدذم يدإتر ياستمرارية المرعةي بيإلضيلة إ
 إيكيبييً  لى مرعزمي الميلر.
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 المبحث الخامس -6

 الدراسة المٌدانٌة

إن قيمددة البحددث العلمددر تنبدد  يتتحقددم مددن خددالف ارتبيطددي بدديلياق  العملددري ياسددتعميتً للألي ددد، 

حدث  لدى اختبدير الألدريص التدر تقدي   ليهدي المركي، من البحث ي يرعز البيحث لدر مدذا الكدزء مدن الب

 الدراسة الميدانية  يمر : 

"ت تيكد لريم ذاو دتلة إح ي ية بين رراء  ينة الدراسة حديف أسدبيب  دد   الفرض األول : -

 إل ي  مرعيو المسيممة السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي ية".

 ينددة الدراسددة حدديف أمميددة "ت تيكددد لددريم ذاو دتلددة إح ددي ية بددين رراء  الفؤؤرض الثؤؤانً: -

 إل ي  مرعيو المسيممة السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي ية".

مدددن خدددالف اسدددتطالا رراء أربددد  ل ددديو مددد  : المدددديرين المددديليين يمعددددي التقددديرير الميليدددةي 

المستتمريني ااعيديمييني يمراكعي الحسديبيو. ييمعدن للبيحدث أن يعدرص مدذ  الدراسدة الميدانيدة عمدي 

 يلر:

 أسلوب الدراسة: -5/1

ا تمد البيحث لر مذ  الدراسة الميدانية  لى أسليب قي مة اتستق يء بمعف أسيسدري حيدث قدي  

البيحث بإ داد مذ  القي مة لر معف أس لة يمعن من خاللهدي دراسدة يتحليدف الدرديد  ليهدي تحقيدم أمدداف 

 البحث ياختبير لريضي.

راد العينددةي إليضددي  مدددف الدراسددة عمددي قددي  البيحددث بعمددف مقدديبالو مخ ددية مدد  بعددص ألدد

 يمضمين ااس لةي بمي يحقم لهمه  لمعنى يموزص ااس لةي يبيلتيلر ضمين دقة يسالمة اإلكيبة  ليهي.

 مجتمع وعٌنة الدراسة: -5/2

 ت  تحديد مكتم  ي ينة الدراسة عي،تر:

قد تد  اختيدير  يندة المديرين الميليين يمعدي التقيرير الميلية لر مرعيو المسيممة السعيدية. ي -1

 ( مألرد،.36حعمية تتعين من )

المسدتتمريني بي تبديرم  أحدد ااطدراف المحيريددةي يذيم ال دلة اليتيقدة لدر دراسدة ميضدديا  -2

 ( مألرد،.36مذا البحثي يقد ت  اختيير  ينة حعمية تتعين من )

ة أ ضيء مي ة التدريم تخ ص محيسبة يمراكعة من الكيمعيو السعيدية. يقدد تحدددو العيند -3

 (  ضياً  لى دركيو  لمية متني ة مي بين أستيذي أستيذ مسي دي مدرم.41لر )

المحيسبين القدينينيين المدرخص لهد  بمزايلدة مهندة المحيسدبة يالمراكعدة لدر المملعدة العربيدة  -4

 السعيديةي يب ألة خي ة المرخص له  بمراكعة حسيبيو مرعيو المسيممة.

تير البيحث مدذ  العيندة مدن بدين المدراكعين بمعيتدب ( مألرد،ي يقد اخ51يقد تحددو العينة لر )

يمدددرعيو المراكعدددة بمحيلظددديو اإلحسددديءي الددددمي ي الريددديصي كدددد،. يقدددد قدددي  البيحدددث بتيزيددد  قددديا   

اتستق يء  لى المراكعين من ل يو مراك  ي يحب معتب لردمي مريك لر مرعة مراكعةي مراكد  

، يإدراك بميضديا البحدث حتدى يسدتطي  اإلدتء أيف بمعتب أي مرعة مراكعةي بحيث يعين لديه  خبر

 برأيي بمعف ميضي ر يمهنر ممي يسيم  لر تحقيم الهدف من الدراسة الميدانية.

 تصمٌم قائمة االستقصاء: -5/3

لر ضيء أمدداف يلدريص البحدث السديبم اإلمدير، إليهديي لقدد  دم  البيحدث قي مدة اتستق ديء 

راو التر تععم لريص البحدثي حيدث تععدم المكمي دة بحيث تتضمن مكمي ة من ااس لة ياتستألسي

 اايلى الألرص التينري لر حين تععم المكمي ة التينية الألرص التيلث.

             Likertيقدددد اسدددتخد  البيحدددث لدددر  ددديي ة القي مدددة مقيددديم ليعدددرو ذي النقددديط الخمسدددة 

Scale A five point خضددي هي للتحليددف لتحييددف اإلكيبدديو الي ددألية إلددى بييندديو عميددة يمعددن إ

اإلح ي ر الالز  إلتبيو مدص  حة أي خطؤ لريص البحثي ييتدرج القيديم بدين أيالدم تميمديً/ أيالدم/ 
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 لى التيالر )يذلدك عمدي  6/5/4/3/2محييد/ ت أيالم/ ت أيالم إطالقيًي بيستخدا  اايزان المقيبلة يمر 

 لر ملحم البحث(.

 :توزٌع قوائم االستقصاء وتلقً الردود -5/4

( قي مددة استق دديء مددن خددالف الألدديعم يالبريددد اإللعترينددر يالتسددلي  بيليدددي 231يزا البيحددث )

يييض  الكديف التيلر  دد القيا   الميز ة يالمسترد، يال ديلحة للتحليدف لأل ديو الدراسدة المختلألدة عمدي 

 يلر:

 ( ٌوضح4جدول رقم )

 عدد قوائم االستقصاء الموزعة والمستردة والصالحة للتحلٌل 

 عٌنة )فئة( الدراسة
القوائم 
 الموزعة

القوائم 
 المرتدة

القوائم المرتدة 
وغٌر صالحة 
 للتحلٌل اإلحصائً

القوائم المرتدة والصالحة 
 للتحلٌل اإلحصائً

 النسبة العدد

المددديرين المدديليين يمعدددي 
 التقيرير الميلية

36 32 3 24 17% 

 %71 26 4 24 36 المستتمرين
 %14044 33 - 33 41 يمأ ضيء مي ة التدر
 %11 34 6 44 51 مراقبي الحسيبيو

 %20 84 10 94 120  اإلجمالً 

% مدن  ددد القديا   الميز دة  لدى ل ديو 11لر ضيء الكديف السيبمي يتض  أن نسبة الرديد 

الدراسةي عمي أن معدف القيا   ال يلحة للتحليف اإلح ي ر لعف ل ة مدن ل ديو الدراسدة يعدد مرتألد ي يمدي 

يمعددن ات تمدديد  ليددي لددر تحديددد أمميددة اإلل ددي   ددن المسددإيلية اتكتمي يددةي يأسددبيب  ددد  إل ددي   مددي

 مرعيو المسيممة السعيدية  ن تلك المسإيلية.

 عمي يبين الكديف التيلر نسبة اتستكيبة يلقيً لعدد سنياو الخبر، لأل يو الدراسة:

 ( ٌوضح5جدول رقم )

 دد سنوات الخبرةنسبة استجابة فئات الدراسة وفقاً لع

عدد 
سنوات 
 الخبرة

المدٌرون المالٌون 
ومعدو التقارٌر 

 المالٌة
 المستثمرون

أعضاء هٌئة 
 التدرٌس

 اإلجمالً مراقبو الحسابات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 6أقدددف مدددن 

 سنياو
7 42.64% 5 37.71% 6 33.14% 4 34.61% 34 31.34% 

 6مددددددددددددددددن 
سنياو إلدى 

 سنياو 21
7 42.64% 7 51% 4 51.42% 4 43.25% 41 46.12% 

أعتدددددر مدددددن 
 سنياو 21

1 47.45% 6 44.44% 4 47.47 22 44.34% 42 47.42% 

 %211 45 %211 34 %211 33 %211 26 %211 24 اإلكميلر

 

سدنياوي يحديالر  21ن يتض  من الكديف السيبم أن  يلبيدة  يندة الدراسدة ذاو خبدر، أعتدر مد

سدنياو. يمدذا يإعدد  لدى أن مألدرداو العيندة لدديهي  6%( مد، الخبر، لديه  أقف من 31034رب  العينة )

 الخبر، العملية يالقدر،  لى الحع   لى أممية يضرير، إل ي  المرعيو  ن مسإيليتهي اتكتمي ية.
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 قٌاس الثبات والصدق لفروض الدراسة المٌدانٌة: -5/5
م التبيو يال دم لألريص الدراسة الميدانية بيستخدا   معيمف ألألي عرينبيخ من خالف يمعن قيي

 الكديف التيلر: 
 ( ٌوضح6جدول رقم )

 معامالت الثبات والصدق لفروض الدراسة المٌدانٌة "اختبار ألفا كرونباخ"

 معامل الصدق معامل الثبات )ألفا( الفرض

 104464 104151 الثانً

 104624 104172 الثالث

يتض  من الكديف السيبم أن معيمالو التبيو يال دم تقتدرب مدن الياحدد ال دحي  ممدي يمدير 
 إلى أن التنيسم الداخلر لاس لة المتعلقة بعف لرص يعد قيييً يمقبيتً بدركة عبير،.

 عرض وتحلٌل نتائج االستقصاء واختبار الفروض: -5/6
وي يتدد  تحليلهددي ياسددتخالص النتددي ج مددن خددالف بعددد اسددتال  الددرديد تدد  تألريوهددي بكدددايف البيينددي

ي SPSSتطبيم بعص ااسديليب اإلح دي ية الديارد، بمكمي دة البدرامج اإلح دي ية للعلدي  اتكتمي يدة 
 .Frequency, Mean, Std- Deviation, Kruskal-Wallisيمذ  ااسيليب مر: 

 :وٌمكن عرض نتائج هذه الدراسة المٌدانٌة واختبارات الفروض كما ٌلً
 )أ( نتائج اختبار الفرض األول :

 يمعن للبيحث أن يحدد نتي ج اختبير الألرص التينى من خالف  رص بيينيو الكديلين التيليين:
 (2جدول رقم )

ٌوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعٌارى ونسب الردود لفئات الدراسة حول أسباب عدم 
 اإلفصاح عن المسؤولٌة االجتماعٌة

 فئات الدراسة  
عدد 
 الردود

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 نسب الردود

أوافق 
 تماما

 محاٌد أوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 اطالقا

 المجموع

المديرين الميليين يمعدي  2/2
 التقيرير الميلية

19 3.42 1.22 21.1 31.6 21.1 21.1 5.1 100% 

 %100 6.2 20.0 13.3 33.3 26.2 1.30 3.53 15 المسنتمرين 

 %100 9.1 22.2 22.3 22.3 13.6 1.21 3.14 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 2.1 21.4 14.3 42.9 14.3 1.19 3.36 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/3
 التقيرير الميلية

19 3.32 1.29 21.1 26.3 26.3 15.8 10.5 100% 

 %100 13.3 6.2 13.3 40.0 26.2 1.35 3.60 15 المسنتمرين 

 %100 9.1 18.2 13.6 45.5 13.6 1.22 3.36 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 12.9 39.3 12.9 21.4 3.6 1.14 2.54 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/4
 التقيرير الميلية

19 3.42 1.12 15.8 42.1 21.1 15.8 5.3 100% 

 %100 صفر 6.2 20.0 53.3 20.0 0.83 3.82 15 المسنتمرين 

 %100 صفر صفر صفر 68.2 31.8 0.48 4.32 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 صفر 14.3 10.2 52.1 12.9 0.92 3.29 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/5
 التقيرير الميلية

19 3.68 1.11 21.1 42.4 15.8 10.5 5.3 100% 

 %100 صفر 20.0 13.3 53.3 13.3 0.99 3.60 15 المسنتمرين 

 %100 صفر 4.5 13.6 63.6 18.2 0.22 3.95 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 صفر 10.2 14.3 52.1 12.9 0.86 3.82 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/6
 التقيرير الميلية

19 3.84 1.12 20.3 26.3 26.3 16.6 10.5 100% 

 %100 صفر 33.3 20.0 40.0 6.2 1.01 3.2 15 المسنتمرين 
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 فئات الدراسة  
عدد 
 الردود

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 نسب الردود

أوافق 
 تماما

 محاٌد أوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 اطالقا

 المجموع

 %100 4.5 9.1 13.6 68.2 4.5 0.91 3.59 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 صفر 22.0 28.2 35.2 13.6 0.86 3.18 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/7
 التقيرير الميلية

19 3.26 0.99 5.3 42.1 31.6 15.8 5.3 100% 

 %100 6.2 26.2 26.2 26.2 13.3 1.19 3.13 15 تمرينالمسن 

 %100 13.6 13.6 36.4 31.8 4.5 1.11 3.00 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 10.2 35.2 32.1 12.9 3.6 1.02 2.68 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/1
 التقيرير الميلية

 %100 صفر صفر 10.5 42.1 42.4 0.68 4.32 19

 %100 صفر صفر 6.2 60.0 33.3 0.59 4.22 15 المسنتمرين 

 %100 صفر 18.2 4.5 50.0 22.3 1.04 3.86 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 صفر 3.6 صفر 60.2 35.2 0.66 4.29 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/4
 التقيرير الميلية

 %100 صفر 5.3 10.5 36.8 42.4 0.82 4.26 19

 %100 صفر صفر 6.2 46.2 46.2 0.63 4.4 15 المسنتمرين 

 %100 صفر 4.5 صفر 54.5 40.9 0.22 4.32 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 صفر صفر 3.6 46.4 50.0 0.58 4.46 28 مراقبي الحسيبيو 

المديرين الميليين يمعدي  2/4
 التقيرير الميلية

 %100 26.3 26.3 42.1 5.3 صفر 0.93 2.26 19

 %100 23.3 20.0 30.0 20.0 6.2 1.13 2.82 15 المسنتمرين 

 %100 22.3 36.4 22.2 13.6 صفر 1.02 2.23 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 28.6 46.4 25.0 صفر صفر 0.24 1.96 28 مراقبي الحسيبيو 

2/
21 

المديرين الميليين يمعدي 
 التقيرير الميلية

 %100 صفر 10.5 15.8 63.2 10.5 0.81 3.24 19

 %100 6.2 20.0 20.0 33.3 20.0 1.24 3.4 15 المسنتمرين 

 %100 4.5 36.4 18.2 40.9 صفر 1.00 2.95 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 21.4 35.2 14.3 25.0 3.6 1.2 2.54 28 مراقبي الحسيبيو 

2/
22 

المديرين الميليين يمعدي 
 التقيرير الميلية

19 2.29 1.13 5.3 26.3 21.1 36.8 10.5 100% 

 %100 20.0 20.0 33.3 20.0 6.2 1.22 2.23 15 المسنتمرين 

 %100 22.3 54.5 18.2 صفر صفر 0.68 1.91 22 أ ضيء مي ة التدريم 

 %100 50.0 46.4 3.6 صفر صفر 0.58 1.54 28 مراقبي الحسيبيو 

 ٌتضح من نتائج الجدول السابق ما ٌلى:

يإدراك المرعيو ليمي يتعلدم بيلمحيسدبة  دن المسدإيلية اتكتمي يدة عؤحدد  بيلنسبة لضعف تقيلة -1

أسددبيب  ددد  إل ددي  مددرعيو المسدديممة السددعيدية  ددن مسددإيليتهي اتكتمي يددةي لددإن المددديرين 

ي 4053% ييسددط حسدديبى 6301المدديليين ي دددص التقدديرير الميليددة ييالقددين  لددى ذلددك بنسددبة 

ي يأ ضدديء مي ددة 4064% ييسددط حسدديبى 71ة ييإيدددم  لددى ذلددك عددف مددن المسددتتمرين بنسددب

% ييسدط حسدديبى 6103ي يالمدراكعين بنسددبة 4025% ييسددط حسديبى 5104التددريم بنسدبة 

ي يمددي مددي يعنددى لكددي، لددى ال ددي  المددرعيو  ددن مسددإليتهي اتكتمي يددة يمددذا يتطلددب 4047

القني ة  ضرير، العمف  لى نمر تقيلة المسإيلية اتكتمي ية لى المكتم  السعيدصي حتى تتيلد

 بهي لدص المرعيو عيلتزا  يليم إلزا .
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عذلك اامر بيلنسبة لعد  نظر المرعيو إلى المسإيلية اتكتمي ية  لدى أنهدي ياكدب يدإدص إلدى  -2

تحقيم الرليمية اتكتمي يةي لإن المديرين المديليين يمعددص التقديرير الميليدة ييالقدين  لدى ذلدك 

 تددر المسددتتمرين يأ ضدديء مي ددة التدددريم ي يقددد أيدددو ل4043% ييسددط حسدديبى 5105بنسددبة 

 لدددى  4047ي 407% ييسدددط حسددديبى 6402%ي 7701المدددديرين المددديليين لدددى ذلدددك بنسدددبة 

يمدي مدي  3065% ييسدط حسديبى 6103الترتيبي بينمدي ت ييالدم  لدى ذلدك المدراكعين بنسدبة 

يعندددى ضدددرير، التيا دددف المسدددتمر مددد  الهي ددديو المكتمعيدددة للعمدددف  لدددى إ  ددددار دليدددف  دددن 

 مسإيلية اتكتمي ية ياستدامتهي يلقي الهيية العربية.ال

ييكد اتأليم بين ل يو الدراسة ااربعة  لى أني ت ييكد استعداد مدن قبدف المدرعيو  لدى تحمدف  -3

% 6104تعيليف إضيلية لليليء بمسإيليتهي اتكتمي يةي يإن اختلألو نسب الميالقة حيث بلودو 

% لدددص 211% لدددص المسددتتمريني 1404لميليددةي لدددص المددديرين المدديليين يمعدددص التقدديرير ا

% لدص مراقبى الحسيبيوي عمي كيء اليسط الحسيبى للأل يو ااربعدة 16أ ضيء مي ة التدريمي 

(ي يمي مي يععم ضرير، يكيد يسي ف تحأليزية للمدرعيو تعدين مسدكعة لهدي أداء 4أعبر من )

  لى المكتم  السعيدص.المسإيلية اتكتمي ية يتذعر التنيلم بينهي بمي يعيد بيلنأل  

ييكد اتأليم بين ل يو الدراسة ااربعة من مديرين ميليين يمعدص التقيرير الميليةي المستتمريني  -4

أ ضيء مي ة التدريمي المسيممة السعيدية تعتبر كهيد ت تؤخذ معف تنظيمى لي خطة يأمدداف 

يين يمعدص التقيرير % لدص المديرين الميل7406محدد،ي يإن اختلألو نسب الميالقة حيث بلوو 

% لدددددص 16% لددددص أ ضددديء مي دددة التددددريمي 4204% لددددص المسدددتتمريني 7707الميليدددةي 

(ي يمدي مدي يععدم ضدرير، 4المراكعيني عمي كيء اليسط الحسديبى للأل ديو ااربعدة أعبدر مدن )

 يكيد إدار، للمسإيلية اتكتمي ية لى مرعيو المسيممة السعيدية.

اربعدددة  لددى أن أ ددحيب الم دديل  ت يطدديلبين المدددرعيو ييكددد اتألدديم بددين ل دديو الدراسددة ا -5

بمعليميو ذاو دتلة اكتمي يةي يمذا من أسبيب  د  إل ي  مدرعيو المسديممة السدعيدية  دن 

% لدص المدديرين المديليين 5707مسإيليتهي اتكتمي يةي يإن اختلألو نسب الميالقة حيث بلوو 

% لدددص أ ضدديء مي ددة التدددريمي 1301% لدددص المسددتتمريني 5701يمعدددص التقدديرير الميليددةي 

% لدص مراقبى الحسيبيوي يمذا يعيد إلى قلدة/ أي  دد  ي دى أ دحيب الم ديل  بؤمميدة 5404

دير المرعة لى اليليء بإلتزاميتهي تكي  مسدإيليتهي اتكتمي يدةي يمدي مدي ييالدم  ليدي المدديرين 

%ي يأ ضديء 51ن بنسدبة % ييإيددم  المسدتتمري5105الميليين يمعدص التقيرير الميلية بنسبة 

% 5705%ي بينمددي ت ييالددم  لددى ذلددك مراقبددى الحسدديبيو بنسددبة 4704مي ددة التدددريم بنسددبة 

 .3074ييسط حسيبى 

يتضدد  مددن الكددديف أيضدديًي أن  يدديب المعددييير المحيسددبية المتعلقددة بيإلل ددي   ددن المسددإيلية  -6

أمدد  أسددبيب  ددد  إل ددي   اتكتمي يددة ضددمن القدديا   يالتقدديرير الميليددة أي لددى قي مددة مسددتقلة مددن

مرعيو المسيممة السعيدية  ن مسدإيليتهي اتكتمي يدةي حيدث اتألقدو  لدى ذلدك ل ديو الدراسدة 

% لدددص المددديرين المدديليين يمعدددص 4406ااربعددةي يإن اختلألددو نسددب الميالقددة حيددث بلوددو 

% 4705% لددص أ ضديء مي دة التددريمي 1104% لددص المسدتتمريني 4404التقيرير الميليدةي 

مراقبددى الحسدديبيوي يمددذا يتطلددب ضددرير، تبنددى الهي ددة السددعيدية للمحيسددبين القددينينيين  لدددص

إ دددار معيددير محيسددبى للمسددإيلية اتكتمي يددةي يمعددن أن يطلددم  ليددي "معيددير المحيسددبة  ددن 

المسددإيلية اتكتمي يددة"ي يتضددمن تحديددد اإلطددير الألعددرص للمحيسددبة  ددن المسددإيلية اتكتمي يددة 

 رير ياإلل ي   نهي.يعيألية قييسهي يالتق

عذلك اامر بيلنسبة لضعف التمريعيو المتعلقة بيإلل ي   ن المسدإيلية اتكتمي يدةي حيدث ت  -7

تمترط مي ة سيم الميف السعيدية  لى المرعيو اإلل دي   دن ااداء اتكتمدي ىي يلقدد اتألقدو 

عيدية  دن ل يو الدراسة  لى أن مذا يعتبر من أم  أسبيب  د  ال دي  مدرعيو المسديممة السد
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% لددص المدديرين المديليين 4503مسإيليتهي اتكتمي يةي يأن اختلألو نسبة الميالقة حيث بلوو 

% لددص مراقبدى الحسديبيوي يمدي مدي يعندى ضدرير، تبندى مي دة 4405يمعدص التقيرير الميليةي 

سيم الميف السعيدية إضيلة ميد، إلى ت حة حيعمدة المدرعيو خي دة بديلتقرير  دن المسدإيلية 

كتمي يددة للمددرعةي يتعددين ملزمددة لعددف المددرعيو التددى يددت  تدددايف أسددهمهي لددى سدديم المدديف ات

 السعيدية.

ييكد اتأليم بين ل يو الدراسة ااربعة  لى أن تخيف المرعيو من إمعينية اسدتوالف المدرعيو  -8

المنيلسدددة للمعليمددديو المأل ددد   نهدددي ال دددي  مدددرعيو المسددديممة السدددعيدية  دددن مسدددإيليتهي 

% لدددص 6307ن اختلألددو نسددب  ددد  مدديالقته   لددى مددذا السددببي حيددث بلوددو اتكتمي يددةي يا

% لدددص أ ضدديء مي ددة 7401% لدددص المسددتتمريني 5404المددديرين يمعدددص التقدديرير الميليددةي 

 % لدص مراقبى الحسيبيو.16التدريمي 

عذلك اامر بيلنسبة ان المرعيو تتكنب اتل ي   ن المعليميو اتكتمي ية يالبي ية التدى مدن  -9

الممعددن أن تلحددم الضددرر ب ددير، المددرعة لددى أذمددين أ ددحيب الم دديل ي إلن ل دديو الدراسددة 

ااربعة اتألقو  لى أن ذلك ليم من أسبيب  د  إل ي  المرعيو  دن مسدإيليتهي اتكتمي يدةي 

% لددص المدديرين المديليين يمعددص التقديرير 5104يان اختلألو نسب  د  ميالقتهي حيدث بلودو 

% لددص مراقبدى 4705% لدص أ ضيء م يدة التددريمي 4204ستتمريني % لدص الم51الميليةي 

 الحسيبيو.

بيلنسددبة لعددد  يكدديد حدديالز حعيميددة عيليددة لتبنددى سييسدديو اكتمي يددة يبي يددة مر يبددة لدددص  -11

المرعيو متف إ ألديء ضدريبى أي د د  معنديصي عؤحدد أسدبيب  دد  إل دي  مدرعيو المسديممة 

لمديرين المديليين يمعددص التقديرير الميليدة ييالقدين السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي يةي لإن ا

ي ييإيددددم  لدددى ذلدددك المسدددتتمرين بنسدددبة 4015% ييسدددط حسددديبى 1404 لدددى ذلدددك بنسدددبة 

ي بينمددي ل تددى أ ضدديء مي ددة التدددريمي يمراقبددى الحسدديبيو ت 405% ييسددط حسدديبى 6404

ى ضدرير، % للأل تدين  لدى الترتيدبي يمدي مدي يعند6102%ي 5404ييالقين  لى ذلدك بنسدبة 

يكيد يسي ف تحأليزية للمرعيو تعين مسكعة لهي أداء المسدإيلية اتكتمي يدة يتدذعر التنديلم 

 بينهي بمي يعيد بيلنأل   لى المكتم  السعيدص.
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 (8جدول رقم )

 ٌوضح قٌاس التباٌن فى أراء مجموعات العٌنة

 (Kruskal-Wallis Test)اختبار كروسكال وٌلز 

 العدد مكمي يو العينة البيـــين
متيسط 
 الرتب

مستيص 
 المعنيية

p-value 

ضعف تقيلة يإدراك المرعيو 
ليمي يتعلم بيلمحيسبة  ن 

 المس يلية اتكتمي ية.

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     كميلىات

ت تنظر المرعيو إلر 
المس يلية اتكتمي ية  لر أنهي 

ياكب يإدم إلر تحقيم 
 الرليمية اتكتمي ية .

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

*      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

ت ييكد استعداد من قبف 
المرعيو بتحمف تعيليف 
إضيلية لليليء بمس يليتهي 

 اتكتمي ية .

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

*      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

س يلية تعتبر مميرسة الم
اتكتمي ية لر مرعيو 

المسيممة السعيدية كهيد ت 
تؤخذ معف تنظيمر لي خطة 

 يأمداف محدد، .

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

حيب الم يل  ت يطيلب أ 
المرعيو بمعليميو ذاو 

 دتتو اكتمي ية .

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

قلة /أي  د  ي ر أ حيب 
الم يل  بؤممية دير المرعة 

اليليء بيلتزاميتهي تكي  لر 
 مس يليتهي اتكتمي ية.

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

          المستتمرين      

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو
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 العدد مكمي يو العينة البيـــين
متيسط 
 الرتب

مستيص 
 المعنيية

p-value 

     اتكميلى

 ييب المعييير المحيسبية 
المتعلقة بيتل ي   ن 

تكتمي ية ضمن المس يلية ا
القيا   يالتقيرير الميلية أي لر 

 قي مة مستقلة.

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

ضعف التمريعيو المتعلقة 
ية بيإلل ي   ن المس يل

اتكتمي يةي حيث ت تمترط 
مي ة سيم الميف السعيدية 

 لى المرعيو اإلل ي   ن 
 ااداء اتكتمي ر.

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

عيو من امعينية تخيف المر
استوالف المرعيو المنيلسة 

للمعليميو المأل    نهي حيف 
 المس يلية اتكتمي ية للمرعة .

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

يد حيالز حعيمية  د  يك
عيلية لتبنر سييسيو اكتمي ية 
يبي ية مر يبة لدم المرعيو 
متف إ أليء ضريبر أي د   

 معنيم.

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

**      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

تتكنب المرعيو اإلل ي   ن 
المعليميو اتكتمي ية يالبي ية 

التر من الممعن أن تلحم 
الضرر ب ير، المرعة لر 
 أذمين أ حيب الم يل  .

المديرين الميليين يمعدم القيا   
 الميلية

         

**      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

   .      مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

      داف إح ي يي  ند مستيص معنيية**

       داف إح ي يي  ند مستيص معنيية*

يتضدد  مددن الكددديف السدديبم أنددي ت ييكددد اخددتالف معندديص حدديف أسددبيب  ددد  ال ددي  مددرعيو 
أعبددر مددن مسددتيص  P-valueالمسدديممة السددعيدية  ددن مسددإيليتهي اتكتمي يددةي حيددث أن معظدد  قددي  
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%ي ممددي يدددف  لددى  دد  يكدديد اخددتالف معندديص بددين متيسدط رراء ل دديو الدراسددة حدديف تلددك 6 المعنييدة
 ااسبيب.

: "ت تيكدد لدريم ذاو دتلدة اح دي ية بدين أراء  يندة مما سؤبق ٌتضؤح صؤحة الفؤرض األول 
 الدراسة حيف أسبيب  د  ال ي  مرعيو المسيممة السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي ية".

ي مدن نتدي ج يخلدص البيحدث إلدى أن  دد  ال دي  مدرعيو المسديممة لى ضديء مدي سدبم  رضد
 السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي ية يرك  لعد، أسبيبي من أممهي:

  ييب المعييير المحيسبية المتعلقة بيإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية. -
سدديم  ضددعف التمددريعيو المتعلقددة بيإلل ددي   ددن المسددإيلية اتكتمي يددةي حيددث ت تمددترط مي ددة -

 الميف السعيدية  لى المرعيو اإلل ي   ن ااداء اتكتمي ى.
 ضعف تقيلة يإدراك الرعيو ليمي يتعلم بيلمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية. -
 د  يكديد حديالز حعيميدة عيليدة لتبندى سييسديو اكتمي يدة يبي يدة مر يبدة لددص المدرعيو متدف  -

 إ أليء ضريبى أي د   معنيص.
 فرض الثانً :)ب( نتائج اختبار ال

 يمعن للبيحث أن يحدد نتي ج اختبير الألرص التينر من خالف  رص بيينيو الكديلين التيليين:
 (9جدول رقم )

ٌوضح المتوسط الحسابى واإلنحراف المعٌارى والتكرارات ونسب الردود لفئات الدراسة حول أهمٌة 
 اإلفصاح عن المسؤولٌة اإلجتماعٌة

 
 تكرارات ونسب الردود

اف االنحر
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

اتجاه 
 العبارة

 هام جداً  هام محاٌد غٌر هام غٌر هام إطالقا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

زيددديد، ري  المنيلسدددة بدددين 
المرعيوي لر إطير احترا  
المسدددددددد يلية اتكتمي يددددددددة 

يم للمدددرعيو )احتدددرا  حقددد
العددديملين يالعمدددالء يالبي دددة 

 يالمكتم (.

                                                      ً  أحٌانا

زيدديد، كدديد، اإلل ددي   ددن 
المعليمددديو الميليدددة ي يدددر 

 الميلية

 هام                                                     

تقيدددي  مددددم يلددديء المدددرعة 
ي ممي بمس يليتهي اتكتمي ية

يكدددذب اتسدددتتميراو التدددر 
تهت  بحميية البي دة يالحألديظ 

  ليهي.

 هام        .                                         

تقيددي  مدددم إلتددزا  المددرعة 
بيلتمددددددددريعيو يالقدددددددديانين 
يإرميداو مي يو اإلمراف 
يالرقيبة  لر أسديام المديف 
ي ممدددددي يبدددددث التقدددددة لددددددم 
ااطددددددددددددراف أ ددددددددددددحيب 

ص الم دددددددددلحة بخ دددددددددي
مسددددددددددتقبف ياسددددددددددتمرارية 

 المرعة.
 
 
 

 هام        .                                     .  
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 تكرارات ونسب الردود

اف االنحر
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

اتجاه 
 العبارة

 هام جداً  هام محاٌد غٌر هام غٌر هام إطالقا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

تقيددددددي  أداء المددددددرعة لددددددر 
التنمية المستدامة لر ااكف 
الطييف.)التنميددة المسدددتدامة 
تعندددددر مقيبلدددددة احتييكددددديو 
المرعيو مدن المديارد دين 
اإلضددددرار بحددددم ااكيدددديف 
القيدمددة لددر تلددك المدديارد ي 

عددددال مددددن  يمددددر تتضددددمن
المكيف اتقت يدمي البي ري 

 ياتكتمي ر(

                                                       ً  أحٌانا

زيدديد، إقبدديف العمددالء  لددر 
منتكيو المدرعة ي يبيلتديلر 
زيدديد، مبيعيتهددي اامددر الددذم 
يإملهددددي لإلسددددتمرارية لددددر 

 المستقبف.

 هام        .                                     .  

يددنععم إيكيبيددي  لددر تقدددير 
المسدتتمرين للقيمددة السدديقية 
للمدددرعيوي ياقبددديله   لدددر 
اتسدددتتمير لدددر أسددده  تلدددك 

 المرعيو.

  .                                    .        
هام 
 جداً 

تخأليص تعلألة رأم الميف ي 
حيدددث تدددإدم زيددديد، دركدددة 
اإلل ددددددددددي   ددددددددددن ااداء 
 اتكتمددددي ر إلددددر تخألدددديص
دركدددددددددة  دددددددددد  تميتدددددددددف 
المعليميو بين المسدتتمرين 
ياإلدار،ي ممدددي يدددإدم إلدددر 
زيددديد، السدددييلة لدددر سددديم 
رأم المدديف يزيدديد، الطلددب 
 لددر أسدده  المددرعةي اامددر 
الدددذم يدددإدم إلدددر تخألددديص 
تعلألددددددة العمليلددددددو ي ممددددددي 
ينععم  لر تخأليص تعلألدة 

 رأم الميف.

 هام        .                                           

أن اتكيمديو اسددتكيبيو ل دديو الدراسدة لددديهي مسددتيص إدراك  ٌتضؤح مؤؤن نتؤائج الجؤؤدول السؤؤابق

 مرتأل  حيف أممية إل ي  مرعيو المسيممة السعيدية  ن ااداء اتكتمي ى يذلك عمي يلى:

 اابعيد التى حيزو  لى المرتبة اايلى يالتينية يالتيلتة لدص ل يو الدراسة مى عالً من: -1

 م اتيكيبى  لى تقدير المستتمرين للقيمة السيقية للمرعيوي يإقبيله   لى اتستتمير لدى اتنععي

 (.5034أسه  تلك المرعيوي يذلك بمتيسط حسيبى مقدار  )

  تقيددي  مدددص التددزا  المددرعة بيلتمددريعيو يالقدديانين يإرمدديداو مي دديو اإلمددراف يالرقيبددة  لددى

يب الم دلحة بخ ديص مسدتقبف ياسدتمرارية أسيام الميفي ممي يبث التقة لدص ااطدراف أ دح

 (.5024المرعةي يذلك بمتيسط حسيبى مقدار  )
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  زيددديد، إقبددديف العمدددالء  لدددى منتكددديو المدددرعةي يبيلتددديلى زيددديد، مبيعيتهدددي اامدددر الدددذص يإملهدددي

 (.5016لإلستمرارية لى المستقبفي يذلك بمتيسط حسيبى مقدار  )

 خيمسة يالسيدسة لدص ل يو الدراسة مى عالً من:اابعيد التى حيزو  لى المرتبة الرابعة يال -2

  تقيددي  مدددص يلدديء المددرعة بمسددإيليتهي اتكتمي يددةي ممددي يكددذب اتسددتتميراو التددى تعنددو بحمييددة

 (.4012البي ة يالحأليظ  ليهيي يذلك بمتسيط حسيبى مقدار  )

 تخأليص  تخأليص تعلألة رأم الميفي حيث تإدص زييد، دركة اإلل ي   ن ااداء اتكتمي ى إلى

دركة  د  تميتف المعليميو بين المستتمرين ياإلدار،ي ممدي يدإدص إلدى زيديد، السدييلة لدى سديم 

رأم الميف يزييد، الطلب  لى أسه  المدرعةي اامدر الدذص يدإدص إلدى تخألديص تعلألدة العمليديوي 

 (.4062ممي ينععم  لى تخأليص تعلألة رأم الميفي يذلك بمتيسط حسيبى مقدار  )

 ل ددي   ددن المعليمدديو الميليددة ي يددر الميليددةي يذلددك بمتيسددط حسدديبى مقدددار  زيدديد، كدديد، اإل

(4055.) 

 اابعيد التى حيزو  لى المرتبة السيبعة يالتيمنة لدص ل يو الدراسة مر عالً من: -3

   زييد، ري  المنيلسة بين المرعيوي لدى إطدير احتدرا  المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو )احتدرا

 (.4044يالبي ة يالمكتم (ي يذلك بمتيسط حسيبى مقدار  ) حقيم العيملين يالعمالء

   تقيددي  أداء المددرعة لددر التنميددة المسددتدامة لددى ااكددف الطييددفي يذلددك بمتيسددط حسدديبى مقدددار

(4043.) 

 ٌوضح قٌاس التباٌن فى أراء مجموعات العٌنة( 10جدول رقم )
 ( Kruskal-Wallis Test)اختبار كروسكال وٌلز 

و العينةمكمي ي البيـــين  العدد 
متيسط 
 الرتب

-pمستيص المعنيية 
value 

زيدددددددديد، ري  المنيلسددددددددة بددددددددين 
المددددرعيو ي لددددر إطددددير احتددددرا  
المسدد يلية اتكتمي يددة للمددرعيو 
)احترا  حقيم العيملين يالعمالء 

 يالبي ة يالمكتم (.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

*      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

زيددددديد، كددددديد، اإلل دددددي   دددددن 
 المعليميو الميلية ي ير الميلية.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

*      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

يومراقبي الحسيب           

     اتكميلى

تقيدددددددي  مددددددددم يلددددددديء المدددددددرعة 
بمسددددد يليتهي اتكتمي يدددددةي ممدددددي 
يكدددذب اتسدددتتميراو التدددر تهدددت  

 بحميية البي ة يالحأليظ  ليهي.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

*      

          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

حسيبيومراقبي ال           

     اتكميلى
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و العينةمكمي ي البيـــين  العدد 
متيسط 
 الرتب

-pمستيص المعنيية 
value 

تقيددددددي  مدددددددم إلتددددددزا  المددددددرعة 
بيلتمريعيو يالقيانين يإرمديداو 
مي دديو اإلمددراف يالرقيبددة  لددر 
أسددديام المددديف ي ممدددي يبدددث التقدددة 
لدم ااطراف أ حيب الم لحة 
بخ دديص مسددتقبف ياسددتمرارية 

 المرعة.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

تقيددددي  أداء المددددرعة لددددر التنميددددة 
المسدددددددددددتدامة لدددددددددددر ااكدددددددددددف 
الطييف.)التنميددة المسددتدامة تعنددر 
مقيبلددة احتييكدديو المددرعيو مدددن 
المددددديارد دين اإلضدددددرار بحدددددم 

اردي ااكييف القيدمة لر تلدك المدي
يمدددر تتضدددمن عدددال مدددن المكددديف 
اتقت ددددددددددددددددديدمي البي دددددددددددددددددري 

 ياتكتمي ر(.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

**      

          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

زييد، إقبيف العمالء  لر منتكيو 
يبيلتديلر زيديد، مبيعيتهدي المرعةي 

اامددر الددذم يإملهددي لإلسددتمرارية 
 لر المستقبف.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

يدددددنععم إيكيبيدددددي  لدددددر تقددددددير 
للقيمددددددة السدددددديقية المسددددددتتمرين 

للمدددددددرعيو ي ياقبددددددديله   لدددددددر 
اتسدددددددتتمير لدددددددر أسددددددده  تلدددددددك 

 المرعيو.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

      
          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

تخأليص تعلألة رأم المديفي حيدث 
ييد، دركة اإلل دي   دن تإدم ز

ااداء اتكتمدددي ر إلدددر تخألددديص 
دركة  د  تميتف المعليمديو بدين 
المستتمرين ياإلدار،ي ممدي يدإدم 
إلر زييد، السييلة لر سيم رأم 
المدديف يزيدديد، الطلددب  لددر أسدده  
المددرعةي اامددر الددذم يددإدم إلددر 

 تخأليص تعلألة العملييو.

المديرين الميليين 
 يمعدم القيا   الميلية

         

      

          المستتمرين

          أ ضيء مي ة التدريم

          مراقبي الحسيبيو

     اتكميلى

      داف إح ي يي  ند مستيص معنيية**
       داف إح ي يي  ند مستيص معنيية*
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  ال دي –يضدرير،  –أندي ت ييكدد اخدتالف معنديص حديف أمميدة  ٌتضح من الجؤدول السؤابق
 P-valueمدرعيو المسدديممة السددعيدية  ددن مسددإيلييتهي اتكتمي يددةي حيددث أن معظدد  قددي                

%ي ممددي يدددف  لددى  ددد  يكدديد اخددتالف معندديص بددين متيسددط أراء ل دديو 6أعبددر مددن مسددتيص المعنييددة 
 الدراسة حيف تلك العني ر.

 ية بدين أراء  يندة : "ت تيكدد لدريم ذاو دتلدة إح ديمما سبق ٌتضح صحة الفؤرض الثؤانً 
 الدراسة حيف أممية إل ي  مرعيو المسيممة السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي ية".

 
 

 النتائج والتوصٌات -7

يخلص البيحث من دراستي لر مذا البحث إلى مكمي دة مدن النتدي ج يالتي دييو مدن أممهدي مدي 
 يلر:
 النتائج: أوالً:
عيو بيلتقرير ياإلل ي   ن بيينيو المسدإيلية ل  تتضمن مبيدئ حيعمة المرعيو مي يلز  المر -1

اتكتمي يةي حيث تعتبر لر معظ  الديف بيينيو إل ي  اختييرم يليم منيك إلزا  بهيي عمي أن 
الممرا السعيدم ل  يحييف التدخف لتحديد معف اإلل دي   دن البيينديو اتكتمي يدة لدر القديا   

المرعة لتحديد عمية المعليميو اتكتمي ية التدر  يالتقيرير التقليديةي يترك الحرية عيملة إلدار،
 يت  اإلل ي   نهي يني يتهي.

أن  يلبية مرعيو المسيممة السعيدية التر أل حو  دن المسدإيلية اتكتمي يدة عدين إل ديحهي  -2
لر  ير، ي أليةي يترعزو مكيتو اإلل ي   ن الميارد البمريةي الكيد، الميملةي السدالمة 

 ري يالمكتم .يالبي ة ياامن ال ني 
مدرعة مدن المدرعيو السدعيدية تبدين أن منديك تألدييو  63من خالف استقراء التقيرير الميلية لدـ  -3

ياض  يمحديدية اإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية لدر تقديرير مدرعيو المسديممة السدعيدية 
 انهي تعتبر بيينيو اختييرية.

د مدن أسدبيب  دد  إل دي  مدرعيو تي ف البحث إلى تيالر دليدف ميددانري  لدى أن منديك العديد -4
 المسيممة السعيدية  ن مسإيليتهي اتكتمي يةي من أممهي: 

 ييب المعييير المحيسبية المتعلقة بيإلل ي   ن المسإيلية اتكتمي ية ضمن القديا   يالتقديرير  -
 الميلية أي لر قي مة مستقلة.

ث ت تمدترط مي دة سديم ضعف التمريعيو المتعلقة بيإلل ي   دن المسدإيلية اتكتمي يدةي حيد -
 الميف السعيدية  لى المرعيو اإلل ي   ن ااداء اتكتمي ر.

 ضعف تقيلة يإدراك المرعيو ليمي يتعلم بيلمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية. -
تعتبددر مميرسددة المسددإيلية اتكتمي يددة لددر مددرعيو المسدديممة السددعيدية كهدديد ت تؤخددذ مددعف  -

 تنظيمر لي خطة يأمداف محدد،.
ف البحث إلى تيالر دليف ميدانى  لى أممية يضرير، ال ي  مرعيو المسيممة السعيدية تي  -5

 ددن مسددإيليتهي اتكتمي يددةي بهددددف مسددي د، المددرعيو السددعيدية  لدددى اتسددهي  لددى التنميدددة 
 المستدامة.

 :التوصٌات: ثانٌاً 
قني ة بهدي لددص العمف  لى نمر تقيلة المسإيلية اتكتمي ية لر المكتم  السعيدمي حتى تتيلد ال -1

المرعيو عيلتزا  يليم إلزا ي يالتيا دف المسدتمر مد  الهي ديو المكتمعيدة للعمدف  لدى إ ددار 
 دليف بيللوة العربية  ن مألهي  المسإيلية اتكتمي ية ياستدامتهي يلم الهيية العربية.

 -خي ددة المدركددة لددر سدديم اايرام الميليددة -ضددرير، امتمددي   مددرعيو المسدديممة السددعيدية -2
ل ي   ن مسإيليتهي اتكتمي يةي يمعيلكدة الق دير يالضدعف لدر المكديتو التدر لد  تلدم بيإل

 اتمتمي  العيلر متف البي ة يالمكتم  يالعمالء.
 ضرير، يكيد إدار، للمسإيلية اتكتمي ية لر مرعيو المسيممة السعيدية. -3
تمي يدة يتدذعر ضرير، يكيد يسي ف تحأليزية للمرعيو تعين ممدكعة لهدي أداء المسدإيلية اتك -4

 التنيلم بينهي بمي يعيد بيلنأل   لى المكتم  السعيدم.
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ضددرير، تبنددر مي ددة سدديم المدديف السددعيدية يالهي ددة العيمددة لالسددتتمير إضدديلة مدديد، إلددى ت حددة  -5
حيعمددة المددرعيو خي ددة بدديلتقرير  ددن المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعةي يتعددين ملزمددة لعددف 

 م الميف السعيدية.المرعيو التر يت  تدايف أسهمهي لر سي
ضدددرير، تبندددر الهي دددة السدددعيدية للمحيسدددبين القدددينينيين إ ددددار معيدددير محيسدددبر للمسدددإيلية  -6

اتكتمي ية يمعن أن يطلم  ليي "معيير المحيسبة  دن المسدإيلية اتكتمي يدة"ي يتضدمن تحديدد 
  نهي. اإلطير الألعرم للمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية يعيألية قييسهي يالتقرير ياإلل ي 

ضدرير، إدراج المسددإيلية اتكتمي يدة لددر خطددط المنديمج الدراسددية بيلكيمعديو السددعيديةي مدد   -7
الترعيز  لى  قد يرذ العمف يالندياو يالحيتو العملية بيتسدتعينة بمزايلدر مهندة المحيسدبة 

 يالمراكعة لمر  الكيانب التطبيقية لهذا المألهي  يأتر  لر البي ة السعيدية.
 تقبلٌة مقترحة:دراسات مس -1

مقتر  لقييم العالقة بين المسدإيلية اتكتمي يدة للمدرعيو يمميرسديو إدار،  -أي إطير -نميذج -1
 ااربي .

نميذج مقتر  لتحديد العالقة بدين أداء المدرعيو انمدطة المسدإيلية اتكتمي يدة يااداء المديلر  -2
 دراسة تطبيقية. -لهي

  لى أسعير ااسه .المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو يانععيسيتهي  -3
بيإلل دددي   دددن المسدددإيلية  -أي السدددعيدية -مددددص التدددزا  البنددديك التكيريدددة العيملدددة لدددر م دددر -4

 اتكتمي ية.
 -دير يمسدد يلية المراكدد  الخدديركر لددر التقريددر  ددن مإمددراو ااداء اتكتمددي ر للمددرعيو -5

 دراسة اختبيرية.
 تعلألة رأم الميف. المحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو يانععيسيتهي  لى -6

 
 مراجع البحث -4

 

 أيتً: المراك  العربية:.

(ي إطددير مقتدددر  لإلل ددي  المحيسدددبر  ددن المسدددإيلية اتكتمي يددة لدددر   3124أحمدددي نبيددف ييسدددين ) -

عليدة التكدير،ي  -ي قسد  المحيسدبةمجلؤة الفكؤر المحاسؤبًاليحداو  ير الهيدلدة للدرب  )دراسدة حيلدة(ي 

 ي العدد اايفي إبريف.(21كيمعة  ين مممي السنة )

(ي المحيسدبة اتكتمي يددة بدين النظريدة يالتطبيددمي دار المعتدب الكدديمعر 3111بدديمي محمدد  بدديم ) -

 الحديثي اإلسعندرية.

بيخلخدديفي ييسددف )بدددين تدديريم(ي المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو لددر ظددف المحيسددبة اتكتمي يددة  -

 )اإلل ي  المحيسبر(.

Available at:http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/ 

(ي مدددص تطبيددم القيدديم ياإلل ددي  لددر المحيسددبة  ددن المسددإيلية 3111كربددياي ييسددف محمدديد ) -

يين اتكتمي يددة بدديلقيا   الميليددة لددر المددرعيو بقطدديا  ددز، )دراسددة استعمدديلية ،راء المددديرين المدديل

مجلؤة يرإسيء أقسي  المحيسبة لر المدرعيو ال دني ية المسديممة العيمدة لدر قطديا  دز،/ للسدطين(ي 

 (ي العدد اايف.26)سلسلة الدراسيو اإلنسينية(ي المكلد ) الجامعة اإلسالمٌة

(ي الرعي ز ااسيسية لنكي  المسدإيلية اتكتمي يدة لدر 3123كمي ر ي بد العزيزي أ  علتي ي سمير ) -

اا ميفي الملتقى الديلر التيلث حيف منظميو اا ميف يالمسإيلية اتكتمي يدةي عليدة العلدي   منظميو

 ليألرم. 26 -25اتقت يدية يالتكيرية ي لي  التسييري كيمعة بميري 

Available at: http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/ 

(ي مدددص إل ددي  المددرعيو المسدديممة العيمددة ااردنيددة 3122كدديد،ي  بددد الحعددي  م ددطألى محمدديد ) -

ي مجلؤة البحؤوث التجارٌؤة المعاصؤرةدراسدة تحليليدةي  -يالقطرية للمحيسبة  ن المسإيلية اتكتمي يدة

 (ي العدد التينري ديسمبر.36علية التكير،ي كيمعة سيميجي المكلد )

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/
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(ي تحليددف مسددتيص اإلل ددي   ددن محيسددبة المسددإيلية اتكتمي يددة لددر 3111 لددر )خمدديرمةي حسددين  -

ي المجلة المصرٌة للدراسؤات التجارٌؤةالمرعيو ال ني ية المسيممة العيمة ااردنية: دراسة تحليليةي 

 (ي العدد التينر.22علية التكير،ي كيمعة المن ير،ي المكلد )

(ي أممية اإلل ي   ن المسإيلية 3114د حسن  لر )الخييف يمألتري د. تيليم  بد المحسني د. محم -

مجلؤؤؤة الفكؤؤؤر البي يدددة ياتكتمي يدددة لدددر التقددديرير الميليدددة المنمدددير، لدددر المملعدددة العربيدددة السدددعيديةي 

 قس  المحيسبة بعلية التكير،ي كيمعة  ين مممي السنة السيبعةي العدد التينر. المحاسبً،

مجلؤؤة اإلل ددي  اتكتمددي ر للمددرعيو الم ددريةي (ي نظريددة اليعيلددة ي3112السدديدي  ددألي محمدديد ) -

(ي العدددد 26ي عليددة التكددير، بسدديميجي كيمعددة كندديب الدديادمي المكلددد )البحؤؤوث التجارٌؤؤة المعاصؤؤرة

 التينري ديسمبر.

(ي المسدددإيلية اتكتمي يدددةي العددددد اايفي ينددديير 3124المدددبعة السدددعيدية للمسدددإيلية اتكتمي يدددة ) -

Available at: http://www.csrsa.net/. 

(ي تطدديير النظددي  المحيسددبر بمددي يععددم المسددإيلية اتكتمي يددة 3123المددييميني نددزار بددن  دديل  ) -

عليددة التكددير،ي كيمعددة  مجلؤؤة البحؤؤوث التجارٌؤؤة،للمددرعيو المسدديممة لددر المملعددة العربيددة السددعيديةي 

 ليي.(ي العدد التينري يي45الزقيزيمي المكلد )

ي مجلة كلٌؤة التجؤارة للبحؤوث العلمٌؤة ( ي المحيسبة اتكتمي ية ي 2441ال بيني محمد  بد السال  ) -

 ( ي العدد اايف.26علية التكير، ي كيمعة اإلسعندرية ي السنة )

( ي تحليدددف اسددديليب القيددديم ياإلل دددي   دددن مإمدددر المسدددإيلية 3121 بدددد مي محمدددد إسدددمي يف ) -

مجلؤؤة الدراسؤؤات م ددر يالدددير المتيقدد  للكهدديز المرعددزم للمحيسددبيوي  اتكتمي يددة للمددرعيو لددر

 (ي العدد التينري مكلد أيف.41ي علية التكير،ي كيمعة بنهيي السنة )والبحوث التجارٌة 

(ي نحدي معيدير محيسدبر لتنظدي  نمدر 3123 بد الملك يالمحيرلري أحمد ركبي  بد الدرحمن أحمدد ) -

مجلؤؤة الفكؤؤر لسدديم السددعيدم )مدددخف المسددإيلية اتكتمي يددة(ي التقدديرير اتكتمي يددة للمددرعيو لددر ا

 (ي العدد اايفي ابريف.27ي قس  المحيسبة بعلية التكير،ي كيمعة  ين مممي السنة )المحاسبً

(ي قيددديم مسدددتيص إدراك المسدددتتمرين للمحتددديص 3121 قدددف يمحمددددي يدددينم حسدددني كمددديف  لدددر ) -

دراسددة  -ESGة يالبي يددة يحيعمددة المددرعيو المعليمدديتر للمإمددر الم ددرم للمسددإيلية اتكتمي يدد

ي عليددة التكددير، يإدار، اا مدديفي كيمعددة المجلؤؤة العلمٌؤؤة للبحؤؤوث والدراسؤؤات التجارٌؤؤةاختبيريددة ي 

 حلياني ملحم العدد الراب ي الكزء التينر.

دراسدة حيلدة تطبيقيدة  -(ي المسإيلية اتكتمي ية للقطيا الخيص لر م در3121 يسىي لإاد محمد ) -

يتقيدددي  المسدددإيلية اتكتمي يدددة للمدددرعيوي المدددإتمر السدددنيم التيلدددث للمسدددإيلية اتكتمي يدددة لقيددديم 

 للمرعيو  ي يزار، اتستتميري القيمر،ي ميرم.

Available at: http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/ 

( ي مددص اإلل دي   دن  ني در 3122يمي  بدد الدرازم محمدد سدعيدي ريديص محمدد )الألر  يالهندا -

دراسددة حيلددة المددرعيو ال ددني ية المدركددة لددر  -المسددإيلية اتكتمي يددة للمددرعيو المسدديممة العيمددة

(ي العدددد 1ي المكلددد )المجلؤؤة األردنٌؤؤة فؤؤً إدارة األعمؤؤال ي  3114ي 3111بير ددة  مددين لعدديمر 

 التينر.

(ي المحيسددبة يالمراكعددة  ددن التنميددة المسددتدامةي الدددار الكيمعيددةي 3122يد أحمددد )لطألددري أمددين السدد -

 اإلسعندريةي الطبعة اايلى.

(ي طدرم المحيسدبة  دن المسدإيلية اتكتمي يدة لدر البنديك التكيريدةي 2445لطألري ليلى  بد الحميد ) -

 اايف.ي علية التكير،ي كيمعة  ين مممي العدد المجلة العلمٌة لالقتصاد والتجارة

(ي المسدإيلية اتكتمي يدة 3117محسن يالويلبر يالعيمرمي طيمري من ديري  ديل  مهددم محسدن ) -

 يأخالقييو اا ميفي دار يا في ااردن.

http://www.csrsa.net/
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/
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(ي دراسة مددص أمميدة المحيسدبة  دن المسدإيلية اتكتمي يدة يالبي يدة 3114محمدي ييسر أحمد السيد ) -

عليددة  المجلؤة العلمٌؤة للتجؤارة والتموٌؤل،عيديةيلدد   حيعمدة المدرعيو بديلتطبيم  لدى المددرعيو السد

 التكير،ي كيمعة طنطيي المكلد اايفي العدد التينر.

(ي نحي نظرية المحيسبة البي ية ياتكتمي يدةي الددار ااعيديميدة 3111المحميدمي نير الدين  بد م ) -

 للطبي ة يالتؤليف يالتركمة يالنمري طرابلم.

(ي المسإيلية اتكتمي ية للمرعيو يديرمدي لدر التنميدةي 3122لقرار )مرعز المعليميو يد   اتخيذ ا -

 ( سبتمبر.61تقيرير معليميتيةي مكلم اليزراءي القيمر،ي السنة الخيمسةي العدد )

(ي عمددف البييندديو المتعلقددة بتددؤتير المددرعيو  لددى 3115مددإتمر اامدد  المتحددد، للتكددير، يالتنميددة ) -

 نةي منميراو اام  المتحد،.اتتكيميو يالقضييي الرام -المكتم 

(ي محدددداو إ ددداد ااداء اتكتمددي ر يالبي ددر لمنظمدديو اا مدديفي المددإتمر 3121النددي ري محمدديد ) -

الددديلر الرابدد  بعندديان مهنددة المحيسددبة يالمراكعددة ياازمددة الميليددة يالمتويددراو العيلميددة يالمحليددة: 

 الظالف يالرإصي القيمر،ي لبراير.

سددعيديةي نظددي  السدديم الميليددة يليا حددي التنأليذيددةي الريدديصي المملعددة العربيددة مي ددة السدديم الميليددة ال -

 .Available at: www.cma.org.saالسعيدية. 
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 علية التكير،

 ملحم البحث

 قائمة استقصاء       

 .............السيد الأليضف/...............................

 السال   ليع  يرحمة م يبرعيتيييي

"مؤؤدى افصؤؤاح شؤؤركات المسؤؤاهمة السؤؤعودٌة عؤؤن يقددي  البيحددث بإ ددداد بحددث  لمددر بعندديان 

 .دراسة مٌدانٌة " –المسئولٌة االجتماعٌة

ييؤمدف البيحدث مددن سدعيدتع  اإلكيبددة  لدر اتستألسدديراو يالعبديراو الدديارد، بقي مدة اتستق دديء 

أمؤام درجؤة االتفؤاق التؤً تتناسؤب ووجهؤة ن ؤركم ، وذلؤك لمؤا √ " الف يضد   المدة " المرلقة مدن خد

لرأٌكم من أهمٌة بالاة فً إتمام الدراسة المٌدانٌة للبحؤث ، علمؤا بؤأن ئرائكؤم سؤوف تحؤاط بكؤل سؤرٌة 

  ولن تستخدم إال لارض البحث العلمً فقط .

ر خدمة البحث العلمر ي دا يي م  ز يكدف ييمعر البيحث لسعيدتع  تعيينع  ال يدم معي لر العمف  ل

 أن يكزيع  خير الكزاء .

 

 البيحث  

 د/ أحمد حامد محمود عبد الحلٌم  

 كيمعة بنهي-علية التكير،  -قس  المحيسبة   
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 بٌانات شخصٌة

 : ..............................................................االسم )اختٌـاري( -1
 : ............................................................ـل العلمـًالمؤه -2
 : .............................................................الو ٌفـــــة -3
 :سنوات الخبــرة -4

 سنياو 6أقف من 
 سنياو 21سنياو إلى  6من 

 سنياو 21أعتر من 

 من األسئلة كما ٌلى: تأتى قائمة االستبٌان فً مجموعتٌن
أمام درجة االتفاق التً تعكس وجهة ن رك، فً )√( الرجاء وضع عالمة المجموعة األولً: 

 رأٌك من أسباب عدم افصاح شركات المساهمة السعودٌة عن مسئولٌتها االجتماعٌة هو:

 ااسبـــــــــــيب  

 دركة الميالقة
أيالم 
تميمي 

(6) 

أيالم 
(5) 

محييد 
(4) 

ت 
الم أي
(3) 

ت أيالم 
 (2اطالقي )

ضدددعف تقيلدددة يإدراك المدددرعيو ليمدددي يتعلدددم   (1)
 بيلمحيسبة  ن المس يلية اتكتمي ية.

     

ت تنظددر المددرعيو إلددر المسدد يلية اتكتمي يددة   (2)
 لددر أنهددي ياكددب يددإدم إلددر تحقيددم الرليميددة 

 اتكتمي ية.

     

ت ييكدددد اسدددتعداد مدددن قبدددف المدددرعيو بتحمدددف   (3)
 لليليء بمس يليتهي اتكتمي ية. تعيليف إضيلية

     

تعتبددددر مميرسددددة المسدددد يلية اتكتمي يددددة لددددر   (4)
مدددرعيو المسددديممة السدددعيدية كهددديد ت تؤخدددذ 

 معف تنظيمر لي خطة يأمداف محدد، .

     

ت يطيلددددددب أ دددددددحيب الم دددددديل  المدددددددرعيو   (5)
 بمعليميو ذاو دتتو اكتمي ية .

     

ة قلددة /أي  ددد  ي ددر أ ددحيب الم دديل  بؤمميدد  (6)
دير المدددددرعة لدددددر اليلددددديء بيلتزاميتهدددددي تكدددددي  

 مس يليتهي اتكتمي ية.

     

 يدديب المعددييير المحيسددبية المتعلقددة بيتل ددي    (7)
 دددددن المسددددد يلية اتكتمي يدددددة ضدددددمن القددددديا   

 يالتقيرير الميلية أي لر قي مة مستقلة.

     

ضدددعف التمدددريعيو المتعلقدددة بيإلل دددي   دددن   (8)
تمددترط مي ددة المسدد يلية اتكتمي يددةي حيددث ت 

سيم الميف السدعيدية  لدى المدرعيو اإلل دي  
  ن ااداء اتكتمي ر.

     

تخيف المرعيو من امعينية استوالف المرعيو   (9)
المنيلسددددة للمعليمدددديو المأل دددد   نهددددي حددددديف 

 المس يلية اتكتمي ية للمرعة.

     

 د  يكيد حيالز حعيمية عيلية لتبنر سييسيو   (11)
المددرعيو متددف  اكتمي يددة يبي يددة مر يبددة لدددم
 إ أليء ضريبر أي د   معنيم.

     

تتكندددب المدددرعيو اإلل دددي   دددن المعليمددديو   (11)
اتكتمي يدة يالبي يدة التدر مدن الممعدن أن تلحددم 
الضددرر ب ددير، المددرعة لددر أذمددين أ ددحيب 

 الم يل .
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 ااسبـــــــــــيب  

 دركة الميالقة
أيالم 
تميمي 

(6) 

أيالم 
(5) 

محييد 
(4) 

ت 
الم أي
(3) 

ت أيالم 
 (2اطالقي )

      أخرص )من لضلك أذعرمي(  (12)
 ....................................................

................................ 
     

أمام الخانؤة التؤً تراهؤا مناسؤبة أمؤام كؤل عبؤارة )√( المجموعة الثانٌة :الرجاء وضع عالمة 
 من العبارات التالٌة، وذلك لتحدٌد أهمٌة إفصاح شركات المساهمة السعودٌة عن األداء االجتماعً :

 العبــــــــــــــير،  

 ة لهيدركة ااممية النسبي
مي  
كدا 

(6) 

مي  
(5) 

محييد 
(4) 

 ير 
مي  

(3) 

 ير مي  
 (2اطالقي )

زيدديد، ري  المنيلسددة بددين المددرعيوي لددر إطددير   (1)
احترا  المس يلية اتكتمي ية للمرعيو )احتدرا  

 حقيم العيملين يالعمالء يالبي ة يالمكتم (.

     

زيدديد، كدديد، اإلل ددي   ددن المعليمدديو الميليددة   (2)
 ة.ي ير الميلي

     

تقيي  مدم يليء المرعة بمس يليتهي اتكتمي يةي   (3)
ممي يكذب اتستتميراو التر تهت  بحميية البي دة 

 يالحأليظ  ليهي.

     

تقيي  مدم إلتزا  المرعة بيلتمريعيو يالقديانين   (4)
يإرمددديداو مي ددديو اإلمدددراف يالرقيبدددة  لدددر 
أسدديام المدديفي ممددي يبددث التقددة لدددم ااطددراف 

بخ ددددددديص مسدددددددتقبف أ دددددددحيب الم دددددددلحة 
 ياستمرارية المرعة.

     

تقيدددي  أداء المدددرعة لدددر التنميدددة المسدددتدامة لدددر   (5)
ااكف الطييف. )التنميدة المسدتدامة تعندر مقيبلدة 
احتييكيو المرعيو من الميارد دين اإلضدرار 
بحددم ااكيدديف القيدمددة لددر تلددك المددياردي يمددر 
تتضددمن عددال مددن المكدديف اتقت دديدمي البي ددري 

 .ياتكتمي ر(

     

زيددديد، إقبددديف العمدددالء  لدددر منتكددديو المدددرعةي   (6)
يبيلتددديلر زيددديد، مبيعيتهدددي اامدددر الدددذم يإملهدددي 

 لإلستمرارية لر المستقبف.

     

يددنععم إيكيبيددي  لددر تقدددير المسددتتمرين للقيمددة   (7)
السيقية للمرعيوي ياقبيله   لدر اتسدتتمير لدر 

 أسه  تلك المرعيو.

     

يددث تددإدم زيدديد، تخألدديص تعلألددة رأم المدديفي ح  (8)
دركدددة اإلل دددي   دددن ااداء اتكتمدددي ر إلدددر 
تخألددديص دركدددة  دددد  تميتدددف المعليمددديو بدددين 
المسدددتتمرين ياإلدار،ي ممدددي يدددإدم إلدددر زيددديد، 
السددييلة لددر سدديم رأم المدديف يزيدديد، الطلددب 
 لدددر أسددده  المدددرعةي اامدددر الدددذم يدددإدم إلدددر 
تخألددديص تعلألدددة العمليددديوي ممدددي يدددنععم  لدددر 

 يف.تخأليص تعلألة رأم الم

     

 أخرم )من لضلك أذعرمي(  (9)
....................................................

................................ 
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