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يذخم يقتزح نضجظ انعالقخ ثُن نظى إدارح انتكهفخ وحىكًخ انًظئىنُخ 

 االجتًبعُخ ثبنشزكبد انصنبعُخ 

 يحًذ رضب يحًذ انجنذٌ

  انًهخص :

انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت اضخٓدف انبغذ دراضت انعالقت بٍٛ َظى ادارة انخكهفت ٔعٕكًت 

بانشئئركاث انائئُايٛت يئئٍ مئئالل ق يئئدمم ييخئئرط ل أ عٛئئذ حُئئأل تْئئى َظئئى ادارة انخكهفئئت 

انًطئئخغدرت  ئئٙ ْئئرِ انشئئركاث يزئئم ك َظئئاو انخكهفئئت يهئئٙ تضئئاش انُشئئا  أ َظئئاو انخكهفئئئت 

انًطئئئخٓد ت أ َظئئئاو انخغطئئئٍٛ انًطئئئخًر أ َظئئئاو انيٛئئئاش انًرصعئئئٙ أ َظئئئاو انًغاضئئئبت يهئئئٙ 

ًٕارد أ َظاو يغاضبت اجَضاز. ٔيالقخٓا بخطبٛئ  عٕكًئت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت   اضخٓالك ان

أ ٔقد اَخٓج اندراضئت ئنئٙ ٔصئٕد يالقئت  ردٚئت بئٍٛ حطبٛئ  انًئدمم انًيخئرط ٔبئٍٛ حغيٛئ  

ٔديى انًٛسة انخُا طٛت بانشركاث اناُايٛت أ كًا حإد٘ انًعهٕياث انًانٛت انخٙ حٕ رْا َظئى 

ٕيئئاث رٛئئر انًانٛئئت انخئئٙ حٕ رْئئا عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت دٔرا  ادارة انخكهفئئت ٔانًعه

يغٕرٚئئئا   ئئئٙ زٚئئئادة قئئئدرة ٔكفئئئاءة اادارة بانشئئئركاث انائئئُايٛت يهئئئٙ اح ئئئا  انيئئئراراث 

 ااضخراحٛضٛت ٔحغيٛ  انًٛسة انخُا طٛت . 

                                                      Abstract : 

The research aimed to study the relationship between cost 

management systems and corporate social responsibility governance 

through (suggested approach). Where he addressed the most 

important new cost management systems in these companies, such as 

: Activity – Based Costing  (ABC) , Target Costing (TC), Kaizen  

Costing (KC), Benchmarking (BM) , Resources Consumption 

Accounting(RCA) ,Throughput Accounting (TA). And their 

relationship to the application of corporate social responsibility 
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governance . The study ended with a relationship between the 

application of the suggested approach and the achievement and 

support of the competitive advantage of the Egyptian industrial 

companies , It also The financial information provided by the cost 

management systems and the non-financial information provided by 

the CSR governance play a pivotal role in increasing the ability and 

efficiency of the management of the industrial companies to make 

strategic decisions , and Achieving competitive advantage. 

 أوالً : انًقذيخ وطجُعخ انًشكهخ :

حخعرض َظى ئدارة انخكهفت  ٙ انٕقئج انغارئر نهكزٛئر يئٍ تٔصئّ انُيئد أ ٔحخركئس 

ْرِ ااَخياداث  ٙ يدو يالءيت ْئرِ انئُظى نهخطئٕراث انخئٙ عئدرج  ئٙ َظئى انخائُٛ  أ 

قائئٕر  ئئٙ حئئٕ ٛر يعهٕيئئاث يالقًئئت ٔدقٛيئئت حطئئايد ٔبانخئئانٙ حرحئئي يهئئٙ ْئئرِ انئئُظى 

انشركاث اناُايٛت  ٙ اح ا  انيراراث انًالقًت  ٙ ئدارة انًئٕارد ان اةئت بٓئا بٓئدف 

 حرشٛد ْرِ انًٕارد  .

ٔيٍ تصم  نك كئاٌ جبئد يئٍ حطئٕٚر َظئى ئدارة انخكهفئت  ئٙ انشئركاث انائُايٛت       

ايدة انشئئركت انائئُايٛت  ئئٙ يٕاصٓئئت أ ٔ نئك بخئئٕ ٛر قايئئدة يعهٕيئئاث قٕٚئئت ًٚكُٓئئا يطئئ

انً ا ر انًغخًهت يٍ قبم انشركاث انًُا طت ٔانخعرف يهٙ َيئا  انيئٕة انخئٙ تدث ئنئٙ 

ازدْئئار حهئئك انشئئركاث أ َٔيئئا  ان ئئع  انخئئٙ تدث ئنئئٙ ئَٓٛئئار انئئبع  األمئئر عخئئٙ 

حطئئخطٛ  اادارة اح ئئا  انيئئرار ان ئئا  جمخٛئئار اجضئئخراحٛضٛت انخُا طئئٛت انًالقًئئت نٓئئا 

 اضخراحٛضٛت انرٚادة انخكانٛفٛت أ انخًٛٛس أ انخركٛس ل.ق

ٔيئئ  حساٚئئد اجْخًئئاو  ئئٙ انفخئئرة األمٛئئرة بًفٓئئٕو عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت 

Corporate Social Responsibility ( CSR ) Governance   ّٔانر٘ ٚياد ب

مالنٓئئا  تَئئّ َظئئاو شئئايم يئئٍ انيٕايئئد ٔانطٛاضئئاث ٔااصئئراءاث انًطبيئئت ٔانخئئٙ ٚئئخى يئئٍ

انغفئا  يهئئٙ انبعئئد اجصخًئايٙ ٔانبٛوئئٙ نهشئئركاث انائئُايٛت نٛغظئٙ ْئئرا انُظئئاو بئئدٔر 
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 عال  ٙ حغدٚئد ٔحغيٛئ  انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔرقابئت ٔحيٛئٛى انً ئا ر انُاحضئت يئٍ 

ئًْئئال انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت أ يئئ  انطئئعٙ َغئئٕ حُظئئٛى ٔح طئئٛ  األداء اجصخًئئايٙ 

أ باارا ت نخٕ ٛر يضًٕيئت يخكايهئت يئٍ اارشئاداث انخئٙ ٔانبٛوٙ نهشركاث اناُايٛت 

 حطايد يهٙ ئدارة انخكانٛ  اجصخًايٛت ٔانبٛوٛت بانشركاث اناُايٛت.

ٔبانخئئانٙ  ئئاٌ األيئئر ٚطئئخهسو تٌ ٚئئخى حطئئٕٚر َظئئى ئدارة انخكهفئئت  ئئٙ رئئٕء حطبٛئئ  

عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت ق يئئدمم ييخئئرط ل يئئٍ مئئالل ئرضئئاء ئ ئئار نغٕكًئئت 

طئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت  ئئٙ انشئئركاث انائئُايٛت ٚغخئئٕ٘ يهئئٙ يضًٕيئئت يئئٍ األَظًئئت انً

ٔانيٕايد انخٙ حخكفم بٕر  ان ٕاب  انالزيئت نخغيٛئ  انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔكئرنك 

انرقابت ٔانخغكى  ٙ اجضخراحٛضٛاث ٔانطٛاضاث اجصخًايٛئت ٔانبٛوٛئت يًئا ٚئإد٘ نخغيٛئ  

 ٛ  اجصخًايٛت ٔانبٛوٛت بانشركاث اناُايٛت.يٛسة حُا طٛت أ ٔانخأرٛر يهٙ انخكان

 يًب طجق ًَكن صُبغخ يشكهخ انجحث فٍ صىرح األطئهخ انجحثُخ انتبنُخ :

يايد٘ انغاصت نخطٕٚر َظى ئدارة انخكهفت  ٙ انشركاث اناُايٛت أ ٔياْٙ انًاليظ  -0

 انرقٛطٛت ٔاألبعاد انخٙ ٚرحكس يهٛٓا يًهٛت انخطٕٚر

ًطوٕنٛت اجصخًايٛئت يهئٙ رئب  ٔحرشئٛد انخكئانٛ  ْٙ ئَعكاضاث حطبٛ  عٕكًت ان -9

 اجصخًايٛت بانشركاث اناُايٛت ؟

ْم ٚطاْى انًدمم انًيخرط ن ب  انعالقت بٍٛ حطبٛ  عٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت  -3

ٔحطئئئئٕٚر َظئئئئى ئدارة انخكهفئئئئت بانشئئئئركاث انائئئئُايٛت  ئئئئٙ حغطئئئئٍٛ األداء انًئئئئانٙ 

 ِ انشركاث اناُايٛت ؟  ٔاجصخًايٙ ٔانبٛوٙ ٔحغيٛ  يٛسة حُا طٛت نٓر

 ثبنُبً : أهذاف انجحث :

 إنطالقبً ين يشكهخ انجحث وتظبؤالته ًَكن تحذَذ األهذاف فٍ اننقبط انتبنُخ :

حيٛئئئٛى َظئئئى ئدارة انخكهفئئئت انغانٛئئئت  ئئئٙ انشئئئركاث انائئئُايٛت أ يئئئ  بٛئئئاٌ انًعٕقئئئاث  -0

حكهفئئت ٔانائئعٕباث انغانٛئئت أ ٔ ئئرط ضئئبم انعئئالس يئئٍ مئئالل حطبٛئئ  َظئئى ادارة 

 يطخغدرت.
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دراضئئئت انعالقئئئت بئئئٍٛ َظئئئى ادارة انخكهفئئئت ٔحطبٛئئئ  عٕكًئئئت انًطئئئوٕنٛت اجصخًايٛئئئت  -9

 بانشركاث اناُايٛت .

حغدٚئئئد ترئئئر حطبٛئئئ  انًئئئدمم انًيخئئئرط يهئئئٙ حغيٛئئئ  انًٛئئئسة انخُا طئئئٛت بانشئئئركاث  -3

 اناُايٛت.

 ثبنثبً : أهًُخ انجحث :

 األهًُخ انعهًُخ : -1

ٛت يٍ مالل َئدرة اندراضئاث انخئٙ حُأنئج انعالقئت ٚطخًد انبغذ تًْٛخّ انعهً

بٍٛ َظى ئدارة انخكهفت انًطخغدرت ٔحطبٛ  عٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔقائٕر 

اندراضئئاث انطئئابيت  ئئٙ حٕرئئٛظ تًْٛئئت حطبٛئئ  عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت يهئئٙ 

رئئئب  انخكئئئانٛ  اجصخًايٛئئئت ٔانبٛوٛئئئت بانشئئئركاث انائئئُايٛت أ ٔحٕرئئئٛظ انًساٚئئئا 

 ٔانًُا   يٍ حطبٛ  انًدمم انًيخرط.

 األهًُخ انعًهُخ :  -2

ٚطخًد انبغئذ تًْٛخئّ انعًهٛئت يئٍ مئالل يئدو كفاٚئت ااةئداراث انًُٓٛئت انخئٙ 

حخعهئئ  بخطبٛئئ  عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت ٔيالقخٓئئا بئئُظى ئدارة انخكهفئئت أ يًئئا 

نبُئئئٕك ٚئئئإد٘ ئنئئئٙ ئًْئئئال حطبٛيٓئئئا  ئئئٙ انشئئئركاث انائئئُايٛت أ ٔيُئئئاداة بعئئئ  ا

ٔانًإضطاث انًانٛت بخطبٛ  انًطوٕنٛت اجصخًايٛت  ئٙ انشئركاث انائُايٛت كشئر  

نهغائئٕل يهئئٙ حًٕٚئئم يُٓئئا أ ٔترئئر انًئئدمم انًيخئئرط  ئئٙ ديئئى ٔحغيٛئئ  انًٛئئسة 

 انخُا طٛت بانشركاث اناُايٛت.

  راثعبً.. فزوض انجحث :

 انتبنُخ :فٍ ضىء يشكهخ انجحث ، وأهًُته ، وأهذافه فقذ تى اقتزاح انفزوض 

" ج حٕصئئد امخال ئئاث صْٕرٚئئت بئئٍٛ تراء يُٛئئت اندراضئئت عئئٕل يُئئا   ٔيخطهبئئاث  -1

 حطٕٚرَظى ئدارة انخكهفت  ٙ انشركاث اناُايٛت " 
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" ج حٕصد امخال اث  اث دجنت يعُٕٚت بٍٛ  واث اندراضت عٕل يغدداث حطبٛ   -2

 عٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت بانشركاث اناُايٛت  "

ٕصئئد امخال ئئاث  اث دجنئئت يعُٕٚئئت بئئٍٛ  وئئاث اندراضئئت عئئٕل تًْٛئئت حطبٛئئ  " ج ح -3

 انًدمم انًيخرط بانشركاث اناُايٛت  "

  خبيظبً..  ينهج انجحث :

 اعتًذ انجبحث فٍ إعذاد هذا انجحث عهٍ انًنهجُن انتبنُُن :

 انًنهج االطتقزائٍ : -أ

ٔانخضئار  اندٔنٛئت عٛذ ٚخى اضخيراء انبغٕد ٔاندراضاث ٔانُدٔاث ٔانًإحًراث 

ٔانًغهٛت ٔانضٕٓد انًبرٔنت نًد٘ حطبٛ  انًدمم انًيخرط  ٙ انشركاث اناُايٛت ٔتررِ 

 يهٙ حغيٛ  انًٛسة انخُا طٛت أ ٔ نك نخكٍٕٚ اا ار انفكر٘ ٔانفهطفٙ نهبغذ .

 انًنهج االطتنجبطٍ :  -ة

ٔ نك بٓدف اضخُبا  انًخغٛراث ٔاألبعاد ٔانخأرٛراث انًرحبطت بانًئدمم انًيخئرط 

ن ئئئب  انعالقئئئت بئئئٍٛ َظئئئى ئدارة انخكهفئئئت ٔعٕكًئئئت انًطئئئوٕنٛت اجصخًايٛئئئت بانشئئئركاث 

انائئئُايٛت   أ ٔ نئئئك يئئئٍ مئئئالل اندراضئئئت انًٛداَٛئئئت باضئئئخ داو األضئئئانٛي اجعائئئاقٛت 

 انًالقًت. 

  طبدطبً.. خطخ انجحث :

 انجحث عهٍ انفصىل انتبنُخ : وَحتىٌ

 انفام األٔل  ك  َظى ادارة انخكهفت بانشركاث اناُايٛت 

 انفام انزاَٗ ك  انخأةٛم انعهًٙ نغٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت

 انفام انزانذ ك اا ار انعاو نهًدمم انًيخرط بانشركاث اناُايٛت
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 انفصم األول

 نظى ادارح انتكهفخ ثبنشزكبد انصنبعُخ

ظئئى ئدارة انخكهفئئت يئئٍ تْئئى انئئُظى انخئئٙ عظٛئئج بأْخًئئاو كبٛئئر يئئٍ ي خهئئ  حعئئد َ

األ ئئراف انًٓخًئئت بانشئئركاث انائئُايٛت أ ٔبائئفت ماةئئت بعئئد تٌ  ررئئج  ئئرٔف 

انًُا طت انعانًٛت ٔانًخغٛراث ٔانخغدٚاث انخكُٕنٕصٛت ررٔرة انعًم يهئٙ حطئٕٚر حهئك 

طئئٍٛ قئئدرة انشئئركاث انئئُظى نخائئبظ قئئادرة يهئئٙ ئَخئئاس يعهٕيئئاث ٔاقعٛئئت حطئئٓى  ئئٙ حغ

 ل 5أ   9102ربٛ   خٕط يغًد يٛد أ د. اناُايٛت يهٙ حغيٛ  تْدا ٓا. .ق 

 أوالً : يفهىو نظى ادارح انتكهفخ :  

ْٙ يبارة يٍ يضًٕيت يٍ األضانٛي تٔ انًدامم أ ٔااصراءاث انًخطٕرة ان اةئت 

انًطئخًر نئاداء ٔةئٕج  بادارة انخكهفت انخٙ حطخ ديٓا انشركاث اناُايٛت بغرض انخغطٍٛ 

نهكفاءة ٔانفعانٛت األيهٙ أ ٔيٍ رى حديٛى انًٛئسة انخُا طئٛت  ئٙ األصئم انيائٛر ٔانطٕٚئم يعئا   

ل يئئٍ مئئالل ضئئعٙ َظئئى  55أ  9103قد. ي خئئار تبئئٕ شعٛشئئ  أد. يبئئدانعسٚس زٚئئداٌ أ 

ئدارة انخكهفئئئئت ئنئئئئٙ حغيٛئئئئ  يضًٕيئئئئت يئئئئٍ األْئئئئداف يُٓئئئئا ك ح طئئئئٛ  انخكهفئئئئتأ ح فئئئئٛ  

 p ,2017 ,أرقابت انخكهفت  أئدراك انخكهفتأحغهٛم انخكهفتأاعخٕاء انخكهفتأرٚادة انخكهفت قانخكهفت

2 Lawal. B. Akeemل   

 ثبنُبً : يذٌ أهًُخ نظى إدارح انتكهفخ ثبنشزكبد انصنبعُخ :

حهعي َظى ئدارة انخكهفت انًطبيت دٔرا  ْايا   ٙ انشركاث اناُايٛت انًارٚت  ئٙ 

خكانٛ  انخيهٛدٚت نهخطبٛ   ٙ ْرِ انشركاث أ ٔحخًزم ْرِ األًْٛت  م يدو يالقًت َظى ان

 ل252 - 259أ      9102 ًٛا ٚهٙ ك ق د. يغًد انطٛد اناغٛر أ 

حطاْى َظى ئدارة انخكهفت بدٔرا  رقٛطٛا  ٔ عاج   ٙ حغدٚئد حكهفئت ااَخئاس نكئم ٔ ٛفئت   -0

 تٔ يًهٛت تٔ مديٛت بشكم دقٛ   ٙ انشركاث اناُايٛت . 
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حطئئايد َظئئى ئدارة انخكهفئئت يهئئٙ حغهٛئئم ٔحائئُٛ  ٔحيٛئئٛى ي خهئئ  األَشئئطت انخئئٙ ج  -9

ح ئئٛ  قًٛئئت بًئئا ٚطئئايد يهئئٙ انغئئد يئئٍ انخكئئانٛ  رٛئئر ان ئئرٔرٚت  ئئٙ انشئئركاث 

 اناُايٛت .

حطئئايد َظئئى ئدارة انخكهفئئت انشئئركاث  ئئٙ ٔرئئ  اصئئراءاث انئئخ ه  يئئٍ يئئٕا ٍ أ  -3

ٔيئدو انٕةئٕل ئنئٙ انُخئاقش انًررئٛت ٔتضبا  انفاقئد  ئٙ انٕقئج تٔ حعطئم األجث 

 نهعًٛم .

حئئٕ ر َظئئى ئدارة انخكهفئئت نهشئئركاث انائئُايٛت انبٛاَئئاث انالزيئئت ايئئداد انًٕازَئئاث  -5

انخيدٚرٚئئت ٔكئئرنك ئيئئداد انخيئئارٚر ان ارصٛئئت أ ٔتٚ ئئا  يًهٛئئاث انخ طئئٛ  ٔاح ئئا  

 انيراراث 

ايٛت بانًعهٕيئئاث حطئئخطٛ  َظئئى ئدارة انخكهفئئت انًطئئخغدرت تٌ حًئئد انشئئركاث انائئُ -5

انالزيئت نخيٛئٛى يئئد٘ كفئاءة ٔ عانٛئت تَشئئطخٓا انغانٛئت أ ٔيئد٘ انغاصئئت ئنئٙ حغطئئٍٛ 

 ٔحطٕٚر تٔ حغٛٛر حهك األَشطت بًا ٚغطٍ األداء يطخيبال  .

كبر عضى انشركاث اناُايٛت ٔحشعي ايًانٓئا أ يئالٔة يهئٙ زٚئادة عئدة انًُا طئت  -9

هفت قادرة يهٙ حئٕ ٛر انًعهٕيئاث انالزيئت  ًٛا بُٛٓا صعهٓا بغاصت ئنٙ َظى ئدارة حك

نهخ طٛ  ٔانرقابتأ ٔانًيارَاث ي  ي خه  انشركاثأ ٔتٚ ا  عاصخٓا ئنٙ ررٔرة 

حفٓى يطبباث انخكهفت رٛر انًباشرة انخٙ حخساٚد قًٛخٓئا ٚئٕو بعئد ٚئٕو بانُطئبت نٓٛكئم 

 انخكانٛ  األصًانٛت 

 هفخ ثبنشزكبد انصنبعُخ :     ثبنثبً : انخصبئص انىاجت تىافزهب فً نظى إدارح انتك

ررٔرة حٕا ر يضًٕيت يٍ ان ااق   ئٙ َظئى ئدارة انخكهفئت  ئٙ  َزٌ انجبحث

 انشركاث اناُايٛت انًارٚت عخٙ حكٌٕ ْرِ انُظى  عانت ٔتًْٓا ك
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  ك ارحكاز انُظى يهٙ قٕايد يهًٛت ٔٔاقعٛت  ٙ انخطبٛ  -0

 عانٛئئت َظئئى ئدارة انخكهفئئت حيئئاش بدرصئئت انخئئٕازٌ بئئٍٛ انيٕايئئد انعهًٛئئت ٔٔاقعٛئئت 

انخطبٛئئ  بغٛئئذ ج حغهئئي انيٕايئئد انعهًٛئئت انياقًئئت يهٛٓئئا انئئُظى ندرصئئت تٌ ٚائئبظ 

 انُظاو رٛر قابم نهخطبٛ  .   

ظى -9  .pp 6-8 Yatsenko.  Matsumura , T ,2018 ,ق:  انكفئئاءة انخغهٛهٛئئت نهئُئ

Thomasل 

َظئئى ئدارة انخكهفئئت بانكفئئاءة انخغهٛهٛئئت يئئٍ مئئالل حضًٛئئ  بٛاَئئاث انخكئئانٛ  حخطئئى 

ان اةت بأَشطت انشركت اناُايٛت أ ٔحغهٛهٓا ئنئٙ تيًئام يخعئددة حُخٓئٙ بخئٕ ٛر 

ررٔة يٍ انبٛاَاث ٔانًعهٕياث اندقٛيت حضعهئّ قئادرا  يهئٙ يٕاصٓئت كا ئت ان ئدياث 

       انخٙ حطهي يُّ

 ك انكفاءة انرقابٛت نهُظى -3

عخٙ حغي  َظى ادارة انخكهفت انكفاءة انرقابٛت ٚضي تٌ ٚخى ئيداد انًعئاٚٛر انعهًٛئت اندقٛيئت 

ٍ انخكئئانٛ  انًعٛارٚئئت ٔانفعهٛئئت أ ٔحغدٚئئد انفئئرٔم بًُٛٓئئا  ظ  رةئئت انًيارَئئت بئٛئ انخئٙئ حخئٛئ

 ٔدراضت تضبابٓا تٔج  بأٔل دٌٔ اجَخظار عخٙ َٓاٚت انفخرة انًغاضبٛت. 

 ك قراراث اادارةانيدرة يهٙ حرشٛد  -5

حخائئ  انئئُظى انفعانئئت بانيئئدرة يهئئٙ حرشئئٛد قئئراراث اادارة ضئئٕاء كاَئئج ْئئرِ 

انيئئراراث حخعهئئ  بخ طئئٛ  تَشئئطت انشئئركت تٔ قئئراراث يائئغغت نعئئالس انفئئرٔم 

انطانبت تٔ قراراث حشضٛعٛت نخًُٛت انفرٔم انًٕصبت يًئا ٚئإد٘ ئنئٙ حغيٛئ  يٛئسة 

 حُا طٛت نهشركاث اناُايٛت.

 ك ٔانًعٛارٚت ٔانًرَٔتانخكايم  -5

ٚضي تٌ حخٕاقى َظى ئدارة انخكهفت ي  ٔاق  انبٛوت ٔ رٔف انًضخً  انطاقدة  خكٌٕ 

ااصئئراءاث انخئئٙ حيررْئئا قابهئئت نهخطبٛئئ  ٔيخكايهئئت ٔيرَئئت ٔيًكُئئت ااَضئئاز بًئئا 

 ٕٚ رِ ٔاق  انشركاث اناُايٛت يٍ ئيكاَٛاث يخاعت ندّٚ. 

 ك يراياة انبعد اجصخًايٙ نهعايهٍٛ -9

ررٔرة يراياة انبعد اجصخًايٙ انئر٘ ٚعخبئر تْئى ييٕيئاث َظئى ئدارة انخكهفئت أ 
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 ٔ نك نخغرٚك دٔا عّ َغٕ حغيٛ  األْداف انًرصٕة يُّ.

 راثعبً : ينبفع تطىَز نظى إدارح انتكهفخ ثبنشزكبد انصنبعُخ :

ٚطئئايد انخطئئئٕٚر  ئئئٙ َظئئئى ئدارة انخكهفئئئت يهئئئٙ انغفئئئا  يهئئئٙ انٕرئئئ  انخُا طئئئٙ 

ائئُايٛت ٔحغدٚئئد اجضئئخراحٛضٛاث انٓاد ئئت ئنئئٙ حغطئئٍٛ انًُا طئئت انًطئئخيبهٛت نهشئئركاث ان

ٔمه  يٛسة حُا طٛت يطخدايت يٍ مالل انًُا   انخئٙ ٚيئديٓا ْئرا انخطئٕٚر ٔتًْٓئا ك قد. 

 ل  039 - 035أ      9109يبٛر رابج أ 

 ك انًيارَت انًرصعٛت -0

انطئئٕم ٔماةئئت تكبئئر عٛئئذ ٚئئخى حغدٚئئد انشئئركاث انائئُايٛت انًُا طئئت انراقئئدة  ئئٙ 

شركت يُا طت يٍ تصم ئصراء ييارَت بًُٛٓا نخغدٚد انفرٔم ٔانعًم يهٙ حيهٛهٓا يٍ 

 تصم حغطٍٛ انًٕق  انخُا طٙ ي  ْرِ انشركاث اناُايٛت.

 ك انخعهى يٍ انًُا طٍٛ -9

ٔ نئئك يئئٍ مئئالل دراضئئت حضئئار  األضئئٕام انًشئئابٓت ٔاجضئئخفادة يُٓئئا  ئئٙ يضئئال 

ٛضٛاحٓى ٔتكبئئر األيزهئئت يهئئٙ  نئئكك يئئاحيٕو بئئّ شئئركاث انخ طئئٛ  ٔيغاكئئاة اضئئخراح

انًغًٕل يٍ يغاكاة نبع ٓا عٛذ حيٕو تعداْا بخيدٚى مديت يعُٛت حهيٙ رٔاصا   ئٙ 

 انطٕم  خيٕو باقٙ انشركاث انًُا طت بًغاكاحٓا ٔزٚادة عاخٓا انطٕقٛت. 

 ك حغهٛم انٕر  انخُا طٙ نهشركاث اناُايٛت -3

 طئئٍٛ دامئئم انائئُايت يئئٍ  رٚئئ  حيٛئئٛى ٔرةئئد يئئٍ مئئالل حغهٛئئم تٔرئئا  انًُا

احضاْاث يبٛعاث انشركاث انًُا طتأ عاآى انطٕقٛت أ تعضايٓى أ حكهفت انٕعدة 

 أ انعاقد يهٙ انًبٛعاث. 

 ك حغدٚد انفر  ٔانخٓدٚداث -5

يئئٍ  رٚئئ  حغدٚئئد َيئئا  انيئئٕة ٔان ئئع  نئئد٘ انًُا طئئٍٛ عٛئئذ حعئئد َيئئا  رئئع  

اضئئخغالنٓا ٔديًٓئئا ٔحطٕٚرْئئا ئانئئٙ صاَئئي  انًُا طئئٍٛ  رةئئا  ُٚبغئئٙ يهئئٙ انشئئركت

دراضت َيا  قٕحٓى ٔانخٙ قد حخًزم  ٙ اضخ داو انٕضاقم انخكُٕنٕصٛت انًخيديت تٔ تّٚ 
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اضئئخراحٛضٛت تمئئر٘ حًٛئئس يُخضئئاحٓى ٔانئئر٘ ٚعئئد حٓدٚئئدا  نهشئئركت ٚضئئي بغئئذ ٔضئئاقم 

 انخغهي يهٛٓا  ٙ انًطخيبم 

 انصنبعُخ : خبيظبً : نظى إدارح انتكهفخ انًظتحذثخ ثبنشزكبد

 ٙ  م انبٛوت انغانٛت انخُا طٛت تةبغج انشركاث اناُايٛت انًارٚت  ٙ عاصئت 

ئنٙ حفعٛم اضئخ داو ٔحطبٛئ  يضًٕيئت يئٍ َظئى ئدارة انخكهفئت انًطئخغدرت  ئٙ انشئركاث 

اناُايٛت انخٙ حطايد يهٙ اني اء يهٙ انفاقد ٔان ٛا   ٙ اضئخ داو ٔحرشئٛد يٕاردْئا 

كئئس انخُا طئئٙ نٓئئا ٔٚسٚئئد يئئٍ قئئدرحٓا يهئئٙ انخعايئئم يئئ  بانشئئكم انئئر٘ ٚئئديى يئئٍ انًر

 انخغدٚاث ٔانً ا ر انخٙ قد حخعرض نٓا أ ٔيٍ تْى ْرِ انُظى انًطخغدرت ياٚهٙ ك

   Activity –Based  Costing  (ABC)نظبو انتكهفخ عهٍ أطبص اننشبط :  -0

حعخبئئر يغاضئئبت انخكهفئئت يهئئٙ تضئئاش انُشئئا  ْئئٙ َظئئاو نخغًٛئئم انخكئئانٛ  رٛئئر 

انًباشرة مالل يرعهخٍٛ أ  ئٙ انًرعهئت اجٔنئٙ ٚئخى حغًٛئم األَشئطت بخكئانٛ  انًئٕارد 

انخٙ اضخُفرحٓا  أ ٔ ئٙ انًرعهئت انزاَٛئت ٚئخى حغًٛئم حكئانٛ  ْئرِ األَشئطت يهئٙ تْئداف 

ٙ تمر ْٙ َظاو ٚرحكس يغٕرِ يهئٙ األَشئطت انخكهفت انًطخ ديت تٔ انًطخٓهكت أ ٔبًعُ

كٕعداث تضاضٛت نخضًٛ  ٔحغهٛم ٔحغًٛم انخكانٛ  يهٙ انٕعداث انًطخفٛدِ أ ٔ ٙ  هّ 

 اٌ انًُخضاث انُٓاقٛت ج حطخٓهك يٕارد انًُشأة يباشرة أ ٔئًَئا حطئخٓهك تَشئطت ق يزئم 

ارد انًُشئئأة. قد. حضٓٛئئس األجث أ اضئئخالو انًئئٕاد أ ....ل ٔاٌ ْئئرِ األَشئئطت حطئئخُفر يئئٕ

 ل  2أ    9105انغطٍٛ انعساز٘ أ 

 دوافع اطتخذاو نظبو انتكهفخ عهٍ أطبص اننشبط فٍ انشزكبد انصنبعُخ -أ

   ل92أ    9102قد. يادل َشٕاٌ أ  

  ٚعخبر َظاو يغاضبٙ ٔئدار٘  ٙ َفص انٕقج ٔٚيدو يعهٕياث شئايهت كًئا تَئّ ًٚزئم

 َيطت انبداٚت نهخغطٍٛ انًطخًر.

  ٍعانٛئئت انُظئئاو انرقئئابٙ يئئٍ مئئالل يراقبئئت األَشئئطت انًخطئئببت  ئئٙ عئئدٔد ٚسٚئئد يئئ 

 انخكانٛ  رٛر انًباشرة ٔيٍ رى حغدٚد انًخطبي  ٙ زٚادة انخكانٛ .
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  ٍٚطايد يهٙ حغدٚد انيٕٛد انغانٛت ٔانًطخيبهٛت انخٙ حٕاصٓٓا انشركاث اناُايٛت يئ

 مالل حغدٚد انطاقت انًطخغهت ٔرٛر انًطخغهت.

 ٛانخكهفئئت  ئئٙ انشئئركاث انائئُايٛت يئئٍ مئئالل حغدٚئئد األَشئئطت ٚطئئايد يهئئٙ ح فئئ  

 انً ٛفت نهيًٛت ٔحعسٚسْا ٔاضخبعاد األَشطت انخٙ ج ح ٛ  قًٛت.

 .ٚغطٍ ٔ اق  انرقابت ٔانخ طٛ  ٔٚ ب  األَفام ٔٚيٛص انخكهفت بشكم ضهٛى 

   ٚعخبئئئر يئئئدمم حغهٛئئئم األَشئئئطت بًزابئئئت األداة انخئئئٙ حًكئئئٍ يئئئٍ اكخشئئئاف انفئئئر

 ٔاضخغالنٓا .

ٔصٕد قإر  ٙ َظاو انخكهفئت يهئٙ تضئاش انُشئا   ئٙ انشئركاث  وَزٌ انجبحث

اناُايٛت حخًزم  ٙ يضًٕيت يٍ اناعٕباث يُد حطبٛيّ يُٓا ك ارحفئا  حكهفئّ حطبٛيئّ أ 

ٔقهئئئّ ان بئئئرة نئئئد٘ انعئئئايهٍٛ يئئئٍ حطبٛيئئئّ أ ٔحعيئئئد انخطبٛئئئ  ٔانائئئعٕباث انًرحبطئئئت 

ٛص انًانٛت  ي  أ أ ٔبانخئانٙ ٚضئي انعًئم بخكُٕنٕصٛا انًعهٕياث أ ٔاجيخًاد يهٙ انًياٚ

يهٙ حطٕٚر َظاو انخكهفت يهٙ تضاش انُشا  يٍ مالل يًم حغطُٛاث يطئخًرة ٔحغدٚئد 

انًطئئوٕنٛاث ٔانرقابئئت يهئئٙ انخكئئانٛ  ٔحئئدرٚي انعئئايهٍٛ يهئئٙ حطبٛيئئّ ٔانٕةئئٕل ئنئئٙ 

هئئك انًطئئبباث انغيٛيٛئئت نهخكهفئئت يئئٍ تصئئم مفئئ  انخكهفئئت أ ٔزٚئئادة انيئئدرة انخُا طئئٛت نخ

 انشركاث

  Kaizen  Costing  (KC)  نظبو انتحظُن انًظتًز : -2

ٚعئئرف انخغطئئٍٛ انًطئئخًر بأَئئّ انعًئئم يهئئٙ ئصئئراء يًهٛئئاث حطئئٕٚر ٔحغطئئٍٛ 

ألضانٛي ٔاصراءاث حيدٚى ان ديت أ ٔحيهٛم انفاقد  ٙ األَشطت انًإدٚت نه ديت أ ٔبانخانٙ 

نت ت٘ يعٕقاث  ٙ األداء أ ٚطعٙ انخغطٍٛ انًطخًر ئنٙ ح ف  انخكانٛ  يٍ  رٚ  ئزا

ٔبانخئئانٙ  ٓئئٕ ٚركئئس يهئئٙ  رٚيئئت تداء ان ديئئت ٔنئئٛص ان ديئئت َفطئئٓا أ ٔٚخطهئئي حطبٛئئ  

انخغطٍٛ انًطخًر حغدٚد انخكهفت انًيدرة نكم األَشطت رى يغأنت ح فئٛ  انفئارم بًئا ج 

-522أ      9109ٚإرر يهئٙ صئٕدة ان ديئت انًئإداة نهعًٛئم قد. يغًئد شئاٍْٛ أ 

   ل522
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تَئّ ٚضئي تٌ ٚئخى حطئٕٚر َظئاو انخغطئٍٛ انًطئخًر بائفت يطئخًرة  ٌ انجبحثوَز

عٛذ ٚضي يهٙ ادارة انشركت اناُايٛت يشاركت صًٛئ  انعئايهٍٛ  ئٙ كا ئت انًطئخٕٚاث 

 ٙ يًهٛت انخطٕٚر بداٚت يٍ اادارة انعهٛا أ ٔٚعخبر انعايهٍٛ ْئى انعُاةئر األكزئر قئدرة 

د٘ يُطيٛخٓا أ ٔنرنك جبد يئٍ ٔرئ  بئرايش يهٙ حيدٚى ت كار صدٚدة ٔيبخكرة نًعر ت ي

حغفٛسٚت نًكأ اة انعايهٍٛ ٔزٚئادة انئدا   نئدٚٓى يهئٙ ئصئراء انخطئٕٚر انئر٘ ضئٛإد٘ ئنئٙ 

 انغإل يهٙ يُخش يخًٛس بخكهفت يُ ف ت ٔبضٕدة يرحفعت.

   Target Costing  (TC)نظبو انتكهفخ انًظتهذفخ :  -3

انخكهفت ٚطخ دو صًٛ  انًعهٕياث انًخاعت انًانٛت  انخكهفت انًطخٓد ت ياْٙ ئج يُٓش ادارة

ٔرٛر انًانٛت أ اندامهٛئت ٔان ارصٛئت بٓئدف ئدارة األربئاط ٔانخكهفئت بائفت ماةئت يٍئ  رٚئ  

ٕط بٓئا أ  دة ٔضئعر انًُئخش ٔشئرٔ  حٕزٚعّئ أ ٔ ٙئ عئدٔد انخكهفئت انًطًئ حغدٚد يطئخٕٚاث صٕئ

م أ ٔٚ غيئ  ْئايا انئربظ انًُاضئي نخغيٛئ  نخخًكٍ انشركت يٍ حيدًّٚ بانطعر انر٘ ٚيبهّ انطٕئ

ايٛت.  ,.G .C , 2012, P 261  Woods .M ,ق   األْئداف اجضئخراحٛضٛت نهشئركاث اناُئ

Taylor , L.,  & Ge Fangل 

تَئئّ يهئئٙ انئئررى يئئٍ تًْٛئئت َظئئاو انخكهفئئت انطئئخٓد ت كئئأداة نرقابئئت  وَررزٌ انجبحررث

ٔمف  انخكهفت ئج تَّ ٔاصّ انعدٚئد يئٍ اجَخيئاداث  ئٙ قدرحئّ يهئٙ اضئخٛعا  انخغئدٚاث 

 انبٛوٛت انغدٚزت يٍ تصم انٕةٕل نهًساٚا انخُا طٛت نهشركاث اناُايٛت ٔٚرص   نك ئنٙك

  انًُاضئئئي انئئئر٘ ٚغيئئئ  انخكهفئئئت زٚئئئادة ٔقئئئج حطئئئٕٚر انًُئئئخش نهٕةئئئٕل نهخائئئًٛى

 انًطخٓد ت.

  ارفئئال ٔابخعئئاد انشئئركت يئئٍ يطئئخٕ٘ انخكئئانٛ  انئئر٘ عددحئئّ انشئئركاث انائئُايٛت

 انًُا طت.

  ايخًاد انشركت يهئٙ قايئدة بٛاَئاث دامهٛئت  ئٙ حائًٛى ٔح طئٛ  انًُئخش  ئٙ عئدٔد

انخكئئئانٛ  انًطئئئخٓد ت ٔارفانٓئئئا يئئئٍ يٕاةئئئفاث انًُئئئخش انخئئئٙ حغئئئددْا انشئئئركاث 

 ت.انًُا ط
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  ٙةعٕبت اجضخًرار  ٙ انًغا ظت يهٙ انخكهفت انًطئخٓد ت بانشئركاث انائُايٛت  ئ

  م انخطٕر انخكُٕنٕصٙ انطرٚ  ٔانًخساٚد ٔدمٕل يُا طٍٛ صدد ناضٕام.

ٔبانخئئانٙ جبئئد يئئٍ حطئئٕٚر َظئئاو انخكهفئئت انًطئئخٓد ت نًٕاكبئئت انخطئئٕراث انغدٚزئئت 

 داو َظئاو انيٛئاش انًرصعئٙ كئأداة ٔحغدٚد انخكهفت انًطخٓد ت بشكم تيزم يئٍ مئالل اضئخ

يكًهت نُظاو انخكهفت انًطخٓد ت  ٙ زٚادة انيدراث انخُا طٛت يٍ مالل حغدٚد ْٛكئم حكهفئت 

انًُا ص انغيٛيٛت ٔيطبباث انخكهفت ٔمااق  ٔيٕاةفاث انًُئخش انخئٙ ٚرربٓئا انعًٛئم 

 ٔ رم انخشغٛم انًخًٛسة بانشركاث اناُايٛت انًُا طت.

   Throughput Accounting  (TA) نجبس :نظبو يحبطجخ اال -4

مديٛئت ل يهئٙ حعظئٛى  –ْٕ َظاو يغاضبٙ نخيٛٛى يد٘ قدرة انشركاث ق ةُايٛت 

 عانٛت يعدل ئَضاز تَشطخٓا يٍ  رٚ  اضخ داو انًياٚٛص انًانٛت  ٙ اجضخغالل األ  م 

 نهفر  انًغخًهت ق انًٕارد انًيٛدة ل بغرض انٕةٕل ئنٙ ٔعداث انٓئدف مئالل ٔعئدة

قد. تيضئاد يغًئد  انسيٍ يٍ مالل ارحكاز ْرا انُظئاو يهئٙ ييئاٚٛص يانٛئت رالرئت ْٔئٙ ك

 ل529-525أ      9103انكٕيٙ أ 

   يعدل اجَضاز كThroughput Rate  

ْٕٔ  نك انًعدل انر٘ حخًكٍ يُدِ انشركاث انائُايٛت يئٍ حٕنٛئد " األيئٕال انُيدٚئت 

 ٕرد انًيٛد يُد تداء ٔ ٛفت يغددة. " يٍ انًبٛعاث ٔنٛص ق ااَخاس ل يٍ مالل انً

   انً سٌٔ  كInvestment or Inventory 

ْٔئئٕ ٚعبئئر يئئٍ عضئئى " األيئئٕال انًطئئخزًرة " بانشئئركاث انائئُايٛت  ئئٙ شئئراء 

 انًٕاد ان او ٔانًُخضاث حغج انخشغٛم ٔانًُخضاث انخايت بغرض ئيادة بٛعٓا.

   َفياث انخشغٛم كOperating Expenses 

اجيٕال انًُفيئت " بانشئركاث انائُايٛت  ئٙ حغٕٚئم انً ئسٌٔ ئنئٙ ئَخاصٛئت ْٔٙ حهك " 

 ااَضاز ٔحعبر يٍ انخد ياث انُيدٚت ان ارصت ٔج حرحب  بٕ ٛفت يا.

 



 

 مدخل مقترح لضبط العالقة بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية االجتماعية بالشركات الصناعية

  الجنديمحمد رضا محمد  

 9102  زانذ انضسء األٔلانانعدد                                                     عاشرانانًضهد 

55 

 

تٌ زٚادة ٔحعيد درصت انخكُٕنٕصٛا  ٙ انبٛوت اناُايٛت ضاًْج  ٙ  وَزٌ انجبحث

ٙ رئئرٔرة حٕصٛئئّ حغٛٛئئر ًَئئ  انًُا طئئت بئئٍٛ انشئئركاث انائئُايٛت أ يًئئا عئئذ  نئئك يهئئ

اْخًايا  تكبر بانًياٚٛص رٛر انًانٛت نيٛئاش ٔحيٛئٛى تداء ْئرِ انشئركاث ضئعٛا  ٔراء حيئدٚى 

يُخضاث حُا طٛت يخًٛسة عخٙ ج حخعئرض نً ئا ر  يئداٌ َائٛبٓا انطئٕقٙ أ ٔعٛئذ تٌ 

َظاو يغاضبت اجَضاز ْئٕ حطئٕر  بٛعئٙ نُظرٚئت انيٛئٕد ٔادارة اجمخُاقئاث ألَئّ ٚركئس 

مخُئئام ٔح فئئٛ  ٔقئئج ااَضئئاز أ َٔضئئد تٌ حطبٛئئ  يعئئدل اجَضئئاز كأعئئد يهئئٙ َيئئا  اج

يفاْٛى َظاو يغاضبت اجَضاز ٚطايد يهٙ حغهٛم انًطبباث انغيٛيٛت بغئرض حُظئٛى قًٛئت 

األداء بانشركاث اناُايٛت أ ٔيٍ رى ٚهسو األمر  ٙ انغطباٌ تٌ َظاو يغاضبت اجَضئاز 

عخبئئر يُٓضٛئئت يغاضئئبٛت حخغئئرك َغئئٕ حغيٛئئ  ج ًٚكئئٍ ايخبئئارِ َظايئئا  يطئئخيال  أ ٔاًَئئا ٚ

تٔنٕٚاث انشركت اناُايٛت يٍ ٔصّٓ َظر انعًالء أ ٔانخركٛس يهٙ  اقخٓا  ٙ اجَضئاز 

 ٔ نك بًغا اة حطبٛ  َظى ئدارة انخكهفت األمر٘ انًالقًت نّ  ٙ انشركاث اناُايٛت

  Resources Consumption Accountingنظبو يحبطجخ اطتهالك انًىارد:-5

بر َظاو يغاضبت اضخٓالك انًٕارد يدمم شئايم ٔيخكايئم نئُظى ئدارة انخكهفئت  ٓئٕ ٚعخ

بًزابت يسٚضا  يٍ يغاضبت اجَشطت ٔيغاضئبت انخكئانٛ  األنًاَٛئت  ٛئخى يئٍ مالنئّ ح ائٛ  

انخكهفت انً ططت ٔانفعهٛت يهٙ تضاش ياٚطخٓهك يٍ يٕارد ن ديئت انعًئالء ييئاش  ئٙ شئكم 

يضًعاث انًٕارد ئنٙ يٕرٕياث انيٛئاش انخكئانٛفٙ انً خهفئت  كًٙ أ ْٔرِ انخكهفت حخد   يٍ

ْٔئئٙ ق األَشئئطت أ انعًهٛئئاث أ انًُخضئئاث أ انعًئئالء ل يئئ  يرايئئاة ٔصئئٕد يالقئئاث حشئئابكٛت 

يخدامهت بٍٛ انًٕارد بغٛذ تٌ كم يٕرد قد ٚفٛد يئٕرد تمئر ٔٚطئخفٛد يئٍ يئٕرد تمئر أ كًئا 

انٛفٙ يباشئرة أ ٔبانخئانٙ  ٓئٙ حغهٛئم تٌ ُْاك بع  انًئٕارد قئد حفٛئد يٕرئٕ  انيٛئاش انخكئ

                  ٚيئئئٕو يهئئئٙ حئئئديٛى  بٛعئئئت انخكهفئئئت أ ٔٚظٓئئئر نئئئعدارة يئئئٕا ٍ انطاقئئئت انعا هئئئت / انفاق ئئئت

 ل PP 206-208  Mohamed Fathy Elshahat , 2016 , ق

تٌ َظئاو يغاضئبت اضئخٓالك انًئٕارد ٚعخبئر ْئٕ انضٛئم انيئادو نئُظى  وَزٌ انجبحث

فئئت  ئئٙ حغطئئٍٛ تداء انشئئركاث انائئُايٛت ألَئئّ َظئئاو ٚضًئئ  بئئٍٛ يساٚئئا ادارة ئدارة انخكه

بٓئئدف حئئٕ ٛر  لABCقانخكهفئئت ٔبئئٍٛ َظئئاو انًغاضئئبت يئئٍ انخكهفئئت يهئئٙ تضئئاش انُشئئا  

يعهٕياث يانٛت ٔحشغٛهٛت تكزر دقت أ ٔعٛذ تَّ ٚطب  يبدت انطببٛت ٔاجضخضابت ٔاألداء أ 
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ٙ حغي  اجضخغالل انك ء نهًٕارد انًخاعئت كًئا ٔبانخانٙ ٕٚ ر ْرا انُظاو انًعهٕياث انخ

ضايد يهٙ حغدٚد انًٕارد انًيٛدة انخئٙ حطئبي اجمخُاقئاث  ئٙ انخشئغٛم دامئم انشئركت أ 

يطئاًْت عيٛيٛئئت َٔظئرة ئرئا ٛت َغئٕ حغيٛئ  ْئئدف ئدارة  لRCAقٔ ئٙ انُٓاٚئت ٚعخبئر 

 ٔرقابت ٔمف  حكانٛ  انًُخش بدقت ٔيدانت تكبر  ٙ انشركاث اناُايٛت

   Benchmarking (BM)نظبو انقُبص انًزجعٍ :  -6

ٚعخبر انيٛاش انًرصعٙ تداة  عانت نخغطٍٛ األداء انًطئخيبهٙ نهشئركاث انائُايٛت 

ٔبانخانٙ اعخٕاء تْئى األمطئار انخئٙ حٓئددْا أ ٔحعسٚئس انًٛئسة انخُا طئٛت نٓئا بئانخعهى يئٍ 

غيئئ  اٜمئئرٍٚ ت  ئئم انًًارضئئاث ٔانعًهٛئئاث أ ْٔئئٙ حخ ئئًٍ انخطهئئ  جمخبئئار كٛئئ  ٚ

يطخٕٚاث تداقٓى ٔ ٓى انعًهٛاث انخٙ ٚطخ ديَٕٓا ٔحغدٚد األَشطت ٔانعًهٛاث انخٙ حخئٛظ 

نهشئئركت انائئُايٛت حغيٛئئ  انًًٛئئساث ٔرهئئ  انفضئئٕة بئئٍٛ تداقٓئئا ٔتداء ت  ئئم انًُا طئئٍٛ 

ٔانخفٕم يهّٛ يئٍ  رٚئ  حغطئٍٛ ٔحطئٕٚر األداء ٔااَخاصٛئت أ ٔاكخشئاف ت كئار صدٚئدة 

حطئٕٚرِ يطئخيبال  بغٛئذ حائبظ انًُشئأة ت  ئم يئٍ األ  ئم بًعُئئٙ  نهخغطئٍٛ ٔيغأنئت

حيدٚى انًُخش تٔ ان ديت بضٕدة ت  م يٍ ت  م يُا ص  ٙ انطٕم .ق يبدانعسٚس يغطئٍ 

 ل531أ    9102أ 

تٌ ٔصئئٕد ةئعٕباث بانُظئئاو جٚعُئئٙ انخ هئئٙ يئٍ ْئئرا انُظئئاو بئئم  وَرزٌ انجبحررث

بُئاء  رٚئ  يًئم  عئال ٚئإرر يهئٙ  ٚضي يٕاصٓخٓا ٔٔر  انغهئٕل انًُاضئبت نٓئا ك يزئم

تًْٛئت ئشئراك انعئئايهٍٛ  ئٙ يًهٛئئت حطئٕٚر َظئئاو انيٛئاش انًرصعئئٙ أ ٔاجنخئساو بيٕايئئد 

انطهٕك األمالقٙ نهيٛاش انًرصعٙ أ ٔئٚضئاد يالقئت حكايهٛئت يئ  َظئى ئدارة انخكهفئت يئٍ 

تصئئم زٚئئادة انيئئدرة يهئئٙ ئدارة انًئئٕارد بشئئكم ت  ئئم ٔحغدٚئئد يئئٕا ٍ ان ئئع   ئئٙ 

ث اجَخاصٛت ٔيغأنت انخ ه  يُٓا تٔ حغطُٛٓا ٔحٕ ٛر انًعهٕياث انًطهٕبت يٍ انعًهٛا

مئئالل حغهٛئئم األَشئئطت ٔٔرئئ  ييئئاٚٛص يرصعٛئئت يانٛئئت ٔرٛئئر يانٛئئت حئئرحب  باألْئئداف 

اجضخراحٛضٛت نهشركت يٍ زٚادة انغات انطئٕقٛت أٔمفئ  انخكهفئت يئ  تيهئٙ يطئخٕٚاث 

انائئُايٛت بًئئا ٚطئئايد يهئئٙ زٚئئادة  انضئئٕدة أ ٔانخغطئئٍٛ انًطئئخًر  ئئٙ تداء انشئئركاث

 انيدراث انخُا طٛت نٓا.
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 انفصم انثبنٍ

 انتأصُم انعهًٍ نحىكًخ انًظئىنُخ االجتًبعُخ

حعئئد انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت  ئئٙ انشئئركاث انائئُايٛت يئئٍ انًًارضئئاث اادارٚئئت 

انغدٚزت انخٙ حٓدف ئنٙ حغطٍٛ ٔحعسٚس ةٕرة ٔضًعت انشركت يًا ُٚعكص ئٚضابٛا  يهٙ 

ياقئئداحٓا ٔٔرئئعٓا انخُا طئئٙ  ئئٙ األصئئم انطٕٚئئم أ ٔنئئرنك  ئئاٌ انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت 

نهشئئركت انائئُايٛت حعخبئئر اضئئخزًارا   ٕٚئئم األصئئم نئئّ ياقئئد يهئئٙ انًئئد٘ انطٕٚئئم ٚفئئٕم 

 PP ,2018,انخكهفت انًُفيت يهٙ تٔصّ انُشا  اجصخًايٙ ٔانبٛوٙ نهشركاث اناُايٛت ق

5-6  Jariyah , B. Solikhah ل 

 يفهىو حىكًخ انًظئىنُخ االجتًبعُخ : -الً أو

تٌ انًفٓئئئٕو انشئئئايم نغٕكًئئئت انًطئئئوٕنٛت اجصخًايٛئئئت بانشئئئركاث  َرررزٌ انجبحرررث

  Corporate Social Responsibility ( CSR ) Governance انائئُايٛت

ٚياد بّ تَّ َظاو شئايم يئٍ انيٕايئد ٔانطٛاضئاث ٔااصئراءاث انًطبيئت ٔانخئٙ ٚئخى يئٍ 

يهٙ انبعد اجصخًئايٙ ٔانبٛوئٙ نهشئركاث انائُايٛت نٛغظئٙ ْئرا انُظئاو  مالنٓا انغفا 

بدٔر  عال  ٙ حغدٚد ٔحغيٛ  انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔرقابئت ٔحيٛئٛى انً ئا ر انُاحضئت 

يٍ ئًْال انًطوٕنٛت اجصخًايٛئت أ يئ  انطئعٙ َغئٕ حُظئٛى ٔح طئٛ  األداء اجصخًئايٙ 

يئت يخكايهئت يئٍ اارشئاداث انخئٙ حطئايد نهشركاث اناُايٛت أ باارا ت نخئٕ ٛر يضًٕ

 يهٙ ئدارة ٔرب  انخكانٛ  اجصخًايٛت ٔانبٛوٛت بانشركاث اناُايٛت

  دوافع اإلنتشاو ثحىكًخ انًظئىنُخ االجتًبعُخ :  -ثبنُبً 

ْٔئئٙ يبئئارة يئئٍ يضًٕيئئت يئئٍ انًُئئا   انًخٕقعئئت يئئٍ ئنخئئساو انشئئركاث انائئُايٛت 

 ِ انًُا   ياٚهٙكبغٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت أ ٔتْى ْر

 حغطٍٛ ضًعت انشركاث اناُايٛت 

ٚئئإرر اجنخئئساو بغٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت يهئئٙ ضئئًعت انشئئركاث انائئُايٛت أ 

عٛذ ئٌ انشركاث انخٙ حخا  بخغيٛ  تداء صٛد  ًٛا ٚخعه  بغٕكًت انًطوٕنٛت حخغطئٍ 

بئّ أ بًُٛئا ضًعخٓا  ٙ انًضخً  كشركاث حطعٙ ئنٙ انغفا  ٔحًُٛت انًضخً  انخٙ حعًئم 
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انشركاث انخٙ ٚكٌٕ تداؤْا ضٛوا   ًٛا ٚخعه  بأبعاد انًطوٕنٛت اجصخًايٛت حكٌٕ ضئًعخٓا 

 يعررت نه طر بٍٛ تةغا  انًاانظ.

 حٕق  ٔئدارة ت  م نهً ا ر بانشركاث اناُايٛت 

حئئإد٘ عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت ئنئئٙ زٚئئادة  ايهٛئئت ئدارة انً ئئا ر انيإََٛئئت 

ٔانبٛوٛت ٔاجقخاادٚت ٔرٛرْا أ ٔ نك اَطالقا يٍ تٌ انخغدٚد انًطئخًر يئٍ ٔاجصخًايٛت 

قبم انشركاث نخأرٛرْا يهٙ يائانظ األ ئراف انًعُٛئت يئٍ ت  ئم انطئبم نخٕقئ  ٔئدارة 

انً ئا ر أ باارئئا ت ئنئئٙ زٚئادة يطئئخٕ٘ انرقابئئت يئئٍ قبئم تةئئغا  انًائئهغت ألَشئئطت 

 PP 637 , 2017 ,ق  ضخً  بشكم يئاوانشركاث أ األير انر٘ ٚخرحي يهّٛ اضخيرار انً

- 640  Achintya Nath S , et al  ل 

 زٚادة حًُٛت ٔحٕ ٛ  ٔحطٕٚر انعايهٍٛ بانشركاث اناُايٛت 

ٚسٚد اجنخئساو بغٕكًئت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت يئٍ قئدرة انشئركاث انائُايٛت يهئٙ 

يهئئٙ  حٕ ٛئئ  ٔحطئئٕٚر ٔاجعخفئئا  بانعئئايهٍٛ أ ٔ نئئك اَطالقئئا  يًئئا ًٚكئئٍ تٌ ٚخرحئئي

اجنخساو بغٕكًت انًطوٕنٛت نهشركاث يٍ ايخساز انعايهٍٛ بًُخضاث انشركت ٔيًارضخٓا 

أ تٔ حغطٍٛ انشركت نهًارضئاث انًخعهيئت بئانًٕارد انبشئرٚت أ تٔ حبُئٙ انشئركت انبئرايش 

ٔاألَشطت انخٙ حعًم يهٙ حغطئٍٛ يعُٕٚئاث انعئايهٍٛ ٔٔجقٓئى أ يًئاٚإد٘  ئٙ انُٓاٚئت 

انًضخً   ٙ اجَ ئًاو ئنئٙ ْئرِ انشئركت أ باارئا ت ئنئٙ حًطئك  ئنٙ زٚادة رربت ت راد

 انعًانت بانعًم  ٙ انشركت.

 حغطٍٛ اجبخكار ٔانيدرة انخُا طٛت نهشركاث اناُايٛت 

حعخبر انخغرٚت انعكطٛت يٍ ي خه  تةغا  انًاانظ تعد ان طٕ  انٓايت  ٙ ضبٛم 

خًايٛت أ ٔ نئك اَطالقئا  يئٍ حغيٛ  انشركاث اناُايٛت انخسايٓا بغٕكًت انًطوٕنٛت اجص

حركٛس عٕكًت انًطوٕنٛت نهشركاث يهٙ ياانظ صًٛ  تةغا  انًاانظ  ٙ اجيخبار أ 

ٔيئئٍ رئئى حعخبئئر انخغرٚئئت انعكطئئٛت يئئٍ ي خهئئ  تةئئغا  انًائئانظ يائئدرا رُٛا  نا كئئار 

نًُخضاث صدٚدة باارا ت ئنٙ حغطٍٛ انعًهٛاث ٔاقخراط تضٕام صدٚدة أ انر٘ ٚإد٘ ئنٙ 

 ساٚا حُا طٛت صدٚدة نهشركت.ئرا ت ي
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 حغطٍٛ األداء انًانٙ نهشركاث اناُايٛت 

ٚعخبر يٍ تْى اندٔا   انخٙ حئإد٘ ألنخئساو انشئركاث انائُايٛت بغٕكًئت انًطئوٕنٛت 

اجصخًايٛت ْٕ حغطٍٛ األداء انًئانٙ بٓئا أ ٔ نئك اَطالقئا  يئٍ حساٚئد األدنئت  ئٙ تضئٕام 

حرايٙ األبعاد اجصخًايٛت ٔانبٛوئت بشئكم  رتش انًال يهٙ تٌ انشركاث اناُايٛت انخٙ

  عال حًٛم ئنٙ حغيٛ  َخاقش يانٛت صٛدة عطي انً ا ر ت  م يٍ يزٛهخٓا  ٙ انائُايت

 ل 219 – 210أ      9102ق د. ماند ضعٛد بركاث أ 

 حعسٚس انكفاءة انخشغٛهٛت ٔح فٛ  انخكانٛ  بانشركاث اناُايٛت 

ٔح فئئٛ  حكانٛفٓئئا أ ٔ نئئك اَطالقئئا  يًئئا ًٚكئئٍ نهشئئركاث زٚئئادة كفاءحٓئئا انخشئئغٛهٛت 

ٕٚ رِ اجنخساو بغٕكًت انًطوٕنٛت نهشركاث يٍ َٓش يئُظى نئعدارة أ ٚخ ئًٍ انخغطئٍٛ 

انًطخًر يٍ مالل حيٛٛى انضٕاَي اجصخًايٛت ٔانبٛوٛت ألَشطت انشركت أ ٔبانخانٙ رب  

 انخكانٛ  اجصخًايٛت بانشركاث.

 كبت انخغٛرزٚادة قدرة انشركاث اناُايٛت يهٙ يٕا 

انشئئركاث انائئُايٛت انخئئٙ حيئئٕو بئئانغٕار انًطئئخًر يئئ  تةئئغا  انًائئانظ أ حخًٛئئس 

بيدرة تكبر يهٙ حٕق  انخغٛئراث انخُظًٛٛئت ٔاجقخائادٚت ٔاجصخًايٛئت ٔانبٛوٛئت انخئٙ قئد 

حغدد بضاَي اجضخضابت نٓا أ ٔيٍ رى حعخًد انشركاث يهٙ اجنخئساو بانغٕكًئت نهكشئ  

  ٙ انطٕم. يٍ اجحضاْاث انغدٚزت 

 ضٕٓنت عإل انشركاث اناُايٛت يهٙ انخًٕٚم انالزو 

حخضئئّ انبُئئٕك ٔانًإضطئئاث انًانٛئئت  ئئٙ انٕقئئج انغئئانٙ بشئئكم يخساٚئئد ئنئئٙ ح ئئًٍٛ 

انًعاٚٛر اجصخًايٛت ٔانبٛوٛت  ٙ حيًٛٛٓا نهًشئارٚ  أ ٔبانًزئم يُئديا ٚيئٕو انًطئخزًرٌٔ 

انشركاث انخٙ حخا  بٕصئٕد ئدارة باح ا  قراراث بشأٌ اضخزًار تيٕانٓى بانبغذ يٍ 

 عانئت نغٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت أ ٔبانخئئانٙ  ئئانخساو انشئئركاث بغٕكًئئت انًطئئوٕنٛت 

 .ٚطٓم عإنٓا يهٙ انخًٕٚم انًطهٕ 
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  ًحعسٚس انشركاث اناُايٛت  عانٛت انعًم  ٙ انًضخ 

انفٓئئى انضٛئئد جعخٛاصئئاث تةئئغا  انًائئانظ  ئئٙ انشئئركت ٔح ئئًٍٛ يخطهبئئاحٓى  ئئٙ 

تْداف ٔتَشطت انشركت ٚإد٘ ئنٙ حغطٍٛ انعالقت ي  تةغا  انًاانظ أ ْٔئرا ٚئإد٘ 

ئنٙ انخطٕر بخكٍٕٚ حغانفاث تكزئر قئٕة ٔاضئخًرارٚت بئٍٛ انشئركت ٔانًضخًئ  أ ٔيئٍ رئى 

 ئئاٌ انخئئساو انشئئركاث بغٕكًئئت انًطئئوٕنٛت ٚطئئايد  ئئٙ بُئئاء رتش انًئئانٙ اجصخًئئايٙ 

 نهشركاث اناُايٛت.

 ُخ حىكًخ انًظئىنُخ االجتًبعُخ :يحذداد فعبن  -ثبنثبً 

ٚياد بًغدداث  عانٛت عٕكًئت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت بانشئركاث انائُايٛت ْئٙ 

تْئى انًيئئاٚٛص تٔ انعٕايئئم قانًخغٛئئراث انخفطئئٛرٚتل انخئئٙ ًٚكئئٍ يئئٍ مالنٓئئا انغكئئى يهئئٙ 

كفاءة تداء انشركاث حضاِ حطبٛئ  عٕكًئت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔ ًٛئا ٚهئٙ تْئى ْئرِ 

 غدداث كانً

 : ضًعت انشركت -ت

ٚطاْى حفعٛم انشركاث اناُايٛت نغٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت  ٙ حغطٍٛ انطئهٕك 

اجصخًايٙ نهشركاث أ األير انر٘ ٚإد٘ ئنٙ حغطٍٛ األداء انًئانٙ ٔاجصخًئايٙ نهشئركاث 

يبئئر حغطئئٍٛ اضئئخ داو انًئئٕارد انًانٛئئت ٔانًادٚئئت بكفئئاءة ٔحعسٚئئس ضئئًعت انشئئركاث ٔحغيٛئئ  

ًٛسة انخُا طٛت  ئٙ انطئٕم يئٍ مئالل حغطئٍٛ يطئخٕ٘ األداء نئد٘ انعئايهٍٛ أ ٔٚطئاْى  ئٙ ان

حفعٛئئم ي ئئا ر األيًئئال يئئٍ مئئالل حغطئئٍٛ انعالقئئاث يئئ  انطئئهطاث انخُظًٛٛئئت ٔانعًئئالء 

ٔح فٛ  انً ا ر اجصخًايٛت ٔي ا ر انخهٕد انبٛوٙ ٔحيهٛم انعيٕباث يٍ األَشئطت انخئٙ 

قد.   ظئئت ْهئئٙ عيئٕم انعئئايهٍٛ ٔانعًئالء ٔانًضخًئئ  ٔانبٛوئئت.حطئبي انخهئئٕد انبٛوئٙ أ ٔانًغا 

 ل0955 – 0959أ      9102تيال يغًد يغًد يٕض أ 

 ك عضى اني اٚا اجصخًايٛت - 

تٌ عضى اني اٚا اجصخًايٛت ٚعخبر تعد انًغئدداث انٓايئت نفعانٛئت عٕكًئت  َزي انجبحث

ايٛت ٚئإدٖ انًطوٕنٛت اجصخًايٛت عٛذ تٌ زٚادة عضى اني اٚا اجصخًا يٛت  ٙ انشئركاث اناُئ
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جَ فاض ضًعخٓا أ ٔبانخئانٗ حغخئاس يشئكهت انًُازيئاث اني ئاقٛت ئنٗئ دراضئت يخعًيئت نخفئادٖ 

ا  يٕاقئد  انً ا ر اجصخًايٛت انُاشوت يُٓا ٔحإرريهٙ يٕارد انشركاث أ ٔقد حئإدٖ ئنٗئ رٛئ

 يهٗ انشركاث كاٌ يٍ انًًكٍ تٌ ٚخى اضخغالنٓا ت  م اضخغالل .

 ك انخكانٛ  اجصخًايٛت ٔانبٛوٛترب   -س

حًزئئئم تعئئئد انًغئئئدداث انٓايئئئت  ئئئٗ حغدٚئئئد يطئئئخٕٖ  عانٛئئئت عٕكًئئئت انًطئئئوٕنٛت 

اجصخًايٛت بانشركاث اناُايٛت  ٗ األصم انياٛر أ ْٔٗ يبارة يئٍ قئدرة انشئركاث 

يهٗ انٕ اء بادارة ٔرب  انخكئانٛ  انُاحضئت يئٍ يًارضئاث انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت  ئٗ 

اةت انًخعهيت بغيٕم انعئايهٍٛأ ٔحعئد ْئرِ انيئدرة تيئرا  تضاضئٛا  نهغفئا  انٕقج انًغدد م

 يهٗ ضًعت انشركت ٔن ًاٌ اضخًرارٚخٓا.

 ك األداء انًانٙ نهشركت -د

ج ٚئئسال األداء انًئئانٙ ْئئٕ انًعٛئئار انرقٛطئئٗ نهغكئئى يهئئٗ كفئئاءة ٔ عانٛئئت انشئئركاث أ 

تْئدا ٓا أ ٔزٚئادة األداء   األداء انًانٙ يإشر قئٕٖ يهئٗ يئدٖ َضئاط انشئركاث  ئٗ حغيٛئ 

انًانٙ ٚديى انًٕق  انخُا طٙ نهشئركاث يئٍ مئالل زٚئادة عضئى انشئركتأ ٔمفئ  يطئخٕ٘ 

انً ا ر انًانٛت انخٙ حخعئرض نٓئا أ ٔزٚئادة يعئدل ًَئٕ انشئركتأ ٔيئٍ رئى ٚائبظ يركسْئا 

 ل251 – 232أ      9102انًانٗ ٔانخُا طٙ تكزر قٕة ق د. اًٚاٌ يغًد ضاليت أ 

 : ضاث انطهبٛت نهًطوٕنٛت اجصخًايٛتانًًار -ْـ

قد ٚعخبر اندا   يٍئ يًارضئت انشئركاث نًطئوٕنٛخٓا اجصخًايٛئت ْٕئ دا عئا  تمالقٛئا  أ ت٘ 

ٚكٌٕ اضخ داو يًارضاث انًطوٕنٛت اجصخًايٛت قاقًئا  يهٙئ األنخئساو بأمالقٛئاث األيًئال حضئاِ 

يئٍئ  وئئاث انًضخًئئ  أ  تةئئغا  انًائئانظ انئئدامهٍٛٛ ٔان ئئارصٍٛٛ ٔحضُئئي األرئئرار بئئأ٘  وئئت

عخٓا ٔحغيٛئئ  انًُئٕئ  ئٙئ انًبٛعئئاث  ٍ ضئًئ ٔٔ يئئا  نٓئئرا انئئدا   األمالقئٙئ حطئئعٙ انشئئركاث نخغطئٛئ

اٍَٛ ٔقٕايئد يُظًئت ٔيهسيئت  ا ر قٕئ ٔحغطٍٛ األداء انًانٙ نهشركاث أ ٔنكٍ  ٙ  ئم يئدو حٕئ

و بعئئ  انشئئركاث بًًارضئئاث ضئئهبٛت رٛئئر  ايٛت حيئٕئ نهًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت بانشئئركاث انائُئ

م انعئايهٍٛ تمال قٛت نهًطوٕنٛت اجصخًايٛت بٓدف حغيٛ  ياانظ ماةئت نٓئا ٔحئإرر يهٙئ عيٕئ

 ل0119أ    9102ٔانعًالء ٔانًضخً  ٔانبٛوت. ق د. ماند ضعٛد بركاث أ 
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 انفصم انثبنث

 اإلطبر انعبو نهًذخم انًقتزح ثبنشزكبد انصنبعُخ

 أهذاف انًذخم انًقتزح : -أوالً 

نًيخئرط ْئٕ رئب  انعالقئت بئٍٛ َظئى ئدارة انخكهفئت انٓدف األضاضٙ يئٍ انًئدمم ا

ٔعٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت بٓئدف حغيٛئ  يٛئسة حُا طئٛت بانشئركاث انائُايٛت ٔٚئخى 

  نك يٍ مالل حغيٛ  يضًٕيت يٍ األْداف انفريٛت انًخًزهت  ٙ ك 

 دراضت ٔحيٛٛى ئيكاَٛت حطبٛ  انًدمم انًيخرط  ٙ انشركاث اناُايٛت . -0

ا  انيٕة َٔيا  ان ع  يٍ مالل دراضت ٔحيٛٛى َظى انخكئانٛ  انًطبيئت  ئٙ حغدٚد َي -9

انشركاث اناُايٛت انًارٚت أ ي  بٛئاٌ انًعٕقئاث ٔانائعٕباث انغانٛئت أ ٔ ئرط 

 ضبم انعالس أ ٔانعًم يهٙ اضخ داو َظى ئدارة انخكهفت انًطخغدرت .

اجصخًايٛت يٍ مالل انخاد٘ نغاجث انًًارضاث انطهبٛت رٛر اجمالقٛت نهًطوٕنٛت  -3

حطبٛئئ  عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت انخئئٙ حعخبئئر تداة نًُئئ  انخاليئئي يزئئم ادارة 

 اجرباط أ ٔح هٛم انًطخ ديٍٛ بانشركاث اناُايٛت. 

انعًم يهٙ حغطٍٛ ٔزٚادة كفاءة ٔ عانٛت انعايهٍٛ  ٙ انشركاث اناُايٛت يٍ َاعٛت  -5

   P2 , 2017 ,ق كفئاءة تداء انعًهٛئاثاحًاو انعًهٛاث  ٙ انٕقئج انًغئدد ٔحغطئٍٛ 

Cresnar Rok , Nedelko Zlatko  ل 

 كأهًُخ انًذخم انًقتزح  - ثبنُبً 

ٚطئئئايد انشئئئركاث انائئئُايٛت يهئئئٙ حطئئئٕٚر َظئئئى ئدارة انخكهفئئئت ٔرئئئب  انخكئئئانٛ    -0

 اجصخًايٛت أ ٔزٚادة  ايهٛت يًارضاث انًطوٕنٛت اجصخًايٛت.

انزغئرة  ئٙ انضاَئي انخطبٛيئٙ يئٍ مئالل انطئعٙ َغئٕ يغأنت ٚيٕو بٓا انباعئذ نطئد  -9

ئعداد حكايم ٔحُظٛى بٍٛ َظى ئدارة انخكهفت ٔعٕكًت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت بٓئدف 

ديى انيدرة انخُا طٛت نهشركاث اناُايٛت أ ٔحغيٛ  يٛسة حُا طٛت يئٍ مئالل ٔرئ  

  عٕكًت يدمم ييخرط ٚطايد  ٙ اجضخفادة يٍ َظى ئدارة انخكهفت انًطخغدرت ٔحطبٛ
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انًطوٕنٛت اجصخًايٛت  ٙ حغيٛئ   نئك انٓئدف أ ٔٚكئٌٕ يطئاًْت يهًٛئت يخٕارئعت 

 ٚطخفٛد يُٓا انباعزٍٛ  ٙ  نك انًضال.

انًطئئايدة  ئئٙ حغيٛئئ  اضئئخراحٛضٛت انشئئركاث انائئُايٛت بسٚئئادة انيئئدراث انخُا طئئٛت  -س

ٕٚر نخعظٛى قًٛت انشركاث يٍ مالل حبُٙ َظى ئدارة حكهفت يطخغدرت بانشركاث نخط

 ل  PP212-213   Kiril Dimitrov , 2018 ,ق األداء اجضخراحٛضٙ.

 ًً  يقىيبد ودعبئى انًذخم انًقتزح : -ثبنثبً

تٌ حطبٛئئ  انًئئدمم انًيخئئرط  ئئٙ انشئئركاث انائئُايٛت ٚغخئئاس ئنئئٙ  َررزٌ انجبحررث

 بع  انًيٕياث انخٙ حكفم َضاعّ أ ٔتْى ْرِ انًيٕياث ياٚهٙ ك

 انشركاث اناُايٛت  انخغدٚد انٕارظ جضخراحٛضٛت -0

 اشخراك اجدارة انعهٛا  ٙ حطبٛ  انًدمم انًيخرط   -9

 ٔر  عٕا س نخطبٛ  انًدمم انًيخرط  -3

 ضٛاضت انخدرٚي انًطخًر نفرٚ  انعًم  -5

 حٕا ر َظاو ئدار٘ ك ء ك        -5

 انخغدٚذ انًطخًر نهًدمم انًيخرط  -9

 انًذخم انًقتزحراثعب ً : انًعبَُز انًقتزحخ نتقُُى نفعُخ 

 يعٛار يُاضبت ي ًٌٕ انًدمم انًيخرط نغاصت انشركاث اناُايٛت  – 0

 يعٛار انًٕرٕيٛت  – 9

 يعٛار انخكهفت ٔانعاقد  – 3

 يعٛار انيابٛهت نهخغي  ٔانًيارَت – 5

 يعٛار انيابٛهت نهفٓى  –5

 يعٛار انيابهٛت نهيٛاش  – 9

 يعٛار األًْٛت انُطبٛت  – 2

   ٔانخٕا  يعٛار انخطاب – 2
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 خبيظبً : انخطىاد اإلجزائُخ نتطجُق انًذخم انًقتزح ثبنشزكبد انصنبعُخ

 اإلجزاء األول : تقُُى انىضع انحبنٍ نهشزكبد انصنبعُخ : 

ٔٚياد بّ ييارَت تداء انشركاث اناُايٛت بأ  م يُا طٛٓا  ٙ األضٕام اندٔنٛئت 

انئئدامهٙ نهشئئركاث يهئئٙ يطئئخٕ٘ ٔانًغهٛئئت أ ٔحغدٚئئد يكآَئئا انخُا طئئٙ ٔحيٛئئٛى انٕرئئ  

تقطايّ انً خهفت ٔانًٕارد انًخاعئت نئدٚٓا أ ٔحغدٚئد َيئا  انيئٕة ٔان ئع  نهشئركاث يئٍ 

مئئالل حغهٛئئم كئئم انفئئر  ٔانخٓدٚئئداث ان ارصٛئئت نٓئئا أ ٔحغهٛئئم كئئم تَشئئطت انشئئركت أ 

 ٔيعر ت اعخًاجث انُضاط تٔ انفشم  ٙ انخغهي يهٙ َيا  ان ع  ٔحيٕٚت َيا  انيٕة.

 ء انثبنٍ : دراطخ وتحذَذ انتكبنُف األونُخ نتطجُق انًذخم انًقتزحاإلجزا

ٔٚخى  ٙ ْرا ااصراء حغدٚد انخكانٛ  األٔنٛت انُاصًت يٍ حطبٛ  انًدمم انًيخرط 

 بانشركاث اناُايٛت انًارٚت ٔيٍ تْى يُاةر انخكانٛ  ياٚهٙ ك

    حكهفت دراضت انضدٔ٘ نهًدمم انًيخرط 

  حكهفت انخعرف يهٙ تراء انعايهٍٛ بانشركاث اناُايٛت 

  حكهفت حدرٚي انعايهٍٛ بانشركاث اناُايٛت 

  حكهفت انخغٕل يٍ انُظاو انغانٙ ئنٙ انًدمم انًيخرط 

   حكهفت يخابعت حطبٛ  انًدمم انًيخرط 

اإلجزاءانثبنررث : تحذَررذ يتطهجرربد تطجُررق حىكًررخ انًظررئىنُخ االجتًبعُررخ ثبنشررزكبد 

 انصنبعُخ

  ٌررٔرة ئنخساو انشركاث اناُايٛت بخطبٛئ  يبئادب ٔقٕايئد عٕكًئت انشئركاث أل

انشركاث انخٙ حطبيٓا حطايد ٔحًزم انًدمم األضاضٙ  ٙ حطبٛ  عٕكًئت انًطئوٕنٛت 

اجصخًايٛت َخٛضت ٔصٕد ْٛكم كايم يٍ يبادب ٔتنٛاث عٕكًت انشركاث انئر٘ ٚبئدت 

 ت بانشركاث اناُايٛت. يٍ مالنّ  ٙ حطبٛ  عٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛ

   عخًٛئئت حئئٕا ر انخأْٛئئم انعهًئئٙ ٔانعًهئئٙ انكئئا ٙ نهًغاضئئبٍٛ اجدارٚئئٍٛ نهيٛئئاو ب ئئب

انخكانٛ  اجصخًايٛت ٔانبٛوٛت يٍ مالل انخساو انشئركاث بخطبٛئ  عٕكًئت انًطئوٕنٛت 

 اجصخًايٛت.
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  ررٔرة ئَشاء نضُت يطخيهت نغٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت حكٌٕ يُبزيت يٍ يضهئص

ادارة ٔحكئئٌٕ يئئٍ ت ئئراد يطئئخيهٍٛ ٔنئئدٚٓى انًٓئئارة ٔان بئئرة ٔانكفئئاءة ٔانًعرقئئت ا

بًًارضاث انًطوٕنٛت اجصخًايٛت يٍ تصم انًطايدة  ئٙ حغيٛئ  انرقابئت انفعانئت  ئٙ 

 حطبٛ  عٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت بانشركاث اناُايٛت انًارٚت.

 ًائئرٚت بخطبٛئئ  عٕكًئئت ئنئئساو انبُئئٕك ٔانًإضطئئاث انًانٛئئت انشئئركاث انائئُايٛت ان

 انًطوٕنٛت اجصخًايٛت كشر  نهغإل يهٙ حًٕٚم يُٓا.

 اإلجزاء انزاثع : دراطخ شبيهخ ننظى انتكهفخ انًطجقخ ثبنشزكبد انصنبعُخ

ٚئخى دراضئت ٔحغهٛئم ٔحيٛئٛى َظئى انخكهفئت انًطبيئت بانشئركاث انائُايٛت انًائرٚت 

تضاضئٛت نًًارضئت تَشئطخٓا  عٛذ ركس انفكر انخكانٛفٙ نفخرة  ٕٚهئت يهئٙ تربعئت يغئأر

انخكانٛفٛئئت ْٔئئٙ قٛئئاش حكهفئئت انًُئئخش أ ٔانًطئئاًْت  ئئٙ حطئئعٛر انًُئئخش أ ٔانرقابئئت يهئئٙ 

يُاةر انخكانٛ  أ ٔحٕ ٛر انبٛاَاث ٔانًعهٕياث انخكانٛفٛت نخرشٛد يًهٛت اح ا  انيئرار أ 

 ٔنكٍ ي  زٚادة ان غٕ  انخُا طئٛت ٔانخئٙ حعًئم  ئٙ  هٓئا انشئركاث انائُايٛت ٔبغزٓئا

يٍ انًساٚا انخُا طٛت ٔماةت رٛر انخيهٛدٚت  ٔانخٙ حعد تعد انعٕايئم انًئإررة يهئٙ َظئى 

 انخكهفت  ٙ ْرِ انشركاث

 اإلجزاء انخبيض: حصز وتحهُم جًُع األنشطخ وانعًهُبد فٍ انشزكبد انصنبعُخ

ٚخى  نك يٍ مالل اجيخًاد يهٙ يدمم حغهٛم األَشطت ْٕٔ يٍ انًدامم انغدٚزئت 

يغاضبت انخكانٛ  أ عٛذ ٚعخبر يٍ األدٔاث انًطئايدة انخئٙ ًٚكئٍ اضئخ دايٓا  ٙ يضال 

نخغيٛ  يعدجث انخ اٛ  انًطخٓد ت نخكئانٛ  ااَخئاس أ ٔانخكئانٛ  اجصخًايٛئت مئالل 

دٔرة عٛئئاة انًُئئخش أ كًئئا ٚطئئايد ْئئرا انًئئدمم يهئئٙ حغيٛئئ  تبعئئاد ٔييٕيئئاث َظئئى ئدارة 

طئئئٛ  ٔحغهٛئئئم اجَشئئئطت ٔانعًهٛئئئاث انخكهفئئئت  ئئئٙ انشئئئركاث انائئئُايٛت يئئئٍ مئئئالل ح 

ٔاجضئخ داو األيزئئم نهًئٕارد انًخاعئئت ٔانٕةئئٕل ئنئٙ انًئئٕا ٍ انغيٛيٛئت ن فئئ  انخكهفئئت 

 حديًٛا نهيدرة انخُا طٛت نهشركاث اناُايٛت

 اإلجزاء انظبدص : تحذَذ درجخ تزكُش انتكبنُف االجتًبعُخ ثبنشزكبد انصنبعُخ

 شركاث اناُايٛت ْٔٙ كٔٚخى  نك يٍ مالل يضًٕياث األَشطت  ٙ ان
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 ك  يرعهت ياقبم ااَخاس -0

ٔحشئئًم كا ئئت يًهٛئئاث ٔتَشئئطت اجداء اجصخًئئايٙ انخئئٙ حٓئئدف ئنئئٙ حغيٛئئ  رئئًاَاث 

انخٕا ئئ  اجصخًئئايٙ نهًُئئخش تٔ بٛوئئت انًائئُ  تٔ انبٛوئئت ان ارصٛئئت  ئئٙ يرعهئئت انبغئئٕد 

 ٔانخطٕٚر ٔانخاًٛى األٔنٙ نهًُخش  ٙ انشركاث اناُايٛت.

 ك  َخاسيرعهت اا -9

ٔحخ ًٍ ْرِ انًرعهت كا ت األَشطت ٔانعًهٛئاث انخئٙ حٓئدف ئنئٙ حغيٛئ  األيئٍ اجصخًئايٙ 

  نهعًهٛاث ااَخاصٛت َٔخاقضٓا يئٍ عئٕادد ٔترئرار نهعئايهٍٛ ٔانًضخًئ  تٔ انعًئالء تٔانبٛوئت.

 لPP179-181   Lee .E , Martin Walker , Zeng .C , 2017 ,ق

 ك  يرعهت يابعد ااَخاس -3

ٔحخ ئئئًٍ يضًٕيئئئت األَشئئئطت انخئئئٙ حخبُاْئئئا انشئئئركاث انائئئُايٛت نخغيٛئئئ  انخٕا ئئئ  

اجصخًايٙ  ٙ يرعهت انخعبوت ٔانخغهٛ  أ باارا ت ئنٙ األَشطت انًخعهيت بانخ ه  يئٍ 

 َفاٚا ٔبياٚا ااَخاس

ايٛت َخٛضئت حغيئ   بعد اجضخ داو أ كرنك اانخساياث اجصخًايٛت انخٙ حي  يهٙ انشئركاث اناُئ

 ار يزم انغراياث ٔانخعٕٚ اث يٍ اني اٚا اجصخًايٛت ٔاجنخساياث انًطخيبهٛتاألرر

اإلجرررزاء انظررربثع : قُررربص أثرررز تطجُرررق حىكًرررخ انًظرررئىنُخ االجتًبعُرررخ ثبنشرررزكبد 

 انصنبعُخ

قٛئئاش ٔحغدٚئئد ترئئر حطبٛئئ  عٕكًئئت انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت بانشئئركاث انائئُايٛت 

رَت انُخئاقش انفعهٛئت نخطبٛئ  عٕكًئت انًطئوٕنٛت نخغدٚد ٔحيٛٛى تداء انشركت ٔانعايهٍٛ بًيا

اجصخًايٛت ٔانُخاقش قبم انخطبٛ  نهٕقئٕف يهئٙ يُئا   ان ئع  ٔانيائٕر  ئٙ حطبٛئ  

 انغٕكًت ئٌ ٔصدث قبم تٌ ٚخى حطبٛ  انًدمم انًيخرط .

 اننتبئج انًتزتجخ عهٍ عذو تطجُق أو تطجُق انًذخم انًقتزح .  -طبدطبً 

 انًقتزح ثبنشزكبد انصنبعُخ  حبنخ عذو تطجُق انًذخم -أ

 ٙ عانت انفشم  ئٙ حطبٛئ  انًئدمم انًيخئرط بانشئركاث انائُايٛت أ َخٛضئت يئدو 
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اقُا  انشركاث اناُايٛت بأًْٛت ٔرئرٔرة حطبٛئ  انًئدمم انًيخئرط أ نئرا ٚهئسو حغدٚئد 

ان طئئئارة انًخٕقعئئئت ق حكهفئئئت انفرةئئئت انبدٚهئئئت ل انُاصًئئئت يئئئٍ يئئئدو حطبٛئئئ  انشئئئركاث 

انٙ نهشئركاث انائُايٛت أ ٔنكئٍ  نئك اناُايٛت نهًدمم انًيخرط ٔاضخًرار انٕر  انغ

قئئد ٚئئإرر بانطئئهي يهئئٙ مفئئ  انخكهفئئت ْٔئئايا انئئربظ انًطئئخٓدف ٔرئئب  انخكئئانٛ  

اجصخًايٛت ٔرراء انعًئالء ٔانعئايهٍٛ ٔانًضخًئ  أ ٔعًاٚئت انبٛوئت أ األيئر انئر٘ ٚئإرر 

 ضهبا  يهٙ  ًٕعاث ٔتْداف انشركاث اناُايٛت.  

ال ٔانخطٕر انخكُٕنٕصٙ ٔشدة انًُا طت بٍٛ ٔنكٍ انطبٛعت اندُٚايٛكٛت نبٛوت األيً

انشركاث اناُايٛت حد   ئنٙ ررٔرة حطبٛ  انًدمم انًيخرط أ ٔنرا ٚضي حغدٚد انعاقد 

انًخٕق  يٍ حطبٛ  انًدمم انًيخرط ٔيعر ت ْم انعاقد ٚفٕم  نك انر٘ حغييئّ انشئركاث 

 قبم حطبٛ  انًدمم تو ج ؟

 انصنبعُخ  حبنخ تطجُق انًذخم انًقتزح ثبنشزكبد -ة

ٚخى حطبٛ  انًدمم انًيخرط بانشركاث اناُايٛت يٍ مالل تٌ حيئٕو اادارة انعهٛئا بعًئم 

 رٚ  يكٌٕ يٍ رقٛص يضهص اادارة ٔانُٕا  ٔانًغاضبٍٛ اادارٍٚٛ ٔيدٚر٘ األقطئاو 

 ٔيايم يٍ كم قطى نهًُاقشت  ٙ ٔر  ان ط  انالزيت نخطبٛ  انًدمم انًيخرط .

ٚخى حغٛٛر كايم  ٙ انفكر اادار٘ ٔانخُفٛر٘ نً خه   ررٔرة تٌ وَزٌ انجبحث 

األ راد بانشركاث اناُايٛت عٛذ حابظ ئٚضابٛت األ ئراد ٔحكئايهٓى األضئاش انضئْٕر٘ 

نُضاط انًدمم انًيخئرط أ ٔنئٛص األضئاش ْئٕ انخطهطئم انئٕ ٛفٙ تٔ انُظئاو اادار٘ بئم 

٘ حُئٕ  ٔحٕا ئ  يٓئاراث اجيخًاد يهٙ  رم انعًم انًدارة  احٛا  ٔيطخٕ٘ حكايهٓئا ٔيئد

ت راد انفرٚ   ٙ حطبٛ  انًدمم أ ٔتٚ ا  ئًْال انفكر انخيهٛئد٘ انئر٘ ٚيئٕو باَخئاس يُئخش 

بدٌٔ انُظر ئنٙ يخطهباث انعًالء ٔانعايهٍٛ ٔانًضخً  ٔانبٛوت أ ٔنرنك جبد يٍ انخغدٚئد 

انٕارظ نطئهطاث ٔيطئوٕنٛاث كئم  ئرم انعًئم انياقًئت يهئٙ حطبٛئ  انًئُٓش بانشئركت أ 

ٔعٛذ كهًا اضخطايج ئدارة انشركت حغيٛ  انخكايم ٔانخئٕاؤو يئ  ت ئراد انشئركت صًٛعئا  

 نخغيٛ  األداء اجضخراحٛضٙ نٓا أ كهًا تيكٍ حطبٛ  انًدمم انًيخرط بُضاط. 

 



 

 مدخل مقترح لضبط العالقة بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية االجتماعية بالشركات الصناعية

  الجنديمحمد رضا محمد  

 9102  زانذ انضسء األٔلانانعدد                                                     عاشرانانًضهد 

58 

 

 اننتبئج وانتىصُبد

 اننتبئج : -أوالً 

 حٕةهج اندراضت ئنٙ يدة َخاقش حخًزم  ٙ ك

انشئئركاث انائئُايٛت  ئئٙ انيئئدرة يهئئٙ حغدٚئئد  رئئع  َظئئى انخكئئانٛ  انخيهٛدٚئئت  ئئٙ -0

اَغرا اث انخكانٛ  تٔ انٕ ٕراث انخٙ حخغي  ٔحفطٛر تضبابٓا أ ٔقائٕر  ئٙ رئب  

انخكئئئانٛ  اجصخًايٛئئئت ٔانبٛوٛئئئت أ ٔبانخئئئانٙ ةئئئعٕبت انخعئئئرف يهئئئٙ  ئئئر  حئئئٕ ٛر 

 انخكانٛ  ٔحعسٚس اضخدايت انشركاث اناُايٛت.

َظئى ادارة انخكهفئت أ ٔانًعهٕيئاث رٛئر انًانٛئت حهعي انًعهٕياث انًانٛت انخٙ حٕ رْئا  -9

انخٙ حٕ رْا عٕكًئت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت دٔرا  يغٕرٚئا   ئٙ زٚئادة قئدرة ٔكفئاءة 

اادارة بانشئئركاث انائئُايٛت يهئئٙ اح ئئا  انيئئراراث ااضئئخراحٛضٛت ٔحغيٛئئ  انًٛئئسة 

 انخُا طٛت

ديى انًٛسة انخُا طٛت ٔصٕد يالقت  ردٚت بٍٛ حطبٛ  انًدمم انًيخرط ٔبٍٛ حغيٛ  ٔ -3

 بانشركاث اناُايٛت 

حٕصئئئد عاصئئئت يهغئئئت ارضئئئاء يُظٕيئئئت عٕكًئئئت انًطئئئوٕنٛت اجصخًايٛئئئت بانشئئئركاث  -5

انائئُايٛت انًائئرٚت  ئئٙ  ئئم حساٚئئد عضئئى اني ئئاٚا اجصخًايٛئئت ٔانبٛوٛئئت رئئد ْئئرِ 

انشركاث أ ٔزٚادة انًًارضاث رٛئر اجمالقٛئت نهًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔاَ فئاض 

 يهٙ انخكانٛ  اجصخًايٛت ٔانبٛوٛتانرقابت 

 انتىصُبد : -ثبنُبً 

 ايخًادا  يهٙ ياحى انخٕةم ئنّٛ يٍ َخاقش أ ٕٚةٙ انباعذ بًاٚهٙ ك

ئةئئدار قئئإٌَ يٕعئئد ٔيطئئخيم ٚ ئئب  انعالقئئت بئئٍٛ َظئئى ئدارة انخكهفئئت ٔعٕكًئئت  -0

انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت أ ٔٚكئئٌٕ ْئئرا انيئئإٌَ يهئئسو انخطبٛئئ   ئئٙ صًٛئئ  انشئئركاث 

 ٛت.اناُاي

ٚضئئي ٔرئئ  يضًٕيئئت يئئٍ انغئئٕا س انغكٕيٛئئت ٔان ئئرٚبٛت ٔانخشئئضٛعٛت نهشئئركاث  -9

اناُايٛت انًارٚت انخٙ حخبُٙ حطبٛ  يُظٕيت عٕكًت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت يئٍ 

 تصم عًاٚت عيٕم انعايهٍٛ ٔانعًالء ٔانًضخً  ٔانبٛوت
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كًئئئت زٚئئئادة انئئئٕيٙ ٔانزيا ئئئت نئئئد٘ انعئئئايهٍٛ  ئئئٙ انشئئئركاث انائئئُايٛت بأًْٛئئئت عٕ -3

انًطئئوٕنٛت اجصخًايٛئئت ٔيطئئاًْخٓا  ئئٙ ئرئئا ت قًٛئئت نهشئئركت أ ٔحغطئئٍٛ انٕرئئ  

 انخُا طٙ.

ررٔرة حٕ ٛر يضًٕيئت يئٍ األنٛئاث األكادًٚٛئت ٔانًُٓٛئت نخفعٛئم انًئدمم انًيخئرط  -5

يٍ تصم حغيٛئ  انًٛئسة انخُا طئٛت نهشئركاث انائُايٛت يئٍ مئالل حطئٕٚر ييئرراث 

انًُٓئئٙ انًطئئخًر ٔييئئد انًئئإحًراث ٔانُئئدٔاث انخعهئئٛى انًغاضئئبٙ ٔبئئرايش انخعهئئٛى 

ٔحفعٛم انًطاءنت انًُٓٛت نهيئاقًٍٛ بغٕكًئت انًطئوٕنٛت اجصخًايٛئت أ ٔحغهئٛب ييٕبئت 

اامالل بٓرِ انًطوٕنٛت يٍ صٓت تمر٘ أ األير انر٘ ضٛكٌٕ يردٔدِ ئٚضابٛئا  يهئٙ 

 حطبٛ  عٕكًت انًطوٕنٛت اجصخًايٛت بانشركاث اناُايٛت. 

 

 انًزاجع

 : انًزاجع انعزثُخ  أوالً 

 انذورَبد انعهًُخ : -أ

يغاضئئئبت حكهفئئئت انُشئئئا   –د. انغطئئئٍٛ يغًئئئد انعئئئساز٘ أ" اضئئئخ داو انًبئئئادراث ااضئئئخراحٛضٛت  -0

 ٙ ئدارة ٔح فٛ  حكهفت انًُخش ٔحعظٛى انربغٛت بانًُشاث  –ل T.Aل ٔيغاضبت ااَضازقA.B.Cق

أ كهٛئئئت انخضئئئارة أ صايعئئئت  انًعبصرررزح يجهرررخ انجحرررىا انتجبرَرررخدراضئئئت حطبٛيٛئئئت " أ  –ان ديٛئئئت 

 .  9105انضسء انزاَٙ أ دٚطًبر -بٕرضعٛد أ انعدد انزاَٙ 

د. تيئئال يغًئئد يغًئئد يئئٕض أ " حغهٛئئم ٔحيٛئئٛى انعالقئئت بئئٍٛ اا ائئاط يئئٍ األداء انبٛوئئٙ ٔاألداء  -9

 يجهرخانًانٙ ألرئراض انخًُٛئت انًطئخدايت ك دراضئت اضخكشئا ٛت  ئٙ يُشئأث األيًئال انًائرٚت "أ 

أ كهٛئت انخضئارة أ صايعئت يئٍٛ شئًص أ انعئدد انرابئ    انضئسء انزئاَٙ أ  دٚطئًبر  انفكز انًحبطجٍ

9102 . 

د. تيضاد يغًد انكٕيٙ  أ " ترر اضخ داو يدمم انًغاضبت يٍ اجَضاز  ئٙ حطئٕٚر صئٕدة ان ئدياث  -3

" أ  انًائئر ٛت  ئئٙ  ئئم يُٓضٛئئت ضئئٛضًا ضئئخت ك دراضئئت يٛداَٛئئت يهئئٙ انيطئئا  انًائئر ٙ انطئئعٕد٘

 . 9103أ كهٛت انخضارة أ صايعت يٍٛ شًص أ انعدد انزانذ أ تكخٕبر   يجهخ انفكز انًحبطجٍ
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د. اًٚاٌ يغًد انطعٛد ضاليت أ " ترر األداء انًانٙ ٔانطٕقٙ يهٙ يطخٕ٘ اا ااط انًغاضبٙ يٍ  -5

يٍٛ شًص أ أ كهٛت انخضارة أ صايعت  يجهخ انفكز انًحبطجٍدراضت حطبٛيٛت "أ  –انًٕارد انبشرٚت 

 . 9102انعدد انراب    انضسء انزاَٙ أ  دٚطًبر 

د. مانئئد ضئئعٛد بركئئاث أ " صئئٕدة اج ائئاط انًغاضئئبٙ اجصخًئئايٙ ٔيالقخٓئئا بئئادارة األربئئاط  ئئٙ  -5

أ  كهٛت انخضارة أ صايعت يئٍٛ شئًص أ انًضهئد انزئاَٙ  ، يجهخ انفكز انًحبطجٍانشركاث انطعٕدٚت 

 . 9102ٚم  ٔانعشرٌٔ أ انعدد األٔل  أ ابر

د. ماند ضعٛد بركاث أ " حٕةٛ  انعالقت بٍٛ اا ااط انًغاضبٙ يٍ تبعاد انًطوٕنٛت اجصخًايٛت  -9

أ  كهٛئت  يجهخ انفكز انًحبطجٍدراضت ٔةفٛت حغهٛهٛت يهٙ انشركاث انطعٕدٚت أ  –ٔاألداء انًانٙ 

 . 9102انخضارة أ صايعت يٍٛ شًص أ انًضهد انزاَٙ ٔانعشرٌٔ أ انعدد األٔل  أ ابرٚم  

د. ربٛ   خٕط يغًد يٛد أ" ترر انضً  ٔانخكايم بئٍٛ يئدمهٙ حكئانٛ  انًٕاةئفاث ٔاألَشئطت يهئٙ  -2

خضئئارة أ أ كهٛئئت ان  يجهررخ كهُررخ انتجرربرح نهجحررىا انعهًُررخدراضئئت عانئئت " أ –األداء انًئئانٙ نهشئئركت 

 . 9102انضسء انزاَٙ أ ُٚاٚر  -صايعت ااضكُدرٚت أ انًضهد ان ايص ٔان ًطٌٕ أ  انعدد األٔل 

ت. يادل تعًد ياٚ  َشٕاٌ أ " ئدارة حكهفت يعانضت يٛاِ انارف اناغٙ باضئخ داو انخكايئم بئٍٛ  -2

أ  نفكز انًحبطرجٍيجهخ ادراضت عانت " أ  –تضهٕبٙ انخكهفت انًطخٓد ت ٔانخكهفت يهٙ تضاش انُشا  

 . 9102أ انعدد انزانذ أ تكخٕبر  99كهٛت انخضارة أ صايعت يٍٛ شًص أ يضهد 

ت. يبدانعسٚس يغطٍ انٓضاٌ أ " ترر اضخ داو تضهٕ  انيٛاش انًرصعٙ يهٙ حغطئٍٛ تداء شئركاث  -2 

أ صايعئت ٔانبغٕد انبٛوٛت أ كهٛئت انخضئارة  انًجهخ انعهًُخ نهذراطبد انتجبرَخقطا  انًيأجث " أ 

  9102قُاة انطٕٚص  أ انًضهد انزايٍ أ انعدد انزاَٙ أ 

 –د. يبٛئئر رابئئج تعًئئد أ" دٔر انًغاضئئبت اادارٚئئت انخُا طئئٛت  ئئٙ ديئئى ٔحطئئٕٚر انًٛئئسة انخُا طئئٛت  -01

أ كهٛئئت انخضئئارة أ صايعئئت ضئئْٕاس أ انعئئدد  يجهررخ انجحررىا انتجبرَررخ انًعبصررزحدراضئئت يٛداَٛئئت " أ 

  9109أ دٚطًبر انضسء انزاَٙ -انزاَٙ 

د. يغًد تعًد يغًد شاٍْٛ أ " دراضت حغهٛهٛت ألضئانٛي ٔتدٔاث انخكهفئت مئالل حائًٛى ٔحطئٕٚر  -00

أ كهٛت انخضارة أ صايعت يئٍٛ شئًص أ  انعئدد األٔل  يجهخ انفكز انًحبطجٍانًُخضاث انضدٚدة  "  أ 

  9109أ  ابرٚم 

يئد٘ حكٛئ  تَظًئت انخكئانٛ  انً خهفئت يئ   اناغٛر أ ئ ار ييخئرط جمخبئارد. يغًد انطٛد يغًد  -09

أ كهٛئئت  يجهررخ انفكررز انًحبطررجٍدراضئئت َظرٚئئت يٛداَٛئئت    " أ  –يخطهبئئاث بٛوئئت انًُشئئأث ان ديٛئئت 

. 9102انضسء انزاَٙ أ ٕٚنٕٛ  –انخضارة أ صايعت يٍٛ شًص أ انعدد انزاَٙ 
 

دراضئت حغهٛهٛئت نهًغاضئبت  د. ي خار اضًايٛم تبٕ شعٛش  أ د. يبدانعسٚس يغًد تٕٚ  زٚئداٌ أ " -03

يجهرخ يٍ اضخٓالك انًٕارد كًدمم نخطٕٚر َظى ئدارة انخكهفئت  ئٙ  ئم بٛوئت انخائُٛ  انغدٚزئت " أ 



 

 مدخل مقترح لضبط العالقة بين نظم إدارة التكلفة وحوكمة المسئولية االجتماعية بالشركات الصناعية

  الجنديمحمد رضا محمد  

 9102  زانذ انضسء األٔلانانعدد                                                     عاشرانانًضهد 

55 

 

انضئسء –انطئعٕدٚت أانعئدد انزئاَٙ -أ كهٛت انعهٕو انًانٛت ٔاادارٚت أ صايعئت انطئاق  انعهىو اإلدارَخ

 . 9103األٔل أ تبرٚم 
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