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 السعودي عن التنمية المستدامةمدى إفصاح الشركات المدرجة بسوق األوراق المالية 

 ) دراسة تطبيقية ( ومحددات ذلك اإلفصاح 

د. ياسر سعيد قنديل*                   
 ملخص 

أدت العولمةةو يادةةتدق  عالةةا اإلةةوال الةةك تعةةم الىةةيئتت  عمةةم ةةةك قدةةةو دصبت أصأةةو ي عالةةاق   يأ ةة   أ ةة ت  الم ةةتل  
أكثةةةي اً ةةةتل لًمعًو ةةةتت اليت ةةةو ألصأرأةةةو أةةةةإل اماةةةتف اليدةأةةةو يايتيمتاأةةةو ةةةةك  ةةةأت و الةةةييا أ أو الىةةةيئو يةةةةك ا يةةةت  

دي  دةي المتلأةو   ياليةن  ةم أهمقةت  الةتفدي اإلةياا و   يأ ة   الاليافات . ئمت ااد ايهيمتم ةةل  العالةا المت ةك ألتليالةتف 
اعةةةااد  ًةةةا اليالةةةتفدي هت ةةةتل يتوهيدةةةتل لًىةةةيئتت ميةةةك  هاقةةةي إ ةةة ت  الم ةةةتل  أفقةةةت تةةةتدق يةعتلةةةو ةةةةك  التقًةةةو أهةةةاا  

 ةتى الةك  الدةأم  ةاف اةلةإللا صقةا  هةإلا ال  ة  ايلياا و   يالبمو المسةياليًك   ي  الدةا الب ةتى ةةك اإتةم ال.ودةم . 
الىيئتت المافتو ألسول اإيفال المتلأو السعودي عم اليبمأو المسياا و . ئمت صقا  أيضتل الك ة ة   ةيادي   موعةو 
 ةةم الم ةةادات   ياليةةن  يمثةةم ةةةن م ةةم الىةةيئو   يدفتةةو فل ديقةةت   يدفتةةو اليةةة  المةةتلن   يعمةةي الىةةيئو   يالال.ةةت  

ي ةةةم ةةةل  الةةيعياس الافالةةةتت السةةتألالو  ةةم ا ةةةيالتل ا و . ال ةةبتعن الةةإلي  بيمةةةن الأةةإل   عًةةك اية ةةةتى عةةم ايلةةيا
 ةيئو  افتةو ألسةةول اميفال  54. ييةي ةتف  ًةةا الضةييس    ةم اتةياة دفالةةو  .يأعأةو عًةك عدبةو  ةةم  ةةييس الافالةو

المتلأةةةو السةةةعودي ي بيمةةةن لعةةةاق ة.تعةةةتت  ةةةبتاأو  مثةةةم امفىةةة.و اإةي ةةةتديو المييًضةةةو . يل لةةةيياام الةةةًو    ًدةةةم 
ليالتفدي ايلياا و ي التفدي المسةولأو ايتيمتاأو ياليالتفدي المتلأو السبودو يةالتل لإل ااف الثتل  المعةا  لم ةتدفق الم يوف 

 ةةم مسةةت   ا ةةي اإة ةةتى عةةم ايلةةياا و   يالةةإلي أي ةة  أد اية ةةتى عةةم ايلةةياا و ئةةتد   G3.1الياليدةةي العةةتلمن
  يأد اية ةةةةتى عةةةةم ال عةةةةا  %17ايلةةةةياا و  ةةةةبيضب فسةةةةيأتل   مدةةةة  قًطةةةةر اأمةةةةو  يولةةةة   ا ةةةةي اية ةةةةتى عةةةةم 

لإللياا و ئتد هو امعًك صًأإل ال عةا ايتيمةتعن اةم اليدةةن . يلتلةيياام   ًدةم ايف ةااف   ي  ًدةم الي ةتصم  اإةي تدي
امتدي اي  ته    و م ال تم  الك يتود  يادي اي تقن ي عبوي لكم  م م م الىيئو   يعمي الىيئو عًك اية تى 

ا و . يدىةةةدي  لةةةا الةةةك ةيةةةو  ةي ةةةن الافالةةةو امي  يالياألةةة    مدةةة  الىةةةيئتت ئيدةةةيق ال  ةةةم أي الىةةةيئتت عةةةم ايلةةةيا
الموتودق ةن السول  بإل ةييق اودًةو أكثةي اة ةتمتل عةم ايلةياا و  ةم الىةيئتت  ةطديق ال  ةم أي الىةيئتت ال اصثةو . 

فتةةو اليةةة  المةةتلن عًةةك اية ةةتى عةةم كمةةت  و ةةم ال تمةة  الةةك عةةام يتةةود  ةةيادي  عبةةوي لافتةةو فل أةةو الىةةيئو أي د
ايلياا و    مت يعبن عام ةيو  ةي ن الافالو الثةتفن يالثتلة . أف أفةإل إ صوتةا  ةيادي يةةيل  دفتةو فل أةو الىةيئو 
أي دفتو الية  المتلن عًك اية تى عم ايلةياا و . يأةدةيال  و ةم ال تمة  الةك أد اةةيل  الال.ةت  ال ةبتعن الةإلي 

و صادي الةك   ةتصم ةةك دفتةو اية ةتى عةم ايلةياا و يعةم ال عةا اليدةةن لإللةياا و ديد أد صةااي ةةك  بيمن الأإل الىيئ
دفتو اية تى عم ال عةاصم اإةي ةتدي ياإتيمةتعن    مةت يعبةك ةيةو  ةةيس الافالةو اليةت ص اأمةت يية  اإة ةتى 

 . عم ايلياا و   ياإة تى عم ال عا اليدةن لإللياا و

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

تت عو املصبافدو – افس الم تل و يالمياتعو ألصًأو الي تفق *   
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The Extent of Sustainable Development Disclosure of Listed 

Companies in Saudi Arabia Stock Exchange and the Determinants 

of such Disclosure (An Empirical Study) 
 

Abstract 

Globalization and the increasing complexity of the markets make companies 

operating in a dynamic and complex environment, and the stakeholders demand 

more information about how to take environmental and social impacts in shaping 

the company's strategy and decision making. During the last decade, the attention 

was increased to non financial reports, particularly the sustainable reports. 

Therefore, sustainable reports were important to inform stakeholders that the 

company is effective in meeting sustainability goals, future growth and long term 

success. Therefore, the current research aims to assess the extent of sustainable 

development disclosure of listed companies in the Saudi Arabia Stock Exchange. 

It also aims to investigate the impact of company size, profitability, leverage, age 

of the company, and the industrial sector on sustainable disclosure. By reviewing 

the previous studies, the researcher derived the research hypotheses. To test these 

hypotheses an empirical study has been conducted on a sample of 54 companies 

listed in the Saudi Arabia Stock Exchange and belongs to several industrial sectors 

representing different activities. By using content analysis of sustainability 

reports, CSR and annual reports in accordance to the global report initiative G3.1, 

the researcher calculated Sustainable Disclosure Index, which indicate that 

sustainable disclosure was relatively low, the mean of index was 17%, and the 

disclosure of the economic dimension of sustainability was the highest, followed 

by both the social and the environmental dimension. By using regression analysis, 

and one way analysis of variance, the study found positive and significant effect of 

company size and company age on the level of sustainable disclosure; which 

means accepting the first and fourth research hypothesis. The study found that 

profitability and leverage have no significant effect on the level of sustainable 

disclosure, which means that the second and third research hypothesis was not 

accepted. Finally the study found that the difference in the industrial sector leads 

to variation in the degree of sustainable disclosure and the disclosure of 

environmental dimension, but does not affect the degree of disclosure of both the 

economic and social dimensions, which means accepting the fifth research 

hypothesis regarding the sustainable disclosure and the disclosure of 

environmental dimension. 
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 البحث ومشكلة مقدمة .1
 هعييي الالوائم ياليالتفدي المتلأو أداق هت و يمصم  م ةللقت أد  يوا م الىيئتت    أ  ت  الم ً و . 

اليالًداي لًيالتفدي المتلأو يالإلي يالي ي عًك المعًو تت المتلأو إ يهع.ن  وفق ئت ًو ي    لا   ة د الىصم 
مفى.و الىيئو   مفإل صي تهم المعًو تت اليت و ألتمفى.و اإتيمتاأو ياليدةأو. يإ ا أد المعًو تت 

 et.,  as alAkt المتلأو  هسقم أل وفق أةضم ةك ا يت  الاليافات ا ا ئتفر  اعو و ألمعًو تت  دي  تلأو

2013) .) 

أداة الىيئتت  م ةل  المالتصأص اإةي تديو ) المتلأو ( ةال  ةا يصود  دي ئتةك   مد  كمت أد  الدأم
أ  ت  الم ً و فلمت صقيموا ألتلمسةولأو اإتيمتاأو لًىيئو   يلمت ا ا ئتفر الىيئو  عمم أل وفق  ايالو 

تظ عًك اليدةو ةت و ةك ظم ادتدق ايهيمتم ةك السبوات لًيدةو   ي ياعن الالواعا ياإ ييااتت اللا و لً ض
اإةديق ألاتهيق اإمي تس ال يافف ياإ ياف اليدةأو . ئمت أد   ايديو الموافد ةا ي عم الىيئتت  قيم ألتلعاصا 
 م الالضتيت  ثم ال ضتظ عًك اليدةو   يمالول اإفستد   يلل و المبي تت. يلإللا أ   ر ةيافات اإليثمتف 

 ,Jennifer Ho and Taylorعًك ايلياا و الم يمعأو  ثًمت  عيما عًك العوا م اإةي تديو    عيما

2007) ( . 

ي م الملمظ أفإل ةك السبوات اإةديق ةا  م  وتأإل ايفيالتدات لًعاصا  م الىيئتت  ات امداة ال دا  م     
 باوف المالتصأص اإةي تديو ي لا لسوة أدائقت ايتيمتعن أي اليدةن    مت  صم  ط.تل عًك الىيئتت 

ق أةإل اإألعتد اليدةأو ياإتيمتاأو ةك ي  ايتل يع.تة اهيمتم أكيي ألتلالضتيت اليدةأو يايتيمتاأو       ييف 
. (Muttakin and Khan , 2014)ال س تد عبا  أت و الييا أ أو الىيئو ألتإ تةو لألألعتد اإةي تديو 

يةا دةعر  ًا الي.وفات العاصا  م الىيئتت مو  العتلم الك  يبك قيا ج ايلياا و يالإلي  زا م    ظقوف 
تقود الىيئو يأفى.يقت ف و   الدا ايلياا و   ي م ام ظقيت  اًب  م أ  ت  الم تل  لًيعي  عًك

 ال تتو الك الياليدي عم ايلياا و. 

الي.وف اليتفديك ليالتفدي ايلياا و   مد  أ تفت الك أفإل ةل    Fifka (2012)يةا ف ات دفالو    
  الطيلأو الك ا ااف ةييق الس عدبأتت يالثمتفدبأتت  م الاليد المت ك ا  إل العاصا  م الىيئتت ةك الاي 

 التفدي اتيمتاأو ألتي تةو الك اليالتفدي المتلأو . يةا ماث   و  ةك قاايو اليسعدبأتت ف و اإهيمتم 
ألتلالضتيت اليدةأو  ثم اليًوث اليدةن ياإف عتاتت ال يافدو يالبضتيتت  مت تعم اهيمتم الىيئتت صي و  ف و 

ي م ام ظقيت اليالتفدي اليدةأو . ي   قاايو اإلرأو ال اصاق  الالضتيت اليدةأو عًك مست  الالضتيت اإتيمتاأو
ا  قر الىيئتت ف و أةإل ئم  م ال عا اليدةن يايتيمتعن  عتل ةضلل عم ال عا ايةي تدي ةك  اليدي اهاًا 

 . يةا عًأإل  اليدي ايلياا و أي الياليدي الثلاك أي يه.ًا عًأإل ةك ألعب الىيئتت  اليدي المسةولأو اإتيمتاأو
أ    اعااد  التفدي ايلياا و هت تل يتوهيدتل لًىيئتت ميك  هاقي إ  ت  الم تل  أفقت تتدق يةعتلو ةك 
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 ,Amran and Keat Ooi التقًو أهاا  ايلياا و   يالبمو المسياليًك   ي  الدا الب تى ةك اإتم ال.ودم

2014) .) 

تلأو اليالًدايو   مد   ىمم الييادي الم ت ي ي وةي  التفدي ايلياا و  اةلل أكثي  مولأو  م اليالتفدي الم
ي دي الم ت ي لًىيئو عًك اليدةو يعًك الم يم  ألتإ تةو الك امداة المتلن لًىيئو   يدقيم ققإله اليالتفدي 

)      العاصا  م أ  ت  الم ً و ةك الىيئو  ثم اليبوك يالمسيثميدم يالعملة يالعت ًدم يالم يم  ئصم
 ا اد ادتدق ال.ًب  م ِةيم ا  ت  الم تل  يالاليو  الوال   م الماصيدم ةا لتهم ( . يإ2015  مود   

 يئو  250 م أكيي  % 93  ة د موالك  KPMG (2013)ةك ادتدق افيىتف  ًا اليالتفدي. ةوةالتل لياليدي 
 ةك العتلم ا   ر اإد  الوم أل  ااف  ًا اليالتفدي.  

يعًك الي م  م ادتدق أهمأو  التفدي ايلياا و يافيىتفهت ةك العاصا  م دي  العتلم   اإ أد هبتك  ضتي تل    
كيديال قدم الىيئتت مو  العتلم ةن  صم ي  يوف اية تى عم ايلياا و   فايال مفإل اة تى اةيأتفي ةك 

ى عم ايلياا و يالين  م أهمقت  عام الاي . يئتفر هبتك العاصا  م الم تيإت لو   ااتف للة ت
عاد  م    يالين  هسييام عًك ف.تل ئيدي ةك العاصا  م الاي  مو  العتلم . يةا أ تف GRIاف تدات 

عبا اعااد  التفدي ايلياا و الك  GRIالماصيدم ألعدبو  م الىيئتت السودايو عم ليب اةيأتفهم اف تدات 
وافدق ةك اليالتفدي   مد  أفقت  عييي اياتف اإكثي ةيوإل عًك أفقت  زدا  م   اااأو ي واواأو المعًو تت ال

 (.      (Hedberg and Von Malmborg, 2003 سيوف العتلم  

يةا اهيمر الممًكو العيلأو السعوديو ةك السبوات اإةديق ألالضأو اليبمأو المسياا و  م ةل  العاصا  م    
الوابك   ي ا دم  ا ي اليبتةسأو المسةولو   ألتإ تةو الك الم تدفات   مد  ةت ر أل فىتة  يئز اليبتةسأو 

افىتة الوئتلو المستعاق لىةود اليبمأو المسياا و يهن يئتلو  تألعو لًقدةو العت و للف تد يممتيو اليدةو . ئمت 
ق ةت ر أيضتل ألتعااد الييفت ج الوابك لًيواأو اليدةأو ياليبمأو المسياا و . ي ضمبر ة.و اليبمأو العت ي 

العاصا  م ايلقت تت يال قود ف و   الدا  2030( ياليؤدو المسياليًأو لًممًكو  2019 – 2015لًممًكو ) 
اليبمأو المسياا و. يعًك الي م  م  ًا الم تدفات   اإ أفإل عًك  سيوف اية تى الم تلين إ صوتا ميك 

تى الم تلين ةن هإلا الم ت . ئمت اإد  عأتف أي اف تدات  تدفق  م ال قتت المعبأو قيباأم ئأرأو اية 
إ  وتا أيو  ىيدعتت  هًزم الىيئتت أل عااد  التفدي الياا و  سيالًو   أي قا ج  ا يات ايلياا و ةك اليالتفدي 
المتلأو   مد  إ صزا  هإلا اية تى اة تمتل اةيأتفدتل . يلتليتلك يمصم  ًيأ   ىصًو هإلا ال    ةك 

 -ليتلأو :  تيلو اإتتألو عًك اليستؤإت ا
 

 ت  اف اة تى الىيئتت السعوديو عم  ا يات اليبمأو المسياا و لواة ةك  التفديهت المتلأو أي ةك  .1
  التفدي  سيالًو ؟
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 هم صوتا  ضتيت قدم الىيئتت ةك  اف اية تى عم الما يات ايةي تديو يايتيمتاأو ياليدةأو ؟  .2

السعوديو أل ةيل  م م الىيئو   يدفتو هم يييًف اية تى عم اليبمأو المسياا و قدم الىيئتت  .3
 فل ديقت   يدفتو الية  المتلن   يعمي الىيئو   يالال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو ؟

 

 هدف البحث .2

صقا  هإلا ال    الك  الدأم  اف اة تى الىيئتت المافتو ألسول اإيفال المتلأو السعودي عم اليبمأو     
المسياا و أليألعتدهت الثلاو اإةي تديو ياإتيمتاأو ياليدةأو . ئمت صقا  ال    أيضتل الك ة    يادي 

م  لا  م ةل  اتياة   ًدم   موعو  م الم ادات عًك اية تى عم اليبمأو المسياا و . يدمصم أد صي
أي  التفدي المسةولأو اإتيمتاأو  أي اليالتفدي المتلأو السبودو لعدبو  م الىيئتت    يوف ليالتفدي ايلياا و  

 . GRIالمافتو ألسول اإيفال المتلأو السعودي ةك  وة   تدفق الياليدي العتلمن
 

 أهمية البحث  .3

 - ب   أهمأو ال     م ال وافب اليتلأو :
أ ًب الافالتت الستألالو الين أتيدر لواة ةك الاي  الميالا و أي ةك الاي  البت أو ئتفر  يئز عًك  أد .1

اية تى اليدةن   أي اية تى ايتيمتعن يالالًدم  بقت هو الإلي فئز عًك اية تى عم اليبمأو 
اا و ةا  م (. ئمت أد أ ًب دفالتت اية تى عم اليبمأو المسي (Bhatia and Tuli, 2014 المسياا و

اتياؤهت ةك الاي  الميالا و   يهبتك فافق ةك الافالتت ةك الاي  البت أو إلأمت الاي  العيلأو   يلتليتلك 
  ي ك الافالو ال تلأو ئم تيلو لسا  ًا الض وق .

فئز أ ًب الافالتت الستألالو الين أتيدر عًك السول السعودي عًك  اف اة تى الىيئتت عم  .2
(   2011و   ي  ادات ي عوةتت  لا اية تى    ثت   لا دفالو عسديف )المسةولأو اإتيمتاأ

(   ي م ام 2015(   يالق تش ياقياهأم )2014(   يعيا ال ًأم )2014(   يالاليفك )2012يالىودمتد )
إ  وتا دفالو  بىوفق ةك مايد عًم ال تم   بتيلر  اف اة تى الىيئتت السعوديو عم اليبمأو 

 .GRI لا اية تى ةك  وة   تدفق الياليدي العتلمن  المسياا و ي  ادات

اهيمتم الممًكو العيلأو السةعوديو ألتلالضةتيت اليدةدةو ياإتيمتعدةو   ي زاصةا ام ةوات داةم الم يم    .3
السعودي الم.تل و ألضييفق اأتم الال.ت  اليةتص قي مةم  سةةولأت إل   ته اليدةو يالم يم  ) عيا ال ًأم   

2014 ) 

الافالو ال تلأو  عًو تت  ضداق لكم  م يا عن السأتلتت ةك الايلو   يالمسيثميدم   يالعت ًدم    هوةي  .4
يالعملة   يالم يم  أل ضو عت و. مد  يمصم لوا عن السأتلتت  م ةل    ادات اية تى عم 
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ًك ليدم ايلياا و اعااد فمت ج  ييًضو للة تى  يلةم    الىيئتت يةالت لم ادات  لا اية تى . ةع
المثت  يمصم اعااد فمو ج صلئم الىيئتت الكيديق   يأةي صلئم الىيئتت ال طديق   مد  أد يتود 
فمو ج ياما لًياليدي عم ايلياا و لكم الىيئتت ةا يصود  دي  لئم يأكثي  كًضو . يلتلبس و لًمسيثميدم 

ت اليثمتفا قم . أ ت اأمت يي  ة فقت  وةي لقم  عًو تت  ستعاهم عًك   اصا الىيئتت الين صوتقود لق
العت ًدم ةيستعاهم عًك   اصا أي الىيئتت صًي الوا ققت يةت و ا ا ئتد لاصقم اهيمت تت ألتل وافب 

 Iyer and (اليدةأو ياإتيمتاأو   ئمت  ستعا العملة عًك   اصا المبي تت الين يالو وا ألىيائقت 

Lulseged, 2013 .) 

العاصا  م ال قتت المعبأو قيباأم  قبو الم تل و يلتية تى الم تلين   هسقم الافالو ال تلأو ةك   ضدز .5
ةك الممًكو العيلأو السعوديو    ثم القدةو السعوديو لًم تليدم الالتفوفددم   يهدةو لول المت    يياافق 

 الي تفق   عًك ي    عتصدي يإف تدات  هًز و لًىيئتت للة تى عم ايلياا و .
 

 حدود البحث .4

افالو عًك   ادات اية تى عم ايلياا و الين فئز عًدقت أ ًب الافالتت الستألالو   ياليك  الي ي ال
 و ًر الك فيتئج  ي تصبو ألىيد  ياديهت عًك اإة تى عم اإلياا و   يهإله الم ادات هن م م الىيئو 

ئو   يلتليتلن يدفتو فل ديقت يدفتو الية  المتلن يعمي الىيئو يالال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىي 
يييج عم ف.تل هإلا ال    ألتةن   ادات اية تى عم اإلياا و . ئمت  الي ي الافالو الي.يأعأو عًك 
الىيئتت الين  بيمن ل عب ة.تعتت لول اميفال المتلأو السعودي   يهن ة.ت  ال بتعتت الييييئأمتيدو 

ة.ت  اإ  تإت ية.ت  ال.تةو يالمياةا    ية.ت  الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو   ية.ت  الي زئو   يئم  م
 العت و ية.ت  البالم   يةا فاعك ال تم  ةك اةيأتف  ًا الال.تعتت أد  مثم امفى.و اإةي تديو المييًضو.

 منهج البحث .5

صي.ًب قبتة اياتف البايي لقإلا ال    اأتم ال تم  أل ليالياة العاصا  م الافالتت الستألالو الميعًالو 
ألتية تى يالياليدي عم ايلياا و   يئإللا الافالتت الستألالو الميعًالو ألم ادات اية تى عم ايلياا و. 

 ل ةييس ال    . ي م ةل  هإلا ايليالياة يلبتة اياتف البايي لً    لأالوم ال تم  أل  يالت

يلأالوم ال تم  ألعا  لا أل ةي تف ةييس ال     م ةل  دفالو  .يأعأو صيم اتياؤهت عًك عدبو  م 
الىيئتت المافتو ألسول اإيفال المتلأو السعودي . يلو  صيم اأتس  سيوف اية تى عم ايلياا و ي اف 

تيمتاأو ياليدةأو  م ةل  اتياة   ًدم اية تى عم  ا يات ايلياا و أليألعتدهت الثلاو اإةي تديو ياإ
ليالتفدي ايلياا و   أي ليالتفدي المسةولأو اإتيمتاأو   أي لًالوائم ياليالتفدي  Content Analysis  يوف 



 - 321 - 

المتلأو السبودو ليًا الىيئتت يالمبىوفق عًك الموة  اإلكيييفك لًىيئو   أي عًك  وة  لول اإيفال المتلأو 
 يةن البقتيو لأالوم ال تم  ألعيس ةل و ال    يفيتئ إل ي و أت إل . السعودي )  ااي  ( .

يلتليتلك لديم  باأم  ت   الك  م ال  ة   ةم ةةل  اليعةيس لًافالةتت السةتألالو   يدًةن  لةا  الدةأم لًافالةتت 
السةةتألالو يإ ةةيالتل ةةةييس ال  ةة    اةةم صةةيم عةةيس الافالةةو الي.يأعأةةو يفيتئ قةةت. يأةدةةيال لةةديم عةةيس ةل ةةو 

 يتئ إل ي و أت إل .ال    يف

 الدراسات السابقة .6

صيبتي  ال تم  ةك هإلا ال زة الافالتت الستألالو الميعًالو ألمو و  ال      يالين يمصم  يوديقت  م مد  
 -  تإت اهيمت قت الك  ت صًن :

 اليبمأو المسياا و ياية تى )الياليدي( عم ايلياا و. 6-1

 .GRI  تدفق الياليدي العتلمن  6-2

  زايت الياليدي عم ايلياا و. بتة  ي  6-3

 اليبمأو المسياا و ةك الممًكو العيلأو السعوديو. 6-4

 الافالتت الين  بتيلر  اف اة تى الىيئتت عم اليبمأو المسياا و. 6-5

 الافالتت الين  بتيلر   ادات اية تى عم اليبمأو المسياا و. 6-6
 

 اإلستدامة.التنمية المستدامة واإلفصاح )التقرير( عن  6-1

ا ا فايفت الك الياا و الىيئتت ف ا اد هإلا المضقوم ةا ظقي ئم  ًو لًبمو ايةي تدي   ياليىيدعتت     
اليدةأو   يالضطوط الين  همتفس  م ِةيم العاصا  م ال قتت لي الدا العاالو اإتيمتاأو . ةالا  يئز اإهيمتم 

ييفق أد  يواةا لأتلتت يةيافات الىيئو    أهاا  ةك الياايو عًك المسةولأو اإتيمتاأو لًىيئتت   ي 
ياأم الم يم  . يةا ظقي ألعا  لا اإهيمتم ألتل ضتظ عًك اليدةو   يلتليتلك أ    اإهيمتم ألصم  م ال وافب 
اإتيمتاأو ياليدةأو . يةا ظقي العاصا  م فمت ج المسةولأو اإتيمتاأو لًىيئتت يالين  .وفت الك  ت يهعي  

 . )et al., 2012) Christofi ت ي أل لياا و الىيئتت ياليبمأو المسياا و ةك الوةر ال

ةا  والر ال قود العتلمأو يفلتة ةواعا اليبمأو المسياا و عًك المسيوف العتلمن  م ةل  الاو  ا ميات ي   
ةو   ر الم  ا مي اإ م المي اق مو  قد 1972ديلأو  قمو   عهالا امي  ةك اليكقولم ألتلسودا عتم 
  ر الم  ا مي اإ م المي اق لًيدةو ياليبمأو  1992اإفستد   يعهالا الثتفك ةك فدودف تتفديي ألتليياادم عتم 

  ر الم  ا مي اإ م المي اق لًيبمأو المسياا و  2002  ام عهالا الثتل  ةك توهتفسييج أل بو  اةيدعأت عتم 
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ت يهن الم ت  ايةي تدي   هن الم ت    يالإلي ماد   تإت  اليبمأو المسياا و ةك الاو   تإ
ايتيمتعن   يالم ت  اليدةن. يةا ا يمم ئم   ت  عًك عاد  م امفى.و الين  يااةم    ألعضقت ألمت 

 (. 2011اليبمأو المسياا و ) قايف   ي الا 

فا عتم يهبتك العاصا  م اليعيدضتت لًيبمأو المسياا و لعم أ قيهت هو اليعيدف الإلي يفد ةك  اليدي قوف ل  
يال تدف عم الً بو العتلمأو لًيبمأو ياليدةو اليتألعو لل م المي اق . ا  عيةقت هإلا الياليدي" أليفقت  1987

اليبمأو الين  التقم اميأتتتت ال ت ي ديد المستس ألمالافق امتأت  الالتد و عًك  التقًو اميأتتت قت" 
(IFAC,2011, P. 19)  عًك دي  العتلم لو     وف لمسياليم صي ف . يةا الالك هإلا الياليدي   ايتل ئيديال

ألتل ضتظ عًك اليدةو   يديمي  اأإل اإةياد ألتإليالياف ايةي تدي   يالعاالو اإتيمتاأو . ئمت دعك الك   الدا 
اليوااد قدم اليطل  الموافد يممتيو اليدةو يال ضتظ عًدقت . ي م البتمأو العمًأو يىدي هإلا اليعيدف الك أفإل 

ةك ال س تد اإاتف البت  و عم الاليافات اإةي تديو عًك ئم  م اليدةو ال.يأعأو   ياليبمأو ي ب أد فيةإل 
 .( ( IFAC, 2006اإةي تديو  يالايي  اإتيمتاأو الين يعأش يدعمم ةدقت اإةياد 

 World Business Council of the Sustainableكمت عيةقت   ًص اإعمت  الايلك لًيبمأو المسياا و 

Development (WBCSD) أليفقت فىتط  يزا م لي الدا اإادهتف ايةي تدي    ال ضتظ عًك اليدةو 
 .((Aktas et al.,2013 اإتيمتاأو العاالو ي  الدا

الياا و الىيئتت أل فقت  الافق الىيئو عًك  ًيأو اإميأتتتت  Dyllick and Hockerts (2002) يدعي    
الم تل  ديد المستس ألمالاف قت عًك  ًيأو اميأتتت قم ةك المسياليم. ئمت الم ت يق ي دي الم ت يق م  ت  

 هعي  اإلياا و أليفقت الييا أ أو اإعمت  الين  ًيك اإميأتتتت ال تلأو لًىيئو يم  ت  الم تل     
 (.KPMG,2011ال ضتظ عًك الموافد ال ىيدو يال.يأعأو الين   يتتقت ةك المسياليم )

لييام ال عب لمضقوم ايلياا و يالمسةولأو اإتيمتاأو ئميادةدم   اإ أفقمت يىدياد يعًك الي م  م ا    
الك  دةدم  ييًضدم . ا   عييي ايلياا و  ضقو تل صي ف ألتلىمو  مد   سعك الىيئو ليعزدز البمو المسيمي 

ةك مدم  مثم عًك الماف ال.ودم ةك تمأ  ال وافب لواة اإةي تديو   أي اليدةأو   أي اإتيمتاأو . 
المسةولأو اإتيمتاأو  ضقو تل   ايدال صيئز عًك امفى.و يالالضتيت ة ديق اإتم  ثم ايليزام ألتلالوافدم   
يالعمم اليديي   ي  سدم ظيي  العمم . يل ضو عت و يمصم الالو  أليد تمأ  المبىيت لاصقت اموى ةن أد 

( يةا فئز  ( IFAC, 2006ايلياا و ةعلل  كود  سةولو يلكم الالًدم  بقت هم  م صاعود أفقم مالالوا 
Das (2014)-Daizy and Niladri  عًك أد  ضقوم اليبمأو المسياا و  ضقوم أيل  يأ مم  م المسةولأو

 اإتيمتاأو لًىيئتت   مد  يعييي المسةولأو اإتيمتاأو تزةال  م اليبمأو المسياا و .

ي وتا الاو أألعتد لللياا و أإ يهن البمو ايةي تدي   يالمسةولأو اليدةأو   يالمسةولأو اإتيمتاأو.  
يعًك الي م  م ا صتفأو مايث  عتفس قدم امألعتد الثلاو اإ أفقت  ي    داةًأتل  م ةل  ايل عاصاق . 
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ه العت ًدم يالم يم  يأ  ت  الم تل  ( ةعًك ليدم المثت  عبا   الدا المسةولأو اليدةأو ياإتيمتاأو)   ت
ة د  لا لدادف الك  عزدز الثالو ةك الىيئو يد عم أدائقت تداال   يلتليتلك إ يمصم أد  عمم المسةولأو 
اليدةأو ياإتيمتاأو أل وفق  بعزلو عم البمو ايةي تدي . يد ب أد  سيمي الىيئتت ةك  وةدي المبي تت 

اد  م أتم   الدا امفلتى   ي البمو   ي وةدي ةيص عمم تاصاق. ئمت ي ب ياليا تت الين صي ب ةدقت اإةي 
أد  يةإل ةن اإعي تف ةك فضص الوةر اماي اإتيمتعن ياليدةن ئ زة  م عمًأو الييكا  م أفقت  ولا اأمو 

 . ( IFAC, 2011 , P. 8 ) ضتةو لًىيئو يم  ت  الم تل  ةدقت 

 ا مي اليبمأو ياليدةو يالإلي افعالا ةك فدو دف تتفديي                 اد  et al. (2012) Christofiيديف 
هن    ًو لثلاو   ةا لعب ديفال   وفدتل ةك اليييدج لضكيق أد الياا و الىيئتت 1992ةك اليياادم عتم 

تدال يإعيم 2000عبت ي   أإ يهن البمو ايةي تدي   ياليوااد اليدةن   يالمسةولأو اإتيمتاأو . يةك عتم 
عًك   تدفة  ا مي فدو دف تتفديي  ةت ر اإ م المي اق ألتليعتيد    ألعب ال صو تت ي بامتت الم يم  

يف تد  UN Global Compact (UNGC)المافك ةك عاق دي  أل أت و اإ ضتل العتلمن لأل م المي اق  
  -لياا و هن :الىيئتت ليوةدا عمًأت قت يالييا أ أت قت مو  أفل  فئتئز ألتلأو لي الدا اي

 اإعلد العتلمن ل الول اإفستد. .1
 اعلد  بامو العمم الايلأو لًم تدئ يال الول اإلتلأو لًعمم. .2
 اعلد فدو دف تتفديي ألىيد اليبمأو ياليدةو. .3
 ا ضتاأو اإ م المي اق لمصتة و الضستد. .4

لياا و   مد  أ    هبتك يةا دةعر  ًا الي.وفات العاصا  م الىيئتت مو  العتلم الك  يبن قيا ج اي    
اً تل  م أ  ت  الم تل  لًيعي  عًك  اف اهيمتم الىيئو ألتيلياا و   يئأرأو د  قت ةك الييا أ ديقت   

 يةك عمًأت قت   ي م ام ظقيت ال تتو الك الياليدي عم ايلياا و. 

و ياليتفتأو  م ِةيم يدهعي  الياليدي عم ايلياا و أليفإل العأتس ياية تى ياليضو  لًمستةلو الااةًأ   
. ئمت (GRI, 2006, p.3)أ  ت  الم تل  ي لا عم أداة الىيئو اأمت يي  أهاا  اليبمأو المسياا و 

 ةل يمصم  عيدضإل يةالتل لما ي داي توفز أليفإل  اةم لألعمت  ي الا اأمو لًمستهمدم ةك امتم ال.ودم  م 

 
 )Christofi                    تديو ياإتيمتاأو ياليدةأو . يبك الضيص يإدافق الميتاي البت  و عم الي.وفات اإةي

et al., 2012) 
 التفدي ايلياا و أليفقت  التفدي عت و عم   WBCSDئمت عي    ًص اإعمت  الايلك لًيبمأو المسياا و    

الىيئو صيم  الايمقت م  ت  الم تل  الااةًددم ياليتفتددم   مد   هالام لقم  وفق عم ي   يأفى.و 
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صيعًا ألتل وافب اإةي تديو   ياإتيمتاأو   ياليدةأو . يل ةي تف ة د  ًا اليالتفدي   ف  الىيئو اأمت
 .p. 7 ) ( WBCSD, 2002 ,المسياا و  ستهمو الىيئو ف و   الدا اليبمأو 

أليفقت اليالتفدي الين  يضمم  عًو تت ئمأو يي رأو عم  اف الي سم ةك   Daub (2007) يعيةقت     
الكضتةق يالضعتلأو اإةي تديو ياإتيمتاأو ياليدةأو لًىيئو ةل  ةييق الياليدي   ي اف  كت م  ًا ال وافب ةك 

 فاتم ادافق ايلياا و .

أد الياليدي عم ايلياا و ا تفق عم عمًأو  وةدي  عًو تت عم اإداة  Habek (2014)يديف    
اإةي تدي ياإتيمتعن ياليدةن لًىيئو م  ت  الم ً و يامايا  المقيمو لواة داةم الىيئو أي 

 ةتفتقت.

(  عيدضتل لًياليدي عم ايلياا و أةإلال ةك ال س تد ألهعا موئمو الىيئتت   مد  2015يةا ةام   مود )    
عي  الياليدي عم ايلياا و أليفإل الممتفلو الميعًالو قياليدي الىيئتت عم تقودهت إدافق اليياديات اإتيمتاأو 

تإ تةو الك الياليدي عم الممتفلتت الميعًالو ياليدةأو ياإةي تديو الميي  و عًك  متفلو الىيئو لبىتاقت   أل
 أل وئمو الىيئتت   ي لا ةك ااتف علةيقت    أ  ت  الم تل  ةدقت لواة داةم أي ةتفج الىيئو. 

  مد  يع.ك اهيمت تل   Triple Bottom Lineئمت يه.ًا عًك الياليدي عم ايلياا و الياليدي الثلاك     
اإفس  مد   هعيي psمتاأو ياإةي تديو . يدهىتف الك  ًا ال وافب ألت   يواافتل ألتل وافب اليدةأو ياإتي

planet  عم ال تفب اليدةن   يدهعيي اإةيادpeople  عم ال تفب ايتيمتعن   ةك مدم  هعيي اإفلتى
profit  عم ال تفب ايةي تديDaizy and Niladri Das, 2014)( . يةا   و  الياليدي عم ايلياا و

    تلين للاتف اليدةأو ياإتيمتاأو قااةم اليالتفدي المتلأو الك  التفدي  سيالًو ي ت ًو  م   يد  ًي
 (. Lodhia and Martin, 2014  افهت الىيئتت أي  الوم قبىيهت عًك  وةعقت اإلكيييفن ) 

يفايا إد الياليدي عم ايلياا و ةك أ ًب الاي  يعييي اةيأتفدتل   ة فإل يصود لاف الىيئتت  ييفو ةك 
  اصا أي المعًو تت صيم اية تى عبقت. ئمت أ    لًياليدي  سمأتت عاصاق    ثم  اليدي ايلياا و   أي 

اليدي ايلياا و لضاتل يه.ًا عًك أي  اليدي اليبمأو المسياا و   أي  اليدي المسةولأو اإتيمتاأو . ئمت أ     
 . (Hahn and Kuhnen, 2013 ) اليدي صيئز عًك ةضتيت ايلياا و لواة أل مأ  أألعتدهت أي ق عضقت  

     ,Herzig and Schalteggerيدمصم اليضيةو قدم الث الييا أ أتت ألتلأو لًياليدي عم ايلياا و )
2011: )- 

يدي عًك تتفب  عدم   يدوتإل لضةو  عدبو  م أ  ت  ا ااف عاق  التفدي   مد  صيئز ئم  ال .1
 الم تل    يدصود  لا أل  ااف  اليدي قدةن   يأةي اتيمتعن ألتإ تةو لًياليدي المتلن .

 ا ااف  اليدي الياا و  سيالم يط.ك ال وافب الثلاو لللياا و ) اليدةن يايتيمتعن يالمتلن (. .2
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كت ًو   ي لا قا ج اليالتفدي اليدةأو ياإتيمتاأو ةك  ولأ  اليالتفدي المتلأو يإعااد اليالتفدي المي .3
 اليالتفدي المتلأو يا ااف  اليدي ياما  يكت م.

ي م الملمظ أد العاصا  م الىيئتت الكييف  يئز ةك اإيفو اإةديق عًك ا ااف  اليدي الياا و  سيالم 
م أل  ااف  التفدي الياا و   ظقي   أي اعااد  التفدي  يكت ًو . يفيأ و يهيمتم العاصا  م الىيئتت مو  العتل

   DJSIالعاصا  م الما يات لإلة تى عم ايلياا و    ثم  ا ي داي توفز للة تى عم ايلياا و 
  يالم تدفق  DJSI. يلمالتففو  ا ي داي توفز للة تى عم ايلياا و GRIيالم تدفق العتلمأو لًياليدي 

ف ا أد  ا ي داي توفز يعييي أداه ليالدأم أداة ايلياا و إ ياس اإليثمتف    GRIالعتلمأو لًياليدي 
يدستعا ةك  ي   اإداة المتلن لًىيئتت اليائاه ةك   ت  ايلياا و. أ ت الم تدفق العتلمأو لًياليدي ةقن أداق 

et al., 2012 Christofi  ; ladri Daizy and Ni)    ستعا الىيئتت ةك اية تى عم ايلياا و

Das, 2014) 

 الام   موعو  م ايف تدات  GRIالك أد  Ceballos (2014)-Montiel and Delgadoكمت ا تف 
 ا يات للاتف اإةي تديو  دي الم ت يق  GRI. ةرأمت يي  ال عا ايةي تدي   صيضمم  DJSIأ مم  م 

 يئدزال عًك مالول اإفستد أكثي  GRI. أ ت اأمت يي  ال عا ايتيمتعن ة د  DJSIيهإلا  دي  وتود ةك 
يالإلي صيئز عًك  .ودي  قتفات العت ًدم يعًك أ  ت  DJSI يعًك اإاتف الم يمعأو  التففو ألما ي 

يلإللا أ     .DJSIاليت و ألتل عا اليدةن أكثي  موإل  م  ا يات  GRIالم تل  . ئإللا  عييي  ا يات 
GRI الواة   عأتفال عتلمأتل لًياليدي عم ايلياا و أل صم اإ ي                       ) Hahn and 

Kuhnen ,2013 ). 

 عيأو ي .يدا عًك ف.تل ئيدي لًياليدي عم ايلياا و ةك العاصا  م الىيئتت .  GRIيةا اكيسب ااتف 
اعيياةتل ي يصداال  م العاصا  م امايا  يل ضو ةت و  GRIكمت اكيسير اف تدات الياليدي عم ايلياا و 

الايائي العتلمأو  ثم اإ  تد اإيفيلن   ياإ م المي اق   ي بامو اليعتيد ايةي تدي ياليبمأو   يالمبياف 
( . يلإللا لو  يعيما هإلا ال    عًك اف تدات  (Jennifer Ho and Taylor, 2007ايةي تدي العتلمن

GRI ايلياا و. يلديبتي  ال    ةك ال زة اليتلن الي.وف اليتفدين ليًا ايف تدات     للة تى عم
 عيس  وتز لم تدئ ي ا يات اية تى عم ايلياا و يةالتل ليًا ايف تدات . 

 GRIمبادرة التقرير العالمي     6-2

هو  GRIاد ااتف عًك الي م  م يتود العاصا  م ايف تدات ياإاي للة تى عم ايلياا و   اإ     
 )                         اإكثي افيىتفال يإليياا تل أل وفق ئيديق لواةل ةك الاي  الميالا و أي الاي  البت أو

Khan et al. , 2011). 
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ي لا قيوتأإل  2000ةك عتم  GRIيةا  م ا ااف البسيو اإيلك  م اف تدات الم تدفق العتلمأو لًياليدي 
  يلتليعتيد    ائيل   م أتم اةي تديتت  سةولو قدةأتل   UNEPيدعم  م قيفت ج اإ م المي اق لًيدةو 

CERES   ي عقا  Tallus   ي لا ليالايم ااتف عتم يف تدات اعااد  التفدي ايلياا و عًك المسيوف الايلن
ةلو عم اإاتف اليدةأو ياإةي تديو ياإتيمتاأو الين  قم . ي يئز  ًا ايف تدات عًك الىضتاأو يالمست

 .  ) Christofi et al. , 2012(  موعو  يبوعو  م أ  ت  الم تل  

ةك  ا مي الالمو العتلمن لًيبمأو   G2   م ايعلد عم البسيو الثتفأو لإلف تدات2002يةك عتم     
يالين ئتد هاةقت  G3البسيو الثتلثو لإلف تدات  م ا ااف  2006المسياا و ةك توهتفسييج   ام ةك عتم 

 G3.1 م ا ااف فسيو  بال و  م اي ااف الثتل   2011تعم اية تى أكثي  ضتاأو . يةك فقتيو عتم 
مد  ةا ر اف تدات ا تاأو مو  ال وافب اليت و ألتلم يم  الم ًن يمالول اإفستد يالمستياق قدم 

يالين أع.ر الىيئتت  قًو  G4لبسيو الياألعو لإلف تدات    م ا ااف ا2013ال بسدم . ام ةك  تصو 
/  12/  31لبيدم لًي و  لي.يدا البسيو الياألعو يالين صياأ ليدتفقت عًك اليالتفدي الين صيم اعاادهت ألعا 

2015 .  

يةا ئتد القا   م ا ااف البسيو الياألعو  ستعاق الىيئتت عًك اعااد  التفدي الياا و  و واأو     
 عًو تت اأمو ي ضداق مو  الالضتيت القت و الميعًالو ألتيلياا و   يتعم عمًأو اعااد  التفدي    يوي عًك

ايلياا و  متفلو  عأتفدو قاإل  م ئوفقت عمًأو اليثبتئأو  الوم ققت   موعو  طديق  م الىيئتت   ةضلل 
و  م اليالتفدي لواة عم  وةدي اف تدات مو  ئأرأو عيس اية تمتت اليت و ألتيلياا و ةك أ صت   ييًض

             أكتفر  التفدي الياا و  سيالًو   أي  التفدي  يكت ًو   أي  التفدي  بىوفق عًك   صو المعًو تت

(G4, 2013). 

اليواةا    العاصا  م اماي يالمواادا العتلمأو  ثم  G4يلالا مالالر البسيو الياألعو  م ايف تدات     
   OECDالم تدفة اليت و ألتلىيئتت  يعادق ال بسأتت ال تدفق عم  بامو اليعتيد ياليبمأو اإةي تديو 

 يئإللا   تدفة المدثتل العتلمن لل م المي اق   ي  تدف اإ م المي اق للعمت  الي تفدو يمالول اإفستد 
(G4 , 2013 , P.8). 

. ي عا  المبادئ الالزمة إلعداد تقارير اإلستدامة  موعو  م   GRIي يضمم   تدفق الياليدي العتلمن     
 G4  ًا الم تدئ أ يال التلأتل لي الدا الىضتاأو ةك اعااد  التفدي ايلياا و . ييةالتل لل ااف الياأل  لإلف تدات

  -:(G4 , 2013 )  يكود  ًا الم تدئ  م   موعيدم 

 المجموعة االولى : مبادئ تحديد محتوى التقرير
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يهن   موعو  م الم تدئ الين  ستعا ةن   اصا   يوف  التفدي اإلياا و     ياعتق أةإل أفى.و الىيئو 
ي ياديا قت ي وةعتت أ  ت  الم ً و ةك ال س تد . ي يضمم  ًا الم تدئ     ىتفئو أ  ت  الم ً و   

 بسيأو   ياإكيمت .يلأتل ايلياا و   ياإهمأو ال

 المجموعة الثانية : مبادئ تحديد جودة التقرير

يهن   موعو  م الم تدئ أي اإ ييااتت لضمتد تودق المعًو تت ةك اليالتفدي الميعًالو ألتيلياا و. ا  
 عييي تودق المعًو تت أ يال هت تل ليمصدم أ  ت  الم ً و  م  الدأم اإداة عًك ف و لًأم ي عالو  يإ يت  
ايتياةات المبتل و. ي يضمم  ًا الم تدفة   اليوااد   يالالتقًأو لًمالتففو   يالاةو   ياليوةدر المبتلب   

 يالو وى   يالمواواأو .

يلتإ تةو الك   تدئ الياليدي عم ايلياا و    يضمم الم تدفق   موعو  م  ا يات ايلياا و يالين     
يدةن يايتيمتعن لًىيئو. يلو  صيئز ال    ال تلن عًك  الام  عًو تت مو  امداة ايةي تدي يال

إفقت امكثي  .يأالتل عًك المسيوف الايلك ئمت ليا أد   GRI ا يات ايلياا و ال تدفق عم اف تدات
 12/  31أ يفت. يفايال مد اإ ااف الياأل   م ايف تدات لديم  .يأالإل عًك اليالتفدي الين صيم ا اافهت ألعا 

ج ةييق الافالو الي.يأعأو لقإلا ال      لإللا لو  فيئز عًك  ا يات اية تى اليت و يهن ةتف  2015/ 
  يالين  يكود  م الث   موعتت  م  2011يال تدفق ةك عتم  G 3.1ألتإ ااف الثتل  المعا  

 -الما يات هن :

 أيإل : الما يات اإةي تديو

عًك الايي  اإةي تديو م  ت  الم ً و ةدقت   صيعًا ال عا ايةي تدي لإللياا و قيياديات الىيئو     
يعًك اإفامو اإةي تديو عًك  سيوف الىيئو   يعًك  سيوف الايلو . يلتليتلك ة د الما يات اإةي تديو 
 و    اةا فأس المت  قدم أ  ت  الم ً و ياإاتف اإةي تديو اليئأسأو لًىيئو عًك الم يم  أليكمًإل . 

 ا يات  ط.ن الاو توافب هن امداة  9 يضمم الما يات اإةي تديو   G 3.1 يا الت يف تدات
 ايةي تدي لًىيئو   ياليواتا ةك السول    ي اإاتف اإةي تديو  دي الم ت يق .

 
 

 اتفأتل : الما يات اليدةأو

واة   صيعًا ال عا اليدةن لللياا و قييادي الىيئو عًك اإفامو ال.يأعأو  ثم اإفس  يالمأته يالق    
يلتليتلك ةقن  و   اإاتف الميعًالو ألتلماةلت  ثم المواد يال.تةو يالمأته   يلتلمييتتت  ثم اإف عتاتت 

 يضمم  G 3.1يالبضتيتت ال ً و يالستئًو ألتي تةو الك اليبو  اليدولوتن ياي يثت  اليدةن . يا الت يف تدات 
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واد يال.تةو يالمأته   ياليبو  اليدولوتن   ياإف عتاتت  ا يال  ط.ن عاق توافب  ثم الم 30الما يات اليدةأو 
   يالبضتيتت ال ً و يالستئًو   ي اف ا يثت  الىيئو لًوائ  يالالوافدم اليدةأو . 

 اتلثتل : الما يات ايتيمتاأو

ًقت  صيعًا ال عا ايتيمتعن لإللياا و ألتماتف الين  سييقت الىيئو لألفامو ايتيمتاأو الين  عمم ةن ظ    
 -ةةتت ةياأو هن : 4 ا يال  واعو عًك  45 يضمم الما يات اإتيمتاأو  G 3.1يا الت يف تدات 

  ا يات  متفلتت العمتلو يالعمم اللئا .1

 عيما  ًا الما يات عًك   موعو  م المعتصدي المعيي  ققت ديلأتل يالمي  .و ألتلعمم يال تدفق عم اإ م 
 15ي بامو اليعتيد ياليبمأو اإةي تديو . ي يضمم هإله الما يات  المي اق   ي بامو العمم الايلأو  

 ا يال  ط.ن توافب اليوظأف   يعلةتت العمتلو ياإدافق   يال  و يالسل و المقبأو   ياليعًأم ياليافدب   
 ياليبو  ي كتةا الضيص   يالمستياق قدم اليتم يالميأق ةك اإتي .

  ا يات مالول اإفستد .2

 .يدا  عتصدي مالول اإفستد   يعًك موادث افيقتكتت مالول اإفستد   ياليطديات ةك  الافق   يئز عًك  اف
 ا يال  ط.ن توافب  متفلتت  11أ  ت  الم ً و عًك اليمي  أل الول اإفستد ي متفليقت . ي يضمم 

اإاضت    يالعمم الىياة   ياإليثمتف   يعام اليمددز   يال يدتت البالتقأو   يالمضتي تت ال متاأو   يعمتلو 
 ال ييي أي الالسيي   يالممتفلتت اإ بأو   يمالول المواابدم   ياليالدأم   ي صتيف مالول اإفستد .

  ا يات الم يم  .3

 ا يات  ط.ن توافب الم يم   10 يعًا ألياتف الىيئو عًك الم يم    يالم يمعتت الم ًأو. ي يضمم 
 ت  ب  اإميكتف   ي اف ا يثت  الىيئو لًالوافدم ياليىيدعتت .الم ًن   يالضستد   يالسأتلو العت و   يإتياةا

  ا يات  سةولأو المبيج .4

 يعًا هإله الما يات ألتلمبي تت ياليا تت الين  ااي  ياديال   ت يال عًك أ  ت  الم ً و أل ضو عت و   
 ا يات  ط.ن توافب   و العمدم يلل يإل   ي ً التت  9يعًك المسيقًكدم أل ضو ةت و . ي يضمم 

ا يثت  الىيئو  عًو تت ي ف المبي تت ياليا تت   ياإ  تإت اليسودعأو   ية و أو العملة   ي اف 
 لًالوافدم ياليىيدعتت الميعًالو قيوةدي المبي تت ياليا تت . 

 منافع ومزايا التقرير عن اإلستدامة. 6-3

اد ا يت  الىيئتت لالياف اية تى عم  عًو تت ايلياا و  يفإل  يد أف ةياف يصود  م ةل   التففو     
اليكتلأف يالمبتة  المي  .و ألتلالياف. يعًك الي م  م   مم الىيئو لًعاصا  م اليكتلأف لواة  ًا الين  ي    
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 تت   اإ أد ا يت  الىيئتت لالياف أل عااد ي  قدز المعًو تت   أي الين  ي    قبىي ي و دم  ًا المعًو 
اية تى عم  ًا المعًو تت صب    م ادفاكقت   الدا العاصا  م المبتة  يالمزايت  م هإلا اية تى يالين  ضول 
اليكتلأف المي  .و ألإل . يةا فتةش العاصا  م الافالتت المبتة  يالمزايت الميوةعو  م اة تى الىيئتت عم 

ا و أليألعتدهت الثلاو   أي المي  .و ألتية تى عم المعًو تت اليدةأو أي المعًو تت المي  .و ألتيليا
 -اإتيمتاأو. يدمصم  ًيأ  أهم  ًا المزايت يالمبتة  ةك ام ك:

  سدم  وفق الىيئو ةك الم يم  ألمت صادف الك ادتدق الميأعتت   ي  الدا  زايت  بتةسأو   ي  سدم  .1
 Albu et al. ,2011 ; Ortas et al., 2015; Crowther ,2002; Iyer and  ( اإداة المتلن

Lulseged , 2013 ; Gallego-Álvarez and Quina-Custodio , 2016  ( 

ا ضتة الىياأو عًك أفى.و ي بي تت يةا تت الىيئو   ي  سدم لمعيقت  م ةل  اظقتفهت ئىيئو  .2
  ( , Iyer and Lulseged   سةولو  اصي ألصضتةق العمًأتت اليت و ألتلالضتيت اليدةأو ياإتيمتاأو

2013; Ortas et al. ,2015 .) 

  سدم علةو الىيئو ألي  ت  الم تل  اليئأسددم ألمت يسم  لقت ألتلو و  الك  وافد  تلأو تاصاق ةا  .3
 كود  ات  كًضو أةم ةت و  م المسيثميدم المقيمدم ألتلالضتيت اليدةأو ياإتيمتاأو   ئمت  ادف الك 

 . Albu et al., 2011 ; Ortas et al. ,    (2015 (لقولو الو و  لًمالي دم يرأب الميتاي  م ةل  

  سم الي بأف اإئيمتفك لًىيئو ألمت يستهم ةك ف تى الىيئو  تلأتل يدستعاهت أيضت ةك تإل  فؤيس  .4
 (.(KPMG , 2008اإ وا  اودًو اإتم 

ادتدق االو عتيف الالضتئأو   ي اي يثت  لًالواعا ياليىيدعتت ال صو أو   ي م ام   بب العاصا  م الا .5
ال قتت ال صو أو ألتلىيئو ألمت صبعصص عًك   الدا العاصا  م المبتة   ثم   الدا يةوفات  يديأو   

 Ortas et al. , 2015; Iyer and Lulseged).    ي الًدم الضطوط الالتفوفأو ألىيد ةواعا عمم الىيئو

, 2013)  

 ( ; Kolk , 2010 ام   سدم   اااأو الىيئوادتدق الىضتاأو يالمستةلو داةم الىيئو ي م  .6

Herzig and Schaltegger , 2011Dima, 2013 ;  -Mbekomize and Wally) 

 هعييي  عًو تت ايلياا و عب يال التلأتل لي ًدم اإداة المتلن لًىيئتت فايال مد اية تى المتلن ةال   .7
ئو. ئمت صهباي الك اية تى اليدةن إ يهاقي تمأ  الميتاي ياإليزا تت المي  .و قبىتط الىي 

 يايتيمتعن ي ت صي    ألإل  م   اصا لًميتاي اليدةأو ياإتيمتاأو ئما يات لماف ةوق موئمو الىيئتت.

( Li et.al, 2011) 
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 (                       صادي اية تى عم المعًو تت اليدةأو ياإتيمتاأو الك   سدم تودق اليالتفدي المتلأو .8
Jennifer Ho and Taylor, 2007.) 

 وةدي   موعو  م الما يات اليدةأو ياإتيمتاأو الين  ستعا الىيئتت داةًأتل يةتفتأتل . ةمم المباوف  .9
الااةًن  ستعا  ًا الما يات عًك موئمو الىيئتت   يإدافق الموافد . ي م المباوف اليتفتن   وةي 

ا  اليتفتأو  م ةقم العلةتت الميااةًو قدم اإداة هإله الما يات ااتفال يمصم الم ًًدم المتلددم ياماي 
 . ( (Lodhia and Martin, 2014اليدةن يايتيمتعن يايةي تدي 

  سدم افيتتأو العت ًدم  م ةل  ادتدق الااةعأو يإفيضتس  عاإت اليطدب عم العمم   يإفيضتس  .10
 ( . Albu et al. ,2011)  ; Crowther, 2002  عا  دياد العت ًدم 

 . (Kolk, 2010) سقدم  .يدا اإلييا أ أو اليدةأو يادتدق الوعن ألتلالضتيت اليدةأو عيي أةستم الىيئو  .11

 يرأب  كتلأف اليىطدم المسياليًأو المي  .و ألتل.تةو يالمواد يالوةر الضتئ    يئإللا  يرأب  .12
 دزق  كتلأرأو عم اإليزا تت المسياليًأو  م ةل   وة  اليىيدعتت المسياليًأو يلتليتلك يصود لًىيئو 

 .  (Crowther, 2002; Albu et al. , 2011) المبتةسدم

يئإللا   .ودي ألتلدب يايل الياا و لًعمًأتت اليىطدًأو ألمت صادف الك دةو  الىيئو ملوال تاصاق    .13
   سدم العلةتت    الموفدصم يالعملة ألمت صادف الك  يرأب  كتلأف اليىطدم يادتدق الميأعتت

Crowther , 2002) .) 

 العاصا  م المزايت يالمبتة  ادفاج الىيئو  مم الىيئتت المسةولو قدةأتل ألمت يهمصبقت  م ال  و  عًك .14

Iyer and Lulseged ,2013) ) . 

 Herzig and  ( هيلم  عًو تت ايلياا و ا تفات تداق م  ت  الم تل  عم اإداة الكًن لًىيئو  .15

Schaltegger ,2011 .) 

 

 

 المستدامة في المملكة العربية السعودية.التنمية  6-4

 ي بود  اليبمأو عمًأو ةك اليتص الال.ت  ديف دعم ةك السعوديو العيلأو لًممًكو ال تلن اليوتإل صيمثم
 ديفال  اليت و امعمت   الستت ي ييًف الىيئتت عًك أد يا  تل  أ    يةا.  الالو ن الاةم   تدف

 أعمتلقت لممتفلو الم ت يق ي دي الم ت يق اإاتف أد عًك الييكدا ةل   م   المسياا و اليبمأو   الدا ةك أكيي
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 يأد   الم يم  ةك ياإةياد يالموافد اليدةو عًك اي تقأو آاتف  ات ايةي تدي البىتط   تإت  ييًف ةك
 مًو  الك اليو م ةك الموافد  م ي ديهت ي .يأالت قت ياإكيىتةتت المعتف   م ف داهت اليياام أل  صتفقت
 ( . 2012   الىودمتد)  السعودي اإةي تد صواتققت الين ياإتيمتاأو اليدةأو الي ايتت ل عب

 اليبمأو   الدا ف و الم تدفات  م ألتلعاصا اإةديق السبوات ةك السعوديو العيلأو الممًكو ةت ر يةا
 لمستعاق الوابن اليبتةسأو  يئز أل فىتة للليثمتف العت و القدةو ةت ر   2006 عتم ةضك.  المسياا و
 ال.يل  اةضم يإةيياى   اتيمتاأتل  المسةولو الممتفلتت ةل   م اليبتةسأو ةافا قت   سدم ةك الىيئتت

 ةت ر   2008 عتم يةك( .  2012   الىودمتد)  المسياا و اليبمأو   الا أل.يدالو امعمت  لممتفلتت
  ا ي قيا دم اليديدو ةتلا المًا  السو    ألتليعتيد  Accountability ي السو للليثمتف العت و القدةو

 ي عتصدي ي  تدفات لممتفلتت الىيئتت  يبن  اف يعأص يالإلي  (  2014   الاليفك)  المسةولو اليبتةسأو
  .يا يالين   الما ي لي بأف يةالت  يئتت الث إةضم تتئزق  ب  يديم.  ةدقت  عمم الين اليدةو   سم
 اإتيمتاأو البوامن  م المسياا و اليبمأو دعم ةن ةعتلأو امكثي الييا ج ي ييبك   الممتفلتت أةضم

 . ياليدةأو ياإةي تديو

 يممتيو للف تد العت و لًقدةو  تألعو يئتلو يهن   المسياا و اليبمأو لىةود  المستعاق الوئتلو افىتة  م كمت
   الداي   اليميافديقت ي متد ي عزدزهت اليدةو يممتيو   اليبمودو امفى.و قدم اليواةا عًك ي يئز   اليدةو

  م المسياا و اليبمأو  ي.ً تت يلدم تقو  م المي ادق ي دي المي ادق ال.يأعأو الموافد  وةي قدم اإفس تم
   ةعت  ألىصم ياليدةأو ياإتيمتاأو اإةي تديو الثلاو المسياا و اليبمأو أفئتد د ج   الا ئمت   أةيف  تقو
 المسياليم متأت  صيسبك ميك ققت ايةل  ديد  ال تلن ال دم ققت صبعم ئن ي بمديقت لقت ام ثم اإليطل    

 . ( اليدةو يممتيو للف تد العت و القدةو)  أيضتل   بقت اإليضتدق

 الييفت ج هإلا يدهبضإل. المسياا و ياليبمأو اليدةأو لًيواأو الوابن الييفت ج أل عااد أيضتل  الممًكو ةت ر كمت
 قيفت ج  ثم الايلأو يالمبامتت ألتلممًكو  امهًأو يال معأتت   ال صو أو ال قتت  م عاد    ألتلمىتفئو

 ئتةو لًيبضدإل ال طياةن الب.تل يدىمم. اليتص الال.ت  ي الستت  UNDP  ايفمتئأو لًييا ج المي اق ام م
 ألتلالضتيت اليدةن الوعن يفة  فىي الك الال دي الماف عًك الييفت ج يدقا  .السعوديو العيلأو الممًكو  بتاا
 يل دافق اليدةأو المىصلت ل م  هييإل الين يلتيتياةات ألتليبمأو اليدةو يلعلةو   يالايلأو يايةًأمأو الم ًأو

 لي.يدا الاعوق    السعودي  الم يم   يائ  ئتةو يإهيمت تت أيلودتت لًم صي الن أل د  يفةتقيقت  اليدةو
 المي  .و ايي تقأو السًوئأتت  عزدز الك ال.ودم الماف عًك صقا  ئمت .ايي تقأو اليدةأو السًوئأتت
 الماليًو  لألتأت  اليدةن المسياليم ليبتة يابأتل  يات تل  أل ضيقت المسياا و اليبمأو لي الدا اليدةو عًك ألتلم تةاو

 ةوافدم لم أي  سايلديقت    ر  ال  الين اليدةأو يامفامو يالًوائ  الالوافدم ليضعدم ال صو أو ال قتت يإ ياك
 ال صو و قيفت ج يالمعًو تت اإ  تإت ياافق – الوابأو اليواألو)  اليدةو يممتيو تودق لضمتد تاصاق

 . ( اإلكيييفأو



 - 332 - 

 قيباأم المسيايمو لً ًو   مصدم    ألتلىياكو   المتلأو السول  يهدةو السعوديو الطي    ًص ةتم كمت
 2014 عتم اقيدم 17 – 16  م الضييق ةك اليدتس  اصبو ةك الىيئتت يلياا و امي  الايلن الما مي
 .الم ت  هإلا ةن يديلددم   ًددم ي يي  دم ةيياة ألمىتفئو

 ف و يال قود ايلقت تت  م العاصا(  2019 – 2015)  لًممًكو العت يق اليبمأو ة.و  ضمبر يةا
   ي وظضدقت الايلو أتقزق يإفيتتأو ئضتةق يفة    المالسن اإ لى  عزدز  م المسياا و اليبمأو   الدا

 الممًكو ةن اإةي تدي اليبو  ي عمدا   الضستد ي صتة و البزاهو يممتيو   يالىضتاأو المستةلو   تدئ ي يلأخ
 يفة    يالايلن اليًأ ن ياليعتيد    يالميول.و ال طديق المىتفد  يدعم   المعيةو   يم  الك يالي و   

 الي.و  سعك ئمت.  اليدةو يممتيو   الياا يقت ي متد     تدفهت ي بود    ال.يأعأو فدلًموا المضتةو العأمو
 ياليا تت السً  ي واتقو   الممًكو اةي تد عًك السًيأو ي ياديا قت المبتةأو اليطديات  يتاي  م ال ا الك
 (. 2014   المييفن)  اليدةو عًك لًيأو افعصتلتت الك  اايلقت أي افيتتقت صادي الين

 العاصا 2030 لًممًكو المسياليًأو اليؤدو  ضمبر المسياا و اليبمأو   الدا ف و الممًكو ليوتقتت يا ياادال 
 العأمو ي  الدا   الاةم   تدف  بود  ةل   م ي لا   اليييي  ألعا  ت لميمًو اإةي تديو اليطديات  م

 عام يضمم ألمت لًممًكو ال طياةن الموة  يإليثمتف   ال صو أو ألتلوماات امداة ئضتةق ي  سدم   المضتةو
 العأش ةك الالتد و اإتأت  ما صاعم ألمت البض  ألعتف ةك اليالً تت    اإةي تديو لًقزات اإةي تد  عيس
 .  المسياا و اليبمأو إهاا    عأالتل 

 ا ااف ققت يالمبوط الالتفوفددم لًم تليدم السعوديو القدةو  ه اف ةًم الم تلين اية تى  سيوف  عًك أ ت
 ئمت. المسياا و اليبمأو عم اية تى ئأرأو  و     تليأو  عتصدي أف ألتلممًكو يالمياتعو الم تل و  عتصدي

 اليت و ياية تمتت المتلأو اليالتفدي ي يتألعو الىيئتت ادفاج عمًأو  باأم ققت يالمبوط المت  لول  هدةو  أد
 المافتو الىيئتت اة تى ئأرأو  بام ةواعا أي اف تدات أيو   اف لم المت  لول  ةك المافتو ألتلىيئتت

 المسةولأو ميك أي المسياا و اليبمأو عم اية تى أد ئمت.  المسياا و اليبمأو عم المتلأو اإيفال ألسول 
 الىيئتت  هًزم ةواعا أي  ىيدعتت أيو  وتا إ مد  اةيأتفدتل  اة تمتل  اإد ميك صزا  إ لًىيئتت اإتيمتاأو
 .عبقت ألتية تى

 الدراسات التي تناولت مدى افصاح الشركات عن التنمية المستدامة 6-5

 بتي  العاصا  م الافالتت الستألالو  اف ي  يوف اة تى الىيئتت عم ايلياا و . ي م الملمظ أد     
ي اإةم  الا تل. أ ًب  ًا الافالتت ةا اهتيدر ةك الاي  الميالا و يالالًدم  بقت ةا اتيف ةك الاي  البت أو أ

 يلو  فسيعيس أل وف  وتزق أهم  ًا الافالتت .
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عًك أما توافب ايلياا و أإ يهو ال تفب اليدةن    Holland and Foo (2003) ةالا فئزت دفالو
مد  هاةر الك  التففو  متفلتت الياليدي اليدةن قدم الىيئتت ةك الوإيتت المي اق اإ يدصأو يليد.تفأت. ي م 

 -الم يوف لًيالتفدي اليدةأو لعدبو  م الىيئتت ةك الايليدم  و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو :ةل    ًدم 

 الوم الىيئتت الييد.تفأو قبىي  التفدي قدةأو  سيالًو   أي قيي أ  تزة  م الياليدي المتلن  .1
ةك لإلة تى اليدةن أل وفق أكيي  م الىيئتت اإ يدصأو عًك الي م  م أد اليىيدعتت اليدةأو 

 أ يدصت أكثي  بقت ةن قيد.تفأت.

صوتا اةيل  قدم الىيئتت ةك الايليدم ةك  صتد اية تى عم المعًو تت اليدةأو . ةضك مدم أفإل  .2
صيم اية تى ةك قيد.تفأت ةك ةسم  سيالم  م الياليدي المتلن   ف ا أفإل ةك أ يدصت صيم اية تى ةك 

 ةسم   ًدم ي بتةىتت   ًص اإدافق .

قدم الىيئتت ةك الايليدم اأمت يي  العبت ي الين صيم الييئدز عًدقت أل وفق ئيديق   صوتا اةيل   .3
ا  ف ا أد الىيئتت اإ يدصأو  يئز أل وفق أكيي  م الىيئتت الييد.تفأو عًك اية تى عم 
الي.ي ياليعودضتت اليدةأو . يدمصم افتت   لا الك ادتدق يةوق اليىيدعتت اليدةأو ةك الوإيتت 

 إ يدصأو  التففو قييد.تفأت .المي اق ا

ةالا هاةر الك   ًدم المعًو تت اليدةأو ياإتيمتاأو ياإةي تديو  Gallego (2006أ ت دفالو )     
ةك اية تى عم  GRIالمهض   عبقت ةك  التفدي ايلياا و ةك ال تفأت   ي اف اليياام الىيئتت لما يات 

ي ايلياا و ي التفدي المسةولأو اإتيمتاأو لعدبو  م ايلياا و. ي م ةل  اتياة   ًدم   يوف ليالتفد
 و ًر الافالو  2003ي  2002الىيئتت الكييف يالين  بيمن الك ة.تعتت  بتاأو  ييًضو ةل  عت ن 

 -الك  ت صًن :

هبتك   سم ةك اية تى عم  ا يات ايلياا و أل ضو عت و   يةت و الما يات اإتيمتاأو  .1
 افالتت الستألالو .ياليدةأو  التففو قبيتئج ال

 عييي الما يات اإةي تديو امكثي اة تمتل هن  ًا الميعًالو ألتلعملة   ةك مدم أد الما يات  .2
 امةم اة تمتل  يعًا ألتإاتف اإةي تديو  دي الم ت يق .

هبتك  ضتيت ئيدي قدم الىيئتت اأمت يي  اية تى عم الما يات اليدةأو يةالتل لال.ت  ال بتعو  .3
أإل الىيئو . ةتلما يات المي  .و ألتليبو  اليدولوتن يالضتةا ياإف عتاتت هن اإكثي الإلي  بيمن ال

اة تمتل ةك  يئتت ال.تةو يالمأته   ةك مدم أفقت  دي  وتودق ةك  يئتت الال.ت  المتلن 
 ياليي دم.
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ام  عييي الما يات اإتيمتاأو اإكثي اة تمتل هن  ًا الين  ي    ألتلعمتلو يمالول اإفستد  ثم ع .4
اليمددز قدم العمت  ألسيب ال بص أي العيل   يعمم اإاضت  ديد السم الالتفوفن   يميدو  كودم 

 فالتألتت أي تمعأتت عمتلأو .

 يئتت ةك اليي طت   5ة    التفدي ايلياا و    Roberts and Koeplin (2007)ي بتيلر دفالو     
 ًا الالوائم عًك الموة  اإلكيييفن اليتص   يفىيت  GRIةت ر أل عااد  التفدي الياا و يةالت يف تدات 

. ي م ةل    ًدم الم يوف ليالتفدي ايلياا و  و ًر  2005ةل  لبو  GRIألتلم تدفق العتلمأو لًياليدي 
الافالو الك أد الىيئتت   م الافالو  الوم ألتية تى عم الما يات اليدةأو ياإتيمتاأو أل وفق أكيي  م 

 الما يات اإةي تديو.

 Jennifer Ho andةتم  يالدأم اية تى عم ايلياا و ةك ئم  م الوإيتت المي اق اإ يدصأو يالأتألتديل    

Taylor (2007) ض   ي الدأم المعًو تت الميعًالو ألتمألعتد اإةي تديو ياإتيمتاأو ياليدةأو المض   عبقت أل
ايلياا و ) الياليدي الثلاك ( ةك متلو لواة ةك اليالتفدي المتلأو لًىيئتت   أي ةك  يةالت قت   أي ةك  التفدي 

 -ا ااف  اليدي  سيالم. يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن :

يهعييي اية تى عم ايلياا و أل ضو عت و ةك الأتألتد أكيي  بإل ةن الوإيتت المي اق اإ يدصأو.  .1
الك عام يتود يل تياة  التففو عًك  سيوف ئم ألهعا  م امألعتد الثلاو لإللياا و    و ًر الافالو 

اةيلةتت اأمت يي  الما يات اإةي تديو . أ ت ألتلبس و لًما يات اليدةأو ياإتيمتاأو ة د دفتو 
 اية تى  ةك الىيئتت الأتألتفأو ئتفر أكيي  م الىيئتت اإ يدصأو.

كتد  سيوف اية تى عم الما يات اإةي تديو أل ضو عت و أكيي  م اية تى عم الما يات  .2
 تيمتاأو.اليدةأو ياإ

عًك ة    التفدي ايلياا و ةك الىيئتت املمتفأو  م ةل    ًدم  Quick (2008)يفئزت دفالو     
يةالتل  2003الك لبو  2000 يئو ألمتفأإل ةل  الضييق  م لبو  26الم يوف ليالتفدي ايلياا و لعاد 

لياا و ألمعاإت  ي ضعو . . يةا  و ًر الافالو الك أد الىيئتت  الوم ألتية تى عم اي GRIيف تدات 
كمت  الوم الىيئتت   م الافالو ألتية تى عم الما يات اليدةأو ياإتيمتاأو أل وفق أكيي  م الما يات 
اإةي تديو. يةا أفتعر الافالو ليب افيضتس اية تى عم الما يات ايةي تديو الك أد أ ًب  ًا 

ليتلك إ  قيم الىيئتت قيضمدم  التفدي ايلياا و الما يات صيم اية تى عبقت ةك اليالتفدي المتلأو   يلت
لًما يات اإةي تديو . ا  أفقت  عييي أد اية تى عم الما يات اإةي تديو هو  كياف لمت صيم اية تى 

 عبإل ةك اليالتفدي المتلأو

 هاةر الك  الدأم  اف اية تى اليدةن يايتيمتعن ةكةالا  Ismail and Ibrahim (2008)أ ت دفالو     
 يئو  بيمن لًال.ت   60اليالتفدي المتلأو لًىيئتت ال بتاأو ياليا أو ةك اإفدد. ي م ةل  عدبو  م 
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 م الىيئتت   م الافالو  % 85ال بتعن ياليا ن   يل ليياام   ًدم الم يوف  و ًر الافالو الك أد 
فب المي  .و ألتلموافد  الوم ألتية تى اليدةن يايتيمتعن أل وفق أي أليةيف . ئمت أد اية تى عم ال وا

 ال ىيدو هو اإكثي اة تمتل   ةك مدم اد الالضتيت اليدةأو هن اإةم اة تمتل.

 الدأم الما يات المض   عبقت ةك  التفدي  Skouloudis and Evangelinos (2009) ي بتيلر دفالو     
  يئو    و ًر 17دبو  م ايلياا و ةك الدوفتد . ي م ةل  ة   اليالتفدي المتلأو ي التفدي ايلياا و لع

الافالو الك أد أكثي الما يات ايةي تديو المض   عبقت ئتد  تةك الميأعتت يالمىييدتت   يالييا ب. ئمت 
 ضمبر اليالتفدي اليييعتت يالمستهمتت اليديدو الين ةت ر ققت الىيئتت ةل  ةييق الياليدي. أ ت الما يات 

المأته يال.تةو ياإف عتاتت   يال قود الميإليلو لي سدم ئضتةق اليدةأو اإكثي اة تمتل   ةكتفر اليقلك 
اليقلك ال.تةو. يعًك الي م  م أد الافالو لم  و   الما يات اإتيمتاأو اإكثي اة تمتل اإ أفقت 
أي  ر أد المالتصأص المي  .و ألتإ م يالسل و   ي  سدم  قتفات العت ًدم   يالمزايت الين ي  م عًدقت 

 أليل   ًا الم ادق ةتفوفتل صيم الياليدي عبقت أل وفق ئيديق ةك  التفدي ايلياا و ةك الدوفتد.العت ًود 

الك ة    اف اية تى عم أألعتد ايلياا و الثلاو  Perez  and Sanchez (2009)يهاةر دفالو     
ةك  يئتت اليعاصم اليائاق مو  العتلم        اصا أي امألعتد هو امكثي  .وفال ةك اية تى . يلي الدا  لا 

الك لبو  2001 يئتت  عاصم مو  العتلم ةل  الضييق  م لبو  4 م ة    التفدي ايلياا و مكيي 
لو الك أد ال عا ايتيمتعن هو امكثي  .وفا ةك اية تى   صًأإل ال عا اليدةن   . يةا  و ًر الافا2006

ام ايةي تدي. ئمت أ تفت الافالو الك أد  التفدي ايلياا و ةا أ   ر أكثي ي ومتل يعمالتل ي ضتاأو عًك 
صم الي م  م   تصم فم   .وف اية تى قدم الىيئتت فايال يةيل   وتقتت أ  ت  الم تل    ي  ت

 الموافد المتلأو لًىيئتت ةضلل عم اةيل  ةييات الىيئتت اأمت يي  اية تى  دي المتلن .

عًك ة    التفدي ايلياا و لًىيئتت الكبايو   مد   Davis and Searcy (2010) يفئزت دفالو    
 يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن  2009 اليدي الياا و عم لبو  89 م اتياة   ًدم   يوف لعاد 

 

أد أ ًب الىيئتت الين  ه اف  التفدي الياا و هن  ًا الىيئتت الين  بيمن الك ة.ت  ال.تةو  .1
 لالواعا  باأمأو  تف و. ياليعاصم يالال.ت  المتلن فايا إفقت  يض 

إ صوتا فم  اتقر ليالتفدي ايلياا و   مد  صوتا  ضتيت قدم الىيئتت ةك م م الياليدي. ئمت أد  .2
عادال ةًدلل  م الىيئتت هو الإلي صا ج اية تى عم ايلياا و  مم اليالتفدي المتلأو   ةك مدم 

 أد أ ًب الىيئتت  الوم أل عااد  التفدي الياا و  سيالًو.

 عاد ةًدم  م الىيئتت الين   اد الضةتت المسيقاةو  م  التفدي ايلياا و.صوتا  .3
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صوتا عاد ةًدم فسيأتل  م الىيئتت الين   تدل عًك  التفدي ايلياا و  م   ًص اإدافق. يئإللا  .4
لم صو   أ ًب الىيئتت ديف ايدافق العًأت ةك الياليدي عم ايلياا و   يعم  اف اهيمتم اإدافق 

 ت ايلياا و .العًأت ألالضتي

لم  ىي أ ًب  التفدي ايلياا و الك الييا أ أو الىيئتت اأمت يي  ادافق لللم اليوفدا   يإ الن  .5
 فل   التفدي ايلياا و ألتلسأتلو العت و لًايلو.

صوتا عاد ةًدم  م الىيئتت الين  م  ياتعو  التفدي ايلياا و اليت و ققت   يالي الا  بقت  م  .6
  يأد أ ًب  م  م  ياتعو  التفديه ئتد  م ةل   صت ب المياتعو  ةل  اي  ةتفتن  سيالم

 اليت و.

 أد أ ًب اليالتفدي ةا يةيت آلأتت لًمسييا دم ليالايم  طايو عصسأو عم  التفدي ايلياا و. .7

اةر الك  الدأم  التفدي ايلياا و ةك اليبوك الي تفدو ةك ةالا ه Khan et al. (2011) أ ت دفالو    
. ي م ةل    ًدم الم يوف لًيالتفدي المتلأو لعدبو  م أكيي اليبوك GRIاف تدات  قب لديش ةك  وة

   و ًر الافالو الك أد المعًو تت  2009ي 2008المس ًو ةك قوف و دئت لليفال المتلأو ةل  لبيك 
العمت   الميعًالو ألتل عا ايتيمتعن هن اإكثي اة تمتل   ام المعًو تت الميعًالو ألتلعمم اللئا ي متفلتت

يالالضتيت اليدةأو. أ ت المعًو تت الميعًالو أل الول اإفستد ي سةولأو المبيج ةقن اإةم اة تمتل    فاف قت ةك 
 ة.ت  اليبوك الي تفدو ةك قب لديش .

أل تياة   ًدم   Li et al. (2011) دفالوةك   ت  الطتألتت   ةت ر يليالدأم اية تى عم ايلياا و     
 يئو  مثم أكيي الىيئتت ةك العتلم ةك   ت  الطتألتت   ي  اف  التفدي  66  يوف ليالتفدي عدبو  م 

الياا و أي  سةولأو اتيمتاأو  سيالًو   أي  الوم أل  ااف  التفدي  يكت ًو. يةا  و ًر الافالو الك أد 
ات اإتيمتاأو يالمي  .و أل الول اإفستد الما يات اإةي تديو ياليدةأو هن اإكثي اة تمتل   أ ت الما ي 

 ي سةولأو المبيج هن اإةم اة تمتل.

  ًدم ا  تهتت الىيئتت ةك دي  اليً.دا       Gurvitsh  and  Sidorova  (2012)دفالو  ي بتيلر    
تعتت  يئو  بيمن الك ة. 34) اليوفأت   إ رأت   لديوافأت ( ةك الياليدي عم ايلياا و  م ةل  عدبو  م 

 بتاأو  ييًضو. يةا  م اتياة   ًدم   يوف ليالتفدي ايلياا و أي  التفدي المسةولأو اإتيمتاأو ياليالتفدي 
. ي و ًر الافالو الك أد هبتك   تصبتل قدم  يئتت العدبو  2011الك لبو  2007المتلأو عم الضييق  م لبو 

يهض   ةك الالوائم المتلأو عم أيو  عًو تت  ةك ئأرأو اية تى عم  عًو تت ايلياا و . ا عب الىيئتت لم
قدةأو أي اتيمتاأو يلكبقت أة  ر عم  ًا المعًو تت ةك  اليدي  سيالم ااًا عًأإل  اليدي الياا و أي  اليدي 
 سةولأو اتيمتاأو. يهبتك  يئتت أةيف أ افت  التفدي  سيالًو ألتإ تةو الك  ضمدم اليالتفدي المتلأو 

اا و لواة ةك ةسم  سيالم يه.ًا عًأإل المسةولأو اإتيمتاأو أي ايلياا و   ل عب المعًو تت اليت و ألتيلي
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أي  ضمدم  ًا المعًو تت ةك  اليدي   ًص اإدافق. ي م الملمظ أد الىيئتت  هضضم اية تى عم  ًا 
المعًو تت ةك ةسم  سيالم فايال مد الم يوف المعًو ت ن ةك متلو اية تى ةن ةسم  سيالم يصود أكيي   

  عم لقولو الو و  لًمعًو تت .ةضلل 

 الدأم اية تى عم ايلياا و ةك عاق دي   Michelon and Parbonetti (2012)ئمت  بتيلر دفالو     
مو  العتلم. يل تياة   ًدم   يوف لًيالتفدي المتلأو   ي التفدي ايلياا و   ي التفدي المسةولأو اإتيمتاأو لعدبو 

 ن أد اية تى عم ال وافب المتلأو ئتد أكثي  م اية تى عم ال وافب م الىيئتت    و ًر الافالو ال
اليدةأو ياإتيمتاأو. ئمت أد أ ًب الىيئتت يالوم ألتية تى عم المعًو تت المي  .و ألتيلياا و  م ةل  

صم اليالتفدي المتلأو السبودو   يأد عادال ةًدلل هو الإلي يالوم ألتية تى  م ةل   التفدي  سيالًو لواة ةك  
  التفدي الياا و أي  التفدي  سةولأو اتيمتاأو.

 Roca and Searcy يلي ًدم ي الدأم الما يات المض   عبقت ةك  التفدي ايلياا و ةك ئباا  ةتم    

. يةا  و ًر  2008 اليدي الياا و لىيئتت ئبايو عم لبو  94  ًدم   يوف لعدبو  م  أل تياة (2012)
الوم ألتية تى عم عاد ئيدي  م  ا يات ايلياا و   يأد موالن ف ف الافالو الك أد الىيئتت الكبايو  

  ئمت أد هبتك  ضتي تل قدم الال.تعتت ال بتاأو  GRIالىيئتت ةك العدبو يالوم ألتية تى يةالتل لما يات 
المييًضو اأمت يي  الما يات المض   عبقت ةك ئم ألهعا  م اإألعتد الثلاو لللياا و   يأد الما يات 

و ألتلميأعتت يالمبتة  هن امكثي اة تمتل قدم الما يات اإةي تديو   ةك مدم أد الما يات المي  .و المي  .
ألتلمأته يال.تةو ئتفر هن امكثي اة تمتل قدم الما يات اليدةأو . ياأمت يي  الما يات اإتيمتاأو   ة د 

إكثي اة تمتل   ي لا عًك الي م الما يات المي  .و ألتليييعتت ي متفلتت اليوظأف ي التعا العت ًدم هن ا
 م اةيل  المسمأتت اأمت قدم الىيئتت. ئمت  و ًر الافالو الك اةيل  الما يات قدم الىيئتت يةالت 
لىصم  اية تى ي ت ا ا ئتد ةك  صم  اليدي الياا و   أي  اليدي  سةولأو اتيمتاأو . ةمثلل ةك متلو  التفدي 

امكيي عًك  ا يات ال عا ايتيمتعن عًك مست  ال عاصم ايةي تدي المسةولأو اإتيمتاأو يصود الييئدز 
 ياليدةن .

اأتس تودق اية تى عم ايلياا و قدم اليبوك ةك  تلدزدت   et al. ( 2013 ) Harunياليقاةر دفالو     
 3.1لًياليديةك  وة الم تدفق العتلمأو قبكتل ةك  تلدزدت  15 م ةل    ًدم   يوف  التفدي ايلياا و لعاد 

G:يةا  و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو .- 

 الوم تمأ  اليبوك ةن عدبو الافالو ألتية تى عم ألعب أ صت   عًو تت ايلياا و أل وف  يضتي و    .1
يإد لومظ أد اية تى أل ضو عت و ئتد   ايدال. يةا أفتعر الافالو افيضتس  عا  اية تى عم 

تل اةيأتفدتل   ةضلل عم  وة  اليبوك أليد اية تى عم ايلياا و ةا إ ايلياا و الك أفإل إصزا  اة تم
 ي الا لقت أيو  صتلب .
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صهيئز اية تى أل وفق ئيديق عًك المعًو تت الميعًالو ألممتفلتت العمتلو   أ ت اية تى عم  .2
 المعًو تت الميعًالو أل الول اإفستد ةكتد   ايدال لًطتيو.

عًك  الدأم  اف تودق  عًو تت  التفدي   and Valor  (2013)De la Cuestaيفئزت دفالو      
ايلياا و  يمثًو ةك  عًو تت اإداة اليدةن يايتيمتعن يال وئمو لًىيئتت المافتو ةك قوف و اإيفال 
المتلأو ةك ال تفأت . ا   م اتياة   ًدم   يوف ليالتفدي ايلياا و أي  التفدي المسةولأو اإتيمتاأو ألتإ تةو 

. يةا  IBEX-35لعدبو  م الىيئتت اإل تفأو الكييف المافتو ةك  ا ي  2008المتلأو لسبو  لًالوائم
 - و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو :

هبتك   دز ةك اية تى   مد  يالوم أ ًب الىيئتت ةك العدبو ألتية تى عم ال وافب ايي تقأو  .1
الي م  م أد ال وافب ايي تقأو ةا  كود  دي    ايم تم عم اية تى عم ال وافب السًيأو   عًك 

 ات أهمأو م  ت  الم تل . ئمت أد الالضتيت ال ستلو  ثم مالول اإفستد يالضستد   يالعلةو    
السً.تت العت و هن اإةم اة تمتل. أ ت ال وافب اإةم مستلأو  ثم اليافدب المسيمي   يف ت 

تليتلك ة د ا صتفأو اإعيمتد عًك المعًو تت المض   العملة يالعت ًدم ةقن اإكثي اة تمتل   يل
 عبقت ئتد   ايدال .

 عييي المعًو تت المض   عبقت  دي ةتقًو لًمالتففو فايال إد هبتك  يئتت  عيما ةك اية تى عًك  .2
 ي يئتت اةيف  هض   عم عاد   ايد  م الما يات . GRIاف تدات 

يالمياتعو  م ِةيم اي  ةتفتن   أ ت ألتةن  هيض  ألعب الىيئتت  التفدي ايلياا و لًي الا  .3
 الىيئتت ةل  يض   التفدي ايلياا و لاصقت لًي الا يالمياتعو .

اد الىيئتت الين  بيمن الك ة.تعتت  ات  يتاي  ي ضعو  ثم الال.ت  المتلن   ية.ت  اإ  تإت  .4
 اي .لاصقت  سيودتت اة تى أعًك  التففو ألتلىيئتت الين  بيمن لال.تعتت  بيضضو الميت

يلمالتففو دفتو ي سيوف اية تى عم ايلياا و قدم الىيئتت الكييف ةك القبا يةك الوإيتت المي اق     
مالتففو  التفدي ايلياا و لعدبو  م الىيئتت ةك الايليدم ةل  أل Tuli (2013)اإ يدصأو   ةت ر دفالو 

 -الافالو الك  ت صًن :   يةا  و ًر GRIيةالتل يف تدات  2011الك عتم  2008الضييق  م عتم 

أد فس و الىيئتت الين  هض   عم ايلياا و ةك الوإيتت المي اق ام يدصأو ئتد أكيي  م فس و  .1
الىيئتت الين  هض   عم اإلياا و ةن القبا   اإ اد ئمأو يفواأو المعًو تت المض   عبقت 

ت ةك  التفدي اإلياا و ةك  التفدي ايلياا و لًىيئتت القبايو ئتد أكيي  م  ًا المض   عبق
 لًىيئتت ام يدصأو.
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أد ال عا اإةي تدي ئتد هو امعًك ةك دفتو اية تى عًك  سيوف الايليدم   صًأإل ال عا  .2
 اإتيمتعن ام اليدةن ةن الىيئتت القبايو   يال عا اليدةن ام اإتيمتعن ةك الىيئتت ام يدصأو.

لً تلب هو امعًك ةك دفتو اية تى ةك كتد ة.ت   بتعو اليي  أتت يامتزاة المتديو  .3
الىيئتت القبايو   ةك مدم أد ة.ت  الكأمتيدتت ئتد هو امعًك ةك الىيئتت ام يدصأو. يعًك 
الي م  م  ضتيت دفتو اية تى عم ايلياا و قدم الال.تعتت ال بتاأو ةك ئل الايليدم اإ أد 

  ًا اإةيلةتت لم  كم  عبودو.

الىيئتت الين  عمم ةك  اف اية تى اليدةن ياإتيمتعن ةك  ang (2013)Zh ي بتيلر دفالو   
ة.تعتت  بتاأو مستلو لًيدةو ةك ال دم   يهن ة.تعتت اليعاصم يالكقيلتة يالكأمتيدتت. يةا  م اتياة 

لعدبو  م  2010  ًدم   يوف لًيالتفدي المتلأو ي التفدي ايلياا و يالمسةولأو اإتيمتاأو عم لبو 
. يةا  و ًر الافالو الك أفإل عًك GRIالمافتو ةك قوف و  بطقتف ةك  وة اف تدات الىيئتت 

الي م  م أد اية تى اليدةن ةك الال.تعتت الثلاو ئتد  بيضضتل فسيأتل اإ اد ة.ت  اليعاصم ئتد هو 
ر اإعًك اة تمتل عم المعًو تت اليدةأو قدم الال.تعتت الثلاو   يأد أ ًب اية تمتت اليدةأو ئتف

 ي  .و ألتلما يات اليت و ألتل.تةو يالمواد اليتم . ياأمت يي  اية تى ايتيمتعن ةالا ئتد  بيضضتل 
فسيأتل ةك الال.تعتت الثلاو   يأد الىيئتت الين  بيمن لال.ت  الكقيلتة ئتفر هن اإعًك اة تمتل عم 

تاأو ئتفر  ي  .و المعًو تت اإتيمتاأو قدم الال.تعتت الثلاو   يأد أ ًب اية تمتت اإتيم
 ألتلما يات اليت و ألتلعت ًدم يلدةو العمم يمالول اإفستد .

 يئتت  بيمن  9 الدأم ي  ًدم  التفدي ايلياا و ةك  يئأت    et al. (2013)  Aktasئمت  بتيلر دفالو     
لافالو الك . يةا  و ًر اG 3.1لًال.ت   دي المتلن   يالين  م اعاادهت ةك  وة الم تدفق العتلمأو لًياليدي

  يأد اية تمتت اليت و ألتلالسم  GRIأد  التفدي الىيئتت   م الافالو  سيوةن ال ا اإدفك  م  ي.ً تت 
امي    يهن اية تمتت العت و عم ل م الىيئو   يئإللا اليت و ألتلالسم الثتفك يهن اية تمتت 

تلالسم الثتل  يهن اية تمتت المي  .و ألتلًو  اإدافق أل ضو عت و ئتفر أةضم  م اية تمتت اليت و أل
اليت و ألما يات ايلياا و. ئمت اي  ر الافالو أد هبتك  ضتي تل ئيديال قدم الىيئتت   م الافالو ةك 

 دفتو اية تى .

الك ة    اف تودق  عًو تت ايلياا و المض   عبقت ةك  Ching et al. ( 2013 )يهاةر دفالو     
 التفدي ايلياا و لعدبو  م الىيئتت الكييف المافتو ةك قوف و اإيفال المتلأو ةك اليياادم   مد   م اتياة 

) يهو  ا ي صيضمم    ISE يئو  افتو ألما ي 36لعاد  2011  ًدم   يوف ليالتفدي ايلياا و لسبو 
) يهو  ا ي صيضمم  NM يئو  افتو ألما ي 24 ت  ايلياا و ةك اليياادم ( ي أةضم الىيئتت ةك  

. GRIأعًك الىيئتت ةك  سيوف  متفلتت ال وئمو ةك اليياادم ( يةالت لل ااف الثتل  المعا  يف تدات 
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 يةا  م   بأف  ًا الىيئتت يةالتل لًال.تعتت اليئأسأو يهن الال.ت  المتلن   يالال.ت  ال بتعن   يالال.ت 
 -اليا ن   ية.ت  اليبأو الي يأو . يةا  و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو :

ئتفر امعًك اة تمتل أل وفق  عبودو  م الىيئتت المافتو  ISEأد الىيئتت المافتو ألما ي .1
 عًك  سيوف اإألعتد الثلاو لللياا و. NMألما ي 

ى ةك الىيئتت الين  بيمن عًك  سيوف الىيئتت ئصم ةك ئل الما يدم   ئتفر تودق اية ت .2
لال.ت  اليبأو اإلتلأو هن امعًك   صًدقت الال.ت  المتلن   ام ال بتعن   يأةديا الال.ت  اليا ن . 

 ي يسا  ًا البيأ و    تودق اية تى عًك  سيوف ئم  ا ي عًك ماه.

ًك هبتك  التف  ةك اية تى عم اإألعتد الثلاو عًك  سيوف الىيئتت ئصم. يلكم ألتلي ًدم ع .3
إ  وتا اةيلةتت  عبودو  ISE سيوف ئم  ا ي عًك ماه  و ًر الافالو الك أفإل داةم  ا ي 

ة د اية تى عم ال عا ايةي تدي  NMقدم اية تى عم اإألعتد الثلاو   يلكم داةم  ا ي 
 كتد هو اإكثي تودق  التففو ألتل عا ايتيمتعن ياليدةن .

أل ةي تف  اف اليزام الىيئتت ألتيف تدات يالما يات   al. ( 2014 )Ching etيةك دفالو  ىتققإل   ةتم     
ةك اية تى عم ايلياا و   ي لا  م ةل   التففو  ا يات ايلياا و المض   عبقت  GRIال تدفق عم 

) يهو   ISEةك   موعو  م الىيئتت المافتو ةك قوف و اإيفال المتلأو ةك اليياادم يالمافتو  ألما ي
ضم الىيئتت ةك   ت  ايلياا و ةك اليياادم ( يعدبو  م الىيئتت المافتو ألما ي  ا ي صيضمم أة
FTSE4Good  يهو  ا ي  تأل  ليوف و لباد (   يةا  م اتياة   ًدم   يوف ليالتفدي ايلياا و لسبو (

  يئو  بيمن لًما ي امي    ي ثًقت لًما ي الثتفك )  ضمبر  يئتت  م ا يدصت يالأتألتد 35لعاد  2011
يالممًكو المي اق يةيفست يالييالأت  م اةيأتفهم ةك  وة الواد البسين لًاي  يلًال.تعتت ال بتاأو الين 
 بيمن لقت الىيئتت ةك الما ي( . يةا  م   بأف الىيئتت ةك الما يدم عًك الال.تعتت اليئأسأو ئمت ةك 

 - ت صًن : . يةا  و ًر الافالو الك Ching et al. ( 2013 )دفالو 

هن امكثي اة تمتل عم  ا يات ايلياا و  م الىيئتت  ISEكتفر الىيئتت المافتو ألما ي  .1
اأمت يي  ال عاصم ايةي تدي يايتيمتعن      عام يتود  FTSE4Goodالمافتو ألما ي 

 اةيلةتت  عبودو قدم  سيوف اية تى لًىيئتت المالداق ةك الما يدم ألتلبس و لً عا اليدةن.

عًك  سيوف الىيئتت ئصم ةك ئل  ا يي اليوف يدم  ئتفر  ا يات ايلياا و المي  .و ألتل عا  .2
اإتيمتعن هن امكثي اة تمتل   صًدقت  ا يات ال عا اليدةن ام اإةي تدي. أ ت عًك  سيوف ئم 
 ا ي عًك ماه ةعًك الي م  م يتود اةيلةتت قدم  سيوف اية تى لما يات ايلياا و للألعتد 

 الثلاو داةم ئم  ا ي اإ أد هإله اإةيلةتت ئتفر  دي  عبودو. 
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عًك  سيوف الىيئتت ئصم ةك ئل  ا يي اليوف يدم ة د  سيوف اية تى عم ايلياا و ةك  .3
الىيئتت الين  بيمن لال.ت  اليبأو اإلتلأو ئتد هو اإعًك صًأإل الال.ت  ال بتعن ام المتلن   

أمت يي   ا يات ال عا اليدةن . أ ت عًك  سيوف ئم  ا ي عًك يأةديال الال.ت  اليا ن يةت و ا
 ماه ةًم   ا الافالو ةييل  عبودو قدم الال.تعتت اإفل . 

 متفلتت الياليدي عم ايلياا و ةك قولباا   ي لا  م ةل   الدأم   Habek((2014ياليقاةر دفالو     
م  اف تودق يفواأو المعًو تت المض   عبقت . يةا  م  الدأ 2011ة    التفدي ايلياا و ال تدفق ةك لبو 

 عأتف  يعًا ألماف  23 م ةل  ةتئمو  تدفق عم اماف الىيئتت اإليىتفدو ةك قولباا يالين  يضمم 
 -تودق الياليديعم ايلياا و يلأص أليداة ايلياا و . يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن :

 بقت ةال   % 19  يأد  GRIةالتل يف تدات  م  التفدي ايلياا و صيم اعاادهت ي  % 60أد موالن  .1
 هن الين صيم  ياتعيقت  م ةل  اي   سيالم.

  يوي  التفدي ايلياا و لًىيئتت ةك عدبو الافالو عًك   يد ليد ل عب المعًو تت ياإفةتم  .2
اليت و أليألعتد ايلياا و عم السبو ال تلأو      عام اميوائقت عًك  عًو تت  التففو عم  ت  م 

 م أهاا  لتألالو   أي عم المسيقا    عأالإل ةك السبوات اليتلأو عًك الي م  م أد  ًا   عأالإل 
 المعًو تت  كود هت و لًطتليأو العامك  م أ  ت  الم تل .

عًك الي م  م أد العاصا  م الىيئتت   م الافالو لاصقت الييا أ أتت لللياا و اإ أد  لا لم  .3
 صبعصص عًك  التفدي ايلياا و.

   متفلتت اية تى عم ايلياا و ةك القبا يال دم يإتياة  التففو قدم  سيوف اية تى ةك يلض     
أل تياة   ًدم   يوف لًيالتفدي المتلأو   ي التفدي  Bhatia and Tuli (2014)دفالو الايليدم   ةت ر 

ةك  وة  2011الك  2006 يئو ةك ال دم ةل  الضييق  م  19 يئو ةك القبا ي  17ايلياا و لعاد 
 -. يةا  و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو : GRI ا يات 

أد الما يات اإةي تديو ئتفر هن اإكثي اة تمتل ةك الايليدم   صًدقت الما يات اإتيمتاأو ام  .1
د اةيلةتت ةك اية تى قدم  ا يات امألعتد الثلاو اإ أد هإله اليدةأو. يعًك الي م  م يتو 
 اإةيلةتت ئتفر  دي  عبودو.

هبتك  ضتيت ةك  اف اية تى قدم الال.تعتت ال بتاأو المييًضو ةك الايليدم اإ أد هإلا اليضتيت  .2
 كتد  دي  عبوي.

فق  عبودو  م كتد  سيوف اية تى عم  ا يات ايلياا و ةك الىيئتت القبايو أكيي أل و  .3
 الىيئتت ال دبأو.
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ةالا هاةر الك  الدأم اية تى عم ايلياا و ةك فأ ديدت  م ةل    ًدم  Isa ( 2014 )أ ت دفالو     
الم يوف لًيالتفدي المتلأو لعدبو  م  يئتت اإ إليو يالمىييلتت المالداق قيوف و اميفال المتلأو. يةا  و ًر 

 م اتمتلك اية تى. ئمت أد  % 2 و ئتد   ايدال مد  يمثم الافالو الك أد اية تى عم ايلياا
الىيئتت   م الافالو ئتفر أكثي  يئدزال عًك اية تى عم ال وافب اليدةأو يأةم  يئدزال عًك اية تى عم 

 ال وافب الميعًالو أل الول اإفستد      أةإل اية تى لًىصم الو ضن أكثي  م الىصم الكمن 

 الدأم اية تى عم ايلياا و ةك تبو  اةيدعأت ةك  وة  Maubane et al. (2014) ي بتيلر دفالو    
  يالإلي صيضمم   موعو  م ايف تدات لًىيئتت المافتو ةك قوف و  2004الما ي ال تدف عتم 

توهتفسييج اأمت صيعًا ألتيلياا و يال وئمو ي سةولأو الىيئتت   يل ليياام   ًدم   يوف  التفدي ايلياا و 
بو  م الىيئتت المافتو ةك اليوف و   يالين  مثم ة.تعتت  بتاأو  ييًضو  و ًر الافالو الك أد لعد

هبتك  ضتي تل قدم الال.تعتت ال بتاأو ةك  اف اية تى عم ال وافب المييًضو لللياا و. ةالا ئتد ة.ت  
عم ال عا ايةي تدي. ئمت  المواد اليتم ياليعاصم هو اإكثي اة تمتل عم ال عاصم ايتيمتعن ياليدةن ةضلل 

 أد الما يات اليت و ألتإ م يالسل و ي كتةا الضيص هن اإكثي اة تمتل قدم الما يات اإتيمتاأو .

( الك  بتي   اف اة تى الىيئتت ةك تمقوفدو   ي العيلأو عم اليبمأو  2015يهاةر دفالو أمما )    
لأو السبودو لعدبو  م الىيئتت المس ًو ةك قوف و المسياا و. يل ليياام   ًدم الم يوف لًيالتفدي المت

 -   و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو: GRIاميفال المتلأو ةك  وة  ي.ً تت 

يالوم أ ًب الىيئتت ألتية تى عم اليبمأو المسياا و ةك اليالتفدي السبودو يلأص ةك  التفدي  سيالًو  .1
 لًيبمأو المسياا و.

 .GRIلم يسيوِ  اة تى الىيئتت عم اليبمأو المسياا و  ي.ً تت الم تدفق العتلمأو إعااد الياليدي  .2

 كتفر  عًو تت اية تى عم اليبمأو المسياا و ي رأو أكثي  بقت ئمأو. .3

عًك ديف   تل و ايلياا و ي .وف اعااد  التفدي ايلياا و  et al. ( 2015 )  Battagliaدفالو فئزتي 
 2006تت اليعتيفأو ةك اي.تلأت أل ليياام دفالو متلو عًك اماف ال معأتت عم الضييق  م لبو ةك ال معأ
 -. يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن: 2011الك لبو 

ادتدق اإهيمتم ألالضتيت ايلياا و مد   م ا يياك عاد ئيدي  م العت ًدم يالماصيدم ةك ادافق ايلياا و  .1
. 

مايث   و   م ا ااف  التفدي  سةولأو اتيمتاأو يةالتل لم موعو  م ايف تدات اإي.تلأو الك ا ااف  .2
ألمت يىدي الك فغ و ايدافق ةك ادتدق الىضتاأو. يةا مضز  لا عًك  GRI التفدي الياا و يةالتل يف تدات 

 .لياا و الايم أدا دم لي ًدم ايلياا و   همت الي.و اإتيمتاأو يالي.و السبودو لل
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يةك ال وافب المييًضو ادافق العاصا  م الوظتئف   ادةت  ايلياا و ةك الييا أ أو الىيئو   يةك  .3
 .ي الدأم اإداةلعمًأو اليي.أ  يإ يت  الاليافات 

يلض    اف  .يدا  متفلتت الياليدي عم ايلياا و ةك ة.ت  الىيئتت العالتفدو ةك  تلدزدت   ةت ر     
  ًدم   يوف لًيالتفدي المتلأو ي التفدي ايلياا و يالمسةولأو أل تياة  ali (2015)Zahid and Ghazدفالو 

   اأتس  2013الك لبو  2011اإتيمتاأو لعدبو  م الىيئتت العالتفدو ةك  تلدزدت عم الضييق  م لبو 
. يةا  و ًر الافالو الك أفإل عًك الي م  م أد  سيوف GRI سيوف اية تى ةك  وة اف تدات 

عم ايلياا و ئتد  بيضضتل اإ أد اإ  ته العتم للة تى ئتد ةك  زاصا عًك  ااف السبوات  اية تى
الثلث   يأد اية تى عم الما يات اإتيمتاأو ئتد هو امعًك ام الما يات اإةي تديو   يأةديال 

 الما يات اليدةأو مد  ئتد  سيوف اية تى عم الما يات اليدةأو  يافن قافتو ئيديق.
صيض   م الافالتت الستألالو أفإل عًك الي م  م أد اية تى عم ايلياا و إ صزا  اة تمتل اةيأتفدتل ةك     

أ ًب الاي  اإ أد اإ  ته العتم هو ادتدق  اف اة تى الىيئتت عم  عًو تت ايلياا و ةل  السبوات 
ألىيد ايدالو ي  يوف اية تى   ا   الوم اإةديق. ئمت أد هبتك  ضتي تل ئيديال قدم الىيئتت ةك الاي  المييًضو 

ألعب الىيئتت ألتية تى  م ةل   التفدي  سيالًو يه.ًا عًدقت  اليدي الياا و   أي  اليدي  سةولأو اتيمتاأو 
  أي  اليدي الان   ةك مدم أد  يئتت أةيف  كيضك قا ج  عًو تت ايلياا و ةك اليالتفدي المتلأو السبودو 

أ ت اأمت يي    يوف اية تى ة د ألعب الىيئتت يالوم ألتية تى ةك  وفق أي ةك  اليدي   ًص اإدافق. 
ي رأو   أي ةك  وفق ئمأو   يهبتك  يئتت اةيف   م  قدم اية تمدم الو ضن يالكمن. يلتليتلن صثتف 
اليستؤ  عم ليب   تصم اية تى عم  عًو تت اليبمأو المسياا و قدم الىيئتت   ي ت هن   ادات  لا 

يلإللا لو  يالوم ال تم  ةك ال زة اليتلن أل ليعياس مهم الافالتت الستألالو الين  بتيلر اية تى ؟ 
   ادات اية تى عم ايلياا و .

 الدراسات التي تناولت محددات اإلفصاح عن التنمية المستدامة 6-6

التت ةا  م  بتي  العاصا  م الافالتت الستألالو   ادات اية تى عم ايلياا و. يدلمظ أد  ًا الاف     
اتياؤهت ةك قدةتت  ييًضو. ا  ف ا أد  عام  ًا الافالتت ةا اتيدر ةك الاي  الميالا و يالالًدم  بقت  م 
اتياؤه ةك الاي  البت أو. ئمت صلمظ أيضتل  أد ألعب  ًا الم ادات ةا ا ضا  عام الافالتت الستألالو ألىيفقت 

لم ادات اإةيف. يلو  فسيعيس أل وف   ةك مدم ماث  عتفس قدم الافالتت الستألالو ألىيد ألعب ا
  وتزق أهم  ًا الافالتت .

الك ة   ي  ًدم   ادات اية تى اليدةن يايتيمتعن ةك  Gao et al. (2005)ةالا هاةر دفالو 
 يئو  س ًو ةك  33هوفج ئوفج. ي م ةل    ًدم المعًو تت المض   عبقت ةك اليالتفدي المتلأو لعدبو  م 
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 و ًر الافالو الك  ت  1997الك لبو  1993قوف و اميفال المتلأو ققوفج ئوفج ةل  الضييق  م لبو 
 -صًن:

 ي تقن قدم م م الىيئو ياية تى اليدةن يايتيمتعن .صوتا اف  تط ا .1

صااي ة.ت  ال بتعو الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك ئمأو ي  يوف اية تى   مد   الوم الىيئتت  .2
الين  بيمن الك ة.ت  المياةا ياليا تت ألتية تى اليدةن يايتيمتعن أل وفق أكيي  م الىيئتت 

 ياليبوك. الين  بيمن الك ة.ت  اليا تت المتلأو 

 الدأم اية تى عم ايلياا و ياليعي  عًك  Jennifer Ho and Taylor (2007)ي بتيلر دفالو 
 -  ادا إل ةك ئم  م الوإيتت المي اق اإ يدصأو يالأتألتد. يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن :

 كتد اية تى ةك الىيئتت الأتألتفأو أل ضو عت و أكيي  م الىيئتت اإ يدصأو. .3

الىيئو ئتد  يطديال  عبودتل يدااي اي تقأتل عًك اية تى عم ايلياا و   مد  ئتفر أد م م  .4
 الىيئتت ئيديق ال  م أكثي اة تمتل  م الىيئتت  طديق ال  م .

أد الال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو لإل  يادي  عبوي   مد  ئتفر الىيئتت ال بتاأو  .5
 .أكثي اة تمتل  م الىيئتت  دي ال بتاأو

 أد اليل أو يالية  المتلن ئتد لقمت  يادي عصسن يلكبإل  دي  عبوي عًك اية تى عم ايلياا و. .6

 كتد لًسدولو  يادي عصسن ي عبوي عًك اية تى عم ايلياا و .  .7

ةالا فئزت عًك  يادي ئم  م م م الىيئو ي ًكأو الايلو  Ismail and Ibrahim (2008)أ ت دفالو 
لًىيئتت يإةيل  الال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك اية تى اليدةن يايتيمتعن لًىيئتت 

 -ال بتاأو ياليا أو ةك اإفدد. ي م ةل    ًدم   يوف اليالتفدي المتلأو  و ًر الافالو الك  ت صًن :

  وفق اي تقأو ي عبودو    اية تى اليدةن يايتيمتعن .صي    م م الىيئو أل .1

 ي     ًكأو الايلو لًىيئتت أل وفق لًيأو ي عبودو     سيوف اية تى اليدةن يايتيمتعن    .2
 ألمعبك أد الىيئتت الممًوئو لًايلو أةم اة تمتل  م الىيئتت اليت و.

الإلي  بيمن الأإل الىيئتت ي سيوف إ  وتا علةو اف  تط  عبوي قدم اةيل  الال.ت  ال بتعن  .3
 اية تى اليدةن يايتيمتعن ةك الىيئتت اإفدفأو.

ة    يادي ئم  م م م الىيئو   يأدائقت المتلن   يهأصم  ًكديقت    Dilling (2009)ي بتيلر دفالو     
ئمو عًك يالال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل   يالموة  ال طياةن لًىيئو   ي  موعو  م  يطديات ال و 

ديلو مو   25 يئو  عمم ةك  124اية تى عم ايلياا و. يلي الدا  لا  م اتياة دفالو عًك عدبو  م 
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العتلم ةك عاق دي   م ايفيلت يا يدصت الىمتلأو يأةيدعأت يألأت ي م ة.تعتت  بتاأو  ييًضو. يةا  م 
 ي يئتت إ  .يا اف تدات  GRI   بأف الىيئتت الك  يئتت  الوم أل عااد  التفدي الياا و يةالتل يف تدات

GRI: ي م ةل  ة    التفدي ايلياا و يالالوائم المتلأو لًىيئتت  و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو .- 

أد الىيئتت الين  عمم ةك ايفيلت أكثي اة تمتل عم ايلياا و  م الىيئتت الين  عمم ةك أ يدصت  .1
 الىمتلأو يألأت يأةيدعأت.

عمم ةن ة.تعتت هت و ي سً  عًدقت اإ واة    ثم ة.ت  ال.تةو أكثي أد الىيئتت الين   .2
 اة تمتل  م الىيئتت الين  عمم ةن ة.تعتت أةم أهمأو  ثم ة.ت  اليا تت.

  وتا علةو اي تقأو ي عبودو قدم فل أو الىيئتت ياية تى عم ايلياا و. .3

 إ  وتا علةو قدم م م الىيئو ياية تى عم ايلياا و . .4

 ا علةو قدم هأصم اليمودم ياية تى عم ايلياا و.إ  وت .5

إ  وتا علةو قدم  يطديات ال وئمو  يمثًو ةك عاد أعضتة ل بو المياتعو   يعاد أعضتة   ًص  .6
اإدافق   يعاد اتيمتعتت ل بو المياتعو   يعاد اتيمتعتت   ًص اإدافق   ييتود ل بو الياا و   

 يلياا و.ييتود ل بو موئمو   ياية تى عم ا

ةالا هاةر الك  الدأم   ادات اية تى عم ايلياا و ةك الىيئتت الين  Li et al. (2011) أ ت دفالو
 يئو  مثم أكيي  66 عمم ةن   ت  الطتألتت   مد   م اتياة   ًدم   يوف لًيالتفدي اليت و ألعدبو  م 

اتيمتاأو  سيالًو   أي  الوم أل  ااف  الىيئتت ةك العتلم ي الوم أل  ااف  التفدي الياا و   أي  التفدي  سةولأو
  التفدي  يكت ًو. يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن :

 صااي م م الىيئو أل وفق اي تقأو ي عبودو عًك اية تى عم ايلياا و. .1

 إ  ااي دفتو فل أو الىيئو   ي الي الميئز اليئأسن لًىيئو عًك اية تى عم ايلياا و. .2

دفالو ييةي تف  يادي   موعو  م الميطديات عًك اية تى عم ايلياا و ةك عاق دي    ةت ر 
Michelon and Parbonetti (2012)    أل تياة   ًدم   يوف لًيالتفدي المتلأو   ي التفدي ايلياا و

  ت صًن :ي التفدي المسةولأو اإتيمتاأو لعدبو  م الىيئتت  م دي   ييًضو. يةا  و ًر الافالو الك 

إ صااي اليالل  أعضتة   ًص اإدافق   يعام ال م  قدم  ب ب فئأص   ًص اإدافق يالماصي  .1
 اليبضدإلف   ييتود ل بو لًمسةولأو اإتيمتاأو ألم ًص اإدافق عًك اية تى عم ايلياا و.

صااي يتود أعضتة  اايدم   يمعأتل  مم أعضتة   ًص اإدافق أل وفق اي تقأو ي عبودو عًك  .2
 اية تى عم ايلياا و.
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صااي م م الىيئو ياإفضمتم لما ي داي توفز أل وفق اي تقأو ي عبودو عًك اية تى عم  .3
 ايلياا و.

 وتا اةيلةتت  عبودو قدم الىيئتت الين  بيمن لال.تعتت  بتاأو  ييًضو اأمت يي  دفتو  .4
 اية تى عم ايلياا و.

  يعمي الىيئو   ي س دم ألقم الىيئو ةك إ صااي ئم  م فل أو الىيئو   يالية  المتلن  .5
 اليوف تت العتلمأو عًك اية تى عم ايلياا و.

اف تدات   تدفق  ةالا هاةر الك   ًدم   ادات  .يدا Legendre and Coderre (2013)أ ت دفالو 
دي   . ي م ةل  اتياة   ًدم   يوف ليالتفدي ايلياا و لعدبو  م الىيئتت ةك عاقGRIالياليدي العتلمن 

 -مو  العتلم  و ًر الافالو الك  ت صًن :

ةك اية تى عم ايلياا و  م  GRI عييي الىيئتت ئيديق ال  م أكثي اليياا تل لما يات  .1
 الىيئتت  طديق ال  م.

ةك اية تى عم ايلياا و  م  GRIأد الىيئتت  ات اليل أو المي ضعو أكثي اليياا تل لما يات  .2
 ضضو.الىيئتت  ات اليل أو المبي

 عييي الىيئتت الين  عمم ةك ة.تعتت  بتاأو  ات دفتو  يتاي قدةأو ئيديق  ثم  يئتت  .3
ةك اية تى عم ايلياا و  م الىيئتت  GRIاليييي  يالكأمتيدتت هن امكثي اليياا تل لما يات 

 الين  عمم ةك ة.تعتت  بتاأو  ات دفتو  يتاي قدةأو  بيضضو  ثم اليبوك ي يئتت اليت دم.

 يادي المًكأو العتئًأو لًىيئتت يلعب الميطديات اإةيف  Iyer and Lulseged (2013)يلر دفالو ي بت
عًك اية تى عم ايلياا و ةك الىيئتت اإ يدصأو. ي م ةل  ة    التفدي ايلياا و لعدبو  م الىيئتت 

 -المس ًو ةك  ا ي اليتفاف افا قوف   و ًر الافالو الك  ت صًن :

ةتت قدم الىيئتت العتئًأو ي دي العتئًأو اأمت صيعًا ألمدم الىيئو ف و ا ااف  التفدي إ  وتا اةيل .1
 ايلياا و   أي اأمت يي  دفتو اليضت دم الين   يودقت  التفدي ايلياا و.

 هعييي الىيئتت ئيديق ال  م أكثي اميمتلأو ي ااف  التفدي الياا و   ئمت أد  التفدي ايلياا و الين  .2
 ثي  ض دلل  م الىيئتت  طديق ال  م .  افهت  كود أك

 هعييي الىيئتت  ات  عا  العتئا المي ض  عًك اإ و  أكثي اميمتلأو ي ااف  التفدي الياا و    .3
ألتي تةو الك أد  التفدي ايلياا و الين   افهت  كود أكثي  ض دلل  م الىيئتت  ات  عا  العتئا 

 المبيضب.
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أكثي اميمتلأو ي ااف  التفدي الياا و   ئمت اد  التفدي ايلياا و أد الىيئتت ئثأضو فأس المت   كود  .4
 الين   افهت  كود أكثي  ض دلل  م الىيئتت ئثأضو العمتلو.

 هعييي الىيئتت الين  عمم ةك ة.تعتت اليييي  يالكأمتيدتت يالمبتة  أكثي اميمتلأو ي ااف  التفدي  .5
 كود أكثي  ض دلل  م الىيئتت الين  عمم ةك الياا و   ئمت اد  التفدي ايلياا و الين   افهت 

 الال.ت  المتلن.

الك اةي تف  يادي عاق  يطديات عًك  Dima (2013)-Mbekomize and Wallyيهاةر دفالو 
اية تى عم ايلياا و ةك قيسوافت . ي م ةل    ًدم الم يوف لًيالتفدي المتلأو ي التفدي ايلياا و  و ًر 

 -الافالو الك  ت صًن :

لأص ل  م الىيئو يإ لًال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل  يادي  عبوي عًك اية تى اليدةن  .1
 يايتيمتعن .

هبتك اةيل  ةك دفتو اية تى قدم الىيئتت ال صو أو ي دي ال صو أو اإ أد هإلا اإةيل   .2
 كتد  دي  عبوي.

ت ي اف اية تى اليدةن   ًدم العلةو قدم ة تئ  الىيئت ( 2013ي بتيلر دفالو لعا الاصم ) 
يايتيمتعن ةك تمقوفدو   ي العيلأو ألعا ا ااف الما ي الم يف لًمسةولأو اليدةأو ياإتيمتاأو يموئمو 

 يئو  س ًو ةك قوف و اميفال المتلأو ةل  الضييق  م  14الىيئتت. ي م ةل    ًدم الم يوف لعدبو  م 
 -بيتئج اليتلأو :   و ًر الافالو الك ال 2011الك لبو  2008لبو 

 وتا علةو اي تقأو ي عبودو قدم ئم  م م م الىيئو يدفتو فل ديقت يدفتو الية  المتلن  .1
 ياية تى اليدةن يايتيمتعن.

 صوتا  يادي  عبوي لال.ت  ال بتعو الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك اية تى اليدةن يايتيمتعن. .2

 سديقت ياية تى اليدةن يايتيمتعن.إ صوتا اف  تط  عبوي قدم ئم  م عمي الىيئو يتب .3

الك اةي تف  يادي   موعو  م الميطديات عًك اية تى اليدةن  Zhang (2013) دفالو ئمت هاةر     
يايتيمتعن لًىيئتت الين  عمم ةك ة.تعتت  بتاأو مستلو لًيدةو ألتل دم   يهن ة.تعتت اليعاصم 

يل ليياام عدبو  م الىيئتت المافتو ةك قوف و  بطقتف  م اتياة   ًدم   يوف يالكقيلتة يالكأمتيدتت. 
. يةا GRIةك  وة اف تدات  2010لًيالتفدي المتلأو ي التفدي ايلياا و يالمسةولأو اإتيمتاأو لسبو 

 - و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو :
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لطيةو ال بتاأو أل وفق اي تقأو صااي ئم  م م م الىيئو   يعميهت   يدفتو فل ديقت   يعضودو ا .1
ي عبودو عًك اية تى اليدةن عيي الال.تعتت ال بتاأو الثلاو   ةك مدم أد  ًكأو ال صو و يديف 

 اإدافق يالية  المتلن لأص لقم  يادي  عبوي عًك اية تى اليدةن عيي الال.تعتت ال بتاأو الثلاو.

ن أل وفق اي تقأو ي عبودو عًك اية تى صااي ئم  م م م الىيئو يديف ايدافق يالية  المتل .2
اإتيمتعن عيي الال.تعتت ال بتاأو الثلاو   ةك مدم أد دفتو اليل أو لقت  يادي اي تقك ي عبوي 
عًك اية تى ايتيمتعن ةك ة.تعن اليعاصم يالكقيلتة   لكبقت  دي  اايق عًك اية تى 

الىيئو يالعضودو ةك الطيةو ال بتاأو  ايتيمتعن ةك ة.ت  الكأمتيدتت. أ ت  ًكأو ال صو و يعمي
 ةًم يصم لقم  يادي  عبوي عًك اية تى اليدةن عيي الال.تعتت ال بتاأو الثلاو.

 يادي ة تئ    ًص اإدافق عًك اية تى عم ايلياا و  Janggu et al. (2014)ي بتيلر دفالو 
 يئو  افتو ةك قوف و اميفال المتلأو  100ةك الىيئتت المتلدزدو. يلض    التفدي ايلياا و لعاد 

 -ألمتلدزدت  و ًر الافالو الك  ت صًن:

عم ايلياا و صي    ئم  م م م   ًص ايدافق   ي اهلت أعضتة   ًص ايدافق اي تقأتل    اية تى  .1
  ا  أفإل ئًمت ااد م م الم ًص ئًمت ااد اليتادي عًك ئمأو يفواأو  عًو تت ايلياا و المض   عبقت   
يئًمت ئتد هبتك أعضتة  م الم ًص لاصقم  قتدات  قبأو أي أكتديمأو )  تتسيدي أي دئيوفاق ( ئًمت 

 اادت دفتو اية تى عم ايلياا و .

ي  عبودو قدم  ًكأو أعضتة   ًص ايدافق ملقم الىيئو يدفتو اية تى  وتا علةو عصسأو يلكبقت  د .2
 عم ايلياا و. ألمعبك أد الىيئتت الين  ااف  م ةل  الملك أةم اة تمتل عم  عًو تت ايلياا و .

 إ  ااي اليالللأو امعضتة أي يتود أعضتة أتتفب ةك   ًص ايدافق عًك اية تى عم ايلياا و . .3

ةالا هاةر الك اةي تف العلةو قدم   موعو  م الميطديات  Kansal et al. (2014) لوأ ت دفا    
عب يال  عصص ال وافب اليدةأو  96ياية تى اليدةن يايتيمتعن ةك القبا   مد   م قبتة  ا ي صيضمم 

   ياإتيمتاأو لًىيئو. يلض    التفدي عدبو  م الىيئتت المافتو ةك قوف و اميفال المتلأو ألتلقبا
 - و ًر الافالو الك البيتئج اليتلأو :

يهعييي ة.ت   بتعو ال ًب يالمعتدد هو امعًك اة تمتل   صًأإل ة.ت   ولدا ي واد  ال.تةو   أ ت  .1
ة.ت  اإلمبر ةقو اإةم اة تمتل. يلمالتففو  اف  عبودو ايةيلةتت قدم دفتو اية تى ةك 

لةتت ئتفر  عبودو   يلتليتلك يعييي فو  الال.ت  الال.تعتت المييًضو  و ًر الافالو الك أد ايةي
 ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو   ادال لإلة تى اليدةن ياإتيمتعن.
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 هعييي الىيئتت  ات السمعو ال.د و )  التلو ألعاد الىقتدات يال وائز الين م ًر عًدقت الىيئو ةك  .2
 يدةأو ياإتيمتاأو.  ت  المسةولأو اإتيمتاأو( أكثي اة تمتل عم المعًو تت ال

  وتا علةو اي تقأو يلكبقت  دي  عبودو قدم م م الىيئو ياية تى اليدةن يايتيمتعن. .3

يهعييي عمي الىيئو   ادال  عبودتل للة تى اليدةن يايتيمتعن لًىيئتت   مد   ض   الىيئتت الين  .4
  عمم ةك السول  بإل ةييق اودًو أل وفق أكيي  م الىيئتت ال اصثو.

 لةو عصسأو ي عبودو قدم دفتو الية  المتلن لًىيئو ياية تى اليدةن يايتيمتعن. وتا ع .5

إ  وتا علةو  عبودو قدم فل أو الىيئو  التلو أل تةك اليل  ألعا الضيد و ياية تى اليدةن  .6
يايتيمتعن لًىيئتت   ةك مدم  وتا علةو اي تقأو قدم فل أو الىيئو  التلو ألمعا  العتئا عًك 

 كأو ياية تى اليدةن يايتيمتعن.مالول المً

 يادي ئم  م م م الىيئو يدفتو فل ديقت عًك اية تى عم ايلياا و  Isa ( 2014 ) دفالوي بتيلر     
  ًدم الم يوف لًيالتفدي المتلأو لعدبو  م  يئتت اإ إليو يالمىييلتت المافتو  ةك فأ ديدت. يل ليياام
 -قبأ ديدت    و ًر الك  ت صًن : قيوف و اميفال المتلأو

 أد م م الىيئو لإل  يادي عصسن ي عبوي عًك اية تى عم ايلياا و. .1

  ااي اليل أو  ياديال عصسأتل يلكبإل  دي  عبوي عًك اية تى عم ايلياا و. .2

اةي تف  يادي   موعو  م الميطديات عًك اية تى عم   Shamil et al. (2014)ياليقاةر دفالو     
 يئو  مثم ة.تعتت  بتاأو  ييًضو    و ًر الافالو  148ياا و ةك ليدلفكت. ي م ةل  عدبو  م ايل

 الك  ت صًن :

صوتا  يادي اي تقن ي عبوي ل  م   ًص اإدافق يإليالل  فئأص   ًص اإدافق ) عام ال م  قدم  .1
  ب ب فئأص   ًص اإدافق يالماصي اليبضدإلف ( عًك اية تى عم ايلياا و.

 اي يتود فستة  مم أعضتة   ًص اإدافق  ياديال عصسأتل عًك اية تى عم ايلياا و.صا  .2

إ صااي اليالل  أعضتة   ًص اإدافق أياليبو  العيةك معضتة الم ًص عًك اية تى عم  .3
 ايلياا و.

 صااي م م الىيئو يفمو الىيئو  ياديال اي تقأتل ي عبودتل عًك اية تى عم ايلياا و. .4

 الىيئو  ياديال عصسأتل ي عبودتل عًك اية تى عم ايلياا و. صااي عمي .5

إ صوتا  يادي  عبوي لكم  م فل أو الىيئو يالية  المتلن يالال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل عًك  .6
 اية تى عم ايلياا و.
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ت اةي تف  يادي   موعو  م  يطديات ال وئمو   ي  موعو  م الميطديا Kend (2015)ي بتيلر دفالو 
اإةيف عًك اية تى عم ايلياا و ةك  اليدي  سيالم ةك عدبو  م الىيئتت ةك الييالأت ياف ًييا   ي ت ا ا 

 -كتفر  التفدي ايلياا و  يض  لياةدا ةتفتن أم إ . يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن :

 .صي    م م الىيئو أل وفق اي تقأو ي عبودو    اية تى عم ايلياا و ةك  اليدي  سيالم .1

 لأص ليل أو الىيئو أي  يادي  عبوي عًك اية تى عم ايلياا و ةك  اليدي  سيالم. .2

أد الىيئتت الين صيم  ياتعيقت  م ةل   صت ب المياتعو اإفلعو الكييف أكثي اة تمتل عم  .3
 ايلياا و ةك  اليدي  سيالم.

 سيالم.إ  ي    أ عت  المياتعو أل وفق  عبودو    اية تى عم ايلياا و ةك  اليدي   .4

صااي يتود ل بو لً وئمو يأةيف لللياا و داةم   ًص اإدافق   يئإللا عاد أعضتة ل بو  .5
 المياتعو  ياديال اي تقأتل ي عبودتل عًك اية تى عم ايلياا و ةك  اليدي  سيالم .

( عًك ة    يادي   موعو  م الميطديات عًك اة تى الىيئتت عم  2015يفئزت دفالو أمما ) 
ياا و ةك تمقوفدو   ي العيلأو . يل ليياام   ًدم   يوف اليالتفدي المتلأو السبودو لعدبو  م اليبمأو المس

   و ًر الافالو الك  ت صًن  GRIالىيئتت المافتو قيوف و اميفال المتلأو الم يدو ةك  وة  ي.ً تت 
:- 

ى الىيئو عم  وتا علةو اف  تط اي تقأو ي عبودو قدم ئم  م م م الىيئو يفل أو السقم يإة ت .1
 اليبمأو المسياا و.

عام يتود علةو اف  تط  عبودو قدم ئم  م فس و اليل أو يفس و الية  المتلن يإة تى الىيئو عم  .2
 اليبمأو المسياا و.

عام يتود ةييل  عبودو قدم اة تى الىيئتت الين  بيمن لال.تعتت  بتاأو  ييًضو عم اليبمأو  .3
 المسياا و.

 يادي   موعو  م العوا م عًك اية تى عم ايلياا و  اةي تف l. (2015)Ortas et aي بتيلر دفالو 
عًك ال عا اليدةن ) ايلياا و اليدةأو (. ي م ةل    ًدم الم يوف ليالتفدي عدبو  م الىيئتت ةك     الييئدز

 -عاق دي   بيمن لال.تعتت  بتاأو  ييًضو  و ًر الافالو الك  ت صًن :

 الية  المتلن أل وفق اي تقأو ي عبودو عًك اية تى عم ايلياا و .صااي م م الىيئو يدفتو  .1

صااي اإفضتل عًك ال  وث يالي.ودي أل وفق اي تقأو ي عبودو عًك اية تى عم ايلياا و   فايال  .2
 إد ادتدق اإفضتل عًك ال  وث يالي.ودي صوةي ةي و للليثمتف ةك  البأتت  ايالو لًيدةو.
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اية تى قدم الال.تعتت ال بتاأو المييًضو. ةتلىيئتت الين  بيمن لال.ت  صوتا  ضتيت ةك دفتو  .3
ال بتعتت الكأمتيدو ياليعاصم يالمسي ضيات ال.يأو يالطتا أكثي اميمتإل للة تى عم  عًو تت 

 ايلياا و  م الىيئتت الين  بيمن لًال.تعتت اإةيف.

 عًك اية تى عم ايلياا و.إ  ااي فل أو الىيئو  يمثًو ةك  عا  العتئا عًك اإ و   .4

دفالو ييةي تف  يادي   موعو  م العوا م عًك اية تى عم  عًو تت ايلياا و ةك عاق دي    ةت ر 
Custodio (2016)-Álvarez and Quina-Gallego  أل تياة   ًدم   يوف ليالتفدي ايلياا و ياليالتفدي

. يةا  و ًر الافالو الك  ت صًن GRI وة    يئو  س ًو عًك 110لعدبو  صوفو  م  2014المتلأو لسبو 
:- 

 أد الما يات اإتيمتاأو ئتفر هن اإكثي اة تمتل ام الما يات اإةي تديو ام اليدةأو. .1

أد م م الىيئو لإل  يادي اي تقن ي عبوي عًك اية تى عم ايلياا و يعًك اية تى عم  .2
  عًو تت ئم ألعا  م أألعتد ايلياا و الثلاو.

 متلن لإل  يادي اي تقن ي عبوي عًك اية تى عم المعًو تت اإةي تديو ةال  .أد الية  ال .3

صااي اإقيكتف  ياديال عصسأتل ي عبودتل عًك اية تى عم ايلياا و   يعًك اية تى عم  عًو تت  .4
 كم ألعا  م أألعتد ايلياا و الثلاو.

ايلياا و   أيعًك اية تى إ صااي  عا  العتئا عًك اإ و   ياديال  عبودتل عًك اية تى عم  .5
 عم  عًو تت ئم ألعا  م أألعتد ايلياا و الثلاو .

إ صااي اليس دم ةك  ا ي داي توفز يالباتم الالتفوفن ياليىيدعن عًك أف ألعا  م أألعتد ايلياا و  .6
  يإد يتات الافالو  ياديال اي تقأتل ي عبودتل عًك اية تى عم المعًو تت اليدةأو ةال  عبا  سيوف 

 .   % 10عبودو  

لم  يو م الافالو الك فيأ و متلمو اأمت يي   يادي الال.ت  ال بتعن الين  بيمن الأإل الىيئو  .7
 عًك اية تى عم ايلياا و.

 

 تقييم الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث .7

فدتل  الوم أي  ر الافالتت الستألالو أد اية تى عم ايلياا و ةك أ ًب دي  العتلم إصزا  اة تمتل اةيأت
ألإل الىيئتت الي تألو لًضطوط الااةًأو ياليتفتأو  م أ  ت  الم تل    يفغ و ةك   الدا العاصا  م 
المزايت يالمبتة . ئمت أي  ر الافالتت أد هبتك   تصبتل قدم الىيئتت ةك  صم ي  يوف اية تى عم 

ك مدم  كيضن  يئتت أةيف مد   الوم ألعب الىيئتت ألتية تى  م ةل   التفدي  سيالًو   ةايلياا و   
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قا ج  عًو تت ايلياا و ةك اليالتفدي المتلأو السبودو   أي ةك  اليدي   ًص اإدافق . أ ت اأمت صيعًا ألم يوف 
اية تى ةب ا أد ألعب الىيئتت  الوم ألتية تى ةك  وفق ي رأو أي ةك  وفق ئمأو   يهبتك  يئتت 

 اةيف   م  قدم اية تمدم الو ضن يالكمن .

فتعر الافالتت الستألالو الي تصم ةك اية تى عم  عًو تت ايلياا و قدم الىيئتت الك   موعو  م يةا أ
الميطديات أيالم ادات . ي م اليعياس  ًا الافالتت ف ا أفقت ةا  و ًر الك فيتئج  ي تصبو ألىيد  ًا 

لتت هن م م الىيئو   الم ادات ي ياديهت عًك اية تى . يةا ئتد أكثي الم ادات الين فئزت عًدقت الافا
يدفتو فل أو الىيئو   يدفتو الية  المتلن   يعمي الىيئو يالال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو. 

 لإللا لو  صيئز ال تم  عًك  ًا الم ادات إ يالتل ةييس ال    يةك اتياة الافالو الي.يأعأو .

 حجم الشركة 1 – 7

يهعييي م م الىيئو  م أكثي الم ادات الين فئزت عًدقت الافالتت الستألالو ةك  ضسدي  ضتيت اية تى     
اإةيأتفف أل ضو عت و ياية تى عم ايلياا و أل ضو ةت و. ةمم البتمأو البايدو ف ا أد الىيئتت الكيديق 

المالي دم يالمسيثميدم عًك  أكثي اميأتتتل لم تدف  مودم  ييًضو  مت ي عم هبتك اًب ئيدي  م ِةيم 
المعًو تت عم  ًا الىيئتت   يلتليتلن ة د المعًو تت المض   عبقت  كود لقت اأمو ئيديق . ئمت أد 
الىيئتت الكيديق لاصقت العاصا  م ممًو اإلقم يالإلصم ةا صييإليد  م اإداة اليدةن يايتيمتعن ألتس إ يت  

الكيديق أكثي مستلأو ل وف قت يلمعيقت ةك الم يم  يأكثي ةيافات اإليثمتف  ةضلل عم أد الىيئتت 
عي و لًضطوط السأتلأو يلًيةتألو يالميتألعو  م ِةيم اليأف العتم ةضلل عم اليط.أو اإعل أو ياليوةعتت 
المي ضعو  م ال مقوف   يلإللا  كود الىيئتت الكيديق أكثي اميمتإل للة تى عم ايلياا و ليعزدز  وف قت 

 ; Brammer and Pavelin, 2006  (ةك الم يم    ةضلل عم   بب الياةلت السأتلأويلمعيقت 

Legendre and Coderre , 2013 ; Ortas et al. , 2015    ).  

يةا  و م أ ًب الافالتت الستألالو الين اهيمر أل ةي تف  يادي م م الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و 
 الك يتود علةو اي تقأو ي عبودو قدم م م الىيئو ي سيوف اية تى عم ايلياا و 

Gao et al. 2005 ; Jennifer Ho and Taylor , 2007 ; Ismail and Ibrahim , 2008 ;    (    
Li et al. , 2011 ; Michelon and Parbonetti , 2012 ; Iyer and Lulseged , 2013 ;  

Zhang , 2013;  2013 , لعا الاصم ; Shamil et al. , 2014 ; Kend , 2015 ; Ortas et al. , 

 Gallego-Álvarez and Quina-Custodio , 2016 ; أمما , 2015  ; 2015(

 م   ا  ياديال  عبودتل ل  م الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و يهبتك ةًو  م الافالتت الين ل
(Dilling , 2009 ; Mbekomize and Wally-Dima , 2013 ; Kansal et al., 2014)  
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ةالا  و ًر الك علةو عصسأو ي عبودو قدم م م الىيئو ياية تى عم   Isa (2014)أ ت دفالو 
 ايلياا و.

اي تقأو قدم م م الىيئو يدفتو اية تى عم ايلياا و فايال إد  كًضو يدهيت  ال تم  يتود علةو 
اعااد يفىي اليالتفدي ةك الىيئتت الكيديق أةم  م الىيئتت ال طديق لوتود العاصا  م اإةياد الماهًدم  يي 
اليييق   ةضلل عم أد الىيئتت الكيديق  كود أكثي عي و لًضطوط  م أ  ت  الم ً و للة تى عم 

 -هت ف و   الدا ايلياا و. يلتليتلك يمصم  أت و ةيس الافالو امي  ةك  وف إل الياصًو ئمت صًن :تقود

الفرض األول : تكون الشركات كبيرة الحجم أكثر افصاحًا عن معلومات اإلستدامة من الشركات صغيرة 
 الحجم .

 ربحية الشركة 7-2

و ة د الماصيدم صي يود ةك فالم اإة تف ألتليض دم يةالت لبايدو الوئتلو   عبا ت  كود فل أو الىيئو  ي ضع
الك ممًو اإلقم إفقت أة تف تداق ي لا لً ضتظ عًك  وفق تداق للدافق   ي متد اليميافهم ةك  بت يقم 
  يال ضتظ عًك فيا يقم ي  تيلو ادتد قت. أ ت عبا ت  كود فل أو الىيئو  بيضضو ة فقم يضضًود اةضتة 

عم ةاف  طدي  م المعًو تت لًيط.أو عًك اليستئي   أي ايفيضتس ةك اإفلتى المعًو تت   ياية تى 
ئمت اد ادتدق اليل أو  Custodio, 2016)-Álvarez and Quina-. (Gallegoإفقت  مثم أة تفال لدةو 

 زدا  م ةافق الىيئو عًك   مم أا تة اعااد  اليدي ايلياا و ةضلل عم   مم   عتت اية تى عم 
 .  (Hahn and Kuhnen, 2013)ت السًيأوالمعًو ت

كمت  ىدي فايدو اإ تفات الك أفإل عبا ت يصود اإداة المتلن لًىيئو تداال ة فإل يصود لاصقت داة  يفلت  
ا تفات م  ت  الم تل  أل ضو عت و يل مًو اإلقم أل ضو ةت و   يلتليتلك  كود أكثي  دلل لًكىف 

تل يصود لاف الىيئتت  ات عم اإة تف ال داق لللوال المتلأو. يةك ظم فايدو اليكتلأف السأتلأو أيض
اليل أو ياإداة المتلن المي ض  متةز لإلة تى عم المزدا  م المعًو تت ليييدي  ًا اإفلتى لًيأف العتم 

 ( .  (Ortas et al., 2015يال مقوف ي م ام  الًدم اليكتلأف السأتلأو 

المعًو تت  دي الملئمو يعًك ال تفب اإةي هبتك  م صيف أد الماصيدم يصود لاصقم متةز للة تى عم 
 يةت و  بياات اإفلتى ميك يالًًوا  م اميمتلأو  ستةليقم عم البيتئج  دي الموا أو ةن المسياليم )

Jennifer Ho and Taylor , 2007. ) 

يةا  و ًر الافالتت الستألالو الين اهيمر أل ةي تف  يادي دفتو فل أو الىيئو عًك اية تى عم     
 ي تصبو . ةالا  و م ألعب  ًا الافالتت الك يتود علةو اي تقأو ي عبودو قدم دفتو ايلياا و الك فيتئج 

  ; Iyer and Lulseged , 2013 ; Zhang , 2013 Dilling , 2009اليل أو ياية تى عم ايلياا و )
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 و ًر الك عام يتود  يادي لافتو فل أو الىيئو عًك اية تى ( . يهبتك دفالتت 2013لعا الاصم ,  ;
 , Shamil et al. , 2014 ;2012;  Li et al. , 2011 ; Michelon and Parbonettiعم ايلياا و )

Custodio , 2016-Álvarez and Quina-Kend , 2015 ; Ortas et al. , 2015; Gallego.) 

ةالا  و ًر الك يتود  يادي عصسن ي عبوي لافتو   Jennifer Ho and Taylor (2007)أ ت دفالو     
الك يتود  يادي عصسن  Isa (2014)فل أو الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و . ةك مدم  و ًر دفالو 

 يلكبإل  دي  عبوي . 

يدهيت  ال تم  يتود  يادي اي تقن لافتو فل أو الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و مد الىيئتت  ات     
المي ضعو   تي  أد  هاقي لً مقوف يلًيأف العتم أفقت  يئو  سةولو ي الوم ألتلعاصا  م اإلقت تت اليل أو 

اليدةأو يايتيمتاأو ميك  الًم  م اليكتلأف السأتلأو . يلتليتلك يمصم  أت و ةيس الافالو الثتفن ةك 
 - وف إل الياصًو ئمت صًن :

تفعة أكثر افصاحًا عن معلومات اإلستدامة من الفرض الثاني: تكون الشركات ذات درجة الربحية المر 
 الشركات ذات درجة الربحية المنخفضة.

 درجة الرفع المالي 3 – 7

يةالتل لبايدو الوئتلو   ة د  كتلأف الوئتلو الين  ي    قيعتفس الم تل  قدم المالي دم يالملك  زدا        
الثييق الك الملك عًك مست  الاائبدم   يدزداد هإلا ادتدق اإةيياس   مد  يصود لاف الماصيدم داة  لبالم 

الااة     ادتدق الاصود. يلمب   لا ي.ًب المالي دم  زداال  م المعًو تت لً ا  م عام  متام المعًو تت 
يلمستعا قم ةك اليبيا ألتلياةالتت البالايو المسياليًأو   يلمالافق الىيئو عًك لااد دصوفقت. يةك فضص الوةر ة فإل 

ق دصود الىيئو  التففو ألي وا  الملك ة د الىيئو  ية   م  سيوف اية تى ميك  ه.مةم الاائبدم عبا ادتد
كمت يصود Custodio, 2016) -Álvarez and Quina-. (Gallegoأليفقت ةتدفق عًك لااد  ًا الاصود 

ييكدا عًك لاصقت دياة  للة تى عم المزدا  م المعًو تت م  ت  الم تل  يل ضو ةت و ممًو اإلقم لً
 (. (Ortas et al., 2015اإداة المسياليًن لًىيئو

يةا  و ًر الافالتت الستألالو الين اهيمر أل ةي تف  يادي دفتو الية  المتلن عًك اية تى عم     
ايلياا و الك فيتئج  ي تصبو. ةالا  و م ألعب الافالتت الك يتود علةو اي تقأو ي عبودو قدم الية  المتلن 

 Custodio,  Álvarez and Quina-Ortas et al. , 2015; Gallego  ياية تى عم ايلياا و

 (.  2013لعا الاصم ,  ;  2016-  

دفالتت اةيف الك يتود  يادي عصسن ي عبوي لافتو الية  المتلن عًك اية تى عم  ي و ًر
. ئمت  و ًر دفالتت الك  ) Kansal et al. 2014)  ;Jennifer Ho and Taylor , 2007ايلياا و



 - 355 - 

   ;Michelon andDilling , 2009  (عام يتود  يادي لافتو الية  المتلن عًك اية تى عم ايلياا و
 (. ;Shamil et al. 2014;Parbonetti , 2012; Zhang , 2013  2015أمما , 

لياا و   مد الىيئتت يدهيت  ال تم  يتود  يادي اي تقن لافتو الية  المتلن عًك اية تى عم اي    
 ات الية  المتلن المي ض   ي ب ةك افلت  ا تفات م  ت  الم ً و أل ضو عت و يلًاائبدم أل ضو ةت و 
 ضدا أليفقت  يئو  سةولو ي الوم ألتلوةتة أل ليزا ت قت اليدةأو يايتيمتاأو   ألمت يعييي  ا يال لإلامةبتد الك ةاف قت 

 -و ةيس الافالو الثتل  ةك  وف إل الياصًو ئمت صًن :عًك لااد دصوفقت. يلتليتلك يمصم  أت 

الفرض الثالث: تكون الشركات ذات درجة الرفع المالي المرتفعة أكثر افصاحًا عن معلومات اإلستدامة من 
 الشركات ذات درجة الرفع المالي المنخفضة .

 عمر الشركة 4 -7

يةالت لبايدو الىياأو   ة د يتود الىيئو ةك الم يم  يعيما عًك  اف ةيو  الم يم  لقت. ي ضييس     
فايدو الىياأو أد اكيست  الىيئو لًىياأو يعييي أ يال هت تل ل التئقت   يلتليتلك ة د الىيئتت الموتودق ةك 

  ي سً  عًدقت اإ واة  واتإل  الم يم   بإل ةييق اودًو يةت و ا ا ئتفر  عمم ةك أفى.و مستلو قدةأتل 
ألضطوط ئيديق  م أ  ت  الم تل    ي م اليأف العتم لًعأتم ألتمفى.و اليدةأو يالم يمعأو. يلمواتقو  ًا 

 (.Zhang , 2013الضطوط    الوم  ًا الىيئتت ألتية تى عم المعًو تت اليدةأو ياإتيمتاأو  )

يةا  و ًر الافالتت الستألالو الين اهيمر أل ةي تف  يادي عمي الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و الك     
فيتئج  ي تصبو. ا   و م ألعب الافالتت الك يتود علةو اي تقأو ي عبودو قدم عمي الىيئو ياية تى عم 

اآلةي الك أد عمي  (. ةن مدم  و م ال عب ; Zhang , 2013 Kansal et al., 2014ايلياا و )
لعا الاصم ,   , Michelon and Parbonetti ; 2012الىيئو  دي  ااي عًك اية تى عم ايلياا و )

قدم عمي ةالا  و ًر الك يتود علةو عصسأو ي عبودو   Shamil et al. (2014)( . أ ت دفالو  2013
 الىيئو ياية تى عم ايلياا و.

تقن لعمي الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و   مد الىيئتت الين يدهيت  ال تم  يتود  يادي اي     
 عمم ةك السول  بإل ةييق اودًو  تل تل  ت يصود لقت العاصا  م ايلقت تت اليدةأو ياإتيمتاأو   ةضلل عم 

و أفقت  تل تل  ت  كود أكثي ةييق يئضتةق ةك اعااد اليالتفدي   يةك اية تى عم المزدا  م المعًو تت ميك ل
كتد هإلا اية تى اة تمتل اةيأتفدتل. يلتليتلك يمصم  أت و ةيس الافالو الياأل  ةك  وف إل الياصًو ئمت صًن 

:- 

الفرض الرابع: تقوم الشركات الموجودة فى السوق منذ فترة طويلة باإلفصاح عن معلومات اإلستدامة 
 بصورة أكبر من الشركات الحديثة.
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 القطاع الصناعي  5 -7

 ي إل الىيئتت الين  بيمن الك ة.ت   بتعن  عدم الك  .يدا فضص لأتلتت ي متفلتت اية تى ميك 
 ستصي الىيئتت الين  عمم  عقت. ئمت أد الىيئتت اليائاق ةك ة.ت   بتعن  عدم  تل تل  ت يصود لقت  يادي 

. (Jennifer Ho and Taylor , 2007 عًك اة تى ألتةك الىيئتت الين  عمم  عقت ةك فضص ال بتعو ) 
ييةالتل لبايدو اي تفات   ة د الىيئتت الين  عمم ةك  بتعتت  ات دفتو  يتايق  ي ضعو  ثم  ًا الين 
 عمم ةك قدةو  بتةسأو  اصاق   أي الين يهسً  عًدقت ام واة  كود أكثي عي و لًضطوط  م ِةيم اإايا  

باي الك  التفدي ايلياا و ئولدًو لمواتقو  ًا  ات العلةو ألمت ةدقت تمتعتت الضط  اليدةن. يلتليتلن صه 
  .( (Legendre and Coderre , 2013الضطوط   يلً ضتظ عًك لمعو الىيئو 

يةا  و ًر الافالتت الستألالو الين اهيمر أل ةي تف  يادي الال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك 
عب الك يتود  يادي  عبوي لال.ت  ال بتعو الإلي اية تى عم ايلياا و الك فيتئج  ي تصبو. ةالا  و م ال 

; Jennifer Ho and Taylor ,  Gao et al. 2005 ( بيمن الأإل الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و 

Michelon and  Parbonetti ,2012 ; Iyer and Lulseged , Kansal Dilling , 2009 ;2007; 

et al. 2014; Ortas et al. , 2015 ; 2013 2013 ;عا الاصم , ل.) 

الك عام يتود  يادي  عبوي لال.ت  ال بتعو الإلي  بيمن يعًك البعأب  م  لا    و ًر دفالتت أةيف 
   Ismail and Ibrahim, 2008 ; Mbekomize andالأإل الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و ) 

 .(  2015Shamil et al. , 2014 ;   ;Dima, 2013-Wally,أمما

ال تم  يتود  يادي  عبوي لًال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و يدهيت  
إد فو  الال.ت  ال بتعن  تل تل  ت صبعصص عًك اهيمت تت الىيئو. ةتلىيئتت الين  عمم ةك  بتعتت  ًواو 

يي  م الىيئتت الين  عمم لًيدةو  ثم  يئتت اليييي  ياإلمبر  تل تل  ت  قيم ألتمفى.و اليدةأو أل وفق أك
ةك افى.و  ايالو لًيدةو  ثم  يئتت اإ إليو ياليبوك. يدااي هإلا قايفه عًك ئمأو يفواأو المعًو تت 

 -المض   عبقت . يلتليتلك يمصم  أت و ةيس الافالو اليت ص ةك  وف إل الياصًو ئمت صًن :

مستوى اإلفصاح عن معلومات الفرض الخامس: يؤثر قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه الشركة على 
 اإلستدامة .

 الدراسة التطبيقية .8

لي الدا ها  ال    لو  صيم اتياة الافالو الي.يأعأو عًك عدبو  م الىيئتت المافتو ألسول اإيفال 
المتلأو السعودي. يلديم  لا  م ةل  اليعيس لقا  الافالو الي.يأعأو   ي  يم  يعدبو الافالو   يألًو  

 يئأرأو اأتس  يطديات الافالو   يالي ًدم اإم تئن   يأةديال فيتئج الافالو. تم  اليأتفتت  
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 هدف الدراسة التطبيقية 8-1

 قا  الافالو الي.يأعأو الك اةي تف الضييس الين ةتم ال تم  ألت يالتةقت ةك الىا البايف  م ال    
و السعودي عم  ا يات لًيعي  عًك  اف اة تى الىيئتت السعوديو المافتو ألسول اميفال المتلأ

ايلياا و   ي ت ا ا ئتد هبتك  ضتيت ةك دفتو اية تى عم الما يات اإةي تديو ياإتيمتاأو ياليدةأو. 
كمت  قا  الافالو الي.يأعأو أيضتل الك اليعي  عًك  اف  يادي ئم  م م م الىيئو   يدفتو فل ديقت   

 تعن الإلي  بيمن الأإل عًك اية تى عم ايلياا و .يدفتو الية  المتلن   يعمي الىيئو   يالال.ت  ال ب

 مجتمع وعينة الدراسة التطبيقية 2 – 8 

صيمثم   يم  الافالو ةك تمأ  الىيئتت السعوديو المافتو ألسول اميفال المتلأو السعودي ةك لبو 
و . يةا اةي يت عدبو الافالو عًك الىيئتت الين  بيمن ل عب ة.تعتت لول اميفال المتلأ2014

السعودي   مد  فاعك ال تم  ةك اةيأتف الال.تعتت الين  يضمبقت عدبو الافالو أد  مثم امفى.و 
اإةي تديو المييًضو. ا  يمثم ة.ت  ال بتعتت الييييئأمتيدو البىتط ال بتعن المًوث لًيدةو   يدمثم ة.ت  

ةو   ةن مدم يمثم ة.ت  الي زئو الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو البىتط الزفاعن يال بتعتت  دي المًواو لًيد
البىتط الي تفي   يأةديال يمثم ئم  م ة.ت  اإ  تإت ي البأو المعًو تت   ية.ت  ال.تةو يالمياةا العت و   

(  يئتت 1 يئو   يدو   ال اي  فةم ) 54ية.ت  البالم البىتط اليا ن. يلتليتلن يصود م م العدبو 
 من الدقت.العدبو   بضو يةالتل لًال.تعتت الين  بي

 ( توزيع شركات العينة وفقا للقطاعات1جدول رقم )

 النسبة الشركات عدد القطاع

 % 25,9  يئو 14 الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت 

 % 29,7  يئو 16 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت 

 % 25,9  يئو 14 الي زئو ة.ت 

 % 18,5  يئتت 10 *اليا تت ة.ت 

 % 100 شركة 54 االجمالى

 
 يئتت ةك ة.ت  البالم  4 يئتت ةك ة.ت  اإ  تإت ي البأو المعًو تت   ي 4* صيضمم ة.ت  اليا تت 

  ي يئيدم ةك ة.ت  ال.تةو يالمياةا. يةا  م د  قم  عتل ةك ة.ت  ياما فايال ي يياكقم ةك أفقم  يئتت 
 م الىيئتت.يطًب عًدقت ال.تأل  اليا ن   ئمت صيضمم ئم ة.ت  عًك ماه عادال  طديال  
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 م اتمتلن  يئتت  % 29,7 م ال اي  الستقا صيض  أد ة.ت  الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو يمثم 
لكم ة.ت    يأةديال  % 25,9العدبو   صًأإل ئم  م ة.ت  ال بتعتت الييييئأمتيدو ية.ت  الي زئو قبس و 

 .% 18,5ة.ت  اليا تت قبس و 

 اسلوب جمع البيانات 3 – 8

الًو    ًدم   يوف  التفدي ايلياا و   أي  التفدي المسةولأو اإتيمتاأو   أي اليالتفدي الييام ال تم  
السبودو   أي  اليدي   ًص اإدافق ل م  اليأتفتت اليت و ألما يات ايلياا و. يدهعا هإلا املًو   م أكثي 

and, et al. ,  Michelon  (اإلتلدب المسييا و ةك الافالتت الستألالو لعأتس اية تى عم ايلياا و

et al. ,2013 ;   Aktas;  2013  Harun; 2013 Zhang  ; 2013 ,;Ching et al.Parbonetti 2012 

(Ching et al.,2014 ; Bhatia and Tuli ,2014 ; Zahid and Ghazali , 2015 أ ت اليأتفتت .
الالوائم ياليالتفدي المتلأو لًىيئتت اليت و ألم ادات اية تى عم ايلياا و ةالا  م ال  و  عًدقت  م ةل  

  يالين  م الو و  الدقت  م ةل  المواة  اإلكيييفأو لًىيئتت   يئإللا  م  وة  لول اميفال المتلأو 
 السعودي )  ااي  ( .

 

 قياس متغيرات الدراسة  4 – 8

ةك  اف  ير التابعالمتغ صيكود فمو ج الافالو  م  يطدي  تأل  ي  موعو  م الميطديات المسيالًو. يديمثم
-CSDاة تى الىيئتت عم ايلياا و   يةا  م اأتلإل  م ةل  مست   ا ي لإلة تى عم ايلياا و 

INDX  يةالتل لإل ااف الثتل  المعا   م   تدفق الياليدي العتلمنG 3.1 9. يةا  ضمم هإلا اي ااف 
 ا يال لمتفلتت العمتلو يالعمم اللئا  15 ا يال اتيمتاأتل )  45 ا يال قدةأتل   ي  30 ا يات اةي تديو   ي

 ا يات لمسةولأو المبيج ( . ي م ةل   9 ا يات لًم يم    ي 10 ا يال ل الول اإفستد   ي 11  ي
لًما ي ةك متلو اية تى ي ضي ةك متلو عام اية تى . يديم  1  ًدم الم يوف   صيم اع.تة العأمو 

) ال ا اإة ك للة تى عم  9الالسمو ألعا  لا عًك    مأ  الافتتت لًما يات اإةي تديو ام صيم
. ئمت صيم   مأ  ECD-INDXالما يات اإةي تديو ( لًو و  لما ي اية تى عم ال عا ايةي تدي 

) ال ا اإة ك للة تى عم الما يات اليدةأو ( لًو و   30الافتتت لًما يات اليدةأو ام صيم الالسمو عًك 
. ئإللا صيم   مأ  الافتتت لًما يات اإتيمتاأو ام صيم END-INDXدةن لما ي اية تى عم ال عا الي

) ال ا اإة ك للة تى عم الما يات اإتيمتاأو ( لًو و  لما ي اية تى عم ال عا  45الالسمو عًك 
) ال ا  84. يأةديال   صيم   مأ  الافتتت لًما يات الثلاو ام الالسمو عًك SOCD-INDXايتيمتعن 
 .CSD-INDX تى عم ئم الما يات ( لًو و  لما ي اية تى عم ايلياا و اإة ك للة



 - 359 - 

(   ئمت صو   ئأرأو اأتس  ًا الميطديات   يئإللا الي وا 2ال اي  فةم ) ةدو  قتالمتغيرات المستقلة  أ ت
 المسييا و ألتلبس و لكم  يطدي.

 ( مقاييس ورموز المتغيرات المستقلة 2جدول رقم )
 الرمز المقياس المتغير

 LOG ASSET  ام و  يتمتلن ال.يأعن الًو تفديم الىيئو م م

  ام و  عًك العتئا  عا  اليل أو دفتو
 ( ام و  اتمتلن/  اليل   تةك) 

ROA 

 LEV المًكأو مالول /  اإليزا تت فس و المتلن الية  دفتو

  بإل السبوات لعاد ال.يأعن الًو تفديم الىيئو عمي
 2014 لبو ميك الىيئو  يلأص

LOG AGE 

 الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت  ال بتعو ة.ت 
 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت 
 الي زئو ة.ت 
 اليا تت ة.ت 

PETRO - INDS 

AGR - INDS 

RET - INDS 

SERV - INDS 

 
 التحليل االحصائى المستخدم 5 – 8

ي لا يتياة  23ا ااف   SPSSاعيما ال تم  ةك الي ًدم اإم تئك عًك مز و الييا ج اإم تئأو 
يةي تف  يادي ئم  م م م الىيئو   يعمي  Multiple  Regression Anaiysis  ًدم اإف ااف الميعاد 

 الىيئو   يدفتو اليل أو   يدفتو الية  المتلن عًك اية تى عم ايلياا و . يئإللا   ًدم الي تصم امتدي
يةي تف  يادي اةيل  الال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك   One-Way ANOAاإ  ته

 اية تى عم ايلياا و.

 دراسة التطبيقيةنتائج ال 6 – 8

لديم عيس فيتئج الافالو الي.يأعأو  م ةل  اليعياس اإم تئأتت الو رأو لميطديات الافالو   ام 
ألعا  لا صيم عيس فيتئج اةي تفات ةييس الافالو أل ليياام ئم  م   ًدم اإف ااف الميعاد   ي  ًدم 

 الي تصم امتدي اي  ته.
 

 اإلفصاح عن اإلستدامةاالحصائيات الوصفية لمؤشر  1 – 6 – 8
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اإم تئأتت الو رأو لما ي اية تى عم ايلياا و أليألعتده الثلاو   مد  ( 3صو   ال اي  فةم )
 صو   ئلل  م الميول  ال ستقن   يايف يا  المعأتفف   يال ا امدفك يال ا اإة ك لما ي اإة تى 

 فصاح عن اإلستدامة بببعاد  الثالثة( االحصائيات الوصفية لمؤشر اإل 3جدول رقم )             

 الحد األدنى الحد اإلفصاح مؤشر
 األقصى

 االنحراف الحسابى المتوسط
 المعياري 

وايلياا  عم اية تى  ا ي  0,020 0,600 0,17111 0,100031 

 0,138851 0,45185 0,780 0,220 اإةي تدي ال عا عم اية تى  ا ي

دةنالي ال عا عم اية تى  ا ي  0,000 0,630 0,08741 0,129821 

اإتيمتعن ال عا عم اية تى  ا ي  0,000 0,580 0,17056 0,107833 

 م ال اي  الستقا صيض  اد  يول   ا ي اية تى عم ايلياا و ئتد  بيضب فسيأتل   مد  قًغ      
   يدىدي هإلا الك أد الىيئتت ةك العدبو إ  قيم ألتية تى عم ايلياا و أل وفق ئيديق.  0,17111

 

 

ةل  اليالتفدي السبودو أي يداعم  ًا البيأ و أد أ ًب الىيئتت ةن العدبو  الوم ألتية تى عم ايلياا و  م 
 اليدي   ًص ايدافق   أي ألعب المعًو تت عًك  وة  الىيئو   يإ  الوم أل  ااف  اليدي الياا و أي  اليدي 
 سةولأو اتيمتاأو  سيالم. ةالا قًغ عاد الىيئتت الين أ افت  اليدي الياا و أي  اليدي  سةولأو اتيمتاأو 

 م العدبو. يدمصم  ضسدي  لا أليد اية تى عم  % 7,4 يئتت* قبس و  4ةن عدبو الافالو  2014لسبو 
ايلياا و ةك الممًكو العيلأو السعوديو إ صزا  اة تمتل اةيأتفدتل   يإ  وتا أيو  ىيدعتت أي ةواعا  تدفق  م 
ال قتت المعبأو ةن الممًكو  هًزم الىيئتت ألتية تى أي  هبام ئأرأو هإلا اية تى   يةا قًطر أعًك اأمو 

. يلتليتو  ليأتفتت العدبو أ ض  أفقت  ي  الىيئو السعوديو لً بتعتت املتلأو )  0,6اية تى لما ي 
 . 2014لتألا ( يهن الىيئو الومداق ةك العدبو الين أ افت  اليدي الياا و ةن لبو 

 

ياأمت يي   ا يات اية تى عم اإألعتد الثلاو لللياا و ف ا أد  يول   ا ي اية تى عم ال عا  
. يدمصم  ضسدي  لا أليد أ ًب الىيئتت ةك العدبو   م 0,45185ةي تدي ئتد هو امعًك مد  قًغ اإ

الافالو إ  ه اف  التفدي الياا و أي  التفدي  سةولأو اتيمتاأو  سيالًو يلكم صيم اية تى  م ةل  اليالتفدي 
ى عم ال عا اليدةن ةالا ئتد هو المتلأو السبودو يالين َيطًب عًدقت ال.تأل  المتلن. أ ت  يول   ا ي اية ت

  يدهىدي هإلا الك أد الىيئتت ةك العدبو إ  قيم ألتية تى عم ال وافب اليدةأو 0,08741اإةم مد  قًغ 
مد  ئتفر فس و اية تى  يوا عو لًطتيو. أ ت  يول   ا ي اية تى عم ال عا ايتيمتعن ةالا ئتفر 
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 ًا البيأ و     ت  و م الأإل العاصا  م الافالتت ي يضا  0,17056اأميإل  بيضضو فسيأتل مد  قًطر 
 Jennifer Ho الستألالو أليد الىيئتت أكثي اة تمتل عم الما يات ايةي تديو ام ايتيمتاأو ام اليدةأو )

Michelon and Parbonetti ,2012 ; Tuli, 2013; Bhatia and Tuli , and Taylor, 2007; 

 2014.) 

) متفلتت العمتلو يالعمم اللئا   يمالول اإفستد   يالم يم     ياأمت يي  ال عا ايتيمتعن 
 ( .4ي سةولأو المبيج ( ةالا  م   ًدم اإم تئأتت اليت و ألمصوفت إل اإفلعو ئمت يهاقيهت ال اي  فةم )

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

لتألا ( يالين ا افت  اليدي الياا و . أ ت الىيئتت الثلث *  ىمم الىيئتت اإفل  الىيئو السعوديو لً بتعتت اإلتلأو ) 
اإةيف ةقن  يئو الي بأ  الوابأو   ي يئو اإ  تإت السعوديو   ي يئو اإ  تإت الميبالًو السعوديو ) ادم (   مد  

 ا افت هإله الىيئتت  اليدي  سةولأو اتيمتاأو .
 

 

 

 اإلفصاح عن البعد اإلجتماعي( االحصائيات الوصفية لمكونات مؤشر  4جدول رقم ) 

 المعأتفف  اإف يا  ال ستقك الميول  اإة ك ال ا اإدفك ال ا اية تى  ا ي

 0,165040 0,23352 0,670 0,000 العمم  متفلتت عم اية تى  ا ي

اإفستد مالول  عم اية تى  ا ي  0,000 0,180 0,00333 0,024495 

الم يم  افى.و عم اية تى  ا ي  0,000 0,800 0,24074 0,153597 

جالمبي  سةولأو عم اية تى  ا ي  0,000 0,670 0,19222 0,169022 
 

صيض   م ال اي  الستقا أد  يول   ا ي اية تى عم امفى.و المي  .و ألتلم يم  ئتد هو امعًك 
 قًغيالإلي  ا ي اية تى عم امفى.و المي  .و ألممتفلتت العمم صًأإل  يول     0,24074مد  قًغ 
   0,19222 مد  قًغ  ام  يول   ا ي اية تى عم امفى.و المي  .و ألمسةولأو المبيج  0,23352

. يدعييي هإلا 0,00333 يالإلي قًغ ا ي اية تى عم امفى.و المي  .و أل الول اإفستد  يول  ياةديال 
.و المي  .و أل الول الميول  اإةدي  يوا عتل لًطتيو مد   كتد الىيئتت ةك العدبو إ  هض   عم امفى

 ( . 2015اإفستد . ي يضا  ًا البيأ و     ت  و ًر الأإل دفالو الق تش ياقياهأم )

 االحصائيات الوصفية لمحددات اإلفصاح عن اإلستدامة 2 – 6 – 8
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( ايم تئأتت الو رأو لم ادات اية تى عم ايلياا و اليت و قيأتفتت عدبو 5صو   ال اي  فةم )
 الافالو .

( اإلحصائيات الوصفية لمحددات اإلفصاح عن اإلستدامة5رقم ) جدول   

 

عدبو الافالو ةا ( أل صو   ال اي  الستقا أد  يول  م م الىيئو ) الًو تفديم ال.يأعن يتمتلك اإ و 
  ألمت يىدي الك أد  يئتت  % 6,9  ةك مدم اد  يول   عا  العتئا عًك اإ و  صيًغ  9,48293قًغ 

 مت يىدي الك  % 53العدبو   الا ةك الميول  فل أو  عالولو . ئمت قًغ  يول  فس و الية  المتلن موالك 
لًو تفديم ال.يأعن أد  يئتت العدبو  عيما عًك اإةيياس الك ما ئيدي ةك  مودم عمًأت قت . أ ت  يول  ا

لبو (. ي م ال اصي ألتي تفق أد  27,5)  يول  عمي الىيئو  1,33464لسبوات عمي الىيئو ةديًغ 
ايف يا  المعأتفف ئتد ئيديال قافتو عتلأو ألتلبس و لًية  المتلن   مد  ئتد أعًك  م الميول  ال ستقن ألمت 

مت يي  الية  المتلن   يهإلا يعييي ا يال ايأعأتل فايال يهىدي الك أد هبتك   تصبتل ئيديال قدم  يئتت العدبو اأ
 إد  يئتت العدبو  بيمن لال.تعتت  بتاأو  ييًضو .

 اختبارات فروض الدراسة 3 – 6 – 8

لديم اةي تف ةييس الافالو اإفلعو اميلك ياليت و قييادي ئم  م م م الىيئو   يدفتو اليل أو       
ئو عًك اية تى عم ايلياا و أل ليياام   ًدم اإف ااف الميعاد   أ ت يدفتو الية  المتلن   يعمي الىي 

اةي تف الضيس اليت ص ياليتص قييادي اةيل  الال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل الىيئو عًك اية تى 
 عم ايلياا و ةسو  يعيما عًك اليياام   ًدم الي تصم امتدي اإ  ته.

 Multiple  Regression Anaiysisأواًل : تحليل االنحدار المتعدد 

 كود  عتدلو اإف ااف لًعلةو الميوةعو قدم ئم  م م م الىيئو   يدفتو اليل أو   يدفتو الية  المتلن   
 ي اف اية تى عم ايلياا و ئمت صًن :، يعمي الىيئو 

CSD-INDEX = β0  +  β1 LOG ASSET + β2 ROA + β3 LEV + β4 LOG AGE + e 

المعيارى  االنحراف الحسابى المتوسط   المتغير 

( و اإ  إتمتلك ال.يأعن الًو تفديم)  الىيئو م م 9,48293 0,863857  

( اإ و  عًك العتئا  عا )  اليل أو دفتو 0,06978 0,095434  

( أوالمًك مالول  الك اإليزا تت فس و)  المتلن الية  دفتو 0,53211 3,453264  

(يئوالى عمي لسبوات ال.يأعن الًو تفديم)  الىيئو عمي 1,33464 0,268008  
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 -حيث :

CSD-INDEX  .يعيي عم  ا ي اإة تى عم اإلياا و 

LOG ASSET  .يعيي عم م م الىيئو 

ROA .يعيي عم فل أو الىيئو 

يعيي عم دفتو الية  المتلن لًىيئو.  LEV  

يعيي عم  عمي الىيئو.  LOG AGE    

β0  .ال زة الثتقر ةك  عتدلو اإف ااف 

β  β3 ,  β2 , β1  , 4 عت لت فمو ج اإف ااف.   

 e    العىوائن. الي.ي

 ( 6ي اقيفيتئج   ًدم اإف ااف ألتل اي  فةم )

 

 

( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد 6جدول رقم )   

 االنحدار معامل المستقلة المتغيرات
 اختبار احصائية
t 

 VIF معامل المعنوية مستوى 

 0,089 6,509 0,000 1,342 ( LOG ASSET) الشركة حجم

 0,057 - 0,532  0,597 1,022 - ( ROA ) الربحية درجة

 0,002 - 0,660 0,512 1,234 - ( LEV)  المالي الرفع

 0,092    2,280 0,027 1,130 (LOG AGE )  الشركة عمر

 % 2R         =49,2 ج لًبمو  الي اصا  عت م
    % adj.) )2R       =45  ج لًبمو  المعا  الي اصا  عت م

 11,851  =    ج لًبمو   F  اةي تف ام تئأو
 0,000=         ج لًبمو   المعبودو  سيوف 

 -يدهاقي ال اي  الستقا البيتئج اليتلأو :

 ج لًبمةو  المعا  الي اصا  عت م قًغ adj.) )2R    45 %   هضسةي المسةيالًو الميطدةيات أد الةك يىةدي يالةإلي  
 مدة     عبودةتل  ئةتد البمةو ج أد ئمةت   تداق البس و هإله ي عييي.  اليتأل  الميطدي ةك اليطديات  م % 45
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 . % 5 يةافه الماليو  المعبودو  سيوف   م أةم البمو ج  عبودو

 ة.ةةك اف  ةةتط صوتةةا إ Multicollinearity  ئتفةةر مدةة    الةة عب يلعضةةقت المسةةيالًو الميطدةةيات قةةدم 
 .10  م أةم المسيالًو لًميطديات Variance Inflation Factor ( VIF ) الي تصم  ضيأم  عت م اأمو

 اإف ااف  عت م قًغ مد    ايلياا و عم اية تى عًك الىيئو ل  م ي عبوي  اي تقن  يادي صوتا 
 ةيس ةيو  الك  لا يدىدي. % 5 يةافه الماليو  المعبودو  سيوف   م أةم  عبودو ألمسيوف  0,089
 الىيئتت  م ايلياا و عم اة تمتل  أكثي ال  م ئيديق الىيئتت أد صيضمم يالإلي   امي  الافالو
 Gao et al. 2005  (الستألالو الافالتت  م العاصا الأإل  و م  ت    البيأ و هإله ي يضا. ال  م  طديق

Ismail and Ibrahim , 2008 ; Li et al. , 2011 ; Michelon and Parbonetti 2012 ;   ;

. , 2015Kend , 2015 ; Ortas et alShamil et al. , 2014 ;  Zhang , 2013; (  . 

 ألمت يال ىيدو   المتديو اي صتفأتت  م لاصقت الكيديق الىيئتت مد فايال   ب.عأو البيأ و هإله أد ال تم  يديف 
 عم للة تى ا تاأو أا تة أي  كتلأف أليي  ي مم إ  ت  تل تل  يلتليتلك   ايلياا و  التفدي أل عااد لقت يسم 

الكيديق أكثي مستلأو ل وف قت يلمعيقت ةك الم يم  فايال ليعي قت لًميتألعو  الىيئتت أد ئمت. ايلياا و
ياليالدأم  م ةيم اليأي العتم يال مقوف   يلإللا ةقن أكثي اميمتإل للة تى عم ايلياا و لمالتقًو اميأتتتت 
 أ  ت  الم ً و  م المعًو تت يليعزدز  وف قت يلمعيقت ةك الم يم  ألمت ي تةظ عًك  يعديقت  

 ألتي تةو الك  التقًو اليوةعتت العتلأو  م ال مقوف.

 المعبودةو  سةيوف  ئةتد مدة    ايلياا و عم اية تى عًك الىيئو فل أو لافتو  عبوي   يادي يتود عام 
 هةةةإله ي يضةةةا. الثةةةتفن الافالةةةو ةةةةيس ةيةةةو  عةةةام يعبةةةن  مةةةت    % 5 الماليةةةو  المعبودةةةو  سةةةيوف   ةةةم أكيةةةي

 فل أةةو دفتةةو يةةةيل   ةةيادي يتةةود عةةام  ةةم السةةتألالو الافالةةتت  ةةم العاصةةا الأةةإل  و ةةم  ةةت  ةة  البيأ ةةو
 ,2Li et al., 2011; Michelon and Parbonetti 012 ;) ايلةياا و عةم اية ةتى عًةك الىيئتت

Shamil et  Álvarez and -; Kend , 2015 ; Ortas et al. , 2015; Gallegoal.2014 

Custodio , 2016-Quina. ) 

 سةةيوف  ئةتد مدةة    ايلةياا و عةم اية ةةتى عًةك لًىةةيئو المةتلن اليةة  لافتةةو  عبةوي   ةةيادي يتةود عةام  
 ةةةةيس ةيةةةو  عةةةام يعبةةةن  مةةةت   % 5 يةةةةافه الماليةةةو  المعبودةةةو  سةةةيوف   ةةةم أكيةةةي الميطدةةةي لقةةةإلا المعبودةةةو

  ةيادي يتةود عةام  ةم السةتألالو الافالةتت  ةم العاصةا الأةإل  و ةم  ةت  ة  البيأ ةو هإله ي يضا. الثتل  الافالو
 ; Michelon Dilling , 2009 ) ايلةياا و عةم اية ةتى عًةك لًىةيئتت المةتلن اليةة  دفتو إةيل 

 (,2015Shamil et al. 2014 ; Zhang , 2013;    ; 2012 and Parbonetti ,امما

 ايف ةةااف  عت ةةم قًةةغ مدةة    ايلةةياا و عةةم اية ةةتى عًةةك الىةةيئو لعمةةي ي عبةةوي  اي ةةتقن  ةةيادي يتةةود 
 ةةةيس ةيةةو  الةةك  لةةا يدىةةدي. % 5 يةةةافه الماليةةو  المعبودةةو  سةةيوف   ةةم أةةةم  عبودةةو ألمسةةيوف  0,092
 اة ةةتمتل  أكثةةي  كةةود  اودًةةو ةيةةيق  بةةإل السةةول  ةةك  عمةةم اليةةن الىةةيئتت أد صيضةةمم يالةةإلي   الياألةة  الافالةو

 السةةتألالو الافالةةتت ألعةةب الأةةإل  و ةةم  ةةت  ةة  البيأ ةةو  ًةةا ي يضةةا. ال اصثةةو الىةةيئتت  ةةم ايلةةياا و عةةم
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(Zhang , 2013 Kansal et al., 2014 ;  .) بةإل السةول  ةةك  عمةم اليةن الىةيئتت أد ال تمة  يدةيف  
  ةةم أكيةي أل ةوفق ياإتيمتاأةو اليدةأةو امفىةة.و ةةك اإلةقت تت  ةم العاصةا لقةةت يصةود   ةت  تل ةتل  اودًةو ةيةيق

 اية ةةتى ةةةل   ةةم ايلةةقت تت  ًةةا عةةم للة ةةتى أكيةةي داةةة  لةةاصقت يصةةود  يلتليةةتلك   ال اصثةةو الىةةيئتت
 اعةااد ةةك يئضةتةق ةيةيق أكثةي  كةود   ةت  تل ةتل  اودًةو ةيةيق  بةإل  عمةم الين الىيئتت أد ئمت. ايلياا و عم

 .اةيأتفدتل  اة تمتل  اية تى هإلا ئتد لو ميك المعًو تت  م المزدا عم اية تى يةك اليالتفدي
   One-Way ANOA االتجا  احادي التباين تحليل:  ثانياً 

 قييادي ياليتص   اليت ص الافالو ةيس يةي تف اإ  ته امتدي الي تصم   ًدم عًك ال تم  اعيما
 اليت و الال.تعتت ي يمثم. ايلياا و عم اية تى عًك الىيئو الأإل  بيمن الإلي ال بتعن الال.ت  اةيل 

(   PETRO-INDS) الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت  ةك  لا الك اإ تفق ليا ئمت   الافالو ألعدبو
(   ية.ت  اليا تت RET-INDS(   ية.ت  الي زئو )AGR-INDSية.ت  الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو )

((SERV- INDS يةا  م اتياة   ًدم الي تصم عًك  سيوف  ا ي اية تى عم ايلياا و يئإللا عًك .
 سيوف  ا يات اية تى الضياأو عم ئم ألعا  م أألعتد ايلياا و الثلاو. ي اقي فيتئج   ًدم الي تصم عًك 

 (  7 سيوف  ا ي اية تى الكًن عم ايلياا و ألتل اي  فةم )

 

 يل التباين على مستوى مؤشر االفصاح عن اإلستدامة( ملخص نتائج تحل7جدول رقم )

 لمؤشر الحسابى المتوسط الصناعي القطاع
 اإلستدامة عن اإلفصاح

 المعيارى  اإلنحراف

 0,140047 0,22857 الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت 

 0,066505 0,14688 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت 

 0,062617 0,12857 الي زئو ة.ت 

 0,090609 0,18900 اليا تت ة.ت 

 F    =3,144اةي تف ام تئأو

 0,033=      المعبودو  سيوف 

 

 هو ئتد الييييئأمتيدو ال بتعتتة.ت   ةن ايلياا و عم اية تى  ا ييدو   ال اي  الستقا أد 
 0,18900  صًأإل ة.ت  اليا تت مد  قًغ  يول  الما ي  0,22857 يول  الما ي  قًغ مد    امعًك

  يأةديال ة.ت  الي زئو مد  0,14688  ام ة.ت  الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو مد  قًغ  يول  الما ي 
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  مد  قًغ  سيوف المعبودو  F. ئمت صو   ال اي  أيضتل  عبودو اةي تف  0,12857قًغ  يول  الما ي 
. يدىدي  لا الك ةيو  ةيس الافالو اليت ص   يالإلي  % 5يهو أةم  م  سيوف المعبودو الماليو   0,033

 صيضمم أد اةيل  الال.ت  ال بتعن صادف الك   تصم دفتو اية تى عم ايلياا و.

يلي اصا أف الال.تعتت هو السيب ةك  عبودو   تصم دفتو اية تى قدم الال.تعتت    م اتياة أما 
  يالإلي ي اد  اف  Least Significant Difference (LSD)المالتففتت الميعادق يهو اةي تف اةي تفات 

 عبودو الضيل قدم  يول  دفتو اية تى عم ايلياا و قدم ئم ة.تعدم عًك ماه   يالاتهيق ألتل اي  فةم 
(8) 

 

 

 

 

 

 إلستدامة( ملخص نتائج اختبار المقارنات المتعددة فيما يخص اإلفصاح عن ا8جدول رقم )
 المتوسطين بين الفرق  (2) قطاع (1) قطاع

(1) – (2) 

 المعنوية مستوى 

 0,022 *0,081696 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو الييييئأمتيدو ال بتعتت

 0,007 *0,10000 الي زئو

 0,317 0,039571 اليا تت

 0,022 *     0,081696 - الييييئأمتيدو ال بتعتت الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو

 0,599 0,018304 الي زئو

 0,274 0,042125 - اليا تت

 0,007 *  0,10000 - الييييئأمتيدو ال بتعتت الي زئو

 0,599    0,018304 - الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو

 0,129 0,060429 - اليا تت

 0,317       0,039571 - الييييئأمتيدو ال بتعتت اليا تت
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 0,274 0,042125 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو

 0,129 0,060429 الي زئو

 % 5* يول  الضييل  عبوي عبا  سيوف  عبودو 
يدو   ال اي  الستقا يتود ةييل  عبودو قدم  يول   ا ي اية تى عم ايلياا و لال.ت  ال بتعتت الييييئأمتيدو 

يال بتعتت الطإلائأو ية.ت  الي زئو ل تل  ة.ت  ال بتعتت ي يول   ا ي اية تى عم ايلياا و لكم  م ة.ت  الزفاعو 
الييييئأمتيدو مد  ئتد الضيل  وت تل. يدىدي  لا الك أد  يئتت الييييئأمتيدتت  الوم ألتية تى عم ايلياا و قافتو أكيي 

أد هإله البيأ و  ب.عأو يل وفق  عبودو  م  يئتت ئم  م ة.ت  الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو   ية.ت  الي زئو . يديف ال تم  
فايال إد  يئتت الييييئأمتيدتت  تل تل  ت  كود  يئتت ئيديق ال  م   يدي    ققت العاصا  م أ  ت  الم تل    ي  م اهيمتم 
اليأف العتم أل ضو عت و   ةضلل عم أفقت  م أكثي ال بتعتت المًواو لًيدةو   يلتليتلن  الوم ألتلعاصا  م امفى.و اليدةأو 

متاأو المي  .و ألم تدفات  يرأب اإاتف اليدةأو السًيأو   يليا و الم يم . لإللا يصود لاصقت داة  للة تى عم امفى.و ياإتي
 المي  .و أل قودهت ف و   الدا اليبمأو المسياا و.

   ًدم أل تياة ال تم  ةتم ايلياا و أألعتد  م ألهعا ئم عم اية تى عًك ال بتعن الال.ت  اةيل   يادي  افيلي اصا 
 هإلا فيتئج( 9) فةم ال اي  يدهاقي.  ماه عًك ئم   الثلاو ايلياا و أألعتد  م ألهعا ئم  سيوف  عًك اي  ته امتدي الي تصم

 .  الي ًدم

 ( ملخص تحليل التباين لمؤشرات اإلفصاح عن أبعاد اإلستدامة الثالثة9جدول رقم )
 ECD-INDEX   االقتصادي البعد عن اإلفصاح لمؤشر التباين تحليل

 عن اإلفصاح لمؤشر الحسابي المتوسط الصناعي القطاع
 االقتصادي البعد

 المعياري  االنحراف

 0,121764 0,43571 الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت 

 0,175688 0,46438 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت 

 0,112982 0,43429 الي زئو ة.ت 

 0,142318 0,47900 اليا تت ة.ت 

 F    =0,296اةي تف ام تئأو
 0,828=      المعبودو  سيوف 

 END-INDEX البيئي البعد عن اإلفصاح لمؤشر التباين تحليل

 عن اإلفصاح لمؤشر الحسابي المتوسط  الصناعي القطاع
 البيئي البعد

 المعياري  االنحراف

 0,170236 0,19571 الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت 

 0,051279 0,05813 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت 
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 0,015407 0,01714 الي زئو ة.ت 

 0,158637 0,08100 اليا تت ة.ت 

 F    =6,387اةي تف ام تئأو
 0,001=      المعبودو  سيوف 

 SOCD-INDEX اإلجتماعي البعد عن اإلفصاح لمؤشر التباين تحليل

 عن اإلفصاح لمؤشر الحسابي المتوسط الصناعي القطاع
 اإلجتماعي البعد

 المعياري  االنحراف

 0,143688 0,21000 الييييئأمتيدو ال بتعتت ة.ت 

 0,085206 0,14250 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت 

 0,096704 0,14143 الي زئو ة.ت 

 0,082926 0,20100 اليا تت ة.ت 

 F    =1,650اةي تف ام تئأو
 0,190=      المعبودو  سيوف 

ألتلبس و لما ي اية تى عم ال عا اليدةن   مد  ئتد  سيوف  Fصيض   م ال اي  الستقا  عبودو اةي تف 
. أ ت اأمت يي   ا ي اية تى عم ال عاصم  % 5يهو أةم  م  سيوف المعبودو الماليو   0,001المعبودو 

الال.ت  ال بتعن  صادي الك  . أي أد اةيل  % 5اكيي  م  Fايةي تدي يايتيمتعن ةالا ئتفر  عبودو اةي تف 
  تصم ةك دفتو اية تى عم ال عا اليدةن يلكم إصااي ةك دفتو اية تى عم ال عاصم اإةي تدي ياإتيمتعن   

 يلتليتلك يمصم ةيو  الضيس اليت ص اأمت يي  اية تى عم ال عا اليدةن ةال . 

م ال عا اليدةن قدم الال.تعتت    م يلي اصا أف الال.تعتت هو السيب ةك  عبودو   تصم دفتو اية تى ع
  يالإلي ي اد  اف  عبودو الضيل قدم  يول   Least Significant Difference (LSD)اتياة اةي تف

 (10دفتو اية تى عم ال عا اليدةن قدم ئم ة.تعدم عًك ماه   يالين  اقي ألتل اي  فةم )

 يخص اإلفصاح عن البعد البيئي ( ملخص نتائج اختبار المقارنات المتعددة فيما10جدول رقم )

 المتوسطين بين الفرق  (2) قطاع (1) قطاع

(1) – (2) 

 المعنوية مستوى 

 0,002 *0,137589 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو الييييئأمتيدو ال بتعتت

 0,000 *0,178571 الي زئو

 0,018 *0,114714 اليا تت
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 يال بتعتت الزفاعو
 الطإلائأو

 0,002 *     0,137589 - الييييئأمتيدو ال بتعتت

 0,329 0,040982 الي زئو

 0,620 0,022875 - اليا تت

 0,000 *  0,178571 - الييييئأمتيدو ال بتعتت الي زئو

 0,329    0,040982 - الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو

 0,181 0,063857 - اليا تت

 0,018     *0,114714 - الييييئأمتيدو ال بتعتت اليا تت

 0,620 0,022875 الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو

 0,181 0,063857 الي زئو

 % 5* يول  الضييل  عبوي عبا  سيوف  عبودو 

صيض   م ال اي  الستقا يتود ةييل  عبودو قدم  يول   ا ي اية تى عم ال عا اليدةن لال.ت  
اية تى عم ال عا اليدةن لكم   م ة.ت  الزفاعو يال بتعتت ال بتعتت الييييئأمتيدو ي يول   ا ي 

الطإلائأو   ية.ت  الي زئو   ية.ت  اليا تت ل تل  ة.ت  ال بتعتت الييييئأمتيدو مد  ئتد الضيل  وت تل 
  يدىدي  لا الك أد  يئتت الييييئأمتيدتت  الوم ألتية تى عم ال عا اليدةن قافتو أكيي يل وفق  عبودو 

م   م ة.ت  الزفاعو يال بتعتت الطإلائأو   ية.ت  الي زئو   ي ة.ت  اليا تت . يديف ال تم   م  يئتت ئ
أد هإله البيأ و  ب.عأو ي اعم  ت  و م الأإل ال    ةك   ًدم الي تصم عًك  سيوف اية تى الكًن عم 

الزفاعو  ايلياا و .  لا مد  يئتت الييييئأمتيدتت أكثي  ًودثتل لًيدةو  م  يئتت ئم  م ة.ت 
يال بتعتت الطإلائأو   ية.ت  الي زئو   ية.ت  اليا تت   يلإللا  الوم ألتلعاصا  م الم تدفات يايلقت تت 
لييرأب اليًوث اليدةن  م  الًدم يف عتاتت الطتاات يالبضتيتت المًواو لًيدةو   يلمواتقو الضطوط الين 

صو أو المعبأو أل متيو اليدةو   يلتليتلك يصود  همتفس عًدقت  م تمعأتت ال ضتظ عًك اليدةو ي م ال قتت ال 
لاف  يئتت الييييئأمتيدتت الااة  للة تى عم امفى.و المي  .و قيًا الم تدفات   ميك  ياي لًيأف العتم 

.ودي ي  اص   عاا قت يألتلدب عمًقت   يأفقت  ًيزم يم  ت  الم تل  يال قتت المعبأو أفقت  سعك لي
ألمت صبعصص ةن البقتيو عًك ادتدق اية تى عم ال عا اليدةن يالإلي يهسقم ألتلي عأو ةأو ألتلمعتصدي يالىييط اليد

 ةك ادتدق اية تى عم ايلياا و.

 خالصة البحث ونتائجه وتوصياته .9
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هاةر الافالو الك  الدأم  اف اة تى الىيئتت المافتو ألسول اإيفال المتلأو السعودي عم اليبمأو 
اإةي تديو ياإتيمتاأو ياليدةأو. ئمت هاةر الافالو أيضتل الك ة    يادي المسياا و أليألعتدهت الثلاو 

  موعو  م الم ادات عًك اية تى عم اليبمأو المسياا و. لإللا   ةتم ال تم  أيإل ألتليعياس  ضقوم 
الين  اليبمأو المسياا و ياية تى عم ايلياا و   يةً  الك أد  ضقوم اليبمأو المسياا و صايف مو  اليبمأو

 التقم اميأتتتت ال ت ي ديد المستس ألمالافق اإتأت  الالتد و عًك  التقًو اميأتتت قت. أ ت  ضقوم اية تى 
عمًأو  وةدي  عًو تت عم اإداة اإةي تدي ياإتيمتعن ياليدةن لًىيئو عم ايلياا و ةديئز عًك 

بتي  ال     ا يات اية تى م  ت  الم ً و يامايا  المقيمو لواة داةم الىيئو أي ةتفتقت. ام  
هن امكثي  .يأالتل  GRIعم ايلياا و   ي و م الك أد اإف تدات ال تدفق عم   تدفق الياليدي العتلمن 

عًك المسيوف الايلن. ئمت  بتي  ال    ألعا  لا  بتة  اية تى عم ايلياا و   مد  ةً  ال تم  الك 
 م أهمقت اكيست    م اة تى الىيئتت عم ايلياا وأد هبتك   موعو  م المبتة  يالمزايت الميوةعو 

الىياأو   ي  سدم  وفق الىيئو ةك الم يم    ي  سدم الي بأف اإئيمتفك لًىيئو   ي  سدم علةو 
الىيئو ألي  ت  الم تل  اليئأسدم   ي  سدم افيتتأو العت ًدم   ي يرأب  عا  ديفاد العمتلو   ألتإ تةو 

 ةيف . الك العاصا  م المبتة  اإ

كمت اليعيس ال      موعو  م الافالتت الستألالو الين  بتيلر  اف اة تى الىيئتت عم اليبمأو 
المسياا و. يةا ةً  ال تم  الك أد هبتك اد هبتك   تصبتل  ً وظتل قدم الىيئتت ةك  صم ي  يوف 

ةك مدم  كيضن  مد   الوم ألعب الىيئتت ألتية تى  م ةل   التفدي  سيالًو  اية تى عم ايلياا و   
 يئتت أةيف قا ج  عًو تت ايلياا و ةك اليالتفدي المتلأو السبودو   أي ةك  اليدي   ًص اإدافق . ئمت أد 
ألعب الىيئتت يالوم ألتية تى ةك  وفق ي رأو أي ةك  وفق ئمأو   يهبتك  يئتت اةيف   م  قدم 

ن  بتيلر   ادات اية تى عم اية تمدم الو ضن يالكمن. ام  بتي  ال    ألعا  لا الافالتت الي
أكثي الم ادات الين فئزت عًدقت الافالتت الستألالو ئتفر م م ايلياا و   مد   و م ال تم  الك أد 

الىيئو   يدفتو فل أو الىيئو   يدفتو الية  المتلن   يعمي الىيئو   يالال.ت  ال بتعن الإلي  بيمن الأإل 
 تم ال تم  أل  يالتل ةييس ال    .الىيئو . يإليبتدال الك الافالتت الستألالو ة

يأةديال ةتم ال تم  أل تياة دفالو  .يأعأو عًك عدبو  م الىيئتت المافتو ألسول اإيفال المتلأو السعودي 
اأتس يةي تف الضييس الين  م ا يالتةقت ةك الىا البايف  م ال   . ي م ال اصي ألتي تفق أفإل ةا  م 

لًو    ًدم الم يوف ليالتفدي ايلياا و   أي ليالتفدي المسةولأو  سيوف اية تى عم ايلياا و  م ةل  أ
يةالتل لإل ااف الثتل  المعا  لم تدفق الياليدي اإتيمتاأو   أي لًالوائم ياليالتفدي المتلأو السبودو الىيئتت 

   ًدم ايف ااف الميعاد   ي  ًدم الي تصم امتدي اي  ته    و ًر الافالو. يل ليياام G3.1 العتلمن 
 -لًبيتئج اليتلأو :
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أد اية تى عم ايلياا و  بيضب فسيأتل   مد  قًطر اأمو  يول   ا ي اية تى عم ايلياا و  .1
  ئمت أد أ ًب الىيئتت  الوم ألتية تى عم ايلياا و  م ةل  اليالتفدي السبودو أي  اليدي  17%

لل هو  م يالوم أل  ااف  اليدي   ًص اإدافق   أي ألعب المعًو تت عًك  وة  الىيئو   يأد عادال  ةًد
الياا و أي  اليدي  سةولأو اتيمتاأو  سيالم. ةالا قًغ عاد الىيئتت الين أ افت  اليدي الياا و أي 

 يئتت ةال  . يدمصم  ضسدي  لا أليد  4ةك عدبو الافالو  2014 اليدي  سةولأو اتيمتاأو لسبو 
اة تمتل اةيأتفدتل. ئمت  و ًر الافالو الك  اية تى عم ايلياا و ةك الممًكو العيلأو السعوديو إ صزا 

لإللياا و ئتد هو امعًك صًأإل ال عا ايتيمتعن ام اليدةن. يدمصم  أد اية تى عم ال عا اإةي تدي
 ضسدي  لا أليد أ ًب الىيئتت ةك العدبو   م الافالو  الوم ألتية تى عم ايلياا و  م ةل  اليالتفدي 

 دقت ال.تأل  المتلن.المتلأو السبودو يالين يطًب عً

صوتا  يادي اي تقن ي عبوي لكم  م م م الىيئو   يعمي الىيئو عًك اية تى عم ايلياا و. يدىدي  .2
 لا الك ةيو  ةي ن الافالو امي  يالياأل    مد  ئتفر الىيئتت ئيديق ال  م أي الىيئتت الموتودق 

الىيئتت ال اصثو ةن السول  بإل ةييق اودًو أكثي اة تمتل عم ايلياا و  م الىيئتت  طديق ال  م أي 
. يدمصم  ضسدي  لا أليد الىيئتت الكيديق لاصقت  م اي صتفأتت المتديو   يال ىيدو ألمت يسم  أل عااد 
 التفدي ايلياا و   ئمت أفقت أكثي مستلأو ل وف قت يلمعيقت ةك الم يم  فايال ليعي قت لًميتألعو 

ن  عمم ةك السول  بإل ةييق اودًو  تل تل ياليالدأم  م اليأي العتم ي م ال مقوف. ئإللا ة د الىيئتت الي
 ت يصود لقت العاصا  م اإلقت تت ةك امفى.و اليدةأو ياإتيمتاأو أل وفق أكيي  م الىيئتت ال اصثو. 
كمت أفقت  تل تل  ت  كود أكثي ةييق يئضتةق ةك اعااد اليالتفدي يةك اية تى عم المزدا  م المعًو تت 

 اةيأتفدتل. ميك لو ئتد هإلا اية تى اة تمتل 

  مت   ايلياا و عم اية تى عًك المتلن الية  دفتو أي الىيئو فل أو لافتو  عبوي   يادي يتود عام .3
 أي الىيئو فل أو دفتو يةيل   يادي صوتا إ أفإل أف. يالثتل  الثتفن الافالو ةي ن ةيو  عام يعبن
 .ايلياا و عم اية تى عًك المتلن الية  دفتو

   ايلياا و عم اية تى دفتو ةك   تصم الك الىيئو الأإل  بيمن الإلي ال بتعن الال.ت  اةيل  صادي .4
 ايلياا و عم ألتية تى  الوم الييييئأمتيدتت  يئتت أد ئمت. اليت ص الافالو ةيس ةيو  يعبك  مت

 . الي زئو ية.ت  الطإلائأو يال بتعتت الزفاعو ة.ت   م ئم  يئتت  م  عبودو يل وفق أكيي قافتو

الك   تصم ةك دفتو اية تى عم ال عا اليدةن  الإلي  بيمن الأإل الىيئوصادف اةيل  الال.ت  ال بتعن  .5
لإللياا و   يلكم إصااي ةك دفتو اية تى عم ال عاصم اإةي تدي ياإتيمتعن   يلتليتلك يمصم ةيو  

الييييئأمتيدتت  الوم ةيس الافالو اليت ص اأمت يي  اية تى عم ال عا اليدةن ةال  . ئمت أد  يئتت 
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ألتية تى عم ال عا اليدةن قافتو أكيي يل وفق  عبودو  م  يئتت ئم  م ة.ت  الزفاعو يال بتعتت 
 الطإلائأو   ية.ت  الي زئو   ي ة.ت  اليا تت.

يةن  وة  ت ةتم ال تم  ألعي إل ةن ال زة البايي  م هإلا ال      ي ت  و م الأةإل  ةم فيةتئج ةةن ال ةزة 
  -ال تم  ألتآل ن :الي.يأالن صو ن 

ي ب ادتدق يعن أ  ت  الم ً و  م  سيثميدم يعملة ي الي دم   يالم يم  ئصم ألىيد أهمأو  .1
اية تى عم ايلياا و يالمبتة  الميوةعو  بإل.  لا إد ادتدق يعك هاإة اإايا  لأىصم عت م 

 تى عم المعًو تت  ط  عًك الىيئتت لزدتدق اية تى ي  سدم تود إل لمالتقًو  وةعت قم ألىيد اية
 القت و الميعًالو ألتمداة اليدةن يايتيمتعن لًىيئو ةضلل عم اإداة ايةي تدي. 

 ييفق  يبةن القدةةو السعوديو لًم تليدم الالتفوفددم ا ةااف  عدةتف   تلةين أي اف تدات لإلة تى عم  .2
و السول المتلأو السعوديو ايلياا و   يئةإللا ا تةو  تدق الك إئ و موئمو الىيئتت ال تدفق عم هدة

 .يلزام  الىيئتت الين صيم  ااي  ألقمقت ةن لول المت  السعودي ألتية تى يالياليدي عم ايلياا و 

ي ب عًك ال قتت المعبأو قيباأم اإة تى الم تلين  ياعتق ا ااف  عأتف أي اف تدات لإلة تى عم  .3
ي ب  ياعتق ا ااف  عأتف أي اف تدات  اإلياا و لًىيئتت الكيديق يآةي لًىيئتت ال طديق. ئمت

لإلة تى عم اإلياا و لكم ة.ت   م الال.تعتت ال بتاأو عًك ماه فايال لًي تصم الكيدي قدم 
 الال.تعتت ال بتاأو اأمت يي  اية تى عم أألعتد ايلياا و. 

لم تل و  .ودي  اليفات الم تل و ةك ئًأتت ايةي تد يايدافق ألتل ت عتت السعوديو قيضمدبقت  ي ب .4
 ايلياا و يالمسةولأو ايتيمتاأو لًىيئتت.

ي ب عالا ديفات  افديأو لًم تليدم ألىيد ئأرأو اية تى يالياليدي عم ايلياا و ألمت صادي الك ادتدق   .5
 كضتةق يداةعأو الم تليدم يعااد  التفدي ايلياا و ميك لو ئتد اإة تى عبقت اةيأتفدتل.

 يادي   موعو أةيف  م   ادات اية تى عم ايلياا و يالين  ييفق اتياة أل وث  سياليًأو لض    .6
 لم  ىمًقت الافالو الي.يأعأو.
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( .   ادات تودق الياليدي عم الياا و الىيئتت ققا   ااأم 2015  مود   ايمتد   .ضك   ما ) .10
المؤتمر دفالو متلو .  –  يوف فم.ن ي ضعدم الايف اليياديي لًياليدي   ته  متفلتت أكثي الياا و 

تت عو  -ئًأو الي تفق   العلمي الدولى الثالث عشر التنمية المستدامة : االستراتيجيات والتحديات 
 .770-727اإلصبافدو : 

ياافق اإ  تإت يالمعًو تت قيفت ج ال صو و اإلكيييفأو . الييفت ج الوابن لًيواأو  –اليواألو الوابأو  .11
  اليدةأو ياليبمأو المسياا و .

 الوئتلو المستعاق لىايد اليبمأو المسياا و. -القدةو العت و للف تد يممتيو اليدةو  .12

     لول المت  السعوديو )  ااي  (. هدةو .13
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