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 :خلص امل
شركة من  143وغطت الدراسة  ،هدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية في الشركات املساهمة السعودية

لتحليل االستبانات  SPSSوتم استخدام اسلوب التحليل االحصائي . لألعمالالشركات املدرجة في سوق االسهم )تداول( شملت القطاعات املختلفة 

تتحمل مسؤولياتها  بالسعوديةة ان الشركات املساهم ومن خالل البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج منها:الواردة من العينة محل الدراسة، 

واظهر بعد االعالن عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية والعرضية وادارتها  5من ( 3.16اتجاه البيئة بشكل عام وبلغ املتوسط )

توجيه ادارة الشركات يتمثل في  استخدام في حين ان اقل االبعاد الذي يحتاج الى  5من  (3.36بشكل فعال افضل النتائج وحقق متوسط حسابي )

وحصل على متوسط حسابي  ،املنشأة طاقة متجددة ومواد يتم إعادة تدويرها وترشيد استخدام املياه والتخلص من وادارة املواد السامة والخطرة بأمان

االحصائية  وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق مستويات تحمل وفي نفس الوقت لم يصل مستوى تحمل املسؤولية البيئية الى حد الداللة  5من  (2.96)

  5من  (3.09املسؤولية البيئية املطلوبة. كما  اظهرت النتائج ان اإلفصاح عن املسؤولية البيئية كان بشكل عام  متوسط وحقق متوسط حسابي )

 (3.36لى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية وحصل على متوسط حسابي )وافضل االبعاد في هذا املجال تمثل في تأثير حجم وعمر وطبيعة عمل الشركة ع

وفي نفس الوقت لم يصل  5من  (2.66في حين بلغ اقل املتوسطات بعد اإلفصاح عن املسؤولية البيئية في القوائم املالية الرئيسية وحصل على ) 5من 

لتالي فإن هذه الشركات لم تحقق مستويات اإلفصاح عن املسؤولية البيئية مستوى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية الى حد الداللة االحصائية وبا

 املطلوبة.

) مثل وبناء على النتائج السابقة قدم الباحث مجموعة من التوصيات منها: ضرورة قيام املنظمات املهنية والجهات املهتمة باملسؤولية البيئية 

االنسان وغيرها( بتنظيم دورات فاعلة وكذلك التواصل مع الجامعات واملراكز الكاديمية جمعيات حقوق  ،نقابات العمال ،مؤسسات حماية البيئة

نونيين مع االستعانة لبيان املسؤولية البيئية امللقاة على الشركات، وطرق اإلفصاح عنها في القوائم املالية، وضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القا

وإلزام الهيئات املشرفة على سوق االوراق املالية  ،املعنية في مجال تطوير معيار اإلفصاح عن املسؤولية البيئية للشركات بالكاديميين واملنظمات املهنية

 عن املسؤولية البيئية للشركات. باإلفصاح

 .؛ اإلفصاحاملحاسبة البيئية؛ املسؤولية البيئية الكلمات املفتاحية:
  

 املقدمة:
به وتؤثر فيه، وكما تعتبر القوائم املالية من اهم مخرجات النظام  فتتأثرتعتبر املحاسبة من العلوم االجتماعية التي تتطور بتطور املجتمع،                  

يانات املحاسبي، والتي لم يعد يقتصر دورها على تزويد املستخدمين ببيانات ومعلومات مالية فقط عن منشآت االعمال، وانما امتد ليشمل تقديم ب

 ومعلومات اقتصادية واجتماعية وبيئية وقضائية.

ام مرتبطة  باستخدن  قد تكوات لتأثيرهذه او . موقعهاكان يا أ -لبيئةالها تأثير على ن يكو ئمادا تلمنشآانشطة وأ  ISO.2.(2010)اراتقرإن                

و لطبيعية. البيئة اعلى  ت  لخدمات  والمنتجاة،  والمنشأا عن نشاطات لناتجة ار آلثااو ت،  لنفاياث  والتلواث احدوإلحية اغير  ، ولحيةارد الموا

 أة.لمنشارات و الناتجة عن قرالبيئية و االجتماعية واية دالقتصار  اآلثااه رعتباإتبني منهج متكامل يأخذ في ت لمنشآايجب على ، لبيئيةاا رهلتقليل آثا
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 ،باختالف نوع املنشأة تأثيرهانها في احداث اضرارا بيئية تتعدد اشكالها وصورها ومدى االعمال عموما وخاصة الصناعية م منشآتتساهم و 

وهناك ، لفةفهناك التلوث الهوائي واملائي وتلوث التربة والضوضاء وغيرها من اشكال التلوثات البيئية التي تنتج عن ممارسة املنشآت انشطتها املخت

 من شأنها إحداث التوازن البيئي املطلوب. بأنشطةفي التخفيف من هذه االضرار، او القيام  املنشآتمسؤولية اجتماعية تقع على عاتق هذه 

طواعية او  باإلفصاحاقتضت الضرورة ان تتطور املحاسبة في هذا املجال وان تقوم   Rogowska (2018) وكون املحاسبة علم اجتماعي

فظهرت   ،ممارسة االنشطة املختلفةعن وث البيئي الناتج عن االنشطة املختلفة التي تنتج جبرا عن مدى مساهمة منشآت االعمال في الحد من التل

البيئي، او تكاليف إحداث التوازن  التلوثاالعمال في سبيل الحد من  منشآتقائمة الدخل االقتصادي االجتماعي البيئي التي تبين التكاليف التي تتحملها 

 لي في اإلفصاح عن االصول وااللتزامات الناتجة عن تحمل املنشأة مسؤوليتها االجتماعية اتجاه البيئة.كما بدأت قائمة املركز املا، البيئي

بين الباحث اهمية تبني املنشآت الثقافة املسؤولة اجتماعيا لتحقيق التنمية املستدامة، فالتنمية املستدامة   Sufian (2017)ففي دراسة 

املصالح االخرى، االمر الذي يستدعي بناء منشأة مستدامة تراعي التوازن بين االزدهار االقتصادي وتحقيق تخص اليوم املنشآت اكثر من اصحاب 

 االرباح والرفاهية االجتماعية وتحمل املسؤولية البيئية.

، وإعادة النظر في ان التنمية املستدامة تسعى الى تحقيق التكامل بين كل من االقتصاد واملجتمع والبيئة Mahmoud (2017)بينت دراسة 

. وذلك بالعمل على الحد من التلوث املصاحب لها والبحث عن طاقات متجددة 
ً
صديقة للبيئة. االستهالك املتزايد للطاقة الناضبة والتي تحدث تلوثا بيئيا

 وهذا سينعكس بدورة على تحقيق التنمية املستدامة.

  وسائل اإلعالم وتكاليف تمويل الديون: دليل من الشركات الصينية امللوثة الثقيلة  اهتمام دراسة بعنوان "جودة الكشف عن املعلومات البيئية، وبينت

Luo، W. et al. (2019)"  2016و  2014شركة مدرجة في صناعات التلوث الثقيل بين عامي  842بين الباحثان من خالل استخدام بيانات  ،

البيئي للشركات ووسائل االعالم على تكاليف تمويل الديون لهذه الشركات، ووصلت الدراسة باستخدام نموذج االنحدار اثر جودة معلومات اإلفصاح 

لتوصيات الى وجود تأثير مباشر سلبي كبير لجودة اإلفصاح عن املعلومات البيئية للشركات على تكاليف تمويل الديون، كما قدمت هذه الدراسة بعض ا

يذ معايير الكشف عن املعلومات البيئية للشركات للصناعات شديدة التلوث. كما انه يجب على الشركة ومنها: قيام اإلدارات الحكومية بتطوير وتنف

تي تحدث تلوثا تجنب إدارة االنطباع باإلفصاح الطوعي عن املعلومات البيئية والقضاء على التواطؤ بين وسائل اإلعالم والشركة في الصناعات الثقيلة ال

 شديدا للبيئة.

بعنوان العالقة بين السمات املالية والداء البيئي واإلفصاح البيئي: تحقيق تجريبي في الشركات  Ahmadi. A. et al.(2017) وفي دراسة 

التقارير املحاسبية املتعلقة بجوانب  يقوم بإعداداظهرت ان عدد متزايد من منظمات العمال في جميع أنحاء العالم   CAC 40 الفرنسية املدرجة في

ء البيئي وفحص الداء غير املالي، ال سيما في مجال املسؤولية البيئية. ويعتبر الهدف من هذه الدراسة هو تقييم االرتباط بين اإلفصاح البيئي والدا

رت هشركة عاملة في فرنسا، واظ 40ف البيئي لكبر السمات املالية للشركات التي تستخدم مؤشر الكشف املركب للتحقيق في حالة ممارسات الكش

الحاجة إلى رأس الدراسة النتائج التالية: أن اإلفصاح البيئي مرتبط بشكل إيجابي بالداء البيئي. وترتبط الخصائص املالية للشركات: مثل حجم الشركة و 

املثل، فإن الجودة العالية لإلفصاح البيئي سوف تعكس فعالية حوكمة املال والربحية واإلنفاق الرأسمالي بشكل إيجابي بجودة اإلفصاح البيئي. وب

وزيت الغاز الشركات وتميل إلى مواجهة صعوبات أقل في الوصول إلى أسواق رأس املال. ووجد املؤلفون أن الشركات التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية 

 .أكثر ميال لإلفصاح عن املعلومات البيئية من الصناعات الخرى 

الحكومات بين الباحث ان  Radu (2015) وفي دراسة بعنوان " ما الذي يؤثر حقا في اإلفصاح البيئي من مختلف أصحاب املصالح ؟"

أفضل واملستثمرون واملديرون ومنظمات الصناعة ودعاة حماية البيئة والكاديميون تتطلب اإلفصاح بشكل أفضل عن الداء البيئي للشركة وتقييم 

كما يجب  لبيئي الفعلي واملستقبلي. وتم التحقق من دقة أو موثوقية اإلفصاح البيئي من خالل دراسة العالقة بين الداء البيئي واإلفصاح البيئي.للتأثير ا

ة والسلبية بين أن يكشف اإلفصاح البيئي الدقيق أو املوثوق به عن الداء البيئي الحقيقي للمنظمة. وقد لوحظت في الدبيات كل من العالقة اإليجابي

ن ، قيل أيًضا أن الداء البيئي واإلفصاح البيئي. وتميل الشركات ذات الداء البيئي الفضل إلى اإلفصاح عن أدائها الجيد أكثر من الشركات الخرى. ولك

 املديرين قد يستخدمون اإلفصاح البيئي كأداة إلضفاء الشرعية على إخفاء أدائهم البيئي السيئ.  

ه الورقة مدى تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية واإلفصاح عن ذلك في القوائم املالية الرئيسية. كما تناقش وتناقش هذ

غيرها من  التشريعات امللزمة في هذا االطار سواء الصادرة عن هيئة سوق االوراق املالية السعودية او جمعية املحاسبين القانونيين السعوديين، او

 الى مقترحات بتطوير اإلفصاح عن املحاسبة البيئية في القوائم املالية او بشكل ملحوظات وتقارير مرفقة. باإلضافةجهات التشريعية في هذا املجال. ال

 التساؤالت التالية:على ويهدف هذا البحث الى االجابة 

 ما مدى تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية ؟ .1

 لشركات املساهمة السعودية باإلفصاح عن االنشطة البيئية ؟هل تقوم ا .2
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 أهمية البحث:
 وتنبع اهمية البحث من االمور التالية:

 ن اإلفصاح عن االنشطة البيئية ملنشآت االعمال سيؤدي الى زيادة قبول املجتمع لهذه املنشآت وتحسين ارباحها على املدى االستراتيجيإ .1

خالل تطوير القوائم املالية الحالية واعطاء الفرصة للباحثين للعمل على ايجاد او تطوير قوائم مالية يتم من  تطوير النظرية املحاسبية من .2

 خاللها اإلفصاح عن االنشطة البيئية

 دي البيئي.ترشيد قرار املستثمرين من خالل املقارنة بين اداء الشركات ليس فقط من خالل الربح االقتصادي فقط وانما من خالل الربح االقتصا .3

 الى البعد االقتصادي ملنشآت االعمال. باإلضافةترشيد قرارات مجالس ادارة الشركات من خالل التركيز على البعد البيئي  .4

 أهداف البحث :
 ويهدف هذا البحث الى ما يلي:

 تقديم اطار مفاهيمي للمسئولية البيئية ملنشآت االعمال .1

 بيان طبيعة اإلفصاح عن االنشطة البيئية للشركات املساهمة السعودية  .2

 منهجية البحث:
 يقوم البحث على مفهومين أساسيين:

 
ً
طار عام : املنهج االستنباطي وفيه سيتم الرجوع إلى الكتب والبحاث والدوريات التي تناولت موضوع املسؤولية البيئية، وذلك بهدف التوصل إلى إأوال

 كيفية اإلفصاح عن االنشطة البيئية من خالل القوائم املالية للشركات املساهمة.يوضح 

 
ً
: املنهج االستقرائي وفيه سوف يتم القيام بدراسة ميدانية على عينة من الشركات املساهمة السعودية لبيان مدى تحمل الشركات املساهمة ثانيا

 كمي او مالي. ; ه املساهمات في القوائم املالية سواء بشكل طوعي او اجباري البيئية واساليب اإلفصاح عن هذ املسؤولياتهالسعودية 

 فروض البحث:
 يقوم هذا البحث على مجموعة من االفتراضات تتمثل فيما يلي:

 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية ال ت: الفرضية الرئيسية االولى

 التالية:ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية 

عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية  باإلعالنال تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية  فيما يتعلق  .1

 والعرضية وادارتها بشكل فعال.

 البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة.بالقيام بالتثقيف مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةال تتحمل الشركات املساهمة  .2

بتطبيق املنشاة التدابير التي تهدف الى منع التلوث والنفايات )تلوث الهواء، مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةال تتحمل الشركات املساهمة  .3

 تلوث املاء تلوث التربة، تلوث الضوضاء، متلوثات أخرى(

مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق باستخدام  املنشأة الراض ي واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة وقياس  بالسعوديةكات املساهمة تتحمل الشر ال  .4

 وتسجل وتقرير املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج النفايات واستهالك الطاقة املتعلق بأنشطتها 

باستخدام املنشأة طاقة متجددة ومواد تم إعادة تدويرها وترشيد مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق   ديةبالسعو تتحمل الشركات املساهمة ال  .5

 استخدام املياه والتخلص من وإدارة املواد السامة والخطرة بأمان

  الفرضية الرئيسية الثانية: ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية ". 

 للبحث:االطار النظري 

 الدراسات السابقة:
 هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية في القوائم املالية ويمكن تبويبها علي النحو التالي:

 أ
ا
 التلوث البيئي والتكاليف البيئية: :وال

قياس مؤشرات الداء البيئي في املؤسسات النفطية الجزائرية  بين فيها الباحثان كيفية Mukhulfi Amina et al. (2018)ففي دراسة

ارتكزت الدراسة على مجموعة من املؤشرات البيئية واملالية لقياس الداء البيئي للمؤسسة محل و عامة وعلى الشركة الوطنية سوناطراك خاصة، 
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طاقة، مؤشر تسيير النفايات، مؤشر التكوين في مجال البيئة، مؤشر رقم الغازية، مؤشر استهالك املوارد وال االنبعاثاتالدراسة واملتمثلة في )مؤشر 

. حيث تم 2016إلى 2011العمال البيئي، مؤشر التكاليف البيئية، مؤشر الرسوم البيئية، مؤشر االستثمارات البيئية(، خالل الفترة املمتدة من 

توصلت الدراسة في شقها الوصفي التحليلي إلى انخفاض التكاليف البيئية و اسة. استعمال أدوات التحليل العاملي وطرق التنبؤ لتحليل مؤشرات الدر 

 .وارتفاع رقم العمال بسبب انخفاض إجمالي الرسوم طيلة الفترة املدروسة خصوصا مع سعي املؤسسة الستخدام تكنولوجيات نظيفة

فيمثل تلوث الهواء .مو اقتصادي مذهل لكنها تأتي بتكلفة هائلةظهر فيها الباحث ان الصين ال تزال تتمتع بنأ   Taylor (2004)وبينت دراسة

في حين .فترات طويلة من املجاري املائية الرئيسية ملوثة حتى ماتت الحياة البحرية.مشكلة في مئات املدن، حيث يسقط املطر الحمض ي اآلن في ثلثي البالد

ا رسمًيا متزايًدا بتكلفة التنمية في الصين ،
ً
 .فقد فات الوان لبعض أفقر الناس في البالد أن هناك اعتراف

. بأن 2010-1998صناعة خالل الفترة  36باستخدام بيانات املدخالت واملخرجات من  et al.(2013) Qingxianكما بينت دراسة

 وفاًء بوعدها بتخفيف االنبعاثات. 
ً
 باهظا

ً
 وأن الصين دفعت ثمنا

ً
 الصناعات الصينية تتحمل تكلفة تنظيمية بيئية مرتفعة نسبيا

نع املشكالت البيئية وأهمية القضاء عليها من بين القضايا التي في الوقت الحاضر بان م بين الباحثون   et al.(2016) ELMACIوفي دراسة

 يجب فهمها بشكل أفضل من قبل جميع التخصصات ومن ضمنها املحاسبة. فاليوم  اكتسبت تكاليف حماية البيئة على املستوى الجزئي أهمية وسوف

إلى زيادة أهمية التكاليف البيئية. وكان املوضوع الرئيس ي هو توفير التكاليف تستمر في الزيادة في املستقبل. وبالتالي هدفت الدراسة  إلى لفت االنتباه 

البيئية. ويعتبر البيئية بدال من قياسها بشكل صحيح. وناقشت هذه املقالة العالقة بين بطاقات الداء املتوازنة لالستدامة االجتماعية وتحليل الكفاءة 

بحيث ينصب  ن بطاقة الداء املتوازن ونظم املحاسبة البيئية للشركات في منظور نظم املعلومات البيئية.تحليل الكفاءة البيئية مصدر بيانات ورابط بي

 .التركيز الرئيس ي على مبدأ السبب والنتيجة ، وأشكاله املختلفة ، واآلثار املترتبة على تصميم مكونات نظام املعلومات املناسبة

زيادة التكاليف البيئية املرتبطة بالتصنيع بشكل مستمر خالل العقود الثالث املاضية بسبب بين الباحث   Kitzman (2001)وفي دراسة

التكاليف تزايد املطالب املجتمعية والتنظيم. كما ضاعفت الشركات في الواليات املتحدة جهودها من اجل فهم هذه التكاليف البيئية، وتبين ان هذه 

قيمة للمنشأة. وتعود النجاحات في منع التلوث البيئي في هذه الشركات الى الضغوط التنظيمية اكثر من  كبيرة القيمة وان املحاسبة البيئية تضيف

اليف البيئية التكلفة نفسها. كما تقوم املحاسبة البيئية على فرضية ان منع التلوث لن يتم اعتماده كخيار اول لإلدارة البيئية ما لم يتم رؤية التك

 ع التلوث من قبل املديرين الذين يتخذون القرارات.واملنافع االقتصادية ملن

بين فيها الباحثون ان القضايا البيئية أصبحت على مدار السنوات القليلة املاضية مصدر  Ferron-Vilchez et al.(2015)وفي دراسة

يتخذ املنظمون العامون و السلبية للقضايا البيئية. قلق متزايد لكل من الجمهور والشركات ، ولكن ال ُيعرف الكثير عن كيفية استيعاب الشركات لآلثار 

باحثون الى نتيجة موقًفا أكثر صرامة فيما يتعلق باللوائح البيئية. وعندما تصبح اللوائح أكثر صرامة ، يتعين على الشركات دفع تكلفة االمتثال. ووصل ال

واجهة التحدي املتمثل في استيعاب داخلي دقيق لآلثار البيئية وبالتالي يمكنها أنه مع زيادة التنظيم ، ستصبح الشركات النشطة بيئًيا أكثر قدرة على م

         تعزيز التنمية املستدامة وفي وقت واحد تقليل اآلثار البيئية السلبية.

االعتبار التكاليف البيئية وفي دراسة بعنوان استراتيجية التحليل والتقييم والمثل لداء أعمال شركات الطاقة الحرارية الصينية مع الخذ في 

بين الباحثون ان شركات الطاقة الحرارية التي تلعب دوًرا رئيسًيا في هيكل إمدادات الطاقة في   Song. X. et al. (2018)في ظل خلفية تجارة الكربون 

 
ً
  الصين تحمل ضغطا

ً
ء التشغيل من خالل إدارة التكاليف البيئية. على التكلفة البيئية، وتحتاج شركات الطاقة الحرارية بشكل عاجل لضمان أدا هائال

في هذه واخذت هذه الدراسة بعين االعتبار تصميم وتحليل وقياس التكاليف البيئية للمحطات الحرارية وتحليل اثرها على ديناميكية النظام العام 

ى اقتراح استراتيجية لتحسين إدارة ومراقبة التكاليف البيئية املحطات، كما ربطت هذه الدراسة بين التكاليف البيئية واالداء العام للشركات. ووصلت ال

      العام للشركات. بالداءللمؤسسات الحرارية والصينية وربطها 

   
ا
 واالداء البيئي: البيئي: اإلفصاح ثانيا

واملتوسطة الحجم املاليزية وعالقتها درس الباحثان وجود التكاليف البيئية في املنشآت الصغيرة   Jamil.C. Z. et al. (2016)ففي دراسة

شركة صناعية متوسطة او صغيرة الحجم مدرجة في سوق السهم املاليزية. ووصلت  350بالداء البيئي وأداء الشركة بشكل عام. وتم توزيع استبانة على 

كبير على الداء البيئي لهذه الشركات. كما أظهرت الدراسة  الدراسة الى ان الشركات املاليزية الصغيرة واملتوسطة الحجم لديها تكاليف بيئية ولديها اثر

 أيضا ان الداء البيئي يتوسط العالقة بين التكاليف البيئية من جهة وأداء الشركة بشكل عام من جهة أخرى.

بين  .et al. (2017)  Yook، K.-Hوفي دراسة بعنوان الكشف عن تكاليف الحفاظ على البيئة وعالقتها بالكفاءة البيئية: دليل من اليابان

إلى دراسة ما إذا كان مقدار التكاليف التي تم الكشف عنها فيما يتعلق بالضوابط البيئية يرتبط بالداء البيئي من حيث  تهدف هذه الورقة بأن الباحثان

ا إذا كانت الكفاءة البيئية القائمة على الكربون ، وما إذا كانت أي عالقة تدعم نظرية الكشف الطوعي. عالوة على ذلك ، تحاول هذه الورقة تحديد م

. وتم تحديد 2012إلى  2002في هذه الدراسة ، كان التركيز على الشركات اليابانية خالل الفترة من و تختلف خالل فترة بروتوكول كيوتو الولية. العالقات

ربون. وتم اختبار تكاليف الرقابة البيئية املكشوفة )النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل( وُحسبت تدابير الكفاءة البيئية القائمة على انبعاثات الك
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السيطرة على عوامل التأثير املحتملة الخرى، ووصلت الدراسة الى وجود عالقة سلبية بين املستويات املفصح عنها و العالقات الستخدام نماذج االنحدار 

 لتكاليف الرقابة البيئية ومقاييس أداء الكفاءة البيئية.

ركزت هذه الدراسة على عينة من   Tadros. H. et al. (2019)ي اإلفصاح البيئيوفي دراسة بعنوان كيف تكون خريطة االداء البيئي ف

وبحثت الدراسة  الشركات من الصناعات الحساسة للبيئة على مدى عدة سنوات، وهدفت إلى إعادة النظر في العالقة بين اإلفصاح البيئي والداء البيئي.

اًما في تقارير سنوية، ووصلت الى نتائج تشير إلى أن الداء البيئي يخفف من تأثير الحوافز ع 14شركة على مدى فترة  78في اإلفصاحات البيئية لـ 

يبدو أن هناك تحيًزا في إعداد التقارير استناًدا إلى الداء البيئي للشركة ، في و االقتصادية والشرعية على ميل الشركات إلى توفير افصاح بيئي مملوك ، 

وتقارير االستدامة   K-10يز عن مزيد من املعلومات البيئية في املركبات الثالث التالية: التقرير السنوي، تقارير حين يكشف أصحاب الداء املتم

تظهر النتائج أيًضا أن العوامل االقتصادية والشرعية تؤثر على قرارات اإلفصاح الخاصة بكل من الداء املنخفض والعالي بشكل مختلف، و مجتمعة. 

ة ء الشرعيكما وصلت الى نتيجة بان هناك القليل من الدلة التي تشير إلى أن الشركات ذات الداء البيئي املنخفض تحاول استخدام إفصاحاتها إلضفا

 على عملياتها البيئية.

 
ا
 : اإلفصاح البيئي وتقييم الشركات:ثالثا

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار   Bicer et al. (2019)  ادلة من ليبيا"-وفي دراسة بعنوان "التكاليف البيئية ودورها في جودة التقارير املالية

ير املالية في شركات النفط الليبية وتقديم االقتراحات لتطويرها. ولتحقيق أهداف أهمية التكاليف البيئية، ودور هذه التكاليف في تحسين جودة التقار 

 
ً
، موزعة على)35يحتوي على ) الدراسة، طور الباحثون استبيانا

ً
( من مسؤولي اإلدارات املالية ومراجعة الحسابات والتكاليف والطراف 100( سؤاال

واستخدامها في التحليل، ويبدو للباحثين أنه كان هناك وعي بيئي واستراتيجية الشركة تجاه القضايا  التي تم جمعهاو املعنية بإعداد التقارير املالية، 

ياس البيئية، كما أظهرت الدراسة وجود عقبات تحد من تطبيق القياس والكشف عن التكاليف البيئية. عالوة على ذلك، يبدو للباحثين أن نماذج ق

شركة باملسؤوليات البيئية. وأظهرت نتائج الدراسة أيًضا وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التكاليف البيئية وزيادة التكاليف البيئية تزيد من التزام ال

، كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التكاليف البيئية واتخاذ القرارات. كما اقترحت الدراسة بع
ً
ض التوصيات جودة التقارير املالية. وأخيرا

م يق محاسبة التكاليف البيئية واإلفصاح لتوفير املعلومات املناسبة لترشيد اتخاذ القرارات في شركات النفط في ليبيا ، وكذلك ضرورة قيالتطوير تطب

 الشركات بحماية البيئة وتوفير التمويل والدعم للحفاظ على البيئة.

البيئي وإدارة االرباح، بينت أن مديري الشركات في اململكة املتحدة ال عن العالقة السببية بين اإلفصاح Sun. N. et al. (2010)  وفي دراسة

 يستخدمون اإلفصاح البيئي كتقنية للحد من احتمال اتخاذ إجراءات السياسة العامة ضد شركاتهم.

  Nguyen.T. K. et al. (2019)  وفي دراسة بعنوان" تقييم مدى اإلفصاح عن املعلومات البيئية في لشركات املدرجة في بورصة بفيتنام"

 170ى هذه الورقة في تقييم مستوى اإلفصاح عن املعلومات البيئية للشركات املدرجة في سوق الوراق املالية في فيتنام. وقد أجريت الدراسة عل بحثت

أنه في فيتنام، ال يزال مستوى أظهرت نتائج البحوث و من خالل اإلحصاءات الوصفية وطرق اختبار القيمة ومقابلة معمقة.  شركة مدرجة في بورصة

٪  55قل من الشركات التي تعلن عن اإلفصاح عن املعلومات البيئية منخفًضا. على سبيل املثال، املواد وصناعة البناء، وصناعة الغذية واملشروبات أ

اسة للبيئة مثل املواد والبناء والكهرباء في الوقت نفسه، فإن الشركات من القطاعات الحسومن الشركات تقوم باإلفصاح عن املعلومات البيئية. 

ية املنشورة فقط والنفط والغاز واملواد الكيميائية، إلخ، لديها املزيد من اإلفصاح عن املعلومات البيئية من الصناعات الخرى، وتركز املعلومات البيئ

             ات والهداف البيئية ، إلخ.على االلتزام البيئي، وكمية املوارد املستهلكة وعدد املخالفات البيئية والسياس

بين الباحث ان املعلومات   Wang (2015) دور حوكمة الشركات -وفي دراسة بعنوان العالقة بين معلومات اإلفصاح البيئي وتقييم الشركات

وة سعرية بنسبة البيئية تؤثر في قيمة الشركة، وأن املستثمرين في الشركات التي تتمتع بحسن إدارة الشركات في البلدان اآلسيوية على استعداد لدفع عال 

ى أن تصبح حماية البيئة مصدر قلق بالغ الهمية ٪ أو أكثر. وأدت الحاجة املتزايدة لحماية البيئة واملسؤولية تجاه املجتمع من جانب الشركات إل 20

تطبق هذه الدراسة نموذج تقييم أولسون لفحص أهمية القيمة في اإلفصاح عن املعلومات البيئية و للحكومات ورابطات الرفاه العام والجمهور. 

ومات البيئية، واإلفصاح اإللزامي عن املعلومات البيئية، وحوكمة الشركات في تايوان. وتشير النتائج إلى العالقة بين كل من اإلفصاح التام عن املعل

ة واإلفصاح الطوعي عن املعلومات البيئية وقيمة الشركة. وترتبط حوكمة الشركات بشكل إيجابي بتقييم اإلفصاح الكامل عن املعلومات البيئي

 واإلفصاح اإللزامي عن املعلومات البيئية.

لباحثون باستخدام اختبر ا Li. L. et al. (2019) الكربون وتسويقها وتكلفة تمويل السهم وفي دراسة بعنوان اإلفصاح عن معلومات

، في هذه الدراسة العالقة بين درجة التسويق، واإلفصاح عن معلومات 2013إلى  2009الشركات املدرجة في صناعة التلوث الثقيل في الصين من 

عن معلومات الكربون للشركات  لإلفصاحنه بغض النظر عن درجة التسويق، فإن املستوى العام الكربون، وتكلفة تمويل السهم. وأظهرت النتائج أ

بون، املدرجة في صناعة التلوث الصيني الثقيلة منخفض. ويعتبر محتوى اإلفصاح عن معلومات الكربون هو في الساس املعلومات الغير مالية للكر 

، تكلفة تمويل السهم أقل في املناطق ذات درجة التسويق املرتفعة وتختلف تكلفة تمويل السهم في املناطق ذات در 
ً
جات التسويق املختلفة، وتحديدا
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علومات مقارنة بتكلفة التسويق املنخفضة. كما يرتبط اإلفصاح عن معلومات الكربون، واإلفصاح عن معلومات الكربون غير املالية، واإلفصاح عن امل

تكلفة تمويل السهم. وعززت درجة التسويق العالقة السلبية بين الكشف عن معلومات الكربون، واإلفصاح عن املتعلقة بالكربون بشكل سلبي مع 

   معلومات الكربون غير املالية، واإلفصاح عن معلومات الكربون املالية، وتكلفة تمويل السهم، على التوالي.

بين فيها  Kumar. P. et al. (2017)  الدلة من الشركات الهندية -رأس املالتأثير اإلفصاح البيئي الطوعي على تكلفة  وفي دراسة بعنوان

سهم، كما تم الباحثان دراسة تأثير قطاع الصناعة على اإلفصاح البيئي الطوعي والعالقة بين التعرض للمخاطر املرتبطة بالكربون في الشركة وتكلفة ال 

التي تعمل في قطاعات الصناعة شديدة  ووجدت الدراسة أيًضا أن الشركات طوعي وتكلفة االسهم.تطوير نموذج لبيان العالقة بين اإلفصاح البيئي ال

حساسية الحساسية للبيئة، من الرجح أن تكشف عن معلومات الكربون والتلوث البيئي بشكل علني مقارنة بتلك التي تعمل في قطاعات الصناعة القل 

  للبيئة.

تجد هذه الدراسة صعوبة في العثور  Lindrianasari et al. (2017)ة والجودة البيئية وعدد الصادراتوفي دراسة بعنوان الصول البيئي

الشركة.  على حسابات البيئة في التقارير املالية للشركات، على الرغم من أن إدارة الشركة قد افصحت عن أنشطة الحفاظ على البيئة التي قامت بها

الي الذي تم إنفاقه على أنشطة تحسين الجودة البيئية. كما أصبحت املشكالت البيئية مؤخًرا موضوًعا مهًما وتكشف معظم الشركات عن املبلغ امل

د. واضطر للنقاش على الصعيدين املحلي والدولي. وان الشركات التي تجري عمليات تصدير عالية تتم عادًة بواسطة الشركات التي لديها أداء بيئي جي

إلندونيسية إلى إنشاء حسابات تتعلق باإلفصاح عن معامالت الشركات في أنشطة حفظ البيئة واإلبالغ عنها. من خالل تحديد مجلس معايير املحاسبة ا

ريات تؤثر السياسة املشتركة ، ومن املتوقع أن تتحسن الجودة البيئية في إندونيسيا. وتم توضيح أن نظرية الشرعية ونظرية أصحاب املصلحة تعتبر نظ

 املجال االجتماعي والبيئي للمحاسبة. على دراسة 

 املسؤولية البيئية:

 املسؤولية البيئية على النحو التالي: 2010الصادر في سويسرا ISO 2. (2010)  تناول الدليل االرشادي للمسؤولية املجتمعية

لجنس انقص ولطبيعية  ت  البيئااتدمير ولمناخي التغير  ث والتلووالطبيعية ارد المواف استنزابيئية منها ت تحدياة لمجتمع عداجه يوا         

ن هذه فأك إلستهالايد اتزولعالم  السكانية فى دة الزياامع ، ولحضروالريف افى ت لمستوطناكملها وتدهور البيئية  بأالنظمة ر انهياى و البشرا

لتخلص من والتقليل رات ختياإحاجة لتحديد ن هناك فإلذلك لمجتمع ورفاهية   اصحة  ي، ولبشرالمن  ايد  لتهديد اثر متزذو أصبحت ألقضايا ا

لمحلية  ت  المستوياالبيئية على القضايا إن او د. لكل فرارد لموك استهالإمة استدإمن ك وللتأكد الستهالج والمستديمة لإلنتااغير ذج لنماا

ء و ورفاهية مسبق لبقاط شرهي لبيئية الية ولمسؤإن او جماعى. ونظامى ولقضايا توجه شامل الهذه ق لتطرايتطلب ، وبطةالعالمية مترواإلقليمية  وا

الجوهرية لقضايا ت والموضوعااثيقا مع وتباطا ارلبيئة اترتبط قضايا ولمجتمعية. المسئولية  انب امن جومهما فإنها  تعتبر  جانبا ا  لذو لبشر. ا

ساسي  في  تعزيز  ط  ألبيئي يعتبر شرالتثقيف أن التعليم حيث ابأهمية يضا م أإللماانها تتطلب كما ألمجتمعية. الية  ولمتعلقة بالمسؤى الخرا

عند تنفيذ و 14000و ليزت اصفاالفنية فى سلسلة مودوات الر اإلعتبااتؤخذ فى أن ينبغى ومة. المستدة الحيااساليب ت وألمجتمعااتنمية   

لبطاقة والبيئة اتصميم ة ولحيادورة اتقييم وير بذلك رتقديم تقاارى ولحرس اية لإلحتبازلغات اإلنبعاثاس اقياولبيئى داء الامثل تقييم ت لعملياا

خدماتها في  و منتجاتها ونشطتها  ألناجمة عن ء  العباالبيئية الية  ولمسؤاعلى  عن تحمل ة لمنشأاعد  القون والقانوافق مع التوالى جانب وإلبيئية. ا

أو خل سيطرتها داآلخرين أداء  افضال على ، ئهاأدالتحسين  ة لمنشأاتعمل أن ينبغي م .ولطبيعية بشكل عاالبيئة والمدنية  أو الريفية المناطق ا

 ها.تأثيرل مجا

االعمال املستدامة وتشغيلها من اجل املسؤولية  منشآتقدم الباحثان مقترحا لتصميم  Jacobsen. J.J. et al. (2016)ففي دراسة

حث والدراسة. وتهتم الدراسة بجعل كل من الجامعات والكليات ورجال االعمال اكثر مسؤولية االجتماعية والبيئية واللتان تعتبران حقالن جديدان للب

الى مناقشة قضية االحتباس الحراري البيئي. كما تحدد  باإلضافةمن الناحية البيئية واالجتماعية. وتبرز هذه الدراسة حاجة االنسان الى الرفاهية 

تماعية واملسؤولية البيئية، والعالقة واوجه التشابه واالختالف بين هذه املفاهيم الرئيسية والتي تبدو مختلفة مفاهيم كل من االستدامة واملسؤولية االج

 من وجهة نظر عمليات االعمال في املنشآت.

فيها الباحثون  بين Yang. Z. et al. (2017)   وفي دراسة بعنوان "املسؤولية البيئية للشركات واملنظمات البيئية غير الحكومية في الصين"

 
ً
الى جنب مع املؤسسات الحكومية. وشملت عينة الدراسة  بأن املنظمات البيئية غير الحكومية تلعب دورا رقابيا هاما في الرقابة غبى القضايا البيئية جنبا

ز الطاقة ونوع الصناعة. وتم صياغة مؤسسة ووصلت الى نتيجة ان هناك اختالفا في تحمل املسؤولية البيئية يرجع الى كل من حجم االصول وتركي 677

 عدة مقترحات لسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص في سبيل الحد من التلوث البيئي.

 التلوث البيئي:

 التلوث البيئي بما يلي:ISO 2. (2010)  يصف الدليل االرشادي للمسؤولية املجتمعية
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لزئبق ص والرصاامثل اء لهوافي ت لملوثاالتي تنشر ة واآبالمنشدرة لصااعن ت النبعاثااتسبب أن يمكن  :اءلهوافي ة لمنتشرت االنبعاثاا .1

لتى  اصحية وبيئية ات تأثيروزون، لاطبقة تآكل لتي تسبب اد الموواجين ولنيتراكسيد  اثاني ولكبريت  ة وأكسيد المتطايرالعضوية واملركبات ا

عن طريق ة بطريقة غير مباشرأو نشطتها ة وألمنشأامباني طريق عن ة مباشرت النبعاثااذه هقد تنشأ وبشكل مختلف. اد لفراتؤثر على 

 لتي تستهلكها.الطاقة اعن طريق توليد ة أو لمنشأت  اخدمات ومعالجة منتجاام أو ستخدا

غير دة أو قة مقصوبطرياء لمياه سوالمباشر في التصريف ل المياه من خالافي تلويث ة لمنشأاتتسبب أن يمكن : لمياهالتصريف في ا .2

من ة لتصريف مباشرا اذهيأتي د قاولجوفية. المياه الى  إلتسريب أو المياه الى  سطح إعمد ر دون لمطااعن طريق تصريف مياه دة مقصو

 ة.لمنشأت اخدمات ومنتجاام ستخداغير  عن طريق ة بطريقة مباشرة  لمنشأأو امباني 

تها بشكل غير مالئم فمن إدارتم  إذا لتي  واصلبة أو سائلة ت نفايااث حدإمنتجاتها  في ة وآمنشلاخدماتها ونشطة أقد تتسبب إدارة النفايات:  .3

من ت لنفايااسائل تقليل ع وتبات وإلنفاياالي تجنب ت إلمسئولة للنفايادارة اإلاتسعي  رض ولوالتربة. ء والمااء والهوث اتسبب تلوأن لممكن ا

لتسلسل ام استخدايتم أن ينبغي ولتخلص منها. ت والنفاياامعالجة ت و لعملياواير ولتدة ادعاام وإالستخددة اعار وإلمصداتقليل ل خال

 ة.لحيادورة انهج س ساأبطريقة مرنة على ت لنفاياالحد من الهرمي في ا

غير طبيعيا( من و طبيعيا ثة دلحا)اسامة ة وخطراد كيميائية تنتج موم  أو لتي تستخدة المنشأإن  ا :ة لخطروالسامة الكيميائية اد المور انتشاا .4

لمد( تنتج عن ا)طويلة ة مستمرأو ية( ر)فودة حاات تأثيرل من خالن إلنسااصحة ولبيئية النظمة اعلى  يتؤثر بشكل عكسأن لممكن ا

 ف.بشكل مختلس لجنار  والعماامن مختلف اد لفرالك على ذيؤثر أن يمكن اد، ولمواذه هت نبعاثاا

ورفاهية لتي تؤثر بشكل سلبي على صحة ث والتلوامن   ىخرل أشكاأفي ة لمنشأت  اخدمات ومنتجاونشطة أقد تتسبب  :ىلخرث التلوشكال اأ .5

ي لبصرث التلووالمتعلق بالشم  ث التلوء والضوضاالك ذيتضمن ، وبشكل مختلفاد لفراتؤثر  على  أن يضًا ألممكن التي من ت والمجتمعاا

لبيولوجية )مثل ار الضروامتفرقة  در من مصات النبعاثاالبكتيرية( واسية ولفيرامثل   لملوثة )امل العوواإلشعاعي والموجي ث  التلووا

 نية(.والعدت السالالا

تحدًيا بيئًيا خطيًرا في جميع أنحاء العالم. وقدرت الكمية العاملية للنفايات  Obesity (2018)أصبح توليد النفايات اإللكترونية فقد

. كما ال تزال إعادة التدوير غير السليم للنفايات اإللكترونية تمثل مشكلة صعبة في 2016ي ) مليون طن( في عام مليون طن متر  44.7اإللكترونية بنحو 

ة، عدوى البلدان النامية. ويحدث التلوث البيئي الناتج عن املعادن الثقيلة اضرارا لصحة االنسان تتمثل في تهيج الجهاز التنفس ي، مشاكل تناسلي

 ية الدموية واملسالك البولية .وأمراض القلب والوع

بعنوان "هل يتسبب عدم استقرار االقتصاد الكلي في حدوث تلوث بيئي؟" حالة االقتصاد الباكستاني" والتي هدفت  إلى   Focus (2019) ففي دراسة

(، ومربع اإلنتاج الحقيقي GDPالحقيقي )(، وعدم استقرار االقتصاد الكلي ، واإلنتاج CO2استكشاف العالقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

. ووصلت الى نتيجة تشير إلى 2016-1971)الناتج املحلي اإلجمالي(، والتنمية املالية في باكستان باستخدام مجموعة البيانات السنوية خالل الفترة من 

د من انبعاثات التلوث. باإلضافة إلى ذلك ، تدعم الدراسة وجود يزيالذي وجود عالقة طويلة المد بين املتغيرات املحددة وعدم استقرار االقتصاد الكلي 

( بالنسبة لالقتصاد الباكستاني، حيث تؤدي الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي في النظام املنخفض إلى مزيد من EKCالبيئية ) Kuznetsفرضية منحنى 

لي الناتج املحلي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون سلبية. مما يكون له تأثير إيجابي على االنبعاثات ، وفي النظام املرتفع الدخل ، تصبح العالقة بين إجما

 التدهور البيئي.

اجرتها جامعة العلوم الجيولوجية الصينية بعنوان )االستثمار الجنبي املباشر، التنظيم البيئي، والتلوث  Ecology (2019) وفي دراسة

وث في كل منطقة البيئي: دراسة تجريبية تستند إلى آثار عتبية على مختلف الصينيين( اظهرت النتائج أن التنظيم البيئي الكثر صرامة يمكن أن يقلل التل

ستثمار الجنبي املباشر يمكن أن يقلل التلوث البيئي في املناطق الشرقية والوسطى ، لكنه يمكن أن يزيد من التلوث في املنطقة اال ان بشكل كبير. و 

 البيئي على تأثيرات االستثمار الجنبي املباشر على التلوث البيئي في كل منطقة.  للتنظيمالغربية. وهناك تأثيرات مزدوجة 

م(  2.5م ) 2.5على رئة الفئران"  اظهرت أن "املادة الجسيمية الصغر من  PM2.5"تأثير التلوث البيئي   Ecology (2019)وفي دراسة بعنوان

التعرض الناجم عن إصابة الرئة الحادة في الفئران.  PM2. 5تمثل تحدًيا مستمًرا للصحة الرئوية وقامت الدراسة بالتحقيق في اآلليات التي ينطوي عليها 

، الهيدروجين بيروكسيد وأكسيد  malondialdehydeملدة اسبوعين زاد من تركيز البروتين الكلي،  PM2.5" ووصلت الى نتيجة ان التعرض ملادة  

ات في الدم وفي مجاري الهواء، عالوة على ذلك، ازدادت أعداد ومستويات السيتوكين، قابل للذوبان في سائل غسيل الغشاء القصبيالالنيتريك وإيالستين 

 ، كما لوحظت آفات الرئة وآالمها. " PM2.5البالعم السنخية والعدالت بعد التعرض الى 

مال شرق وفي دراسة بعنوان "خصائص التطور املكاني والزماني والعوامل املؤثرة في التلوث البيئي على نطاق املقاطعة في مقاطعة جيلين ، ش

 مصدر وتلوثبين الباحثون انبعاثات امللوثات البيئية وقسموها الى محاور رئيسية: التلوث الصناعي والتلوث الزراعي  Li. L. G.  et al. (2019) "الصين

تركز بشكل أساس ي في املناطق املعيشة في املناطق الحضرية. واظهرت الدراسة أن التلوث البيئي في مقاطعة جيلين يقدم خصائص التكتل املكاني، والتي 



 مصطفى ابو عمارة                                                                                                                   البيئية يف الشركات املساهمة السعوديةاالفصاح عن املسؤولية   

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 3, 2019 
 293 

 

ناعي من املركزية مثل مدينتي تشانغتشون وجيلين، وكان مستوى التنمية االقتصادية اإلقليمية ومستوى التحضر واإلنتاج الزراعي وتلوث املصدر الص

التلوث البيئي العام. وأدى  تخفيضإلى العوامل الرئيسية الدافعة للتلوث البيئي على مستوى املقاطعة، وقد أدى تعديل الهيكل الصناعي وتحسينه 

حركين اإلفراط في استخدام السمدة الكيماوية إلى زيادة كبيرة في تلوث املصدر الزراعي، وكان مستوى التنمية االقتصادية والتوسع الحضري امل

ا وثيًقا بالتلوث
ً
البيئي الكلي وحالة تلوث املصدر الزراعي في  الرئيسيين لتلوث مصادر املعيشة في املناطق الحضرية، وكانت حالة التلوث مرتبطة ارتباط

 املناطق املجاورة، على التوالي.

 املتعلقة بالتلوث البيئي:لصلة اثيقة ت ولتوقعااءات واإلجرا

  : (ISO, 2010)اآلتي بعمل م  تقوث أن لتلواخدماتها لمنع ومنتجاتها ونشطتها أداء أتحسين وجل تطوير امن ة لمنشأاعلى ينبغي 

 لمحيطة. البيئة انشطتها على وأتها ارانب قراجوات وتحديد تأثير .1

 لمتعلقة بأنشطتها ت النفاياث والتلودر اتحديد مصا .2

 لطاقة ك استهالت والنفايااج اخروإلمياه ك  استهالث والتلوالحد من ل التقرير حوواتسجيل س وقيا .3

ت لنفاياث واللتلوة لجيددارة اإلامن ت  والتأكد لنفايادارة ابإص لخاالتسلسل ام اباستخدت لنفاياواث لتلوالي منع ف إلتي تهدابير التداتطبيق  .4

 لمحتومة ا

لفعلية التخفيف ابير اتد، ولصحيةابالمخاطر ، ولمحتملةوالفعلية الملوثة ت  االنبعاثات ايتعلق بالنفاياا لمحلية فيمت المجتمعاامع املشاركة  .5

 لمحتملةوا

لسريع ص االمتصااتعزيز وتطوير ل بالخص من خال، وسيطرتهاق لغير مباشر ضمن نطاوالمباشر التقليل وايجي رلتدار للحد بيالتداتطبيق  .6

 لبيئية    واالجتماعية ات الخدمت والمنتجاالمزيد من 

ن إلنساالتى تضر بصحة ا فةولمعرالمخاطر الك ذبما في ة لمنتشروالمستخدمة ة  الخطرالسامة اد المتعلقة بالمواع النوت والكميان اعالإ .7

 ام ستخدإلعرضية ارات  اإلصدوكذلك اية دلعات ابالنسبة للعمليااد  لموالبيئية لهذه المخاطر وا

 ما يلى :  استخدام منع م ولتجديد بإنتظاا .8

 الدولية. ثيق المووالمحلى ن القانوامن قبل دة لمحدوالية ولدرة المحظوالكيميائية اد الموا 

 اد لموام هذه استخدإيضًا لمنع أتسعى ة أن لمنشأاينبغى على ومعنى  آخر. ف طرى آأو لعلمية ت الجهاامن قبل دة لمحدالكيميائية اد الموا

اد لموالحصراال ل  لمثااجب تجنبها على سبيل الوالكيميائية اد المواتشمل وا. هتأثيرل تقع ضمن مجات التي لمنشآالكيميائية من قبل ا

لحشرية ات المبيداو  دام،ترروتفاقية المشمولة في الكيميائية اد المو، وائمةالدالعضوية ت الملوثااو  وزون،لاطبقة لتآكل لمسببة ا

ن للدخاض لتعرالك ذلمسرطنة (في بما  الكيميائية اد المووالعالمية ) اا من قبل منظمة لصحة هتم تحديدرة(كما لضاالكيميائية اد المووا

لبيولوجي اد ذات التراكم الموب وكذلك  اإلنجاالتي تؤثر على اد  المووالكيميائية ات اسببة للطفرلماد الموأوالتبغ) امن  ت لناتج منتجاا

 .لسامةاد المووا

  ل لعمااك اشروإلموقع رج اخاوخل دة دالموجوادث الحوا يتغطارئ خطة طوولها اد الستعدوالكيميائية ادث  الحواتنفيذ برنامج منع

لمخاطر اتقييم ولبرنامج تحديد ا اذهيتضمن مثل أن ينبغى ولمعنية. ى الخراف الطروالية لمحت المجتمعات  والهيئاوالشركات وا

 لعامة.ت المعلوماوالتعليم ل واالتصاانظمة  ر وأإلخطااءات اجروإ

 املحاسبة البيئية:

 
ً
  تعتبر املحاسبة البيئية حقال

ً
االعمال لنشاطها في  منشآترسة من حقول املحاسبة، نتج ملعالجة القضايا البيئية التي يحتمها مما متخصصا

بتتبع وإدارة التكاليف البيئية املباشرة وغير املباشرة وتحسين عملية اتخاذ القرارات البيئية. ويمكن   Roy (2008) املجتمع، وتقوم املحاسبة البيئية

خاذ القرارات املتعلقة فصل املحاسبة البيئية إلى ثالثة فئات: املحاسبة البيئية العاملية، واملحاسبة البيئية الوطنية، واملحاسبة البيئية للشركات. ويتم ات

ركة تنموية املقترحة بشأن نتائج دراسة تقييم الثر البيئي. كما تتطلب املحاسبة البيئية فهم بيئة العمل والنشطة والقدرات الساسية للشباملشاريع ال

عمم املعلومات يجب أن تكما ستحصل املحاسبة البيئية على دعم كبير إذا أمكن التوصل إلى توافق دولي في اآلراء بشأن املنهجية. و والقيود على عملياتها. 

في بحرية حول الحسابات البيئية الحالية وكيف تساهم في السياسة االقتصادية والبيئية. وسيساهم تطوير مجموعة من الطرق القياسية الدولية 

 االستعداد العتماد املحاسبة البيئية.

بينت هذه الدراسة   Stanciu. I. C. et al. (2011)ت"وفي دراسة بعنوان "املحاسبة البيئية أداة حماية البيئة التي تستخدم من قبل املنشآ

لنشطتها على  تقديم بعض الجوانب املتعلقة باملحاسبة البيئية والتكاليف البيئية، وهي أدوات يمكن أن تستخدمها املنشآت لتحديد ومنع اآلثار السلبية

ة االساسية باملحاسبة البيئية بدًءا من السبعينيات ، عندما ظهر مفهوم البيئة. وكانت الهداف الرئيسية التي تهدف إليها املقالة هي عرض املعرف
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لتحديد مفاهيم املحاسبة البيئية والتكاليف البيئية؛ ولتقديم تحليل لكيفية  املفهوم حتى الوقت املعاصر ااملحاسبة البيئية لول مرة، وتطور هذ

 مشاركة املسؤولين في رومانيا في معالجة القضايا البيئية.

 ية"الروابط بين الجهات الفاعلة في مجال العمال وأدوات املحاسبة اإلدارية البيئ -نحو إطار شامل ملحاسبة اإلدارة البيئية“وفي دراسة بعنوان 

 Burritt. R. et al. (2002) ( بين الباحثون بانه تم تطوير إطار شامل للمحاسبة اإلدارية البيئيةEMA الذي يربط بين الفاعلين في ) العمل وأدوات

EMA . للمديرين لفهم وتقييم مجموعة متنوعة من أدوات محاسبة اإلدارة البيئية التي تم تطويرها حتى اآلن بهدف تو 
ً

شجيع يوفر اإلطار املقترح هيكال

 اومحاسبة اإلدارة البيئية املادية. كممحاسبة اإلدارة البيئية النقدية  -يدمج اإلطار بشكل منهجي عنصرين رئيسيين في محاسبة اإلدارة البيئيةو اعتمادها. 

يتم تقديم مناقشة مختصرة حول و يتم إبراز البعاد الزمنية املاضية / املستقبلية والقصيرة / الطويلة الجل لألدوات املختلفة وانتظام توليد املعلومات. 

 الكثر أهمية. EMAاختيار أدوات 

 .Christine D   ة واالستراتيجية البيئية وااللتزام اإلداري بالداء البيئي والداء االقتصادي"وفي دراسة بعنوان "عالقة محاسبة اإلدارة البيئي

et al. (2019)  بين الباحثون بانه في الوقت الحاضر، يعد انبعاثات الكربون والوزون أحد العوامل الساسية الخرى الضارة لهذا التجاوز. وهدف

اسبة واإلدارة والبيئة في تحقيق أداء الشركة. وفي ظل املخاوف في الدبيات التي تفيد بأن املعالجة البيئية داخل البحث إلى دراسة العالقة بين املح

ة واملتوسطة في املنظمة تزيد من التكاليف املالية، تحمس مؤلفو الدراسة لتحليل تأثير املتغيرات على كل من الداء البيئي واالقتصادي للشركات الصغير 

من املشاركين في مختلف  317. وطبق الباحثون نموذًجا جديًدا جزئًيا للمعادلة الهيكلية الجزئية املربعة من خالل جمع البيانات من إندونيسيا

جابي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم في إندونيسيا. واكدت نتائج الدراسة أن الداء االقتصادي والداء البيئي قد تأثروا بشكل كبير وإي

شكل إيجابي ستراتيجية البيئية. واشارت نتائج نمذجة املعادلة الهيكلية الجزئية ذات املربعات الصغرى إلى أن الداء االقتصادي والبيئي قد تأثر بباال 

 وكبير بمحاسبة اإلدارة البيئية. كما أن الداء االقتصادي والداء البيئي قد تأثرت بشكل كبير وإيجابي بااللتزام اإلداري.

دراسة  -بعنوان " بحث عن العالقة بين حوكمة الشركات والداء البيئي واإلفصاح عن معلومات املحاسبة البيئية وقيمة السهم دراسة وفي 

تركيز االهتمام العالمي على القضايا البيئية. وان التوجه  الدراسة بينتWen. L. et al. (2018)  حالة للتجمعات الصناعية املحتملة عالية التلوث"

علومات املستقبلي هو اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية البيئية، وتستكشف هذه الدراسة العالقة بين حوكمة الشركات والداء البيئي والكشف عن م

كلما زادت درجة اإلفصاح عن معلومات و زاد الطابع الخارجي لحوكمة الشركات  املحاسبة البيئية وقيمة السهم. ووصل البحث الى النتائج التالية:  كلما

وكلما زادت درجة اإلفصاح عن  كلما زادت درجة اإلفصاح عن معلومات املحاسبة البيئية و املحاسبة البيئية وقيمة السهم كلما كان الداء البيئي أسوأ، 

 معلومات املحاسبة البيئية ،كلما انخفضت قيمة الس
ً
من املقترحات لصحاب املشاريع، والتي يمكن الرجوع إليها في إدارة  هم ؛ وقدمت الدراسة عددا

 العمال.

هدفت   Saeidi. S.  et al. (2018) وفي دراسة بعنوان "الدور املعتدل للمحاسبة اإلدارية البيئية بين االبتكار البيئي والداء املالي للشركة"

(، والداء املالي للشركة، وتستكشف هذه الدراسة عالقات كل من ابتكارات املنتج EMAإدارة املحاسبة البيئية )و  البتكار الى استكشاف العالقات بين ا

عات والعمليات بالداء املالي، وتم جمع البيانات باستخدام استبيان في دراسة استقصائية لكبار مديري الشركات الصغيرة واملتوسطة في الصنا

ات املنتجات االستهالكية في إيران، وتم استخدام تحليل االنحدار الهرمي الختبار جميع الفرضيات. وكشفت النتائج أن كال من التحويلية وصناع

على عكس التوقعات، وجدت هذه الدراسة تأثيًرا سلبًيا و ابتكارات املنتجات والعمليات لها عالقات إيجابية مع الداء املالي للشركات. عالوة على ذلك 

 من إدارة املحاسبة البيئية على العالقة بين ابتكار العمليات والداء املالي.معت
ً

 دال

 :منهجية الدراسة
يقوم البحث علي املنهجين االستقرائي واالستنباطي حيث سيتم مراجعة ما ورد في الفكر املحاسبي بصفة عامة وفي مجال املحاسبة البيئية 

نظري للبحث، يتم علي أساسه إجراء دراسة ميدانية علي عينة من الشركات املساهمة السعودية في بصفة خاصة، وذلك بهدف التوصل إلي إطار 

للشركات  القطاعات املختلفة والتي يتم تداول أسهمها في سوق املال السعودي، للتعرف علي مدى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية في القوائم املالية

 املساهمة السعودية.

 عينة الدراسة:

، ووزعت استبانة الدراسة عليهم، استرد منها  143قت الدراسة على طب
ً
استبانة لعدم صالحيتها للتحليل،  13استبانة، واستبعدت  107فردا

 ( خصائص عينة الدراسة.1استبانة، ويبين الجدول ) 94وبهذا فقد بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل 
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 الوظيفةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب : (1جدول)
 النسبة املئوية التكرار فئات املتغير املتغير

 59.6 56 القطاع العام القطاع

 40.4 38 القطاع الخاص 

 34.0 32 محاسب أول  الوظيفة

 48.9 46 محاسب ثاني 

 10.6 10 محاسب متدرب 

 6.4 6 مدير مالي 

 40.4 38 بكالوريوس املؤهل العلمي

 10.6 10 دبلوم عالي 

 27.7 26 ماجستير 

 21.3 20 دكتوراه 

 40.4 38 سنوات 6أقل من  الخبرة

 31.9 30 12إل أقل من  6من  

 27.7 26 سنة فأكثر12 

 :أداة الدراسة

 بمراجعة الدوات املستخدمة في الدراسات السابقة ذات الصلة كدراسة البيئيةطورت استبانة لقياس املسؤولية البيئية واإلفصاح عن النشطة           

Abuamarah (2017)  ودراسةMeng et al. (2013)  ، فقرة  14فقرات تقيس املسؤولية البيئية و 6 منها فقرة موزعة 20وتكونت االستبانة من

في تحديد استجابات أفراد الدراسة على فقرات االستبانة،  (Likert)الخماس ي  تقيس اإلفصاح عن النشطة البيئية. هذا، وقد استخدم مقياس ليكرت

تدرج  والذي تتدرج اإلجابة عليه من خمس درجات أمام اإلجابة )موافق بشدة( إلى ودرجة واحدة أمام اإلجابة )غير موافق على االطالق(. واعتمدت

بت عالمة القطع بقسمة الفرق بين القيمة العليا والقيمة الدنيا للمقياس على ثالث املقياس على معيار مقسم إلى ثالث فئات متساوية، حيث احتس

 ( منخفض.2.33-1( متوسط، )3.67-2.34( مرتفع، )5-3.68وبذلك فإن املستويات الثالثة هي: ) (1.33=3[/1-5درجات، والتي تمثل عدد املستويات )]

 صدق أداة الدراسة:

حكمين من املتخصصين في املحاسبة بالجامعات السعودية، لتحقق من مدة تمتع االستبانة بدالالت عرضت استبانة الدراسة على خمسة م

تم الخذ الصدق الظاهري بمدى مالئمة فقرات االستبانة للمتغيرات التي تقيسها، ومدى صالحيتها اللغوية، قد أبدى املحكمين مجموعة من املالحظات 

 تم حذف أو إضافة اية فقرة.بها، حيث تم صياغة بعض الفقرات ولم ي

 :ثبات أداة الدراسة

، 94الفا( الختبار ثبات االتساق الداخلي الستبانة الدراسة وفقا إلجابات أفراد عينة الدراسة، وعددهم )-استخدمت معادلة )كرونباخ
ً
( فردا

 ( ذلك. 2، ويبين الجدول )0.70وملجالي الدراسة، وقد كانت جميع قيم معامل الثبات مقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية، حيث أنها كانت أكبر من 

 الثبات الستبانة الدراسة على مجاالتها معامل:(2جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات املجاالت م

 0.90 6 املسؤولية البيئية  1

 0.89 14 اإلفصاح عن النشطة البيئية 4
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 :األساليب اإلحصائية املستخدمة

 إلجراء التحليل الوصفي للدراسة، وذلك على النحو التالي: (SPSS)تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص عينة الدراسة. .1

 ة.املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحليل فقرات االستبانة، وترتيبها حسب أهميتها النسبية باالعتماد على املتوسطات الحسابي .2

 .(One Sample t-test)الواحدة  ( للعينةtاختبار ) .3

 نتائج الدراسة:
: نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: " 

ا
 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية؟"مدى ما أوال

املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية، لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملدى تحمل الشركات 

 ( يبين ذلك.3والجدول )
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية: (3جدول)

 املدى الرتبة االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسط 1 1.199 3.36 التي تنتج عن عملياتها العادية والعرضية وتديرها بشكل فعال تعلن عن املواد الخطرة والسامة 3

 متوسط 2 1.177 3.23 تقوم املنشأة بالتثقيف البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة 4

تلوث التربة، تلوث الضوضاء،  تطبق املنشاة التدابير التي تهدف الى منع التلوث والنفايات )تلوث الهواء، تلوث املاء 2

 .متلوثات أخرى(

 متوسط 3 1.226 3.21

 متوسط 4 1.159 3.11 تستخدم املنشأة الراض ي واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة 6

تقيس وتسجل وتقرر املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج النفايات واستهالك الطاقة املتعلق  1

 بأنشطتها

 متوسط 5 1.216 3.06

تستخدم املنشأة طاقة متجددة ومواد تم إعادة تدويرها وترشد استخدام املياه وتتخلص من وتدير املواد السامة  5

 .والخطرة بأمان

 متوسط 6 1.226 2.96

 متوسط  0.977 3.19 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية -

(. كما جاءت الفقرة 3.16الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية متوسط، بمتوسط حسابي قدره )( أن مدى تحمل 3بين الجدول )

توسط حسابي ( والتي تنص على " تعلن عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية والعرضية وتديرها بشكل فعال "، بالرتبة الولى بم3)

( والتي تنص على " تقوم املنشأة بالتثقيف البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة "، بالرتبة الثانية 4الفقرة ) (، يليها جاءت3.36قدره )

 (.3.23بمتوسط حسابي قدره )

النفايات واستهالك تقيس وتسجل وتقرر املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج ( والتي تنص على " 1بينما جاءت الفقرة )

تستخدم املنشأة طاقة متجددة ( والتي تنص على " 5(، يليها جاءت الفقرة )3.06"، بالرتبة قبل الخيرة بمتوسط حسابي قدره )الطاقة املتعلق بأنشطتها

 (.2.96خيرة بمتوسط حسابي قدره )"، بالرتبة ال ومواد تم إعادة تدويرها وترشد استخدام املياه وتتخلص من وتدير املواد السامة والخطرة بأمان

: نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: " 
ا
 افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية؟"مدى ما ثانيا

دية عن أنشطتها البيئية، لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملدى افصاح الشركات املساهمة السعو 

 ( يبين ذلك.4والجدول )

 افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملدى : (4جدول)
 املدى الرتبة االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات م

 متوسط 1 1.199 3.36 عن املسؤولية البيئيةيؤثر حجم وعمر وطبيعة عمل الشركة على اإلفصاح  7

 متوسط 2 1.175 3.33 يؤثر اإلفصاح عن املسؤولية البيئية على استدامة الشركات 18

 متوسط 3 1.099 3.32 توجد تشريعات ملزمة صادرة عن جهات رسمية فيما يخص اإلفصاح عن املسؤولية البيئية 19
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 متوسط 3 1.138 3.32 رسمية فيما يخص اإلفصاح عن املسؤولية البيئيةتوجد تشريعات صادرة عن جهات غير  20

 متوسط 4 1.252 3.26 .يمكن تحديد التكاليف البيئية وفصلها عن التكاليف التي تخص النشاط االقتصادي 13

 متوسط 5 1.076 3.21 البيئيةتراعي املنشأة املالحظات التي يبديها املراجع الخارجي بهدف تطوير أسلوب اإلفصاح عن املسؤولية  16

 متوسط 6 1.166 3.13 .تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل تقارير خارجية 12

 متوسط 6 1.090 3.13 .يؤثر اإلفصاح عن املسؤولية البيئية على سلوك مستخدمي القوائم املالية 17

 متوسط 7 1.181 3.06 املسؤولية البيئية تقوم املنشأة بإعداد موازنة تقديرية لإلفصاح عن 14

 متوسط 7 1.105 3.06 تقوم املنشأة بمراجعة دورية لساليب اإلفصاح عن املسؤولية البيئية 15

 متوسط 8 1.126 2.98 تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل كمي 10

 متوسط 9 1.062 2.77 تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل وصفي 9

 متوسط 10 1.182 2.74 تقوم املنشاة باإلفصاح عن االنشطة البيئية بشكل طوعي 8

 متوسط 11 1.103 2.66 تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل القوائم املالية الرئيسية 11

 متوسط - 0.721 3.09 افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية 

(. كما جاءت 3.09( أن مدى افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية متوسط، بمتوسط حسابي قدره )4يبين الجدول )

(، 3.36( والتي تنص على " يؤثر حجم وعمر وطبيعة عمل الشركة على اإلفصاح عن املسؤولية البيئية"، بالرتبة الولى بمتوسط حسابي قدره )7الفقرة )

 (.3.33( والتي تنص على " يؤثر اإلفصاح عن املسؤولية البيئية على استدامة الشركات "، بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره )18يليها جاءت الفقرة )

(، 2.74توسط حسابي قدره )"، بالرتبة قبل الخيرة بم تقوم املنشاة باإلفصاح عن االنشطة البيئية بشكل طوعي( والتي تنص على" 8بينما جاءت الفقرة )

"، بالرتبة الخيرة بمتوسط  تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل القوائم املالية الرئيسية( والتي تنص على" 11يليها جاءت الفقرة )

 (.2.66حسابي قدره )

 
ا
 ملسؤولياتها البيئية" تحمل الشركات املساهمة السعودية: نتائج اختبار الفرضية األولى: " ال تثالثا

)ت( للعينة الواحدة الختبار تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية مقارنة مع  الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار

 ( يبين ذلك.5( على مقياس ليكرت الخماس ي، والجدول )3الوسط الفرض ي )

 ر تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئيةنتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبا: (5جدول)
 القيمة االحتمالية املحسوبة T الحرية درجات فرق املتوسطات االنحراف املعياري املتوسط الحسابي

3.16 0.977 0.16 93 1.548 0.125 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية مقارنة عدم ( 5يالحظ من الجدول)

( وهي غير دالة إحصائية عند مستوى 0.125(، بقيمة احتمالية )1.548( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3بالوسط الفرض ي )

 ية الصفرية التي تنص على " ال تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية ".رضالف تقبل وبالتالي ،(α=0.05الداللة )

: نتائج اختبار الفرضية الثانية: " ال 
ا
 تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية "رابعا

ساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية مقارنة مع الختبار هذه الفرضية استخدم اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبار افصاح الشركات امل

 ( يبين ذلك.6( على مقياس ليكرت الخماس ي، والجدول )3الوسط الفرض ي )

 نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة الختبار افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية: (6جدول)

 القيمة االحتمالية املحسوبة T الحرية درجات فرق املتوسطات املعياري االنحراف املتوسط الحسابي

3.09 0.721 0.09 93 1.266 0.209 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى افصاح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية مقارنة بالوسط عدم ( 6يالحظ من الجدول )

( وهي غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة 0.209(، بقيمة احتمالية )1.266)( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة 3الفرض ي )

(α=0.05)، ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية ". على تنص التي الصفرية الفرضية تقبل وبالتالي " 

 النتائج والتوصيات:
في الشركات املساهمة السعودية"، ومن خالل البحث تم التوصل إلي مجموعة من تناول هذا البحث تقييم مدى اإلفصاح عن املسؤولية البيئية 

 النتائج أهمها ما يلي:

وفي الوقت نفسه لم يصل مستوى تحملها   5من   (3.16مسؤولياتها اتجاه البيئة بشكل عام وبلغ املتوسط ) بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة  .1

الحصائية بقبول فرضية تحملها ملسؤولياتها البيئية، وبالتالي فإن هذه الشركات لم تحقق مستوى تحمل ملسؤولياتها البيئية الى حد الداللة ا

 املسؤولية البيئية املطلوبة:

  عن املواد الخطرة والسامة التي تنتج عن عملياتها العادية  باإلعالنمسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 .5من  (3.36والعرضية وتديرها بشكل فعال وحصل على متوسط )

  بالقيام بالتثقيف البيئي الذي يعتبر شرطا اساسيا في التنمية املستدامة مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 .5من  (3.23حسابي ) وحصل على متوسط

  بتطبيق املنشاة التدابير التي تهدف الى منع التلوث والنفايات )تلوث مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق  بالسعوديةتتحمل الشركات املساهمة

 .5من  (3.11وحصل على متوسط حسابي ) الهواء، تلوث املاء تلوث التربة، تلوث الضوضاء، متلوثات أخرى(

  مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق باستخدام  املنشأة الراض ي واملوارد الطبيعية بطريقة مستدامة وقياس  بالسعوديةاملساهمة تتحمل الشركات

وتسجل وتقرير املنشأة حول الحد من التلوث واستهالك املياه وإخراج النفايات واستهالك الطاقة املتعلق بأنشطتها وحصل على متوسط 

 .5من  (3.06حسابي )

 باستخدام املنشأة طاقة متجددة ومواد تم إعادة تدويرها وترشيد مسؤولياتها البيئية فيما يتعلق   بالسعوديةمل الشركات املساهمة تتح

 (.2.96استخدام املياه والتخلص من وإدارة املواد السامة والخطرة بأمان وحصل على متوسط حسابي )

(، وفي الوقت نفسه لم يصل مستوى 3.09ؤولياتها البيئية بشكل عام وبلغ املتوسط )باإلفصاح عن مس بالسعوديةتقوم الشركات املساهمة  .2

الشركات  اإلفصاح عن  مسؤولياتها البيئية الى حد الداللة االحصائية بقبول فرضية عن  قيامها باإلفصاح  مسؤولياتها البيئية، وبالتالي فإن هذه

 لم تحقق مستويات  اإلفصاح املطلوبة:

 (.3.13باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل تقارير خارجية وحصل على متوسط حسابي ) تقوم املنشأة 

 ( 3.06تقوم املنشأة بإعداد موازنة تقديرية لإلفصاح عن املسؤولية البيئية وحصل على متوسط حسابي) 

 ( 2.98تقوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل كمي وحصل على متوسط حسابي.) 

 (.2.77قوم املنشاة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية بشكل وصفي كمي وحصل على متوسط حسابي )ت 

 ( 2.74تقوم املنشاة باإلفصاح عن االنشطة البيئية بشكل طوعي وحصل على متوسط حسابي.) 

  (2.66حسابي )تقوم املنشأة باإلفصاح عن املسؤولية البيئية من خالل القوائم املالية الرئيسية وحصل على متوسط 

 نتائج اختبار الفرضيات:
 تحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية"نتائج اختبار الفرضية األولى: " ال ت .1

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية مقارنة بالوسط عدم ( 5يالحظ من الجدول )

( وهي غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة 0.125(، بقيمة احتمالية )1.548( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3الفرض ي )

(α=0.05)، رضية الصفرية التي تنص على " ال تتحمل الشركات املساهمة السعودية ملسؤولياتها البيئية ".الف تقبل وبالتالي 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية: " ال تفصح الشركات املساهمة السعودية عن أنشطتها البيئية " .2

لسعودية عن أنشطتها البيئية مقارنة بالوسط وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى افصاح الشركات املساهمة اعدم ( 6يالحظ من الجدول )

( وهي غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة 0.209(، بقيمة احتمالية )1.266( على مقياس ليكرت، حيث بلغت قيمة )ت( املحسوبة )3الفرض ي )

(α=0.05)، عن أنشطتها البيئية "." ال تفصح الشركات املساهمة السعودية  على تنص التي الصفرية الفرضية تقبل وبالتالي 
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 التوصيات:
 وبناء علي النتائج السابقة فإننا نوص ي بما يلي:

 
ا
وغيرها(  ضرورة قيام املنظمات املهنية والجهات املهتمة باملسؤولية البيئية ) مثل مؤسسات حماية البيئة، نقابات العمال، جمعيات حقوق االنسان  :أوال

ح عنها في القوائم بتنظيم دورات فاعلة وكذلك التواصل مع الجامعات واملراكز الكاديمية لبيان املسؤولية البيئية امللقاة على الشركات، وطرق اإلفصا

 املالية.

 
ا
 لتغطية موضوعات املسؤولية البيئية ومراعاة  غرس هذه املهارة في الطالب الخريجين. لخرى ضرورة تطوير املقررات الدراسية من فترة  :ثانيا

 
ا
املعنية في مجال تطوير معيار اإلفصاح عن  ضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع االستعانة بالكاديميين واملنظمات املهنية :ثالثا

 املسؤولية البيئية للشركات.

 
ا
 عن املسؤولية البيئية للشركات. باإلفصاحإلزام الهيئات املشرفة على سوق االوراق املالية  :رابعا

 
ا
الجامعات لتتناول مجاالت اإلفصاح عن توجيه البحوث والندوات واملؤتمرات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في اقسام املحاسبة في  :خامسا

 املسؤولية البيئية.

:
ا
 التكاليف البيئية الناتجة ممارسة انشطتها املختلفة.الشركات املساهمة السعودية تحميل  ضرورة سادسا
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Abstract.  This study aimed to assess the extent of environmental disclosure in Saudi Corporations. The study 
included 143 companies listed in the stock market (Tadawul) covering different sectors of business. The SPSS 
statistical analysis method was used to analyze the questionnaires received from the sample being studied. 
Through the research a set of results has been reached including: that The Saudi joint-stock companies bear their 
responsibilities toward the environment with total mean (3.16) out of 5. The announcement of the hazardous and 
toxic substances that result from its normal and occasional operations and its effective management showed the 
best result with a mean (3.36) out of 5, while the least direction that needs to be directed by corporate 
management is the use of Renewable energy, recycled materials, water conservation, safe disposal and 
management of toxic and hazardous materials with a mean (2.96) out of out of 5. At the same time, the level of 
environmental responsibility has not reached statistical significance Thus, these companies did not achieve the 
required environmental responsibility levels. The results showed also that the disclosure of Environmental 
responsibility was in average with a mean (3.09) out of 5. The size, age and nature of the company's work affects 
the disclosure of environmental responsibility and obtained a mean of (3.36) out of 5، while the least mean (2.66) 
out of 5 was the disclosure of the environmental responsibilities in the financial statements. At the same time, the 
level of disclosure of environmental responsibility has not reached statistical significance Thus, these companies 
did not achieve the required disclosure of environmental responsibility levels. 
  Based on previous results the researcher made a series of recommendations , including: The need of 
professional organizations and those interested in environmental responsibility (such as environmental 
protection organizations, trade unions, rights groups of human and others) to organize an effective courses, as 
well as to communicate with universities and academic centers to demonstrate the environmental responsibility 
of companies, and methods of disclosure in the financial statements, The need of the Saudi Organization for 
Certified Public Accountants (SOCPA) with the collaboration with the Academics and Professional organizations to 
develop the standard disclosure of corporate environmental responsibility and to require the supervisory bodies 
of the stock market to disclose of corporate environmental responsibility . 

Keywords :Environmental Responsibility; Environmental Accounting; Disclosure.  
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