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  ٕاهــــــــــــــــداء       

  

و�ام معلت و�ام ٕاىل من تعجز اللكامت عن وصف فضلهام �يل،         

�اولت فلن ٔ�وايف ذرة مما �كرما به �يل،  ٕاىل م�بع احلنان، ٕاىل مدرسة 

عهتام ما ح�یت، وا�ي احلیاة، ٕاىل معلمي ؤ�س�تاذي، ٕاىل من ٔ�مرين ريب بطا

  .الكرميني، ٔ�يب ؤ�يم الغالیني ٔ�طال هللا يف معرهام

  .ٕاىل ٕاخويت أ�عزاء، ٕاىل �دي و�ديت ٕاىل �ائليت الك�رية

  

  ٔ�هدي هذا العمل املتواضع 

  

  

  



  

  شكــر وعرفـان

  

بدایة فامحلد والشكر لكه �، فهو املوفق واملسدد، و�لیه نتولك وبه 

  .كام ی��غي جلالل و�ك وعظمي سلطانك�س�تعني، فا�لهم � امحلد 

ومن مل �شكر الناس مل �شكر هللا، �ا فشكري وجزیل عرفاين وام�ناين 

  .لٔ�س�تاذ ا�كتور الفاضل �لريق تی�اين �ىل ٕارشافه �ىل هذا العمل

كام یطیب يل ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جلنة املناقشة احملرتمني، ٔ�ساتذيت أ�فاضل 

   ا العملالكرام �ىل ق�وهلم م�اقشة هذ

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

   ةـــــاملقدم
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  أ

 تمهيد

التأثريات السلبية لنشاط املؤسسات االقتصادية على البيئة، بكثري من الدول إلصدار وفرض  تزايد أدى   

قوانني وتشريعات تعىن حبماية البيئة، كما ظهرت مجاعات الضغط البيئي واليت إىل جانب حرصها على املطالبة 

وعي اجلمهور وا�تمع ككل باملخاطر اليت تتعرض  رفعإلجراءات املتعلقة حبماية البيئة، عملت على ومتابعة تنفيذ ا

هلا البيئة، فازداد الطلب والضغط على املؤسسات االقتصادية من أجل أن تكون أكثر مسؤولية اجتاه القضايا 

عد أن كان هدفها األساسي عند إعداد البيئية، وهو ما دفعها إىل ضرورة التأقلم مع متطلبات محاية البيئة، فب

اسرتاتيجيا�ا هو حتقيق فوائض مالية متزايدة، أصبح عليها لزاما ربط هذا اهلدف التقليدي بأولوية محاية البيئة 

الطبيعية واالجتماعية، مبا يضمن إمكانية الوصول إىل تلبية احتياجات ا�تمع ومنظمات األعمال من البيئة، دون 

  .بيئة على ما تقدمه ألجيال املستقبل، وهو ما يتناسب مع مفهوم التنمية املستدامة يف بعده البيئيإنقاص قدرة ال

إعداد تقارير ختلي من خالهلا مسؤوليا�ا البيئية  االدارةإن إضافة البعد البيئي ألداء املؤسسة فرض على 

اليت تنفذها، والتكاليف والفوائد املتصلة اجتاه أصحاب املصاحل، بالكشف عن سياستها وأهدافها البيئية والربامج 

وغريها من  بتنفيذ هذه السياسات واألهداف والربامج، والكشف عن املخاطر، والرتتيبات الالزمة لدرئها وتفاديها

 .البيئي االفصاحويعرب عن هذه املمارسة يف األدبيات احملاسبية ب األمور املتعلقة بتعامل املؤسسة مع بيئتها الطبيعية،

، على قاعدة أن هناك طلب متزايد على املعلومات حلالذي ميكن من االستجابة أكثر ملصاحل أصحاب املصاو 

يتجاوز تلك املتعلقة فقط باألداء املايل، وعموما هناك تنامي ملحوظ يف اهتمام أصحاب املصاحل مبعرفة األداء 

يف حاجة إىل معلومات بيئية متكنهم من تقييم  البيئي للمؤسسة، فمثال املستثمرون والدائنون واحملللون املاليون

األداء الشامل وتقدير املخاطر البيئية، العمال ملعرفة أن البيئة اليت يعملون فيها ال تؤثر سلبا على سالمتهم الصحية 

من خالل خلوها من التلوث، احلكومات لوضع اخلطط ورسم وتقييم السياسات اهلادفة حلماية البيئة واحملافظة 

املقدرات الطبيعية، املستهلكون ملعرفة جودة املنتوج، كما أنه ميكن املؤسسة من إظهار مدى التزامها على 

، ختفيف ضغط اجلماعات واهليئات والتنظيمات املهتمة بالقضايا ) التعاقدختفيض تكاليف (مبسؤوليا�ا البيئية 

كسب الشرعية وتعزيز القدرة (ر�ا أمام ا�تمع ، بناء مسعة للشركة وحتسني صو )ختفيض التكاليف السياسية(البيئية 

  ).  التنافسية

البيئي، مع ظهور مفهوم حوكمة الشركات عقب األزمات االقتصادية واملالية  االفصاحتزامن تزايد االهتمام ب

اليت عصفت بدول جنوب شرق آسيا، واال�يارات والفضائح املالية لكربى الشركات العاملية، والذي يؤكد على 

، واللجوء إىل استخدام جمموعة من اآلليات للتخلص من املمارسات اإلدارية االفصاحلعمل مببادئ الشفافية و ا

  .واملالية اليت تضر مبصلحة أصحاب املصاحل

اخلاصة �ا مبا  االفصاحوقد جاء مفهوم حوكمة الشركات ليدفع املؤسسات إىل إعادة النظر يف سياسات 

منه، وذلك �دف زيادة الثقة والطمأنينة ألصحاب  االبيئي جزء االفصاحلذي يعترب ، واختيارياإل االفصاحفيها 

املصاحل، وتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة وقدر�ا التنافسية، وجتنب املشاكل احملاسبية واملالية، مما يعمل على 
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تنمية املستدامة واالستقرار استقرار املؤسسات ومنع حدوث اال�يارات يف أسواق املال، واملساعدة على حتقيق ال

  .االقتصادي

 

  إشكالية البحث-أوال

فإن قرار القيام  إختياري، وكونه  سواء يف الدول املتقدمة أو الناميةا يف معظمه إختياريالبيئي  االفصاحيعترب 

لبيئية اليت احلرية الكاملة بشأن حجم ونوعية املعلومات ا االدارةبه يتوقف على رغبة إدارة املؤسسة، حيث متتلك 

رهن مبدى تعارض يكون قد عنها، ما يعين أن نوع وحجم املعلومات اليت ميكن أن يفصح عنها  االفصاحيتم 

علومات البيئية يف عن امل االفصاح االدارةوأصحاب املصاحل، حيث ميكن أن ختتار  االدارةوتقارب املصاحل، بني 

  . األطراف األخرى على حساب مصاحلف من األطرا طرفمصلحة خيدم أو  مصاحلها حدود ما خيدم

وإتاحة الفرصة ألصحاب املصاحل حلماية  االدارةاحلد من سلطة و ممارسة احلوكمة يف املقابل ويف ظل 

 وهو ما يجعلنا نتساءل عن أثر العالقة بين. االفصاححنو مزيد من الشفافية و  االدارةحقوقهم، فإنه ميكن دفع 

  .خصوصا من قبل المؤسسات الفرنسية والجزائرية، علومات البيئيةالمواالفصاح عن ممارسة الحوكمة 

عن  االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على  ما :لذا ميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي التايل

  ؟الفرنسية والجزائرية للمؤسساتالمعلومات البيئية 

  الدراسةأسئلة -

  :ئلة األساسية التاليةحياول هذا البحث احلصول على إجابات عن األس  

 البيئي ؟ االفصاحعلى مستوى  االدارةجملس استقاللية و   ما أثر حجم- 

  ؟البيئي االفصاحعلى مستوى ما أثر الفصل بني الدورين - 

  البيئي ؟ االفصاحعلى مستوى  املراجعةستقاللية جلنة إما أثر - 

 البيئي ؟ الفصاحاعلى مستوى  وجود جلنة للمسؤولية البيئية واالجتماعيةما أثر - 

  البيئي ؟ االفصاحعلى مستوى  وجود جلنة للرتشيحات واملكافآتما أثر - 

  البيئي ؟ االفصاحعلى مستوى ثر امللكية احلكومية وأ تركز امللكيةما أثر - 

  البيئي ؟ االفصاحعلى مستوى  حجم املؤسسةما أثر -- 

  البيئي ؟ االفصاحعلى مستوى  قطاع الصناعةما أثر - 
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   ضيات الدراسةفر -ثانيا

  : ملعاجلة إشكالية البحث سوف نفرتض ما يلي        

ذات داللة إحصائية بين حجم مجلس االدارة ومستوى  موجبة توجد عالقة: الفرضية األولى

  .االفصاح البيئي

  :من أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايل  

 البيئي االفصاحومستوى  االدارةذات داللة إحصائية بني حجم جملس  موجبة القةتوجد ع :1.1ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي االفصاحومستوى  االدارةذات داللة إحصائية بني حجم جملس  موجبة توجد عالقة :1.1ف

  .للمؤسسات اجلزائرية

ومستوى االفصاح  ل بين الدورينالفصذات داللة إحصائية بين  موجبة توجد عالقة: الفرضية الثانية 

  .البيئي

  :من أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايل

 البيئي االفصاحومستوى  الفصل بني الدورينذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة: 1.2ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي االفصاحومستوى  الفصل بني الدورينة إحصائية بني ذات داللموجبة توجد عالقة  :2.2ف

  .للمؤسسات اجلزائرية

ومستوى  ستقاللية مجلس االدارةإذات داللة إحصائية بين موجبة  توجد عالقة: الفرضية الثالثة 

   االفصاح البيئي

  :ايلختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتمن أجل إ

 البيئي االفصاحومستوى  االدارةجملس  استقالليةداللة إحصائية بني موجبة ذات توجد عالقة  :1.3ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي االفصاحومستوى  االدارةجملس  استقالليةذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة :2.3ف

  .للمؤسسات اجلزائرية

ومستوى  استقاللية لجنة المراجعةذات داللة إحصائية بين  بةموج توجد عالقة: الفرضية الرابعة 

   .االفصاح البيئي

  :من أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايل      
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 البيئي االفصاحومستوى  ستقاللية جلنة املراجعةإذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة: 1.4ف

  .مؤسسات الفرنسيةلل

 البيئي االفصاحومستوى  ستقاللية جلنة املراجعةإذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة :2.4ف

  .للمؤسسات اجلزائرية

وجود لجنة المسؤولية البيئية ذات داللة إحصائية بين موجبة توجد عالقة : الفرضية الخامسة

  .ومستوى االفصاح البيئي واالجتماعية

  :أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايلمن       

ومستوى  وجود جلنة املسؤولية البيئية واالجتماعيةذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة :1.5ف

  .للمؤسسات الفرنسية البيئي االفصاح

ومستوى  جلنة املسؤولية البيئية واالجتماعية وجودذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة :2.5ف

  .للمؤسسات اجلزائرية البيئي االفصاح

 وجود لجنة الترشيحات والمكافآتذات داللة إحصائية بين  موجبة توجد عالقة: الفرضية السادسة

  . ومستوى االفصاح البيئي

  :ضيتني فرعيتني كالتايلختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فر من أجل إ       

 االفصاحومستوى  وجود جلنة الرتشيحات واملكافآتذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة :1.6ف

  .للمؤسسات الفرنسية البيئي

 االفصاحومستوى  وجود جلنة الرتشيحات واملكافآتذات داللة إحصائية بني  موجبة توجد عالقة :2.6ف

  .للمؤسسات اجلزائرية البيئي

ومستوى االفصاح تركز الملكية ذات داللة إحصائية بين  سالبة توجد عالقة: الفرضية السابعة  

  البيئي

  :ختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايلمن أجل إ      

للمؤسسات  البيئي االفصاحومستوى  تركز امللكيةذات داللة إحصائية بني  سالبة توجد عالقة :1.7ف

  .الفرنسية

للمؤسسات  البيئي االفصاحومستوى  تركز امللكيةذات داللة إحصائية بني سالبة توجد عالقة : 2.7ف

  .اجلزائرية
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ومستوى االفصاح الملكية الحكومية  ذات داللة إحصائية بينموجبة توجد عالقة : الفرضية الثامنة 

   البيئي

  :ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايلهذه الفرضية ختبار إمن أجل        

 البيئي االفصاحومستوى امللكية احلكومية  ذات داللة إحصائية بني موجبة توجد عالقة :1.8ف

   .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي االفصاحومستوى امللكية احلكومية  ذات داللة إحصائية بني موجبة توجد عالقة :2.8ف

  .جلزائريةللمؤسسات ا

ومستوى االفصاح حجم المؤسسة  ذات داللة إحصائية بين موجبة توجد عالقة: الفرضية التاسعة

   البيئي

  :ختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايلمن أجل إ      

 البيئي الفصاحاومستوى حجم املؤسسة  ذات داللة إحصائية بني موجبة توجد عالقة :1.9ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي االفصاحومستوى حجم املؤسسة  ذات داللة إحصائية بني موجبة توجد عالقة :2.9ف

  .للمؤسسات اجلزائرية

ومستوى االفصاح قطاع الصناعة  ذات داللة إحصائية بين موجبة توجد عالقة: الفرضية العاشرة 

  .البيئي

  :ضمن بيئات الدراسة مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كالتايلمن أجل إختبار هذه الفرضية      

 البيئي االفصاحومستوى قطاع الصناعة  ذات داللة إحصائية بني موجبة توجد عالقة :1.10ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي االفصاحومستوى قطاع الصناعة  ذات داللة إحصائية بني موجبة توجد عالقة :2.10ف

  .ةللمؤسسات اجلزائري

 

 اوأهميته الدراسةأهداف -ثالثا

الفرنسية يتمثل اهلدف العام يف دراسة أثر ممارسة حوكمة الشركات على إفصاح املؤسسات االقتصادية  

البيئية، وبصورة أكثر تفصيال ميكن تقسيم هذا اهلدف العام يف شكل أهداف القضايا احملاسبية عن  واجلزائرية

 :تفصيلية كالتايل



 المقدمـــة

 
  ح

الشركات بالتعرف على أبعادها احملاسبية وجوانبها الفكرية وأدوا�ا وآليا�ا اإلشرافية مناقشة حوكمة - 

  ؛والرقابية

الفرنسية البيئي يف املؤسسات االقتصادية  االفصاحبناء منوذج كمي للعالقة بني أدوات احلوكمة و - 

  ؛واجلزائرية

، مبا ميكن من الفرنسية واجلزائريةة التعرف على مستوى ممارسة حوكمة الشركات يف املؤسسات االقتصادي- 

الوقوف على واقع هذه املمارسة، ومن مث اخلروج بنتائج وتوصيات، من شأ�ا العمل على تفعيل تطبيق حوكمة 

  ؛لعايل اجلودة لضمان حقوق أصحاب املصاحلا االفصاح، مبا يضمن توفري الثقة و فرنسا واجلزائرالشركات يف 

، الفرنسية واجلزائريةعلومات البيئية اليت تفصح عنها املؤسسات االقتصادية التعرف على مستوى وجودة امل- 

وعلى مدى ، مبا ميكن من الوقوف على مدى تكريسها للثقافة البيئية يف أنشطتها ومدى حتملها ملسؤوليا�ا البيئية

البيئي، اليت حتفظ  صاحاالفشتمال تقاريرها السنوية على املعلومات الضرورية وعلى مدى تغطيتها جلميع مواضيع إ

  .ختاذ قرارا�مإملصاحل حقوقهم ومتكنهم من ألصحاب ا

 :كما تأيت أمهية الدراسة كنتيجة �موعة من األسباب من أمهها

عالقة أصبح نظام حوكمة الشركات أساسا لتحقيق الشفافية �دف ضمان مصاحل األطراف ذات ال- 

  .قتصاد ا�تمع ككلإباملؤسسات وبالتايل سالمة 

االجتاه املتزايد لدى الكثري من الشركات واملؤسسات بكافة أنواعها سواء على املستوى الدويل أو اإلقليمي - 

 .األخذ مبفاهيم ومبادئ وإجراءات نظام حوكمة الشركات حنوأو احمللي 

هتماما كبريا من إاملفاهيم احلديثة واليت مل تلقى البيئي، وهو من  االفصاحاالهتمام املتزايد واملتنامي مبفهوم - 

 .طرف الباحثني يف األدبيات احملاسبية العاملية والعربية بصفة خاصة

 االفصاحاحلوكمة و  ممارسةبني كما تظهر أمهية املوضوع من تأصيل نظري ومعريف واختبار عملي للعالقة - 

كادميي من حيث الطرح ذلك للمكتبة العربية، نظرا حلداثة املوضوع على املستوى األ يضيفهالبيئي، وما ميكن أن 

  .والتطبيق

 

   الدراسات السابقة-رابعا

وتتميز باحلداثة، فإن الدراسات اليت تناولت املوضوع قليلة  ،من احلصول عليها طالعنا وما متكنإيف حدود 

بيئة متقدمة ( بيئات خمتلفةيف مؤسسات تعمل يف  سة احلالية ميدان تطبيقها واختبار متغريا�ا يتموكون الدرا

سيكون مصنفا وفقا لطبيعة البيئة اليت أجريت فيها فإن تناولنا للدراسات السابقة  ،")اجلزائر"بيئة نامية و ، "فرنسا"

  .الدراسة
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  تمت في بيئات متقدمة دراسات-1

 Aburaya( ،)2012( ،"The relationship between corporate(دراسة، 

governance and environmental disclosure : Uk evidence" ، هدفت الدراسة إىل اختبار

زدواجية الدور، حجم ا�لس، نشاط ا�لس، إستقاللية ا�لس، إ(جمموعة من آليات حوكمة الشركات العالقة بني 

، وجود جلنة املؤهالت واخلربات العلمية واملهنية، النفوذ ا�تمعي للمديرين، العضوية يف أكثر من جملس إدارة

ستقاللية جلنة الرتشيحات، امللكية املركزة، ، إستقاللية جلنة املكافآت، إستقاللية جلنة املراجعةإ للمسؤولية البيئية،

مؤسسة إجنليزية مقيدة  229البيئي يف التقارير السنوية لعينة من  االفصاحومستوى وجودة ) امللكية املؤسساتية

فإن أهم ما خلصت إليه الدراسة،  داراالحن، وباستخدام حتليل 2007إىل  2004بالبورصة وهذا للفرتة من 

ستقاللية ا�لس، الفصل بني البيئي واخنفاض إ االفصاحوجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بني ارتفاع مستوى 

، وجود جلنة الذين يتواجدون يف جمالس إدارة أخرى االدارةزدياد أعضاء جملس دورين، زيادة نشاط ا�لس، إال

كما توصلت الدراسة أن لبعض . ستقاللية جلنة الرتشيحات، واخنفاض تركز امللكيةض إللمسؤولية للبيئية، إخنفا

مور احملاسبية واملالية، زيادة إستقاللية جلنة التدقيق، آليات احلوكمة األخرى واملتمثلة يف، نسبة املدراء املؤهلني يف األ

هذا ومل تتوصل . البيئي االفصاحعض فئات رتفاع امللكية املؤسساتية، عالقة موجبة مع املستوى املفصح عنه لبإ

ستقاللية جلنة ، إالدراسة إىل وجود أي عالقة دالة إحصائيا بني كل من، حجم ا�لس، النفوذ ا�تمعي للمديرين

  .البيئي للمؤسسات املدروسة االفصاحاملكافآت، مع مستوى 

" ، )Kathleen Hertz Rupley ،Darrell Brown ،Scott Marshall ،)2012دراسة، 

Governance, Media and the quality of environmental disclosure "،  هدفت الدراسة

العضوية يف ، التنوع بني اجلنسني، ا�لسستقاللية إ(حوكمة الشركات  من آلياتإىل اختبار العالقة بني جمموعة 

التغطية اإلعالمية،  ،)امللكية املؤسساتية، املسؤولية االجتماعية جلنة، الدورين، الفصل بني أكثر من جملس إدارة

مؤسسة  127ل   2005إىل  2000 من يف التقارير السنوية الصادرة خالل الفرتة البيئي االفصاحوجودة 

اليت تعرضت لتغطية  املؤسساتخلصت الدراسة إىل أن،  االحنداريف البورصة، وباستخدام حتليل  أمريكية مقيدة

ها ملسؤوليا�ا البيئية وجدت نفسها مضطرة لتحسني صور�ا من خالل زيادة جودة إعالمية سلبية حول مدى حتمل

، التنوع بني اجلنسني، مدير عضو يف االدارةالبيئي،كما مت الكشف عن عالقة قوية بني استقاللية جملس  إفصاحها

  .البيئي االفصاحواحدة وجودة  مؤسسةجملس إدارة ألكثر من 

 J Routledge ،)2012(، " Corporate governance and the quality ofدراسة، 

greenhouse gaz emission disclosures"،  هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بني، حوكمة الشركات

مت . نبعاثات الغازات الدفيئة املفصح عنها يف التقارير السنويةاجلنسي، وجودة معلومات إمن خالل آلية التنوع 

سرتالية، وباستخدام مؤسسة مقيدة بالبورصة األ 428لعينة من  2005ة الصادرة يف سنة دراسة التقارير السنوي
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ووجود العنصر النسوي ضمن  االفصاحخلصت الدراسة لوجود عالقة بني حتقق مستوى عايل من  االحندارحتليل 

  .االدارةجملس 

 Gary F. Peters ،Andrea M. Romi ،)2012( ،" The effect of corporateدراسة، 

governance on voluntary risk disclosures : evidence from greenhouse gas 

emission reporting" ، حوكمة الشركات من خالل وجود جلنة ، العالقة بني اختبارهدفت الدراسة إىل

يف انبعاثات ا عن املخاطر ممثلة إختيارياملؤسسة  إفصاحرئيس موظفي االستدامة، مع وجود للمسؤولية البيئية، و 

عن املؤسسات األمريكية  2006إىل  2002خالل الفرتة من  مت دراسة التقارير السنوية الصادرةالغازات الدفيئة، 

مؤسسة مبجموع مشاهدات قدر ب  429املشاركة يف مشروع الكشف عن الكربون، بلغ عدد مؤسسات العينة 

االحتمايل، ومنوذج اختيار العينة على  حنداراالمشاهدة على طول فرتة الدراسة، وباستخدام حتليل  1238

مرحلتني هليكمان، توصلت الدراسة إىل أن لوجود جلنة للمسؤولية البيئية، ووجود رئيس موظفي االستدامة عالقة 

  .عن املخاطر ممثلة يف الغازات الدفيئة االفصاحموجبة باحتمالية قيام املؤسسة ب

 Mui ching Carina Chan  ،)2010(، " The impact of corporateدراسة، 

governance and firm characteristics on the voluntary disclosure of corporate 

social responsibility information : Australian evidence " ، هدفت الدراسة إىل اختبار

ؤسسة، قطاع الصناعة، قوة وكل من حوكمة الشركات، حجم امل ختيارياالجتماعي اال االفصاحالعالقة بني 

األسرتالية لسنة  شركة مدرجة بالبورصة 222املساهم، قوة الدائن، األداء االقتصادي، وقد اشتملت على عينة من 

 االحنداركمؤشر ملستوى احلوكمة يف املؤسسة، وباستخدام حتليل   )horwath(، ومت االعتماد على تقرير 2004

عن املعلومات البيئية واملوارد البشرية  االفصاحعالقة بني حوكمة الشركات و  فإن أهم ما بينته الدراسة أنه توجد

عالقة موجبة بني حوكمة  وجوداالجتماعي السبع، وقد خلصت الدراسة إىل  االفصاحفقط من بني مواضيع 

  .   االجتماعي االفصاحالشركات ومستوى 

  تمت في بيئات نامية دراسات-2

 Victor Chiedu Oba، Musa Inuwa Fodio ،)2012(،" Boardدراسة، 

characteristics and the quality of environmental reporting in Nigeria" هدفت ،

التنوع ، ستقاللية ا�لسإ، االدارةحجم جملس (حوكمة الشركات عدد من آليات عالقة بني اختبار الالدراسة إىل 

 2009إىل  2005رير السنوية الصادرة خالل الفرتة من املضمن ضمن التقا البيئي االفصاح، وجودة )اجلنسي

خلصت الدراسة إىل أن، هناك أثر  االحندارمؤسسة نيجريية مقيدة بالبورصة، وباستخدام حتليل  �21موعة من 

 االفصاحعلى جودة  االدارةوأثر سليب حلجم جملس  االدارةلنسبة األعضاء غري التنفيذيني يف جملس دال اجيايب 

  .البيئي االفصاحوجودة  االدارةيف حني مل جتد الدراسة أي عالقة بني التنوع اجلنسي ألعضاء جملس  البيئي،

 Ionel-Alin Ienciu )2012( ،"the relationship between environmental، دراسة

reporting and corporate governance characteristics of Romanian listed 
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entities"ستقاللية ا�لس، إ، االدارةحجم جملس (بار العالقة بني حوكمة الشركات سة إىل اخت، هدفت الدرا

البيئي  االفصاح، ومستوى )زدواجية الدورإ، املراجعة، وجود جلنة املكافآت، وجود جلنة الرتشيحاتوجود جلان 

 ،بوخارسترومانية مدرجة يف بورصة  مؤسسة 64لعينة من  2005ضمن التقارير السنوية الصادرة سنة 

استقاللية جملس مع  البيئي عالقة موجبة دالة االفصاحملستوى ، أنخلصت الدراسة إىل  االحنداروباستخدام حتليل 

من جهة أخرى، يف حني مل جتد الدراسة أي عالقة بني  االدارةحبجم جملس  عالقة سالبة دالةمن جهة، و  االدارة

  .البيئي االفصاحواملدير التنفيذي، ومستوى  االدارة وجود جلان للمجلس، ممارسة الفصل بني رئيس جملس

  Sheila Nu Nu Htay  ،Hafiz Majdi Ab. Rashid ، Meera  Ahamed" دراسة، 

Kameel )2012( ،"Impact of corporate governance on social and environmental 

information disclosure of Malaysian listed banks: Panel data analysis  " هدفت

، االدارةجملس  ستقالليةإ، زدواجية الدورإ( الشركات  اختبار العالقة بني جمموعة من آليات حوكمةالدراسة إىل 

البيئي واالجتماعي للبنوك املاليزية  االفصاح، على كل من )امللكية املركزة، امللكية املؤسساتية، االدارةحجم جملس 

إىل  1996وهذا للفرتة من  بنك مدرج بالبورصة 12لدراسة على عينة من واشتملت ااملقيدة يف البورصة، 

، البنوك اليت حجم جملس إدار�ا إىل أن بعد استخدام طريقة حتليل بيانات البانل خلصت الدراسة، وقد 2005

دراء مسامهني، صغري ونسبة املدراء املستقلني فيه كبري، والبنوك اليت حجم جملس إدار�ا كبري وفيها عدد كبري من امل

  .بشكل كبري االفصاحوعدد قليل من املؤسسات وكبار املسامهني تتوسع يف 

 Sharifah Buniamin  ،Bakhtiar Alrazi  ،Nor Hasimah Johari ،Noorدراسة، 

Raida Abd Rahman ،)2011( ، "Corporate governance practices and 
environmental reporting of companies in Malaysia : finding possibilities of 

double thumbs up " ، جمموعة من آليات حوكمة الشركات،هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بني 

، اخلربة املالية، عدد مرات االدارة، حجم جملس امللكية اإلدارية، زدواجية الدور، إاالدارةستقاللية جملس إ(

 243لعينة من  2005يف التقارير السنوية الصادرة سنة البيئي  فصاحاال، ومستوى وجودة )جتماعات ا�لسإ

 االفصاحخلصت الدراسة إىل أن مستوى وجودة  االحندار، وباستخدام حتليل  ماليزية مدرجة بالبورصة مؤسسة

 .بارهاخت، من بني اآلليات اليت مت إونسبة املدراء من محلة األسهم االدارةحجم جملس بكل من البيئي يتأثر فقط 

  دراسات تمت في بيئات متعددة- 3

، )Ienciu Ionel-Alin ،Papa Irimie Emil ،Ienciu Necoleta Maria ،)2012دراسة 

"Environmental reporting and good practice of corporate governance : 

Petroleum industry case study " ،ات حوكمة ن آليمإىل اختبار العالقة بني جمموعة  هدفت الدراسة

البيئي ضمن  االفصاحومستوى ) ستقاللية ا�لس، وجود جلنة للمسؤولية االجتماعيةحجم ا�لس، إ(الشركات، 

 االحندارمن كربى املؤسسات البرتولية يف العامل، وباستخدام حتليل  54ل  2010التقارير السنوية الصادرة لسنة 
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ستقاللية ا�لس ووجود جلنة للمسؤولية االجتماعية ني كل من إود عالقة تأثري موجبة بخلصت الدراسة إىل وج

  .البيئي االفصاحومستوى 

، )Shayuti Mohamed Adnan ،Chris J.Van Staden ،David Hay ،)2011دراسة، 

Does the interaction of culture with governance structure influence CSR 

disclosure "ضمن التقارير  عن املسؤولية االجتماعية االفصاحشف عن ممارسات ، هدفت الدراسة إىل الك

كبرية متارس نشاطها يف قطاعات ذات تأثريات   مؤسسة 203لعينة من  2009و 2008السنوية الصادرة يف سنيت 

( ة بيئية واجتماعية ألربع بلدان هي الصني، اهلند، ماليزيا، واململكة املتحدة،  وأيضا الختبار إذا كانت الثقاف

، االدارةتركيبة جملس (حوكمة الشركات  آليات تتفاعل مع،) الفردانية، قوة املسافة، جتنب غري املعروف، الذكورة

، يف التأثري ))باملائة 50نسبة امتالك الدولة لألسهم أكرب من (وجود جلنة املسؤولية االجتماعية، وطبيعة امللكية 

جيايب إخلصت الدراسة إىل أن، هناك أثر  االحنداردام حتليل وباستخ االجتماعي، االفصاحمستوى وجودة  على

االجتماعي، كما أن األثر يزداد يف الصني للشركات اليت  االفصاحلوجود جلنة للمسؤولية االجتماعية ومستوى 

( لديها جلنة للمسؤولية االجتماعية يف املؤسسة على اعتبار أن ثقافة ا�تمع الصيين تتميز بالتجمعية 

collectivism(50الكشف بأن املؤسسات املاليزية اليت متتلك الدولة أكثر من   ، ومن ناحية أخرى فقد مت 

باملائة من أسهمها تكون جودة إفصاحها االجتماعي عالية مقارنة باملؤسسات اليت تقل فيها نسبة مسامهة الدولة 

  .باملائة 50عن 

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة- 4

الدراسات السابقة مجيعها أجريت يف بيئات أجنلوسكسونية أو بيئات متأثرة بالفكر االجنلوسكسوين،  نأ- 

ومن ). اجلزائر(وبيئة متأثرة بالفكر الفرنكفوين ) فرنسا(على عكس الدراسة احلالية اليت جترى يف بيئة فرنكفونية 

 ؛ية بني البيئتنياملعلوم أن هناك بعض التمايز يف املمارسات احملاسبية واحلوكم

الدراسة بعد فرتة شهدت توجه فرنسا حنو تطبيق جمموعة من القوانني االلزامية اليت تعىن بتشجيع هذه تأيت - 

االفصاح البيئي وهو ما مل تلمسه الدراسات السابقة يف بيئا�ا حمل البحث، واليت تفتقر أو تعاين من ضعف أثر 

 ؛متغري القوانني اإللزامية

دراسة يف بيئتني خمتلفتني من حيث مستوى التطور والنشاط وكفاءة أسواق املال، ومن حيث المت إجراء - 

تعد من أوىل الدراسات اليت جترى يف فرنسا كما   .السياسات احملاسبية واألطر واملفاهيم والنظم احلوكمية السائدة

 ؛ويف اجلزائر وأيضا يف املنطقة العربية ككل، وهذا يف حدود إطالعنا

توظيفها لألساليب املعلمية تعد الدراسة من أوىل الدراسات اليت قامت باختبار العالقة بني انب إىل ج- 

  ؛البيئي باستخدام األساليب اإلحصائية الالمعلمية االفصاحممارسة احلوكمة و 

تعد هذه الدراسة أكثر مشوال وتفصيال، حيث أننا قمنا ببناء إطار مفاهيمي تفسريي للعالقة بني ممارسة - 

  .احلوكمة واالفصاح البيئي بشكل مفصل حيث قمنا باإلحاطة مبختلف جوانبه



 المقدمـــة

 
  ز

  منهجية الدراسة-خامسا

  :على كل من تعتمد هذه الدراسةتفاقا مع أهداف البحث ومنهجيته إ    

استخدامه يف وصف وحتليل البيانات املرتبطة �دف الدراسة،  متالذي  :المنهج الوصفي التحليلي-1

عتماد على الدراسات النظرية املكتبية لألحباث والكتابات السابقة يف هذا ا�ال، وذلك وذلك من خالل اال

  .بغرض حتليلها واالستفادة منها يف صياغة اجلوانب النظرية والفلسفية هلذا البحث

على " حوكمة الشركات"من دراسة أثر املتغري املستقل  مكنناوهو املنهج الذي : منهج دراسة الحالة-2

وقد مت استخدام أسلوب اجلزائرية، الفرنسية و االقتصادية  �موعة من املؤسسات" البيئي االفصاح" ري التابع املتغ

املتغريات لربنامج التحليل  حتليل احملتوى كأداة جلمع وقياس البيانات املتعلقة باملتغري التابع،  ليتم بعدها إخضاع

  .من صحتهااختبار فروض الدراسة والتأكد  مث SPSSاإلحصائي 

  

  حدود الدراسة- سادسا

الختبار فرضيات الدراسة مت حتديد بيئتني اقتصاديتني للقيام بذلك، مها البيئة : الحدود المكانية-1

وعلى إثر ذلك مت اختيار جمموعة من املؤسسات الفرنسية املدرجة ببورصة باريس، أما فيما . الفرنسية واجلزائرية

سات املدرجة بالبورصة فقد مت إضافة عدد آخر من املؤسسات من غري تلك يتعلق باجلزائر فإىل جانب املؤس

املدرجة، وهذا وفقا �موعة من الضوابط ونظرا للعديد من االعتبارات اليت سنتطرق إليها بشكل أكثر تفصيال يف 

  . معرض تناولنا لإلطار العملي للدراسة التطبيقية

، 2015الفرنسية على دراسة التقارير السنوية الصادرة سنة  مت االقتصار ضمن البيئة :الحدود الزمانية-2

 2والسبب يف اختيار هذه السنة يرجع باألساس إىل كون الدراسة احلالية جاءت بعد إصدار وتطبيق قوانني غرونل 

وعليه وحىت نتمكن من تاليف أي تأثري ممكن لصدور تلك القوانني على االختالفات اليت . 2012الصادرة سنة 

بني املؤسسات الفرنسية، سواء قبل تطبيق القوانني أو بعدها مبا قد يؤدي  االفصاحن أن تظهر ضمن ممارسات ميك

لتحقيق الدراسة التطبيقية، على اعتبار أن  2015إىل التأثري على مصداقية النتائج، حددت الدراسة احلالية سنة 

ثر من قبل املؤسسات يف تطبيق تلك سيتم فيها التحكم أك 2014هي سنة أول تطبيق وسنة  2013سنة 

 االفصاححسب تقديرنا أفضل سنة ميكن أن تكون فيها أي اختالفات يف ممارسة  2015القوانني لتكون سنة 

  .نتيجة القوانني الصادرة يف حدها األدىنلبيئي من قبل املؤسسات الفرنسية ا

، وهي أنسب فرتة 2014، 2013سنوات لت مشرية، قمنا بتحديد فرتة الدراسة بسنتني بالنسبة للبيئة اجلزائ

  . أمكن لنا التعامل معها، ذلك أن تقارير املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة كانت متوفرة يف حدود هذه الفرتة

  

  



 المقدمـــة

 
  س

  صعوبات الدراسة-سابعا

  :هناك عدد من الصعوبات اليت واجهتنا أثناء قيامنا �ذه الدراسة ولعل أمهها       

ائرية القليل املدرج يف البورصة والذي انعكس يف ضعف البيانات اليت متكنا من عدد املؤسسات اجلز - 

احلصول عليها بغرض توظيفها يف دراسة العالقة، وبالرغم من أننا حاولنا جتاوز هذا اإلشكال عن طريق التوسع 

تقدمي تقاريرها  ا بإشكالية امتناع العديد من املؤسسات عننا اصطدمنبإدراج مؤسسات أخرى غري مدرجة إال أن

  . السنوية متذرعة بالعديد من احلجج يف ذلك

وهذا لعدم  8متغريات حوكمية فقط من أصل ) 3(اقتصرنا يف حالة اجلزائر يف دراستنا للعالقة على  - 

، أو عدم وجود )استقاللية ا�لس، استقاللية جلنة التدقيق(توفر البيانات الكفيلة واليت متكننا من تقدير متغريي 

ضمن ممارسات تلك املؤسسات، أو ) وجود جلنة للمسؤولية البيئية، وجود جلنة للرتشيحات واملكافآت(تغريي م

  . بني تلك املؤسسات) تركز امللكية(حىت يف عدم وجود اختالف يتعلق بطبيعة املتغري 

  

 الدراسةتقسيم -ثامنا

 مخس إىل مهافقد مت تقسياملستخدم،  املنهجو  اوعلى ضوء حدوده اوأمهيته الدراسةيف إطار مشكلة        

فصول حبيث شكلت الفصول الثالث األوىل اجلانب النظري للدراسة، أما الفصلني األخريين فقد شكال اجلانب 

  .التطبيقي

  البيئي لالفصاحاإلطار النظري  :الفصل األول

  البيئي االفصاحالعالقة بني ممارسة احلوكمة و  :الفصل الثاني

  .البيئي، جهود دعمه، وسائله وخصائصه فصاحاال :الفصل الثالث

  .اإلجراءات املنهجية للدراسة التطبيقية :الفصل الرابع

.البيئي االفصاحختبار أثر ممارسة احلوكمة على إ :الفصل الخامس



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل أ�ول

  إالطار النظري لالفصاح الب�يئ
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  تمهيد

    

مع املعلومات لرسم صورة شاملة ومتكاملة عن أداء  حتياجات أصحاب املصاحل إىل التعاملإزدادت إ     

مدى تصرف املؤسسة بطريقة مسؤولة اليت تعكس  ،جند املعلومات البيئية ومن بني هذه املعلومات ،اتاملؤسس

من خالل التقارير السنوية وغريها واليت  احملاسيب االفصاحأن عملية ومما ال شك فيه  .جتاه البيئة اليت تعمل فيهاإ

نتيجة مزاولة املؤسسات بنشرها يعد الوسيلة الفعالة لتوضيح مدى حتمل تلك املؤسسات ملسؤوليا�ا البيئية تقوم 

   .البيئي االفصاحويعرب عن هذه املمارسة يف األدبيات احملاسبية ب ،أنشطتها االقتصادية

  

  :حث التاليةاملباضمن  هلذه املمارسةاإلطار النظري  توضيح سنعمل على ومن خالل هذا الفصل   

  البيئي االفصاحماهية : المبحث األول

  البيئي االفصاحنفعية ومحددات  ،أهمية: المبحث الثاني

  البيئي لالفصاحالنظريات المفسرة : بحث الثالثالم
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  البيئي االفصاحماهية : المبحث األول

  

ستخدامها من أو التسميات اليت يتم إ املصطلحات كثرة سيواجههاألدبيات احملاسبية ن أي مطلع على إ   

 االفصاح"نتشارا إىل جانب ولعل أكثرها إ ،قضاياها البيئيةاملؤسسات عن  إفصاحطرف الباحثني للداللة على 

قتصار الباحثني على عدم إوميكن أن نرجع ". االجتماعي االفصاح ،البيئي واالجتماعي االفصاح"  ،"البيئي

كممارسات ضمن    البيئي والذي بدأ لالفصاحت احملاسبية بالتطور التارخيي اإىل تأثر األدبي ،مصطلح وحيد

البيئي فهناك من يرى بأن الصحة  االفصاحتفاق الباحثني على مواضيع إىل عدم إ و أيضا ،االجتماعي االفصاح

 االفصاحت جمال منفصل من ضمن جماال يعتربهاوهناك من  ،البيئي االفصاحوالسالمة املهنية تعترب من مواضيع 

 ،البيئي واالجتماعي االفصاحيرى أي داع للتفرقة بني من يذهب إىل أبعد من ذلك حيث ال وهناك  ،االجتماعي

من خالل التسمية أو املصطلح  البيئي واالجتماعي االفصاحالتفرقة بني  إىل أن ،)Gray et al( أشار  مثالف

يف نفس  مؤكدين ،االجتماعي االفصاح أحد أوجه البيئي ما هو إال االفصاحكون أن   ،لن تكون بذات أمهية

بأن االستخدام العشوائي للمصطلحات قد يكون السبب وراء الكثري من اإلرباك الذي ميكن أن جنده يف الوقت 

   1.الدراسات اليت تتناول العالقة بني املؤسسة وا�تمع

ة ليست بذي أمهية كبرية إذا ما هي مسأل ،ينظر آخرون إىل أن مسألة االختالف يف املصطلحاتكما     

ستخدام اديا ألي إرباك قد حيدث من تعدد إوتف وعليه 2.قورنت باحلاجة إىل خلق إطار مفاهيمي متوافق عليه

قضاياها للداللة على إفصاح املؤسسة عن البيئي يف منت الدراسة  االفصاحاملصطلحات فسيتم استخدام مصطلح 

  .البيئية

  

  البيئي  االفصاحور نشأة وتط: األولالمطلب 

األدبيات احملاسبية حنو االتفاق بأن �اية الستينات وبداية السبعينات قد شهدت أوىل ممارسات  تنصب

طيلة فترة السبعينات وإلى و". احملاسبة االجتماعية"التقارير السنوية للمؤسسة حتت اسم  البيئي ضمن االفصاح

باهتمام كبري سواء من طرف املؤسسات أو يف الدراسات مل حتظى هذه املمارسة  غاية منتصف الثمانينات

عن األبعاد  االفصاحمنصبا على  كان  ،)Gray et al( فاهتمام املؤسسات حسب ،احملاسبية على حد السواء

 3،األخرى للمسؤولية االجتماعية خاصة فيما يتعلق بشؤون العاملني والذي عرف تصاعدا كبريا يف تلك الفرتة

                                                           
1 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, Accounting and accountability changes and challenges in 
corporate social and environmental reporting, Prentice hall, USA, 1996, p28 
2 ) Kathryne Louise Jones, Corporate environmental disclosure : the medium and the message, Phd thesis, 
University of Sunderland, UK, 2002, p 3. 
3
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p 62. 
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ة للدراسات احملاسبية واليت ركزت على دراسة األبعاد االجتماعية يف مقابل عدم اهتمام يذكر نفس الشيء بالنسب

كانت إفصاحات املؤسسة عن قضاياها البيئية  )Jones( وحسبوعموما فإنه وخالل هذه الفرتة  ،يبالبعد البيئ

كما    ،يرها املاليةاالجتماعي دون أن تظهر بشكل منفصل ضمن تقار  االفصاحموزعة ومدرجة ضمن جماالت 

 ،ال ميكن التأكد من صحتها ،ال تقبل املقارنة ،غري متناسقة ،غري دقيقة ،ات البيئية غري مكتملةاالفصاحكانت 

   1 .تعمل على جتميل صورة املؤسسة أكثر مما تفيد يف معرفة األداء الفعلي للمؤسسة ،وصفية أكثر منها كمية

 ،البيئي لالفصاحالفعلية  البدايةمبثابة  ينات إلى بداية التسعيناتمن منتصف الثمانوميكن أن نعترب الفرتة 

 ،حيث برز اهتمام متنامي ومتصاعد منذ بداية الثمانينات سواء على املستوى احمللي أو الدويل بقضايا محاية البيئة

 ،1982دة للبيئة لسنة تقرير برنامج األمم املتح"وهو ما جتلى يف توايل صدور التقارير عن هيئة األمم املتحدة مثل 

أو يف احليز الكبري الذي أضحت حتوزه  ،"1987تقرير بورتالند سنة  ،امليثاق العاملي للطبيعة من نفس السنة

وظهور  ،كسون فالدازإ ،وشارنوبل Phobalالقضايا البيئية ضمن اهتمامات وسائل اإلعالم خاصة بعد كوارث 

كل هذه . يا البيئية واليت عرفت باسم مجاعات الضغط البيئيهتمامها على القضابعض اجلماعات اليت ركزت إ

التطورات أدت إىل حدوث حتول كبري يف اهتمام الدراسات احملاسبية واليت توجهت حنو االهتمام وبشكل شبه كلي 

بالبعد البيئي للمؤسسة يف مقابل تراجع االهتمام باألبعاد االجتماعية األخرى كما ظهر وألول مرة مصطلح 

إن هذه التطورات أوجدت  2.بدل احملاسبة االجتماعية فقط كما كان سائدا من قبل" اسبة البيئية واالجتماعيةاحمل"

يف هذا السياق تذكر األدبيات احملاسبية . ضغوطا على املؤسسات خاصة تلك اليت متارس أنشطة مؤثرة على البيئة

وذلك من  ،تقارير منفصلة عن التقارير السنوية البيئي ضمن االفصاحأن أواخر الثمانينات شهدت أوىل عمليات 

قبل جمموعة من املؤسسات اليت وجهت لسياستها البيئية انتقادات حادة فكان رد فعلها وألول مرة هو نشر تقارير 

مثل مؤسسة  ،بشكل منفصل عن التقارير السنوية ختلي من خالهلا مسؤوليا�ا البيئية مسيت بالتقارير البيئية

)Eastman kodak(  مؤسسة  ،1988األمريكية سنة)Norsk Hydro(  إال أن النظرة . 1989النروجيية سنة

كان ينظر لنوعية املعلومات    ،)Jones(فحسب  ،لنفعية املعلومات املفصح عنها مل تتغري كثريا عن الفرتة السابقة 

وأ�ا تعمل على  ،ال تقبل املراجعة البيئية املفصح عنها يف التقارير السنوية وبالرغم من ازدياد حجمها على أ�ا

بالنسبة للتقرير البيئي فقد كان حيتوي على سجل  نفس الشيء 3،جتميل صورة املؤسسة أكثر من أي شيء آخر

الكثري من الصور اليت تربز املناظر الطبيعية اخلالبة يف مقابل قلة املعلومات اليت تعكس حقيقة التزام املؤسسة من 

عند إشار�م  )Green Glossies(و ما جعل الكثريين يستخدمون مصطلح ا�الت اخلضراء وه ،الناحية البيئية

كما بدأ صدور االرشادات والتوجيهات على شكل دليل يكون مبثابة مرشد للمؤسسات   4،إليه يف ذلك الوقت

التحالف من أجل  مثل دليل ،عنه من طرف بعض املنظمات املعنية حبماية البيئة االفصاحملعرفة ما يتوجب عليها 
                                                           
1
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 6. 

2
 )Ying Jun Lu, A study of environmental disclosures made by Chines mineral extraction corporations, Master 

thesis, University of Wollongong, Australia, 2008, p 27, 28. 
3
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 7. 

4
 ) Asa Skillius, Ulrika Wennberg, Continuity, credibility and comparability, key challenges for corporate 

environmental performance measurement and communication, A report commissioned by the European 
environment agency, 1998, p 31. 
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دليل مبادرة اإلبالغ البيئية  ،CBI( 1993(دليل احتاد الصناعات الربيطانية  ،1989اقتصاديات مسؤولة بيئيا 

  . WICE( 1994(دليل جملس الصناعة العاملي من أجل البيئة  ،1994 )PERIG(العامة 

اد عدد املؤسسات وازداد مستوى ازد ،النصف الثاني من التسعينات إلى غاية بداية األلفية الجديدةويف 

إفصاحها بشكل ملفت ومتصاعد ضمن التقارير السنوية كما ازداد عدد املؤسسات اليت قامت بنشر التقارير 

 1300ل  1996سنة  ) KPMG(يف هذا السياق يظهر املسح الدويل الذي قامت به . البيئية بشكل منفصل

عن مسؤوليتها البيئية ضمن  االفصاحؤسسات قامت بمن امل %70بأن  ،دولة 13كربى موزعة على   مؤسسة

ويف نفس السياق أكدت الدراسة على أن التوجه العام . بنشر تقارير بيئية %18 فيما قامتقوائمها السنوية 

وعن حتسن ملحوظ يف نوعية التقارير البيئية املنشورة نتيجة  ،للمؤسسات هو حنو نشر املزيد من التقارير البيئية

يف  ،حيث كشف املسح عن أن ،زايد من طرف أصحاب املصاحل على املزيد من املعلومات الكميةللطلب املت

من التقارير مت نشر تفاصيل عن اخلطط  %91يف  ،من التقارير مت نشر تفاصيل عن السياسات البيئية 80%

 ،معطيات كمية من التقارير أدرجت %87يف  ،منها فقط تضمنت أهدافا كمية %37لكن  ،واألهداف املستقبلية

من التقارير مت  %35يف  ،منها وفرت معطيات كمية خاصة بالسنوات السابقة مبا ميكن من املقارنة %70حبيث 

من التقارير كان هناك نوع من اإلشارة  %54يف  ،الكشف عن األداء البيئي للمؤسسة جبانبيه السليب واالجيايب

من التقارير مت مراجعتها  %15وأن  ،شر تفاصيل عن املراجعة البيئيةمن التقارير مت ن %43يف  ،البيئية االدارةلنظم 

  1 .من طرف جهة مستقلة

حيث مل يعد إفصاح املؤسسة يقتصر على التقارير  االفصاحكما شهدت هذه الفرتة تعددا يف وسائل 

  .بل تعدى ذلك إىل استخدام املواقع االلكرتونية على شبكة االنرتنت ،السنوية أو البيئية

البيئي  االفصاحظهور أوىل حماوالت تدويل ممارسات  ،بداية األلفية إلى يومنا هذاهدت الفرتة من وش

كما شهدت حدوث اال�يارات   ،2000سنة  )GRI(وجعلها حتظى بالقبول العام بصدور مبادرة اإلبالغ العاملية 

مات واملؤسسات لالجتاه حنو مزيد واليت أعطت دفعة قوية للحكو  ،والفضائح اليت مست كربيات الشركات العاملية

وهو  ،خاصة بعد أزمة الثقة يف املعلومات واليت مست األسواق املالية ،عن املسؤولية البيئية االفصاحمن االهتمام ب

ما دفع مبنظمي األسواق املالية إىل إصدار جمموعة من القوانني امللزمة واليت تعىن بنوعية املعلومات غري املالية واليت 

 ،يف الواليات املتحدة األمريكية Sarbanes-Oxley( 2002(مثل قانون  2،ضمنها املعلومات البيئية يندرج

 Carbon Credit Note( 2005(مذكرة االئتمان الكربونية  ،يف فرنسا 2003 )LSF(وقانون احلماية املالية 

ولعل  ،يف الصني 2008 سنة )Ipo Green(االكتتابات العامة األولية األخضر  قانون ،يف جنوب إفريقيا

البيئي خالل هذه الفرتة مقارنة بالفرتات السابقة  االفصاحالشكل املوايل يربز بوضوح تصاعد اهتمام املؤسسات ب

  .بشكل واضح

                                                           
1 ) Asa Skillius, Ulrika Wennberg, (1998), op.cit, p 31. 
2 ) Amel Ben Rhouma, la divulgation environnementale des grandes entreprises française : étude des 
déterminants, 28eme congres de l’afc,  Essec, France, 29 et 30 mai 2008, p 2 
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  البيئي عبر العالم من االفصاحهتمام المؤسسات بإتطور : 01رقم  شكل

  2013إلى  1993

  
 من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر                                          

KPMG, International survey of corporate responsibility reporting, 2011, p7. 

البيئي سواء أكان ضمن التقارير السنوية أو البيئية أو ضمن صفحات االنرتنت أصبح أكثر  االفصاح إن

يستند يف عدد من الدول خاصة املتقدمة منها إىل أطر تشريعية وقانونية حاولت أن و  ،تنظيما وأكثر مدلولية

حتظى بالقبول العام جعل من ممارسته يف حسب اعتقادنا لكن غياب مبادئ توجيهية  ،تضفي عليه صفة اإللزامية

يف معظمه إىل حد ا إختياريوال يزال  إختياريفهو بدأ بشكل  ،ة من طرف املؤسساتإختياريمعظمها تتم بصورة 

 الشهرية اليت أطلقتها عبارةالالبيئي من خالل  االفصاحوميكن أن نلخص حجم التطور الذي عرفنه ممارسات . اليوم

)KPMG(،1 ؟االفصاح؟ بل من ال يقوم �ذا االفصاحمن أن السؤال مل يبقى حول من يقوم ب.  

  

  البيئي  االفصاحمفهوم : المطلب الثاني

يعرب عن الوظيفة الثانية للمحاسبة وهي وظيفة  االفصاح بصفة مطلقة اسبية جنديف األدبيات احمل    

لتعدد واختالف وتضارب مصاحل  االفصاحوقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم وحدود . االتصال أو اإلعالم

م وموحد ما جعل من الوصول إىل مفهوم عا ،فنظرة كل طرف ال تلتقي مع نظرة الطرف اآلخر ،األطراف املهتمة

ولقد . الذي يليب لكل طرف احتياجاته أمرا صعبا االفصاحاحملاسيب يتم من خالله الوقوف على مستوى  لالفصاح

 االفصاحتتعلق بالقدر املالئم من املعلومات اليت يتعني  لالفصاحوجود ثالث مفاهيم  ،)Hendreksen(بني 

الكايف يشري إىل احلد األدىن الذي ينبغي  االفصاح حيث يرى بأن. الكايف والكامل والعادل االفصاحوهي  ،عنها

العادل  االفصاحأما  ،عنه من املعلومات مبا يضمن أن ال تكون القوائم املالية مضللة للمستخدمني االفصاح

العادل ينطوي على هدف أخالقي من حيث  االفصاحفهو يرى بأن  ،عتربمها أكثر اجيابيةإالكامل فقد  االفصاحو 

الكامل يعمل  االفصاحيف حني أن  ،حتياجات املستخدمني من املعلوماتستجابة املتوازنة جلميع إعلى اال عمله

الكامل على أنه عرض  لالفصاحينظر ، بأنه قد )Hendreksen(ويضيف . على عرض مجيع املعلومات املالئمة

يل غري املهمة مبا خيفي ومن مث فإنه غري مالئم حيث تؤدي كثرة املعلومات إىل عرض التفاص ،ملعلومات زائدة

                                                           
1
 ) Dion Van De Burgwal, Rui Jose Oliveira Vieira, Environmental disclosure determinants in dutch listed 

companies, Revisita contabilidade and fianancas, Vol 25, n° 64, 2014, p 62. 

% 
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املالئم كافيا وعادال  االفصاحومع ذلك جيب أن يكون  ،وجيعل التقارير املالية صعبة التفسري ،املعلومات اجلوهرية

  1 .وال توجد اختالفات جوهرية بني املفاهيم الثالث إن استخدمت يف إطارها الصحيحوكامال، 

حيث يرى بأن  ،االجتاه التقليدي واالجتاه املعاصر ،احملاسيب لالفصاحإىل وجود إجتاهني  ،)الشريازي(ويشري 

الوقائي الذي يهدف إىل محاية ا�تمع املايل وبصفة خاصة املستثمر العادي  االفصاحاالجتاه التقليدي يتمثل يف 

عل عن املعلومات بشكل ال جي االفصاحوذلك من خالل  ،الذي له قدرة حمدودة على استخدام املعلومات املالية

االفصاح  التثقيفي أو االعالمي يتمثل يف ريى بأنه أما االجتاه الثاين وهو االجتاه املعاصر ف. التقارير املالية مضللة

 ،اذ القراراتاالفصاح عن املعلومات املالئمة الختاملطالبة ببروز  نتيجة ،زدياد أمهية املالءمةوالذي ظهر نتيجة إ

ليشمل أيضا  االفصاحاليت تتناسب مع املستثمر العادي وإمنا اتسع نطاق يعد الرتكيز على املعلومات  حبيث مل

حيد من إمكانية حتقيق بعض الفئات ملكاسب على حساب فئات ميكن أن عن أي معلومات مالئمة مبا  االفصاح

    2 .أخرى نتيجة اللجوء إىل مصادر أخرى للمعلومات

الكايف الذي يهدف إىل جعل  االفصاحمع مفهوم  يتناسب لالفصاحنرى بأن االجتاه التقليدي  ،مما سبق

جيابية حيث أنه يتناسب مع أما االجتاه املعاصر فهو أكثر إ ،القوائم املالية غري مضللة مبا يضمن محاية ا�تمع املايل

�دف متكني املستخدمني من  االفصاحالكامل والعادل وهو يعرب عن واقع احلاجة للتوسع يف  االفصاحمفهوم 

ويربز هذا االجتاه أمهية ترجيح . ختاذ قرارا�م بصورة رشيدةعلومات املالئمة اليت متكنهم من إل على املاحلصو 

احملاسيب  االفصاحخاصية املالءمة على باقي اخلصائص األخرى للمعلومات والذي أدى فعليا لتوسيع نطاق 

ن معلومات جديدة مل تكن تتضمنها القوائم ع االفصاحاملرغوب يف التقارير احملاسبية من زوايا متعددة مبا فيها 

  .البيئي االفصاحبيف إطار ما يعرف  وهذا املعلومات البيئيةمن بينها  ،احملاسبية التقليدية

عن املعلومات سواء أكانت نوعية أو   ختيارياإل االفصاح"  ،البيئي على أنه االفصاح )Mathews(يرى 

وأن املعلومات الكمية ميكن  ،جمموعات واسعة من اجلمهور ،علىأو التأثري  ،كمية من طرف املؤسسات إلعالم

البيئي على  لالفصاح )Mathews( جهتنا نستغرب هذه النظرة من من 3".أن تكون ذات طبيعة مالية وغري مالية

عن  االفصاحوجود بعض القوانني اليت كانت جترب املؤسسات قبل فرتة وضع التعريف على ل وذلك ،إختياريأنه 

إىل صدور قانون التخطيط للطوارئ وحق  ،)Jorgensen and Soderstrom(فمثال يشري  ،ها البيئيةقضايا

الذي ألزم املؤسسات الصناعية بإعداد تقارير سنوية ليتم إتاحتها  ،1986 سنة )EPA act(ا�تمع يف املعرفة 

 ،1993هرت يف كل من هولندا كما أن العديد من القوانني قد ظ  4 .مستوى االنبعاثات السامة تظهرللجمهور 

تتمثل يف وجود بعض  ،وبالتايل فالتعريف ينفي حقيقة واقعة. اخل......،1998سرتاليا أ ،1996الدامنارك 

  .متثاال للقوانني والتشريعات وحىت املعايري احملاسبية وبشكل إجباريالبيئي تتم إ لالفصاحاملمارسة 

                                                           
  .766ص , 2005, اإلسكندرية, املكتب اجلامعي احلديث, النظرية المحاسبية, ترمجة كمال خليفة أبو زيد, إلدون س هندركسون)  1
  .331, 330, 324ص  ,1990 ,الكويت, دار السالسل, نظرية المحاسبة, عباس مهدي الشريازي)  2

3 ) Mathews M.R, Social responsible accounting, Chapman and hall, London, 1993, p 65. 
4
 ) Bjorn N.Jorgensen, Naomi S.Soderstrom, Environmental disclosure within legal and accounting contexts : 

an international perspective, Working paper, Columbia business school, USA, 2007, p6. 
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الناجتة عن ) واالجتماعية(ملية توصيل للتأثريات البيئية ع" ،البيئي هو االفصاحأن ) Gray et al( يرى

متت اإلشارة يف كما   ،"جلماعات مصاحل بعينها داخل ا�تمع وللمجتمع ككل ،األنشطة االقتصادية للمؤسسات

البيئي واالجتماعي لتبيان مدى وفائها مبسؤوليا�ا  االفصاحاملؤسسات تستخدم "إىل أن  سياق هذا التعريف

وجود قصور يف  ،للمسؤولية االجتماعية) Gray et al(بعد استعراضه ملفهوم  ،)Ince( ويرى 1".يةاالجتماع

على  ،ملفهوم املسؤولية االجتماعية منتقدا حصرها فيما هو مطلوب من املؤسسة القيام بهاليت ينطوي عليها  النظرة

 ،من جهتنا نتفق مع هذا التحليل2 .وعيبشكل طة اليت تقوم �ا املؤسسة اعتبار أن ذلك ال يرتك جماال لألنشط

ونرى بأنه ميكن مالحظة ذلك بسهولة يف االقتصار على التأثريات البيئية الناجتة عن األنشطة االقتصادية ما جيعل 

األنشطة البيئية واالجتماعية الطوعية األخرى اليت ميكن أن تقوم �ا  ،من مضمون التعريف يتجاهل وبشكل كبري

 ،البيئي االفصاحيقلل من أمهية  ،ويف هذا السياق نرى أن هذا التعريف. ة أكثر يف محاية البيئةاملؤسسة للمسامه

بتجاهله أن هذه املمارسة يف جزء كبري منها تستخدم من أجل إيصال مسامهات املؤسسة الطوعية حنو قضاياها 

  .كلمبا يعزز من كو�ا مسؤولة بيئيا أمام أصحاب املصاحل وا�تمع ك ،البيئية

نشر املعلومات املالية والوصفية املالئمة للمستفيد يف القوائم املالية "فينظر إليه على أنه ) ابو العزم(أما 

البيئية للشركة واآلثار املالية  االدارةالبيئي هو جمموعة بنود املعلومات اليت تتعلق بأداء وأنشطة  االفصاحاملدققة و 

يظهر لنا من التعريف أنه حصر عرض املعلومات البيئية يف القوائم  3".ستقبلاملرتتبة عليها يف املاضي واحلاضر وامل

عن الكثري من املعلومات املالئمة ألصحاب املصاحل  لالفصاحما يعين أن هذا التعريف يغفل احلاجة  ،املالية املدققة

ورأينا هنا  ،عرب وسائل أخرىوترى املؤسسة أن إيصاهلا يكون مناسبا  ،ذر عرضها يف صلب القوائم املاليةواليت يتع

على أن إفصاح املؤسسات عن  ،)Jenkins and Yakovleva(أكد يتطابق مع الكثري من الباحثني فمثال 

 ورغم عدم نفيهم  ،قضاياها البيئية ال يتم فقط عرب التقارير السنوية بل يتعدى ذلك إىل أي وسيلة إعالمية أخرى

يف نفس الوقت  برزاا أإال أ�م ،ألكثر موثوقية إذا ما قورنت بالوسائل األخرىكون التقارير السنوية تعترب الوحيدة ال

أن هناك تزايدا يف  إىل وأشارا ،أن التقارير السنوية ال تتضمن سوى القليل من التفاصيل باملقارنة بالوسائل األخرى

اقع املؤسسة االلكرتونية على عرب التقارير البيئية وهي تقارير منفصلة بذا�ا أو يف مساحات خاصة مبو  االفصاح

  4 .االنرتنت حددت هلذا الغرض

مصطلح يستخدم للداللة على إفصاح املؤسسة عن "على أنه  )مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين(وتعرفه 

 ،يةالسياسات البيئ ،التأثريات البيئية ،واملتعلقة باملخاطر البيئية) سواء أكانت مدققة أم ال(بيانا�ا البيئية 

أو باألداء البيئي ألولئك الذين  ،واملطلوبات البيئية ،التكاليف البيئية ،األهداف البيئية ،االسرتاتيجيات البيئية

                                                           
1
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p3  

2
 ) Davut Ince, Corporate social and environmental reporting (cser) : an application of stakeholder theory, 

Phd thesis , The university of Exeter, UK, 1998, p 11. 
3
رسالة , )دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق المال الفلسطيني(عن التكاليف البيئية  االفصاحمنافع , منري مجعة القطاطي)  

  .2007, فلسطني, غزة-اجلامعة االسالمية, ماجستري
4
 ) Heledd Jenkinz, Natalia Yakovleva, Corporate social responsibility in the mining industry : exploring trends 

in social and environmental disclosure, Journal of cleaner production, Vol 14, iss 3-4, 2006, p 273, 274. 
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التقارير : وهذا من خالل ،لديهم مصلحة يف معرفة هذه البيانات مبا يساعدهم على تقييم عالقتهم مع املؤسسة

 1 ،)"املوقع االلكرتوين ،األقراص املضغوطة ،الفيديو ،النشرات(ل وأي وسيلة أخرى مث ،التقارير البيئية ،السنوية

وكما هو  ،البيئي بالتفاصيل االفصاحذلك أنه أغرق مضمون  ،وبالرغم من مشول التعريف إال أننا نرى بأنه غري مرن

ج أو تبند البيئي تدر  االفصاحمعلوم ال يوجد اتفاق بني الباحثني حول إطار واحد لتحديد جماالت أو موضوعات 

العملية اليت يتم مبوجبها توصيل " ،البيئي هو االفصاحأن يف تعريفه  )Fun( فمثال يرى ،ضمنها املعلومات البيئية

ومبقارنة التعريفني جند بأن ما هو بند يف  2".للخارجاالقتصادية التأثريات البيئية الناجتة عن أنشطة املؤسسات 

هذا التعريف ميكن أن حيدث الكثري نرى بأن  ون يف التعريف الثاين وعليههو يعرب عن كامل املضم ،التعريف األول

  .من اإلرباك للقارئ

ومن جانبنا وبالرغم من أننا ال ننكر اإلسهامات االجيابية للتعاريف السابقة، إال أننا نرى ضرورة أن يكون 

ويف هذا السياق منيل، إىل تعريف   * .التعريف شامال ومرنا وقابال لالستجابة للتغريات اليت حتدث مع مرور الزمن

لالفصاح البيئي، والذي عرفه على ) فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ(

يتم إتاحتها ) إلزامية أو إختيارية، مالية أو غري مالية، كمية أو غري كمية، مدققة أو غري مدققة(معلومات "أنه، 

 3".هور من طرف املؤسسة من خالل أي وسيلة إعالمية، وهي تتعلق بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعيةللجم

حيث نعتقد أنه ميكن أن يؤسس ملفهوم صحيح لالفصاح البيئي بشكل يعطينا تصورا سليما عن طبيعة هذه 

 :املمارسة ضمن هذه الدراسة فهو

كما أنه ال مييل إىل أي   ،البيئي بصورة إجبارية االفصاحجود ا وال ينكر و إختياريالبيئي  االفصاحال يعترب - 

  .نوع منهما

  .البيئي يف وسيلة واحدة كما ال يقوم بتحديدها أو بتفضيل واحدة عن األخرى االفصاحال حيصر وسائل - 

 ،كما ال يفصل فيه  ،البيئي يف التأثريات البيئية لألنشطة االقتصادية للمؤسسة االفصاحمضمون  ،ال حيصر- 

ما يعين اشتماله على مجيع القضايا أو األنشطة ذات العالقة " بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعية"حيث يعرب عنه 

كما ميكن من جتنب   ،معروفة أو غري معروفة بعد ،سواء أكانت طوعية أو إجبارية ،بني املؤسسة وبيئتها الطبيعية

  .أي إرباك ينتج عن التفصيل فيه

  ،جند بأنه يقوم على عنصرين أساسيني مها املستفيدون واحملتوى اإلعالمي ،كثروبتحليل التعريف أ 

  :البيئي فيما يلي االفصاحبأنه ميكن تناول مفهوم  نرى ،وباالستناد لألدبيات احملاسبية يف املوضوع

                                                           
1
 ) Adel Imhmed Ishwerf, Stakeholders requirements and perception of corporate environmental disclosure in 

Libya, Phd thesis, University of Salford, uk, 2012, p 23 
2
) Andrew Fun, The state of corporate environmental reporting in singapore, certified accountants 

educational trust, London, UK, 2002, p 9.  

  .البيئي تتميز بالديناميكية أي تتغري وليست ثابتة االفصاحضمون واللغة اإلعالمية وطريقة العرض فيما خيص املذالك أن ) *
3
 ) Kathryne Louise Jones,  (2002),  op.cit, p 4. 
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سع مبا يعين التو  ،وهم ميثلون خمتلف األطراف يف ا�تمع ويشار إليهم بأصحاب املصاحلالمستفيدون -1

إىل األطراف األخرى واليت ليس لديها عالقة مالية متبادلة مع املؤسسة ولكن لديها مصلحة مشرتكة  االفصاحعند 

وبالنظر إىل تعدد أصحاب املصاحل واختالف احتياجا�م فهذا . يف معرفة كيفية تعامل املؤسسة مع القضايا البيئية

وهو ما ينعكس  ،بني مصاحلهم كو�ا ستخضع ملساءلتهم من شأنه أن يلقي على عاتق املؤسسة ضرورة املوازنة

  .على احملتوى اإلعالمي الذي يرتبط باألساس باحتياجات املستفيدين من املعلومات

هناك ضرورة ألن يكون قادرا على االستجابة الحتياجات أصحاب املصاحل من : المحتوى اإلعالمي-2

وحىت حيقق . طرف آخر حساب مصلحة حة طرف علىوبالشكل الذي ال يؤدي إىل تعظيم مصل ،املعلومات

  :ذلك فإن

ميتد ليشمل نتائج القياس املرتبطة بتفاعل املؤسسة مع بيئتها الطبيعية سواء تعلق األمر باحلاضر : المضمون

  .أو املاضي أو املستقبل

ية واليت تظهر والوصف ،متتد لتشمل أساليب تعبري أخرى تتمثل يف املعلومات الكمية اللغة اإلعالميةأما - 

  ،..يف شكل سردي أو على شكل متثيل بياين أو صور  أو أفالم

متتد لتشمل أي وسيلة إعالمية تراها املؤسسة مناسبة لتعدد مضمون  طريقة العرضيف حني أن  - 

ة أو من تقارير منفصلة عن التقارير السنوية أو مواقع املؤسسة االلكرتوني ،عنها االفصاحوخصائص املعلومات املراد 

   .اإلعالنات التلفزيونية

 

  البيئي االفصاح تصنيفات: المطلب الثالث

البيئي  االفصاح ،البيئي االفصاح منيز بني نوعني من أنميكن  ،طبقا لوجود اإللزام من عدمه-1

   1:إىل )Jones( تنظريف هذا السياق  .اإلجباريالبيئي  االفصاحو  ختيارياإل

وهو يتم من  ،أنه إفصاح املؤسسة عن معلوما�ا البيئية بصورة طوعيةعلى  ختياريالبيئي اإل االفصاح-أ

   .لة إعالمية تراها املؤسسة مناسبةخالل أي وسي

على أنه إفصاح املؤسسة عن معلوما�ا البيئية واملطلوبة حبكم القوانني ويتم  البيئي اإلجباري االفصاح-ب

  .من خالل التقارير السنوية

عنه طبقا للتشريعات أو القوانني أو املعايري احملاسبية اإللزامية فهو يندرج  فصاحاالفإن ما يتم  ،وعلى ذلك

عنه من معلومات تزيد عن ما هو مطلوب طبقا لتلك  االفصاحأما ما يتم  ،البيئي اإلجباري االفصاحضمن 

  .ختياريالبيئي اإل االفصاح املتطلبات واملعايري اإللزامية فهو يندرج ضمن

                                                           
1 ) kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 3. 
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املؤسسة غري ملزمة  ،حتياجات أطرافهر يف شكل معلومات موجهة لتلبية إقد يظ ،ياريختاإل االفصاحو 

وهو إمجاال خيضع  ،أو قد يظهر يف شكل معلومات تفصيلية ألكثر مما هو مطلوب وفق القوانني ،هلا االفصاحب

ياجات أصحاب املصاحل من حتضروريا لتلبية إ االدارةحيث أنه ميثل استكماال ملا تراه  1.للسلطة التقديرية لإلدارة

ففي  ،ا يف معظمهإختياريالبيئي  االفصاحويعد  ،اإلجباري احلد األدىن منها االفصاحاملعلومات والذي ميثل 

البيئي ال تزال معظم املعلومات اليت  االفصاحالواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا مثال أين ظهرت أوىل ممارسات 

بالرغم من ظهور بعض القوانني اليت تلزم املؤسسات خاصة املقيدة منها يف  ،ةإختياريتفصح عنها املؤسسات 

 ،)Aburaya(فتشري  ،ثريا�ا على البيئة الطبيعيةعن قضاياها البيئية خصوصا فيما يتعلق بتأ االفصاحالبورصة ب

وأن  ،ا بشكل كبرياريإختيبيئي ما يزال ال االفصاحبالرغم من القوانني اليت صدرت يف بريطانيا إىل أن و أنه إىل 

ويف  2.املؤسسات الربيطانية تسرتشد بالعديد من اإلرشادات واملبادرات احمللية والدولية وبصورة طوعية للقيام به

لكو�ا  ،البيئي يف الو م أ االفصاحعدم فعالية القوانني اخلاصة ب ،)and Romi Petters(نفس السياق يرى 

ما " ،هات احلكومية واملهنية على حتديدذلك إىل عدم قدرة اجل أرجعاو  ،عنه االفصاحباحلد األدىن الواجب تكتفي 

وهو ما جيعل  ،نتيجة التنوع والتباين يف احتياجات أصحاب املصاحل" عنه االفصاحالذي يتوجب على املؤسسات 

قابل تصاعد يف م ،من املعلومات البيئية املفصح عنها ال تعكس التعامل احلقيقي للمؤسسة مع قضاياها البيئية

   3 .االفصاحاالهتمام والضغط من طرف أصحاب املصاحل حنو مزيد من 

 فمثال يرى جيابيا أو سلبيا أو حيادياالبيئي إ االفصاحميكن أن يكون  ،لول المعلومة البيئيةدطبقا لمو  - 2

)Patten and Crampton( 4 :أن  

  .ن املؤسسة تعمل بتناغم مع البيئةيعرب عن املعلومات اليت تفيد بأ ،البيئي االيجابي االفصاح-أ

   .عن املعلومات اليت تفيد بأن املؤسسة تعمل كمدمر للموارد الطبيعية يعرب ،البيئي السلبي االفصاح-ب

جتاه تعامل اضحا عن إيعرب عن املعلومات اليت ال تعطي للقارئ تصورا و  ،البيئي الحيادي االفصاح-ج

   .املؤسسة مع قضاياها البيئية

جباري يكون متوازنا من حيث البيئي اال االفصاحأن إىل  ،)Cowan and Gadenne( وقد توصل

الذي تغلب عليه املعلومات االجيابية  ختياريالبيئي اال االفصاحعلى عكس  ،وجود املعلومات االجيابية والسلبية

 االفصاحستخدام إىل إ ةاالدار وقد فسرا ذلك بأن غياب األطر القانونية قد يؤدي ب. مقارنة باملعلومات السلبية

                                                           
1
 ) Boutheina Diouani, Wafa Khlif, l’influence des variables psychosociales sur la décision de communication 

volontaire : cas des dirigeants tunisiens, 32 congres de l’afc, Université de Montpellier, France,  09, 10, 11 
mai, 2011, p 2. 
2
 ) Rania Kamel Aburaya, The relationship between corporate governance and environmental disclosure : UK 

evidence, Phd thesis, durham university, uk, 2012, p 25. 
3
 ) Garry F.Petters, Andrea M.Romi, discretionary compliance with mandatory environmental disclosure : 

evidence from SEC filings, Journal of accounting and public policy, forthcoming, 2012, p 2. 
4
 ) Dennis M.Patten, William Crampton, legitimacy and the internet : an examination of corporate web page 

environmental disclosures, Advances in environmental accounting and management, Vol 2, 2003, p 40. 
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بدل توصيل املعلومات املالئمة  يح الذايت أي جتميل صورة املؤسسة،البيئي بالرتكيز على املعلومات االجيابية يف املد

خمتلف أصحاب  املتزايد الذي يبديهاالهتمام  ونرى بأن1 .ألصحاب املصاحل من أجل متكينهم من اختاذ القرارات

يث من ح االدارةقرارات  بالقضايا البيئية للمؤسسة ميكن أن يكون له تأثري كبري على مبا فيهم املسامهنياملصاحل 

وما  2،عن املعلومات السلبية ميكن أن يضر بسمعة املؤسسة االفصاحوأن خاصة  ،جيابيةتقدمي املؤسسة بصورة إ

  .يتهاها واستمرار أصحاب املصاحل مبا يهدد بقاءردود فعل من طرف ذلك من  عنميكن أن ينجر 

حيث  ،وصفياأو كميا أو ماليا البيئي   االفصاحميكن أن يكون  ،طبقا لطبيعة المعلومة البيئيةوأيضا  - 3

  :ميكن أن ينظر إىل

آخذة الطابع  ،املعلومات اليت تعرب عن القضايا البيئية للمؤسسة على أنه :الكميالبيئي  االفصاح-أ

  .   الكمي البحت مثل كمية االنبعاثات الغازية

آخذة الطابع  ،املعلومات اليت تعرب عن القضايا البيئية للمؤسسة على أنه :الماليالبيئي  االفصاح-ب

  .   مثل التكاليف البيئية النقديالكمي 

آخذة الطابع  ،املعلومات اليت تعرب عن القضايا البيئية للمؤسسة على أنه :البيئي الوصفي االفصاح-ج

  .   بيئية للمؤسسةالوصفي السردي مثل وصف السياسات ال

 تخصيص أو حتديدب بسماحه ،االفصاحيحسن من نوعية كميا س  االفصاحجعل أن ب ،)Jones( أكدت

وتضيف نفس  ،ل معني من املسؤولية االجتماعيةاجلهد الذي تبذله املؤسسة يف جما )Specifying( مقدار

 ،ات الوصفية اليت تضعها يف سياقهااالفصاحبإذا مل تكن مدعومة  ،هلا مدلول قيمالباحثة بأن البيانات الكمية ال 

   3 .يكون هناك توازن بني املعلومات الكمية والوصفيةبأنه من الضروري التأكد من أن  ،ةوختتم الباحث

ات القائمة على املعلومات النقدية لوحدها لن تكون كافية لتمكني االفصاحأن ب ،)Raar( أوضح بدورهو 

فقد اعترب الباحث وعلى ذلك  ،مالئمة فيما يتعلق بالقضايا البيئية للمؤسسة أصحاب املصاحل من اختاذ قرارات

صيغ نقدية وغري نقدية  يف الباحث بأن املؤسسة اليت توفر مزجيا من املعلومات وأكد ،مدلوهلا اإلعالمي بالضعيف

   4 .راراتختاذ القاملصاحل على إ أصحابمبا يساعد  ،ومدلولية أكثر نفعية معلوما�ا تعترب ،وصفيةو 

 مع بعضها فتحققها ،ات تكمل بعضها البعضاالفصاح تلك الصيغ منمجيع  إىل أنميكن النظر  ،مما سبق

عن نيتها شراء آالت حلماية البيئة  االفصاحفإن قامت املؤسسة ب ،سيزيد من منفعة املعلومة املفصح عنهاالبعض 

                                                           
1
 ) Stacey Cowan, David Gadenne, Australian corporate environmental reporting : a comparative analysis of 

disclosure practices across voluntary and mandatory disclosure systems, journal of accounting and 
organizational change, Vol 1, iss 2, 2005, p 176. 
2
 ) Mitali Sen, Kuhali Mukherjee, J.K. Pattanayak, corporate environmental disclosure practices in India, 

Journal of applied accounting research, Vol 12, iss 2, 2011, p 153. 
3
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 453. 

4
 ) Jean Raar, Environmental initiatives : towards triple-bottom line reporting, corporate communication : an 

international journal, Vol 7, iss 3, 2002, p 175. 
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ومدلوهلا ضعيف وقد يضر  ،غري مكتملةاملعلومة  فهنا ،مكتفية يف ذلك بذكر املبلغ الذي ستكلفه تلك اآلالت

بتعليق سردي مفصحة بذلك عن نوع اآللة واهلدف والغاية من  االفصاحلكن وإن دعمت هذا  ،مبوقف املؤسسة

ونفس الشيء إن أضافت مثال كمية  ،فهذا سيزيد من منفعة املعلومة حبيث تصبح املعلومة أكثر مدلولية ،هااقتنائ

 من ومن مث ،فهذا سيزيد من منفعة تلك املعلومة أكثر ،أن تقوم هذه اآللة بالتخلص منها التلوث اليت ميكن

يف توضيح موقف املؤسسة أكثر ومبا يفيد  ،إمكانية االعتماد عليها من طرف أصحاب املصاحل يف اختاذ القرارات

  .جتاه قضاياها البيئيةو�ا حريصة على حتمل مسؤوليا�ا إمن حيث ك

أن إفصاح  إىل ،النامية أوامليدانية سواء تلك اليت أجريت يف الدول املتقدمة  عظم الدراساتتوصلت م وقد 

 تات اليت أخذاالفصاحاملؤسسات عن قضاياها البيئية يأخذ الطابع الوصفي يف مقابل نسبة قليلة جدا من 

غري  ختياريلبيئي االا االفصاحإىل أن  ،)Sen et al ،2011(دراسة  خلصتفمثال  ،الطابع الكمي أو املايل

فصاحات كافية غطت املواضيع البيئية اليت تناولتها على إ بالرغم من احتوائهو  ،مكتمل يغلب عليه الطابع الوصفي

ذلك أن التعليقات  ،مزيد من التحسنيات الوصفية حتتاج إىل االفصاحعلى أن  تأكد ،الدراسةإال أن  ،الدراسة

، Hong-tao et al(دراسة  أما 1 .بيئتها احملافظة على جتاهاملؤسسة إ ةال تعكس مسامهاملفصح عنها السردية 

الصعوبة والتكلفة اليت إما  ،أمرينإىل  ختياريالبيئي اال االفصاح يفغلبة الطابع الوصفي فقد أرجعت  ،)2008

لبية من نعكاسات سمن أي إ ختوف املؤسساتأو  ،كميةالصيغة الالتعبري عن بعض املعلومات البيئية بيتطلبها 

غري  ،ات البيئية الوصفية غري قابلة للقياساالفصاحإىل أن  ،)Guthrie et al( وينظر2 .لكجراء قيامها بذ

 االفصاحمت اعتبار غلبة وقد  ،موثوقة وال تتيح إمكانية املقارنة بني تقارير املؤسسة أو بني مؤسسة أو أخرى

 إعداد التقارير البيئيةدم إتباع املؤسسة ملتطلبات مبثابة مؤشر على ع ات األخرىاالفصاحالوصفي يف مقابل 

     3 .البيئي كميا بقدر اإلمكان االفصاحواليت تتطلب أن يكون  ،واملتوفرة مثل مبادرة اإلبالغ العاملية

فإننا كثريا ما جند األدبيات احملاسبية املهتمة  ،البيئي االفصاحوبالنظر إىل الطبيعة الطوعية اليت تغلب على 

وقد . بالرغم من أ�ا غري ملزمة بذلك؟ االفصاحضوع تتساءل عن الدوافع اليت تقف وراء قيام املؤسسة �ذا باملو 

اختلف الباحثون يف حتديد هذه الدوافع كل وفق وجهة نظره اليت تتوافق واملدخل أو النظرية اليت يرى كل باحث 

وهو ما سنعمل على  .عن قضاياها البيئية االفصاحبأ�ا تصلح أو تعترب مناسبة لتفسري سلوك إدارة املؤسسة حنو 

أما يف املبحث املوايل فنرى بأنه من املهم أيضا التطرق إىل  ،التطرق إليه ضمن املبحث الثالث من هذا الفصل

أو يف األمهية اليت ميكن أن يشكلها  ،االفصاحاملنافع اليت ميكن أن تعود على املؤسسة من خالل قيامها �ذا 

  .أو حىت يف العوامل اليت ميكن أن تؤثر على قرار القيام به ،صحاب املصاحل يف املؤسسةبالنسبة أل

  

                                                           
1
 ) Mitali Sen, Kuhali Mukherjee, J.K. Pattanayak, (2011), op.cit, p 153. 

2
 ) Shen Hang-Tao, Huang Hui, An analysis of environmental disclosures of listed companies in China, 

Accounting department, Jinan university, China, 2008. 
3
 ) James Guthrie, Suresh Cuganesan, Leanne Ward, industry specific social and environmental reporting : the 

australian food and beverage industry, Accounting forum, Vol 32, iss 1, 2008, p 8. 
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  البيئي االفصاحأهمية ومحددات  ،نفعية: المبحث الثاني

  

ه يعد مهما كما أن القيام ب  ،مبجموعة كبرية من املنافع على املؤسسةالبيئي ميكن أن يعود  االفصاححتقق 

ومنه تلك املنافع رهن مبجموعة من العوامل اليت ميكن أن  االفصاحري أن حتقق هذا غ ،ملختلف أصحاب املصاحل

  .تؤثر على قرار القيام به

  

  البيئي االفصاحنفعية : المطلب األول

إفصاح املؤسسات عن  تقيممت التوصل إىل أن السوق املالية  ،)Clarkson et al ،2004( يف دراسة

وهذا بالنسبة للمؤسسات ذات األداء البيئي اجليد دون املؤسسات ذات  ،جيايبإفقا�ا الرأمسالية البيئية بشكل ن

ذلك أنه يتوقع من املؤسسات ذات األداء البيئي اجليد أن تتمتع مبجموعة من املزايا نتيجة  ،األداء البيئي السليب

ا التكلفة بفعل مزاي ،)Green Goodwill(الشهرة اخلضراء  ،حتملها ملسؤوليا�ا البيئية من احلصول على

يف حني أن املؤسسات ذات األداء البيئي السليب ال تتمتع �ذه  ،وارتفاع  تكلفة التنافس معها ،عمليات االبتكار

لتزامات تتحمل على إثرها نفقات مستقبلية يف سبيل حتسني أدائها البيئي وفق املزايا وبدال من ذلك فهي تواجه إ

كما بينت الدراسة أن السوق املالية خاصة من . ك عوائد نتيجة هذا االمتثالما تتطلبه القوانني دون أن يكون هنا

بيئية غري مفصح عنها من طرف املؤسسة وهو ما سيتبلور من  إلتزاماتخالل املستثمرين �تم بالبحث عن وجود 

حملها املؤسسة وجهة نظر املستثمرين يف حالة العثور عليها إىل مزيد من النفقات البيئية الرأمسالية اليت ستت

  1 .مستقبال

وخماوف  ،البيئي االفصاحب االدارة قرارمت التوصل إىل وجود عالقة بني  ،)Aerts et al ،2008(يف دراسة 

انطالقا من كون السوق املالية والصحافة مهمة جدا لبقاء واستمرارية  ،السوق املالية وضغوط وسائل اإلعالم

ا باحلصول على رؤوس األموال أو حتسني مسعتها أو القيام بنشاطها املؤسسة يف املستقبل من خالل السماح هل

وأن هناك حاجة للمعلومات البيئية من أجل استخدامها يف التوقع باألرباح املستقبلية أو يف التأثري  ،ضمن ا�تمع

ات احملللني البيئي جيعل من توقع االفصاحوقد كشفت الدراسة عن أن التوسع يف . على حمتوى التقارير الصحفية

كما أنه يسمح بتخفيض التشتت يف توقعات احملللني املاليني الذي ميكن أن   ،املاليني لألرباح املستقبلية أكثر دقة

   2 .ينتج عن األخبار اليت تبثها وسائل اإلعالم خاصة فيما يتعلق باملؤسسات ذات احلساسية البيئية

                                                           
1 ) Peter M.Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, The market valuation of environmental capital 
expenditures by pulp and paper companies, The accounting review, Vol 79, n° 2, 2004, p 334, 341, 350. 
2
 ) Walter Aerts, Denis Cormier, Michel Magnan, corporate environmental disclosure, financial market and 

the media : an international perspective, Ecological economics, Vol 64, iss 3, 2008. 
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انطالقا من  ،بيئي يؤثر على خماوف السوق املايلال االفصاحأن  ،)Barth et al ،1997(وتوضح دراسة 

عند حاجتها إىل الرفع من  االدارةوهو ما جيعل من . أكثر وبشكل موثوق االفصاحأن السوق املايل حيتاج إىل 

وقد كشفت الدراسة عن أن عدد املرات اليت قامت خالهلا املؤسسات . البيئي االفصاححجم التمويل تلجأ إىل 

   1 .البيئي االفصاحها ارتبط إجيابا مبستوى بالرفع من متويل

البيئي يؤدي إىل التخفيض من عدم التماثل  االفصاحإىل أن  ،)cormier et al ،2011(توصلت دراسة 

وهو ما من شأنه أن يعزز من الثقة بني الطرفني وما ينجر عن ذلك  ،يف املعلومات بني املؤسسة وأصحاب املصاحل

البيئي تأثريه  االفصاحكما بينت الدراسة أن   ،عها ومبا يؤثر إجيابا على قيمتها السوقيةمن اإلقبال على التعامل م

عن وجود  االفصاحخاصة عند  ،االجتماعي يف التخفيض من عدم التماثل يف املعلومات االفصاحأقوى من 

   2 .خماطر لتحمل مستحقات أو خمصصات أو دعاوى قضائية

البيئي خاصة االجيايب منه ميكن أن  االفصاح التوصل إىل أن مت ،)Milne et al ،2002(ويف دراسة 

جيايب يث بينت الدراسة أن هناك رد فعل إح ،يكون أكثر من جمرد نشاط يفيد يف إقامة عالقات عامة للمؤسسة

 3.لتزاما�ا البيئيةإجتاه إفصاح املؤسسات عن إ ،من قبل املستثمرين ذوو القرارات االستثمارية الطويلة املدى

 االفصاحجيابية بني ميل املؤسسة إىل إىل وجود عالقة إ ،)Clarkson et al ،2013(وتوصلت دراسة 

 ما يتطلبهعن  االفصاحذلك أن املؤسسة ومن خالل التوسع يف  ،طوعيا عن قضاياها البيئية وقيمة املؤسسة

)TRI(  يستقبل من طرف املستثمرين يف  والذي  ،ها البيئي املتميزات إىل السوق تظهر من خالهلا أداءترسل إشار

وهو ما سينعكس  ،بيئية أقل من املؤسسات األخرىمبزايا تنافسية عالية وبالتزامات كون أن املؤسسة تتمتع 

 4 .باإلجياب على توقعات املستثمرين ألرباح املؤسسة املستقبلية

تؤثر على  ختياريإلالبيئي ا االفصاحجودة  كونمت التوصل إىل   ،)Plumlee et al ،2010(يف دراسة 

البيئي وتكلفة رأس املال  االفصاحسلبية بني جودة  إرتباطحيث كشفت الدراسة أن هناك عالقة  ،قيمة املؤسسة

ذلك أن املؤسسات . جيابية مع التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من جهة أخرىإ إرتباطمن جهة وعن عالقة 

ستتجنب بذلك  ،عنها االفصاحعلومات اليت تفيد يف ذلك من خالل اليت تتحمل مسؤوليا�ا البيئية وتوفر امل

الكثري من التكاليف اليت ميكن أن تنتج عن التقاضي أو املطالبة بالتعويضات أو االلتزام مبعاجلة أضرار التلوث 

مل مع كما أن ذلك جيعلها تتمتع مببيعات عالية وأداء مايل أفضل بسبب تفضيل أصحاب املصاحل للتعا  ،مستقبال

                                                           
1
 ) Mary E.Barth, Maureen F.Mcnichols, G. Peter Wilson, facotors influencing firms’ disclosure about 

environmental liabilities, review of accounting studies, Vol 2, issue 1, 1997, p 60. 
2
 ) Denis Cormier, Marie Josée Ledoux, Michel Magnan, the informational contribution of social and 

environmental dosclosures for investors, management decision, Vol 49, iss 8, 2011. 
3
 ) Markus J.Milne, Dennis M.Patten, securing organizational legitimacy an experimental decision case 

examining the impact of environmental disclosures, accounting, auditing and accountability journal, Vol 15, 
iss 3, 2002, p 393. 
4
 ) Peter M.Clarkson, Xiaohua Fang, Yue Li, Gordon Richardson, the relevance of environmental disclosures 

for investors and other stakeholder groups : are such disclosures incrementally informative ?, journal of 
accounting and public policy, Vol 32, iss 5, 2013, p 9, 10, 23.  
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البيئي بالتخفيض من عدم التماثل يف املعلومات بني  االفصاحيضاف إىل ذلك قيام . هذا النوع من املؤسسات

 ،ما يؤدي إىل زيادة السيولة يف السوق املالية وزيادة اإلقبال على شراء األوراق املالية للمؤسسة ،واملستثمرين االدارة

   1 .فيض تكلفة رؤوس األموالخت يفما ينعكس  ،ومنه ختفيض تكلفة العمليات

إىل أن بعض املؤسسات تقوم بإرسال  ،)Hussainey and Salama ،2010(وتوصلت دراسة 

ا السمعة البيئية البيئي تتضمن معلومات مالئمة وذات قيمة تعطي هل االفصاحإشارات إىل أصحاب املصاحل عرب 

كما بينت الدراسة أن   ،باقي املؤسسات األخرى ستجابتها لقضاياها البيئية مبا مييزها عناليت تعكس مدى إ

 ،فريدا وقيما للمؤسسة يعطيها ميزة تنافسية على املدى الطويل اكتساب املؤسسة هلذه السمعة البيئية يعد موردا

فهي  ،يقني املستثمرين حول وجود آفاق مستقبلية للمؤسسة فتميز املؤسسة بالسمعة البيئية اجليدة خيفض من عدم

وما  ،وهو ما يؤدي إىل تعزيز الثقة لديهم ،متكني املستثمرين من التوقع بشكل أفضل لألرباح املستقبليةتؤدي إىل 

  2 .قد ينعكس من ذلك يف اإلقبال على شراء األوراق املالية للمؤسسة

إىل أن املؤسسات تبذل جهودا كبرية من أجل حتسني مسعتها البيئية  ،)Moon ،2002(توصلت دراسة 

ختاذهم لك بتضمينهم السمعة البيئية عند إوينعكس ذ ،تمامات املتزايدة من املستهلكني بسلوكها البيئينتيجة لاله

يزيد من  ،البيئي االفصاحوقد كشفت الدراسة أن  ،جتاههم للمطالبة مبنتجات صديقة للبيئةمع إ ،لقرارات الشراء

حنو املؤسسات ذات احلساسية البيئية واليت جيايب ويغري من موقفهم بشكل إ ،مصداقية املؤسسة لدى املستهلكني

وأشارت الدراسة أيضا إىل أن . كما يعزز من إقبال املستهلكني على شراء منتجا�ا  ،تتمتع بأداء بيئي جيد

ختاذها لقرارات االستثمار أو ني االعتبار السمعة البيئية عند إاملستثمرين واملقرضني واملؤسسات االئتمانية تأخذ بع

 االرتباطستنادا إىل عالقة وهذا إ ،ألن من شأن ذلك أن جينبها أي خماطر حمتملة قد تطرأ ،التأمني اإلقراض أو

  3 .االجيابية احملتملة بني األداء البيئي واألداء االقتصادي

البيئي يعد وسيلة إسرتاتيجية تستخدمها  االفصاحتوصلت إىل أن  ،)O’Donavan ،2002(دراسة 

لذلك تلجأ املؤسسات . من أجل جتنب أي �ديدات مستقبلية تستهدف وجودهااملؤسسات احلساسة بيئيا 

البيئي كوسيلة متكنها إما من احلصول على املشروعية أو تعزيزها أو إصالحها حسب القضية أو احلدث  لالفصاح

     4 .والذي يتوقع أن ينتج عنه ردة فعل من أصحاب املصاحل أو ا�تمع ككل ،البيئي الذي يواجه املؤسسة

فعالة خللق املشروعية  البيئي يعد أداة االفصاحإىل أن  ،)Kuo and Chen ،2013(وتوصلت دراسة 

 ،نطالقا من أن املشروعية تعمل كمورد حتتاج املؤسسة خللقه من أجل التمكن من القيام بنشاطا�اإ. للمؤسسة

                                                           
1
 ) Marlene Plumlee, Darrell Brown, R. Scott Marshall, voluntary environmental disclosure quality and firm 

value : further evidence, Working paper, University of Utah, 2010, p 11, 12, 29. 
2
 ) Khaled Hussainey, Aly Salama, the importance of corporate environmental reputation to investors, journal 

of applied accounting research, Vol 11, iss 3, 2010, p 230, 235, 237. 
3
 ) Jongyeul Moon, public disclosure of corporate environmental performance : impact on consumer behavior 

and corporate pollution reduction in korea, Phd thesis, Michigan State University, USA, 2002, p 60, 238.  
4
 ) Gary O’Donovan, environmental disclsoure in the annuel report, extending the applicability and predictive 

power of legitimacy theory, Accounting, auditing and accountability journal, Vol 15, iss 3, 2002, p 334. 
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فهناك قلق متزايد . جتاه املؤسسةصاحل إرة وفهم وردة فعل أصحاب املفاكتساب املشروعية مهم يف التأثري على نظ

ويتزايد هذا القلق مع تزايد التغطية اإلعالمية لنشاط  ،من طرف ا�تمع ملا ميكن أن تسببه املؤسسات للبيئة

ما يشكل ضغطا فعليا على هذه املؤسسات والذي قد يتطور إىل �ديد  ،املؤسسات خاصة ذات احلساسية البيئية

اللجوء إليها البيئي يعد الوسيلة اليت يتم  االفصاحمؤكدة يف نفس الوقت أن  ،عنه الدراسةلبقائها وهو ما كشفت 

ملسؤوليا�ا البيئية وهو ما يفيد يف إضفاء املشروعية على نشاطا�ا ومتييزها عن  من أجل إظهار حتمل املؤسسات

  1 .فسية وبشكل أكثر فعاليةومبا ميكنها من تعظيم قدرا�ا التنا ،املؤسسات ذات األداء البيئي السليب

البيئي عرب االنرتنت وشكل  االفصاحفكان اهلدف معرفة إن كان  ،)Chen et al ،2014(ويف دراسة 

حيث خلصت إىل أن إفصاح املؤسسات عن قضاياها البيئية اليت . العرض يؤثران على نتائج الدعاوى القضائية

قوائمها املالية املنشورة عرب االنرتنت وتعزيز شكل العرض  ميكن أن تعرضها للعقوبات القضائية ولو يف جزء ضمن

يؤثر على قرارات احمللفني يف اجتاه التخفيف من حجم التعويضات  ،جبعله أكثر ثراءا من خالل األلوان مثال

والعقوبات اليت ميكن أن يطالب �ا املسامهون نتيجة حتملهم خلسائر بفعل التصرف غري السليم للمؤسسة مع 

   2 .ةالبيئ

نوعني من املنافع اليت ميكن أن تعود  بني نه ميكن التمييزفإتوصلت إليه الدراسات السابقة،  إىل ما ستناداوا

  .البيئي االفصاحعلى املؤسسة من جراء قيامها ب

ا يوفر هلا ميزة تنافسية عن مبوبناء السمعة البيئية  ،حتسني صورة املؤسسةيف وتتمثل  ،منافع إستراتيجية-1

  :يؤدي إىل و مبااملؤسسات األخرى  بقية

االستفادة من الفرص التسويقية الناجتة عن تزايد  -.إتاحة وتعزيز فرص وصوهلا واستغالهلا للموارد املتاحة - 

  .الطلب على املنتجات واخلدمات اخلضراء

�م جذب وامتصاص رؤوس أموال املستثمرين واملقرضني الذين يعلون من القيم األخالقية يف تعامال - 

  .املالية

  . زيادة وعي وحتفيز واجتذاب املوارد البشرية الكفأة - 

  . اإلضرار بسمعتها من جتنباستباق أي محالت إعالمية تكون مصاحبة حلوادث بيئية مبا ميكن - 

  . لتزامات مكلفةقوانني مستقبلية قد تفرض عليها إ ستباق أيإ - 

  . نافسة ما يكبدهم تكاليف مرتفعة لتحقيقهاالرفع من تكاليف املواءمة بالنسبة للشركات امل - 

                                                           
1
) Lopin Kuo, Vivian Yi-Ju Chen, is environmental disclosure an effective strategy on establishment of 

environmental legitimacy for organisation ?, Management decision, Vol 51, iss 7, 2013, p 1463, 1466, 1470, 
1480. 
2
) Jason Chen, Vicky Arnold, Steve G.Sutton, does web disclosure of environmental information affect 

litigation awards ?, Advances in accounting behavioral research, Vol 16, 2014, p 1-10 
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يف صاحل املؤسسة  وفتح حوار بينها وبني أصحاب املصاحل مبا ميكن من التأثري على قرارا�م حبيث تكون - 

وكل هذا يؤدي إلى خلق العديد من المنافع . حتياجا�م من املعلومات البيئيةإهتماما�م و عن طريق معرفة إ

  .المالية

  :وتتمثل يف ،يةمنافع مال -2

  . اإلقبال على شراء أسهمها مبا يؤدي إىل الرفع من قيمة السهم - 

  . التخفيض من تكلفة احلصول على رؤوس األموال- 

  .اإلقبال على شراء منتجا�ا مبا يؤدي إىل زيادة األرباح والسيولة- 

  . التخفيف من العقوبات والتعويضات اليت ميكن أن تتعرض هلا - 

  . عانات من الدولةاحلصول على اإل- 

  .املعاملة الضريبية املميزة- 

  

  البيئي االفصاحأهمية : المطلب الثاني

 ،البيئي يف تلبية االحتياجات املختلفة ألصحاب املصاحل وا�تمع بشكل عام االفصاحيربز لنا بوضوح أمهية 

  2 1:أمهية لالبيئي ذو  االفصاحف. مبا ميكنهم من ترشيد قرارا�م ومحاية مصاحلهم املختلفة

لتزامات غري متوقعة قد تطرأ من جتنب املخاطر املتعلقة بظهور إ ميكنهم ،نالمستثمرين والمساهمي-1

مبا يؤثر على قدرة املؤسسة  ،ميكن أن تؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية للمؤسسة ،على املؤسسة يف املستقبل

  .على حتقيق األرباح

وأيضا  ،محاية ديو�م على املؤسسة من خماطر عدم القدرة على التسديد ميكنهم من ،الدائنين والبنوك- 2

  .ستغالل أمواهلم يف أنشطة قد تكون مضرة بالبيئةتهم اليت قد تتضرر جراء إمكانية إمحاية مسع

ميكنهم من احلصول على منتجات آمنة عند االستعمال وذات جودة عالية  ،العمالء والمستهلكون-3

جتعل من منتجا�م  قد وهو ما ميكن العمالء من جتنب مدخالت. ث تكون صديقة للبيئةوبأسعار مناسبة حبي

ؤسسات ذات األداء املوأيضا احملافظة على مسعتهم السوقية اليت ميكن أن تتضرر نتيجة تعاملهم مع  ،مضرة بالبيئة

احملافظة على البيئة  فإىل جانب احلفاظ على صحته فمن اهتماماته أيضا وبالنسبة للمستهلك ،البيئي السيئ

  .احمليطة

                                                           
1) Giovanno Azzone, Michael Brophy, Giuliano Noci, Richard Welford, William Young, A stakeholder view of 
environmental reporting, long lang planning, Vol 30, iss 5, 1997, p 700. 
2) ACCA, An introduction to environmental reporting, the association of chartered certified accountants, UK, 
2001, p 8. 
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ميكنهم من احلصول على املعلومات اليت تفيد يف إتباع املؤسسة لتدابري الصحة والسالمة  ،العمال-4

  .املهنية بأماكن العمل

وأي  ،ميكنهم من جتنب االستنزاف املفرط للموارد الطبيعية ،الجهات الحكومية وواضعي السياسات-5

متثال املؤسسات ملا لذلك من خماطر إقتصادية وسياسية تنتج عن عدم إ ،تمعيةإضرار بالصحة والسالمة ا�

  .تضمينها للمعايري البيئية ضمن ممارسا�ا معدللقوانني و 

والنقابات  ،خاصة املنضمات البيئية ومنضمات محاية حقوق املستهلك ،المنضمات غير الحكومية-6

ت املستقبلية للمؤسسة فيما خيص جتنب األضرار البيئية وحتقيق ميكنهم من معرفة السياسات واالجتاها ،العمالية

  .واحملافظة على املوارد الطبيعية واالهتمام بالصحة والسالمة العامة ،التنمية املستدامة

  .ميكنهم من محاية املناطق اجلغرافية اليت يقطنون �ا من التأثريات البيئية السلبية ،المجتمعات المحلية-7

واحلكم على مدى وفائها  ،ميكنهم من تكوين رأي حول نشاط املؤسسة كل عامبش ،المجتمع-8

  .مبسؤوليا�ا البيئية

مساءلة  القدرة على منح أصحاب املصاحل ،تلخص يفتالبيئي ميكن أن  لالفصاحبأن تلك األمهية  نرىو 

ومات تاحة تلك املعلفإ ،ديةمدى وفائها وحتملها ملسؤوليا�ا البيئية إىل جانب مسؤوليتها االقتصا حول *المؤسسة

ومنه حتديد حجم املخاطر البيئية اليت ميكن أن تؤثر  ،لتزامها مبسؤوليا�ا البيئيةسيمكنهم من الوقوف على مدى إ

  .وعليه محاية حقوقهم ومصاحلهم يف املؤسسة ،نهم من اختاذ قرارا�م بصورة رشيدةيومن مث متك ،على مصاحلهم

 ،وتلبية تلك االحتياجات ألصحاب املصاحل ،اليت تعود على املؤسسةنافع تلك امل ققحتأن ب ،نعتقدكما 

واليت متثل  ،بقاء واستمرارية المؤسسةضمان وهي  من كال الطرفين المنفعة المنشودة يساعد على الوصول إىل

والذين ورغم تضارب مصاحلهم مع بعضهم من جهة ومع  ،لتقاء ملصاحل مجيع مصاحل أصحاب املصاحلنقطة إ

حيث ضمان ذلك  1.ستمرارية املؤسسةهم لديهم مصلحة مشرتكة يف بقاء واإال أن مجيع ،من جهة أخرى االدارة

والذي لن يتحقق إال  ،البقاء وتلك االستمرارية لن مير إىل حبصول املؤسسة على املوارد الالزمة للقيام بنشاطا�ا

وكل ما سبق يعد  ،حتياجا�م ومطالبهمة إوذلك مبراعاة وتلبي ،باحلصول على دعم ورضا أصحاب املصاحل

  .جتاه حتققهيف إ البيئي وسيلة فعالة االفصاح

  

  البيئي االفصاح محددات: المطلب الثالث

نتيجة لغياب  ،البيئي االفصاحأشرنا ضمن هذه الدراسة إىل أن الطبيعة الطوعية تغلب على قرار القيام ب   

حيث متتلك هذه األخرية  ،االدارةما ترك قرار القيام به خيضع لرغبة . أو ضعف التشريعات واملتطلبات القانونية

                                                           
  .سنتطرق إىل املساءلة بشيء من التفصيل يف الفصل الثاين من هذه الدراسة)  *

1 ) Robert T Wearing, cases in corporate governance, Sage Publication, London, UK, 2005, p 13. 
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هذا ما جعل من قرار القيام به دالة يف العديد من  ،عن املعلومات باحلجم والنوع الذي تريد االفصاحاحلرية يف 

وخيتلف  ،سلبجياب أو الالعوامل على قرار القيام به باإل حيث ميكن أن تؤثر تلك ،العوامل املرتبطة باملؤسسة

البيئي على أنه حمصلة  االفصاحلذا ميكن النظر إىل قرار القيام ب ،توافرها من مؤسسة إىل أخرى ومن دولة أخرى

  :ومن بني أهم تلك العوامل جند ،لكافة تلك العوامل

إىل أن تأثري حجم املؤسسة على حتمل  ،)Sarumpaet ،2005(توصلت دراسة : حجم المؤسسة-1

ستثمارها يف أكثر ة إذلك أن املتوقع من املؤسسات الكبري  ،يا�ا البيئية ميكن التنبؤ به بشكل واضحاملؤسسة ملسؤول

أن املؤسسات  ،)and turki khemakhem(أوضح  1 .املمارسات اإلدارية والتكنولوجيات الصديقة للبيئة

والذي جيعل  ،)Visibilité(بسبب وضوحها  ،الكبرية تفصح عن املعلومات مبستوى أكرب من املؤسسات الصغرية

  2 .واملوردين ،العمالء ،منها حريصة على صور�ا البيئية واليت ميكن أن تؤثر على صور�ا أمام املستثمرين

أن للمؤسسات الكبرية تأثري كبري على البيئة الطبيعية  ،)and Viera De Burgwal(كما أوضح 

والذي كبري من أصحاب املصاحل فيها الاحتياجات العدد وأن هذه املؤسسات سيكون عليها تلبية  ،وعلى ا�تمع

مقارنة بالصغرية  األمر الذي جيعل من املؤسسات الكبرية ،هتماما�م األمور البيئيةمن املمكن أن تكون من ضمن إ

 ،ويضيف الباحثان. عن املعلومات البيئية لالفصاحأعلى  )Regulatory(جتماعية وسياسية تعاين من ضغوط إ

ذلك  ،عن املعلومات البيئية احملافظة على السمعة اجليدة وتعزيزها االفصاحسسات الكبرية حتاول من خالل أن املؤ 

  3 .كتساب تلك السمعة واحملافظة عليهاأ�ا أصبحت تدرك أمهية إ

إىل أن املؤسسات  ،)galani et al ،2011(ودراسة  ،)Joshi et al ،2011(وتوصلت دراسة  ،هذا

تعدد مزاياها أن و  ،لديها املوارد اليت متكنها من تقليل تكلفة إعداد ونشر املعلومات ،الصغريةالكبرية مقارنة ب

كما أن كرب حجمها جيعلها   ،االفصاحالتنافسية مقارنة باملؤسسات الصغرية ميكنها من تقليل خماطر املنافسة عند 

ن أجل جذب املزيد من املستثمرين تقوم مو وعليه . حباجة للحصول على املزيد من األموال من املصادر اخلارجية

 ، املعلومات بينها وبني املسامهنيللقضايا البيئية للتقليل من عدم التماثل يف االفصاحالتوسع يف باملؤسسات الكبرية 

  5 4 .وتوصيل املعلومات املالئمة لبقية املستخدمني وكسب دعمهم

ا يف التأثري على إفصاح املؤسسات عن حجم املؤسسة يعد عامال مهم بأن نرىتأسيسا على ماسبق، 

وازدادت مسؤوليا�ا  ،حجم املوارد اليت حتوزها وحتتاجها كلما ازدادفكلما ازداد حجم املؤسسة   ،قضاياها البيئية

                                                           
1
 ) Susi Sarumpaet, the relationship between environmental performance and financial performance of 

Indonesian companies, Jurnal akuntansi dan keuangan, Vol 7, n° 2, 2005, p 95. 
2
 ) Hanen Khemakhem, Hédi Turki, l’information environnementale et la prise de decision d’investissement, 

étude empirique dans le cadre d’un marche émergent, comptabilité et environnement, France, 2007, p 7. 
3
 ) Dion Van De Burgwal, Rui Jose Oliveira Vieira, (2014), op.cit, p 63.  

4
 ) Prem Lal Joshi, Mishiel Said Suwaidan, Rajesh Kumar, determinants of environmental disclosures by 

indian industrial listed companies in their websites : empirical study, international journal of accounting and 
finance, inderscience publication, Vol 3, n ° 2,  2011, p 112. 
5
) Despina Galani, Gravas Eythymios, Antonios Stavropoulos, the relation between firm size and 

environmental disclosure, international conference on applied economics-ICOAE 2011, University of Perugia, 
Italy, 25, 26, 27 August 2011, p 180, 184. 
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للتقليل من عدم اليقني مبا  لالفصاحوأمام هذا الوضع فهي يف حاجة  ،جتاه أصحاب املصاحل وحاجتها إليهمإ

  .من أصحاب املصاحل فيها  ى املزيد من الدعمميكنها من احلصول عل

البيئي على القطاع الذي تنتمي إليه  لالفصاحاألحباث ركزت يف دراستها الكثري من : قطاع الصناعة-2

 ،مثل مؤسسات البرتول والتعدين ،ا يف قطاعات حساسة بيئياا�معتربة بأن املؤسسات اليت متارس نشاط ،املؤسسة

عن قضاياها البيئية مقارنة باملؤسسات العاملة يف القطاعات األخرى مثل  لالفصاح تكون أكثر ميال ،والطاقة

  .البنوك ومؤسسات االتصاالت

سة بيئيا متيل إىل أن تكون أكثر بأن املؤسسات اليت تعمل يف القطاعات احلسا ،)Araya(أوضحت 

  1 .من الناحية البيئية البيئية مقارنة باملؤسسات األقل حساسية االدارةستجابة لتبين ممارسات إ

أن املؤسسات اليت متارس نشاطات حساسة بيئيا عليها أن إىل  ،)De Burgwal and Viera(وأشار  

ما يوجب على هذه املؤسسات أن تفصح عن  ،متتثل لقوانني صارمة بفعل خصوصية أنشطتها امللوثة للبيئة

  2 .ين سيفرتضون األسوأوإال فإن أصحاب املصاحل وخصوصا املستثمر . قضاياها البيئية

البيئي والقطاع  االفصاحاالجيابية بني مستوى  االرتباطوجود عالقة  ،)Ness and Mirza(وأرجع 

خدمي التقارير السنوية للمؤسسة من إىل أن طلب املسامهني وغريهم من مست ،الصناعي الذي تنتمي إليه املؤسسة

وكون أن هذه املؤسسات تكون حمط أنظار وسائل   .املؤسسةعلومات خيتلف باختالف القطاع الذي تنتمي إليه امل

عن معلوما�ا البيئية لتجنب أي محلة إعالمية ميكن أن متس بسمعتها وتؤدي إىل  االفصاحاإلعالم فهي تقوم ب

  3 .زيادة تكاليف الوكالة

املخاطر اليت  القطاع الذي متارس فيه املؤسسة نشاطها يعكس حجمبأن  نرى، واستنادا إىل اآلراء السابقة

زدادت خماطر اد احتكاك نشاط املؤسسة بالبيئة إفكلما ازد .ميكن أن تلحق مبصاحل أصحاب املصاحل يف املؤسسة

وازداد مستوى االهتمام �ا من  ،فيهانعكاسات تلك املخاطر على أصحاب املصاحل وازدادت إ ،اإلضرار �ا

مبا يؤدي إىل زيادة خماطر تعرضها للعقوبات وفقدان ثقة  ،خمتلف املنظمات واهليئات املهتمة بالقضايا البيئية

 االفصاحوعلى ذلك و�دف التقليل من خماوف أصحاب املصاحل تقوم املؤسسة مبزيد من  .أصحاب املصاحل فيها

 .إلظهار نفسها بأ�ا مسؤولة فيما خيص قضاياها البيئية

املقرضني مهتمون باألنشطة اليت  يف حالة كونو أنه  ،)Echave and Bhati(أوضح : المديونية-3

عن مسؤوليا�ا االجتماعية   االفصاحفسيكون من مصلحة املؤسسة زيادة  ،تعرب عن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة

                                                           
1
 ) Monica Aaraya, To tell or not to tell ?, determinants of environmental disclosure and reporting in corporate 

latin america, Phd thesis, Yale university, USA, 2006, p 93. 
2
 ) Dion Van De Burgwal, rui jose oliveira vieira, (2014),  op cit, p 64.  

3
 ) Karen E.Ness, A. M. Mirza, Corporate social disclosure: A note on a test of agency theory, British of 

accounting review, 23, 1991, p 212. 
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لكو�م  ،ذلك أن املقرضني يعدون من بني أهم أصحاب املصاحل يف أي مؤسسة. كلما ازداد حجم ديو�ا

  1 .د األساسية واليت تعد ضرورية لبقائهايتحكمون يف وصول املؤسسة إىل املوار 

هتمام متزايد من طرف البنوك بتقدمي التمويل الالزم للمؤسسات اليت متارس إىل إ ،)وزهران ،عطية(أشار و 

أو اليت تسعى المتالك معدات أو تقنيات �دف للتقليل من الـتأثريات السلبية  ،نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة

 ،وأضاف الباحثان بأن العديد من البنوك يف الدول املتقدمة ،مؤسسات على البيئة ومواردهالألداء االقتصادي لل

قامت بوقف تعامال�ا مع املؤسسات اليت ال �تم باحملافظة على البيئة  ،وبشكل خاص يف اململكة املتحدة

  2 .ومواردها

طا على املؤسسة من أجل أن الدائنني عموما ميارسون ضغو  ،)clarkson et al ،2008(أكدت دراسة و 

لتزامات أو خماطر بيئية حمتملة ميكن أن حىت يتمكنوا من تقييم أي إ ،عن املزيد من قضاياها البيئية االفصاح

  3 .تتحملها املؤسسة

 هاكلما شجع  ،عتماد املؤسسة على الديونإإىل أنه كلما ازداد  ،)Robert ،1992(وقد توصلت دراسة 

عن املزيد من املعلومات البيئية لغرض تلبية توقعات  االفصاحجتماعية والبيئية و ذلك على زيادة أنشطتها اال

  4.التقليل من تكلفة رأس املال يفمبا يساعد  ،الدائنني حول القضايا البيئية للمؤسسة

فالبنك قد  ،إذ أن طبيعة البنك قد ختتلف عن حامل السند ،بوجوب التمييز بني طبيعة الدائنني ونرى

عية حساسة خاصة من حيث السمعة وما حيكمه من قوانني قد تفرضها الدولة على طبيعة مسار تكون له وض

ب أن تكون عليها املؤسسة لذا فإن مدى االهتمام بالدرجة اليت جي. أما حامل السند فهو أكثر حرية ،القروض

  . جتاه بيئتها قد ختتلف بني الطرفنيمسؤولة إ

حيث يكون هناك  ،يف حتديد ما إذا كانت هناك أمهية للقضايا البيئيةتعد الرحبية عامال مهما : الربحية-4

متيل إىل االهتمام بالقضايا االقتصادية  ضعيفميل أحيانا إىل اعتبار أن املؤسسات اليت تعاين من أداء اقتصادي 

  .على حساب القضايا البيئية

ها املطالب االقتصادية تأخذ في ،أن املؤسسات ذات األداء االقتصادي الضعيف ،)Razeed(أوضح 

وعلى ذلك فإنه من غري املرجح أن يكون هلذه املؤسسات املقدرة املالية  ،األسبقية عن نفقات املسؤولية االجتماعية

                                                           
1
 ) Jon Otegui Echave, Shyam S. Bhati, determinants of social and environmental disclosures by spanish 

companies, GSMI third annual international business conference, Global strategic michigan inc, USA, 2010, p 
58. 

, دراسة ميدانية: البيئي للشركات المساهمة االفصاحتفعيل دور القطاع المصرفي في تحسين مستوى ,  عالء الدين حممود زهران, خالد عبد العزيز عطية)  2

  .142ص ، 2011، 1، ع19لقومي، مصر، مج معهد التخطيط ا, ا�لة املصرية للتنمية والتخطيط
3
 ) Peter M. Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, Florin P. Vasvari, revisiting the relation between 

environmental performance and environmental disclosure : an empirical analysis,  accounting, organisation 
and society, Vol 33, iss 4-5, 2008, p 19. 
4
 ) Robin W. Roberts, determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder 

theory, accounting, organisations and society, Vol 17,  n° 6, 1992, p 602, 609. 
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وعلى ذلك فاملؤسسات ذات األداء  1.عن مزيد من املعلومات لتلبية احتياجات أصحاب املصاحل فيها لالفصاح

 األمر الذي ،يئيةعن قضاياها الب االفصاحالرحبية العالية فيتوقع منها أن تتوسع يف أو اليت تتمتع ب ،االقتصادي اجليد

نفسها ألصحاب املصاحل فيها بأ�ا قادرة على الوفاء واالستجابة للمطالب االجتماعية  إظهارميكنها من 

زيد من رؤوس والتمكن من جذب امل  ،ومنه متييز نفسها عن باقي املؤسسات ذات األداء الضعيف 2،والبيئية

   3.األموال

تعد خطط خيارات األسهم من بني أهم احلوافز اليت متنح للمديرين مبا يؤثر : خطط حوافز المديرين-5

فخطط خيارات األسهم تساعد على تقليل التعارض بني اهتمامات  ،البيئي االفصاح قرارم عند اختاذ �على قرارا

حيث أن زيادة سعر السهر  ،حتسني األداء املايل والبيئي للمؤسسةكما أ�ا تساعد على   ،محلة األسهم واملديرين

 ،وعليه فوجود تلك اخلطط سيؤدي إىل ختفيض تكلفة الوكالة ،االدارةسيؤدي إىل حوافز أكرب ألعضاء جملس 

  .  لتحسني قيمة املؤسسة مبا ينعكس على سعر السهم االدارةحيث ستسعى  ،االدارةوتقليل خطر 

كانت هناك مكافآت ألداء   إىل أنه ويف حالة ،)Setyorini and Ishak ،2012(وقد خلصت دراسة 

عن أنشطتهم االجتماعية  لالفصاحفسيلجأ املديرون  ،ومت ربطها بأسعار األسهم أو باألرباح احملققة ،املديرين

ذلك أن . ثروا�م والبيئية ضمن التقارير السنوية �دف زيادة أسعار األسهم أو تلك األرباح مبا يؤدي إىل تعظيم

أكثر عن املعلومات االجتماعية والبيئية سيؤدي إىل أداء أفضل للمؤسسة وكنتيجة لذلك فاملديرون  االفصاح

 4 .سيحصلون على مكافآت أكثر

فإن املؤسسات  ،أنه نظرا الهتمام العديد من املؤسسات بالقضايا البيئية واالجتماعية ،)Baron(وأوضح 

تضمن تقييم املديرين عن مدى وفائهم مبسؤوليا�م على أساس أن ت ز واملكافآت لديهاتقوم ببناء نظم احلواف

والذي ميكن من خالله تطوير وتوسيع األداء البيئي  ،وأحد تلك التقييمات هو بطاقة األداء املتوازن ،البيئية

هناك العديد و  ،رينمالية عند وضع احلوافز واملكافآت للمدي غري للمؤسسات من خالل االعتماد على مؤشرات

أي أن  ،مثل األخالق والقيم البيئية والصحة واألمان ،املؤشرات ترتبط باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات تلك من

وبالتايل فإن اهتمام  ،حوافز الرحبية ها يف ذلك مثلنظم احلوافز واملكافآت ميكن أن تتضمن حوافز اجتماعية مثل

يدفع العمالء إىل مكافأة املؤسسة مباشرة على اهتماما�ا بتلك  سوفماعية واالجت املؤسسات بالقضايا البيئية

حيقق وبالتايل فإن اهتمام املؤسسات بالقضايا البيئية سوف  ،القضايا مبا ينعكس على األداء املايل للمؤسسة

                                                           
1
 ) Abdul Razeed, determinants of environmental disclosure practices of us resource companies : hard copy 

versus internet reporting, proceedings of the 6th asia pacific interdisciplinary research in accounting 
conference APIRA 2010, University of Sydney, Australia, 13 july, 2010, p 5. 
2
 ) Dion Van De Burgwal, Rui Jose Oliveira Vieira, (2014), op cit, p 64. 

3
 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op cit, p 08. 

4
 ) Christina Tri Setyorini, Zuaini Ishak, Corporate social and environmental disclosure : a positive accounting 

theory view point, international journal of business and social science, Vol 3, n° 9, 2012, p 160. 
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 زيادة النفقات وقيام العمالء مبكافأة مديري املؤسسة سوف يؤدي إىل ،مستويات الرحبية اليت ترغب فيها املؤسسة

  1 .االجتماعية وذلك يف ظل العمل يف ظروف جيدة للمؤسسة

فإن  ،جتماعيةؤسسات تتضمن حوافز رحبية وحوافز إوبوضع خطط حوافز ملديري امل بأنهومن جانبنا، نرى 

ثابة م تلك اخلطط يعد مبفاستخدا ،عنها االفصاحستعدادا للقيام بأنشطتها البيئية و إدارة املؤسسة تكون أكثر إ

  .دارة للدفع �ا من أجل االهتمام أكثر بالقضايا البيئية للمؤسسةحتفيز لال

من بني أهم  ،تعد القوانني والتشريعات ومتطلبات األسواق املالية: التشريعات والمتطلبات القانونية-6

الدول  بعض فرنسا إىل جانبوتعترب  ،عن قضاياها البيئية االفصاحالعوامل اليت تدفع باملؤسسة إىل 

، وبعض الدول االسكندنافية مثل الدامنارك اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية االجنلوسكسونية مثل

ويساعد يف ذلك ختوف املؤسسات من التكاليف القانونية اليت ميكن أن تتحملها مثل  ،والنرويج رائدة يف ذلك

  .الضرائب والغرامات والتعويضات

أنه مع تزايد التفكري يف البيئة ووجود العديد من التشريعات اليت �تم �ا وكذلك  )nakao et al(وأوضح 

بزيادة حجم إنفاقها على األنشطة  املؤسساتفقد قامت  ،تزايد اهتمام ا�تمع بالقضايا البيئية يف اآلونة األخرية

اء ببعض املتطلبات اليت تعدها اجلهات وكذلك الوف ،البيئية واالجتماعية وذلك للوفاء باملتطلبات التشريعية البيئية

وإمنا كاستثمار  ،حيث أصبحت املؤسسات تنظر إىل نفقا�ا البيئية على أ�ا ليست تكلفة ،الدولية مثل االيزو

وبالتايل أصبحت املؤسسات تسعى لوضع القضايا البيئية واالجتماعية ضمن  ،مرتبط بالرحبية للمؤسسة

  2 .ع تلك املؤسسات يف إفصاحها عن أدائها البيئيمبا أدى إىل توس ،اسرتاتيجيا�ا

) Corporation Act(يف قانون  299  أنه وبإدخال املادة ،) Forst and English(كما أوضح 

زداد عدد املؤسسات اليت تفصح إ ،عن قضاياها البيئية االفصاحوالذي يلزم املؤسسات ب ،بأسرتاليا 1998لسنة 

بأن إصدار القانون قد أدى إىل حتسني  انوأضاف الباحث ،مع املتطلبات القانونية عن قضاياها البيئية مبا يتوافق

قد يكون مقتصرا على تشجيع  أن األمر ااعترب  وعلى الرغم من أ�ما ،مبا أدى إىل مزيد من االتساق االفصاح

فقد أكدا أن من شأن  ،املؤسسات على توفري احلد األدىن من املعلومات مبا يكفي لتحقيق غرض االمتثال للقوانني

 Golob and(وأكد  3.بسبب حالة عدم اليقني السائدة االفصاحأن يؤدي إىل توسع املؤسسات يف  ذلك

Bralett(،  قتصرا على االجتماعي والبيئي مل يعد االهتمام �ا م االفصاحأن قضايا املسؤولية االجتماعية و

وأن األعمال التجارية ذات الطابع الدويل ككل تواجه . لعامليمتد ذاك االهتمام إىل الصعيد ااملستوى الوطين وإمنا إ

                                                           
1
 ) David P. Baron, managerial contracting and corporate social responsibility, journal of public economics, 

Vol 92, iss 1-2, 2008. 
2
 ) Yuriko Nakao, Akihiro Amano, Kanichiro Matsumura, Kiminori Genba, Makiko Nakano, relation between 

environmental performance and financial performance : an empirical analysis of Japanese corporations, 
Business strategy and the environment, Vol 16, iss 2, p 107, 116, 117. 
3
 ) Geoffrey  R.  Frost, Linda English, mandatory environmental reporting in australia : contested introduction 

belies effectiveness of its application, the drawing board : an Australian review of public affairs, The university 
of Sydney, Australia, 2002. 
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وأن تقوم بالتقرير عن ممارسات املسؤولية االجتماعية  ،جتماعياوضغوطا مؤسساتية لتكون مسؤولة إ ،أسواقا خمتلفة

     1 .لديها

 ،تفاقيات الدوليةالقضايا البيئية أصبحت تأخذ حيزا واسعا يف اال بأن فإننا نعتقد، إضافة إىل ما سبق ذكره

يضاف إىل ذلك أن العديد من الدول أصبحت تشرتط على املؤسسات االلتزام مبجموعة من املعايري البيئية مقابل 

البيئي مطلبا أساسيا لصناع القرار يف  االفصاحوعلى ذلك يصبح  ،السماح بدخول املنتجات إىل أسواقها احمللية

أضحت منافسة عاملية  ،ضال عن أن املنافسة يف الوقت احلايلف. خمتلف الدول لضمان تدفق رؤوس األموال

البيئي واالجتماعي نظرا لضعف القوانني  االفصاحفإن كانت املؤسسة تستطيع أن تتجاهل  ،وليست حملية

إن كانت ترغب يف  االفصاحفإ�ا ال تستطيع أن تتجاهل ذلك  ،والتشريعات البيئية يف الدولة اليت تتواجد �ا

نظرا لوجود العديد من املتطلبات واليت تفرضها اجلهات اخلارجية واليت أصبحت ختضع لالتفاقيات  ،العامليةاملنافسة 

  .الدولية واإلقليمية امللزمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 ) Ursa Golob, Jennifer L. Bartlett, communicating about corporate social responsibility : a comparative study 

of csr reporting in australia and slovenia, Public relation review, Vol 33, iss 1, 2007, p 2. 
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  البيئي لالفصاحالنظريات المفسرة : الثالثالمبحث 

  

أو الكشف  ،تقدمي تفسريوتسعى ل ،البيئي االفصاحالنظريات اليت تسعى لوصف ممارسات  تتعددلقد 

وهو ما يؤكده  ،عن معلوما�ا البيئية االفصاحوراء إقدام أو عدم إقدام إدارة املؤسسة على  ،عن الدوافع اليت تقف

)Zubek(،  البيئي نالت إمجاع  االفصاحالذي يرى بأن وال واحدة من النظريات اليت وظفت يف تفسري ممارسات

 ،وقد أبرز يف نفس الوقت بأن مجيع تلك النظريات منطقية ومقبولة ،دة املفسرةالباحثني بأن تكون النظرية الوحي

 ،إىل تداخل تلك النظريات فيما بينها ،وأرجع إخفاق الباحثني يف الوصول إىل إطار تفسريي يستند لنظرية وحيدة

األول مت الرتكيز  ،جتاهني أساسينيمنيز بني إ أنهذا وميكن  1 .ختالف اهلدف الذي ترتكز عليه كل دراسةوإىل إ

وهو ما يظهر جليا يف توظيفهم للنظريات  ،ى اجلوانب االقتصادية يف التفسريفيه من طرف الباحثني عل

وهو ما يظهر جليا يف توظيفهم  ،أما االجتاه الثاين فكان الرتكيز فيه على اجلوانب االجتماعية والبيئية ،االقتصادية

  .ا هلذين االجتاهني سيكون تصنيفنا ملختلف تلك النظرياتووفق ،للنظريات السياسية واالجتماعية

   

  جتماعيةالنظريات السيو إ: المطلب األول

وسيتم االقتصار على تناول كل من  ،يضم هذا االجتاه خمتلف النظريات السياسية واالجتماعية يف احملاسبة

ن هاتني النظريتني باحثني على أتفاق بني الحيث أن هناك شبه إ. املشروعيةونظرية  ،نظرية أصحاب املصاحل

  .البيئي االفصاحستخداما يف تفسري ممارسات تعدان األكثر إ

ووفق  ،جتماعي بني املؤسسة وا�تمعية املشروعية على فكرة وجود عقد إتقوم نظر : نظرية المشروعية.1

ويف املقابل ينتظر من  ،هذا العقد حتوز املؤسسة على حق ممارسة النشاط داخل ا�تمع والذي تشكل جزءا منه

 Shoker and(ويورد  .املؤسسة وفق هذا العقد أن تقوم بإجراءات وتدابري متوافقة مع ما يتوقعه ا�تمع منها

Sethi(،  أي مؤسسة بدون استثناء متارس نشاطها يف ا�تمع من خالل عقد " مفهوما للعقد االجتماعي كالتايل

بقاء وتطور املؤسسة يتوقف على توفري بعض املخرجات املرغوبة  ومن مث فإن  *،صريح  أو ضمين ،اجتماعي

وعلى توزيع املنافع االقتصادية واالجتماعية والسياسية على اجلماعات اليت  ،اجتماعيا للمجتمع بشكل عام

  2."تستمد منها املؤسسة قو�ا

                                                           
1
 ) Fathi F.Zubek, an investigation into human resource disclosure, with specific reference to corporate social 

responsibility in the libyan oil industry, Phd thesis, Liverpool John Moores University, UK, 2008, p 56. 
  .أما بنود العقد الضمين تتشكل وفقا لتوقعات ا�تمع, بنود العقد الصريح تتشكل وفقا للمتطلبات القانونية)  *

2
 ) Gehan A. Mousa, Naser T. Hassan, legitimacy and environmental practices : short notes, intrenational 

journal of business and statistical analysis, Vol 2, n° 1, 2015, p 42. 
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منظومة القيم للمؤسسة احلالة أو الوضعية اليت تنتج عن انسجام "املشروعية بأ�ا  ،)Lindblom(ويعرف 

ويف حالة حدوث أو احتمال ظهور تباين يف منظوميت  ،مع منظومة القيم للمجتمع والذي متثل املؤسسة جزءا منه

   1".القيم للطرفني فسيكون هناك �ديد ملشروعية املؤسسة 

سة على فرتاض أن ضرورة حفاظ املؤسترتكز باألساس على إ املشروعيةإىل أن نظرية  ،)Ahmed(ويشري 

   2 .دورها ومركزها االجتماعي تلزم عليها االستجابة الحتياجات ا�تمع وأن تعطيه ما يريد

أن نظرية املشروعية تنظر إىل املؤسسة من زاوية وجوب مراعا�ا حلقوق ا�تمع  نرى ،ماسبقوبناء على 

ها مؤسس على مدى احرتامها فممارسة املؤسسة لنشاط ،بشكل عام وعدم االقتصار على خدمة مصاحل املسامهني

والذي ينص يف بنوده على حق املؤسسة املشروط يف الوجود باحرتام معايري وقيم ا�تمع  ،للعقد االجتماعي

قد جيعل ا�تمع يتحرك باجتاه إ�اء العقد ومنه  ،وعليه فأي احنراف لسوك املؤسسة عن هذه البنود ،املوجودة فيه

حنرافا عن املعايري والقيم سسة مثال لسلوك مضر بالبيئة يعد إفإتباع املؤ  ،أخرى وبعبارة. حق املؤسسة يف البقاء

ا�تمع ملا جيب ) ما يتوقعه(هذا االحنراف سيخلق فجوة يف املشروعية نتيجة وجود تباين بني تصور  ،االجتماعية

سيشكل �ديدا ملشروعية هذا بدوره  ،)ما هو كائن فعال(وسلوك املؤسسة الفعلي  ،أن يكون عليه سلوك املؤسسة

عرب عنها مبجموعة من ردود ي ،فا�تمع قد يشعر حبالة من عدم الرضا بفعل السلوك املنحرف للمؤسسة ،املؤسسة

  .واليت قد تتطور إىل حالة من عدم القبول التام لوجود املؤسسة ،جتاه املؤسسةالفعل إ

لية تتسم باحلركية وباالستمرارية موجهة إىل أن إضفاء أو اكتساب املشروعية هي عم ،)Hanafi(وتشري 

ما أشارت إليه  3.ملواكبة التحوالت يف التوقعات االجتماعية عن طريق تقليل فجوة املشروعية أو إزالتها

)Hanafi (،عتبار أن القيم واملعايري والتوقعات االجتماعية ليس هلا صفة الثبات ما جيعل على ا يعد أمرا طبيعيا

فمثال ما قد يثبت فعاليته على أنه سلوك بيئي سليم يف الزمن  ،بالديناميكية أي صفة احلركية من املشروعية تتميز

ويف هذا السياق فاملؤسسة ميكن أن تفقد مشروعيتها  ،احلاضر قد ال يكون ذا معىن لو مت التطرق إليه يف املاضي

  .حىت من دون تغيري أنشطتها اليت كانت من قبل حتظى بالقبول من ا�تمع

 ،وميكن أن تتخذ ردة فعل ا�تمع على املؤسسات اليت تعاين من وجود فجوة يف مشروعيتها عدة أشكال

أن املؤسسات ذات األداء البيئي السليب قد جتد صعوبة يف احلصول على املوارد  ،)Mashat (فمثال يرى 

وإن  ،ت اليت تعلي من القيم البيئيةالضرورية واحلصول على الدعم الالزم ملواصلة عمليا�ا ونشاطها داخل ا�تمعا

     فيمكن للمجتمع أن يتجه حنو إلغاء العقدحسب نفس الباحث ستمر هذا األداء بشكله السليب ا

                                                           
1
 ) Rob Gray, Reza Kouhy, Simon Lavers, corporate social and environmental reporting, a review of the 

literature and longitudinal study of uk disclosure, accounting, auditing and accountability journal, Vol 8, iss 2, 
1995, p 54. 
2
 ) Nassr Saleh Mohamed Ahmed, corporate environmental disclosure in Libya : evidence and environmental 

determinism theory, Phd thesis, Napier university, UK, 2004, p 64. 
3
 ) Rasha Abdalla Hanafi, an exploration of corporate social and environmental disclosure in egypt and the 

UK : a comparative study, Phd thesis, University of Glasgow , UK, 2006, p 108. 
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ختفيض أو إيقاف تزويدها  ،كما أن املؤسسة ميكن أن تتعرض ملزيد من القيود واإلجراءات القانونية1 .االجتماعي

  .خنفاض الطلب على منتجا�ا أو مقاطعتها متاماوا ،باملوارد الضرورية ملمارسة نشاطها

اليت تسمح هلا بإبراز  لنا بشكل واضح ضرورة أن تتخذ املؤسسة بعض اإلجراءات يظهر ،وعلى ذلك

ويف هذا السياق يشري  ،التمكن من التأثري على منظور ا�تمع لسلوكها ممارسا�ا البيئية واالجتماعية بغية

)Jenkiz(،  املؤسسة حتتاج لشرعنة أنشطتها يف ا�تمع الذي متارس نشاطها فيه ،املشروعيةنظرية إىل أنه ووفق، 

  إذاعن املعلومات االجتماعية والبيئية لتمكن مجهورها من الوقوف عما  االفصاحوهذا سيتطلب منها أن تقوم ب

 ،أنشطتها رعنةلش االفصاححا بأنه وباستخدام موض ،)citizen good(كانت تتصف بصفة املواطن الصاحل 

بأ�ا تسعى لالستجابة لتوقعاته وتظهر للمجتمع نشاطها فاملؤسسة تأمل بأن تضمن وجودها واستمرارية 

بأن املؤسسة ومن أجل إدارة مشروعيتها  ،)Branco and Rodrigues(وهو ما يؤكده أيضا 2 .نشغاالتهوا

 .و تعزيز مسعتها والتقليل من �ديد مشروعيتهاالبيئي واالجتماعي طواعية من أجل خلق أ االفصاحميكن أن تقوم ب

يف حصول املؤسسة على املشروعية أو  االفصاحوهناك من يذهب ألبعد من ذلك من حيث إبراز أمهية ودور 3

بأنه طاملا أن األنشطة اليت متارسها املؤسسة �دف  أكدت  ،)Hanafi(احملافظة عليها أو حىت تعزيزها ف

فإن أي إجراءات تصحيحية لتكون فعالة جيب  ،حماولة لتغيري املفاهيم السلبية حوهلااحلصول على املشروعية هي 

سيكون  االفصاحوأن هذا  ،العلين من خالل أي وسيلة إعالمية تراها املؤسسة مناسبة االفصاحأن ترتافق مع 

مع أصحاب املصاحل وللتواصل  ،وسيلة تتمكن من خالهلا املؤسسة من بناء صور�ا االجتماعية والبيئية اخلاصة

   4 .هتماما�م االجتماعية والبيئيةمع إ )Tune(وإبالغهم بأن املؤسسة تعمل بتناغم 

وهذه  ،البيئي كآلية للتخفيض من فجوة املشروعية والتخلص منها االفصاحفاملؤسسة تلجأ الستخدام ، إذا

ت اليت قد تتبعها املؤسسة يف الرد على سرتاتيجيات متثل املمارساالوسيلة أو اآللية ميكن إستخدامها ضمن أربع إ

. من إظهار أن نشاطها يتوافق مع توقعات ا�تمعيف األخري  مبا ميكنها ،التهديدات اليت ميكن أن متس مشروعيتها

  6   5 :اليت ميكن أن نوردها فيما يليو 

ات اليت حول التغري  )The relevant public( لتثقيف وإعالم جمهورهافاملؤسسة ميكن أن تلجأ  - 

ويتم تبين هذه اإلسرتاتيجية حني تنشأ فجوة املشروعية نتيجة فشلها يف . تكون قد طرأت على أدائها وأنشطتها

  . حتقيق األداء املطلوب

                                                           
1
 ) Adel A.Mashat, corporate social responsibility disclosure and accountability (the case of Libya), Phd Thesis, 

the manchester metropolitan university, UK, 2005, p 99. 
2
 ) Fathi F.Zubek, Adel A.Mashat, corporate social and environmental responsibility disclosure (csrd) by Qatar 

listed companies on their corporate web sites, University bulletin, Zawia university, Vol 1 iss 17, 2015, p 116 
3
 ) Manuel Castlo Branco, Lucia Lima Rodrigues, issues in corporate social and environmental disclosure, 

reporting researsh : an overview, issues in social and environmental accounting, Vol 1 n° 1, 2007, p 81. 
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 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 108. 

5
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p 54. 

6
 ) Bruno Oxibar, la diffusion d’information sociétale dans les rapports annuels et les sites internet des 

entreprises française, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Université Paris 
Dauphine, France, 2003 p 50. 
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. لكن من دون أن تقوم بتغيري فعلي يف سلوكها ،لتغيير نظرة جمهورهاكما ميكن للمؤسسة أن تلجأ - 

ملؤسسة أن فجوة املشروعية نشأت بسبب وجود سوء فهم من طرف ويتم تبين هذه اإلسرتاتيجية حني ترى ا

  .اجلمهور لسلوكها

رى من خالل تشتيت انتباه اجلمهور وصرفه إىل قضايا أخ التأثير على اإلدراكوقد تلجأ املؤسسة إىل - 

ويتم . لعامةببعض األمور الرمزية اليت  ميكن من خالهلا التأثري على املشاعر ا والعمل يف نفس الوقت على ربطه

حيث بغية صرف نظر اجلمهور عن أدائها السيئ اجتاه  ،تبين هذه اإلسرتاتيجية مثال من طرف مؤسسة ملوثة للبيئة

قد تلجأ إىل نشر معلومات تبني فيها أ�ا تساهم يف دعم منظمات محاية  ،البيئة بفعل ما تطلقه من ملوثات

  .ملوثوقية يف ا�تمع ليكون عضوا مبجلس إدار�اأو كأن تقوم بدعوة شخص يتمتع بالسمعة وا. البيئة

ويتم تبين هذه اإلسرتاتيجية عندما . حول أدائها إلى تغيير التوقعات الخارجيةوميكن أن تلجأ املؤسسة - 

  .ترى املؤسسة بأن اجلمهور لديهم توقعات غري واقعية أو غري صحيحة حول أدائها

فجوة  نتيجة ظهور تهديدات لمشروعيتهاقد تواجه  ،اطهاخنلص إىل أن املؤسسة ويف إطار ممارستها لنش

لجذب انتباه  ،كآلية البيئي االفصاحفتلجأ إىل  ،بين سلوكها وبين توقعات المجتمع اتجاه هذا السلوك

حنو مدى وفائها مبسؤوليا�ا البيئية ) تغيري التوقعات اخلارجية ،تغيري النظرة ،التثقيف واإلعالم ،من خالل(مجهورها 

مبا يؤدي إىل ختفيض تلك  ،عن بعض القضايا البيئية املعينة) التأثري على اإلدراك( اجلمهور هذاانتباه  لصرفأو 

  . واستمراريتها الفجوة وإزالتها ومبا يضمن بقاءها

تقوم نظرية أصحاب املصاحل على افرتاض أساسي مفاده أن سلوك خمتلف : نظرية أصحاب المصالح.2

حيث �تم هذه النظرية بالعالقة بني . على ربط احتياجات املؤسسة مبحيطها دارةااليشجع  أصحاب املصاحل

على  ،)Freeman(والذين عرفهم  ،وما هي ردة الفعل اليت ستكون اجتاه أصحاب املصاحل ،املؤسسة وحميطها

أو أهداف  ،ممارسات ،سياسات ،قرارات ،بإجراءات ،أو يتأثروا/ ميكن أن يؤثروا يف ،كل شخص أو مجاعة"أ�م 

احلكومات  ،العمال ،العمالء ،املستهلكني ،املوردين ،املسامهني ،متمثلني على سبيل الذكر ال احلصر يف ،"املؤسسة

جتماعي بني املؤسسة وكل هناك عقد إ ووفقا هلذه النظرية 1.مجاعات الضغط السياسية والبيئية ،واجلماعات احمللية

الجتماعي مينح لكل صاحب مصلحة احلق يف احلصول على وأن هذا العقد ا ،صاحب مصلحة يف املؤسسة

ويصاحب هذه النظرية جدل واسع حول ما إذا   2.و أيضا املعلومات الالزمة ملعرفة تأثريات املؤسسة عليهم ،املنافع

أو أن االستجابة ينبغي أن تكون ملصاحل  ،كان ينبغي مراعاة مجيع مصاحل أصحاب املصاحل دون متييز بينهم

  .ينها قد تأخذ األولية على مصاحل أطراف أخرىأطراف بع

فإن املؤسسة ينبغي عليها االستجابة جلميع مصاحل  ،لنظرية أصحاب املصاحل للمنظور المعياريوفقا 

فهذا املنظور ال يأخذ بعني االعتبار األمهية اليت يتمتع �ا بعض أصحاب  ،أصحاب املصاحل على قدر املساواة

                                                           
1
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 70. 

2
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit, p 100.  
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مبا يعين أن املؤسسة ملزمة بالعمل ملصاحل مجيع أصحاب املصاحل دون  ،أثري على املؤسسةاملصاحل عن غريهم يف الت

ينظر إىل مجيع أصحاب املصاحل على  ،)Deegan and Jeffry(ووفقا لذلك فهذا املنظور وكما يشري  ،متييز

إلبقاء  فصاحاالوأنه من الواجب على املؤسسة أن تقوم ب 1،أ�م متساوون يف حق احلصول على املعلومات

وهو ما جيعل  ،األخالقية والفلسفيةأصحاب املصاحل على إطالع حول أنشطتها استنادا إىل جمموعة من املبادئ 

والذين وفق العقد االجتماعي املؤسسة  ،إىل مجيع أصحاب املصاحل الغري تقليديني االفصاحاملؤسسة تتوسع يف 

البيئي وفق  االفصاحوعليه تستخدم املؤسسة 2 ،البيئية واالجتماعية ملزمة أخالقيا باألخذ جبميع اهتماما�م مبا فيها

وهذا املنظور كما . خالء كافة مسؤوليا�ا ومتكني مساءلتها أمام مجيع أصحاب املصاحل فيهاإلهذا املنظور كوسيلة 

 Gray et( حيث يرى. وليس ما تقوم به املؤسسات فعليا ،ما ينبغي على املؤسسة القيام بههو ظاهر يشري إىل 

al(،  بأن املنظور املعياري املبين على إخالء املسؤولية ومتكني املساءلة جلميع أصحاب املصاحل ال يتمتع بتلك القوة

ومن خالل العديد من الدراسات  ،ومن هنا. البيئي واالجتماعي لالفصاحيف تقدمي تفسري ملمارسات املؤسسة 

  3 .تشكل منظور آخر وهو املنظور اإلداري

وعلى ذلك تكون  ،ختالف يف القوة التأثريية لكل فئة من أصحاب املصاحليقر بوجود إ ،نظور اإلداريالم

وهو ما يشري  ،مصلحة صاحبستجابة املؤسسة ملصاحل أصحاب املصاحل طبقا لألمهية النسبية اليت يتمتع �ا كل إ

قتها بأصحاب املصلحة يرتبط مبدى من أن تسخري املؤسسة ملزيد من اجلهد يف إدارة عال ،)Gray et al(إليه 

أن أمهية أصحاب املصاحل تتحدد من خالل ما يتمتعون به  ،)Ullman(ويوضح 4 .األمهية اليت يتمتع �ا هؤالء

فمن املرجح أن  ،على املوارد احليوية لبقاء املؤسسةعندما يسيطرون أصحاب املصاحل  أن ،من موارد حيث يرى

  5.يها من اإلجابة على طلبا�م من املعلومات واحتياجا�م املختلفةتستجيب املؤسسة بطريقة تتمكن ف

 ،إىل أن بقاء واستمرار املؤسسة يتطلب الدعم من أصحاب املصاحل ،)liu and anbumozhi(ويشري 

مطالب أصحاب املصاحل متغرية وأن املؤسسة ملزمة باالستجابة أكدا على أن كما  ،ونيل رضاهم حول أنشطتها

وعليه وحىت تنال املؤسسة ذاك الدعم وحتقق ذاك الرضا ستكون ملزمة باللجوء إىل آلية متكنها من . بلتلك املطال

  6 .حتقيق ذلك

فإن أمهية  ،أن قوة املؤسسة تتوقف على طبيعة املوارد اليت يتمتع �ا صاحب املصلحة من حيثو  وعليه،

بقاء املؤسسة مرهون مبدى قدر�ا على احملافظة ومن حيث أن  ،صاحب املصلحة تعود لطبيعة املورد الذي يتمتع به

                                                           
1
 ) Waris Ali, Muhammad Rizwan, factors inluencing corporate social and environmental disclosure (csed) 

practices in the developing countries : an institutional theoretical prespective, international journal of asian 
social science, 3(3), 2013, p 594. 
2
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit, p 101. 

3
 ) Rob gray, Dave owen, Keith maunders, (1996), op.cit, p 45. 

4
 ) Ibid,  p 46. 

5
 ) Sandra Van Der Laan, the role of theory in explaining motivation for corporate social disclosures : 

voluntary disclosures vs solicited disclosure, Australian accounting, businees and finance journal, Vol 3, iss 4, 
2009, p 18. 
6
 )Xianbing Liu, V.Anbumozhi, determinant factors of environmental information disclosure : an emprical 

study of chines listed companies, journal of cleaner production, Vol 17, iss 6, 2009, p 594. 
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فاملؤسسة ستسعى للحصول على دعم أصحاب املصاحل ورضاهم عن  ،على تلك املوارد احليوية والضرورية

وبالتوازي مع االختالف احلاصل يف طبيعة وأمهية كل طرف من أصحاب املصاحل والذي يلقي بضالله . أنشطتها

فاملؤسسة جتد نفسها حباجة إىل إدارة مصاحلهم واملوازنة بينها  ،املصاحل وتضار�ا بالدفع حنو تعدد مصاحل أصحاب

  .ومن مث االستجابة هلا وهو ما يعرف بإدارة أصحاب املصاحل

على أ�ا الكيفية اليت ستتمكن من خالهلا املؤسسة من  ،تشري األدبيات احملاسبية إلدارة أصحاب املصاحل

مبا ميكنها من األخذ �ا  ،)عن طريق معاجلة احتياجا�م ومطالبهم املختلفة(فيها موازنة مصاحل أصحاب املصاحل 

وهو ما حيقق بدوره االنسجام والتناغم ومينع أي تعارض أو  1،بعني االعتبار عند وضعها ألهدافها الطويلة األجل

حل مرهون أوال مبعرفة هذه املصا غري أن متكن املؤسسة من موازنة. تضارب بني أهداف املؤسسة وتلك املصاحل

 ،ومن هنا فإن إدارة أصحاب املصاحل ككل ،حتياجات ومطالب أصحاب املصاحل ومواكبة أي تغيري يطرأ عليهاإ

  . تصال فعال بني املؤسسة وأصحاب املصاحل فيها األساس على مدى وجود تواصل أو إتبىن يف

 ،استخدام دائرة أصحاب املصاحلوذلك ب ،منهجية إلدارة أصحاب املصاحل Bourne(،2(وقد اقرتحت 

بغية التمكن من تطوير اإلسرتاتيجية املناسبة إلشراكهم يف  ،لتحديد أصحاب املصاحل املهمني ،وهي توفر وسيلة

ويتم ذلك وفق . حتياجا�م وتوقعا�موإدارة إ وتطوير خطة التواصل معهم حىت ميكن التأكد من فهم ،املؤسسة

  .مراحل أربع

حيث يتم وضعهم يف فئات يتبعها حتديد مطالب واحتياجات كل فئة أو  ،صالحتحديد أصحاب الم-

وحتديد هذه األمور حيدد بدوره طبيعة العالقة بني . وأيضا حتديد أمهية أعمال املؤسسة لكل منهم ،فرد منهم

  .  الطرفني باتت مفهومة ويضمن يف نفس الوقت أن احتياجات كال ،املؤسسة وأصحاب املصاحل

حيث يتم ترتيب أصحاب املصاحل وفقا ألمهيتهم النسبية  ،ألهمية النسبية ألصحاب المصالحتقييم ا-

القدرة على  املصلحة من الفئة اليت ليس لديها حيث يتدرج صاحب القوة ،معايري وهي ثالثباالعتماد على  

غيري جوهري يف املؤسسة عالية نسبيا على إحداث تإىل الفئة اليت لديها قدرة  ،إحداث تغيري جوهري يف املؤسسة

وصاحب املصلحة هنا يتدرج من الفئة الغري ذي عالقة القرب واملعيار اآلخر وهو . قد تصل حىت إيقاف نشاطها

ووفقا له  ،الضرورة الملحة هو، وآخر معيار. إىل الفئة اليت تعمل بصورة مستمرة يف املؤسسة ،بعمليات املؤسسة

أو أن تلك العالقة أو  ،مطالبه قد تكون ذات طبيعة حساسة للوقت فإن عالقة صاحب املصلحة باملؤسسة أو

وعليه فصاحب املصلحة ميكن أن يتدرج من الفئة  ،املطالب تتسم بأ�ا حرجة وحيوية بالنسبة لصاحب املصلحة

ذ ال تكون هناك حاجة الختاإىل الفئة اليت  ،ظر عن األعمال األخرىاليت تتخذ اجتاهها إجراءات فورية بغض الن

  . إجراءات اجتاهها خارج اإلطار الروتيين لعمل املؤسسة

                                                           
1
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 81. 

2
 ) Lynda Bourne, project relationship management and the stakeholder circle, Phd thesis, Rmit University, 

Australia, 2005, p 51.  
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مع إعطاء اهتمام خاص لألمهية النسبية لصاحب  ،تحديد إستراتيجية إشراك أصحاب المصالح-

بغية إدارة توقعات ومفاهيم  ،وضع إستراتيجية للتواصل مع أصحاب المصالحيتم يف هذه املرحلة  ،املصلحة

صاحب  مستوى اهتمامحتديد  ،حيث يتم كخطوة أوىل حتليل املعلومات من أجل ،هذه األطراف اجتاه املؤسسة

وصاحب املصلحة وفقا لذلك يتدرج من ملتزم إىل مرتدد  ،املصلحة باالشرتاك يف أعمال املؤسسة وحتقيق أهدافها

 ووفقا لذلك يتدرج صاحب املصلحة من ،صاحب املصلحة للمؤسسة مستوى دعممث حتديد  ،وينتهي مبعادي

وعليه فإن إسرتاتيجية املؤسسة اجتاه صاحب املصلحة  ،وينتهي مبعارض نشط ،مرورا بغري مبال ،مدعم نشط

من  ،بالتواصل مع كل صاحب مصلحةأما اخلطوة الثانية فتتعلق . ستختلف باختالف املوقف الذي يتخذه

ومن سيقوم بتوصيل الرسالة ومىت  ،بصورة رمسية أو غري رمسية ،كتابيا  ،شفويا ،خالل حتديد كيفية التواصل معه

أو احتياجات  والتأكد من انسجام هذا احملتوى مع مطالب ،ومن املهم أيضا حتديد حمتوى الرسالة ،يتم إيصاهلاس

  .أصحاب املصاحل

بعد بلورة اإلسرتاتيجية وخطة التواصل اليت ستنتهجها املؤسسة يتطلب  ،المحافظة على عملية الشراكة-

واإلبالغ عنها من خالل  ،مع إدراج خطة التواصل يف جدول أعمال املؤسسة ،ىل أفعالاألمر حتويل ذلك إ

وأن تنظر املؤسسة إلدارة عالقا�ا مع أصحاب املصاحل كجزء مهم من خطة  ،اجتماعات املؤسسة والتقارير الدورية

  .إدارة املخاطر فيها

اتيجية اليت تتبعها املؤسسة للتمكن فإن إدارة أصحاب املصاحل تدخل ضمن اإلسرت  ،على ما سبقتأسيسا 

بغية التمكن من معرفة احتياجا�م ومطالبهم وفهمها ومن مث  ،من فتح حوار بينها وبني أصحاب املصاحل فيها

حبيث تتجنب أي تعارض ميكن أن يكون بني أهداف املؤسسة وتلك االحتياجات  ،القدرة على االستجابة هلا

خاصة أن الفشل يف ذلك سيكون له عواقب وخيمة على  ،اب املصاحلواملطالب اليت تعرب عن مصاحل أصح

وكون أن تلك االحتياجات واملطالب مل تعد تقتصر على األمور املالية أو  1.املؤسسة قد تصل إىل توقف نشاطها

ظر إىل فإنه ميكن الن ،االقتصادية بل تعدت إىل اجلوانب املتعلقة بعالقة املؤسسة ببيئتها الطبيعية واالجتماعية

وأرضية لحوار  ،جزء من الحوار القائموفق هذه النظرية يف منظورها اإلداري على أنه  البيئي االفصاح

كوسيلة وكجزء من البيئي  االفصاحوأن املؤسسة تستخدم  ،بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها ،مستقبلي

ما  ،لكسب ثقتهم لـتأثير عليهما�دف  ،أصحاب املصاحل اإلستراتيجية التي تدير بها احتياجات ومطالب

صرف أي أو  ،املؤسسةاستمرارية وبقاء  يضمنومبا  ،رضاهمودعمهم يؤدي بدوره إىل حصول املؤسسة على 

     2.تهديدا لبقاء واستمرارية المؤسسةقد ميثل أو يشكل  ،عدم رضا أومعارضة 

الكيفية اليت ب �تم ،ما ذكرنا سابقاوك أن هذه النظرية ويف منظورها اإلداريإىل  ،ومن املهم جدا أن نشري

الكيفية اليت تدير �ا  أي أ�ا تشرح لنا ،ستتمكن من خالهلا املؤسسة من موازنة مصاحل أصحاب املصاحل فيها

                                                           
1
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 81. 

2
 ) Rob Gray, Dave Owen, Keith Maunders, (1996), op.cit, p 45. 
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 ،التساؤل املتعلقعلى وافية ومبعىن آخر فهذا املنظور قد يعطينا إجابة  1،حتياجات أصحاب املصاحل فيهااملؤسسة إ

أننا وضمن هذه ماذا لو  لكن ،األخذ باحتياجات أصحاب املصاحل يف املؤسسة؟ من خالهلا كنمي بالكيفية اليت

أن  من خالهلا ميكن ألصحاب املصاحل بالكيفية اليت ،تعلقالتساؤل امليف حاجة أيضا إىل إجابة عن  الدراسة

واحلاجة إىل اإلجابة  ،ل مشروعهو تساؤ  تساؤلنا هذا مل يأيت من فراغ وإمنا ،يقوموا حبماية مصاحلهم يف املؤسسة؟

وعلى العموم فاملنظور  ،الحقا سيتبني لناكما  عليه متليه علينا الطبيعة واهلدف الذي تقوم عليه الدراسة احلالية

 لنظريةبرز الباحثني واملنظرين أ يف ذلكيدعمنا و  ،بنا عن هذا التساؤلياإلداري كما مت التطرق إليه سابقا ال جي

الركون  تستدعي اإلجابة عن هذا التساؤل واللذان يريان أن ،)Donaldson and Preston(أصحاب املصاحل 

وهو ما سنعمل على التطرق إليه وبشيء من 2 .يأخذ بعني االعتبار اآلليات الرقابية والتحفيزية إىل منظور آخر

  .التفصيل وضمن هذا املبحث يف معرض حتليلنا لنظرية وكالة أصحاب املصاحل

  

  النظريات االقتصادية: ثانيالمطلب ال

وسيتم االقتصار على تناول كل من نظرية  ،يضم هذا االجتاه خمتلف النظريات االقتصادية يف احملاسبة

يف تفسري ممارسات  لتوظيفهماالباحثني  من طرف الكثري منحيث أن هناك توجه . ونظرية اإلشارة ،الوكالة

  .البيئي االفصاح

الوكالة على النظر إىل املؤسسة على أ�ا سلسلة من عالقات الوكالة التعاقدية  تقوم نظرية: نظرية الوكالة.1

 Jensen(وقد عرفت عالقة الوكالة من قبل . الصرحية والضمنية �موعة من األطراف ذوو املصاحل املتضاربة

and Meckling(  عقد مبوجبه يعهد شخص أو أكثر "على أ�ا)اء أد ،)الوكيل(إىل شخص آخر ) األصيل

ويعكس هذا التعريف طبيعة  ."ويشمل ذلك تفويض سلطة اختاذ بعض القرارات للوكيل ،بعض اخلدمات نيابة عنه

حيث تركز النظرية على دراسة العالقة بني املسامهني   ،)االدارة(ومديريها  ،)املسامهون(العالقات بني مالك املؤسسة 

  . كطرف وكيل  االدارةكطرف أصيل وعلى 

هو اعتبار أن طريف العالقة يتمتعان بالرشد  ،أن االفرتاض األساسي يف نظرية الوكالة ،)Leventis( أوضح

وهو ما يؤدي  ،ومنه فسعي كل منهما سيكون حنو تعظيم منافعه الذاتية  ،)كل منهما يعرف مصلحته(والعقالنية 

ة الوكالة ويف ظل انفصال وفقا لنظريو ويضيف نفس الباحث بأنه  .وع من التضارب يف املصاحل بينهماإىل وجود ن

يكون للطرف الوكيل القدرة على الوصول إىل املعلومات يف مقابل األصيل الغري قادر على  االدارةامللكية عن 

                                                           
1
 ) Chris Hill, Neil Crombie, Accountability to stakeholders in a student-managed organisation, 6th Asia 

pacific interdisciplinary research in accounting conference, Australia, 11, 12, 13 july, 2010, p 2 
2
 ) Thomas Donaldson, Lee E. Preston, the stakeholder theory of the corporation : concepts, evidence, and 

implication, Academy of management review, Vol 20, n° 1, 1995, p 80. 
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لق صعوبات للطرف األصيل من الذي خيو  ،يعرف بعدم التماثل يف املعلومات وهو ما يؤدي إىل ظهور ما ،ذلك

  1 .ناحية قدرته على مراقبة سلوك الوكيل

واختالف منفعة الوكيل عن األصيل  االدارةوتشري الكثري من األدبيات احملاسبية إىل أن فصل امللكية عن 

تعرض األصيل  حيث يعين املشكل األول ،املتضادةواالختيارات  ،تتسبب يف ظهور مشكلة املخاطر األخالقية

كون أن األصيل ليس   ،ظيم عائد األصيلللخسارة نتيجة أخالق وتصرفات الوكيل وعدم بذله العناية الكافية لتع

أما املشكل  ،وأن هذا األخري هو من يقوم بتقدمي املعلومات ،لديه وسائل الرقابة املباشرة لقياس جمهودات الوكيل

وتظهر يف احلاالت اليت  ،الثاين فينشأ نتيجة لالختالف يف كمية ونوعية املعلومات املتاحة لكل من األصيل والوكيل

وعليه فإن األصيل لن يكون  ،صيل فيها مالحظة أداء الوكيل بصورة مباشرة والتحقق من نتائج قراراتهال ميكن لأل

  .ختاذ القرارات املختلفةخيتار البديل املناسب أم ال عند إمبقدوره حتديد ما إذا كان الوكيل 

الة يغذيه تضارب يكون هناك صراع يف عالقة الوك االدارةنفصال امللكية عن يف ظل إو وبعبارة أخرى، 

هذا الصراع يعرب عن مشاكل الوكالة اليت تنتج من تفويض األصيل للوكيل لسلطة اختاذ . املصاحل بني طريف العقد

لديها مجيع املعلومات املتعلقة  ،ستخدام املواردوإىل جانب حياز�ا على سلطة إ االدارةف ،القرار نيابة عنه

فإىل جانب حياز�م على سلطة توظيف  ،ر وأصحاب تلك املواردويف املقابل فاملالك وهم مصد ،باملؤسسة

وهو ما يعين وجود عدم متاثل يف املعلومات من حيث الكمية . إال أ�م حباجة إىل املعلومات لتقييم األداء ،املديرين

وتوجه  أن كال طريف العقد تركز جهودها ،ويضاف إىل حالة عدم التماثل يف املعلومات. والنوع بني طريف العقد

يف حني أن هذه املنفعة ليست بذلك التماثل ما يعين قدر من التعارض أو  ،تصرفا�ا حنو تعظيم منفعتها الذاتية

ومستغال ما لديه من  ،ويف سياق سعيه حنو تعظيم منفعته) االدارة(ووفقا لذلك فإن الوكيل  ،التضارب يف املصاحل

على متابعة تصرفاته ) املالك(ميزة من عدم قدرة األصيل ميكن أن ميتلك  ،معلومات ليست لدى الطرف اآلخر

مبا  ميكنه من اختاذ قرارات تصب يف اجتاه تعظيم منفعته الذاتية دون أن يكون بالضرورة اختاذ هذه  ،اخلاصة

بدوره يسعى للعمل على مراقبة تصرفات ) املالك(هذا جيعل من األصيل ). املالك(القرارات لتعظيم منفعة األصيل 

  .ودفعه حنو اختاذ القرارات اليت تعظم منفعته) االدارة(وكيل ال

يكون على املؤسسة ولضمان  ،الوكالة بني طريف العقد من مشاكل فمن أجل التقليل ،إليهمما سبق اإلشارة 

فيما ) الشريازي(وقد أوردها  ،حسن تنفيذ عقد الوكالة أن تتحمل تكاليف إضافية يطلق عليها تكاليف الوكالة

  2:يلي

تتمثل يف األثر السليب على أسعار األسهم والسندات والذي ينشأ من احتماالت  ،الخسارة المتبقية- 

  .اختاذ قرارات من قبل الوكيل ال تتفق مع مصاحل األصيل

                                                           
1
 ) Stergios N.Leventis, voluntary disclosure in a european emerging capital market : the case of the Athens 

stock exchange, Phd thesis, University of Strthclyde Glasgow, UK, 2001, p 27. 
  .400ص , مرجع سابق ,)1990(, عباس مهدي الشريازي)  2
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  . وهي تكاليف تتمثل يف إجراءات يقوم �ا الوكيل لتأمني مصاحل املوكل وبث الثقة لديه ،تكاليف االلتزام- 

  . وهي تكاليف تتمثل يف إجراءات يقوم �ا األصيل لرقابة ومتابعة الوكيل ،اف والمتابعةتكاليف اإلشر - 

 ،ستعمل لصاحل املسامهني أو املقرضني االدارةحتمل هذه التكاليف يأيت لضمان أن  ،وبعبارة أخرى

ر شرائه ألسهم فاملستثمر أو املقرض سيأخذ يف اعتباره هذه اإلجراءات وما سيرتتب عليها من أعباء عند تقري

وبالتايل يعرض أسعار خمفضة أو يرفع من سعر الفائدة مبقدار هذه األعباء  ،املؤسسة أو منح قرض للمؤسسة

  . املتوقعة

ومنه التقليل من احتمال أن  ،وبالرغم من أن هذه التكاليف متثل نفقات للتخفيض من مشاكل الوكالة

إىل أن ازديادها سيكون له تأثري على مصاحل كل من األصيل . يتخذ الوكيل قرارات قد ال تتفق مع مصاحل األصيل

حباجة إىل وسيلة متكنها من ختفيض تلك ) يقع عليها حتمل تلك األعباء(كطرف وكيل   االدارةوعليه ف. والوكيل

يف هذا . وهذا لن يتأتى إال إن أحس األصيل بأن الوكيل يقوم برعاية مصاحله على النحو األمثل ،التكاليف

أن تكون نظرة بلتكاليف الوكالة جيعلها تأمل  االدارةبأن حتمل  ،)Jensen and Meckling(اق يرى السي

ها اموتشري الدراسات احملاسبية إىل الكثري من اآلليات اليت ميكن استخد 1.املسامهني هلا على أ�ا تعمل لصاحلهم

حيث يسمح ببث الثقة لدى  ،صال أمههاويعد تدعيم االت ،من أجل التخفيض من مشاكل الوكالة ومنه تكاليفها

  .السوق ما يساهم يف الرفع من قيمة املؤسسة

أن عدم التماثل يف املعلومات يعد أهم الدوافع اليت تقف وراء قرارا قيام  ،)Abdel-Fattah( أكد

ت جيعل من ذلك أن الزيادة يف مستوى عدم متاثل املعلوما امنطقي اأمر  هذا يعدو  2.ختيارياإل االفصاحاملؤسسة ب

. للتمكن من محاية مصاحلهم االدارةاملسامهني يف حاجة إىل مزيد من اإلجراءات للتمكن من مراقبة ومتابعة 

ومنه يتولد لدى هذه األخرية احلافز حنو حماولة  ،االدارةوبالتوازي مع ذلك هذا بدوره سيلقي مبزيد من العبء على 

أكثر عن املعلومات مبا  االفصاحأن تقوم ب االدارةلذلك يتوقع من  وكنتيجة ،تفسري وإقناع املسامهني بسلوكيا�ا

وهو ما  ،ليس لديها ما ختفيه عن املسامهني وأ�ا تعمل ملصلحتهم االدارةمبا يفيد بأن  ،فيها املعلومات البيئية

 and al(وعن هذه املسامهة تكشف دراسة  ،يساهم يف التقليل من مستوى عدم التماثل يف املعلومات

Cormier ،2011(،  ات األخرى غري املالية يف التخفيض االفصاحالبيئي تأثريا قويا إذا ما قورن ب لالفصاحبأن

هذا من شأنه بالطبع بث الثقة لدى  3،خاصة إذا تعلق األمر باملخاطر البيئية ،من عدم التماثل يف املعلومات

ويالحظ من . ختفيض التكاليف الناجتة عنهاما يؤدي بدوره إىل التخفيف من تلك اإلجراءات ومنه  ،املساهم

ويف  ،البيئي كآلية التزام وفقط االفصاحمعتربين بذلك  االدارةحتليلنا السابق أننا ارتكزنا فيه على جهة وحيدة وهي 

 االفصاحمن أن  ،)Abdel-Fattah( أيضا أشار إليهما احلقيقة يعد آلية لإلشراف أيضا مستندين يف ذلك إىل 

                                                           
1
 ) Karen E.Ness, A. M. Mirza, (1991), op.cit,  p 212. 

2
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, voluntary disclosure practices in emerging capital markets : the case 

of Egypt, Phd thesis, Durham University, UK, 2009, p 98. 
3
 ) Denis Cormier, Marie Josée Ledoux, Michel Magnan, (2011), op.cit. 
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فاملساهم  ،وهذا ال يعرب عن وجود تعارض 1،ات اإلشراف املستخدمة للتقليل من تكاليف الوكالةيعد أحد آلي

تعمل  االدارةبغية التأكد من أن  ،عن مزيد من املعلومات االفصاح االدارةبدوره قد يشجع وحىت يفرض على 

يقف من املعلومات اليت  البيئي فحصوله على مزيد من االفصاحويف سياق  ،ملصلحته وليس ملصاحلها الذاتية

واليت يكون غري قادر على احلصول عليها من مصادر خارج  ،جتاه البيئة الطبيعيةخالهلا على سلوك املؤسسة إ

هذا بدوره يساهم يف عدم التوسع يف إجراءات اإلشراف ومنه  ،االدارةمن تقييم أفضل ألداء  ميكنه ،املؤسسة

  .التقليل من تكاليف الوكالة

التخفيض يف  االدارةميكن أن تستخدمها  وسيلة يعد ،ووفق نظرية الوكالةالبيئي  االفصاحن خنلص إىل أ

واملسامهني ومنه  االدارةبني  التقليل من صراع المصالحومبا يساهم يف  ،من عدم التماثل في المعلومات

  . التخفيض من تكلفة الوكالة

وهي تستند إىل  ،اثل املعلومات يف األسواقتركز نظرية اإلشارة على مشكلة عدم مت :نظرية اإلشارة.2

وأنه حىت ولو توفرت املعلومة لدى مجيع  ،حقيقة أن املعلومات غرب متوفرة لدى مجيع األطراف بنفس القدر

  .األطراف فإ�ا قد ال تفهم أو تدرك بنفس الطريقة

ي القرارات يف أن نظرية اإلشارة تتمحور حول الطريقة املستخدمة من طرف متخذ ،)Spence(أوضح 

وتتمثل هذه الطريقة يف قيام أحد الطرفني بإرسال إشارات للطرف  ،عدم متاثل للمعلومات بني طرفنيوجود حالة 

أن ) Sharma(وعن الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه اإلشارات أوضح  2.اآلخر تتضمن مؤشرات عن جودته

عدم التماثل يف  من تخفيضالألطراف املهتمة ميكن مؤيدي نظرية اإلشارة يرون بأنه وعن طريق إرسال إشارات ل

أن نظرية اإلشارة مثلها مثل نظرية الوكالة ترتكز  ،)Ross(أكد  ،عن عالقة نظرية اإلشارة باملؤسسةو  3.املعلومات

لذا فإن املؤسسة ميكن أن تلجأ إىل استخدام اإلشارات للتخفيض من عدم  ،االدارةعلى وجود فصل بني امللكية و 

  4 .عن املعلومات للمستثمرين االفصاحعلى  االدارةثل يف املعلومات وأن ضغوط السوق ستحفز التما

يقوم بإرسال  االدارةأن الطرف الذي لديه أكرب قدر من املعلومات وهو  ،)Watson et al(أوضح كما 

هم يف التخفيض من مبا يسا ،ختيارياال االفصاحإشارات لألطراف األخرى مثل املسامهني واملستثمرين من خالل 

  ومنه متكني مديري املؤسسات الناجحة من متييز أنفسهم عن باقي املؤسسات األقل ،عدم متاثل املعلومات

  5 .اجناح

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2009), op.cit,  p 98.  

2
 ) Jing Li, an investigation of intellectual capital disclosure in annual reports of uk firms : practices and 

determinants, Phd thesis, University of Bradford, UK, 2009, p 3.9. 
3
 ) Narendra Sharma, Theoretical framework for corporate disclosure research, Asian journal of finance and 

accounting, Vol 5, n° 1, 2013, p 186. 
4
 ) Jing Li, (2009), op.cit, p 3.9. 

5
 ) Anna Watson, Philip Shrives, Clair Marston, voluntary disclosure of accounting ratios in the UK, British 

accounting review, 34, iss 4, 2002, p 291. 
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إلثبات جناح  االفصاحوفق نظرية اإلشارة فاملديرون يقومون بإرسال إشارات من خالل التوسع يف وعليه، ف

ويأيت هذا يف ظل ختوف املستثمرين واألطراف  ،ى األقل جناحامؤسسا�م ومتييزها عن باقي املؤسسات األخر 

والذي يؤدي إىل عدم قدر�م على التمييز بني املؤسسات  ،األخرى من املؤسسة نتيجة عدم متاثل املعلومات

ويف ظل حياز�ا للمعلومات االجيابية واليت ميكن من خالهلا أن حتسن من قيمة  االدارةف ،الناجحة واألقل جناحا

تثبت من  ،الطوعي عن هذه املعلومات االفصاحملؤسسة يكون هلا احلافز إلرسال إشارات للسوق من خالل ا

إىل املستثمرين  وهذا معناه إرسال تلك املعلومات ،خالهلا متيزها عن باقي املؤسسات األخرى األقل جناحا

ماثل يف املعلومات مبا يؤدي إىل  اليت ال متتلك تلك املعلومات ومنه التخفيض من عدم الت واألطراف األخرى

قد أصبح وسيلة إلثبات التميز  ختيارياإل االفصاحوعليه ف ،كسب ثقتهم وإقباهلم على التعامل مع املؤسسة

  .ومسوغا للحصول على املزيد من املكافآت واحلوافز

اؤل عن حالة حيازة وهو ما قد يدفعنا للتس ،للمعلومات االجيابية االدارةمبين على حالة حيازة  ،ذكره متما 

عنها وفق التحليل السابق  االفصاحذلك أن  ،عنها؟ االفصاحفهل متتنع املؤسسة عن  ،سلبيةالللمعلومات  االدارة

يف . االفصاحوهو ما قد يعد حافزا بدوره لإلدارة بأن متتنع عن  ،سبب يف التخفيض من قيمة املؤسسة؟ميكن أن يت

نه إشارة سلبية من املؤسسة يف ظل حالة أه األطراف املهتمة باملؤسسة على هذه احلالة فاالمتناع ميكن أن تعترب 

ويف نفس السياق فاملؤسسة ميكن أن تتضرر مسعتها ومنه . عدم التماثل يف املعلومات اليت تسود السوق املايل

 ،ت املناسبعن تلك املعلومات يف الوق االفصاحفقدان ثقة املستثمرين وأصحاب املصاحل اآلخرين إذا مل تقم ب

عن تلك  االفصاحهذا بدوره قد يعد حافزا لقيام املؤسسة ب ،وهو ما قد ينعكس سلبا بدوره على قيمة املؤسسة

ستمرار ووفقا لذلك فقد يكون من األفضل إ 1.املعلومات السلبية وإرسال إشارات للسوق بأن ليس لديها ما ختفيه

سواء عن املعلومات االجيابية أو  االفصاحإال أن قرار  ،لكاالمتناع أو التوقف عن ذ بدل االفصاحاملؤسسة يف 

إىل حتمل  االفصاح يف حيث يؤدي التوسع. بعملية االفصاح ذا�ااملرتبطة  واملنفعة السلبية قد يتوقف على التكلفة

ء هناك تكاليف قد تنشأ من جرا ،فإضافة لتكاليف اإلعداد والنشر ،املؤسسة �موعة من التكاليف عند حتققه

فقد يصب الكشف عن  2،انعكاس استخدام أو استغالل تلك املعلومات من طرف أصحاب املصاحل اآلخرين

د أو ق ،من خالل إمكانية تدعيم موقفهم التنافسي اجتاه املؤسسة ،تلك املعلومات اإلضافية يف صاحل املنافسني

أو رفع  ،ت الصحة والسالمة املهنيةمن حتسني لبيئة العمل وتشديد إجراءا ،يؤدي إىل خلق مطالب لدى العمال

هذا بدوره ...،دعاوى قضائية وإقامة محالت إعالمية تستهدف مسعة املؤسسة من طرف املنظمات البيئية

يف توقعات املستثمرين واملقرضني ما يؤدي إىل اخنفاض القيمة السوقية للسهم أو ارتفاع تكلفة  بالسلب سينعكس

واختيار املؤسسة لنوع املعلومات اليت تفصح عنها  ،االفصاحبأن التوسع يف وعلى ذلك ميكن القول  ،رأس املال

بأن  Verrecchia(،3(ويف هذا السياق أوضح . االفصاحاملنفعة املتولدة من ذلك - مرتبط باألساس بالتكلفة

                                                           
1
 ) Jing Li, (2009), op.cit, p 3.10. 

2
 ) Annalisa Prencipe, Proprietary costs and voluntary segment disclosure : evidence from italian listed 

companies, sda bacconi, research division working paper, n° 02-75, Bacconi university, Italy, 2002, p 3.  
3
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2009) op.cit, p 101. 
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رفع من السعر فإن كان اخلرب سيؤدي إىل ال  ،من عدمه يرتبط بتأثري ذلك القرار على السوق االفصاحب االدارةقرار 

أما إن كان اخلرب سيؤدي إىل اخنفاض السعر السوقي للسهم  ،عنه االفصاحستقوم ب االدارةالسوقي للسهم ف

  .عنه االفصاحستعرض عن  االدارةف

نفسها عن باقي املؤسسات ذات األداء  متييزمن البيئي فهو سيمكن املؤسسة  االفصاحويف سياق  ،وبالتايل

 ،خالل إرسال إشارات للمستثمرين وأصحاب املصاحل ذوو العالقة املالية مع املؤسسة وذلك من ،البيئي السليب

فهو  ،وبذلك فال يوجد ختوف على قيمتها السوقية ،بار أنشطتها االجتماعية والبيئيةبأن املؤسسة تأخذ بعني االعت

  1.ت أو احلصول على الديونمينح املؤسسة السمعة اليت تعزز من موثوقيتها يف السوق املالية جلذب االستثمارا

جيب أن تكون املعلومات املفصح عنها ذات  ،ناجحة يف إرسال إشارات عن متيزها االدارةوحىت تكون 

وسيتم  ،أما إذا كانت هذه اإلشارات مزيفة وغري حقيقية فسيتم اكتشافها الحقا ،مصداقية وميكن التحقق منها

  2.اعتبار أي إفصاح الحق بأنه فاقد للمصداقية

التخفيض يف  االدارةميكن أن تستخدمها  وسيلة يعد ،نظرية اإلشارةل اووفقالبيئي  االفصاحخنلص إىل أن 

مبا يكسبها  ،عن باقي المؤسسات األخرى مؤسستهاتثبت من خالله تميز  ،من عدم التماثل في المعلومات

كس باإلجياب على توقعات وهو ما سينع ،المجتمع المالي لدىموثوقيتها اليت تزيد من  السمعة البيئية

  .املستثمرين وأصحاب املصاحل اآلخرين

  

  واإلطار النظري األكثر مالءمة للدراسة ،نظرية وكالة أصحاب المصالح: المطلب الثالث

الكيفية اليت تقوم من خالهلا ب �تمواليت  ،هذه النظرية على الدمج بني نظرية أصحاب املصاحل تقوم

اآلليات الرقابية والتحفيزية يف عالقة ب �تماليت  ،ونظرية الوكالة .صحاب املصاحل فيهااملؤسسة مبعاجلة احتياجات أ

هي و  3.نتيجة السلوك النفعي الذايت للطرفني بني طريف العقد الوكيل واألصيل واليت يغلب عليها صراع املصاحل

ففي حني تنظر  ،االدارةلوك إىل س وتشرتك مع نظرية الوكالة من حيث النظرةختتلف عن نظرية أصحاب املصاحل 

تنظر نظرية وكالة أصحاب املصاحل هلذا السلوك على أنه  4،على أنه إثاري االدارةنظرية أصحاب املصاحل لسوك 

كما أ�ا ختتلف مع نظرية الوكالة وتشرتك مع نظرية أصحاب املصاحل من حيث النظرة ملسؤولية  ،نفعي ذايت

تنظر نظرية وكالة  5،أن هدف املؤسسة هو تعظيم الربح للمالك إىلة ففي حني تنظر نظرية الوكال ،املؤسسة

حتقيق األهداف األخرى الغري اقتصادية  ،أصحاب املصاحل إىل أن هدف املؤسسة إىل جانب تعظيم الربح ملالكها

                                                           
1
 ) Nan Sun, Aly Salama, Khaled Hussainey, Murya Habbash, corporate environmental disclosure, corporate 

governance and earnings, Managerial auditing journal, Vol 25, iss 7, 2010, p 683. 
2
 ) Anna Watson, Philip management Shrives, Clair Marston, (2002), op.cit, p 291. 

3
 ) Chris Hill, Neil Crombie, (2010), op.cit, p 2 

4
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 100. 

5
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 155. 
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ف الذي ديعطينا إطارا نظريا أكثر تالؤما مع اهلهذا الدمج ميكن أن  *.ا يتوافق مع نظرية أصحاب املصاحلوهو م

قد ينظر البعض ف ،لكن وقبل ذلك. ضمن هذا املطلب توضيحهوهو ما سنعمل على . احلالية تقوم عليه الدراسة

 Hill and(وهو األمر الذي أكده  ،)الحقا سنبنيما ك(نظور الوكالة رية هي تغيري يف مإىل أن هذه النظ

Jones(،  إىل ر أصحاب املصاحل مستدلني يف ذلك و ملنظ تدعيمأيضا إال أننا نرى بأ�ا  ،مع ذلكوحنن ال خنتلف

من أن هذه النظرية جتيب على التساؤل املتعلق بالطريقة اليت  ،)Donaldson and Preston(أشار إليه  ما

وإضافة لكو�ا  ،نرى بأن هذه النظريةوعليه  1 .سسةمصاحلهم يف املؤ  ميكن أن حيافظ �ا أصحاب املصاحل على

تعظيم لبية اليت قامت على أساسها نظرية الوكالة برتكيزها على أن هدف املؤسسة هو تغيري يف املفاهيم الس

جبعلها نظرية اجيابية  ،أكثر واقعية اأصحاب املصاحل جبعله لنظريةتدعيم يف نفس الوقت  فهي ،اجلوانب االقتصادية

  .يعزز من قو�ا التفسرييةوهو ما  ، أكثر منها معيارية

تقوم هذه النظرية على النظر إىل املؤسسة على أ�ا شبكة من : مصالحنظرية وكالة أصحاب ال.1

سع ليشمل إىل جانب يت االدارةوهو ما جيعل من دور  ،)أصحاب املصاحل(التعاقدات املربمة بني أصحاب املوارد 

  .احملافظة على مصاحل املسامهني احملافظة على مصاحل أصحاب املصاحل اآلخرين يف املؤسسة

Hill and Jones(،2(حسب 
يعرب أصحاب املصاحل عن كل اجلماعات اليت هلا حق مشروع يف  

تقوم من خالهلا كل مجاعة بتزويد املؤسسة  شروعية من خالل وجود عالقة تبادل،وتتحقق هذه امل ،املؤسسة

م وهكذا ويف مقابل ذلك فكل مجاعة تتوقع من املؤسسة أن تقو  ،باملوارد احليوية الالزمة ملمارسة نشاطها

 ،ميكن حتديد أصحاب املصاحل بناءا على ذلك يف املسامهني ويضيف نفس الباحثني بأنه. باالستجابة ملصاحلها

فاملسامهون ميدون املؤسسة . وا�تمع بشكل عام ،اجلماعات احمللية ،املوردين ،العمالء ،العمال ،االدارة ،املقرضني

املقرضون يقدمون التمويل الالزم لنشاط املؤسسة  ،باحبرؤوس األموال وينتظرون مقابل ذلك احلصول على األر 

العمال يف مقابل خدما�م ينتظرون أجور وظروف  ،وينتظرون مقابل ذلك أن يتم تسديد املستحقات يف آجاهلا

العمالء يقبلون على شراء منتجات وخدمات املؤسسة وينتظرون أن تكون ذات جودة ونوعية  ،مناسبة للعمل

ردون املدخالت الالزمة لنشاط املؤسسة وينتظرون مقابل ذلك احرتام مواعيد التسديد وعميال املوردون يو  ،جيدة

اجلماعات احمللية وا�تمع بشكل عام يقدمون املكان والبنية التحتية اليت متكن املؤسسة من ممارسة  ،جديرا بالثقة

ن ال تكون سببا لإلضرار بنوعية أولية و نشاطها ويف مقابل ذلك ينتظرون من املؤسسة أن تتحلى باملواطنة واملسؤ 

  .احلياة للمجتمع

يأيت يف مركز شبكة التعاقدات اليت تشكل  االدارةفإن متوضع  ،)Hill and Jones(ودائما وفق 

  ،وهي صاحب املصلحة الوحيد الذي يدخل يف عالقات تعاقدية مع مجيع أصحاب املصاحل اآلخرين ،املؤسسة

                                                           
أل�ا تنظر إىل أن مسؤولية املؤسسة ال تقتصر على األمور االقتصادية وإمنا , اجتماعية-صاحل على أ�ا إحدى النظريات السيوميكن النظر لنظرية وكالة أصحاب امل)  *

  .تشمل اجلوانب األخرى االجتماعية والبيئية
1
 ) Thomas Donaldson, Lee E. Preston, (1995), op.cit, p 80. 

2
 ) Charles W. L. Hill, Thomas M. Jones, stakeholder-agency theory, journal of management studies, Vol 29, iss 

2, 1992. 
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وعلى ذلك فمن الواجب أن . يد الذي حيوز على السلطة املباشرة الختاذ القراراتكما أ�ا صاحب املصلحة الوح

بعني االعتبار حقوق أصحاب املصاحل عند اختاذها للقرارات اإلسرتاتيجية وقيامها بتخصيص موارد  االدارةتأخذ 

حتكمها  االدارةإىل أن معظم العالقات بني أصحاب املصاحل و  ،وقد متت اإلشارة ضمن هذه النظرية .املؤسسة

ذلك أن أصحاب املصاحل يتوقعون ضمنيا من املؤسسة بأ�ا ستعمل على تلبية  ،تعاقدات ضمنية يف الغالب

ومن أجل ضمان االستجابة هلذه التوقعات يتم توظيف جمموعة من اهلياكل . مطالبهم مقابل توفريهم للموارد

   .املؤسساتية لضمان مراقبة وتنفيذ هذه التعاقدات الضمنية

والوضع الفريد  ،نشاط املؤسسة بتلك املوارد املقدمة من طرف أصحاب املصاحل إرتباطومن حيث  ،وعليه

ويف هذا السياق فيمكن  ،يضفي عليها صبغة الوكيل جلميع أصحاب املصاحلس فهذا ،عنهم االدارةالذي تتميز به 

لة على أنها في الواقع جزء من عالقة عالقة الوكيل األصيل التي تقوم على أساسها نظرية الوكاالنظر إىل 

 ،)Hill and Jones(فكال العالقتني حسب . أشمل تربط بين الوكيل وأصحاب المصالح في المؤسسة

 ويضيف. وكالمها يتم اإلشراف عليها من خالل جمموعة من اآلليات الرقابية ،تنطوي على تعاقد ضمين أو صريح

يم اليت تقوم على أساسها نظرية الوكالة ميكن توظيفها يف عالقة الوكيل بأن الكثري من املبادئ واملفاه الباحثان

  .بأصحاب املصاحل

بالنظر إىل أن باقي أصحاب املصاحل لديهم مطالب وحقوق يف ، ف)Hill and Jones(ودائما حسب 

مما  االدارةيها املؤسسة فمن املؤكد بأن االستجابة هلا ستنعكس يف اخنفاض مقدار املنفعة اليت ميكن أن تتحصل عل

والعمالء إىل  ،فالعمال يطمحون إىل أن تكون ظروف العمل صحية وجيدة ،لو أ�ا عملت ملصلحتها الذاتية

واجلماعات احمللية وا�تمع بشكل عام إىل التخفيض من معدالت  ،احلصول على منتجات ذات جودة عالية

هلذه املطالب سيؤدي إىل التخفيض من  االدارةاستجابة أن فيه شك  ومما ال. التلوث البيئي إىل املستويات الدنيا

هذا سيجعل من صراع املصاحل وارد نتيجة عدم متاثل املعلومات وتضارب املصاحل بني مصاحل  ،األرباح احملققة

 ،هذا الصراع سيؤدي بدوره إىل نشوء ما يعرف باملنفعة الضائعة واليت تعرب عن الفارق بني. أصحاب املصاحل

واملنفعة احملصل  ،تصرفت خلدمة مصاحله االدارةليت كان ميكن أن يتحصل عليها صاحب املصلحة لو أن املنفعة ا

من (وهو ما يؤدي بأصحاب املصاحل إىل حتمل تكاليف التعاقد  ،خبدمة مصلحتها الذاتية االدارة بعد قيامعليها 

لك التكاليف من توظيفهم �موعة من وتنشأ ت ،بغرض تقليلهم لتلك املنافع الضائعة) تكاليف الوكالةضمنها 

على إتباع السلوك النفعي  االدارةاهلياكل املؤسساتية لضمان مراقبة وحسن تنفيذ هذه التعاقدات للحد من قدرة 

حيث تساعد هذه اهلياكل على التقليل من عدم التماثل يف املعلومات ومنه  ،الذايت على حساب مصاحلهم

إلتباع السلوك الذي خيدم مصلحة مجيع  االدارةوأيضا للتمكن من الضغط على  ،التكلفة املعتربة للبحث عنها

  . األطراف

تتمثل هذه اهلياكل املؤسساتية يف اآلليات التوفيقية وآليات الرقابة وآليات  ،)Hill and Jones(حسب 

  .الدعم
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  .املسبقة كالضمان على املنتوج التعهداتمثل  لآلليات التوفيقيةبالنسبة  

فصاحب املصلحة . فهي تساعد على التخفيض من مشكل عدم التماثل يف املعلومات ليات الرقابةآأما  

 ،ونتيجة لنقص املعلومات لديه قد يلجأ إىل البحث عن املعلومات ومجعها وحتليلها األمر الذي قد يكون مكلفا

هنا تربز أمهية آليات . ليفوقد ال يكون أصال يف متناول عدد من أصحاب املصاحل القدرة على حتمل تلك التكا

  :يف )Hill and Jones(الرقابة واليت جيملها 

   .املتطلبات القانونية مثل متطلبات إعداد التقارير السنوية -

   .هيئات خدمات املعلومات مثل خدمات احملللني املاليني-

  . االحتادات العمالية ،املنظمات الغري رحبية مثل املنظمات البيئية -

عن تعظيم مصلحتها على  االدارةفهي تأيت كاستكمال آلليات الرقابة وتساهم يف ردع  الدعمآليات أما 

  :يف )Hill and Jones(يوردها و . حساب مصاحل أصحاب املصاحل

   .من خالل إمكانية فرض عقوبات عليها االدارةالتشريعات وتساهم يف ردع  -

الل وجود احتادات أو هيئات متثل أصحاب املصاحل اخلروج عن العالقة التعاقدية واليت تكون فعالة من خ-

  .واليت قد تنادي باإلضراب أو مبقاطعة منتجات املؤسسة ،احتادات املستهلكني ،مثل االحتادات العمالية

الدعاية ميكن أن يلجا أصحاب املصاحل إىل شن دعاية مضادة للمؤسسة مبا يؤدي إىل إحلاق الضرر -

  .بسمعة املؤسسة

ليست وكيل لطرف واحد  وفقا له االدارةف ،يعيد صياغة النظرة ملسؤولية املؤسسة ،ملنظوربأن هذا ا نرى

واليت لديها مطالب مشروعة مبنية ) أصحاب املصاحل مبا فيهم املالك(وإمنا هي وكيل �موعة من األطراف ) املالك(

التعاقدية اليت تقوم على أساسها األمر الذي يدفع حنو توسيع طبيعة العالقة  ،على أساس موارد مقدمة للمؤسسة

والذي يتمدد من جمرد تعظيم الربح لفائدة املسامهني إىل مراعاة  ،االدارةاملؤسسة والدور املفرتض أن تلعبه 

ذلك أن بقاء واستمرارية املؤسسة مرهون إىل جانب  ،احتياجات أصحاب املصاحل اآلخرين وا�تمع بشكل عام

واليت لن تتحقق إال بتلبية االحتياجات املختلفة  ،قيق األهداف الغري اقتصاديةحتقيق األهداف االقتصادية بتح

ن محاية مصاحل كل طرف له موارد فإ ،وبعبارة أخرى ميكننا القول بأنه ووفق هذا املنظور ،ألصحاب املصاحل فيها

  .يف املؤسسة ال ميكن أن تتحقق دون مراعاة مصاحل األطراف األخرى

باالزدهار إىل أن املديرين يفضلون املشاريع ذات الصلة  ،شري العديد من الدالئلت ،وبشيء من التحليل

  افع احملققة يف املنظور ــــاريع ذات املنـــشاملار يف ــويؤخرون االستثم ،اريع تبعا لعوائدها املاليةــــأو يفضلون املش ،ايلــــامل
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ويف نفس السياق  2 1.باملؤسسة االدارةالعقد الذي يربط واليت ميكن أن ال تتحقق إال بعد انتهاء  ،الطويل األجل

ويكون حتقق منافعه خاصة املالية  ،لتكاليف معتربةاملؤسسة  إىل حتمل االهتمام باجلوانب االجتماعية والبيئيةيؤدي 

وانب وباهتمامها باجل يف أ�ا االدارةمن وجهة نظر  األمر الذي قد يتبلور. املتوسط أو الطويل املدى علىمنها 

وباالنتقال ألصحاب  .تقلل من تعظيم منفعتها الذاتية قد ملوارد يف قضايا بتخصيصالبيئية واالجتماعية ستقوم 

مقابل متكني املؤسسة يف وهم و  ،ماالجتماعية والبيئية من بني اهتماما� تعد القضايا ،)أصحاب املصاحل(املوارد 

 .ألخذ بتلك االهتمامات واليت هلا عالقة مبصاحلهم يف املؤسسةاينتظرون من املؤسسة من املوارد اليت حيوزو�ا 

املعلومات املتعلقة  حتوز على مجيعو  ،يتيح هلا التحكم بتلك املوارد فهي تأخذ موقعا متميزا االدارةوبالعودة إىل 

ىل معرفة حباجة إ الذين هم املصاحل يف مقابل أصحاب .أو الكيفية اليت سيتم �ا ختصيصها حول كيفية ختصيصها

وعلى اعتبار السلوك النفعي . بطريقة تتوافق وال تضر مبصاحلهم أو سيتم ختصيصها أن مواردهم مت ختصيصها

يغذيه عدم التماثل يف  ،وأصحاب املصاحل االدارةصراع مصاحل بني  سيدفع إىل الذايت لكال الطرفني فهذا

ها وبني مجيع أصحاب املصاحل يف قدات اليت تربط بينيف شبكة التعا الناتج عن املوقع املتميز لإلدارة املعلومات

   .املؤسسة

يف  تنشأ تكاليف التعاقد واليت يتحملها أصحاب املصاحل ،الناجتة عن الوكالةوأمام هذه املشاكل  ،مما سبق

 واليت ،املصاحل إىل توظيف جمموعة من اآلليات الرقابية أصحابو�دف التقليل من تلك التكاليف يلجأ  ،البداية

تعمل لصاحل مصاحل أصحاب املصاحل فيها واملتمثلة  وتتبع سلوكها للتأكد من أ�ا االدارةمتكنهم من مراقبة عمل 

بالعمل على تعظيم مصلحتها الذاتية  االدارةويف حال قيام . ومنظمات الضغط املختلفة ،املتطلبات القانونية ،يف

 جمموعة من ردود الفعل من طرف أصحاب على حساب مصاحل أصحاب املصاحل ميكن أن يؤدي ذلك إىل

عن هذا  االدارةاليت ميكن أن يلجأ إليها أصحاب املصاحل لردع  آليات الدعماملصاحل باستخدامهم �موعة من 

أو  ،أو بالضغط عليها من خالل مجاعات الضغط ،السلوك االنتهازي من خالل اللجوء إىل فرض عقوبات عليها

  .باإلضرار بسمعتها

املؤسسة مل يعد مرهونا باحلصول على رضا ودعم املالك أو  فمستقبل على ما سبق ذكره،تأسيسا 

وباعتبارهم صاحب املصلحة ذي  فاملستثمرون واملالك ،بل جبميع أصحاب املصاحل يف املؤسسة ،املستثمرين فقط

تقييم أداء املؤسسة بناءا  وحىت يف إطار سعيهم لتعظيم منفعتهم الذاتية سيعملون على ،األمهية األكرب يف املؤسسة

وعلى اعتبار أن احملافظة على هذه املصاحل مرتبط باحملافظة  ؤسسة،على حجم املخاطر اليت �دد مصاحلهم يف امل

على مصاحل أصحاب املصاحل اآلخرين فسيأخذ املستثمرون واملسامهون ذلك بعني االعتبار عند تقديرهم أو قيامهم 

يعين وجود خماطر قد تتعرض هلا  ،اآلخرين عدم االستجابة ملصاحل أصحاب املصاحلكون أن   ،بشراء أسهم املؤسسة

  . ومن مث استثمارا�م ومنه العوائد اليت ميكن أن حيققوها ،املؤسسة

                                                           
1 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, the effect of DEFRA guidance on green house gas disclosure, The 
British accounting review, Vol 47, iss 4, 2015, p 4. 
2
 ) Mohammad Ali Bagherpour Velashani, Mehdi Arabsalehi, the economic benefits of voluntary disclosure 

with particular reference to environmental disclosure, monash business review, Vol 4, iss 2, 2008, p 2. 
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األمر الذي يتم من خالل  ،اآلخرين املصاحل أصحابكسب رضا ودعم أن تعمل على   االدارةعلى  ،إذا

من خالل ختصيص املوارد اليت حتوزها املؤسسة بطريقة تتوافق مع  ،صحاب املصاحلالتوفيق بني املصاحل املتعارضة أل

 ،)مبا فيها تكاليف الوكالة(من تكاليف التعاقد  التخفيضيؤدي إىل س وهو ما 1،مطالب أصحاب املصاحل فيها

سيلة فعالة للقيام البيئي و  االفصاحوقد يكون  .االدارةسيقع عبؤها يف األخري على عاتق  واليت يف حالة وجودها

وأصحاب  االدارةوعلى اعتبار أن عدم متاثل املعلومات بني  فحسبهم ،)Akpinar et al(ما يؤكده وهو  ،بذلك

البيئي واالجتماعي  االفصاحميكن أن تلجأ إىل  االدارةفإن  ،املصاحل يعد أحد املشاكل األساسية يف هذه النظرية

البيئي واالجتماعي سيؤدي إىل التقليل من تكلفة مجع  االفصاحسسة بفقيام املؤ  ،للتقليل من تكاليف الرقابة

وحتليل املعلومات من املصادر اخلارجية ومنه تقليل تكاليف الرقابة اليت تدمج يف عالقة الطرفني من خالل إطالع 

البيئي  فصاحاالوعلى ذلك ف 2 .ةجتاه قضاياها البيئية واالجتماعياالجيايب إ االدارةأصحاب املصاحل على أداء 

ستجابة إبراز مدى إومنه  ،فيها جتاه أصحاب املصاحلمدى حتملها ملسؤوليا�ا البيئية إمن إبراز  سيمكن املؤسسة

التقليل من إىل وهو ما سيؤدي  .فيها حول ما يتعلق بالقضايا البيئية اليت �مهمأصحاب املصاحل  ملطالب املؤسسة

مستقبل  وعليه تأمني ،رضاهم ودعمهم ا سينعكس يف احلصول علىمب ،عدم متاثل املعلومات ومنه كسب الثقة

حبصوهلا واحملافظة على املوارد اليت حيوزها خمتلف أصال  املؤسسة من حيث ضمان بقائها واستمرارها املرهون

جمربة على تربير  االدارةأن ما جيعل  ،)Tauringana and Chithambo( وقد أكد .فيهاأصحاب املصاحل 

هو احلاجة الستمرارية حصول املؤسسة على املوارد اليت حيوزها  االفصاحألصحاب املصاحل من خالل تصرفا�ا 

  3 .هؤالء

البيئي يؤدي إىل التخفيض من عدم  االفصاحإىل أن  ،)Cormier et al ،2011(دراسة  وقد توصلت

طرفني وما ينجر عن ذلك من عزز من الثقة بني المبا ي ،التماثل يف املعلومات بني املؤسسة وأصحاب املصاحل

 ،)Plumlee et al ،2010(دراسة  وأشارت 4،اإلقبال على التعامل معها ومبا يؤثر إجيابا على قيمتها السوقية

 ،عنها االفصاحاملؤسسات اليت تتحمل مسؤوليا�ا البيئية وتوفر املعلومات اليت تفيد يف ذلك من خالل  أنإىل 

اليت ميكن أن تنتج عن التقاضي أو املطالبة بالتعويضات أو االلتزام مبعاجلة ستتجنب بذلك الكثري من التكاليف 

كما أن ذلك جيعلها تتمتع مببيعات عالية وأداء مايل أفضل بسبب تفضيل أصحاب   ،أضرار التلوث مستقبال

   5 .املصاحل للتعامل مع هذا النوع من املؤسسات

يعد وسيلة تدير �ا املؤسسة  ،كالة أصحاب املصاحلالبيئي وفق نظرية و  االفصاحأن  ،)Aburaya( وتؤكد

وذلك بغية التمكن من احلصول على دعمهم  ،حتياجات ومطالب أصحاب املصاحل وا�تمع بشكل عامإ

                                                           
1 ) Janice Loftus, CSR reporting and CSR performance-which drives which ? 10th CSEAR Australian 
conference, University of Tasmania, Australia,  5, 6, 7 December, 2011, p  3.  
2 ) Anil Akpinar, Yiyi Jiang, Luis R. Gomez-Mejia, Pascual Berrone, Judith L. Walls, strategic use of csr as a 
signal for good management, IE business school working paper wp08-25, Spain, 2008, p 3. 
3
 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op-cit, p 3. 

4
 ) Denis Cormier, Marie Josée Ledoux, Michel Magnan, (2011), op.cit. 

5
 ) Marlene Plumlee, Darrell Brown, R. Scott Marshall, (2010), op.cit, p 11, 12, 29. 
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. وصرف أي معارضة أو عدم رضا قد ميثل أو يشكل �ديدا لذلك ،مبا يضمن بقاء واستمرارية املؤسسة ،ورضاهم

  1 .وأصحاب املصاحل فيها االدارةوإمنا يتعداه إىل فتح احلوار بني  االفصاحر على وعلى ذلك فإن األمر ال يقتص

يف  االدارةميكن أن تستخدمها  وسيلة على كونهيقتصر البيئي وفق هذه النظرية ال  االفصاحخنلص إىل أن 

واملسامهني  ةاالدار بني  التقليل من صراع المصالحمبا يساهم يف  ،التخفيض من عدم التماثل في المعلومات

بين المؤسسة  ،وأرضية لحوار مستقبلي ،حوار قائمجزء من وإمنا  .فقط للتخفيض من تكلفة الوكالة

كوسيلة وكجزء من اإلستراتيجية التي تدير بها احتياجات تستخدمه وأن املؤسسة  ،وأصحاب المصالح فيها

ومبا  ،من عدم التماثل في المعلومات التخفيض ،تتيح هلا مبا يوفر للمؤسسة آلية ،أصحاب املصاحل ومطالب

بما (التخفيض من تكاليف التعاقد ومنه  ،املصاحل وأصحاب االدارةبني  التقليل من صراع المصالحيساهم يف 

مبا يضمن بقاء  الحصول على دعم ورضا أصحاب المصالح من االدارةمبا ميكن  ،)فيها تكلفة الوكالة

  .املؤسسة بقاء واستمراريةلقد ميثل أو يشكل �ديدا  أو عدم رضا صرف أي معارضةأو  ،واستمرارية املؤسسة

  :الدراسة هدفالقوة التفسيرية للنظريات السابقة والنظرية األكثر تالؤما مع -2

االجتماعي  االفصاحبأن وال واحدة من النظريات اليت وظفت يف تفسري ممارسات  ،)Zubek(يشري 

وقد أبرز يف نفس الوقت بأن مجيع تلك النظريات  ،النظرية الوحيدة املفسرة نالت إمجاع الباحثني بأن تكون والبيئي

إىل تداخل تلك  ،وأرجع إخفاق الباحثني يف الوصول إىل إطار تفسريي يستند لنظرية وحيدة ،منطقية ومقبولة

  2 .وإىل اختالف اهلدف الذي ترتكز عليه كل دراسة ،النظريات فيما بينها

ووفق هذا العقد حتوز املؤسسة  ،لى فكرة وجود عقد اجتماعي بني املؤسسة وا�تمعع املشروعيةنظرية تقوم 

وبناءا على ذلك فإن بقاء وتطور املؤسسة يتوقف  ،جزءا منه تعدعلى حق ممارسة النشاط داخل ا�تمع الذي 

البيئي ضمن  فصاحاالهذا وقد أوضحنا بأن املؤسسة تلجأ الستخدام . على مدى امتثال املؤسسة لتوقعات ا�تمع

جمموعة من االسرتاتيجيات كرد فعل على ظهور �ديد ملشروعيتها األمر الذي يتطلب حتديد اجلمهور املعين من 

مهور املعين ستخدام مصطلح اجلفإن إ ، )Deegan and Blomquist(وحسب . ا�تمع بدل ا�تمع ككل

وعليه ميكن أن ينظر إىل مصطلح  ،خلارجية عن املؤسسةختالف يف القوة التأثريية لألطراف ايعين إقرارا بوجود إ

وعلى ذلك فإن عملية الشرعنة اليت تقوم �ا  3 .اجلمهور املعين بأنه يشري إىل جمموعة خاصة من أصحاب املصاحل

ومن مث فاملؤسسة اليت تسعى إىل شرعنة  ،املؤسسة قد ترتكز على طبيعة عالقتها بكل طرف من اجلمهور املعين

وبعبارة أخرى فاألمر قد يستدعي أن  ،قد تكون يف حاجة إىل موازنة االحتياجات املختلفة لتلك األطرافنشاطها 

وهو  ،حتياجا�م وتوقعا�م أوالمعاجلة إ ،األطراف لسلوكهاتقوم املؤسسة وقبل حماولة التأثري على منظور تلك 

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 158, 161. 

2
 ) Fathi F.Zubek, (2008), op-cit, p 56. 

3
 ) Craig Deegan, Christopher Blomquist, stakeholder influence on corporate reporting : en exploration of the 

interaction between the world wide fund for nature and the australian minerals industry, Accounting 
organisations and society, Vol 31 n° 4-5, 2006, p 11. 
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ماما لتضارب املصاحل بني خمتلف أصحاب هتذلك أ�ا مل تويل إ املشروعيةاألمر الذي ال تشري إليه نظرية 

   1.املصاحل

على أن اهلدف األساسي للمؤسسة  كل منهما  تركز أن نظريتا الوكالة واإلشارة ،)Aburaya(أوضحت 

على  ركزت كلتا النظريتنيأن  مضيفة  ،اليت على املؤسسة حتقيقها األهداف األخرى متجاهلة ،هو تعظيم الربح

لألطراف األخرى املعنية يف  االهتمام دون إعارة ،واملالك االدارة ،أصحاب املصاحل العالقة بني طرفني فقط من

 يعجز قد اإلشارةمنظور الوكالة و نرى بأن  ،وعلى ذلك 2.واملستهلكني ،احلكومة ،واملوردين ،مثل املقرضني ،ا�تمع

اليت تفصح عنها املؤسسة واليت قد فاملعلومات  ،األخرى واملوجهة لغري املالك البيئي االفصاحعن تفسري ممارسات 

ا إن تابعن وقد تؤدي إىل زيادة تكاليف الوكالة ،ليس هلا ما يربرها وفق هذين املنظورين تنقص من منفعة املالك

وعدم  ،فاالرتكاز على أن هدف املؤسسة األساسي للمؤسسة هو تعظيم الربح للمالك .التحليل وفق هذا املنطق

 ،املؤسسة ولضمان بقائها واستمراريتهابسيؤدي  ،طراف األخرى املعنية بنشاط املؤسسةاالهتمام ملصاحل األ الءإي

وهو أمر غري منطقي ذلك  ،مصاحل مالكها ولو على حساب مصاحل أصحاب املصاحل اآلخرين إىل القيام خبدمة

  . بقائها واستمراريتهاومنه �ديد  ،مبصاحل املالك سيؤدي يف النهاية إىل اإلضرار النهجاملؤسسة هلذا  إتباعأن 

كما ترى بأن على   ،فهي تقر بالقوة التأثريية ألصحاب املصاحل ،وبالعودة إىل نظرية وكالة أصحاب املصاحل

كما أ�ا تشري إىل أن بقاء واستمرارية املؤسسة مرهون ليس فقط . مصاحل أصحاب املصاحل فيهابني املوازنة  االدارة

حيث أن بقائها واستمراريتها يتوقف  ،االستجابة ملصاحل أصحاب املصاحل اآلخرينبتعظيم ثروة املالك وإمنا أيضا ب

وتوسع طبيعة العالقة من  ،وهي بذلك تعيد صياغة النظرة ملسؤولية املؤسسة. على حصوهلا على دعمهم ورضاهم

  .شكل عامصاحل اآلخرين وا�تمع بجمرد تعظيم الربح لفائدة املسامهني إىل مراعاة احتياجات أصحاب امل

تركز على الكيفية اليت ميكن أن تقوم املؤسسة من خالهلا بتلبية  يف منظورها اإلداري نظرية أصحاب املصاحل

أن ) Ince(فمثال يرى  ،إثارييف منظورها املعياري على أنه  االدارةوتنظر لسلوك  ،احتياجات أصحاب املصاحل

وقد  ،)Altruistic(  على أنه سلوك إثاري االدارةسلوك  بشكل كبري إىل النظر إىلو متيل نظرية أصحاب املصاحل 

بالرضا من  لشعورأو بالرغبة ل ،برفاه اآلخرين أساسيهتمام بأن السلوك اإلثاري مدفوع بوجود إ ،أوضح الباحث

يف هذا السياق أوضح   ،دارةال تقر بالتوجه النفعي الذايت لالي وعلى ذلك فه * 3،اآلخرينخالل مساعدة 

)Shankman(، تنص على أمهية  ،فنظرية الوكالة ،أن هناك العديد من األفكار املهمة اليت يقدمها منظور الوكالة

تدرس اآلثار املرتتبة على  ،تنظر للمعلومات على أ�ا سلعة ،احلوافز والسلوك النفعي الذايت يف التفكري التنظيمي

ويضيف الباحث بأن هذه  .)Cooperative Relationship( تفضيالت املخاطر يف العالقات التشاركية

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 153. 

2
 ) Ibid,  p 155. 

3
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 57, 100. 

إال أنه وصف سلوك  يقر بوجوب االستجابة ألصحاب املصاحل طبقا لألمهية النسبية لصاحب املصلحة, وضمن دراسته ،من أنه الرغموعلى , )Ince(بأن  نرى)  *

مال وبشكل كبري للمنظور , )ince(وعلى ذلك ف , وتوصيف سلوك املؤسسة �ذا املفهوم جنده يف املنظور املعياري لنظرية أصحاب املصاحل, االدارة على أنه إثاري

  .وأخذ من املنظور اإلداري الكيفية اليت يتم من خالهلا إدارة إحتياجات أصحاب املصاحل يف املؤسسة, عياري يف تفسري سلوك االدارةامل
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بأنه و�ذه الطريقة ميكن تعزيز نظرية أصحاب  ،ويواصل ،األفكار جيب أن تدمج ضمن منظور أصحاب املصاحل

حىت تكون نظرية أصحاب املصاحل مقبولة بشكل واسع جيب أن "وخيتم . لتفسري الظواهر التنظيمية ةاملصاحل كأدا

ويف نفس السياق Formulation(." 1(والتقليل من تكاليف الوكالة يف بنائها  ،تتضمن مفاهيم التعاقدات املثلى

أن نظرية الوكالة تفضل مصاحل املسامهني على حساب مصاحل أصحاب املصاحل ، )Hill and Crombie(يرى 

ظيم منفعة لذلك تصبح اآلليات الرقابية والتحفيزية ضرورية لتع على أنه نفعي ذايت، االدارةلسلوك وتنظر  ،اآلخرين

حتياجات بتلبية إ االدارةبينما نظرية أصحاب املصاحل تشرح لنا الكيفية اليت ميكن أن تقوم من خالهلا  ،املالك

على الكيفية اليت ميكن أن تقوم من هتمامها وباقتصار إنظرية أصحاب املصاحل فوعليه  2.أصحاب املصاحل فيها

على أنه  االدارةوبعدم اعتبارها لسلوك  ،فيها يف منظورها اإلداري بتلبية احتياجات أصحاب املصاحل االدارةخالهلا 

فهي بذلك تغفل احلاجة لآلليات الرقابية والتحفيزية  ،يف منظورها املعياريقائم على التوجه النفعي الذايت 

سات اليت واالبتعاد عن املمار  ،اجتاه أصحاب املصاحل مسؤولة أكثرأن تكون حنو  االدارةواملصممة أصال للدفع ب

فهذه النظرية ال ميكن أن تقدم لنا تفسريا مرضيا ألثر اآلليات  ،وعلى ذلك ،ميكن أن ال تتوافق أو تضر مبصاحلهم

  3.يف التقارير السنوية للمؤسسة االفصاحالرقابية والتحفيزية على ممارسات 

ملؤسساتية لضمان حسن تؤكد على أمهية اهلياكل ا ،فنظرية وكالة أصحاب املصاحل ،وبالتوازي مع ما سبق

اليت  ميكن أن تكون موجهة خلدمة مصاحلها على حساب مصاحل  االدارةممارسات  ومراقبة ،تنفيذ التعاقدات

وقابال للمساءلة من  ،مسؤوال االدارةحيث تساعد هذه اهلياكل على جعل سلوك  ،أصحاب املصاحل يف املؤسسة

  .جند آليات احلوكمة ومن بني هذه اهلياكل ،خمتلف أصحاب املصاحل فيها

 ،ستنادا إىل التحليل السابقإ. البيئي للمؤسسات االفصاحدراستنا تتناول أثر ممارسة احلوكمة على 

، )Kock et al ،2011(خصوصا دراسة كل من، وباالرتكاز على الدراسات السابقة يف املوضوع 

)Aburaya ،2012(، )Tauringana and Chithambo ،2014(، ة وكالة أصحاب نرى بأن نظري

أصحاب املصاحل يف  خمتلفحتياجات ج بني منظور يأخذ بعني االعتبار إاملصاحل والقائمة على أساس الدم

تشكل لنا  ،االدارةالتحفيزية يف توجيه سلوك ومنظور يأخذ بعني االعتبار أمهية ودور اآلليات الرقابية و  ،املؤسسة

نظريا مالئما للربط بني ممارسة احلوكمة وإفصاح املؤسسات  اوإطار  البيئي، االفصاحيا قويا ملمارسات إطارا تفسري 

  .عن قضاياها البيئية

يعزز من سالمة مفهومنا  فهو ،البيئي االفصاحنظرنا السابقة حول  هذا املنظور يدعم وجهات أن نعتقد

املؤسسة  املنظورفي ظل هذا ف ،ه يدعم رؤيتنا لطبيعة املنافع اليت تعود على املؤسسةكما أن  .البيئي االفصاحملاهية 

والذي يتبلور يف شكل مجلة من املنافع اإلسرتاتيجية  ،حباجة إىل احلصول على دعم ورضا أصحاب املصاحل فيها

                                                           
1
 ) Neil A Shankman, Reframing the debate between agency and stakeholder theories of the firm, journal of 

business ethics, Vol 19, iss 4, 1999, p 332. 
2
 ) Chris Hill, Neil Crombie, (2010), op-cit, p 2. 

3
 ) Mohamed A. Omran, Ahmed M. El.Galfy, Theoretical perspectives on corporate disclosure : a critical 

evaluation and literature survey, Asian review of accounting, Vol 22, iss 3, 2014, p 277. 
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 االفصاحمن خالل  األمر الذي ميكن حتقيقه ،ها بالقضايا البيئيةلذا حتتاج املؤسسة إلبراز مدى اهتمام ،واملالية

احلاجة ملعرفة كيفية تعامل املنظور يؤكد على أن حتقق تلك املنافع مرتبط بوجود  من ناحية أخرى فهذا. البيئي

وهو  ،)أصحاب املصاحل(من اجلانب اآلخر والذي ميثله أصحاب املوارد يف املؤسسة  قضاياها البيئية املؤسسة مع

يضمن محاية مصاحلهم يف مبا  مساءلة املؤسسة وإمكانيةالقدرة  هميف منح البيئي االفصاحبذلك يؤكد على أمهية 

وبني تلك املنافع اليت يتوقع أن تعود على املؤسسة من جهة وتلبية تلك االهتمامات العائدة ألصحاب . املؤسسة

احلرية الكاملة ما يرتك  ،غياب التشريعات واملتطلبات القانونية امللزمة مشكلةتربز لنا  ،املصاحل واآلخذة يف النمو

النفعي الذايت وطبيعة املنفعة اليت يف ظل السلوك  ،والنوع الذي تريدعلومات باحلجم عن امل االفصاحلإلدارة يف 

فإننا  لذا ،وموقعها املتميز مقارنة جبميع أصحاب املصاحل اآلخرين والذي يدفع حنو صراع املصاحل االدارةتنشدها 

عن القضايا  االفصاححلوكمة و أن تكون هناك عالقة بني استخدام آليات اوباالرتكاز على هذا املنظور نتوقع 

ذلك أن هذا املنظور يؤكد على أمهية الدور الذي تلعبه  ،البيئية أو توصيل االهتمامات البيئية ألصحاب املصاحل

 للمساءلة أمام وأن تكون ممارسا�ا قابلة ،بأن تكون أكثر مسؤولية االدارةاآلليات الرقابية والتحفيزية يف الدفع ب

  .ومن بني هذه اآلليات كما هو معلوم وكما سنرى آليات احلوكمة ، فيهاخمتلف أصحاب املصاحل

وإىل  ،البيئي االفصاحوبالنظر إىل املنافع اليت ميكن أن تعود على املؤسسة من جراء قيامها بمما سبق، 

ايت وطبيعة ويف ظل السلوك النفعي الذ. األمهية املتزايدة اليت ميثلها ملختلف أصحاب املصاحل وا�تمع بشكل عام

. املتميز مقارنة جبميع أصحاب املصاحل اآلخرين والذي يدفع حنو صراع املصاحل وموقعها االدارةاملنفعة اليت تنشدها 

عن  االفصاحاحلرية يف والذي ترك لإلدارة  ،التشريعات واملتطلبات القانونية امللزمة أو ضعف ويف ظل غياب

حتسني مستوى  إىلا نتوقع أن يؤدي استخدام آليات حوكمة الشركات فإنن ،املعلومات باحلجم والنوع الذي تريد

واستمرارية  ومبا يضمن بقاء ،أمام خمتلف األطراف يف ا�تمع االدارةيعزز من امكانية مساءلة مبا  البيئي االفصاح

 ،االجتماعيةوالنهوض بالتنمية االقتصادية و  ،حدوث اال�يارات يف أسواق املال ومبا يساعد على منع ،املؤسسة

 .والوصول لتحقيق مفهوم التنمية املستدامة ،ة الطبيعية واالجتماعيةواحملافظة على البيئ
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 خالصة الفصل

  

حيث  ،البيئي االفصاحلتطرق إىل ماهية ا حيث مت  لالفصاحتناولنا يف هذا الفصل اإلطار النظري         

كمية أو غري    ،مالية أو غري مالية ،ةإختياريإلزامية أو (لومات مع"البيئي هو عبارة عن  االفصاحأن  استخلصنا

وهي تتعلق  ،يتم إتاحتها للجمهور من طرف املؤسسة من خالل أي وسيلة إعالمية) مدققة أو غري مدققة ،كمية

بيعة حيث تغلب عليه الط ،ا إىل اليومإختياريا وال يزال إختياريوأنه بدأ  ،"بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعية

البيئي يعد وسيلة  االفصاححيث استخلصنا بأن  ،البيئي االفصاحتطرقنا إىل منافع وأمهية وحمددات  كما .الطوعية

واليت  ،أصحاب املصاحل واملتمثلة يف ضمان بقاء واستمرارية املؤسسةملختلف فعالة يف اجتاه حتقيق املنفعة املنشودة 

البيئي ميثل دالة يف العديد  االفصاحكما استخلصنا بأن   ،املصاحل لتقاء ملصاحل مجيع مصاحل أصحابمتثل نقطة إ

  .تغلب عليه اليت حبكم الطبيعة الطوعية املرتبطة باملؤسسةمن العوامل 

  

حيث استخلصنا عدم وجود نظرية  ،البيئي االفصاحتطرقنا إىل خمتلف النظريات املفسرة ملمارسات كما 

النظريات  حيث أن ،وأن مجيعها تعاين من بعض أوجه القصور ،حثنيواحدة حتظى بالقبول العام من طرف البا

البيئي األخرى والغري موجهة  االفصاحتعجز عن تفسري ممارسات  ،)ونظرية اإلشارة ،نظرية الوكالة( االقتصادية

ونظرية  ،ةنظرية املشروعي( اجتماعيةيف حني وجدنا بأن النظريات السيو  ،لألطراف ذوو العالقة املالية مع املؤسسة

تلعبه اآلليات الرقابية والتحفيزية يف توجيه سلوك  أنتعجز عن تفسري الدور الذي ميكن  ،)أصحاب املصاحل

الدمج والذي تقوم على أساسه نظرية  ،ستخلصنا بأنالذي تقوم عليه الدراسة احلالية إوبالنظر إىل اهلدف . االدارة

أصحاب املصاحل يف  حتياجاتيأخذ بعني االعتبار إالذي  بني منظور أصحاب املصاحل ،وكالة أصحاب املصاحل

 ،االدارةتحفيزية يف توجيه سلوك ومنظور الوكالة الذي يأخذ بعني االعتبار أمهية ودور اآلليات الرقابية وال ،املؤسسة

ة وإفصاح وإطار نظريا مالئما للربط بني ممارسة احلوكم البيئي، االفصاحيا قويا ملمارسات شكل لنا إطارا تفسري ي

  .املؤسسات عن قضاياها البيئية



 

 

  

  

  

  

  فصل الثاينال

  العالقة بني ممارسة احلومكة و�فصاح الب�يئ



 العالقة بين ممارسة الحوكمة واالفصاح البيئي: الثانيالفصل  

 50 

  

  تمهيد

  

ها الذاتية ، وسعيها لتغليب وتعظيم مصاحلأصحاب املواردشبكة التعاقدات اليت تربطها ب يف االدارةمتوقع 

قيم الشفافية تشجيع  إىل ،ؤدي توظيفهاأصحاب املصاحل البحث عن آليات ي على حسا�م، يفرض على

وأزمات  هذه اآلليات خصوصا بعد األزمات املالية على صعوبة يف التعرف أي باحثولن جيد  .واملساءلة والعدالة

، وكون هذه املمارسة تيف خمنلف األدبيات حبوكمة الشركا عنهايعرب اليت عصفت بكثري من الدول، حيث  الثقة

 .البيئي االفصاحتنطوي على عالقة ذات داللة مع  أنواملساءلة والعدالة فمن املتوقع  تشجع على قيم الشفافية

معلوما�ا بني ممارسة احلوكمة وافصاح املؤسسات عن  للعالقة التأصيل النظريهذا الفصل سنعمل على  ويف وعليه

  :من خالل املباحث التالية البيئية

  ماهية حوكمة الشركات: المبجث األول

  البيئي االفصاحالعالقة بين ممارسة الحوكمة و :لثانيالمبحث ا

  البيئي االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على :المبحث الثالث
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  ماهية حوكمة الشركات :المبحث األول

  

يف هذا  سنعملقبل اخلوض يف دراسة العالقة بني ممارسة احلوكمة وافصاح املؤسسات عن معلوما�ا البيئية، 

 سنقومكما . مبا يتناسب وأهداف الدراسة احلالية للحوكمةوشامل  إىل مفهوم واضح الوصول املبحث على

   .وجتارب بيئات الدراسة فيما خيص حوكمة الشركات استعراض مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةب

  

  مفهوم حوكمة الشركات: المطلب األول

هي ترمجة  *وحوكمة الشركات ،وأتقنه لفساداحلوكمة لغة من حكم الشيء وأحكمه أي منعه من ا

 ،حماسبية(مبجاالت املصطلح هذا  رتباطوكنتيجة إل ،)Corporate Governance(للمصطلح االجنليزي 

فقد  ،)أصحاب املصاحل يف الداخل واخلارج( متعددة وأطراف..) ،سياسية ،اجتماعية ،إدارية ،اقتصادية ،مالية

لعالقة هذا املصطلح بتلك ا�االت  ،وجهة نظر واضع التعريف تآخذ ،صطلحتعددت التعاريف املقدمة هلذا امل

  .  وتلك األطراف

تتناول الطرق اليت يضمن �ا "  أ�احوكمة الشركات على  إىل ،)Shleifer and Vishny( ،ينظر

 االدارةعدم قيام و�ا يراقبون ويتأكدون من  ،موردي التمويل ألنفسهم أ�م سيحصلون على العائد من استثمارا�م

حسب  1."ستثمارها يف مشروعات خاسرة مبا حيقق هلم محاية أمواهلم من الضياع أو السرقة باختالس أمواهلم أو إ

ة أمواهلم والرقاب محاية حيث توفر هلم طرق لضمان ،فإن تركيز احلوكمة يكون حلماية مصاحل املسامهني هذه النظرة

  .ستثمارا�معلى حسن إستغالل إ

حيث األفراد املسيطرون على  ،مثل البيئة" كو�احوكمة الشركات على  إىل  ،)Richard(  ظروين  

 ،قدما بأداء املؤسسة مبا يصب يف مصلحة مجيع املسامهني باملضي) تسمح( ،املؤسسة يوفرون إدارة ذات جودة

إىل  موفقكمة بالبيئة هو تشبيه نرى بأن تشبيه احلو  2".أقلية أو أغلبية األسهم حيوز علىدون التمييز بني من  وهذا

كلما كانت احلوكمة سليمة كلما    ومنه ،فيهاحيث كلما صلحت البيئة صلح العيش ( ،حد ما من طرف الباحث

 قد عامالبيئة كمصطلح مصطلح  ننظر يف نفس الوقت إىلإال أننا  ،)سليمة 'اجليدة االدارةهنا 'خمرجا�ا  تكان

                                                           
احلاكمية , احلكيمة االدارة, الرشيدة االدارةك,  Corporate Governanceيف احلقيقة هناك العديد من املصطلحات األخرى اليت طرحت كرتمجة ل )  *

  .ا�ال األكادميي والبحثييف وشيوعا   لح حوكمة الشركات والذي مت اعتماده من طرف جممع اللغة العربية مبصر هو األكثر انتشاراطإال أن مص.....املؤسساتية
1
 ) Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, A survey of corporate governance, The journal of finance, vol l II N° 2, 

1997, p 737. 
2
 ) Mohammad E. Al-Wasmi, Corporate governance practice in the GCC : kuwait as case study, Phd thesis, 

brunel university, UK, 2011, p 13. 



 العالقة بين ممارسة الحوكمة واالفصاح البيئي: الثانيالفصل  

 52 

احلوكمة يف محاية مصاحل  دفهلحصره  يف تفاق هذا التعريف مع األولإ نشري إىلكما . يقبل أكثر من تأويل

  .املسامهني

نظام يهدف إىل توفري احلوافز لدى إدارة الشركة من أجل حتسني األداء "بأ�ا  ،)Mathiesen (يعرفها و 

 أمشل ن هذا التعريفنرى بأ 1".واخلطط التنظيمية واللوائح ،العقود: املايل هلا عن طريق توفري آلية للحوافز تشمل

حتسني  حمصورا يفاحلوكمة  هدف أنه أبقى غري ،يشري إىل احلوكمة كنظاممن التعريفني السابقني كونه  وأوضح

  .ومنه محاية مصاحل املسامهني األداء املايل للمؤسسة

تتعامل مع اآلليات "  كو�اعلى  إىل حوكمة الشركات  ،)John and Senbet( ينظر ،من جهة أخرى

ومثل ذلك جيعل  ،الرقابة على األطراف الداخلية للمؤسسة وإدار�ا ،ميارس من خالهلا أصحاب املصاحل اليت

 ،أ�ا من حيثيف تعريفه للحوكمة  )IIA( األمريكي معهد املدققني الداخليني نظرة يدعمها 2."مصاحلهم حممية

جل توفري إشراف على أمن  ،صاحلملستخدمة من ممثلي أصحاب املالعمليات اليت تتم من خالل اإلجراءات ا"

واحملافظة على قيم  ،والتأكيد على كفاية الضوابط إلجناز األهداف ،ومراقبة خماطر املؤسسة ،إدارة املخاطر

أن الذين يؤدون عمليات احلوكمة مسؤولون أمام أصحاب املصاحل يف  )بعني االعتبارمع األخذ ( ،املؤسسة

 اإلجراءاتفاحلوكمة هي جمموعة من اآلليات أو  للتعريفني السابقنيووفقا  3."ةالفعال االدارة للوصول إىلاملؤسسة 

بغية محاية  لوصول إىل إدارة أفضل ورقابة أمشللاملستخدمة من طرف أصحاب املصاحل مبا فيهم املسامهني 

يف ممارسة ومتكينهم من املساءلة إشراك أصحاب املصاحل يشري إىل أمهية  نيكما أن مضمون التعريف  .مصاحلهم

 تربط بني املؤسسة وأصحاب اليت التعاقدية نتاج للعالقات ما هي إاليف الواقع ممارسة احلوكمة  ذلك أن ،احلوكمة

  .املصاحل فيها

جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بني " على أ�ا، )Demirag et al(ويف نفس السياق يعرفها 

وذلك من خالل توجيه أعمال الشركة من أجل حتسني األداء  ،حلإدارة الشركات ومسامهيها وأصحاب املصا

والشفافية كركائز  االفصاح ،األداء وبشكل واضح إىل أمهية كل من ويشري هذا التعريف 4".والشفافية االفصاحو 

عاقدية فالعالقات الت ،يف العالقات التعاقدية اليت تربط بني املؤسسة وأصحاب املصاحل انظرا ملوقعه ،مهمة للحوكمة

  .املالئم يف ظل إطار من الشفافية التامة االفصاحتستهدف الوصول إىل األداء املتميز و 

                                                           
1
 ) Kashif Rachid, Sardar M. N. Islam, Corporate governance and firm value, econometric modelling and 

analysis of emerging and developed financial markets, international business and management, Vol 23, 2008, p 
12. 
2
 ) Kose John, Lemma W. Senbet, Corporate governance and board effectiveness, journal of banking and 

finance, Vol 22, iss4, 1998, p 372. 
3
 ) Dana R. Hermanson, Larry E. Rittenberg, chapter 2 : internal audit and organizational governance, The 

institute of internal auditors research foundation, USA, 2003, p  27. 
4
, ا�لة املصرية للدراسات التجارية, )دراسة ميدانية(في تفعيل حوكمة الشركات وأثره على تحسين جودة التقارير المالية  االفصاحدور , منال حامد فراج)  

  .135ص , 2010, 4ع , 34مج , جامعة املنصورة
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اليت  ،جمموعة اآلليات واإلجراءات والقوانني والنظم والقرارات"على أ�ا ) وشحاتة ،علي(يعرفها كما 

التميز يف األداء عن طريق تفعيل وبالتايل �دف إىل حتقيق اجلودة و  ،والعدالة ،والشفافية ،تضمن كل من االنضباط

تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أفضل منافع ممكنة 

 ،االنضباط( يربز أمهية احلوكمة يف حتقيق قيم ،التعريف 1".لكافة األطراف ذوي املصلحة وللمجتمع ككل

حتقيق اجلودة ( يؤدي إىل حتقق املنفعة املنشودة من قبل أصحاب املصاحلسواليت حتققها  ،)والعدالة ،والشفافية

توسيع هدف املؤسسة ليشمل توزيع املنافع على ا�تمع ككل، جيعل من عملها يف  نأكما  ،)والتميز يف األداء

عن  إفصاحهاوإىل جانب  ،حتسني أدائها البيئي واالجتماعي ،حتسني أدائها املايلإىل جانب تبين احلوكمة  ظل

لضمان حتقق القيم السابقة  ذلك متطلبا كون  ،أيضا عن قضاياها البيئية واالجتماعية االفصاح ،أمورها املالية

  .الذكر

ضمن  يندرج ،)Mathiesen (و ،)Shleifer and Vishny(، )Richard(أن تعريف كل من نرى 

النظرة اليت ترى بأن مسؤولية املؤسسة تنحصر يف محاية  وهي ،بالنظرة الضيقة لحوكمة الشركاتما يطلق عليه 

يف حني جند بأن تعريف   ،وهي ترتكز يف أطرها النظرية على نظرية الوكالة ،وتعظيم عوائدها املالية مصاحل مسامهيها

 ،علي(، )Demirag et al( ،معهد املدققني الداخليني األمريكي ،)John and Senbet(كل من 

وهي النظرة اليت ترى بأن مسؤولية املؤسسة  بالنظرة الواسعة لحوكمة الشركاتمن ما يعرف يندرج ض ،)وشحاتة

واالهتمام  ،أصحاب املصاحل اآلخرينمصاحل ال تنحصر فقط يف محاية مصاحل املسامهني وإمنا متتد لتشمل 

ظرية على نظرية أصحاب النوهي ترتكز يف أطرها  ،باجلوانب االجتماعية والبيئية إىل جانب اجلوانب االقتصادية

  .املصاحل

هي  ،ذات املسؤولية العامة للمؤسساتأن املهمة األوىل  ،)Rezaee( أشار ،ذكره ما سبق إضافة إىل

. واليت يتم حتقيقها من خالل هياكل حوكمة الشركات ،)Long term value( القيمة الطويلة األجل تسابإك

 Value(محاية القيمة و  ،)Value creation(خلق القيمة  ،شقنياملهمة  هلذه ،الباحث وحسب

protection(، فالرتكيز يكون على املسامهني من خالل تطوير  بخلق القيمةبأنه وفيما يتعلق  ،ويضيف الباحث

فالرتكيز يكون على املساءلة  بحماية القيمةوفيما يتعلق  ،أداء مستدام للوصول إىلاسرتاتيجيات طويلة األجل 

  2 .حلماية مصاحل كل من املسامهني وأصحاب املصاحل ،بةوالرقا االدارةفيما يتعلق ب

للنظرة الضيقة للحوكمة قد جيعل من ناتج ممارسة احلوكمة  مفهوم حوكمة الشركات وفقانرى بأن  ،وعليه

فيما مفهوم حوكمة الشركات وفقا للنظرة الواسعة يضيف وإىل جانب خلق  ،يتوقف على خلق القيمة للمؤسسة

ليس فقط خبلقها ن استمرارية املؤسسة مرهون أو  ،وعلى اعتبار أن املؤسسة وجدت لتستمر ،ية القيمةمحا ،القيمة

                                                           
1
دور " ورقة عمل مقدمة خالل ندوة قسم احملاسبة واملراجعة , تطوير دور الجامعات في إطار نشر ثقافة حوكمة المؤسسات, مد عبد الفتاححممد عبد الفتاح حم)  

  .90ص  ،2010نوفمرب  25يوم ، مصر, جامعة عني مشس, "اجلامعات يف نشر ثقافة احلوكمة ووضع آليات ملكافحة الفساد املايل واإلداري
2
 ) Kumudini Heenetigala, Corporate governance practices and firm performance of listed companies in Sri 

lanka, Phd thesis, Victoria university, Australia, 2011, p 18.  
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ملصاحل مجيع  لتقاءإوأن هذه االستمرارية وكما سبق وأشرنا هي متثل نقطة  ،احملافظة عليهاللقيمة وإمنا أيضا ب

كو�ا تعىن باحملافظة   ،ابية من النظرة الضيقةفإننا نرى بأن النظرة الواسعة أكثر إجي .أصحاب املصاحل يف املؤسسة

 ،يف ظل هذه النظرةممارسة احلوكمة ناتج  من جيعل وهو ما ،مبا يعين بقاء واستمرارية املؤسسة ،على القيمة

االقتصار عليها ألدى ذلك  واليت لو مت  بدل االقتصار على خلق القيمة ،إكساب املؤسسة القيمة الطويلة األجل

   .اء واستمرارية املؤسسةإىل �ديد بق

أبرز نظر  يف وجهة التطور الذي طرأهو  ،جيابية النظرة الواسعة حلوكمة الشركاتوجهة نظرنا إل يعزز منومما 

لسنة ) األبعاد املالية حلوكمة الشركات(يف تقريره الشهري ) Cadbury(عرف . تطوير ممارسة احلوكمةالقائمني على 

 ،مسؤولة عن حوكمة شركا�ا االدارةجمالس . م الذي تدار وتراقب به الشركاتالنظا"احلوكمة على أ�ا  1992

. للشركة وتوفري القيادات اليت حتقق هذه األهداف اإلسرتاتيجيةإن مسؤولية ا�لس تتضمن وضع األهداف . ...

تلتزم بالقوانني واللوائح  ارةاالدومراقبة إدارة العمل ورفع التقارير للمسامهني أثناء فرتة واليتهم للتأكد من أن جمالس 

 يف تقرير له مع البنك 1999عاد سنة ) Cadbury(إال أن ". وتعمل ملصلحة املسامهني أعضاء اجلمعية العامة

تقوم حوكمة الشركات باحلفاظ على التوازن " تعريفا آخر كالتايل  وأعطى ،)نظرة على حوكمة الشركات( الدويل

فاهلدف هو التقريب بني مصاحل األفراد .........عية وأهداف األفراد وا�تمعبني األهداف االقتصادية واالجتما

أن هدف احلوكمة هو إحداث توازن بني  ،)Cadbury( يبني ،يف التعريف الثاين 1".والشركات وا�تمع ككل

الجتماعية على أمهية تبين مفهوم املسؤولية ا مؤكدا يف نفس الوقت ،مصاحل أصحاب املصاحل وا�تمع بشكل عام

الذي  ،)Cadbury(يف وجهة نظر  جوهرياجذريا و ويعد هذا تغريا  .االقتصاديةإىل جانب االهتمام بالقضايا 

 من عديدالوقد جاء هذا التعريف بعد . اكتفى حبصر هدف احلوكمة يف محاية مصاحل املسامهني يف التعريف األول

كما   2،األزمة املالية اليت عصفت بدول جنوب شرق آسياواليت ولعل أبرزها  ،األزمات اليت حدثت يف التسعينات

يف نظرته ) Cadbury(أنه ومن منطلق أن الفساد هو نتاج احلوكمة الرديئة جاء توسع ) سوليفان(يرى 

 ،ال تعرب عن ممارسة جيدة للحوكمةالنظرة الضيقة حلوكمة الشركات قد  بأن القولووفقا لذلك ميكن  3،للحوكمة

  .إذا ما تعلق بالنظرة الواسعةفيما العكس صحيح 

بعني االعتبار  واليت تأخذ ،جتاه الدراسة احلاليةالنظرة الواسعة للحوكمة تتوافق واأن  يف إىل ما سبقضون

ميكن  ووفقا لذلك. دون االقتصار على مصاحل املسامهني فقط ،جتاه مجيع أصحاب املصاحل فيهامسؤولية املؤسسة إ

اليت تربط النظام الناتج عن العالقات التعاقدية " :أ�ا على ات ضمن الدراسة احلاليةحلوكمة الشرك اتعريف أن نعطي

البساطة  من حيث ،عن التعاريف السابقة يتميز تعريفنا ونرى بأن. "املؤسسة وأصحاب املصاحل فيها بني

  :واملرونة والقابلية للتكيف مع التغريات اليت حتدث مع الزمن فالتعريف ،والشمول

                                                           
1
منتدى حوكمة الشركات , الشركاتوحوكمة , وآداب المهنة, قيم ومبادئ, أدوات مكافحة الفساد, البوصلة األخالقية للشركات, سوليفان. جون د)  

  .www.ifc.orgمتوفر على املوقع االلكرتوين ملؤسسة التمويل الدويل . 10، 09ص , مؤسسة التمويل الدويل, بعالدليل السا -الدويل
2
 ) Magdi Iskander, Nadereh Chamlou, corporate governance : a framework for implementation-overview, the 

world bank group, USA, 2000, p 01. 
3
   .10ص , مرجع سابق, سوليفان. جون د)  
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والنظام  ،"نظامبال"عنها  بل يعرب ،آلياتإجراءات أو عمليات أو  مجموعةكاحلوكمة   ري إىليشال  - 

خمتلف بل ميتد ليشمل  ،محاية مصاحل املسامهني كما ال حيصر هدف احلوكمة يف  ،يشتمل على كل ما سبق

  .أصحاب املصاحل يف املؤسسة

وضع الضوابط وغريها من مفردات املمارسة بل أو الرقابة أو  االدارةال حيصر احلوكمة يف كو�ا معنية ب - 

اشتماله على مجيع املمارسات مبا يعنيه ذلك من  ،)ضمنية أو صرحية(العالقات التعاقدية  نتاجيشري إليها على أ�ا 

  .وبالتايل ابتعد عن التفصيل وجعل من مضمون التعريف متميزا باملرونة ،رية واملطلوبة لتحقيق بنود العقدالضرو 

وبالتايل فإن أي  ،بالعالقات التعاقدية للمؤسسة مع أصحاب املصاحل فيها ،ريف يربط احلوكمة كنظامالتع - 

صفة  مضمون التعريف ومنه إعطاء ،تغيري يف بنود أو طبيعة العالقات التعاقدية سيصاحبه تغيري يف النظام

  . الديناميكية ألي تغيريات قد حتدث مع الزمن

حىت يكون لنا  ،ملكونات هذا النظامفإن األمر يستدعي التطرق  ،حلوكمة كنظامشرنا إىل اأ وكون أننا ،هذا

 ،وإىل األدبيات اليت تناولت املوضوع ،وعليه وباالستناد إىل ما سبق ذكره ،وكمة الشركاتحل مفهوم واضح وسليم

  :فيمكننا تناول مفهوم حوكمة الشركات ضمن ما يلي

 الناجتة عن ،خالقيةواأل ،جتماعيةاال ،اليةامل ،قتصاديةاال ،يةالقانون المتطلباتهي  :مدخالت النظام-1

   .لبنود العقدطبقا  لإلدارة تفويض السلطةو  ،منح املوارد للمؤسسة

أطراف  عليهاويشرف  ،أو تشغيل تلك البنود ،معاجلة تلك املتطلبات واملقصود �ا: المعالجةعملية -2

اهليئات واملنظمات  ،كاألسواق املالية  أطراف خارجيةو ،ة الداخليةاملراجع ،ا�لسجلان  ،االدارةكمجلس   داخلية

  .وإدارة المخاطر ،الرقابة ،السلوك األخالقيعلى  وترتكز هذه العملية ،اخلارجيةاملراجعة  ،احلكومية واملهنية

 ،مقرضني ،من مسامهني ،تتمثل يف محاية مصاحل أصحاب املصاحل يف املؤسسة: مخرجات النظام- 3

  .والشفافية االفصاح ،العدالة المساءلة، ،االنضباط يف إطار من ،وا�تمع ككل ،عمال ،مستهلكني

  

  أهمية حوكمة الشركات: الثانيالمطلب 

مت اإلشارة إىل  ،خبصوص تأسيس أساليب حوكمة الشركات ،)مركز املشروعات الدولية اخلاصة(يف دراسة 

ات واالقتصاد بشكل عام على جذب االستثمارات ودعم تساعد املؤسس ،أن املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات

  1 :من خالل عدة طرق وأساليب كما يلي ،األداء االقتصادي والقدرة على املنافسة على املدى الطويل

                                                           
1
  .07ص , 2002, واشنطن, مركز املشروعات الدولية اخلاصة, دليل تأسيس حوكمة الشركات في االقتصادات النامية والصاعدة والمتحولة)  
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 ويف مجيع واملشرتيات من خالل التأكيد على الشفافية يف عمليات وإجراءات احملاسبة واملراجعةف - 

ذلك أن الفساد يؤدي إىل (ن شن اهلجوم على أحد طريف عالقة الفساد ميك ،عمليات املؤسسةمعامالت و 

  ).وتآكل قدرا�ا التنافسية ومنه انصراف املستثمرين عنها ،استنزاف موارد املؤسسة

 االدارةتؤدي إىل حتسني إدارة املؤسسة ومساعدة املديرين وجملس  ،إجراءات ممارسة حوكمة الشركات - 

ن يتم وأ ،أسس سليمةة للمؤسسة وضمان اختاذ قرارات الدمج أو االستحواذ على على تطوير اسرتاتيجية سليم

حتسني كفاءة أداء و  ،مما يساعد على جذب االستثمارات بشروط جيدة ،حتديد املكافآت على أساس األداء

  .املؤسسات

ام اجليد حلوكمة من املمكن أن يساعد النظ ،بتبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملقرضني - 

عظم مؤسسا�ا يف ملالشركات على منع حدوث األزمات املصرفية حىت يف الدول اليت ال يوجد تعامل نشط 

  .األسواق املالية

تفتح  ،محاية حقوق األقلية من محلة األسهم االدارةتشري البحوث احلديثة إىل أن الدول اليت تطبق فيها  - 

فإنه ينتهي �ا  ،أما الدول ذات األنظمة الضعيفة ،ال ذات السيولة األكربأمامها أبواب عدد أكرب من أسواق امل

ملكية املؤسسات تكون  ةأي أن قاعد ،األمر إىل خضوع معظم مؤسسا�ا لسيطرة عدد قليل من املستثمرين

  .ضيقة

أن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة اجلمهور يف صحة عمليات اخلصخصة، ويساعد على ضمان  - 

  .على إستثمارا�ا، األمر الذي يؤدي إىل مزيد من فرص العمل والتنمية االقتصادية العوائدفضل أللدولة حتقيق ا

إىل أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعد أحد الوسائل املهمة للحد من موجات  ،)ندا( ،توصلت دراسةو 

حقوق األطراف األخرى ذات واحلد من تضارب املصاحل وضمان حقوق املسامهني و  ،الفساد يف جمال األعمال

 1.الصلة باملؤسسة

 ،والتخصيص األمثل للموارد ،اجليدة االدارةأن توفر احلوكمة اجليدة يؤدي إىل حتقق إىل  ،)Keong( أشارو 

   2.مبا ينعكس باإلجياب على قيمة أسهم املؤسسة ،وتعزيز األداء

الستخدام الكفء للموارد على عزز من ات ،احلوكمة اجليدة بأن ،)Gregory and Simms( كما أوضح

 ،على كسب ثقة املستثمرين واملقرضني احملليني واألجانب تساعد املؤسساتو . مستوى املؤسسة واالقتصاد ككل

استجابة املؤسسة ملطالب ا�تمع  تساهم يف زيادةو . نخفضة التكلفةمن احلصول على رؤوس األموال م مبا ميكنها

                                                           
جملة مركز صاحل عبد اهللا لالقتصاد االسالمي , جهة الفساد المالي رؤية محاسبيةحوكمة الشركات ومدى أهمية دورها في موا, رجب أمحد حممد حممد ندا)  1

  .353ص  ،2008 ,36العدد , جبامعة األزهر
2
 ) Mohammad Ahid Ghabayen, Board charcteristics and firm performance : case of saudi arabia, international 

journal of accounting and financial reporting, vol 2, n° 2, 2012, p 170. 



 العالقة بين ممارسة الحوكمة واالفصاح البيئي: الثانيالفصل  

 57 

حيث جتعل من الصعب  ،وتدعم اجلهود املبذولة يف حماربة الفساد .ملدى الطويلمبا يؤدي إىل حتسني األداء على ا

   1.على املمارسات الفاسدة أن تتطور أو ترتسخ يف املؤسسة

 أصحابطرف من  لكلأمهية التطبيق اجليد حلوكمة الشركات ، )Monks and Minow( بنيو  ،هذا

  2:فيما يلي املصاحل

 ،نامية ،مستدامة ،منتجة ،وأن استثمارا�م ،مان أن حقوقهم حمميةميكنهم من ض: بالنسبة للمستثمرين

مبا يعزز من  ،وتطبيق قواعد الكفاءة ،والعدالة ،واحلصول على الشفافية ،كما ميكنهم من حتقيق املساءلة  ،ومرحبة

وازنات الذي هذا ومتكن احلوكمة من خلق نظام الضوابط وامل. الثقة والشعور باألمان يف ممارسة األعمال التجارية

فإن املؤسسات ذات العوائد  ،ومبا أن احلوكمة تعزز من األداء. يراعي مصاحل أصحاب املصاحل مبا فيهم املسامهني

كما أ�ا متكنهم من جعل أصوا�م مسموعة . األفضل تكون أقل ميال الرتكاب خمالفات ضد مصلحة املسامهني

  .احلهم على املدى الطويلمبا يؤدي إىل محاية وتنمية مص االدارةلدى جملس 

والرتكيز على اجلوانب الرقابية  ،التطبيق اجليد للحوكمة يتطلب إتباع طرق وأساليب حديثة ،بالنسبة لإلدارة

من القيام  االدارةهذا ميكن  ،مبا يعنيه ذلك من ضبط لسلوك القائمني على تلك العملية ،يف العملية اإلدارية

يعزز من إنتاجية ورحبية و . ع بالتوافق مع القوانني السارية والقيم ا�تمعية السائدةبواجبا�ا اجتاه املؤسسة وا�تم

حبيث يوفر هلا  ،ويضفي عليها املصداقية ويكسبها السمعة اجليدة ،وجيعل منها قادرة على البقاء واملنافسة ،املؤسسة

   .مبادئ توجيهية تكون مبثابة مرجع يضمن وجود مؤسسة كفأة وفعالة ومستدامة

ومتكنهم من إعالة أنفسهم  ،تكسبهم القدرة الشرائية ،خيلق فرص للعمل تكون دائمة وآمنة :للعمال

واحلصول على الرعاية  ،والتأمني على معاشهم يف املستقبل ،ومن تسديد خمتلف الرسوم املفروضة عليهم ،وعائال�م

دي إىل تنمية وتنشيط سوق السلع هذا بدوره يؤ  ،والتمكن من استثمار بعض من عوائدهم ،الصحية اجليدة

وهو ما  ،كما أن التطبيق اجليد للحوكمة يضمن أن أعمال املؤسسة يف منو مستمر. ومنه خلق الثروة ،واخلدمات

  . يعين خلق فرص ومناصب عمل يف املستقبل

 يضمن هلم التطبيق اجليد للحوكمة احلصول على منتجات ذات جودة عالية وبأقل ،بالنسبة للمستهلكين

كما يضمن بأن املؤسسة ستقوم بتوفري السلع واخلدمات بالقدر ويف الوقت الذي يكون فيه احتياج   ،سعر ممكن

  .هلا

 ،ويعزز من االستخدام الكفء والفعال للموارد يف إطار من املسؤولية ،تعزيز االنتاجية يضمن :للحكومة

كما   ،السريع جلميع الضرائب املستحقةيل التحصو  ،غ الشفاف من خالل نظام احملاسبةواإلبال االفصاح حيققو 

                                                           
1
 ) Holly J. Gregory, Marsha E. Simms, corporate governance : what it is and why it matters, 9th international 

anti-corruption conference, durban, South Africa,  10-15 october1999, p 04. 
2
 ) Collins Mulenga Chabuka, Corporate governance best practice a case study of copperbelt privately owned 

mining establishments, master thesis, the copperbelt university, Zambia, 2008, p 11. 
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على توزيع املوارد جيعل من عملية و  ،عملية خلق الثروة ويسهل من ،االستثمارات األجنبيةتشجيع  يضمن

  . املواطنني أكثر عدالة

مبا حيقق  وتلبية االحتياجات واملتطلبات األساسية ،حتسني مستوى املعيشةميكنهم من  ،بالنسبة للمجتمع

يتم استخدامه مبا يؤدي  ،ضمان أن الرتخيص املمنوح للمؤسسة من أجل ممارسة نشاطهاو  ،الكرمي للجميعالعيش 

حتسني من  ميكنهمكما   ،بة ومسؤولية اجتاه مصاحل ا�تمعحبيث تكون هناك استجا ،إىل إضافة قيمة للمجتمع

مطالبة ما يصبح ا�تمع قادرا على ك  .وفتح آفاق لكل مواطن للمشاركة يف املشاريع املستدامة ،نوعية احلياة

أن املوارد اليت منحها وضمان  .والتمكن من حماسبتها على وعودها ،والشفافية واملسؤولية ،بالعدالة املؤسسات

  .بكفاءة وفعالية يتم استخدامها ا�تمع للمؤسسة

سؤولية مبختلف يف دفع املؤسسة حنو التحلي باملأن أمهية احلوكمة تكمن ب نرى ،تأسيسا على ما سبق

     :فهي ،شكاهلاأ

  :تدفع حنو حيث ،المؤسسة مسؤولة اقتصادياتضمن أن تكون  - 1

  .ويولد األرباح املطلوبة ،الذي يعظم من قيمة املؤسسة ،اهتمام املؤسسة باألداء - 

  .االهتمام خبلق ميزة تنافسية للمؤسسة عن باقي املؤسسات األخرى واحملافظة عليها- 

  .واإلنتاجية ،والتشغيلية ،وى عايل من الكفاءة التسيرييةالوصول إىل مست - 

  :تدفع حنو حيث ،المؤسسة مسؤولة اجتماعياتضمن أن تكون  - 2

 ،مبا يؤدي إىل خلق املنافع الالزمة إلشباع خمتلف احلاجات ،الكفاءة يف استغالل املوارد مبختلف أشكاهلا- 

  .وعلى أسس سليمة ،سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية

حبيث ال  ،حبيث يتم مراعاة مصاحل مجيع أصحاب املصاحل يف املؤسسة ،العدالة يف ختصيص املنافع - 

  .تتحقق منافع لطرف على حساب طرف آخر

  . حبيث ال يرتتب على أنشطة املؤسسة آثار سلبية على البيئة الطبيعية ،مراعاة البعد البيئي - 

  :تدفع حنو حيث ،قيةباالعتبارات األخالالمؤسسة تضمن أن تتحلى  - 3

على التعامل بشفافية  وحتث ،تكرس مبادئ العدالة واألمانةحبيث  ،أن يكون سلوك املؤسسة أخالقيا - 

  .وأصحاب املصاحل فيها االدارةفيما بني  ،وتؤكد على نزاهة املعامالت ،ومبسؤولية

 إىل تلبيةأي الوصول  ،تدامةتحقيق مفهوم التنمية المستساعد على  أن جنمل أمهية احلوكمة يف أ�اوميكن 

فقد تبني لنا .  حتياجا�اقدرة األجيال القادمة على تلبية إحتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بإ

يف إطار من  ،املتطلبات االجتماعية والبيئية مراعاةمع  ،م األداء االقتصادي للمؤسسةيتعظ تدفع حنو بأن احلوكمة
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 Sart(وضعته  ذيمع مفهوم التنمية املستدامة وال تامبشكل  موهو ما ينسج ،قيةالقيم واملبادئ األخال

Cogiterra(، أي التنمية اليت حترتم املوارد  ،بني التنمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية أ�ا التنمية اليت توفق

دون نسيان اهلدف االجتماعي  ،وتضمن الناحية االقتصادية ،الطبيعية والنظم البيئية وتدعم احلياة على األرض

  1.والبحث عن العدالة ،والبطالة ،والذي يتجلى مبكافحة الفقر

  

  ، وتجارب بيئات الدراسةمبادئ حوكمة الشركات: الثالثالمطلب 

بالنظر لألمهية املتزايدة حلوكمة الشركات، قامت جمموعة من اهليئات  :مبادئ حوكمة الشركات-1

والدولية، بتناول هذا املفهوم بالدراسة والتحليل، ووضع املعايري الضرورية لتطبيقه، واملنظمات واجلهات اإلقليمية 

وتوفري املبادئ اليت يراد هلا أن تكون املرجع األساس لواضعي السياسات من أجل تقييم وحتسني اإلطار القانوين 

ات جند منظمة التعاون لعل من أبرز هذه املنظمات أو اجله. واملؤسسي والتنظيمي اخلاص حبوكمة الشركات

ومما ال شك فيه . ، البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، بنك التسويات الدولية)OCDE(االقتصادي والتنمية 

حيث أصدرت هذه ). OCDE(أن أكثر األعمال اليت لقيت إنتشارا واسعا وحضيت بقبول أكثر هي أعمال 

  . عاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتما أطلقت عليه مببادئ منظمة الت 2004،2األخرية سنة 

، أن املبادئ قد بنيت على نطاق واسع من املشاورات، حيث توسعت املشاورات )OCDE(وأوضحت 

لتضم إىل جانب خربة الدول األعضاء يف املنظمة، خربة بلدان أخرى من خارج املنظمة وخرباء من خمتلف أحناء 

ن احتادات ونقابات وقطاعات أعمال، وواضعي املعايري الدولية، وبينت أن العامل، واألطراف ذات املصلحة م

، مع حضور البنك الدويل، )OCDE(املشاورات جرت حتت إشراف ا�موعة القيادية حلوكمة الشركات يف 

األوراق  صندوق النقد الدويل، بنك التسويات الدولية، منتدى االستقرار املايل، جلنة بازل، املنظمة الدولية ملشريف

قد ) IOSCO(، إىل أن املنظمة العاملية ملشريف األوراق املالية )أبو العطا(ويشري  3.كمراقبني) IOSCO(املالية 

أكدت على أمهية انتهاج هذه املبادئ، ملا هلا من أمهية يف احلفاظ على سالمة أسواق املال واستقرار 

قد نالت موافقة منتدى االستقرار املالية باعتبارها إىل أن هذه املبادئ ) OCDE(كما أشارت   4.االقتصاديات

أحد املعايري اإلثين عشر الرئيسية للنظم املالية السليمة، وأ�ا أصبحت تشكل األساس لعنصر حوكمة الشركات يف 

، إىل أنه )نستور(كما يشري   5).ROSC(تقارير البنك الدويل، صندوق النقد الدويل عن مراعاة املعايري والقواعد 

                                                           
  .2009, دمشق, 1ع , 25 مج, جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية, التخطيط من أجل التنمية المستدامة, سليمان مهنا, ريدة ديب)  1
2
وهي النسخة املعمول �ا حاليا من طرف , 2004إىل أ�ا قامت بتعديلها وإصدار نسخة أحدث سنة , 1999قامت املنظمة بإصدار املبادئ ألول مرة سنة )  

  . املنظمة
3
  .03ص , 2004, باريس, خلاصةمركز املشروعات الدولية ا, مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  

4
اململكة , جامعة امللك سعود, رسالة ماجستري, مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي, صاحل إبن إبراهيم الشعالن)  

  .39ص , 2008, العربية السعودية
5
  .03ص , مرجع سابق ،)2004(، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  
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منذ املوافقة على هذه املبادئ أصبحت تستخدم كنقطة مرجعية يف عديد من املبادرات اخلاصة باملستثمرين لوضع و 

اإلرشادات مثل دليل الشبكة الدولية حلوكمة الشركات، وكذا اإلرشادات اخلاصة ببعض من أضخم املؤسسات 

عية املعلمني للتأمني والتقسيط، صندوق أسهم االستثمارية مثل نظام معاشات املوظفني العموميني بكاليفورنيا، مج

، إىل أن كل ما صدر )الشمري(وقد خلص  1.التقاعد بالو م أ، وشركة هرمس إلدارة األصول باململكة املتحدة

   OCDE.(2(من مبادئ وقواعد ومعايري حوكمة الشركات يف الدول العربية، هو تأكيد على نفس مبادئ 

مربرا قويا لالقتصار ضمن هذه الدراسة ويف عرضنا ملبادئ حوكمة الشركات  ، فإننا جندإىل ما سبقبالنظر 

ارتكزنا يف ذلك على معيارين أساسيني مها مدى القبول واالنتشار، ونرى بأن  حيث، )OCDE(على مبادئ 

يها هذه هناك معيارا آخر قد يدعم موقفنا بشكل أكرب وهو الفلسفة املفاهيمية أو املقاربة النظرية اليت بنيت عل

أن املبادئ تركز على مشاكل احلوكمة اليت تنشأ نتيجة انفصال امللكية عن ) OCDE(املبادئ، حيث بينت 

االدارة، مربزة يف نفس الوقت عدم االقتصار على العالقة بني املسامهني واالدارة، وإمنا التوسع إىل األطراف 

ات األخرى واليت هلا عالقة بعمليات اختاذ القرار، األخرى، كما أ�ا أكدت على األخذ بعني االعتبار املوضوع

يف بنائها ) OCDE(نرى بأن هذا التوجه من طرف  3.مثل االهتمامات البيئية، أو األخالقية، أو املضادة للفساد

للمبادئ يتناسب، وتوجه الدراسة احلالية من حيث نظر�ا ملسؤولية املؤسسة، كما يتناسب وموضوع الدراسة ككل 

حلوكمة الشركات ) OCDE(يضاف إىل ما سبق، أن مفهوم . عىن باالفصاح عن القضايا البيئية للمؤسسةوالذي ي

جمموعة من العالقات بني إدارة الشركة، وجملس إدار�ا، ومحلة األسهم �ا، وجمموعة أصحاب املصاحل "على أ�ا 

وعموما تتمثل . ري مع مفهومنا للحوكمةوالذي بنيت على أساسه املبادئ، يتوافق هو اآلخر وإىل حد كب". األخرى

   4:هذه املبادئ يف

  ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات، : املبدأ األول  

  حقوق املسامهني، : املبدأ الثاين

 املعاملة املتساوية للمسامهني،: املبدأ الثالث

  دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات : املبدأ الرابع 

  االفصاح والشفافية،  :املبدأ اخلامس

  مسؤوليات جملس االدارة، : املبدأ السادس

                                                           
1
, 2003,واشنطن, دولية اخلاصةمركز املشروعات ال,شركات يف القرن احلادي والعشرينحوكمة ال,التقارب الدولي في مجال حوكمة الشركات, ستيلبون نستور)  

  .44ص 
2
جامعة , رسالة دكتوراه, لمساهمة بالمملكة العربية السعوديةنموذج رقابي مقترح لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات ا, عيد بن حامد معيوف الشمري)  

  .32ص , 2011, سوريا, دمشق
3
  .06ص , مرجع سابق ،)2004( ,مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  

4
  .09ص , نفس املرجع)  
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نرى بأن توافر هذه املبادئ جاء، حلماية مصاحل أصحاب املصاحل، فهذه املبادئ تؤكد على ضرورة أن 

، وأن تضمن هلم )مسؤوليات جملس االدارة(تتحمل االدارة مسؤوليا�ا وتتخذ القرارات اليت تصب يف مصلحتهم 

االفصاح (، وأن ال تضللهم )حقوق املسامهني، املعاملة املتساوية بينهم، ودور أصحاب املصاحل(حقوقهم 

، وبعبارة أخرى، فضمان، حقوق املسامهني واملعاملة املتساوية بينهم، وحقوق أصحاب املصاحل )والشفافية

هو تنفيذي إداري، يؤدي وإشراكهم يف املؤسسة، مع وجود فصل يف السلطات بني ما هو إشرايف رقايب وبني ما 

إىل خلق إطار فعال يرتكز على الشفافية واملساءلة والعدالة، مبا حيقق احلماية ملصاحل مجيع األطراف املرتبطة 

يف البيئة احمليطة باملؤسسة، وحتقق ما سبق يعرب عن /مهيئا له، مع/ وكل ما سبق جيب أن يكون متوافقا. باملؤسسة

  .كاتاملمارسة اجليدة حلوكمة الشر 

، )عبد احلميد(وحىت نعطي البيئة احمليطة حقها، كون أن فعالية اإلطار تتوقف عليها أيضا، نستدل مبا ذكره 

من أن وجود إطار متكامل وفعال للحوكمة يف أي دولة يعتمد على مدى توفر جمموعة كاملة من األطر املؤسسية 

صريف كفء، وجود أسواق تنافسية، نظم ضريبية والتشريعية، واليت من أمهها، إطار قانوين متكامل، قطاع م

     1.واضحة، نظام ضرييب مستقل

توفري منوذج واحدة لظروف خمتلفة، فقد تركت احلرية لواضعي السياسات أو املشرعني  وبالنظر إىل صعوبة

على أن املبادئ ليست  )OCDE(لتكييف ما جاءت به هذه املبادئ مع خصوصيات أوطا�م، فقد أكدت 

وال �دف إىل تقدمي وصفات جاهزة للمشرع الوطين، مبينة أن الغرض منها هو أن تكون نقطة مرجعية ملزمة 

ميكن لواضعي السياسات استخدامها عند قيامهم بوضع وإختبار أطر حوكمة الشركات اليت تعكس ظروفهم 

  2.االقتصادية واالجتماعية والقانونية والثقافية اخلاصة �م

صيغت بطريقة روعي فيها الشمول واملرونة، إال أن ما يعاب عليها، هو أقد سابقة الأن املبادئ ونعتقد 

تركيزها على اجلوانب االقتصادية واملالية، يف مقابل عدم اهتمامها بالشكل الكايف باجلوانب البيئية واالجتماعية، 

أمهية هذه املبادئ، ومدى  حيث كان االهتمام �ا ضمنيا أكثر منه صرحيا، غري أن ذلك وحسب رأينا ال يقلل من

إسهامها بشكل واسع يف نشر مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية، من منطلق أن محاية حقوق أصحاب املصاحل 

  .تستدعي وبدون شك األخذ بعني االعتبار لالهتمامات البيئية واالجتماعية

خالل اجلهود املبذولة حنو دعم سنتطرق إىل جتربة كل من فرنسا واجلزائر من : تجارب بيئات الدراسة-2

  .حوكمة الشركات

نني الصادرة واليت رير والقوااتتمثل التجربة الفرنسية باألساس يف جمموعة من التق تجربة فرنسا،-أ

  .ة يف البيئة الفرنسيةمممارسات احلوكاستهدفت تأطري، إرساء وحتسني 

                                                           
1
ص  ،2002جملة البحوث التجارية املعاصرة، جامعة جنوب الوادي، مصر،  ,كات المصريةالحوكمة والتقارير المالية المنشورة للشر , أمحد أشرف عبد احلميد)  

231.   
2
  .07ص , مرجع سابق ،)2004(، ادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتمبادئ منظمة التعاون االقتص)  
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حىت أن البعض فرنسا حبوكمة الشركات، يف ي يؤرخ هذا التقرير لبداية االهتمام الفعل): Vienot 1(تقرير 

جملس (حتت عنوان  1995صدر التقرير يف جويلية يشري إليه على أنه شهادة ميالد حوكمة الشركات يف فرنسا، 

 اليت كلفت اللجنةوهذا نسبة إىل رئيس ) Vienot 1(اشتهر حتت مسمى تقرير و ) اإلدارة للمؤسسات املقيدة

تشكلت اللجنة باتفاق بني كل من ا�لس الوطين ألرباب العمل الفرنسي . )Marc Vienot(بإعداده السيد 

واجلمعية الفرنسية للمؤسسات اخلاصة، وعهد إليها مبهمة دراسة املشاكل األساسية ذات العالقة برتكيبة، 

 أمتت اللجنة عملها مبجموعة من. صالحيات، وأساليب عمل جمالس اإلدارة للمؤسسات املقيدة بالبورصة

وميكن ذكر  1.التوصيات واليت رأت بأ�ا ضرورية لتعزيز ثقة األشخاص يف املؤسسات اليت يرغبون باالستثمار فيها

  2:أهم التوصيات اليت خرجت �ا اللجنة فيما يلي

  .وجوب أن يضم كل جملس إدارة عددا ال يقل عن عضوين من املديرين املستقلني- 

عات تضم عضوا مستقال واحدا على األقل ورئيس جملس وجوب أن حيتوي كل جملس على جلنة تشري- 

  .املؤسسة

  .على املؤسسة أن تفصح كل سنة عن كيفية تنظيمها الختاذ القرارات- 

وجوب أن يكون لكل جملس إدارة جلان مراجعة ومكافآت تتكون من ثالث مديرين على األقل مع - 

عدد االجتماعات اليت تعقدها كل جلنة  ضرورة أن يكون أحدهم مستقال، مع وجوب أن يشري كل جملس إىل

  .سنويا

  .عدم جواز عمل كل من املديرين التنفيذيني ومديري إدارات املوظفني يف جلنة التدقيق وجلنة املكافآت- 

  .وجوب أن ميتلك املديرون عددا معقوال ومناسبا من أسهم مؤسسا�م- 

  .ضافة إىل جملس مؤسستهنضمام املدير التنفيذي إىل أكثر من مخس جمالس إعدم جواز إ- 

وجوب نشر املعلومات العامة خبصوص العمليات املتعلقة برؤوس أموال املؤسسة حىت عندما ال يفرض - 

  .القانون ذلك حتقيقا للشفافية

وجوب أن يوفر كل جملس للمسامهني الرتتيبات والتنظيمات اليت ختوهلم مساءلة ا�لس بصفة دورية على - 

  .مالءمة األعمال عدم

يالحظ على التوصيات اليت جاء �ا التقرير هو كو�ا عامة ومل تتطلب الكثري من التعديالت يف  ما

  .)Vienot 2(ممارسات التسيري للمؤسسات الفرنسية، هذا بدوره أدى إىل صدور تقرير  

                                                           
1
 ) Le conseil d’administration des societes cotees, Rapoort du groupe de travail : Association francaise des 

entreprises privees et Conseil national du patronat francais, France,  juillet 1995, p 5. 
2
، أطروحة دكتوراه، جامعة - دراسة نظرية تطبيقية –نحو إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدولية عمر علي عبد الصمد، )  

  .57، ص 2013، 3ر اجلزائ
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سنوات من صدور التقرير األول، وهذا برئاسة نفس  4صدر هذا التقرير بعد ): Vienot 2(تقرير 

تقرير اللجنة (حتت عنوان  1999صدر التقرير يف جويلية لكن بفريق عمل مغاير،  )Marc Vienot(الشخص 

وميكن إمجال وتتناول توصياته حوكمة الشركات بشكل أكثر تعمقا من التقرير األول،  ،)حول حوكمة الشركات

  1:التوصيات اليت جاء �ا التقرير ضمن ما يلي

رئيس تيار الصيغة اليت تريد فيما يتعلق بالفصل أو اجلمع بني منصيب يكون للمؤسسات احلرية يف اخ أن - 

اذ هذا القرار على ضوء خصوصيات أو ن يفضل صيغة على أخرى، وأن يتم إختا�لس واملدير العام، دون أ

  .مصاحل كل مؤسسة

صى ويف نفس ضرورة نشر املعلومات اخلاصة باملكافآت الفردية للمديرين، غري أنه أو بالتقرير ال يقر  - 

السياق أن على املؤسسات املقيدة يف البورصة أن توفر معلومات مفصلة للمسامهني تتعلق بسياسة حتديد 

املكافآت والتكلفة االمجالية لإلدارة العامة للمجموعة، كما أوصى التقرير بضرورة ختصيص فصل خاص ضمن 

  .التقرير السنوي يتم ضمنه االفصاح عن هذه املعلومات

ى املؤسسات اليت توفر خيارات االكتتاب أو شراء األسهم ختصيص فصل خاص ضمن التقرير عل أن - 

  .السنوي بغرض توضيح سياستها فيما يتعلق �ذه اخليارات للمستفيدين ولفريق اإلدارة العامة

وعدد األسهم  ن يتم االفصاح عن سريهم الذاتية،وأسنوات،  4ال تتجاوز مدة عضوية املديرين فرتة  أن- 

  .س املال املؤسسة ضمن التقرير السنوي وضمن إشعار االستدعاء املوجه للمسامهنياليت حيوزو�ا يف رأ

ميكن أن تؤثر  أو فريق عمله املدير يعد مستقال عندما ال تكون له أي عالقة من أي نوع مع املؤسسة أن- 

عضاء جملس اإلدارة، وجلنة املراجعة، على حريته يف إختاذ القرار، كما أوصى التقرير بأن يكون على األقل ثلث أ

أما فيما يتعلق بلجنة املكافآت، وجلنة اخليارات فأوصى التقرير بأن . وجلنة الرتشيحات من األعضاء املستقلني

يكون أغلبية األعضاء من املستقلني، كما مل يغفل التقرير ضرورة أن يتم االفصاح عن هؤالء األعضاء وبشكل 

  .نوية للمؤسسةفردي ضمن التقارير الس

 مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ يتم نشر احلسابات السنوية املوحدة املؤقتة، واحلسابات النهائية، يف أن- 

  .قفال احلساباتإ

 La loi des nouvelles régulations:(قانون التنظيمات االقتصادية الجديدة

économiques(،  يشار إليه إختصارا و ، 2001ماي  15الصادر يف)loi NRE (، للتعريف  وهو حامل

وقد جاء يف جزء منه مكرسا لعدد من التوصيات ) loi N°2001-420 DU 15/05/2001(  التشريعي

                                                           
1
 ) Li Li, L’offre d’information volontaire par internet des entreprises francaises, Thèse pour l’obtention du 

titre de docteur en sciences de gestion, Universite Paris Est, Farnce, 2011, p 28. 



 العالقة بين ممارسة الحوكمة واالفصاح البيئي: الثانيالفصل  

 64 

ماحنا إياها صفة االلزامية، على عكس الطواعية اليت متيز �ا التقريرين ، )Vienot 1, 2(الواردة ضمن تقريري 

  2:د أكد هذا القانون علىوبغية حتقيق ترسيخ مبادئ احلوكمة فق 1.السابقني

ضمان توازن جيد للسلطات بني األجهزة املسرية مع حماولة توضيح مهمة جملس اإلدارة والفصل بني - 

  .وظيفة رئاسة ا�لس ومنصب املدير العام

تقليل ما أمكن من املناصب املتجمعة لإلداريني أو ألعضاء جملس املتابعة بغرض تدعيم فعالية سلطات - 

  .جملس اإلدارةالرقابة يف 

حتضري املؤسسات للعمل بأكثر شفافية فيما خيص املتعاقدين االجتماعيني وتوسيع حقل التعاقدات - 

  .القانونية

فيما يتعلق بنسبة رأس املال  % 5إىل  10تقدمي تعريف تنظيمي للمسامهني األقلية بتخفيض النسبة من - 

  .اململوك واليت تسمح مبجموعة من احلقوق األساسية

  .كالتصويت االلكرتوين  ستعمال التكنولوجيا احلديثة يف املؤسساتهيل إتس- 

) Enron(وقد جاء التقرير بعد ا�يار شركة  2002صدر يف سبتمرب  ،)Bouton(تقرير 

األمريكيتني وما صاحبهما من فضائح هزت ثقة املتعاملني يف األسواق املالية، وهو ميثل ) WORLDCOM(و

ية حنو تعزيز حوكمة الشركات واستكماال وحتسينا ملا جاءت به التقارير السابقة، ومسي استمرارية للحهود الفرنس

، وصدر التقرير حتت عنوان )Daniel Bouton(�ذه التسمية نسبة إىل رئيس اللجنة اليت تولت إعداده السيد 

حتسينا  تعديت هم التوصيات اليت جاء �ا التقرير والومن أ، )من أجل حوكمة جيدة للمؤسسات املقيدة(

  3:للتوصيات الواردة يف التقارير السابقة جند

ستقاللية املدير تتوقف على عدم وجود عالقة له من من أن إ )Vienot 2(تقرير إضافة إىل ما جاء يف  - 

حبيث يشرتط عدم وجود أي عالقة بني إلدارة، أي نوع مع املؤسسة أو فريق عمله، يضيف التقرير احلايل لذلك ا

  .واإلدارة لتحقق االستقالليةاملدير 

مع ضرورة أن تنال مصادقة ا�لس، مع  جلنة املكافآت الئحة حتدد صالحيا�ا وإجراءات عملها تضعأن - 

  .ضرورة االفصاح عن نشاطا�ا ضمن التقرير السنوي للمؤسسة

  .التأكيد على أمهية الدور الذي تلعبه جلان املراجعة وجلان الرتشيحات- 

رورة أن تستخدم كل مؤسسة أساليب موثوقة يف حتديد وتقييم االلتزامات واملخاطر التأكيد على ض- 

  . �دف توفري املعلومات املالئمة للمسامهني
                                                           
1
 ) Lauraence Godard, Alain Schatt, Caracteristiques et fonctionnement des conseils d’administration 

francais : un etat des lieux, revue francaise de gestion, Vol 158, n°5, 2005, p 7. 
2
  .59، ص ، مرجع سابق)2013(، عمر علي عبد الصمد)  

3
 ) Li Li, (2011), op cit, p 31. 
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هم اجلهود املبذولة يف البيئة الفرنسية حنو تطوير وحتسني ممارسات احلوكمة، ذكرها أعترب التقارير السابق ت

مراجعته يف جوان  والذي متت، 2008يف أكتوبر ، )AFEP-MEDEF( دليلوقد توجت هذه اجلهود بصدور 

، )AFEP(عمل مشرتك بني اجلمعية الفرنسية للمؤسسات اخلاصة  نتيجة، 2015ومؤخرا يف نوفمرب ، 2013

، )دليل حوكمة الشركات للمؤسسات املقيدة(وقد جاء حتت عنوان ،  )MEDEF(وحركة املؤسسات يف فرنسا 

يلعب هذا الدليل اليوم دورا مهما يف توجيه ممارسات دات ملمارسة احلوكمة، و دا متثل إرشابن 25مكونا من و 

  .املوجه ملمارسا�ا احلوكميةعتباره املرجع إ حيث ميكناحلوكمة للمؤسسات الفرنسية 

حيث  2007بتداءا من سنة جلزائر إبدأ االهتمام الفعلي حبوكمة الشركات يف ا ،الجزائرتجربة -أ

ؤمتر دويل حول حوكمة الشركات، وقد شكل هذا احلدث العلمي فرصة اللتقاء العديد من احتضنت اجلزائر أول م

ميثاق جزائري للحكم "، وخالل فعاليات هذا امللتقى تبلورت فكرة إعداد األطراف املهتمة ببيئة األعمال اجلزائرية

العمل والتفكري حول وقد تفاعلت كل من مجعية حلقة . تتخذ عملية، كأول توصية وخطوة "الراشد للمؤسسة

بواسطة إنشاء فريق  املؤسسة ومنتدى رؤساء املؤسسات حول الفكرة برتمجتها إىل مشروع ومن مث ضمان تنفيذه

وقامت بدعمه من خالل وزارة املؤسسات  السلطات العمومية باملشروعرحبت  .عمل متجانس ومتعدد التمثيل

ن اهليئات واملؤسسات الدولية املقيمة يف اجلزائر، مثل مؤسسة الصغرية واملتوسطة، كما شارك يف املشروع جمموعة م

  .التمويل الدولية، برنامج ميدا لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا املنتدى الدويل للحكم الراشد للمؤسسة

وتكون ) GOAL08( مسمىمت تنصيب فريق العمل املكلف بتنفيذ املشروع حتت  2007يف شهر نوفمرب 

ميثاق احلكم الراشد  بصدورعمال هذا الفريق الفاعلة يف عامل املؤسسة، وتوجت أريق من خمتلف األطراف هذا الف

وتعد مبادئ حوكمة الشركات ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أهم  *.2009يف نوفمرب للمؤسسة يف اجلزائر 

  . صوصيات املؤسسات اجلزائريةعتبار خلخذه بعني االتناد إليها يف إعداد امليثاق مع أاملراجع اليت مت االس

يندرج ضمن سياق القوانني والنصوص التنظيمية السارية املفعول، حيث يأيت موافقا هلا  كونهعلى   وقد نص امليثاق

ويشكل مرجعا هاما للمؤسسات يف جمال ممارسة احلوكمة، فهو يعد وسيلة عملية مبسطة تسمح بفهم املبادئ 

أجزاء  3شتمل امليثاق على وعموما إ .ت قصد تطبيق هذه املبادئ على أرض الواقعاألساسية حلوكمة الشركا

حيث يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن تصبح حوكمة الشركات ضرورية يف أساسية شكلت بنوده، 

الصغرية اجلزائر، كما مت ضمن هذا اجلزء ربط الصالت مع إشكاليات املؤسسات اجلزائرية، ال سيما املؤسسات 

ساسية اليت تنبين عليها حوكمة الشركات، فمن ء الثاين فيتطرق إىل املقاييس األأما اجلز . واملتوسطة اخلاصة منها

ومن جهة ) اجلمعية العامة، جملس اإلدارة، اإلدارة التنيفيذية(جهة يعرض العالقة مع اهليئات التنظيمية للمؤسسة 

امليثاق وخيتتم  .األخرى كالبنوك، املؤسسات املالية، املوردون واإلدارةأخرى عالقة املؤسسة مع األطراف الشريكة 

  .ملية ميكن للمؤسسات اللجوء إليهامبالحق جتمع يف األساس أدوات ونصائح ع

                                                           
*
 :التايل االلكرتوين الذي وضعه فريق العمل الذي أشرف على إعداده من على الرابط ميكن حتميل امليثاق من على املوقع)  

www.algeriacorporategovernance.org.  



 العالقة بين ممارسة الحوكمة واالفصاح البيئي: الثانيالفصل  

 66 

وعلى الرغم من أن امليثاق الذي هو مبثابة دليل حلوكمة الشركات يف اجلزائر يعد خطوة طموحة، وقفزة نوعية حنو 

ن تؤخذ عليه وعلى التجربة اجلزائرية مور اليت ميكن أجمموعة من األوكمة يف اجلزائر إىل أن هناك ترسيخ ممارسات احل

  :بصفة عامة واليت ميكن أن نوردها فيما يلي

امليثاق موجه باألساس للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، وخيرج من إطار تطبيقه كل من املؤسسات - 

وبعبارة أخرى املؤسسات اليت ختضع للمساءلة العامة، ما  البورصةت املقيدة يف ذات رأس املال العمومي واملؤسسا

  .يعين افتقار البيئة اجلزائرية لوجود دليل واضح ميكن للمؤسسات اليت ختضع للمساءلة العامة أن تتبعه

ارسة ن امليثاق هو يف حد ذاته دليل ووسيلة عملية تتبعها املؤسسات اجلزائرية يف ممأالرغم من على  - 

العمق  وبعيدة إىل حد كبري عن والسطحية تتميز بالعموميةالبنود أو اإلرشادات الواردة ضمنه احلوكمة، إال أن 

فتقار البيئة اجلزائرية لوجود دليل إجرائي واضح ميكن أن تتبعه ، وهو ما يعين أيضا إاملطلوب والصيغ اإلجرائية 

  .املؤسسات يف ممارسة احلوكمة

ضرورة وجود جهاز مرافقة يتوىل عملية متابعة وتأطري وترقية ممارسات احلوكمة للمؤسسات بأوصى امليثاق - 

والذي  2010بتاريخ ماي ضمن املوقع االلكرتوين ملركز املشروعات الدولية اخلاصة ورمبا االعالن الوارد اجلزائرية، 

 ل مركز جزائري حلوكمة الشركاتإلنشاء أو  نيتها مؤسسة الفكر والعمل حول املشاريع اخلاصة تبدي من خالله

ن حبثنا عن هذا اجلهاز ويف حدود إطالعنا، مل نقف يأيت يف سياق السعي لالستجابة هلذه التوصية، غري أن وضم

أن املوقع االكرتوين حىت . ن يفيد يف وجود جتسيد فعلي هلذا املركز على أرض الواقععلى أي مصدر رمسي ميكن أ

�دف رفع درجة الوعي حبوكمة الشركات يبقى دون  أشرف على إعداد امليثاق فريق العمل الذي الذي أطلقه

  .وحىت  وقت كتابة هذه األسطر 2009حتيني منذ 

ن امليثاق أكد أن مرجعيته األساسية متثلت يف مبادئ منظمة التعاون االقتصادي على الرغم من أ- 

إىل  ية، حيث تفتقر البيئة اجلزائر يف اجلزائر من الضعفهم ركيزة ترتكز عليها هذه املبادئ تعاين أوالتنمية، إال أن 

وهي  يف العامل أضعف األسواق من بني فالسوق املالية يف اجلزائر تعد ،أساس إلطار فعال حلوكمة الشركاتوجود 

 البنكي يف اجلزائر وبالرغم من االصالحات اليت شهدها إىل، والنظام كوسيط مايل  عاجزة عن أداء الدور املنوط �ا

العديد من االشكاليات اليت ما تزال تطرح من خالل املمارسات القائمة، حيث مل يكتسب الثقة  ه يعاين منأن

ضعف واحتكار يضاف ملا سبق  1املتوقعة منه خصوصا يف ظل العجز املرتاكم الذي ورثه من املؤسسات العمومية،

نشطة وفعالة جود منظمات أو هيئات مستقلة حملية لو  الدولة آلليات الرقابة واملساءلة، وهذا يف مقابل شبه غياب

  .  ميكن أن تكمل وتراقب دور أجهزة الرقابة واملساءلة احلكومية

 

  

                                                           
1
  .195، ص ، مرجع سابق)2013(، عمر علي عبد الصمد)  
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  البيئي االفصاحالعالقة بين حوكمة الشركات و : المبحث الثاني

  

وم احلوكمة ملفه االدارةتبين  ،والعدالة ،املساءلة ،على ثالث قيم أساسية هي الشفافية  مفهوم احلوكمة يرتكز

 يتمثلوالذي  ،حيقق مضمون احلوكمة أو ما يرنو إليه نظام احلوكمةمبا هذه القيم  يدفع �ا حنو احلرص على حتقيق

   .يف محاية مصاحل أصحاب املصاحل

 ،وكونه ذو طبيعة معلوماتية ،البيئي إىل محاية مصاحل أصحاب املصاحل االفصاحيؤدي القيام ب ،يف املقابل

واملوازنة بني املصاحل  ،)املساءلة(يؤدي إىل التمكني من احلصول على املعلومة و  ،)الشفافية(لتضليل مينع افتحققه 

  ).العدالة(

ؤدي إىل محاية البيئي ي االفصاححتقق و  ،فإن كان مفهوم احلوكمة غايته محاية مصاحل أصحاب املصاحل

 االفصاحب للقيام ستدفع �ا بالضرورةح لحوكمة وفق هذا الطر ل االدارةممارسة فإن . مصاحل أصحاب املصاحل

وجود ل يؤشر الذي نضعه هذا الطرح. والعدالة محاية ملصاحل أصحاب املصاحل ،واملساءلة ،لتحقيق الشفافية ،البيئي

وعليه ميكننا القول بأن الرابط الذي يربط بني الطرفني  ،عالقة بني الطرفني مبتغاها محاية مصاحل أصحاب املصاحل

والذي نرى بأنه يتجزأ بدوره إىل جمموعة من الروابط  ،العالقة هو محاية مصاحل أصحاب املصاحلويشكل تلك 

 .ضمن املبحث احلايلبشكل علمي وهو ما سنعمل على تأصيله . واملساءلة والعدالة ،متمثلة يف حتقيق الشفافية

مع موضوع  تناسبا ،ليس العكسو  إفصاح- هو عالقة حوكمة ،الذي سنتبعه يف التأصيل مع التأكيد على أن النهج

  .الدراسة احلالية

  

  )الشفافية( األولبط االر : المطلب األول

   1."لألطراف اخلارجية ،أن الشفافية هي مدى وضوح اإلجراءات اليت تتخذها املؤسسة ،)Fung( يعتقد

ثر على أسعار وأي معلومات تؤ  ،)املعلومات الداخلية(على أ�ا الكشف عن اخلفايا  ،)عبد امللك( ويعرفها

حىت ال يتم حتقيق مصاحل غري عادية لبعض  ،عنها يف توقيت واحد االفصاحو  ،األسهم بصدق ووضوح كامل

  2".سوق املال على حساب الفئات األخرى واليت ال تتوفر هلا تلك املعلوماتفئات املتعاملني يف 

ت كاملة جلميع املتداولني أو املستثمرين أن تصل املعلومة أو املعلوما" فريى بأن الشفافية  ،)عبد اهللا(أما  

ويضيف بأن الشفافية عكس " أو جتزئتها أو إظهارها غامضة ،عرب قنوات رمسية دون تشويهها ،يف نفس الوقت

                                                           
1
 ) Benjamin Fung, The demand and need for transparency and disclosure in corporate governance, universal 

journal of management, vol 2, n° 2, 2014, p 73. 
2
ا�لة , دراسة نظرية تطبيقية -إطار مقترح للتقارير المالية المنشورة في ظل تحقيق الشفافية المنشودة ببورصة األوراق المالية, أمحد رجب عبد امللك)  

  .20ص ، 2009, األولالعدد , جامعة حلوان, العلمية للدراسات والبحوث التجارية
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جل أوأن من شأ�ا أن تغلق الباب على الشائعات اليت يطلقها البعض من ......الشائعة اليت هي معول هدم

  1".املكاسب املادية

احملاسيب الذي يتخطى املبادئ احملاسبية ذات القبول العام واملعايري  االفصاح"بأ�ا  ،)Robert(ويعرفها 

   2".واملتطلبات التشريعية يف التقرير املايل لتزويد املستخدمني باملعلومات اليت حيتاجو�ا الختاذ قرارا�م

  :يتضح لنا ما يلي ،من التعاريف السابقة

  .أو عدم الوضوح ،أو الغموض ،سا متاما ملفاهيم السريةمفهوم الشفافية يعد معاك - 

  .عن معلومات ذات جودة ونوعية االفصاحمفهوم الشفافية مرتبط ب - 

  .عن املعلومات املالية وغري املالية االفصاحمفهوم الشفافية يرتبط ب - 

  .عن أكثر مما هو متطلب قانونيا االفصاحمفهوم الشفافية مرتبط ب - 

  .مرتبط �دف خدمة متلقي املعلومة احملاسبية مفهوم الشفافية - 

   .ومنه املستفيد من حتقق الشفافية ،أن هناك اختالف يف حتديد طبيعة متلقي املعلومة احملاسبية - 

عرب  ،توصيل املعلومات املفيدة ملصاحل أصحاب املصاحل" ميكن أن نعطي تعريفا للشفافية على أ�ا وعليه، 

   ". للمؤسسة تصال رمسيةإقنوات 

إىل أن ، )Forssbaeck and Oxelheim(يشري  ،االفصاحويف البحث عن ما مييز الشفافية عن 

ن ما ينتج من األخذ بأ الباحثان وإعترب ،الكامل لالفصاحاألدبيات احملاسبية عموما جعلت من الشفافية مرادفا 

 3.يف منفعة املعلومة املفصح عنهاالكامل على أنه مفهوم للشفافية هو عدم األخذ باالختالف  االفصاحمبفهوم 

  .إىل أمهية ترجيح خاصية املالءمة على باقي اخلصائص األخرى للمعلومات سابقاوقد أشرنا 

وإظهار مجيع احلقائق  لسياسة الوضوح الكامل إتباعنه على أ االفصاح ،)ودراغمة ،بين سالمة(عرف كما 

ال يعين فقط جمرد توفري  االفصاحأن  ،ويضيف الباحثان ،املؤسسةباملالية املهمة اليت تعتمد عليها األطراف املهتمة 

بل أن تتعهد املؤسسات بتقدمي تلك املعلومات  ،كما هي الشفافية  ،البيانات واملعلومات والسماح باالطالع عليها

امهة سوبالرغم من امل  4.إىل علم املسامهني وكافة اجلمهوربل وتلتزم أيضا أن حتملها  ،وتوصيلها بصفة دورية

                                                           
1
الرشيدة خيار لإلصالح  االدارة"ورقة عمل مقدمة يف امللتقى العريب الثاين , مكافحة الفساد والتمثيل والمساءلة: الرشيدة االدارةمؤشرات , عمرو عبد اهللا)  

  .200ص , 2008ماي  8-4, مصر, املنظمة العربية للتنمية اإلدارية, "اإلداري واملايل
2
في التقارير المالية المنشورة للشركات المتداولة في سوق المال السعودي  االفصاحمدى تحقق الشفافية و  قياس, عبد امللك عبد الرمحن أمحد رجب)  

 االسالميةز أحباث فقه املعامالت متوفر على املوقع االلكرتوين ملرك, 8ص, جامعة امللك فيصل, مدخل ضبط معايير المحاسبة السعودية, دراسة نظرية وتطبيقية

www.kantakji.com.  
3
 ) Jens Forssbaeck, Lars Oxelheim, The oxford handbook of economic and institutional transparency, Oxford 

university press, 2014, p 361. 
4
 اإلسالميةجملة اجلامعة , ي الوقاية من األزمات االقتصاديةمعايير الشفافية في الفقه اإلسالمي وأثرها ف, سامي سعيد حممود دراغمة, حممد خلف بين سالمه)  

  . 480ص , 2014, 2ع , 22مج , اإلسالميةللدراسات 
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مبجرد توفري البيانات واملعلومات والسماح ه و نرى بأن ال نتفق معه، حيث إال أننا ،االجيابية للتوصيف السابق

مل تتميز تلك املعلومات  وما ،قد حتقق االفصاحوبعبارة أخرى مبجرد إتاحتها للجمهور يكون  ،باالطالع عليها

أو أن املؤسسة تتبع  ،ءمة فال جمال للقول بتحقق الشفافيةوعة من اخلصائص النوعية واليت على رأسها املالممبج

 .ء املؤسسةسياسة الوضوح الكامل وإظهار احلقائق املهمة املتعلقة بأدا

من أن  ،)Mashat( ا يراهمبونستدل بذلك  .البيئي مهما لشفافية املعلومات املفصح عنها االفصاحويعد 

 1.وهو ما يعين زيادة مستوى شفافية املؤسسة ،يا�ا االجتماعيةاملؤسسات من إخالء مسؤول البيئي ميكن االفصاح

  2.وتشجيع الرتكيز على القيم ،تعزيز شفافية املؤسسةمن أنه ميكن من  ،)Gray et al  (كما يرى  أو

 ،من طرف أصحاب المصالح هتمام بهي تحققا للشفافية من منطلق وجود إالبيئ االفصاحويعد تحقق 

إىل أن املسامهني حيتاجون إىل قيام ، )De Villiers and Van Staden ،2012(فقد توصلت دراسة 

ختاذ لومات املالية وذلك لتمكينهم من إاملؤسسة بالكشف عن العديد من املعلومات البيئية بالرغم من توفر املع

قيق بالرغم من وأن هناك توجه قوي حنو املطالبة بأن ختضع املعلومات املفصح عنها للتد ،القرارات االستثمارية

  3.وهذا من أجل حتسني موثوقية املعلومات املفصح عنها ،التكاليف اليت ميكن أن تنتج عن ذلك

املستثمرين �تم أن السوق املالية خاصة من خالل ، )Clarkson et al ،2004( كشفت دراسةو 

 4 .لتزامات بيئية غري مفصح عنها من طرف املؤسسةبالبحث عن وجود إ

بأن  2008عام  )Sustainability( و ،)KPGM(عن دراسة سابقة قامت �ا  ،)Wong( أوردكما 

 ،ستهالكللمعلومات االجتماعية والبيئية إلختاذ القرارات املتعلقة باإلحتياجهم من املستجوبني قد أبدو إ % 55

يئية كمتطلب دراسة أخرى جرت بأسرتاليا وجدت بأن أصحاب املصاحل ينظرون إىل املعلومات البكما أشار إىل 

وختم الباحث بأن هذه النتائج تدعم عدم جتاهل االحتياجات املعلوماتية ألصحاب  ،لصنع القرارات اخلاصة �م

  5.عن املعلومات البيئية االفصاحوأن هناك طلب متزايد على  ،ثريية احملدودةذوو القوة التأاملصاحل 

منفعة التي يضيفها ألصحاب المصالح في ال ،البيئي تحققا للشفافية من منطلق االفصاحويعد تحقق 

البيئي جيعل من  االفصاحعن أن التوسع يف ، )Aerts et al ،2008(فقد كشفت دراسة  ،اتخاذ قراراتهم

كما أنه يسمح بتخفيض التشتت يف توقعات احملللني املاليني   ،توقعات احملللني املاليني لألرباح املستقبلية أكثر دقة

  6.األخبار اليت تبثها وسائل اإلعالم خاصة فيما يتعلق باملؤسسات ذات احلساسية البيئية الذي ميكن أن ينتج عن

                                                           
1
 ) Adel A. Mashat, (2005), op.cit, p108.  

2
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p 213. 

3
 ) Charl De Villiers, Chris Van Staden, New zealand shareholder attitudes towards corporate environmental 

disclosure, pacific accounting review, vol 24, n° 2, 2012, p 205. 
4
 ) Peter M.Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, (2004), op.cit, p 334, 341, 350. 

5
 ) Renfred Wong, Corporate social and environmental reporting : a user perspective, Phd Thesis, university of 

Bath, UK, 2011, p 89, 91, 92. 
6
 ) Walter Aerts, Denis Cormier, Michel Magnan, (2008), op.cit. 
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هتمامات متزايدة من املستهلكني بالسلوك البيئي إىل وجود إ ،)Moon ،2002(توصلت دراسة  وقد

مطالبة جتاههم للمع إ ،ختاذهم لقرارات الشراءلك بتضمينهم السمعة البيئية عند إينعكس ذحيث  ،للمؤسسة

ني ئتمانية تأخذ بعستثمرين واملقرضني واملؤسسات اإلوأشارت الدراسة أيضا إىل أن امل. مبنتجات صديقة للبيئة

ألن من شأن ذلك أن جينبها أي  ،الستثمار أو اإلقراض أو التأمنيختاذها لقرارات ااالعتبار السمعة البيئية عند إ

  1 .جيابية احملتملة بني األداء البيئي واألداء االقتصادياإل االرتباطة ستنادا إىل عالقوهذا إ ،خماطر حمتملة قد تطرأ

كما  ،إفراد مبدأ مستقل هلا حيث متالشفافية  على كدةمؤ  هاجاءت مبادئ ما يتعلق باحلوكمة فقدفيو 

نظرا للدور الكبري الذي لعبه فقدان هذه األخرية يف  ،تضمنت املبادئ األخرى تأكيدات على ضرورة حتقيقها

  .اال�يارات واألزمات املالية اليت مست العامل

وإمنا يف  ،اإللزامي االفصاحيرون مل يكن هناك إشكال يف نظام أن يف حالة أ ،)Andreadakis(وأوضح 

ن لذلك فالرتكيز ينصب اليوم حول ما إذا كان لدى املستثمري. عدم قدرة السوق على ترمجة املعلومات املتاحة

  2 .ختاذ القراراتتتيح هلم إمجيع املعلومات اليت 

للتأكيد على تطبيق مفهوم حوكمة الشركات  ،الدولية وعلى ذلك سارعت احلكومات واملنظمات واهليئات

وملا  . وللمؤسسة البقاء واالستمرارية ،للوقاية من تلك اال�يارات واألزمات مبا يضمن ألصحاب املصاحل حقوقهم

  كانت األزمات اليت 

 االفصاحجاءت مبادئ حوكمة الشركات متضمنة التأكيد على  3،ها عن أزمة ثقةسبقت تعرب يف حقيقت

   4.املعايري السبعة لتقييم احلوكمة اجليدة للمؤسسة عتربت الشفافية كأحدوأ ،والشفافية

سارعت احلكومات واملؤسسات لالجتاه  فقد ،البيئي يؤدي إىل تعزيز شفافية املؤسسة االفصاحومبا أن حتقق 

من خالل توجه منظمي حوكمة الشركات  تطبيق متاشيا مع ،عن املسؤولية البيئية االفصاحمن االهتمام بحنو مزيد 

األسواق املالية إىل إصدار جمموعة من القوانني امللزمة واليت تعىن بنوعية املعلومات غري املالية واليت يندرج ضمنها 

وقانون احلماية  ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،Sarbanes-Oxley (2002(مثل قانون  5،املعلومات البيئية

يف جنوب  Carbon credit note (2005(مذكرة االئتمان الكربونية  ،يف فرنسا 2003 )LSF(املالية 

  .....بربيطانيا 2006سنة ) Operating and financial review(قانون العرض املايل والتشغيلي  ،إفريقيا

كدت مبادئ احلوكمة على عدة إجراءات جيب على إدارة املؤسسة فقد أ ،ولضمان تحقق الشفافية

واخلضوع  ،وتوفر املعايري احملاسبية ذات اجلودة العالية ،للقوانني والتشريعات االدارةمتثال إ ولعل أمهها ،إتباعها

                                                           
1
 )  Jongyeul Moon,. (2002), op.cit, p 60, 238. 

2
 ) Stylianos Andreadakis, Corporate governance in the aftermath of the scandals : the EU response and the 

role of ethics, Phd thesis, university of leicester, 2010, p 232. 
3

  .406ص , جامعة الكويت, قسم القانون اخلاص, حوكمة الشركات, عبد اهللا مسفر احليان)  
4
, جملة الفكر احملاسيب, "دراسة ميدانية"الشفافية في ضوء خصائص المنشآت في البيئة المصرية نموذج مقترح لقياس مستوى , طارق عبد العال محاد ) 

 .123 ص, 2006, 10س , 1ع, جامعة عني مشس
5
 ) Amel Ben Rhouma, (2008), op-cit, p 2. 
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اإلشراف التوجيه و  االدارةوأن يناط مبجلس . واالعرتاف حبقوقهم وإشراك أصحاب املصاحل ،للمراجعة املستقلة

وأن يكون هو اآلخر حمال للمساءلة من أصحاب املصاحل على  ،التنفيذية ومساءلتها االدارةوالرقابة على ممارسات 

   .مجيع ممارسات املؤسسة

مفهوم الحوكمة جاء  ،محاية مصاحل أصحاب املصاحل حوكمة الشركات ترنو إىلأن  مباو  ،على ما سبق بناء

الشفافية متكن أصحاب املصاحل من ترشيد قرارا�م ومن مث  أن كون ،شفافيةبتحقيق ال هتماماال مرتكزا على

  .محاية مصاحلهم

زيادة منفعة  القيام به يضمن حيث أن ،لشفافيةيعد تحقيقا لالبيئي  االفصاحتحقق فإن  ،يف املقابل 

غيابه يؤدي إىل إخفاء  ،حتياجا�م من املعلوماتتلبية إاملعلومات املفصح عنها ألصحاب املصاحل مبا يؤدي إىل 

  .اإلضرار مبصاحلهم منهاملعلومات ومن مث إمكانية تضليلهم و 

 ،البيئي لالفصاحوممارستها  لمفهوم الحوكمة االدارةتطبيق تربط بين  الشفافية أن خالصة القول 

 االدارةقيام يعني بالضرورة  ،بتطبيق نظام الحوكمة الشفافية مزيد مننحو  االدارة ممارسات توجيه أن حيث

اب املصاحل من املعلومات حتياجات أصحالتلبية  ،)لشفافيةتحقيق ل( القضايا البيئية للمؤسسةعن  االفصاحب

  .حهم في النهايةحماية مصال يضمنمبا و  ،البيئية

  

  )المساءلة(بط الثاني االر : المطلب الثاني

 ،حة الغموض وحتقيق الوضوحكما رأينا وسيلة إلزاو فهي  ،الشفافية غاية أو هدفا حبد ذاتهال تعد  

وبعبارة  .لمؤسسة عن تصرفا�امل تكن مصحوبة مبساءلة لما  جدوىفالشفافية قد تفقد قيمتها وتصبح من دون 

فلن يكون هناك ما مل تكن هناك جهة تسعى للحصول على معلومات وتوضيحات حول نشاط املؤسسة  ،أخرى

فما هو غري معلوم ال  ،شفافيةال ق املساءلة ما مل تتحققتطبيفكيف ميكن وباملثل . ق الشفافيةجدوى من حتق

أن الشفافية حتسن املساءلة عن طريق  ،)محاد(لذا يرى  .ويكون من الصعب جدا املساءلة عنه ،ميكن مناقشته

ويضيف . يح تصرفا�مواملساءلة حتسن الشفافية من خالل توفري حافز للوكالء على ضمان توض ،تسهيل املراقبة

  1.ختاذ القراراتاالنضباط الذي حيسن جودة عملية إ ثنني يفرضانن اإلالباحث أ

تقدمي التوضيحات الالزمة  املسؤولنيالطلب من "املساءلة على أ�ا  )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(عرف وي 

 ،ماليت توجه هل واألخذ باالنتقادات ،وتصريف واجبا�مستخدام صالحيا�م حول كيفية إاملصلحة ألصحاب 

   2."أو عن اخلداع والغش وقبول املسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءةوتلبية املتطلبات املطلوبة منهم 

                                                           
1
  .112 ص, مرجع سابق, طارق عبد العال محاد)  

2
ص , 2011, غزة-اجلامعة االسالمية, رسالة ماجستري, لبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةواقع الشفافية اإلدارية ومتط, نعيمة حممد حرب)  

41.  
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عن آثار تصرفا�ا ) التنفيذية االدارةو  االدارةجملس (مساءلة املنشأة " تعينأن املساءلة  ،)بيارياأل(يرى فيما 

 ".جتاه املنشأةملصاحل عن آثار تصرفا�م إقوق واومساءلة أصحاب احل ،جتاه أصحاب احلقوق واملصاحل �اإ

 دور وأصحاب املصاحل ،عملية املساءلة تقوم على أطراف متثل فيها املؤسسة دور الوكيلويضيف الباحث بأن 

فات قد تضر حبيث حيق لألصالء مساءلة الوكيل وغريهم من األصالء عن ما يقومون به من تصر  ،األصيل

   1.مبصاحلهم يف املؤسسة

يفعله طرف حلساب  وتربير ما ،شرح ،بإظهار ،أو االلتزام أ�ا املسؤولية"على  ،)Al-Wasmi(ليها وينظر إ

   2."التقرير عن اإلجراءات والنتائج املرتتبة عن ممارسة السلطة) أي( ،طرف آخر

 ،التقييم ،تتضمن املتابعة ،إسقاط للحوكمة" إىل كو�ا، )Keasey and Wright(فيما يذهب كل من 

  3".بة للوكالء من أجل ضمان أن تصرفا�م هي يف صاحل املسامهني وأصحاب املصاحل اآلخرينالرقا

 املؤسسة لإلجابة كتعبري عن قابلية عتبار املساءلةإل التعاريف السابقة ذهبت مجيعهاأن  يتضح لنا مما سبق،

جتاه ملسؤوليا�ا إ رةاالداإخالء  فعل ينتج عنهكتوصيف لأو   ،أصحاب املصاحل هتماماتأو إ على تساؤالت

 االدارة حرتاممدى إ معرفة حق أصحاب املصاحل يف" وعلى ذلك ننظر إليها على أ�ا متثل. أصحاب املصاحل فيها

يتأتى من املوارد احليوية اليت منحها أصحاب  املعرفة يف قاحل هذا أن نعتقدو . "معهملبنود العقد الذي يربطها 

وتأيت احلاجة للمساءلة من منطلق صراع املصاحل الناتج عن عدم . شاطا�المؤسسة من أجل قيامها بناملصاحل ل

   .متاثل املعلومات وتضارب املصاحل بني مصاحل أصحاب املصاحل

إىل أن املساءلة تلعب دورا حموريا يف التخفيض من عدم متاثل املعلومات بني  ،)Aburaya(أشارت 

أن املساءلة هي أداة للسيطرة على تكاليف  لتأكيد علىل ،)Mosunova( وذهبت 4.وأصحاب املصاحل االدارة

لى وأكدت الباحثة ع ،التوجه النفعي الذايت لإلدارةفيها  يزداد ،معتربة أن املؤسسات اليت تقل فيها املساءلة ،الوكالة

 من أن بأنه وانطالقا ،)Alves( تأكد اوبدوره 5.خاضعة للمساءلة االدارةمل تكن أن أية آلية لن تكون فعالة ما

إدارة أن تفكر يف اآلليات اليت  كل  على فإنه يتوجب ،آليات احلوكمة �دف إىل ضمان أن املؤسسة تدار بفعالية

ستغالل تلك ملساءلة عن الكيفية اليت مت �ا إاآلليات اليت تضمن اوأيضا  ،تتضمن االستغالل الكفء للموارد

   6.املوارد

                                                           
1
 .2009، جامعة طنطا، 1، مج2جملة التجارة والتمويل، ع ,)دراسة تحليلية وتطبيقية(حو إطار مقترح للشفافية في القوائم المالية ن, هشام فاروق اإلبياري)  

  .350ص 
2
 ) Mohammad E. Al-Wasmi,(2011),op.cit, p 140.  

3
 ) Sinan Duztas, Corporate governance : the effects of board characteristics, information technology maturity 

and transparency on company, Phd thesis, yeditepe university, Turkey, 2008, p 49. 
4
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 167. 

5
 ) Natalya Mosunova, The content of accountability in corporate governance, Russian Law Journal, Vol 2, iss 

3, 2014.p 117. 
6
 ) Helena Susana Afonso Alves, Corporate governance determinants of voluntary disclosure and its effects on 

information asymmetry : an analysis for lberian peninsula listed companies, Phd thesis, university of coimbra, 
Portugal, 2011, p 25. 
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كركيزة للوصول إىل محاية مصاحل أصحاب   ،ساءلة يف نظام احلوكمةلنا بوضوح أمهية امل اآلراء السابقة تربز

ا مل م ،االدارةستغالل املوارد ال تكفي للحكم على فعالية الكفاءة يف ا نرى بأن ،)Alves(فبتحليل نظرة  ،املصاحل

املؤسسة فيمكن أن حتقق . ستغالل تلك املواردعن الكيفية اليت مت �ا ا االفصاحتكن هذه األخرية مصحوبة ب

إخالء (يف غياب املساءلة . نتائج مالية مهمة لكن يف سبيل وصوهلا لذلك تكون قد أضرت بالبيئة احمليطة �ا

ستخدمتها يف الوصول كفأة بغض النظر عن الوسيلة اليت اة  املؤسسقد تنعدم األهداف املالئمة وتكون  ،)املسؤولية

يف ظل االجتاه النفعي الذايت العقالين الذي تقوم على اب املساءلة ويف غي بأنهجنادل  وعليه فإننا. إىل تلك النتائج

ي يف خدمة وإن كانت النتائج احملققة هكفأة حىت   االدارةعتبار ميكن إ ،أساسه نظرية وكالة أصحاب املصاحل

أخذت بعني  إن االدارةما يعين عدم عقالنية  ،عتبار أن غياب املساءلة يعين غياب احملاسبةعلى إ. مصاحلها الذاتية

  .االعتبار مصاحل أطراف لن يكون هلا تأثري على املنفعة اليت ستتحصل عليها

 على أن ،)Aburaya(أكدت  .منطلق أن نظرية وكالة أصحاب املصاحل تقوم على مفهوم املساءلةومن 

 يقدم لنا االفصاحف 1.االفصاحمصحوبة بجيب أن تكون  االدارةمن طرف  ألصحاب املصاحل ستجابةإ أي

اإلخبارية  االفصاحأن طبيعة  كما. والسبب يف حدوثه؟ ،كيفية حدوثه؟  ،باألساس إجابات عن مالذي حدث؟

إلدارة العالقة بني املؤسسة وأصحاب املصاحل  أساساعتبارها حلوارية من خالل املعلومات ميكن إوا )بالغيةاإل(

حول  رمسية على تقدمي توضيحات االدارةساعد فهي ت يف ذلك هي التقارير مبختلف أشكاهلا االدارةووسيلة  ،فيها

   .تحقيق املساءلةل األساسية األداةوعلى ذلك فإن التقارير اليت تقوم املؤسسة بنشرها تعترب  ،ممارسا�ا

وعليه فإن . الباب الذي ميكن من خالله إشراك أصحاب املصاحل يف املؤسسة اوننظر للمساءلة على أ�

القضايا ب األخذ يتضمن بل نطاق حتققه ،لن يتوقف فقط على األمور املاليةسؤولية حتقيق املساءلة أو إخالء امل

إشراك  ،أن املساءلة جترب املؤسسة على ،)AA1000( أكد املعيار التوكيدي قدف .األخرى االجتماعية والبيئية

تقدمي التقارير على  جتربهاوأيضا  ،فهم واالستجابة للقضايا واالهتمامات البيئيةو  ،أصحاب املصاحل يف حتديد

شرتط املعيار إوقد  .القرارات واملمارسات واألداءب يتعلقوالشروحات وأن تكون متجاوبة مع أصحاب املصاحل فيما 

وهو األمر  2،حوكمة املؤسسة يفإشراك أصحاب املصاحل ضرورة أن يتم إدماجهم  إمتاميف ) AA1000( التوكيدي

وهو ما يعين  ).دور أصحاب املصاحل(خصوصا يف مبدئها الرابع نفسه الذي أكدته مبادئ حوكمة الشركات 

من هذا املنطلق تربز  .ختطي جمرد فتح احلوار معهم إىل إشراكهم فعليا يف وضع األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة

  .هتمامات أصحاب املصاحل ذات البعد البيئيكونه إجابة عن إ  البيئي االفصاحوحتمية احلاجة 

 ،يعد الوسيلة لتكون املؤسسة مساءلة االفصاحأنه وعلى اعتبار أن ، )Fiedler and Lehman(أوضح 

 االفصاحأن  ،)Wong( وأكد ،ةعن املعلومات البيئي االفصاحفإن مفهوم املساءلة ينبغي أن يتوسع ليتضمن 

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 158. 

2
 ) Accountability, AA1000 stakeholder engagement standard 2011, final exposure draft, 2008, p 44, 46. 
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خالل إشراك وأن القيام به يؤدي إىل مزيد من املساءلة من  ،وأصحاب املصاحل االدارةالبيئي يعد حوارا بني 

  1 .أصحاب املصاحل

املايل خاصة من حيث طواعية  االفصاحالبيئي عن  االفصاحوبالنظر إىل الطبيعة اخلاصة اليت يتميز �ا 

 ،نعكاس ذلك على مصداقية املعلومات املفصح عنهاري إلعداده حتظى بالقبول العام وإفتقار إىل معايواإل ،القيام به

  2:على) Wong(أكد  ،غراض املساءلةأل االفصاحسسات بدم قيام املؤ وما ميكن أن ينجر عن ذلك من ع

  .خالل املنظمات الغري حكومية مثال من ،)Shadow Account(ل ظخلق مساءلة ال إمكانية - 

 ،القابلية للمقارنة ،تقييم املعلومات املفصح عنها وفق جمموعة اخلصائص النوعية للمعلومة مثل املالئمة- 

  ... القابلية للفهم

  .إخضاع املعلومات البيئية املفصح عنها إىل مراجعة ذات جودة عالية- 

  .حتياجا�مإاملصاحل للتمكن من فهم  أصحابإشراك - 

حيث  ،داعمة لذلكمبادئ احلوكمة  وقد جاءت ،لضمان حتقيق املساءلةهو ) Wong( أكد عليه ما

متثال إدارة املؤسسة للقوانني إ نم ،جمموعة من اإلجراءات اليت جيب إتباعها يف هذا السياقنصت على 

وإشراك أصحاب املصاحل  ،واخلضوع للمراجعة املستقلة ،وتوفر املعايري احملاسبية ذات اجلودة العالية ،والتشريعات

التنفيذية  االدارةالتوجيه واإلشراف والرقابة على ممارسات  االدارةوأن يناط مبجلس . واالعرتاف حبقوقهم

  .و اآلخر حمال للمساءلة من أصحاب املصاحل على مجيع ممارسات املؤسسةوأن يكون ه ،ومساءلتها

جاء مفهوم  ،ومبا أن اهلدف من حوكمة الشركات هو محاية مصاحل أصحاب املصاحل ،على ما سبق بناء

كون املساءلة متكن أصحاب املصاحل من احلكم على   ،الحوكمة متضمنا االهتمام بتحقيق المساءلة

  .الدارةاممارسات و  توجهات

القيام به يضمن حصول أصحاب  حيث أن ،يحقق المساءلةالبيئي  االفصاحتحقق يف املقابل فإن  

غيابه يؤدي إىل إخفاء املعلومات ومن مث  ،جتاه القضايا البيئيةإ االدارةاملصاحل على إجابات تتعلق مبمارسات 

  .إمكانية تضليلهم ومنه اإلضرار مبصاحلهم

 حيث ،البيئي االفصاحب وقيامها لمفهوم الحوكمة االدارة تطبيقتربط بين  ةالمساءل خالصة القول أن

عن القضايا البيئية التي تهم أصحاب  االفصاحدارة يعني بالضرورة وجود مستوى عالي من المساءلة لالأن 

  .المصالح

  

  
                                                           
1
 ) Renfred Wong, (2011), op-cit, p 46. 

2
 ) Ibid, p 52, 120, 140, 218. 
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  )العدالة(بط الثالث االر : المطلب الثالث

ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو  ،بن منظورإ هة كما يوردوالعدل لغ ،العدالة كلمة مشتقة من الفعل عدل

وفالن من أهل  ،لذي ال مييل به اهلوى فيجور يف احلكماهو  ،العدل :ويف أمساء اهللا سبحانه وتعاىل ،اجلورضد 

وهو حكم عادل ذو معدلة يف  ،يقال هو يقضي باحلق ويعدل ،والعدل احلكم باحلق ،املعدلة أي من أهل العدل

  1.حكمه

فاجلور هو اخلروج عن الوسط بزيادة أو  ،العدل هو وسط أطرافه كلها جور"فريى أن  األصفهاينأما 

  2."ولذلك صار اجلور واخلطأ باإلضافة إىل العدل والصواب من خري ما ال �اية له ،نقصان

  3".ترمي إىل إعطاء كل فرد ما يستحقه"أن العدالة ) أرسطو(ويرى 

وأن جل ما ذكر حول العدل هي أوصاف  ،تعريف جامع ومانع للعدل وجود عدمإىل ) اللوزي( وأشار

  4:الباحث جبمع هذه األوصاف فيما يلي نفس وقام. لتحقيق العدل

  .التوسط واملساواة بني مجيع األطراف وأن ال جيور أي طرف على اآلخر- 

  .أن العدل ال ميكن تصوره جيدا إال من خالل التطبيق العملي هلذا املبدأ- 

  .عدم الغنب والتغابن واملوازنة بني مصاحل األطراف- 

يتفق بشكل كبري مع ما يقوم عليه مفهوم  ،من أوصاف لتحقيق العدل )اللوزي(إليه خلص نرى بأن ما 

 ،حرتام حقوقهم واملوازنة بني مصاحلهموعلى إ ،فاحلوكمة تقوم على املساواة بني مجيع أصحاب املصاحل ،احلوكمة

 ،العملي الذي جيب إتباعه لتحقيق ما سبق لذلك اإلطار الفلسفي واملنهجي وتقدم ،ضرار �اومحايتها وعدم اإل

 وبالتايل فهي تبتعد عن جمرد التأطري والتوجيه والتوصيف إىل حالة التطبيق العملي والفعلي للمبادئ والقيم اليت

  .�ا /عليها ،تنادي /تقوم

املساواة بني مجيع  من منطلق أن. اليت أساسها العدل هي املساواة ،اليت نقصدهاأن املساواة  ،ونؤكد

ا طبق ،ؤسسةخيتلفون من حيث احلقوق اليت حيوزو�ا داخل امل ذلك أ�م. العدالة حنراف عنهو إأصحاب املصاحل 

واة املطلقة بني أصحاب املصاحل ولو نصت احلوكمة على املسا. لطبيعة وحجم املوارد اليت منحوها للمؤسسة

  . دالة منهانتفت العال

                                                           
1
   .430ص , لبنان, دار صادر, ا�لد احلادي عشر, لسان العرب, اإلمام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري)  

2
, أطروحة دكتوراه, عقد المضاربة نموذجا - حوكمة العالقة بين أطراف العقد في المصارف اإلسالمية على ضوء مبدأ العدالة, اللوزيشعيب حممد مسلم )  

  .37ص , 2014, األردن, جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
3
  .78ص , 2014, 1جامعة اجلزائر , أطروحة دكتوراه, التوازن العقدي عند نشأة العقد, عرعار عسايل)  

4
  .37ص , مرجع سابق, شعيب حممد مسلم اللوزي)  
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بل نرى  ،وهذا املبدأ ال يعين املساواة بني املسامهني ،فحوكمة الشركات تنادي باملعاملة املتساوية للمسامهني

ستقرائنا للشروحات اليت بإ. دون متييز بينهم فيه احلث على متكينهم من ممارسة مجيع احلقوق اليت يتمتعون �ا

ملسامهني من حيث احلق يف املشاركة يف اجلمعية العامة والتصويت جند بأ�ا ساوت بني مجيع ا )OCDE( قدمتها

صوت واحد "وذلك بقبوهلا ملبدأ  ،إىل أ�ا فرقت أو ميزت بينهم من حيث حصة التصويت اليت حيوزها كل مساهم

ختالف يف وزن هذا التصويت طبقا إىل أن هناك إ ،ما يعين أن حق التصويت مكفول للجميع 1".للسهم الواحد

إال أن  ،فاملساهم سواء أكان من كبار املسامهني أو من صغارهم هو مالك. سهماألحيوزه كل مساهم من عدد  ملا

املوارد املمنوحة  ختالف حجمختتلف بإ ،املوارد اليت منحها للمؤسسة ومن مث املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا

 الصوت وزنيف التصويت إال أن ه احلق وعلى ذلك فكونه مالك فل. للمؤسسة أو حصته يف رأس مال املؤسسة

ولو مت التسوية . ميكن أن يديل به يتوقف على حجم املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا مصاحله يف املؤسسة الذي

 وجودمن حيث عدد األصوات النتفت العدالة ولكان لذلك تداعيات خطرية على  الكبار والصغاربني املالك 

  .املؤسسة

تعرضون �موعة من فقد قدموا موارد للمؤسسة وي ،صحاب املصاحل اآلخرينأل بالنسبةونفس الشيء 

وعلى ذلك فإن إغفال حقوقهم املشروعة يف املؤسسة يعد ممارسة . شرنا إليها ضمن هذه الدراسةاملخاطر سبق وأ

قوق لذا جاءت مبادئ احلوكمة مؤكدة على االعرتاف حب ،عن ظلم وجور يف حقهم فقد يعرب ذلك ،غري عادلة

 ،نتهاك حقوقهملى تعويضات يف حالة إالفرصة هلم للحصول ع وإتاحة ،أصحاب املصاحل كما يرسيها القانون

ومتكينهم من  ،واحلصول على املعلومات بالقدر الكايف ويف الوقت املناسب ،وإشراكهم يف عملية حوكمة الشركات

التسوية كما أن .ات غري قانونية أو غري أخالقيةهتماما�م بشأن أي ممارسلإلعراب عن إ االدارةتصال مبجلس اال

لذا يتم اللجوء . قد تعرب عن ظلم وجور أيضا ،من جهة أخرى وبينهم وبني املسامهني ،من جهة فيما بينهم

لنوع وحجم املورد الذي  م طبقاا�حبيث تكون االستجابة الهتمام ،والتأكيد على ضرورة املوازنة بني مصاحلهم

فال ميكن أن نتخيل مؤسسة هادفة للربح تتحول إىل مجعية خريية ألن ذلك  .حة يف املؤسسةب املصلحيوزه صاح

بأن تتحول مؤسسة هادفة للربح إىل مؤسسة مدمرة للمجتمع وللبيئة  القبولكما ال ميكن   ،سطو على موارد املالك

  .ألن ذلك جرمية يف حق اإلنسان وا�تمع

تكون يف العدالة التبادلية  أنويرى  .توزيعية وتبادلية ،صورتنيإىل أن العدالة تكون على ) حمسن(يشري 

وأن هدفها هو  ،حيث تكون ضمن عالقة طريف العقد مبا يولده من حقوق وواجبات ،نطاق العقد امللزم للطرفني

ة األشياء مببادلويضيف الباحث بأ�ا وصفت بالتبادلية أل�ا تكون . املتبادلة اتحتقيق التوازن بني املنافع واألداء

ويعلق الباحث بأن التبادلية ال تقتصر على  ،أعطى وأخذ كل طرفقد حتقيق التوازن بني ما  واخلدمات مع وجوب

حيث أن مقتضى العالقة التبادلية أن يلتزم الفرد الذي حيدث ضررا بغريه بإصالح الضرر  ،العالقات التعاقدية

                                                           
1
  .32ص , مرجع سابق ،)2004( ,مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  
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يعين حصول املتعاقد على املنفعة  العدالة التعاقدية التبادليةحتقق ويؤكد الباحث على أن . والتعويض للطرف اآلخر

  1.املقصودة يف العقد والعكس صحيح

وخمرجاته ما ترنو إليه  ،فنظام احلوكمة مدخالته بنود العقد ،نرى بأن احلوكمة تقوم على العدالة التبادلية 

يف حالة وجود  اهتمامات أصحاب املصاحل باالستماع إىل االدارةتلزم جملس كما أن مبادئ احلوكمة . تلك البنود

. يف احلصول على تعويضات يف حالة اإلضرار مبصاحلهمهم تقر حبقو  ،أو غري أخالقية ،أي ممارسات غري قانونية

فهي تأخذ باملوازنة بني املصاحل  ،سابقا غري موجودة يف احلوكمة بيناأن املساواة أو التسوية كما  يضاف إىل ذلك

  .ومن مث املنافع

لألفراد بوصفهم أعضاء  اجلماعة السياسية على إعطاء ،تقوم إىل أ�ا) حمسن(فيشري العدالة التوزيعية  أما 

 ،مبينا بأنه وبالرغم من أن أساس العدالة هنا هو املساواة ،يتمتع كل فرد مبنافع اخلري العام ،حصصا متساوية فيها

العدالة التوزيعية حسب الباحث أن يكون التوزيع بني األفراد  إذ تقتضي ،لكن املساواة هنا ليست املساواة احلسابية

 )اجلماعة( واليت تتناسب مع قدرة العضو يف ا�تمع ،حبسب ممتلكا�م وقدرا�م وحاجا�م فهي املساواة التناسبية

  2.)اجلماعة( ومكانته وقيمة اخلدمة اليت يؤديها للمجتمع

لو أسقطنا هذا املفهوم على املؤسسة واعتربنا أن ف ،توزيعيةنرى بأن احلوكمة تقوم أيضا على العدالة ال

فهي  ،العدالة التوزيعية تأخذ مبفهومسنجد بأن احلوكمة  ،هم أصحاب املصاحل األفرادوأن  ،املؤسسة متثل اجلماعة

تناسب مع يمبا أي تراعي تلك املصاحل  ،صاحل أصحاب املصاحل يف املؤسسةمل االستجابةباملساواة التناسبية يف  تقر

  . األمهية النسبية لكل صاحب مصلحة يف املؤسسة

وجند صراع املصاحل بني طريف العقد والتوجه النفعي  ،جند مشكلة عدم التماثل يف املعلومات ،يف املقابل

موقعها املتميز مقارنة بباقي أصحاب املصاحل قد تستغل  االدارةوقد أصبح معلوما لدينا بأن  ،الذايت لإلدارة

وهذا بدوره قد يؤدي إىل التقليل من املنافع  ،منافعها الذاتية مستغلة املعلومات الداخلية اليت حبوز�ا لتحقيق

يف  االفصاحومن هنا تربز أمهية . ومنه اإلضرار مبصاحلهم ،املفرتض أن حيصل عليها أصحاب املصاحل اآلخرين

اإلشكال فيما يتعلق  جانبا من هذا وعا مان رمبا تكون التشريعات قد عاجلت. تبيان حقيقة ممارسات املؤسسة

إىل أن االقتصار على هذا  ،الكايف االفصاحبتبيان الوضعية املالية للمؤسسة يف حدها األدىن وهو ما يعرب عنه ب

 االفصاحرها ملعلومات ال يوفاملزيد من اكون أن هناك   لالفصاح ممارسة عادلةال يعرب عن  االفصاحالنوع من 

  .املالك وأيضا أصحاب املصاحل اآلخرين حلماية مصاحلهم احيتاجه  ،الكايف

 والذي ،املالئم املرجح باخلصائص النوعية األخرى للمعلومات االفصاح ظهر مصطلح ،وعلى ذلك 

الكايف  االفصاحفاملؤسسة يف ظل . كثر مما تتطلبه القوانني واملعايري احملاسبية امللزمةأل االفصاح التوسع يف يتطلب

                                                           
1
, 4ع , 23مج , جامعة بابل, جملة العلوم اإلنسانية, )دراسة مقارنة(التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية , منصور حامت حمسن)  

  .1682, 1679ص , 2015
2
  .1678ص , نفس املرجع)   
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 ،وهي بذلك تتجاهل أصحاب املصاحل اآلخرين ،ملعلومات اليت تفيد باألساس املستثمرين واملقرضنيتفصح عن ا

يف احلصول  حق مشروع مبا يولد لديهم ،مع املؤسسة الذين لديهم مصاحل وعالقات تعاقدية نتج عنها تبادل ملوارد

قرارات مبا ميكنهم من ختاذ الملوارد ومن مث إلتلك ا االدارةل ستغالاليت تفيد يف وقوفهم على طريقة إ على املعلومات

فاملؤسسة اليت نشاطها يعد حساسا من الناحية البيئية من دون . حرتام املؤسسة حلقوقهم ومصاحلهمتقييم مدى إ

بالرغم من أن هذا ا�تمع قد مسح هلا  ،حرتامها للمعايري البيئيةلمجتمع أن يقف على مدى إلن يتسىن ل االفصاح

أن تلقي تلك املؤسسة بعد وسيكون من الظلم  ،اطها ووفر هلا القبول الذي حتتاجه من أجل وجودهامبمارسة نش

 ،فرتة من نشاطها بأخبرة سامة ميكن أن تنتج عن عدم صيانة لعتادها تتضمن عناصر تتسبب يف أمراض مزمنة

من العدل أن تتوفر املعرفة لذا . اكتشاف تلك احلقيقة يف حينهإيف نفس الوقت من الصعب على ا�تمع ويكون 

يوفرها ويف مثالنا هذا وبالطبع فهذه املعرفة . لدى ا�تمع حول ما تقوم به املؤسسة حلماية البيئة احمليطة �ا

  .البيئي االفصاح

 األساس على مدى وجود يف تعتمد ،املصاحل أصحابإىل أن املوازنة بني مصاحل  شرناوأوقد سبق  ،هذا

يعد وسيلة مهمة  البيئي االفصاحوقد خلصنا إىل أن . بني املؤسسة وأصحاب املصاحل فيها تصال فعالتواصل أو إ

 ،بني املؤسسة وأصحاب املصاحل فيها ،وأرضية حلوار مستقبلي ،من احلوار القائم اجزء حيث يعد ،يف حتقيق ذلك

وعلى . القدرة على االستجابة هلاومن مث ومنه املوازنة بينها حتياجا�م ومطالبهم وفهمها من معرفة إ حبيث ميكنها

والعدالة بصفة عامة تقوم على املوازنة بني مصاحل األطراف  ،والعدالة التوزيعية ،ضوء أن كال من العدالة التبادلية

كو�ا ممارسة البيئي   االفصاحإىل ممارسة  فإننا ننظر ،املختلفة وعدم اإلقصاء ألصحاب احلق كما تبني لنا سابقا

  .ق العدالةحتقي تساهم يف

جاء مفهوم  ،ومبا أن اهلدف من حوكمة الشركات هو محاية مصاحل أصحاب املصاحل ،على ما سبق بناء

  .صاحل أصحاب املصاحلاألخذ مبكون أن حتقق العدالة يعرب عن   ،الحوكمة متضمنا االهتمام بتحقيق العدالة

صاحل ن القيام به يضمن املوازنة بني محيث أ ،العدالة اتحقيق يعدالبيئي  االفصاحتحقق يف املقابل فإن  

فقدان املعلومات ومن مث إمكانية جتاهل الكثري من  غيابه يؤدي إىل ،االستجابة هلاأصحاب املصاحل ومن مث 

  .مصاحل أصحاب املصاحل

أن  حيث ،البيئي االفصاحب قيامهاو  لمفهوم الحوكمة االدارة تطبيقأن العدالة تربط بين  خالصة القول

  .عن القضايا البيئية التي تهم أصحاب المصالح االفصاحيعني بالضرورة ممارسات عادلة ب دارةاالتحلي 

مفهوم احلوكمة يقوم على الشفافية واملساءلة  فإن كون ،املبحث ما مت تناوله ضمن هذا تأسيسا على

تتم معاجلة بنود العقود  وبعبارة أخرى جيب أن ،جيب أن يكون بناء نظام احلوكمة مرتكزا على تلك القيم ،والعدالة

من طرف إدارة املؤسسة تلك القيم وتطبيق  تبين .املصاحل فيها وفقا لتلك القيم أصحاباليت تربط املؤسسة مع 

   .ممكن بتسخري جمموعة من اآلليات
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 عدم ،البيئي االفصاحالقيام ب ،وحتقيق العدالة ،والوصول إىل املساءلة ،يستلزم حتقيق الشفافية ،في المقابل

 ،وعدم القدرة على املوازنة بني مصاحلهم ،وبالتايل تضليل أصحاب املصاحل ،القيام به يؤدي إىل إخفاء املعلومات

  .ومن مث اإلضرار �م

ووجود مستوى عالي من المساءلة  ،نحو تحقيق الشفافية االدارةتوجيه ممارسات  فإنوبالتايل، 

عن القضايا البيئية للمؤسسة  االفصاحلضرورة مزيدا من يعني با ،بممارسات عادلة االدارةتحلي و ،لإلدارة

  . يضمن حماية مصالحهم في النهايةومبا  ،املصاحل أصحابحتياجات مبا يليب إ ،)تحقيقا للقيم السابقة(

 ،الشفافية روابطها ،البيئي االفصاحملفهوم احلوكمة وقيامها ب االدارةبني تطبيق  وجود عالقةيتأكد لنا و 

حبيث   ،تأخذ املنحى االجيايبوطبيعتها  .محاية مصاحل أصحاب املصاحل يف املؤسسة ومبتغاها ،دلاملساواة والع

   .البيئي االفصاحكلما توسعت يف   ،فهوم احلوكمةمب االدارةأخذت ممارسات كلما 
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  البيئي االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على : المبحث الثالث

  

 ،جتسيد مفهوم احلوكمة بناءا على مبادئها ومن مث قيمها أن من ،لباحثنيتفاق بني اوقفنا على شبه إ

ويشار إىل هذه اإلجراءات واألطر يف خمتلف  ،اإلجراءات القانونية والتنظيميةجمموعة من يتطلب الركون إىل 

اخلية على اآلليات الد) محزة( يعرف .آليات داخلية وخارجية ،وهي تصنف إىل نوعني .األدبيات بآليات احلوكمة

ويضيف  ،االدارةويتم اإلشراف عليها من قبل جملس  ،أ�ا كل اإلجراءات واألساليب اليت تضعها املؤسسة

وتساعد على التقليل من  ،بأن هذه اآلليات تسمح خبلق التوازن بني السلطة والرقابة على إدارة املؤسسة ،الباحث

مجيع األساليب واإلجراءات اليت ال ميكن ملؤسسة  ى بأ�افري أما اآلليات اخلارجية . يف املعلومات التماثلعدم 

تتمثل أساسا يف السلطة والنفوذ الذي ميكن أن يؤديه  بأ�احث اويضيف الب .ممارسة سلطتها وتأثريها عليها

إىل أن آليات  ،)Aburaya(تشري  1.وأن أمهيتها تكمن يف ضمان حسن إدارة املؤسسة ،أصحاب املصاحل عليها

البيئي تعطينا تصورا حول الكيفية اليت يتم األخذ  االفصاحمثلها يف ذلك مثل  ،ملتبناة من طرف املؤسسةاحلوكمة ا

   2.االدارة�ا ملصاحل أصحاب املصاحل على مستوى جملس 

معاجلة بنود العقود اليت تربط املؤسسة مع أصحاب املصاحل فيها جيب أن  أوبناء نظام احلوكمة ومبا أن 

آلليات املؤسسة  عن طريق تسخريمعاجلة تلك البنود يتم وأن  ،املساءلة والعدالة ،الشفافية يكون وفقا لقيم

البيئي حتقيقا ملا  االفصاححنو  االدارةبقرار  فهذا يتطلب بالضرورة أن تعمل تلك اآلليات على الدفع ،احلوكمة

 االفصاحب االدارةتؤثر على قرار ن أ ليات احلوكمةآل نتساءل عن الكيفية اليت ميكن من خالهلا وبالتايل. سبق

هذا ما سنعمل . البيئي؟ االفصاحقيام بلل االدارةب أن تدفع احلوكمة آللياتالبيئي؟ أو بعبارة أخرى كيف ميكن 

  *.ذلك على اآلليات الداخلية للحوكمة مركزين يف ،على تأصيله بشكل علمي ضمن املبحث احلايل

  

  االدارةمجلس : المطلب األول

الذي يفوض  هذا األخري ،االدارةجلس جهة حاكمة تسمى مبركات املسامهة العامة لسيطرة الشختضع 

باحلصول على مصادقة ا�لس فيما خيص  املدير التنيفيذيعلى أن يقوم  ،ته للمدير التنفيذياجزءا من صالحي

                                                           
1
لمجموعة من الشركات التابعة : وأثرها على األداء المالي مع دراسة ميدانية االفصاحفعالية تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم مقومات ضويفي محزة، )  

  .39، 34، ص 2014زائر، ، اجل3، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر لمجمع سونلغاز
2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 166. 

*
  .إختبار الفرضيات اليت مت طرحها يتطلب الرتكيز على اآلليات الداخلية)  
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 االدارةة اليت حيضى �ا جملس وبالنظر إىل األمهية الكبري  .املتعلقة بنشاط املؤسسة واإلسرتاتيجيةالقرارات اهلامة 

   1.، على أنه قلب احلوكمة)Hemalin and Weisbach(ينظر إليه 

اهليئة املكلفة بتوجيه يعد  االدارةجملس  بأن ،)Ariza et al( أكدوفقا ملنظور وكالة أصحاب املصاحل 

يعد مكلفا  دارةاالبأن جملس ، )Tautingana and Chithambo(بدوره أكد  2.ومراقبة تصرفات املديرين

نفس  وأضاف ،وضمان أن املؤسسة مسؤولة أمام خمتلف أصحاب املصاحل ،مبتابعة سلوك املؤسسة حنو االستدامة

دارية لتكون متوافقة مع مصاحل أصحاب املصاحل يعد حيويا ملراقبة املمارسات اال االدارةأن وجود جملس  الباحث

 اهذ 3.املسؤول عن وضع السياسات املتعلقة بالقضايا البيئية رةاالدا، وذهب الباحث إىل كون جملس يف املؤسسة

شرة عالقة مبا االدارةأن �لس حيث أشارت إىل ) Aburaya(االهتمام من ا�لس بالقضايا البيئية أكدته أيضا 

يت يرجع خصوصا كونه اجلهة ال، تلك العالقة إىل الدور احملوري املنوط بهوأرجعت  ،باالهتمامات البيئية للمؤسسة

    4.إليها حتديد طبيعة ومستوى املساءلة يف املؤسسة

يعد اجلهة األساسية املنوط �ا حتقيق مصاحل أصحاب املصاحل  االدارةميكن القول بأن جملس  وعلى ذلك،

يربز  ،وأصحاب املصاحل يف املؤسسة االدارةففي ظل عدم التماثل يف املعلومات وصراع املصاحل بني  ،يف املؤسسة

 االدارةفمجلس . مصاحل أصحاب املصاحل حنو حتقيق التنفيذية االدارةملمارسات  كآلية مراقبة وتوجيه  االدارةس جمل

وحمققا يف نفس الوقت . ومساءلتها ومراقبتها واإلشراف عليها وتوجيهها التنفيذية االدارةهو الذي يتوىل تعيني 

مع  االدارةضرورة التعامل العادل �لس  علىدة وقد جاءت مبادئ احلوكمة مؤك. صحاب املصاحلأل املساءلة

وأن يكون . يف هذا السياقواألخالقية وأخذه ومراعاته للمعايري البيئية واالجتماعية  ،هتمامات أصحاب املصاحلإ

والشفافية اخلاصة  االفصاحوضع سياسات و  ،سالمة أنظمة إعداد التقارير احملاسبية ،عناجلهة املشرفة واملسؤولة 

عن كافة املعلومات والبيانات اخلاصة باملؤسسة يف املوعد وبالشكل  االفصاحب كاملأن يلتزم بشكل  و  ،سسةباملؤ 

  .حتقيقا لقيم الشفافية واملساءلة والعدالة 5،املطلوب من قبل أصحاب املصاحل

ن وجود فإ يف املقابل. على إفصاح املؤسسة عن قضاياها البيئية االدارةما سبق يؤشر عن وجود تأثري �لس 

مبجموعة من  االدارةمتتع جملس  توقف علىيالسابقة  ملا وقفنا عليه يف الدراساتودرجة هذا التأثري من عدمه وفقا 

  :وهذا ما سنعمل على تناوله فيما يلي. اخلصائص أو السمات

                                                           
1
 ) Fodil Adjaoud, Chokri Mamoghli, Fatma Siala, la réputation de l’audit externe et les mécanismes de 

gouvernement d’entreprise : interactions et effet sur la performance, 28 eme congres de l’association 
francophone de comptabilité, 23 -24-25 mais 2007,  France, p 07. 
2
 ) Lazaro Rodriguez-Ariza, Isabel-Maria Garcia-Sanchez, Jose-Valeriano Frias-Aceituno, The role of the 

board in achieving integrated financial and sustainability reporting, paper presented at the XV encuentro 
AECA, ofir-esposende, Portugal, 20, 21 september 2012, p 3. 
3
 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op-cit, p 05. 

4
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 166, 189. 

 
5
   .51، 49، 44 ،17 ص, مرجع سابق ،)2004(، مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  
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أعضاء  ،بني نوعني من األعضاء ميكن أن منيز االدارةجملس  ضمن :االدارةمجلس  إستقاللية-1

جيني مستقلني غري تنفيذيني وهم من تنحصر عالقتهم باملؤسسة يف عضويتهم مبجلس إدار�ا، وليس لديهم خار 

  .الغري مستقلني  وهم األعضاء التنفيذيوننيوأعضاء داخلي ية، أو عالقات تعامل مع املؤسسة،أي روابط عائل

يف مراقبة األداء اإلداري  املدراء الغري تنفيذيني دورا هاما يلعب أنميكن ، )Abdel-Fattah(حسب 

اليت يوجد �ا نسبة عالية من  االدارةالس � الدور الرقايب واحلد من السلوك االنتهازي لإلدارة، وهو ما جيعل من

وإىل الوصول ملستويات عالية من الشفافية، على  يدفع ويشجع األمر الذي، األعضاء الغري تنفيذيني أكثر فعالية

يتوقع من ، االدارةيتم نقلها �لس  أناليت ميكن " الغري حمصورة يف األمور املالية"املختلفة  جانب اخلربة والتصورات

    1.املسامهني  املصاحل وليس فقط أصحابمحاية مصاحل مجيع  األعضاء الغري تنفيذيني

أن وجود على ، )Nekhili and Fakhfakh(، )li li(، )Clemente and Labat(ويتفق كل من 

، حيث ومحاية مصاحلهمللعمل على حتقيق توقعات املسامهني  االدارةة من األعضاء املستقلني، يدفع نسبة كبري 

وبالتايل  والدفع حنو املزيد من الشفافية، وجودهم يزيد من فعالية ا�لس يف مراقبة التصرفات االنتهازية لإلدارة،

تفاق إكان هناك املقابل  ويف مات املفصح عنها، الطوعي، والرفع من جودة املعلو  االفصاح التوجه حنو املزيد من

األمر الذي قد يضعف  ،ستقالليةفتقارهم لالون غري فعال بفعل إ قد يكعلى أن الدور الرقايب للمدراء الداخليني

  4  3 * .قرارات مدرائهممن إمكانية قيامهم بأي معارضة ل

عملية نشر املعلومات آلية  من جيعلوجود األعضاء املستقلني أن إىل ، )Manuel et al (فيما يذهب 

متثال املؤسسة للقوانني ، هم األكثر إهتماما بإاالدارةلني يف جملس املستق فاألعضاء. لتحقيق املساءلة املوضوعية

 باألعضاءمقارنة  يتمتعون �ايتحلون و  الكبرية اليت ستقالليةاملوضوعية واال من منطلقواللوائح والسلوك املسؤول، 

االجتماعية، ما جيعلهم يف  باملطالب والقضايا هتماماميال وإحتمالية كو�م أكثر يضاف إىل ذلك إ .التنفيذيني

   2.موقع أفضل من األعضاء التنفيذيني حلماية مصاحل أصحاب املصاحل

املستقلني ضمن ا�لس  األعضاءنسبة  أن حيث أشارت إىل ،اآلراء السابقة مع )Aburaya( ومل ختتلف

عن القضايا البيئية واالجتماعية بشكل  االفصاحو الطوعي بشكل عام،  االفصاحاسيا يف التأثري على تلعب دورا أس

 االفصاحهتماما باملسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسة ومنه نطلق أن األعضاء املستقلني أكثر إخاص، من م

 حل، وكأداة ملراقبة تصرفات املديرين،املستقلني كممثلني ألصحاب املصا األعضاءوحسب الباحثة ينظر إىل عنها، 

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 177. 

*
 ) (Check : Mehdi Nekhili, Ines Fakhfakh, les relations entre les mecanismes de gouvernement et l’indice de 

divulgation volontaire dinformations : etude clinique de deux entreprises tunisiennes, 27 eme congres de 
l’association francophone de comptabilité, 10 -11-12 mais 2006,  Tunis, p 11. 
-Li Li, l’offre d’information volontaire par internet et le gouvernement des entreprises francaises, finance 
contrôle strategie, vol 13, n° 4, 2010, p 110.  
-Ana Gisbert Clemente, Begona Navallas Labat, Corporate governance mechanisms and voluntary disclosure, 
the role of independent directors in the boards of listed spanish firms, universidad autonoma de Madrid, 2009, 
p 18). 
2
 ) Jose Manuel, Prado-Lorenzo, Isabel-Maria, Garcia-Sanchez, The role of the board of directors in 

desseminating relevant information on greenhouse gases, journal of business ethics, vol 97, iss 3, 2010, p 396. 
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من  أكثر موضوعية كما أ�م .عن املعلومات االفصاحمزيد من دفعا لإلدارة حنو يشكل ما جيعل من وجودهم 

أصحاب املصاحل عند القيام باملداوالت والتوصيات، مصاحل ، ويأخذون بعني االعتبار خمتلف التنفيذيني األعضاء

  1.واليت تتضمن مطالب بتوفري أكرب قدر من الشفافية يف توفري املعلوماتخلارجية فهم يوفرون وجهات النظر ا

ور املتعلقة بالشرف لألم لالستجابة ميل األعضاء املستقلني إىل ،)Hanifa and Cooke( أشارفيما 

م حيقق هل أنضهم يف هذه األمور ميكن خو  أنذلك  ،وااللتزامات واألخذ باملسؤوليات االجتماعية للمؤسسة

أن ميارسوا  املستقلنيميكن لألعضاء  حسب نفس الباحثنيو  وعليه. املكانة املشرفة اليت يسعون إليها يف ا�تمع

نشاطات املؤسسة والقيم  وجود توافق بنيبغية التحقق وضمان االجتماعي  االفصاحللقيام بضغطا على املؤسسة 

  2.السائدة االجتماعية

 وما يعنيه ذلك من، االدارةجملس  يفاألعضاء املستقلني  زيادة نسبةبأن قد نعت ،اآلراء السابقة استنادا إىل

مراقبة  إىل وجود يؤديالتنفيذية بالسلطة،  االدارةنفراد احلؤول دون إو  التنفيذية االدارةا�لس عن  إستقاللية زيادة 

 نشاطاتاملصاحل لداخل  أصحابومطالب منظور  نقل إىل وأيضا ،التنفيذية االدارة ومتابعة فعالة ملمارسات

ومنه ممارساته، رغبة يف حتسني  هقراراتاألخذ بالقضايا البيئية واالجتماعية يف  با�لس إىلمبا يؤدي  االدارةجملس 

وإتباع أفضل  حنو مزيد من الشفافية يدفعوكل ما سبق ، صورة املؤسسة أمام أصحاب املصاحل وا�تمع ككل

     .عن القضايا البيئية واالجتماعية للمؤسسة االفصاحمزيد من  ي إىلاألمر الذي يؤد ،لالفصاحسياسات 

 مستوىيف حتسني  املستقلنيمن الدراسات السابقة اليت توفر دليال عمليا يدعم دور األعضاء  عددوهناك 

إىل وجود تأثري إجيايب للزيادة يف نسبة  ،)Oba and Fodio ،2012(فقد توصلت دراسة  البيئي، االفصاح

، Depoers(يف حني توصلت دراسة . البيئي االفصاحعلى مستوى وجودة  االدارةراء املستقلني يف جملس املد

 املستقلني األعضاءتزيد نسبة تكون ذات جودة عندما معلومات الغازات الدفيئة املفصح عنها إىل أن  ،)2010

وجود عالقة موجبة  إىل) Ben Rhouma ،2008(كما توصلت دراسة . من أعضاء ا�لس ككل % 30 عن

 Hanifa and(وتوصلت دراسة  .البيئي االفصاحو  االدارةبني وجود أعضاء مستقلني مبجلس ذات داللة 

Cooke ،2005( ، يف تركيبته األعضاء املستقلون على الذي يغلب  االدارةحمدود ميارسه جملس  تأثريإىل

ختالف االهتمامات واملعرفة وإ للخربة اراالفتقذلك إىل  إرجاعومت  البيئي، االفصاحسياسات وممارسات 

  .االجتماعية لألعضاء

األول  التنفيذيعندما جيمع شخص واحد بني منصيب املدير  :زدواجية دور المدير التنفيذي األولإ- 2

)CEO(  االدارةورئيس جملس )The Chairman( ذا يطلق عليه ازدواجية الدور هف)Duality Role( ،

فعالية الرقابة اليت ميارسها ا�لس، لكن على  ما ميكن أن يؤثرالسلطة الفردية  اسا لتقويةتعد أسوازدواجية الدور 

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 189. 

2
 ) R.M. Haniffa, T.E. Cooke, The impact of culture and governance on corporate social reporting, journal of 

accounting and public policy, vol 24, n° 5, 2005, p 400. 
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قيادة قوية للمؤسسة، كما قد متكن املدير التنفيذي من التصرف بسرعة،  تقدممن جهة أخرى فازدواجية الدور قد 

    1.يدة باملؤسسةختاذ قرارات جيدة نظرا ملعرفته اجلل من رئيس ا�لس يف موقع أفضل إلوجتع

 Arcay and Vazquez( ،)Clemente and Labat(، )Hanifa and( كل من  تفقإ

Cooke( ،وحيسن منصراع املصاحل  جينب املؤسسةالفصل بني منصيب املدير التنفيذي ورئيس ا�لس  كون على 

ا�لس، مبا  إستقالليةالتقليل من  إىلتركز السلطة يف يد شخص واحد يؤدي الوظيفة الرقابية للمجلس، فيما 

فعالية ا�لس يف أداء وظيفته احلاكمة للشبهة واخلطر  وتعريضالرقايب،  دوره يؤدي إىل الـتأثري بشكل سليب على

 جتماعات ا�لس، وحتديد جداول األعمال، وتعينياألول سيكون مبقدوره التحكم يف إ التنفيذيأن املدير  بسبب

  4 3 *.على حجم ونوعية املعلومات املفصح عنها أثريالت، ومنه أعضاء ا�لس ختياروإ

أكثر فعالية يف مراقبة األداء  االدارةبأن الفصل بني املنصبني جيعل من جملس  ،)Aburaya( رجحت

أن اجلمع بني منصيب املدير  داري، ومنه ضمان مستوى عايل من الشفافية ألصحاب املصاحل، إنطالقا مناال

للمدير سمح يكما بشكل كبري من وظيفة ا�لس الرقابية والـتأديبية،   حيدعيق أو ي أنكن ميالتنفيذي ورئيس ا�لس 

فوضع سلطة كبرية يف يد شخص واحد قد يؤدي إىل تقييد السلوك االنتهازي لغلبته على ا�لس،  بإتباعالتنفيذي 

رقابة يضر جبودة الة شخص واحد نهيم أنتدفق املعلومات، وإخفاء املعلومات عن أصحاب املصاحل، كما 

   2.فإن الفصل بني املنصبني يعد يف صاحل أصحاب املصاحل حسب الباحثة ، وعلى ذلكاالفصاحو 

ئيس ا�لس سيؤدي أن عدم الفصل بني منصيب املدير التنفيذي األول ور السابقة، نعتقد  بناء على اآلراء

الدور املنوط به، مبا يؤدي إىل  ه قدرته على تنفيذا�لس ومن إستقالليةختاذ القرار، والتقويض من إىل تركز سلطة إ

حتمالية إخفاء املعلومات اليت �م أصحاب املصاحل وإمكانية التالعب �ا، ومنه التأثري على مستوى إزدياد إ

سيكرس  الفصل بني منصيب املدير التنفيذي األول ورئيس ا�لس،يف حني أن . املعلومات املفصح عنها وجودة

 وجتنب، الوظيفة االشرافية والرقابية للمجلس يؤدي إىل حتسنيس دارية، مباقابية والوظيفة االلوظيفة الر الفصل بني ا

والشفافية  ستقاللية حنو مزيد من االبذلك على نشاطات وقرارات ا�لس دافعا  املصلحة صاحب االدارةهيمنة 

نية التالعب �ا،  �م أصحاب املصاحل وإمكاوكل ما سبق يقلل من إمكانية إخفاء املعلومات اليت داخل ا�لس، 

اليت �م القضايا البيئية  مزيد من عن االفصاح ا يعينمبحنو مزيد من الشفافية يف ممارسا�ا،  االدارةوعليه توجيه 

  .أصحاب املصاحل

ل دليال عمليا يدعم أمهية الفصل بني منصيب املدير التنفيذي األو ) Aburaya ،2012(وتقدم لنا دراسة 

وجود عالقة سلبية ذات داللة بني إىل  ةحيث توصلت الباحث. البيئي االفصاح مستوىورئيس ا�لس يف حتسني 

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 176. 

*
 ) (Check: Rosario Babio Arcay, Flora Muino Vazquez, Corporate characteristics, governance rules and the 

extent of voluntary disclosure in spain, Advances in accounting, vol 21, 2005, p 304. 
-
 Ana Gisbert Clemente, Begona Navallas Labat, (2009), op-cit, p 19. 

-
 Ros Haniffa, Terry Cooke, culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations, Abacus, 
vol 38, n° 3, 321,  p 321).  
2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 191. 
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 إرتباط وجودإىل ) Li Li ،2010(دراسة كما توصلت .زدواجية الدور وحجم ونوعية املعلومات املفصح عنهاإ

متضمنا املعلومات  ختيارياإل الفصاحاومستوى  الفصل بني منصيب املدير التنفيذي ورئيس ا�لس عندموجب 

سليب بني  إرتباطمن وجود  ،)Gul and Leung ،2004(دراسة  نفس النتيجة توصلت إليها .البيئية للمؤسسة

  .متضمنا املعلومات البيئية ختيارياإل االفصاحزدواجية الدور ومستوى وجود إ

، Zahra and Pearce( ه دراسةملا أكدت وفقا االدارةزدياد حجم جملس إ :االدارةحجم مجلس -3

 كما يسمح بالتوسع يف  متثيل،  سيسمح بتنوع اخلربات واملعارف نتيجة للتوسع يف توظيف األعضاء، )1991

جتنب هيمنة املدير التنفيذي ميكن من ، و من االستجابة ملطالبهم بشكل فعال مبا ميكنخمتلف أصحاب املصاحل 

ستقاللية مستفيدين يف ذلك من اال ارسة صالحيا�م يف قيادة املؤسسةاألول على ا�لس ومتكني األعضاء من مم

   1.اليت يتمتعون �ا

إفصاح املؤسسات اليت حجم مستوى إىل أن  ،)Clemente and Labat ،2009(توصلت دراسة 

عالقة بني حجم املؤسسة وحجم جملس  من منطلق وجودفحسب الباحثني، ف. عالياجملس إدار�ا كبري يكون 

للكثري من املتطلبات املعلوماتية من أصحاب املصاحل، ما  عرضة�ا، فاملؤسسات ذات احلجم الكبري تكون إدار 

  2.الكبرية مرتبطة مبستويات عالية من املعلومات املفصح عنها االدارةجيعل من جمالس 

حجم جملس أن كرب إىل  ،)Aburaya(و  ،)Tauringana and Chithambo(ذهب كل من  وقد

في جمالس راقبة األداء اإلداري، فملآلية فعالة ما جيعله يتمتع بالكثري من القدرات الرقابية، جيعل هذا األخري  االدارة

، اإلداريةحتمالية وجود أعضاء مستقلني ذوي خربة، ما يؤدي بدوره إىل التقليل من االنتهازية الكبرية تزداد إ االدارة

فمن  ،بالتوازي مع ما سبق وحسب نفس الباحثني .ة واالجتماعيةهتمامات املؤسسة ملسؤوليا�ا البيئيإ ولفت

قدرة املؤسسة على  سينعكس يف تعزيزؤدي إىل زيادة تنوع تركيبة ا�لس، فهذا ست الزيادة يف احلجممنطلق أن 

عن  االفصاحي يؤدي إىل مزيد من الشفافية و فهم واالستجابة �موعات خمتلفة من أصحاب املصاحل األمر الذال

دارة، وإضافة القضايا نوعية االستشارات املقدمة لال وزيادةاملعلومات، وحتسني القدرة على معاجلة املعلومات، 

وعليه توقع  نتيجة التوسع يف متثيل ا�موعات املختلفة ألصحاب املصاحل، البيئية واالجتماعية الهتمامات ا�لس

  4 *.املصاحل أصحابا يضمن التمثيل اجليد ملصاحل مبعن املعلومات البيئية  االفصاحاملزيد من بالقيام 

موجبة بني  ، إىل وجود عالقة)Tauringana and Chithambo ،2014(توصلت دراسة  هذا، وقد

، )Aburaya ،2012(دراسة  يف حني توصلت، )GHG(عن الغازات الدفيئة  االفصاحو  االدارةحجم جملس 

بالرغم من أن  ،البيئي االفصاحجماالت  ضوبع االدارةحجم جملس  بني غري دالة إحصائيا سلبيةىل وجود عالقة إ

تعاين من  كبريا جداحجمها  يكون اليت  االدارةوفسرت ذلك بأن جمالس  .الباحثة رجحت وجود عالقة موجبة

                                                           
1
 ) Shaker A. Zahra, John A. Pearce II, board composition from a strategic contingency perspective, journal of 

management studies, vol 29, iss 4, 1991, p 422, 433. 
2
 ) Ana Gisbert Clemente, Begona Navallas Labat, (2009), op-cit, p 18, 29. 

*
 ) (Check : Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op-cit, p 06. 

-
 Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 193). 
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ن الكبرية، والذي يبطئ م االدارةفقدان التنسيق املرتبط مبجالس ل مرجعة ذلكصراعات الوكالة واملشاكل الرقابية، 

زيادة مفرطة يف حجم "الباحثة مصطلح  وقد استخدمت .عملية صنع القرارات، وخيفض من كفاءة ا�لس

 رمبا جند تفسريا أوضح لذلك عند .وجود حد لعدد األعضاء املشكلني للمجلس ضرورة ما يعين وهو" ا�لس

)Cornier et al(،  عكسيةعالقة  تكون املعلومات وعدم التماثل يف االدارةالعالقة بني حجم جملس  فوفقا هلم 

قبل هذه النقطة حبيث فاعلية،  أكثرا�لس  هاعند النقطة الدنيا من احلرف يكون عندف، )U(تأخذ شكل احلرف 

عالقة  وجودالدراسة  أكدتوقد . وعدم التماثل يف املعلومات االجتاه السالب االدارةتأخذ العالقة بني جملس 

 االدارة، من منطلق وجود عالقة سلبية بني حجم جملس ختيارياإل االفصاحو  االدارةموجبة بني حجم جملس 

  1.وعدم التماثل يف املعلومات

القدرات الرقابية للمجلس  أنالرغم من بو  على أنه ،)John and Senbet(أوضح من جهة أخرى، 

اذ القرارات اليت تتميز �ا ختعوبات التواصل وإتزداد بزيادة عدد األعضاء، فإن هذه امليزة ميكن أن تقوض نتيجة لص

حيدد بعشر أعضاء على  االدارةأن حجم جملس  ،)Lipton and Lorsch(لذا يرى  2.ا�موعات الكبرية

الباحثان أن  األكثر، على أن تكون نسبة األعضاء املستقلني عضوين لكل عضو له عالقة باملؤسسة، كما أوضح

والسماح عضاء بالتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل، الصغري أن يسمح لأل االدارةمن املرجح �لس 

بالوصول إىل تقوية التواصل بني أعضاء ا�لس مبا يسمح بزيادة فعالية املناقشات والوصول إىل توافقات وتفامهات 

  3.حقيقية بني األعضاء املشاركني عند املداوالت

جم حل سقفما توصي بوضع أن قوانني احلوكمة عادة  ،)Arcay and Vazquez( من جانبه أوضح

من تبادل األفكار بني األعضاء،  حبيث يؤدي هذا التسقيف أو التحديد لعدد األعضاء إىل التعزيز، االدارةجمالس 

والدفع بأن تكون ردود فعلها حازمة ، التنفيذية االدارة على وحتقيق الرقابة الفعالة. عملية صنع القراروزيادة مرونة 

 تقد رجح دراستهماوبالرغم من أن  .ات من طرف املدير التنفيذي أو رئيس ا�لستالعب جتاه أيإ وصارمة

عالقة ذات داللة  تكشف عن وجودمل إىل أ�ا  ختيارياإل االفصاحو  االدارةجود عالقة سلبية بني حجم جملس و 

 تتم ألشخاص ينيارجاخلعضاء األتعيني ذلك بأن عملية  مت تفسريو  ،ختيارياال االفصاحو  االدارةبني حجم جملس 

  4.ال يتصرفون كأنداد للمدراء التنفيذيني، وإمنا كشاغلني ملناصب إضافية

حبيث يكون عدد أعضاء ا�لس مناسبا ، االدارةتسقيف حجم جملس بضرورة  القولذهب إىل ن، مما سبق

 اآلراءنه تضارب يف فيه ا�لس عن تأدية مهامه، وال يزيد عن احلد الذي ينتج ع ال يقل عن احلد الذي يعجز أي

 ختاذ القرارات،اء عند املناقشات واملداوالت أو إداخل ا�لس أمرا صعبا سو ويكون فيه التوصل إىل توافق وتفاهم 

                                                           
1
 ) Denis Cormier, Marie-Josee Ledoux, Michel Magnan, Walter Aerts, corporate governance and information 

asymmetry between managers and investors, corporate governance : the international journal of business in 
society, vol 10, iss 5, 2010, p 579. 
2
 ) Kose John, Lemma W. Senbet, (1998), op.cit, p 385. 

3
 ) Martin Lipton, Jay W. Lorsch, A modest proposal for improved corporate governance, the business lawyer, 

vol 48, n° 1, 1992, p 67. 
4
 ) Rosario Babio Arcay, Fora Muino Vazquez, (2005), op-cit, p 306, 322. 
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ويضمن  الفعالية الرقابية للمجلس، حيافظ علىا�ال الذي  يف جيب أن يكون عدد أعضاء ا�لس وبعبارة أخرى

ويف نفس الوقت  ،ه، وإمتام عمليات صنع القرار بالكفاءة والفعالية املطلوبتنياالتصال والتواصل البناء بني أعضائ

لتوسع يف متثيل ا�موعات املختلفة ألصحاب املصاحل جتسيده ل نتيجة ،هتمامات ا�لسإتنوع وتوسع ب يسمح

لتحقيق تلك ة املعلومات البيئي عن االفصاح املزيد من يدفع حنواألمر الذي  على حساب األعضاء التنفيذيني،

  . احلماية والتمثيل اجليد ملصاحل أصحاب املصاحل يضمن يف النهاية تلك االهتمامات، وبالشكل الذيالرقابة وتلبية 

   

  المجلسلجان : المطلب الثاني

القيام جبمع قدر هائل من املعلومات، مث  االدارةعلى جملس  أن  ،)Gregory and Lilien(أوضح     

تفويض املهام قيام ا�لس ببدرجة كافية على إدارة املؤسسة، ومن مث فإن  اإلشرافيتحقق له  العمل مبقتضاها حىت

بدوره أكد و  1.من الرتكيز بكفاءة على النواحي املتفرقة من العمل االدارةاملعقدة إىل جلان متخصصة ميكن جملس 

)Puni( هذه اللجان تتكون من  أنة، وأوضح على أداء مسؤولياته الرقابي االدارة، أن هذه اللجان تساعد جملس

ا�لس الكثري من الوقت لو قرر  ستكلفقضايا متخصصة واليت  يكون مبقدورهم التعامل معأعضاء ذوي خربة 

جيب أن  حسب نفس الباحث للدور الرقايب هلذه اللجان، فإن تركيبة هذه اللجان وبالنظر. التعامل معها مبفرده

  2.يف معاجلة مشاكل الوكالةستقاللية قلني نظرا للدور الذي تلعبه اإلتتضمن أغلبية من األعضاء املست

قد تتوقف على يف مؤسسة ما،  االدارةة مبجلس ططبيعة اللجان املرتب أنإىل ، )Hayes et al( أشار

على إدارة املؤسسة، حبيث يكون دور هذه اللجان هو التأكد من أن املؤسسة  أصحاب املصاحل ضغوط ميارسها

كسون فيه شركة إ توأعطى مثاال على ذلك مبا حدث بعد تسرب النقط الذي تسبب. لمتطلبات القانونيةمتتثل ل

   3.، وما صاحبها من ضغوط أفضت إىل تشكيل جلنة البيئة)1989(فالدز سنة 

، فإن هذه اللجان باخلربة اليت حيوزها أعضاؤها يف جمال معني، تعمل كأذرع للمجلس، يستعملها يف ومنه

بالنظر إىل الدور و نتوقع عليه و  .ل مع تفاصيل قضايا معينة ال يكون للمجلس الوقت الكايف للتعامل معهاالتعام

مهم على إفصاح املؤسسات عن  تأثريواملكانة املهمة اليت حتوزها هذه اللجان ضمن نظام احلوكمة أن يكون هلا 

  .قضاياها البيئية

                                                           
1
حوكمة الشركات يف القرن احلادي والعشرين، مركز , ، الفصل الثالث عشردور لجنة المراجعة في حوكمة الشركةليليني، . جرجيوري، جيسون ر. هويل ج)  

  .207، ص 2003دولية اخلاصة، واشنطن، املشروعات ال
2
 ) Albert Puni, Do board committees affect corporate financial performance ? evidence from listed companies 

in ghana, international journal of business and management review, vol 3, n° 5, 2015, p 16. 
3
 ) Rachel Hayes, Hamid Mehran, Scott Schaefer, Board committee strictures, ownership and firm 

performance, federal reserve bank of New York, unpiblished, 2004, p 6. 
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 االدارةعلى أ�ا فرع �لس  للجنة املراجعة، )Abdel-Fattah( ينظر :المراجعةلجنة  إستقاللية-1

دارة املخاطر يف ى إعداد وعرض القوائم املالية، وإشراف علز إجراءات الرقابة الداخلية، واالتتحمل مسؤولية تعزي

  1.واملراجعني الداخلي واخلارجي االدارةما يف تسهيل التواصل بني جملس املؤسسة، كما تلعب دورا مه

مة جعة هو ضمان موثوقية وكفاية ومالءأن الغرض من تشكيل جلنة املرا، )Madhani(كما بني 

ويضيف  2.ستخدامها يف احلكم على أداء املؤسسةعنها، لتمكني أصحاب املصاحل من إ املعلومات املفصح

خلوها  التأكد منحيث تعمل على  مبثابة املراقب النهائي لعملية إعداد التقارير املالية تعد جلنة املراجعةأن  ،)أمحد(

الشرعية ومقاومة ، كما أن وجودها يساهم يف احلد من التالعبات واملمارسات غري من األخطاء واالحنرافات

   3.مبا يسهم يف ضمان جودة التقارير املالية املفصح عنها يف عمليات املراجعة االدارةضغوط وتدخالت 

نوعية املعلومات املفصح عنها والتأكد من  جعة هو حتسنيالدور األساسي للجنة املرا ومن منطلق أن

فهذا يدلل على أن لوجود جلنة املراجعة تأثريا إجيابيا على شفافية  ،عنه لألطراف اخلارجية االفصاحموثوقية ما يتم 

  . صاحل أصحاب املصاحلمل مايةاحلوبالتايل فوجود جلنة املراجعة سيوفر  املؤسسة،

املستقلني، ذوي  االدارةن تضم أغلبية من أعضاء جملس الية، جيب أوحىت تؤدي جلنة املراجعة دورها بفع

مبا تضيفه من مميزات للجنة  ستقالليةاال، حيث أن االدارةالتقدير واحلكم بشكل مستقل عن القدرة على ممارسة 

ارسات لية، وجتنب الكثري من مماملايل، ومدى كفاية الرقابة الداخ االفصاحجتعلها يف وضع أفضل لتقييم نوعية 

التنفيذية املشكوك فيها، إضافة إىل ضرورة متتعها باملعرفة واخلربة املالية واحملاسبية والقانونية بعمل اللجنة،  االدارة

   4.شرافية املوكلة إليهاواالحىت تتمكن من تأدية املهام الرقابية 

 ت أصحاب املصاحلهتماماقلني بلجنة املراجعة سيسمح بنقل إتعيني أعضاء مست، أن )Aburaya(ترى 

مصاحل طرح اللجنة كان ذلك مهما يف التعامل مع مشاكل الوكالة، و  إستقالليةزدادت ، فكلما إلداخل اللجنة

، Aburaya(توصلت دراسة و  5.االفصاح، مبا سينعكس يف حتسني ممارسات داخل اللجنة أصحاب املصاحل

إفصاح املؤسسة عن جماالت معينة من مستوى نة و اللج إستقالليةذات داللة بني إىل وجود عالقة موجبة ) 2012

 االفصاح، إىل أن أكثر املتغريات مدلولية يف التأثري على )Taha ،2013(قضاياها البيئة، وباملثل توصلت دراسة 

ملستقلني يف اللجنة، حبيث كلما ازداد عدد األعضاء ا إستقالليةعن القضايا االجتماعية والبيئية للمؤسسة هي 

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 55. 

2
 ) Pankaj M. Madhani, Study of relationship between board committees and corporate governance practices of 

Indian firms, Global management review, vol 9, n° 3, 2015, p 7. 
3
صرية، دراسة تطبيقية على شركات األدوية امل - المالية دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقاريرسامح حممد رضا رياض أمحد، )  

  .52، 44، ص 2011، 1، ع 7ا�لة األردنية يف إدارة األعمال، مج 
4
، امللتقى العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة دور لجان المراجعة في دعم حوكمة الشركات ألغراض استمرار المنشأةعطية صالح سلطان، )  

  .227، ص 2005سبتمرب  26- 24، القاهرة، )تدقيق الشركات الصناعية -اليةتدقيق املصارف واملؤسسات امل- تدقيق الشركات(الشركات 
5
 ) rania kamal aburaya, (2012), op-cit, p 206. 
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 Barako et( توصلت دراسة كما. االجتماعية والبيئيةعن املعلومات  االفصاحزداد مستوى لجنة كلما إتركيبة ال

al ،2006( ، يف املؤسسة ختيارياإل االفصاحبني وجود جلنة للمراجعة ومستوى  موجب إرتباطوجود إىل.  

مقارنة باألعضاء  راجعةجلنة املأن زيادة عدد األعضاء املستقلني يف  نعتقد لسابقة،اآلراء اوضمن سياق 

هتمام أصحاب تقع ضمن دائرة إ املتنوعة اليتاللجنة باملعلومات املتعلقة بالقضايا  هتمام، يزيد من إالتنفيذيني

عمليات إعداد التقارير السنوية، واملراجعة  يفالذي تلعبه جلنة املراجعة  شرايفواالالرقايب  الدور ومن منطلق املصاحل،

، فهذا سيدفع حنو مزيد من شفافية املؤسسة و تعزيزحنجيايب من تأثري إ عن ذلكوما ينتج ة الداخلية واخلارجي

   .من موثوقية املعلومات البيئية املفصح عنهاكما ويعزز  عن القضايا البيئية للمؤسسة، االفصاح

يعد أمرا  ، أن وجود اللجنة البيئية)Liao et al(أوضح  :وجود لجنة المسؤولية االجتماعية والبيئية-2

توفري يف دارة لال املستمر رتددال وأن حيويا للتقليل من املخاطر البيئية الناجتة عن ظاهرة االحتباس احلراري،

والفرص  حنو إقامة جلان خاصة تعىن مبعاجلة املخاطر اتوجه خلق عن القضايا البيئية للمؤسسة، املعلومات

هذه ف .القضايا البيئية للمؤسسة من منظور أصحاب املصاحلتنجر عن اليت ميكن أن وااللتزامات  سرتاتيجيةاال

مشروعية نشاطات املؤسسة، ذلك أن  تزيد من فعالية الدور الرقايب للمجلس ملدى وحسب نفس الباحثني اللجان

تدامة، التخطيط والتنفيذ واملراجعة املنهجية للسياسات واألنشطة املتعلقة باالسالغرض من اللجنة البيئية هو، 

ذات التأثري البيئي شاريع امل ،حرتاق الوقود األحفوري، وتشجيع االستثمار يفمن إ تستهدف احلدبادرات فيذ موتن

البيئية، وتعريفهم  بتعزيز وعي العمال واملوظفني بالقضايا كما وتقوم. احملدود، واملنتجات اخلالية من الكربون

وضع و  الطموحة السلطة لوضع األهدافأيضا جان لديها هذه الل ،السلبية التأثريات البيئيةجتاه مبسؤوليا�م إ

 االفصاحأن دور اللجنة البيئية يف ما يتعلق ب ثنينفس الباحواعترب  .حنو االهتمام بالبيئة لدفع العمال املكافآت

  احيث ميكن النظر إليهالبيئي يعد موازيا للدور الذي تلعبه جلنة املراجعة يف ضمان إفصاح مايل ذا جودة عالية، 

أصحاب املصاحل  مبا يف ذلك حتقيق االتصال معإلمتام عملية املساءلة البيئية،  االدارةكوكيل عن جملس 

  1.اخلارجيني

، جلنة للمسؤولية البيئية يف أي مؤسسة تشكيلالطوعية اليت متيز  أن صفة، )Peters and Romi(يرى 

اللجان هتمام إ وأشار أن كونئية وقضايا الشفافية، جتاه قضاياها البيجيعل من وجودها مؤشرا عن إلتزام املؤسسة إ

ستجابة ملطالب أصحاب املصاحل حول إ فهذا جيعل منها أكثر، اتيجيات االستدامة للمؤسسةسرت بإ يتعلق  البيئية

  2.املعلومات املتعلقة بالغازات الدفيئة

                                                           
1
 ) Lin Liao, Le Luo, Qingliang Tang, Gender diversity, board independence, environmental committee and 

greenhouse gas disclosure, the british acounting review, Vol 47, iss 5,  2015, p 6. 
2
 ) Gary F. Peters, Andrea M. Romi, The effect of corporate governance on voluntary risk disclosures : 

evidence from greenhouse gas emission reporting, University of Arkansas and Idiana University, USA, 2012. 
avalaible on www.pdfs.semanticscholar.org. 
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اع سياسات وطرق تبالاملؤسسة  دفعهو إىل أن هدف اللجنة البيئية ، )Ionel-Alin et al( أشار

من املخاطر املتعلقة بالتأثريات البيئية، وتنظر  كما أ�ا تعمل على التخفيضوالقياس عن التأثريات البيئة،   لالفصاح

بلجنة املؤسسات ف وحسب نفس الباحثني وعلى ذلك يئية املفصح عنها ألصحاب املصاحل،يف أمهية املعلومات الب

نبعاث الغازات لديها، وتقدمي معلومات عن مستوى إ االفصاحميال للقيام ب أكثر تعىن باملسؤولية البيئية تكون

  1.مفصح عنها أكثر موثوقية وكل هذا على أساس طوعي

ية و البيئية ينقل رسالة حول الرغبة، واألمهية واألول للمسؤولية، أن وجود جلنة )Aburaya(أوضحت 

تساعد املؤسسة على حتديد االهتمامات  فهيالبيئي،  االفصاحاملمنوحة لقضايا املسؤولية البيئية، مبا فيها ممارسات 

املؤسسات اليت يوجد �ا اللجنة  أنإىل  ضافةباالالبيئية واالجتماعية واليت من املمكن أن تؤثر على أداء املؤسسة، 

حتقيق  االدارةسيفرضون على عن املعلومات البيئية، ألن أعضاء اللجنة  لالفصاحتكون أكثر ميال حسب الباحثة 

البيئي، وعلى  االفصاحرشادات والتوصيات املتعلقة بيد بأن املؤسسة تتبع بشكل جيد االاملساءلة عن طريق التأك

كما  .ملصاحلا ألصحابالبيئي  االفصاحذلك ميكن القول بأن اللجنة تعمل كآلية رقابية فعالة متكن من تعزيز 

جودة السياسات املتبعة من طرف املؤسسة فيما يتعلق اللجنة مسؤولة على ضمان  أشارت الباحثة إىل أن كون

اللجان ميكن النظر إليه كوسيلة لالستجابة الحتياجات وتوقعات  وجود هذهعن املعلومات البيئية، فإن  االفصاحب

    2.أصحاب املصاحل يف املؤسسة

تدامة يف املؤسسة، التخطيط املسبق لنشاطات االس من وجود جلنة للمسؤولية البيئيةما يصاحب أن  نعتقدو 

وما يصاحب ذلك أيضا ، التنفيذية االلتزام واألخذ �ا عند تسيريها لنشاطات املؤسسة االدارةواليت سيكون على 

 التنفيذية االدارةء ، جيعل من أداالبيئية أصحاب املصاحل هتماماتبناء خطط يتم فيها مراعاة إحتياجات وإ من

أكثر عن املعلومات البيئية  االفصاح بدوره منها يستلزم األمر الذي، ةاالدار حمل مساءلة مركزة من طرف جملس 

   .باإلرشادات واملعايري البيئيةإلخالء تلك املسؤولية وإظهار مدى التزامها 

يف حتسني  جلنة املسؤولية البيئية وجود وهناك عدد من الدراسات السابقة اليت توفر دليال عمليا يدعم دور

إىل وجود عالقة قوية موجبة ذات داللة بني ) Aburaya ،2012( ، فقد توصلت دراسةالبيئي االفصاحمستوى 

إىل وجود  ،)Peters and Romi ،2012(البيئي، كما توصلت دراسة  االفصاحو وجود جلنة للمسؤولية البيئية 

 Ionel-Alin et(كما توصلت دراسة . البيئي االفصاحوجود جلنة للمسؤولية البيئية وجودة  بني عالقة موجبة

al ،2012( ،عن كون ضامنا لتحقق الشفافية، حيث كشفت الدراسة إىل أن وجود جلنة للمسؤولية البيئية سي

 . عن املعلومات البيئية االفصاحختاذ قرار بني وجود اللجنة وإموجبة وجود عالقة 

  

                                                           
1
 ) Ienciu Ionel-Alin, Popa Irimie Emil, Ienciu Nicoleta Maria, Environmental reporting and good practice of 

corporate governance : Petroleum industry case study, Procedia economics and finance, vol 3, 2012, p 963, 
964. 
2
 ) rania kamal aburaya, (2012), op-cit, p 203. 
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   :يفاألساسية  مهامها وميكن أن نربز  :والمكافآتالترشيحات لجنة  وجود-3

مصاحل إن كان العضو  تعارضاألعضاء املستقلني بشكل مستمر، وعدم وجود  إستقالليةمن  التأكد- 

  .يشغل عضوية جملس إدارة مؤسسة أخرى

والعاملني،  االدارةوالرواتب اخلاصة بأعضاء جملس  إعداد السياسة اخلاصة مبنح املكافآت واملزايا واحلوافز- 

سياسات الربط بني تلك املكافآت واحلوافز ومعايري حمددة ويراعى عند وضع هذه الومراجعتها بشكل سنوي، 

  .لألداء

   .االدارةملهارات املناسبة لعضوية جملس املراجعة الدورية لالحتياجات املطلوبة من ا- 

  .االدارةاخلاصة بالرتشيح لعضوية جملس  جراءاتاالتنظيم ومتابعة - 

بإمكا�ا املساعدة يف  واملكافآتالرتشيح ، أن جلنة )Madhani(أوضح ومن خالل وضعها خلطط احلوافز 

، وضمان أن مصاحل املسامهني ال ختضع للمصاحل اإلدارية القصرية حتقيق األهداف الطويلة األجل للمؤسسة

زيادة فرصة تعيني  يؤدي إىلبعيدا عن املدير التنفيذي األول  االدارةاألجل، كما أن قيامها بالرتشيح لعضوية جملس 

  1.أكثر استعدادا حلماية مصاحل املسامهني دارةاالأعضاء مبجلس 

عدد أكرب من األعضاء  برتشيحاملؤسسات  إىل قيام، )Aburaya( ويؤدي غياب هذه اللجنة حسب

بشكل مفرط ال يتناسب واألداء احملقق مبا للحصول على مكافآت  االدارةوسعي ، يف مقابل املستقلني *الرماديني

سيسمح أما عند وجود اللجنة فإن ذلك حسب نفس الباحثة، ، صراع املصاحل يؤجج منو  قد يضر بقيمة املؤسسة

ملصاحل أصحاب  للعمل االدارة وسيدفعأكثر قربا من األداء احملقق،  تكون أن املكافآت والرواتب املمنوحة بضمان

 إستقالليةن لباحثة إىل أجل احلصول على مكافآت أكرب واالحتفاظ مبوقعهم يف املؤسسة، وخلصت اأاملصاحل من 

أصحاب  مع مصاحل االدارةملصاحل ساعد على التخفيض من مشاكل الوكالة، وضمان مواءمة أفضل اللجنة ت

   2.االفصاحيؤدي إىل التحسني من بدوره  األمر الذياملصاحل، 

البيئي، فالتأكد من  االفصاحسيعزز من مستوى  واملكافآتأن وجود جلنة الرتشيحات  نعتقد مما سبق،

ا�لس، وضمان تزويده باملهارات والكفاءات املناسبة، يؤدي إىل التفعيل من الدور الرقايب للمجلس،  ليةإستقال

مبا  االدارةومنه التقليل من السلوك االنتهازي لإلدارة، وأيضا نقل منظور أصحاب املصاحل لداخل نشاطات جملس 

بناء نظم احلوافز ، كما أن االدارةلس ومنه ممارسات قرارات ا�عية يف يؤدي إىل األخذ بالقضايا البيئية واالجتما

األخذ  تتضمنواملكافآت على أساس أن تتضمن تقييم املديرين عن مدى حتقيقهم لألهداف املسطرة واليت 

سيدفع باملديرين للعمل ملصاحل أصحاب املصاحل من أجل احلصول ، باملسؤوليات البيئية واالجتماعية للمؤسسة

                                                           
1
 ) Pankaj M. Madhani, (2015), op-cit,  p 7. 

*
   .عضاء من خارج املؤسسة ال يشاركون يف نشاطا�ا اليومية، لكن لديهم عالقة تعاقدية أو مصلحة مع املؤسسةأاألعضاء الرماديون هم ) 

2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 207, 209. 
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تباع واالحتفاظ مبوقعهم يف املؤسسة، وكل ما سبق يؤدي إىل الدفع حنو مزيد من الشفافية وإعلى مكافآت أكرب 

  .عن القضايا البيئية واالجتماعية للمؤسسة االفصاحاألمر الذي يؤدي إىل مزيد من  ،لالفصاحأفضل سياسات 

  

     الملكية هيكل: المطلب الثالث

، كما يعد من أهم العوامل اليت تساهم يف حتديد ة للحوكمةأحد األليات الداخلية املهميعد هيكل امللكية 

وتعد تركيبة ودرجة متركز هيكل امللكية من أهم العوامل املوظفة يف تفسري التباين يف مستوى  .أهداف املؤسسة

  . بني املؤسسات االفصاح

ؤسسة، يعين غلبية أسهم املأل األطرافأو عدد حمدود من  طرف معنيمتالك إ: الملكية )تركز( تشتت-1

حق "من احلقوق  مبجموعةتتمتع  األطراف، فإن هذه )Yammeesri( ركز يف امللكية، وحسبوجود ت

مبا يف ذلك الطريقة اليت يتم �ا ختصيص موارد  االدارةعلى  التأثريمن  متكنهم، "االدارةالتصويت، التمثيل مبجلس 

يف املعلومات  عدم التماثلتكاليف الوكالة و  عل منما جيعلى حنو فعال،  االدارة على رقابة ومن فرضاملؤسسة، 

قد ختتلف عن مصاحل املسامهني  الباحث نفس حسب إال أن مصاحل املسامهني الكبار تتجه حنو االخنفاض،

يتصرفوا ملصاحلهم الذاتية  أنالصغار، وبالنظر إىل القوة واملوقع الذي حيوزه املسامهون الكبار يف املؤسسة فيمكن 

وأضاف الباحث أن تشتت امللكية بني عدد  . مصاحل صغار املسامهني وأصحاب املصاحل اآلخرينعلى حساب 

، مبا يؤدي إىل زيادة تكاليف الوكالة وعدم االدارةالقوة الكافية للسيطرة على سلوك  مينحهمكبري من املسامهني ال 

  1.التماثل يف املعلومات

أداء  علىقدر�م  يف يؤثر سلبااملالك  املعرفة لدىفاض خنإأن تشتت امللكية و ، )القليطي( من جهته أوضح

يكون هناك عدد كبري  تشتت امللكيةظل  وأضاف الباحث أن يفوالعكس صحيح،  االدارةعلى دور رقايب فعال 

عن املزيد من املعلومات  االدارةمن املالك مما يرتتب عليه زيادة تكاليف الوكالة، وكنتيجة لذلك يفرتض أن تفصح 

  2.تقارير السنوية للعمل على ختفيض تكاليف الوكالةيف ال

عدم  تقليليؤدي إىل تركز امللكية بني عدد قليل من املسامهني  زدياد، إىل أن إ)امليهي( يف املقابل أشار

ل على املعلومات بوسائلهم وكبار املسامهني فقط، حيث تتاح هلم إمكانية احلصو  االدارةالتماثل يف املعلومات بني 

حيث يزداد  3،ختيارياإل االفصاحزدياد املطالبة بتوسيع ة، بينما يؤدي إزدياد درجة تشتت امللكية إىل إاخلاص

                                                           
1
 ) Jira Yammeesri, Corporate governance : ownership stricture and firm performance- evidence from 

thailand, Phd thesis, university of wollongong, Australia, 2003, p 27. 
2
عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية للشركات المدرجة  االفصاحلى درجة أثر خصائص الوحدة االقتصادية عإبراهيم عبد ا�يد علي القليطي، )  

  .29، جامعة املنوفية، ص في بورصة األوراق المالية المصرية
3
ة طنطا، ، جامعمدخل تحليل المحتوى: عن رأس المال الفكري للشركات المصرية االفصاحخصائص الشركة على عادل عبد الفتاح مصطفى امليهي، أثر )  

  . 34، ص 2013مصر، 
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عن قرب، وضعف  االدارةنتيجة عدم وجود حافز لدى صغار املسامهني ملراقبة ممارسات السلوك االنتهازي لإلدارة 

  2 *.ذلكتكاليف يف حالة املشاركة يف  منه ملا قد يتحملون ختاذ القرارات ووضع السياساتمشاركتهم يف إ

زيادة تكاليف مبا يؤدي إىل من املالك،  كبريسسة بني عدد  وعليه، فإن تشتت امللكية يعين توزع أسهم املؤ 

 االدارةب يدفع حنو املطالبة مبزيد من اإلجراءات الرقابية واملزيد من املعلومات، األمر الذي املالكالوكالة نتيجة توجه 

  .االفصاحمن إىل مزيد 

أن املؤسسات اليت تتميز ملكيتها  ،)Gamerschlag et al( أشارالبيئي،  االفصاحفيما يتعلق ب

البيئية، على عكس املؤسسات ذات امللكية املركزة االجتماعية و عن قضاياها  لالفصاحبالتشتت هي أكثر ميال 

  1.املعلومات مباشرة من املؤسسة لقدرة املسامهني على احلصول على لالفصاح  واليت تكون أقل حتفزا 

بزيادة عدم  حيسم االفصاحغياب  ،أن يف حالة تشتت امللكية ،)Brammer and Pavelin(أوضح 

يضاف إىل ذلك  ،التماثل يف املعلومات، األمر الذي قد يرفع من خماطر وجود ردود فعل سلبية من قبل املستثمرين

هتمام بالقضايا البيئية لدى بعضهم مبا وجود إ إمكانية، يقابله زيادة توزع امللكية بني عدد كبري من املسامهني أن

   2.البيئي االفصاحبيسهم يف زيادة الضغط للمطالبة 

حتمال كبري ضايا املساءلة تصبح مهمة، لوجود إ، أن يف حالة تشتت امللكية فإن ق)Aburaya(أوضحت 

وعلى ذلك حسب الباحثة فإن  حاب املصاحل،ف جمموعة واسعة من أصبأن أسهم هذه املؤسسة مملوكة من طر 

عن املزيد من املعلومات اإلضافية مبا فيها  االفصاحوجود مساءلة عالية لإلدارة تتطلب يف عكس نتشتت امللكية ي

ر مدى وفائها مبسؤوليا�ا إجتاه من إظها االدارةاملعلومات املتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية، حىت تتمكن 

  3.احل يف املؤسسةأصحاب املص

وهناك عدد من الدراسات السابقة اليت توفر دليال عمليا يدعم دور تشتت امللكية يف حتسني مستوى 

إىل وجود عالقة سالبة ذات داللة بني تركز امللكية ) Aburaya ،2012(فقد توصلت دراسة  البيئي، االفصاح

إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة  )Sukcharoensin ،2012(كما توصلت دراسة البيئي،   االفصاحو 

كما توصلت دراسة  .عن املعلومات االجتماعية والبيئية االفصاحبني تشتت امللكية و  إحصائية

)Gamerschlag et al ،2011(،  عن القضايا البيئية  االفصاحموجبة بني  إرتباطإىل وجود عالقة

  .واالجتماعية للمؤسسة وتشتت امللكية

                                                           
*
جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، مج  ،"دراسة تطبيقية"أثر محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير المالية علي يوسف،  :أنظر()  

  . 252، ص 2012، 1، ع28

، دليل من البيئة المصرية: على التحفظ المحاسبي في التقارير المالية ةاالدار أثر هيكل الملكية وخصائص مجلس جمدي مليجي عبد احلكيم مليجي،  - 

  ).www.bu.edu.eg: من على الرابط التايل، متوفرة على البوابة االلكرتونية جلامعة بنها 17جامعة بنها، ص
1
 ) Ramin Gamerschlag, Klaus Moller, Frank Verbeeten, Determinants of voluntary CSR disclosure : empirical 

evidence from germany, review of managerial science, vol 5, iss 2, 2011, p 238. 
2
 ) Stephen Brammer, Stephen Pavelin, Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure, 

business strategy and the environment, vol 17, iss 2, 2008, p 124.  
3
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 211. 
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طبيعة كل فئة منهم،  التعدد يفتعدد أهداف وتفضيالت املالك نتيجة ت هو معلوم كما الملكيةطبيعة -2

 مل يعد املقياس املالئم هليكل امللكيةاحلكومة املالكة أهدافها وتفضيال�ا قد ختتلف عن القطاع اخلاص، إذن مثال ف

الذي يستدعي حتليل هيكل  األمر، امللكيةطبيعة على درجة تركز أو تشتت امللكية وإمنا أيضا على فقط يقتصر 

لفهم ودراسة مشاكل الوكالة اليت جيب على نظام احلوكمة مواجهتها،  امللكية وحتديد طبيعة املسامهني املسيطرين

  .وعلى ذلك نتوقع أن يكون الختالف طبيعة امللكية تأثريا على مستوى املعلومات البيئية املفصح عنها

حسب  أسهمهااليت متتلك احلكومة النسبة الغالبة من ملؤسسات ا): الملكية الخاصة(الملكية العامة -أ

)Ghazali(، نظرا أل�ا تعد وبشكل غري مباشر ملكا لذلك ومنه حمل ضغوط هتمام اجلمهورتكون حمل إ ،

وبالتايل التوجه حنو املزيد من ، مسؤولة أكثر من الناحية االجتماعية اجلمهور، األمر الذي قد يدفعها لتكون

  1.لشرعنة وجودها االفصاح

، تكون )تغلب عليها امللكية العامة(أن املؤسسات املطروحة للخصخصة ب ،)Abdel-Fattah( أكد

، ويضيف الباحث أن لتسهيل ذلكأحد الوسائل  االفصاحويف هذا السياق يعد  ،حباجة جلذب املستثمرين

 أفضل عتمادإؤسسات على احلكومات وكو�ا مالك هلذه املؤسسات فهي تتوفر على حافز تشجيع هذه امل

تربز من خالهلا كالبنك الدويل للهيئات واملنظمات الدولية   مبا ميكنها من إرسال إشارات، لالفصاحسياسات 

إلتباع املؤسسات ألفضل املمارسات، كما أن ملكيتها هلذه املؤسسات جتعلها حمل هتمامها ودعمها إ مدى

حتياجات خمتلف عن املزيد من املعلومات لتلبية إ االفصاحىل إ االدارةلة من طرف اجلمهور، مبا يدفع بمساء

  2.أصحاب املصاحل

تتعدى الرحبية إىل األهداف االجتماعية، كما  هذا النوع من املؤسساتأن أهداف ، )Hu et al(أوضح 

فها اليت يف ظل أهدا أن تلقيها للدعم احلكومي جيعلها خاضعة لرقابة عالية من الدولة مقارنة باملؤسسات اخلاصة

ويف نفس الوقت يكون أداءها حمل مراجعة من طرف الوكاالت احلكومية  االجتماعية،القضايا تتعدى الرحبية إىل 

رشادات التأكد من إتباع هذه املؤسسات لالمبا فيها البيئية واليت حترص على احلصول على املعلومات الضرورية و 

أن املؤسسات اليت تغلب فيها امللكية العامة تعد األفضل من وقد توصلت الدراسة إىل . الصادرة يف هذا السياق

   3.ناحية مستوى ونوعية املعلومات االجتماعية املفصح عنها مقارنة باملؤسسات األخرى

، صناديق تركز امللكية يف يد مؤسسات كبرية مثل البنوك، صناديق االستثمار :الملكية المؤسساتية -ب

يف زيادة الرقابة على إدارة املؤسسة واحلد من تصرفا�ا االنتهازية  )جيملي(حسب  وغريها يساعد التقاعد

ستثمارات باحث أن ذلك يرجع إىل إمتالك تلك املؤسسات، حلجم إوالتخفيف من مشاكل الوكالة، ويضيف ال

                                                           
1
 ) Nazli A. Mohd Ghazali, Ownership stricture and corporate social responsibility disclosure : some Malaysian 

evidence, corporate governance : the international journal of business in society, vol 7, iss 3, 2007, p 255. 
2
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 289. 

3
 ) Yuan Yuan Hu, Yanhui Zhu, Yuxiao Hu, Does ownership type matter for corporate social responsibility 

disclosure : evidence from china, Global conference on business and finance proceedings, vol 11, n° 1, 2016, p 
186.  



 العالقة بين ممارسة الحوكمة واالفصاح البيئي: الثانيالفصل  

 95 

عالية  ضخم ومتتعها بقدرة فنية عالية وخبربات كافية متكنها من حتليل وتفسري معلومات القوائم املالية بكفاءة

 هلاتسمح ، املؤسسات املالكةتميز �ا ن امللكية الواسعة اليت تأ   ،)Ajinkya et al( ويضيف 1.وتكلفة أقل

على  يؤكد نفس الباحثو  ،عند الضرورةالتأثري على القرارات املتخذة  يسهل عليها مبابقوة تصويتية كبرية،  بالتمتع

القرارات فستكون حباجة إىل املعلومات الضرورية  ختاذإتأثري على الرقابة وال وحىت تتمكن مناملؤسسات املالكة  أن

 2.اليت متكنها من حتقيق ذلك

عن مسؤوليا�ا  االفصاحعلى  االدارةتشجع  املؤسسات املالكةأن ، )Soliman et al(أوضح 

االقتصار يف من خالل  أواالجتماعية، إما من خالل املشاركة الفعالة يف عمليات صنع القرار داخل املؤسسة، 

أن معظم  عند ممارستها ألنشطتها، ويضيف الباحثاالستثمار على املؤسسات اليت تأخذ مبسؤوليا�ا االجتماعية 

املؤسسات املالكة تتطلع للحصول على عوائد مستقرة على املدى الطويل نظري شرائها ألسهم املؤسسة، ما يولد 

االجيايب بني املمارسات االجتماعية  االرتباطللمؤسسة، وبالنظر إىل  اإلسرتاتيجية االدارةاحلافز للمشاركة يف  الديه

حنو األخذ  االدارةللضغط على  لمؤسسات املالكةل دافعا يوفر، فهذا على املدى الطويل للمؤسسة وأدائها

  3.االجتماعية باحلسبان مبسؤوليا�ا

، تعد صاحب مصلحة كةأن املؤسسات املال، )Rupley et al(و ،)Aburaya( كل من  بدورهم أكد

 تنظر املالية القصرية األجل، ما جيعلهاأهداف إسرتاتيجية طويلة املدى غري تلك املتعلقة بالعوائد  لديه مهم،

بناء على جمموعة من العوامل، كااللتزامات  ستثمارا�الق القيمة الطويلة األجل، وتقيم إلة خلللقضايا البيئية كوسي

  5 *.ملواءمة البيئية لنشاط املؤسسةا البيئية، التغري املناخي،

دليال عمليا على دور امللكية املؤسساتية يف حتسني  ،)Chang and Zhang ،2015( لنا دراسة موتقد 

 االفصاحالبيئي، حيث كشفت الدراسة أن حلجم امللكية املؤسساتية تأثري إجيايب على مستوى  االفصاحمستوى 

لك زداد متكلما إ  هإىل أن ،)Rouf and Al Harun ،2011( وباملثل توصلت دراسة  .البيئي للمؤسسة

  . عن املعلومات املالية والغري مالية ختيارياإل االفصاحزداد مستوى املؤسسات ألسهم املؤسسة كلما إ

أن لكل من حالة وطبيعة امللكية تأثري على إفصاح املؤسسات  نعتقد ،بناء على الدراسات واآلراء السابقة

يئية، فتشتت امللكية يعين توزع أسهم املؤسسة بني عدد كبري من املالك، مبا يؤدي إىل زيادة عن قضاياها الب

حتياجات املالك نتيجة من جهة، وتنوع إهتمامات وإ االدارةنفصال امللكية عن الوكالة نتيجة زيادة إ مشاكل

                                                           
1
  .16جمدي مليجي عبد احلكيم مليجي، مرجع سابق، ص)  

2
 ) Bipin Ajinkya, Sanjeev Bhojraj, Partha Sengupta, Corporate governance and disclosure : the effect of 

institutional investors and outsiderdirectors on the properties of management earnings forecasts, 
ssrn.com/abstract=410541, 2003. 
3
 ) Mohamed Moustafa Soliman, Mohamed Bahaa El Din, Ahmed Sakr, Ownership stricture and corporate 

social responsibility (CSR) : an empirical study of the listed companies in Egypt, The international journal of 
social sciences, vol 5, n° 1, 2012, p 66. 
*
 ) (Check : Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 213. 

- Kathleen Rupley, Darell Brown, Scott Marshall, Governance, media and the quality of environmental 
disclosure, journal of acounting and public policy, vol 31, iss 6, 2012, p 14). 
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جراءات الرقابية واملزيد من يد من االالتوجه حنو املطالبة مبز ما يعين   ،من جهة أخرى التعدد يف فئات محلة األسهم

عن املعلومات مبا فيها  االفصاحإىل مزيد من  االدارةاب املصاحل، األمر الذي يدفع باملعلومات من قبل أصح

  .املعلومات البيئية

 يف اشرنا تنوعأطبيعة امللكية اليت تعكس التعدد يف فئات محلة األسهم، يعين كما سبق و تنوع  أنكما 

لكية العامة واملؤسسات املالكة إىل جانب االهتمامات حالة امل تتضمن يفحتياجات املالك واليت وإإهتمامات 

تني فهذا يسمح هلا االقتصادية االهتمامات االجتماعية والبيئية، وبالنظر إىل القوة النسبية اليت تتمتع �ا كال الفئ

تمامات، األمر تلك االهل االستجابة ميكن أن يساهم يفمبا  والقيام بدور رقايب فعال ختاذ القراراتباملشاركة يف إ

  .حنو املزيد من الكشف عن املعلومات االجتماعية والبيئية االدارةالذي يتطلب دفع 

فصاح املؤسسات عن قضاياها إليه أن عالقة التأثري بني آليات حوكمة الشركات وإشارة الومما جتدر ا

وجود جلنة الرتشيحات والتعويضات، مثال، ف لك اآلليات مع بعضها البعض،وجود تب تزداد قو�ا التأثرييةالبيئية، 

ا�لس، كما إستقاللية ، مبا يؤدي إىل ضمان االدارةختيار أعضاء مستقلني أكفاء وذوو خربة يف جملس ضمن إست

حتمالية تويل إ إستقاللية جلنة املراجعة، والتقليل منو خربة إىل زيادة ذو ويؤدي زيادة نسبة األعضاء املستقلني 

  .البيئي االفصاحمبا يؤدي إىل التحسني من مستوى عضو تنفيذي لرئاسة ا�لس، 

فصاح املؤسسات عن تلعبه ممارسة احلوكمة يف إ ميكن أن التأثري الذي قمنا ضمن هذا الفصل بتوضيح

من املؤسسات القيام �ا �موعة املزمع  التطبيقيةثري من خالل الدراسة تأكيد هذا التأ علينالبيئية، ويبقى قضاياها ا

العالقة بني ممارسة احلوكمة من خالل آليا�ا السابق ذكرها ومستوى  إختبار، واليت تستهدف الفرنسية واجلزائرية

لكن قبل ذلك ومن منطلق أن املؤسسات اليت تتبىن  .�موعة من املؤسسات اليت سيتم إختيارهاالبيئي  االفصاح

عن مواضيع حمددة وخبصائص نوعية مطلوبة وفقا ملعايري ومبادئ  االفصاحسا�ا، مطالبة بمفهوم احلوكمة يف ممار 

عنها، واجلودة  االفصاحض املواضيع اليت يفرت عن اهليئات واملنظمات املهتمة، فإننا نرى بأن تناول ة توجيهية صادر 

 تناولهة احلالية، وهو ما سنعمل على مهما جدا للدراس ، واجلهود املبذولة للنهوض به، يعداالفصاحهلذا  املطلوبة

  .يف الفصل املوايل
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  الفصلخالصة 

  

حيث  ،ماهية احلوكمة حيث عرفنا البيئي  االفصاحتناولنا يف هذا الفصل العالقة بني حوكمة الشركات و     

اب املصاحل النظام الناتج عن العالقات التعاقدية اليت تربط بني املؤسسة وأصح" احلوكمة هيستخلصنا أن ا

والقوانني  يتم وفقا �موعة من املبادئ، بصفة عامة ويف بيئات الدراسة بصفة خاصة تطبيقهاوأن  ،"فيها

 االفصاحالعالقة بني احلوكمة و تطرقنا إىل و  .جمموعة من املنافع للمؤسسة وألصحاب املصاحل وحيقق، واإلرشادات

روابطها  ،البيئي االفصاحملفهوم احلوكمة وقيامها ب رةاالداوجود عالقة بني تطبيق  ستخلصناحيث ا ،البيئي

 ،جيايبوطبيعتها تأخذ املنحى اإلمصاحل أصحاب املصاحل يف املؤسسة، ومبتغاها محاية  ،املساواة والعدل ،الشفافية

  .البيئي االفصاحكلما توسعت يف   ،مبفهوم احلوكمة االدارةحبيث كلما أخذت ممارسات 

 االدارةجملس  إستقاللية زيادة  إىل أن،خلصنا البيئي، حيث  االفصاحاحلوكمة على أثر ممارسة  بينا كما    

جلنة املراجعة ووجود جلنة  إستقالليةوتسقيف حجمه والفصل بني منصيب املدير التنفيذي ورئيس ا�لس، و 

حنو  االدارةع إىل دف تؤدي هيكل امللكية، وطبيعة تشتتكذا ، و واملكافآتللمسؤولية االجتماعية وللرتشيحات 

  .عن املعلومات البيئية االفصاحالقيام مبزيد من 

  

  

  



 

 

  

  

  لثفصل الثاال

�فصاح الب�يئ، �ود دمعه، وسائ� 

وخصائصه
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  تمهيد

  

ياها البيئية يغلب عليه الطابع الطوعي، اشرنا وضمن هذه الدراسة إىل أن افصاح املؤسسات عن قضأسبق و 

ظهرت العديد من اجلهود اليت استهدفت حتسينها وتنظيمها وحىت  ،يتهاأمهو  وبالنظر إىل طواعية هذه املمارسة

كل من اجلزائر  املبذولة يفاجلهود  ومعرفة مستوى وطبيعةعمل من خالل هذا الفصل على إبراز نلذا س تقنينها،

مات البيئية، ، كما سنعمل على إبراز الوسائل املستخدمة يف توصيل املعلو وفرنسا باعتبارمها بيئيت هذه الدراسة

  :واخلصائص النوعية الواجب توفرها يف تلك املعلومات، وهذا من خالل املباحث التالية

  البيئي االفصاحتجاه دعم الجهود المبذولة في إ: مبحث األولال

  البيئي  االفصاحتجاه دعم إفي بيئات الدراسة بالجهود المبذولة في : المبحث الثاني

  وخصائصه ي، وسائلهالبيئ االفصاح: المبحث الثالث
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  البيئي االفصاحتجاه دعم الجهود المبذولة في إ: مبحث األولال
  

البيئي يف بيئات الدراسة، سنعمل يف هذا املبحث  االفصاحاه دعم التطرق إىل اجلهود املبذولة يف إجتقبل 

ظمات األخرى اليت هلا اهتمامات باحملاسبة على تناول اجلهود املبذولة من طرف املنظمات املهنية احملاسبية أو املن

ستعراض جهود بعض الباحثني واليت جتسد لنا كما سنعمل على إ. جتماعية للمؤسسةعن القضايا البيئية واال

  .البيئي االفصاحأعماهلم سعي الفكر احملاسيب لتحسني ممارسات 

  المحاسبية المنظمات المهنيةالمبذولة من  جهودال: المطلب األول

محاسبة بإصدار معيار ال 1975سنة قام ا�لس :  )FASB( جلس معايير المحاسبة الماليةم-1

ملساعدة احملاسبني على حتديد املواقف  ،بخصوص معالجة الظروف االحتمالية) SFAS5( )5(المالية رقم 

عيار على ضرورة االعرتاف ينص هذا املاحملتملة تكاليفيا يف املستقبل، مثل احملافظة على نظافة البيئة احمليطة، حيث 

ام االحتمايل جيب االعرتاف �ا بني أن اخلسارة الناجتة عن االلتز قد و ، بااللتزامات االحتمالية ضمن القوائم املالية

أن تشري املعلومات املتاحة إىل إحتمال إستنفاذ أصل أو نشأة  عتبارها عبئا على الدخل يف حالة توفر شرطني،وإ

ات املطلوبة وفق االفصاحو  .يقة معقولةد القوائم املالية، وإمكانية تقدير قيمة اخلسارة بطر لتزام يف تاريخ إعداإ

حتمالية وجود خسائر، وإذا مل تتحقق شروط االستحقاق، إاملبلغ املستحق،  طبيعة االستحقاق، :املعيار هي

طبيعة ، عدم القدرة على التقديرأو جمال التقدير أو بيان ب تقدير اخلسارة احملتملة طبيعة االلتزام االحتمايل،

  1.املطالبات غري املؤكدة واليت من املمكن أنه غري مرغوب فيها

ي مؤسسة متطلبات هذا أوبشكل كبري، لذا مل تتبع  خمتلفاغري أن تفسري وتطبيق املؤسسات للمعيار كان 

عنوان التقدير المعقول ب 14التفسير رقم  1976سنة فصدر  2،رشاديإاملعيار، مما ولد احلاجة لوجود دليل 

 1993سنة وحبلول  .والذي يبني الكيفية اليت ميكن �ا التقدير بشكل معقول ملبلغ اخلسارة، لمبلغ الحسارة

  .الخاص بتسوية المبالغ المرتبطة بعقود معينة 39صدر التفسير رقم 

المحاسبة " 13- 89صدار إ 3رات متثلت يف،اصدإ ةكما قامت جمموعة فرق مهام القضايا الطارئة بعد

التكاليف جيب رمسلتها كتحسينات، وأن ختضع  ،، وخلص إىل أن"عن تكاليف إزالة االسبوستوس

شغيلية بدال من كاليف املعاجلة يتم التعامل معها كمصاريف تت وأن فاض القيمة إذا كان ذلك مناسبا،إخنختبار إل

  .ستنائيةمصاريف إ

                                                           
1
 ) FASB, Statement of financial accounting standards No 5, Accounting for contingencies, USA, 1975, p 5, 6. 

2
، 1، ع4، ا�لة العربية للمحاسبة، مج الشركات الصناعية المصريةالبيئي بين النظرية والتطبيق في  االفصاحالمعايير المحاسبية في عمرو حسني عبد الرب، )  

  .22ص ، 2001
3
 ) Carol Ann Leary, An examination of environmental disclosures in 10K reports and GAAP compliance, Phd 

thesis, Virginia commonwealth university, usa, 2003, p 20. 
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مكانية رمسلة تكاليف معاجلة واملتعلق بإ ،"يئيرسملة تكاليف معالجة التلوث الب" 8- 90صدار إ

  .عتبارها مصاريفالسامة أو إ النفايات

، وهو يتعلق باحلاالت اليت ميكن خالهلا تسوية االسرتدادات "البيئية االلتزاماتمحاسبة " 5-93صدار إ

  .مع مبلغ اخلسارة احملتملة، وباحلاالت اليت يكون عندها من املقبول خصم االلتزام البيئي

 االفصاحقامت اهليئة مبجموعة من االصدارات هدفت لتحسني احملاسبة و  :األمريكيةهيئة سوق المال -2

ملزمة للمؤسسات املقيدة بالبورصة وأوىل هذه االصدارات جند التشريع  صدارا�اإ تعدو عن االلتزامات البيئية، 

)Regulation S-K( 1:كالتايل   عن األمور البيئية االفصاح تطلباتمن البنود تشري إىل م عددا، والذي يتضمن  

على النفقات الرأمسالية، األرباح أو املوقف التنافسي  مهمةي آثار أعن  االفصاحوهو يتطلب  :101البند 

   .احمللية لكل والية البيئية الفيدرالية أو القوانني البيئية للمؤسسة، وتكون قد نتجت عن االمتثال للقوانني

أو إجراءات التقاضي القانونية واليت تكون قد  االداريةاالجراءات  عن الفصاحاويتطلب  :103البند 

روتينية عادية  ن ال تكون هذه االجراءاتأويشرتط ، لكل واليةالبيئية الفيدرالية أو احمللية للقوانني  نشأت وفقا

  .التقاضي

على علم  االدارةيت تكون همة واألحداث الغري مؤكدة، والعن األحداث امل االفصاحويتطلب : 303البند 

  . املعلومات املالية املفصح عنها غري قادرة على متثيل النتائج التشغيلية للمؤسسة يف املستقبل وجتعل من  �ا

هو  ساساأل واليت هدفها ،)(SAB92 92صدار نشرة الهيئة المحاسبية رقم إ تم 1993 سنةوحبلول 

عن  االفصاحكان ) (SAB92صدار بيئية للمؤسسة، فقبل إالقضايا ال احلصول على معلومات أكثر تعبريا عن

االلتزامات االحتمالية عموميا عاما بشكل كبري، ومل يكن يعرب بشكل حقيقي عن طبيعة وحجم هذه االلتزامات، 

ومل يقدم شرحا واضحا للتطورات الغري عادية أو االجتاهات الناشئة، واليت من املمكن أن تؤثر على تقييم املستثمر 

للكشف عن اخلسائر  )FAS5(توجيهات أكثر تفصيال ووضوحا من ، )(SAB92ويوفر  2.نتائج املتوقعةلل

ات املرتبطة خبسائر االلتزامات االحتمالية االفصاححيدد ، )FAS5( احملتملة املرتبطة بااللتزامات البيئية، فاملعيار

يعد ضروريا إذا ما  فصاحات مفصلةجود إن و أأكد على ) (SAB92، فيما حات املرفقةااليت مت وضعها يف االيض

  3.البيئية االحكام واالفرتاضات املرتبطة باالعرتاف وقياس االلتزاماتتعلق ب

ات اخلاصة اليت قد تكون ضرورية خارج القوائم املالية وتابعة لتشريع االفصاح، )(SAB92كما حيدد 

)Regulation S-K( ، ، 4:ات جنداالفصاحوكمثال على تلك )كاليف الدورية املرتبطة بإدارة املواد وامللوثات الت) ا

                                                           
1
 ) Environmental disclosure in SEC filings, davis polk and wardwell, USA, 2009, p 3. 

2
 ) Richard Y. Roberts, Environmental liability disclosure update, critical environmental issues for corporate 

counsel conference, avalaible on www.sec.gov. 
3
 ) Paul Kazenski, Recognition, Measurement and dislcosure of environmental liabilities, availaible on 

www.casact.org (date accessed : 06/07/2016) 
4
 ) Carol Ann Leary, (2003), op-cit, p 24. 
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املواد وامللوثات السامة و الرقابة على أالنفقات الرأمسالية الالزمة للحد من ) اا(السامة واخلطرة يف العمليات اجلارية، 

التنبؤ واليت ميكن  جلة التلوثغري دورية ملعاي نفقات أ) اااا(ملعاجلة املواقع امللوثة سابقا،  االجباريةالنفقات ) ااا(، واخلطرة

اليت تصف اخلسائر املستحقة واحملتملة بطريقة  املنفصلةات االفصاح) ااااا( ولكنها غري مطلوبة يف الظروف احلالية،  �ا

تقصي  إذا كان) ااااا( ،د له أمهيةانفر إحمددة حبيث أن لكل موقع من هذه املواقع على مبواقع بيئية  تتعلقمعقولة واليت 

 مناقشة جيب ، هناةفيما يتعلق باملواقع البيئية احملددمراحل خمتلفة  علىعن االلتزام احملتمل وتكاليف املعاجلة يتم  دارةاال

  .واملفصح عنهاهذه املراحل خبصوص املبالغ املستحقة اآلثار املرتتبة عن تعدد 

-SOP 96(ائمة البيان بإصدار ق 1996قام املعهد سنة  :المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين-3

نجد هذه القائمة تشتمل على فات املقرتحة واخلاصة مبعاجلة االلتزامات البيئية، االفصاحواليت أوضحت بعض  )1

،  عن املبادئ احملاسبية، وعن اخلسائر احملتملة واملمكنة للعالج لالفصاحضافة لميزانية ولقائمة الدخل، بااللعرض 

  1:كما يلي

، قد تتضمن امليزانية العديد من األصول املتعلقة )SOP 96-1وفقا للقائمة (انية بالنسة لعرض الميز - أ

ليهم واملالك السابقني مبعاجلة االلتزامات البيئية، ويشمل هذا املدينون من األطراف اليت تتحمل املسؤولية واملؤمن ع

تعوض مبقابل لاللتزامات اخلاصة ، وبصفة عامة فإن هذه املبالغ ينبغي أال )تفاقات التعويض ألضراروهم حمل إ(

  .كد من أن هذه املبالغ سجلت كأصولينبغي التأ اباملعاجلة البيئية، لذ

يف قائمة الدخل قد  االفصاحعند ، )SOP 96-1وفقا للقائمة (بالنسبة لعرض قائمة الدخل -ب

كانت اإلجابة بال فإن غيل، فإذا  يتبادر للذهن ما إذا كانت تكاليف املعاجلة البيئية قد محلت كمصروف للتش

حدوث النفقات لزيادة العمر االفرتاضي لألصل أو )ا( :عتبارها كنفقات ينبغي أن يتحقق بأحد املعايري اآلتيةإ

إ�ا قد حدوث النفقات لتخفيض أو محاية التلوث البيئي، وإال ف) اا(أو حتسني األمن أو الكفاءة لألصل، طاقته 

 APB(حدوث نفقات لتطبيق معيار ) اااا(دوث النفقات إلعداد أصل للبيع ح) ااا(تقع نتيجة تشغيل مستقبلي، 

N°16(  واخلاص بدمج املشروعات، وما إذا كانت االلتزامات البيئية أخذت بعني االعتبار عند حتديد سعر

  .الشراء

وذلك بتحديد ما إذا ، )SOP 96-1وفقا للقائمة (عن المبادئ المحاسبية  لالفصاحبالنسبة - - ج

املعاجلة احملاسبية لاللتزامات البيئية تؤثر بشكل كبري يف حتديد املوقف املايل أو نتائج التشغيل، وهل مت  كانت

وينبغي أيضا أن تفصح القوائم املالية عما إذا كانت املستحقات . عن املبادئ احملاسبية املتعلقة بذلك؟ االفصاح

والناجتة  االحتماليةعن اخلسائر  االفصاحخلصم، وأن يتم من االلتزامات البيئية قد مت قياسها على أساس معدل ا

  .باملعاجلة البيئية يف هوامش القوائم املاليةعن االلتزامات اخلاصة 

                                                           
1
  .31، مرجع سابق، ص )2001(عمرو حسني عبد الرب، )  
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وفقا (لتزامات المعالجة البيئية إو الطارئة الناتجة عن عن الخسائر االحتمالية أ لالفصاح بالنسة-د

لطارئة أو الناجتة عن االلتزامات اخلاصة باملعاجلة البيئية يف عن اخلسائر ا االفصاحوذلك ب، )SOP 96-1للقائمة 

ملحقات القوائم املالية، وذلك من خالل تناول طبيعة االحتمال الطارئ والتقدير املناسب للتعهد، والتوقيت 

اجلة هذه املقدر ملبلغ اخلسائر احملتملة، واملطالب واالدعاءات الغري مؤكدة، وإذا مل يوجد تعهد قانوين يلزم مبع

 .لالفصاحاملطالب فلن تكون هناك حاجة 

 1010بإصدار بيان ممارسة التدقيق الدويل رقم  1998قام االحتاد سنة : االتحاد الدولي للمحاسبين-4

املدقق  بأن، 2009حيث ورد يف نسخته الصادرة سنة  1،"عتبارات األمور البيئية عند تدقيق البيانات املاليةإ"

ر ري على سالمة التقاريية هذه األمور يف الـتأثألمور البيئية عند تدقيق التقارير املالية من منطلق أمهحيتاج إىل مراعاة ا

شرح االعتبارات ) ا: (هذا البيان يوفر مساعدة عملية للمدققني من خالل ، إىل كون3وتشري الفقرة . املالية

ثريات احملتملة شرح أمثلة حول التأ) اا(البيئية، مور الرئيسية للمدقق عند تدقيق التقارير املالية ذات العالقة باأل

جتهادا خذها املدقق بعني االعتبار عند إختاذه إشرح االرشادات اليت يأ) ااا(لألمور البيئية على التقارير املالية، 

  .جراءات التدقيقمهنيا لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إ

ملدقق القطاع الذي تعمل املؤسسة ضمنه، كون ذلك على ضرورة أن يراعي ا 15وشدد البيان يف فقرته رقم 

، أن من 50، 49، 33حتماالت بيئية، ويشيري البيان يف فقراته حتمالية وجود إلتزامات وإعلى إ يعد مؤشرا

الضروري أن يتحصل املدقق على فهم عام لألنظمة والقوانني البيئية، واليت وإن خرقت قد ينجر عنها توقع معقول 

ت خاطئة جوهرية يف التقارير املالية ويف السياسات واإلجراءات املستخدمة من قبل املؤسسة لاللتزام بإنتاج معلوما

�ذه القوانني واألنظمة، وأن على املدقق عند تكوين رأيه حول التقارير املالية أن يراعي إن كانت تأثريات األمور 

  .عنها بالشكل املالئم االفصاحالبيئية قد عوجلت ومت 

والصادر  2،"مراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية" 250 املعيار الدويل للتدقيق رقم كما بني

  :، أن يف حالة ما28، 27، 26، 25، يف فقراته 1998هو اآلخر سنة 

إذا توصل املدقق إىل أن عدم االمتثال للقوانني واألنظمة له أثر جوهري على التقارير املالية، ومل يتم - 

إبداء رأي متحفظ أو  705ظهاره بشكل مناسب يف التقارير املالية فإن على املدقق مبوجب معيار التدقيق الدويل إ

  .رأي سليب حوهلا

و املكلفون املدقق من احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقييم ما إذا كان عدم أ االدارةإذا منعت - 

ن حيصل فإن على املدقق إبداء قارير املالية قد حصل أو من احملتمل أالنسبة للتاالمتثال الذي قد يكون جوهريا ب

  .رأي متحفظ أو حجب الرأي حول التقارير املالية

                                                           
1
  .150، ص 2009، اجلزء الثاين، االحتاد الدويل للمحاسبني، ت المعايير الدولية لرقابة الجدوة والتدقيق والمراجعةصداراإ)  

2
  .198، ص 2009، اجلزء األول، االحتاد الدويل للمحاسبني، صدارات المعايير الدولية لرقابة الجدوة والتدقيق والمراجعةإ)  
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إذا مل يكن املدقق قادرا على حتديد ما إذا كان عدم االمنثال قد حصل بسبب التحديدات اليت فرضتها - 

ثر ذلك على رأي املدقق حسب معيار التدقيق ق تقييم أباحلوكمة فإن على املدق أو املكلفني االدارةالظروف وليس 

  .705الدويل 

متثال أو شك يف ذلك، فإن على املدقق أن حيدد ما إذا كانت عليه إذا حدد املدقق أن هناك عدم إ- 

  .مسؤولية االبالغ عن ذلك ألطراف خارج املؤسسة

جتاه األخذ بالقضايا إت امللموسة بعض اخلطواب قامتقد  املنظمات املهنية احملاسبية على الرغم من أن

إىل مستوى األمهية اليت تشكلها القضايا  مل ترقى بعد بأن جهودها نعتقدإال أننا البيئية عند املعاجلة احملاسبية، 

إطارها الضيق حيث  ال تزال حمصورة يفتلك املنظمات املهنية  نظرة حيث أنالبيئية سواء للمؤسسة أو للمجتمع، 

هلذه  يا االجتماعية والبيئية للمؤسسة، وبعبارة أخرى فإن نظر�اها التقليدي الذي يتجاهل القضاخترج عن إطار  مل

  .ستؤثر على النتيجة املالية للمؤسسةتكاليف  عتبارها جمردتتجاوز إال هتماما�ا ضمن إإن وجدت و  القضايا

  

  الجهود المبذولة من خالل المبادرات الدولية: الثانيالمطلب  

ئتالف االقتصاديات  إمن خالل شراكة بني 1997سست املبادرة سنة تأ :العالميةاإلبالغ مبادرة -1

حتضى بالقبول على املستوى الدويل،  رشاداتإمبادئ و املسؤولة بيئيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ملهمة وضع 

وتعد  1جتماعي والبيئي،واإلاإلقتصادي  املستدام والذي يشمل أداءها  عن أدائها االفصاحومتكن املؤسسات من 

البيئي، حيث تعمل على تعزيز الشفافية  االفصاحللمارسات الدولية فيما يتعلق باملبادرة مبثابة املعيار األساس 

واملساءلة جلميع املؤسسات واهليئات واملنظمات مبختلف االحجام والقطاعات، كما وتعد املبادرة مبثابة شبكة 

يع ، وقد حضيت باالعرتاف والتأييد من مج)Multi-stakeholder network( ألصحاب املصاحل املتعددين

األمم املتحدة، منظمة التعاون ، ورويب خصوصا الوكاالت احلكومية مثل اإلحتاد األ صحاب املصاحل،فئات أ

  2 .االقتصادي والتنمية، املنتدى االقتصادي العاملي

ليليه عدد ، )G1(مسمى اجليل األول  حتت 2000سنة  أوىل املبادئ واالرشادات التوجيهيةوقد صدرت 

  .)G4(األسطر يف اجليل الرابع وقت كتابة هذه من االصدرات واليت تتنتهي حىت 

 االفصاحعن االستدامة إىل مستوى تعادل فيه ممارسات  االفصاحمبمارسات  النهوضإن هدف املبادرة هو 

لذا  3.مكانية خضوعها للمراجعةوإ دقة، والقابلية للمقارنة،الب من حيث حصوهلا على القبول العام، ومتتعهااملايل 

                                                           
1
 ) Zuzana Kubascikova, Sustainable development reporting, Management information systems, Vol 3, N° 02, 

2008, p 21. 
2
 ) Asit Bahattacharyya, Adherence to the global reporting initiative’s (GRI) social and environmental 

disclosure requirements by indian organisations, Macmillan publishers India, 2008, p 13. 
3
 ) Alan Willis, C. A., The role of the global reporting initiative’s sustainability reporting guidelines in the 

social screening of investments, journal of business ethics, Vol 43, N° 03, 2003, 234. 
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، من خالل مشاركة املئات خصوصا) G4(رشادات اجليل الرابع إعموما و  املبادئ واالرشادات التوجيهية مت وضع

ا إطارا عمليا دولي مبا يؤهلها لتشكلمن واضعي التقارير ومستخدميها والوسطاء احملرتفني من شىت أحناء العامل، 

رشادات اجليل الرابع إ هوأهم ما تتضمن 1.إلعداد التقارير، يدعم الوصول إىل معلومات مفيدة وموثوقة للمجتمع

  .ات املعياريةاالفصاحهو مبادئ إعداد التقارير و 

املستدام، لذا جيب أن  االفصاحساسيا لتحقيق شفافية حسب املبادرة أمرا أ مبادئ إعداد التقاريروتعد - 1

وهي تنقسم إىل مبادئ حتديد حمتوى التقرير، ومبادئ حتديد . مجيع املؤسسات عند إعداد التقارير ق من طرفتطب

  .جودة التقرير

  :جندلمبادئ تحديد محتوى التقرير بالنسبة - أ

صحاب املصاحل فيها، وتشرح ن حتدد أأعلى املؤسسة يتوجب حبيث  صحاب المصالح،أمبدأ مشاركة - 

  .همهلم كيفية االستجابة ملصاحل

ن تسعى التقارير إىل عرض األداء مرتبطا باملفاهيم األمشل أ، حبيث جيب مبدأ سياق االستدامة - 

، ويتضمن ذلك مناقشة أداء املؤسسة يف سياق حدود املوارد االجتماعية أو البيئية واملطالب املفروضة لالستدامة

  .عليها على مجيع الصعد

التقرير اجلوانب اليت تعكس التأثريات االقتصادية  حبيث جيب أن يغطي مبدأ األهمية النسبية،- 

  .يف املؤسسةواالجتماعية والبيئية، وتؤثر بشدة على منظور أصحاب املصاحل 

حبيث جيب أن يتضمن التقرير تغطية للجوانب اجلوهرية وحدود آثارها، مبا يكفي  مبدأ االكتمال،- 

  .، ومتكني أصحاب املصاحل من تقييم أداء املؤسسةليعكس اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية اهلامة

  :جندلمبادئ تحديد جودة التقرير بالنسبة - ب

  .ابية والسلبية لألداء ليتيح تقييما غري منحازجيجيب أن يعكس التقرير اجلوانب اال مبدأ التوازن،- 

بني و الزمن وبينها  يسمح التقرير بإجراء املقارنة ألداء املؤسسة عرب جيب أنمبدأ قابلية المقارنة، - 

  .املؤسسات األخرى

  .ن تتمتع املعلومات بالدقة، والكفاية لتتيح تقييم أداء املؤسسةجيب أ مبدأ الدقة،- 

اح املعلومات يف الوقت وفقا جلدول زمين منتظم حىت تت االفصاحيتم جيب أن  مبدأ التوقيت المناسب، - 

  . صحاب املصاحلاملناسب أل

  .كون املعلومات مفهومة ألصحاب املصاحلن تجيب أ مبدأ الوضوح، - 

                                                           
1
  .03، ص Global reporting initiative ،2013، معيارية، المبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامةات الاالفصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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خضاع املعلومات املفصح عنها بإ بالشكل الذي يسمح االفصاحن يتم أ جيبمبدأ الموثوقية،  - 

  .للمراجعة

واليت تشمل  ات العامة المعياريةاالفصاحفهي تتضمن ، ات المعياريةاالفصاحأما فيما خيص  - 2

اجلوانب اجلوهرية وحدود آثارها، إشراك أصحاب املصاحل،  االسرتاتيجية والتحليل، سجل خصائص املؤسسة،

واليت تشمل  ات المعيارية المحددةاالفصاحو . سجل خصائص التقرير، احلوكمة، األخالقيات والنزاهة

  .، واملؤشراتاالدارةفصاحات عامة حول أسلوب إ

عن البعد  الفصاحابفيما يتعلق  G4رشادات اجليل الرابع ا يتناسب وموضوعنا فسنكتفي بذكر إومب

نظمة الطبيعية احلية وغري احلية، واليت تشمل ى األبتأثريات املؤسسة عل ترى املبادرة أنه يتعلق، والذي البيئي

مثل (، واملخرجات )مثل الطاقة واملياه(غطي اآلثار املتعلقة باملدخالت األرض، اهلواء، املياه واألنظمة البيئية حبيث ت

واجلدول املوايل يوضح مؤشرات األداء  1.لتنوع البيولوجي، االمتثال البيئي، واالنفاق البيئي، ا)االنبعاثات والنفايات

  .رشادات اجليل الرابعوفقا إل لالفصاحاملطلوبة  البيئي

  )G4(رشادات الجيل الرابع معلومات البيئية المطلوبة وفقا إلال ):1( جدول رقم

  المؤشر                                                              الرمز

  المواد: الجانب

EN1  املواد املستخدمة مصنقة طبقا للوزن واحلجم  

EN2  النسبة املئوية للمواد املستخدمة من املواد املدخلة املعاد تدويرها  

  الطاقة: الجانب

EN3  استهالك الطاقة داخل املؤسسة  

EN4  استهالك الطاقة خارج املؤسسة  

EN5  قةشدة الطا  

EN6 احلد من استهالك الطاقة  

EN7 التخفيضات يف متطلبات منتجات الطاقة وخدما�ا  

  المياه: الجانب

EN8  إمجايل سعر املياه تبعا للمصدر  

EN9  مصادر املياه املتأثرة بشدة بسحب املياه  

EN10  النسبة املئوية وجمموع حجم املياه املعاد تدويرها واستخدامها  

  البيولوجيالتنوع : الجانب

EN11  مواقع التشغيل اململوكة، املؤجرة أو املدارة يف أو جبوار املناطق احملمية واملناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي.  

EN12   وصف اآلثار اهلامة لألنشطة واملنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي يف املناطق احملمية ذات القيمة العالية له  

EN13  واطن احملمية أو املستعادةامل  

EN14  فظ يف إمجايل عدد األنواع املضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واالنواع املدرجة على القوائم الوطنية للح

  املناطق املتأثرة بالعمليات، مصنفة تبعا ملستوى خطر اإلنقراض

                                                           
1
  .03مرجع سابق، ص ) 2013(، ات المعياريةاالفصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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  االنبعاثات: الجانب

EN15  1نطاق (الغازات الدفيئة املباشرة  انبعاثات(  

EN16   2نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة الغري مباشرة(  

EN17   3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة الغري مباشرة األخرى(  

EN18  شدة انبعاثات الغازات الدفيئة  

EN19  احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة  

EN20  بقة األوزونانبعاثات املواد املستنفذة لط  

EN21  أكاسيد النرتوجني وأكاسيد الكربيت واالنبعاثات اهلوائية اهلامة األخرى  

  النفايات السائلة والصلبة: الجانب

EN22  إمجايل صرف املياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة  

EN23  إمجايل وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها  

EN24  كبرية وحجمهاإمجايل عدد االنسكابات ال  

EN25   8، 3، 2، 1امللحق  2وزن املواد املنقولة أو املستوردة أو املصدرة او النفايات املعاجلة، اليت تعترب خطرة مبوجب أحكام اتفاقية بازل ،

  .والنسبة املئوية للنفايات املنقولة اليت شحنت دوليا

EN26  تاثرا كبريا بصرف املياه من قبل املؤسسة وجريا�ا وحجم تلك املسطحات وحالة محيا�ا  هوية املسطحات املائية واملواطن املتعلقة �ا املتأثرة

  .وقيمة تنوعها البيولوجي

  المنتجات والخدمات: الجانب

EN27  مدى ختفيف اآلثار البيئية للخدمات واملنتجات  

EN28  ة حسب الفئةالنسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد تغليفها اليت متت استعاد�ا مصنف  

  االمتثال: الجانب

EN29  القيمة املالية للغرامات الكبرية وإمجايل عدد العقوبات غري املالية نظري عدم االمتثال للوائح والقوانني البيئية  

  النقل: الجانب

EN30  ت نقل العمالاآلثار البيئية اهلامة على نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى الالزمة لعمليات املؤسسة وعمليا  

  االجمالي: الجانب

EN31  إمجايل نفقات احلماية البيئية واالستثمارات تبعا للنوع  

  التقييم البيئي للمورد: الجانب

EN32  النسبة املئوية للموردين اجلدد الذين مت تدقيقهم باستخدام املعايري البيئية  

EN33   االمداد واالجراءات املتخذةاآلثار البيئية السلبية الفعلية واحملتملة يف سلسلة  

  آليات الشكاوى البيئية: الجانب

EN34  عدد الشكاوى بصدد اآلثار البيئية اليت قدمت واليت مت التعامل معها واليت متت تسويتها من خالل آليات الشكاوى الرمسية  

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

  .مرجع سابق ،)2013( ة،ات المعيارياالفصاحمبادئ إعداد التقارير و 

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين  أولت األمم املتحدة من خالل: األمم المتحدة جهود -2

بقضايا احملاسبة البيئية، حيث  كبرياهتماما  إ، ومنذ أواخر الثمانينات )ISAR(باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ 
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الوطين بغية حتديد أوجه  املستوىاملؤسسات وعلى  مستوىية على جرت العديد من الدراسات االستقصائأ

  1.ات البيئية، ومن مث وضع االرشادات والتوجيهات ملعاجلتهااالفصاحاالختالف والقصور يف 

واليت تزامنت مع تصاعد االهتمام بالقضايا البيئية واليت أدت لصدور تشريعات  1989يف دورته لسنة 

ذات أوىل توصيات الفريق  جاءت فيها األمور البيئية، ىقتصاديات تراعد الدولية حنو إديدة، وتوجه اجلهو وطنية ج

مناقشات  االدارةن يتضمن تقرير جملس أمن املفيد " ايا البيئية، حيث كانت وجيزة جدا كالتايل،القضالعالقة ب

  2".بيئةوحتاليل لقضايا املسؤولية االجتماعية، مع الرتكيز على السالمة العامة ومحاية ال

فتقار الكيانات الوطنية إىل إتوصل من خالله إىل  حيث، 1990ستقصاء يقوم به الفريق سنة وكان أول إ

، 1991رشاد له سنة دى بالفريق إىل صياغة أول إأهذا ما . عن املعلومات البيئية لالفصاحمعايري حماسبية موجهة 

ويف الفرتة . ميكن أن يفصح عنها ضمن تقاريره السنوية ارةاالدبعض القضايا البيئية اليت رأى بأن جملس فيه يتناول 

حيث بينت االستقصاءات  ،على القوائم السنوية 1991رشاده لسنة إقام الفريق بتقييم تأثري  1994-1992من 

من  وأن هناك تردداات البيئية ظلت نوعية، وصفية، غري مكتملة، وغري قابلة للمقارنة، االفصاحأن  ،اليت قام �ا

 .ملزيد من االرشادات الواضحة واملفهومةحاجتها  حيث أبدت هذه األخرية، طواعية االفصاحاملؤسسات يف  فطر 

احملاسبة واالبالغ املايل عن املطلوبات والتكاليف "للمصادقة على تقريره  1998سنة لهذا ما دفع بالفريق يف دورته 

ات واملشرعني وواضعي املعايري حول أفضل املمارسات يف رشاد يقدم املساعدة للمؤسس، والذي يعد مبثابة إ"البيئية

  3.جمال احملاسبة عن القضايا البيئية يف القوائم املالية ومالحقها

عن التكاليف واملطلوبات البيئية اليت  االفصاحيتعامل مع احملاسبة و  1998شاد سنة إر  أن أوضح الفريق

مل أن تؤثر على املوقف والنتائج املالية للمؤسسة، واليت ينبغي تنشأ من التعامالت واألحداث اليت تؤثر أو من احملت

للتكاليف اخلارجية كتلك املتعلقة رشاد مع عدم تغطية هذا اإل ية للمؤسسة،عنها ضمن القوائم املال االفصاح

االعرتاف وينص اإلرشاد على أن التكاليف البيئية جيب . السلبية لتلوث اهلواء واملاء على ا�تمع ككل بالتأثريات

طفائها ضمن حيث يتم رمسلتها إذا إستوفت شروط االعرتاف كأصل وإفيها ألول مرة،  ت�ا يف الفرتة اليت حدد

أما املطلوبات البيئية  حتميلها مباشرة على قائمة الدخل، املستقبلية، وإال يتم أوقائمة الدخل خالل الفرتة احلالية 

ويف ميا خيص املسرتدات  م على املؤسسة لتحمل تكلفة بيئية،لتزام االعرتاف �ا عندما يكون هناك إفيت

)Recovries(  فمن الضروري تسجيلها كأصل بشكل مستقل دون تسويتها مع املطلوبات البيئية إال إن كان

  :عن ما يلي االفصاحرشاد من املؤسسات ويتطلب اإل .هناك قانون ينص على غري ذلك

عن، مقدار التكاليف البيئية احململة على الدخل، ومقدار  احاالفص يتعلق بالتكاليف البيئيةفيما - 

التكاليف البيئية الناجتة عن غرامات وعقوبات عدم  ضمن املالحق،التكاليف البيئية اليت مت رمسلتها خالل الفرتة 

                                                           
1
 ) Unctad, Accounting and financial reporting for environmental costs and liabilities, United nation, Geneva, 

1998, p 1. 
2
 ) Unctad, Promoting transparency in corporate reporting : a quarter century of ISAR, United nation, 

Geneva, 2009, p 22. 
3
 ) Ibid, p 33. 
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جل كبند تسالبيئية اليت التكاليف  األخرى بسبب أضرار التلوث البيئي،االمتثال للقوانني، والتعويضات لألطراف 

  .ستثنائيإ

سواء (ستخدمت يف قياس املطلوب البيئي عن، الطريقة اليت إ االفصاح بالمطلوبات البيئيةفيما يتعلق - 

إشارة عامة إىل توقيت وشروط مع ، تقدمي وصف موجز لطبيعة املطلوب البيئي ،)العادلة أو التكلفة اجلاريةالقيمة 

  ).عن ذلك أيضا االفصاحن عدم التأكد جيب إن أحاط بالتوقيت والشروط حالة مو (تسويته 

 بالتكاليف واملطلوبات البيئية، ي سياسات حماسبية تتعلقأعن  االفصاحكما يتطلب االرشاد أيضا، - 

عن نوع القضايا  االفصاح ،ي قوانني تتطلب معاجلتهوصف موجز ألي ضرر بيئي يكون قد حدث، وأ تقدمي

عتمادها من طرف ، السياسات والربامج اليت مت إجيب الكشف عنيث البيئية اليت متس املؤسسة يف قطاعها حب

التحسينات اليت حتققت منذ ، )عن ذلك أيضا االفصاحيف حالة عدم وجودها يتوجب (املؤسسة بشكل رمسي 

ستجابتها إمدى أخذ املؤسسة لتدابري احلماية البيئية، ومدى  و منذ فرتة زمنية معينة،أتباع سياسة معينة إ

  .اذها مبوجب القوانني البيئية، وأي إجراءات مت إختات احلكوميةللمتطلب

إرشادات بشأن أفضل املمارسات فيما يتعلق مببادرات اإلبالغ عن "بإصدار  2013ومؤخرا قام الفريق سنة 

تعد مبثابة خريطة طريق تضم هي و  1،"اإلستدامة مقدمة من أجل واضعي السياسات وأسواق األوراق املالية

اليت  يتعني أخذها بعني االعتبار ) مثل حتديد املؤسسات اليت تقع يف نطاق تطبيق املبادرة( ن العناصرجمموعة م

عن  االفصاحبمن طرف مسؤويل األسواق املالية واجلهات التنظيمية يف كل دولة عند تصميم سياسا�ا املتعلقة 

  .االستدامة لكي تالئم على أفضل حنو أوضاعها اخلاصة

بإصدار سلسلة من  1996قامت املنظمة سنة : )ISO( دولية للمواصفات القياسيةالمنظمة ال -3

، واليت تتيح لدولية املطورةا أو املواصفات ، واليت تعد سلسلة من املعايري)ISO 14000(املواصفات الدولية 

داء البيئي حتسني األ مستهدفة من وراء ذلكو ق عليها، تباع إدارة بيئية واحدة متفإ أينما كانتللمؤسسات 

وبالرغم من طواعية هذه املواصفات إال أن تأثريها أصبح كبريا على تعامل . ة املشاكل البيئية من مصادرهاومعاجل

صبحت متطلبا من كثري من البنوك وشركات التأمني ومنظمات محاية أاملؤسسات يف األسواق الدولية، كما أ�ا 

المواصفة القياسية ( جند )ISO 14000(املشكلة للسلسة  ومن بني املواصفات. ومحاية البيئة املستهلكني

  .2006والصادرة سنة ) ISO 14063( )الدولية لالتصال البيئي

رشادات وتوجيهات حول املبادئ العامة، السياسات، االسرتاتيجيات، للمؤسسة إ )ISO 14063(وتوفر 

مع  ومكيفة تصالساليب جمربة وجيدة لإلأواألنشطة املرتبطة باالتصال البيئي الداخلي واخلارجي، كما توظف 

                                                           
1
، ة من اجل واضعي السياسات وأسواق األوراق الماليةإرشادات بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بمبادرات اإلبالغ عن االستدامة مقدماألونكتاد، )  

  .2014االمم املتحدة، جينيف، 
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عة ربأوتورد املواصفة  .ستثناءإبدون وقابلة للتطبيق يف مجيع املؤسسات  تصال البيئي،اخلصوصيات اليت يتمتع �ا اإل

   1:ساسية اليت يقوم عليها حتقيق االتصال البيئي الفعال وهيمواضيع تعد مبثابة األركان األ

يف الشفافية، املالءمة،  متمثلةتصال اجليد، املبادئ اليت يقوم عليها اإلثل مت تصال البيئي،مبادئ اإل- أ

  .املوثوقية، االستجابة، الوضوح

و سياسة مستقلة بذا�ا، تصال للمؤسسة أجزءا من سياسة اإل قد تكون ،تصال البيئيسياسة اإل- ب

وأن تكون ، لقيام بعملية االتصال البيئيعند ا التعبري عن نواياها وحتقيق توجها�امن  االدارةجيب أن متكن حبيث 

  .متسقة ومتوافقة مع قيم املؤسسة وسياسا�ا األخرى

تصال البيئي على املؤسسة أن تضع بعد االنتهاء من وضع سياسية اال تصال البيئي،ستراتيجية االإ- ج

تصال البيئي، حتديد اال ة جيب أن تتضمن تعريفا بأهدافواالسرتاتيجي. اسرتاتيجية متكنها من تنفيذ هذه السياسة

  .تصال البيئيصيص املوارد الضرورية ألنشطة االألصحاب املصاحل املعنيني،  وخت

وير األنشطة تساعد االسرتاتيجية املوضوعة على تط :تصال البيئياال النشاطات الالزمة للقيام بعملية-د

هذه األنشطة مت حتديد  ، وقداالدارةرف صال املعتمدة من طباالتصال البيئي يف ظل سياسة االت الضرورية للقيام

تصال، ت الالزمة للقيام بعملية االإختيار األساليب واألدوا، تصالالتخطيط لعملية اال كما يلي، على الرتتيب

  .تصالتقييم عملية اال ،صالتلية االتنفيذ عم

تصال البيئي، بل الهلا باالاليت تقوم املؤسسة من خومما جتدر اإلشارة إليه أن املواصفة ال تصف لنا الطريقة 

  . تصال البيئيوير برنامج لالرشادا أو توجيها بشأن ما جيب األخذ به يف وضع وتطتوفر لنا إ

 سنة مؤخرا وبالتحديد مهية عنها صدرتأخرى ال تقل أمواصفة  )ISO 14063(يضاف إىل مواصفة 

واليت مت إعدادها  ،)ISO 26000( المواصفة القياسية الدولية حول المسؤولية االجتماعيةوهي  2010

منظمة دولية وإقليمية واسعة  40دولة، و 90خرباء ميثلون خمتلف جمموعات أصحاب املصاحل من مبشاركة، 

يف  على املسامهةإىل مساعدة املؤسسات  املواصفة �دفوعموما . هتمام باملسؤولية االجتماعيةوهلا إ  االنتشار

حتملهم ية دراكهم ألمهإيام باألنشطة التطوعية وتزيد من عهم على القالتنمية املستدامة، حيث حتفزهم وتشج

بالغ عن االلتزامات واألداء املتعلق ما تتناوله هذه املواصفة جند اال همأومن بني  .ملسؤوليا�م االجتماعية

  .باملسؤولية االجتماعية

املسؤولية االجتماعية  حولتصال أمهية الدور الذي يلعبه االعلى ) 1.5.7( شددت املواصفة يف الفقرة

، من حيث املعلومات االجتماعية والبيئية، وجاءت الفقرة املوالية مبينة للخصائص اليت جيب توفرها يف والبيئية

إىل أنواع ) 3.5.7(ن تكون كاملة، مفهومة متجاوبة، دقيقة، متوازنة يف وقتها، متوفرة، كما تطرقت الفقرة أضرورة 

                                                           
1
 ) Susanna Vig, Factors influencing environmental communication "the case study of schenker AB " , Master 

thesis, Lund university, Sweden, 2005, p 11. 
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لية االجتماعية، حيث أكدت على ضرورة أن تقدم املؤسسة تقارير على فرتات مناسبة التواصل املتعلق باملسؤو 

صورة مكتملة وعادلة  املؤسسة ضرورة أن تقدم علىكدت ألألطراف املتأثرة، و  االجتماعي والبيئيدائها أحول 

  .اقاتألدائها شامال االجنازات واالخفاقات وكذلك الطرق اليت سيتم من خالهلا معاجلة هذه االخف

العمل   هو، )ISO 26000( و، )ISO 14063(إىل أن الغرض من املواصفتني وجتدر اإلشارة  هذا

وقد شهادات، صدارمها متكني املؤسسات من احلصول على يكون القصد من إكدليل إرشادي وفقط، دون أن 

حتريفا يعد ) ISO 26000(ي مطلب للحصول على شهادة وفقا ل أأن  ،)ISO 26000(جاء يف مواصفة 

بإعادة  املنظمة لو تقومنرى أن من األفضل و . مت إصدار هذه املواصفة من أجلهالذي للقصد أوتزييفا للغرض 

، فوجود شهادة متنح قد يشكل حافزا قويا للمؤسسات حنو تبين كال املواصفتني يف هذا السياق حسابا�ا النظر يف

  .والبيئة ككلواملسؤولية االجتماعية  االفصاحمبا يؤدي إىل تدعيم 

باملقارنة مع جهود املنظمات املهنية احملاسبية، فإن اجلهود املبذولة من خالل املبادرات الدولية تعد أكثر 

تنظر للقضايا البيئية واالجتماعية كمجال مستقل بذاته منفصل عن القضايا االقتصادية، وتتجاوز  فهي إجيابية،

ساليب القياس الكمية أستخدام مزيج من القياس النقدي إىل الى ع باألساس اإلطار احملاسيب التقليدي املبين

ومفهوم التنمية املستدامة بدل االقتصار على وجهة نظر ككل والوصفية والنقدية، وإىل األخذ بوجهة نظر ا�نمع  

  . ا�تمع املايل واألمور املالية واالقتصادية

  

  جهود الباحثين: المطلب الثالث

  :، لعل أبرزهاالبيئي االفصاح لتحسني ممارساتالفكر احملاسيب  سعي ال اليت جتسداألعم هناك الكثري من

النشاط تقرير "طلق عليه أمنوذجه والذي باقرتاح  )Linowes(قام  :)Linowes(نموذج -1

عن  االفصاحهتمام هذا النموذج على وينصب إ. 1972ضمن دراسته اليت متت سنة  "االقتصادي- االجتماعي

 .ن يكون للمنافع اليت حققتها تلك األنشطة أي أثر فيهاأطة االجتماعية والبيئية للمؤسسة، دون تكاليف األنش

  :، يتضح لنا)01نظر امللحق رقم أ( وباستعراضنا للنموذج

فراد، جوانب أساسية من املسؤولية االجتماعية وهي، األنشطة اخلاصة باأل 3شتمل على أن النموذج إ - 

األنشطة اخلاصة باالنتاج، وأن كل جزء من هذه األنشطة مت تقسيمه إىل قسمني، قسم و األنشطة اخلاصة بالبيئة 

أو صايف  الوصول إىل صايف املزايا أو األضراريتعلق باملزايا وقسم يتعلق باألضرار، حبيث ينتج عن املقابلة بينهما 

  . ات االقتصادية واالجتماعية للسنةيف كل نشاط وصوال يف النهاية إىل الصايف الكلي للعملي ةاالجتماعي املسامهة

أن النموذج ميز بني نوعني من التكاليف، حيث متثل املزايا النوع األول وهي التكاليف اليت تتحملها - 

املؤسسة لتحقيق أهدافها االجتماعية، وهي متثل مزايا اجتماعية من وجهة نظر ا�تمع، أما النوع الثاين فهي 
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مل حيدث  نفاقها على األنشطة االجتماعية للمؤسسة، لكنان من املفرتض أن يتم إكاليت   التكاليفاألضرار، وهي 

    1.جتماعية من وجهة نظر ا�تمعهذا االنفاق، وهي متثل أضرارا إ

عدت ، معددين  )Linowes( الكبرية اليت يتمتع �ا منوذج املكانةعلى  ،)Gray et al( أكدوقد 

أن النموذج ، و )فقط( د شخصا ممارسا معروفا وليس بشخص أكادمييأن صاحب النموذج يعأسباب متثلت يف، 

  2 .أن النموذج سعى إىل ربط اجلانب االجتماعي باالقتصادياالجتماعي، و  للمحاسبةيعد أول إقرتاح موجه 

قا للقوانني ما ينجر عنه ستبعاده لألنشطة اليت تقوم �ا املؤسسة وفهو إ هم ما يعاب على النموذجأو 

ن هذه األنشطة تعترب مزايا أنشطة البيئية واالجتماعية املطلوبة قانونيا إذا ما نفذ�ا املؤسسة، بالرغم من لأل ستبعادإ

 اليت ال متتثليضا من املؤسسات اليت متتثل للقوانني البيئية وتلك أوهو ما جيعل  .جتماعية من وجهة نظر ا�تمعإ

  .التمييز بينها سيكون من الصعبيف كفة واحدة، حيث 

) Dierkes and Preston(أوضح  :)Gray et al(و ،)Dierkes and Preston(أعمال -2

1977،3 واليت أجريت سنة يف دراستهما
نشطة املؤسسة، ن التاثريات البيئية ألاحملاسيب ع لالفصاحأن تطوير نظام  

قرتاح منوذجهما باحثان بإوعلى ذلك قام ال. ل جمالاملناسبة لك ري البيئي، واملقاييسحتديد جماالت التأث يتطلب

األخذ باالعتبارات البيئية جتربها على البيئي والذي يقوم على فرضية أن املؤسسة تعتمد سياسة رمسية  لالفصاح

  :، يتضح لنا)02نظر امللحق رقم أ( وباستعراضنا للنموذج. اذها للقراراتعند إخت

ويف نفس الوقت املعلومات ، ئية للمؤسسةمتثل القضايا البيجماالت أساسية  7شتمل على إ النموذجأن  - 

  .ختاذها للقراراتلى األخذ �ا بعني االعتبار عند إع ملزمةاليت تكون املؤسسة 

وهي عبارة دخالت وأشار إليها باملعن االلتزامات  االفصاح، االفصاحميز بني نوعني من  النموذجأن  - 

مستويات التلوث  وهو يعرب مثال عن ه كمخرجاتوأشار إليعن األداء  االفصاحتكاليف، و  أوستثمارات إ عن

، وكيف  )االلتزامات(عن ما تتطلبة القضايا البيئية على املؤسسة  االفصاحمبعىن آخر . والتغري يف هذه املستويات

  ).األداء(كان تعامل املؤسسة مع هذه القضايا 

 املقاييس الكمية والوصفية ه أيضاضمنالتعبري عن املعلومات يف املقاييس النقدية بل  صريق مل النموذجأن - 

 ،يزيد من نفعية املعلومات ومدلوليتها ما ،يوفر مزجيا من املعلومات يف صيغ نقدية وكمية ووصفية وعلى ذلك فهو

  .اذ القراراتومبا يساعد أصحاب املصاحل على إخت

ات التلوث على صحة ال يتناول التاثريات اخلارجية الثانوية بالرغم من أمهيتها مثل تأثري  النموذجأن - 

   ومنتظم مستمر لالفصاحالقدرة على دجمها ضمن نظام حماسيب  موهذا لعد لوجي،و احمليط أو النظام االيك ،ا�تمع

                                                           
1
، ا�لة العربية لإلدارة، ج مقترح لمنشآت األعمال في العراقذ عن االداء االجتماعي في التقارير المالية الخارجية، نمو  صاحاالفمؤيد حممد علي الفضل، )  

   .69، ص 1994، 2، ع16مج 
2
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 31. 

3
 ) Meinolf  Dierkes, Lee E. Preston, Corporate social accounting reporting for the physical environment : A 

critical review and implementation proposal, Accounting, Organisation, and Society, Vol 2, N° 1, 1977. 



 االفصاح البيئي، جهود دعمه، وسائله وخصائصه: الثالثالفصل  

 
113 

   .إىل دراسات واسعة ومعمقة )Dierkes and Preston(حتتاج حسب  لذا فهي

 )Gray et al(، قام )Dierkes and Preston(قام به  للعمل الذيا وتطوير تدادا كن إعتباره إمومبا مي

 Rapport de confirmité au standard(،1( للمعيارمتثال اقرتاح منوذج أطلق عليه تقرير اإلب 1986سنة 

 حيث يهدف هذا النموذج أو التقرير إىل السماح للمؤسسات بالتعرف على مستوى مطابقة أدائهم االجتماعي

نظر امللحق رقم أ( وباستعراضنا للنموذجلذلك األداء يف نفس ا�ال، املستويات املعيارية مع  يف جمال معني والبيئي

عن جماالت القضايا االجتماعية للمؤسسة مبا فيها ا�ال البيئي، مبينا  االفصاحيسمح ب، يتضح لنا أنه )03

اء املؤسسة خالل واملقارنة بني أداملستويات املطلوبة واملعايري اليت يتم االستناد عليها يف حتديد هذه املستويات، 

السنة اجلارية مع السنة السابقة من جهة، واملقارنة بني أدائها ومتوسط أداء الصناعة من جهة أخرى، كما يتضمن 

  .ستخدام األسلوب السردي أو الوصفيلحات املستخدمة بإطقسما لتوضيح املص

، )Dierkes and Preston( يعد مبثابة ضابط وحتسني لنموذج ونرى أن منوذج تقرير االمتثال للمعيار

 على عكس مكانية توجه املؤسسة حنو املبالغة يف أدائها اجتاه قضاياها البيئية، إفبفتحه �ال املقارنة فهو يقلل من 

  .املقارنة جترى على أساسهاميكن أن غياب األطر اليت ب الذي يتميزالنموذج األول 

 حساب"االجتماعي حتت مسمى  لالفصاح منوذجه 1986سنة عبد ا�يد  مقد :نموذج عبد المجيد-3

النموذج إىل إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن األداء الكلي  هدفو  ، "االجتماعي- األرباح واخلسائر املايل

 انظر( للنموذج وباستعراضنا. عن األنشطة االجتماعية واملالية يف تقرير واحد االفصاحللمؤسسة، عن طريق 

  :، يتضح لنا)04امللحق رقم 

جماالت أساسية متثل القضايا االجتماعية للمؤسسة، وتتمثل يف جمال  4شتمل على ن النموذج إأ - 

  .العاملني، جمال التفاعل مع البيئة، جمال محاية املستهلك، وجمال الرقابة على التلوث

بح املقابلة بني صايف الر ، من خالل يتطلب الوصول إىل صايف الربح االقتصادي االجتماعيأن النموذج  - 

  .االقتصادي احملقق، والتكاليف االجتماعية والبيئية

، دون االشارة إىل القياس النقدي لألنشطة االجتماعية للمؤسسة أسلوب تصر علىأن النموذج إق - 

  .قلل من نفعية ومدلولية املعلومات املفصح عنها، وهو ما يساليب الوصفية والكميةمكانية اللجوء إىل األإ

نشطة االجتماعية دون املنافع املتحققة منها، وقد عن تكاليف األ االفصاحتصر على قإ أن النموذج كما  - 

والتعبري النقدي عنها، إىل جانب ما تتطلبه  للمنافعذلك بالصعوبات اليت تكتنف عملية القياس ) عبد ا�يد(برر 

     2.عملية قياسها من ضرورة اللجوء إىل التقدير الشخصي

  

                                                           
1
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 27. 

2
  .75، ص مرجع سابق ،)1994(مؤيد حممد علي الفضل، )  
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  البيئي االفصاحباتجاه دعم   المبذولة في بيئات الدراسة الجهود: المبحث الثاني
  

وفرنسا باعتبارمها بيئيت الدراسة يف كل من اجلزائر  بذلتاليت ا�هودات  من خالل هذا املبحث سنتناول

إعداد تقييم لتلك مث سنعمل يف األخري على  ،يف كال البلدينمن خالل تتبع سريورة إصدار القوانني ، وهذا احلالية

  .املبذولة اجلهود

  

  الجهود المبذولة في فرنسا :المطلب األول

 الكشفقانون  يشكل صدور )La loi du bilan social(قانون الكشف االجتماعي-1

يعد  حيث البيئي واالجتماعي، االفصاحجتاه دعم إ، بداية اجلهود الفرنسية املبذولة يف 1977 لسنة االجتماعي

ا عن املعلومات االجتماعية، وقد جاء هذ االفصاحلزام املؤسسات الفرنسية بإه القانون األول الذي مت من خالل

، والذي شدد على ضرورة 1975لسنة  )Sudreau( صدرت عقب تقرير القانون بناءا على التوصيات اليت

تماعي احلوار بني املؤسسة وشركائها، مبا يسمح بقياس ا�هودات املبذولة يف ا�ال االج جيسدساس كمي أوجود 

    1.وحتديد أفضل لألهداف

بتكريس املسؤولية االجتماعية للمؤسسة من  االجتماعي، ضرورة مساحه الكشفروعي يف بناء قانون وقد 

  2:خالل

  .إعالم الشركاء االجتماعيني، العمال، املسامهني، والسلطات العمومية- 

  .تعزيز احلوار االجتماعي- 

  .االجتماعية للمجاالتالتخطيط - 

وهو عامل،  300اليت يبلغ عدد العاملني فيها أكثر من  هذا القانون املؤسساتنطاق تطبيق ويشمل  

تسجيل و جيمل املعطيات الرقمية األساسية اليت متكن من حتديد أو تقييم وضعية املؤسسة يف ا�ال االجتماعي، 

 ووفقا للقانون 3.السابقني خالل السنة املنصرمة والعامنياالجنازات احملققة، وقياس التغيريات اليت حدثت 

  4:تتمثل يف وضعيتها االجتماعيةحىت تربز من خالهلا عنها  االفصاحاملعلومات اليت على املؤسسة ف

  ).عدد العمال، العمال اخلارجيون، التوظيف، املغادرون، البطالة، التغيب(، معلومات عن العمالة- 

                                                           
1
 ) Veronique Zardet, Le bilan social francais : quelle contribution a la prevention des crises en gestion des 

ressources humaines ?, Ecole des hautes etudes comerciales, Montreal, 1997, p 595. 
2
 ) Ibid. 

3
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 19. 

4
 ) Christel Decock Good, Laurent Georges, Gestion des ressources humaines et performance economique : 

une etude de bilan social, Comptabilite contrôle audit, Vol 9, iss 2, 2003, p 8. 
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التسلسل اهلرمي لألجور، األعباء اإلضافية، العبئ املرتبات، ( ، معلومات عن األجور واألعباء اإلضافية- 

  .)األجري، املسامهة املالية

  .)حوادث العمل والتنقل، األمراض املهنية، النفقات األمنية(، معلومات عن شروط الصحة واألمان - 

تنظيم العمل، ونفقات  ساعات العمل، التنظيم الزمين لتوقيت العمل، (، الشروط األخرى للعمل- 

  ).ظروفهحتسني 

نسبة الرواتب املخصصة للتكوين املستمر، عدد املرتبصني، عدد ساعات الرتبص، إجازات (، التكوين - 

  .)التكوين

مرات االجتماعات اليت تقوم �ا، تواريخ  عدد(، تكوين اللجنة املركزية للمؤسسة، العالقات المهنية- 

  ).ومواضيع االتفاقيات املربمة

   .)ضافيةفة اخلدمات األخرى اإلاخلدمات االجتماعية، تكل(، لمعيشةالظروف األخرى المتعلقة با- 

، ويف شكل مشروع دون أن سنوي بشكل يكون قانونياالكشف االجتماعي صدار واجلدير بالذكر أن إ

ي أبداء يتم تدارس وإ حىتوممثلي النقابة، إرساله إىل جلنة املؤسسة،  االدارةحيث يتوجب على يكون �ائيا، 

الكشف رساله إىل مفتشية العمل، املسامهني والعمال، ويصبح ملعلومات الواردة فيه، كما يتم إول امالحظات ح

   1.قفال الدورة احملاسبية السنوية�ائيا بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ إ االجتماعي

، بتوسيعها وبالرغم من اخلطوة الكبرية اليت مثلها هذا القانون يف تغيري النظرة لنطاق مسؤولية املؤسسة

عن معلومات تعكس إىل جانب اجلهد  االفصاحلتشمل أطراف أخرى غري املسامهني، والقيام وألول مرة ب

جمال املوارد  هتمامه علىإ تركزيشري إىل التطبيقي له فإن الواقع االقتصادي املبذول من املؤسسة اجلهد االجتماعي، 

 3 2.عجزه عن مواكبة التطورات واملتطلبات االجتماعية املتسارعة، باإلضافة إىل ا�االت األخرىيف مقابل  البشرية

  .خر يأخذ بعني االعتبار تلك التطورات وا�االتآاألمر الذي تطلب صدور قانون 

 La loi des nouvelles régulations:(قانون التنظيمات االقتصادية الجديدة - 2

économiques(،  والذي يشار إليه إختصارا  االقتصادية اجلديدةقانون التنظيمات  ، صدر2001ماي  15يف

)loi NRE (، واحلامل للتعريف التشريعي  )loi N°2001-420 DU 15/05/2001 ( وقد جاء القانون

،  البيئي واالجتماعي االفصاحجتاه دعم اليت كانت تصب يف إاليت شهد�ا تلك الفرتة و مواكبا للتحركات الدولية 

صحاب املصاحل، ويعد هذا القانون قانونا رائدا حيث نتج عن صدوره زخم أسات و كما نال قبوال من طرف املؤس

                                                           
1
 ) Le bilan social, Note informative, Le bilan social : CQFS , p3, disponible en ligne sur: www.lespotins-

info.com. 
2
 ) Frederique Dejean, Jean-Pascal Gond, La responsabilite societale des entrepises : enjeux strategiques 

methodologies de recherche, Finance Contrôle Strategique, Vol 7,  N° 1, 2004, p8. 
3
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 20. 
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واليت ( 116يشدد من خالل املادة فهو  2 1.البيئي واالجتماعي للمؤسسات الفرنسية االفصاحيف ممارسات 

 بورصةاملؤسسات الفرنسية املقيدة يف ال على ضرورة قيام) من القانون التجاري L.225.102.1 أنشأت املادة

   .عن كيفية تعاملها مع قضاياها البيئية واالجتماعية االفصاحب ضمن تقاريرها السنوية

ويف ما يتعلق باملعلومات الواجب تضمينها ضمن التقارير السنوية للمؤسسة، فقد جاء املرسوم التنيفيذي 

ومميزا يف نفس  ،علوماتمبينا لتلك امل 2002فيفري  20 والصادر يف )NRE(واملتعلق بالقانون  221-2002رقم 

ومبا يتناسب  .املتعلقة بالقضايا البيئية للمؤسسة وتلك املتعلقة بالقضايا االجتماعية هلا املعلوماتبني  الوقت

  :واليت تتمثل يف )NRE(عنها وفقا لقانون  االفصاحوموضوع حبثنا فسنكتفي بإيراد املعلومات البيئية الواجب 

وارد األولية واملوارد الطاقوية، وعند االقتضاء، التدابري املتخذة لتحسني الكفاءة وامل ستهالك املوارد املائيةإ- 

يف اهلواء، املياه  امللوثات املطروحةستخدام األراضي، ، والتوجه حنو إستخدام الطاقات املتجددة، ظروف إالطاقوية

  .الضوضاء، الروائح، الفضالت من خالل تؤثر بشدة على البيئة، واليتواألتربة 

، بالفضاءات الطبيعية، بالكائنات احلية التدابري املتخذة للحد من األضرار اليت متس بالتوازن البيولوجي- 

  .والنباتات احملمية

  .مبادرات التقييم واحلصول على الشهادات ذات البعد البيئي- 

      والتنظيمية املعمول  متثال أنشطة املؤسسة لألحكام القانونيةقتضى األمر لضمان إاملتخذة إذا إ التدابري - 

  .�ا    

  .النفقات اليت مت حتملها لتجنب عواقب أنشطة املؤسسة على البيئة - 

البيئية، املوارد  االدارةوجود مصلحة لإلدارة البيئية داخل املؤسسة، تكوين وإعالم العمال حول ما يتعلق ب - 

التلوث واليت عواقبها تتجاوز اإلطار  حوادثواجهة املسخرة للحد من املخاطر البيئية، والتنظيم املعمول به يف م

  .املكاين للمؤسسة

ضررا جسيما  تسبباملخصصات والضمانات على املخاطر البيئية، إال إن كانت هذه املعلومات قد  - 

  .معركة قضائية جارية اليت تكون يفباملؤسسة 

    .لقة بتعامل املؤسسة مع بيئتهالألحكام القضائية املتع تنفيذامبلغ التعويض املدفوع خالل السنة  - 

 ، حيث جاء مفصال)L.225.102.1(مرسوم مكمل ملا جاءت به املادة صدر  2002أفريل  30يف 

وقد ، للمؤسسة السنويللملوثات املطورحة  ذات الـتأثري القوي على البيئة،  واليت جيب أن تظهر ضمن التقرير 

  :حددها يف

                                                           
1
 ) Le reporting extra-financier : etat des lieux et perspectives, 2012, disponible sure : www.diplomatie.gouv.fr 

2
 ) Nathalie Garric, Isabelle Léglise, Sebastien Point, Le rapport RSE, outil de legitimation ? le cas Total a la 

lumiere d’une analyse de discours, revue de l’organisation responsable, Vol 2, n°1, 2007, p 3. 
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التلوث ، لحموضةل املسببةالغازات املسببة لالحتباس احلراري، املواد  ،الناجتة مناالنبعاثات يف اهلواء - 

  .الضوئي، املركبات العضوية

  .، املواد املسببة للحموضة، املواد السامةالناجتة مناالنبعاثات يف املياه واألتربة  - 

ملسرطنة، املواد الضارة ، املعادن السامة، املواد املشعة، املواد االناجتة مناالنبعاثات يف اهلواء واملاء  - 

  .بالتكاثر

واملتعلق بالوقاية من املخاطر التكنولوجية والطبيعية  699-2003ر القانون رقم صد 2003جويلية  30ويف 

على أنه ويف منه  24، حيث تنص املادة )NRE(ويعد هذا القانون هو اآلخر مكمال لقانون وإصالح األضرار، 

أو جمموعة من التثبيتات على النحو احملدد يف الباب األول من الكتاب  ستغالل تثبيتحالة قيام املؤسسة بإ

ستكمال ، يتم إ)Titre Ier du livre V du code de l’environement(اخلامس من قانون البيئة 

  .صدار البيان البيئيادي واالجتماعي للمؤسسة عن طريق إالكشف االقتص

تتميز بالشمول جاءت عامة  اأ� )NRE(لقانون وفقا  عنها االفصاحاملالحظ على العناصر املطلوب و 

ختيار املؤشرات أو البنود أو املعلومات ما يعطي جماال واسعا للمؤسسة يف إتفصيل، وهو ال عن وبعيدة كل البعد

صحاب املصاحل عن، فقد جاءت تلك املعلومات كاشفة أل وعموما. اجب الكشف عنها ضمن تلك العناصرالو 

 السياسات البيئية املتبعة من طرف املؤسسة، )ستهالك املوارد املائيةمثل إ(على بيئتها الطبيعية ؤسسة املتأثريات 

مثل ( البيئي املدلولذات  اسبيةاحملالية و امل بعض املؤشرات كاشفة عن  وأيضا، )مثل املبادرات ذات البعد البيئي(

ود غة متطلبات البنا الشمول يف صياليت ميكن أن يشكلهوبالرغم من االجيابية ا ).الضمانات، املخصصات

على مستوى وطبيعة املعلومات املفصح عنها، خاصة من  سليبال هثري عنها، إىل أن لذلك تأ االفصاحالواجب 

عنه  االفصاح عليها يتوجب مبا املؤسسة ، أو عدم معرفةعنه االفصاحغياب حتديد احلد األدىن الواجب حيث 

وبالرغم أنه إىل يضاف إىل ذلك  ،االفصاحميكن االسرتشاد �ا عند اليت ات ؤشر املو أتفصيالت بالضبط لغياب ال

لمعلومات ها لخضاعضرورة إلزامه للمؤسسات بفإن عدم إمن االلزامية يف التطبيق اليت يتمتع �ذا هذا القانون، 

يضا أثره السليب على متثاهلا ملتطلبات تطبيقه يكون لذلك أها لعملية املراجعة واليت تتيح التأكد من إاملفصح عن

خذ بعني االعتبار جمموع النقائص اليت شابت أتطلب هو اآلخر صدور قانون جديد ي ما وهوفاعلية تطبيقه، 

  .)NRE( قانون

جمموعة من االجتماعات  2007شهدت صائفة ،  )Les lois Grenelle( قوانين غرونل -3

وضع  رنسي، وكان اهلدف من وراء تلك االجتماعاتوخمتلف مكونات ا�تمع الف احلكومةواللقاءات بني ممثلي 

 البيئيةأطلق على هذه االجتماعات أو اللقاءات غرونل و  ،التنمية املستدامة يف فرنسا حتقيقتستهدف  خطة عمل

)Grenelle de l’environment( ، التنمية  جوانب تمشل اتلتزامإمقرتح يف شكل  268وقد نتج عنها

للتغريات املناخية، احملافظة على التنوع البيولوجي والبيئي، واملسامهة يف خلق بيئة املستدامة، من حيث التصدي 

وقد مت وضع هذه االلتزامات يف مشروع قانون . ، وتبين مفهوم جديد للحوكمةصحية وداعمة للتنمية املستدامة
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 Pojet de loi sur la programmation)" ربجمة تنفيذ غرونل البيئيةب القانون املتعلقمشروع " أطلق عليه 

relative a la mise en œuvre du grenelle de l’environement(،  1 يضا بغرونيلأويشار إليه 

)Grenelle 1 ( 2009جويلية   23 كتسب هذا املشروع صفة القانون بعد مصادقة الربملان الفرنسي عليه يفا و 

  .2009أوت  03اجلريدة الرمسية يف  يفوصدوره 

اليت  أكدت  46، جند املادة 2009- 967محل رقم ، الذي 1ل قانون غروند اليت يتضمنها من بني املواو 

على أن طبيعة املعلومات اليت تعكس تعامل املؤسسة مع قضاياها البيئية واالجتماعية، والولوج إىل هذه املعلومات 

يما يتعلق بإثراء اإلطار وتضع هذه املادة خطوطا واعدة ف. ميثالن شرطني ضرورين للحوكمة اجليدة للمؤسسة

االجتماعي والبيئي، فهي تقرتح البدأ يف التفكري اجلدي يف توسيع نطاق تطبيق متطلبات قانون  لالفصاحالتنظيمي 

)NRE(  ،أخذا بعني االعتبار ليشمل إىل جانب املؤسسات املقيدة يف البورصة، املؤسسات األخرى الغري مقيدة

 االجتماعية والبيئية وأن يكون باالمكان توحيد املعلوماتانية، أو عدد العمال، امليز  مجايلإمعيار رقم األعمال، 

شتمال املعلومات املفصح عنها مكانية إإباإلضافة إىل  ضمن تقرير موحد، اليت تتبع املؤسسة األم اخلاصة بالفروع

  1.على مسامهة املؤسسة يف التنمية املستدامة

ف الكربى الواجب حتقيقها للوصول إىل التنمية املستدامة، دون ، حيدد األهدا1وعموما فقانون غرونل  

يتم  خرآالتطرق إىل الكيفية أو األدوات اليت يتم من خالهلا حتقيق تلك األهداف، وهو ما تطلب صدور قانون 

 La(ئة جتاه البيااللتزام الوطين إ بقانون هذا القانون عرف، و 1لتطبيق غرونل الضروريةمن خالله حتديد اإلجراءات 

loi portant engagement national pour l’environement( 2010-788مل رقم وهو حي ،

، 2010جوان  29نال موافقة الربملان الفرنسي يف حيث ، )Grenelle 2( 2ل بقانون غرون غالبايشار إليه و 

  .2010جويلية  12 يف اجلريدة الرمسيةبوصدر 

من ) L.225.102.1(يت أدخلت تعديالت جوهرية على املادة وال 225، املادة 2ويتضمن قانون غرونل  

اليت أصبحت سارية وقد نصت هذه املادة ، )NRE(من قانون  116توافق املادة بدورها القانون التجاري واليت 

  :على ما يلي 01/01/2011التطبيق ابتداءا من 

لتزامات ا�تمعية للمؤسسة لصاحل إىل جانب املعلومات البيئية واالجتماعية اال يتضمن التقرير السنوي- 

ها، مبا يتوافق مع وأن مرسوم صادر من جملس الدولة سيحدد هذه املعلومات وطرق عرض التنمية املستدامة،

  .ية والدولية وبالشكل الذي يسمح بإجراء املقاراناتالنصوص األوروب

 وجهة نظرهم حول حتمل إمكانية قيام أصحاب املصاحل املشاركني يف حوارات مع املؤسسة، بتقدمي - 

  .املؤسسة ملسؤوليا�ا البيئية واالجتماعية وا�تمعية مبا يكمل املؤشرات الواردة

                                                           
1
 ) Claire Gilllet, L’etude des determinants de la verefication des informations societales dans le contexte 

francais, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, universite de Toulouse, France, 2010, 
p 48. 
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وكل ثالث سنوات تقريرا يتعلق بتطبيق هذه األحكام من قبل املؤسسات، وحول قدم احلكومة للربملان ت - 

ستوى الدويل لتشجيع املسؤولية ا�تمعية وروبا أو على املأاإلجراءات اليت تبادر �ا سواء داخل فرنسا أو يف 

  .للمؤسسات

ختضع املعلومات االجتماعية والبيئية إىل طرف ثالث مستقل يتوىل مراجعتها، حبيث يعرض تقرير املراجعة  - 

وجيب أن يتضمن تقرير املراجعة شهادة عن وجود مجيع  .مع التقرير السنوي على اجلمعية العامة للمسامهني

  .طلوبة وفقا لألطر القانونية والتنظيميةاملعلومات امل

مجايل وغري املقيدة واليت يتجاوز فيها إأن نطاق تطبيق هذه املتطلبات يتعلق باملؤسسات املقيدة يف البورصة 

عرض املعلومات يتم مبرسوم من جملس الدولة، كما و ستحدد امليزانية، أو رقم األعمال، وعدد العمال عتبات معينة 

 )L.233-3(فيما يتعلق بالفروع، أو املادة  )L.233-1(من تقرير موحد مبا يتوافق مع املادة املفصح عنها ض

  .فيما يتعلق باملؤسسات املسيطر عليها

تزامات الشفافية للمؤسسات يف ا�االت واملتعلق بإل 2012-557صدر املرسوم رقم  2012أفريل  24ويف 

بني املعلومات الواجب حيث ، 2من قانون غرونل  225ية للمادة طر التطبيقلبيئية واالجتماعية، وهو حيدد األا

  ).2( عنها، متضمنة املعلومات البيئية كما يوضحه اجلدول رقم االفصاح
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  2من قانون غرونل  225عنها وفقا للمادة  االفصاحالمعلومات البيئية الواحب  :)2( جدول رقم

  المعلومات البيئية  الرمز

A  اسة البيئية العامةجانب السي  

a.1  التظيم املعتمد من طرف املؤسسة والذي يسمح هلا باالخذ باالعتبارات البيئية وإن استلزم األمر إجراءات التقييم

  واحلصول على الشهادات ذات البعد البيئي

a.2  اإلجراءات املتخذة لتكوين وإعالم العاملني فيما يتعلق حبماية البيئة  

a.3 رة للوقاية من املخاطر البيئية وخماطر التلوثاملوارد املسخ  

a.4  املخصصات والضمانات على املخاطر البيئية، إال إن كانت هذه املعلومات قد تسبب ضررا جسيما باملؤسسة اليت

  .تكون يف معركة قضائية جارية

B  جانب التلوث وتسيير النقايات  

b.1  ات اليت تؤثر بشدة على البيئة من خالهلا تسر�ا إىل اهلواء والرتبة واملاء، التدابري املتخذة للوقاية أو احلد من االنبعاث

  التدابري املتخذة للوقاية،

b.2  التدابري املتخذة للوقاية من النفايات وإعادة تدويرها أو إزالتها  

b.3   ي ملوثات أخرى تكون مرتبطة خبصوصية متيز نشاطات حبد ذا�اأالضوضاء و.  

C لموارد المستدامةاستخدام ا جانب  

c.1 استخدامات وإمدادات املياه يف ظل القيود احمللية اليت تؤطرها  

c.2 استخدامات املوارد األولية والتدابري املتخذة للرفع من كفاء�ا اإلستخدامية  

c.3 استهالك الطاقة والتدابري املتخذة للرفع من الكفاءة الطاقوية واللجوء للطاقات املتجددة  

c.4 خدامات األراضياست  

D التغير المناخي جانب  

d.1 انبعاثات الغازات الدفيئة  

d.2 التكيف مع التغريات املناخية  

E حماية التنوع البيولوجي جانب  

e.1 هأو تطوير  على التنوع البيولوجي التدابري املتخذة للمحافظة  

  :من إعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

والمتعلق بالتزامات الشفافية للمؤسسات في المجاالت البيئية واالجتماعية،  24/04/2012 لصادر يوما 2012-557المرسوم رقم 

  .7439، ص 0099الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 

املؤسسات املؤسسات املقيدة يف البورصة، جانب  إىله و أنىل أن املرسوم أكد على هذا وجتدر اإلشارة إ

عامل،  500ورو ولديها أمليون  100رقم أعماهلا الصايف أو إمجايل امليزانية لديها  بلغي األخرى الغري مقيدة واليت

ملعلومات البيئية السابق ذكرها عن ا االفصاحجمربة على  ، وبالتايل225مؤهلة ومعنية بتطبيق متطلبات املادة  تكون

عنها  االفصاح يكوناليت و توايل، على ال a.4 ،c.4 ،d.2 يف املعلومات املشار إليها يف اجلدول السابقستثناء بإ

  . على املؤسسات املقيدةمقصورا 



 االفصاح البيئي، جهود دعمه، وسائله وخصائصه: الثالثالفصل  

 
121 

تلك املطلوبة مل ختتلف كثريا عن  أ�ا 2غورنل عنها وفقا لقانون  االفصاحواملالحظ على العناصر املطلوب 

ت على خالف ما التفصيال بالرغم من إضافة بعضبالشمول  متميزةجاءت عامة  حيث ،)NRE(قانون ل وفقا

عن  االفصاحأنه وسع من إلزامية  2غرونل  ما حيسب لقانونأهم  ولعل، )NRE(ه متطلبات قانون متيزت ب

 املعلومات البيئية واالجتماعية لتشمل إىل جانب املؤسسات املقيدة يف البورصة املؤسسات األخرى الغري مقيدة،

لث مستقل يتوىل مراجعتها والتأكد لزامية خضوع املعلومات املفصح عنها إىل طرف ثالى إباالضافة إىل تأكيده ع

  .من صحتها

  

  الجهود المبذولة في الجزائر: المطلب الثاني

 ،19-01مل رقم وهو حي 2001ديسمرب  12صدر يف قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، -1

سيس املواطنني ل من إعالم وحتوجع. هدف هذا القانون إىل حتديد كيفيات تسيري النفايات ومراقبتها ومعاجلتها

، وكذا التدابري املتخذة للوقاية من هذه األخطار واحلد خطار النامجة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئةباأل

ولتحقيق هذا املبدأ . عليها عملية تسيري النفايات ومراقبتها ومعاجلتها ترتكزمنها أو تعويضها من بني املبادئ اليت 

لتزم منتج أو حائز النفايات اخلاصة اخلطرة بالتصريح للوزير املكلف بالبيئة على أن ي 21فقد نصت املادة 

تقدمي املعلومات اخلاصة وبشكل دوري  عليه باملعلومات املتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما يتعني

  .يات بأكرب قدر ممكناجلة هذه النفايات وكذلك اإلجراءات العملية املتخذة واملتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفاعمب

، مبينا للكيفية اليت يتم من خالهلا التصريح 315-05جاء املرسوم التنفيذي رقم  2005سبتمرب  10ويف 

كما يوضحه اجلدول ستمارة تتضمن جمموعة من املعلومات  إ ضمنحيث يتم التصريح بالنفايات اخلاصة اخلطرة، 

   .)3( رقم
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  315-05جب التصريح بها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم المعلومات الوا): 3(جدول رقم 

  التصريح بهاالمعلومات الواجب   الجانب

نظام املؤسسة، تسمية املؤسسة، املقر االجتماعي، جمال النشاط، تصديق حمتمل   التعريف بالمؤسسة

  .للمؤسسة، اسم الشخص املكلف بتسيري النفايات

  

  

صناف طبيعة وكمية وخصائص أ

  النفايات 

  يعة النفايات طب

  

املواد األولية املستعملة، تسمية النفاية، رمز النفاية، نوع النفاية إن  

كان صلبة، سائلة، غازية، عجينية، توضيحات اخرى يف حال 

  .مزيج حمتمل

  .الكمية بالطن سنويا  كمية النفايات 

صناف أ

  النفايات 

  .الرتكيب الكيميائي، مقاييس اخلطورة

إن كان التخزين دائما او مؤقت مع توضيح كمية املخزون بالطن   ختزين النفايات 

  .سنويا، وايضا يتم تبيان كيفيات التخزين

كيفيات التسيري،كيفيات املراقبة، كيفيات اإلزالة، أصناف منشآت املعاجلة، أصناف   طرق المعالجة

  .املعاجلة، الكمية املعاجلة بالطن سنويا، مردود املعاجلة

ذة والمقررة التدابير المتخ

لتفادي انتاج النفايات الخاصة 

  الخطرة

لإلجراءات املتخذة  تبيانالكميات املعاد استعماهلا، املرسكلة، املثنة، واملزالة، كما يتم 

أو املقررة كل على حدى يف جمال تقنيات التقليل، جمال تقنيات أحسن املمارسات 

ات االنتاج األكثر نقاءا، جمال التسيري البيئية، جمال التقنيات املتوفرة، جمال اقتناء تقني

  .الوقائي والتحكم يف األخطار النامجة عن النفايات اخلاصة اخلطرة

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، الجريدة الرسمية،  10/09/2005 المؤرخ في 315-05 المرسوم التنفيذي رقم

  .05 ص، 62 العدد

شهر من أ 3البيئة يف أجل ال يتعدى باملكلفة  االدارةرساهلا إىل إيتم �ا وأكد القانون أن املعلومات املصرح 

قر أفقد  21ي من االجراءات اليت نصت عليها املادة أ�اية السنة اليت تشملها هذه املعلومات، ويف حالة خمالفة 

ر ادج  يتم مضاعفتها يف حالة تكر  100  000إىل  50 000حت بني عقوبات مالية تراو  58القانون يف املادة 

  .املخالفة

حكام اليت ميكن وهو يضع األ، 10-01حامال للرقم  2001جويلية  03صدر يف  قانون المناجم،-2

من  ألزماألنشطة املنجمية، وقد  ممارسةقانونية ستغالل إو رخص أمن خالهلا للمتعاملني احلائزين على سندات 

ستغالل والبحث بتقدمي تقرير سنوي متعلق ذه الرخص والسندات وطيلة فرتة اإلأصحاب ه 61املادة خالل 

راضي وخصوصيات الوسط البيئي إىل الوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراقبة ى حيازة األعل نعكاسهوإبنشاطهم 

  .كلف باملناجمحتديد حمتوى التقرير إىل قرار من الوزير امل 152املنجمية، وقد تركت املادة 
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يهدف إىل حتقيق  ، وهو19-01وهو حيمل رقم  2001ديسمرب  12صدر يف ، قانون المياه - 3

األشخاص  67هداف اليت ترمي إىل االستعمال والتسيري والتنمية املستدامة للموارد املائية، وقد ألزم يف املادة األ

ستعمال األمالك متياز إخلاص، واحلائزين على رخصة أو إن االطبيعيني واملعنويني اخلاضعني للقانون العام أو القانو 

صحاب االمتياز أو املفوض هلم اخلدمات العمومية للماء والتطهري، وأصحاب أالعمومية الطبيعية للمياه، و 

وبشكل دوري للسلطة املكلفة بنظام التسيري املدمج لإلعالم كل املعلومات  اإستغالل مساحات السقي أن يقدمو 

  2008أكتوبر  19والصادر يف  326- 08من املرسوم التنفيذي رقم  5وقد تركت املادة  .اليت تتوفر هلمواملعطيات 

  .ستعماهلا وإعادة نشرها إىل الوزير املكلف باملوارد املائيةاحلصول على املعطيات وكذا شروط إ كيفيات

لسائلة أو الصلبة في المرسوم التنفيذي المنظم النبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزيئات ا- 4

وقد جاء كتطبيق  138-06حتت رقم  2006أفريل  15صدر يف الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، 

، وقد نصت 2003جويلية  19قانون محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة الذي صدر يف  من 47ألحكام املادة 

منشأة تصدر إنبعاثات جوية ال ختضع للتنظيم املتعلق باملنشآت جناز إو ينوي أعلى أن كل من يستغل  10املادة 

  : املصنفة جيب أن يزود السلطة املختصة بكل املعلومات اليت تتضمن ما يأيت

  .طبيعة االنبعاثات وكميتها- 

  .مكان االنبعاث، االرتفاع إنطالقا من األرضية أين يظهر وتغرياته يف الزمن - 

  .رية لتقييمهضرو  كل خاصية أخرى لالنبعاث  - 

  .تدابيري ختفيض االنبعاث- 

مساك سجل يدونون فيه تاريخ ت جوية بإنبعاثاإكل مستغلي املؤسسات اليت تصدر   11ت املادة لزمأو 

ن يتم وضع نتائج التحاليل حتت تصرف مصاحل املراقبة املؤهلة، وتركت كيفية أونتائج التحاليل اليت يقومون �ا و 

  .قتضى األمر قرار مشرتك مع الوزير املكلف بالقطاع املعينوزير املكلف بالبيئة، وإن إمن ال القيام بذلك إىل قرار

أو املفاجئة لضمان مطابقة االنبعاثات اجلوية /على وجوب القيام باملراقبة الدورية و 15و 13كما بينت املادة 

صاحب املؤسسة ملزما بتقدمي ات سيكون ويف حالة وجود جتاوز  .قانونا وفق هذا املرسوم للقيم القصوى احملددة

و املزمع ها أذعلى ذلك، إضافة إىل ضرورة تقدميه للتصحيحات اليت مت تنفيتوضيحات أو تعليالت أو تربيرات 

   .القيام �ا

-03، وهو حيمل رقم 2003جويلية  19صدر يف  قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،- 5 

 يف اجلزائر يف اإلعالم واإلطالع على القضايا البيئية تكريس احلق هوانون هذا الق ومن ضمن ما سعى إليه، 10

  .حيث أفرد له فصال كامال

احلق شخص  لكلعلى مبدأ اإلعالن واملشاركة والذي يكون مبقتضاه  يقوم أن هذا القانون 3بينت املادة 

وقد قسم القانون احلق  .ليت قد تضر البيئةختاذ القرارات االبيئة واإلجراءات املسبقة عند إ حبالةعلى علم بأن يكون 
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لكل شخص طبيعي أو إىل احلق العام مبينة أن  7املادة  يف االعالم البيئي إىل حق عام وحق خاص، وتطرقت

وبينت املادة أن هذه . معنوي يطلب من اهليئات املعنية معلومات متعلقة حبالة البيئة احلق يف احلصول عليها

ي شكل مرتبط حبالة البيئة والتنظيمات والتدابري واإلجراءات ألق بكل املعطيات املتوفرة يف املعلومات ميكن أن تتع

يتعني على كل شخص  ، حيث9، 8 تنيأما احلق اخلاص فتطرقت إليه املاد .لضمان محاية البيئة وتنظيمهااملوجهة 

ثري بصفة مباشرة أو غري مباشرة على طبيعي أو معنوي حبوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ميكنها التأ

ودون اإلخالل . أو السلطات املكلفة بالبيئة/الصحة العمومية، تبليغ هذه املعلومات إىل السلطات احمللية و

بالتشريعات يف هذا ا�ال للمواطنني احلق يف احلصول على املعلومات عن األخطار التكنولوجية واألخطار الطبيعية 

در اإلشارة إىل أن القانون مل وجت .وكذا تدابري احلماية اليت ختصهمضون هلا يف بعض مناطق اإلقليم املتوقعة اليت يتعر 

و يتطرق إىل طبيعة املعلومات أو كيفية االبالغ عنها سواء كانت ضمن احلق العام أو اخلاص بل أيفصل أو حيدد 

  .تركها للتنظيم

  

  الدراسةتقييم الجهود المبذولة في بيئات : المطلب الثالث

االجتماعي  االفصاحصدار القوانني اخلاصة بإبتتبعنا لسريورة  :تقييم الجهود المبذولة في فرنسا-1

القوانني  ميزتيف تاليف النقائص وأوجه القصور اليت  مؤخرا ، يالحظ جدية املشرع الفرنسييف فرنسا والبيئي

  .يف هذا السياقسابقا الصادرة 

باالهتمامات االجتماعية  يعىن قانوناليت قامت بإصدار  ن أوىل الدولمتعد  فعلى الرغم من أن فرنسا 

الكبرية اليت شهدها العامل على كافة املتسارعة و  إىل أ�ا مل تعمل على تكييفه مع التطورات 1977سنة وهذا 

 وهي فرتة طويلة نسبيا تعرب لنا عن خروج، 2001االصعدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية حىت سنة 

هو  مالحظتهسنة، إال أن ما ميكن  33هتمام املشرع الفرنسي طيلة ت البيئية واالجتماعية من دائرة إاالهتماما

للتطورات والذي جاء مواكبا  2001لسنة   )NRE( من خالل قانون ههتمامعودة تلك القضايا وبقوة إىل جمال إ

  .املصاحل حتياجات أصحاببإهتمام االومتجها حنو  واملتطلبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

عن قانون الكشف االجتماعي،   )NRE(قانون ميزت  ختالفات أساسيةربع إأ الوقوف على وجود وميكن

،  عن املعلومات االجتماعية والبيئية للمؤسسات الفرنسية االفصاحيف جمال نقلة نوعية  ومعربة يف نفس الوقت عن

  :كما يلي

على املؤسسات اليت يزيد فيها عدد العمال عن كان يطبق  االجتماعي قانون الكشف :نطاق التطبيق-

والظاهر هنا أن املشرع الفرنسي قد . فيطبق على املؤسسات املقيدة يف البورصة )NRE(عامل، أما قانون  300

الزائد عن خذ بعني االعتبار مسألة خصوصية املؤسسات الغري مقيدة يف البورصة وما يعرف حبمل املعايري احملاسبية أ

تكون خاضعة للمساءلة العامة ما يعين مجهور احلد عند وضعه لنطاق التطبيق، فاملؤسسات املقيدة بالبورصة 
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عريض وواسع من أصحاب املصاحل جنبا إىل جنب مع موارد بشرية ومادية ومالية ضخمة، أما املؤسسات الغري 

وهو ما جيعل من غري  حملدودية املوارد اليت حتوزهاضافة مقيدة يف البورصة فما مييزها هو حمدودية أصحاب املصاحل إ

  . العادل حتميلها نفس متطلبات املؤسسات املقيدة يف البورصة

 )NRE( يقتصر قانون الكشف االجتماعي على املعلومات االجتماعية، أما قانون: نطاق المعلومات-

شرنا إىل أن قانون أوقد سبق و  .طبيعية واالجتماعيةفيتناول مجيع املعلومات اليت تعكس تعامل املؤسسة مع بيئتها ال

كرب على جمال املوارد البشرية يف مقابل ا�االت األخرى، وهو األمر الذي مت أبشكل و الكشف االجتماعي يركز 

  .حيث مت االهتمام بباقي ا�االت األخرى مبا فيها ا�ال البيئي )NRE(تداركه يف قانون 

عن جمموعة من  االفصاحالكشف االجتماعي يتطلب من املؤسسات  قانون: طبيعة المعلومات-

و أومات دون أن يقيدها بشكل عن املعل االفصاحفيتطلب من املؤسسات  )NRE(املؤشرات احملددة، أما قانون 

وهو ما يعين متيز تلك املعلومات بالشمول وبعدها كل البعد عن  .مؤشر معني ينبغي أن تدرج ضمنه املعلومة

  .اجب الكشف عنهاختيار املؤشرات أو البنود أو املعلومات الو ما يعطي جماال واسعا للمؤسسة يف إ، وهو التفصيل

عن املعلومات االجتماعية والبيئية ضمن  االفصاحيتطلب أن يتم  )NRE(قانون : وسيلة االتصال-

ات االجتماعية بشكل عن املعلوم االفصاحالتقرير السنوي للمؤسسة، فيما يتطلب قانون الكشف االجتماعي 

إىل متكني أصحاب املصاحل من  عية والبيئية ضمن التقرير السنوياالجتما املعلوماتدماج إويؤدي . منفصل

  .كما يسمح من االستفادة من املميزات اليت يقدمها التقرير السنوي  1معاينتها ومناقشتها،

مقارنة بقانون الكشف  )NRE(نونامللموس والواضح الذي مثله قا اإلجيايب وعلى الرغم من التطور

  :، لعل أمههاحدت من تطبيقهاليت و جمموعة من أوجه القصور االجتماعي إىل أنه يعاين بدوره من 

التحقق من صحة المعلومات المفصح يمكن أن تتولى عملية  الجهة التيعدم نص القانون على -

سات الفرنسية االستعانة بطرف ثالث للتحقق من على املؤس إشرتطن الربملان الفرنسي قد أ، فعلى الرغم من عنها

صحة املعلومات البيئية واالجتماعية اليت تفصح عنها، إال أن النص النهائي للقانون مل يشر بأي شكل من 

ي إجراء تقوم به املؤسسة من عن املعلومات وهو ما جعل من أ االفصاحلزامية شكال لذلك، واقتصر على إاأل

 االدارةبشكل طوعي من طرف جملس  يكونة على صحة املعلومات املفصح عنها أجل التحقق أو املصادق

    2.للمؤسسة

                                                           
1
 ) Francois Baratin, Annick Helias, Michel le Quentrec, Roland Moreau, Danielle Vilchien, Rapport de mission 

sur l’application de l’article 116 de  la loi sur les nouvelles regulations economiques, mise en œuvre pas les 
entreprises francaises cottees de l’obligation de publier des informations sociales et environmentales, 
Ministere de l’écologie et du developpement durable, 2007, p 8.   
2
 ) Ibid,  p 10. 
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يف مقاضاة املؤسسة يف حالة عدم  بالرغم من أن القانون مينح احلق ألصحاب املصاحلغياب العقوبات،  - 

ميكن أن تكون وتشكل  إىل أنه يفتقر ويغفل أمهية حتديد عقوبات مباشرة ،القضاء ممتثاهلا ملتطلبات القانون أماإ

   1.حافزا قويا من أجل الدفع باملؤسسات حنو مزيد من االمتثال ملتطلباته

، )Ben Rhouma ،2008(كشفت دراسة  )NRE( وعن مدى تفاعل املؤسسات الفرنسية مع قانون

دة من حيث غطت الدراسة الفرتة املمت منذ صدور القانون،البيئي واالجتماعي  االفصاحعن زيادة يف مستوى 

 SBF(مؤسسة فرنسية مقيدة بالبورصة ضمن مؤشر  20تقرير سنوي ل  60، مشتملة على 2003إىل  2001

ستخدمت الباحثة لقياس مستوى وجودة املعلومات املفصح عنها مؤشرا خاصا بالدراسة، وقد بلغ ا، و  )120

 2003، وبلغ سنة 54.05، ليصبح 2002، وارتفع سنة 24.5لتلك املؤسسات  2001سنة  االفصاحمتوسط 

حيث  )NRE(بصدور قانون ة الدراسة تكشف لنا بشكل واضح تأثر املؤسسات الفرنسيومما سبق ف. )71.45(

، 2002مرسومي (واملراسيم املكملة له  القانونتزايدا ملموسا بالتوازي مع صدور  االفصاحعرف مستوى 

  2).2003و

 l’observatoir( رصد املسؤولية االجتماعيةم كشف  ،متثال املؤسسات ملتطلبات القانونوعن مدى إ

sur la responsabilité sociale des entreprises( 116حول تطبيق املادة  2004سنة  دراسة له يف 

خاصة  )NRE(الفرنسية املقيدة يف البورصة ال متتثل ملتطلبات قانون  املؤسساتبأن نصف  )NRE(من قانون 

يتجاوز فيه عدد املؤسسات اليت  أظهر بعض احملاوالت لالمتثال، ملالذي منه، وأن النصف اآلخر  116املادة 

  3.بشكل سنوي عن قضاياها االجتماعية والبيئية االفصاحمؤسسة حيث قامت ب 20إمتثلت فعليا للقانون 

أن بعض املؤسسات الفرنسية  ،)Déjean and Martinez ،2009( من جهة أخرى أكدت دراسة

، )NRE(ن هذه التقارير ليست مطلوبة طبقا لقانون أتتعلق بالتنمية املستدامة بالرغم من  تقوم بنشر تقارير سنوية

 االفصاحملؤشر خاص لقياس مستوى  البيئي، وباستخدام الدراسة لالفصاحتطوعي أن ذلك يقوي الطابع ال اعترب وا

منها  20، 2006 لسنة) SBF 120(مؤسسة مقيدة بالبورصة ملؤشر  119أن من بني  مت الكشف عنالبيئي 

ن املؤسسات، يف حني بينت الدراسة أ من جمموع %18.5تقوم بنشر تقارير التنمية املستدامة وهو ما يشكل 

و جزء للتنمية املستدامة ضمن تقاريرها السنوية، وباستخدام حتليل احملتوى بينت منها قد خصصت فقرة أ 97%

ضمن تقارير التنمية املستدامة منها من التقارير السنوية، حيث رب ة أكن القضايا البيئية حازت على معاجلأالدراسة 

تنمية من املعلومات املفصح عنها ضمن تقارير ال %15مت الكشف عن أن القضايا البيئية تشكل ما نسبته 

   4.ضمن التقارير السنوية %11املستدامة، يف حني تشكل 

                                                           
1
 ) Beatrice Boyer, Faut-il mieux reglementer le reporting extra financier pour ameliorer sa prise en compte 

par les investisseurs, Comptabilite sans frontieres. the french Connection, Canada, 2013, p 14. 
2
 ) Amel Ben Rhouma, (2008), op-cit. 

3
 ) Yann Mangematin, Management et lois RSE vers un droit imperatif et une opportunite strategique, cahier 

de recherche n° 2013-06,CEREFIGE, 2013, p 7. 
4
 ) Frederique Dejean, Isabelle Martinez, Communication environmentale des entreprises du SBF120 : 

determinants et consequences sur le cout du capital actions, comptabilite-contrôle-audit, Vol 15, N° 1, 2009. 
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سة مقيدة يف البورصة ملؤشر مؤس 40، واليت أجريت على )Damak-Ayadi ،2006(أما دراسة 

)CAC40( ي من سنة أول تطبيق لقانون أ 2005إىل  2002، خالل الفرتة من)NRE( ن مستوى أ، كشفت

توى خرى، وبينت أن مسأيف تزايد مستمر من سنة إىل  للمؤسسات الفرنسية البيئي واالجتماعي االفصاح

وفسرت الباحثة ق تلك املفصح عنها طواعية مبرتني، متثاال للقانون يفو املعلومات املفصح عنها بشكل إلزامي إ

بعدم كفاية متطلبات القانون يف تغطية مجيع املواضيع اليت حتتاج املؤسسة  الطوعي االفصاحجلوء املؤسسات إىل 

عنها، كما كشفت الدراسة أن املعلومات املفصح عنها يغلب عليها الطابع النوعي وبالرغم من تزايد  لالفصاح

عن املعلومات االجتماعية والبيئية إال أن االمتثال ملتطلبات القانون مل تكن يف املستوى املطلوب  فصاحاالوترية 

)restent mitigés( ،ن غالبية املعلومات املفصح عنها تتعلق مبوضوع واحد وهو التدابري املتخذة للحد من وأ

   1.ا�ال خيص هذا ماتطلبات القانون فيمن املؤسسات ال متتثل كلية مل، كما أن العديد التأثريات البيئية

سنة  2جاء قانون غرونل  )NRE(لتالفي القصور الذي ميز قانون  مسعى من المشرع الفرنسيويف 

  :من خالل ، وهذا2010

لزامية خضوع املعلومات إعلى  )NRE(وعلى عكس قانون  2أكد قانون غرونل  والتأكد، المراجعة-

قل يتوىل مراجعتها والتأكد من صحتها، مع وجوب إصدار شهادة يتم من املفصح عنها إىل طرف ثالث مست

. عنها ضمن التقارير السنوية وإبداء الرأي حول مدى مصداقيتها االفصاحخالهلا تبيان توفر املعلومات املطلوب 

ية ما يتم قمن موثو  يضا يزيدأ، و االفصاحيدفع املؤسسات حنو االمتثال أكثر ملتطلبات ن أ لزام من شأنههذا اإل

  .ستخدام املعلومات البيئية يف جتميل صورة املؤسسة وتضليل أصحاب املصاحلعنه ويقلل من إ االفصاح

بعض العناصر الواجب  بعض التفصيالت علىمت إضافة : عنها االفصاحالمعلومات المطلوب -

عنها  االفصاحطلوب وبشكل عام فإن العناصر امل .)NRE(خالف ما متيزت به متطلبات قانون  عنها االفصاح

  .، حيث جاءت عامة متميزة بالشمول)NRE(وفقا للقانون مل ختتلف كثريا عن تلك املطلوبة وفقا لقانون 

يضا على إشتمل أحيث مل يقتصر تطبيقه على املؤسسات املقيدة يف البورصة بل توسيع نطاق التطبيق، -

مليون أورو ولديها  100صايف أو إمجايل امليزانية لديها املؤسسات األخرى الغري مقيدة واليت يبلغ رقم أعماهلا ال

مكانيات إا كبرية ولديها أ� إالا غري مقيدة يف البورصة أ�عامل، وهذا النوع من املؤسسات وبالرغم من  500

مالية ضخمة وعدد عمال كبري ما جيعل منها ذات تأثري معترب على البيئة الطبيعية واالجتماعية، ويف نفس الوقت 

 وجود بعض مل يغفل مسألة قادرة على حتمل أعباء إعداد التقارير البيئية واالجتماعية، كما أن املشرع الفرنسي

عن  االفصاحعن تلك املقيدة يف البورصة حيث أعفاها من  اليت ميكن أن متيزها أو اخلصوصيات االختالفات

  .عنها االفصاحببعض املعلومات واليت تكون املؤسسات املقيدة يف البورصة ملزمة 

                                                           
1
 ) Salma Damak-Ayadi, Analyse des facteurs explicatifs de la publication des rapports societaux en France, 

comptabilite-contrôle-audit, Association francophone de comptabilite, Vol 12, N° 2, 2006. 
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حول ضرورة إعادة النظر يف حدود املعايري املستخدمة لتأهيل املؤسسات لتطبيق  ويثار جدل واسع

من املؤسسات الفرنسية من  %99.98دود السابقة الذكر يستثين قاء على احلأن اإلبذلك  2متطلبات غرونل 

بأن كل مؤسسة مهما  التعديل، حيث نرى  نرى أيضا بضرورةوحنن عن قضاياها البيئية واالجتماعية،  االفصاح

لزامها إكان حجمها تؤثر من خالل نشاطها بشكل أو بآخر على البيئة احمليطة مما يستدعي بدوره ضرورة 

 2عن معلوما�ا البيئية، لكن مع األخذ بعني االعتبار حلجمها، هنا ال ميكن تعميم تطبيق غرونل  االفصاحب

تتعلق خبصوصية املؤسسات الغري مقيدة يف البورصة، لكن ميكن البحث يف تبسيط لألسباب اليت سبق ذكرها واليت 

لديها بالتناسب مع حجمها وذلك بإصدار قوانني خاصة �ا أو اللجوء إىل ما يعرف  االفصاحمتطلبات 

ري يستهدف التقليل من عبء املتطلبات احملاسبية لدى املؤسسات الغ االفصاحالتفاضلي وهو نوع من  االفصاحب

  .مقيدة يف البورصة

بالتزامن مع تطبيق قانون  2011سنة  )KPGM(قامت �ا  دوليةستقصائية وعموما فقد أظهرت دراسة إ

فصاح مؤسسا�ا يف املركز الرابع عامليا من حيث إالبيئي واالجتماعي أن فرنسا جاءت  االفصاح، حول 2غرونل 

ة سن %59من  االفصاحؤسسات اليت قامت برتفاعا يف نسبة املإ�ا البيئية واالجتماعية، مسجلة الكبرية عن معلوما

  1 .2011 سنة %94إىل  2008

 مؤسسة فرنسية مقيدة بالبورصة، 60شتملت على عينة من إواليت ،  2013سنة  )AMF(يف دراسة ل و 

تخدام عن معلوما�ا البيئية واالجتماعية باس االفصاح عندأن مجيع مؤسسات العينة قد قامت  مت الكشف عن

كما بينت الدراسة أن ،2010من املؤسسات قامت بذلك سنة  %90يف مقابل ، مؤشرات ذات طبيعة مالية

مبا يسمح بإجراء املقارانات بني السنوات  2مجيع املؤسسات تقدم مؤشرات وفق ما يتطلبه قانون غرونل  تقريبا

من مؤسسات العينة تلجأ إىل  %37 يضا أنيف املقابل كشفت الدراسة أوحتليل املعطيات لتقييم أداء املؤسسة، 

كمعايري مبادرة االبالغ املايل الدولية،   2جنبا إىل جنب مع قانون غرونل  لالفصاحمعايري أخرى ستخدام إ

)9001 ISO( ،)14001 ISO(بعض من املؤسسات أن  %30فس السياق فقد أكد ما يقرب من ، ويف ن

املؤسسات ال تقدم  غالبيةوأكدت الدراسة أن نشاطها، خصوصية م مع املعلومات املطلوبة وفقا للقانون ال تتالء

  2.توضيحا عن غياب بعض املعلومات، وحىت وإن قام بعضها بتقدمي هذه التوضيحات فتكون عامة

 حققت الكثير من النتائج االيجابية،أن الجهود التي بذلها المشرع الفرنسي قد ن خنلص إىل أميكن 

علومات موثوقية املجودة و  وازدادت ،البيئي واالجتماعي للمؤسسات الفرنسية حاالفصا مستوى  ازداد فقد

البيئي  لالفصاح وأصبح ينظر ،خذ باحتياجا�مواألشراك أصحاب املصاحل املفصح عنها، كما ازداد إ

                                                           
1
 ) Le reporting extra-financier: etat des lieux et perspectives,(2012), op-cit. 

2
 ) AMF, Rapport de l’AMF sur l’information publiee par les societes cotees en matiere de responsibilite 

social, societale et environmentale, France, 2013. 
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تتوقف عليه تنافسية المؤسسة، وللقضايا البيئية واالجتماعية كرهان  في تحسينيجابي إواالجتماعي كعامل 

  .  شأنه يف ذلك شأن القضايا االقتصادية واملالية عملية التنمية

املنظمة ملمارسات املؤسسات صدار القوانني إبتتبعنا لسريورة  :تقييم الجهود المبذولة في الجزائر-1

 يف اجلزائر، يالحظ أن معظم تلك القوانني قد جاءت يف إطار عملية تنظيم لنشاطات معينة جتاه البيئة الطبيعيةإ

ضروروة تقدمي بعض ن املشرع اجلزائري مل يغفل خاصة وأهلا تأثريا�ا على البيئة الطبيعية ويعد هذا أمرا إجيابيا، 

من تقدير املخاطر اليت ميكن أن تنجر عن  بغية التمكنذات الطبيعية البيئية واملتعلقة بتلك األنشطة املعلومات 

املطلوب العمل �ا ال تلك املؤسسات للقوانني واالجراءات متثيضا للحكم على مدى إأممارسة تلك األنشطة، و 

   .لضمان سالمة ومحاية البيئة

، المستهدفة منها الجهة عدم تعددما ميكن أن يؤاخذ عليها هو القوانني إال أن مهية تلك وبالرغم من أ- 

ي موجهة للجهات عنها ه االفصاححالة معظم تلك القوانني جند بأن املعلومات اليت يتم التقرير أو  ففي

سيجد البعض رمبا  ،حتياجات أصحاب املصاحلكثر منها لتلبية إأ، فهي ألغراض تلبية املتطلبات القانونية احلكومية

أن معظم املؤسسات اجلزائرية أو تلك املستهدفة هي مؤسسات ذات رأس مال مغلق أو تربيرا لذلك يف كون 

 لالفصاحميلها مبتطلبات وهذا ما يربر عدم حت ،رها املستهدفو مؤسسات صغرية ومتوسطة وبالتايل تتميز بقلة مجه

تفوق ما حتتاجه، لكن ماذا عن املؤسسات الكبرية أو مؤسسات ذات التأثري البيئي القوي يفرتض أن تكون هناك 

  .صحاب املصاحل فيهاأحتياجات تأخذ بعني االعتبار إ ملزمة هلا حبيث قوانني

، جند بأن معظمها ختتص بأمور معينة وحمددة لنشاط عنها فصاحاالالمعلومات المطلوب فيما خيص - 

 فاملعلومات تكمل بعضها البعض ومدلول معلومة ما يفسر لنا مدلول املعلومة األخرى، لذا فاالقتصار علىبعينه، 

وإن  تكملها حىت  أن عن املعلومات األخرى اليت ميكن االفصاحعن معلومات بعينها دون  االفصاحلزام املؤسسة بإ

تقتصر  االفصاحأمهية كانت املعلومات املفصح عنها تعرب عن نشاط املؤسسة الرئيسي فهذا سيؤدي إىل جعل 

عن  االفصاح، كمثال على ذلك فإن نشاط املؤسسة دون االحاطة جبميع أنشطتهافقط على جزء معني من 

فة كيفية تعامل املؤسسة مع هذا النوع يف معر  ةالغاز والدخان والبخار هي مفيد بانبعاثاتاملعلومات اليت تتعلق 

فصاح مر أكثر نفعية لو يصاحب ذلك إعنه الكثري من املخاطر البيئية، لكن سيكون األ ينجرالذي ميكن أن 

السياسات البيئية سيقلل من منفعة املعلومات املفصح  عن االفصاح املؤسسة عن سياسا�ا البيئية، وبالتايل غياب

  .عنها

سناد فالواقع يشري إىل إ، من صحة المعلومات المفصح عنهاأو الـتأكد المراجعة غياب جهة تتولى - 

إىل جهات حكومية متعددة، فاملعلومات عنها من طرف املؤسسات  االفصاحمراجعة تلك املعلومات اليت يتم 

هة أخرى، املعلومات لتأكد من صحتها، املعلومات املتعلقة باملناجم جمعينة لاملتعلقة بإزالة النفايات تتوالها جهة 

نبعاثات الغاز والدخان والبخار جهة ثالثة، كل هذا يؤدي إىل تشتت عملية املراجعة وضعفها حبيث بإاملتعلقة 
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لعدم القدرة على  جتاه قضاياها البيئية،إ سةيف إصدار حكم شامل على جدية املؤس اجلدوى عدمية تقرييا تصبح

  .املفصح عنهاعلى مصداقية املعلومات  بشكل شامل احلكم

دون تحديد وسيلة وحيدة إليصال تلك المعلومات  لالفصاحاللجوء إلى مجموعة من الوثائق يضا أ- 

واحلكم على ممارستها  داء املؤسسة البيئيأجيعل من إمكانية تقييم  هذا ،مع عدم وجود إلزام بالنشر للجمهور

ساسية أفتعدد قنوات االتصال دون حتديد قناة  حقيقدقيقة أمرا بعيد املنال وغري قابل للتو  شاملة البيئية بصورة

ميع املعلومات مع مكانية جتبار عدم إعتح عنها على إلذلك، سيضعف من مدلولية وموثوقية املعلومات املفص

قراءة  ضمن تقرير واحد، وهذا من شأنه عدم إعطاء املفيدةمكانية الربط بني املعلومات أي عدم إ بعضها البعض

وأكثر من ذلك فإن هذا سينعكس بدوره على مصداقية األداء املايل  ،ألداء املؤسسة واضحنيوفهم كافيني و 

   .املعلومات اليت تعكس بشكل كامل األداء الفعلي للمؤسسة مكانية جتميعإللمؤسسة يف ظل غياب 

، يوضح كيفيات تطبيقهايكون بمثابة إطار ينظمها و صدور تلك القوانين ضمن قانون واحد  عدم- 

ن تعدد كما أ. ومتشتتة متعددة فاملؤسسات ستجد صعوبة يف تطبيق قوانني يقلل من فعالية تطبيقها بدوره هذا

  .من جتميع البيانات ألغراض إعداد التقارير بكفاءة وفاعلية النظام الذي ميكن سينعكس يف غيابتلك القوانني 

على مدى  يف جزء منها ئرية للوقوفاليت مت إجراؤها على املؤسسات اجلزاو  ميدانيةدراسات  وتشري عدة

كشفت دراسة فقد   عن هذا النوع من املعلومات، االفصاحنعدام ألخرية عن قضاياها البيئية، إىل إافصاح هذه ا

حمل املؤسسات افصاح ، أن على مؤسسات القطاع العمومي لألمسنتواليت مت أجراؤها  2010، سنة )العايب(

الية دون القضايا البيئية أو االجتماعية، وقد أرجع الباحث ذلك إىل غياب قتصر على القضايا املالدراسة قد إ

ال شطة يف جم، وغياب مجاعات الضغط كتلك الناالفصاحالقوانني والتشريعات اليت جترب املؤسسات على هذا 

عانة �ا يف دراك مسريي املؤسسات لوجود مبادرات إبالغ عاملية طوعية ميكن االستمحاية البيئة، إضافة إىل عدم إ

     1.االفصاحالقيام بعملية 

عدم قيام مسنت اجلزائرية، حد مؤسسات اإلأ، اليت مت إجراؤها على )سعيدي سياف(يضا كشفت دراسة أ

عتبار للقضايا البيئية ألشكال، حيث ال تويل املؤسسة أي إن اعن قضاياها البيئية بأي شكل م االفصاحاملؤسسة ب

علق بكيفية ي معلومة تتأو قياس أاحلكم على مردوديتها، حيث ال تقوم بتسجيل ناء عملية تقييم أدائها و أث

نسجام النظام احملاسيب املطبق يف ك إىل غياب القوانني، وعدم إرجعت الباحثة السبب يف ذلتعاملها مع البيئة، وأ

  2.املؤسسة مع التغريات احلديثة للبيئة االقتصادية واالجتماعية

                                                           
1
، رسالة دكتوراه علوم، جامعة فرحات ائر في ظل تحديات التنمية االقتصاديةالتحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجز العايب عبد الرمحن، )  

  .2010، اجلزائر، 1عباس سطيف 
2
–عنها في المؤسسات الصناعية، دراسة حالة مؤسسة االسمنت حامة بوزيان  االفصاحالقياس المحاسبي للتأثيرات البيئية و سعيدي سياف حنان، )  

SCHB - 2013، اجلزائر، 2جامعة قسنطينة ، مذكرة ماجستري، قسنطينة.  
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قوانني ذات العالقة بالكشف عن املعلومات البيئية بنشاطات معينة، وتوجهها قتصار الإخنلص إىل أن 

حتياجات أصحاب املصاحل، وغياب إطار موحد شامل جيمع بينها إاملتطلبات القانونية دون تلبية  لتحقيق

واليت يتوجب أدى إىل إغفال أغلبية املعلومات األساسية والضرورية  ، وينظمها، وتعدد اجلهات اليت تتوىل إصدارها

على أي مؤسسة أن تفصح عنها، وبالرغم من أن املشرع اجلزائري قد أشار ضمن قانون محاية البيئة يف إطار 

التنمية املستدامة إىل حق ا�تمع معربا عنه يف املواطنني يف احلصول على املعلومات عن األخطار التكنولوجية 

كذا تدابري احلماية اليت ختصهم، إال أنه مل يفصل أو حيدد أو يتطرق واألخطار الطبيعية اليت ميكن أن يتعرضوا هلا، و 

هتمام معترب من إهذا بدوره يعكس عدم وجود . نظيماملعلومات أو كيفية اإلبالغ عنها بل تركها للتتلك إىل طبيعة 

يف  بدوره عكسسين، األمر الذي البيئي االفصاحاجلزائري ميكن أن يدفع حنو حتسني وتطوير ممارسات  عطرف املشر 

حتياجات أصحاب املصاحل، واإلضرار بالبيئة الطبيعية وحىت التنمية االقتصادية مبا يؤثر سلبا إاحليلولة دون تلبية 

زدياد عدد املؤسسات ذات الـتأثري البيئي القوي وسعي إ، ويأيت هذا يف ظل تنامي و سريورة التنمية داخل البلدعلى 

البيئي أ�ا بدائية  االفصاحجنبية، وأقل ما يقال عن القوانني اجلزائرية يف جمال اجلزائر إىل جذب االستثمارات األ

وحتتاج إىل تكييفها مع التطورات االقتصادية واالجتماعية احلديثة اليت متس اجلزائر بصفة خاصة والعامل بصفة 

 .عامة
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  البيئي وسائله وخصائصه االفصاح: المبحث الثالث
  

حتياجا�م هناك ضرورة ألن ختالف إصحاب املصاحل واأظل تعدد  يفو  هأن، الدراسةوضمن  شرنا سابقاأ

وبالشكل الذي ال يؤدي إىل تعظيم  حتياجا�م من املعلومات،القادرا على االستجابة  احملتوى اإلعالمييكون 

شمل أي متتد لت جيب أن طريقة العرض وحىت حيقق ذلك فإن. طرف آخر مصلحة طرف على حساب مصلحة

من تقارير  ،عنها االفصاحلتعدد مضمون وخصائص املعلومات املراد  ومالئمة وسيلة إعالمية تراها املؤسسة مناسبة

ع املؤسسة االكرتونية، الصحف، األقراص الصلبة، سنوية أو تقارير منفصلة قائمة بذا�ا، أو مواق

  *......الفيديوهات،

  

  قليديةعبر الوسائل الت االفصاح: المطلب األول

  .ستخداما جند التقارير السنوية والتقارير البيئيةأهم الوسائل التقليدية وأكثرها إ من

سواء ملعدي التقارير أو  ،)Alrazi and Staden(حسب التقرير السنوي يعد : التقارير السنوية-1

عتباره إب باحثنيمن طرف معظم ال إليهحيث ينظر  1املعلومات البيئية، تلقيمستخدميها أهم مصادر نشر أو 

�ا البيئية واالجتماعية ملختلف وسيلة اإلتصال األساسية املستخدمة من طرف املؤسسة يف إخالء مسؤوليا

  3 2:تصال األخرى جندل أهم ما مييزه عن باقي وسائل االولع. صحاب املصاحلأ

  .يتمتع التقرير السنوي بصفة الرمسية، فهو مطلوب وفقا للمتطلبات القانونية- 

  .ورة إصدار التقرير السنوي تتميز بالثبات واالنتظامسري - 

  .يتم إصداره طبقا �موعة من األسس واملبادئ املتعارف عليها- 

  .ستخداما من طرف أصحاب املصاحل يف املؤسسةاألكثر إ- 

  :خرى أمههاميزات أهذه املميزات تفتح بدورها الباب مل

                                                           
*
  كثرها انتشارا واستخداما من طرف املؤسساتأسنكتفي بتناول أهم تلك الوسائل و ضمن هذا املبحث )  

1
 ) Bakhtiar Alrazi,Charl De villiers, Chris Van Staden, The comprehensiveness of environmental reporting by 

global electric utilities : the type of information and the reporting media, 10 th australasian conference on 
social and environmental accounting research, conference held at launceston, Australia, 5-6-7 december 2011, p 
6. 
2
 ) Sharifah Buniamin, The quantity and quality of environmental reporting in annual report of public listed 

companies in malaysia, issues in social and environmental accounting, Vol 4, N° 2, 2010, p 117. 
3
 ) Manuel Castelo Branco, Lucia Lima Rodrigues, (2007),op.cit, p 74. 
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وقيتها مما ومات البيئية ضمن التقارير السنوية يزيد من موثموثوقية املعلومات، فإدماج املعل مستوى رتفاعإ- 

  .لالفصاحستخدام الوسائل األخرى لو أن املؤسسة قامت بإ

  .مكانية املقارنة حيث تكون هناك إمكانية إلجراء املقارنات بني الفرتات احملاسبيةإ - 

  .ستخدامهيوع طريقة إالسنوي بسهولة نظرا لشطالع، حيث ميكن االطالع على التقرير سهولة اال - 

ا مباشرة وبشكل تلقائي من رساهلر السنوية تعد الوحيدة اليت يتم إ، أن التقاري)Eakpisankit(ضيف وت

  1.يضا إىل مجيع أصحاب املصاحل الذين يبدون رغبتهم يف احلصول عليهاأإىل املسامهني و  االدارةطرف 

توظيف االنرتنت من طرف امللحوظ يف  التزايدإال أن ما ميكن مالحظته مؤخرا وبشكل جلي هو  

املؤسسات يف نشر تقاريرها السنوية أو يف متكني أصحاب املصاحل من طباعة هذه التقارير دون احلاجة إىل طلبها 

أو نسخ /، و)مطبوعة(وعليه فيمكن القول أن التقرير السنوي قد يأخذ شكلني، نسخ ورقية . من املؤسسة

  :صدار التقارير السنويةإو املطبوعة يف القتصار على النسخ الورقية أعلى اوأهم ما يعاب . إلكرتونية

ضافية اليت تكون مصاحبة هلا، خاصة مع تزايد الطلب على املعلومات الغري مالية إرتفاع التكاليف اإل- 

، خاصةنوعية  يكون ذامبا يتطلب املزيد من احلرب  مات وبيانات تستخدم فيها األلوانواليت يف الغالب تتطلب رسو 

  .تخدم، واليت تتزايد بتزايد بعد مكان تواجده عن مقر املؤسسةيضاف إىل ذلك تكاليف توصيل التقرير للمس

ستنزاف البيئة الطبيعية، يف إ يساهم الورقي هاالتقارير السنوية يف شكل فإخراجاإلضرار بالبيئة،  - 

  .يف خشب األشجار أساسا فمدخالت تصنيع الورق تتمثل

  .ميع أصحاب املصاحل، حيث يتم إرساله لفئات معينة دون أخرىجلعدم توفره - 

حتياج صاحب املصلحة للمعلومة إإمكانية عدم توفره يف الوقت املناسب، فقد متر فرتة زمنية تفصل بني - 

  .اإلضرار مبصاحله يفيساهم خيفض من منفعة املعلومة و  البيئية وحصوله على التقرير السنوي، مما

ارير السنوية وتعدد املعلومات اليت تتناوهلا، قد يشكل عبئا على املستخدم قليل اخلربة زدياد حجم التقإ - 

ذلك أن األمر قد يتطلب منه الكثري من الوقت واجلهد لكي يصل إىل املعلومات اليت حيتاجها أثناء حبثه ضمن 

   .التقرير

ظهور  مكانيةمينع إوهذا ال  وعادة ما يتم ختصيص قسم ضمن التقرير السنوي خاص باملعلومات البيئية،

 حنو التأكيد على كونيدانية الدراسات امل ذهبت نتائج الكثري من كما  2قسام األخرى،هذه املعلومات ضمن األ

  .حلصول أصحاب املصاحل على املعلومات البيئية اليت حيتاجو�االتقرير السنوي املصدر الرئيسي واألهم 

                                                           
1
 ) Araya Eakpisankit, The quality of corporate environmental reporting (CER) : theory and practice, Phd 

thesis, university of bath, UK, 2012, p 96. 
2
 ) Mansour Ibrahim Saaydah, Corporate social disclosures in some arab countries : a comparison among 

jordan, bahrain and kuwait, dirasat, Administrative sciences, Vol 32, N° 1, 2005. 
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دينا ال تتضمن سوى القليل من التفاصيل باملقارنة بالوسائل األخرى ، صبح معلوما لأوالتقارير السنوية كما 

ما جيعل من إفصاح املؤسسات عن قضاياها البيئية ال يتم فقط عرب التقارير السنوية بل يتعدى ذلك إىل وسائل 

يف مساحات عرب التقارير البيئية وهي تقارير منفصلة بذا�ا أو  االفصاحتزايدا يف  فاملالحظ  إعالمية أخرى،

  .خاصة مبواقع املؤسسة االلكرتونية على االنرتنت حددت هلذا الغرض

 بغيةهذا النوع من التقارير  هناك توجه متزايد من طرف املؤسسات حنو إصدار :التقارير البيئية-2

ن مؤسسة عن قضاياها البيئية واالجتماعية، وتسمية التقارير البيئية قد ختتلف من دولة إىل أخرى أو م االفصاح

 االفصاحتقارير تقارير التغري املناخي، تقارير الكربون،  أو التقارير االجتماعية،ب"إىل أخرى، فقد يشار إليها 

وهي تعرب مجيعها عن تلك التقارير اليت تقوم ، "...، تقارير االستدامة)Triple bottom line(الثالثي األبعاد 

لسنوية وتظهر من خالهلا املعلومات اليت تتعلق باألمور الغري مالية املؤسسة بإصدارها بشكل منفصل عن التقارير ا

   1.للمؤسسة بشكل كمي ونوعي

توجد ثالث دول فقط تفرض على مؤسسا�ا إصدار تقارير بيئية منفصلة متاما عن  حدود إطالعنا ويف

ا�ا ذات الـتأثري املعترب على تلزم مؤسس 1996فالدامنارك ومنذ . تقاريرها السنوية وهي الدامنارك، السويد وهولندا

قة، واملياه، واملواد ستهالكات الطاإ من خالله، والذي تبني )Green account" (احلساب األخضر"البيئة بنشر 

ضافة إىل أنواع وكميات امللوثات اليت يتم صرفها يف اهلواء أو املاء أو األتربة، أو حىت تلك املوجودة اخلام، باال

 2002و�دف تعزيز مصداقية هذا النوع من التقارير قامت احلكومة الدامناركية سنة  .نفاياتضمن املنتجات أو ال

بإجراء تعديل قانوين يتضمن ضرورة أن يتضمن التقرير بيانا من طرف السلطات احمللية تشري فيه إىل ما إذا كانت 

لى التصريح املمنوح ورقابتها لعمل املعلومات املضمنة فيه تتفق مع ما حتوزه تلك السلطات من معلومات مبنية ع

أما يف السويد فقد مت إصدار أوىل التشريعات املتعلقة بإصدار التقارير البيئية سنة . املؤسسة من الناحية البيئية

مكانية إضرارها بالبيئة ممارسة نشاطها تصرحيا خاصا بسبب إاليت يتطلب  حيث أن مجيع املؤسسات، 1989

قانونا ملزما  1999سنة  فقد أصدرتأما هولندا . هات املسؤولةر بيئية سنويا إىل اجلتكون ملزمة بإرسال تقاري

ملؤسسا�ا ذات الـتأثري اجلوهري على البيئة بإصدار تقريرين بيئيني، األول موجه للحكومة، والثاين موجه للجمهور 

ات، تلوث األتربة، تطهري بشكل عام، ويتضمن حمتوى التقرير البيئي املوجه للحكومة معلومات عن االنبعاث

قد جاءت أقل التقرير البيئي املوجه للجمهور  األتربة، والسياسات البيئية للمؤسسة، يف املقابل فإن حمتويات

  2.تفصيال

وعلى الرغم من الطابع الطوعي الذي يتميز به إصدار هذا النوع من التقارير إىل أن الدراسات امليدانية 

عن قضاياها البيئية واالجتماعية ضمن تقارير بيئية  االفصاحف املؤسسات حنو تؤكد على توجه متزايد من طر 

عن أن  2008سنة  )KPMG(فقد كشف املسح الدويل الذي قامت به  .ة حبد ذا�ا عن تقاريرها السنويةمنفصل
                                                           
1
 ) Lianna Cecil, Corporate social responsibility reporting in the united states, McNair scholars research 

journal, Vol 1, iss 1, 2008, 44. 
2
 ) Richard K. Fleischman, Karen Schuele, Green accounting : A primer, journal of accounting education, Vol 

24, Iss 1, 2006, p 45. 
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قامت بإصدار تقارير ) Global fortune 250(العمالقة يف العامل  250 ال من املؤسسات %79ما نسبته 

 من قامحيث مل يتعدى  %27رتفاعا ملحوظا قدر بن تقاريرها السنوية، مسجلة بذلك إبيئية بشكل منفصل ع

  .كما يوضحه الشكل املوايل. 2005سنة  من املؤسسات %52 نسبة من التقارير بإصدار هذا النوع

  كل منفصلنسبة المؤسسات التي أفصحت عن معلوماتها البئية ضمن تقارير بيئية بش): 02( شكل رقم

                                   

  
  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

KPMG، international survey of corporate responsibility reporting، 2008، p 14. 

                                    

من تلك املؤسسات  %47فرنسا، أن كما يظهر نفس املسح لكن هذه املرة للمؤسسات املائة الكربى يف 

ويأيت هذا  ،2005فقط قامت بذلك سنة  %40قامت بإصدار تقارير منفصلة عن تقاريرها السنوية، يف مقابل 

لكن تبقى هذه النسبة ضعيفة إذا ما قورنت بدولة مثل اليابان أو بالرغم من طواعية هذه املمارسة،  االرتفاع

املائة الكربى  تبين مؤسسا�ا حيثدولة من  22بني من  11فرنسا يف املركز  اململكة املتحدة، وعموما فقد جاءت

 .ذه املمارسة كما يوضحه الشكل املوايلهل

  كل دولة  حسبضمن تقارير منفصلة  المفصحةنسبة المؤسسات ): 03(شكل رقم 

 
KPMG،(2008)، op-cit، p 16 :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر   
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كثر مما توفره التقارير السنوية حول القضايا أن هذا النوع من التقارير يعطينا معلومات أ وعلى الرغم من

غياب  ، إال أنأداء املؤسسةبأصحاب املصاحل  زيادة معرفةب يسمحمبا  البيئية للمؤسسة وبشكل أكثر تفصيال

ومبادئ متعارف  أسسدم وجود يؤدي إىل ع الرمسية وطواعية املبادرات واالرشادات وغياب املتطلبات القانونية،

يؤدي إىل تنوع هذه املمارسة وإختالف جودة التقرير من مؤسسة إىل أخرى  مباعليها عند إعداد هذه التقارير، 

سريورة إصدار هذه التقارير بعيدة عن جيعل أيضا من  إىل أخرى يف نفس املؤسسة، األمر الذي ةوحىت من فرت 

يقلل من إمكانية مقارنة أداء املؤسسة بني الفرتات احملاسبية أو حىت بني مؤسسة الثبات أو االنتظام، هذا بدوره قد 

ن هذا النوع من التقارير ال خيضع للمراجعة ما جيعل من املعلومات اليت تفصح عنها أإىل ذلك  يضاف وأخرى،

  .وصحتها مصداقيتهاتلك املؤسسات مشكوك يف 

كرتوين أو شكل ورقي مطبوع، إلقارير السنوية يف شكل يف ذلك مثل الت وتظهر التقارير البيئية مثلها

فإن تكلفة إعداد ومجع املعلومات هلذا النوع من التقارير  وباالضافة إىل عيوب النسخة الورقية واليت سبق ذكرها

قدام املؤسسات على ، لذا يرجع عدد من الباحثني عدم إبالتقارير السنوية ةتعد أكرب بكثري من تلك املتعلق

  1.إىل اعتبارات التكلفة باألساسها إصدار 
  

   األنترنتعبر  االفصاح: المطلب الثاني

سلوب جديد غري تقليدي يف عرض املعلومات اخلاصة بنشاطات املؤسسة أعرب االنرتنت عن  االفصاحيعرب 

ن أتشري العديد من الدراسات إىل لكرتوين بعيدا عن الشكل الورقي املطبوع، و العرض بشكل إحيث يتم ذلك 

عرب االنرتنت قيام املؤسسة بإنشاء موقع أو أكثر على الشبكة الدولية للمعلومات، �دف  االفصاحباملقصود 

حتقيق نشر سريع وفوري للمعلومات املالية والغري مالية اخلاصة باملؤسسة على قطاعات واسعة من املستخدمني 

إذا قدمت على املوقع اخلاص �ا على عرب االنرتنت االلكرتوين  لالفصاحوتعد املؤسسة مطبقة  2املتصلني بالشبكة،

  3:شبكة االنرتنت واحدة مما يلي

  .جمموعة كاملة من القوائم املالية السنوية مبا فيها التفسريات وااليضاحات املتممة واهلوامش- 

  .السنوي االدارةر مراقب احلسابات وتقرير جملس تقارير مالية دورية كتقري- 

عمل على ربط املعلومات الواردة يف القوائم والتقارير املالية مبوقع املؤسسة ت) Links(أدوات ربط - 

  .خرى ذات أمهية، سواء أكانت على نفس املوقع أو على مواقع أخرىأااللكرتوين بأي معلومات 

                                                           
1
 ) Bakhtiar Alrazi, Charl de villiers, Chris Van Staden, (2011),  op-cit, p 6. 

2
، 1، ع 23عاصرة، مج ، جملة البحوث التجارية املالمحاسبي عبر االنترنت وحوكمة الشركات، دراسة نظرية وميدانية االفصاحممدوح صادق حممد الرشيدي، )  

  .25، ص 2009
3
جامعة عني مشس، ،المحاسبي االلكتروني للتقارير المالية االفصاحفي زيادة فعالية ) XBRL(دور لغة تقارير األعمال القابلة لإلمتداد عالء علي أمحد حسني، )  

  .98ص 
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  2 1:كما يليوقد مرت طرق عرض املعلومات احملاسبية على شبكة االنرتنت بثالث مراحل  

وفرة يف صور�ا الورقية من ت يف قيام املؤسسات بتوفري نسخة مطابقة متاما لتلك املتمتثل :المرحلة األولى- 

  .)PDF(ستخدام الورقة االلكرتونية واليت من الشائع تسميتها خالل إ

ستخدام التقرير االلكرتوين حمل التقرير الورقي من خالل ؤسسات بإلت يف قيام املومتث :المرحلة الثانية-

ستخدام لغة ترميز النصوص التفاعلية معلومات التقرير الورقي، حيث مت إفية إىل جانب توزيع معلومات إضا

)HTML ( يف عرض املعلومات اخلاصة باملؤسسة، كما وتتيح هذه اللغة إستخدام خاصية الروابط التفاعلية يف

  .التنقل السريع بني صفحات التقارير وبني موقع التقرير واملواقع األخرى

بتكار املتطورة لتكنولوجيا االنرتنت وبإستخدام االمكانيات يف قيام املؤسسات بإ ومتثلت :لثةالمرحلة الثا-

أشكال عرض جديدة تتجاوز سلبيات املراحل السابقة، حيث ظهرت خالل هذه املرحلة لغة الرتميز القابلة 

وكنتيجة �هودات العديد  .نتيف تبادل املعلومات عرب شبكة االنرت ) XML(واليت يرمز هلا ب ) املوسعة(لالمتداد 

د التقارير املالية االلكرتونية إمكانية تصميم لغة موحدة إلعدا حولمن اجلهات املهنية والباحثني يف ا�ال احملاسيب، 

متكن املستخدمني من إجراء حتليالت للمعلومات اليت حتويها تلك التقارير دون إعادة إدخال املعلومات مرة أخرى  

  ). XBRL(يف املراحل السابقة، ظهرت لغة تقارير األعمال القابلة لالمتداد واليت يرمز هلا ب كما هو احلال 

 االفصاحستخدام االنرتنت واللجوء إىل دد كبري من املزايا اليت يوفرها إتشري العديد من الدراسات إىل ع

  6 5 4 3.ارسةجنبا إىل جنب مع جمموعة من العيوب اليت ميكن أن تكتنف هذه املم ،االلكرتوين

  :جند عبر االنترنت االفصاحمزايا فمن  - 1

تحديث املستمر للموقع االلكرتوين، وعلى مدار توفري املعلومات املالئمة ألصحاب املصاحل من خالل ال- 

  .ساعة من دون انقطاع 24

ت حتياجاملصاحل فيها، مبا ميكن من معرفة إيسمح بدرجة عالية من التفاعل بني املؤسسة وأصحاب ا- 

  .صحاب املصاحل ومن مث االستجابة هلاأ

  ).عدم التحيز(حتقيق خاصية التوقيت املالئم، واحليادية - 

                                                           
1
  .27، مرجع سابق، ص )2009(ممدوح صادق حممد الرشيدي، )  

2
  .100، مرجع سابق، ص  حسنيعالء علي أمحد )  

3
، جملة جامعة امللك عبد دراسة تطبيقية -العوامل المؤثرة في نشر التقارير المالية للشركات المساهمة السعودية عبر االنترنتتوفيق عبد احملسن اخليال، )  

  .206، ص 2009، 2، ع 23، مج االدارةاالقتصاد و : العزيز
4
 ) Carlos A Adams, Geoffrey R Frost, The development of corporate web-sites and implications for ethical, 

social and environmental reporting through these media, the institute of chartered accountants of Scotland, 
UK, 2004, p 3. 

5
  .102، مرجع سابق، ص  عالء علي أمحد حسني)  

6
  .32، مرجع سابق، ص )2009(مد الرشيدي، ممدوح صادق حم)  
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  .االفصاحمكملة للوسائل التقليدية املستخدمة يف  يعد أداة- 

الوصول إىل قطاعات واسعة من أصحاب املصاحل وعرب خمتلف املناطق اجلغرافية ويف الوقت وبالشكل - 

  .نفسه

  .وعية املعلومات املفصح عنهازيادة حجم ون- 

اجلة البيانات وتقدميها يف ة طباعة وتوزيع التقارير السنوية، وتقليل الوقت واجلهد املبذول ملعختفيض تكلف- 

، بالتوازي مع تقليل الوقت واجلهد املبذول وتكلفة حصول صاحب املصلحة على شكال وصور وأفالمصورة أ

 .لكرتونيامن تقاريرها التقليدية املنسوخة إلبحث بكل سهولة وسرعة ض، أو حىت ااملعلومات اخلاصة باملؤسسة

  .يضا التعرف على هويا�متصفحني واملطلعني على تقريرها وأميكن املؤسسة من معرفة عدد امل- 

  .إمكانية عرض البيانات بالوسائل السمعية والبصرية وإنزاهلا من الشبكة وحتليلها بأشكال متنوعة- 

يف دمج ) Links(ستخدام جمموعة من الروابط ملقارنات ودعم القرارات عن طريق إجراء اتوفري إمكانية إ- 

قسام عديدة من التقارير واملعلومات املنشورة على الشبكة مع العديد من املعلومات األخرى املتعلقة �ا يف مواقع أ

  .أخرى

   .للبيئة هذا النوع من املمارسة يعد صديقا- 

  : جند االنترنت عبر االفصاحعيوب ومن  - 2

قد تتحمل املؤسسة تكاليف تفوق املنافع املتوقعة منه، وهذه التكاليف عادة ما تشمل تكاليف إنشاء - 

  .وحتديث صفحات املوقع على الشبكة وأمن وصيانة

حىت وإن كان جزء من تلك و  ختضع للمراجعة للتأكد من صحتها، الكثري من املعلومات املفصح عنها ال- 

فإن وجود معلومات إىل جانبها غري مدققة قد  خضع فعليا للمراجعة مثل التقارير السنوية املنشورة،املعلومات قد 

ن أكما   .متييز بينهاهلا على نفس املستوى دون  من منظور املستخدم وجيعل تقييمه تهايضعف من مصداقي

يف ظل  يف التقرير السنويالتشويش أو تغيري مدلول ما جاء معلومات �دف  ن تلجأ إىل نشرأاملؤسسة ميكن 

  .غياب املراجعة

و ال ختضع إىل معايري حتضى بالقبول العام، طبعا أهي غري مقننة طوعية فاالنرتنت  عرب االفصاحطريقة - 

الطرق املستخدمة يف  ، وأيضااالفصاحوتوقيت  ،ختالف احملتوى املعلومايتوبالتايل إ هذا يؤدي إىل تنوع املمارسة

الفرتات احملاسبية للمؤسسة، أو مث إضعاف إمكانية املقارنة سواء بني مؤسسة أو أخرى أو بني  ومن توصيل املعلومة

   .حىت بني معلومات وبنود املؤسسة نفسها

عدم توافر ضوابط األمن الكافية للبيانات واملعلومات املعروضة على الشبكة خصوصا مشكلة محاية - 

   .حتماالت فقد املنافسةااللكرتوين ملخاطر وإ االفصاحبيق طاخلصوصية، وبالتايل إحجام بعض املؤسسات عن ت
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  .�ديد الفريوسات االكرتونية- 

  .احلمل الزائد من املعلومات واليت قد تكون يف غري حاجة صاحب املصلحة- 

  .عتماد لغة قد تكون غري واضحة وغري مالئمة جلميع املستخدمنيإ- 

معروفة مسبقا، فقد تكون املعلومات املفصح عنها تعود  خماطر عدم التأكد من هوية املؤسسة إذا مل تكن- 

  .إىل مؤسسة ومهية غري املؤسسة احلقيقية أو ال وجود هلا أصال

االلكرتوين أو  االفصاحأن جمال  هذه العيوب ميكن التغلب عليها مع الوقت حيث بعضبأن  ونعتقد

جهزة تسارع بشكل كبري، فالربامج واألم ستخدام االنرتنت هو جمال حديث جدا، والتطورات فيه تأخذ منحىإ

نتشارا واسعا حيث أصبحت التكاليف املرتبطة �ا نوعا ما يف املواقع شهدت يف اآلونة األخرية إومسألة تصميم 

متناول األفراد وليس املؤسسات فقط، وفيما خيص اللغة فإن هناك اليوم الكثري من املواقع اليت تتيح ميزة الرتمجة 

نية من لغة إىل أخرى، كما توجد الكثري من الربامج اليت ميكن االعتماد عليها اليوم يف حماربة الفورية أو اآل

إال أننا نقر بأن هذه احلماية تبقى نسبية نظرا لتصاعد موجات  الفريوسات وطرق االخرتاقات والقرصنة االكرتونية

  .القرصنة وتطور أساليبها يف املقابل

التي ينبغي على المؤسسة التأكد  االرشادات أو المعايير جمموعة منإىل  )حممد(، و)عامر(ويشري - 3

  2 1:يلي وميكن إيرادها فيما عرب موقعها االلكرتوين االفصاحعند قيامها ب من وجودها وتنفيذها

  .الورقي التقليدي لالفصاحكرتوين لاال االفصاحالسماح مبطابقة - 

وائم املالية جيب حتديد كيفية التعرف على املعلومات لكرتوين يف صورة ملخص للقيف حالة إجراء إفصاح إ- 

  .التفصيلية بوضوح

تفاق قي التقليدي فإنه جيب حتديد مدى إالور  االفصاحلكرتوين بصورة موسعة عن عندما حيدث إفصاح إ- 

املراجعة  االكرتوين ملعايري ومبادئ احملاسبة املتعارف عليها، ومدى خضوعها لعملية االفصاحاملعلومات االضافية يف 

  .اخلارجية

االلكرتوين فإنه جيب على األقل  االفصاحالورقي التقليدي واالكتفاء ب االفصاحإذا مت االستغناء عن - 

  .الورقي التقليدي الذي كان موجودا قبل االستغناء عنه لالفصاحكرتوين لاال االفصاحمطابقة 

  .اضرورة وجود خطة أمنية للموقع للتعامل مع الثغرات حال حدوثه- 

  .ستعادة املوقع نظامه حال توقفه عن العملع جمموعة من االجراءات احملددة إلوض- 

                                                           
1
  .200، جامعة الزقازيق، ص دراسة اختبارية–المحاسبي االلكتروني  االفصاح، تقييم مدى فعالية نعمان صالح الدين حممد عامر)  

2
ارير المالية المنشورة للشركات المساهمة االلكتروني للتق االفصاحدراسة تحليلية لقياس أثر خصائص المنشأة على جودة عبد الرمحن عبد الفتاح حممد، )  

   1242 ص، 2013، 2والتجارة، علالقتصاد ، ا�لة العلمية )دراسة تطبيقية(المصرية 
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وجود جمموعة من االجراءات احملددة حلماية املعلومات املتاحة باملوقع من االستخدام غري املصرح به من - 

  .الغري

خرى جيب قدم باللغات األامل االفصاحااللكرتوين بأكثر من لغة، ومل يتم مراجعة  االفصاحيف حالة تقدمي - 

  .ختالف بسبب الرتمجةعن ذلك وعن أي إ االفصاح

االلكرتوين  االفصاحمكانية تغيري العملة املستخدمة يف إعداد التقرير املايل االلكرتوين لزيادة منفعة توفري إ- 

  .املمكنة

  .ايل االلكرتوينمكانية تنبيه املستفيد بأي تغريات طارئة على املوقع وحبدود التقرير املتوفري إ- 

عندما حيدث خطأ على املوقع فإنه جيب نشر حتذير بوجود اخلطأ، مع نشر التصحيح بشكل واضح - 

  .والتأكد من سالمة الروابط الداخلية

دة عرض املعلومات وإعا مع إمكانية حفظضرورة وجود إمكانية، إلنشاء الصفحات أكثر من مرة - 

  .إلنزال الصفحات على حاسب املستخدم مكانيةتوفري إالسابق نشرها، إضافة إىل 

وصيانة الربامج واألجهزة لكي يظل املوقع متاحا  إختبارحتقق املراجع من قيام املؤسسة بصورة مستمرة ب- 

  . بصورة مستمرة للمستخدمني

من مسامهي املؤسسات العشرين الكربى وربع  %39سرتالية، أن هيئة األمناء القانونيني األويشري تقرير 

، كما مطبوع ستقباهلم ألي تقرير سنويقد فضلوا عدم إ سرتاليةاأل صةر البو يف ي املؤسسات املائتني املقيدة مسامه

شار التقرير إىل أن متوسط تكلفة إعداد تقرير سنوي لكل مساهم يف املؤسسات العشرين الكربى بلغ سنة أ

دوالر بالنسبة  9.31 حني بلغ يف، )2001دوالر سنة  5.9، 2003دوالر سنة  5.40( ،)دوالر 6.83( 2005

واليت ومت تسجيل هذه التكلفة  )2001دوالر سنة  11.20، 2003دوالر سنة  7.80( للمؤسسات املئتني،

تكلفة معتربة تتحملها  تشكل وهيرسال التقارير السنوية إىل كل مساهم، لزامية إيف ظل إتتصاعد كل سنة 

التقرير إىل أن عدد صفحات التقارير اليت تصدرها املؤسسات  شارأاملؤسسات واملسامهني يف نفس الوقت، كما 

شجرة إىل جانب الكثري من  1 853ع طنسخة وهو ما يتطلب ق 186 000املائتني الكربى املقيدة يقدر ب 

لذا طالب التقرير مبنح االختيار للمسامهني إن كانوا  .ستنزاف للموارد الطبيعية، األمر الذي يعرب عن إاملياه

 وهو ما سيسمحلكرتوين من خالل بريدهم االلكرتوين، لتقارير السنوية مطبوعة أم بشكل إاحلصول على ا يفضلون

التقليل من التكاليف اليت تتحملها املؤسسات واملسامهني إىل جانب احملافظة على البيئة يف نفس  منيف النهاية 

الفرتة  دام االنرتنت املسجل يف تلكستخن معظم املسامهني خاصة مع تصاعد إوقد توقعت اهليئة أ .الوقت

  1.النسخ الورقية املطبوعة بدال منلكرتونية سيفضلون احلصول على نسخ إ

                                                           
1
) Chartered Secretaries Australia, Distribution of annual reports, 12 avril 2006, avalaible on : 

www.governanceinstitute.com.au. 
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لكرتونية للتقارير السنوية، إال أنه ال يتوقع وعلى الرغم من املنافع واملزايا اليت تقدمها االنرتنت والنسخ اال

املنظور، بل ستبقى قيد االستخدام لكن بدرجة أقل من ختفاء أو االستغناء عن التقارير املطبوعة يف املدى إ

  1.االلكرتونية، نتيجة لوجود متطلبات قانونية للقيام �ا،كمتطلبات املراجعة التقليدية، ومتطلبات اجلهات اإلشرافية

مؤسسة موزعة بني فرنسا وكندا  41شتملت على واليت إ ،)Cornier et al ،2004(توصلت دراسة  

  :ء منها إىل النتائج التاليةوأملانيا يف جز 

  لمانية عنالمؤسسات الفرنسية والكندية واأل إفصاح ):4(جدول رقم 

  طبقا لوسيلة االتصال 2004معلوماتها البيئية لسنة 

  نسبة المؤسسات التي تفصح عن معلوماتها البئية      

  ألمانيا  كندا  فرنسا

   44   85  83  التقارير السنوية

   100   35   50  التقارير البيئية

   67   61   83  األنترنت

  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

Denis cormier، Irene M. gordon، Michel mognan، corporate environmental disclosure : contrasting 
management’s perceptions with reality، journal of business ethics، Vol 49، N° 2، 2004. 

عن  االفصاحمن املؤسسات الكندية تقوم ب %85من املؤسسات الفرنسية و %83لنتائج تظهر أن ا

ضمن  االفصاحب) %100(ملانية وية، فيما تقوم مجيع املؤسسات األمعلوما�ا البيئية من خالل تقاريرها السن

عرب االنرتنت يف  االفصاحل فيما حتفصح من خالل تقاريرها السنوية،  %44التقارير البيئية املنفصلة يف مقابل 

وهي نسبة تضاهي نسبة املؤسسات ) %83(املرتبة الثانية يف مجيع الدول وبنسبة أعلى يف املؤسسات الفرنسية 

وبتحليلنا ملا توصلت له هذه الدراسة جند بأن القوانني ميكن أن تلعب دورا   .من خالل تقاريرها السنويةاملفصحة 

فإن كل من  ،تفصح من خالهلا املؤسسة عن معلوما�ا البيئية، فكما هو معلوم لديناكبريا يف حتديد الوسيلة اليت 

ضمن تقاريرها السنوية وهذا ما يفسر النسبة الكبرية اليت حاز�ا هذه  االفصاح من مؤسسا�ا فرنسا وكندا تتطلب

لتوجيهية للتقارير البيئية وجود املبادئ ا يفسرها %100يف كل منهما، أما يف أملانيا فإن نسبة ) %83(األخرية 

عن حد أدىن من  االفصاححبيث تطلبت من املؤسسات األملانية  1997صدارها سنة واليت مت إ *املتاحة للجمهور

 .املعلومات ضمن تقاريرها البيئية

صحاب املصاحل أعن تفضيل متزايد من جانب  ،)Alrazi et al ،2011(ويف املقابل تكشف دراسة 

عضو يف مجعية املسامهني النيوزيلندية، إىل  360جابات واليت إشتملت على إ فقد توصلت الدراسةلسنوية للتقارير ا

عن معلوما�ا البيئية ضمن تقاريرها السنوية، فيما فضل  االفصاحمن املستجوبني يفضلون قيام املؤسسة ب %88أن 

                                                           
1
  .27، مرجع سابق، ص )2009(صادق حممد الرشيدي، ممدوح )  

 ,Elena Barbu, Pascal Demontier, Niculae Feleaga(التخلي عنها فيما بعد، أنظر واجلدير بالذكر أن هذه املبادئ أو املتطلبات قد مت  ) *

Liliana Feleaga, Mandatory environmental disclosures by companies complying with IAS/IFRS : the case of 

France, Germany, and the UK, The international journal of accounting, Vol 49, N° 2, 2011, p 5. (  
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، فيما مل )قسام حمددةأضمن (فصاح املؤسسة عن معلوما�ا البيئية ضمن صفحات موقعها االكرتوين إ 72%

  .ممن يريدون املعلومات البيئية ضمنها %41تأييد بحتضى التقارير البيئية سوى 

وعلى العموم تبقى التقارير السنوية سواء ملعدي التقارير أو مستخدميها أهم مصادر نشر أو تلقي 

تصال األساسية املستخدمة وسيلة اال اعتبارهإ علىمن طرف معظم الباحثني  ااملعلومات البيئية، حيث ينظر إليه

  4 3 2 *.صحاب املصاحل يف املؤسسةأمن طرف املؤسسة يف إخالء مسؤوليا�ا البيئية واالجتماعية ملختلف 

  

  البيئي لالفصاحالخصائص النوعية : المطلب الثالث

يف محاية مصاحل ختيار املعلومات اليت تفيد د إعداد تقاريرها السنوية مشكلة إعنتواجه إدارة املؤسسة 

 االفصاحتفاق بأن املعلومات اليت يتضمنها مجيع الدراسات احملاسبية حنو اإل تتجهصحاب املصاحل، ومن هنا أ

وبعبارة أخرى فإدارة املؤسسة يتوجب عليها االسرتشاد  .البيئي جيب أن تتوفر على جمموعة من اخلصائص النوعية

على  االدارةعنها، ويؤدي حرص  االفصاحؤسسة اليت يتوجب على املختيار املعلومات إ بتلك اخلصائص النوعية يف

الذي وجدت من أجله والذي يتمحور الغرض  حتقيق إىل املفصح عنهاتوفر تلك اخلصائص يف املعلومات 

   .باألساس حول منفعة صاحب املصلحة

 تتمثل يفمات االجتماعية أن اخلصائص النوعية اليت جيب أن تتوفر يف املعلو  مجعية احملاسبة األمريكية ترى

التوقيت،  واملتمثلة يفاخلصائص الثانوية، و  .املالءمة، البعد عن التحيز، القابلية للفهم وهيساسية، اخلصائص األ

مغزى  واملتمثلة يفاخلصائص اإلضافية، و  .الفحص املستقل، القابلية للمقارنة، القابلية للفحص، الكمال واإلجياز

ر، إتاحة الفرصة للرأي املعارض، القابلية للقياس الكمي، مالءمة العرض، احمللية، القابلية البيانات، احليطة واحلذ

  1 . النقدي، املقابلة، والقابلية للتقييمريللقبول، الثبات، التعب

تتمثل يف، التوازن، قابلية املقارنة،  النوعية الواجب توفرها أن اخلصائصفرتى  العامليةأما مبادرة اإلبالغ 

ل ضمن مبادئ حتديد حمتوى ااألمهية النسبية، واالكتم ،عتربتفيما أ. ناسب، الوضوح، املوثوقية، التوقيت املالدقة

  2.التقرير

  للمعيار التوكيدي  من خالل اإلطار املفامهي، )Accountability(مساءلة  املنظمة الدولية ذهبتفيما 

                                                           
*
 ) (Check : Bakhtiar Alrazi, Charl De villiers, Chris Van Staden, (2011),  op-cit, p 6. 

-
 Y. Sumiani, Y. Haslinda, G. Lehman, Environmental reporting in a developing country : a case study on 
status and implementation in Malaysia, journal of cleaner production, Vol 15, Iss 10, 2007, p 898. 
-
 Carol Ann Tilt, The content and disclosure of australian corporate environmental policies, Accounting 
auditing and accountability journal, Vol 14, N° 2, 2001, p 193. 
-
 Sharifah Buniamin,(2010),  op-cit, p 117). 

1
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة (مدى امكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة، حممد سامل اللولو، )  

  .66، ص 2009غزة، فلسطني، -، مذكرة ماجستري، اجلامعة االسالمية)رجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةالمد
2
  .16ص  مرجع سابق، ،)2013( ات املعيارية،االفصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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)AA1000 (القابلية  ،املعلومات البيئية واالجتماعية تتمثل يفاخلصائص النوعية اليت جيب أن تتوفر يف  إىل أن

  2 *. للفهم، املالءمة والقابلية املوثوقية للمقارنة،

بيان مبادئ احملاسبة املالية " بيانه يف )FASB( جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي كل من  فيما ذهب

وجملس معايري احملاسبة  1املايل، لالفصاحوالذي تضمن اإلطار املفاهيمي  2010الصادر يف سبتمرب " 08رقم 

أيضا، وضمن مشروعهما املشرتك لصياغة منوذج  2010ضمن إطاره املفاهيمي املعدل سنة  )IASB( الدولية

على جمموعة  تتوفرتكون مفيدة جيب أن ل احملاسبيةأن املعلومات  2موحد لإلطار املفاهيمي للممارسات احملاسبية،

  :سمني إياها إىل، مقمن اخلصائص النوعية

  .الصادقتتمثل يف املالءمة، والتمثيل  :الخصائص الجوهرية-

  .تتمثل يف قابلية املقارنة، قابلية التحقق، التوقيت املناسب، قابلية الفهم :الخصائص المساندة-

  .ءمةمكونات المالعتبار أن كال من القيمة التـأكيدية، القدرة التنبؤية، األمهية النسبية من فيما مت إ - 

  .مكونات التمثيل الصادقوأن كال من االكتمال، احليادية، اخللو من األخطاء، من -   

  .كقيدفاعتربت  املنفعة والتكلفةأما  - 

جمموعة من  توفرتفاق بني مجيع تلك اهليئات أو املنظمات على ضرورة أن هناك إ مما سبقيتضح لنا 

تلك  فبعضختالف حول ماهية تلك اخلصائص، ن هناك إأ إاليف املعلومات املفصح عنها،  اخلصائص النوعية

عتمادها من طرف اهليئة األخرى، أو أن تظهر كخاصية تعتمد من طرف هيئة معينة من دون إاخلصائص قد 

 خاصية القابلية( )AAA( احملاسبة األمريكية مجعية،  وكخاصية أساسية عند )FASB(و )IASB(مساندة عند 

  ).مثل خصائص مبادرة اإلبالغ العاملية(مجيع تلك اخلصائص على وزن قيمي واحد  عتبار، أو كأن يتم إ)للفهم

املفصح حول اخلصائص النوعية الواجب توفرها يف املعلومات  املهنية والعلميةتفاق بني اهليئات عدم وجود إ

ملعلومات خاصة ما تعلق با تفاق الباحثني حول ماهية تلك اخلصائصعنها، إنعكس بدوره يف إختالف وعدم إ

 اليت رأت أن املعلومات البيئية جيب أن تتضمنها، اخلصائص النوعية أوردت عدد من، )Jones(فمثال ، البيئية

 ، مصف)AAA(برزها مجعية احملاسبة األمريكية أأو منظمات  هيئات عدة ما أصدرته معتمدة يف ذلك على

أن اخلصائص النوعية للمعلومات البيئية ) Mio( اعتربت مافي 3.مساءلة املنظمة الدوليةاحملاسبني األورويب،  اخلرباء

أن  فاعتربا )Nair(، و)Aburaya(أما  4،العامليةمن طرف مبادرة االبالغ  جيب أن تتوافق مع تلك املعتمدة

                                                           
*
 ) (Check : AccountAbility 1000 (AA1000) framework, standards, guidelines and professional qualification, 

Expuser draf, the instituteof social and ethical accountability, UK, 1999, p 23.  
-
 Guidance Note on the principles of materiality, completeness and responsiveness as they relate to the 
AA1000 assurance standard, Accountability, 2006, p 21. Avalaible on : www.accountability.org.uk). 
1
 ) FASB, Statement of financial accounting concepts N° 8, Conceptual framework, usa, 2010.  

2
 ) Ernst and Young, Conceptual framework : objectives and qualitative characteristics, iss 86, 2010. 

3
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 69. 

4
 ) Chiara Mio, Corporate social reporting in italian multi-utility companies : An empirical analysis, 

Corporate social responsibility and environmental management, Vol 17, Iss 5, 2010, p 252. 
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معايري احملاسبة الواردة ضمن اإلطار املفاهيمي �لس اخلصائص النوعية للمعلومات البيئية جيب أن تتوافق مع تلك 

اخلصائص النوعية للمعلومات البيئية جيب أن  فذهب إىل أن) Kamala( أما2 *،2010سنة  دولية والصادرال

  1 .2010من طرف جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي والصادرة سنة  املعتمدةتتوافق مع تلك 

جملس  منعتماد اخلصائص النوعية لكل ، يف إ)Kamala(، و)Aburaya( ،)Nair(نتفق مع كل من و 

جملس معايري احملاسبة الدولية، خاصة وأن كال اهليئتني تعتربان من كبار وأهم اهليئات معايري احملاسبة األمريكي، و 

، أما حاليا احملاسبية يف العامل، فاألول يعد رائد املدرسة االجنلوسكسونية املهيمنة على املفاهيم واملمارسات احملاسبية

دولة تتطلب أو  130أن أكثر من  2015، فقد سجل سنة ويل لتلك املمارساتالثاين فهو راعي اإلطار الد

عن ا�لس يف إعداد ونشر  الصادر ومنه اإلطار املفاهيمي لتلك املعايري ستخدام معايري احملاسبة الدوليةح باتسم

خاصية من حيث   طبقا لطبيعة كل متثيال هلذه اخلصائص) 4(ويعطينا الشكل رقم  .القوائم احملاسبية ملؤسسا�ا

   :فهوم كل خاصية فسنعمل على توضيح ذلك فيما يليمب فيما يتعلق، أما كو�ا جوهرية أو مساندة

  .وتتمثل يف املالءمة والتمثيل الصادق :الخصائص الجوهرية-1

املعلومات املالئمة هي اليت تكون قادرة على إحداث فرق يف القرارات اليت يتخذها أصحاب  :المالءمة-أ

صحاب املصاحل  أختار بعض إحداث فرق يف القرارات، حىت ولو إحل، وميكن أن تكون املعلومات قادرة على املصا

واملعلومات احملاسبية تكون قادرة على . عدم االستفادة منها، أو كانوا بالفعل على علم �ا من مصادر أخرى

واملعلومات احملاسبية يكون هلا قيمة  .و كالمهاهلا قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية أ ا كانإحداث فرق يف القرارات إذ

تنبؤية إذا كان من املمكن أن تستخدم كمدخالت يف اإلجراءات املستخدمة من قبل أصحاب املصاحل للتنبؤ 

 .تقييمات سابقةعكسية عن  تغذيةويكون للمعلومات احملاسبية قيمة تأكيدية إذا كانت توفر . بالنتائج املستقبلية

 الءمة صفة األمهية النسبية حيث تكون املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان من املمكن أن يؤثركما ترتبط بامل

أو حجمها اليت /صحاب املصاحل، واألمهية النسبية تستند إىل طبيعة البنود وحذفها أو سوء عرضها على قرارات أ

يكون هناك حتديد مسبق ملا  بية أو أنترتبط �ا املعلومات، مع العلم أنه ال ميكن حتديد حد كمي لألمهية النس

  .ن يكون ذا أمهية نسبية يف موقف معنيميكن أ

ن ال يقتصر متثيلها فقط للظواهر املعلومات احملاسبية مفيدة جيب أ حىت تكون :التمثيل الصادق-ب

بثالث املالئمة بل جيب أن متثل بصدق تلك الظواهر، وحىت يكون التمثيل صادقا بشكل كامل، جيب أن يتميز 

خصائص أن يكون كامال، وحمايدا وخاليا من اخلطأ، والتمثيل الكامل جيب أن يشمل مجيع املعلومات الضرورية 

فيجب أن يكون خاليا من التحيز أو احملايد  التمثيلأما . اليت متكن صاحب املصلحة من فهم الظاهرة املعرب عنها

  .ن هناك حذف ميسس التمثيل الصادق للظاهرةيكلتمثيل خاليا من اخلطأ إذا مل ، فيما يعد ااباةاحمل

                                                           
*
 ) (Check: Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 22. 

-Navin Nair, Corporate environmental reporting, Master thesis, Aukland university, New Zealand 2014, p20). 
1
 ) Peter Nasiema Kamala, The decision-usefulness of corporate environmental reports in south africa, Phd 

thesis, University of South Africa, 2010, p 32. 
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وتتمثل يف القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، التوقيت املناسب، القابلية للفهم  :الخصائص المساندة- 2

ي طريقتني ينبغي أن أفهي تعزز من فائدة املعلومات اليت تعد مالئمة واملمثلة بصدق، كما تساعد على حتديد 

  .سائل إذا كان كالمها يعد مالئما وممثال بصدق على حنو متساوتستخدم لتمثيل امل

مكن مقارنتها مبعلومات مشا�ة هلا ختص أتعد املعلومات احملاسبية أكثر فائدة إذا : القابلية للمقارنة-أ

وهذه اخلاصية متكن أصحاب . و مبعلومات مشا�ة هلا عن املؤسسة نفسها من فرتة ألخرىأمؤسسات أخرى، 

  .من حتديد وفهم أوجه التشابه واالختالف بني البنوداملصاحل 

تساعد القابلية للتحقق على التأكيد ألصحاب املصاحل أن املعلومات تعرب بصدق : القابلية للتحقق-ب

مكان مراقبني خمتلفني على قدر من املعرفة ن بإأعن الظاهرة اليت تستهدف التعبري عنها، وتعين القابلية للتحقق 

  .تفاقا كامال بالضرورةوصل إىل إمجاع دون أن يكون إالتومستقلني 

لتكون قادرة على  ومات احملاسبية يف الوقت املناسبتاحة املعلإواملقصود هو : التوقيت المناسب-ج

  .ي توفري املعلومات احملاسبية ملتخذي القرار قبل أن تفقد قدر�ا يف التأثري على القراراتأالتأثري على قرارا�م، 

من املعرفة يف األعمال  من املفرتض أن لدى أصحاب املصاحل مستوى معقول :ية للفهمالقابل-د

ستبعاد ن العناية، وعلى كل حال جيب عدم إن لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول مأو  واألنشطة،

حلاجات صانع القرار املعلومات حول املسائل املعقدة اليت جيب إدخاهلا يف القوائم احملاسبية إن كانت مالئمة 

  .حبجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض أصحاب املصاحل
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  .FASBو، IASBالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفقا لمتطلبات  :)04( شكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر                                               

مجلس معايير المحاسبة األمريكي، ومجلس اخلصائص النوعية الواردة ضمن املشروع املشرتك لصياغة منوذج موحد لإلطار املفاهيمي للممارسات احملاسبية بني 

  .معايير المحاسبة الدولية

  

  

  

 المنفعة/التكلفة 

 منفعة المعلومات التخاذ القرار

 التمثيل الصادق المالءمة

 القيمة التنبؤية القيمة التأكيدية االكتمال الخلو من األخطاء

 الحيادية

:الخصائص المساندة  

 قابلية المقارنة

 القابلية للتحقق

وقيت المناسبالت  

 القابلية للفهم

 األهمية النسبية
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  خالصة الفصل
 

 حيث بينا وفحصناالبيئي، ووسائله وخصائصه النوعية  االفصاحبذولة لدعم ا الفصل اجلهود املتناولنا يف هذ

حيث خلصنا إىل وجود جهود مبذولة سواء  ،البيئي االفصاحجتاه دعم إملبذولة من املنظمات والباحثني باجلهود ا

طرحها من طرف  يف شكل إصدارات أو مبادرات طوعية تقوم �ا املنظمات املهنية واحملاسبية أو يف شكل مناذج مت

  .عدد من الباحثني واألكادميني املهتمني مبجاالت احملاسبة عن القضايا البيئية واالجتماعية للمؤسسة

رائدة يف تعد فرنسا حيث  ،البيئي االفصاحجتاه دعم اهود املبذولة يف بيئات الدراسة بلجل كما مت التطرق

لة لكثري من النتائج االجيابية، أما فيما خيص اجلهود املبذو نعكس يف حتقق ااالبيئي، األمر الذي  االفصاحدعم جمال 

ستقراء القوانني الصادرة واليت متس إفصاح املؤسسات عن معلوما�ا البيئية، أ�ا إيف اجلزائر فقد تبني من خالل 

ة والعامل بدائية وحتتاج إىل تكييفها مع التطورات االقتصادية واالجتماعية احلديثة اليت متس اجلزائر بصفة خاص

  .بصفة عامة

ستخلصنا أن املؤسسة تقوم إحيث ، البيئي وخصائصه النوعية االفصاحوسائل خري فحصنا بعض ويف األ

بتوصيل معلوما�ا البيئية عرب عدد من الوسائل التقليدية أو عرب صفحا�ا على االنرتنت، وأن املعلومات البيئية 

  . ألصحاب املصاحل ةاخلصائص النوعية لتكون مفيد املفصح عنها من الضروري أن تتحلى مبجموعة من

  

  

  

    

  



 

 

  

  

  

  

  فصل الرابعال

  إالجراءات املهنجیة ��راسة التطبیق�ة
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  تمهيد

   

بعد عرض اإلطار النظري، وحتليل خمتلف الدراسات ذات العالقة مبوضوع البحث، سنعمل من خالل هذا 

 ختبارمجع وحتليل البيانات الالزمة إل يفتباعها اليت مت إاءات واخلطوات املنهجية الفصل على توضيح خمتلف اإلجر 

  .وسيتم التطرق إىل ذلك يف مبحثني. فرضيات الدراسة واإلجابة على إشكاليتها

  اإلطار المنهجي للدراسة التطبيقية: المبحث األول

  اإلطار العملي للدراسة التطبيقية :المبحث الثاني
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  ر المنهجي للدراسة التطبيقيةاإلطا: المبحث األول

  

ستخدامها يف تصميم الدراسة ساليب البحثية اليت يتم إألداوات أو األا ليتضمن اإلطار املنهجي حتديد

، والدراسة احلالية وكغريها من الدراسات السابقة تبنت أسلوبا حبثيا علميا يسمح برصد البيانات وحتويلها وحتقيقها

لعالقة بني املتغريات مبا يؤدي يف النهاية إىل احلصول على قراءات تفيد يف متكني ا إختبارإىل قيم كمية تسمح ب

هو ما سنعمل على توضيحه ضمن هذا و . الباحث من االستدالل على طبيعة العالقة بني متغريات الدراسة

  .املبحث

  

  تحليل المحتوى أسلوب :المطلب األول

 ضمن البيئية املفصح عنها املعلومات وحتليلع غية مجب ،أسلوب حتليل احملتوى الدراسة احلالية تستخدم

ويشار إىل هذا األسلوب على كونه األسلوب األكثر منوا يف . التقارير السنوية للمؤسسات الفرنسية واجلزائرية

   1.الدراسات الكمية

ساليب البحث أأحد "أنه على  شهر التعاريف اليت أعطيت لهأهم وأيف واحد من ) Berelson(عرفه 

  2."لعلمي اليت �دف إىل الوصف املوضوعي واملنظم والكمي للمظمون الظاهر ملادة من مواد االتصالا

ستدالالت من خالل لوصول إىل إسلوب حبثي يهدف لأأي "  عتبارهإإىل ، )Holsti(فيما ذهب 

  3".تشخيص خصائص حمددة للرسائل بشكل موضوعي ومنظم 

داة للبحث العلمي ميكن أن يستخدمه الباحثون يف جماالت أسلوب أو أ" ، على أنه )حسني( عرفهكما 

  4".حتليلها من حيث الشكل واملضمون حبثية متنوعة، لوصف احملتوى الظاهر والصريح للمادة املراد

حتليل احملتوى، فالبعض يذهب إىل يثار بني الباحثني حول طبيعة  اواسع شارة إىل أن هناك جدالوجتدر اال

   .حبثية من أدوات البحث العلمي أداة جمرد قائما بذاته، فيما يذهب البعض اآلخر إىل كونه عتباره منهجا علمياإ

وكون أن له إجراءات  ،حتليل احملتوى حيقق الفروض العلمية كون، الرأي الذي يذهب إىل،  )طعيمة( حسب

نهجا جيعل منه م ،كحبثية خاصة سواء من حيث حتديد املشكلة أو صياغة الفروض أو إختيار العينة أو غري ذل

شأنه يف  ،حتليل احملتوى فيما خيص حتقيق الفروض العلمية أنب ذلك، )طعيمة( ويعلل .قائما بذاته أمر مردود عليه
                                                           
1
 ) Kimberly A. Neuendorf, Content Analysis Guidebook, Sage Publication, Uk, 2002, p 1. 

2
  .70 ، ص 2004، دار الفكر العريب، مصر، استخداماته-أسسه- تحليل المحتوى في العلوم االنسانية، مفهومةرشدي أمحد طعيمة، )  

3
 ) kathryne louise jones, (2002), op.cit, p 121. 

4
، 2015، 13راسات والبحوث االجتماعية، العدد، جملة الدمقاربة في االشكاليات والصعوبات تحليل المحتوى في بحوث االتصال،حممد البشري بن طبة، )  

  .319، ص
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اليت  حصائيةمن خالل النتائج اليت تتوصل إليها ومن املعاجلات اإل تستطيعذلك شأن بقية أدوات البحث اليت 

توفره على إجراءات ب ويضيف أن يف ما يتعلق .بقبول أو رفض الفرضيف احلكم  ن تساعد الباحثأ ،تستخدمها

ساليب البحث العلمي إجراءاته البحثية اخلاصة، حيث ال يستطيع أحد أن يزعم أحبثية خاصة فلكل أسلوب من 

ليب ساأتطبيقه أو غري ذلك من و بأن املقابلة أو املالحظة بشكليها املباشر أو غري املباشر أو إعداد االستبيان 

أن حتليل ) طعيمة(البحث، بأ�ا منهج من مناهج البحث العلمي وإن كان لكل منها إجراءاته البحثية، وختم 

حيث البد له من االستعانة مبجموعة أخرى من اإلجراءات اليت احملتوى ال يستطيع أن ينهض منفردا لبحث كامل 

   1.تنتمي ملناهج البحث العلمي

نظر إىل حتليل احملتوى ضمن هذه الدراسة على كونه أداة أو ن ،)طعيمة(يت ساقها التربيرات ال وباالستناد إىل

يف التقارير السنوية  ةالوارد املعلومات البيئيةحتليل مجع و الدراسة من أجل  هذه نستخدمه ضمنسلوب، أ

  .للمؤسسات الفرنسية واجلزائرية

توى يرجع إىل كونه أداة فعالة ييد املتصاعد لتحليل احملأالت إىل أن ،)Bryman and Bell( أشار

ضمن فئات حمددة مسبقا وبطريقة  التصنيف الكمي للمحتوىمبا يؤدي إىل تستخدم يف حتليل الوثائق والنصوص، 

ستخراج البيانات من ، أن حتليل احملتوى ميكن إستخدامه إل)Morris( أكد من جهته 2.منظمة وقابلة للتكرار

فصاح املؤسسة عن معلوما�ا البيئية يدخل ضمن ممارسا�ا إعتبار أن ى إوعل 3.عدد واسع من وسائل االتصال

 االفصاحالدراسات املتعلقة ب ضمن توظيفهإمكانية  تظهرتصاهلا األخرى، ية عرب تقاريرها السنوية ووسائل إاالعالم

ستخدامه ضمن هذا النوع من إوالواقع أن الدراسات احملاسبية تتجه حنو االتفاق على هيمنة  .البيئي واالجتماعي

ويشري  4.من قبيل االستبيان مثال األخرى اليت يتم توظيفها ساليب البحثيةأو األ باملقارنة مع األدوات ،الدراسات

)Vourvachis(،  ستخدامه يف الدراسات اليت تستهدف دراسة مستوى ونوعية إ متإىل أن حتليل احملتوى

االجتماعي والبيئي مع  االفصاحدراسة العالقة بني  ستهدفتإح عنها، أو اليت املعلومات االجتماعية والبيئية املفص

  5.االجتماعية والبيئية معلوما�اعن  لالفصاحدوافع املؤسسات  حىت يف الدراسات اليت تناولتالعوامل األخرى، أو 

ف قياس ، فهي تستهد)Vourvachis(واليت ذكرها  الدراسات األول والثاين نوعدراستنا ضمن  تندرج

تستهدف دراسة العالقة بني مستوى  ،البيئي يف املؤسسات الفرنسية واجلزائرية، ويف نفس الوقت االفصاحمستوى 

عليه و . يف هذا السياق حتديدهااليت مت  اآلليات من من خالل جمموعة للحوكمةفصاح هذه املؤسسات وممارستها إ

                                                           
1
  .114، ص مرجع سابق ،)2004(رشدي أمحد طعيمة، )  

2
 ) Zakaria Ali Aribi, An Empirical study of corporate social responsibility and its disclosure in islamic 

financial institutions, Phd thesis, Edinburgh Napier University, Uk, 2009, p 90. 
3
 ) Adel A. Mashat, (2005), op.cit, p 159. 

4
 ) Petros Vourvachis, On the use of content analysis (CA) in corporate social reporting (CSR) : Revisiting the 

debate on the units of analysis and the ways to define them, Britich accounting Association Annual Conference, 
Uk, , 3, 4, 5 Avril 2007, p 1. 
5
 ) Petros Vourvachis, In search of explanations for corporate social reporting, Phd thesis, Kingston University, 

Uk, 2009, p 128. 
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أسلوب حتليل احملتوى من أجل مجع وحتليل  ستخدامإ فقد عمدنا إىلحتقيق أهداف الدراسة،  حىت نتمكن منو 

  .ية للمؤسسات الفرنسية واجلزائريةاملعلومات البيئية املفصح عنها ضمن التقارير السنو 

اليت ينبغي أن يتمتع �ا حتليلنا للمعلومات البيئية ساسية األ الصفاتوهناك جمموعة من الشروط أو  ،هذا 

   2 1.حتليلنا حتليال موضوعيا ومنظما وكميان يكون أاملفصح عنها، حيث ينبغي 

تشري إىل احلياد والدقة يف وضع فئات التحليل مبا يسمح لعدد خمتلف من الباحثني بتطبيقها  الموضوعية

لذا على الباحث أن حيرص على وضع فئات حمددة للتحليل  .على املضمون نفسه، وأن يصلوا إىل النتائج نفسها

، فالباحث اجليد هو الذي ال يرتك الفروق بني فئات التحليل ليل املادة حمل الدراسةقيامه بتحطوال  �ا يلتزم

غامضة وقابلة ألي تأويل، أو أن خيرتع من الرموز ما يتفاوت الباحثون يف قبوله فيوافقه بعضهم وخيتلف معه 

لكي  ،ال الذي يبحث فيهآخرون، فاللغة والرموز اليت يسوق فيها فكرته جيب أن تكون مما اصطلح عليه علماء ا�

قدم، وبعبارة أخرى فالبد أن يتابعه ويراجعه ويناقشه فيما  العلماءراد من هؤالء أيكون مراده مفهوما لكل من 

فئات التحليل طيلة فرتة قيامه بن على الباحث االلتزام أن تكون قابلة للتحقق، يضاف إىل ذلك لفكرته أ

حتليل احملتوى اليت  ألدوات ساعد على توفري صفيت الصدق والثباتي) طعيمة(وما سبق ذكره حسب  .بالدراسة

  .يستخدمها الباحث يف التحليل

ن حيكم التحليل خطة علمية واضحة حتدد للباحث خطوات العمل وتيسر له كتابة أ ،فمعناه التنظيمأما 

  :تستويف أمرينوعموما فإن خاصية التنظيم جيب أن . البحث، كما تربهن للقارئ وجود منهج علمي متبع

بها من فئات ن يضع كال منها حتت ما يناساصر املوضوع الذي جيري حتليله، وأأن يستويف الباحث عن- 

  .ن يتجرد الباحث من التحيز أو التحليل اجلزئي لعناصر املوضوعالتحليل، ويعين هذا أ

ق حتديدها، وهذا من أن يتماشى التحليل مع الفروض العلمية اليت سبق صياغتها، أو املشكلة اليت سب- 

  .اسات أخرى وأحباث علمية مستقبليةالنتائج املتوصل إليها يف در  منشأنه أن جيعل من املمكن االستفادة 

ستخدام لغة األرقام وذلك عن مما يستلزم إ .لعناصر املضمون إحصائيةتدور حول تقدمي صيغة  الكمية فيما

والتقدير الكمي ميكن من التحقق من صدق . ل الدراسةطريق رصد تكرارات الفئات املختلفة لوصف املادة حم

سلوب أو  .مكانية إعادة التحليل وإجراء التجارب والبعد عن العبارات االنشائيةحليل وثباته، إضافة إىل توفريه إلالت

 حتليل احملتوى يركز على الصورة الظاهرية أو الصرحية للمحتوى أو املضمون، وليس ما وراء املفاهيم ومقوالت

  .احملتوى

 التقيد بالشروط الثالثعلى  احلالية، ختاذها ضمن الدراسةاالجراءات اليت مت إومن خالل مجيع  انسعي وقد

  .السابق ذكرها

                                                           
1
  .97، ص مرجع سابق، )2004(رشدي أمحد طعيمة، )  

2
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 121. 
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   2 * :سئلة التاليةاأل االجابة على منا قد تطلبسلوب حتليل احملتوى أل ناستخداماوعموما فإن 

  )التحليل  يفحتديد الوثائق املستخدمة (أين سيتم التحليل؟  - 

   ).احملتوى حمل التحليل حتديد وتعريف(ومالذي سأحلله؟  - 

  ).حتساب الدرجاتمعاجلة أو ترميز البيانات وإ(ليل وكيف سيتم التح - 

  

  )التقارير السنوية( ؟يتم التحليلسأين  :المطلب الثاني

أهم يعد مستخدميها التقرير السنوي سواء ملعدي التقارير أو الدراسة إىل أن  هذه ضمنسابقا و  خلصنا

عتباره وسيلة اإلتصال إليه من طرف معظم الباحثني على إ حيث ينظر مصادر نشر أو تلقي املعلومات البيئية،

صحاب املصاحل يف �ا البيئية واالجتماعية ملختلف أاألساسية املستخدمة من طرف املؤسسة يف إخالء مسؤوليا

   6 5 4 ** .املؤسسة

عرب تقارير  االفصاحن الكثري من مؤسسا�ا املقيدة يف البورصة تقوم بأالرغم من  وعلى باإلشارة إىل فرنسا

، وهو ما جيعل عن معلوما�ا البيئية ضمن تقاريرها السنوية االفصاحب يلزمهاالقانون الفرنسي  قائمة بذا�ا، إىل أن

يت قد تستخدم ة بالوسائل األخرى الاألوىل واملشرتكة بني مجيع املؤسسات مقارن االفصاحمن التقرير السنوي وسيلة 

أما يف خيص املؤسسات اجلزائرية وعلى الرغم من غياب قانون يلزم املؤسسات اجلزائرية . خرىأيف مؤسسة دون 

يلزمها بإعداد تقارير ة، إال أن القانون ويف نفس الوقت، عن معلوما�ا البيئية ضمن تقاريرها السنوي االفصاحب

طالعنا فال توجد أي مؤسسة جزائرية قامت وعلى حد علمنا وإ ،ن معلوما�ا احملاسبيةسنوية تفصح من خالهلا ع

 عربهاعرب تقارير قائمة بذا�ا، وهو ما جيعل من التقارير السنوية املصدر األول للمعلومات اليت تفصح  االفصاحب

   .تلك املؤسسات

يجة كونه متطلب قانوين، واملوثوقية نتيجة االنتظام نت(ما يتميز به التقرير السنوي من صدق وثبات  أنكما 

، جيعل منه وسيلة مهمة يف توصيل املعلومات اليت تعكس بدرجة عالية من املصداقية أداء )خضوعه للمراجعة

وهذا ما يتناسب مع موضوع حبثنا، فنحن . املؤسسة، ما جيعل منه أداة فعالة يف حتقيق املساءلة، والشفافية والعدالة

مبا حيقق يف  ،فصاح املؤسسات الفرنسية واجلزائرية عن قضاياها البيئيةإ علىأثر ممارسة احلوكمة نستهدف معرفة 

قد تفتقد إىل االنتظام واملوثوقية مبا  األخرى االفصاحوسائل  فإن ويف املقابل. املساءلة والشفافية والعدالة النهائية

حبيث تكون غايتها من وراء ذلك جتميل  اجلرائد عرب االفصاحفقد تلجأ املؤسسة إىل  ،يفقدها الصدق والثبات

                                                           
*
 ) (Check : Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 162. 

-Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 219). 
**

 ) (Check : Bakhtiar Alrazi,Charl De villiers, Chris Van Staden, (2011),  op-cit, p 6. 
-Y. Sumiani, Y. Haslinda, G. Lehman, (2007), op-cit,  p 898. 
-
 Carol Ann Tilt, (2001), op-cit,  p 193. 

-
 Sharifah Buniamin,(2010),  op-cit, p 117). 
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وعليه فإن االعتماد على التقارير السنوية يف قياس درجة تأثر . صور�ا دون أغراض املساءلة أو الشفافية أو العدالة

فضل من الوسائل األخرى حبيث أن درجة مصداقية أاملعلومات البيئية املفصح عنها نتيجة ممارسة احلوكمة سيكون 

  .عاليةتكون  إليهاتائج املتوصل الن

صحاب املصاحل فيها، أو  االدارةوجود صراع مصاحل بني  الدراسة تنظر إىلهذه سبق أن  يضاف إىل ما

ضمن حتوائه التقرير السنوي وبإ .جتماعية وبيئيةإحتياجات هذه األطراف بني إحتياجات مالية وإحبيث ختتلف 

، يسمح بالوقوف هودات االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمؤسسةعلى املعلومات اليت تعكس ا�وثيقة واحدة 

ذلك ب فهو، خرىأعلى املساحة أو احلجم الذي تأخذه تلك املعلومات من سنة إىل أخرى أو من مؤسسة إىل 

وجيعل من قياس ا�هودات . صحاب املصاحل فيهاأو  االدارةصراعات اليت متيز العالقة بني الحجم  يعكس بوضوح

يف ما خيص قضاياها البيئية واالجتماعية واالقتصادية �دف التخفيف من تلك الصراعات أمرا  االدارةيت تبذهلا ال

  .ممكنا

عن القضايا البيئية واالجتماعية  االفصاحبوتذهب معظم الدراسات احملاسبية مبا فيها تلك املتعلقة 

البيئي للمؤسسات،  االفصاحوف على مستوى للمؤسسة إىل االعتماد على التقرير السنوي للمؤسسة يف الوق

كمصدر للحصول على املعلومات البيئية  عتماد التقرير السنويالدراسات التربيرات التالية يف إ تلك بعض وتسوق

  2 1 :املفصح عنها

  .يتمتع التقرير السنوي بصفة الرمسية، فهو مطلوب وفقا للمتطلبات القانونية- 

  .تتميز بالثبات واالنتظام سريورة إصدار التقرير السنوي- 

  .يتم إصداره طبقا �موعة من األسس واملبادئ املتعارف عليها- 

  .ستخداما من طرف أصحاب املصاحل يف املؤسسةاألكثر إ- 

وقيتها مما رتفاع مستوى موثوقية املعلومات، فإدماج املعلومات البيئية ضمن التقارير السنوية يزيد من موثإ- 

  .لالفصاحل األخرى لوسائستخدام اإلو أن املؤسسة قامت ب

  .إمكانية املقارنة حيث تكون هناك إمكانية إلجراء املقارنات بني الفرتات احملاسبية - 

  .سهولة اإلطالع، حيث ميكن االطالع على التقرير السنوي بسهولة نظرا لشيوع طريقة إستخدامه - 

جيعل من ، )مؤسسات جزائرية 5و مؤسسة فرنسية 102(إضافة إىل ما سبق، فإن حجم عينة الدراسة 

الصعب أو من شبه املستحيل تتبع املعلومات البيئية املفصح عنها ضمن مجيع وسائل االتصال املستخدمة من 

لذا تساق أو متاثل بني مجيع هذه الوسائل، ة عدم وجود إي، حيث سنواجه بإشكالاملؤسسات مجيع تلك طرف

من الضروري حتديد الوسائل اليت سيتم  سيكونيل املعلومات، لتوص متاحة حىت يف وجود عدة وسائلفإنه و 

                                                           
1
 ) Sharifah Buniamin, (2010), op-cit,  p 117. 

2
 ) Manuel Castelo Branco, Lucia Lima Rodrigues, (2007), op-cit,  p 74. 
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 أن اللجوء إىل يضاف إىل ذلك. تساق البياناتجل ضمان تكامل وإأي دراسة، من أ ضمنفحصها أو دراستها 

ما جيعل من هذا ، الوقت كثريا منيعد مكلفا للغاية ويتطلب  مجيع وسائل االتصال املستخدمة من طرف املؤسسة 

  2 1.الناحية املالية والتقنية يف حكم املستحيلاألمر من 

 ستخدامهااليت أمكن إاألفضل فإننا ننظر إىل التقارير السنوية على أ�ا الوسيلة التربيرات السابقة على  بناءو 

 على عتمادناكان إلذا  . للحصول على املعلومات البيئية الالزمة للقيام بعملية التحليلضمن الدراسة احلالية 

، وبعبارة املفصح عنها املعلومات البيئيةاحلصول على ير السنوية اليت تصدرها املؤسسات الفرنسية واجلزائرية يف التقار 

وسائل التقارير السنوية دون  اليت وردت ضمنهي املعلومات  حتليلموضع اليت كانت أخرى فاملعلومات البيئية 

  .األخرى تصالاال

  

    )ديد المحتوىتح( ؟ما الذي سيتم تحليله: المطلب الثالث

وبعبارة أخرى فهو يتطلب  حتديدا دقيقا وواضحا للظاهرة حمل الدراسة، منا سلوب حتليل احملتوى يتطلبأ

تقسيم احملتوى مبا يسمح بالوصول إىل تلك  يتطلب بدوره األمر الذي ،منا حتديدا دقيقا للمحتوى حمل التحليل

إىل وحدات  احملتوىوبعبارة أخرى جتزئة . ساسيةلنص إىل أجزائه األعملية تقليص ا العناوين اجلامعة اليت تؤدي إىل

تكون قابلة للقياس والعد، إنطالقا من مجع اخلصائص أو األوزان أو السمات املشرتكة يف احملتوى وإعادة تصنيفها 

   3.يف عناوين جامعة ذات داللة

سلوب حتليل أ اليت استخدمتية الدراسات احملاسب احملاسيب، فقد عمدت االفصاحوفيما يتعلق مبجال 

يأخذ شكل فئات ما  غالبا هنا والتقسيمأو عناصر طبقا ملعايري خمتارة وحمددة مسبقا،  ئاتلفتقسيمه  إىل احملتوى

 تستخدماحملتوى يف الدراسات اليت  تقسيممهية االعتماد على أإىل  الكثري من الباحثنيويشري  .رئيسية وأخرى فرعية

ين يتم ادراج البيانات اليت يتم مجعها أختيار وتطوير الفئات أن إ ،من خالل تأكيدهم علىى أسلوب حتليل احملتو 

  .ساسيا يف سياق القيام بالدراسات اليت تعتمد على حتليل احملتوى كأداة يف البحثأيعد 

إىل سيمه لذا قمنا بتق ،موضوع دراستنا احلالية تقارير املؤسسة السنويةوى ضمن البيئي احملت االفصاح ويعد

، البيئي لالفصاحمبثابة املكونات الرئيسية هي  هنا والفئات الرئيسية. بدورها إىل فئات فرعية تفرعتفئات رئيسية 

والغرض من ذلك يف  ،)فئة رئيسية(مكون  لكلوالبنود الداخلة  للعناصرتبويب  مبثابةهو  فرعيةوتفرعها لفئات 

وأن يصبح ، له كان صغريا يف الفئة املناسبة  عناصر احملتوى مهما وضع كل عنصر من هو أن يكون مبقدورنا األخري

 ،اخلطواتمن بعض اإلجراءات و عملية التجزئة هذه  ختلوومل  .البيئية املفصح عنها للمعلومات اإطار  بني أيدينا

  .األخذ �ا بعني االعتبار واليت توجب علينا

                                                           
1
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 166. 

2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 220. 

3
  .321، مرجع سابق، ص )2015(حممد البشري بن طبة، )  
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ن أ، أي ما الذي يراد هلذا التقسيم الفئوي ىتقسيم المحتو  طبيعةتحديد  متثلت يف اخلطواتهذه  وأوىل

، من الفئات نوعني رئيسيني بالتمييز بنيقام  ،)Berelson(إىل أن ) طعيمة(أشار يف هذا السياق  .يعكسه

فئات حمتوى ( ويطلق عليهاحبيث تدور فئات النوع األول حول مضمون مادة االتصال أو املعاين اليت تنقلها 

، أما النوع الثاين فيدور حول الشكل الذي قدم فيه هذا املضمون وانتقلت من )يل؟ل أو فئات ماذا قااالتص

أن ) طعيمة(ويضيف ). ل أو فئات كيف قيل؟افئات شكل االتص(خالله معانيه ويسمى هذا النوع من الفئات 

يت تدور حوهلا حتت فئات النوع األول تندرج فئة موضوع مادة االتصال واليت تعىن بتحديد املوضوعات الفرعية ال

  . تصال موضوعا رئيسا تدور حوله وموضوعات فرعية تنقسم إليهااد االتصال، حبيث يكون لكل مادة إمو 

ضمن الدراسة احلالية هي الفئات اليت تندرج ضمن النوع  تبنيهاأن الفئات اليت يتوجب رأينا فقد  ،وعليه

ي ما قالته أتعىن باملواضيع اليت عاجلها احملتوى ن دراستنا أاألول وبالتحديد فئة موضوع مادة االتصال، ذلك 

خيص الكيفية اليت أفصحت �ا املؤسسة عن قضاياها  ماما أفصحت عنه املؤسسة، أما  وبعبارة أخرىاملؤسسة 

 األحباث هتماميدخل ضمن جمال إ*هتمام الدراسة احلالية، فهذا النوع من الفئاتفهي خترج عن نطاق إ ،البيئية

  .والتعبري على توجهات أو منظور مستخدمي التقارير السنوية للمؤسسة ،تأثري شكل العرض راسةد اليت تستهدف

متثلت أساسها التجزئة،  ينبغي أن تتم علىنوع الفئات اليت ل نابعد حتديد توجب علينا القيام �ااخلطوة اليت 

. لهذا الغرض تعدضمن قائمة  من الفئات الرئيسية والفرعية البيئي لالفصاحالمكونات األساسية تعريف  يف

 **،)Allirol ،2015(دراسة ضمن  قمنا باعتماد الفئات الواردة يف قائمة املعلومات البيئيةويف هذا السياق 

من املربرات اليت ميكن أن نسوقها يف هذا هناك العديد  حيثمل يأت من فراغ،  عتمادنا لفئات هذه القائمةوا

  .السياق

، Allirol(دراسة عتمدت إ ،الفرعية الفئاتووضع  الرئيسية الفئاتنيف تص المصادر المعتمدة في-

وتلك الواردة ، )Clarkson et al ،2008(دراسة اليت جاءت �ا  االفصاح بنود بشكل رئيس على، )2015

   .)G4( يف جيلها الرابع الدوليةرشادات مبادرة االبالغ ضمن متطلبات إ

ستخداما أكثر البنود إبني  ، من)Clarkson et al ،2008(سة اليت جاءت �ا درا االفصاحبنود وتعد 

قامت الدراسة بتطوير البنود  وقد ***،بل الباحثنيق منتفاق وقبول واسع الدراسات السابقة حيث حازت على إ يف

ات االفصاح(البيئي إىل فئتني رئيسيتني مها،  االفصاح ومت فيها تصنيفبالتعاون مع أحد اخلرباء البيئيني يف الو م أ، 

هيكل (يف،  متمثلة، وتفرعت هاتني الفئتني إىل جمموعة من الفئات الفرعية )ات املرنةاالفصاح(، و )املتشددة

، )سرتاتيجيتهارؤية الشركة وإ(، )لنفقات البيئيةا(، )البيئي األداءمؤشرات (، )املصداقية(، )االدارةاحلوكمة ونظم 

                                                           
*
  إخل....البيئي ، املعلومات اليت مت التعبري عنها بشكل نقدي، او مايل ، او كمي، وصفي  االفصاحفئات شكل االتصال أو فئات كيف قيل يف مواضيع )  

**
 ) Béatrice Boyer-Allirol, Information environmentale : utilité pour l’investisseur et impact de la 

réglementation, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Aix Marseille Univeriste, 
France, 2015. 

***
، Alrazi et al ،2011(، )Aburaya ،2012( ،)Affes et Hentati-Klila ،2012(، )Carreira et al(دراسة، لأنظر مثال )  

2014.(  
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 )45(ئات الفرعية تفرعت هي األخرى إىل جمموعة من البنود واليت بلغت ، هذه الف)املبادرات(، )الصورة البيئية(

رشادات مبادرة اإلبالغ على إ البنودوضع تلك  يف، )Clarkson et al ،2008(دراسة  اعتمدت وقد. بند

ارسات الدولية فيما مساس للمأمبثابة معيار  حيث تعد متطلبات هذه األخرية، )G2( يف جيلها الثاين الدولية

مثل االحتاد صحاب املصاحل، أفئات  العديد منحتضى باالعرتاف والتأييد من  فهيالبيئي،  االفصاحتعلق بي

كما أن تطوير هذه   1االورويب، األمم املتحدة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، املنتدى االقتصادي العاملي،

مستخدميها والوسطاء احملرتفني من شىت أحناء املتطلبات قد مت من خالل مشاركة املئات من واضعي التقارير و 

وحسب ، العامل، مبا يؤهلها لتشكل إطارا عمليا دوليا إلعداد التقارير للدول املتقدمة والنامية على حد السواء

والقطاع الذي تنتمي إليه أو املوقع قابلة للتطبيق يف كل املؤسسات مهما كان حجمها،  القائمني على املبادرة فهي

  2.يف الذي تتواجد فيهاجلغرا

الصادرة  )G2( عتمادها على متطلباتوبإ ،)Clarkson et al ،2008(دراسة  من ناحية أخرى فإن

صدور بالنظر إىل يضا ، وأمع الزمن البيئية للقضايا للطبيعة املتغريةتكون حباجة إىل حتيني نظرا ، 2002سنة 

عتمادها على البنود با ،)Allirol، 2015( وهو ما عمدت للقيام به دراسة، 2013 سنة )G4( متطلبات

  .)G4(املطلوبة وفقا ل 

دراسة عتماد إ، بيئات مختلفة تكييف القائمة مع خصوصية البيئة الفرنسية وقابلية تطبيقها في-

)Allirol ،2015(،  هذا من  منها قابلة للتطبيق يف بيئات خمتلفة جعلتطوير القائمة على املصادر السابقة يف

جهة أخرى فقد روعي يف إعداد القائمة مسألة متايز البيئات من حيث وجود املتطلبات القانونية  جهة، ومن

وهي ( على البيئة الفرنسية، )Allirol ،2015(دراسة  فقد كان تركيزالبيئي من عدمه، ويف هذا السياق  لالفصاح

واملتمثلة يف وجود قوانني تنظم املمارسة يف  يف تطوير القائمة آخذة بعني االعتبار خصوصيتها) بيئة الدراسة احلالية

 ** *شتملت عليها الدراسة،إمهال خصوصية باقي البيئات اليت ادون  لكن ،)2وهي قوانني غرونل(حدها األدىن 

استخدمت القائمة يف قياس  ،)فرنسا، الدامنارك(فإىل جانب استخدامها يف بيئات أصدرت قوانني وتشريعات 

يف بيئات أصدرت توصيات لتطبيق املبادرات الدولية الطوعية دون التشريعات  ملؤسسات االفصاحمستوى 

ي أتفتقر إىل وجود  بيئاتملؤسسات يف  االفصاح، كما استخدمت يف قياس مستوى )أملانيا وبلجيكا(والقوانني 

  ).إيطاليا والربتغال(البيئي  االفصاحتطبيق لو تشريعات أقوانني 

                                                           
1
 ) Asit Bahattacharyya, (2008), op.cit, p 13. 

2
  .03ص  مرجع سابق، ،)2013(ات المعيارية، االفصاحمبادئ إعداد التقارير و )  

*
  .)فرنسا، الدمنارك، أملانيا، بلجيكا، إيطاليا، الربتغال(دول أوروبية هي  6مؤسسة موزعة على  121على ) Allirol ،2015(اشتملت دراسة )  

**
  .ائرية اليت تتقر إىل وجود قوانني إفصاح بيئي إلزاميةهذا يتالءم وخصوصية البيئة اجلز )  
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بنود القائمة قد ثبت متيزها بالشمول حيث ، مشاركة المعنىو  الشمول والتفصيل خواصتحقيق -

وضع كل تسمح بوجاءت تفصيلية حبيث  *ستثناء،دون إ اتمسحت بتصنيف حمتوى التقارير السنوية للمؤسس

  .عنصر من عناصر احملتوى مهما كان صغريا يف الفئة املناسبة له

 خاصية مشاركة املعىنسيحقق لنا  ،)Allirol ،2015(دراسة  على البنود الواردة ضمن عتمادنان إكما أ

)Shared meaning ( اليت نادى �ا)Gray et al.(1 توفري مرجع موحد ب فتحقيق هذه اخلاصية سيسمح

ات البيئية للباحثني املهتمني، ومبا يسمح يف األخري االفصاحجلميع الدراسات، وتوفري قاعدة بيانات عريضة حول 

  .املقارنة بني نتائج الدراسات يانات قابلة للتكرار ومنهبأن تكون عملية حتليل الب

جعلنا خنلص إىل أن هذه القائمة تعد اخليار األنسب واألكثر مالءمة، فهي حديثة، شاملة ذكره ما سبق 

لية، فإىل مفصلة وتوفر مرجعا للمقارنة بني الدراسات، يضاف إىل ما سبق تالؤمها وتناغمها مع بيئة الدراسة احلا

دىن أمكن تطبيقها يف بيئات خمتلفة تفتقر إىل أستنادا إىل خصوصية البيئة الفرنسية، فقد تطويرها باألساس إجانب 

، وهو حال البيئة اجلزائرية اليت تعاين من غياب مثل )إيطاليا والربتغال(البيئي  لالفصاححد من املتطلبات القانونية 

ينا من قبل قد شارك أإعداد بنود القائمة وكما ر  أساسها على تلك املتطلبات، يضاف إىل ذلك أن املصادر اليت مت

جيعلها صاحلة  ما 2يف صياغتها املئات من واضعي التقارير ومستخدميها والوسطاء احملرتفني من شىت أحناء العامل،

، مهما كان حجمها) حسب القائمني على املبادرة(لالستخدام يف الدول املتقدمة والنامية ويف كل املؤسسات 

  .والقطاع الذي تنتمي إليه أو املوقع اجلغرايف الذي تتواجد فيه

فيما  رتأينا ومن أجل زيادة مصداقية وموثوقية النتائج احملصل عليهافقد إوعلى الرغم من التربيرات السابقة، 

 ،ة واالختصاصمن ذوي اخلرب  أكادمييني جزائرينيضمن الدراسة احلالية، عرض القائمة على  يتعلق بالبيئة اجلزائرية

والـتأكد من مدى  أجل حتكيمها والذين لديهم مسامهات حبثية يف جمال احملاسبة واملسؤولية البيئية واالجتماعية من

كما   ،صحاب املصاحلأمن  عدد، كما مت مناقشة البنود الواردة ضمن القائمة مع قابلية تطبيقها يف البيئة اجلزائرية

وقد مت  ونية اجلزائرية حلماية البيئة ومطابقتها مع ما هو وارد ضمن القائمة،قمنا بإعادة فحص للمتطلبات القان

ستخدام إأخذها بعني االعتبار عند  متواليت بعض التعديالت  ضوئهاعلى  أجريتاليت املالحظات  تسجيل بعض

صحاب أعتمادنا على التحكيم ومناقشة إ .بنودطفيفة متت على بعض ال وقد كانت هذه التعديالت. القائمة

كأداة ة اجلزائرية يزيد من موضوعية القائمة  بيق بنود القائمة يف البيئاملصاحل والقوانني اجلزائرية يف التأكد من قابلية تط

املطبقة بنفس الكفاءة والفعالية و  ،املعلومات البيئية ضمن البنود اليت تنتمي إليهاووضع يتم االعتماد عليها يف مجع 

   .يف السياق الفرنسي

                                                           
*
  .)Allirol ،2015( دراسةأنظر ل)  

1
 ) Rob Gray, Reza Kouhy, Simon Lavers, (1995), op-cit , p 85. 

2
  .03ص  مرجع سابق، ،)2013(ات المعيارية، االفصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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مكونات أو ) 7(البيئي إىل  االفصاح قسمت، )Allirol ،2015(وما فالقائمة اليت وضعتها دراسة وعم

 وقد متثلت هذه الفئات يف، ،)Clarkson et al ،2008(بنفس التقسيم الذي وضعته دراسة فئات رئيسية 

رؤية الشركة (، )ئيةلنفقات البيا(، )داء البيئيمؤشرات األ(، )املصداقية(، )االدارةهيكل احلوكمة ونظم (

وقد اشتملت كل فئة على جمموعة من العناصر أو البنود اليت  ، )املبادرات(، )الصورة البيئية(، )سرتاتيجيتهاوإ

الفئات الفرعية املكونة حملتوى  مثلت بند )97( الفئات الرئيسية يف تدخل يف تكوينها، ويف هذا السياق مت تبويب

  .)5(اجلدول رقم  كما هو موضح يف  ، البيئي ضمن هذه الدراسة االفصاح

  المعلومات البيئية المفصح عنها قائمة): 5(جدول رقم 

A   االدارةهيكل الحوكمة ونظم  

  سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي: نبذة عن املؤسسة  1

  املسؤولية عن األداء البيئي ضمن هيكل احلوكمة للمؤسسة   2

  اهليكل، املسؤوليات، املمارسات واإلجراءات لتحديد وتنفيذ السياسات البيئية: ةالبيئي االدارةنظام   3

  االدارةأو جلنة للقضايا العامة يف جملس /وجود جلنة بيئية و  4

  أو العمالء خبصوص املمارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على املوردين و  5

  حتديد أصحاب املصاحل ذوي الصلة  6

  ب املصاحلالتواصل مع أصحا  7

  إشراك أصحاب املصاحل يف وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

  على مستوى املؤسسة) iso14001او   emas(تطبيق املعايري الدولية   9

  حوافز املديرين التنفيذيني املرتبطة باألداء البيئي  10

B  المصداقية  

  النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

  بادرة اإلبالغ الدوليةتبين إرشادات م  12

  الذي اختارته املؤسسة) املطابقة(ذكر خيار   13

  التأكيد خبصوص املعلومات املفصح عنها يف التقرير أو على شبكة االنرتنت/التحقق املستقل  14

  التدقيق البيئي املستقل  15

  شهادات للربامج البيئية من وكاالت مستقلة  16

  الجيايب على البيئةشهادة للمنتج مرتبطة بأثره ا  17

  أو تضمني مؤشر التنمية املستدامة/مكافآت خارجية لألداء البيئي و  18

  البيئي االفصاحإشراك أصحاب املصاحل يف عملية   19

أو من قبل منظمات وطنية  ADEME FRANCEاملصادق عليها من قبل  ةختيارياملشاركة يف املبادرات البيئية اإل  20

  زارة البيئةمعرتف �ا أو من قبل و 

  املشاركة يف مجعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني املمارسات البيئية   21

  املشاركة يف منظمات ومجعيات بيئية أخرى من أجل حتسني املمارسات البيئية  22
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C  مؤشرات األداء البيئيIPE  

  يل للمواقعالعدد اإلمجا/  ISO 14001عدد املواقع احلاصلة على شهادة   23

  يف اإلنتاج والتعبئة) متجددة وغري متجددة(وزن وحجم املواد املستخدمة : املواد  24

  )بالطن(احلجم اإلمجايل من مواد التعبئة املستخدمة : املواد  25

  النسبة املئوية للمواد املستخدمة يف االنتاج من املواد املدخلة املعاد تدويرها : املواد  26

  )إخل..الكهرباء، التدفئة، التربيد، البخار(يل الطاقة املستهلكة إمجا: الطاقة  27

  إمجايل الكهرباء املستهلكة يف املباين بالكيلو واط يف الساعة: الطاقة  28

  إمجايل استهالك الغاز يف املباين باملرت مكعب : الطاقة  29

  إمجايل استهالك الطاقات البديلة بالكيلو واط يف الساعة : الطاقة  30

  استهالك الطاقة خارج املؤسسة: الطاقة  31

  شدة الطاقة: الطاقة  32

  )صنف الطاقة(التخفيض يف استهالك الطاقة : الطاقة  33

  التخفيض يف االحتياجات الطاقوية للمنتجات واخلدمات : الطاقة  34

  ) ا�معة، مياه الصرف، إمدادات املياه املياه السطحية، املياه اجلوفية، مياه األمطار(إمجايل املياه املستهلكة : املاء  35

  حجم املياه املستخدمة يف كمية من املنتجات املصنعة: املاء  36

  مصادر املياه املتأثرة بشدة بسحب املياه  37

  أو توفريها/النسبة املئوية وإمجايل حجم املياه املعاد تدويرها واستخدامها و  38

ململوكة أو املؤجرة أو املدارة يف، أو جبوار، املناطق احملمية واملناطق ذات القيمة العالية مواقع التشغيل ا: التنوع البيولوجي  39

  للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية

وصف اآلثار اهلامة لألنشطة واملنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي يف املناطق احملمية واملناطق : التنوع البيولوجي  40

  الية للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملميةذات القيمة الع

  املناطق احملمية أو املستعادة: التنوع البيولوجي  41

إمجايل عدد األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واألنواع : التنوع البيولوجي  42

  املتأثرة بالعمليات مصنفة تبعا ملستوى خطر االنقراضاملدرجة على القوائم الوطنية للحفظ يف املناطق 

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC، الغازات املعنية )1نطاق (انبعاثات الغاز الدفيئة املباشرة : االنبعاثات  43

SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

، CO2، الغازات املعنية )2نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة الناجتة عن استهالك الطاقة : االنبعاثات  44

CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

، CO2 ،CH4 ،N2O، الغازات املعنية )3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة أخرى : االنبعاثات  45

HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

  )املقياس املرتي املختار حلساب النسبة؟/الدفيئة انبعاثات الغازات(شدة انبعاثات الغازات الدفيئة : االنبعاثات  46

  ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: االنبعاثات  47

  انبعاثات املواد املستنفذة لطبقة األوزون: االنبعاثات  48
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امللوثات (،  واالنبعاثات اهلوائية األخرى )SOX(، وأكاسيد الكربيت ) NOX(أكاسيد النرتوجني : االنبعاثات  49

  )إخل....ضوية الثابتة، املركبات العضوية املتطايرة، امللوثات اجلوية اخلطرية، املواد اجلسيميةالع

  أمجايل صرف املياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

  إمجايل وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها: النفايات السائلة والصلبة  51

  نسبة النفايات املعاد تدويرها: ت السائلة والصلبةالنفايا  52

انسكابات الزيت، الوقود، = االنسكابات املهمة(إمجايل عدد االنسكابات الكبرية وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )النفايات، املواد الكيميائية، أخرى

أو املصدرة أو النفايات املعاجلة اليت تعترب خطرة مبوجب امللحق  وزن املولد املنقولة أو املستوردة: النفايات السائلة والصلبة  54

  .، والنسبة املئوية للنفايات املصدرة2من أحكام اتفاقية بازل  8، 3، 2، 1

هوية املسطحات املائية واملواطن املتعلقة �ا املتأثرة تأثرا كبريا بصرف املياه من قبل املؤسسة : النفايات السائلة والصلبة  55

  .ريا�اوج

  مدى ختفيف اآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات: املنتجات واخلدمات  56

  النسبة املئوية العوائد من املنتجات ذات العالمة البيئية   57

  معدل التحسن يف الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

  اد تدويرها أو املعاد استخدامها مصنفة حسب الفئةالنسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد تغليفها، املع  59

تطوير واستخدام ) 2(بالرفع من الكفاءة البيئية ألنشطة العمالء، ) 1(النسبة املئوية للمنتجات واخلدمات اليت تسمح   60

) 4(ور املوارد، التخفيض من التأثري على التغري املناخي، انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تده) 3(التكنولوجيات النظيفة، 

  ) 5(حتسني الكفاءة الطاقوية، 

  اآلثار البيئية اهلامة على نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى الالزمة لعمليات املؤسسة وعمليات نقل العمال  61

  النسبة املئوية للموردين اجلدد الذين مت تدقيقهم باستخدام املعايري البيئية: التقييم البيئي للموردين  62

  اآلثار البيئية السلبية الفعلية واحملتملة يف سلسلة اإلمداد واإلجراءات املتخذة: التقييم البيئي للموردين  63

عدد الشكاوى البيئية اليت قدمت واليت مت التعامل معها واليت متت تسويتها من خالل آليات : آليات الشكاوى البيئية  64

  الشكاوى الرمسية

D النفقات البيئية  

  خمصصات املخاطر البيئية وإزالة التلوث : ملطلوبات البيئيةا  65

  الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة  66

  أو األداء البيئي/أو االبتكارات لتحسني الكفاءة و/املبالغ املنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

  نفقات االستغالل املرتبطة بالعمليات واملعاجلة: بيئيةمبالغ النفقات املتعلقة بالقضايا ال  68

  مبلغ االستثمار يف البحوث املتعلقة باملواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط املؤسسة  69

  نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغري املناخي كنسبة مئوية من رقم األعمال   70

  القيمة النقدية للغرامات الكبرية وإمجايل عدد العقوبات غري النقدية نظري عدم االمتثال للوائح والقوانني البيئية: االمتثال  71

E رؤية واستراتيجية المؤسسة  

  بيان املشاريع البيئية املنجزة أو قيد االجناز  72
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  أو أصحاب املصاحل/بيان املدير التنفيذي عن األداء البيئي يف اخلطاب املوجه للمسامهني و  73

  بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم واملبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

تقدمي وصف لآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية على املستوى البيئي، خصوصا على أصحاب املصلحة والوضعية املالية   75

  للمؤسسة

  ء البيئي بيان نظم االدارة الرمسية املتعلقة باملخاطر واألدا  76

  بيان أن املؤسسة تقوم مبراجعات وتقييمات ألدائها البيئي  77

  بيان أهداف قابلة للقياس ذات عالقة باألداء البيئي املستقبلي  78

  أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/بيان يتعلق بابتكارات و  79

F الصورة البيئية  

   البيئية اخلاصة أو اللوائح البيئيةبيان عن توافق أو عدم توافق املؤسسة مع املعايري  80

  اآلثار املالية وغريها من املخاطر والفرص ألنشطة املؤسسة، نتيجة تغري املناخ  81

  استعراض التأثري البيئي لقطاع الصناعة  82

  أو منتجات، وخدمات املؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

  مقارنة مبثيال�ا يف قطاع الصناعةاستعراض األداء البيئي للمؤسسة   84

  األهداف اخلاصة املتعلقة بآثار العمليات، املنتجات واخلدمات : األهداف البيئية  85

  األداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

  الكفاءة والتدابري: البصمة البيئية كاملة  87

G المبادرات البيئية  

   على العمليات واالدارة البيئية وصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملني  88

  برامج التوعية، التعليم والتدريب:  الربنامج البيئي للعمال  89

  بيان إذا ما كانت املؤسسة تتعامل مع النهج أو املبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها  90

  وجود خطط لالستجابة يف حالة احلوادث البيئية  91

  املكافآت البيئية الداخلية  92

  تدقيق البيئي الداخليال  93

  شهادات الربامج البيئية الداخلية  94

  أو التربعات ذات العالقة بالبيئة/اشراك ا�تمع احمللي و  95

امليثاق  -حتديد املواثيق البيئية املبادئ أو غريها من املبادرات املوضوعة خارجيا واليت تشارك فيها املؤسسة أو تدعمها  96

  مبادئ منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  العاملي لألمم املتحدة، 

  نسبة العمليات اليت طبقت فيها مشاركة ا�تمع احمللي، وتقييمات األثر وبرامج التنمية  97

  دراسة من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

                                         Béatrice Boyer-Allirol, (2015), op.cit. 
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  )كيفية القياس(كيف سيتم التحليل؟ : المطلب الرابع

بعد حتديدنا حملتوى التحليل يف شكل بنود رئيسية وأخرى فرعية، فإن األمر استدعى منا حتديد الكيفية اليت 

  . ستخدامها لتحقيق ذلكالبيئي والوحدة اليت سيتم إ االفصاحسيتم �ا قياس 

لتقاط وقياس املعلومات البيئية املفصح عنها، إستخدامهما يف إ سلوبني يتمأإىل  احملاسبية تشري األدبيات

أما وفقا ات، االفصاح) تردد(من خالل عدد البيئي  االفصاحوفق األسلوب األول يتم التعامل مع حيث 

، لتقاط إما احلدث أو املقداروبعبارة أخرى إ، االفصاح حجمأو  مقدارخالل  منالتعامل يتم لألسلوب الثاين ف

   2 1.عتبار األسلوب الثاين يسمح بالوصول إىل بيانات أكثر ثراءاإتوجه حنو وهناك 

ستخدام طريقتني، إ يتم االفصاححجم ، إىل أنه ولقياس )Aburaya(تشري وضمن األسلوب الثاين، 

  .)Scoring System(والثانية يف نظام التسجيل  )Measuring Unit(تتمثل األوىل يف وحدة القياس 

البيئي مبا يتناسب وطبيعة الدراسة احلالية،  االفصاحالطريقة األكثر مالءمة يف قياس مستوى  ويف حبثنا عن

ستخدام الكلمة، أو اجلملة، بني إوحدات القياس املستخدمة يف الدراسات السابقة يف  تعدد واختالف وقفنا على

ثني ختالف حاد بني الباحع لوجود إيشري يف الواق وبالطبع فإن تعدد تلك الوحدات. أو الفقرة أو مساحة الصفحة

عندما أشار ) Mashat(، وهو ما عرب عنه أيضا االفصاحنسب لقياس مستوى حول وحدة القياس اليت تعد األ

   3.إىل عدم وجود وحدة قياس نالت قبول مجيع  الباحثني

د بينت بعض العيوب اليت تشوب طريقة وحدة القياس، فحسب الباحثة، ع ،)Aburaya( من جهتها

ات الغري سردية، كالرسومات، االفصاحلتقاط الصفحات، يفتقد إىل الفعالية يف إالكلمات، واجلمل، ومساحة 

وعليه أكدت وصيل املعلومات، الصور، اجلداول واألشكال البيانية، بالرغم من أمهية هذه األخرية كأداة فعالة يف ت

وتضيف الباحثة بأنه لن . علومات مفصح عنها مشوهاما يتوصل إليه على أنه مجيعل ستبعادهم قد ن إبأ الباحثة

 معلومات بيئية بعينهامن  معرفة مستوى حمددات البيئية، بل لالفصاحيكون كافيا معرفة مقدار املساحة املخصصة 

يعد مالئما لكونه يسمح  )Coding scale( تدويينسلم ستخدام ، وختتم الباحثة بأن إاعنه االفصاحقد مت 

  .  تتلفة من املعلومات يف قائمة واحدة مبا حيقق إمكانية املقارنة بني املؤسسابإدراج أنواع خم

البيئي  االفصاحمستوى  حلالية تبين نظام التسجيل يف قياسمت ضمن الدراسة ا بناءا على ما سبق،

ه يؤدي إىل ستخدام، حيث االقياسللمؤسسات الفرنسية واجلزائرية، نظرا ملا يتميز به هذا األخري عن طريقة وحدة 

املستوى املفصح ات غري السردية، والتعرف على لالفصاحجتنب تشويه املستوى املفصح عنه باألخذ بعني االعتبار 

 االفصاحفيما يتعلق مبمارسات  بني املؤسسات بإجراء املقارناتيضا السماح معلومات بيئية بعينها، وأ من عنه

  .لديها

                                                           
1
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 169. 

2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 225. 

3
 ) Adel A. Mashat, (2005), op.cit, p 171. 
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من على مواقعها على  *الدراسة ملؤسساتل التقارير السنوية ، قمنا بتحميطريقة القياسل بعد حتديدنا

لكرتونية على جهاز احلاسوب إيف ملفات  التقارير، وجتميع تلك )PDF(االنرتنت يف صيغة اليب دي أف 

هذه وذلك متهيدا للبدأ الفعلي يف عملية التسجيل، . خاص �ا إلكرتويننشئ لكل مؤسسة ملف أ، حيث اخلاص

عدد على عينة مصغرة من املؤسسات حمل الدراسة بلغ  )Pilot Study(يامنا بدراسة جتريبية سبقها ق األخرية

تدريبية  دورةوقد مسحت لنا هذه الدراسة اليت كانت مبثابة ، ختيارها بطريقة عشوائيةومت إ )10( هذه املؤسسات

قبل القيام خربة مسبقة  تسابإكمن فصاحات املؤسسة، دام قائمة املعلومات البيئية يف إلتقاط إستخإ على

حول كيفية القيام الشروحات املوجودة يف الدراسات السابقة بستعنا خالل هذه الفرتة وقد إ. الفعلية بالدراسة

ات اليت تقوم �ا املؤسسات االفصاحوال ننكر أننا ووجهنا ببعض الصعوبات يف فهم بعض . بتحليل احملتوى

، وقد كان كل إشكال نواجهه يف هذا حالتها على ما يقابلها من بنودمث إ ومن الفرنسية من خالل تقاريرها السنوية

. السياق يعرض على أحد األكادميني اجلزائريني الذين سبق هلم التعامل مع التقارير السنوية للمؤسسات الفرنسية

يف  فصاحاالستخدام الفعلي لقائمة من إكتساب خربة سبقت اال اسابق أشرنا مكنتنا هذه العملية وكماوقد 

  .يف تقنيا�احتكما مترسا و أصبحنا أكثر  بثقة كبرية يف كوننافصاحات املؤسسات حمل الدراسة حيث شعرنا إلتقاط إ

 إختبارإلجراء  يوم 15على تلك املؤسسات بعد مرور  ختباربإعادة اال، قمنا الدراسة التجريبية األوليةبعد 

التقرير السنوي ليل احملتوى لعينة الدراسة ككل، حيث قمنا بقراءة ا يف حتأنبدالثبات  إختباربعد إجراء  **الثبات،

لنا القراءة األوىل حبصر  مسحت فقد، التقرير مرة أخرى ذلك، مث إعادة قراءة لكل مؤسسة على حدا جيدا

الظاهرة  اتلالفصاح أويل بتصنيف فقد قمنا من خالهلاات البيئية اليت يتضمنها التقرير أما القراءة الثانية االفصاح

  .البنود اليت تنتمي إليها ضمن قائمة املعلومات البيئية املعدةضمن 

ات لالفصاحعملية التسجيل الفعلي  جاءتات لالفصاحبعد القراءة األولية للتقرير والتصنيف األويل 

بيئية  إحالة كل معلومة متالبيئي، حيث  االفصاحالبيئية، واليت يتم من خالهلا التعبري بشكل كمي عن مستوى 

جراء بتدوين املعلومات لنا هذا اال ومسحموجودة ضمن القائمة املعدة، إىل ما يقابلها من بنود  عنها مفصح

 ستخدام نظام التسجيل الثنائيبقا ضمن القائمة املعدة، وقد مت إاملفصح عنها ضمن الفئات احملددة مس

)scoring system  Dichtomos (حيث يأخذ البند القيمة صح عنها، فحص وجود أو غياب العناصر املفل

عدم /ساس الظهوري وفقا ألأخبالف ذلك، ) صفر(عنه يف التقرير السنوي، والقيمة  االفصاحإذا مت ) واحد(

أن عملية التسجيل الفعلي قد متت على برنامج  إىل شارةوجتدر اال. )Presence/Apsence Basis(الظهور 

)Microsoft Excel(إىل برنامج  لتسجيالت، ليتم بعدها حتويل ا)Spss ( يف إصداره رقم)وإجراء )21 ،

فصاح املؤسسات الفرنسية واجلزائرية عن العالقة بني ممارسة احلوكمة وإ إختباراملناسبة بغية  حصائيةات االختبار اال

  .قضاياها البيئية

                                                           
*
  .املؤسسة نفسها بعض التقارير اخلاصة باملؤسسات اجلزائرية تطلب منا للحصول عليها االنتقال املكاين إىل مقر)  

**
  .لذي أجريناه ضمن الدراسة احلالية يف معرض تطرقنا لكيفية القياسنظر الشرح الذي أفردناه الختبار الثبات اأ)  
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تدعي الفصل يف فإن هناك ضرورة تسنه وضمن دراسات حتليل احملتوى، أتشري األدبيات احملاسبية إىل و 

 ختالف بني الباحثني، فالبعض يفضل عدم الرتجيحإ وتعد هذه املسألة حمل، مسألة ترجيح بنود القائمة من عدمه

مبا يعنيه ذلك  **،فيما يذهب البعض اآلخر إىل ضرورة الرتجيح *،ن مجيع البنود متساوية األمهيةأمبا يعنيه ذلك من 

فة، الفريق األول يرى بأن ميزة عدم الرتجيح تكمن يف تقليل اجلوانب الذاتية من إعطاء أوزان متعددة للبنود املختل

أو الشخصية يف وضع األوزان الرتجيحية، أما الفريق الثاين فريى أن هناك أفضلية من وجهة نظر أصحاب املصاحل 

اب املصاحل، فهي تعىن صحأالدراسة احلالية ال تعىن بأمهية البنود لفئات حمددة من . لبنود بعينها عن بنود أخرى

فصاح املؤسسات عن قضايا البيئية دون أن يكون هذا االهتمام منصبا على ور الذي تلعبه آليات احلوكمة يف إبالد

  .صاحب مصلحة بعينه، لذا مت االعتماد وضمن الدراسة احلالية على القائمة ذات البنود الغري مرجحة

يضا على أ�ا مراحل لتطوير إليها أ ن حتليل احملتوى ميكن النظرهذا وجتدر اإلشارة إىل أن املراحل السابقة م

املستخدم  االفصاحمع طريقة القياس املعتمدة مؤشر  القائمة حيث تشكل البيئي هلذه الدراسة، االفصاحمؤشر 

البيئية  اتاالفصاحلتقاط بإ فتطويرنا للقائمة مسح لنا ***،)06، ورقم 05رقم  نيأنظر امللحق(ضمن الدراسة احلالية 

فيما طريقة القياس واملتمثلة  ،)تقوم بعملية القياس لوحدها اللكنها ( ووضعها ضمن البنود اليت حددت هلا مسبقا

كمي عن ذلك البيئي من خالل التعبري بشكل   االفصاحيف نظام التسجيل الثنائي مسحت لنا بقياس مستوى 

ما  لنا شكل ،املناسبة القياسطريقة  ووضعالقائمة  ويرفإن تط الذ. )لكنها ال تقوم بعملية االلتقاط( املستوى

ميكننا  مبا، يف نفس الوقت ات وقياسهااالفصاحلتقاط إميكننا من  الذي ،االفصاحؤشر مب يصطلح على تسميته

لنا  شكلوبعبارة أخرى فاملؤشر  .عنه االفصاح ومقارنته باملستوى املمكن لالفصاحمعرفة املستوى الفعلي من 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية واجلزائرية االفصاح مستوىلنا بقياس  مسحتتكاملة اليت األداة امل

للدراسة احلالية يتم قسمة، عدد  االفصاحالبيئي لكل مؤسسة عن طريق مؤشر  االفصاحمستوى  ولقياس

بنود اليت العناصر اليت أفصحت عنها املؤسسة على ما يفرتض للمؤسسة أن تفصح عنه، والذي ميثل عدد مجيع ال

  :النموذج التايليتم من خالل  االفصاحوبعبارة أخرى فتحديد مستوى . االفصاحيتضمنها مؤشر 

 

  :حيث

  .البيئي االفصاح) مستوى(مؤشر :  

                                                           
*
  .......)Aburaya ،2012( ،)Zubek ،2008(من الدراسات اليت تبنت عدم الرتجيح جند مثال دراسة، )  

**
  …)Clarkson et al  ،2008(من الدراسات اليت تبنت الرتجيح جند مثال دراسة،  ) 

***
 هاالتأكد من قابلية تطبيق بنود بغيةلقوانني اجلزائرية متحيصها يف ضوء اأصحاب املصاحل و  التحكيم ومناقشتها معائمة املعلومات البيئية يف احلقيقة أدى عرض ق)  

 البيئةفرنسية والثاين يطبق يف ال البيئةعتماد مؤشرين، األول يطبق يف إمما أدى إىل ضرورة  اليت توجب القيام �ا إىل وجود بعض التعديالت الطفيفة يف البيئة اجلزائرية

  .اجلزائرية
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  .خبالف ذلك )0(والقيمة  iعن البند  االفصاحإذا مت  )1(يأخذ القيمة :   

n  : عنها احاالفصعدد البنود اليت مت.  

M  : عنها االفصاحاحلد األقصى للبنود املمكن. 

التحقق من صدق وثبات أداة سلوب حتليل احملتوى على ضرورة أوتؤكد الدراسات اليت استخدمت 

  .االفصاحالتحقق من صدق وثبات مؤشر وهو ما يعين وضمن دراستنا احلالية  القياس المستخدمة

فيما خيص  .على أن يقيس ما وضع لقياسه) مة املعلومات البيئيةقائ( ختباراال ةهو قدر  بالصدقاملقصود 

على أكثر من مؤسسة  واليت قامت بتطبيقها ،)Allirol ،2015(قائمة املعلومات البيئية فقد مت تبنيها من دراسة 

  .)البيئي االفصاححمتوى ( ائمة تعكس احملتوى املراد قياسهوقد ثبت أن بنود الق *،فرنسية

التقارير السنوية حمل التحليل هي التقارير الصادرة ن أحمل الدراسة احلالية، كما هي نسية املؤسسات الفر 

  .الدراسة احلالية والقدرة على قياس ما وضعت لقياسه ضمن تتمتع بالصدق فالقائمةوعلى ذلك  **،2015سنة 

حيث مت عرضها على صدق احملكمني، تباع أسلوب إصدق القائمة ضمن البيئة اجلزائرية فقد مت  ختباروال

صحاب املصاحل، �دف التأكد أمن  جمموعةذوو االختصاص باإلضافة إىل مناقشتها مع  إثنني من األكادميني

يف سياق البيئة اجلزائرية، وقد  البيئي االفصاحالقدرة على قياس من حيث دائما من أن القائمة تتمتع بالصدق 

أنظر . (جراء بعض التعديالت الطفيفة على بعض بنود القائمة، حيث مت إقمنا بدراسة املالحظات واالقرتاحات

   )06: امللحق رقم

ستخدام نفس األساليب على نفس املادة با للتحليل تكرارنا مكانيةإ) طعيمة( فيعين حسب، الثباتأما   

مت إعادة نفس النتيجة لو  أن يعطينا االفصاحؤشر مل فينبغي دراستنا احلالية،وضمن . فنحصل على نفس النتائج

  :حد الشكلنيأ، أن ثبات التحليل يأخذ )طعيمة(ويضيف  .ستخدامه أكثر من مرة حتت نفس الظروفإ

االستقرار أو الثبات الداخلي والذي يعين إمكانية وصول الفاحص نفسه إىل النتائج نفسها عندما يعيد - 

  .التحليل

لفاحصني إىل نفس النتائج عند معاود�م ي إمكانية وصول عدد من اأمعاودة النتائج أو الثبات اخلارجي - 

  .حتليل احملتوى

                                                           
*
  .مؤسسة فرنسية Allirol ،2015 (34(دراسة بلغ عدد املؤسسات اليت اشتملت عليها )  

**
، ومبقارنتها بالفرتة اليت أجريت فيها هذه 2012القائمة هي التقارير الصادرة سنة ) Allirol ،2015(دراسة التقارير السنوية اليت طبقت عليها )  

  .الستخدام القائمةيطرح أي اشكال الدراسة فالفاصل الزمين قصري وال 
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من أكثر الطرق مناسبة لتقدير الثبات يف دراسات حتليل احملتوى،  ختبارطريقة إعادة اال) طعيمة(واعترب 

ومن جهتنا . أن يقوم الباحث بتحليل املادة نفسها مرتني وعلى فرتتني متباعدتني ،واليت ميكن حتقيقها من خالل

  .الية قمنا باتباع هذا اإلجراءضمن الدراسة احل االفصاحل التأكد من ثبات مؤشر ومن أج

وأجرينا مؤسسات  )10(مكونة من  *قمنا باختيار عينة عشوائية من املؤسسات حمل الدراسة ملا سبق،تبعا 

يوما قمنا  )15(وبعد مرور . البيئي هلذه املؤسسات االفصاحية قمنا خالهلا بقياس مستوى إختبار عليها دراسة 

بعضهما  مقارنةمبطابقتهما من خالل ين قمنا ختبار بعد رصد نتائج كال اال. على نفس العينة ختبارمبعاودة اال

وهذه . د على أن النتائج قابلة للتكرارين مبا يؤكختبار ختالفات جد طفيفة بني االحيث وقفنا على وجود إلبعض، 

فيما عدا ذلك . ات ضمن بنودها الفرعيةاالفصاححالة بعص إ ة متحورت باألساس حول عدماالختالفات الطفيف

 هذا التطابق وضآلة تلك االختالفات فصاحات البنود الرئيسة،تام بني النتائج فيما يتعلق بإتطابق  وقفنا علىفقد 

   .قمنا �اؤشر على دقة عالية متتعت �ا عملية القياس اليت ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
*
  .ختبار الثباتإضا أيهدافها كان أ، من االدراسة التجريبية اليت حتدثنا عنها سابق)  
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  لعملي للدراسة التطبيقيةاإلطار ا: المبحث الثاني

  

ملؤسسات حمل الدراسة، وصياغة العالقة بني متغريات الدراسة يف شكل ا حتديد يتضمن اإلطار العملي

األنسب لتحليل البيانات، وهذا بغية  حصائيةليب اإلاسللتقدير، وأيضا حتديد الطرق واأل منوذج يكون قابال

  .تساؤالت البحثجابة على الفروض ومن مث اال إختبارالتمكن من 

  

  تحديد المؤسسات محل الدراسة: المطلب األول

حمل الدراسة، ونظرا للصعوبات اليت  مفرداتهمهما كان نوع البحث وطبيعته فإن له جمتمعه الذي يتضمن 

تواجه الباحثني يف كثري من األحيان يف تطبيق أدوات البحث على مجيع مفردات جمتمع الدراسة، فإنه يلجأ إىل 

طريق دراسة ذلك اجلزء يتم تعميم النتائج اليت مت احلصول  حبيث وعنجزء من تلك املفردات بطريقة معينة،  إختيار

 جمتمع الدراسة متثلواليت  املفرداتزئية من اجلموعة ا�ويطلق على تلك . عليها على جمتمع الدراسة األصلي

  .بالعينة

كما (التقيد �ا يف معرض حتديدنا لعينة الدراسة وهناك جمموعة من الشروط اليت توجب علينا االلتزام و 

   1:لعل أمهها ما يلي) جراءات اليت سيتم إتباعهاستعكسه اال

  .ختيار العينة مع أهداف الباحث وأغراضهأن يتفق أسلوب إ - 

ختيارها وفقا ألسلوب علمي ال على أساس الصدفة أو الذاتية أو أي عوامل أخرى غري علمية أن يتم إ - 

  .موضوعية تؤدي إىل التحيزأو غري 

  حالة المؤسسات الفرنسية-1

مجيع املؤسسات الفرنسية املقيدة  والذي مت االنطالق منه بغرض تشكيل العينة، يفمتثل جمتمع الدراسة 

  2.مؤسسة مقيدة 1047واليت بلغ عددها ببورصة باريس 

حيث لعشوائي ملفردات عينة الدراسة واليت مسحت لنا باالختيار ا، العشوائيةوقد مت االعتماد على العينة 

توجب علينا بعد االختيار العشوائي ملؤسسات الدراسة، *.مؤسسة مقيدة يف البورصة )102( بلغ عدد املؤسسات

البنوك، شركات (املؤسسات املالية جراء الدراسة، حيث مت التخلي عن، الغري مالئمة إل املفرداتستبعاد مجيع إ

، قد يكون هلا تأثري مهم على سياسا�ا خرى خاصة �اأاألخرية وخضوعها لقوانني  نظرا خلصوصية هذه) التأمني

                                                           
1
  .241، مرجع سابق، ص )2004(رشدي أمحد طعيمة، )  

2
 ) www.boursedeparis.fr 

*
  ).www.boursedeparis.fr( وقعامل على من  Excelمن قائمة املؤسسات املقيدة بالبورصة واليت مت حتميلها بصيغةختيار املؤسسات عشوائيا إنطالقا امت )  
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يضا التخلي عن املؤسسات اليت مل تقم باالعالن عن تقاريرها ، وأية، وممارسات احلوكمة لديهااالفصاحاحملاسبية و 

جراء االأدى . احلوكمة لديها السنوية يف تاريخ إجراء الدراسة أو أن تقاريرها مل تتضمن معلومات كافية عن آليات

من ا�تمع  )% 9.74(وما هو ميثل نسبة  مؤسسة )102(يف النهاية إىل حصولنا على عينة مكونة من  السابق

مشاهدة  )102( وهذا احلجم من عينة الدراسة يعطينا عدد مشاهدات يقدر ب .)07 أنظر امللحق رقم( األصلي

املتعدد يف تقدير  االحندارفالدراسة احلالية تستخدم حتليل . ت الدراسةوهذا يعد مقبوال بالنظر إىل عدد متغريا

ونستند يف ذلك إىل ما يراه  .النموذجلتقدير  يكون عدد املفردات كافيا أن املتغريات لذا فمن الضروري العالقة بني

)Sekaran( عن  فيهالعينة ا عدد مفرداتأن ال يقل  يفضل املتعدد االحندارالدراسات اليت تستخدم  أن، من

ثر أ إختباروعليه فإن حجم العينة املطلوب وفقا للدراسة احلالية واليت تتناول  * 1.ضعاف متغريات الدراسةأ )10(

عينة  عدد مفرداتعن ، وهو عدد يقل مفردة )100(جيب أن ال يقل عن ) ضابطة 2مستقلة،  8(متغريات  )10(

  .الدراسة احلالية

املتعلقة  البياناتمجع  يف ستخدامهاملؤسسات عينة الدراسة واليت مت إ رير السنويةالتقا أنشارة إىل وجتدر اال

  .عليها من خالل املواقع الرمسية لكل مؤسسة احلصولتغريات الدراسة مت مب

  حالة المؤسسات الجزائرية-2

عف نشاط شكالية ضرية، واجهتنا إخالل عملنا على حتديد جمتمع الدراسة يف ما يتعلق باملؤسسات اجلزائ

فقر البورصات حول العامل، ففي تقريرها األخري لسنة أضعف و أحيث تعد بورصة اجلزائر من بورصة اجلزائر، 

قل حجما يف دول مشال إفريقيا والشرق الو م أ أن بورصة اجلزائر تعد األحول مناخ االستثمار أوضحت  )2016(

كتابة هذه األسطر فإن عدد املؤسسات املدرجة   وإىل غاية 2.مليون دوالر )136(األوسط برأمسال ال يتعدى 

عدد املؤسسات  من الدراسة أصبح **مؤسسات )3(ستبعاد وبعد إ 3.مؤسسات )5(ضمن البورصة مل يتجاوز 

  .مقيدتني فقط مؤسستنيللدراسة القابلة 

ضعف حجم البيانات إىل  ييؤدحيث  ،يطرح إشكاال كبرياإن حجم عينة مكون من مؤسستني فقط 

لذا ارتأينا زيادة عدد املؤسسات اجلزائرية  .اسة العالقة بني متغريات الدراسةطيات اليت ميكن توظيفها يف در واملع

مؤسسة سوناطراك  تلك املؤسسات املضافة يف،مؤسسات، ومتثلت  )3(بإضافة  )5(الدراسة لتصبح  حمل

 .اجلزائرية حمل الدراسةواجلدول املوايل يوضح املؤسسات  وإمسنت عني الكبرية، ومؤسسة سونلغاز،

  

                                                           
1
  .96ص ، مرجع سابق، )1999 ( ،وآخرونحممد عبيدات، )  

*
  .أنظر املبحث الثاين من الفصل احلايل ملعرفة متغريات الدراسة احلالية)  

2
 ) www.state.gov 

3
 )www.sgbv.dz 

**
، واليت تعد من املؤسسات املالية، Alliance Assurance، مؤسسة 2016واليت دخلت البورصة سنة  Biopharmاملؤسسة املعنية هي، مؤسسة )  

  ومؤسسة فندق األوراسي واليت أظهر حتليل حمتوى تقريرها السنوي عدم إفصاحها بشكل كلي عن معلوما�ا البيئيةـ



 للدراسة التطبيقيةاإلجراءات المنهجية  : الرابعالفصل  

 
170 

  المؤسسات الجزائرية محل الدراسة): 6(جدول رقم 

  الموقع االلكتروني  المؤسسة

  www.saidalgroup.dz صيدال

  www.rouiba.com.dz  رويبة

  www. sonatrach.dz  سوناطراك

  www.sonelgaz.dz  سونلغاز

 www.scaek.dz  إمسنت عني الكبرية

  من خالل مواقع الشركات االقتصادية من إعداد الباحث: المصدر

  :تتمثل يف وإمسنت عني الكبرية سونطراك وسونلغازلنسوقها يف  إختيارنا  ميكن أن والتربيرات اليت

اليت سيتم توظيفها  والبياناتسيؤدي إىل زيادة حجم املعطيات  املؤسسات حمل الدراسةحجم أن زيادة - 

  .يف دراسة العالقة بني املتغريات

من املؤسسات كما وتعد   **ا البيئية عالية،وحساسيته *للمساءلة العامة، أن هذه املؤسسات الثالث ختضع- 

مة حجم املوارد وخضوعها للمساءلة العا ***والبشرية اهلائلة،الكبرية النشطة ذات االمكانيات املالية واملادية 

  . ئة وا�تمع الذي تعمل فيهيت ينتظر منها حتمل مسؤوليا�ا إجتاه البيمن املؤسسات الا جيعال�ا الصناعي وقطاعه

وجود  ا السنوية قد بني لنا، كما أن تفحصنا لتقاريرهمتاحة ومتوفرة هلذه املؤسساتأن التقارير السنوية - 

  .بينها االفصاحن يسمح لنا بتتبع االختالفات يف مستوى يئي، مبا ميكن أالب لالفصاحستوى من املمارسة م

 ، إالء السابق الذي مت االعتماد عليه �دف الرفع من عدد املؤسسات حمل الدراسةامن اإلجر  وعلى الرغم

ومن هنا فقد إرتأينا القيام بإجراء . اتمشاهد )5(حيث ال يوفر سوى  املؤسسات املدروسة ظل صغريا حجمأن 

آخر والذي متثل يف متديد طول فرتة الدراسة، حيث من املعلوم أن فرتة الدراسة كلما ازدادت كلما رفع ذلك من 

يد حجم املعطيات والبيانات اليت يتم توظيفها مبا يز زيادة فطول فرتة الدراسة سينعكس يف  .صدق وواقعية النتائج

، وهي )2014(، )2013(مشلت سنوات  بسنتنيقمنا بتحديد فرتة الدراسة  لذا. التحليل العلمي من قوة ومتانة

                                                           
*
جملس معايري احملاسبة  أنصحاب املصاحل، واجلدير بالذكر أمنها مساءلة أمام قطاع عريض من  لدولة كمساهم رئيسي ووحيد جتعلفكون ملكيتها تعود إىل ا)  

ا دولة كون ان كليهمالدولية ويف معرض تعريفه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة قد استثىن كل من املؤسسات املقيدة يف البورصة واملؤسسات اليت تعود ملكيتها لل

الدولة مما يعين خضوعها للمساءلة أمام قطاع عريض من اجلمهور، جملس  إىلخيضعان للمساءلة العامة، فاألوىل رأس ماهلا مفتوح أما الثانية فملكيتها عامة تعود 

ها، يف مقابل املؤسسات املقيدة والعامة واليت أبقى معايري احملاسبة الدولية ويف معرض تعريفه أعفى املؤسسات الصغرية واملتوسطة من متطلبات املعايري الكاملة خلصوصيت

للمؤسسات العامة حىن وإن مل تكن مقيدة متاثل تلك اخلاصة باملؤسسات املقيدة وفقا ملنظور  االفصاحعلى ضرورة تطبيقها لتلك املتطلبات، هذا يعين أن متطلبات 

  .ودافعا حنو قبول دراسة مؤسسيت سونطراك وسونلغاز إىل جانب بقية املؤسسات املقيدة هذا يعد مربرا لنا. على الرغم من اختالف هيكلية رأمساهلا ا�لس
  .، ومؤسسة إمسنت عني الكبرية تعترب رائدة يف صناعة االمسنت يف اجلزائريع املنتجات الطاقوية يف اجلزائرمؤسسيت سناطراك وسونالغاز تعدان عمالقي صناعة وتوز )  **

  .خارجهاحىت ت الفروع واالستثمارات داخل اجلزائر و ار مليار دينار وعش 1150 يزيد عنألف عامل، برأمسال  160ا يقرب من م تشغل هذه املؤسسات)  ***
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مل نتمكن من العثور عليها خارج  عدد من هذه املؤسساتتقارير  ذلك أنمكن لنا التعامل معها، أفرتة  أنسب

   .إطار هذه الفرتة

 )10(الرفع من عدد املشاهدات ليصبح زيادة طول فرتة الدراسة، أدى فعليا إىل واجلدير بالذكر، أن 

. مبا ميكننا وكما ذكرنا سابقا من زيادة عدد البيانات واملعطيات لدراسة العالقة بني املتغريات، )5(بدل  مشاهدات

، ؤسسات اجلزائريةيف حالة امل االحندارتطبيق حتليل  علينا متعذرا فسيبقى ،مشاهدات )10(ومع عدد  هإال أن

 يعد مشاهدات )10(ن أ، حيث لن يتحقق االحندار معدالتلتقدير لعدد املفردات الالزمة  )Sekaran(تقدير ف

حيث يلزمنا على األقل  *،متغريات )4(واليت بلغت يف احلالة اجلزائرية  جدا بالنظر إىل عدد املتغريات قليال اعدد

ستخدام ضمن احلالة اجلزائرية إىل اأنا و وأمام هذا الوضع فقد جل. حىت يكون النموذج قابال للتقدير مفردة )40(

الالمعلمية، حيث تعد هذه األخرية مالئمة جدا لالستخدام يف حالة العينات ذات احلجم  حصائيةات االختبار اال

  .الصغري، األمر الذي يتوافق مع احلالة اجلزائرية ضمن الدراسة احلالية

ليت مت استخدامها يف مجع البيانات املتعلقة وا للمؤسسات اجلزائريةالتقارير السنوية  وقد مت احلصول على

  .التلك املؤسسات أو من خالل التقدم إىل املؤسسة نفسهقع الرمسية امبتغريات الدراسة من املو 

  

  نموذج الدراسة: المطلب الثاني

 ما تطلب منا تطوير ،البيئي االفصاحومستوى العالقة بني ممارسة احلوكمة  إختبارو  بيان �دف الدراسة إىل

منوذج يتضمن جمموعة من املتغريات التفسريية تعكس آليات حمددة حلوكمة الشركات، واملتغري التابع الذي يعكس 

مع ( .وسنعمل فيما يلي على التطرق ملتغريات هذا النموذج ومتثيله الوصفي والكمي. البيئي االفصاحمستوى 

  )األخذ بعني االعتبار خصوصية احلالة اجلزائرية

ملا كانت هذه الدراسة من النوع الكمي فإن األمر استدعى منا نموذج وطرق قياسها، متغيرات ال-1

 .وضع تعريف كمي لكل متغري من متغريات الدراسة، وفيما يلي بيان �ذه املتغريات وكيفية قياسها

ذكره سابقا  البيئي املتغري التابع ضمن الدراسة احلالية، وقياسه يتم وكما مت االفصاحيعد  :المتغير التابع-أ

من خالل قسمة، عدد العناصر اليت أفصحت عنها املؤسسة على ما يفرتض للمؤسسة أن تفصح عنه، والذي 

يتم من خالل النموذج  االفصاحن حتديد مستوى وعليه فإ. االفصاحميثل عدد مجيع البنود اليت يتضمنها مؤشر 

  .املوايل

 

                                                           
*
  .املبحث الثاين من هذا الفصل ضمن أنظر )  
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  :حيث

  .يئيالب االفصاح) مستوى(مؤشر :  

  .خبالف ذلك 0والقيمة  iعن البند  االفصاحإذا مت  1يأخذ القيمة :   

n  : عنها االفصاحعدد البنود اليت مت.  

M  : عنها االفصاحاحلد األقصى للبنود املمكن. 

 3( متغريات )8(تتمثل املتغريات املستقلة يف آليات احلوكمة وهي تشتمل على : المتغيرات المستقلة-ب

  :متمثلة يف )متغريات يف احلالة اجلزائرية

 املستقلني، ارجينياخلنسبة األعضاء  على بناءاستقاللية حيث تتحقق اإل، االدارةمجلس إستقاللية -

ي عالقات تعاقدية أو غري تعاقدية أوالذين تنحصر عالقتهم باملؤسسة يف عضويتهم مبجلس إدار�ا وليس لديهم 

عضاء أي عدد أ ،االدارةاملستقلني مبجلس بنسبة األعضاء  ا�لسإستقاللية قياس  ويتم. أو مصلحة مع املؤسسة

ثري إجيايب تأ االدارةجملس  ستقالليةومن املتوقع أن يكون إل .ا�لس املستقلني إىل إمجايل عدد أعضاء ا�لس ككل

  and Cooke( دراسة، ،القياس السابقة جند ةومن الدراسات اليت تبنت طريق .البيئي االفصاحعلى مستوى 

Hanifa ،2002(، )Gul and Leung   ،2004( ،)Lakhal ،2006( ،)Abdel-Fattah، 2008( ،

)Ben Rhouma، 2008( ،)Clemente and Labat  ،2009(، )Jose et al ،2010(، 

)Khodadadi et al ،2010( ،)Buniamin et al  ،2011( ،)Aburaya، 2012(، )Rypley et al 

 ،2012(، )Taha، 2013( ، )et al Aljanadi ،2013( ،)Amran et al  ، 2013(.   

ن يكون ميكن أ على أي أثرستخدام هذا املتغري للداللة يتعذر إ ،يف حالة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة

ة أن جمالس إدارة مجيع مؤسسات الدراسإىل ويعود السبب يف ذلك  البيئي بسببه، االفصاحقد حدث يف مستوى 

وعلى . من عدمهستقاللية لال االدارةجملس ستيفاء عضو ت ميكن لنا من خالهلا التأكد من إال توفر أي معلوما

نظرا  البيئي يف املؤسسات اجلزائرية االفصاحدراسة إمكانية تأثري هذا املتغري على مستوى عن ذلك يتم التخلي 

  .ستخدامهلتعذر إ

وعليه فقد مت قياسه من إىل عدد أعضاء ا�لس،  ارةاالديشري حجم جملس  ،االدارةحجم مجلس -

 االفصاحعلى مستوى  إجيايبثري تأ االدارةومن املتوقع أن يكون حلجم جملس  .عضاء يف ا�لسعدد األ خالل

، Lakhal ،2006(،  )Abdel-Fattah( دراسة، القياس السابقة جند، ةومن الدراسات اليت تبنت طريق .البيئي

2008( ،)Ben Rhouma، 2008(، )Jose et al ،2010( ،)Ghorbel and Driss ،2011( ،

)Buniamin et al  ،2011( ،)Aburaya ،2012( ،)Taha ،2013( ،)et al Aljanadi ،2013(، 

)Amran et al   ،2013( ،)Majeed et al   ،2015(.  
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 مت الالمعلمي،) Mann Whitney( ختبارويف معرض توظيفنا إل ،مبا يتناسب وخصوصية احلالة اجلزائرية

يف حالة فاق عدد أعضاء ا�لس ) 1(يأخذ القيمة  مسي،إعلى أنه متغري  االدارةالتعامل مع متغري حجم جملس 

يف حالة قل عدد ) 0( يف هذه احلالة بأنه جملس إدارة كبري، ويأخذ القيمة االدارةأعضاء، ويشار إىل جملس  العشرة

ومت يف هذه احلالة بأنه جملس إدارة صغري،  االدارةويشار إىل جملس ، ضاءعن العشرة أع االدارةأعضاء جملس 

 Lipton(شار إليه أالصغرية والكبرية إىل ما  االدارةاالستناد يف حتديد عدد عشر أعضاء كحد فاصل بني جمالس 

and Lorsch.(*   

ورئيس  )CEO( ألولبني منصيب املدير التنفيذي ا ال جيمع نفس الشخصعندما ، الفصل بين الدورين - 

 Duality(زدواجية الدور إ فهنا حنن أما الفصل بني الدورين، وهو نقيض )The Chairman( االدارةجملس 

role( ،ومهي يأخذ القيمة  **مبثابة متغري وهذا املتغري هو)يف حالة وجود  )1(والقيمة  يف حالة عدم الفصل، )0

ومن  .البيئي االفصاحعلى مستوى  إجيايبثري تأ بني الدورين للفصلتوقع أن يكون ومن امل ،فصل بني املنصبني

 and Cooke Hanifa ،2000( ،)and Cooke( دراسة،القياس السابقة جند،  ةالدراسات اليت تبنت طريق

Hanifa ،2002( ،)Gul and Leung   ،2004( ،)Abdel-Fattah ،2008( ،)Ben Rhouma، 

2008( ،)Clemente and Labat  ،2009( ،)Jose et al ،2010( ،)Khodadadi et al ،2010( ،

)Buniamin et al  ،2011(، )Rypley et al   ،2012( ،)Taha ،2013( ،)et al Aljanadi ،

   .دراسة حالة املؤسسات اجلزائرية يف معرضوقد مت االعتماد على نفس طريقة القياس  .)2013

إىل أعضاء اللجنة، وبعبارة أخرى عدد ستقلني تقاس بنسبة األعضاء امل لجنة المراجعة، يةستقاللإ- 

ثري إجيايب جلنة املراجعة تأ ستقالليةيكون إلومن املتوقع أن  .عضاء اللجنة املستقلني إىل إمجايل عدد أعضاء اللجنةأ

 ،)Aburaya ،2012( ،القياس السابقة جند ةومن الدراسات اليت تبنت طريق. البيئي االفصاحعلى مستوى 

)Ghabayen، 2012( ،)Taha، 2013( ،)et al Aljanadi ،2013(.  

يكون  أنللداللة على أي أثر ميكن ستخدام هذا املتغري يتعذر إ ،يف حالة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة

 اللجنة ستيفاء عضوالتأكد من إويعود السبب يف ذلك لتعذر  البيئي بسببه، االفصاحقد حدث يف مستوى 

البيئي  االفصاحوعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثري هذا املتغري على مستوى . من عدمهستقاللية لإل

  .ستخدامهاملؤسسات اجلزائرية نظرا لتعذر إ يف

هذا املتغري ومهي ففي حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة وجود لجنة المسؤولية االجتماعية والبيئية، - 

ثري تأ املتوقع أن يكون لوجود جلنة املسؤولية االجتماعية والبيئية ومن .يف حالة عدم وجودها )0(، والقيمة )1(

 Rypley et( دراسة، ،القياس السابقة جند ةومن الدراسات اليت تبنت طريق .البيئي االفصاحإجيايب على مستوى 

                                                           
*
) (Check: Martin Lipton, Jay W. Lorsch, 1992, p 67) 

**
    .خبالف ذلك )0(للداللة على وجود تلك الصفة، والقيمة  )1(، حيث يأخذ القيمة املتغري الومهي هو متغري نوعي يعرب عن صفة معينة)  
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al ،2012(، )Ienciu et al  ،2012( ،)Peters and Romi ،2012(، )Amran et al ،2013(، 

)Liao et al، 2014(.  

ن يكون ميكن أ ستخدام هذا املتغري للداللة على أي أثريتعذر إ يف حالة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة،

ويعود السبب يف ذلك لعدم وجود جلنة للمسؤولية االجتماعية  البيئي بسببه، االفصاحقد حدث يف مستوى 

ن دراسة إمكانية تأثري هذا املتغري على مستوى وعلى ذلك يتم التخلي ع. والبيئية يف مجيع املؤسسات املدروسة

  .ستخدامهاملؤسسات اجلزائرية نظرا لتعذر إ البيئي يف االفصاح

، )1(هذا املتغري ومهي ففي حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة  ،والمكافآت وجود لجنة الترشيحات-

ثري إجيايب على تأ واملكافآتشيحات الرت ومن املتوقع أن يكون لوجود جلنة  .يف حالة عدم وجودها )0(والقيمة 

، )LI LI، 2010( ،، دراسةالسابقة جندالقياس  ةطريقومن الدراسات اليت تبنت . البيئي االفصاحمستوى 

)Ienciu، 2012( ،)Stefanescu، 2012( ،)Fauzi and Locke  ،2012( ،)Puni، 2015(.  

ن يكون أهذا املتغري للداللة على أي أثر ميكن ستخدام يتعذر إ يف حالة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة،

ويعود السبب يف ذلك لعدم وجود جلنة للرتشيحات والتعويضات يف البيئي بسببه،  االفصاحقد حدث يف مستوى 

 االفصاحوعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثري هذا املتغري على مستوى . مجيع املؤسسات املدروسة

  .ستخدامهاجلزائرية نظرا لتعذر إاملؤسسات  البيئي يف

توزع ملكية املؤسسة على عدد قليل من املسامهني بدل توزعها أو تشتتها على عدد   وتعين تركز الملكية،-

املتوقع أن يكون لرتكز ومن * .أو أكثر من أسهم املؤسسة )%5(ملكية املسامهني ل قاس بنسبة وت كبري منهم،

 ،دراسةالقياس السابقة جند،  ةومن الدراسات اليت تبنت طريق .البيئي فصاحاالثري سليب على مستوى امللكية تأ

)LI LI ،2010(، )Aburaya ،2012( ،)and Chithambo  Tauringana ،2014.(  

ن يكون أستخدام هذا املتغري للداللة على أي أثر ميكن يتعذر إ يف حالة املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة،

ويعود السبب يف ذلك لعدم وجود تباينات واضحة يف تركز ملكية البيئي بسببه،  حاالفصا قد حدث يف مستوى 

طراك، سونلغاز، إمسنت عني اسون(س مال مملوك بشكل كامل للحكومة، ملؤسسات املدروسة، فهي إما ذات رأا

نة العائلة على ، أو تسود هيم)صيدال(كل رأس املال، فيها امللكية احلكومية بشكل يقرتب من   �يمنأو ، )الكبرية

 البيئي يف االفصاحوعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثري هذا املتغري على مستوى ، )الرويبة(مساهلا رأ

  .كون أن مجيع مؤسسات الدراسة ذات ملكية مركزة وبشكل عايل  .ستخدامهاملؤسسات اجلزائرية نظرا لتعذر إ

احلكومة من  ي نسبة ما متلكهألسهم املؤسسة، أ مةاحلكو تشري إىل نسبة متلك  الملكية الحكومية،- 

ومن . البيئي االفصاحثري إجيايب على مستوى توقع أن يكون للملكية احلكومية تأومن املسهم املؤسسة، جمموع أ

  .)et al Aljanadi ،2013( ،دراسةالقياس السابقة جند،  ةالدراسات اليت تبنت طريق

                                                           
*

  .%5عن املسامهني الذين تصل أو تتجاوز نسبة متلكم ألسهم املؤسسة  االفصاحجمربة على  االفصاحباملائة ألن املؤسسات الفرنسية تقوم ب %5مت استخدام عتبة  )
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مت  الالمعلمي،) Mann Whitney( ختبارية، ويف معرض توظيفنا إلمبا يتناسب وخصوصية احلالة اجلزائر  

 )%50(يف حالة فاق متلك احلكومة ) 1(يأخذ القيمة مسي، امللكية احلكومية على أنه متغري إالتعامل مع متغري 

 and( يف حالة العكس، ومن الدراسات اليت إعتمدت طريقة القياس السابقة جند) 0(من أسهم املؤسسة والقيمة 

Zhao Xiao ،2011( ،)Mertzanis ،2017.(  

قة خترج عن نطاق العال لكنهاالبيئي،  االفصاحوهي متغريات مرتبطة مبستوى  :المتغيرات الضابطة-ج

ها باألساس، ولكن مت إضافتها لضبط العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري إختبار اليت تستهدف الدراسة احلالية 

البيئي يتم إضافتها إىل منوذج الدراسة من أجل ختفيض  االفصاحهي جمموعة من حمددات وبعبارة أخرى  .التابع

   .املتغري التابع واملستقل بصور�ا األقرب للواقعاخلطأ العشوائي يف النموذج �دف بيان العالقة بني 

غريات الضابطة، للمت اات املستخدمة ال تتطلب منا توظيفختبار تعلق باحلالة اجلزائرية، فطبيعة االي فيما

حيث ميكن االستغناء عنها واالكتفاء بدراسة األثر احملتمل آلليات احلوكمة دون احلاجة إىل متغريات أخرى لضبط 

ة اخلاصة باحلالة وهذا يف مسعى منا إلثراء نتائج الدراس) حجم املؤسسة(أبقينا على دراسة متغري غري أننا . العالقة

البيئي يف املؤسسات  االفصاححمتمل ميكن أن يشكله هذا املتغري على ممارسات  طالع على أي أثراجلزائرية، واال

   .اجلزائرية حمل الدراسة

أن توقع ويتم قياسه من خالل اللوغاريتم الطبيعي إلمجايل أصول املؤسسة، ومن امل حجم المؤسسة،-

ليت تبنت طريقة القياس السابقة ومن الدراسات ا .البيئي االفصاحثري إجيايب على مستوى يكون حلجم املؤسسة تأ

، Gul and Leung  ،2004( ،)Clemente and Labat، 2009(، )et al Cormier( جند، دراسة،

2010( ،)Depoers، 2010( ،)Rouf Abdur، 2011( ،) et al Ariza ،2012(.   

مت  المعلمي،ال) Mann Whitney( ختبارمبا يتناسب وخصوصية احلالة اجلزائرية، ويف معرض توظيفنا إل

يف حالة فاق جمموع أصول املؤسسة ) 1(يأخذ القيمة مسي، تغري حجم املؤسسة على أنه متغري إالتعامل مع م

يف ) 0(القيمة يأخذ و  ،مؤسسة كبرية ايشار إىل املؤسسة يف هذه احلالة بأ�و  ،صول مؤسسات الدراسةأمتوسط 

صغرية احلجم، وقد مت االعتماد على هذه الطريقة  مؤسسةؤسسة يف هذه احلالة بأ�ا يشار إىل املو  ،حالة العكس

يف القياس للتمييز بني املؤسسات من حيث احلجم حبيث يكون متوسط أصول املؤسسات املدروسة هو معيار 

  .التمايز

 يأخد القيمةاط املؤسسة إىل قطاع حساس بيئيا نتماء نشإهذا املتغري ومهي ففي حالة  القطاع الصناعي،

  ، )and Taylor Ho ،2007(ة، ـوهذا التوصيف مستمد من دراس .عدم االنتماءصفر يف حالة  ، والقيمة1

)et al Lim ،2007( ،)and Vazquez Arcay ،2007( ،)Aburaya ،2012 .( ونستدل ضمن

ريكية يئة األماهل الدراسة احلالية على كون املؤسسة تنتمي إىل قطاع حساس بيئيا من عدمه، بالقطاعات اليت أورد�ا
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، Oxibar(وأيضا القطاعات الصناعية اليت أورد�ا دراسة  *يف معايريها القياسية التشغيلة، للمشروعات الصغرية

  .البيئي االفصاحثري إجيايب على مستوى أت للقطاع الصناعين يكون أتوقع ومن امل). 2003

على أي أثر ميكن أن يكون داللة ستخدام هذا املتغري للات اجلزائرية حمل الدراسة يتعذر إيف حالة املؤسس

ن مجيع املؤسسات حمل الدراسة من نوع أويعود السبب يف ذلك إىل البيئي بسببه،  االفصاحقد حدث يف مستوى 

القطاعات ذات  لتعريفوهذا وفقا  التأثري البيئي القوي حيث تعد ذات حساسية بيئية عالية، تاملؤسسات ذا

وعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثري هذا املتغري على . اسة احلاليةواملعتمد من الدر احلساسية البيئية 

  .ستخدامهإالبيئي يف املؤسسات اجلزائرية نظرا لتعذر  االفصاحمستوى 

، تشكل لنا متغريات الدراسة والعالقة فيما بينها منوذج الدراسة التمثيل الوصفي لنموذح الدراسة- 2

 .متثيال وصفيا هلذا النموذج ،)6(، )5(رقم  ني، والشكل)8(، )7(رقم  نيليعطينا كل من اجلدو و احلالية، 

  )حالة المؤسسات الفرنسية(يتضمن وصفا ملخصا لمتغيرات الدراسة : )7( جدول رقم

  العالقة المتوقعة  القياس  رمز المتغير  اسم المتغير

  المتغير التابع

  +  عنه االفصاحا يفرتض عدد العناصر املصفح عنها على م EnvDs  البيئي االفصاح

  المتغيرات المستقلة

  +  عدد اعضاء املستقلني إىل إمجايل عدد أعضاء ا�لس ككل  Bind  ا�لس إستقاللية 

  +  عدد أعضاء ا�لس  Bsize  حجم ا�لس

يف حالة وجود فصل بني املنصبني، والقيمة  )1(يأخذ القيمة  CeoSep  الفصل بني الدورين

  فصليف حالة عدم ال )0(

+  

  +  عدد اعضاء اللجنة املستقلني إىل إمجايل عدد أعضاء اللجنة IndAdcom  جلنة التدقيق إستقاللية 

وجود جلنة املسؤولية 

  االجتماعية والبيئية

SEnvCom  يف حالة  )0(، والقيمة )1(يف حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة

  .عدم وجودها

+  

وجود جلنة الرتشيحات 

  والتعويضات

NRCom يف حالة  )0(، والقيمة )1( حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة يف

  .عدم وجودها

+  

أو أكثر من أسهم  )%5(نسبة عدد املسامهني الذين ميتلكون  Cown  تركز امللكية

  املؤسسة إىل إمجايل املسامهني

-  

  +  نسبة متلك احلكومة السهم املؤسسة Gown  امللكية احلكومية

  المتغيرات الضابطة

  +  اللوغاريتم الطبيعي إلمجايل أصول املؤسسة Fsize  ملؤسسةحجم ا

                                                           
*
 ) (Check: SBA SOP 50 10 5 (D) NAICS Codes of environmentally sensitive industries, Avalaible on: 

www.sba.gov). 
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شاط املؤسسة إىل قطاع حساس إذا انتمى ن )1(يأخد القيمة  IND  القطاع الصناعي

  .يف حالة عدم االنتماء )0(والقيمة بيئيا، 

+  

  من إعداد الباحث : المصدر

  )سات الجزائريةحالة المؤس(يتضمن وصفا ملخصا لمتغيرات الدراسة ): 8(جدول رقم 

  العالقة المتوقعة  القياس  رمز المتغير  اسم المتغير    

  المتغير التابع

  +  عنه االفصاحعدد العناصر املصفح عنها على ما يفرتض  EnvDs  البيئي االفصاح

  المتغيرات المستقلة

يف حالة فاق عدد أعضاء ا�لس العشرة أعضاء ) 1(يأخذ القيمة  Bsize  حجم ا�لس

  .يف حالة العكس) 0(يمة والق

+  

 )0(يف حالة وجود فصل بني املنصبني، والقيمة  )1(يأخذ القيمة  CeoSep  الفصل بني الدورين

  يف حالة عدم الفصل

+  

من أسهم  )%50(يف حالة فاق متلك احلكومة ) 1(يأخذ القيمة  GOwn  امللكية احلكومية

  يف حالة العكس) 0(املؤسسة والقيمة 

+  

يف حالة فاق جمموع أصول املؤسسة متوسط ) 1(يأخذ القيمة  Fsize  حجم املؤسسة

  يف حالة العكس) 0(اصول مؤسسات الدراسة والقيمة 

+  

  من إعداد الباحث : المصدر
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  )حالة المؤسسات الفرنسية( نموذج الدراسةل التمثيل الوصفي: )5( شكل رقم           

  

          

  

  

  

  

  

  

                                                      

  

  من إعداد الباحث: المصدر                                                                                        

  

  

  

                                                                                                     

  

  

  )الجزائريةحالة المؤسسات (التمثيل الوصفي لنموذج الدراسة ): 6(شكل رقم          

          

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  

 البيئي االفصاح

 المتغيرات المستقلة

 المتغير التابع

 المتغيرات الضابطة

  استقاللية المجلس

  االدارةحجم مجلس 

  الملكية الحكومية

  تركز الملكية

  الفصل بين الدورين

  استقاللية لجنة المراجعة

وجود لجنة المسؤولية االجتماعية 

  وجود لجنة الترشيحات والمكافآت

  القطاع الصناعي

  حجم المؤسسة

  

 البيئي االفصاح

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

  االدارةحجم مجلس 

  الملكية الحكومية

  الفصل بين الدورين

  حجم المؤسسة
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متثيل منوذج  أمكنعلى ضوء التمثيل الوصفي ملتغريات الدراسة، التمثيل الكمي لنموذج الدراسة، -5

أو ، ويشار إىل هذه املعادلة مبعادلة بني متغريات الدراسة العالقة عادلة رياضية متثل لنا كميام صورةيف الدراسة 

البيئي دالة يف متغريات احلوكمة واملتغريات الضابطة  االفصاحساس أن أ، والذي متت صياغته على االحندارمنوذج 

  :من خالل العالقة التالية

  )المتغيرات الضابطة+ مة متغيرات الحوك(د = البيئي االفصاحمستوى 

  

  :الصيغة التالية يأخذ االحنداروذج بناءا على ما سبق فإن من

 

  :حيث

  .تمثل الجزء الثابت في النموذج والغير مرتبط بممارسة الحوكمة:        

لمراد تقدير لكل متغير من المتغيرات المستقلة، وهي تمثل المعامالت ا االنحدارمعامالت :  

  قيمتها 

  .العالقة بين متغيرات النموذج ختبارإل                              

  ، وهي تمثل المعامالت المراد تقدير لكل متغير من المتغيرات الضابطة االنحدارمعامالت :     

  .العالقة بين متغيرات النموذج ختبارقيمتها إل             

  .تمثل الخطأ العشوائي:                 

وحىت نتمكن من وباختصار فالنموذج ميكننا من تقدير العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة، 

املستخدمة يف  حصائيةه على عينة الدراسة، فإن األمر تطلب منا حتديد األساليب اإلإختبار ستخدام النموذج و إ

  .حتليل البيانات

ميكن تطبيق ن أياإلشارة إىل أن التمثيل الكمي للنموذج مقتصر فقط على حالة املؤسسات الفرنسية، جتدر 

أخرى مبا يتناسب وعدد مفردات  إحصائيةات إختبار احلالة اجلزائرية تطلبت منا إستخدام . املتعدد االحندارحتليل 

  .احلصول عليها أمكنالدراسة اليت 
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  في تحليل البيانات صائية المستخدمةاإلحاألساليب : المطلب الثالث

إصدار ) SPSS(املناسبة لتحليل البيانات باستخدام الربنامج االحصائي  حصائيةستخدام األساليب اإلمت ا

، وهذا الربنامج يعد من أشهر برامج التحليل االحصائي اليت تستخدم يف ميدان العلوم االجتماعية )21(رقم 

ختيار األساليب املالئمة يف التحليل إختيار تلك احملاسبية، وقد راعينا يف إدبيات خصوصا تلك املتعلقة باأل

  .نوعية البيانات املراد حتليلهاتتوافق و األساليب اليت 

  :لوالت عن عينة الدراسة، متمثلة يفللحصول على مد الوصفية حصائيةاإل األساليب ستخداممت ا- 1

حاصل قسمة جمموع قيم املشاهدات وهو  زية وأشهرها،مقاييس النزعة املرك أحد هوالمتوسط الحسابي، - 

  .على عددها

عن وسطها  قيم املشاهداتيقيس لنا مدى تشتت  هو من مقاييس التشتت، االنحراف المعياري،- 

  .حنراف كل قيمة عن املتوسط للمجموعة اليت تنتمي إليها مث يتم مجع االحنرافات، حيث يقوم على تربيع إاحلسايب

  .ضمن جمموعة من القيمهي الوزن النسيب لقيمة ما، ية، النسبة المئو - 

  :كل منستخدام  مت ا ،فرضيات الدراسة إختبارمن بغرض التمكن و  حالة المؤسسات الفرنسية،يف - 2

بني  إرتباطالذي استخدم ملعرفة مدى وجود عالقات  ،)Correlation analysis( االرتباطتحليل - 

 إرتباطمعامل  للقيام �ذا التحليل مت إستخدام،و . االرتباطوقياس معنوية هذا  املتغريات املفسرة واملتغري التابع

)Pearson( المعلمي.  

الذي استخدم لتقدير  ،)Multiple Regression Analysis(الخطي المتعدد  االنحدارتحليل - 

ملتوقعة بني املتغريات املفسرة جتاه العالقة اض تقدير املتغري التابع، ومعرفة إمعامالت املتغريات املفسرة جمتمعة بغر 

 Ordinary Least( العاديةطريقة المربعات الصغرى وللقيام �ذا التحليل مت إستخدام، . واملتغري التابع

Squares(. تقدير معلمات  بشكل سليم يفستخدامها إ ميكنالطريقة جمموعة من الشروط حىت  وهلذه

  :يف متمثلةات ختبار موعة أخرى من االاألمر الذي تطلب ضرورة اللجوء إىل جمالنموذج، 

  .ستبعادها إن وجدتالقيم املتطرفة أو الشاذة بغرض إ ، للتعرف على)Mahalanobis( إختبار- 

للتأكد من أن البواقي تتبع  ،)Shapiro-Wilk( إختبارو  ،)Kolmogrov-Smirnov(، إختبار- 

  .التوزيع الطبيعي

د من خلو النموذج املتغريات املفسرة، والتأك إستقاللية للتأكد من  مدى  ،)Pearson( إرتباطمعامل  - 

  .من مشكلة اإلزدواج اخلطي
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حتساب معامل التباين املسموح إ الذي يقوم على ،)Collinearity Diagnostics(مقياس  - 

)Tolerance ( لكل متغري من املتغريات املفسرة، ومن مث إجياد معامل تضخم التباين)Variance inflation 

factor (اخلطي املتعدد  االرتباط، وهذا للتأكد من عدم وجود مشكلة لكل متغري)Multicollinearity.(  

الذايت بني البواقي  االرتباطللتأكد من عدم وجود مشكلة  ،)Durbin Watson test( إختبار - 

  ).Autocorrelation) (األخطاء العشوائية(

يف التأكد من خلو النموذج  ستخدماإواللذان ) Koenker( إختبار، و )Breusch-Pagan( إختبار- 

  .من مشكلة عدم ثبات التباين

  .، والذي يسمح لنا بالوقوف على معنوية النموذجلحسن مطابقة النموذج )F( إختبار- 

، والذي يسمح لنا باحلكم على القدرة التفسريية )Adujsted R Sqaure( معامل التحديد المعدل - 

  .لنموذج الدراسة

  :ستخدام كل من، مت إفرضيات الدراسة إختبارمن وبغرض التمكن  المؤسسات الجزائرية، حالةيف - 3

بني  إرتباطستخدم ملعرفة مدى وجود عالقات الذي ا ،)Correlation analysis( االرتباطتحليل - 

 إرتباطمعامل ،  وللقيام �ذا التحليل مت إستخدام. االرتباطاملتغريات املفسرة واملتغري التابع وقياس معنوية هذا 

)Spearman(، الالمعلمي.  

وهذا  حصائية بني عينتني مستقلتني،الفروق اإل إختبار، حيث مت اللجوء إىل حصائيةالفروق اإل إختبار- 

قياس معنوية لتحقيق ذلك، من خالل ، الذي استخدم الالمعلمي) Mann-Whitney( إختبارباستخدام 

  .ني عن بعضهما البعضالفروق بني املتوسطات �موعتني مستقلت
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  خالصة الفصل

  

اإلطار املنهجي التطرق إىل  حيث مت  اإلجراءات المنهجية للدراسة التطبيقيةتناولنا يف هذا الفصل 

حمل  البيئي للمؤسسات االفصاحبينا األسلوب الذي اعتمدته الدراسة يف قياس مستوى  حيث للدراسة التطبيقية،

أسلوب حتليل احملتوى، حيث يسمح هذا األسلوب بتحليل حمتوى التقارير السنوية من  الدراسة، والذي متثل يف

يف األخري  مبا يسمحكميا ضمن فئات حمددة مسبقا وبطريقة منظمة وقابلة للتكرار،   للمحتوى خالل تصنيفه

  .البيئي لتلك املؤسسات االفصاحالوقوف على مستوى ب

وعينة الدراسة، تركيبة جمتمع  ، مبا فيهاللدراسة التطبيقية العملياإلطار  شرح  إىلكما خصص اجلزء الثاين 

مؤسسات، كما مت  )5(يف مؤسسة، واجلزائرية  )102( يفتعلق حبالة املؤسسات الفرنسية واليت متثلت فيما 

 اليت مت حصائيةاإل والربامج األساليب تبيانيضا مت ، وألكل حالة من حاليت الدراسةستعراض منوذج الدراسة إ

  .ستخدامها يف حتليل البياناتإ

  

  

 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  فصل اخلامسال

  ٕاخ�بار ٔ��ر ممارسة احلومكة �ىل �فصاح الب�يئ
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  تمهيد

  

فصاح املؤسسات عن قضاياها البيئية، األمر ثر ممارسة احلوكمة على إ، دراسة أ�دف الدراسة احلالية إىل

والتغريات يف  يف مؤسسات الدراسة آليات احلوكمة عيلللعالقة اليت ميكن أن تربط بني تف اإختبار الذي يتطلب 

  :شتمل الفصل احلايل علىولتحقيق هذا الغرض فقد ا. فصاحهاإمستويات 

  

  البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على  إختبار: المبحث األول

  ات الجزائريةالبيئي للمؤسس االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على  إختبار: المبحث الثاني

  الدراسة لحالتيات ختبار االمناقشة نتائج : المبحث الثالث
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  البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على  إختبار: المبحث األول

  

مقيدة ببورصة مؤسسة فرنسية  )102(، والصادرة عن )2015(باالعتماد على التقارير السنوية لسنة 

البيئي هلذه املؤسسات،  االفصاحغريات الدراسة، مبا مكننا من حتليل ممارسات احلوكمة وممارسة  تقدير متباريس، مت

 .املتعدد االحنداروحتليل  االرتباطالعالقة املفرتضة بني املمارستني، من خالل حتليل  إختبارومن مث 

  

  التحليل الوصفي  :المطلب األول

  التحليل الوصفي للمتغير التابع-1

  )حالة المؤسسات الفرنسية( االحصاءات الوصفية لمتغير الدراسة التابع ):9(جدول رقم 

عدد   االفصاحفئات 

  المؤسسات

اإلنحراف   المتوسط  الحد االعلى  الحد األدنى

  المعياري

  0.1873  0.3903  0.8041  0.0103  102  جميع بنود المؤشر 

  0.2441  0.5088  1  0  102  هيكل الحوكمة ونظم االدارة

  0.2273  0.4321  0.9167  0  102  المصداقية

  0.1916  0.3361  0.7857  0  102  مؤشرات األداء البيئي

  0.1695  0.2464  0.8571  0  102  النفقات البيئية

  0.2387  0.4595  0.8750  0  102  رؤية وإستراتيجية المؤسسة

  0.2271  0.5588  1  0  102  الصورة البيئية

  0.2176  0.3235  0.80  0  102  المبادرات البيئية

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر

كحد ( )%1.03(بني  ، ترواحمجيع معلوما�ا البيئيةفصاح املؤسسات حمل الدراسة عن إتظهر النتائج أن 

، واحنراف معياري قدر ب )%38.03( وسط إفصاح عام بلغ، ومبت)كحد أعلى( )%80.41(، و)أدىن

 االفصاحن نتائج حدود أإذا ما قورن مبا هو مطلوب، كما  يعد ضعيفا االفصاحتوى من وهذا املس .)18.73%(

 األمر الذي. ل الدراسةللمؤسسات حم االفصاحواالحنراف املعياري تؤشران على وجود تباين معترب يف درجات 

 )%6.9( ، ف))10(دول رقم اجل(على مؤسسات الدراسة  االفصاح ثر وضوح توزع مستوياتأكيؤكده وبشكل 

، )%39(و )%10(منها بني  )%46( فصاحإصر ، فيما احن)%10(فصاحها إمن املؤسسات مل يتعدى مستوى 
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 )%80(،  فيما مل تتعدى أي مؤسسة من املؤسسات املدروسة عتبة )%79(و  )%40(منها بني   )%47.1(و

 .الكلي االفصاحمن مستوى 

  االفصاحالمدروسة طبقا لمستوى  فرنسيةال المؤسساتتوزع ): 10(جدول رقم                

 نسبة المؤسسات عدد المؤسسات االفصاحمستوى 

 % 6.9 7 %10أقل من 

 % 46 47 %39إلى  %10من 

 % 47.1 48 %79إلى %   40من 

 % 0 0 %100إلى %  80من 

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات : المصدر       

7%

46%

47%

0%

توزع مستويات االفصاح عن املعلومات البيئية  عىل املؤسسات ): 7(شكل رقم 
الفرنسية محل الدراسة 

>10

10--39

40--79

80--100

  

للمؤسسة  الصورة البيئيةتظهر النتائج أن املعلومات اليت تفيد يف توضيح وباالنتقال إىل مستوى الفئات، 

بهيكل علومات اليت تتعلق امل، تليها )%55.88(تأيت يف املرتبة األوىل حيث حتوز على أكرب متوسط إفصاح 

 رؤية واستراتيجية المؤسسةوضيح ، مث املعلومات اليت تفيد يف ت)%50.88( االدارةالحوكمة ونظم 

مث املعلومات املتعلقة ، )%43.21( المصداقية البيئية للمؤسسة، مث املعلومات اليت توضح )45.95%(

 االفصاح، ويأيت )%32.35( بالمبادرات البيئية، مث املعلومات اليت تتعلق )%33.61( بمؤشرات األداء البيئي

  ).%24.64(قل متوسط أيف األخري وذلك ب يةبالنفقات البيئعن املعلومات املتعلقة 

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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الصورة البيئية

هيكل الحوكمة ونظم اإلدارة

رؤية واسرتاتيجية املؤسسة

املصداقية البيئية

مؤرشات األداء البيئي

املبادرات البيئية

النفقات البيئية

ترتيب الفئات املفصح عنها من قبل املؤسسات الفرنسية: 8شكل رقم 

 

يف توصيل  االسرتاتيجية اليت تتبعها املؤسسات الفرنسية حمل الدراسةالنتائج أعاله تعطينا تصورا عن 

على معلوما�ا البيئية، ومنه خماطبة أصحاب املصاحل فيها، حيث يظهر أن املؤسسات تعتمد بالدرجة األوىل 

البيئية لديها، وبدرجة  االدارة�يكل احلوكمة ونظم وتلك اليت تتعلق املعلومات اليت تفيد يف توضيح صور�ا البيئية، 

الرؤية واالسرتاتيجية البيئية للمؤسسة، مقابل الضعف املسجل يف اللجوء املعلومات اليت تفيد يف توضيح  أقل

  .ذي تبذله املؤسسة حنو قضاياها البيئيةللنفقات البيئية واليت تعكس اجلهد املايل ال

 أكثر من مؤسسة فصاح دنيا معدومة من قبلمجيع الفئات قد سجلت نسب إ كما تشري النتائج إىل أن

 اتقل من املؤسسن طرف مؤسسة على األفصاح تام مإإىل النتائج  تشري يف املقابل، و من املؤسسات حمل الدراسة

هذه النتائج بدورها . ، والصورة البيئيةاالدارةهيكل احلوكمة ونظم فئيت،  لكل من )%100(حمل الدراسة وبنسبة 

  للمؤسسات حمل الدراسة االفصاحمستويات ومنه تعكس تباينا معتربا بني ممارسات 

 .املواليةول اوضحه اجلدفنجد ما ت على مستوى البنود، االفصاححول مستويات أما 

  من قبل المؤسسات الفرنسية االدارةكل الحوكمة ونظم عن بنود هي االفصاحدرجات  ):11(جدول رقم 

A   عدد   االدارةهيكل الحوكمة ونظم

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  90  92  سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي: نبذة عن املؤسسة  1

  33  34  املسؤولية عن األداء البيئي ضمن هيكل احلوكمة للمؤسسة   2

اهليكل، املسؤوليات، املمارسات واإلجراءات لتحديد وتنفيذ : لبيئيةا االدارةنظام   3

  السياسات البيئية

57  56  

  12  12  االدارةأو جلنة للقضايا العامة يف جملس /وجود جلنة بيئية و  4

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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  85  87  أو العمالء خبصوص املمارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على املوردين و  5

  76  78  لصلةحتديد أصحاب املصاحل ذوي ا  6

  40  41  التواصل مع أصحاب املصاحل  7

  37  38  إشراك أصحاب املصاحل يف وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

  65  66  على مستوى املؤسسة) ISO14001و أ  EMAS(تطبيق املعايري الدولية   9

  17  17  حوافز املديرين التنفيذيني املرتبطة باألداء البيئي  10

  )SPSS(لباحث باالعتماد على مخرجات برنامج من إعداد ا: المصدر

يكل احلوكمة ونظم � اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة علوماتهم املأتظهر النتائج أن 

من املؤسسات  )%90(والذي قامت  )سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي( تتمثل يفالبيئية،  االدارة

املعلومات املتعلقة (ؤسسات يف هذه الفئة، تليه من املإفصاح  درجةه وهو ما ميثل أعلى عن صاحاالفحمل الدراسة ب

صحاب املصاحل ذوي حتديد أ(، و)أو العمالء خبصوص املمارسات البيئية/بوجود شروط تنطبق على املوردين و

حوافز املديرين (عن  االفصاح، فيما مل تتخطى درجة )%76(، )%85( فصاح وصلت إىلإ اتبدرج ،)الصلة

، )%17(، عتبة )االدارةأو جلنة للقضايا العامة يف جملس /وجود جلنة بيئية و(و، )التنفيذيني املرتبطة باألداء البيئي

  .على التوايل )12%(

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود المصداقية االفصاحدرجات  ):12(جدول رقم 

B  عدد   المصداقية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  58  59  النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

  28  29  تبين إرشادات مبادرة اإلبالغ الدولية  12

  77  79  الذي اختارته املؤسسة) املطابقة(ذكر خيار   13

التأكيد خبصوص املعلومات املفصح عنها يف التقرير أو على /التحقق املستقل  14

  شبكة االنرتنت

91  89  

  19  19  املستقل التدقيق البيئي  15

  31  32  شهادات للربامج البيئية من وكاالت مستقلة  16

  14  14  شهادة للمنتج مرتبطة بأثره االجيايب على البيئة  17

  24  24  أو تضمني مؤشر التنمية املستدامة/مكافآت خارجية لألداء البيئي و  18

  07  07  البيئي االفصاحإشراك أصحاب املصاحل يف عملية   19

  ADEME 68  67(ة املصادق عليها من قبل ختياريركة يف املبادرات البيئية اإلاملشا  20
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FRANCE( أو من قبل منظمات وطنية معرتف �ا أو من قبل وزارة البيئة  

املشاركة يف مجعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني   21

  املمارسات البيئية 

72  71  

  34  35  بيئية أخرى من أجل حتسني املمارسات البيئيةاملشاركة يف منظمات ومجعيات   22

  )SPSS(المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

ل البيئية، تتمث باملصداقيةهم املعلومات اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة أتظهر النتائج أن 

عنه وهو ما ميثل أعلى نسبة  االفصاحلدراسة بمن املؤسسات حمل ا )%89(والذي قامت  )التحقق املستقل(يف 

املشاركة يف (بندي،  ، و)ختارته املؤسسةالذي ا) املطابقة(خيار (ليه ياح للمؤسسات يف هذه الفئة، إفص

املؤسسات حمل  على التوايل من )%67( ،)%71( ،)%77(فصاح إبدرجة  ،)اجلمعيات واملبادرات البيئية

إشراك أصحاب املصاحل (، )شهادة للمنتج مرتبطة بأثره االجيايب على البيئة( ة، فيما حصل كل من بندي،الدراس

من املؤسسات حمل الدراسة على ، )%7( ،)%14(ب  الدنيا االفصاحعلى درجة ، )البيئي االفصاحيف عملية 

  .التوايل

  رنسيةمن قبل المؤسسات الف )IPE(عن بنود مؤشرات األداء البيئي  االفصاحدرجات  ):13(جدول رقم 

C  مؤشرات األداء البيئيIPE   عدد

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  40  41  العدد اإلمجايل للمواقع/) ISO 14001(عدد املواقع احلاصلة على شهادة   23

  38  39  يف اإلنتاج والتعبئة) متجددة وغري متجددة(وزن وحجم املواد املستخدمة : املواد  24

  13  13  )بالطن(التعبئة املستخدمة  احلجم اإلمجايل من مواد: املواد  25

  25  25  النسبة املئوية للمواد املستخدمة يف االنتاج من املواد املدخلة املعاد تدويرها : املواد  26

  82  84  )إخل..الكهرباء، التدفئة، التربيد، البخار(إمجايل الطاقة املستهلكة : الطاقة  27

  82  84  باين بالكيلو واط يف الساعةإمجايل الكهرباء املستهلكة يف امل: الطاقة  28

  57  58  إمجايل استهالك الغاز يف املباين باملرت مكعب : الطاقة  29

  28  29  إمجايل استهالك الطاقات البديلة بالكيلو واط يف الساعة : الطاقة  30

  02  02  استهالك الطاقة خارج املؤسسة: الطاقة  31

  19  19  شدة الطاقة: الطاقة  32

  74  75  )صنف الطاقة(لتخفيض يف استهالك الطاقة ا: الطاقة  33

  16  16  التخفيض يف االحتياجات الطاقوية للمنتجات واخلدمات : الطاقة  34

املياه السطحية، املياه اجلوفية، مياه األمطار ا�معة، (إمجايل املياه املستهلكة : املاء  35

  ) مياه الصرف، إمدادات املياه

73  72  

  17  17  اه املستخدمة يف كمية من املنتجات املصنعةحجم املي: املاء  36

  23  23  مصادر املياه املتأثرة بشدة بسحب املياه  37
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  59  60  أو توفريها/النسبة املئوية وإمجايل حجم املياه املعاد تدويرها واستخدامها و  38

ار، املناطق مواقع التشغيل اململوكة أو املؤجرة أو املدارة يف، أو جبو : التنوع البيولوجي  39

  احملمية واملناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية

34  33  

وصف اآلثار اهلامة لألنشطة واملنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي يف : التنوع البيولوجي  40

  احملمية املناطق احملمية واملناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج املناطق
64  63  

  11  11  املناطق احملمية أو املستعادة: التنوع البيولوجي  41

إمجايل عدد األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد الدويل : التنوع البيولوجي  42

فة حلفظ الطبيعة واألنواع املدرجة على القوائم الوطنية للحفظ يف املناطق املتأثرة بالعمليات مصن

  تبعا ملستوى خطر االنقراض

03  03  

، CO2، الغازات املعنية )1نطاق(انبعاثات الغاز الدفيئة املباشرة : االنبعاثات  43

CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3، أو مجيعها  

85  83  

، )2نطاق(انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة الناجتة عن استهالك الطاقة : االنبعاثات  44

  ، أو مجيعهاCO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3ملعنية الغازات ا
53  52  

، الغازات املعنية )3نطاق(انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة أخرى : االنبعاثات  45

CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

30  29  

املقياس /الدفيئةانبعاثات الغازات (شدة انبعاثات الغازات الدفيئة : االنبعاثات  46

  )املرتي املختار حلساب النسبة؟

22  22  

  71  72  ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: االنبعاثات  47

  3  3  انبعاثات املواد املستنفذة لطبقة األوزون: االنبعاثات  48

،  )SOX(، وأكاسيد الكربيت ) NOX(أكاسيد النرتوجني : االنبعاثات  49

امللوثات العضوية الثابتة، املركبات العضوية املتطايرة، (ى واالنبعاثات اهلوائية األخر 

  )إخل....امللوثات اجلوية اخلطرية، املواد اجلسيمية

19  19  

  10  10  أمجايل صرف املياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

  63  64  يقة التخلص منهاإمجايل وزن النفايات حسب النوع وطر : النفايات السائلة والصلبة  51

  54  55  نسبة النفايات املعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

إمجايل عدد االنسكابات الكبرية وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

انسكابات الزيت، الوقود، النفايات، املواد الكيميائية، = االنسكابات املهمة(

  )أخرى

09  09  

وزن املولد املنقولة أو املستوردة أو املصدرة أو النفايات : ئلة والصلبةالنفايات السا  54

، 2من أحكام اتفاقية بازل  8، 3، 2، 1املعاجلة اليت تعترب خطرة مبوجب امللحق 

  .والنسبة املئوية للنفايات املصدرة

38  37  

املتأثرة تأثرا   هوية املسطحات املائية واملواطن املتعلقة �ا: النفايات السائلة والصلبة  55

  .كبريا بصرف املياه من قبل املؤسسة وجريا�ا

7  7  

  35  36  مدى ختفيف اآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات: املنتجات واخلدمات  56

  7  7  النسبة املئوية العوائد من املنتجات ذات العالمة البيئية   57



 إختبار أثر ممارسة الحوكمة على االفصاح البيئي: الفصل الخامس

 

191 

  19  19  ة السابقةمعدل التحسن يف الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسن  58

النسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد تغليفها، املعاد تدويرها أو املعاد استخدامها   59

  مصنفة حسب الفئة

6  6  

بالرفع من الكفاءة البيئية ألنشطة العمالء، ) 1(النسبة املئوية للمنتجات واخلدمات اليت تسمح   60

التخفيض من التأثري على التغري املناخي، ) 3(تطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة، ) 2(

  ) 5(حتسني الكفاءة الطاقوية، ) 4(انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تدهور املوارد، 

10  10  

اآلثار البيئية اهلامة على نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى الالزمة لعمليات   61

  املؤسسة وعمليات نقل العمال

48  47  

النسبة املئوية للموردين اجلدد الذين مت تدقيقهم باستخدام : ئي للموردينالتقييم البي  62

  املعايري البيئية

34  33  

اآلثار البيئية السلبية الفعلية واحملتملة يف سلسلة اإلمداد : التقييم البيئي للموردين  63

  واإلجراءات املتخذة

32  31  

قدمت واليت مت التعامل معها عدد الشكاوى البيئية اليت : آليات الشكاوى البيئية  64

  واليت متت تسويتها من خالل آليات الشكاوى الرمسية

11  11  

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ؤشرات األداء البيئي مبهم املعلومات اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة أتظهر النتائج أن 

)IPE( تتمثل يف ،)االفصاحمن املؤسسات حمل الدراسة ب )%83(والذي قامت  )نبعاثات الغاز الدفيئة املباشرةإ 

، )الكهرباء املستهلكة(، )إمجايل الطاقة(ليه ية إفصاح للمؤسسات يف هذه الفئة، عنه وهو ما ميثل أعلى نسب

، )%82( ،)%82(ح فصا إ، بدرجات )إمجايل املياه املستهلكة(يضا أ، و )ستهالك الطاقةإيف  التخفيض(و

ستهالك الطاقة خارج إ(كل من بنود،   حصلتفيما  .على التوايل من املؤسسات حمل الدراسة ،)72%(، )74%(

نبعاثات إ(، )إمجايل عدد األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة(، )املؤسسة

من املؤسسات حمل ، )%3(، )%3(، )%2(ب الدنيا  االفصاحدرجة ، على )املواد املستنفذة لطبقة األوزون

  .الدراسة على التوايل

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود النفقات البيئية االفصاحدرجات  ):14(جدول رقم 

D عدد   النفقات البيئية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  91  93  تلوث خمصصات املخاطر البيئية وإزالة ال: املطلوبات البيئية  65

  05  05  الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة  66

أو االبتكارات لتحسني /املبالغ املنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

  أو األداء البيئي/الكفاءة و

12  12  

بالعمليات نفقات االستغالل املرتبطة : مبالغ النفقات املتعلقة بالقضايا البيئية  68

  واملعاجلة

39  38  
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مبلغ االستثمار يف البحوث املتعلقة باملواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط   69

  املؤسسة

13  13  

نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغري   70

  املناخي كنسبة مئوية من رقم األعمال 

05  05  

للغرامات الكبرية وإمجايل عدد العقوبات غري النقدية  القيمة النقدية: االمتثال  71

  نظري عدم االمتثال للوائح والقوانني البيئية

09  09  

  

ل ، تتمثبالنفقات البيئيةهم املعلومات اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة أتظهر النتائج أن 

ا ميثل أعلى نسبة إفصاح مبعنه  االفصاحالدراسة ب من املؤسسات حمل )%91(قامت  حيث )املطلوبات البيئية(يف 

وعلى العموم فقد كانت نسبة إفصاح املؤسسات عن بنود هذه الفئة ضعيفة جدا إذا للمؤسسات يف هذه الفئة، 

 )املطلوبات البيئية(والذي يلي بند  )نفقات االستغالل(عن بند  االفصاحما قورنت بالفئات األخرى، فمثال نسبة 

فيما مل تتخطى درجة ، عنها ضمن هذه الفئة االفصاحهم معلومة يتم ، وهذا البند يعد ثاين أ)%38( مل تتجاوز

بحث والتطوير فيما يتعلق نفقات ال(، )الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة(عن،  االفصاح

  همالكل من، )%5(، عتبة )ستخدام الطاقة، ومكافحة التغري املناخيبكفاءة إ

  مؤسسات الفرنسيةالمن قبل  عن بنود رؤية وإستراتيجية المؤسسة االفصاحدرجات  ):15(جدول رقم 

E عدد   ستراتيجية المؤسسةرؤية وإ

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  90  92  بيان املشاريع البيئية املنجزة أو قيد االجناز  72

  08  08  أو أصحاب املصاحل/وجه للمسامهني وبيان املدير التنفيذي عن األداء البيئي يف اخلطاب امل  73

  85  87  بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم واملبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

تقدمي وصف لآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية على املستوى البيئي، خصوصا   75

  على أصحاب املصلحة والوضعية املالية للمؤسسة

45  44  

  21  21  الرمسية املتعلقة باملخاطر واألداء البيئي  ةاالدار بيان نظم   76

  61  62  بيان أن املؤسسة تقوم مبراجعات وتقييمات ألدائها البيئي  77

  24  24  بيان أهداف قابلة للقياس ذات عالقة باألداء البيئي املستقبلي  78

  35  36  أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/بيان يتعلق بابتكارات و  79

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

سرتاتيجية برؤية وإهم املعلومات اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة أتظهر النتائج أن 

عنه وهو  االفصاحمن املؤسسات حمل الدراسة ب )%90(والذي قامت  )املشاريع البيئية(، تتمثل يف املؤسسة البيئية

قيام املؤسسة (و ،)السياسة البيئية للمؤسسة(أعلى نسبة إفصاح للمؤسسات يف هذه الفئة، تليه ما ميثل 

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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يف  .على التوايل من املؤسسات حمل الدراسة ،)%61(، )%85(فصاح إبدرجات  ، وهذا)باملراجعات البيئية

 ،)أو أصحاب املصاحل/امهني وبيان املدير التنفيذي عن األداء البيئي يف اخلطاب املوجه للمس(املقابل حاز بند، 

  .)%8(فصاح بنود الفئة وذلك بدرجة إ الدنيا من بني االفصاحعلى درجة 

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود الصورة البيئية االفصاحدرجات  ):16(جدول رقم 

F عدد   الصورة البيئية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  85  87  املعايري البيئية اخلاصة أو اللوائح البيئيةبيان عن توافق أو عدم توافق املؤسسة مع   80

  80  82  اآلثار املالية وغريها من املخاطر والفرص ألنشطة املؤسسة، نتيجة تغري املناخ  81

  04  04  استعراض التأثري البيئي لقطاع الصناعة  82

  92  94  أو منتجات، وخدمات املؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

  04  04  استعراض األداء البيئي للمؤسسة مقارنة مبثيال�ا يف قطاع الصناعة  84

  52  53  األهداف اخلاصة املتعلقة بآثار العمليات، املنتجات واخلدمات : األهداف البيئية  85

  76  78  األداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

  53  54  الكفاءة والتدابري: البصمة البيئية كاملة  87

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : صدرالم

، تتمثل يف البيئية بالصورةهم املعلومات اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة أتظهر النتائج أن 

عنه وهو ما  االفصاحمن املؤسسات حمل الدراسة ب )%92( والذي قامت )كيفية التأثري البيئي لعمليات املؤسسة(

 ،)آثار التغري يف املناخ(و ،)مدى التوافق مع املعايري البيئية(ليه يمؤسسات يف هذه الفئة، أعلى نسبة إفصاح للميثل 

على التوايل من  )%76( ،)%80(، )%85(فصاح إبدرجات  وهذا ،)مقيما بالسنوات السابقةاألداء (و

ستعراض األداء إ(، وبند )لقطاع الصناعةستعراض التأثري البيئي إ(تخطى بند فيما مل ي .املؤسسات حمل الدراسة

  .لكل منهما، )%4(، عتبة )البيئي للمؤسسة مقارنة مبثيال�ا يف قطاع الصناعة

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود المبادرات البيئية االفصاحدرجات  ):17(جدول رقم 

G عدد   المبادرات البيئية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  54  55  البيئية  االدارةتعلق بتدريب العاملني على العمليات و وصف دقيق فيما ي  88

  16  16  برامج التوعية، التعليم والتدريب:  الربنامج البيئي للعمال  89

  77  79  بيان إذا ما كانت املؤسسة تتعامل مع النهج أو املبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها  90

  34  35  وجود خطط لالستجابة يف حالة احلوادث البيئية  91

  12  12  املكافآت البيئية الداخلية  92

  55  56  التدقيق البيئي الداخلي  93

  04  04  شهادات الربامج البيئية الداخلية  94
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  19  19  أو التربعات ذات العالقة بالبيئة/اشراك ا�تمع احمللي و  95

واليت حتديد املواثيق البيئية املبادئ أو غريها من املبادرات املوضوعة خارجيا   96

مبادئ منظمة امليثاق العاملي لألمم املتحدة،  -تشارك فيها املؤسسة أو تدعمها

  التنمية والتعاون االقتصادي

48  47  

نسبة العمليات اليت طبقت فيها مشاركة ا�تمع احمللي، وتقييمات األثر وبرامج   97

  التنمية

6  6  

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج : المصدر

هم املعلومات اليت تفصح عنها املؤسسات حمل الدراسة واملتعلقة باملبادرات البيئية، تتمثل أظهر النتائج أن ت

من  )%77(والذي قامت  )بيان إذا ما كانت املؤسسة تتعامل مع النهج أو املبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها(يف 

التدقيق (إفصاح للمؤسسات يف هذه الفئة، تليه  عنه وهو ما ميثل أعلى نسبة االفصاحاملؤسسات حمل الدراسة ب

على التوايل، وعلى العموم فقد  ،)%54(، )%55(فصاح إوهذا بدرجات ، )تدريب العاملني(، )البيئي الداخلي

ستثنينا فئة إة مقارنة بالفئات األخرى إذا ما عن بنود هذه الفئة هي األخرى ضعيف االفصاحجاءت نسب 

شهادات الربامج البيئية (، و)برامج التوعية، التعليم والتدريب: الربنامج البيئي للعمال( بنودوحتوز  .النفقات البيئية

  .على التوايل ،)%4( ،)%16(الدنيا بنسبة  االفصاح، على درجات )الداخلية

حيث متثل  ،)%100(عنه بنسبة  االفصاح، قد مت االفصاحتظهر النتائج أن وال بند من بنود مؤشر كما و 

خمصصات املخاطر البيئية (، مث يليه بند )كيفية التأثري البيئي لعمليات املؤسسة(لبند  )%92( قصى يفاحلد األ

سياق عام التنمية (، و)بيان املشاريع البيئية املنجزة أو قيد االجناز( ا،مث يليه بند ،)%91(بة نسب )وإزالة التلوث

البنود السابقة فيما عدا بند و  .لكليهما ،)%90(على نسبة  احاز  انوالذ ،)املستدامة لفهم األداء البيئي

، مقابل بند املخصصات الذي يغلب عليه الطابع النقدي أو املايليف ، الوصفي يغلب عليها الطابعاملخصصات 

عنه  االفصاحنعدام إ حالة من يسجل أي بند يف املقابل مل. 2يضاف إىل ذلك أنه بند إجباري وفقا لقانون غرونل

ستهالك الطاقة خارج إ(فصاح منخفضة جدا خاصة ما تعلق ببند إتسجيل نسب  متكن بشكل �ائي، ل

إمجايل عدد (، وبند )نبعاثات املواد املستنفذة لطبقة األوزونإ(، مث بند )%2(فصح عنه بنسبة أوالذي  )املؤسسة

ستعراض إ(وبندي ،  ،)%3( بنسبة )األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

 )%3(بنسبة  )ستعراض التأثري البيئي لقطاع الصناعةإ(، و)األداء البيئي للمؤسسة مقارنة مبثيال�ا يف قطاع الصناعة

حتقيقها يعد صعبا  يرجع باألساس إىل أنالبنود  عن هذه االفصاحضعف  البعض أن يرىوقد  .لكل منهما

األنواع (نشطة املؤسسات حمل الدراسة مثل بند أود عالقة هلا بكثري من أو عدم وجومكلفا بالنسبة للمؤسسة، 

ح املؤسسات عن هذه البنود يعد منطقيا ا فصوعليه ميكن القول بأن ضعف نسبة إ ،)املتضمنة يف القائمة احلمراء

يت بعض سابقة تأبعد البنود المباشرة، ف هو ما يلي هذه البنود الغريب نوعا ماإال أن  .نظرا ملا سبق ذكرهنسبيا 

لكثري من الدالئل اليت تشري إىل ن هناك ابالرغم من أ فصاح املؤسساتإالبنود اليت حازت على نسب ضعيفة من 

بحث والتطوير نفقات ال(، متمثلة يف، بند . فصاح املؤسسات وبنسب عالية عن معلومات هلا عالقة �ذه األخريةإ
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 ب) الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة(بند  ،)%5( ب) ستخدام الطاقةفيما يتعلق بكفاءة إ

  .)%7( ب )البيئي االفصاحإشراك أصحاب املصاحل يف عملية (وبند  ،)5%(

اآلثار املالية وغريها (وأن  ،)%74(قد بلغ ) ستهالك الطاقةإالتخفيض يف (عن  االفصاححيث جند أن  

نفقات (بإال أن ما تعلق  ،)%80(قد بلغت نسبة ) يجة تغري املناخمن املخاطر والفرص ألنشطة املؤسسة، نت

      .)%5(مل يتعدى ) ستخدام الطاقة ومكافحة التغري املناخيإبحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة ال

 ADEME(ة املصادق عليها من قبل ختيارياملشاركة يف املبادرات البيئية اإل(عن  االفصاحأن  ،يضاأجند 

FRANCE( ،املشاركة يف (، و)%67(بلغ ) من قبل منظمات وطنية معرتف �ا أو من قبل وزارة البيئة أو

يف حني أن  ،)%71(بلغ ) مجعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني املمارسات البيئية

  .)%5(مل يتعدى نسبة ) الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة(عن  االفصاح

 ،)%37(بلغ ) إشراك أصحاب املصاحل يف وضع السياسات البيئية للمؤسسة(عن  االفصاحجند أن  ،أيضا

  .)%7(عتبة ) البيئي االفصاحإشراك أصحاب املصاحل يف عملية (عن  االفصاحفيما مل يتعدى 

 معظم مل يصل إىل ما هو مطلوب بشموله على االفصاحمستوى  أن على، وتؤكد مجيع النتائج السابقة  

  .للمؤسسات حمل الدراسة االفصاحبني مستويات  أن هناك تباينا معترباوأيضا بنود املؤشر، 

  :لمتغيرات التفسيريةلالتحليل الوصفي -2

  )حالة المؤسسات الفرنسية( االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة التفسيرية ):18(جدول رقم 

عدد   المتغيرات

  المؤسسات

اإلنحراف   المتوسط  لىعالحد األ  الحد األدنى

  المعياري

  المتغيرات المستقلة

  3.767  9.57  19  03  102  حجم المجلس

  0.2239  0.4875  1  0  102  المجلس إستقاللية 

  0.491  0.39  1  0  102  الفصل بين الدورين

  0.3524  0.5867  1  0  102  لجنة التدقيق إستقاللية 

  0.324  0.12  1  0  102  لجنة المسؤولية االجتماعية والبيئية

  0.406  0.79  1  0  102  لجنة الترشيحات والتعويضات

  0.2465  0.4812  0.9660  0  102  تركز الملكية

  0.0791  0.0198  0.5060  0  102  الملكية الحكومية

  المتغيرات الضابطة

  2.1512  7.248  11.41  2.65  102  حجم المؤسسة
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

  0.462  0.70  1  0  102  قطاع الصناعة

  )SPSS(باالعتماد على برنامج  من إعداد الباحث: المصدر

دىن أعضاء كحد أ )3(للمؤسسات حمل الدراسة، يرتاوح بني  االدارةن عدد أعضاء جمالس أتظهر النتائح 

ن القانون الفرنسي  يلزم املؤسسات الفرنسية بأن يرتاوح عدد مر طبيعي ذلك أوهو أ ،عضو كحد أعلى )19(و

قدر ب  االدارةشري النتائج أن متوسط عدد أعضاء جمالس كما ت *عضو، )18(و )3(أعضاء جمالسها بني 

وهذا العدد يؤشر . أعضاء يف املتوسط )10(و )9(يرتاوح بني  االدارة، ما يعين أن عدد أعضاء جمالس )9.57(

   .حمل الدراسة املؤسسات إدارةالس � حجم متوسطعلى 

وهي نسبة  )%48.75(اسة قدرت ب للمؤسسات حمل الدر  االدارةجمالس  إستقالليةأن تظهر النتائح 

 األعضاءعلى  املستقلني األعضاءواليت تؤشر على غلبة  )%50(خاصة وأ�ا مل تتجاوز عتبة  ،متدنية نوعا ما

 )%45.1( كون، واليت تشري إىل  )19(تؤكده النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم  ستقالليةهذا التدين يف اإل. الداخليني

ستقالليتها مل تتجاوز من املؤسسات إ )%72.55(، فيما )%50(ليتها ال تتعدى ستقالمن املؤسسات نسبة إ

أن النتائج ويبقى لنا أن نشري إىل  .)%70(و )%61(ستقالليتها تراوحت بني إ )%27.45( مقابل )%60(عتبة 

  .جمالس أخرى )4(ل  )%100(تامة بنسبة  إستقاللية جمالس إدارة، و  )3( إستقالليةنعدام قد سجلت إ

  وفقا الستقاللية مجالس إدارتهاالفرنسية توزع المؤسسات  ):19(جدول رقم              

 النسبة عدد المؤسسات إستقاللية  المجلس

 45.1 46 49 إلى 0من 

 27.45 28 60 إلى 50من 

 27.45 28 60فوق 

 

  

                                                           
*
  . Renault عضو وهي مؤسسة 19هناك مؤسسة وحيدة ختطت هذا ا�ال إىل )  

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

ما يعين  يشغل فيها املدير التنيفيذي منصب رئيس ا�لس، االدارةمن جمالس  )%60.8(ن أتظهر النتائح 

عتبار أن وعلى ا دارة املؤسسات حمل الدراسة ميارس فيها الفصل بني الرقابة والتسيري،من جمالس إ) %39.2(أن 

زدواجية الدور تزيد من ضعف من إ )%60.8(ا�لس، فإن نسبة  إستقالليةيعزز من  الفصل بني املنصبني

  .للمؤسسات حمل الدراسة االدارةجمالس  إستقاللية

  

  

نوعا ما، حيث بلغ متوسط مستوى  متوسطة إستقالليةأعضاء جلان التدقيق يتمتعون بنتائح أن تظهر ال

املستوى يتوافق مع  اوهذمقبولة نوعا ما،  إستقالليةمستوى يعرب عن مستوى هو و  ،)%58.67( ستقاللية اال

اء جلنة التدقيق من ثلثي أعضعلى األقل ن يكون أذلك املطلوب وفقا للقانون الفرنسي الذي ينص على وجوب 

كما مت . )%35.24( هلذا املتغري ويتضح وجود تباين كبري بني املؤسسات، حيث بلغ االحنراف املعيارياملستقلني، 

 إستقالليةمن املؤسسات  )%25.5(منعدمة، فيما سجلت  إستقالليةذات من جلان التدقيق  )%19.6( تسجيل

التدقيق اخلاصة �ا  للجانمقبولة  إستقالليةن املؤسسات قد سجلت إال أن النسبة الغالبة م. )%100(تامة بنسبة 

  .مثلما يوضحه اجلدول املوايل

  وفقا الستقاللية لجان التدقيق الفرنسية المؤسساتتوزع  ):20(جدول رقم                 

 النسبة عدد المؤسسات إستقاللية  لجان التدقيق

 35.3 36 50 إلى 0من 

 64.7 66 100 إلى 60من 

 

  

  
 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

ت بتكوين جلان الرتشيحات قام االدارةمن جمالس  )%79(نسبة عالية  وجودوتشري النتائج إىل  ،هذا

ا�الس حنو تشكيل جلان للمسؤولية االجتماعية والبيئية  تلكات، فيما سجل توجه ضعيف جدا من قبل والتعويض

  .)%12(اليت حتوز على هذا النوع من اللجان حاجز  االدارةحيث مل تتعدى نسبة جمالس 

تواحد لجان الترشيحات والمكافآت، ولجان المسؤولية االجتماعية والبيئية في  نسب :)21(جدول رقم 

  المؤسسات الفرنسية

 النسبة عدد المؤسسات اللجان

 79.4 81 لجنة الترشيحات والتعويضات

 11.8 12 لجنة المسؤولية االجتماعية والبيئية

 

  

  

  

نسبة معتربة وصلت إىل هي ملكية مركزة وب يف املتوسط ملكية املؤسسات حمل الدراسة تظهر النتائح أن

يرجح والذين عكس هذه النسبة جتمع أو تركز أسهم املؤسسات يف يد عدد قليل من املسامهني، تو ، )48.12%(

حيث أوضحت النتائج أن نسبة  ،صناف امللكية األخرى غري احلكوميةأ منتمني إىلحالتنا هذه  أن يكونوا يف

امللكية املسيطرة  نوع وعلى ذلك فإن. وهي نسبة ضعيفة جدا ،)%2.02(امللكية احلكومية مل تتعدى يف املتوسط 

سوى يف  تتواجدوامللكية احلكومية مل . س مال املؤسسات حمل الدراسة ستكون إما مؤسساتية أو عائليةأعلى ر 

متالك أن إكما   .املتبقية )%93.1(س مال ، حيث ختلو يف رأفقط من املؤسسات حمل الدراسة )%6.9(س مال رأ

مؤسسات وهو ما جيمله لنا  )3(من طرف أحد املسامهني مل يظهر سوى يف  )%5( أقل من ملؤسسة بنسبةسهم اأ

  . اناملوالي ناجلدوال

  

  

  

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(جات من إعداد الباحث باالعتماد على مخر  :المصدر

  المؤسسات الفرنسيةتواجد الملكية الحكومية في  نسبة): 22(جدول رقم         

 النسبة عدد المؤسسات الملكية الحكومية

 93 93 منعدمة

 7 7 متواجدة

 

  

  

  

       

  في المؤسسات الفرنسيةتوزع مستويات تركز الملكية ): 23( جدول رقم                      

 النسبة عدد المؤسسات تركز الملكية

 2.9 3 )%5منعدمة (أقل من 

 48.1 49 %50 إلى %5من 

 49 50 %50أعلى من 

 

  

2.9%48.1%
49%

توزع مستويات تركز امللكية يف املؤسسات الفرنسية) 15(شكل رقم 

< 5

)5-5)

>50

  

غ� موجودة
93%

موجودة
7%

توزع امللكية الحكومية عىل املؤسسات ): 14(شكل رقم 
الفرنسية

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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تظهر النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تتميز حبجم أصول كبري حيث بلغ متوسط إمجايل هذه األصول 

من  )69.6(مليون يورو، كما بينت النتائج أن  )1395(مقاسا باللوغاريتم الطبيعي وهو ما يعادل  )7.248(

  .سات تتمتع حبساسية بيئية مرتفعةهذه املؤس

  وفقا لقطاع الصناعة المؤسسات الفرنسيةتوزع  ):24(جدول رقم                         

 النسبة عدد المؤسسات قطاع الصناعة

 69.6 71 ذا حساسية بيئية

 30.4 31 غير ذي حساسية بيئية

 

  

  

30.4%

69.6%

توزع املؤسسات الفرنسية وفقا لقطاع الصناعة): 16(شكل رقم 

  �ري ذات حساس�یة بی��ة

  ذات حساس�یة بی��ة

  

  

   باطاالرتتحليل : الثانيالمطلب 

 إرتباطاليت تربط بني متغريات الدراسة، تستخدم الدراسة احلالية معامل  االرتباطملعرفة شكل وإجتاه عالقة 

اليت يتم  االرتباطبريسون من أشهر مقاييس  إرتباطبريسون للحصول على مؤشرات هلذه العالقة، ويعد معامل 

  .االرتباطتحليل ب القيام نا نتائجاملوايل يبني لواجلدول . ستخدامها يف الدراسات املعلميةإ

  

  

  

  

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :مصدرال
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**Correlation is significant at the 0.01 level (1- Tailed) 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1- Tailed) 

 

القطاع 

 الصناعي

حجم 

 المؤسسة

الملكية 

 الحكومية
 تركز الملكية

لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

لجنة 

المسؤولية 

 االجتماعية

 استقاللية لجنة

 التدقيق

الفصل بين 

 الدورين

استقاللية 

 المجلس

حجم 

 المجلس

 

االفصاح 

 البيئي

Pearson 
Correlation 

االفصاح البيئي  1          

 حجم المجلس **0.592 1         

 استقاللية المجلس **0.370 *0.237 1        

 الفصل بين الدورين 0.056 0.034 0.106 1       

استقاللية لجنة  **0.477 **0.247 **0.221 0.109 1      

 التدقيق

لجنة المسؤولية  **0.344 **0.269 0.143 0.044- *0.173 1     

 االجتماعية

لجنة الترشيحات  **0.327 **0.414 **0.277 0.161- **0.297 *0.186 1    

 والمكافآت

 تركز الملكية **0.362- **0.231- **0.382- 0.130- 0.148- **0.311- 0.146- 1   

 الملكية الحكومية **0.324 **0.362 0.073- 0.028- 0.038 0.015- 0.128 0.002- 1  

 حجم المؤسسة **0.754 **0.755 *0.227 0.044- **0.383 **0.319 **0.289 **0.251- **0.255 1 

 القطاع الصناعي **0.258 0.083 0.050 0.138 0.076 0.109 0.085 0.064 0.059 0.052 1

 )Pearson(رتباط وفقا لمعامل إرتباط نتاج تحليل اال): 25(جدول رقم 

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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  :ما يلي االرتباطتبني نتائج حتليل 

البيئي،  االفصاحومستوى  االدارةبني حجم جملس  إحصائية موجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة  - 

  ).0.05(أقل من وهو ) 0.000(، عند مستوى داللة )0.592(  االرتباطحيث بلغ معامل 

البيئي،  االفصاحومستوى  االدارةجملس  إستقالليةبني إحصائية موجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة  - 

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(، عند مستوى داللة )0.370( االرتباطحيث بلغ معامل 

 البيئي، االفصاحتوى ومس الفصل بني الدورينحصائيا بني إ موجبة لكن غري دالة إرتباطوجود عالقة  - 

وهذا يعين عدم  ).0.05(من وهي أكرب ) 0.287(، عند مستوى داللة )0.056( االرتباطحيث بلغ معامل 

  .البيئي االفصاحموجبة دالة إحصائيا بني إزدواجية الدور ومستوى  إرتباطوجود عالقة 

البيئي،  االفصاحيق ومستوى جلنة التدق إستقالليةبني  إحصائيةموجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة - 

  ).0.05(وهي أقل من ) 0.000) (معنوية(، عند مستوى داللة )0.477( االرتباطحيث بلغ معامل 

بني وجود جلنة للمسؤولية االجتماعية والبيئية ومستوى إحصائية موجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة - 

وهو أقل من ) 0.000) (معنوية(مستوى داللة ، عند )0.344( االرتباطالبيئي، حيث بلغ معامل  االفصاح

)0.05.(  

 االفصاحبني وجود جلنة للرتشيحات واملكافآت ومستوى  إحصائيةموجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة - 

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000) (معنوية(، عند مستوى داللة )0.327( االرتباطالبيئي، حيث بلغ معامل 

البيئي، حيث بلغ  االفصاحبني تركز امللكية ومستوى  إحصائيةة ذات داللة سالب إرتباطوجود عالقة  -

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(، عند مستوى داللة )0.362-( االرتباطمعامل 

البيئي، حيث  االفصاحبني امللكية احلكومية ومستوى  إحصائيةموجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة  -

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(عند مستوى داللة ، )0.324( االرتباطبلغ معامل 

البيئي، حيث بلغ  االفصاحبني حجم املؤسسة ومستوى  إحصائيةموجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة  -

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(، عند مستوى داللة )0.754(  االرتباطمعامل 

البيئي، حيث بلغ  االفصاحصناعة ومستوى بني قطاع ال إحصائيةموجبة ذات داللة  إرتباطوجود عالقة - 

  ).0.05(وهو أقل من ) 0.004) (معنوية(، عند مستوى داللة )0.262(  االرتباطمعامل 

موجبة  إرتباطجاءت يف معظمها مؤكدة على وجود عالقة  االرتباطيتضح لنا مما سبق، أن نتائج حتليل 

ية الذي ارتبط ملتغريات التفسريية فيما عدا، تركز امللكالبيئي، ومعظم ا االفصاحبني مستوى  إحصائيةذات داللة 

 إحصائيةة ذات داللة موجب إرتباطأظهرت النتائج عدم وجود عالقة يف املقابل . سالبة إحصائيةبعالقة ذات داللة 
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يتم  التابع،العالقة السببية بني املتغريات التفسريية واملتغري  ختباروإل، البيئي االفصاحبني إزدواجية الدور ومستوى 

 .االحنداراللجوء إىل حتليل 

 

  االنحدارتحليل  :الثالثالمطلب 

طريقة املربعات احلالية ستخدمنا ضمن الدراسة ، إاالحندار إجراء حتليلبغية صالحية النموذج،  إختبار-1

هذه األخرية تتطلب توفر النموذج،  معلماتيف تقدير ) Ordinary Least Squares(العادية الصغرى 

د من حتقق تلك ويؤدي عدم التأك .حىت ميكن االعتماد عليهاالدراسة  مؤسساتيف بيانات موعة من الشروط جم

هم الشروط اليت ومن أ. حيث يصبح النموذج غري قابل للتطبيق نتائج مضللة وغري سليمةلالشروط إىل الوصول 

زدواج لبواقي، خلو النموذج من مشكلة اإلعتدالية توزيع ااخلطي، إ االحندارتوفرها للتمكن من تطبيق منوذج جيب 

  .ثبات التباين يضا عدموأ ،البواقيالذايت بني  االرتباط، وخلوه من مشكلة بني املتغريات اخلطي

عن التقدير جيب أن  الناجتةتمايل للبواقي حالتوزيع اال أن وهو يعينالتوزيع الطبيعي للبواقي،  إختبار-أ

ستخدام طريقتني، طريقة الرسوم البيانية، كد من التوزيع الطبيعي للبواقي بإالتأويتم  .يأخذ شكل التوزيع الطبيعي

  .وقد كانت النتائج كما يلي. ستخدام كال الطريقتنياقمنا ب وبغرض التأكد من جهتنا. والطريقة الرياضية

 

  

  

 

 

 )Histogram( التوزيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه): 17(شكل رقم 
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 

   

  

 Normal Probability(، و)Histogram(ستخدمنا كل من، خيص طريقة الرسوم البيانية فقد إ فيما

Plot( يتضح لنا من شكل ، حيث)Histogram ( خذ شكل التوزيع الطبيعي، فهناك تشابه كبري تأأن البواقي

) Normal Probability Plot(مبنحىن بني املنحىن التكراري ومنحىن التوزيع الطبيعي، أما فيما يتعلق 

ثل منحىن التوزيع الطبيعي، لذا ميكن القول بأن ن النقاط تنطبق بشكل كبري على اخلط املائل والذي ميفالظاهر أ

  .املنحىن يظهر بوضوح أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

-Kolmogrov( إختبارعلى  عتمدناحيث إالطريقة الرياضية  يضاوكما سبق وأشرنا، فقد إستخدمنا أ

Smirnov( ختبار إ، و)Shapiro-Wilk( ،التوزيع الطبيعي يف حالة   حبيث يشري كل منهما إىل أن البواقي تتبع

 .)%5(كرب من أين ختبار مستوى املعنوية ألحد اال كون

  )Shapiro-Wilk(و، )Kolmogrov-Smirnov(نتائج إختبار  ):26(جدول رقم                  

مستوى المعنوية القيمة اإلحصائية  اإلختبار 

Kolmogrov-Smirnov 0.073 0.200 

Shapiro-Wilk 0.979 0.095 

 

ين ختبار ، فإن كال اال)%5(أكرب من  وهو) %9.5(، )%20(ين، ختبار ن مستوى املعنوية لكال االأمبا   

  .البواقي تتبع التوزيع الطبيعي كونيشريان إىل  

 )Normal Probability Plot( التوزيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه): 18(شكل رقم 
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اد عدد املتغريات التفسريية زدييؤدي إ ،)Multicollinearity(الخطي المتعدد  االرتباط إختبار-ب

خطي  طإرتباوجود  يعينواخلطية أو االزدواج اخلطي بني املتغريات حتمالية اخلطية بني تلك املتغريات، إىل إرتفاع إ

التضليل بشأن  إىلاملراد تقديره، حيث أن وجودها قد يؤدي  االحندارقوي بني قيم املتغريات التفسريية لنموذج 

 .املتغريات املفسرة إستقالليةثري كل متغري، لذا فإن صحة النموذج تعتمد بشكل كبري على مدى النتائج اخلاصة بتأ

 Pearson(بريسون  إرتباطكل من، معامل  ستخدامشكلة بإمن هذه املالتأكد  الدراسة احلاليةضمن  وقد مت

Correlation( ومقياس ،)Collinearity Diagnostics.(  

تائج احملصل عليها الن أظهرتبريسون، حيث  االرتباطوفقا ملعامل  االرتباطنتائج ) 25(يظهر اجلدول رقم 

عيف بني مجيع املتغريات، حيث مل تتجاوز قيم ض إرتباطوجود  تعكسبني املتغريات املفسرة  االرتباطأن معامالت 

باستثناء متغريي  ن كثريا منها مل يكن دال إحصائيا،كما أ ،)%50(احملصل عليها نسب  االرتباطمعامالت 

وبالرغم من  ،)%75.5(مرتفع نوعا ما قدر ب  إرتباط، حيث لوحظ معامل االدارةحجم املؤسسة وحجم جملس 

 اإلزدواجمشكلة  مل تصل إىل احلد الذي يؤدي إىل حدوثاحملصل عليها  باطاالرتمعامالت  ذلك فإن مجيع

  .)%80(جميعها مل تتعدى نسبة اخلطي، ف

ستخدام إىل إ أيضا بريسون، فإن األمر يستدعي منا اللجوء إرتباطجيابية النتائج املتعلقة مبعامل وبالرغم من إ

لكل ) Tolerance(عامل التباين املسموح حتساب م، حيث يتم إ)Collinearity Diagnostics(مقياس 

والذي ) Variance Inflation Factor(متغري من املتغريات املفسرة، ومن مث يتم إجياد معامل تضخم التباين 

اليت ميكن على ) VIF( ن قيمة عديد من الدراسات احملاسبية إىل أوتذهب ال). VIF(ختصارا ب يشار إليه إ

أقل ) VIF(، حبيث إن كانت قيمة )10(زدواج اخلطي هي دم وجود مشكلة اإلم على وجود من عساسها احلكأ

) Tolerance(إشكال والعكس صحيح، أما فيما يتعلق مبعامل  أيفهذا يشري إىل عدم وجود  )10(من 

ماسبق  إختباروبغرض . )0.10(فيمكن احلكم على عدم وجود املشكلة يف حالة ما إذا كانت قيمته أكرب من 

  ).27(وجاءت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول رقم  ،)Collinearity Diagnostics(اء قمنا بإجر 

  )Collinearity Diagnostics(نتائج إختبار  ):27(جدول رقم                  

 Tolerance        VIF      المتغيرات المفسرة

  2.856  0.350  حجم المجلس

  1.303  0.767  المجلس إستقاللية 

  1.104  0.905  ة الدورازدواجي

  1.286  0.777  لجنة التدقيق إستقاللية 

  1.248  0.801  لجنة المسؤولية االجتماعية والبيئية

  1.355  0.738  لجنة الترشيحات والمكافآت

  1.338  0.747  تركز الملكية
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 )SPSS(تماد على مخرجات من إعداد الباحث باالع :المصدر

  1.208  0.828  الملكية الحكومية

  2.735  0.366  حجم المؤسسة

  1.064  0.940  القطاع الصناعي

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر         

ومل تتجاوز حىت  )10(جلميع املتغريات املفسرة هي أقل من ) VIF(تظهر النتائج احملصل عليها أن قيمة 

وهذه النتائج تعزز . )0.10( من يضا أكربأتغريات وجلميع امل) Tolerance(، فيما كانت قيمة معامل )3(

خلو منوذج  التأكيد علىبريسون، وعليه ميكن  إرتباطمعامل  ستخدامبإإليها  الوصولد لنا النتائج اليت مت وتؤك

   .على مصداقية نتائجه يؤثرن أميكن مبا  ات خطية بني متغرياته التفسرييةإرتباطالدراسة من وجود أي 

ذايت بني  إرتباطوجود من عدم كد ويعين التأ، )Autocorrelation(الذاتي  االرتباط إختبار-ج

 Durbin( إختباربني املشاهدات املتجاورة، ويعد  إرتباطيف حالة وجود البواقي وتظهر هذه املشكلة 

Watson(ن تراوحت قيمة حثني يف الكشف عن هذه املشكلة، فإستخداما من قبل الباات األكثر إختبار ، من اال

لو خبيفيد ذايت بني البواقي مبا  إرتباطلك عدم وجود  ذ، فمعىن)2.5(، و)1.5(احملصل عليها بني  ختباراال

كرب من املدى القيمي السالف الذكر أما إذا حتصلنا على قيمة أقل أو أالذايت،  االرتباطالنموذج من مشكلة 

وبعد إجرائنا . الذايت واألمر يتطلب معاجلة هذا االشكال االرتباطلك أن النموذج يعاين من مشكلة فمعىن ذ

وهذا يؤكد  )2.5(، و)1.5(وهي تقع بني  )2.118(، كانت القيمة احملسوبة )Durbin Watson( ختبارإل

  .الذايت االرتباطمن مشكلة  االحندار بني البواقي ومنه خلو منوذج ذايت إرتباطعلى عدم وجود 

تغري كان تباين البواقي يفيما إذا  ويعين التأكد ، )Hetroscedasticity( ثبات التباين عدم إختبار-د

ستخدام طريقة املربعات شكال إىل جعل املعلمات املقدرة بإغري التفسريي، ويؤدي وجود هذا االمع تغري املت

وللتأكد من خلو النموذج من  .تساقة وإن كانت تتصف بعدم التحيز واإلالصغرى العادية تتصف بعدم الكفاء

 ،)Koenker( إختبار، و )Breusch-Pagan( إختباركلة عدم ثبات التباين فقد قمنا بإستخدام كل من، مش

للتأكد من عدم وجود مشكلة عدم ثبات  )%5(رب من ين أكختبار كفي أن يكون مستوى معنوية كال اإلوي

 .التباين

  )Koenker(و )Breusch-Pagan(نتائح إختباري،  ):28(جدول رقم                     

 مستوى المعنوية القيمة اإلحصائية  اإلختبار

Breusch-Pagan 13.354 0.205 

Koenker 12.094 0.279 

 

، وعليه فهذا يشري إىل عدم وجود )%5(ين أكرب من ختبار نوية كال االستوى معتظهر النتائج أن م  

  .من هذه املشكلة االحندارثبات التباين ومنه خلو منوذج  مشكلة عدم
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الذي يكتفي بتحديد  االرتباطعكس حتليل (، االحنداريتيح لنا حتليل  ،المتعدد االنحدارتحليل -2

ستخدامها ية بني املتغريات وتقديرها �دف إ، حتديد شكل العالقة الرياض)اتجتاه وقوة العالقة بني املتغري شكل وإ

يف عملية التنبؤ، وهو ما يسمح لنا بدراسة العالقة السببية اليت تربط بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، بناءا 

   .على التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع نتيجة التغري يف املتغري املستقل

ومنه صالحية منوذج  االحنداريقة املربعات الصغرى يف حتليل ستخدام طر قنا من شروط إبعد حتقعليه، و و 

  .)31(، )30(، )29(رقم  توضحه اجلداولكما   االحندارنتائج حتليل  تجاء ،للتطبيق االحندار

  نتائج إختبار حسن مطابقة النموذج ):29(جدول رقم                             

Sig F Mean Square Df Sum Of Squares Model 1 
0.000 24.726 0.259 

0.010 

10 

91 

101 

2.590 

0.953 

3.544 

Regression 
Residual 
Total 

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  نتائج إختبار القدرة التفسيرية للنموذج ):30(جدول رقم 

Std.Error Of The Estimate Adjusted R Square R Square      R Model 

0.1023547 0.701 0.731 0.855 1 

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  المتعدد االنحدارنتائج تحليل  ):31(جدول رقم 

 االنحدارمعامالت   المتغيرات

)B(  

  الخطأ المعياري

)Std Error(  

  ويةمستوى المعن  tقيمة 

Sign  

  0.415  0.820-  0.005  0.004-  حجم ا�لس

  0.017  2.435  0.052  0.126  ا�لس إستقاللية 

  0.873  0.161  0.022  0.004  إزدواجية الدور

  0.005  2.845  0.033  0.093  جلنة التدقيق إستقاللية 

  0.334  0.972  0.035  0.034  جلنة املسؤولية االجتماعية

  0.755  0.313  0.029  0.009  جلنة الرتيشيحات واملكافآت

  0.032  2.178-  0.048  0.104-  تركز امللكية

  0.002  3.196  0.141  0.452  امللكية احلكومية

  0.000  6.577  0.008  0.051  حجم املؤسسة

  0.001  3.566  0.023  0.081  قطاع الصناعة

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  :ما يلي االحنداريل تبني نتائح حتل

حيث تؤكد على معنوية النموذج،  ،)The Usefulness Of The Model( مطابقة النموذجحسن  - 

على تفسري التغريات اليت حتدث على املتغري  االحندارالتعرف على مدى قدرة منوذج اليت تسمح لنا ب )F(قيمة ف

وهذا  ،مساوي للصفر معنويةمستوى  عند )24.726( احملسوبة أن قيمتهاتظهر النتائج  ،التابع وبداللة معنوية

وهذا يؤكد على أن النموذج ميكنه  ،)%5(أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة ) F(يشري إىل أن قيمة 

  .التفسرييةالبيئي من خالل متغرياته  االفصاحمعنويا تفسري التغريات اليت حتدث يف مستوى 

قدرة املتغريات املستقلة والضابطة على تفسري  و مبعىن آخرأ، الدراسة جيدةأن القدرة التفسريية لنموذج  - 

 أن قيمة معامل التحديد املعدل فالنتائج تشري إىل. ذات مستوى جيد التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع

)Adjusted R Square.(  تقدر ب)وهو ما يعين أن املتغريات املستقلة والضابطة تفسر لنا )%70.1 

من التغريات فرتجع إىل  )%29.9(البيئي، أما الباقي  االفصاحمن التغريات اليت حتدث يف مستوى  )70.1%(

وعلى العموم فإن نسبة . اخلطأ العشوائي أو عدم إدراج متغريات أخرى كان من املمكن إدراجها ضمن النموذج

البيئي تعد  االفصاحغريات يف مستوى تعترب نسبة جيدة، ما يعين أن قدرة النموذج على تفسري الت )70.1%(

  .جيدة وفقا للنتائج احملصل عليها

البيئي  االفصاحومستوى  االدارةبني حجم جملس  إحصائية، داللة ذات سالبة غريوجود عالقة - 

وهي قيمة سالبة، وذلك عند مستوى ) B) (-0.004( االحندارللمؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

عدم وجود  وعليه فهذه النتيجة تؤكد على، )0.05(من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة  أكرب) 0.415(معنوية 

  .البيئي االفصاحومستوى  االدارةبني حجم جملس إحصائية عالقة موجبة ذات داللة 

البيئي  االفصاحومستوى  االدارةجملس وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية، بني إستقاللية - 

وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى ) B) (0.126( االحندارسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل للمؤس

، وهذا يشري إىل وجود تأثري موجب ذو داللة )0.05(من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة  أقل) 0.017(معنوية 

  . البيئي االفصاحعلى مستوى  االدارةجملس  ستقالليةإل إحصائية

البيئي  االفصاحومستوى  الفصل بني الدورينبني إحصائية، عالقة موجبة غري ذات داللة  وجود- 

، وذلك عند مستوى موجبةوهي قيمة ) B) (0.004( االحندارللمؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

عدم وجود  ة تؤكد علىوعليه فهذه النتيج، )0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة ) 0.873(معنوية 

  .البيئي االفصاحبني الفصل بني الدورين ومستوى إحصائية عالقة موجبة ذات داللة 

البيئي  االفصاحجلنة التدقيق ومستوى إستقاللية بني  إحصائية،وجود عالقة موجبة ذات داللة - 

، وذلك عند بةموج وهي قيمة) B) (0.093( االحندارللمؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 
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، وهذا يشري إىل وجود تأثري )0.05(من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة  أقل) 0.005(مستوى معنوية 

  . البيئي االفصاحعلى مستوى جلنة التدقيق  ستقالليةإلإحصائية ذا داللة موجب 

والبيئية ومستوى  بني وجود جلنة للمسؤولية االجتماعية إحصائية،وجود عالقة موجبة غري ذات داللة - 

وهي قيمة موجبة، ) B) (0.034( االحندارالبيئي للمؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل  االفصاح

وعليه فهذه النتيجة ، )0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة ) 0.334(وذلك عند مستوى معنوية 

بني وجود جلنة للمسؤولية االجتماعية والبيئية ومستوى  ةإحصائيعدم وجود عالقة موجبة ذات داللة  تؤكد على

  .البيئي االفصاح

 االفصاحشيحات واملكافآت ومستوى جلنة الرت بني وجود إحصائية، وجود عالقة موجبة غري ذات داللة - 

وهي قيمة موجبة، وذلك عند ) B) (0.009( االحندارالبيئي للمؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

 وعليه فهذه النتيجة تؤكد على، )0.05(أكرب من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة ) 0.755(توى معنوية مس

  .البيئي االفصاحشيحات واملكافآت ومستوى جلنة الرت بني وجود إحصائية عدم وجود عالقة موجبة ذات داللة 

البيئي للمؤسسات حمل  فصاحاالبني تركز امللكية ومستوى  إحصائية،ذات داللة  سالبةوجود عالقة - 

) 0.032(، وذلك عند مستوى معنوية سالبةوهي قيمة ) B) (-0.104( االحندارالدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

لرتكز  إحصائيةذو داللة  سالب، وهذا يشري إىل وجود تأثري )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة 

  . يالبيئ االفصاحعلى مستوى امللكية 

البيئي للمؤسسات حمل  االفصاحبني امللكية احلكومية ومستوى إحصائية، وجود عالقة موجبة ذات داللة - 

) 0.002(وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى معنوية ) B) (0.452( االحندارالدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

للملكية  إحصائيةذو داللة  موجبوجود تأثري ، وهذا يشري إىل )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة 

  . البيئي االفصاحعلى مستوى احلكومية 

البيئي للمؤسسات حمل  االفصاحبني حجم املؤسسة ومستوى  إحصائية،وجود عالقة موجبة ذات داللة - 

) 0.000(وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى معنوية ) B) (0.051( االحندارالدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

حلجم إحصائية ، وهذا يشري إىل وجود تأثري موجب ذو داللة )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة 

  . البيئي االفصاحعلى مستوى  املؤسسة

البيئي للمؤسسات حمل  االفصاحبني قطاع الصناعة ومستوى  إحصائية،وجود عالقة موجبة ذات داللة - 

) 0.001(وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى معنوية ) B) (0.081( االحندارمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معا

لقطاع  إحصائية، وهذا يشري إىل وجود تأثري موجب ذو داللة )0.05(أقل من مستوى الداللة املعتمد ضمن الدراسة 

  . البيئي االفصاحعلى مستوى  الصناعة
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 داللة ، حيث هناك توافق حول وجود عالقة ذاتباطاالرتنتائج املتوصل إليها يف حتليل التأكيد على ال- 

امللكية احلكومية، حجم املؤسسة، القطاع الصناعي،  جلنة التدقيق،إستقاللية الستقاللية ا�لس، موجبة  إحصائية

نتائج  تظهرويف املقابل مل . البيئي للمؤسسات حمل الدراسة االفصاحمستوى وأخرى سالبة لرتكز امللكية، مع 

وجود جلنة ، الفصل بني الدورين ،االدارة، حجم جملس بني كل من عالقةعن الأدلة كافية  وجود حنداراالحتليل 

البيئي على عكس حتليل  االفصاحومستوى وجود جلنة الرتشيحات واملكافآت،  للمسؤولية البيئية واالجتماعية،

  .الذي أظهر معنوية العالقة جلميع املتغريات السابقة االرتباط

فروض الدراسة احلالية، وهذا  إختبارنقاش معمق، حيث سيتم على ضوئها  ذه النتائج موضعستكون ه

 االفصاحالعالقة بني ممارسة احلوكمة و  إختبارفسيتم  فيما يليأما . ضمن املبحث الثالث ضمن الفصل احلايل

 .  البيئي للمؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة
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  البيئي للمؤسسات الجزائرية االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على  رإختبا: المبحث الثاني
  

إىل  )2013(مؤسسات جزائرية خالل الفرتة من مس خل الصادرة باالعتماد على التقارير السنوية

البيئي هلذه  االفصاح من حتليل ممارسات احلوكمة وممارساتغريات الدراسة، مبا مكننا ، مت تقدير مت)2014(

البيئي، من خالل  االفصاحمارسة احلوكمة على التغريات يف مستوى إختبار األثر احملتمل ملمث  املؤسسات، ومن

متغريات للحوكمة واليت متثلت يف، حجم  )3(وقد مت دراسة أثر . حصائيةالفروق اال إختبارو  االرتباطحتليل 

ة، نظرا لتعذر دراسة بقية املتغريات ا�لس، الفصل بني الدورين، امللكية احلكومية، إضافة إىل متغري حجم املؤسس

  *.األخرى كما مت ذكره سابقا

  التحليل الوصفي : المطلب األول

  التحليل الوصفي للمتغير التابع-1

  )حالة المؤسسات الجزائرية( االحصاءات الوصفية لمتغير الدراسة التابع): 32(جدول رقم 

عدد   االفصاحفئات 

  المؤسسات

اإلنحراف   لمتوسطا  علىالحد األ  الحد األدنى

  المعياري

  0.0661  0.0835  0.2062  0.0000  05  جميع بنود المؤشر

  0.0918  0.0800  0.3000  0.0000 05  االدارةهيكل الحوكمة ونظم 

  0.1372  0.1166  0.3333  0.0000 05  المصداقية

  0.0795  0.0619  0.2143  0.0000 05  مؤشرات األداء البيئي

  0.0737  0.0571  0.1429  0.0000 05  النفقات البيئية

  0.1645  0.1500  0.5000  0.0000 05  رؤية وإستراتيجية المؤسسة

  0.1207  0.0500  0.3750  0.0000 05  الصورة البيئية

  0.1337  0.1300  0.4000  0.0000 05  المبادرات البيئية

  

كحد ( )%0(بني  ، ترواحمجيع معلوما�ا البيئيةفصاح املؤسسات حمل الدراسة عن إتظهر النتائج أن 

 .)%6.61(، واحنراف معياري قدر ب )%8.35(، ومبتوسط إفصاح عام بلغ )كحد أعلى( )%20.62(، و)أدىن

 .ملؤسسات الدراسة احلساسية البيئية العاليةجدا خصوصا إذا ما نظرنا إىل يعد ضعيفا  االفصاحوهذا املستوى من 

                                                           
*
  .أنظر املبحث الثاين، الفصل الرابع من الدراسة احلالية)  

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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يف درجات  بعض التباينوجود تشري إىل عياري واالحنراف امل االفصاحنتائج حدود  إضافة إىل ما سبق فإن

  .للمؤسسات حمل الدراسة االفصاح

 )ستراتيجية المؤسسةإرؤية و (املعلومات اليت تفيد يف توضيح  يتبني أنوباالنتقال إىل مستوى الفئات، 

مبادرات بال( علومات اليت تتعلقامل، تليها )%15(تأيت يف املرتبة األوىل حيث حتوز على أكرب متوسط إفصاح 

هيكل الحوكمة ونظم ( معلوماتمث ، )%11.66( )باملصداقية البيئية(املتعلقة مث املعلومات  ،)%13( )البيئية

عن املعلومات  االفصاح، ويأيت )%6.19( )بمؤشرات األداء البيئي(، مث املعلومات اليت تتعلق )%8( )االدارة

  .على التوايل) %5(، )%5.71(توسط مبيف األخري وذلك  )والصورة البيئية النفقات البيئية(بكل من  املتعلقة

0 2 4 6 8 10 12 14 16

رؤية واسرتاتيجية املؤسسة

املبادرات البيئية

املصداقية

هيكل الحوكمة ونظم اإلدارة

مؤرشات األداء البيئي

النفقات البيئية

الصورة البيئية

ترتيب الفئات املفصح عنها من قبل املؤسسات الجزائرية ): 19(شكل رقم 

  

يف  حمل الدراسة، أكثر الفئات اليت تعتمد عليها املؤسسات اجلزائريةالنتائج السابقة تعطينا تصورا عاما عن 

وما�ا البيئية، وخماطبة تعتمد يف توصيل معلصحاب املصاحل فيها، حيث يظهر أن املؤسسات اجلزائرية أخماطبة 

 ، وتلك اليت)املبادرات البيئية(، و)بالرؤية واالسرتاتيجية البيئية(أصحاب املصاحل فيها، على املعلومات اليت تتعلق 

  .)صور�ا البيئية(تفيد يف توضيح 

  2014-2013بين عامي  جزائرية الخاصة بكل مؤسسة االفصاحدرجات ):33(جدول رقم               

  االفصاحمتوسط      االفصاحمستوى               لمؤسسةا   

2013  2014    

  0.1443  0.2062  0.0825  مصنع االمسنت عني الكبرية 

  0.1185  0.1134  0.1237  مؤسسة سونلغاز

  0.0824  0.0000  0.1649  مؤسسة الرويبة

  0.0722  0.0825  0.0619  مؤسسة سوناطراك

  0.0103  0.0103  0.0103  مؤسسة صيدال

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر  

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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إمسنت عني الكبرية سونلغاز الرويبة سوناطراك صيدال

2013

2014

  

 رتفاعإ ، ففيما سجلعلى طول فرتة الدراسة فصاح املؤسساتإيف ممارسات  تباينإىل وجود  تشري  النتائج

سجل يف املقابل ختلي مؤسسة  ،)%20.62(إىل ) %8.25(عني الكبرية من  إمسنتمصنع يف مستوى إفصاح  وحتسن

 )2013(فيما كان قد بلغ سنة  )2014(فصاحها سنة ئي، حيث إنعدم إالبي لالفصاحأي ممارسة  الرويبة عن

كما مل ،  )%11.34(إىل ) %12.37(فصاح مؤسسة سونلغاز من إ خنفاض يف مستوى، كما وسجل إ)16.49%(

فصاح رتفاع طفيف جدا يف مستوى إإسجل قابل املفصاح مؤسسة صيدال، يف مبستوى إيتعلق  فيما يسجل أي تغري

إىل  )2013(سنة ) %7.04(خنفض من العام لسنيت الدراسة، جند بأنه إ االفصاح وباحتساب مؤشر. اكمؤسسة سوناطر 

  .اسلبي إختذ منحاقد للمؤسسات حمل الدراسة  االفصاح، وهذا يدل على أن منحى ممارسات )2014(سنة ) 6.87%(

  .املواليةه اجلداول فنجد ما توضح االفصاحعن كل بند من بنود مؤشر  االفصاحأما ما يتعلق بنسبة 

  من قبل المؤسسات الجزائرية االدارةعن بنود هيكل الحوكمة ونظم  االفصاحدرجات ): 34(جدول رقم 

A   عدد   االدارةهيكل الحوكمة ونظم

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  40  2  سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي: نبذة عن املؤسسة  1

  0  0  اء البيئي ضمن هيكل احلوكمة للمؤسسة املسؤولية عن األد  2

اهليكل، املسؤوليات، املمارسات واإلجراءات لتحديد وتنفيذ : البيئية االدارةنظام   3

  السياسات البيئية

0  0  

  0  0  االدارةأو جلنة للقضايا العامة يف جملس /وجود جلنة بيئية و  4

  20  1  املمارسات البيئية أو العمالء خبصوص /وجود شروط تنطبق على املوردين و  5

  0  0  حتديد أصحاب املصاحل ذوي الصلة  6

  0  0  التواصل مع أصحاب املصاحل  7

  0  0  إشراك أصحاب املصاحل يف وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

  60  3  على مستوى املؤسسة) ISOو أ  EMAS(تطبيق املعايري الدولية   9

  0  0  باألداء البيئيحوافز املديرين التنفيذيني املرتبطة   10

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :صدرالم

 2014-2013نسب االفصاح الخاصة بكل مؤسسة جزائرية بين عامي ) 20(شكل رقم 
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) تطبيق املعايري الدولية(بند  بنود من بنود هذه الفئة، وكان )3(عن  االفصاحقيام املؤسسات بتظهر النتائج 

من  )%60(حيث قامت ية، البيئ االدارة�يكل احلوكمة ونظم  فصاح من ضمن املعلومات املتعلقةاألكثر درجة إ

وجود شروط تنطبق على  ، و)سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي(عنه ، تليه  االفصاحاملؤسسات ب

كان ، فيما   )%20(، )%40(فصاح وصلت إىل إ اتبدرج ،)أو العمالء خبصوص املمارسات البيئية/املوردين و

  .عن باقي البنود معدوما االفصاح

  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود المصداقية االفصاحدرجات ): 35(جدول رقم 

B  عدد   المصداقية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  0  0  النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

  0  0  تبين إرشادات مبادرة اإلبالغ الدولية  12

  0  0  الذي اختارته املؤسسة) املطابقة(ذكر خيار   13

  0  0  التأكيد خبصوص املعلومات املفصح عنها يف التقرير أو على شبكة االنرتنت/ستقلالتحقق امل  14

  20  1  التدقيق البيئي املستقل  15

  0  0  شهادات للربامج البيئية من وكاالت مستقلة  16

  40  2  شهادة للمنتج مرتبطة بأثره االجيايب على البيئة  17

  20  1  ؤشر التنمية املستدامةأو تضمني م/مكافآت خارجية لألداء البيئي و  18

  0  0  البيئي االفصاحإشراك أصحاب املصاحل يف عملية   19

  20  1  ة ختيارياملشاركة يف املبادرات البيئية اإل  20

  60  3  املشاركة يف مجعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني املمارسات البيئية   21

  0  0  أخرى من أجل حتسني املمارسات البيئية املشاركة يف منظمات ومجعيات بيئية  22

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

املشاركة يف مجعيات، ( بنود من بنود هذه الفئة، وكان بند )5(عن  االفصاحقيام املؤسسات بتظهر النتائج 

فصاح من ضمن املعلومات األكثر درجة إ) ةاملمارسات البيئيمبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني 

أثره شهادة للمنتج مرتبطة ب(، ، تليهعنه االفصاحمن املؤسسات ب )%60(حيث قامت ، البيئية باملصداقية املتعلقة

من  )7(عن  االفصاحفيما سجل إنعدام  ، )%40(فصاح إبدرجة ، )ختارته املؤسسةالذي إ) االجيايب على البيئة

  .بنود هذه الفئة

  من قبل المؤسسات الجزائرية )IPE(  عن بنود مؤشرات األداء البيئي االفصاحدرجات  ):36(دول رقم ج

C  مؤشرات األداء البيئيIPE   عدد

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  0  0  العدد اإلمجايل للمواقع/) ISO(عدد املواقع احلاصلة على شهادة   23

  20  1  يف اإلنتاج والتعبئة) دة وغري متجددةمتجد(وزن وحجم املواد املستخدمة : املواد  24
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  20  1  )بالطن(احلجم اإلمجايل من مواد التعبئة املستخدمة : املواد  25

  20  1  النسبة املئوية للمواد املستخدمة يف االنتاج من املواد املدخلة املعاد تدويرها : املواد  26

  20  1  )إخل..التربيد، البخار الكهرباء، التدفئة،(إمجايل الطاقة املستهلكة : الطاقة  27

  40  2  إمجايل الكهرباء املستهلكة يف املباين بالكيلو واط يف الساعة: الطاقة  28

  40  2  إمجايل استهالك الغاز يف املباين باملرت مكعب : الطاقة  29

  20  1  إمجايل استهالك الطاقات البديلة بالكيلو واط يف الساعة : الطاقة  30

  0  0  الطاقة خارج املؤسسة استهالك: الطاقة  31

  0  0  شدة الطاقة: الطاقة  32

  0  0  )صنف الطاقة(التخفيض يف استهالك الطاقة : الطاقة  33

  0  0  التخفيض يف االحتياجات الطاقوية للمنتجات واخلدمات : الطاقة  34

معة، املياه السطحية، املياه اجلوفية، مياه األمطار ا�(إمجايل املياه املستهلكة : املاء  35

  ) مياه الصرف، إمدادات املياه

0  0  

  40  2  حجم املياه املستخدمة يف كمية من املنتجات املصنعة: املاء  36

  0  0  مصادر املياه املتأثرة بشدة بسحب املياه  37

  20  1  أو توفريها/النسبة املئوية وإمجايل حجم املياه املعاد تدويرها واستخدامها و  38

مواقع التشغيل اململوكة أو املؤجرة أو املدارة يف، أو جبوار، املناطق : التنوع البيولوجي  39

  احملمية واملناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية

0  0  

وصف اآلثار اهلامة لألنشطة واملنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي يف : التنوع البيولوجي  40

  ناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملميةاملناطق احملمية وامل
0  0  

  0  0  املناطق احملمية أو املستعادة: التنوع البيولوجي  41

إمجايل عدد األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد : التنوع البيولوجي  42

م الوطنية للحفظ يف املناطق املتأثرة الدويل حلفظ الطبيعة واألنواع املدرجة على القوائ

  بالعمليات مصنفة تبعا ملستوى خطر االنقراض

0  0  

، CO2، الغازات املعنية )1نطاق(انبعاثات الغاز الدفيئة املباشرة : االنبعاثات  43

CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3 ،أو مجيعها  

1  20  

، الغازات )2نطاق(ة الناجتة عن استهالك الطاقة انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشر : االنبعاثات  44

  أو مجيعها ،CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3املعنية 
0  0  

، الغازات املعنية )3نطاق(انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة أخرى : االنبعاثات  45

CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3، أو مجيعها  

0  0  

املقياس املرتي /انبعاثات الغازات الدفيئة(نبعاثات الغازات الدفيئة شدة ا: االنبعاثات  46

  )املختار حلساب النسبة؟

0  0  

  0  0  ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: االنبعاثات  47

  20  1  انبعاثات املواد املستنفذة لطبقة األوزون: االنبعاثات  48

  0  0واالنبعاثات اهلوائية  ،)SOX(يت ، وأكاسيد الكرب )NOX(أكاسيد النرتوجني : االنبعاثات  49
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امللوثات العضوية الثابتة، املركبات العضوية املتطايرة، امللوثات اجلوية اخلطرية، املواد (األخرى 

  )إخل....اجلسيمية

  0  0  أمجايل صرف املياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

  20  1  إمجايل وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها: النفايات السائلة والصلبة  51

  40  2  نسبة النفايات املعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

االنسكابات (إمجايل عدد االنسكابات الكبرية وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )، أخرىانسكابات الزيت، الوقود، النفايات، املواد الكيميائية= املهمة

1  20  

وزن املولد املنقولة أو املستوردة أو املصدرة أو النفايات املعاجلة اليت : النفايات السائلة والصلبة  54

  .تعترب خطرة
0  0  

هوية املسطحات املائية واملواطن املتعلقة �ا املتأثرة تأثرا  : النفايات السائلة والصلبة  55

  .�اكبريا بصرف املياه من قبل املؤسسة وجريا

1  20  

  0  0  مدى ختفيف اآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات: املنتجات واخلدمات  56

  0  0  النسبة املئوية العوائد من املنتجات ذات العالمة البيئية   57

  0  0  معدل التحسن يف الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

تغليفها، املعاد تدويرها أو املعاد استخدامها  النسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد  59

  مصنفة حسب الفئة

0  0  

بالرفع من الكفاءة البيئية ألنشطة العمالء، ) 1(النسبة املئوية للمنتجات واخلدمات اليت تسمح   60

التخفيض من التأثري على التغري املناخي، ) 3(تطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة، ) 2(

  ) 5(حتسني الكفاءة الطاقوية، ) 4(ات الدفيئة، أو تدهور املوارد، انبعاثات الغاز 

1  20  

اآلثار البيئية اهلامة على نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى الالزمة لعمليات   61

  املؤسسة وعمليات نقل العمال

0  0  

  0  0  باستخدام املعايري البيئيةالنسبة املئوية للموردين اجلدد الذين مت تدقيقهم : التقييم البيئي للموردين  62

اآلثار البيئية السلبية الفعلية واحملتملة يف سلسلة اإلمداد واإلجراءات : التقييم البيئي للموردين  63

  املتخذة

0  0  

عدد الشكاوى البيئية اليت قدمت واليت مت التعامل معها واليت متت تسويتها : آليات الشكاوى البيئية  64

  وى الرمسيةمن خالل آليات الشكا

1  20  

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

حضيت بإفصاح ما بني  ،)IPE(ؤشرات األداء البيئي املتعلقة مببند من البنود  )17(أن تظهر النتائج 

كونة امل )25(عن باقي البنود ال  االفصاحنعدام املؤسسات حمل الدراسة، فيما سجل إمن  )%20(و )40%(

  .هلذه الفئة

  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود النفقات البيئية االفصاحدرجات  ):37(جدول رقم           

D عدد   النفقات البيئية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  0  0  خمصصات املخاطر البيئية وإزالة التلوث : املطلوبات البيئية  65
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  0  0  ات البيئية للمؤسسةالوفورات النقدية الناجتة عن املبادر   66

أو األداء /أو االبتكارات لتحسني الكفاءة و/املبالغ املنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

  البيئي
1  20  

نفقات االستغالل املرتبطة بالعمليات : مبالغ النفقات املتعلقة بالقضايا البيئية  68

  واملعاجلة

2  40  

  0  0  املتعلقة باملواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط املؤسسةمبلغ االستثمار يف البحوث   69

نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغري   70

  املناخي كنسبة مئوية من رقم األعمال 

0  0  

القيمة النقدية للغرامات الكبرية وإمجايل عدد العقوبات غري النقدية نظري : االمتثال  71

  االمتثال للوائح والقوانني البيئية عدم

0  0  

   )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

فصاح ندين ضمن هذه الفئة، وهذا بدرجة إفصاح املؤسسات حمل الدراسة مل يتعدى البإ تظهر النتائج أن

تسجل هذه الفئة أدىن مستوى و  .عن باقي بنود هذه الفئة االفصاحنعدام ، فيما سجل إ)%40(مل تتعدى 

  .فصاح مؤسسات الدراسة مقارنة بالفئات االخرىإل

  من قبل المؤسسات الجزائرية ستراتيجية المؤسسة عن بنود رؤية وإ االفصاحدرجات  ):38(جدول رقم 

E عدد   رؤية واستراتيجية المؤسسة

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  60  3  االجناز بيان املشاريع البيئية املنجزة أو قيد  72

  0  0  أو أصحاب املصاحل/بيان املدير التنفيذي عن األداء البيئي يف اخلطاب املوجه للمسامهني و  73

  0  0  بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم واملبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

تقدمي وصف لآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية على املستوى البيئي، خصوصا   75

  أصحاب املصلحة والوضعية املالية للمؤسسة على

2  40  

  20  1  الرمسية املتعلقة باملخاطر واألداء البيئي  االدارةبيان نظم   76

  20  1  بيان أن املؤسسة تقوم مبراجعات وتقييمات ألدائها البيئي  77

  0  0  بيان أهداف قابلة للقياس ذات عالقة باألداء البيئي املستقبلي  78

  20  1  أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/ق بابتكارات وبيان يتعل  79

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 )5(نصف بنود هذه الفئة، حيث بلغ  عن أكثر من االفصاحبحمل الدراسة قيام املؤسسات تظهر النتائج، 

فصاح درجة إاملرتبة األوىل ب) ئية املنجزة أو قيد االجنازبيان املشاريع البي(حتل بند وا، بنود املكونة هلا )8(من 

تقدمي وصف لآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية على املستوى البيئي، خصوصا على أصحاب (، ليه، ي )60%(

على باقي  االفصاحتوزع درجات ، فيما سجل )%40(فصاح إوهذا بدرجة ، )املصلحة والوضعية املالية للمؤسسة

  . بنود فقط )3(عن  االفصاحنعدام وا .)%20( البنود بدرجة
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  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود الصورة البيئية االفصاحدرجات ): 39(جدول رقم          

F عدد   الصورة البيئية

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  20  1  يةبيان عن توافق أو عدم توافق املؤسسة مع املعايري البيئية اخلاصة أو اللوائح البيئ  80

  0  0  اآلثار املالية وغريها من املخاطر والفرص ألنشطة املؤسسة، نتيجة تغري املناخ  81

  0  0  استعراض التأثري البيئي لقطاع الصناعة  82

  20  1  أو منتجات، وخدمات املؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

  0  0  ا يف قطاع الصناعةاستعراض األداء البيئي للمؤسسة مقارنة مبثيال�  84

  0  0  األهداف اخلاصة املتعلقة بآثار العمليات، املنتجات واخلدمات : األهداف البيئية  85

  40  2  األداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

  0  0  الكفاءة والتدابري: البصمة البيئية كاملة  87

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

فصاح ضمن هذه الفئة، وهذا بدرجة إ بنود )3(فصاح املؤسسات حمل الدراسة مل يتعدى إ تظهر النتائج أن

    .عن باقي بنود هذه الفئة االفصاحنعدام ، فيما سجل إ)%40(مل تتعدى 

  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود المبادرات البيئية االفصاحدرجات  ):40(جدول رقم        

G عدد   ادرات البيئيةالمب

  المؤسسات

  االفصاحدرجة 

%  

  60  3  البيئية  االدارةوصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملني على العمليات و   88

  0  0  برامج التوعية، التعليم والتدريب:  الربنامج البيئي للعمال  89

  40  2  املهابيان إذا ما كانت املؤسسة تتعامل مع النهج أو املبدأ الوقائي، وكيفية تع  90

  20  1  وجود خطط لالستجابة يف حالة احلوادث البيئية  91

  0  0  املكافآت البيئية الداخلية  92

  60  3  التدقيق البيئي الداخلي  93

  0  0  شهادات الربامج البيئية الداخلية  94

  20  1  أو التربعات ذات العالقة بالبيئة/اشراك ا�تمع احمللي و  95

ئية املبادئ أو غريها من املبادرات املوضوعة خارجيا واليت تشارك فيها املؤسسة حتديد املواثيق البي  96

  أو تدعمها 
0  0  

نسبة العمليات اليت طبقت فيها مشاركة ا�تمع احمللي، وتقييمات األثر وبرامج   97

  التنمية

0  0  

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

وصف دقيق فيما ( ديبنبنود من بنود هذه الفئة، وكان  )5(عن  االفصاحم املؤسسات بقياتظهر النتائج 

فصاح من ، األكثر درجة إ)ق البيئي الداخليالتدقي(، و)البيئية االدارةيتعلق بتدريب العاملني على العمليات و 

بيان إذا (، ليهما، يعنه االفصاحمن املؤسسات ب )%60(حيث قامت ، البيئية باملبادرات ضمن املعلومات املتعلقة

فيما سجل إنعدام  ،)%40(فصاح إبدرجة ، )ما كانت املؤسسة تتعامل مع النهج أو املبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها

  .بنود )5(عن  االفصاح

حيث متثل احلد  ،بإفصاح مجيع املؤسسات حضيقد  املؤشرتظهر النتائج أن وال بند من بنود كما و 

املشاركة يف مجعيات، مبادرات (، و)ISO14001مثال، (تطبيق املعايري الدولية ( لبندي )%60( األقصى يف

عن بقية البنود بني  االفصاحفيما توزعت درجات  ،)خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني املمارسات البيئية

تائج تؤكد من ن هاهذه النتائج وما سبق. االفصاحبأو مؤسستني  ةي بني قيام مؤسسة واحدأ، )%40(و )20%(

اليت تتميز أنشطتها الرغم من طبيعة لبيئي يف املؤسسات حمل الدراسة، على ا االفصاحعلى الضعف الكبري ملمارسة 

  .باحلساسية البيئية العالية

  :التحليل الوصفي للمتغيرات التفسيرية-2

  )زائريةحالة المؤسسات الج( االحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة التفسيرية): 41(جدول رقم 

عدد المتغيرات 

المؤسسات 

اإلنحراف المتوسط الحد األعلى الحد األدنى 

المعياري 

المتغيرات المستقلة 

 3.169 10.40 14 06 05حجم المجلس 

05 0 1 0.60 0.5146 

 0.422 0.20 1 0 05 الفصل بين الدورين

 0.422 0.80 1 0 05الملكية الحكومية 

المتغيرات الضابطة 

 3614272.504 2378550.739 9089000 5482.5830 05حجم المؤسسة 

05 0 1 0.4000 0.5164 

 0.0554 0.0547 0.1565- 0.0146 05ربحية المؤسسة 

05 0 1 0.30 0.4830 

 

دىن أأعضاء كحد  )6(للمؤسسات حمل الدراسة، يرتاوح بني  االدارةن عدد أعضاء جمالس أتظهر النتائح   

، ما يعين )10.40( بلغ االدارةأن متوسط عدد أعضاء جمالس  إىل كما تشري النتائج  ،عضو كحد أعلى )14(و

 وبالعودة إىل السقف الذي وضعه  .يف املتوسط عضو )11(و )10(اوح بني يرت  االدارةأن عدد أعضاء جمالس 

and Lorsch) Lipton( واملقدر ب ،)( بقسمة أو جتزئةأعضاء، قمنا  )10Split ( االدارةمتغري حجم جملس 



 إختبار أثر ممارسة الحوكمة على االفصاح البيئي: الفصل الخامس

 

220 

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

ء، أعضا )10( لذات عدد األعضاء املساوي واألقل  االدارةحبيث ا�موعة األوىل تتضمن جمالس  ،إىل جمموعتني

أعضاء فهو يتبع  )10(، أما فما فوق )0(الصغرية وأعطي هلا القيمة  االدارةوهي ا�موعة اليت تعرب عن جمالس 

، وقد جاءت النتائج مبينة أن )1(الكبرية حيث أعطي هلا القيمة  االدارةللمجموعة الثانية واليت تعرب عن جمالس 

وتؤكد هذه . احلجم صغرية )%40(يف مقابل  احلجم كبريةمن جمالس إدارة املؤسسات هي   )%60(ما نسبته 

   .ؤسسات حمل الدراسةاحلجم يف امل كبرية االدارةغلبة جمالس  النتائج

  وفقا لحجم المجلس الجزائريةمؤسسات التوزع ): 42(جدول رقم                  

  النسبة  حجم مجلس االدارة

  صغير

  كبير

  المجموع

40  

60  

100  

 

  

  

منصب رئيس و املدير التنيفيذي  ميارس فيها الفصل بني منصب االدارةمن جمالس  )%20(ن أ تظهر النتائح

وظيفيت الرقابة جيمع فيها شخص واحد بني  املؤسسات حمل الدراسةمن جمالس إدارة  )%80(يعين أن ا�لس، ما 

عتبار أن الفصل بني املنصبني وعلى ا. ورئيس ا�لس األول منصيب املدير التنفيذي والتسيري، من خالل اجلمع بني

 االدارةجمالس  إستقالليةزدواجية الدور تزيد من ضعف من إ )%80(ا�لس، فإن نسبة  إستقاللية يعزز من 

  .للمؤسسات حمل الدراسة

غ� موجود
80%

موجود
20%

م�رسة الفصل ب� الدورين ): 22(شكل رقم 
يف املؤسسات الجزائرية

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر  

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

اسة، حيث أ�ا حمل الدر س مال املؤسسات لى رأاملسيطرة ع هي النوعامللكية احلكومية  تظهر النتائح أن

املتبقية تركزا للملكية العائلية واليت مل  )%20(فيما شكلت ، تلك املؤسساتمن  )%80(س مال تسود يف رأ

    .تظهر سوى يف مؤسسة واحدة وهي الرويبة

  على المؤسسات الجزائريةالملكية الحكومية  تواجد): 43(جدول رقم                           

 النسبة عدد المؤسسات الملكية الحكومية

 80 5 متواجدة

 20 1 منعدمة

 

  

  

  

تظهر النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة تتميز حبجم أصول كبري حيث بلغ متوسط إمجايل هذه األصول 

مليون  )3396537.723(وصل إىل  هو اآلخر لكن باحنراف معياري كبري ،مليون دينار )1984121.575(

 متوسطاملهول بني  الفارقهذه املؤسسات، ويرجع ذلك إىل  أصول يف قيمد تباين كبري و وجويؤشر هذا عن ، دينار

من جهة  ، وبقية املؤسساتمن جهة )3016543(وسونلغاز ) 8822000(صول كل من سوناطراك أحجم 

من قيم  )%1(مليون دينار وهو ما ال ميثل حىت  )54210.6977( جمتمعة صوهلاأجمموع قيم  يصلواليت  أخرى،

   .لوحدها أصول سوناطراك

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

حجم أصول سوناطراك حجم أصول سونلغاز حجم أصول بقية 
املؤسسات

)باملليون(حجم أصول املؤسسات الجزائرية ): 24(شكل رقم 

  

  
 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر
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   االرتباطتحليل : المطلب الثالث

 إرتباطاليت تربط بني متغريات الدراسة، تستخدم الدراسة احلالية معامل  االرتباطعرفة شكل وإجتاه عالقة مل

)Spearman(  إرتباطللحصول على مؤشرات هلذه العالقة، ويعد معامل )Spearman( يس من أشهر مقاي

 .االرتباطواجلدول املوايل يبني لنا نتائج حتليل . الالمعلميةستخدامها يف الدراسات اليت يتم إ االرتباط

  )Spearman( إرتباطوفقا لمعامل  االرتباطنتاج تحليل ): 44(جدول رقم  

حجم 

  المؤسسة

الملكية 

  الحكومية

إزدواجية 

  الدور

حجم 

  المجلس

االفصاح 

  البيئي

Spearman’s 
Rho 

  االفصاح البيئي  1        

  حجم المجلس  0.050  1      

  الفصل بين الدورين  0.088-  0.000  1    

  الملكية الحكومية  0.088  0.000  **1-  1  

  حجم المؤسسة  0.037  *0.615  *0.696-  *0.696  1

  )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 :ما يلي االرتباطتبني نتائج حتليل 

البيئي،  االفصاحومستوى  االدارةبني حجم جملس  ،حصائياإ موجبة لكن غري دالة إرتباطقة وجود عال - 

وهذا يعين عدم وجود ). 0.05(وهي أكرب من ) 0.446(، عند مستوى داللة )0.05( االرتباطحيث بلغ معامل 

  .البيئي االفصاحومستوى  االدارةحجم جملس موجبة دالة إحصائيا بني  إرتباطعالقة 

البيئي،  االفصاحبني الفصل بني الدورين ومستوى  ،حصائياإ سالبة لكن غري دالة إرتباطود عالقة وج - 

وهذا يعين عدم ). 0.05(وهي أكرب من ) 0.405(، عند مستوى داللة )0.088-( االرتباطحيث بلغ معامل 

  .بيئيال االفصاحموجبة دالة إحصائيا بني الفصل بني الدورين ومستوى  إرتباطوجود عالقة 

البيئي،  االفصاحبني امللكية احلكومية ومستوى  ،حصائياإ موجبة لكن غري دالة إرتباطوجود عالقة  - 

وهذا يعين عدم ). 0.05(وهي أكرب من ) 0.405(، عند مستوى داللة )0.088( االرتباطحيث بلغ معامل 

  .البيئي فصاحاالموجبة دالة إحصائيا بني الفصل بني الدورين ومستوى  إرتباطوجود عالقة 

البيئي، حيث  االفصاحبني حجم املؤسسة ومستوى  ،حصائياإ موجبة لكن غري دالة إرتباطوجود عالقة  - 

وهذا يعين عدم وجود ). 0.05(وهي أكرب من ) 0.460(، عند مستوى داللة )0.037( االرتباطبلغ معامل 

  .البيئي احاالفصموجبة دالة إحصائيا بني حجم املؤسسة ومستوى  إرتباطعالقة 

بني  إحصائيا تكون دالة إرتباطي عالقة مل تؤكد لنا وجود أ االرتباطيتضح لنا مما سبق، أن نتائج حتليل 

  .البيئي االفصاحاملتغريات التفسريية ومستوى 
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(مخرجات من إعداد الباحث باالعتماد على  :المصدر

كثر أيعد ، يتم اللجوء إىل حتليل االرتباطكيد على ما مت التوصل إليه من نتائج حتليل بغرض التأكد والتأ

  .الالمعلمي) Mann Whitney( إختبار هذا باستخدامو تعمقا 

  حصائية الفروق اإل إختبار: المطلب الثالث

فرق  إختبار، ويسمى أيضا )U( ختباراب اأو كما يشار إليه إختصار  )Mann Whitney( إختبار

ستخدم يف ومبعىن آخر ياملتوسطني الالمعلمي، يستخدم لقياس االختالفات أو الفروق بني عينتني مستقلتني، 

  .املعلمي )T( ختباراحلكم على معنوية الفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني، وهو بديل إل

قمنا بتغيري طريقة قياس متغريات الدراسة ، )Mann Whitney( ختباراب ضمن الدراسة احلالية، وللقيام

إال مع البيانات  ن،غري ممك )Mann Whitney(تبار خإتطبيق  ذلك أن، ختبارلتتناسب ومتطلبات هذا اال

إىل جموعتني مستقلتني مبا يتناسب قمنا بتقسيم بيانات الدراسة  وعليهالثنائية،  الصيغةذات  االمسية أو الرتبية

، ومبا للعينات ذات احلجم الصغري املالئمة الطريقة واليت تعد) Exact(طريقة  ستخدمنااكما   *وطبيعة كل متغري،

، وفيما يلي نتائج تطبيقنا )Tailed-test 1(الذيل الواحد  إختبارعلى  تمدناعإيتناسب وطبيعة فروض الدراسة 

  .)Mann Whitney( ختبارال

  الجزائرية مستوى إفصاح المؤسساتفي  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود إختبارنتائج ): 45(جدول رقم 

  .االدارةتعزى إلى حجم مجلس 

  مستوى المعنوية  )Uقيمة اإلختبار (  متوسط الرتب  عدد المشاهدات  حجم المجلس

  صغير 

    كبير

4  

6  

5.13  

5.75  

10.5  0.405  

 

  

، تظهر النتائج أن قيمة الكبرية االدارةساس أن الفروق تكون لصاحل املؤسسات ذات جمالس على أ ارختببتوجيه اال

مبا يؤكد على عدم وجود فروق ذات  ،)0.05(وهو أكرب من  )0.405(عند مستوى معنوية ) 10.5( ختباراال

 .الكبرية االدارةسسات ذات جمالس تكون لصاحل املؤ  إحصائيةداللة 

  الجزائرية في مستوى إفصاح المؤسسات إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إختبارنتائج : )46(جدول رقم 

  الفصل بين الدورينتعزى إلى 

  مستوى المعنوية  )Uقيمة اإلختبار (  متوسط الرتب  عدد المشاهدات  إزدواجية الدور

  فصل 

  إزدواجية

2 

8 

5 

5.63 

7 0.422 

 

    

                                                           
*
  .يةأنظر املبحث الثاين، الفصل الرابع من الدراسة احلال)  
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 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :المصدر

تظهر النتائج أن قيمة أن الفروق تكون لصاحل املؤسسات اليت متارس الفصل، ساس أعلى  ختباربتوجيه اال

مبا يؤكد على عدم وجود فروق ذات داللة  ،)0.05(وهو أكرب من  )0.422(وية عنمستوى معند ) 7( ختباراال

  .االدارةير التنيفيذي ورئيس جملس تكون لصاحل املؤسسات اليت متارس الفصل بني وظيفة املد إحصائية

  الجزائرية في مستوى إفصاح المؤسسات إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إختبارنتائج ): 47(جدول رقم 

  إلى الملكية الحكوميةتعزى 

  مستوى المعنوية  )Uقيمة اإلختبار (  متوسط الرتب  عدد المشاهدات  إزدواجية الدور

  خاصة 

    حكومية

2  

8  

5  

5.63  

7  0.422  

 

  

تظهر النتائج أن أن الفروق تكون لصاحل املؤسسات ذات امللكية احلكومية، ساس على أ ختباربتوجيه اال

ذات  مبا يؤكد على عدم وجود فروق ،)0.05(وهو أكرب من  )0.422( معنويةمستوى  عند) 7( ختبارقيمة اال

  .املؤسسات ذات امللكية احلكومية ن لصاحلتكو  إحصائيةداللة 

  الجزائرية في مستوى إفصاح المؤسساتإحصائية وجود فروق ذات داللة  إختبارنتائج ): 48(جدول رقم 

  تعزى إلى حجم المؤسسة

 مستوى المعنوية )Uقيمة اإلختبار ( متوسط الرتب عدد المشاهدات إزدواجية الدور

 صغيرة 

    كبيرة

6  

4  

5.08  

6.13  

9.5  0.324  

 

    

النتائج أن قيمة تظهر تكون لصاحل املؤسسات كبرية احلجم، ساس أن الفروق على أ ختباربتوجيه اال 

مبا يؤكد على عدم وجود فروق ذات  ،)0.05(وهو أكرب من  )0.324(عنوية عند مستوى م) 9.5( ختباراال

  .تكون لصاحل املؤسسات كبرية احلجم إحصائيةداللة 

، )Spearman(معامل  إرتباطداعمة لنتائج حتليل مؤكدة، و  )Mann Whitney( إختبارجاءت نتائج 

 ألي منالبيئي ميكن أن تعزى  االفصاحيف مستويات  إحصائيةذات داللة  فروقي على أ م العثورتحيث مل ي

 سيتم من خالله الذيو  املبحث املوايليف  هلذه النتائج سيتم التطرق إليه املناسب التفسري. تفسرييةاملتغريات ال

  .نتائج الدراسة التطبيقية مناقشة
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  لتطبيقيةمناقشة نتائج الدراسة ا: المبجث الثالث

  

 االفصاحالعالقة بني ممارسات احلوكمة و  إختبارنتائج التحليل الوصفي، و مناقشة  سيتمضمن هذا املبحث 

  .البيئي ملؤسسات الدراسة

  

  مناقشة النتائج الخاصة بحالة المؤسسات الفرنسية: المطلب األول

ية حمل الدراسة بلغ العام للمؤسسسات الفرنس االفصاحأظهرت نتائج التحليل الوصفي، أن متوسط 

فصاح تلك املؤسسات إىل مل تصل ممارسات إحيث فصاح منخفض نسبيا، إ، وهو يعرب عن مستوى )39.03%(

 )%60.97(فالنسبة احملصل عليها تشري إىل أن ما يقرب من . ما هو مطلوب باشتماهلا على معظم بنود املؤشر

وجود فجوة يف املعلومات ومنه بروز مشكلة  علىيؤشر  عنها، هذا بدوره االفصاحمن املعلومات البيئية مل يتم 

فالنتائج تشري إىل أن مستوى املعلومات الذي حتوزه إدارة  .املؤسسات وأصحاب املصاحلعدم متاثل املعلومات بني 

ستغالل هذا الوضع ملصاحل، األمر الذي قد يؤدي إىل إمكانية إاملؤسسات يفوق ما هو متوفر لدى أصحاب ا

وى املنخفض وميكن إرجاع هذا املست. ملصاحلها الذاتية على حساب مصاحل أصحاب املصاحل االدارة ومنه حتقيق

من عمومية ومشول،  2طلبات غرونل ساس إىل ضعف القوانني، بالنظر إىل ما تتميز به متباأل االفصاحنسبيا من 

ه، يضاف إىل ذلك حداثة تطبيقها عن االفصاحاحلد األدىن مما يفرتض  تتعدىال  جيعل من مسامهتها األمر الذي

  .يف البيئة الفرنسية

حيث  ،النتائج أن املعلومات اليت تفيد يف توضيح الصورة البيئية للمؤسسة تأيت يف املرتبة األوىل أظهرت

ن مؤسسات الدراسة تستخدم بالدرجة األوىل وهذا يشري إىل أ ،)%55.88(على أكرب متوسط إفصاح  حازت

، وعليه ميكن القول أن مؤسسات الدراسة، تعتمد ه الفئة يف خماطبة أصحاب املصاحل�ذاملعلومات املتعلقة 

 Environmental(ي ألصحاب املصاحل على تقدمي صور�ا البيئية إبراز جمهودها البيئبالدرجة األوىل يف 

Profile( البيئية، وتعاملها مع  ثري أنشطتها، ومدى توافقها مع املعايريأن خالل بيان أهدافها البيئية، وتوذلك م

  .تغريات املناخ

الصورة البيئية ، على التوايل كما يليعنها جاء  االفصاحأظهرت النتائج أن ترتيب الفئات وفقا لدرجة 

 ،)%45.95( سرتاتيجية املؤسسةإرؤية و ، )%50.88( االدارة، هيكل احلوكمة ونظم )%55.88( للمؤسسة

 ،)%32.35( املبادرات البيئية، )%33.61( مؤشرات األداء البيئي ،)%43.21( املصداقية البيئية للمؤسسة

وبالنظر إىل أن الفئات الثالث األوىل اليت نالت أكرب درجات إفصاح على التوايل  ).%24.64( النفقات البيئية

مالية، واللتان اليت تعد كمية، والنفقات البيئية واليت تعترب  ؤشرات األداء البيئيتعد مجيعها وصفية، يف مقابل فئة م
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داء املبادرات البيئية، ومؤشرات األ لكل من االفصاحتذيلتا الرتتيب، وبالنظر إىل الفارق الضئيل بني متوسط 

فصاح املؤسسات حمل الدراسة يغلب عليه وبشكل كبري الطابع الوصفي، وأن املؤسسات أن إ لنا فهذا يؤكدالبيئي، 

يت بعدها جتاههم، مث تأفيها وإخالء مسؤوليا�ا إصحاب املصاحل لى املعلومات الوصفية يف خماطبة أتعتمد ع

 خيتلف األمر مل. علومات اليت تأخذ الطابع املايلاملعلومات ذات الطابع الكمي بنسبة ضئيلة، لتأيت يف األخري امل

من ن أظهرت أأن النتائج  غري، االفصاحعلى مستوى البنود املفصح عنها حيث تصدرت البنود الوصفية درجات 

 )%91(والذي  قامت خمصصات املخاطر البيئية وإزالة التلوث ، بند االفصاحقصى درجات البنود اليت نالت أ بني

عن هذا البند وفقا  االفصاحلزامية إإرجاع ذلك إىل وميكن ايل، طابعه املعنه، بالرغم من  االفصاحمن املؤسسات ب

عبه القوانني يف حتسني نوعية املعلومات املفصح عنها، وعموما ن تلعن دور مؤثر ميكن أيؤشر  مبا. 2لقانون غرونل 

  .ككل  االفصاحفإن كل ما سبق يؤكد على وجود تدين يف جودة 

لكثري بالرغم من وجود ا ،االفصاحالنتائج أظهرت وجود بعض البنود اليت حازت على نسب ضعيفة من 

غياب تلك  ،علومات هلا عالقة �ذه األخريةفصاح املؤسسات وبنسب عالية عن ممن الدالئل اليت تشري إىل إ

مجيع أو إتباع عدم توفر ، بقدر ما ميكن  تربيره باالفصاحاملعلومات قد ال يفسره إحجام تلك املؤسسات عن 

  . عنها االفصاحرشادات التطبيق واليت تتضمن املعلومات املفرتض إ لنفساملؤسسات 

بني مؤسسات الدراسة، حيث تراوحت  االفصاحت النتائج أكدت على وجود تباين معترب يف ممارسا

من  )%54(فصاح ففيما جاء إ .)كحد أعلى( )%80.41(، و)كحد أدىن( )%1.03(بني  االفصاحمستويات 

هذه االختالفات ميكن إرجاعها . )%40(أكرب من  منها )%48(فصاح ، كان إ)%39( ل منأقاملؤسسات 

  .ك املؤسساتممارسة احلوكمة من قبل تلإىل  نسبة كبريةوب

أظهرت النتائج، أن السياق العام ملمارسات احلوكمة يف مؤسسات الدراسة يتوافق وإىل حد كبري مع 

متطلبات القانون الفرنسي، فقد سجل توافق كبري فيما و ) AFEP-MEDEF( حوكمة الشركات دليلإرشادات 

جمالس إدار�ا  إستقالليةيت انعدمت فيها ، إال لعدد قليل جدا من املؤسسات والستقالليةيتعلق حبدود احلجم واال

أو جلان تدقيقها، وهذا يف الغالب بسبب صغر حجمها، أو ظروفها املالية اليت أدت �ا إىل التخلي عن إدراج 

  . أعضاء مستقلني �دف التقليل من التكاليف

بلغ عدد أظهرت النتائج أن مؤسسات الدراسة تتبىن جمالس إدارة متوسطة احلجم بشكل عام، حيث 

املشرع الفرنسي عتمده ن أن نرجع ذلك إىل التسقيف الذي اأعضاء، وميك )10(و )9(األعضاء يف املتوسط بني 

من القانون  L.225-17 ،L.225-69 املادتني واليت أنشأت) (NRE(من قانون  104من خالل املادة 

  .عضو )18(يد عن أعضاء وال يز  )3(يقل حجم ا�لس عن ، من حيث إجبارية أن ال )التجاري

، )%48.75(حمل الدراسة قدرت ب  املؤسسات إدارةالس متوسطة �إستقاللية ظهرت النتائج كما أ

حتسا�ا لعدد وعند إ منهاجمالس إدارة املؤسسات إىل كون الكثري  قالليةستونرجع هذا املستوى املتوسط ال

األعضاء املمثلني احتساب تستثين  ،ستقالليةومنه نسبة اال األعضاء املستقلني الواجب تضمينهم ضمن ا�لس
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، وهو ما ضمن جمموع أعضاء ا�لس عند إستخراج النسبة املطلوبة للعمال، أو األعضاء املمثلني للعمالة املسامهة

-AFEP( حوكمة الشركات دليلإرشادات ن لس، كما أا� ستقالليةاحلقيقية إلنسبة الخنفاض يساهم يف إ

MEDEF ( أن ال تقل نسبة األعضاء املستقلني عنتكتفي مبتطلب )هذه االدارةمن أعضاء جملس  )%30 ،

ملؤسسات  االدارةجمالس  إستقالليةسببا آخر يف تدين وهي بذلك تعد  النسبة ضعيفة ودون املستوى املطلوب،

  .الدراسة

من  )%39.2(أظهرت النتائج أن ممارسة الفصل بني الرقابة والتسيري يف مؤسسات الدراسة تعد منخفضة، 

الدور، وطبعا ووفقا هلذه النتيجة فهذا  ميارس فيها إزدواجية )%60.8(فصل، يف مقابل ال املؤسسات ميارس فيها

، وميكن إرجاع هذه النسبة إىل، طبيعة ملكية املؤسسات واليت تعود االدارةجمالس إستقاللية من شأنه أن يقلل من 

واليت غالبا ما يرتبط وجودها بإزدواجية الدور، وأيضا إىل تفضيل عدد  ،يف عدد ال بأس منها إىل امللكية العائلية

يضا لعدم تشجيع القانون وأ من املؤسسات هلذا النوع من طرق التسيري إعتقادا منها بفعالية تبنيه يف إدارة املؤسسة،

  .ألي من اخليارين )AFEP-MEDEF( حوكمة الشركات دليلإرشادات أو  الفرنسي

 ستقاللية،  وهذا املستوى من اال)%58.67(فوق املتوسط ستقاللية اجلان التدقيق تتمتع بن تظهر النتائح أ

 حوكمة الشركات دليلإرشادات تتطلبه  يعد مقبوال نوعا ما، وهو يتوافق إىل حد كبري مع املستوى الذي

)AFEP-MEDEF( ال يقل عدد أعضاء جلان التدقيق املستقلني عن الثلثنين بوجوب أ.  

، يف مقابل توجه واملكافآتقامت بتكوين جلان الرتشيحات  االدارةمن جمالس  )%79.4( لنتائح أنتظهر ا

التباين ، وهذا )%11.8(ضعيف جدا من قبل تلك ا�الس حنو تشكيل جلان للمسؤولية االجتماعية والبيئية 

ه املؤسسات حنو تكريس يف توجي دليل حلوكمة الشركات ميكن أن يشري وبشكل واضح إىل الدور الذي الكبري،

-AFEP( حوكمة الشركات دليلاملمارسات السليمة، فلجنة الرتشيحات والتعويضات منصوص عليها يف 

MEDEF(  ،يف مقابلويتم تشجيعها، ويف حال عدم تكوينها يكون على املؤسسة تربير عدم قيامها بذلك 

  .تبين املؤسسات هلذه اللجان التفاوت الكبري يفر وهذا ما يفس ،إغفال لوجود جلان املسؤولية االجتماعية والبيئية

، جتعل من التغري إحصائيةوجود عالقة ذات داللة  االحندار، وحتليل االرتباطأظهرت كل من نتائج حتليل 

وجلنة التدقيق،  االدارةالبيئي مرتبطا باالجياب، بزيادة نسبة األعضاء املستقلني يف جملس  االفصاحيف مستوى 

، ووجود جلنة االدارةأما ما تعلق حبجم جملس . رتفاع نسبة امللكية احلكوميةتركز امللكية، وإ وإخنفاض نسبة

وجود أدلة   االحندارللمسؤولية البيئية واالجتماعية، ووجود جلنة الرتشيحات واملكافآت، فلم تظهر نتائج حتليل 

  .البيئي االفصاحتلك اآلليات ومستوى  تدعم العالقة بنيكافية 

ومستوى  االدارةحصائيا بين حجم مجلس دالة إ موجبة وجود عالقة عدم نتائج على،أكدت ال

هذه اليت مت اإلشارة إليها سابقا ضمن ) U(والتفسري احملتمل هلذه النتيجة، قد يكمن يف عالقة ، البيئي االفصاح

تكون هذه العالقة يف أوج  البيئي، حبيث االفصاحومستوى  االدارة، واليت قلنا بأ�ا تربط بني حجم جملس الدراسة

حيث يكون عندها ا�لس أكثر فاعلية، ومن بعد هذه النقطة تأخذ  ) U( إجيابيتها يف النقطة الدنيا من احلرف
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لذا ميكن إرجاع عدم داللة وسلبية العالقة إىل وجود تأثري إجيايب حلجم ا�لس يتحول بعد . العالقة االجتاه السالب

توصل الدراسة إىل عدم وجود . البيئي االفصاحيب، على التغريات اليت حتدث يف مستوى مستوى معني إىل تأثري سل

 االفصاحعالقة دالة إحصائيا معناه غياب وجود أدلة كافية تدعم العالقة املوجبة بني حجم ا�لس ومستوى 

، Aburaya ،2012( ،)et al Lenciu(ما توصلت إليه دراسة كل من، وتتفق هذه النتيجة مع . البيئي

للدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة  )1.1(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء هذه النتائج يتم ). 2012

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحومستوى  االدارةبين حجم مجلس  إحصائيةموجبة ذات داللة 

ومستوى  ينالدور الفصل بين بين  دالة إحصائيا موجبة عدم وجود عالقةأكدت النتائج على، 

قد  إستقالليتهم إدارة وجود رؤساء جمالس، قد يكمن يف إمكانية هلذه النتيجةوالتفسري احملتمل  ،البيئي االفصاح

يف نعكس يكون إفيذية، األمر الذي قد التن االدارةبينهم وبني عالقة  من حيث إمكانية وجودتكون حمل تساؤل، 

توصل الدراسة إىل  .التنفيذيةدارة يدا عن التوجهات الذاتية لالحل بعختاذهم لقرارات لصاحل أصحاب املصاضعف إ

الدورين  عدم وجود عالقة دالة إحصائيا معناه غياب وجود أدلة كافية تدعم العالقة املوجبة بني الفصل بني

 Depoers ،2010(، )et al( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من،. البيئي االفصاحومستوى 

Buniamin ،2011( ،)et al Lenciu، 2012( ،)et al Rupley ،2012( ، وعلى ضوء هذه النتائج يتم

الفصل بين إحصائية للدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة  )1.2(رفض الفرضية الفرعية 

   .البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحومستوى  بين الدورين

ومستوى  االدارةمجلس  إستقالليةبين  ،دالة إحصائياموجبة قة وجود عالأكدت النتائج على 

ا�لس على التغريات اليت ستقاللية ، وقد جاءت هذه العالقة موجبة مبا يشري إىل تأثري إجيايب إلالبيئي االفصاح

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما . البيئي االفصاححتدث يف مستوى 

، Ben Rhouma)  ،2008( ،)Depoers ،2010(، )et al Buniaminوصلت إليه دراسة كل من،ت

2011( ،)Lenciu، 2012( ،)Rupley et al ،2012( ،)and Fodio Oba ،2012( ،)et al 

Htay ،2012( ،)et al Liao ،2014(.  وتتوافق النتيجة املتوصل إليها ضمن الدراسة احلالية مع توقعات

 االدارةا�لس عن  إستقالليةزيادة  إىل تؤدي، االدارةزيادة نسبة األعضاء املستقلني يف جملس أن  من، الدراسة

نقل منظور ومطالب إىل  تؤديوأيضا التنفيذية بالسلطة،  االدارةنفراد ذلك من احلؤول دون إ وما يعنيهالتنفيذية، 

البيئية واالجتماعية يف  األخذ بالقضايا وما يعنيه ذلك من، االدارةأصحاب املصاحل لداخل نشاطات جملس 

وهو ما ، لالفصاحمزيد من الشفافية وإتباع أفضل سياسات حنو  سيدفع األمر الذيقرارات وممارسات ا�لس، 

 ،النتائج اليت مت التوصل إليها تشري إىل. عن القضايا البيئية واالجتماعية للمؤسسة االفصاحمزيد من يف  ينعكس

البيئي، وعليه وعلى ضوء  االفصاحثري إجيايب يف التغريات اليت حتدث يف مستوى تأ االدارةس جمل ستقالليةأن إل

للدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة  )1.3(الفرضية الفرعية هذه النتائج يتم قبول 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحومستوى  االدارةمجلس  إستقالليةبين  إحصائية
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ومستوى  المراجعةلجنة  إستقاللية ،دالة إحصائيا بينموجبة وجود عالقة دت النتائج على أك

على التغريات  املراجعةجلنة  ستقاللية، وقد جاءت هذه العالقة موجبة مبا يشري إىل تأثري إجيايب إلالبيئي االفصاح

، )Aburaya ،2012(، ه دراسةمع ما توصلت إلي وتتفق هذه النتيجة. البيئي االفصاحاليت حتدث يف مستوى 

اخلاص بدراستها، إال أ�ا ختتلف معها فيما  االفصاحاللجنة وعدد من فئات مؤشر  إستقالليةمن وجود عالقة بني 

إىل وجود عالقة سلبية وقد  الباحثة ككل، حيث توصلت  االفصاحاللجنة ومؤشر  إستقالليةيتعلق بالعالقة بني 

وتتوافق النتيجة املتوصل إليها ضمن الدراسة احلالية مع . حقيقية إستقالليةب أرجعت ذلك إىل عدم متتع اللجان

ضاء الداخليني، يزيد ، زيادة عدد األعضاء املستقلني يف اللجنة مقارنة باألعتوقعات الدراسة، واليت ذهبت إىل كون

ام أصحاب املصاحل، ومن منطلق هتمإهتمام اللجنة باملعلومات املتعلقة بالقضايا املتنوعة اليت تقع ضمن دائرة من إ

 ،عمليات إعداد التقارير السنوية، واملراجعة الداخلية واخلارجية يفالدور الرقايب واإلشرايف الذي تلعبه جلنة املراجعة 

عن القضايا  االفصاحجيايب خنو تعزيز شفافية املؤسسة، فهذا سيدفع حنو مزيد من ن تأثري إوما ينتج عن ذلك م

التغريات اليت  علىثري إجيايب جلنة املراجعة تأ ستقالليةأن إل ،، النتائج اليت مت التوصل إليها تشري إىلالبيئية للمؤسسة

للدراسة  )1.4(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  االفصاححتدث يف مستوى 

 االفصاحلجنة المراجعة ومستوى  لية إستقالبين  ،إحصائيةوالتي تشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية

وجود لجنة للمسؤولية االجتماعية  ،حصائيا بيندالة إموجبة وجود عالقة عدم أكدت النتائج على، 

وجود جلان للمسؤولية  ،ن نرجعه إىلأ ميكن هلذه النتيجةوالتفسري احملتمل . البيئي االفصاحوالبيئية ومستوى 

مع ما  وتتفق هذه النتيجة .عن القضايا البيئية االدارة جمالس دورها يتسم بالضعف يف مساءلةاعية والبيئية االجتم

 )1.5(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء هذه النتائج يتم  ،)Rupley et al ،2012(، توصلت إليه دراسة

ود لجنة للمسؤولية االجتماعية بين وج ،إحصائيةللدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحوالبيئية، ومستوى 

 مكافآتالترشيحات والوجود لجنة  ،حصائيا بيندالة إ موجبة وجود عالقة عدمأكدت النتائج على، 

ليس  كافآتللرتشيحات وامل وجود جلان ،قد يكمن يف والتفسري احملتمل لعدم الداللة .البيئي االفصاحومستوى 

لعضوية جملس اإلدارة، االعتبارات البيئية، فالغالب أن االعتبارات البيئية غائبة عند ترشيحها  من ضمن إهتماما�ا

 البيئي لألداءبعني االعتبار  باألخذبالشكل الذي يتضمن تقييم املديرين لديها  بناء نظم احلوافز واملكافآتوأن 

ميكن أن متارسه يف التأثري على قرارات االدارة حنو االفصاح عن قضاياها  هذا بدوره جيعل من أي دور. غري حمقق

، et al Ienciu ،2012(، )Aburaya( ،ما توصلت إليه دراسة وتتفق هذه النتيجة مع. البيئية ضعيفا جدا

2012(، )Rupley et al ،2012(،  رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء هذه النتائج يتم)للدراسة  )1.6

، ن وجود لجنة الترشيحات والمكافآتبي، إحصائيةتشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة والتي 

   .البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحومستوى 
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، وقد البيئي االفصاحبين تركز الملكية ومستوى  ،دالة إحصائيا سالبة وجود عالقةأكدت النتائج على 

 االفصاحعكسي لرتكز امللكية على التغريات اليت حتدث يف مستوى جاءت هذه العالقة سالبة مبا يشري إىل تأثري 

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسة كل من،  .البيئي

)and Pavelin Brammer، 2008( ،)Aburaya ،2012 .( وتتوافق النتيجة املتوصل إليها مع توقعات

ركز امللكية يعين توزع أسهم املؤسسة على عدد قليل من املالك، الذين يكون لديهم حافز ملراقبة الدراسة، من أن ت

، حيث تتاح هلم إمكانية االدارةعن قرب، مبا يؤدي إىل التقليل من عدم التماثل يف املعلومات بينهم وبني  االدارة

حنو  االدارةوجود مطالب أو ضغوط على  هذا بدوره يتبلور يف عدم. احلصول على املعلومات بوسائلهم اخلاصة

عن املعلومات البيئية، يضاف إىل ذلك أن القوة واملوقع الذي حيوزه املسامهون الكبار يف  االفصاحمزيد من 

املؤسسة، قد يدفعهم للتصرف ملصاحلهم الذاتية على حساب مصاحل صغار املسامهني وأصحاب املصاحل اآلخرين، 

غوط على إدارة املؤسسة حنو إخفاء املعلومات البيئية اليت تضر مبصاحلهم الذاتية على مبا ينعكس يف ممارستهم لض

النتائج اليت مت التوصل إليها تشري إىل، أن لرتكز امللكية تأثري سليب على  .حساب مصاحل أصحاب املصاحل اآلخرين

الفرضية الفرعية يتم قبول  البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج، االفصاحالتغريات اليت حتدث يف مستوى 

بين تركز الملكية ومستوى  ،إحصائيةذات داللة  سالبةللدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة  )1.7(

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاح

 االفصاحالملكية الحكومية ومستوى  ،دالة إحصائيا بين موجبة وجود عالقةأكدت النتائج على 

عالقة موجبة مبا يشري إىل تأثري إجيايب للملكية احلكومية على التغريات اليت حتدث يف ، وقد جاءت هذه الالبيئي

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه . البيئي االفصاحمستوى 

إليها مع  وتتوافق النتيجة املتوصل). and Tilt Situ ،2012( ،)et al Meng ،2013(دراسة كل من، 

جتماعي ى ما هو إقتصادي مايل إىل ما هو إاحلكومة كمساهم لديها أهداف تتعدمن أن  توقعات الدراسة،

جتماعي مساءلة أمام قطاع عريض من ثل للدولة واليت هي كيان سياسي وإويعود بالنفع العام، فاحلكومة كمم

ن اهليئات واملنظمات مبا فيها تلك البيئية، واليت اجلمهور، وسياسا�ا تكون حمل متابعة ومراجعة من طرف الكثري م

حترص على احلصول على املعلومات الضرورية والتأكد من إتباع املؤسسات اليت تساهم فيها احلكومة ألفضل 

عتماد أفضل ع املؤسسات اليت تساهم فيها على إلذا يتولد لدى هذه األخرية حافز حنو تشجي. املمارسات

هتمامها خالهلا مدى إتلف اهليئات واملنظمات تربز من ميكنها من إرسال إشارات ملخ، مبا لالفصاحسياسات 

عن القضايا البيئية  االفصاحودعمها إلتباع املؤسسات ألفضل املمارسات، هذا ما ينعكس بدوره يف مزيد من 

التغريات اليت حتدث يف  ثري إجيايب علىتشري إىل أن للملكية احلكومية تأ النتائج اليت مت التوصل إليها. للمؤسسة

للدراسة والتي تشير  )1.8(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  االفصاحمستوى 

البيئي للمؤسسات  االفصاحبين الملكية الحكومية ومستوى  إحصائيةإلى وجود عالقة موجبة ذات داللة 

  .الفرنسية
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وجود عالقة ذات  االحندار، وحتليل االرتباطظهرت كل من نتائج حتليل ، أبالمتغيرات الضابطةفيما يتعلق 

حجم املؤسسة، وقطاع  البيئي مرتبطا باإلجياب بكل من، االفصاحمستوى ، جتعل من التغري يف إحصائيةداللة 

  .الصناعة

 ،البيئي االفصاحبين حجم المؤسسة ومستوى  ،دالة إحصائياموجبة وجود عالقة أكدت النتائج على 

وقد جاءت هذه العالقة موجبة مبا يشري إىل تأثري إجيايب حلجم املؤسسة على التغريات اليت حتدث يف مستوى 

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسة كل . البيئي االفصاح

 ،)Ben Rhouma ،2008(، )and Pavelin Brammer، 2008(، )Depoers ،2010( من،

)Aburaya ،2012(، )Oba and Fodio ،2012(، )Rupley et al ،2012( . وتتوافق النتيجة املتوصل

حباجة للحصول على املزيد من األموال من املصادر  كرب احلجم جيعل املؤسسات  من أن إليها مع توقعات الدراسة،

للقضايا البيئية  االفصاحؤسسات الكبرية بالتوسع يف وعليه ومن أجل جذب املزيد من املستثمرين تقوم امل. اخلارجية

 أصحاب املصاحلوتوصيل املعلومات املالئمة لبقية  ،للتقليل من عدم التماثل يف املعلومات بينها وبني املسامهني

ثري إجيايب على التغريات اليت حتدث تأ حلجم املؤسسةالنتائج اليت مت التوصل إليها تشري إىل أن . وكسب دعمهم

للدراسة والتي  )1.9(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  االفصاح مستوى يف

البيئي  االفصاحومستوى  حجم المؤسسةبين  ،إحصائيةتشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة 

  .للمؤسسات الفرنسية

، البيئي االفصاحومستوى  لصناعةقطاع ابين  ،دالة إحصائياموجبة وجود عالقة أكدت النتائج على 

على التغريات اليت حتدث يف مستوى  لقطاع الصناعةوقد جاءت هذه العالقة موجبة مبا يشري إىل تأثري إجيايب 

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسة كل . البيئي االفصاح

 Depoers ،2010( ،)and Pavelin Brammer، 2008( ،)Aburaya ،2012(، )Rupley(من، 

et al ،2012( ،)Situ and Tilt، 2012(، )et al Choi ،2013( . وتتوافق النتيجة املتوصل إليها مع

وازدادت  ،زدادت خماطر اإلضرار �ازداد إحتكاك نشاط املؤسسة بالبيئة إكلما امن أنه  توقعات الدراسة، 

وازداد مستوى االهتمام �ا من خمتلف املنظمات واهليئات  ،ى أصحاب املصاحل فيهانعكاسات تلك املخاطر علإ

وعلى  ،مبا يؤدي إىل زيادة خماطر تعرضها للعقوبات وفقدان ثقة أصحاب املصاحل فيها. املهتمة بالقضايا البيئية

نفسها بأ�ا مسؤولة إلظهار  االفصاحذلك و�دف التقليل من خماوف أصحاب املصاحل تقوم املؤسسة مبزيد من 

ثري إجيايب على التغريات اليت يها تشري إىل أن لقطاع الصناعة تأالنتائج اليت مت التوصل إل. فيما خيص قضاياها البيئية

للدراسة  )1.10(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  االفصاححتدث يف مستوى 

البيئي  االفصاحبين قطاع الصناعة ومستوى  إحصائيةجبة ذات داللة والتي تشير إلى وجود عالقة مو 

  .للمؤسسات الفرنسية
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  مناقشة النتائج الخاصة بحالة المؤسسات الجزائرية: المطلب الثاني

العام للمؤسسسات اجلزائرية حمل الدراسة بلغ  االفصاحأظهرت نتائج التحليل الوصفي، أن متوسط     

حيث تعكس هذه النسبة فجوة أو هوة كبرية بني ما هو فصاح ضعيف جدا، ستوى إ، وهو يعرب عن م)8.35%(

بدوره يؤشر هذا . ، وما بفرتض أن يتحصل عليه أصحاب املصاحل من معلوماتاالدارةمتوفر من معلومات لدى 

صاحل هلذا التفاوت املعريف يف حتقيق مصاحلها الذاتية على حساب م االدارةستغالل على إحتمالية كبرية إل

غياب  العديد من العوامل، لعل أبرزهاإىل  االفصاحمن  الضعيفوميكن إرجاع هذا املستوى . أصحاب املصاحل

  .البيئي، وأيضا الضعف الشديد يف نشاط بورصة اجلزائر االفصاحالقوانني اليت تنظم ممارسات 

تأيت يف املرتبة األوىل  يئية للمؤسسةالرؤية واالسرتاتيجية البالنتائج أن املعلومات اليت تفيد يف توضيح  أظهرت

ن مؤسسات الدراسة تعتمد بالدرجة وهذا يشري إىل، أ ،)%15(على أكرب متوسط إفصاح  من خالل حياز�ا

األوىل على املعلومات املتعلقة �ذه الفئة يف خماطبة أصحاب املصاحل فيها، حيث حتاول إبراز جمهودها البيئي 

، وصف آلثارها مشاريعها البيئيةوذلك من خالل بيان . مات هذه الفئةألصحاب املصاحل من خالل معلو 

  . وخماطرها ونظم إدار�ا وتكنولوجيا�ا البيئية

رؤية واسرتاتيجية ، على التوايل كما يليعنها جاء  االفصاحأظهرت النتائج أن ترتيب الفئات وفقا لدرجة 

هيكل احلوكمة ونظم  ،)%11.66( لبيئية للمؤسسةاملصداقية ا، )%13(املبادرات البيئية ، )%15(املؤسسة 

وبالنظر إىل  ،)%5( ، الصورة البيئية)%5.71( النفقات البيئية ،)%6.19( مؤشرات األداء البيئي، )%8( االدارة

ؤشرات أن الفئات الثالث األوىل اليت نالت أكرب درجات إفصاح على التوايل تعد مجيعها وصفية، يف مقابل فئة م

اليت تعد كمية، والنفقات البيئية واليت تعترب مالية، واللتان تذيلتا الرتتيب، وبالنظر إىل الفارق الضئيل  يئياألداء الب

فصاح املؤسسات حمل أن إ فهذا يؤكدداء البيئي، املبادرات البيئية، ومؤشرات األ لكل من االفصاحبني متوسط 

لى املعلومات الوصفية يف خماطبة سسات تعتمد عالدراسة يغلب عليه وبشكل كبري الطابع الوصفي، وأن املؤ 

يت بعدها املعلومات ذات الطابع الكمي بنسبة ضئيلة، لتأيت يف جتاههم، مث تأوإخالء مسؤوليا�ا إصحاب املصاحل أ

، فصاح مجيع الفئاتظ بشكل واضح التقارب يف متوسطات إويالح. األخري املعلومات اليت تأخذ الطابع املايل

عدم وجود تباين واسع بني يف بدوره ما انعكس  ،فصاح مؤسسات الدراسةالضعف الشديد يف إ وهو راجع إىل

  .االفصاحطبيعة مفردات 

فصاح املؤسسة الواحدة نفسها من فرتة إىل سواء ما تعلق بإ ،االفصاحأظهرت النتائج وجود تباين يف مستويات 

للمؤسسات حمل الدراسة  االفصاحلى أن منحى ممارسات ع النتائج أخرى، أو بني املؤسسات فيما بينها، وعموما دلت

األخرية قد  وباملقارنة بني كل من مؤسسيت رويبة وإمسنت عني الكبرية، جند بأن مستوى إفصاح هذه. إجتاها سلبياختذ قد إ

 بعد تسجيلها )2014(فصاحا منعدما يف رسة، على عكس الرويبة اليت سجلت إجيايب بني فرتيت الداتطور بشكل إ

مسنت عني الكبرية كانت حتضر خالل هذه الفرتة للدخول إىل وميكن إرجاع ذلك إىل أن إ). 2013(مستوى معترب يف 

عتبار كو�ا من وعلى إ مبا يتناسب وهذا احلدث، االفصاحالبورصة، وما يعنيه ذلك من ضرورة حتسينها ملمارسات 
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فيما خيص . بالتوسع يف إبراز جمهودها البيئي أمام اجلمهور املؤسسات ذات التأثري الكبري على البيئة، فستكون مطالبة

وهي سنتها الثانية  )2013(مسنت عني الكبرية، حيث يظهر تقريرها السنوي يف فلم خيتلف األمر يف البداية عن إ الرويبة

ة من الصمت ودخول املؤسسة يف حال )2014(يف  االفصاح هلذانعدام ، ليليه إاالفصاحعترب من يف البورصة مستوى م

ن تنتظم أو متارس فيه هذه املمارسات ضوح غياب إطار عام أو سياق ميكن أوكل ماسبق يعكس بو . عن قضاياها البيئية

يف حتفيز املؤسسات  للبورصة قوي نشاطوجود يف حدها األدىن، كما يربز بوضوح األمهية الكبرية اليت ميكن أن يلعبها 

  . االفصاحعلى التوسع يف 

فاستقاللية أعضاء ا�لس غري  ائج، تدني في مستوى ممارسة الحوكمة لمؤسسات الدراسة،أظهرت النت

كما تغيب جلان التدقيق، الرتشيح واملكافآت، وجلان املسؤولية االجتماعية والبيئية، يسجل أيضا هيمنة   واضحة،

ضا للملكية احلكومية حىت إزدواجية الدور وعدم فصل الرقابة عن التسيري، كما سجلت الدراسة سيطرة غالبة أي

وهو ما يعكس غياب كبري لألنواع األخرى من امللكية واليت يساهم تواجدها  ،على املؤسسات املقيدة يف البورصة

  .يف تفعيل آليات احلوكمة

توصل إليها ، تطابقا من حيث النتائج املحصائيةالفروق اال إختبار، و االرتباطأظهرت كل من نتائج حتليل 

ي تباين بينهما، وقد جاءت النتائج مؤكدة على عدم وجود أي عالقة ين حبيث مل يسجل وجود أتبار خيف كال اال

وهو ما يشري إىل ؤسسات الدراسة، البيئي مل االفصاحتوى التغري يف بني آليات احلوكمة ومس إحصائيةذات داللة 

 البيئي االفصاح، ومستوى حلوكمةممارسة االدراسة احلالية مل تتوصل إىل أدلة كافية تدعم العالقة بني  أن

  .للمؤسسات اجلزائرية

وال جند تفسري للنتائج السابقة إال يف كون البيئة اجلزائرية تفتقر أصال للمبدأ األول الذي تبىن عليه بقية 

فاملعلوم أن النظام املؤسسي يف اجلزائر والذي  مبادئ احلوكمة وهو وجود أساس إلطار فعال ملمارسة احلوكمة،

من خالله ضمان املمارسة السليمة للحوكمة مبا حيفز جملس اإلدارة على إختاذ اخلطوات الضرورية لتحقيق  ميكن

الشفافية، ال يتوفر على البنية املطلوبة، بدءا من غياب دليل واضح يتم على أساسه ممارسة احلوكمة وليس انتهاءا 

ب وجود أي قوانني من شأ�ا أن تنظم االفصاح بضعف واحتكار الدولة آلليات الرقابة واملساءلة، وأيضا غيا

األمر الذي يكون قد إنسحب يف تدين مستوى ممارسة احلوكمة ومنه حتييد أي اثر معترب آلليا�ا، على . البيئي

  .إفصاح مؤسسات الدراسة

للدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة  )2.3(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء النتائج السابقة يتم، 

  .البيئي للمؤسسات الجزائرية االفصاح، ومستوى االدارةبين حجم مجلس  إحصائيةجبة ذات داللة مو 

بين  إحصائيةذات داللة  موجبةللدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة  )2.2(رفض الفرضية الفرعية  

  . البيئي للمؤسسات الجزائرية االفصاح، ومستوى الفصل بين الدورين

بين  ،إحصائيةللدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة  )2.5( رفض الفرضية الفرعية

  .البيئي للمؤسسات الجزائرية االفصاحالملكية الحكومية، ومستوى 
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حصائية الفروق اال ختبارا، و االرتباطمن نتائج حتليل  أظهرت كل، فقد مبتغري حجم املؤسسةفيما يتعلق 

حجم بني  فقد جاءت النتائج مؤكدة على عدم وجود أي عالقةين بينهما، ي تباأ، حبيث مل يسجل وجود تطابقا

، وهو ما يشري إىل أن الدراسة احلالية مل تتوصل إىل أدلة كافية تدعم العالقة بني البيئي االفصاحاملؤسسة ومستوى 

غلب الدراسات أ وأنمفاجئة لنا، خاصة  هذه النتيجةوتعد . البيئي للمؤسسات اجلزائرية االفصاححجم ومستوى 

  .البيئي االفصاحمبا فيها  االفصاحالسابقة قد أكدت على العالقة بني حجم املؤسسة وممارسات 

إبراز جمهودها  إىل حافز للمؤسسات اجلزائرية يدفعها وجودعدم  من منطلق، هذه النتيجةوميكن أن نفسر 

املستثمرين يكاد يكون معدوما يف البورصة، فإقبال . البيئي، أو متييز نفسها عن تلك ذات األداء البيئي الضعيف

أما فيما يتعلق بتلك الغري مدرجة بالبورصة فمعظم البنوك اليت تعطي القروض هي حكومية، وكون أن غالبية هذه 

ويف  ،املؤسسات حكومية فمصادر متويلها تتطلب شروط ومعامالت أخرى غري تلك املتعلقة باملؤسسات اخلاصة

ن املنافسة اليت ميكن أن تواجهها د نشطا وسخيا جدا، هذا إىل جانب أالدعم احلكومي يع دولة مثل اجلزائر فإن

ين حتوز على غالبية معظم نشاطها موجه حمليا أ هذه املؤسسات بناءا على املؤشرات البيئية ضعيفة جدا، ألن

لدولة تكون منظمة، السوق، يضاف إىل ذلك أن الوضع يف اجلزائر يعاين من شبه غياب جلماعات مستقلة عن ا

نشطة ومهتمة بالقضايا البيئية وقادرة على أن متارس ضغوط تؤدي للتأثري املباشر أو غري املباشر على سلوك 

لتلك املؤسسات، حيث املؤسسات، أيضا الضعف الذي ميكن تسجيله يف تناول اإلعالم اجلزائري للقضايا البيئية 

حلداثة وببعده يف الطرح عن األخذ بالقضايا البيئية اليت �م ا�تمع عالم خاصة التلفزيوين منه بايتميز هذا اإل

كما أن ا�تمع اجلزائري يف حد ذاته ويف الغالب ال يبدي إهتماما كبريا بالكيفية اليت تتعامل �ا . اجلزائري

اجلغرافية اليت  املؤسسات االقتصادية مع البيئة الطبيعية، خاصة وإن كان نشاط هذه املؤسسات بعيدا عن املنطقة

متييز  إبراز جمهودها أو بغية االفصاحكل هذه األمور جتعل من قيام املؤسسة ب. تتواجد فيه اجلماعة احمللية املعنية

  .نفسها من عدمه أمرا غري ذي جدوى

للدراسة والتي تشير إلى وجود عالقة  )2.9(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء النتائج السابقة يتم، 

  . البيئي للمؤسسات الجزائرية االفصاحبين حجم المؤسسة، ومستوى إحصائية داللة موجبة ذات 

 جلنة املراجعةإستقاللية ، )2.1ف( االدارةجملس  ستقالليةجتدر اإلشارة إىل أن الفرضيات القائلة بأن، إل

 ،)2.6ف(ت واملكافآ، وجود جلنة للرتشيحات )2.5ف( ، وجود جلنة للمسؤولية االجتماعية والبيئية)2.4ف(

البيئي للمؤسسات اجلزائرية قد كان من  االفصاحثري على التغريات يف مستوى تأ ،)2.10ف(قطاع الصناعة 

اليت سبق ذكرها يف معرض حتديدنا لطرق قياس متغريات الدراسة، يف سباب نظرا لأل. هاإختبار املتعذر علينا 

  . الفصل الرابع من هذا البحث
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  خالصة الفصل

  

للمؤسسات الفرنسية البيئي  االفصاحأثر ممارسة الحوكمة على  باختبارذا الفصل قمنا يف ه

البيئي للمؤسسات الفرنسية، حيث مت إجراء التحليل  االفصاحممارسة احلوكمة على  أثر بينا من خالله والجزائرية،

 كما بينا .املتعدد االحندارحتليل و  االرتباطللمتغري التابع واملتغريات التفسريية، ليتم بعدها القيام بتحليل الوصفي 

حيث قمنا بإجراء التحليل الوصفي للمتغري التابع  ،البيئي للمؤسسات اجلزائرية االفصاحأثر ممارسة احلوكمة على 

  .حصائيةالفروق اال إختبارو  االرتباطواملتغريات التفسريية، ليتم بعدها القيام بتحليل 

 ثروجود أ إىل ،املناقشةخلصنا بعد حيث الدراسة،  حالتيات لر ختبانتائج االمبناقشة يف االخري قمنا و 

جلنة املراجعة، امللكية احلكومية، يف مقابل  إستقاللية، و االدارةجملس إستقاللية يف،  متمثلةموجب آلليات احلوكمة 

ؤسسات ويف سياق امل. البيئي للمؤسسات الفرنسية االفصاحأثر سليب لرتكز امللكية، على التغريات يف مستوى 

ارسة احلوكمة على  تتمكن الدراسة احلالية من الوصول إىل أدلة تفيد يف وجود أثر ملممل اجلزائرية، وبعد املناقشة،

ثر الضابطة فقد مت التوصل إىل وجود أفيما يتعلق باملتغريات . فصاح املؤسسات عن قضاياها البيئيةالتغريات يف إ

تعلق بسياق  فيمافصاح املؤسسات الفرنسية، أما على إحجم املؤسسة وقطاع الصناعة  موجب لكل من

فصاح تغري حجم املؤسسة على إملتأثري وجود يف تفيد  ميكن أندلة أجلزائرية فالدراسة مل تتوصل إىل املؤسسات ا

  .عن قضاياها البيئية املؤسسات



 

 

  

  

   ة ـــــــــاخلامت

  

  



 الخاتمــــة  

 
237 

  

  خالصة الدراسة-1

للحوكمة وإفصاحها عن قضاياها البيئية،  ةلعالقة بني ممارسة املؤسسهدفت الدراسة احلالية، إىل إختبار ا

معلومات "، وخلصنا إىل كونه عبارة عن، اإلطار النظري لالفصاح البيئييف اجلزء النظري اىل رقنا طحيث ت

ور من يتم إتاحتها للجمه) إلزامية أو إختيارية، مالية أو غري مالية، كمية أو غري كمية، مدققة أو غري مدققة(

، وأنه بدأ إختياريا وال "طرف املؤسسة من خالل أي وسيلة إعالمية، وهي تتعلق بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعية

تطرقنا إىل منافع وأمهية وحمددات االفصاح البيئي،  كما. يزال إختياريا إىل اليوم، حيث تغلب عليه الطبيعة الطوعية

 اجتاه حتقيق املنفعة املنشودة ملختلف أصحاب املصاحل واملتمثلة يف حيث خلصنا إىل كونه، يعد وسيلة فعالة يف

ضمان بقاء واستمرارية املؤسسة، واليت متثل نقطة إلتقاء ملصاحل مجيع مصاحل أصحاب املصاحل، إضافة إىل كونه 

تطرقنا إىل خمتلف  أيضا. حبكم الطبيعة الطوعية اليت تغلب عليه املرتبطة باملؤسسةميثل دالة يف العديد من العوامل 

النظريات املفسرة ملمارسات االفصاح البيئي، وخلصنا إىل عدم وجود نظرية واحدة حتظى بالقبول العام من طرف 

نظرية الوكالة، ونظرية (الباحثني، وأن مجيعها تعاين من بعض أوجه القصور، وهو ما جعل من النظريات االقتصادية 

فصاح البيئي األخرى والغري موجهة لألطراف ذوو العالقة املالية مع ، تعجز عن تفسري ممارسات اال)اإلشارة

، تعجز عن )نظرية املشروعية، ونظرية أصحاب املصاحل(املؤسسة، يف حني وجدنا بأن النظريات السيو إجتماعية 

اهلدف الذي  وبالنظر إىل. تفسري الدور الذي ميكن أن تلعبه اآلليات الرقابية والتحفيزية يف توجيه سلوك االدارة

تقوم عليه الدراسة احلالية إستخلصنا بأن، الدمج والذي تقوم على أساسه نظرية وكالة أصحاب املصاحل، بني 

منظور أصحاب املصاحل الذي يأخذ بعني االعتبار إحتياجات أصحاب املصاحل يف املؤسسة، ومنظور الوكالة الذي 

والتحفيزية يف توجيه سلوك االدارة، يشكل لنا إطارا تفسرييا قويا يأخذ بعني االعتبار أمهية ودور اآلليات الرقابية 

  .وإطار نظريا مالئما للربط بني ممارسة احلوكمة وإفصاح املؤسسات عن قضاياها البيئية. ملمارسات االفصاح البيئي

م النظا"خلصنا إىل كون احلوكمة حيث  العالقة بين حوكمة الشركات واالفصاح البيئي تطرقنا إىلكما 

وأن هناك جمموعة من املبادئ  ،"الناتج عن العالقات التعاقدية اليت تربط بني املؤسسة وأصحاب املصاحل فيها

، مبا سينعكس يف العديد من املنافع للمؤسسة وألصحاب اليت يتوجب تبنيها عند التطبيقوالقوانني واإلرشادات 

البيئي، وخلصنا إىل وجود عالقة بني تطبيق االدارة ملفهوم تطرقنا أيضا إىل العالقة بني احلوكمة واالفصاح . املصاحل

احلوكمة وقيامها باالفصاح البيئي، روابطها الشفافية، املساواة والعدل، ومبتغاها محاية مصاحل أصحاب املصاحل يف 

عت يف وطبيعتها تأخذ املنحى اإلجيايب، حبيث كلما أخذت ممارسات االدارة مبفهوم احلوكمة، كلما توس. املؤسسة

كما تناولنا أثر ممارسة احلوكمة على االفصاح البيئي، وخلصنا إىل أن، لزيادة إستقاللية جملس . االفصاح البيئي

االدارة وتسقيف حجمه والفصل بني منصيب املدير التنفيذي ورئيس ا�لس، وإستقاللية جلنة املراجعة ووجود جلنة 

وكذا التشتت وطبيعة هيكل امللكية، ميكن أن تؤدي إىل دفع  للمسؤولية االجتماعية وللرتشيحات والتعويضات،

  .االدارة حنو القيام مبزيد من االفصاح عن املعلومات البيئية



 الخاتمــــة  

 
238 

خلصنا إىل و اجلهود املبذولة من املنظمات والباحثني باجتاه دعم االفصاح البيئي،  تطرقنا إىلويف االخري 

أو مبادرات طوعية تقوم �ا املنظمات املهنية واحملاسبية أو  مبذولة سواء يف شكل إصدارات حماوالت عديدةوجود 

يف شكل مناذج مت طرحها من طرف عدد من الباحثني واألكادميني املهتمني مبجاالت احملاسبة عن القضايا البيئية 

حيث  ،تطرقنا إىل اجلهود املبذولة يف بيئات الدراسة باجتاه دعم االفصاح البيئيكما   .واالجتماعية للمؤسسة

خلصنا إىل أن فرنسا تعد رائدة يف جمال دعم االفصاح البيئي، األمر الذي انعكس يف حتقق الكثري من النتائج 

االجيابية، أما فيما خيص اجلهود املبذولة يف اجلزائر فقد تبني من خالل استقراء القوانني الصادرة واليت متس إفصاح 

وحتتاج إىل تكييفها مع التطورات االقتصادية واالجتماعية احلديثة اليت املؤسسات عن معلوما�ا البيئية، أ�ا بدائية 

وخلصنا تطرقنا إىل وسائل االفصاح البيئي وخصائصه النوعية، أيضا  .متس اجلزائر بصفة خاصة والعامل بصفة عامة

ا على االنرتنت، وأن أن املؤسسة تقوم بتوصيل معلوما�ا البيئية عرب عدد من الوسائل التقليدية أو عرب صفحا� إىل

املعلومات البيئية املفصح عنها من الضروري أن تتحلى مبجموعة من اخلصائص النوعية لتكون مفيد ألصحاب 

  . املصاحل

 اإلجراءات المنهجية للدراسة التطبيقيةو الدراسة التطبيقيةفقد تضمن  الجزء الثاني من الدراسةأما 

من حيث األسلوب الذي اعتمدته الدراسة يف قياس مستوى  لتطبيقية،خالل إبراز اإلطار املنهجي للدراسة امن 

أسلوب حتليل احملتوى، والذي يسمح بتحليل حمتوى  االفصاح البيئي للمؤسسات حمل الدراسة، والذي متثل يف

التقارير السنوية من خالل تصنيفه للمحتوى كميا ضمن فئات حمددة مسبقا وبطريقة منظمة وقابلة للتكرار، مبا 

كما مت إبراز اإلطار العملي للدراسة . يسمح يف األخري من الوقوف على مستوى االفصاح البيئي لتلك املؤسسات

 102التطبيقية، من حيث تركيبة جمتمع وعينة الدراسة، واليت متثلت فيما يتعلق حبالة املؤسسات الفرنسية ب 

ل حالة من حاليت الدراسة، وأيضا مت تبيان مؤسسات، وأيضا إبراز منوذج الدراسة لك 5مؤسسة، واجلزائرية ب

  .ستخدامها يف حتليل البياناتليب والربامج اإلحصائية اليت مت ااألسا

إختبار  حيث مت أوالبإختبار أثر ممارسة الحوكمة على االفصاح البيئي لمؤسسات الدراسة، قمنا  ولقد

ث مت إجراء التحليل الوصفي للمتغري التابع أثر ممارسة احلوكمة على االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية، حي

مث بعدها مت إختبار أثر ممارسة . واملتغريات التفسريية، ليتم بعدها القيام بتحليل االرتباط وحتليل االحندار املتعدد

احلوكمة على االفصاح البيئي للمؤسسات اجلزائرية، حيث مت إجراء التحليل الوصفي للمتغري التابع واملتغريات 

باالستناد إىل اإلطار ليتم يف األخري و . روق اإلحصائيةفسريية، ليتم بعدها القيام بتحليل االرتباط وإختبار الفالت

التفسريي املستمد من اجلزء النظري، وإىل نتائج االختبارات االحصائية احملصل عليها يف اجلزء التطبيقي، وضع 

  . ختبار فروض الدراسة والتأكد من صحتهاإ نقاش معمق مت على ضوئهنتائج هذه االختبارات موضع 
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  نتائج الدراسة-2

أثر العالقة اليت قد "فرضيات الدراسة شكلت لنا إجابات أولية إلشكالية حبثنا واليت متحورت حول،       

إختبار هذه الفرضيات والتأكد من صحتها ".  توجد بني ممارسة املؤسسة للحوكمة وإفصاحها عن قضاياها البيئية

  .بيئات الدراسة وفر لنا معامل لعالقة مبنية على أدلة عملية، بني ممارسة احلوكمة واالفصاح البيئي يف

  نتائج الدراسة في حالة المؤسسات الفرنسية- 2-1

إىل ما هو  ، حيث مل يصلإفصاح المؤسسات الفرنسية المدروسة يعد منخفضا نسبيامستوى - 

ا بدوره يؤكد على وجود فجوة يف املعلومات نتيجة حيازة إدارة هذ. مطلوب باشتماله على معظم بنود املؤشر

املؤسسات حلجم ونوع معلومات يفوق ما هو متوفر لدى أصحاب املصاحل، األمر الذي يدلل على وجود مشاكل 

ويغذي هذا الضعف يف مستوى االفصاح ضعف القوانني، بالنظر إىل ما تتميز به . وكالة حقيقية بني الطرفني

من عمومية ومشول، كون أن مساهتمها ال تتعدى احلد األدىن مما يفرتض االفصاح عنه، وأيضا  2غرونل متطلبات 

  .حداثة تطبيقها يف البيئة الفرنسية واليت تكون قد انعكست على ممارسات املؤسسات

، وأن هاته إفصاح المؤسسات الفرنسية محل الدراسة يغلب عليه وبشكل كبير الطابع الوصفي - 

ات تعتمد على املعلومات الوصفية يف خماطبة أصحاب املصاحل فيها وإخالء مسؤوليا�ا إجتاههم، يف مقابل املؤسس

  . ضعف جلوئها إىل املعلومات األخرى ذات الطابع الكمي أو املايل

وجود دالئل تشير، إلى دور مهم يمكن أن تلعبه القوانين وإرشادات التطبيق في تحسين نوعية -

دور جنبا إىل جنب مع . ، وأيضا يف توضيح ما يتوجب على املؤسسة االفصاح عنهصح عنهاالمعلومات المف

، حيث سجل توافق وإىل حد كبري بني ممارسات احلوكمة مهم تلعبه القوانين في تنميط ممارسات الحوكمة

الظروف  ملؤسسات الدراسة ومتطلبات القانون الفرنسي، أما خالف ذلك فيعود يف الغالب إىل صغر حجم، أو

  .املالية للمؤسسة

عدم وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين حجم مجلس االدارة والتغيرات التي تحدث في -

اليت تربط بني حجم جملس االدارة ) U(ما يؤكد على عالقة . مستوى االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

جم ا�لس يتحول بعد مستوى معني إىل تأثري ومستوى االفصاح البيئي، وبعبارة أخرى على وجود تأثري إجيايب حل

  . سليب، على التغريات اليت حتدث يف مستوى االفصاح البيئي

عدم وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الفصل بين الدورين والتغيرات التي تحدث في مستوى -

تكون حمل تساؤل، من  ما يرجح وجود رؤساء جمالس إستقالليتهم قد. االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

حيث إمكانية وجود عالقة بينهم وبني االدارة التنيفيذية، األمر الذي يكون قد انعكس يف ضعف إختاذهم 

  .لقرارات لصاحل أصحاب املصاحل تكون بعيدة عن التوجهات الذاتية لالدارة التنفيذية
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لتي تحدث في مستوى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين إستقاللية المجلس، والتغيرات ا-

ما يؤكد على أن زيادة نسبة األعضاء املستقلني يف جملس االدارة، تؤدي . االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

إىل احلؤول دون إنفراد االدارة التنفيذية بالسلطة واألخذ بالقضايا البيئية واالجتماعية يف قرارات وممارسات ا�لس، 

  .الشفافية وإتباع أفضل سياسات لالفصاح األمر الذي يدفع حنو مزيد من

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين إستقاللية لجنة المراجعة والتغيرات التي تحدث في مستوى -

ما يؤكد على أن زيادة عدد األعضاء املستقلني يف اللجنة مقارنة . االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

للجنة باملعلومات املتعلقة بالقضايا املتنوعة اليت تقع ضمن دائرة إهتمام باألعضاء الداخليني، يزيد من اهتمام ا

  .أصحاب املصاحل، ما يدفع حنو مزيد من االفصاح عن القضايا البيئية للمؤسسة

عدم وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا لوجود لجنة للمسؤولية االجتماعية والبيئية والتغيرات التي -

ما يدلل على مساءلة ضعيفة �الس االدارة من قبل . بيئي للمؤسسات الفرنسيةتحدث في مستوى االفصاح ال

  .جلان املسؤولية االجتماعية والبيئية حول القضايا البيئية للمؤسسة

عدم وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين وجود لجنة الترشيحات والمكافآت والتغيرات التي -

ما يدلل على غياب لالعتبارات البيئية ضمن . الفرنسية تحدث في مستوى االفصاح البيئي للمؤسسات

  .اهتمامات جلان الرتشيحات واملكافآت

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين تركز الملكية والتغيرات التي تحدث في مستوى االفصاح -

ط على االدارة ما يؤكد على أن تركز امللكية يتبلور يف عدم وجود مطالب أو ضغو . البيئي للمؤسسات الفرنسية

  .أو يف ضغوط على إدارة املؤسسة حنو إخفاء املعلومات البيئية/حنو مزيد من االفصاح عن املعلومات البيئية، و

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الملكية الحكومية والتغيرات التي تحدث في مستوى -

لى إرسال إشارات للمجتمع وملختلف ما يؤكد أن احلكومة تعمل ع. االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

اهليئات واملنظمات تربز من خالهلا مدى إهتمامها ودعمها إلتباع املؤسسات ألفضل املمارسات، األمر الذي 

  .ينعكس يف مزيد من االفصاح عن القضايا البيئية للمؤسسة

وى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين حجم المؤسسة، والتغيرات التي تحدث في مست-

ما يؤكد على أن املؤسسات الكبرية وجلذب املزيد من املستثمرين والدعم  االفصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية،

تقوم بالتوسع يف االفصاح للقضايا البيئية للتقليل من عدم التماثل يف املعلومات بينها وبني املسامهني، وتوصيل 

  .املعلومات املالئمة لبقية أصحاب املصاحل

قة موجبة دالة إحصائيا بين قطاع الصناعة، والتغيرات التي تحدث في مستوى االفصاح وجود عال-

ما يؤكد على أن املؤسسات ذات احلساسية البيئية و�دف التقليل من خماوف البيئي للمؤسسات الفرنسية، 
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سؤولة فيما خيص أصحاب املصاحل املرتبطة بقطاعها الصناعي،  تقوم  مبزيد من االفصاح إلظهار نفسها بأ�ا م

  .قضاياها البيئية

  نتائج الدراسة في حالة المؤسسات الجزائرية- 2-1

فجوة كبرية جدا  ، ما يعكس وجودإفصاح المؤسسات الجزائرية المدروسة يعد ضعيفا جدا مستوى- 

ل بني ما هو متوفر لدى االدارة وما يفرتض أن يتوفر لدى أصحاب املصاحل، األمر الذي يدلل على وجود مشاك

  .غياب القوانني املنظمة ملمارسات االفصاح البيئي املستوىويغذي هذا الضعف يف . وكالة حقيقية بني الطرفني

، وهاته إفصاح المؤسسات الجزائرية محل الدراسة يغلب عليه وبشكل كبير الطابع الوصفي-

سؤوليا�ا إجتاههم، يف مقابل املؤسسات تعتمد على املعلومات الوصفية يف خماطبة أصحاب املصاحل فيها وإخالء م

  . ضعف جلوئها إىل املعلومات األخرى ذات الطابع الكمي أو املايل

عدم وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين ممارسة الحوكمة من خالل حجم مجلس االدارة، -

الفصل بين الدورين، ووجود الملكية الحكومية، والتغيرات التي تحدث في مستوى االفصاح البيئي 

حيث تعاين البيئة اجلزائرية من ضعف تبين املبدأ األول الذي تبىن عليه بقية مبادئ . للمؤسسات الجزائرية

ن تنشأ عن ممارسة احلوكمة وهو وجود أساس إلطار فعال ملمارسة احلوكمة، والذي يعد أساسا ألي عالقة ميكن أ

  احلوكمة

والتغيرات التي تحدث في مستوى  عدم وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين حجم المؤسسة،-

، حيث يغيب احلافز الذي ميكن أن يدفع املؤسسات اجلزائرية إىل إبراز االفصاح البيئي للمؤسسات الجزائرية

األمر الذي جيعل من قيام املؤسسة . جمهودها البيئي، أو متييز نفسها عن تلك ذات األداء البيئي الضعيف

  .ييز نفسها من عدمه أمرا غري ذي جدوىباالفصاح بغية إبراز جمهودها أو مت

  

  توصيات الدراسة-3

جمموعة من التوصيات واالقرتاحات واليت ميكن االستفادة منها  نقدمعلى ضوء النتائج املتوصل إليها،  

  .مستقبال يف تطوير وترسيخ كل من ممارسات احلوكمة وممارسات االفصاح البيئي يف كل من فرنسا واجلزائر

  تعلقة بالبيئة الفرنسيةتوصيات م- 3-1

إعادة النظر يف التسقيف املعتمد حلجم جملس االدارة، باالعتماد على تسقيفات متتعددة ترتبط مبعايري - 

  . أو عوامل هلا تأثري على حجم ا�لس من قبيل حجم املؤسسة

أساس العدد حتسني تركيبة جملس االدارة من حيث االستقاللية، باحتساب نسبة األعضاء املستقلني على - 

  .الكلي ألعضاء جملس االدارة، مع تشجيع الفصل بني منصيب املدير التنفيذي األول ورئيس ا�لس
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إعادة النظر يف شروط إستقاللية أعضاء جملس االدارة، وإخضاع الشروط اليت يتوجب أن تتوفر يف عضو - 

  .جملس االدارة إىل املزيد من البحث والدراسات

يحات واملكافآت، بتوجيهها حنو األخذ بالقضايا البيئية واالجتماعية ضمن تفعيل عمل جلان الرتش- 

  .نشاطا�ا

دفع املؤسسات حنو تكوين جلان للمسؤولية االجتماعية والبيئية، تكون قادرة على متابعة ومساءلة جملس - 

عالية، من إستقاللية، االدارة عن القضايا البيئية واالجتماعية للمؤسسة، حبيث تتوفر فيها معايري الكفاءة والف

  .ونشاط وحجم

على املؤسسات أن تعيد النظر يف هياكل ملكيتها، من حيث التقليل من تركز امللكية بشكل كبري يف يد - 

  .عدد قليل من املسامهني، نظرا الرتباط امللكية املركزة باخنفاض مستوى الشفافية فيها

ا�ا يف رأس مال املؤسسات ذات التأثري البيئي أو تنمية مسامه/على احلكومة أن تعمل على املسامهة و- 

  .السليب، نظرا الرتباط تواجد امللكية احلكومية بشكل إجيايب بارتفاع مستويات الشفافية

، بالتوسع يف ما هو مطلوب االفصاح عنه، والتنويع يف طبيعة  2إعادة النظر يف متطلبات قانون غرونل - 

    .البنود لتشمل ما هو وصفي، كمي ومايل

، على شكل معايري حماسبية إلزامية، مرفوقة بإرشادات تطبيقية، حبيث 2إعادة تنميط متطلبات غرونل - 

  .يتم االشراف على إصدارها ومتابعة تطبيقها وعمليات حتيينها هيئة أو جملس حماسيب معرتف به

بية حنو األخذ تشجيع القيام بدورات تدريبية وتكوينية تستهدف، تطوير وتصويب املمارسات احملاس- 

  .بالقضايا البيئية للمؤسسة

  توصيات متعلقة بالبيئة الجزائرية- 3-2

القيام مبراجعة شاملة للسياسات االقتصادية املتبعة من طرف الدولة، وإعداد تقييم ملدى جناعتها أو - 

لق املسري مركزيا إىل جناحها يف حتقيق األهداف املعلنة، خصوصا ما تعلق بإخراج اجلزائر من النظام االقتصادي املغ

  ؛النظام االقتصادي املفتوح احلر

العمل على تفعيل دور البنوك واملؤسسات املالية األخرى، مبا يؤدي إىل تضمني ممارسات احلوكمة  - 

  ؛واالعتبارات االجتماعية والبيئية ضمن قرارات منح التمويل للمؤسسات ومهما كان نوعها أو قطاعها

القائم على االعتبارات البيئية للمتعاملني اخلواص يف اجلزائر، حبيث يتم الرتكيز على  تنمية الفكر املقاواليت- 

االجيابيات املتأتية من، تنويع الرأمسلة االجتماعية، والفصل بني الذمة االجتماعية والشخصية، والتخطيط لألهداف 

  ؛الطويلة األجل بدل االقتصار على األهداف القصرية
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ات التشريعية، خاصة ما تعلق بطريقة إصدار القوانني، حيث تربز ضرورة احلد من إعدة النظر يف اآللي- 

تعدد القوانني، وتشتتها بني املواد واملراسيم املتفرقة، وهذا بتبين مفهوم األطر أو املعايري القائمة بذا�ا، واليت تسمح 

ة والوضوح ويساهم يف زيادة فعالية بتجميع تلك القوانني والتشريعات وصهرها يف قالب واحد مبا حيقق الشفافي

  ؛التطبيق

إصدار قوانني ولوائح وإرشادات، ومعايري تعىن باحلوكمة وممارسات االفصاح البيئي تتصف بااللزامية، - 

وتكون متوافقة مع املتطلبات الدولية، ويف نفس الوقت مراعية خلصوصية البيئة اجلزائرية، وأن تكون متمايزة طبقا 

من حيث كو�ا مقيدة أو غري مقيدة، وأن يوضع إصدار وتطوير هذه القوانني واللوائح واإلرشادات لطبيعة املؤسسة 

واملعايري حتت إشراف جلان جزائرية خمتصة تضم خمتلف الفاعلني يف املياديني االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

وأن تكلف جهة ...). تمعات احملليةأكادميني وخرباء، وأصحاب مصاحل ومنظمات جمتمع مدين، وممثلني للمج(

أو هيئة وطنية مبتاعبة تطبيقها وتطويرها على غرار املركز اجلزائري حلوكمة الشركات الغري مفعل حلد الساعة، 

  ؛وا�لس الوطين للمحاسبة الذي يكاد يفقد دوره يف تطوير املمارسات احملاسبية يف اجلزائر

يف تركيبة جمالس االدارة، مبا ميكن من إشراك أصحاب املصاحل دفع املؤسسات حنو التنويع العمل على  - 

يف تسيري املؤسسة، حبيث يتم تعيني ممثل عن أصحاب املصاحل الرئيسيني، مثال، ممثل عن العمال، أو املسامهني 

الرئيسيني، أو شخصية عامة متثل ا�تمع، مع مراعاة أن تكون الغلبة لنسبة األعضاء املستقلني ضمن أعضاء 

  ا�لس ككل

دفع املؤسسات حنو تكوين جلان �الس االدارة، خاصة ما تعلق بلجان املراجعة وجلان الرتشيحات  - 

واملكافآت، على أن يكون غالبية أعضائها من املستقلني، ومن ذوي اخلربة يف األمور املالية واحملاسبية، واملوارد 

  ؛البشرية، مع ضرورة حتديد دورها وإختصاصا�ا

شروط أو معايري لالستقاللية تكون واضحة، ومتوافقة مع املتطلبات الدولية يف هذا السياق، مع  حتديد- 

  .احلرص على إجراء تقييم وفحص دوري ملدى توفر عضو جملس االدارة عليها

إلزام املؤسسات باالفصاح عن مجيع املعلومات املتعلقة بنظام احلوكمة لديها، خاصة ما تعلق بأعضاء - 

دارة وجلانه، حبيث تتضمن أمساءهم، مؤهال�م، سنوات خرب�م، عالقتهم باملؤسسة، مسامها�م يف جمالس اال

  ؛املؤسسة، وسريهم الذاتية، إضافة إىل طريقة حتديد املكافآت اليت يتحصلون عليها

 ختصيص مجلة من احلوافز للمؤسسات اليت تتوسع يف االفصاح عن قضاياها البيئية، من قبيل متكينها من- 

املعاملة الضريبية واجلمركية املميزة، ومن احلصول على الدعم املايل واملادي احلكومي نظري قيامها بنشاطات 

   ؛تستهدف محاية البيئة
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فتح ختصصات يف الدراسات اجلامعية، ومعاهد التكوين املهين تعىن بتدريس، وتدريب وتوعية، وتثقيف  - 

ت ومنافع تبين ممارسات احلوكمة واحملاسبة البيئية، مبا سيضمن ختريج كل من له عالقة باملؤسسة، بتقنيات، إجيابيا

  .وتكوين كوادر وإطارات وأصحاب مصاحل، واعية ومتمكنة من املمارسات السليمة اليت تضمن إستدامة املؤسسة

  

  آفاق البحث-4

راسات نتهى إليه البحث من نتائج وتوصيات، نرى ضرورة إجراء املزيد من الدأعلى ضوء ما      

  :املستقبلية، واليت تتناول ممارسات احلوكمة، واالفصاح البيئي، ولعل من أهم ما ميكن تناوله جند

يف  كلتا املمارستنيالعوامل املؤثرة على  و دراسة العالقة بني ممارسات احلوكمة وجودة االفصاح البيئي - أ

  .املؤسسات االقتصادية

  .ؤسسات االقتصادية اجلزائريةواقع وآفاق االفصاح البيئي يف امل دراسة - ب
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شركة..................... 

تقرير النشاط االجتماعي-االقتصادي 

 أوال األنشطة الخاصة باألفراد:

 أ-المزايا:

 -برامج تدريبية للعمال1

 -تربعات للمؤسسات التعليمية والعلمية.2

 -تكاليف معاجلة زيادة معدل دوران العمال بسبب برنامج التشغيل3

 -تكلفة مدرسة احلضانة اخلاصة بالعاملني.4

  مجموع المزايا المتحققة لألفراد

 ب-مطروحا منه األضرار:

 تأجيل إضافة أجهزة أمان يف آالت التقطيع.

 صافي المزايا أو األضرار في األنشطة الخاصة باألفراد

 ثانيا-األنشطة الخاصة بالبيئة

 أ-المزايا:

 -تكلفة استصالح واستزراع أرض املخلفات اخلاصة بالشركة.1

 - تكلفة إضافة أجهزة للرقابة على التلوث2

 -تكلفة استبعاد املواد السامة من عمليات اإلنتاج3

 مجموع المزايا

 ب- مطروحا من األضرار:

 -التكلفة اليت كان جيب حتملها إلعادة تشجري منطقة التعدين املستخدمة هذا العام.1

 -التكاليف املقدرة لتطهري جمرى النهر من التلوث.2

 مجموع األضرار

 صافي المزايا او األضرار في االنشطة الخاصة بالبيئة

 ثالثا: األنشطة الخاصة باإلنتاج

 أ-المزايا:

 -رواتب جلان أمن املنتج1

 -تكلفة التحويرات على املنتج لرفع أمانه2

 مجموع المزايا

 ب-مطروحا منه األضرار:

تكلفة جهاز األمن املوصى باستخدامه من قبل جلان األمن، ولكن مل يضف أو يستخدم يف عملية أمان 

 املنتج.

 صافي المزايا أو األضرار في األنشطة الخاصة باالنتاج.

 صافي العجز االجتماعي-االقتصادي للسنة 

 1/1+ الرصيد املدور يف 

 31/12الصافي الكلي االجتماعي-االقتصادي لألنشطة في 
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األداء "المخرجات"  االلتزامات "المدخالت"  المجال 

شروحات المقاس البيان شروحات المقاس البيان 

البحث والتطوير الطاقة 

تدابري اقتصادية 
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  .املئوية
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  )Gray, Owen and maunders( أو منوذج للمعيارمنوذج تقرير االمتثال : 03الملحق رقم 
  
  

 تقرير االمتثال للمعيار

 بيان متوسط الصناعة األداء المعيار (األصل) المستوى المطلوب المجال

 1السنة ن- السنة ن

 التلوث (حسب القطاع)

 -اهلواء

 -املاء

 -الضوضاء

....- 

 حوادث العمل

 دعاوى املستهلكني
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  )نموذج عبد المجيد" (االجتماعي- المالي"نموذج حساب األرباح والخسائر : 04الملحق رقم 

  

  
 التكاليف اخلاصة بالنشاط االقتصادي

 مصاريف إدارية

 فوائد السندات والقروض

 اندثارات

 خسائر أو مصاريف عرضية

 خمصصات (بيان أو كشف مرفق)

 صايف الربح

 

 خمصصات إضافية (إندثارات إضافية)

 خمصص ضرائب

 صايف الربح احملقق من األنشطة اإلقتصادية

 

 تكاليف خاصة بالنشاط االجتماعي:

 أنشطة خاصة بالعاملني

 اندثارات خاصة بالعاملني

 اندثارات املوجودات

 تكاليف أخرى

 أنشطة خاصة بالتفاعل مع البيئية

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 تكاليف أخرى

 

 تكاليف عالج أضرار بيئية للسنة احلالية

 غرامات خمالفة قوانني خاصة بالبيئة للمجتمع

 خمصص التزامات اجتماعية

 صايف الربح بعد خصم التكاليف االجتماعية

 

 تكاليف عالج اضرار بيئية للسنوات السابقة

 صايف الربح القابل للتوزيع

 اإليرادات اخلاصة بالنشاط االقتصادي  

 جممل الربح

 إيرادات أوراق مالية

 شركات تابعة

 أوراق مالية أخرى

 

 إيرادات متنوعة

 

 صايف الربح

 إيرادات ختص مدة سابقة

 حمول من خمصصات أو احتياطات

 

 صايف الربح احملقق من األنشطة االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صايف الربح بعد خصم تكاليف االنشطة االجتماعية
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   مؤشر االفصاح البيئي: 05الملحق رقم 

  

  )خاص بالحالة الفرنسية(  

  

A  غ م  م  هيكل الحوكمة ونظم االدارة  

      سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي: نبذة عن املؤسسة  1

      املسؤولية عن األداء البيئي ضمن هيكل احلوكمة للمؤسسة   2

      يةاهليكل، املسؤوليات، املمارسات واإلجراءات لتحديد وتنفيذ السياسات البيئ: نظام االدارة البيئية  3

      أو جلنة للقضايا العامة يف جملس االدارة/وجود جلنة بيئية و  4

      أو العمالء خبصوص املمارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على املوردين و  5

      حتديد أصحاب املصاحل ذوي الصلة  6

      التواصل مع أصحاب املصاحل  7

      سةإشراك أصحاب املصاحل يف وضع السياسات البيئية للمؤس  8

      على مستوى املؤسسة) iso14001او   emas(تطبيق املعايري الدولية   9

      حوافز املديرين التنفيذيني املرتبطة باألداء البيئي  10

B  غ م  م  المصداقية  

      النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

      تبين إرشادات مبادرة اإلبالغ الدولية  12

      الذي اختارته املؤسسة) املطابقة(ذكر خيار   13

      التأكيد خبصوص املعلومات املفصح عنها يف التقرير أو على شبكة االنرتنت/التحقق املستقل  14

      التدقيق البيئي املستقل  15

      شهادات للربامج البيئية من وكاالت مستقلة  16

      شهادة للمنتج مرتبطة بأثره االجيايب على البيئة  17

      أو تضمني مؤشر التنمية املستدامة/لألداء البيئي و مكافآت خارجية  18

      إشراك أصحاب املصاحل يف عملية االفصاح البيئي  19

أو من قبل منظمات وطنية  ADEME FRANCEاملشاركة يف املبادرات البيئية اإلختيارية املصادق عليها من قبل   20

  معرتف �ا أو من قبل وزارة البيئة

    

      عيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني املمارسات البيئية املشاركة يف مج  21

      املشاركة يف منظمات ومجعيات بيئية أخرى من أجل حتسني املمارسات البيئية  22

C  مؤشرات األداء البيئيIPE  غ م  م  

      العدد اإلمجايل للمواقع/  ISO 14001عدد املواقع احلاصلة على شهادة   23

      يف اإلنتاج والتعبئة) متجددة وغري متجددة(وزن وحجم املواد املستخدمة : وادامل  24

      )بالطن(احلجم اإلمجايل من مواد التعبئة املستخدمة : املواد  25

      النسبة املئوية للمواد املستخدمة يف االنتاج من املواد املدخلة املعاد تدويرها : املواد  26

      )إخل..الكهرباء، التدفئة، التربيد، البخار(ستهلكة إمجايل الطاقة امل: الطاقة  27

      إمجايل الكهرباء املستهلكة يف املباين بالكيلو واط يف الساعة: الطاقة  28

      إمجايل استهالك الغاز يف املباين باملرت مكعب : الطاقة  29

      إمجايل استهالك الطاقات البديلة بالكيلو واط يف الساعة : الطاقة  30
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      استهالك الطاقة خارج املؤسسة: الطاقة  31

      شدة الطاقة: الطاقة  32

      )صنف الطاقة(التخفيض يف استهالك الطاقة : الطاقة  33

      التخفيض يف االحتياجات الطاقوية للمنتجات واخلدمات : الطاقة  34

      ) مطار ا�معة، مياه الصرف، إمدادات املياهاملياه السطحية، املياه اجلوفية، مياه األ(إمجايل املياه املستهلكة : املاء  35

      حجم املياه املستخدمة يف كمية من املنتجات املصنعة: املاء  36

      مصادر املياه املتأثرة بشدة بسحب املياه  37

      أو توفريها/النسبة املئوية وإمجايل حجم املياه املعاد تدويرها واستخدامها و  38

قع التشغيل اململوكة أو املؤجرة أو املدارة يف، أو جبوار، املناطق احملمية واملناطق ذات القيمة العالية للتنوع موا: التنوع البيولوجي  39

  البيولوجي خارج املناطق احملمية

    

ذات وصف اآلثار اهلامة لألنشطة واملنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي يف املناطق احملمية واملناطق : التنوع البيولوجي  40

  القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية

    

      املناطق احملمية أو املستعادة: التنوع البيولوجي  41

إمجايل عدد األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واألنواع املدرجة : التنوع البيولوجي  42

  للحفظ يف املناطق املتأثرة بالعمليات مصنفة تبعا ملستوى خطر االنقراض على القوائم الوطنية

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6، الغازات املعنية )1نطاق (انبعاثات الغاز الدفيئة املباشرة : االنبعاثات  43

NF3أو مجيعها ،  

    

، CO2 ،CH4 ،N2O، الغازات املعنية )2نطاق (استهالك الطاقة انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة الناجتة عن : االنبعاثات  44

HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC، الغازات املعنية )3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة أخرى : االنبعاثات  45

PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

    

      )املقياس املرتي املختار حلساب النسبة؟/انبعاثات الغازات الدفيئة(الدفيئة  شدة انبعاثات الغازات: االنبعاثات  46

      ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: االنبعاثات  47

      انبعاثات املواد املستنفذة لطبقة األوزون: االنبعاثات  48

امللوثات العضوية (ات اهلوائية األخرى ،  واالنبعاث)SOX(، وأكاسيد الكربيت ) NOX(أكاسيد النرتوجني : االنبعاثات  49

  )إخل....الثابتة، املركبات العضوية املتطايرة، امللوثات اجلوية اخلطرية، املواد اجلسيمية

    

      أمجايل صرف املياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

      النوع وطريقة التخلص منهاإمجايل وزن النفايات حسب : النفايات السائلة والصلبة  51

      نسبة النفايات املعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

انسكابات الزيت، الوقود، النفايات، املواد = االنسكابات املهمة(إمجايل عدد االنسكابات الكبرية وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )الكيميائية، أخرى

    

 8، 3، 2، 1وزن املولد املنقولة أو املستوردة أو املصدرة أو النفايات املعاجلة اليت تعترب خطرة مبوجب امللحق : والصلبة النفايات السائلة  54

  .، والنسبة املئوية للنفايات املصدرة2من أحكام اتفاقية بازل 

    

رة تأثرا كبريا بصرف املياه من قبل املؤسسة هوية املسطحات املائية واملواطن املتعلقة �ا املتأث: النفايات السائلة والصلبة  55

  .وجريا�ا

    

      مدى ختفيف اآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات: املنتجات واخلدمات  56

      النسبة املئوية العوائد من املنتجات ذات العالمة البيئية   57

      معدل التحسن يف الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

      النسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد تغليفها، املعاد تدويرها أو املعاد استخدامها مصنفة حسب الفئة  59

    تطوير واستخدام التكنولوجيات ) 2(بالرفع من الكفاءة البيئية ألنشطة العمالء، ) 1(النسبة املئوية للمنتجات واخلدمات اليت تسمح   60
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  ) 5(حتسني الكفاءة الطاقوية، ) 4( على التغري املناخي، انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تدهور املوارد، التخفيض من التأثري) 3(النظيفة، 

      اآلثار البيئية اهلامة على نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى الالزمة لعمليات املؤسسة وعمليات نقل العمال  61

      لموردين اجلدد الذين مت تدقيقهم باستخدام املعايري البيئيةالنسبة املئوية ل: التقييم البيئي للموردين  62

      اآلثار البيئية السلبية الفعلية واحملتملة يف سلسلة اإلمداد واإلجراءات املتخذة: التقييم البيئي للموردين  63

تسويتها من خالل آليات عدد الشكاوى البيئية اليت قدمت واليت مت التعامل معها واليت متت : آليات الشكاوى البيئية  64

  الشكاوى الرمسية

    

D غ م  م  النفقات البيئية  

      خمصصات املخاطر البيئية وإزالة التلوث : املطلوبات البيئية  65

      الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة  66

      أو األداء البيئي/ت لتحسني الكفاءة وأو االبتكارا/املبالغ املنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

      نفقات االستغالل املرتبطة بالعمليات واملعاجلة: مبالغ النفقات املتعلقة بالقضايا البيئية  68

      مبلغ االستثمار يف البحوث املتعلقة باملواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط املؤسسة  69

      ستخدام الطاقة، ومكافحة التغري املناخي كنسبة مئوية من رقم األعمال نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة ا  70

      القيمة النقدية للغرامات الكبرية وإمجايل عدد العقوبات غري النقدية نظري عدم االمتثال للوائح والقوانني البيئية: االمتثال  71

E غ م  م  رؤية واستراتيجية المؤسسة  

      جزة أو قيد االجنازبيان املشاريع البيئية املن  72

      أو أصحاب املصاحل/بيان املدير التنفيذي عن األداء البيئي يف اخلطاب املوجه للمسامهني و  73

      بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم واملبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

على أصحاب املصلحة والوضعية املالية تقدمي وصف لآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية على املستوى البيئي، خصوصا   75

  للمؤسسة

    

      بيان نظم االدارة الرمسية املتعلقة باملخاطر واألداء البيئي   76

      بيان أن املؤسسة تقوم مبراجعات وتقييمات ألدائها البيئي  77

      بيان أهداف قابلة للقياس ذات عالقة باألداء البيئي املستقبلي  78

      أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/رات وبيان يتعلق بابتكا  79

F غ م  م  الصورة البيئية  

      بيان عن توافق أو عدم توافق املؤسسة مع املعايري البيئية اخلاصة أو اللوائح البيئية  80

      اآلثار املالية وغريها من املخاطر والفرص ألنشطة املؤسسة، نتيجة تغري املناخ  81

      لقطاع الصناعة استعراض التأثري البيئي  82

      أو منتجات، وخدمات املؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

      استعراض األداء البيئي للمؤسسة مقارنة مبثيال�ا يف قطاع الصناعة  84

      األهداف اخلاصة املتعلقة بآثار العمليات، املنتجات واخلدمات : األهداف البيئية  85

      هداف السنوات السابقةاألداء مقيما بأ  86

      الكفاءة والتدابري: البصمة البيئية كاملة  87

G غ م  م  المبادرات البيئية  

      وصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملني على العمليات واالدارة البيئية   88

      برامج التوعية، التعليم والتدريب:  الربنامج البيئي للعمال  89

      ؤسسة تتعامل مع النهج أو املبدأ الوقائي، وكيفية تعاملهابيان إذا ما كانت امل  90

      وجود خطط لالستجابة يف حالة احلوادث البيئية  91

      املكافآت البيئية الداخلية  92
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      التدقيق البيئي الداخلي  93

      شهادات الربامج البيئية الداخلية  94

      بالبيئةأو التربعات ذات العالقة /اشراك ا�تمع احمللي و  95

امليثاق العاملي  -حتديد املواثيق البيئية املبادئ أو غريها من املبادرات املوضوعة خارجيا واليت تشارك فيها املؤسسة أو تدعمها  96

  لألمم املتحدة، مبادئ منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  

    

      ت األثر وبرامج التنميةنسبة العمليات اليت طبقت فيها مشاركة ا�تمع احمللي، وتقييما  97

  غري موجود: موجود ،   غ م: م
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  مؤشر االفصاح البيئي: 06الملحق رقم 

  

  )خاص بالحالة الجزائرية(

  

A  غ م  م  هيكل الحوكمة ونظم االدارة  

      سياق عام التنمية املستدامة لفهم األداء البيئي: نبذة عن املؤسسة  1

      املسؤولية عن األداء البيئي ضمن هيكل احلوكمة للمؤسسة   2

      اهليكل، املسؤوليات، املمارسات واإلجراءات لتحديد وتنفيذ السياسات البيئية: نظام االدارة البيئية  3

      أو جلنة للقضايا العامة يف جملس االدارة/وجود جلنة بيئية و  4

      أو العمالء خبصوص املمارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على املوردين و  5

      حتديد أصحاب املصاحل ذوي الصلة  6

      التواصل مع أصحاب املصاحل  7

      إشراك أصحاب املصاحل يف وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

      على مستوى املؤسسة) isoأو   emas(تطبيق املعايري الدولية   9

      تبطة باألداء البيئيحوافز املديرين التنفيذيني املر   10

B  غ م  م  المصداقية  

      النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

      تبين إرشادات مبادرة اإلبالغ الدولية  12

      الذي اختارته املؤسسة) املطابقة(ذكر خيار   13

      نتالتأكيد خبصوص املعلومات املفصح عنها يف التقرير أو على شبكة االنرت /التحقق املستقل  14

      التدقيق البيئي املستقل  15

      شهادات للربامج البيئية من وكاالت مستقلة  16

      شهادة للمنتج مرتبطة بأثره االجيايب على البيئة  17

      أو تضمني مؤشر التنمية املستدامة/مكافآت خارجية لألداء البيئي و  18

      إشراك أصحاب املصاحل يف عملية االفصاح البيئي  19

      ملشاركة يف املبادرات البيئية اإلختيارية ا  20

      املشاركة يف مجعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل حتسني املمارسات البيئية   21

      املشاركة يف منظمات ومجعيات بيئية أخرى من أجل حتسني املمارسات البيئية  22

C  مؤشرات األداء البيئيIPE  غ م  م  

      العدد اإلمجايل للمواقع/   ISOحلاصلة على شهادة عدد املواقع ا  23

      يف اإلنتاج والتعبئة) متجددة وغري متجددة(وزن وحجم املواد املستخدمة : املواد  24

      )بالطن(احلجم اإلمجايل من مواد التعبئة املستخدمة : املواد  25

      د املدخلة املعاد تدويرها النسبة املئوية للمواد املستخدمة يف االنتاج من املوا: املواد  26

      )إخل..الكهرباء، التدفئة، التربيد، البخار(إمجايل الطاقة املستهلكة : الطاقة  27

      إمجايل الكهرباء املستهلكة يف املباين بالكيلو واط يف الساعة: الطاقة  28

      إمجايل استهالك الغاز يف املباين باملرت مكعب : الطاقة  29

      يل استهالك الطاقات البديلة بالكيلو واط يف الساعة إمجا: الطاقة  30

      استهالك الطاقة خارج املؤسسة: الطاقة  31
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      شدة الطاقة: الطاقة  32

      )صنف الطاقة(التخفيض يف استهالك الطاقة : الطاقة  33

      التخفيض يف االحتياجات الطاقوية للمنتجات واخلدمات : الطاقة  34

      ) املياه السطحية، املياه اجلوفية، مياه األمطار ا�معة، مياه الصرف، إمدادات املياه(ياه املستهلكة إمجايل امل: املاء  35

      حجم املياه املستخدمة يف كمية من املنتجات املصنعة: املاء  36

      مصادر املياه املتأثرة بشدة بسحب املياه  37

      أو توفريها/يرها واستخدامها والنسبة املئوية وإمجايل حجم املياه املعاد تدو   38

مواقع التشغيل اململوكة أو املؤجرة أو املدارة يف، أو جبوار، املناطق احملمية واملناطق ذات القيمة العالية للتنوع : التنوع البيولوجي  39

  البيولوجي خارج املناطق احملمية

    

خلدمات على التنوع البيولوجي يف املناطق احملمية واملناطق ذات وصف اآلثار اهلامة لألنشطة واملنتجات وا: التنوع البيولوجي  40

  القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج املناطق احملمية

    

      املناطق احملمية أو املستعادة: التنوع البيولوجي  41

الدويل حلفظ الطبيعة واألنواع املدرجة إمجايل عدد األنواع املتضمنة يف القائمة احلمراء الصادرة عن االحتاد : التنوع البيولوجي  42

  على القوائم الوطنية للحفظ يف املناطق املتأثرة بالعمليات مصنفة تبعا ملستوى خطر االنقراض

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC، الغازات املعنية )1نطاق (انبعاثات الغاز الدفيئة املباشرة : االنبعاثات  43

SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

    

، CO2 ،CH4، الغازات املعنية )2نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة الناجتة عن استهالك الطاقة : عاثاتاالنب  44

N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC، الغازات املعنية )3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غري املباشرة أخرى : االنبعاثات  45

PFC ،SF6 ،NF3أو مجيعها ،  

    

      )املقياس املرتي املختار حلساب النسبة؟/انبعاثات الغازات الدفيئة(شدة انبعاثات الغازات الدفيئة : االنبعاثات  46

      ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: االنبعاثات  47

      انبعاثات املواد املستنفذة لطبقة األوزون: االنبعاثات  48

امللوثات العضوية (،  واالنبعاثات اهلوائية األخرى )SOX(، وأكاسيد الكربيت ) NOX(اسيد النرتوجني أك: االنبعاثات  49

  )إخل....الثابتة، املركبات العضوية املتطايرة، امللوثات اجلوية اخلطرية، املواد اجلسيمية

    

      أمجايل صرف املياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

      إمجايل وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها: النفايات السائلة والصلبة  51

      نسبة النفايات املعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

انسكابات الزيت، الوقود، = االنسكابات املهمة(إمجايل عدد االنسكابات الكبرية وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )لنفايات، املواد الكيميائية، أخرىا

    

      وزن املولد املنقولة أو املستوردة أو املصدرة أو النفايات املعاجلة اليت تعترب خطرة : النفايات السائلة والصلبة  54

من قبل املؤسسة  هوية املسطحات املائية واملواطن املتعلقة �ا املتأثرة تأثرا كبريا بصرف املياه: النفايات السائلة والصلبة  55

  وجريا�ا

    

      مدى ختفيف اآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات: املنتجات واخلدمات  56

      النسبة املئوية العوائد من املنتجات ذات العالمة البيئية   57

      معدل التحسن يف الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

      باعة ومواد تغليفها، املعاد تدويرها أو املعاد استخدامها مصنفة حسب الفئةالنسبة املئوية للمنتجات امل  59

تطوير واستخدام ) 2(بالرفع من الكفاءة البيئية ألنشطة العمالء، ) 1(النسبة املئوية للمنتجات واخلدمات اليت تسمح   60

) 4(ثات الغازات الدفيئة، أو تدهور املوارد، التخفيض من التأثري على التغري املناخي، انبعا) 3(التكنولوجيات النظيفة، 
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  ) 5(حتسني الكفاءة الطاقوية، 

      اآلثار البيئية اهلامة على نقل املنتجات والسلع واملواد األخرى الالزمة لعمليات املؤسسة وعمليات نقل العمال  61

      قهم باستخدام املعايري البيئيةالنسبة املئوية للموردين اجلدد الذين مت تدقي: التقييم البيئي للموردين  62

      اآلثار البيئية السلبية الفعلية واحملتملة يف سلسلة اإلمداد واإلجراءات املتخذة: التقييم البيئي للموردين  63

عدد الشكاوى البيئية اليت قدمت واليت مت التعامل معها واليت متت تسويتها من خالل آليات : آليات الشكاوى البيئية  64

  وى الرمسيةالشكا

    

D غ م  م  النفقات البيئية  

      خمصصات املخاطر البيئية وإزالة التلوث : املطلوبات البيئية  65

      الوفورات النقدية الناجتة عن املبادرات البيئية للمؤسسة  66

      ء البيئيأو األدا/أو االبتكارات لتحسني الكفاءة و/املبالغ املنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

      نفقات االستغالل املرتبطة بالعمليات واملعاجلة: مبالغ النفقات املتعلقة بالقضايا البيئية  68

      مبلغ االستثمار يف البحوث املتعلقة باملواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط املؤسسة  69

      ري املناخي كنسبة مئوية من رقم األعمال نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغ  70

      القيمة النقدية للغرامات الكبرية وإمجايل عدد العقوبات غري النقدية نظري عدم االمتثال للوائح والقوانني البيئية: االمتثال  71

E غ م  م  رؤية واستراتيجية المؤسسة  

      بيان املشاريع البيئية املنجزة أو قيد االجناز  72

      أو أصحاب املصاحل/ان املدير التنفيذي عن األداء البيئي يف اخلطاب املوجه للمسامهني وبي  73

      بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم واملبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

املالية تقدمي وصف لآلثار واملخاطر والفرص الرئيسية على املستوى البيئي، خصوصا على أصحاب املصلحة والوضعية   75

  للمؤسسة

    

      بيان نظم االدارة الرمسية املتعلقة باملخاطر واألداء البيئي   76

      بيان أن املؤسسة تقوم مبراجعات وتقييمات ألدائها البيئي  77

      بيان أهداف قابلة للقياس ذات عالقة باألداء البيئي املستقبلي  78

      يئية خاصةأو تكنولوجيات جديدة ب/بيان يتعلق بابتكارات و  79

F غ م  م  الصورة البيئية  

      بيان عن توافق أو عدم توافق املؤسسة مع املعايري البيئية اخلاصة أو اللوائح البيئية  80

      اآلثار املالية وغريها من املخاطر والفرص ألنشطة املؤسسة، نتيجة تغري املناخ  81

      غستعراض التأثري البيئي لقطاع الصناعة  82

      أو منتجات، وخدمات املؤسسة على البيئة/ض كيف تؤثر عمليات وإستعرا  83

      إستعراض األداء البيئي للمؤسسة مقارنة مبثيال�ا يف قطاع الصناعة  84

      األهداف اخلاصة املتعلقة بآثار العمليات، املنتجات واخلدمات : األهداف البيئية  85

      األداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

      الكفاءة والتدابري: البصمة البيئية كاملة  87

G غ م  م  المبادرات البيئية  

      وصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملني على العمليات واالدارة البيئية   88

      برامج التوعية، التعليم والتدريب:  الربنامج البيئي للعمال  89

      بدأ الوقائي، وكيفية تعاملهابيان إذا ما كانت املؤسسة تتعامل مع النهج أو امل  90

      وجود خطط لالستجابة يف حالة احلوادث البيئية  91

      املكافآت البيئية الداخلية  92
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      التدقيق البيئي الداخلي  93

      شهادات الربامج البيئية الداخلية  94

      أو التربعات ذات العالقة بالبيئة/إشراك ا�تمع احمللي و  95

      ق البيئية املبادئ أو غريها من املبادرات املوضوعة خارجيا واليت تشارك فيها املؤسسة أو تدعمها حتديد املواثي  96

      نسبة العمليات اليت طبقت فيها مشاركة ا�تمع احمللي، وتقييمات األثر وبرامج التنمية  97
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  المؤسسات الفرنسية محل الدراسة: 07الملحق رقم 

  

N°O Entreprise Site web 
01 Accor www.accorhotels.com 
02 Adp www.parisaeroport.fr 
03 Air France www.airfrance.fr 
04 Air liquide www.airliquide.com/fr 
05 Alstom www.alstom.com 
06 Alten www.alten.fr 
07 Arkema www.arkema.com 
08 Atos fr.atos.net/fr-fr/ 
09 Bic www.bicworld.com 
10 Bouygues www.bouygues.com 
11 Biomerieux www.biomerieux.fr 
12 Albioma www.albioma.com 
13 Compagnie des Alpes www.compagniedesalpes.com/fr 
14 Bollore www.bollore.com 
15 Dassault Systemes www.3ds.com 
16 Dassault Aviation www.dassault-aviation.com/fr 
17 Danone www.danone.com 
18 Casino www.casino.fr 
19 Carrefour www.carrefour.com 
20 Capgemini www.capgemini.com 
21 Bureau Veritas www.bureauveritas.fr 
22 DBV Technologies www.dbv-technologies.com 
23 Eurazeo www.eurazeo.com 
24 Essilor Intl www.essilor.com 
25 Sogeclair sogeclair.com/fr 
26 Poulaillon www.poulaillon.fr 
27 Maurel et Prom www.maureletprom.fr 
28 Cegid www.cegid.com/fr 
29 Cerenis Therapeutics www.cerenis.com/fr 
30 Coheris www.coheris.com 
31 Egide www.egide.fr 
32 Esso S.A.F corporate.esso.fr/fr-fr 
33 Exel Industries www.exel-industries.com 
34 Le groupe Bel www.groupe-bel.com/fr 
35 Maison France Confort www.maisons-france-confort.fr 
36 Mind groupe www.mind-group.fr 
37 Psb Industries www.psbindus.com 
38 Savencia www.savencia-fromagedairy.com 
39 Salvepar Groupe TEKEHAU www.tikehaucapital.com 
40 Ses Imagotag www.ses-imagotag.com 
41 Solvay www.solvay.com 
42 Trakett www.tarkett.com 
43 Super Sonic imagine www.supersonicimagine.fr 
44 Vicat www.vicat.fr 
45 Transgene www.transgene.fr 
46 Trigano www.trigano.fr 
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47 U10 u10.fr 
48 Actia groupe www.actia.com 
49 Smtpc www.tunnelprado.com 
50 Amoeba www.amoeba-biocide.com/fr 
51 Assystem www.assystem.com 
52 Areva www.new.areva.com 
53 Axway Software www.axway.fr 
54 Le belier www.lebelier.com 
55 Boiron www.boiron.fr 
56 Bonduelle www.bonduelle.com 
57 Chargeurs www.chargeurs.fr 
58 Colas www.colas.com 
59 Direct Energie www.direct-energie.com 
60 Faively Transport www.faiveleytransport.com/fr 
61 LDLC www.ldlc.com 
62 Guerbet www.guerbet.com 
63 HiMedia groupe www.adux.com/himedia 
64 Imerys www.imerys.com 
65 Jacquet Metal Service www.jacquetmetalservice.com 
66 Nano Biotix www.nanobiotix.com/_fr 
67 Groupe Plastivaloire www.plastivaloire.com 
68 Poxel www.poxel.com 
69 Xilam www.xilam.com 
70 Wendel www.wendelgroup.com 
71 Vilmorin and Cie www.vilmorin.info 
72 Valtech www.valtech.fr 
73 Sword group www.sword-group.com 
74 Tessi www.tessi.fr 
75 Stef www.stef.com 
76 Rothschild and Co www.rothschildandco.com 
77 Riber www.riber.com 
78 Quantel www.quantel.fr 
79 Recylex www.recylex.fr 
80 Renault www.renault.com 
81 Rubis www.rubis.fr 
82 Sartorius www.sartorius-stedim.fr 
83 Sodexo www.sodexo.com 
84 Thales www.thalesgroup.com 
85 Jcdecaux www.jcdecaux.com 
86 Eutelsat Communications www.eutelsat-communications.com 
87 Euro Tunnel groupe www.eurotunnelgroup.com/fr 
88 Elior group www.elior.com 
89 SEB www.groupeseb.com 
90 Spie www.spie.com/fr 
91 Legrand www.legrand.com 
92 Technicolor www.technicolor.com 
93 Pcas www.pcas.com 
94 Zodiac Aerospace www.zodiacaerospace.com 
95 Nexans www.nexans.com 
96 Interparfums www.interparfums.fr 
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97 Linedata www.linedata.com 
98 IPSEN www.ipsen.com 
99 Neopost www.neopost.com 
100 Interperfums www.interparfums.fr 
101 NSC www.nsc-groupe.com/fr 
102 Ekinops www.ekinops.net/fr 
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  )نتائج إختبار صالحيات النموذج( SPSSمخرجات : 08الملحق رقم 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Stati
stic Df Sig. 

Stati
stic Df Sig. 

Environmental 
Disclosure 

.073 102 .200
*
 .979 102 .095 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
Model Summary

b
 

M
odel R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .855
a
 

.731 .701 .1023547 2.118 

a. Predictors: (Constant), Industry, Board Indépendance, Government Ownership, 
Ceo Duel,  Environmental committee, Audit Committee Independence, Nomn and Rem 
Committee, Concentration Ownership, LnFsize, Board Size 

b. Dependent Variable: Environmental Disclosure 
 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.091 .056  -1.633 .106   

Board Size -.004 .005 -.075 -.820 .415 .350 2.856 

Board Indépendance .126 .052 .151 2.435 .017 .767 1.303 

Ceo Duel .004 .022 .009 .161 .873 .905 1.104 

Audit Committee 

Independence 

.093 .033 .175 2.845 .005 .777 1.286 

 Environmental committee .034 .035 .059 .972 .334 .801 1.248 

Nomn and Rem Committee .009 .029 .020 .313 .755 .738 1.355 

Concentration Ownership -.104 .048 -.137 -2.178 .032 .747 1.338 

Government Ownership .452 .141 .191 3.196 .002 .828 1.208 

LnFsize .051 .008 .591 6.577 .000 .366 2.735 

Industry .081 .023 .200 3.566 .001 .940 1.064 

a. Dependent Variable: Environmental Disclosure 

 
Run MATRIX procedure: 
 
 written by Ahmad Daryanto 
 
Original Regression model: 
 
Dependent variable 
 EnvDs 
 
R-square 
      .731 
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OLS Output 
                 b        se         t       sig 
constant     -.091      .056    -1.633      .106 
Bsize        -.004      .005     -.820      .415 
Bind          .126      .052     2.435      .017 
CeoDuel       .004      .022      .161      .873 
IndAdcom      .093      .033     2.845      .005 
SEnvCom       .034      .035      .972      .334 
NRCom         .009      .029      .313      .755 
Cown         -.104      .048    -2.178      .032 
Gown          .452      .141     3.196      .002 
LnFsize       .051      .008     6.577      .000 
IND           .081      .023     3.566      .001 
 
 
 
------- ANOVA TABLE  -------- 
                 SS         df         MS          F        Sig 
Model         2.590     10.000       .259     24.726       .000 
Residual       .953     91.000       .010   -999.000   -999.000 
 
============================================ 
 
Breusch-Pagan and Koenker test 
 
============================================ 
 
The tests use the residuals from the above OLS 
 
OLS output 
                 b        se         t       sig 
constant     1.637      .807     2.029      .045 
Bsize         .073      .066     1.109      .270 
Bind         -.451      .749     -.602      .549 
CeoDuel      -.104      .315     -.330      .742 
IndAdcom     -.187      .473     -.396      .693 
SEnvCom     -1.328      .507    -2.619      .010 
NRCom        -.382      .421     -.907      .367 
Cown        -1.496      .690    -2.170      .033 
Gown        -1.702     2.040     -.834      .406 
LnFsize       .003      .113      .026      .979 
IND           .323      .328      .985      .327 
 
R-square 
      .119 
 
 
 
 
 
------- ANOVA TABLE  -------- 
                 SS         df         MS          F        Sig 
Model        26.707     10.000      2.671      1.224       .000 
Residual    198.544     91.000      2.182   -999.000   -999.000 
 
------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values -------- 
                LM        Sig 
BP          13.354       .205 
Koenker     12.094       .279 
 
Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 
 
if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 
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Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the residuals 
to be normally distributed 
 
------ END MATRIX ----- 
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 )Pearson(نتاج تحليل االرتباط وفقا لمعامل إرتباط ): 25(جدول رقم (  SPSSمخرجات : 09الملحق رقم 
Correlations 

 
Environmental 

Disclosure Board Size 
Board 

Indépendance Ceo Sep 
Audit Committee 
Independence 

 Environmental 
committee 

Nomn and Rem 
Committee 

Concentration 
Ownership 

Government 
Ownership LnFsize Industry 

Environmental 
Disclosure 

Pearson Correlation 1 .592** .370** .056 .477** .344** .327** -.362** .324** .754** .258** 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .287 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Board Size Pearson Correlation .592** 1 .237** .034 .247** .269** .414** -.231** .362** .755** .083 

Sig. (1-tailed) .000  .008 .369 .006 .003 .000 .010 .000 .000 .203 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Board 
Indépendance 

Pearson Correlation .370** .237** 1 .106 .221* .143 .277** -.382** -.073 .227* .050 

Sig. (1-tailed) .000 .008  .144 .013 .075 .002 .000 .233 .011 .310 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Ceo Sep Pearson Correlation .056 .034 .106 1 .109 -.044 .161 -.130 -.028 -.044 .138 

Sig. (1-tailed) .287 .369 .144  .139 .330 .053 .096 .391 .329 .084 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Audit Committee 
Independence 

Pearson Correlation .477** .247** .221* .109 1 .173* .297** -.148 .038 .383** .076 

Sig. (1-tailed) .000 .006 .013 .139  .041 .001 .069 .353 .000 .223 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 Environmental 
committee 

Pearson Correlation .344** .269** .143 -.044 .173* 1 .186* -.311** -.015 .319** .109 

Sig. (1-tailed) .000 .003 .075 .330 .041  .031 .001 .442 .001 .138 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Nomn and Rem 
Committee 

Pearson Correlation .327** .414** .277** .161 .297** .186* 1 -.146 .128 .289** .085 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .002 .053 .001 .031  .071 .100 .002 .197 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Concentration 
Ownership 

Pearson Correlation -.362** -.231** -.382** -.130 -.148 -.311** -.146 1 -.002 -.251** .064 

Sig. (1-tailed) .000 .010 .000 .096 .069 .001 .071  .490 .005 .262 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Government 
Ownership 

Pearson Correlation .324** .362** -.073 -.028 .038 -.015 .128 -.002 1 .255** .059 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .233 .391 .353 .442 .100 .490  .005 .277 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

LnFsize Pearson Correlation .754** .755** .227* -.044 .383** .319** .289** -.251** .255** 1 .052 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .011 .329 .000 .001 .002 .005 .005  .300 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Industry Pearson Correlation .258** .083 .050 .138 .076 .109 .085 .064 .059 .052 1 

Sig. (1-tailed) .004 .203 .310 .084 .223 .138 .197 .262 .277 .300  

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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  )نتائج تحليل االنحدار(  SPSSمخرجات : 10الملحق رقم 

  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .855
a
 .731 .701 .1023547 2.118 

a. Predictors: (Constant), Industry, Board Indépendance, Government Ownership, Ceo 

Duel,  Environmental committee, Audit Committee Independence, Nomn and Rem 

Committee, Concentration Ownership, LnFsize, Board Size 

b. Dependent Variable: Environmental Disclosure 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.590 10 .259 24.726 .000
a
 

Residual .953 91 .010   

Total 3.544 101    

a. Predictors: (Constant), Industry, Board Indépendance, Government Ownership, Ceo Duel,  

Environmental committee, Audit Committee Independence, Nomn and Rem Committee, 

Concentration Ownership, LnFsize, Board Size 

b. Dependent Variable: Environmental Disclosure 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.091 .056  -1.633 .106   

Board Size -.004 .005 -.075 -.820 .415 .350 2.856 

Board Indépendance .126 .052 .151 2.435 .017 .767 1.303 

Ceo Duel .004 .022 .009 .161 .873 .905 1.104 

Audit Committee 

Independence 

.093 .033 .175 2.845 .005 .777 1.286 

 Environmental committee .034 .035 .059 .972 .334 .801 1.248 

Nomn and Rem Committee .009 .029 .020 .313 .755 .738 1.355 

Concentration Ownership -.104 .048 -.137 -2.178 .032 .747 1.338 

Government Ownership .452 .141 .191 3.196 .002 .828 1.208 

LnFsize .051 .008 .591 6.577 .000 .366 2.735 

Industry .081 .023 .200 3.566 .001 .940 1.064 

a. Dependent Variable: Environmental Disclosure 
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 )Spearmanنتائج تحليل االرتباط لمعامل (  SPSSمخرجات : 11الملحق رقم 

 
 

Correlations 

 Environmental 

Disclosure BsizeSp 

Ceo 

Sep 

government 

ownership FsizeSp 

Spearman's 

rho 

Environmental 

Disclosure 

Correlation Coefficient 1.000 .107 -.088 .088 .179 

Sig. (1-tailed) . .384 .405 .405 .311 

N 10 10 10 10 10 

BsizeSp Correlation Coefficient .107 1.000 .408 -.408 .667
*
 

Sig. (1-tailed) .384 . .121 .121 .018 

N 10 10 10 10 10 

Ceo Sep Correlation Coefficient -.088 .408 1.000 -1.000
**
 -.408 

Sig. (1-tailed) .405 .121 . . .121 

N 10 10 10 10 10 

government 

ownership 

Correlation Coefficient .088 -.408 -1.000
**
 1.000 .408 

Sig. (1-tailed) .405 .121 . . .121 

N 10 10 10 10 10 

FsizeSp Correlation Coefficient .179 .667
*
 -.408 .408 1.000 

Sig. (1-tailed) .311 .018 .121 .121 . 

N 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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  )Mann Whitneyبار نتائج إخت(  SPSSمخرجات : 12الملحق رقم 

 

Ranks 

 BsizeSp N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure .00 4 5.13 20.50 

1.00 6 5.75 34.50 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 10.500 

Wilcoxon W 20.500 

Z -.322 

Asymp. Sig. (2-tailed) .748 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .762
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .810 

Exact Sig. (1-tailed) .405 

Point Probability .048 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: BsizeSp 

 

Ranks 

 BsizeSp N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure .00 4 5.13 20.50 

1.00 6 5.75 34.50 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 9.500 

Wilcoxon W 30.500 

Z -.536 

Asymp. Sig. (2-tailed) .592 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .610
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .648 

Exact Sig. (1-tailed) .324 

Point Probability .029 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: FsizeSp 
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Ranks 

 Ceo Sep N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure Sep 8 5.63 45.00 

Duel 2 5.00 10.00 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 7.000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -.263 

Asymp. Sig. (2-tailed) .793 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .889
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .844 

Exact Sig. (1-tailed) .422 

Point Probability .022 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Ceo Sep 

 

Ranks 

 government ownership N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure P 2 5.00 10.00 

G 8 5.63 45.00 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 7.000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -.263 

Asymp. Sig. (2-tailed) .793 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .889
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .844 

Exact Sig. (1-tailed) .422 

Point Probability .022 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: government ownership 
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  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  6  2013إىل  1993مام املؤسسات باالفصاح البيئي عرب العامل من هتإتطور   01

  135  نسبة املؤسسات اليت أفصحت عن معلوما�ا البئية ضمن تقارير بيئية بشكل منفصل  02

  135  كل دولة  حسبنسبة املؤسسات املفصحة ضمن تقارير منفصلة   03

  FASB.  146، وIASBاخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية وفقا ملتطلبات   04

  178  )حالة املؤسسات الفرنسية(التمثيل الوصفي لنموذج الدراسة   05

  178  )حالة املؤسسات اجلزائرية(التمثيل الوصفي لنموذج الدراسة   06

  186  توزع مستويات االفصاح عن املعلومات البيئية  على املؤسسات الفرنسية حمل الدراسة  07

  187   من قبل املؤسسات الفرنسية-ترتيب الفئات املفصح عنها   08

  196  توزع املؤسسات الفرنسية  وفقا الستقاللية جمالس إدار�ا  09

  197  ممارسة الفصل بني الدورين يف املؤسسات الفرنسية  10

  197  توزع املؤسسات الفرنسية وفقا الستقاللية جلان التدقيق  11

  198  ات الفرنسيةنسبة تواجد جلنة الرتشيحات واملكافآت يف املؤسس  12

  198  نسبة تواجد جلنة املسؤولية االجتماعية واليبئية يف املؤسسات الفرنسية  13

  199  توزع امللكية احلكومية على املؤسسات الفرنسية  14

  199  توزع مستويات تركز امللكية يف املؤسسات الفرنسية  15

  200  توزع املؤسسات الفرنسية وفقا لقطاع الصناعة  16

  Histogram(  203(زيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه التو   17

  Normal Probability Plot(  204(التوزيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه   18

  212  ترتيب الفئات املفصح عنها من قبل املؤسسات اجلزائرية  19

  213  2014-2013نسب االفصاح اخلاصة بكل مؤسسة جزائرية بني عامي   20

  220  جلزائرية وفقا حلجم ا�لستوزع املؤسسات ا  21

  220  ممارسة الفصل بني الدورين يف املؤسسات اجلزائرية  22

  221  تواجد امللكية احلكومية يف املؤسسات اجلزائرية  23

  221  )باملليون(حجم أصول املؤسسات اجلزائرية   24
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  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  G4(  106(قا إلرشادات اجليل الرابع املعلومات البيئية املطلوبة وف  01

  120  2من قانون غرونل  225املعلومات البيئية الواحب االفصاح عنها وفقا للمادة   02

  122  315-05املعلومات الواجب التصريح �ا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم   03

طبقا لوسيلة  2004 إفصاح املؤسسات الفرنسية والكندية واألملانية عن معلوما�ا البيئية لسنة  04

  االتصال

141  

  159  قائمة املعلومات البيئية املفصح عنها  05

  170  املؤسسات اجلزائرية حمل الدراسة  06

  176  )حالة املؤسسات الفرنسية(يتضمن وصفا ملخصا ملتغريات الدراسة   07

  177  )حالة املؤسسات اجلزائرية(يتضمن وصفا ملخصا ملتغريات الدراسة   08

  185  صاءات الوصفية ملتغري الدراسة التابعاالح  09

  186  توزع املؤسسات الفرنسية املدروسة طبقا ملستوى االفصاح  10

  187  درجات االفصاح عن بنود هيكل احلوكمة ونظم االدارة من قبل مؤسسات الفرنسية  11

  188  درجات االفصاح عن بنود املصداقية من قبل مؤسسات الفرنسية  12

  189  من قبل مؤسسات الفرنسية) IPE(صاح عن بنود مؤشرات األداء البيئي درجات االف  13

  191  درجات االفصاح عن بنود النفقات البيئية من قبل مؤسسات الفرنسية  14

  192  درجات االفصاح عن بنود رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة من قبل مؤسسات الفرنسية  15

  193  قبل املؤسسات الفرنسية درجات االفصاح عن بنود الصورة البيئية من  16

  193  درجات االفصاح عن بنود املبادرات البيئية من قبل املؤسسات الفرنسية  17

  195  )حالة املؤسسات الفرنسية(االحصاءات الوصفية ملتغريات الدراسة التفسريية   18

  196  توزع املؤسسات الفرنسية وفقا الستقاللية جمالس إدار�ا  19

  197  الفرنسية وفقا الستقاللية جلان التدقيق توزع املؤسسات  20

وجلان املسؤولية االجتماعية والبيئية يف املؤسسات  د جلان الرتشيحات واملكافآت،اجتو  ةنسب  21

  الفرنسية

198  

  199  نسبة تواجد امللكية احلكومية يف املؤسسات الفرنسية  22

  199  توزع مستويات تركز امللكية يف املؤسسات الفرنسية  23

  200  توزع املؤسسات الفرنسية وفقا لقطاع الصناعة  24

  Pearson(  201(نتاج حتليل االرتباط وفقا ملعامل إرتباط   25
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  Shapiro-Wilk(  204(، و)Kolmogrov-Smirnov(نتائج إختبار   26

  Collinearity Diagnostics(  205( نتائج إختبار  27

  Koenker(  206(و) Breusch-Pagan(نتائح إختباري،   28

  207  نتائج إختبار حسن مطابقة النموذج  29

  207  نتائج إختبار القدرة التفسريية للنموذج  30

  207  نتائج حتليل االحندار املتعدد  31

  211  )حالة املؤسسات اجلزائرية(االحصاءات الوصفية ملتغري الدراسة التابع   32

  212  2014-2013 درجات االفصاح اخلاصة بكل مؤسسة جزائرية بني عامي  33

  213  درجات االفصاح عن بنود هيكل احلوكمة ونظم االدارة من قبل املؤسسات اجلزائرية  34

  214  درجات االفصاح عن بنود املصداقية من قبل املؤسسات اجلزائرية  35

  214  من قبل املؤسسات اجلزائرية) IPE(  درجات االفصاح عن بنود مؤشرات األداء البيئي  36

  216  االفصاح عن بنود النفقات البيئية من قبل املؤسسات اجلزائرية درجات  37

  217  درجات االفصاح عن بنود رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة  من قبل املؤسسات اجلزائرية  38

  218  درجات االفصاح عن بنود الصورة البيئية من قبل املؤسسات اجلزائرية  39

  218  ئية من قبل املؤسسات اجلزائريةدرجات االفصاح عن بنود املبادرات البي  40

  219  )حالة املؤسسات اجلزائرية(االحصاءات الوصفية ملتغريات الدراسة التفسريية   41

  220  توزع املؤسسات اجلزائرية وفقا حلجم ا�لس  42

  221  تواجد امللكية احلكومية على املؤسسات اجلزائرية  43

  Spearman(  222(اط نتاج حتليل االرتباط وفقا ملعامل إرتب  44

تعزى إىل  نتائج إختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إفصاح املؤسسات اجلزائرية  45

  .حجم جملس االدارة

223  

نتائج إختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إفصاح املؤسسات اجلزائرية تعزى إىل   46
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223  
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  امللكية احلكومية

224  

تعزى إىل  نتائج إختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى إفصاح املؤسسات اجلزائرية  48

  حجم املؤسسة

224  
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  اتـــــــــــــــــــفهرس المحتوي
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  48                                                                                               خالصة الفصل
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  ملخص

الفر�س�یة  �ق�صادیة و�فصاح الب�يئ �مو�ة من املؤسسات خ�بار العالقة بني ممارسة احلومكةاا�راسة احلالیة ٕاىل هدفت        
مؤسسة مق�دة �لبورصة �ٔن  102 ل 2015لتقار�ر الس�نویة الصادرة س�نة يف �ا� املؤسسات الفر�س�یة، بني حتلیل احملتوى � . واجلزا�ریة

تباط و�حندار تبني وجود �القة دا� بني لك ، و�س�ت�دام حتلیل �ر ت البی��ة یعد ضعیفا ٕاىل �د �بريمس�توى ٕافصا�ا عن املعلوما
س�تقاللیة جلنة املراجعة، امللك�ة احلكوم�ة ومس�توى �فصاح الب�يئ، واكنت العالقة ٔ�یضا دا� لكن سالبة بني إ س�تقاللیة ا�لس، إ من 

قة ذات دال� بني لك من، يف �ني مل �كشف ا�راسة عن �ٔي �ال. �ركز امللك�ة ومس�توى �فصاح الب�يئ �لمؤسسات حمل ا�راسة
جحم ا�لس، الفصل بني ا�ور�ن، وجود جلنة �لمسؤولیة �ج�عیة والبی��ة، وجود جلنة الرتش�ی�ات واملاكف�ٓت ومس�توى �فصاح 

  .الب�يئ لت� املؤسسات
مخلس من كرب�ت  2014- 2013يف �ا� املؤسسات اجلزا�ریة، بني حتلیل احملتوى �لتقار�ر الس�نویة الصادرة بني س�يت          

، كام بني حتلیل یعد ضعیفا �دا فصا�ا عن املعلومات البی��ةإ املؤسسات �ق�صادیة اجلزا�ریة ذات احلساس�یة البی��ة، ٔ�ن مس�توى 
�رتباط واخ�بار الفروق إالحصائیة �س�ت�دام اخ�بار مان وی�ين �دم وجود ٔ�ي �القة موج�ة دا� للك من، جحم جملس إالدارة، 

  .مس�توى �فصاح الب�يئو ، وامللك�ة احلكوم�ة، لفصل بني ا�ور�نا
وخمتت ا�راسة مبجمو�ة من التوصیات تتعلق برضورة  توفري أ�طر املناس�بة اليت ميكن من �اللها �لق الب��ة املالمئة لتحفزي           

  .ت�ين وتطو�ر ممارسات احلومكة و�فصاح الب�يئ �هيا املؤسسات �ىل

 .حومكة الرشاكت، �فصاح الب�يئ، ٔ�حصاب املصاحل، جملس إالدارة، جلان جملس إالدارة، هیلك امللك�ة :ت املف�اح�ةاللكام
  

 

Abstract  

        The aim of this study was to examine the relationship between corporate governance and 
environmental disclosure in group of French and Algerian companies. In the French case, 102 listed 
companies in Paris stock exchange were randomly selected. Based on their 2015 annual reports, and 
by using content analysis method, the findings indicate quite low level of environmental 
informations disclosure by the selected companies. and by conducting the correlation and regression 
analysis results show that, Board independence, Audit committees independence, Government 
ownership, are significantly and positively related to the extent of environmental disclosure, while 
Ownership concentration is negatively related to the extent of environmental disclosure. Neither 
Board size, separation of Ceo/chairman roles, nor environmental and social committees, nomination 
and remuneration committees show significant association with environmental disclosure quantity.  
In the Algerian case, Five of Algerian’s largest companies that are environmentally sensitive were 
selected for inclusion in the study based on their 2013-2014 annual reports. By using content 
analysis method, the findings indicate very low level of environmental disclosure by the selected 
companies. Also by conducting the correlation analysis and Mann-Whitney test results show that, 
board size, separation of Ceo/Chairman roles, and Government ownership have no significant 
relationship with the extent of environmental disclosure. 
           The study has concluded with some recommendations, which will highlight the need to create 
appropriate frameworks, in the aim to provide a suitable environment in order to encourage 
companies to adopt the best corporate governance and environmental disclosure practices. 

      Keywords : Corporate governance, Environmental disclosure, Stakeholders, Board of directors, 
Board committees, Ownership stricture. 


