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 االكيوولوجيةالتنوع البيولوجى وخدمات النظم عن المعلومات المحاسبية  إدماجاثر 

 دعم االستدامة التنافسية لمنشآت األعمالعلى  فى عمليات اتخاذ القرارات

 دراسة استوشافية فى بيئة األعمال المصركية

 عماد سعيد الزمر. د

 جامعة القاهرة –كلية التجارة 

 :لبحثملخص ا

استهدف هذا البحث دراسة مدد  أديرير مدمدال المعلتمدام المحاسدبية عدو التبدتل البيتلدتج  

وخدددمام الددبإلي الوجتلتجيددة مدد  وإلدداا معلتمددام المحاسددبية الداروددة علدد  توددادة معاليددة عمليددام 

مأخاذ القرار ودعي االستدامة التبامسية لمبشدتم اععمدا و و دد اعتمدد الباصدث أسدسة  ساسدية علد  

مددو خددر  أروددام   Structure Equation Modeling (SEM)ومددتذل المعددادالم الهيجليددة 

Smart PLS . و د  سسرم وتائ  الدراسدة عدو وجدتد عر دة موجاأيدة أديو مدمدال ايردار الوجاأيدة

والسلبية عوشطة وممارسام المبشية عو التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي الوجتلتجيدة مد  وإلداا 

اسبة الداروة وتودادة مدرا  مبشدتم اععمدا  أمخدافر ومدرم اععمدا  المرأبطدة معلتمام المح

أددذل و وجدداذم هددذق العر ددة معبتوددة أالبسددبة للمخددافر والسددرم التشددليليةو والمخددافر والسددرم 

كمدا . التبإليميةو ولجبها غير معبتوة أالبسبة لمخافر ومرم السمعةو المخافر والسرم التمتولية

 ن هبا  عر ة موجاأية أيو مدرا  مبشتم اععما  لمخدافر ومدرم اععمدا   أيبت وتائ  الدراسة

المرأبطددة أددالتبتل البيتلدددتج  وخدددمام الدددبإلي الوجتلتجيددة وأعلوددل االسدددتدامة التبامسددية لهدددذق 

 .المبشتمو والت  أي  ياسها أمقاويس الجساذة اال تسادوة البيئيةو ومقاويس رضا  صحاب المسالح

التبدتل البيتلدتج و خددمام الدبإلي االوجتلتجيدةو االسدتدامة التبامسديةو ومدتذل : الولمات المفتاحية

 .المعادالم الهيجلية
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 :مقدمة

وما ورأبط أها  Ecosystems يةوجتلتجاالوالبإلي  Biodivirsityالتبتل البيتلتج  وشجل 

اعصدت  مو خدمام المجتوام اعساسية لر س الما  الطبيع  الذ  وجمدو مد  المدتارد الطبيعيدة و

وومقدا  . (Bonner et al., 2012) البيئية التي أتدمق مبها المتارد والخدمام ملد   طدال اععمدا 

السادرة عدو أرودام  اعمدي المتحددة للبيئدة والتد  أدي التت يدف عليهدا مد  التبتل البيتلتج   الأسا ية

التبدددتل  و وعدددرفا2992وددتد  جددداويرو مددد  وتويددة رالقمددة المعرومدددة عالميددا  أقمدددة اعر  مددد  

البيتلددتج  أيوددا أبدداوو الجائبددام العيددتوة الحيددة المسددتمدة مددو كامددة المسددادر أمددا ميهددا الددبإلي 

االوجتلتجية والمركبام االوجتلتجية التي أعد جلذا  مبهاو مهت وشير مل  دوباميجية التسداعرم أديو 

مج  لمجتمعددام الجائبددام الحيدداة مدد  البيئددام المتليددرةو  مددا الددبإلي االوجتلتجيددة مهدد  مجمددف دوبددا

 .الجائبام الحية وأيئاأهي غير الحية أتساعل كتصدة وظيسية

وودددرأبط مسهدددتا التبدددتل البيتلدددتج  ارأبافدددا  وريقدددا  أدددالبإلي االوجتلتجيدددة وخددددمام الدددبإلي 

االوجتلتجيةو صيث أتجتن البإلي االوجتلتجية مو المجتودام المادودة والبيتلتجيدة والجيمائيدة للدبإلي 

المياق والجائبام الحية والمتاد اللذائيةو وأشير خدمام البإلي االوجتلتجيدة ملد  البيئية مثل الترأة و

 Young and Postschin)المخرجددام  و المبتجددام مددو الددبإلي االوجتلتجيددة والتدد  ميلهددا 

أبتعيو مو المخرجام  و المبتجامو وتيمو البتل اعو  المخرجام التي وتي استهركها  (2011

ة والمددتاد اللذائيددة واعدووددة الطبيعيددة واعليدداف واعخشددابو مدد  صدديو أسددترة مباةددرة مثددل الميددا

وتيمو البتل الثاو  المبتجام التي وتي استهركها أسترة غير مباةرة مثل عمليام أدوور المدتاد 

 .اللذائية

وم  وطاق التركيل عل  التبتل البيتلتج  م  مفار الجتاوب واعأعداد البيئيدة واال تسدادوةو 

البيتلددتج  المحددر  اعساسدد  والددداعي اعو  للددبإلي االوجتلتجيددة التددي أتدددمق مبهددا  وعتبددر البددتل

المتارد والخدمام مل   طدال اععمدا و مالقيمدة الجتهرودة للتبدتل البيتلدتج  أجمدو مد   ودا ودبإلي 

خسائص البإلي االوجتلتجية وما ورأبط أها مدو خددمامو ومدو ردي مدهن أددهتر التبدتل البيتلدتج  

 .لمدادوة للبإلي االوجتلتجيةوهدد الخدمام ا

و د أيمبت اأسا ية التبتل البيتلتج  ضرورة اسدتخداا عباصدر التبدتل البيتلدتج  والدبإلي 

االوجتلتج  وما ودرأبط أهدا مدو خددمام اسدتخداما   اأدل لرسدتمرارو ممعبد  اسدتخدامهما أيسدلتب 

رأهما عل  ألبيدة اصتياجدام ومعد  ال وؤدوان مل  أبا سهما م  المد  البعيدو ومو ري االصتساظ أقد

 هميددة  (MA 2005)وأطلعددام اعجيددا  القادمددةو كمددا  أددرت أقيدديي اعلسيددة للبإلدداا االوجتلددتج  

لدتج  لمدا لدا مدو دور مد  التبميدة المسدتدامة مدو تاالستخداا المستداا م  الحساظ علد  التبدتل البي

و خدددمامو صيددث اربتددت خددر  الحسدداظ علدد   داذ الددبإلي االوجتلتجيددة واوتإلدداا مددا وددرأبط أهددا مدد

الدراسام التجروبية العر ة القتوة أيو التبتل البيتلتج  و داذ البإلي االوجتلتجيدةو وأبديو  ودا مد  

مددو هددذق الدراسددام أتجددد عر ددة ارأبدداف موجاأيددة  توددة أدديو التبددتل البيتلددتج  %( 99) كثددر مددو 

 ,.Luck et al)لبإلاا البيئ  ووظائف البإلاا البيئ و صيث وعتبر التبتل البيتلتج  مقياس لحالة ا

ودعددت االأسا يددة الدددو  المتقدمددة ملدد  وضددف أددرام  للتعلدديي والتدددروب مدد  مجددا  دراسددة  .(2009

عباصددر ومتليددرام التبددتل البيتلددتج  وصددياوتا واسددتخداما علدد  وحددت  اأددل لرسددتمرارو وأقدددوي 
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بت االأسا يدة ضدرورة دعدي الدعي لهذا التعليي والتدروب لتلبيدة اصتياجدام الددو  الباميدةو كمدا أيدم

وأشجيف البحتث العلمية التي أساهي م  المحامإلة عل  التبدتل البيتلدتج  وأشدجيف التقددا العلمد  

 .والتعاون م  استخداما

و و صددبحت الدددو  2993و ددد اويددمت مسددر ملدد  اأسا يددة التبددتل البيتلددتج  مدد  دوسددمبر 

دولددة مللمددة  اوتوددا  أهعددداد  ( 291)المت عددة علدد  هددذق االأسا يددة والتدد  وصددل عددددها صتدد  اين 

استراأيجيام الحساظ عل  التبتل البيتلتج  وأقدوي التقدارور الرتمدة أتبسيدذ هدذق االسدتراأيجيام و 

و دددد صسدددلم هدددذق االلتلامدددام المللمدددة  اوتودددا  التطدددترام السبيدددة والعلميدددة ودراسدددة  داذ الدددبإلي 

 (Weber et al., 2013). االوجتلتجية وأيريراأها المتعددة

وجدور أالذكر  وا كان لمسدر ةدرف استيدامة وأبإلديي المدؤأمر العدالم  للتبدتل البيتلدتج  

 .ا2122والذ  عقد م  ةرا الشيخ م  وتممبر 

 :مشولة البحث

 ضحت مشجلة ستذ استخداا المتارد الطبيعية وأددهتر التبدتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي  

الميا  اينو عل  الرغي مو  ن هدذق المشداكل ليسدت االوجتلتجية مو  كثر المشاكل المثيرة للجد  ع

أالمشاكل الجدوددة مال  ودا لدي ودتي أتجيدا االهتمداا ملد   أعادهدا والرارهدا مال مد  ايوودة اعخيدرة أعدد 

مرصإلددة ايرددار المتعددددة لتدددهتر التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة علدد  التبميددة 

ح مبشتم اععما  وأقائها واستمرارها لي وعد ورأبط أيدائها اال تسادوةو وأام مو التاضح  ن وجا

المددال  مقددطو أددل  صددبحت القيدداوا البيئيددة خاصددة المتعلقددة أددالتبتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

االوجتلتجية مو القياوا االستراأيجية لمبشدتم اععمدا  مذا مدا  رادم البقداذ والمبامسدة مد  القدرن 

رام أيئة اععما  الحالية أعمل مبشتم اععما  م  ظل ضلتف الحاد  والعشرونو مس  ظل متلي

جهام متعددة أاأجاق مأبال هذق المبشتم لممارسام موجاأية ميما وتعلق أالتبتل البيتلتج  وخدمام 

 ن ما وقرب مدو  (Teeluck Singh, et al., 2013)البإلي االوجتلتجيةو صيث  وضحت دراسة 

مخافر أسبب العتامدل البيئيدة الخارجيدة خاصدة المتعلقدة وسف  رأاح مبشتم اععما  معرضة لل

أتدهتر التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجيةو و ةارم الدراسة مل   ن مبشدتم اععمدا  

التددي لدددوها القدددرة علدد  أقيدديي  داذ  وشددطتها اال تسددادوة علدد  التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

عل  مجراذ أقييي د يق لجامة التلاماأها و صتلها وأدمقاأها االوجتلتجية أجتن  ادرة أسترة  ميل 

 .البقدوةو اعمر الذ  ولود مو معالية عمليام اأخاذ القرارام

وددادة ادرا  اصددحاب البيئيددة وت مددف أتسددف دائددرة االأعدداد وددا مدد  ضددتذ ذلدد  وددر  الباصددث 

ب ان وتسدف وطداق وإلداا المسالح أالمبشاة وألاود االهتماا أمخافر أدهتر التبتل البيتلتجي و وجد

معلتمام المحاسبة االداروة ليتيمو أقييي االردار االوجاأيدة والسدلبية عوشدطة وممارسدام المبشدية 

ومحاولة ادمال المعلتمام المرأبطة أمخدافر  الوجتلتجيةعل  التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي 

أديرير هدذق المخدافر والسدرم ومرم االعما  المتعلقة أهما مي عمليام اأخاذ القرارام و وأقيديي 

 . عل  مقاويس ومؤةرام االستدامة التبامسية للمبشية 

 :وعل  هذق ومجو ألترة مشجلة البحث م  مجمتعة التساؤالم البحثية التالية
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ما ه  المحركام التي أدمف مبشتم اععما  وحت ضدرورة مدمدال المعلتمدام المحاسدبية عدو   -

وخددددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  وإلدداا معلتمدددام  متليددرام وعباصددر التبددتل البيتلددتج 

 .المحاسبة الداروة

مددد  أدديرير مدمددال هددذق المعلتمددام علدد  مدرا  مبشددتم اععمددا  لمخددافر ومددرم اععمددا    -

 .المرأبطة أالتبتل أالبيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية

التبتل البيتلدتج  مد  اوعجاس مدرا  مبشتم اععما  لمخافر ومرم اععمدا  المرأبطدة أد  -

 .وخدمام البإلي االوجتلتجية عل  دعي االستدامة التبامسية لهذق المبشتم

 :هدف البحث

وسددتهدف البحددث دراسددة مددد  أدديرير مدمددال المعلتمددام المحاسددبية عددو التبددتل البيتلددتج  

وخدددمام الددبإلي الوجتلتجيددة مدد  وإلدداا معلتمددام المحاسددبية الداروددة علدد  توددادة معاليددة عمليددام 

أحليدل العتامدل المدؤررة وذلد  مدو خدر   اععمدا خاذ القرار ودعي االستدامة التبامسية لمبشتم مأ

مدد  أتجددا مبشددتم اععمددا  وحددت مدمددال المعلتمددام المتعلقددة أددالتبتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

االوجتلتجية مد  عمليدام اأخداذ القدرارامو ودراسدة مدد  أديرير هدذا الدمدال علد  مدرا  مبشدتم 

ردي دراسدة اوعجداس أديرير ذلد  علد   وا  لمخافر ومرم اععما  المرأبطة أهذق المعلتماماععم

 .دعي االستدامة التبامسية لمبشتم اععما 

 :أهمية البحث

الدراسدام وأالرغي مو ألاود االهتماا أالبعد المحاسب  مد  القيداوا البيئيدةو وألاودد البحدتث 

ن هبددا  ودددرة كبيددرة مدد  الدراسددام التددي أباولددت البعددد مال   واعكادوميددة والمهبيددة مدد  هددذا المجددا 

المحاسب  لمتليرام وعباصر التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجيةو اعمر الدذ  وتطلدب 

أتجيا اهتماا الباصثيو أسسة خاصة والمهتميو أمهبة المحاسبة أسسة عامدة ملد  ضدرورة أعميدق 

وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددةو كمددا أسددتمد اعهميددة  البعددد المحاسددب  مدد   يدداوا التبددتل البيتلددتج 

العلمية لهذا البحث مو أتسيف مجا  المحاسبة ليشمل كامة المتليرام البيئية المستحدرة المؤرر مد  

صيث اجمف الباصثتن والمهبيتن عل   ن  هي مقتمدام اسدتمراروة المحاسدبة  و داذ مبشتم اععما 

 .تجاأة للمتليرام والقياوا المستحدرةكعلي اجتماع  هت مد   درأها عل  االس

ومددو واصيددة  خددر  وسددتمد البحددث  هميتددا التطبيقيددة مددو ألاوددد اليددلتف الملقدداة علدد  عدداأق 

مبشددتم اععمددا  وتيجددة االهتمدداا العددالم  المتلاوددد أقيدداوا التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

ومدماجهدا مد  عمليدام اأخداذ  االوجتلتجيةو اعمر الدذ  وتطلدب أبميدة الدتع  أيهميدة هدذق القيداوا

القددرارام متجاهددل معلتمددام المحاسددبة عددو التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  

عمليددام اأخدداذ القددرارامو وددؤد  ملدد  اأخدداذ  ددرارام ال أيددر مقددط أالتضددف اال تسدداد  الحددال  

اععمدا و هدذا أجاودب لمبشتم اععما  أل ومتد هذا اليرر مل  أهدود أقائها واستمرارها مد  دويدا 

 .ايرار السلبية المتعددة عل  التبمية المستدامة
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 :منهج البحث

اعتمد الباصدث مد  أجدتوو صدترة متجاملدة عدو مدد  أديرير وأديرر  وشدطة و درارام مبشدتم 

اععمددا  أمتليددرام وعباصددر التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددةو وأحدوددد مخددافر 

همدا واوعجداس ذلد  علد  االسدتدامة التبامسدية لمبشدتم اععمدا و علد  ومرم اععما  المرأبطة أ

سدتقرائ  والمدبه  االسدتبباف و صيدث أدي دراسدة وأحليدل الدراسدام السداأقة الجمف أديو المدبه  اال

المرأبطددة أمتضددتل البحددث واةددتقاق مروضدداو والسددتجما  أحقيددق الهدددف مددو البحددث أددي مجددراذ 

 .مسروة الختبار هذق السرو  والتتصل مل  البتائ دراسة استجشامية م  أيئة اععما  ال

 :خطة البحث

وتبداو  : سعيا  لتحقيق الهدف مو هذا البحثو وتي أبإليي المتبق  مبا مل  رررة  جدلاذ رئيسدية

الجلذ اعو  أالدراسة والتحليل الفدار البإلدر  والدراسدام السداأقة المرأبطدة أمتضدتل البحدث 

ثاو  للدراسة االستجشامية وأحليل البتائ و ووعدر  الجدلذ واةتقاق مروضاو ووخسص الجلذ ال

 .اعخير خرصة البحث ووتائجا وأتصياأا

 

 :اإلطار النظرى والدراسات السابقة -1

الدراسدامو أتيدمو المجمتعدة  مدوأرأجل  دأيام هذا البحث عل  أباو  ررث مجمتعام   

ة م  أتجا مبشتم اععما  وحدت مدمدال اعول  الدراسام المتعلقة أتحدود مجمتعة العتامل المؤرر

المعلتمام المرأبطة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخداذ القدرارامو 

وأعدددر  المجمتعدددة الثاويدددة الدراسدددام المرأبطدددة أتحدودددد مخدددافر ومدددرم اععمدددا  المتعلقدددة 

 أركدددلتلتجيدددةو مددد  صددديو أالمحامإلدددة علددد   و أددددهتر التبدددتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي االوج

المجمتعة الثالثة مو الدراسام عل  اوعجاس مدمال المعلتمدام المحاسدبية عدو التبدتل البيتلدتج  

وخدمام البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارام عل  أعلودل االسدتدامة التبامسدية لمبشدتم 

باصث م  اةتقاق مرو  اععما و صيث أشجل هذق الدراسام اعساس البإلر  الذ  وعتمد عليا ال

 .البحث

 

محركات توجه منشآت األعمال  نحو ادماج المعلوماات المحاسابية عان التناوع البيولاوجى   1/1

 :ية فى عمليات اتخاذ القراراتكيوولوجوخدمات النظم اال

وعتبر التبتل البيتلدتج   صدد عباصدر مخدلون الثدروة ومقيداس لحالدة اعوإلمدة االوجتلتجيدة 

المدتارد والخددمام ملد   طدال اععمدا و وأدتمر معلتمدام المحاسدبة عدو التبدتل التي أتدمق مبهدا 

البيتلتج  مفارا  لرأط التبتل البيتلتج  وخسائص اعوإلمة االوجتلتجية أاعوشدطة اال تسدادوةو 

ممعلتمام المحاسبة عو التبتل البيتلتج  أتمر  ساسدا  للمسداعدة علد  مهدي مدد  مسداهمة التبدتل 

بميددة اال تسددادوة مددو خددر  دورق مدد  المحامإلددة علدد   داذ الددبإلي االوجتلتجيددة البيتلددتج  مدد  الت

 .والخدمام المرأبطة أها
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و ددد أددرت  مسهددتا الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  سددبعيبام القددرن الماضدد  مبددذ الدراسددام التددي 

 وضحت وظائسا ومتائدق للبشروة أسسة عامدةو وأتاأعدت الدراسدام وأدي أعمديي هدذا المسهدتا علد  

الدول  م  التسعيبيامو وعل  مدار الخمس عشر سبة الماضية تاد اهتماا الباصثيو أهدذا  المستت 

المجا  وصدث أطتر مطرد م  وضف أسترام لمحاسبة البإلي االوجتلتجيةو خاصة أعدد صددور 

وا تسادوام البإلي االوجتلتجية والتبدتل البيتلدتج   (MA2000)أقييي اعلسية للبإلي االوجتلتج  

(Teeb 2010) ومو اععما  الرائدة م  هذا المجا  دراسام: 

Jones 1996, Jones 2003, Bond et al., 2013, Jones 2014, Vardon et al., 

2015. 

 – System of Environmental (SEEA)ووعدد وإلداا المحاسدبة البيئيدة اال تسدادوة 

Economic Accounting  والمحاسددبة االوجتلتجيددة التجروبيددة(EEA) Experimental 

Ecosystem Accounting  مدددو الجهدددتد االوليدددة التدددي صاولدددت  يددداس التليدددرام مددد  الدددبإلي

االوجتلتجيددة ورأددط هددذق التليددرام أاعوشددطة اال تسددادوة لمبشددتم اععمددا و صيددث أبددد  المحاسددبة 

مددو مبإلددتر التصدددام اال تسددادوة وأتيددمو المعلتمددام المتعلقددة  (SEEA)البيئيددة اال تسددادوة 

مدو  (EEA)عية واعصت  البيئيةو م  صيو أبد  المحاسبة االوجتلتجية التجروبية أالمدخرم الطبي

 Heint et)مبإلتر البإلي البيئية وأتبف أدمق خدماأها مل  اعوشدطة اال تسدادوة لمبشدتم اععمدا  

al., 2015). 

وم  السبتام اعخيرة صإليت المحاسبة عو التبتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدة أاهتمداا 

ام التدي أقددمهاو ممحاسدبة ماود كطروقة مبهجية لمتاأعدة وأقيديي  داذ الدبإلي االوجتلتجيدة والخددمتل

الدددبإلي االوجتلتجيدددة أعتبدددر مجدددا  جدودددد للمحاسدددبة أحددداو  دراسدددة أددديرير التليدددرام مددد  الدددبإلي 

االوجتلتجيددة و يدداس أتبددف أدددمق الخدددمام مددو هددذق الددبإلي ملدد  اعوشددطة اال تسددادوةو مهدد  أحدداو  

عر دددام أدديو التبدددتل البيتلدددتج  والددبإلي االوجتلتجيدددة واعوشددطة اال تسدددادوةو مالسدددمة دراسددة ال

اعساسية لمحاسبة الدبإلي االوجتلتجيدة  وهدا أدتمر مفدار للمحاسدبة عدو التددمقام المادودة مدو الدبإلي 

االوجتلتجية  ملد  اعوشدطة اال تسدادوةو مهد  أسدف العر دام أديو الدبإلي االوجتلتجيدةو اعوشدطة 

وأركددل محاسددبة الددبإلي  (SEEA-EEA, UN et al., 2014)وة أطروقددة مبهجيددة دااال تسدد

االوجتلتجية عل  أددمقام خددمام الدبإلي االوجتلتجيدة ملد  اعوشدطة اال تسدادوةو كمدا أركدل علد  

ة أدديرير التليددرام مدد  مخددلون هددذق الددبإلي ومددو رددي مددد   دددرأها علدد  أتليددد الخدددمام مدد  سدددرا

معلتمدام والمتطلبدام الرئيسدية مددو المعلتمدام ألدر  أحسدديو المسدتقبلو أجاودب أحدودد مجددتة ال

و (Cowling et al., 2008)عر ددام الددبإلي البيئيددة أاعوشددطة اال تسددادوةو ووبإلددر كددل مددو 

(Daity et al., 2009)  ملد  محاسدبة الدبإلي االوجتلتجيدة أاعتبارهدا أتيدمو ايردار اال تسدادوة

عمليدام التخطديط واأخداذ  مسهدتا هدذق الدبإلي مد  للبإلي االوجتلتجية عل  مبشتم اععمدا  وأسعيدل

 . القرارام 

ان الهددف االساسدي مدو المحاسدبة عدو التبدتل البيتلدتجي (young et al., 2007) وور  

و ومدو ردي أددعيي اداذ وتعلق أقياس وأقييي ارار اوشطة وممارسام المبشية علد  التبدتل البيتلدتجي 

جاوب التماذ أاصتياجام ومتطلبدام السئدام المتعدددة مدو و يمة المبشية وأعميق مسهتا المساذلة و أ
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 وعغددرا  المحاسدددبة عدددو التبددتل البيتلدددتجي اوضدددحت دراسدددة . اصددحاب المسدددالح أالمبشددداة 

(McDonald, 2011)  ة أتصسا مخدلن للقيمدة و ي ن التبتل البيتلتجي وعتبر  صد االصت  البيئ

للدبإلي االوجتلتجيدة  و أحاوب اوا الغبد  عبداكما اوا وعد اصد مدخرم عمليام االوتال اال تسادي 

و صيدث وعتبدر اصدد المددخرم الرئيسدية الداعمدة لتدتمير هدذق الخددمام وما ورأبط أها مدو خددمام 

 .والمؤةر الرئيسي لحالة هذق البإلي 

هدذا ومد  مفدار أركيدل محاسدبة الدبإلي االوجتلتجيدة والتبدتل البيتلدتج  علد  العر دام أدديو 

داذ البإلي االوجتلتجية مو واصية و وشطة مبشتم اععمدا  مدو واصيدة  خدر و التبتل البيتلتج  و 

  : التالي ومجو للباصث وضف أستر مبدئ  لمحاولة مهي كيسية أيرير وأيرر كل مبهما م  الشجل

 

 

 

 

 

 

 (1/1)شول 

العالقات الظاهركية بين التنوع البيولوجى والنظم االكيوولوجية من ناحية ومنشآت األعمال من )

 (احية أخرىن

 

وتضح هذا الشجل  ن متليرام وعباصر التبتل البيتلتج  أعتبدر العامدل الجدتهر  المدؤرر 

م   داذ البإلي االوجتلتجية التي أمد مبشتم اععما  أمجمتعة متبتعدة مدو المددخرم والخددمام 

و المباةرة وغير المباةرةو ومد  المقاأدل أدؤرر  وشدطة و درارام مبشدتم اععمدا  أشدجل مباةدر  

هدذا  الوجتلتجيدةغير مباةر عل  متليرام وعباصر التبتل البيتلتج  ومدو ردي علد   داذ الدبإلي 

التيرير  د وجتن موجاأيا   و سلبيا و ووتمثل التيرير الوجاأ  عوشطة و رارام مبشدتم اععمدا  علد  

أيخدذ مد   التبتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدة مد  صالدة مدا مذا كاودت هدذق اعوشدطة والقدرارام

االعتبار المحامإلة علد  هدذق الدبإلي والحدد مدو أددهترهاو وودبعجس هدذا التديرير الوجداأ  مدو  بدل 

مبشتم اععما  أدورق عل  سمعتها مد  اعسدتاقو كمدا وتديح لهدا العدودد مدو مدرم اععمدا  التدي 

 .أساهي م  أحسيو  دائها وأعلول استدامتها التبامسية

و رارام مبشتم اععما  أسدترة سدلبية علد  متليدرام  ومو واصية  خر   د أؤرر  وشطة 

وذل  كما م  صداالم تودادة معددالم التلدتث  الوجتلتجيةوعباصر التبتل البيتلتج  و داذ البإلي 

الددخو هددذا التدديرير السددلب  مددو  بددل ... والمخلسددام الخطددرة واالسددتلر  المسددرف للمددتارد الطبيعيددة

رق أسترة سلبية عل   داذ هذق المبشتم وسدمعتها مد  مبشتم اععما  عل  هذق البإلي وبعجس أدو

 .اعستاق مو خر  أعرضها للعدود مو مخافر اععما  المرأبطة أهذا التيرير السلب 

  داذ البإلي

 

 التبتل

 البيتلتج 

 

 تلتجيةالوج

 

 وشطـة 

و ـــرارام 

 مبشتم

 اععما 

 أيرير وأيرر موجاأ 

 مدخرم وخدمام

 أيرير وأيرر سلب 
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وم  ضتذ العر ة أيو التبتل البيتلتج  والدبإلي االوجتلتجيدة مدو واصيدة ومبشدتم اععمدا  

مو صيث مد  أيريرها وأيررهدا  مبشتم اععما  (Jones et al., 2013)مو واصية  خر  صبف 

أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مل  ررث  وتال مو المبشتمو وتيمو البتل اعو  

مبشتم اععما  التي لهدا أديرير مباةدر علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة مثدل 

ودام واعسدمدة والمقداوالمو  مدا المبشتم التي أعمدل مد   طدال السدباعام االسدتخراجية والجيماو

البتل الثاو  ميتيمو المبشتم التدي أعتمدد مددخرأها ودورة عملياأهدا أشدجل رئيسد  علد  التبدتل 

البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مثل المبشتم التدي أعمدل مد   طاعدام اللراعدة واعغذودة 

ر وأتديرر أدالتبتل البيتلدتج  واعدووةو م  صديو وتيدمو البدتل الثالدث مبشدتم اععمدا  التدي أدؤر

والددبإلي االوجتلتجيددة أسددترة غيددر مباةددرة ومددو  أرتهددا مبشددتم اععمددا  التددي أعمددل مدد   طددال 

التدمقام المادوة مو  (Houdet 2009)كما صبف . الخدمام المالية مثل الببت  وةركام التيميو

   رأعددة مجمتعددام وملدد  التبددتل البيتلددتج  والمرأبطددة أممارسددة مبشددتم اععمددا  عوشددطتها ملدد

رئيسيةو أتيمو المجمتعة اعول  المدخرم التي وتي ةراؤها وأشمل المتاد البيتلتجية المستمدة 

مو المسادر القاألة للتجدود والمسادر غير القاألة للتجدود وهذا البتل مو المدخرم وددرل ضدمو 

رم التدي أعتمدد عليهدا  مدا المجمتعدة الثاويدة متشدمل المددخ. أجداليف المدتاد ومسدرومام التشدليل

مبشددتم اععمددا  ولجددو ال وددتي ةددراؤهاو وأتمثددل مدد  مجتوددام التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

االوجتلتجية التي أعيش م  البإلاا البيئ  وأستسيد مبها مبشتم اععما  المرأبطة أهاو وهدذا البدتل 

المرأبددام ومهددر  مددو المدددخرم وددرأبط أددبعا عباصددر التجدداليف غيددر المباةددرة مثددل اعجددتر و

وأشدددمل المجمتعدددة الثالثدددة مخرجدددام مبشدددتم اععمدددا  التدددي أبدددت  مدددو عمليدددام الدددبإلي . ايالم

االوجتلتجيددة ووددتي أيعهددا ومددو رددي مهدد  مسدددر رئدديس ل،وددرادام أالمبشدديةو مدد  صدديو أتيددمو 

جيدة المجمتعة الراأعة مو التددمقام المادودة المتعلقدة أدالتبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلت

المخرجام التي ال وتي أيعها وه  ما وطلق عليا أقاوا  و مخلسام اعوشطة اال تسادوةو وأتعدد هذق 

المخرجام صسب فبيعدة وشداف المبشدية مبعيدها مخرجدام صدلبة وأعيدها  دد وجدتن مد  صدترة 

الدبإلي غالبا  ما أؤرر هذق المخرجام أديريرا  سدلبيا  علد  التبدتل البيتلدتج  و داذ وسائلة  و غاتوةو 

االوجتلتجية وورأبط أهذا البتل مو المخرجام العدود مو عباصر التجاليف واععباذ التي أتحملها 

مبشتم اععما و ووعتمد التحجي  و عدا الدتحجي مد  هدذا البدتل مدو المخرجدام علد  مدد   دتة  و 

 .ضعف وإلاا الدارة البيئية المتبف

ج  و داذ الدبإلي االوجتلتجيدة وعتبدر مما سدبق وتيدح  ن متليدرام وعباصدر التبدتل البيتلدت

داعي  ساس  عوشطة مبشدتم اععمدا  وعبسدرا  مدؤررا  مد   دائهدا وسدمعتها مد  االسدتاقو اعمدر 

الذ  وتطلب ضرورة مدمال معلتمام المحاسدبة عدو التبدتل البيتلدتج  و داذ الدبإلي االوجتلتجيدة 

  أحدودد وأقيديي مدد  أديرير وأديرر م  مفار وإلاا معلتمام المحاسبة الداروة مو  جل المساعدة مد

 وشطة و رارام مبشدتم اععمدا  أهدذق المعلتمدامو ومدو ردي تودادة معاليدة مدارة مخدافر ومدرم 

 .اععما  المرأبطة أالتبتل البيتلتج  و داذ البإلي االوجتلتجية

هذا و د  ةارم العدود مو الدراسام الساأقة مل   ن هبا  مجمتعدة مدو العتامدل التدي أدؤرر 

مد  أتجا مبشتم اععمدا  وحدت مدمدال معلتمدام المحاسدبة عدو التبدتل البيتلدتج  وخددمام م  



-21- 

 (Houdet et al., 2009)البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارامو مقدد  وضدحت دراسدة 

 ودا خددر  العقددتد القليلددة الماضددية أعرضددت مبشددتم اععمددا  ليددلتف متلاودددة مددو  بددل  صددحاب 

ار  وشطتها علد  التبدتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدةو و صدبحت القيداوا المسالح للحد مو  ر

ملدد  التبددتل  (Houdet)البيئيددة مددو المتليددرام الرئيسددية مدد  اسددتراأيجية هددذق المبشددتمو ووبإلددر 

البيتلتج  أتصسا ةجر  جدودا  مو القيتد الخارجيدة المسدتحدرة التدي مرضدت وسسدها علد  مبشدتم 

سة مل   وا مف توادة ضلتف  صحاب المسالح أليرم اأجاهدام سدلت  اععما و وأتصلت  الدرا

مدارة مبشتم اععما  أجاق التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجيةو وأجاوتم مجرد التخسيدف مدو 

الرار  وشطتها السلبية عل  هذق البإلي مل  سعيها لحماوتهاو و صبحت المحامإلة عليهدا مدو التددهتر 

القدرارامو كمدا  اأخداذمبشتم اععما  ومتلير  ساس  مد  عمليدام جلذ ال وتجل  مو خطط عمل 

 ةددارم الدراسدددة ملددد   ن  يدداوا التبدددتل البيتلدددتج   صدددبحت مددو المشددداكل البدددارتة للمسدددئتلية 

االجتماعية للشركام أاعتبارها لب وإلروة  صحاب المسالح ومحتر اهتماا العامليو والمبإلمدام 

 ايردارن أركيل المسئتلية االجتماعية وبسب علد  أخسيدف الحجتمية وغير الحجتميةو متاروخيا  كا

علد  عداأق مبشدتم  الملقداةالسلبية عوشطة مبشتم اععما  عل  البيئةو ولجو مف تودادة اليدلتف 

اععما  أطترم هذق البإلرةو و صبح أركيل المسئتلية االجتماعية اين ودور صتر الليام التساعل 

ج  والدبإلي االوجتلتجيدةو مدالتليرام مد  متطلبدام  صدحاب أيو مبشتم اععمدا  والتبدتل البيتلدت

المسالح جعل أقييي  داذ مبشتم اععمدا  أمدا وتيدمبا مدو  يداوا التبدتل البيتلدتج  و داذ الدبإلي 

 .االوجتلتجية وعتمد عل  القيي المشتركة عصحاب المسالح أالمبشية

لمستثمروو أقياوا مل   وا مف توادة مدرا  ا (Van and Busch 2013)وأتصلت دراسة 

التبتل البيتلتج  و رارق عل   داذ البإلي االوجتلتجيةو وأسسة خاصة مبشتم اععما  التي أرأبط 

ارأباف مباةر أهذق القياواو تاد الطلب علد  المعلتمدام المرأبطدة أمدد  أديرير  وشدطة و درارام 

الدراسددة ملدد   ن  مبشددتم اععمددا  علدد  التبددتل البيتلددتج  و داذ الددبإلي االوجتلتجيددةو و ةددارم

المؤسسددام الماليددة ةددرعت مدد  معددادة صددياغة معدداوير التمتوددل لدددوهاو وذلدد  أهضددامة ملوددد مددو 

الشددروف واليددماوام علدد  أمتوددل مبشددتم اععمددا  ذام المخددافر المرأسعددة ميمددا وتعلددق أقيدداوا 

لد  م (Samkin et al., 2014)كما أتصدلت دراسدة . التبتل البيتلتج  و داذ البإلي االوجتلتجية

 ن المساح عو  ياوا التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية ومجو  صحاب المسالح مدو أحدودد 

 .اعهداف وأقييي كيسية أبسيذهاو أجاوب توادة ممجاوية أقييي  داذ المبشية أسترة  كثر معالية

 ودا مدف تودادة معددالم أددهتر التبدتل البيتلدتج   (Houdet 2008)كما  وضدحت دراسدة 

ذل  سلبيا  عل   داذ البإلي االوجتلتجية و عت مبشتم اععما  أحت ضلتف متلاودة مدو واوعجاس 

 بددل  صددحاب المسددالح ليددرورة أطددتور  دوام محاسددبية مرئمددة أعجددس الرددار  وشددطة و ددرارام 

مبشتم اععما  عل  هذق البإليو وأتصلت الدراسة مل   ن  ياوا التبتل البيتلتج  والرارها علد  

لتجيددة  صددبحت محددتر اهتمدداا العدوددد مددو المبشددتم خاصددة المبشددتم الجبيددرة  داذ الددبإلي االوجت

والشدددركام متعدددددة الجبسددديام والمبشدددتم ذام العر دددة المباةدددرة أمتليدددرام وعباصدددر التبدددتل 

البيتلتج و مهذق المبشدتم  كثدر عرضدة ليدلتف  صدحاب المسدالح والمبإلمدام غيدر الحجتميدة 

 .تسبيف المسئتلية االجتماعية للشركاموالمجتمعام المحلية والتكاالم المختسة أ
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وإلروة  صحاب المسالح مد  أسسدير دوامدف  (Cormier et al., 2004)واستخدمت دراسة 

الدارة وحت االمساح عو  وتال معيبة مو المعلتمام البيئيةو مسد  ضدتذ هدذق البإلرودة مدهن هبدا  

 داذ المبشدية لعملياأهداو مجمتعام مختلسة مو  صحاب المسالح لجل مبها رؤ  مختلسة عو كيسيدة 

ومو ري وجب عل  الدارة أسهي أت عام مجمتعام  صحاب المسدالح ومقددار التديرير الدذ  ومجدو 

( 299) ن أحدردا هدذق المجمتعدامو و دد  جرودت هدذق الدراسددة علد  عيبدة مدو مددور  البيئدة مدد  

در  اخدترف  يمدة ةركة أعمل م   مروجا الشمالية و ورأاو و وضحت وتائ  الدراسة  ن الدارة أ

مختلددف اعفددرافو ولدددوها القدددرة علدد  أقيدديي  هميددة كددل مددبهي وضددرورة وجددتد عر ددة  توددة أدديو 

 .مدرا  الدارة لذل  وكيسية استجاأتها لتت عاأهي

ملدد   ن محاسددبة التبددتل البيتلددتج  والددبإلي  (Vardon et al., 2015)و ةددارم دراسددة 

ب مجدداالم المحاسددبة مهدد  أتطلددب أيددامر جهددتد االوجتلتجيددة رأمددا أعتبددر اين واصدددة مددو  صددع

العدود مو المختسيو مثل المحاسبيو واال تسادويو وعلماذ البيئة للعمل معا  أشجل وريق للتصت  

كمددا . ملدد  معلتمددام ومجددو اسددتخدامها مددو  بددل متخددذ  القددرارام مدد  القطدداعيو العدداا والخددام

د  اعكبددر لمحاسددبة التبددتل ملدد   ن التحدد (Landers. And Nahlik 2015) ةددارم دراسددة 

و وضدحت , البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية هت وقص البياوام أجاوب عدا أتامر الجساذام الرتمة

 وا مو المعت ام الجتهروة لسياغة وأبسيذ استراأيجيام المحامإلة  (Mussmer, 2005)دراسة 

القدرارام وتعلدق أدبقص  عل  التبتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدة وأدتمير المعلتمدام لمتخدذ 

 .البياوام وعدا أتامر الخبرام الرتمة لذل 

ملدد   ن أعميددق دراسددة  (Gunderson and Light 2006)مدد  صدديو  ةددارم دراسددة 

سياسددام واسددتراأيجيام المحامإلددة علدد  التبددتل البيتلددتج  والددبإلي االوجتلتجيددة أتطلددب مددداخل 

وخدمام البإلي االوجتلتجية أتطلب أجاوب متعددة التخسسامو مالمحاسبة عو التبتل البيتلتج  

المعرمددة المحاسددبيةو معرمددة وأدددروب مضددام  مدد  مجدداالم علددي البيئددة والمبددا  ومدارة المخددافر 

كمدا  ةدارم دراسدة . وأجبتلتجيا المعلتمام والبإلي الدوباميجية ووإلي المحاكداة أاسدتخداا الحاسدب

(Webber 2013) حاسددبة عددو التبددتل البيتلددتج  ملدد  عدددا وجددتد خبددرام كاميددة مدد  مجددا  الم

وخدمام البإلي االوجتلتجية أالرغي مدو  ن هدذا المتضدتل  دد أدي أباولدا مد  مفدار وإلدي المحاسدبة 

 .اال تسادوة البيئية م  السبتام اعخيرة

ملد   دتة هيجدل صتكمدة الشدركام أتصدسا  صدد العتامدل الهامدة  (Tregida 2013)ووبإلدر 

وحدت مدمدال معلتمدام المحاسدبة عدو التبدتل البيتلدتج  المؤررة مد  مدد  أتجدا مبشدتم اععمدا  

وخدمام البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارامو صيث أتيمو صتكمة الشركام ضرورة 

أحدود اعولتوام التي وجب التركيل عليها مدو  بدل الدارة والتد  وجدب االمسداح عبهدا عصدحاب 

الدبإلي االوجتلتجيدة وعر اأهدا أيوشدطة مبشدتم  المسالحو وأعتبدر  يداوا التبدتل البيتلدتج  و داذ

اععما  مو القياوا ذام اعولتوة م  ايووة اعخيدرة لمدا لهدا مدو أديرير علد   درارام مسدتخدم  

ووعتقد الباصث  ن هبا  عر ة أيو الليام صتكمة الشركام ومد  أتجدا المبشدتم . التقارور المالية

لبيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدةو ممبشدتم اععمدا  وحت المساح عو الردار  وشدطتها علد  التبدتل ا
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ذام الليام الحتكمة القتودة أدلداد ميهدا مسدتتوام المسداح االختيدار و ومدو ردي أجدتن  كثدر مدير  

 .لرمساح عو هذق البإلي

ووييف الباصث مل  العتامل الساأقة أعا العتامدل اعخدر  التدي وعتقدد الباصدث  وهدا أدؤرر 

جا مبشتم اععما  وحت مدمال معلتمام المحاسبة عو التبدتل البيتلدتج  أيريرا  كبيرا  م  مد  أت

 :و داذ البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارام وتضحها الباصث ميما ول 

مدرا  الدارة عهمية  ياوا التبتل البيتلتج  و رارق عل   داذ الدبإلي االوجتلتجيدة ودبعجس   -

مدام المحاسدبة عدو هدذق القيداوا مد  عمليدام اأخداذ عل  مد  دعمها وأيويدها لدمدال معلت

القرارامو وويخذ دعي وأيويد الدارة العليا  ةجاال  متعددةو وتمثل م  أخسديص مدارة  و  سدي 

 و وصدة م  الهيجل التبإليم  للمبشية وهدف مل  وضف وإلي وأرام  المتاأعة وأقييي المخافر 

وجتلتجيددةو أجاوددب التحسيددل علدد  مسهددتا والسددرم المتعلقددة أددالتبتل اليبتلددتج  والددبإلي اال

المشاركة م  اأخاذ القرارام المرأبطة أالتبتل البيتلتج  والدبإلي االوجتلتجيدةو دعدي الدتعلي 

مددو المسددادر الخارجيددة لتخسدديا القسددتر المعرمدد  المتعلددق أمتليددرام وعباصددر التبددتل 

 .البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية و رارهما عل   داذ المبشية

لشركة وأحدودا  صجي المبشية وعتبر مو العتامل الهامة ذام التيرير الجتهر  مد  خسائص ا -

أتجددا مبشددتم اععمددا  وحددت مدمددال معلتمددام المحاسددبة عددو التبددتل البيتلددتج  والددبإلي 

االوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ القددرارام مالشددركام كبيددرة الحجددي أجددتن دائمددة السددع  

عتها م  الستقو أجاوب  وها أميل أسترة  كبر مل  للحست  عل  ملاوا أبامسية وأحسيو سم

توادة مستتوام االمساح لتتمير معلتمام أمجبها مو الحست  عل  استثمارام مضامية مد  

المسددتقبلو هددذا ميددر  عددو  ن هددذق الشددركام أجددتن محددل متاأعددة وأقيدديي مسددتمر مددو  بددل 

 .المحلليو المالييو م   ستاق الما 

م الدوليدة وعدد مدو العتامدل الهامدة المدؤررة مد  أتجدا مبشدتم مدرال الشركام م  البترصا -

اععمددا  وحددت مدمددال معلتمددام المحاسددبة عددو التبددتل البيتلددتج  والددبإلي االوجتلتجيددة مدد  

مالشددركام ذام العر ددة أالبترصددام اعجببيددة وددلداد سددعيها وحددت . عمليددام مأخدداذ القددرارام

مستت  عا  مو االمساح للحد مو أبداوو أعلول سمعتها م  اعستاق الدوليةو ومو ري أتمير 

 .المعلتمام أيو المستثمروو المحلييو والدولييو

أجاوب اليلتف الجباروة التي أقف عل  عاأق مبشتم اععما  مو  بدل الجهدام التبإليميدة   -

والجهام الحجتمية التي أتبعهدا الشدركة وضدلتف  صدحاب المسدالح أالمبشديةو أقدف مبشدتم 

حاكاة والت  أبشي مو المبامسة وأقتد الشركة ملد  ضدرورة محاكداة اععما  أحت ضلتف الم

 .الشركام اعخر  خاصة التي أعمل م  وسس السباعة

مما سبق ومجو للباصث ألخيص مجمتعة العتامدل المدؤررة مد  أتجدا مبشدتم اععمدا  وحدت 

ذ القدرارام مدمال معلتمام المحاسبة عو التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية م  عمليدام اأخدا

ملدد  مجمددتعتيو مددو العتامددلو أتعلددق المجمتعددة اعولدد  أالعتامددل الخارجيددة وأتيددمو ضددلتف 

 صحاب المسالحو ضلتف الجهام التبإليمية والجهام الحجتميةو ضلتف الجهام غير الحجتمية 
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ذام العر ةو ضلتف الجهام التمتولية أجاوب السع  للحست  عل  ميلة أبامسية وأحسيو سدمعة 

مد  صديو أتعلدق المجمتعدة الثاويدة . ية م  اعستاقو مدرال الشركام م  البترصام اعجببيةالمبش

أالعتامل الداخلية وأشمل مد  مدرا  متخذ  القرارام أالمبشية أيهمية  ياوا التبدتل البيتلدتج و 

 .مدعي وأيويد الدارة العلياو مد  أتامر الخبرام الرتمة و أجاوب مد   تة هيجل صتكمة الشركا

إدمااااج المعلوماااات المحاسااابية المتعلقاااة بمخااااطر وفااارب األعماااال المرتبطاااة باااالتنوع   1/0

 :ية فى عمليات اتخاذ القراراتكيوولوجالبيولوجى وخدمات النظم اال

وساهي التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية م  أتليدد مجمتعدة مدو السدلف والخددمام التدي 

 وشطتها وأحقيق  هدامهاو وأعرف هدذق المسداهمام أخددمام أعتمد عليها مبشتم اععما  م   داذ 

البإلي االوجتلتجيةو ووعتمد أتمير هذق الخدمام عل  فا ة وكساذة هذق البإلي والت  أتيرر موجاأيا   و 

ملد  خددمام الدبإلي االوجتلتجيدة  (McDonald, 2016)ووبإلدر . سلبيا  أيوشدطة مبشدتم اععمدا 

 .تلتجية م  المبامف المستخدمة م  البشاف اال تساد أتصسها أمثل مساهمام البإلي االوج

وأتعدد متليرام وعباصر التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية التي أي أباولها م  

اعدأيدددام العلميدددة المتعلقدددة أهدددذا المسهدددتاو ووعتبدددر أسدددبيف أقيددديي اعلسيدددة للدددبإلي واالوجتلتجيدددة 

(MA2005) لتجيددة والتبددتل البيتلددتج  وأسددبيف ا تسددادوام الددبإلي االوجت(Teeb 2010) 

 Haims-Young and Potshin)والتسدبيف الددول  المشدتر  لخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة 

وم  وطاق أركيل هذا البحث عل  العر ة التبادليدة . مو التسبيسام الرائدة م  هذا المجا  (2013

وشدطة و داذ مبشدتم اععمدا  مدو أيو التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مدو واصيدة و 

واصية  خر و وبرت الباصث هذق العر ة التبادلية م  مفدار ودتعيو مقدط مدو الخددمام التدي وتمرهدا 

 Provisioning)التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجيةو وتعلق البتل اعو  أالخدمام المدادودة 

Services) لتجية مثل الت تد واعدووة الطبيعية وه  مجمتعة الخدمام التي أبتجها البإلي االوجت

واعخشاب واعلياف وغيرهاو وأعتبر هذق المجمتعة أمثاأة مدخرم رئيسية لبعا  وتل مبشدتم 

 .اععما 

وأتيدمو مجمتعدة  Regulating Services ما البتل الثاو  ميتعلق أالخددمام التبيإلميدة 

المبدا و أبإلديي التركيدب الجيمدائ  لللدرف الخدمام المرأبطة أتبإليي العمليام الطبيعية مثل أبإليي 

الجددت و أبإلدديي درجددة الحددرارة وغيرهدداو وورصددد  ن هددذق الخدددمام أددرأبط أمخرجددام للددبإلي 

االوجتلتجيدة ال ودتي اسدتهركها أسددترة مباةدرة ولجبهدا أدؤرر علدد   وشدطة و داذ مبشدتم اععمددا  

سددية للددبإلي االوجتلتجيددة ووددتي أددتمير هددذق الخدددمام مدد  مفددار وظددائف  سا. أسددترة غيددر مباةددرة

صيددث صددبست هددذق التظددائف مدد  رددرث مئددامو أتيددمو ( 2124السدداو و ) ةددارم مليهددا دراسددة 

التظيسة اعولد  وظدائف المدتارد وأتعلدق أتحتودل المدتارد الطبيعيدة ملد  سدلف وخددمامو وأدرأبط 

سدتهر و  مدا التظيسة الثاوية أالتخلص مو البساوام غير المرغتب ميها وتيجة عمليام الوتدال واال

التظيسددة الثالثددة متتعلددق أتددتمير متطلبددام البقدداذ للجائبددام الحيددة ووطلددق عليهددا التظيسددة الخدميددةو 

و وضحت الدراسة  وا م  أعا الحاالم أجدتن خدمدة معيبدة للبإلداا االوجتلدتج  وداأ  الربديو  و 

لبإلددداا  كثدددر مدددو وظدددائف الدددبإلي االوجتلتجيدددةو أيبمدددا مددد  صددداالم  خدددر  أجدددتن وظيسدددة معيبدددة ل
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االوجتلتج  أساهي م  اربيو  و  كثر مو خدمام البإلي االوجتلتجية مما ودد  علد  فبيعدة التدراأط 

 .أيو وظائف البإلي االوجتلتجية والخدمام المببثقة مبها

 ن مدارة مبدامف التبدتل البيتلدتج  وخددمام  (Houdet et al., 2009)و وضدحت دراسدة 

ب  ياا المبشية أتحدود المبامف ذام السلة أيعما  المبشدية البإلي االوجتلتجية لمبشتم اععما  وتطل

الخو أطتور وإلاا معلتمام المحاسبة الداروة لييخذ ... مو صيث الجتدة والجمية والتت يتو التسليي

م  االعتبار هذق المبامف وأحدود ما مذا كاوت هذق المبامف متتمرة أسدترة مجاويدة  ا سديتي ةدراؤها 

و ةارم الدراسة  ن الفار المحاسب  لمبامف . اأيجية المبشية وخطط عملهاري مدرال ذل  م  استر

: اعو : التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية لمبشتم اععما  وتاجهدا أحددويو  ساسدييو

كيف ومجو لمبشتم اععما  أحدود مقدار مساهمة التبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة 

كيف ومجو لمبشتم اععما  أحدود مقدار أديرير  وشدطتها علد  التبدتل : امو الثاو م  أتليد الوراد

 .البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية

 ن متليرام وعباصر التبتل البيتلتج  وخددمام الدبإلي  (Houdet et al., 2008)وور  

المخدافرو كمدا  االوجتلتجية أالبسبة لمبشتم اععما  أعتبر  يية مستمرة أبطت  عل  العدود مدو

اوهما وعتبران مسدرا  للمتاد الخداا والمبتجدام واعصدت  ومسددر رئيسد  ل،ودرادام مد  أعدا 

الوتددال الخاصددة مدد  مبشددتم  خددر و أجاوددب ذلدد  مهمددا مسدددر  فالمبشددتمو ورأبطددان أتجددالي

لرلتلامام المحتملة وورأبطان أشجل كبير أعباصر التجاليف االجتماعيدةو وعلد  الدرغي مدو ذلد  

مل   ن التبتل البيتلتج  وتعر  لتدهتر كبير مد  جميدف  (McDonald 2016)ةارم دراسة  

 وحاذ العالي وتيجة اعرار المباةرة وغير المباةرة لألوشدطة اال تسدادوةو و ن االسدتمرار مد  ذلد  

وهدد أشجل كبير التبمية المستدامةو وا ترصت الدراسة  ودا لحماودة التبدتل البيتلدتج  مدو التددهتر 

وجب التخسيف مو ايرار السلبية عوشطة مبشتم اععما  أجاوب تودادة معاليدة االسدتثمار مد  وإلدي 

الدارة البيئيددةو وألعددب المعلتمددام المحاسددبية دور كبيددر مدد  رأددط متليددرام وعباصددر التبددتل 

 ,.Vardon et al) وضدحت دراسدة  المبدتا وسدس  علد البيتلدتج  أدالمتليرام اال تسدادوةو و

عالميـا  وتعـر  التبـتل البيـتلـتجـ  للتـدهدـتر وتيجدـة  ردار  وشدطة مبشدتم اععمدا   وا  (2015

وهددذا وددؤد  أددـدورق ملدد  أهددـدود الخدددمام المددـدادوة والخددـدمام التبإلددـيمية للبإلددـي االوجتلتجددـيةو 

ملد   ن معلتمدام المحاسدبة عدو التبدتل البيتلدتج  وخددمام  (Reid, 2011)و ةدـارم دراسدـة 

وجتلتجية ومجو  ن أساعد الدارة م  متاأعة وأقييي  رار  وشطة مبشتم اععما  عل  هذق البإلي اال

 .مبهاببثقة البإلي وأقييي الخدمام الم

هددذا ومدد  مفددار أتضدديح دور المعلتمددام المحاسددبية مدد  متاأعددة وأقيدديي متليددرام وعباصددر 

بإلي مدد  اعوشددطة التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددةو وأتضدديح مسدداهمام هددذق الدد

اال تسادوة فترم العدود مو فرق التقيييو صيث  صبح متضتل محاولدة  يداس وأقيديي متليدرام 

وعباصددر التبددتل البيتلددتج   مددرا  أددالو اعهميددةو وذلدد  لمحاولددة مهددي مددد  التدديرير عليددا مددو  بددل 

يا وصماوتدا مدو مبشتم اععما و ومو ري ممجاوية اأخاذ القرارام والجراذام المتعلقة أالحساظ عل

ملدد   ن المحاسددبيو  (Sukhdev et al., 2010)ومدد  هددذا السدددد  ةددارم دراسددة . التدددهتر

وتاجهدددتن أعدددا المشددداكل مددد  أقيددديي متليدددرام وعباصدددر التبدددتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي 
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االوجتلتجية خاصة أل  التي ال أتي أداولها م  اعستاقو و وضحت الدراسة  وا ومجو اللجتذ ملد  

يل اال تساد  ألر  التصت  مل  وإلرة ةمتلية لمد  أيرير وأيرر  وشطة مبشدتم اععمدا  التحل

أهذق المتليرام والعباصر و د اوطتم اعدأيام العلميدة المتعلقدة أهدذا المتضدتل علد  العدودد مدو 

و ددد . فددرق وومدداذل أقيدديي متليددرام وعباصددر التبددتل البيتلددتج  وخدددمام  وإلددي االوجتلتجيددة

 ودا مدو  كثدر فدرق التقيديي ةديتعا  فروقدة موجدار  (Vardon et al., 2015) وضدحت دراسدة 

 .المتردو فروقة التجلسة االستبداليةو فروقة أجلسة أجبب اليرر

وأعتمد فروقة موجار المدترد علد  أقددور  يمدة موجدار المدترد كمتبقد  ل،ودرادام أعدد فدرح 

المسدتخدمة مد  العمليدة الوتاجيدةو جميف التجاليفو مهد  أعبدر عدو العائدد علد  اعصدت  الطبيعيدة 

 :وم  ظل هذق الطروقة وتي صساب موجار المترد أالمعادلة التالية

RR = TR – (Ic + Lc + Fc) 

مجمدال  الودرادام وهد  أعبدر عدو  (TR)عو  يمة موجار المدتردو أمثدل  (RR)صيث أعبر 

ميدة من وجددم واليدرائب  يمة المبيعام أاعسعار اعساسية     يمتها  بل فرح العاوام الحجت

أبتد أجاليف التشليل الجاروة مقدط  (Ic)عل  المبتجام ومضامة ضروبة القيمة الميامةو وأتيمو 

متتيدمو  (Fc)عو أجاليف العمالة المستخدمةو  ما  (Lc)دون التجاليف الر سماليةو م  صيو أعبر 

 .أيو الببت  تائدالسالهر  وأجاليف ر س الما  التي وتي موجادها أاستخداا معدالم 

وأعتمد فروقة التجلسدة االسدتبدالية علد  وجدتد أددول لخددمام الدبإلي االوجتلتجيدةو صيدث ودتي 

أقييي خدمام البإلي االوجتلتجية أالسرق أيو أجاليف الحسدت  علد  هدذق الخددمامو أجداليف البددول 

 :و ولتطبيق هذق الطروقة وللا أتامر ررث متطلبام  ساسيةمرئمة اعكثر 

 .ن وتمر البدول وظائف ممارلة مو صيث الجتدة والجمية   -

 . ن وجتن البدول ذو   ل أجلسة  -

 .ومجو استخداا البدول م  صالة عدا أتامر خدمام البإلي االوجتلتجية  -

 ما فروقة أجلسة أجبب اليرر مهوها أستخدا م  صالة عدا وجتد أدول مباسب لخدمام البإلي 

روقددة وددتي أقدددور  يمددة خدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة علدد   سدداس االوجتلتجيددةو ومدد  ظددل هددذق الط

 .التجاليف التي كان مو الممجو أحملها م  صالة عدا وجتد خدمام البإلي االوجتلتجية

القيمدة اال تسدادوة  موجداد ممجاويدة (Vanliempd and Buch 2013)و أيدمبت دراسدة 

مياما  مليهدا  يمدة عددا االسدتخداا  (UV)أقسمة  يمة االستخداا  (TEV)الجلية للتبتل البيتلتج  

(NUV)  عل  معد  الخسي المعمت  أاApplicable discount Rato (R) 

TEV = (UV + NUV) ÷ R 

وأشددمل  (DUV)وأتيددمو  يمددة االسددتخداا وددتعيو مددو القددييو  يمددة االسددتخداا المباةددر 

 مدا البدتل . طة المبشديةاالستخداا السعل  للتبتل البيتلتج  والدبإلي االوجتلتجيدة مد  عمليدام و وشد

وأتيددمو الخدددمام التددي أتمرهددا الددبإلي  (IDUV)الثدداو  متشددمل  يمددة االسددتخداا غيددر المباةددر 

م  صيو أشمل  يمة عدا االسدتخداا  واالوجتلتجية وأستسيد مبها مبشتم اععما  أشجل غير مباةر
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للددمف لحماودة وأعبد  مدد  االسدتعداد  Option Values (OV)ررث  وتال مدو القديي أتمثدل مد  

مد  استسادة ايخدروو  Bequest value (BV) صل مقاأل خيار استخداما م  أاروخ مستقبل و 

وه  مشتقة مو وجتد البإلي  Existense or possive value (XV)مو المتارد م  المستقبلو 

وة الجليدة االوجتلتجيةو وم  ضتذ هذا التقسيي ومجو صياغة المعادلة التاليدة لوجداد القديي اال تسداد

 (TEV)للتبتل البيتلتج  

TEV = (DUV + IDUV + OP + BV + XV) ÷ R 

ومو الجهتد البارتة م  سدبيل أقيديي متليدرام وعباصدر التبدتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي 

الذ   ادة  (Teeb 2010)االوجتلتجية مشرول ا تسادوام البإلي االوجتلتجية والتبتل البيتلتج  

للبيئةو واستهدف ضرورة أطتور وإلرة اعستاق اال تسادوة لخددمام الدبإلي أروام  اعمي المتحدة 

االوجتلتجية كسلعة صرة متاصة لرستهر  أر صدودو و د وضف هذا المشرول مفار لقياس التبتل 

البيتلتج  وأقييماو واعتمد هذا الفار علد   ودا مذا كاودت القيمدة الحقيقيدة للخددمام التدي أتمرهدا 

ية واضحة مسيتمجو واضع  السياسام مو  خذ هذق القيي م  االعتبدار عبدد اأخداذ البإلي االوجتلتج

القرارامو واللر  مو هذا التقييي وتعلق أهمجاوية التعبير عدو المبلدو الدذ  ومجدو دمعدا للحسدت  

عل  الخدمام التدي أتمرهدا الدبإلي االوجتلتجيدةو كمدا وعجدس هدذا التقيديي التجلسدة الحقيقيدة التدي ودتي 

ممجاويدة مدر  ضدرائب  (TEEB 2010)كمدا أتيدمو مفدار .   صالة أدهتر هذق الدبإليأحملها م

اللاميةو مهذا مو ةيوا أحتول أدهتر التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مدو متليدرام 

خارجية مل  أجداليف صقيقيدة أتحملهدا مبشدتم اععمدا و صيدث ودؤد  مدر  ضدرائب مللاميدة ملد  

عل  عاأق مبشتم اععما  مو  بل المسداهميو و صدحاب المسدالح لتلييدر توادة اليلتف الملقاة 

سلت  هذق المبشتم ومحاولة أجبب أحمل هذق اليرائبو ووعب  ذل   ن مدر  ضدرائب مللاميدة 

لا أيرير موجاأ  عل  أليير سدلت  مبشدتم اععمدا  والحدد مدو  ردار  وشدطتها السدلبية علد  التبدتل 

  .لتجيةالبيتلتج  وخدمام البإلي االوجت

أحلدير أسسديليا لمدد  ارأبداف  (Bonner et al., 2012) ت دراسدةومدي هدذا السددد  ددم

أعا المعاوير المحاسبية أقياوا ر س الما  الطبيعي والتبتل البيتلتجي و صيث اةارم الدراسدة 

والمتعلدددق أالمخسسدددام وااللتلامدددام المحتملدددة (  37) معيدددار المحاسدددبة الددددولي  ارأبدددافالددد  

أقيدداوا االمسدداح عددو التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة و مقددد المحتملددة واعصددت  

أتاجا المبشدام امجاويدة أعرضدها للتقاضدي أسدبب ادائهدا البيئدي ومدو ردي مهدي أحاجدة الد  أجدتوو 

المخسسام الرتمة لمتاجهة ذل  و كما ان مبشام االعما  مطالبة  اوتوا أاستعادة المت دف الدذي 

د االوتهاذ مو استخداا االراضي و وهذا وتطلب اعدادة أيهيدل المت دف السدتعادة التبدتل أعمل ميا عب

و ومدو ردي وجدب أقددور البيتلتج  وخدمام الدبإلي االوجتلتجيدة المرأبطدة أدا الد  صالتهدا االصدلية 

كما اةدارم الدراسدة . كمخسسام أجاليف اعادة أيهيل المت ف واالعتراف أها مي القتائي المالية 

مددي أداوددة العمددر االوتدداجي لألصددل تب أقدددور أجدداليف اعددادة أيهيددل واسددتعادة المت ددف  الدد  وجدد

معيدار المحاسدبة الددولي الر سمالي واالعتراف أها ضمو التجاليف التي وتي رسدملتها وذلد  فبقدا ل

كمددا وإلهددر االرأبدداف وريددق أدديو المعدداوير . والمتعلددق أالممتلجددام والمسدداوف والمعدددام ( 21)ر ددي 

المتعلق أالبشاف اللراعي (  42) والتبتل البيتلتجي مو خر  معيار المحاسبة الدولي  المحاسبية
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صيددث أبدداو  المعيددار أعددا االمددر الجتهروددة المتعلددق أقيدداوا التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

االوجتلتجيدددة مثدددل  يددداس االصدددت  الحيتودددة والمجاسدددب والخسدددائر المتعلقدددة أددداالعتراف االولدددي 

 . صياة االصل الحيتي  وموقافوعمليام التحتول الحيتي ة الحيتو أاعصت 

مددد  ضدددتذ مدددا سدددبق ومجدددو القدددت   ن المحاسدددبة عدددو التبدددتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي 

االوجتلتجيدة ألعددب دور كبيددر مدد  أدتمير المعلتمددام المرئمددة التددي أركدل علدد  مددد  أدديرير وأدديرر 

ل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي  وشدددطة و دددرارام مبشدددتم اععمدددا  أمتليدددرام وعباصدددر التبدددت

صيدددث أدددؤد  ايردددار السدددلبية عوشدددطة و دددرارام مبشدددتم اععمدددا  علددد  التبدددتل  الوجتلتجيدددة و

البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مل  أعر  هذق المبشتم للعدود مو مخافر اععمدا  التدي 

ايرددار الوجاأيددة ومددو واصيددة  خددر  أددؤد   واالسددتمرار وأددؤرر علدد   دائهددا و دددرأها علدد  البقدداذ 

عوشطة و رارام مبشتم اععما  عل  التبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة ملد  خلدق 

و ولدذا ودر  الباصدث  ودا وجدب  مرم جدودة لهذق المبشتم أبعجس عل  أعلول استدامتها التبامسدية

ل المددتاد والمبتجددام علدد  المبشددية أتبددف العمليددام واعوشددطة وأقيدديي ايرددار البيئيددة المرأبطددة أدديوتا

والعمددل علدد  أخسدديا ايرددار السددلبية ومحاولددة الددتخلص مبهدداو أجاوددب مقاروددة اعداذ البيئدد  ميمددا 

ف اعداذ البيئددد  للمبشدددتم المبددداظرة وأحدودددد مدددوتعلدددق أدددالتبتل البيتلدددتج  والدددبإلي االوجتلتجيدددة 

الدراسدة الد يقدة  الد أالضدامة ودراستها والعمل عل  أطتور مؤةرام اعداذ البيئ و  االوحرامام

لسلسددلة القيمددة أالمبشددية ألددر  دراسددة وأقيدديي المخددافر والسددرم المرأبطددة أددالتبتل البيتلددتج  

والبإلي االوجتلتجية م  جميف مراصل السلسلةو وم  الجلذ التال  وعر  الباصث أسترة مدتجلة 

كمدا  ةدارم  مخافر ومرم اععمدا  المرأبطدة أدالتبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة

مبتأة مل  مخافر ومرم أبإليميةو مخافر مرم أشليليةو مخافر  (Teeb 2010)مليها دراسة 

 .ومرم أمتوليةو مخافر ومرم السمعة

 المخاطر والفرب التنظيمية 1/0/1

أبشي المخافر التبإليمية م  صالة عدا االلتلاا أالقتاويو والتعليمدام والمعداوير السدادرة مدو 

والمبإلمة لعمل مبشتم اععما و وأشمل هدذق المخدافر مدر  غرامدام علد  السلطام المختسة 

المبشدددتم ذام التددديرير السدددلب  علددد  متليدددرام وعباصدددر التبدددتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي 

االوجتلتجيددة أجاوددب مخددافر التقاضدد و و ددد وتطددتر  رددر هددذق المخالسددام وومتددد ليبددا  مددو سددمعة 

ولتجبيب هذق المخافر والحدد مدو  رارهداو وجدب . روتهاالمبشية وأعرضها لمخافر  د أهدد استمرا

علد  مدارة المبشدية التيكدد مدو أدتامر الليدام وأددرام  مرئمدة للتعامدل مدف هدذق المخدافر مدو خددر  

وضف ضتاأط ر اأة داخلية أيدمو عددا مخالسدة اللدتائح والقدتاويو والتعليمدام السدادرة مدو  بدل 

سرم التبإليمية م  السدرم التدي ومجدو  ن أسدتسيد ومو واصية  خر  أتمثل ال. السلطام المختسة

مبها مبشتم اععما  مو وراذ االلتلاا أالقتاويو واللتائح والتعليمام المتعلقدة أدالتبتل البيتلدتج  

والبإلي االوجتلتجيةو مثل االستسادة مو صتامل أبسيذ مبدادرام اسدتعادة وصدياوة التبدتل البيتلدتج  

يف التقاض  مدو خدر  أطدتور العر دام الوجاأيدة مدف اعجهدلة والبإلي االوجتلتجيةو وأساد  أجال

 .الحجتمية والمبإلمام غير الحجتمية



-22- 

 المخاطر والفرب التشغيلية  1/0/0

وه  مخافر أحمل المبشية لخسائر وتيجة عدا وجاح  و مشدل العمليدام واعوشدطة الداخليدةو 

البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي صيددث وددؤد  التدديرير السددلب  عوشددطة مبشددتم اععمددا  علدد  التبددتل 

االوجتلتجية مل  أعر  هدذق المبشدتم للعدودد مدو المخدافر التشدليلية مثدل المخدافر الباأجدة عدو 

ودرة المتاد الخاا واوخسا  وتعيتها وجتدأهاو ومخافر سلسلة التترود وما ورأبط أها مدو أت دف 

 .عمليام الوتال والتشليل واوعجاس ذل  سلبيا  عل   داذ المبشية

ا  د وبت  عو عمليام التشليل ما وعرف أالمخلسام الخطرةو وهد  المخلسدام التدي أسدبب كم

أشددجل مباةددر أدددهتر التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددةو و ن مدارة هددذق المخلسددام 

الخطرة والتجاليف المترأبدة عليهدا ولقد  ملوددا  مدو اععبداذ علد  عداأق وإلداا المحاسدبة الدارودةو 

لدور المحاسب  م  محاولة أدويها والتخلص مبها وذل  أالتعداون مدف وإلداا الدارة البيئيدة ووتمثل ا

عددو فروددق دراسددة أدددائل وفددرق أدددويها مثددل التسجيددر مدد  ألييددر أسددميي المبددت و ألييددر أسددميي 

ةو ألييددر مدددخرم البشددافو اسددتخداا التجبتلتجيددا الوتددال ايمبددة أيئيددا و أقدددور عيابالعمليددام السدد

مددو واصيددة  خددر  أتمثددل السددرم التشددليلية (. 2122 صمددد )امددام المحتملددة المترأبددة عليهددا لتاالل

الباأجة مو ايرار الوجاأية عوشطة و درارام مبشدتم اععمدا  علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام 

البإلي االوجتلتجية م  السرم التي ومجو  ن أحسل عليها هذق المبشتم وأستسيد مبهدا مد  أحسديو 

واعوشددطة الداخليددة مثددل أحسدديو جددتدة المددتاد الخدداا واوتإلدداا سلسددلة التتروددد وتوددادة  العمليددام

الوتاجيةو كما ودبعجس مدرا  العدامليو أجهدتد المبشدية والرارهدا الوجاأيدة علد  التبدتل البيتلدتج  

 .وخدمام البإلي االوجتلتجية عل  توادة التالذ التبإليم  ومو ري توادة الوتاجية وأحسيو الجتدة

 :المخاطر والفرب التموكيلية  1/0/3

أؤد  ايردار السدلبية عوشدطة و درارام مبشدتم اععمدا  علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام 

البإلي االوجتلتجية مل  أعر  هذق المبشتم مل  مخافر أمتولية أتمثل م  صعتأة الحست  عل  

الشدددروف  اعمدددتا  وألبيدددة متطلبدددام اال تدددرا  أسدددبب مدددر  المؤسسدددام الماليدددة ملودددد مدددو

واليماوامو و د وتطدتر اعمدر ليسدل ملد  رمدا أمتودل المبشدتم ذام المخدافر المرأسعدة علد  

التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجيةو وعل  العجس مو ذلد  أتمتدف مبشدتم اععمدا  ذام اعردار 

  الوجاأية علد  التبدتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلدتج  أملاودا أمتوليدة أمجبهدا مدو الحسدت  علد

 .اعمتا  أشروف مرئمة وأجلسة مبخسية

 :مخاطر وفرب السمعة  1/0/4

أبت  مخافر السمعة عو ايراذ العامة السلبيةو وأعتبر مدو  كثدر المخدافر أديريرا  علد  أقداذ 

المبشددية واسددتمراروتها أسددبب مددا وبددت  عبهددا مددو خسددارة كبيددرة للعمددرذو وأتيددمو التسددرمام 

شتم اععما  أخستم التبتل البيتلتج  والدبإلي االوجتلتجيدةو واعمعا  التي أمارس مو  بل مب

 مد وأعجس صترة سلبية عبهاو وأشجل عاا مهن مخافر السمعة أجدتن وتيجدة لعددا وجداح المبشدية 

ة الدراسددة مبشدديمدارة  صددد  و كددل  وددتال المخددافر اعخددر  التددي أتاجههدداو ومددو رددي وجددب علدد  ال

اسدام والجدراذام الجسيلدة أاكتشدامها والتعامدل معهدا المتعمقة لمسادر هذق المخافر ووضدف السي
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أجساذة ومحاولة أجببهاو ومو واصية  خر  أؤد  الحمرم التستوقية التي أقتا أهدا المبشدية للتيكيدد 

عل  جهتدها أجاق المحامإلة عل  التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية مل  أحسيو سمعة المبشية 

لسدمعة الجيدددة تودادة  دددرة مبشددتم اععمدا  علدد  اسددتقطاب لدد   صددحاب المسدالحو ووبددت  عددو ا

 Balmford)وم  هذا السدد  وضحت دراسة . الجساذام وجذب المستثمروو وتوادة رقة العمرذ

et al., 2011)  ن المحامإلدة علد  التبدتل البيتلدتج  مدو التددهتر وخلدق مرصدا  جدوددة لمبشدتم 

لددذ  وددبعجس علدد   يمتهددا وويدديف لملاواهددا قو اعمددر ااسددتاععمددا  ووحسددو مددو سددمعتها مدد  اع

 .التبامسية

هذا وور  الباصث  وا لتحدود مخافر ومرم اععما  المرأبطة أدالتبتل البيتلدتج  والدبإلي 

االوجتلتجية أشجل معا و وتطلب اعمر الدراسة المتعمقدة لمراصدل سلسدلة القيمدة أالمبشدية ومحدص 

وجتلتجية علد  هدذق السلسدلة ومد     مرصلدة وقدف ودراسة مد  أيرير التبتل البيتلتج  والبإلي اال

هذا التيريرو مس  أعا المبشتم  د وتركل ارأباف التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية مد  الثلدث 

اعو  مو السلسلة ومو ري وجب التركيل عل  عمليام التترود واستبباف مخافر ومدرم اععمدا  

م  خدر   دد وقدف االرأبداف مد  الثلدث اعوسدط مدو المرأبطة أهدذا الجدلذ مدو السلسدلةو ومد  مبشدت

سلسلة القيمةو صيث وبسب أيرير وأيرر المبشية أالتبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية م  مراصل 

وعمليام التسبيفو وم  هدذق الحالدة وبسدب التحليدل علد  مراصدل وخطدتام ومجدراذام عمليدام 

مير المعلتمدام المرئمدة السدتبتال مخدافر التسبيفو وهبا ولعب أحليل اعوشدطة دور كبيدر مد  أدت

وم   وتال  خر  مو مبشتم اععما  وقف أيرير وأيرر التبتل البيتلتج  والبإلي . ومرم اععما 

االوجتلتجيددة أيوشددطة و ددرارام مبشددتم اععمددا  مدد  الثلددث اعخيددر مددو سلسددلة القيمددة والمتعلددق 

 .أالعمرذ وخدما ما أعد البيف  و التخلص مو البساوام

وخلص الباصث مما أقدا مل   وا مف ألاود مدرا   صدحاب المسدالح أالمبشدية وتودادة الدتع  

أيهمية المحامإلة عل  التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجيةو وألاود اليلتف الملقاة عل  

متليرام وعباصر التبتل البيتلدتج  مد   خذضرورة  و مان االمر وتطلب عاأق مبشتم اععما  

وعل  الرغي مو  ن مدمدال المتليدرام الخارجيدةو تبار ومدماجها م  عمليام اأخاذ القرارامو االع

وأحتولها مل  متليرام داخلية م  عمليام اأخاذ القرارام  د وؤد  ملد  تودادة التجداليف واععبداذ 

مبشدية ومو ري أخسيا اعرأاحو مال  وا عل  المد  الطتول مهن المبامف والملاوا التدي أعدتد علد  ال

وسدمعتها وتيجدة توددادة رضدا  صدحاب المسددالحو واأجداق اعداذ اال تسداد  مقتروددا  أداعداذ البيئدد  

صيدث  ربتدت اأجاها  موجاأيا و وعت  التجاليف ورأما الخسدائر التدي  دد أحددث مد  اعجدل القسدير و

الدراسام العملية  ن ما وقرب مو وسف  رأاح أعا مبشدتم اععمدا  معرضدة للمخدافر أسدبب 

 . أدهتر التبتل البيتلتج  واوعجاس ذل  عل   داذ البإلي االوجتلتجية

وور  الباصث  وا وجب  ال أقتسدر المعلتمدام المحاسدبية عدو التبدتل البيتلدتج  وخددمام  

البإلي االوجتلتجيدة علد  اععبداذ وااللتلامدام التدي أتحملهدا المبشدية وتيجدة اعضدرار البيئيدة التدي 

التجاليف واععباذ أبتد جميف ليتيمو إلاا معلتمام المحاسبة الداروة و وتسف أسببهاو أل وجب  ن

الرتمددة للحسدداظ علدد  التبددتل البيتلددتج  وسددرمة  داذ الددبإلي االوجتلتجيددةو أجاوددب أحدوددد العتائددد 

أعا هذق الببتد ومجدو ومي هذا السدد ورصد ان والمبامف التي أعتد عل  المبشية مو وراذ ذل و 
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 :  التدالي وسدهل ادماجهدا مدي عمليدام اأخداذ القدرارام و مبهدا علد  سدبيل المثدا  ياسها وأتبعهدا وأ

أجاليف الت اوة ومبف االرار السلبية عوشطة وممارسدام المبشدية علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام 

مثددل التجدداليف المترأبددة علدد  ا تبدداذ أجبتلتجيددا االوتددال االمبددة أيئيددا و أجدداليف  الددبإلي االوجتلتجيددة

والتطتور و أجاليف التدروب وأطتور اجدراذام التشدليل و التجداليف واععبداذ التمتوليدة و البحتث 

ومددا وددرأبط أهددا مددو توددادة مددي أجدداليف السددياوة وأجدداليف أجدداليف معالجددة المخلسددام واالوبعارددام 

االالم والمعدام و أجاوب أجاليف اعادة التيهيل والتعتويام واللرامام التدي  دد  ومهر العمالة 

ومددو واصيددة اخددر  ورصددد  وجددتد العدوددد مددو الملاوددا والمبددامف المرأبطددة . عددر  لهددا المبشددية أت

والباأجة عو االرار االوجاأية عوشطة وممارسام المبشية علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي 

و وأعيدها أعيدها وتعلدق أاللودادة مدي  يمدة مبيعدام المبتجدام غيدر الملتردة للبيئدة  االوجتلتجية و

و وأعيدها تعلق أالورادام الباأجة عو مبيعدام المخلسدام المعداد اسدتخدامها  و المعداد معالجتهدا و

ورأبط أبيف مائا الطا ة و كما أبعجس االرار االوجاأيدة عوشدطة وممارسدام المبشدية علد  التبدتل 

 البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة علدد  توددادة الرأحيددة وتيجددة أخسدديا اللرامددام وأجدداليف

البيئية و أخسديا أجداليف اعدادة التيهيدل و  مالتقاضي و أخسيا المخسسام المرأبطة أااللتلاما

و هذا أجاوب اوعجاس هذق االرار االوجاأية عل  رضا اصحاب المسدالح وأخسيا أجاليف التمتول 

 . مو أدعيي االستدامة التبامسية  ذل  أالمبشية وما وترأب عل 

المرأبطددة أدددالتبتل ام مددو صددعتأة  يددداس أعددا المعلتوددر  الباصددث  ودددا أددالرغي مددكمددا 

مال  ودا وجدب عددا أجاهلهدا أمامدا و مقدد  ربتدت الدراسددام البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة و

العملية التيرير الجبير لهذق المعلتمام عل  سمعة المبشدية وأقائهدا مد  اعسدتاق مهدمدال المعلتمدام 

مارسددام المبشددية أددالتبتل البيتلددتج  والددبإلي االوجتلتجيددة المتعلقددة أمددد  أدديرير وأدديرر  وشددطة وم

 :وساهي م 

أدوية ايرار السلبية عوشطة وممارسام المبشية عل  التبتل البيتلتج  والدبإلي االوجتلتجيدةو   -

 .ومو ري الحد مو  و أجبب مخافر اععما  المرأبطة أهذق ايرار السلبية

ومو محامإلة عل  التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجيةو أعإليي ايرار الوجاأية المرأبطة أال  -

تجاهل المحاسبيو للمعلتمام المتعلقة أمد  م. االستسادة مو مرم اععما  المرأبطة أذل ري 

أيرير وأيرر  وشطة وممارسام المبشية أمتليرام وعباصر التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي 

قرارامو وترأب عليدا اأخداذ  درارام لدي أيخدذ مد  االوجتلتجية ومدماجها م  عمليام اأخاذ ال

المرئمددة المرأبطددة أهددذق القددرارامو اعمددر الددذ  ال ويددر مقددط  ماالعتبددار جميددف المعلتمددا

 .أالتضف الحال  للمبشيةو أل وؤرر عل  استدامتها التبامسية

ر وفاارب األعمااال المرتبطااة بااالتنوع اطانعواااإ إدماااج المعلومااات المحاساابية عاان مخاا  1/3

لبيولوجى وخدمات النظم االكيوولوجية فى عمليات اتخاذ القرارات علاى تعزكياز االساتدامة ا

 :التنافسية لمنشآت األعمال

سمة  يية  ساسدية أتعلدق أبطداق المحاسدبة البيئيدة أشدجل عداا ومحاسدبة التبدتل البيتلدتج  

هميو والددبإلي االوجتلتجيددة أشددجل خددامو  ن مبشددتم اععمددا  ليسددت مسددئتلة مقددط  مدداا المسددا

و صحاب المسالح ايخروو الحدالييوو ولجبهدا مسدئتلة  ويدا   مداا اعجيدا  القادمدةو متديرير وأديرر 
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 وشطة هدذق المبشدتم أمتليدرام وعباصدر التبدتل البيتلدتج  و داذ الدبإلي االوجتلتجيدة ال وقتسدر 

 .عل  وضعها الحال  مقط أل ومتد هذا التيرير مل  وضعها المستقبل 

بمية المستدامة وماتا  وحإل  أيهمية كبيرة خاصدة أعدد مدؤأمر رودتد  و د صإل  مسهتا الت

ا؛ والدذ   كدد علد  اعهميدة 2992جاويرو المعدروف عالميدا  أقمدة اعر  والدذ  عقدد مد  وتويدت 

القست  للتبمية المستدامة وركل علد  ضدرورة وضدف  سدس ومعداوير أيئيدة عالميدة للتعداون أديو 

 .الدو  مو مبطلق المسطلح المشتركة

و ددد أعددددم التعروسددام التددي  وردهددا الجتدداب والبدداصثيو لمسهددتا التبميددة المسددتدامة أتعدددد 

المجاالم التدي وسدتخدا ميهدا هدذا المسهدتاو مدالبعا وركدل علد  هدذا المسهدتا مد  مفدار المسدتت  

معلدد  . اال تسدداد  الجلدد و والددبعا ايخددر وركددل عليددا مدد  وطدداق المسددتت  اال تسدداد  الجلئدد 

د الجلدد  وقددتا مسهددتا التبميددة المسددتدامة علدد   سدداس  وددا عبددد ألبيددة اصتياجددام مسددتت  اال تسددا

ومتطلبام اعجيا  الحاضرةو وجب  ن وتي ذل  مد  مفدار عددا التديرير علد  اصتياجدام ومتطلبدام 

اعجيا  القادمةو أمعب  الحساظ عل  المتارد والتتاتن البيئ  ومو ري عدا االخر  أحقتق اعجيا  

 ما عل  مستت  اال تساد الجلئ  مهوها أعب   درة مبشتم اععمدا  علد  . ق المتاردالقادمة م  هذ

االستمرار والبمت مو خر  ألبية اصتياجام  صحاب المسالح الحالييو مف صماوة وأدعيي المدتارد 

 .(Overland 2007)الطبيعية والبشروة م  المستقبل 

االسددتدامة التبامسددية لمبشددتم ومدد  مفددار الهدددف مددو البحددث وقتسددر أركيددل الباصددث علدد  

اععمددا  والتدد  أتحقددق عددو فروددق دعددي  دددرة المبشددية علدد  البقدداذ واالسددتمرار كتصدددة ا تسددادوة 

أسددع  للبمددت مددو خددر  ألبيددة اصتياجددام   صددحاب المسددالح الحددالييو وعدددا اسددتبلاف المددتارد 

علدد  التبددتل  الطبيعيددة وصماوتهددا وأدددعيمها وأتجيددا  وشددطة وممارسددام المبشددية  وحددت الحسدداظ

 .البيتلتج  وسرمة  داذ البإلي االوجتلتجية

و  ن  يدددية (Gory 2010)و (Andrew 2010)ومددد  هدددذا السددددد  ةدددارم دراسدددام 

المحامإلددة علدد  اصتياجددام ومتطلبددام اعجيددا  القادمددة أعتبددر  يددية  خر يددة أالدرجددة اعولدد و 

  هدددذق القيددديةو عن مممارسدددام اععمدددا  الحاليدددة وجدددب  ن أيخدددذ مددد  االعتبدددار أشدددجل جدددتهر

الممارسام التي وترأب أدهتر التبتل البيتلتج  ومو ري خددمام الدبإلي االوجتلتجيدة أدؤرر أديريرا  

 Bebbington and)ووددر  . سددلبيا  علدد   دددرة اعجيددا  القادمددة علدد  االسددتسادة مددو المددتارد

Lavring, 2014) شتقة مو دراسدام  ن معإلي الدراسام المحاسبية المتعلقة أالتبمية المستدامة م

. المحاسبة البيئية والت  أعتبر م  صد ذاأها امتداد وأتسف لمجا  المحاسدبة والمسدئتلية االجتماعيدة

ووعتمد أحقيق التبمية المسدتدامة أشدجل رئيسد  علد  المحامإلدة علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام 

ي أقدف مد  وطداق التبميدة البإلي االوجتلتجيةو صيدث وعدد التبدتل البيتلدتج   صدد القيداوا الهامدة التد

مددهن هبددا  خمددس  (Bebbington and Lavring, 2014)المسددتدامةو مجمددا ورد مدد  دراسددة 

 ياوا  ساسية أحإل  أقبت  كبيدر أديو البداصثيو وأشدجل مجدا  التبميدة المسدتدامة وطلدق علد  هدذق 

و  Healthو Energyو Waterاختسددددددددار المسددددددددطلحام  (WEHAB)القيدددددددداوا الخمددددددددس 

Biodiversity وAgriculture . ممسهددتا التبميددة المسددتدامة أددي أقدومددا كمدددخل متجامددل وددرأط

المشاكل والقياوا البيئيدة أقيداوا التبميدة اال تسدادوةو وأتطلدب التبميدة المسدتدامة ضدرورة ألييدر 
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 ومدداف االسددتهر  التددي أهدددد التبددتل البيتلددتج  و داذ الددبإلي االوجتلتجيددةو والعمددل علدد  أحسدديو 

 .م  استخداا المتردمستتوام الجساذة 

مل   ن أحقيق التبمية المستدامة وعتمد أشجل  ساس  عل  ( 2124الساو  )و ةارم دراسة 

المحامإلة عل  ر س الما  الطبيع  أمدا وشدملا مدو أبدتل أيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدةو 

االسددتدامة  وورد أهددذق الدراسددة التمييددل أدديو االسددتدامة القتوددة واالسددتدامة اليددعيسةو مسدد  مفددار

اليعيسة ومجدو االصدر  أديو ر س المدا  الطبيعد  ومجتواأدا ور س المدا  غيدر الطبيعد و أمعبد  

السماح أهمجاوية أتكل ر س الما  الطبيع  فالما  وا ومجو أعتويا أيوتال  خر  مدو ر س المدا  

  الطبيعد  غير الطبيع و  ما االستدامة القتوة مهوها أعتمد عل  ضرورة المحامإلة علد  ر س المدا

أجاودب اعوددتال اعخددر  مدو ر س المددا و    ضددرورة أجامدل ر س المددا  الطبيعدد  ور س المددا  

 .غير الطبيع  مو  جل أحقيق التبمية المستدامة

 ن معلتمدام المحاسدبة عدو التبدتل  (Vanlimpd and Buch 2013)كما  ةارم دراسة 

ة لد  مبشتم اععما و ملي أعدد مسدئتلية البيتلتج  و داذ البإلي االوجتلتجية أعيد مسهتا المساذل

المبشددية أقتسددر علدد  مسددئتليتها  مدداا مسددتخدم  المعلتمددام المحاسددبية مقددطو أددل امتدددم هددذق 

 .المسئتلية لتشمل اعجيا  المستقبلية ومد  أيرير  وشطة وممارسام المبشية عل  االستدامة

مسدتداا للمبشددية  ن اعداذ ال (Baumg Ortner and Rauter 2017)و ةدارم دراسدة 

وعتمد علد  التديرير اال تسداد  واالجتمداع  والبيئد  للمدتارد التدي أسدتخدمها المبشدية والمبتجدام 

 .التي أقدمهاو وكذل  مد  االوبعارام والمخلسام التي أحدرها واوعجاس ذل  عل  المجتمف

وتيدمبا مدو  هذا و د أباولت العدودد مدو الدراسدام المحاسدبية العر دة أديو اعداذ البيئد  أمدا

أبتل أيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة ومدد  أديريرق علد   داذ مبشدتم اععمدا و مسد  ظدل 

خاصدددة المتعلقدددة أدددالتبتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي  –االهتمددداا الميدددطرد أالقيددداوا البيئيدددة 

وهدذا   صبح أقييي اعداذ الجلد  لمبشدتم اععمدا  ال ودتي أمعدل  عدو  دائهدا البيئد و –االوجتلتجية 

وعبدد   ن أقيدديي اعداذ البيئدد  للمبشدديةو صددار جددلذ ال وتجددل  مددو وإلدداا أقيدديي اعداذ أالمبشدديةو صيددث 

وطلدددق علددد  الددددم  أددديو الجسددداذة البيئيدددة واعداذ المدددال  مدددا وعدددرف أالجسددداذة اال تسدددادوة البيئيدددة 

Economic – Ecological Effiency  والتدد  عرمهددا مجلددس اععمددا  العددالم  للتبميددة

أيوها مؤةر ودرأط أديو  يمدة مبدت   و خدمدة مد  صدترة معدد  دوران  و  (WBCSD)ستدامة الم

رأددح وأدديو التدديرير البيئدد  مدد  صددترة اسددتهر  الميدداق والمددتاد والطا ددة وكددذل  صجددي االوبعارددام 

و وأذل  ومجو لهذا المؤةدر  ن وبديو ممجاويدام التخسديا البسدب  (2122 صمد )والمخلسام الباأجة 

تاد م  عر تا أالتيريرام البيئية الباأجدةو مهدت مقيداس  للعر دة أديو التليدر مد  القيمدة لمدخرم الم

والتلير م  اعرر البيئ و صيدث أتحقدق القيمدة للمبشدية عدو فرودق اسدتخداا مدتارد أيئيدة   دل وبدت  

ط ومو المرصد  ن الجساذة اال تسادوة البيئية أشدتمل علد  أعددوو مقد. عبها أيريرام أيئية مبخسية

مو اعأعاد الثررة التي أشجل مفار التبمية المستدامةو مهد  أمثدل دمجداك لجدل مدو البعدد اال تسداد  

والبعد البيئ  معا و م  صيو ال أيخدذ البعدد االجتمداع  مد  االعتبدارو ووترأدب علد  أطبيدق الجسداذة 

يدق الجسداذة مد  اال تسادوة البيئية أحقيق الجسداذة الماليدة مدو خدر  أحسديو عمليدام التشدليل وأحق

 .استخداا المتاردو مدارة المخافر البيئية أسترة  كثر معالية
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 ن المبشدتم التدي أبدته  اسدتراأيجية أحقيدق القيمدة لحملدة ( 2122 صمدد )و وضحت دراسة 

اعسهي مو  كثر المبشتم سعيا  لتحقيق عر ة موجاأية أيو اعداذ البيئ  واعداذ المال  عو المبشتم 

هذق االستراأيجيةو مقدد ربدت وجدتد أديرير موجداأ  لدألداذ البيئد  علد  القيمدة المحققدة  التي ال أبته 

لحملددة اعسددهيو مجلمددا اوخسيددت عمليددام االسددتهر  الجددائر للمددتاردو واوخسيددت ايرددار السددلبية 

عوشطة وممارسام المبشية عل  البيئةو  د  ذل  مل  اوخسا  أجاليف التشليلو ممدا وترأدب عليدا 

 .قيمة المحققة لحملة اعسهي م  اعجل الطتولارأسال ال

 ن أقيددديي  داذ المبشدددية متيدددمبا   يددداوا التبدددتل  (Houdet 2009)كمدددا أتصدددلت دراسدددة 

البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة وددؤد  ملدد  توددادة القيمددة المحققددة عصددحاب المسددالح 

و ممارسدام مبشدتم ملد   ن االمسداح عد (Smkin et al., 2014)أالمبشديةو وأتصدلت دراسدة 

اععما  ميما وتعلق أقياوا التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية ومجو  صحاب المسالح 

مو أحدودد اعهدداف وأقيديي كيسيدة أبسيدذها أجاودب ممجاويدة أقيديي  داذ المبشدية أسدترة  كثدر معاليدةو 

ساح عدو اعداذ البيئد  مل   ن هبا  عر ة موجاأية أيو االم (Priyanka 2013)و ةارم دراسة 

 Massino)للمبشية واوعجاساأا عل  التبمية المستدامة وارأسال  سعار اعسهيو كما  كدم دراسدة 

عل   ن االمساح المحاسدب  عدو ممارسدام التبميدة المسدتدامة وخسدا مدو درجدام عددا  (2015

ردي أعلودل  ومدو. أمارل المعلتمام أيو  صحاب المسالح ووحسو مو سمعة المبشيم م  اعسدتاق

دراسدة دور المحاسدبة الدارودة  (Qian et al., 2018)مركلهدا التبامسد و واسدتهدمت دراسدة 

البيئية م  مدارة اوبعارام الجرأتن وأحسيو جتدة االمساح عو ممارسام التبميدة المسدتدامةو و دد 

لماويددا مبشددية أعمددل مدد  كددل مددو اسددتراليا والياأددان  و ا( 222)أددي أجمددف أياوددام هددذق الدراسددة مددو 

والتالوددام المتحدددة اعمروجيددةو وأتصددلت الدراسددة ملدد   ن التتسددف مدد  أطبيددق  دوام المحاسددبة 

الداروددة البيئيددة لددا أدديرير موجدداأ  علدد  أحسدديو مدارة اوبعارددام الجرأددتن وجددتدة االمسدداح عددو 

ممارسددام التبميددة المسددتدامة أجاوددب التدديرير الوجدداأ  علدد  عمليددام اأخدداذ القددرارامو ومدد  هددذا 

الددددور المحاسدددب  مددد  أحقيدددق التبميدددة  (Hopwood 2009)السدددياق  ويدددا   وضدددحت دراسدددة 

 .المستدامة لمبشتم اععما  مو خر  المساهمة السعالة م  مدارة اوبعارام الجرأتن

دمد  ممارسدام االسدتدامةو  (Christensen and Himme 2017)كما اسدتهدمت دراسدة 

  وإلاا معلتمام المحاسبة الداروة وذل  للحد مدو اعردار خاصة المتعلقة أجساذة استخداا الطا ة م

السلبية الستخداا الطا ة عل  البيئةو و د أتصلت الدراسدة ملد  ألاودد  هميدة دور  دوام المحاسدبة 

 .الداروة البيئية م  أحسيو كساذة استخداا الطا ة مما وساهي م  أحقيق ملاوا أبامسية للمبشية

 

ية التدي أباولدت  يدية التبدتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدة وعل  صعيد الدراسام العرأ

والت  استهدمت وضدف مفدار معرمد  صدت   يداوا ( 2124الساو  )أشجل مباةر  جروت دراسة 

ر س المددا  الطبيعدد  وأسددسة خاصددة التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة وارأبافهددا 

ةدركة مسداهمة مسدروة مسدجلة أبترصدة ( 37)أمهبة المحاسبةو و د  جروت هدذق الدراسدة علد  

اعوراق الماليددةو وأبتمدد  ملدد   طاعددام اععمددا  ذام المخددافر العاليددة ميمددا وتعلددق أقيدداوا ر س 

الما  الطبيع  وأسسة خاصة التبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدةو و دد أتصدلت هدذق 
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الطبيع  ومجتواأا التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية ومثل  الدراسة مل   ن ر س الما 

 صد القياوا الهامة لمبشدتم اععمدا  المسدروةو وأعدد الممارسدام المحاسدبية الحاليدة أشدين ر س 

المددا  الطبيعدد  والتبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة غيددر كاميددة لتقيدديي  داذ مبشددتم 

 .ياوا ر س الما  الطبيع اععما  ميما وتعلق أق

مما سبق وتيح  ن صماوة التبتل البيتلدتج  والمحامإلدة عليدا مدو التددهتر ومدو ردي سدرمة 

 داذ البإلي االوجتلتجيةو لي وعد  مرا  اختياروا  أل  صبح  مرا  صتميا و ليس مقط مو  جل التتامدق مدف 

ا  أسدبب تودادة اليدلتف الملقداة البإلي والتشروعام المبإلمة الستلر  البيئة ومتاردهاو ولجو  ويد

عل  عاأق مبشتم اععما  مو  بل  صحاب المسالحو وسدع  هدذق المبشدتم لتعلودل سدمعتها مد  

و ددد أدديو الباصددث مدد  اعجددلاذ السدداأقة  ن هبددا  العدوددد مددو . اعسددتاق ودعددي اسددتدامتها التبامسددية

حاسددبية عددو التبددتل المحركددام التددي أدددمف مبشددتم اععمددا  وحددت ضددرورة مدمددال المعلتمددام الم

البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارام أحيدث أعجدس هدذق المعلتمدام 

ايرار االوجاأية والسلبية المتبادلدة عوشدطة وممارسدام المبشدية علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام 

 الوجتلتجيةالبإلي 

البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مد  وور  الباصث  ن مدمال المعلتمام المتعلقة أالتبتل  

وترأددب عليددا توددادة ادرا  المبشددية أمخددافر ومددرم  وإلدداا معلتمددام المحاسددبة الداروددة 

و االمددر الددذي وددبعجس علدد  أحسدديو مؤةددرام الجسدداذة  أهددذق المعلتمدداماالعمددا  المرأبطددة 

ة السعالددة لسلسددلة مددو خددر  االسددتخداا الجددفذ للمددتارد المتاصددة و الداراال تسددادوة البيئيددة 

التترودو مدارة المخلسام الخطرة أسعالية و االسدتخداا الجدف للطا دة المتاصدةو  تودادة الحسدة 

الست يةو توادة معد  العائد عل  االستثمارو توادة  رأداح التشدليلو أحسديو التددمقام البقدودة 

امددة أحسددو مقدداويس ومؤةددرام رضددا العمددرذو رضددا المددتردووو م أجاوددب مددو العمليددامو 

عر ام جيدة مف مسئتل  البيئة ومبإلمام المجتمف المدو و توادة  ددرة المبشدية علد  جدذب 

الجدددتادر البشدددروة ذام المهدددارة العاليدددةو وضدددف  هدددداف التبميدددة المسدددتدامة ضدددمو الخطدددط 

 .المستقبلية للمبشية

بإلي مدمددال المعلتمددام المتعلقددة أددالتبتل البيتلددتج  وخدددمام الددوأسددسة عامددة ومجددو القددت  ان 

وسدداهي أشددجل كبيددر مدد  أحقيددق الجسدداذة االوجتلتجيددة مدد  وإلدداا معلتمددام المحاسددبة الداروددة 

أعلوددل االسددتدامة التبامسددية وتوددادة رضددا اصددحاب المسددالح ومددو رددي اال تسددادوة البيئيددة 

 :لمبشتم اععما  مو خر  ما ول 

لمخددافر التبإليميددة التتامددق مددف التشددروعام والسياسددام البيئيددة المسروضددةو ومددو رددي أجبددب ا  -

والمخافر التمتوليةو وأعإليي االستسادة مو السرم المتاصدةو خاصدة المتعلقدة أالحسدت  علد  

 .اعمتا  أشروف ميسرة وأجلسة مبخسية

التتجا وحت التحسيو المستمر لجتدة اعداذ البيئ  عو فرودق  يداا الدارة العليدا أتدتمير الددعي   -

مبة أيئيا  ووضف السياسدام واعهدداف الرتمدة للمحامإلدة الرتا للحست  عل  التجبتلتجيا اي

علدد  التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة لتجبددب المخددافر التشددليلية وأحسدديو 

 .االستسادة مو مرم اععما  المرأبطة أذل 
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 أحقيق الجسداذة البيئيدة عدو فرودق االسدتخداا الجدفذ للطا دة والمدتاردو أجاودب الدارة السعالدة  -

لمراصل سلسدلة القيمدة أالمبشديةو ومدو ردي صسدر العمليدام والممارسدام ذام التديرير المتبداد  

علد  التبدتل البيتلدتج  والدبإلي االوجتلتجيدةو اعمددر الدذ  ومجدو المبشدية مدو أحدودد التجدداليف 

 .واععباذ البيئية واعتبارها مجتن رئيس  ومستمر مو وعاذ أجاليف المبشية

والمبددامف التددي أتحقددق للمبشددية مددو وراذ  وشددطة المحامإلددة علدد  التبددتل  صسددر وأقيدديي الستائددد  -

 :البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية والت  أتمثل ميما ول 

تودددادة السدددرم التسدددتوقيةو وتودددادة كميدددة المبيعدددام وتيجدددة  خدددذ االعتبدددارام المتعلقدددة *  

أخطدديط  أالمحامإلددة علدد  التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  عمليددام

 .المبتجام وموتال مبتجام صدوقة للبيئة

أحسددديو أسدددعير المبتجدددامو معمليدددام الوتدددال أحتدددال ملددد  العدودددد مدددو خددددمام الدددبإلي *  

االوجتلتجية و ن أجاهل أجداليف هدذق الخددمام ودؤد  ملد  اصتدتاذ  رأداح هدذق المبتجدام 

هداو والمتتبدف عل  أجاليف غير محستأة أجعل هذق اعرأاح أإلهر أسترة  كثر مو صقيقت

للدراسام المتعلقة أمتليرام وعباصر التبتل البيتلتج  والبإلي االوجتلتجية ورصد  وها 

% 11مدهن  (Rife 2010)لو أجتن متاصة أشجل صر مدف مدرور الدلموو مطبقدا لدراسدة 

مو خددمام الدبإلي االوجتلتجيدة معرضدة للتددهتر وتيجدة االسدتخداا غيدر المسدتداا ومدو 

 .ار لتل  الخدمام لتشجيف استخدامها عل  وحت مستدااالمتت ف مو وضف  سع

أحسدديو سددمعة المبشددية مددو خددر  الدعاوددة المرامقددة لتببدد  المبشددية سياسددام وممارسددام *  

المحامإلددة علدد  التبددتل البيتلددتج  والددبإلي االوجتلتجيددةو اعمددر الددذ  وعددلت مددو سددمعة 

وعدامليو ومؤسسدام المبشية  ماا  صحاب المسالح   مو مستثمروو وعمدرذ ومدتردوو 

ماليددة أجاوددب الهيئددام والمبإلمددام الحجتميددة وغيددر الحجتميددةو اعمددر الددذ  وعددلت مددو 

ممجاويددام المبشددية علدد  جددذب الجددتادر البشددروة ذام الجسدداذة والمهددارة العاليددةو أجاوددب 

 .أعلول مرم جذب االستثمارام والحست  عل  اعمتا  الرتمة لرستمرار والبمت

روددة عددو  وشددطة وممارسددام المبشددية ميمددا وتعلددق أددالتبتل البيتلددتج  معددداد أقددارور دو*  

وخدمام الدبإلي االوجتلتجيدةو اعمدر الدذ  وعدلت مدو وظيسدة الر اأدة والمتاأعدةو ووعيدد 

 .وإلاا المساذلةو وولود مو معالية عمليام اأخاذ القرارام

 .ومتليرام الدراسة البمتذل البحثيم  ضتذ ما سبق وتضح الشجل التال  
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 :الدراسة االستوشافية -0

 :هدف الدراسة 0/1

التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي  عومام المحاسبة ت وضحت الدراسام البإلروة  همية معل

المعلتمام لدي أددركها  مهذقة م  مجا  التطبيق بدراالوجتلتجية  أاعتبارها مجا  صدوث وتسف أال

راسددة استجشدداف وا ددف مبشددتم اععمددا  ولددذا أسددتهدف الد وكثيددر مددو المبشددتم مدد  الت ددت الحددال 

المسددروة ميمددا وتعلددق أدديرر مدمددال المعلتمددام المحاسددبية عددو التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

االوجتلتجيدة مدد  عمليددام اأخدداذ القددرارام علدد  أعلوددل االسددتدامة التبامسددية لهددذق المبشددية ألددر  

 :خر  اختبار ما ول  و وذل  موالبإلريمحاولة التصت  مل  سبد أطبيق  ودعي الفار 

اختبددار مجمتعددة العتامددل الداخليدددة والخارجيددة التدد  أدددمف مبشدددتم اععمددا  وحددت مدمدددال  –  

المعلتمام المحاسبية المرأبطة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مد  عمليدام 

 .اأخاذ القرارام

تبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي اختبار مد  أيرير مدمال المعلتمام المحاسبية المرأبطة أال -ب

االوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ القددرارام علدد  توددادة مدرا  مبشددتم اععمددا  أمخددافر 

 .ة أهذق المعلتمامطومرم اععما  المرأب

اختبددار مددد  أدديرير مدرا  مبشددتم اععمددا  لمخددافر ومددرم اععمددا  المرأبطددة أددالتبتل  -جددـ

 .أعلول االستدامة التبامسية لهذق المبشتم عل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية 

 :فروض ومتغيرات الدراسة  0/0

م  ضتذ الهدف مو البحث ومد  وطداق الدراسدة التحليليدة لألدأيدام المرأبطدة أمتضدتعا و 

ومجو صياغة مجمتعدة مدو العر دام المبطقيدة أديو متليدرام الدراسدة كيسداس الةدتقاق مدرو  

 :البحث وذل  عل  البحت التال 

أتمثل العر ة اعول  أيو مجمتعة العتامل الداخليدة والخارجيدة التدي أددمف مبشدام اععمدا   –  

وإلداا  مد وحت مدمال المعلتمام المرأبطدة أدالتبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي اعوجتلتجيدة 

معلتمام المحاسبة الداروة أتصسها متليرام مستقلة وأيو مدمال ايرار الوجاأيدة والسدلبية 

أخدداذ القددرارام أاعتبارهددا متليددر وسدديط و ددد  اوممارسددام المبشددية مدد  عمليددام عوشددطة 

 :السر  التال م  صيلت هذق العر ة 

 :الفرض األول

التبددتل البيتلددتج   عددووتدديرر أتجددا مبشددتم اععمددا  وحددت مدمددال المعلتمددام المحاسددبية 

ة مددو المتليددرام وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  وإلدداا معلتمددام المحاسددبية الداروددة أمجمتعدد

 .الداخلية والخارجية

أعبددر العر ددة الثاويددة عددو العر ددة أدديو مددد  أدديرير مدمددال اعرددار الوجاأيددة والسددلبية عوشددطة  -ب

وممارسام المبشية عل  التبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي اعوجتلتجيدة مد  عمليدام اأخداذ 

افر ومددرم اععمدددا  القددرارام أتصددسها متليددر وسددديط علدد  توددادة مدرا  المبشدددية لمخدد
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المرأبطة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية أاعتبارها متليرام أاأعةو ووعجس 

 .السر  التال  هذق العر ة

 :الفرض الثانى

وؤد  مدمال ايرار الوجاأيدة والسدلبية عوشدطة وممارسدام المبشدية علد  التبدتل البيتلدتج  

اأخاذ القرارام مل  توادة مدرا  المبشية لمخافر ومرم  وخدمام البإلي االوجتلتجية م  عمليام

 .اععما  المرأبطة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية

أعجددس العر ددة الثالثددة العر ددة أدديو  رددر مدمددال المعلتمددام المحاسددبية عددو مخددافر ومددرم  -ل

عمليددام اأخدداذ اععمددا  المرأبطددة أددالتبتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  

لمبشددتم اععمددا   التبامسدديةالقددرارام أتصددسها متليددرام مسددتقلة وأدديو أعلوددل االسددتدامة 

أاعتبارها متليرام أاأعةو وم  مفدار  يداس االسدتدامة التبامسدية لمبشدتم اععمدا  أمقداويس 

الجسدداذة اال تسددادوة البيئيددة ومقدداويس رضددا  صددحاب المسددالح مهوددا ومجددو التعبيددر عددو هددذق 

 :ة أالسرضيو التالييوالعر 

 :الفرض الثالث

وؤد  توادة مدرا  مبشتم اععما  لمخافر ومرم اععمدا  المرأبطدة أدالتبتل البيتلدتج  

 .وخدمام البإلي االوجتلتجية مل  أحسيو الجساذة اال تسادوة البيئية

 :الفرض الرابع

ل البيتلدتج  وؤد  توادة مدرا  مبشتم اععما  لمخافر ومرم اععمدا  المرأبطدة أدالتبت

 .وخدمام البإلي االوجتلتجية مل  توادة رضا  صحاب المسالح

 

 :مجتمع وعينة الدراسة  0/3

ور  الدارة الماليددة   و مدددور  الحسدداأام والتجدداليف مدد  دوتمثددل مجتمددف الدراسددة مدد  مدد

واعسدمبت  موالبتروكيماووداالمبشتم السباعية التي أعمل م   طاعام السباعام االسدتخراجية 

أددؤرر وأتدديرر أشددجل كبيددر أمتليددرام وعباصددر  مبشددتمسددباعام اللذائيددة والدوائيددة أتضددعها وال

ي أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجيةو و د استخدا الباصث  سلتب المعاوبة العشتائية و

مبشية أعمل م  مبافق السادس مو ( 42)ار عيبة أحجمية مو أل  القطاعام السباعية أتا ف ياخت

 ةالعيبدة علد  الحدد اعدود  للمسدردام الرتمد صجديأر وصلتانو صيث اعتمد الباصث م  أحدودد  كتت

والذ  سيتي االعتماد عليا للتتصل مل  ومدتذل المعدادالم الهيجليدة  Smart PLSلتشليل أروام  

Structure Equation Modeling اوضدح  صيدث (Hair, et al., 2014)   ن الحدد اعدود 

عدد السرو   و العر ام أيو المتليرام المستقلة  ضتذ وتحدد م  Smart PLSلتشليل أروام  

مسددردة كحددد  دودد  ( 41)ومدد  ضددتذ ذلدد  مددهن الباصددث وحتددال ملدد  . والتاأعددة ميددروأا  مدد  عشددرة

 .الختبار ومتذل العر ام أيو متليرام الدراسة
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 :أسلوب تجميع البيانات  0/4

تجمدف البياودام الرتمدة الختبدار لتقساذ كديداة اعتمد الباصث أشجل  ساس  عل   سلتب االس

ولعددل السددبب وراذ االعتمدداد علدد  هددذا اعسددلتب  وددا وعددد مددو  والسددرو  وأحقيددق هدددف الدراسددة

اعساليب المرئمة لجمف البياوام أالبسبة للدراسام التي وتسي متضتعها أالحدارة وودرة التطبيدقو 

أقيديي الدراسدام السداأقة ومدا  سدسر عبدا أحليدل  د أي معداد وأسميي  ائمة االستقساذ مد  ضدتذ و

المرأبطة أمتضتل البحثو وأي صياغة  سئلة  ائمة االستقساذ أاستخداا مقياس ليجرم الخماس  

درل ميا وقاف الترجيح مو خمس وقاف مل  وقطة واصدة صسب درجة أديرير المتليدر والتد  توالذ  أ

و هدذا و دد اعتمدد (وقطدة واصددة)ل  الفرق مل  غير مؤرر ع( خمس وقاف)أتراوح مو مؤرر جدا  

سرعة الحسدت  علد  ليمان الباصث عل   سلتب التتتوف الشخس  أجاوب التتتوف االلجتروو  

 .الجاأام خر  مترة تمبية مباسبة

 قياإ المتغيرات 0/5

أي  ياس مجمتعة العتامدل والمحركدام التدي أددمف مبشدتم اععمدا  وحدت مدمدال المعلتمدام  –  

سددبية المتعلقددة أددالتبتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ المحا

ما  ضاما الباصث مو متليرام  بالقرارام م  ضتذ ما  سسرم عبا الدراسام الساأقة أجاو

وعتامددل الستجشدداف مددد  أيريرهددا مدد  أيئددة اععمددا  المسددروةو ووإلددرا  عن معإلددي هددذق 

مقد أي  ياسها مو خدر  مجمتعدة  Latent variableمبة المتليرام أعد مو المتليرام الجا

مو المؤةرام التي أعبر عبهاو صيث أي  ياس ضدلتف  صدحاب المسدالح مدو خدر  أحدودد 

ضدلتف المسداهميو والمسددتثمروو وضدلتف العمدرذ والمددتردوو والعدامليو أجاودب ضددلتف 

 ة وضلتف الجهدام مسئتل  البيئة والجهام الحجتمية ومبإلمام المجتمف المدو  ذام العر

وأدي  يداس مدد  أدتامر الخبدرام الرتمدة مدو خدر  أحدودد مدد  أدتامر الخبدرام  والتمتولية

واعتمدد الباصدث  د   يداس دعدي وأيويدد الدارة العليدا علد   والمحاسبية والبيئيدة واال تسدادوة

مددددد  مدرا  الدارة عهميددددة المعلتمددددام المتعلقددددة أددددالتبتل البيتلددددتج  وخدددددمام الددددبإلي 

ومد  أتميرها للتمتودل الدرتا أجاودب السدماح للعدامليو أالمشداركة مد  اأخداذ  ووجتلتجيةاال

ولقيداس مدد   .القرارام وأقدوي الدعي المعرم  لجامة المستتوام مو خر  البرام  التدروبية

سع  المبشدية للحسدت  علد  ميدلة أبامسدية أدي اسدتخداا مقداويس أمييدل المبتجدامو ومحاكداة 

وي سدمام دالتي أعمل م  وسس السدباعةو ومقداويس أخسديا التجداليف وأقد م اعخر تالمبش

و ضديست ملد  . ئدةوخسائص جدود م  المبت  أالضامة مل  أقدوي مبتجام جدودة صدوقة للبي

سع  المبشية مل  أحسيو سمعتها أمجمتعة العتامل والمحركام الساأقة المتليرام المتعلقة 

شركام أالضامة مل  مدرال المبشية مد  البترصدام م  اعستاق ومد   تة هيجل صتكمة ال

 .اعجببية

أها علدد  التبددتل البيتلددتج  اة عرددار  وشددطتها وممارسددمبشدديأالبسددبة لمتليددر مددد  مدمددال ال( ب)

وخدمام البإلي االوجتلتجيدة مد  عمليدام مأخداذ القدرارام أدي معطداذ القيمدة واصدد مذا كاودت 

وخدددمام الددبإلي  اأها عددو التبددتل البيتلددتج وممارسدد الشددركة أقددتا أهدمددال  رددار  وشددطتها

. اعوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارامو ومعطاذ صسر أالبسبة للمبشتم التي ال أقتا أذل 
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مقدد أدي أحدودد ردرث مؤةدرام مدو وا دف  Smart plsوللتتامق مف متطلبام أشليل أرودام  

 يدددةاالوجتلتج مخدددافر ومدددرم اععمدددا  المرأبطدددة أدددالتبتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي

ام معبرة عو مد  مدرا  المبشية لآلردار الوجاأيدة والسدلبية عوشدطتها علد  التبدتل ةركمؤ

البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي االوجتلتجيدددة أتعلدددق هدددذق المؤةدددرام أمدددد  وجدددتد سياسدددام 

ومدارة المخلسام الخطرة الباأجة عو عمليدام التشدليل وومجراذام لتجبب مخافر التقاض  

 .ارام للمبشيةثماالست وجذب ملود مو

ة لمخددافر ومددرم اععمددا  المرأبطددة أددالتبتل البيتلددتج  مبشدديأددي  يدداس مددد  مدرا  ال -جددـ

 :وخدمام البإلي االوجتلتجية عل  البحت التال 

 ياس المخافر والسرم التبإليمية مو خر  مد  وجتد سياسام ومجراذام لعدا مخالسة   -

لبيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددةو أجبددب القددتاويو واللددتائح المرأبطددة أددالتبتل ا

مخدافر التقاضدد و أطددتور العر دام مددف مسددئتل  البيئدة ومبإلمددام المجتمددف المدددو  ذام 

 .ستسادة مو مبادرام وصتامل استعادة التبتل البيتلتج لالعر ةو ا

 يدداس المخددافر والسددرم التشددليلية مددو خددر  مددد  وجددتد سياسددام ومجددراذام لتجبددب   -

التي أتسف أالبددرة البسدبيةو أحسديو  لسلة التترودو المحامإلة عل  المتاد الخااس مخافر

جددتدة المددتاد الخدداا مددو خددر  الليددام المحامإلددة علدد  التبددتل البيتلددتج و مدارة المخلسددام 

الخطددرة الباأجددة عددو عمليددام التشددليلو توددادة الوتاجيددةو توددادة وعدد  العددامليو أجهددتد 

 .تل البيتلتج المبشية وحت المحامإلة عل  التب

 ياس المخافر والسرم التمتولية مدو خدر  مدد  وجدتد سياسدام ومجدراذام للمحامإلدة   -

علد  التبدتل البيتلدتج  ألدر  أسدهيل التعامدل مدف المؤسسدام الماليدة والحسدت  علدد  

اعمتا  أشروف ميسرةو االستسادة مو صدتامل المؤسسدام الماليدة للحسدت  علد  التمتودل 

 .ارام للمبشيةثمملود مو االستأتجلسة مبخسيةو جذب 

 يدداس مخددافر ومددرم السددمعة مددو خددر  مددد  وجددتد سياسددام ومجددراذام للتعامددل مددف   -

المخافر التي أتاجهها المبشيةو أعروف  صحاب المسالح أجهتد المبشية أجداق المحامإلدة 

عل  التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي اعوجتلتجيةو توادة مستتوام المساح االختيار  

 .عو جهتد الشركة أجاق المحامإلة عل  التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية

أالبسددبة لتعلوددل االسددتدامة التبامسددية كمتليددر أدداأف أددي  ياسددها أمقياسدد  الجسدداذة اال تسددادوة  –د 

و دد أدي  يداس الجسداذة اال تسدادوة البيئيدة مدو خدر  أحدودد . البيئيةو رضا  صحاب المسالح

لحسددة السددت يةو توددادة معددد  العائددد علدد  االسددتثمارو توددادة  رأدداح التشددليلو مددد  توددادة ا

أحسيو التدمقام البقدودة مدو العمليدامو االسدتخداا الجدف للطا دة المتاصدةو االسدتخداا الجدفذ 

كمددا أددي مقيدداس . للمددتاردو الدارة السعالددة لسلسددلة التترودددو مدارة المخلسددام الخطددرة أسعاليددة

خدر  مدد  أحسدو مقداويس ومؤةدرام رضدا العمدرذو رضدا  رضا  صدحاب المسدالح مدو

المتردووو م امة عر ام جيددة مدف مسدئتل  البيئدة ومبإلمدام المجتمدف المددو و تودادة  ددرة 
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المبشية عل  جذب الجتادر البشروة ذام المهارة العاليةو جذب االستثمارام والحست  عل  

 .لمستقبلية للمبشيةالتمتولو وضف  هداف التبمية المستدامة ضمو الخطط ا

 :أساليب تحليل البيانات واختبار الفروض 0/6

سدسة  ساسدية ألتحقيق  هداف الدراسة االستجشدامية واختبدار مدرو  البحدث اعتمدد الباصدث 

والدذ   Structure Equation Modeling (SEM)المعدادالم الهيجليدة  ومدتذلعل  استخداا 

تليرامو ووعتمد علد  أحليدل االرأبافدام والتباوبدام وعد  صد  ساليب التحليل الصسائ  متعدد الم

 تيحو صيث وSmart plsأي استخداا هذا البمتذل مو خر  أروام   د و والمشتركة أيو المتليرام

مدو  سدلتب رام المتعددة أسدهتلة ود دة  كثدر ادوحهذا البروام  ممجاوية القياا أتحليل سلسلة مو ال

 يداس أديرير مجمتعدة مدو المتليدرام المسدتقلة علد  المتليدر  أحليل االوحددار المتعدددو كمدا ومجبدا

 (Confirmatory Model)التاأف م  وسس الت تو ووساهي مد  أبداذ كدل مدو البمدتذل التتكيدد  

والذ  مو خرلا وتي أحدود مجمتعة المؤةرام المعبتودة مد  البمدتذل البحثد  المقتدرح والبمدتذل 

ذ  ودتي مدو خرلدا  يداس العر دام المباةدرة وغيدر و والد(Structure Model)الهيجلد  البهدائ  

و قبدت المباةرة أيو المتليرام وأالتال  اختبار مرو  البحث والتتصدل ملد  البمدتذل البهدائ  الم

مجبا مجراذ التحليل عل  البياوام التي ال أتبف التتتوف الطبيع و ووا أي Smart plsووتميل أروام  

جتماعيةو كما  وا وجتن  كثر د ة مف العيبام صدليرة الحجدي وهت ما ورئي فبيعة أحتث العلتا اال

 (Hair et al., 2014)وسبيا  

 :ترميز البيانات 0/7

أي أسرودو البياودام وأرميلهدا ومقدا  للمقداويس والمؤةدرام المسدتخدمة للتعبيدر عدو متليدرام 

لتشددليلها مددو وذلدد  اسددتعدادا   (SPSS)ملدد  الحاسددب ايلدد  أاسددتخداا أروددام   ومدخالهدداالدراسددةو 

 Structureأهددددف التتصدددل ملددد  ومدددتذل المعدددادالم الهيجليدددة  Smart plsخدددر  أرودددام  

Equation Modeling  واختبددددار مددددرو  البحددددثو ووتضددددح الجدددددو  التددددال  مجمتعددددة

ختسددارام االسددتداللية المعبددرة عددو المتليددرام والمؤةددرام المسددتخدمة مدد  البمددتذل البحثدد  اال

 .المقترح
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 (0/1)جدول 

 ختصارات االستداللية لمتغيرات الدراسة ومؤشرات قياسهااال

 مؤشرات القياإ االختصار المتغير

 SP SP1 : SP7 ضلتف  صحاب المسالح

 Ex Ex1 : Ex3 مد  أتامر الخبرام الرتمة

 SM SM1 : SM4 دعي وأيويد الدارة العليا

 CA CA1 : CA5 السع  للحست  عل  ميلة أبامسية

 GS GS الشركام تة هيجل صتكمة 

 Fx Fx البترصام اعجببية المبشية م مدرال 

اعرار الوجاأيدة والسدلبية عوشدطة وممارسدام المبشدية علد  

 التبتل البيتلتج  و داذ البإلي اعوجتلتجية

BD BD1 : BD3 

 ORO ORO1 : ORO4 المخافر والسرم التبإليمية

 PRO PRO1 : PRO6 المخافر والسرم التشليلية

 FRO FRO1 : FRO3 ر والسرم التمتوليةالمخاف

 RRO RRO1 : RRO3 مخافر ومرم السمعة

 EE EE1 : EE4 الجساذة اال تسادوة

 VE VE1 : VE4 الجساذة البيئية

 SS SS1 : SS6 رضاذ  صحاب المسالح

هذا و د أي أرأيب مؤةرام القيداس المعبدرة عدو كدل متليدر ومقدا  للترأيدب الدتارد مد   ائمدة 

مؤةدرام  ياسدا  رأبدتو (SP)متليدر ضدلتف  صدحاب المسدالح : ذ معل  سدبيل المثدا االستقسا

ل،ةددارة ملدد  ضددلتف المسدداهميو  SP1صسددب مددا ورد مدد   ائمددة االستقسدداذ صيددث أددي اسددتخداا 

 SP5ضددلتف العددامليوو  SP4ضددلتف المددتردووو  SP3ضددلتف العمددرذو  SP2والمسددتثمرووو 

ضدلتف الجهدام التمتوليدة  SP7مجتمف المدو و ضلتف مبإلمام ال SP6ضلتف مسئتل  البيئةو 

 .وهجذا لجميف مؤةرام  ياس كل متلير

 نتائج التحليل االحصائى واختبار الفروض 0/8

 التحليل الوصفى لمؤشرات قياإ المتغيرات  0/8/1

أعا  ساليب الصساذ التصس  المتمثلة م  التسدط الحسداأ  ( 2/2)وتضح الجدو  التال  

(Mean) عدة المركلودة واالوحدراف المعيدار  كمقياس للبل(Standard Deviation)  كمقيداس

ة مدد   يدداس مدخلمعرمددة درجددة متامقددة مسددردام عيبددة الدراسددة علدد  المؤةددرام المسددت تتللتشدد

اسدتخداا مقياسد  االلتدتاذ أبار مد  اأبال البياوام للتتتوف الطبيع و وذلد  تالمتليرامو أجاوب اخ

(Skewness)  والتسرفح(Kurtosis). 
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 التحليل الوصفى لمؤشرات قياإ المتغيرات  (0/0)جدول 
variable Mean Standard Deviation Excess Kurtosis Skewness 

SP1 4.524 0.587 -0.238 -0.828 

SP2 3.929 1.055 0.104 -0.861 

SP3 3.833 1.233 0.391 -1.093 

SP4 3.524 1.029 -0.544 -0.134 

SP5 3.857 0.915 0.427 -0.478 

SP6 3.69 0.831 -0.495 -0.123 

SP7 4.524 0.698 0.062 -1.176 

EX1 4.429 0.849 2.544 -1.704 

EX2 4.048 0.785 0.464 -0.699 

EX3 4.31 0.913 0.742 -1.259 

SM1 4.238 0.868 2.963 -1.405 

SM2 4.524 0.587 -0.238 -0.828 

SM3 3.714 1.053 0.48 -0.912 

SM4 3.833 0.898 -0.742 -0.27 

CA1 4.19 1.118 1.762 -1.561 

CA2 4.238 0.781 0.044 -0.771 

CA3 4.357 0.75 0.868 -1.067 

CA4 4 1.047 1.568 -1.293 

CA5 3.619 1.253 -0.058 -0.884 

GS 4.19 1.029 0.923 -1.217 

FX 3.333 1.458 -1.279 -0.326 

BD1 4.429 0.66 -0.458 -0.758 

BD2 4.071 1.142 1.608 -1.438 

BD3 4.333 0.678 -0.721 -0.545 

ORO1 4.429 0.821 5.886 -2.041 

ORO2 4.429 0.66 -0.458 -0.758 

ORO3 4.024 0.771 -0.375 -0.365 

ORO4 4.071 0.768 -1.308 -0.127 

PRO1 4.5 0.664 -0.095 -1.014 

PRO2 4.286 1.181 2.493 -1.848 

PRO3 4.048 1.154 1.512 -1.447 

PRO4 4.071 1.142 1.608 -1.438 

PrO5 4.071 0.799 3.768 -1.298 

PRO6 4.024 0.913 1.009 -0.829 

FRO1 4.286 0.665 -0.725 -0.411 

FRO2 4.143 0.675 -0.776 -0.187 

FRO3 4.333 0.678 -0.721 -0.545 

RRO1 4.214 0.674 -0.779 -0.297 

RRO2 4.071 0.768 ,-1.308 -0.127 

RRO3 3.738 0.953 0.166 -0.465 

EE1 4.286 0.933 2.563 -1.53 

EE2 4.5 0.588 -0.383 -0.731 

EE3 4.524 0.587 -0.238 -0.828 

EE4 4.31 0.636 -0.627 -0.385 

VE1 4.238 0.648 -0.653 -0.287 

VE2 4.214 0.741 0.428 -0.743 

VE3 3.667 0.777 -0.439 0.047 

VE4 4.048 1.09 1.146 -1.242 

SS1 4.238 1.25 2.04 -1.764 

SS2 4.286 0.7 -0.855 -0.476 

SS3 4.167 0.871 3.219 -1.464 

SS4 4.381 0.653 -0.588 -0.602 

SS5 4.286 0.7 -0.855 -0.476 

SS6 4.405 0.62 -0.547 -0.557 
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جاأدام مسدردام عيبدة الدراسدة  ددد  ن التسدط الحسداأ  ل( 2/2)وتيدح مدو الجددو  السداأق 

أالبسبة لجميف المؤةرام المستخدمة م   ياس المتليرامو مما ودد  ( 3)أجاوتم وقطة المبتسف 

علد    ن هبدا  اأجاهددا  عامدا  وحدت المتامقددة علد  هدذق المؤةددرام كمدا وتيدح مددو الجددو  السدداأق 

ط الحسداأ و كمدا أتقدارب  ديي م مسردام العيبة وعدا أشتتهاو صيث أتقارب  ديي التسداأجاا وساجأ

و مسددردام عيبددة الدراسددة صددت  أددياالوحرامددام المعياروددةو ممددا وشددير ملدد  محدودوددة االخترمددام 

 .المؤةرام المستخدمة م   ياس المتليرام

وورصد  وا أالبسبة للعتامل المؤررة م   رار أتجا مبشتم اععما  وحدت مدمدال المعلتمدام 

جتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ القددرارام سددجلت وخدددمام الددبإلي االالمتعلقددة أددالتبتل البيتلددتج  و

 (SM2)ضلتف الجهدام التمتوليدةو  (SP7)ضلتف المساهميو والمستثمرووو  (SP1)مؤةرام 

أداوحراف معيدار  ( 4.924)أتمير التمتول الرتا مو  بل الدارة العليدا  علد  وسدط صسداأ  ألدو 

مدد  صدديو ألددو  دودد  وسددط  (SP7)ؤةددر لم( 1.192)و (SM2)و SP1لمؤةددر  ( 1.927)ألددو 

المبشية م  البترصام  لالمتعلق أهدرا (Fx)وذل  أالبسبة لمؤةر ( 3.333)صساأ  لهذق العتامل 

 (.2.492)اعجببية وألو الوحراف المعيار  لهذا المؤةر 

وأالبسددبة الوعجددداس ايردددار الوجاأيدددة والسدددلبية عوشددطة وممارسدددام المبشدددية علددد  التبدددتل 

وخدمام البإلي االوجتلتجية علد  مدرا  المبشدية لمخدافر ومدرم اععمدا  المرأبطدة   البيتلتج 

ام الجسيلة أتجبب مخافر سلسدلة ذاجرالمتعلق أتضف السياسام وال (PRO1)أذل  سجل مؤةر 

أدددر ذلددد  مؤةدددر  ( 1.114)أددداوحراف معيدددار  ألدددو ( 4.9)التترودددد  علددد  وسدددط صسددداأ  ألدددو 

(PRO1) و(PRO2)و (1.222)لجددل مبهمدا وأداوحراف معيددار  ( 4.429)لدو و أتسدط صسداأ  أ

والمتعلددق ألوددادة مسددتتوام  (RRO3)لجددل مبهمددا علدد  التددتال و مدد  صدديو سددجل مؤةددر ( 1.11)

ار  عدو جهدتد الشدركة أجداق المحامإلدة علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي يداالخت المساح

 .(1.993)ر  وأاوحراف معيا( 3.732) دو  وسط صساأ  ألو  االوجتلتجية

وميمددا وتعلددق أمددد  اوعجدداس مدرا  المبشددية لمخددافر ومددرم اععمددا  المرأبطددة أددالتبتل 

البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية علد  أعلودل االسدتدامة التبامسدية للمبشدية والتد  أدي  ياسدها 

 (SS)وكذل  رضا  صحاب المسالح  (VE)والجساذة البيئية  (EE)أمتليرام الجساذة اال تسادوة 

والمعبددر عددو توددادة  رأدداح التشددليل سددجل  علدد  وسددط صسدداأ  ألددو  (EE3)ورصددد  ن مؤةددر 

والمتعلددق أتضددف  هددداف التبميددة  (SS6)رددي مؤةددر ( 1.927)أدداوحراف معيددار  ألددو ( 4.924)

وأداوحراف معيدار  ألدو ( 4.419)المستدامة ضمو خطط المبشية صيدث سدجل وسدط صسداأ  ألدو 

والمتعلددق أددالدارة  (VE3)أالبسددبة لمؤةددر ( 3.117)ط صسدداأ    وسدددوددمدد  صدديو ألددو  ( 1.12)

 .البيئية السعالة لمراصل سلسلة القيمة

والمعبددرة عددو مددد   Kurtosisوالتسددرفح  Skewnessكمددا ورصددد  ن معددامرم االلتددتاذ 

ائيا  ـط الحساأ  جاذم م  وطاق الحددود المقبتلدة اصسدـت  التسـة صـاأام مسردام العيبـأمارل مج

و اعمددر الددذ  وعبدد  عدددا أدديرير االوحددراف عددو التتتوددف (2929محمددد  أددت وتسددف . د( )3+ و3-)

 .الطبيع  عل  وتائ  التحليل الصسائ 
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 التحليل االستنتاجى لنموذج المعادالت الهيولية  0/8/0

وقتا هذا التحليل عل  مرصلتيو  ساسيتيوو وتي م  المرصلة اعول  أباذ ومتذل القياس والقياا 

و ومدد  المرصلددة  Confirmatory Factor Analysis (CFA)حليددل العددامل  التتكيددد  أالت

 .الثاوية وتي اختبار السرو  م  البمتذل الهيجل 

وأتيمو المرصلة اعول  مجمتعة مو الخطتام المتتاأعة أبد  أتحدود المتليرام ومؤةرام 

لمتليددرام وأبدداذ المسددارام رددي أحدوددد ورسددي العر ددام أدديو ا و ياسددها ومسددتتوام و وددتال القيدداس

المعياروة للبمتذل البإلر و ول  ذل  أقيديي البمدتذل البإلدر  ومقدا  للسدرصية والثبدام لجدل متليدر 

عل  صدة وأحسيو البمتذل البإلر  مذا لدلا اعمدرو و خيدرا  التصدت  ملد  البمدتذل الهيجلد  الدذ  

 (Hair et al., 2014)سيتي اختبارق م  المرصلة الثاوية 

 اء النموذج القياسىبن( أ )

المسارام المعياروة للبمتذل البإلدر  متيدمبا  جميدف متليدرام ( 2/2)وتضح الشجل التال  

 .الدراسة ومؤةرام  ياسها ومستتوام و وتال القياس
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وجددتد متليددر أدداأف  و  وهددت مدمددال ايرددار الوجاأيددة والسددلبية عوشددطة ( 2/2)وتيددح مددو الشددجل 

الوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ الددبإلي بددتل والبيتلددتج  وخدددمام وممارسددام المبشددية علدد  الت

وعدد ست متليرام مسدتقلة متمثلدة مد  مجمتعدة العتامدل التدي ا تدرح الباصدث  و(BD)القرارام 

و SMو CAو GSو Fx) وها مؤررة وإلروا  م   رار أتجا المبشية وحت القياا أعملية الدمال وه  

EX وSP.) 

 (ORO)م أاأعدددة أتمثددل مدد  المخددافر والسددرم التبإليميدددة كمددا  ن هبددا   رأعددة متليددرا

ومخافر ومدرم  (FRO)و والمخافر والسرم التمتولية (PRO)والمخافر والسرم التشليلية 

ترح الباصث  وها أتيرر وإلرودا  أهدمدال ايردار الوجاأيدة والسدلبية عوشدطة  والت  ا (RRO)السمعة 

مام الددبإلي الوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ وممارسددام المبشددية علدد  التبددتل البيتلددتج  وخددد

و كمددا  ن هددذق المتليددرام اعرأعددة أعتبدددر متليددرام مسددتقلة أددؤرر مدد  أعلودددل (BD)القددرارام 

و الجسداذة (EE)االستدامة التبامسية لمبشدتم اععمدا  مدو خدر  أيريرهدا علد  الجسداذة اال تسدادوة 

رام أاأعددة مدد  البمددتذل البإلددر  أاعتبارهددا متليدد (SS)ورضددا  صددحاب المسددالح  (VE)البيئيددة 

 .المقترح

 تقييم النموذج( ب)

وتي م  هذق الخطتة أقييي صرصية وربدام جميدف المؤةدرام المسدتخدمة مد   يداس متليدرام 

و وذلدددد  مددددو خددددر  أقيدددديي السددددرصية التقارأيددددة ةالبمددددتذل البإلددددر  المقتددددرح كددددل علدددد  صددددد

(Convergent Validity) و وأقييي السرصية التمييلوة(Discriminant Validity)  ري أقييي

 .(Reliability)االعتمادوة 

 Convergent Validityتقييم الصالحية التقاربية : أوالا 

ف المتلير الجامو أمؤةرام  ياسداو والتد  وسدتد  عليهدا رأباوتي م  هذا التقييي اختبار مد  ا

 Average variance extractedمو خدر  االعتمداد علد  وتدائ  متتسدط التبداوو المسدتخلص 

(AVE) لجل مؤةر  و متلير عل  صدقو ووتي صذف أبتد القيداس ( 1.9)و والذ  وجب  ال وقل عو

. أعد كل مرة ودتي الحدذف ميهدا اومعادة أشليل البمتذل لتحسيب( 1.4)التي وقل معامل أحمليها عو 

(Hair et al., 2014) 

  المتليرام الخاصة أهدا الذ  وتضح معامرم أحميل المؤةرام عل( 2/2)وأسحص ةجل 

(AVE)   وهدت مدا وتطلدب ( 1.9)المتليدرام لهدا معدامرم أحميدل   دل مدو أعا وتيح  ن هبا

ضددرورة أحسدديو البمددتذل البإلددر و ولهددذا مقددد  دداا الباصددث أحددذف المؤةددرام التددي وقددل معامددل 

ذ عمليدة و دد أدي مجدرا وري معادة أشليل البمتذل أعدد كدل مدرة ودتي الحدذف ميهدا( 1.4)أحميلها عو 

عمليدة أشدليل متتاأعدة و دد اسدسر ذلد  عدو صدذف المؤةدرام ايأيدة علد  ( 23)الحذف مو خر  

 :التتال 
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Run(1)  أددي صددذف المؤةددر(SP6) وRun(2)  أددي صددذف المؤةددر(SP7) وRun(3)  أددي

أدددي صدددذف المؤةدددر  Run(5)و (SP5)أدددي صدددذف المؤةدددر  Run(4)و (SP1)صدددذف المؤةدددر 

(SM2) وRun(6) أي صذف المؤةر (SM3) وRun(7)  أي صذف المؤةر(SS2) وRun(8)  أي

رددي صددذف المؤةددر  Run(10)و (ORO4)أددي صددذف المؤةددر  Run(9)و (SS3)صددذف المؤةددر 

(PRO6) وRun(11)  أددي صددذف المؤةددر(PRO5) وRun(12)  أددي صددذف المؤةددر(FRO1) و

Run(13)  ري صذف المؤةر(CA2). 

  وتيح ميا  ن جميف معامرم أحميدل البمتذل البإلر  المعد  والذ( 2/2)ضح الشجل توو

د  ودو اعمر الدذ  (1.9)أقترب مو  و ألود عو  (AVE)المؤةرام عل  المتليرام الخاصة أها 

مددو %( 91)لوددد عددو أعلدد   ن جميددف مؤةددرام القيدداس المسددتخدمة أسسددر وسددبة أقتددرب مددو  و 

 .المتليرام المراد  ياسها
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 :Discriminant validityتقييم الصالحية التمييزكية : ثانياا 

 و والت  أتضحFornell Larcker Criterionوتي أقييي هذق السرصية أاستخداا مسستمة 

صرصية أباوو المتلير وجدب  ن أجدتن  كبدر مدو مرأدف االرأبافدام الخاصدة لهدذا المتليدر مدف   ن

ودتي و ووعدر  الجددو  التدال  هدذق المسدستمة والتد  (Hair et al., 2014)المتليدرام اعخدر  

التيكد مو خرلها مدو صدرصية التمداول أديو المتليدرامو صيدث أتضدح القديي علد  القطدر الرئيسد  

وأعبدر أدا    ديي المسدستمة عدو  (AVE)للمسستمة الجذر الترأيع  لمتتسط التبداوو المسدتخلص 

 .معامرم االرأباف أيو المتليرام

 



-42- 

 (0/3)جدول 

 لصالحية التمييزكية للنموذج المعدللتأكيد ا Fornell – larcker criterionمصفوفة 

Discriminant Validity  

Fornell-  

Larcker  

Criterion 
 

variable BD  CA  EE  EX  FRO  FX  GS  ORO  PRO  RRO  SM  SP  SS  VE  

BD  0.757               

CA  0.451  0.779              

EE  0.318  0.541  0.748             

EX  0.296  -0.120  0.049  0.759            

FRO  0.006  0.257  0.463  -0.001  0.777           

FX  0.008  0.359  0.192  0.123  0.068  1.000          

GS  0.072  0.230  0.265  0164  0.138  0.148  1.000         

ORO  0.812  0.432  0.383  0.189  0.010  0.174  0.135  0.709        

PRO  0.747  0.465  0.373  0.429  0.065  0.126  0.181  0.579  0.745       

RRO  0.233  0.235  0.055  0.017  0.218  -0.111  -0.189  0.207  0.129  0.709      

SM  0.415  0.253  0.315  0.464  0.236  0.353  0.285  0.434  0.579  0.236  0.754     

SP  0.562  0.667  0.493  0.222  0.320  0.306  0.160  0.501  0.613  0.201  0.532  0.716    

SS  0.218  0.724  0.679  -0.157  0.364  0.321  0.178  0.288  0.292  0.029  0.298  0.555  0.715   

VE  0.208  -0.147  -0.181  0.360  -0.275  0.100  -0.031  0.105  0.263  -0.305  0.050  -0.033  -0.061  0.713  
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أعددد اأمدداا السددرصية التمييلوددة وددتي االوتقددا  ملدد  الخطددتة اعخيددرة مددو اختبددارام صددرصية 

سددتد  عليهددا مددو خددر  معامددل وو والتدد  Reliabilityالبمددتذل البإلددر  وهدد  أقيدديي االعتمادوددة 

ؤةددر الثبددام الجددتهر  مدد  هددذا والددذ  وعددد م Compisite Reliabilityاالعتمادوددة المركددب 

ووعدر  الجددو  التدال   (Hair et al. 2014) (0.6)ولودد هدذا العامدل عدو  ناالختبار ووجب  

 (0.5)قدل عدو أوالت  وجب  ال  (AVE)معامرم أحميل المتليرام م  البمتذل البإلر  المعد  

 .0.6))قل عو وكما وعر  معامل االعتمادوة المركب للمتليرام والت  وجب  ال 

 (0/4)جدول 

 ادكية المركب للنموذج النظرى المعدلماالعت ومعامل (AVE)معامالت تحميل المتغيرات 

 معامل االعتمادكية المركب AVEالصالحية التقاربية  المتغير

SP 

EX 

SM 

CA 

GS 

FX 

BD 

ORO 

PRO 

FRO 

RRO 

EE 

VE 

SS 

0.512 

0.576 

0.569 

0.607 

1.000 

1.000 

0.573 

0.502 

0.554 

0.604 

0.503 

0.559 

0.508 

0.511 

0.755 

0.791 

0.709 

0.848 

1.000 

1.000 

0.728 

0.716 

0.826 

0.753 

0.694 

0.835 

0.776 

0.788 

R)كما أبيو مخرجام البمتذل البإلر  المعد   ن معامرم التحدود 
2
للمتليرام التاأعة  د  (

لتليددر مدد  المتليددرام و اعمددر الددذ  وعبدد   ن ا1.921 (BD)أالبسددبة للمتليددر التدداأف اعو   أللددت

التي أمثل مجمتعة العتامل التدي أددمف مبشدتم   SP, CA, SM, EX, FX, GSالست المستقلة 

اععما  وحت مدمال ايرار الوجاأية والسلبية لممارسداأها علد  التبدتل البيتلتجيدة وخددمام الدبإلي 

كمدا وتيدح . التداأف مو التلير مد  المتليدر%( 92)االوجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارام أسسر 

السلبية عوشطة وممارسدام المبشدية علد  التبدتل البيتلدتج  وخددمام و ن مدمال ايرار الوجاأية 

مددو التليدرام مدد  المخددافر %( 11)أتصدسها متليددرام مسددتقلة أسسدر  (BD)الدبإلي االوجتلتجيددة 

و (PRO)مو التليدرام مد  المخدافر والسدرم التشدليلية %( 91)و (ORO)والسرم التبإليمية 

مددو التليددرام مدد  المخددافر %( 3)و (RRO)مددو التليددرام مدد  مخددافر ومددرم السددمعة %( 1)

 ن  وتبديوكمدا . أتضعهي متليرام أاأعة م  البمتذل البإلر  المقتدرح (FRO)والسرم التمتولية 
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تودادة مدرا  مبشددتم اععمددا  أالمخددافر والسددرم المرأبطدة أددالتبتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

أقروبددا  مددو مؤةددرام الجسدداذة اال تسددادوة %( 39)أتصددسها متليددرام مسددتقلة أسسددر االوجتلتجيددة 

(EE) أقروبا  مو التليرام م  مؤةرام الجسداذة البيئيدة %( 21)و أسسر(VF) (1.21 ) ويدا  مدو 

 :التال ( 2/9)وهذا ما وعرضا جدو   (SS)التليرام م  رضا  صحاب المسالح 

 (0/5)جدول 

R)معامالت التحدكيد 
2
 متغيرات التابعةلل (

Variable BD ORO PRO RRO FRO EE VF SS 

R
2
 0.510 0.601 0.563 0.059 0.025 0.386 0.255 0.258 

مدد  ضددتذ مددا سددبق ومجددو القددت   ن البمددتذل البإلددر  المعددد  وعتبددر ذو صددرصية وومجددو 

 .ار السرو  المرأبطة أبمتذل البحث المقترحباالعتماد عليا م  اخت

 ولى واختبار الفروضالنموذج الهي -جـ

وتي م  هذق الخطتة أشليل ومدتذل القيداس للتتصدل ملد  ومدتذل المعدادالم الهيجليدة البهدائ  

الذ  وتضح العر ام أيو المتليرام ومدد  معبتودة هدذق العر دامو ومدو ردي ممجاويدة أحدودد مدد  

 . بت   و رما كل مر  مو مرو  البحث

يارودة للمتليدرام المسدتقلة والتاأعدة مد  ومدتذل المسدارام المع( 2/3)ووتضح الشجل التال  

 .المعادالم الهيجلية البهائ  والذ  وبيو وتائ  اختبارام السرو  البحثية
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 (β)هذا ووتي أحدود مد   بت   و رما كل مر  مو مرو  البحدث مد  ضدتذ  يمدة أيتدا 

ر التديرير أديو هدذق المتليدرام ردي والت  أحدد اأجاق العر ة أديو المتليدرام موجاأيدة  ا سدلبية ومقددا

و صيث أجدتن العر دة معبتودة عبدد p. valueأحدود مد  معبتوة هذق العر ة وذل  م  ضتذ  يمة 

وعبددها أجدتن  يمدة %( 99)والذ  وقاأل مستت  رقة  (0.05)  ل مو  p. valueمستت  معبتوة 

 (±1.96)المحستأة أساو  ( م)

 :  اختبار مرو  الدراسةوم  الجلذ التال  وتضح الباصث وتائ

 :اختبار الفرض األول*  

ومسدتت  المعبتودة للعر دة  βالمسدارام المعيارودة و يمدة أيتدا ( 2/1)وتضح الجدو  التال  

والمتليددرام المسددتقلة التددي أمثددل مجمتعددة العتامددل التددي أدددمف مبشددتم اععمددا  وحددت  (BD)أدديو 

تلدتج  وخددمام الدبإلي االوجتلتجيدة مد  وإلداا مدمال المعلتمام المحاسبية المرأبطدة أدالتبتل البي

 .معلتمام المحاسبة الداروة

 (0/6)جدول 

 نتائج اختبار الفرض األول

 βبيتا  المسارات المعياركية
 مستوى المعنوكية

P-values 
 المحسوبة( ت)قيمة 

BD ← CA 

BD ← SM 

BD ← SP 

BD ← EX 

BD ← FX 

BD ← GS 

0.405 

0.209 

0.234 

0.251 

0.206- 

0.116- 

0.027 

0.287 

0.229 

0.267 

0.077 

0.440 

2.216 

1.065 

1.205 

1.111 

1.773 

0.770 

  تبديو  ن هبدا  عر دة موجاأيدة أديو سدعوم  ضتذ  يمة أيتا المتضدحة مد  الجددو  السداأق 

ودعددي وأيويددد  (SP)و وضددلتف  صددحاب المسددالح (CA)أبامسددية المبشددية للحسددت  علدد  ميددلة 

اعرددار  ادمددالوأدديو أتجددا المبشددية وحددت  (EX) ام الرتمددةبددرخال مرأددتا و(SM)الدارة العليددا 

أها علدد  التبددتل البيتلددتج  والددبإلي االوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ اممارسددلالوجاأيددة والسددلبية 

ت  علد  ميدلة أبامسدية حسالمبشية لل  و وجاذم هذق العر ة معبتوة أالبسبة لسع(BD)القرارام 

(CA) و ووتسددق اأجداق هددذق العر ددة مددف مددا ورد أدراسددام متليددرامالمعبتوددة أالبسددبة لبددا    غيدرو

(Houdet et al., 2009) و(Van and Bush 2013) و(Samkin et al., 2014) و

(Vardon et al., 2015) و(Gunderson and Light 2006) .  مد  صديو وتضدح الجددو

لبترصدام اعجببيدة ة مد  امبشديالساأق  ن هبا  عر ة عجسية غيدر معبتودة أديو كدل مدو مدرال ال

(Fx)هيجددل صتكمددة الشددركام   ددتةو و(GS)  وأدديو أتجددا المبشددية وحددت مدمددال ايرددار الوجاأيددة

عمليددام اأخدداذ أها علدد  التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  اوالسددلبية لممارسدد

ة والدذ   وضدح  ن  دت (Tregida 2013)القدرارامو وأختلدف هدذق البتيجدة مدف مدا ورد أدراسدة 

هيجل صتكمة الشركام أعتبر  صد العتامل الهامة المؤررة مد  أتجدا مبشدتم اععمدا  وحدت مدمدال 
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المعلتمام المرأبطة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية م  عمليام اأخداذ القدرارامو 

 ولعل السبب م  اختر  البتائ  ورجف ملد  عددا مدرا  مبشدتم اععمدا  المسدروة لقتاعدد صتكمدة

كما ورجف الباصث العر ة السدلبية أديو  وأيئة اععما  المسروة الشركام وعدا أطبيقها أسعالية م 

مد  مدرال المبشدية مد  البترصدام اعجببيدة وأتجههدا وحدت مدمدال المعلتمدام المرأبطدة أدالتبتل 

 كثيددر مددو يددلكرالبيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ القددرارام ملدد  عدددا أ

مبشتم اععما  المسروة عل  اعستاق العالمية والتمتول الدول  وا تسارها عل  الستق المحل  

 .مقط

 اختبار الفرض الثانى

ومسدتت  المعبتودة للعر دة  βالمسارام المعيارودة و يمدة أيتدا ( 2/7)وعر  الجدو  التال  

عل  التبتل البيتلتج  وخدمام ل ايرار الوجاأية والسلبية لممارسام المبشية ادماأيو مد  أيرير 

ومددد  توددادة مدرا  المبشددية لمخددافر  (BD)الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  عمليددام اأخدداذ القددرارام 

 .ومرم اععما  المرأبطة أذل 

 (0/7)جدول 

 نتائج اختبار الفرض الثانى

 (β)بيتا  المسارات المعياركية
 مستوى المعنوكية

p-values 
 المحسوبة( ت)قيمة 

ORO ←  BD 

PRO ←  BD 

FRO ←  BD 

RRO ←  BD 

0.812 

0.747 

0.060 

0.233 

0.000 

0.000 

0.969 

0.287 

9.981 

3.112 

0.038 

1.066 

المعبددرة عددو اأجدداق العر ددة و ددتة التدديرير أدديو  βوتيددح مددو الجدددو  السدداأق  ن  يمددة أيتددا 

الوجاأيدة والسدلبية ة موجاأية أيو مدمال ايرار عر المتليرام المستقلة والتاأعة أشير مل   ن هبا  

ام البإلي االوجتلتجية م  وإلاا معلتمدام خدمعوشطة وممارسام المبشية عو التبتل اليبتلتج  و

وأيو توادة مدرا  مبشتم اععما  لمخافر ومدرم اععمدا  المرأبطدة  (BD)المحاسبة الداروة 

لتبإليميددة علدد  مدرا  المبشددية للمخددافر والسددرم ا (BD)أددذل و صيددث وتيددح  ن مقدددار أدديرير 

(ORO)  و كمدددا  ن مقددددار أيريرهدددا علددد  مدرا  المبشدددية للمخدددافر والسدددرم %(22)ولودددد مدددو

و وجاذم هذق العر ام معبتودةو مقدد ألدو مسدتت  المعبتودة %(79)وقترب مو  (PRO) التشليلية

و كمددا وتيددح  ن هبددا  أدديرير موجدداأ  لدمددال ايرددار الوجاأيددة (0.000)السدداصب لهددذق العر ددام 

ية عوشطة وممارسام المبشية عو التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي اعوجتلتجيدة مد  وإلداا والسلب

أجاوت هذا التيرير و (RRO) ومدرا  مخافر ومرم السمعة (BD)معلتمام المحاسبة الداروة 

و %(1) (FRO) علد  مدرا  المخدافر والسدرم التمتوليدة (BD)كما ألو مقدار أديرير  %(.23)

ووتسق اأجاق  p-valueروو غير معبت  وذل  كما أشير  يمة يعل  هذوو المتل (BD)ن أيرير  مال 
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 ;Cowling et al. 2008; Daity et al., 2009)هددذق العر ددام مددف مددا ورد أدراسددام 

Houdet et al., 2008; Reid, 2011) 

 :نتائج اختبار الفرض الثالث

ر ومرم اععما  المرأبطة عبر السر  الثالث عو اوعجاس مدرا  مبشتم اععما  لمخافو

أهدمال ايرار الوجاأية والسلبية عوشطة وممارسام المبشية عو التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي 

اعوجتلتجية م  وإلاا معلتمام المحاسبة الدراوة علد  أعلودل االسدتدامة التبامسدية لهدذق المبشدتم 

ورضددا  صددحاب  (VE)اذة البيئيددة والجسدد (EE)والتدد  أددي  ياسددها عددو فروددق الجسدداذة اال تسددادوة 

ومسددتت   βالمسددارام المعياروددة و يمددة أيتددا ( 2/2)ووعددر  الجدددو  التددال  . (SS)المسددالح 

 ,ORO, PRO)المعبتوة المساصب للعر ة أيو توادة مدرا  المبشية لمخدافر ومدرم اععمدا  

RRO, FRO)  ومقاويس أعلول االستدامة التبامسية(SS, VE, EE). 

 (0/8)جدول 

 نتائج اختبار الفرض الثالث

 (β)بيتا  المسارات المعياركية
 مستوى المعنوكية

p-values 
 المحسوبة( ت)قيمة 

EE  ←  ORO 

VE ←  ORO 

SS ←  ORO 

EE ←  PRo 

VE ←  PRO 

SS ←  PRO 

EE ←  FRO 

VE ←  FRO 

SS ←  FRO 

EE ←  RRO 

VE ←  RRO 

SS ←  RRO 

0.298 

0.221 

0.219 

0.186 

0.329 

0.155 

0.477 

0.232 

0.378 

0.134- 

0.293- 

0.119- 

0.148 

0.930 

0.308 

0.285 

0.224 

0.624 

0.005 

0.273 

0.040 

0.436 

0.480 

0.639 

1.448 

0.088 

1.021 

1.070 

1.216 

0.491 

2.852 

1.097 

2.062 

0.779 

0.706 

0.470 

عمدا   ن هبا  عر ة اوجاأية أديو تودادة مدرا  مبشدتم اع( 2/2)وتيح مو الجدو  الساأق 

وأيو أعلول االسدتدامة التبامسدية لهدذق المبشدتمو صيدث ألدو  (ORO) للمخافر والسرم التبإليمية

و وعلد  %(31)مدا وقدرب مدو  (EE) مقدار أيرير هذا الدرا  عل  مؤةرام الجساذة اال تسدادوة

 و ووسددس التدديرير أقروبددا  علدد  رضددا  صددحاب المسددالح%(22) (VE) مؤةددرام الجسدداذة البيئيددة

(SS) غير  ن هذق العر دة غيدر معبتودة مصسدائيا  وذلد  كمدا أشدير  يمدة وP-Values  المسداصبة

ا  جدداذ أدديرير مدرا  مبشددتم اععمددا  للمخددافر والسددرم ويددومدد  وسددس االأجدداق  . لهددذق العر ددام

 ن هبددا  ( 2/2)علدد  مقدداويس أعلوددل االسددتدامة التبامسدديةو صيددث وبدديو جدددو   (PRO) التشددليلية

ووتراوح مقدار  (SS)و (VE)و (EE)وكل مو  (PRO)ر معبتوة مصسائيا  أيو عر ة موجاأية غي
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ار السر  بكما أشير وتائ  اخت. أقروبا  %( 33)و %(29.9)عل  هذق المقاويس أيو  (PRO)أيرير 

مصسدائيا   ةمعبتوو ن هبا  عر ة موجاأية مرأسعة التيرير وسبيا   (2/2)الثالث المتضحة م  جدو  

وأحسددديو مؤةدددرام الجسددداذة  (FRO)المبشدددية للمخدددافر والسدددرم التمتوليدددة  أددديو تودددادة مدرا 

علدد  أحسدديو مؤةددرام الجسدداذة اال تسددادوة  (FRO)و صيددث ألددو مقدددار أدديرير (EE)اال تسددادوة 

(EE) (47.7)%رير يكما ألو أ (0.005)لهذا التيرير  مساصبو مستت  المعبتوة ال(FRO)   عل

صيدث مصسدائيا  وهذق العر دة معبتودة %( 37.2) (SS)أحسيو مؤةرام رضا  صحاب المسالح 

عل  مؤةدرام الجسداذة  (FRO)ألو أيرير و م  صيو (0.040)ألو مستت  المعبتوة المساصب لها 

وعلدد  عجددس مددا ورد مدد  الفددار . رير غيددر معبددت  اصسددائيا  يمال  ن هددذا التدد%( 23.2)ة بيئيددال

رم السددمعة علدد  مقدداويس أعلوددل مددوالمقتددرح مددو الباصددث جدداذ أدديرير مدرا  المبشددية لمخددافر 

هبا  عر ة عجسية غير معبتودة مصسدائيا  أديو ( 2/2)االستدامة التبامسيةو مجما وتيح مو جدو  

 ,SS)ومقاويس أعلول االستدامة التبامسية  (RRO)توادة مدرا  المبشية لمخافر ومرم السمعة 

VE, EE) .اوعجدداس أدديرير مدرا  مبشددية وورصددد  ن وتددائ  اختبددار السددر  الثالددث ميمددا وتعلددق أ

اععمددا  للمخددافر والسددرم التبإليميددة والتشددليلية والتمتوليددة علدد  أعلوددل االسددتدامة التبامسددية  

 ,Samkin et al., 2014, Teeluk et al. 2013)لمبشتم اععما  وتسق مف ما جاذ أدراسام 

Balmford Jo T., 2011) 

كاوت متتامقة م  اأجاههدا مدف مدا  رميهاهذا ووشير الباصث مل   ن أعا السرو  الت  أي 

غيدر معبتودة مد  عر اأهداو وذلد  عن ومدتذل  مامترضا الباصث م  الفار البإلر  ولجبهدا جداذ

المعددادالم الهيجليددة ال وقدديس العر ددام أسددترة مبسددردة ولجبددا وقدديس أدديرير مجمتعددة المتليددرام 

صالدة معدادة  وعب   وا مو الممجدو مد  المستقلة عل  المتليرام التاأعة م  وسس الت تو اعمر الذ 

مدد  أيئددة  عمددا  مختلسددة  و أاسددتخداا مبهجيددة مختلسددة وثبددت صددحة   و الدراسددة علدد  عيبددة مختلسددة

 .العر ام ومعبتواأها

 النتائج والتوصيات

 وحددت اسددتهدمت هددذق الدراسددة الت ددتف علدد  مجمتعددة العتامددل التدد  أدددمف مبشددتم اععمددا 

اسبية عو التبتل البيتلتج  وخدمام البإلي االوجتلتجية مد  وإلداا ضرورة مدمال المعلتمام المح

معلتمددام المحاسددبة الداروددةو ودراسددة مددد  أدديرير مدمددال هددذق المعلتمددام علدد  مدرا  مبشددتم 

اععما  لمخافر ومرم اععما  المرأبطة أذل و واوعجداس هدذا الدرا  علد  أعلودل االسدتدامة 

الباصث أسسة  ساسية عل  استخداا ومتذل المعدادالم الهيجليدة التبامسية لهذق المبشتمو و د اعتمد 

 :و د  وضحت وتائ  التحليل الصسائ  ما ول  Smart plsمو خر  أروام  

أالبسبة للعتامدل المدؤررة مد   درار أتجدا مبشدتم اععمدا  وحدت مدمدال المعلتمدام المحاسدبية   -

ة م  وإلاا معلتمام المحاسبة الداروةو خدمام البإلي االوجتلتجيو المتعلقة أالتبتل البيتلتج 

جددل مددو سددع  المبشددية للحسددت  علدد  ميددلة أبامسدديةو وضددلتف لأبدديو  ن هبددا  أدديرير موجدداأ  

 صددحاب المسددالحو ودعددي وأيويددد الدارة العليددا وأددتامر الخبددرام الرتمددة لددذل و وجدداذ هددذا 

ر معبدت  أالبسدبة التيرير معبدت  أالبسدبة لسدع  المبشدتم للحسدت  علد  ميدلة أبامسديةو وغيد
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لبددا   المتليددرامو كمددا أبدديو  ن هبددا  أدديرير سددلب  غيددر معبددت  لجددل مددو مدرال المبشددية مدد  

 .البترصام اعجببيةو و تة هيجل صتكمة الشركام

أالبسبة الوعجاس ايرار الوجاأية والسلبية عوشطة وممارسام المبشية عل  التبتل البيتلدتج    -

  توددادة مدرا  مبشددتم اععمددا  لمخددافر ومددرم اععمددا  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة علدد

أبدديو  ن هبددا  عر ددة موجاأيددة معبتوددة أدديو مدرا  ايرددار الوجاأيددة والسددلبية . المرأبطددة أددذل 

عوشددطة وممارسددام المبشددية عددو التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي االوجتلتجيددة مدد  وإلدداا 

المبشددتم لجددل مددو المخددافر والسددرم  معلتمددام المحاسددبة الداروددةو وأدديو توددادة مدرا  هددذق

المخافر والسرس التشليليةو كما أبيو  ن هبا  عر ة موجاأية ولجبهدا غيدر معبتودة و ةمييإلالتب

 .ميما وتعلق أمخافر ومرم السمعةو والمخافر والسرم التمتولية

أالبسدددبة الوعجددداس مدرا  مبشدددتم اععمدددا  لمخدددافر ومدددرم اععمدددا  المرأبطدددة أدددالتبتل   -

لتج  وخدمام البإلي الوجتلتجية عل  أعلول الستدامة التبامسدية لهدذق المبشدتمو والتد  البيت

بديو  ن هبدا  أأي  ياسها أمقاويس الجساذة اال تسادوةو الجساذة البيئيةو رضا  صحاب المسدالح 

عر ددة موجاأيددة أدديو توددادة مدرا  المبشددية لجددل مددو المخددافر والسددرم التشددليلية والمخددافر 

إليميةو والمخافر والسرم التمتوليدة وأديو أحسدو مقداويس الجسداذة اال تسدادوةو والسرم التب

ةو ومقاويس رضا اصحاب المسالحو وجاذم هذق العر ة معبتوة أديو يومقاويس الجساذة والبيئ

السرم التمتولية ومقاويس الجساذة اال تسادوةو ومقاويس رضا  صدحاب المسدالحو والمخافر 

 .البسبة لبا   المتليرامم  صيو جاذم غير معبتوة أ

صث أملود مو الدراسام الت  أتباو  ايرار واعأعاد المحاسبية المتعلقدة أهدذا اهذا وتص  الب

 :و والت  مبها عل  سبيل المثا ددوجالمجا  البحث  ال

دراسة  رر مدمال المعلتمام المتعلقة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي الوجتلتجية م  وإلداا   -

 .عل   رارام المستثمروو و سعار اعسهي  ام المحاسبالمعلتم

دراسة  رر مدمال المعلتمام المتعلقة أالتبتل البيتلتج  وخدمام البإلي اعوجتلتجية م  وإلداا   -

 .المعلتمام المحاسب  عل  التببؤ أاعداذ المستقبل  للمبشية

م البإلي اعوجتلتجية م  وإلداا دراسة  رر مدمال المعلتمام المتعلقة أالتبتل البيتلتج  وخدما  -

 .المعلتمام المحاسب  عل  جتدة التقارور المالية ودور المراجف الخارج  م  هذا الشين
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 بحثمرصق ال                             

 
 قائمة استبيان

 

 / ............................................السيد الفاضل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وهدف هذا االستبيان مل  استطرل الراذ الخبراذ والمختسيو أالمحاسبة والقياوا البيئية 

البيتلتج  وخدمام البإلي للت تف عل  مد  أيرير ادمال المعلتمام المحاسبية المتعلقة أالتبتل 

وجتلتجية م  عمليام اأخاذ القرارام لتعلول االستدامة التبامسية لمبشتم اععما و لذا ويمل مو اال

سعادأجي التجرا أالتعاون معبا م  استيساذ هذق االستباوةو مالبحث وعتمد عل  ما وبدوا سعادأجي مو 

مو الراذ لو وستخدا مال عغرا  هذا البحث الراذ ومقترصام أباذةو مف العلي أين كل ما أدلتن أا 

 .مقط

 

 

 وافر الشكر والتقدير   ولسعادتكم
 

 

 الباصث

 عماد سعيد الزمر. د

 جامعة القاهرة –كلية التجارة 
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 :المقدمة

 صبحت مشجلة ستذ استخداا المتارد الطبيعية وأدهتر التبتل البيتلدتج  ومدو ردي خددمام 

للجد  عالميا و عل  الرغي مو  ن هذق المشاكل ليسدت  ةالمثير مو  كثر المشاكل االوجتلتجيةالبإلي 

أالمشاكل الجدودةو مال  وا لي وتي أتجيدا االهتمداا ملد   أعادهدا مال مد  ايوودة اعخيدرة أعدد مرصإلدة 

علد  التبميدة اال تسدادوةو  االوجتلتجيدةايرار المتعددة لتدهتر التبدتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي 

ها واستمرارها لي وعد ورأبط أيدائها المال  مقطو ئاأقوجاح مبشتم اععما  و وأام مو التاضح  ن

مدو  االوجتلتجيدةأل  صبحت القياوا البيئيدة خاصدة المتعلقدة أدالتبتل البيتلدتج  وخددمام الدبإلي 

 .القياوا الستراأيجية لمبشتم اععما 

ام المجتوام اعساسية وما ورأبط أها مو خدم االوجتلتجيةووشجل التبتل البيتلتج  والبإلي 

لر س الما  الطبيع  الذ  وجمو م  المتارد الطبيعية واعصدت  البيئيدة التدي أتددمق مبهدا المدتارد 

ووعتبدر التبدتل البيتلدتج   صدد عباصدر مخدلون الثدروة ومقيداس  ووالخدمام مل   طدال اععمدا 

بيتلتج  مفار لرأط التبتل و وأتمر المعلتمام المحاسبية عو التبتل الاالوجتلتجيةلحالة اعوإلمة 

أاعوشددطة اال تسددادوة مهدد  أسدداعد علدد  مهددي مددد   االوجتلتجيددةالبيتلددتج  وخسددائص اعوإلمددة 

  م  التبميدة اال تسدادوة مدو خدر  دورق مد  المحامإلدة علد   داذ الدبإلي جمساهمة التبتل البيتلت

 .االوجتلتجية



- 97 - 

األعمااال نحااو إدماااج المعلومااات فيمااا كيلااى بعااا العواماال المااؤثرت فااى قاارار توجااه منشااآت ( 1)

فااى عمليااات اتخاااذ  اإلكيوولوجيااةالمحاساابية المتعلقااة بااالتنوع البيولااوجى وخاادمات الاانظم 

المرجو من سيادتوم تحدكيد إلى أى مدى تؤثر هذه المتغيارات فاى توجاه منشاأتوم  .القرارات

 .نحو ذلك

 المتغيرات
مؤثر 

 جداا 
 مؤثر

متوسط 

 التأثير

غير 

 مؤثر

غير مؤثر 

 اإلطالقعلى 

 :ضغوط أصحاب المصالح*  

 ضلتف المساهميو والمستثمروو  -

 ضلتف العمرذ  -

 ضلتف المتردوو  -

 ضلتف العامليو  -

 ضلتف مسئتل  البيئة والجهام الحجتمية  -

 ضلتف مبإلمام المجتمف المدو  ذام العر ة  -

 ضلتف الجهام التمتولية  -

     

 :مدى توافر الخبرات الالزمة*  

 مد  أتامر خبرام محاسبية  -

 مد  أتامر خبرام أيئية  -

 مد  أتامر خبرام ا تسادوة  -

     

 :دعم وتأكييد اإلدارت العليا*  

مدرا  الدارة عهميدددة المعلتمدددام المتعلقدددة أدددالتبتل   -

 .البيتلتج  وخدمام البإلي اعوجتلتجية

 .أتمير التمتول الرتا  -

 .السماح للعامليو أالمشاركة  -

 .أتمير الدعي المعرم  مو خر  البرام  التدروبية  -

     

 :السعى للحصول على  ميزت تنافسية*  

 .أمييل مبتجام المبشية  -

اعخدددر  التدددي أعمدددل مددد  وسدددس  المبشدددتممحاكددداة   -

 .السباعة

ل المدددددخرم للمحامإلددددة علدددد  البيئددددة ئداأددددر وأطددددت  -

 .وأخسيا التجاليف

 .  المبت مأقدوي سمام وخسائص جدودة   -

 .أقدوي مبتجام جدودة صدوقة للبيئة  -

     

 :السعى إلى تحسين سمعة المنشأت فى األسواق*  

 . تة هيجل صتكمة الشركة  *

 مدرال المبشية م  البترصام اعجببية  *
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اإلكيجابية والسلبية ألنشاطتها وممارساتها علاى التناوع  اآلثارهل تأخذ منشأتوم فى االعتبار ( 0)

 فى عمليات اتخاذ القرارات؟ االكيوولوجيةبيولوجى وأداء النظم ال

 .ال)   (    -.                          وعي)   (    -

 

اإلكيجابيااة والساالبية ألنشااطة وممارسااات المنشااآت علااى التنااوع البيولااوجى  اآلثااارإدماااج ( 3)

إدراك منشااآت القاارارات كيااؤثر فااى ماادى  اتخاااذفااى عمليااات  اإلكيوولوجيااةوخاادمات الاانظم 

المرجاو مان سايادتوم تحدكياد إلاى أى مادى  .األعمال لمخاطر وفرب األعمال المرتبطة بذلك

 اإلكيوولوجياةالمعلومات المرتبطة باالتنوع البيولاوجى وخادمات الانظم  إدماجكيمون أن كيؤثر 

 :فى المتغيرات التالية

 المتغيرات
مؤثر 

 جداا 
 مؤثر

متوسط 

 التأثير

غير 

 مؤثر

 غير مؤثر 

 إلطالقعلى ا

 :المخاطر والفرب التنظيمية*  

 القدتاويووضف ايليام والسياسام الرتمدة لعددا مخالسدام   -

واللدددتائح المرأبطدددة أدددالتبتل البيتلدددتج  وخددددمام الدددبإلي 

 .االوجتلتجية

وضدددف السياسدددام والجدددراذام الرتمدددة لتجبدددب مخدددافر   -

 .التقاض 

 ددام وضددف السياسددام والجددراذام الرتمددة لتطددتور العر  -

 مف مسئتل  البيئة ومبإلمام المجتمف المدو  ذام العر ة

وضف السياسام والجراذام الرتمة لرستسادة مو صتامل   -

 مبادرام استعادة التبتل البيتلتج 

     

 "المخاطر والفرب التشغيلية*  

وضدددف السياسدددام والجدددراذام الجسيلدددة أتجبدددب مخدددافر   -

 .دسلسلة التترو

والجدددراذام الرتمدددة للمحامإلدددة علددد   وضدددف السياسدددام  -

 .المتاد الخاا التي أتسف أالبدرة البسبية

وضدددف السياسدددام والجدددراذام الرتمدددة لتحسددديو جدددتدة   -

المدددتاد الخددداا مدددو خدددر  الليدددام المحامإلدددة علددد  التبدددتل 

 .البيتلتج 

وضددف السياسددام والجددراذام الرتمددة لدارة المخلسددام   -

 .تشليلالخطرة الباأجة عو عمليام ال

وضف السياسام والجراذام الرتمة للوادة الوتاجيدة مدو   -

خددر  المحامإلددة علدد  التبددتل البيتلددتج  وخدددمام الددبإلي 

 .الوجتلتجية

ياسام والجدددراذام الرتمدددة للودددادة وعددد  ـوضدددف السددد  -

ة علدد  إلددامحية أجهددتد المبشددية وحددت المــددـيو أالمبشـددـالعامل

 . ـالتبتل البيتلتج
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 اتالمتغير
مؤثر 

 جداا 
 مؤثر

متوسط 

 التأثير

غير 

 مؤثر

غير مؤثر على 

 اإلطالق

 :المخاطر والفرب التموكيلية*  

وضدددف السياسدددام والجدددراذام الرتمدددة للمحامإلدددة علددد    -

التبتل البيتلدتج  الجسيلدة أتسدهيل التعامدل مدف المؤسسدام 

 .ية والحست  عل  اعمتا  أشروف ميسرةلالما

ذام الرتمدددة للمحامإلدددة علددد  وضدددف السياسدددام والجدددرا  -

يدة لالتبتل البيتلتج  لرستسادة مدو صدتامل المؤسسدام الما

 .تجلسة مبخسيةأوالحست  عل  التمتول 

وضدددف السياسدددام والجدددراذام الرتمدددة للمحامإلدددة علددد    -

 .التبتل البيتلتج  لجذب الملود مو االستثمارام للمبشية

     

 :رب السمعةفمخاطر و*  

م والجددددراذام الرتمددددة للتعامددددل مددددف وضددددف السياسددددا  -

 .المخافر التي أتاجهها المبشية

وضددف السياسددام والجددراذام الرتمددة لتعروددف  صددحاب   -

المسدددالح أجهدددتد المبشدددية أجددداق المحامإلدددة علددد  التبدددتل 

 .االوجتلتجيةالبيتلتج  وخدمام البإلي 

توادة مستتوام االمساح االختيار  م  التقارور المبشترة   -

الشركة أجاق المحامإلدة علد  التبدتل البيتلدتج   عو جهتد

 .االوجتلتجيةوخدمام البإلي 

     

 

كينعوس إدراك المنشأت لمخاطر وفرب األعمال المرتبطة بالتنوع البيولوجى وخدمات النظم ( 4)

، والمرجاو مان سايادتوم تحدكياد مادى  االستدامة التنافساية للمنشاأت زكيعزاإلكيوولوجية على ت

اك المنشأت بمخاطر وفرب األعمال المرتبطاة باالتنوع البيولاوجى وخادمات زكيادت إدر تأثير

 :فى المقاكييس التالية االكيوولوجيةالنظم 

 المقاكييس والمؤشرات
مؤثر 

 جداا 
 مؤثر

متوسط 

 التأثير

غير 

 مؤثر

غير مؤثر 

على 

 اإلطالق

 :الوفاءت االقتصادكية البيئية*  

 .توادة الحسة التستوقية  -

 .عائد عل  االستثمارتوادة معد  ال  -

 .توادة  رأاح التشليل  -

 .أحسو التدمقام البقدوة م  العمليام  -

 .االستخداا الجفذ للطا ة  -

 .االستخداا الجفذ للمتارد المتاصة  -

 .القيمةالدارة البيئية السعالة لمراصل سلسلة   -

 .مدارة المخلسام الخطرة أسعالية  -
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 المقاكييس والمؤشرات
 مؤثر

 جداا 
 مؤثر

متوسط 

 التأثير

غير 

 مؤثر

غير مؤثر 

على 

 اإلطالق

 :رضا أصحاب المصالح*  

 .أحسو مقاويس ومؤةرام رضا العمرذ  -

 .أحسو مقاويس ومؤةرام رضا المتردوو  -

 .ومبإلمام المجتمف المدو  مف مسئتل  البيئةعر ام جيدة   -

 تودددادة  ددددرة المبشدددية علددد  جدددذب الجدددتادر البشدددروة ذام  -

 .المهارة العالية

توددادة  دددرة المبشددية علدد  جددذب االسددتثمارام والحسددت    -

 .عل  التمتول

أيدددف المبشدددية  هدددداف التبميدددة المسدددتدامة ضدددمو خططهدددا   -

 .المستقبلية

     

 :اسم المنشأت  -

 :طبيعة نشاطها  -

 :رأإ المال  -

 

 

 

 ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير
 

 

 

 


