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 ركبنيف حًبيخ انجيئخ ٔأًْيزٓب في رحطيٍ األداء انًبني

 ػثًبٌ ػجذ انقبدر ػثًبٌ

 

 

 انًهخص:

أ١ّ٘خ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ رؾغ١ٓ األداء ٠ٙذف اٌجؾش إٌٝ رؾذ٠ذ 

ٚاٌّؾبعج١ٓ ثؤ١ّ٘خ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌّبٌٟ، إثشاص ٚرٛع١غ إدسان اٌّذ٠ش٠ٓ 

اٌج١ئ١خ، ٚاالسرمبء ثّخشعبد إٌظبَ اٌّؾبعجٟ ٌششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ 

 ا١ٌٍج١خ ثغشع اٌٛفبء ثبؽز١بعبد اٌّغزخذ١ِٓ.

إٌٝ ٚعٛد أصش ل١بط رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚاإلفظبػ ػٕٙب ٚرش١ش إٌزبئظ 

عٛدح األداء اٌّبٌٟ ٌششوبد إٔزبط  فٟ اٌمٛائُ ٚاٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ػٍٝ رؾغ١ٓ

رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ أطجؾذ أِشاً ؽز١ّبً ٠فشػٗ اؽز١بط ٚأْ  اٌّشزمبد إٌفط١خ،

اٌج١ئخ ٌزٕظ١فٙب أٚ ِؾٛ ا٢صبس اٌؼبسح اٌٍّؾمخ ثٙب ِٓ اإلٔزبط إٌفطٟ، رىب١ٌف 

ؽّب٠خ اٌج١ئخ رؾزبط إٌٝ إدِبعٙب داخً أٔظّخ ٚرمبس٠ش ٚلٛائُ اٌششوبد إٌفط١خ، 

ػذَ ٚعٛد لٛا١ٔٓ رٍضَ ششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ثبإلفظبػ ػٓ أدائٙب 

اٌج١ئٟ، ػذَ أغغبَ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّزجغ فٟ ششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ِغ 

اٌّغزغذاد اٌج١ئ١خ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ٚخبطخ فٟ رؾ١ًٍ ػٕبطش رىب١ٌف 

اٌزٟ رؾذ ِٓ اٌّؾبعجخ ػٓ رىب١ٌف ؽّب٠خ ؽّب٠خ اٌج١ئخ،   ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٛلبد 

 اٌج١ئخ.
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Abstract: 

The research aimed to study the Identifying the 

importance of accounting for environmental protections costs 

for improving the quality of financial performance, 

Highlighting and expanding managers and accountants’ 

perceptions of the importance of committing to the 

environmental standards, developing the outputs of 

accounting system of Libyan companies producing oil 

derivatives for the purpose of meeting users’ needs. 

The study found a set of conclusions and the most 

important of which are as following there is an effect of 

measuring environmental protections costs and their 

disclosure in the financial reporting and statements on 

improving the financial performance of companies producing 

oil derivatives. In addition, the study found that environmental 

protections costs have become a necessity imposed by the 

need for a clean environment or eliminating the harmful 

effects resulting from producing oil. Environmental 

protections costs need to be incorporated within the systems, 

reporting and statements of oil companies. However, there are 

no laws forcing companies producing oil derivatives to 

disclose their environmental performance. The results of study 

show that the accounting system followed by companies 

producing oil derivatives is not consistent with the economic 

and social environmental developments, especially in term of 

analyzing the elements of environmental protections costs. 

Finally, there are several barriers which hinder the accounting 

for environmental protections costs.  
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 انًقذيخ:

إْ اططالػ اٌج١ئخ ٌٗ ِفَٙٛ ٚاعغ ٠شًّ ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌغٛأت ِضً 

اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌّزغذدح ٚاٌغ١ش اٌّزغذدح ٚاٌٙٛاء ٚاٌّبء ٚإٌّبظش اٌطج١ؼ١خ 

اٌّؤعغبد اٌخبسع١خ االلزظبد٠خ، ٚإٌظُ اٌج١ئ١خ ثظفخ ػبِخ. ٚرشزًّ اٌج١ئخ ػٍٝ 

ٚاٌف١ٕخ، ٚاٌغ١بع١خ، ٚاٌذ٠ّٛغشاف١خ، ٚاٌضمبف١خ، ٚاٌؼ١ٍّخ، ٚاٌزٕظ١ّ١خ، ٚاٌمب١ٔٛٔخ، 

ٚاالعزّبػ١خ إٌفغ١خ، ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاٌج١ئخ اٌزٟ رؾذد األ٘ذاف ٚرؾظً ػٍٝ اٌّٛاسد 

 اٌؼشٚس٠خ ٚرزجٕٝ رطجك اٌمشاساد اٌّزخزح ثظذد٘ب.

ٌج١ئخ فٟ إٌشبؽ اٌجششٞ، إال أٔٗ ٌُ ٠ظٙش ٚسغُ دػٛاد اٌؾفبظ ػٍٝ ا

ؽزٝ ثشصد اٌّشىالد اٌؼبِخ، ٚاٌىٛاسس اٌطج١ؼ١خ. ؽ١ش ظٙشد اٌىض١ش ِٓ 

اٌٍّٛصبد اٌزٟ رزخطٝ اٌؾذٚد اٌّغّٛػ ثٙب، ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رغجت فٟ اٌزؤص١شاد 

 اٌجبٌغخ ػٍٝ اٌؾ١بح ٚاٌج١ئخ وىً.

ٚع١بع١خ فٟ أٔؾبء  ٚرؼذ ِشىٍخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ِشىٍخ الزظبد٠خ ٚاعزّبػ١خ

اٌؼبٌُ أعّغ. ٠ٚغشٞ ارخبر اعشاءاد ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌٛؽٕٟ ٚاٌذٌٟٚ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ 

، أطجؼ اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌّؾبعجخ اٌج١ئ١خ أِشاً ٠فشع ٚخفغ أصبس اٌزٍٛس ٚٔز١غخ ٌزٌه

ٔفغٗ ثطش٠مخ ال ٠ّىٓ رغبٍ٘ٙب ٚرغٍٝ رٌه ثّطبٌجخ اٌّغزّغ اٌششوبد اٌٍّٛصخ 

 ِٛبد اٌزٟ رزؼٍك ثغ١بعزٙب ٚأ٘ذافٙب ٚثشاِغٙب اٌج١ئ١خ.ثبإلفظبػ  ػٓ اٌّؼٍ

ٚثبٌزبٌٝ أطجؾذ ػ١ٍّخ ٚفبء اٌششوبد ثؤدائٙب ِٚغئ١ٌٛبرٙب اٌج١ئ١خ ِؤششاً 

ِّٙبً ٌغٛدح األداء اٌج١ئٟ إلداساد ٘زٖ اٌششوبد، ٚوفبءح ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً ثٙب ِب 

 ٠ٕؼىظ ػٍٝ األداء اٌّبٌٟ اٌخبص ثٙزٖ اٌششوبد.

 

 يشكهخ انجحث:

فٟ اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ رزضا٠ذ لؼب٠ب اٌج١ئخ فّٓ اٌّؼشٚف أْ االعزضّبساد فٟ 

دٌٚخ ١ٌج١ب رزشوض فٟ اٌمطبع إٌفطٟ، ؽ١ش ارؼؼ ٌٍجبؽش أْ ٔشبؽ اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس اٌظٕبػٟ فٟ ٘زا اٌجٍذ الصاي دْٚ اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة، ٠ٚظٙش 

ؼذَ اإلفظبػ فٟ رمبس٠ش٘ب رٌه ِٓ خالي اٌزظب٘ش ثؼذَ ٚػ١ٙب ثّغؤ١ٌٚبرٙب ٚث
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اٌّؾبعج١خ ٚاٌّب١ٌخ ػٓ ؽغُ اإلٔفبق اٌزٞ رخظظٗ ٌٍظشف ػٍٝ اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

 ٔػهٗ رنك فإٌ يشكهخ انجحث رزًثم في: اٌج١ئخ.

ً٘ ٕ٘بن ٚػٟ ٌذٜ ِغؤٌٟٚ ٘زٖ اٌششوبد ٌّب ٠ؼ١ٕٗ ِفَٙٛ اٌّؾبعجخ ػٓ  -

 رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ؟ 

داسح اٌؼ١ٍب ثبٌّؼب١٠ش اٌّؾبعج١خ اٌج١ئ١خ اٌّشرجطخ فٟ ششوبد ً٘ رٍزضَ اإل -

 إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ا١ٌٍج١خ؟

ً٘ ٕ٘بن ِخبٚف ِٚؼٛلبد رؾذ ِٓ رطج١ك اٌّؾبعجخ ػٓ رىب١ٌف ؽّب٠خ  -

 اٌج١ئخ ٌذٜ ششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ا١ٌٍج١خ؟

ألداء اٌّبٌٟ ً٘ ٕ٘بن أ١ّ٘خ ٌٍّؾبعجخ ػٓ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ػٍٝ رؾغ١ٓ ا -

 ٌذٜ ٘زٖ اٌششوبد؟

 

 أًْيخ انجحث:

  رٕجغ أ١ّ٘خ اٌجؾش ِٓ أْ رفؼ١ً اٌجؼذ اٌج١ئٟ ٚاالعزّبػٟ ٌٍششوبد ٠غبػذ٘ب

ػٍٝ رؾم١ك أ٘ذافٙب ٚأ٘ذاف اٌّغزّغ فٟ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، ٠ٚؼّٓ 

اعزّشاس٘ب، وّب أْ اٌجؾش ٠غؼٝ ٌذساعخ ػٕظش ِٓ اٌؼٕبطش اٌٙبِخ ٚ٘ٛ 

 ج١ئخ ٚأ١ّ٘زٙب ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ.أصش رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌ

 

 فرض انجحث:

 ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚرؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ ٌٍششوبد.

 ْذف انجحث:

 اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ. -1

 اٌج١ئ١خ.إثشاص ٚرٛع١غ إدسان اٌّذ٠ش٠ٓ ٚاٌّؾبعج١ٓ ثؤ١ّ٘خ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش  -2

االسرمبء ثّخشعبد إٌظبَ اٌّؾبعجٟ ٌششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ا١ٌٍج١خ  -3

 ثغشع اٌٛفبء ثبؽز١بعبد اٌّغزخذ١ِٓ.
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 أٔالً: انزكبنيف انجيئيخ ٔيحذداد قيبضٓب:

 يفٕٓو انزكبنيف انجيئيخ: -1

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن رؼش٠ف ِؾذد ٌزىب١ٌف اٌج١ئخ ثغجت اعزخذاَ 

اٌّفَٙٛ فٟ ِغبالد ػذ٠ذح فٟ اٌّؾبعجخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعجخ اٌم١ِٛخ ٚاٌّؾبعجخ ٘زا 

اإلداس٠خ إر أْ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ ٟ٘ اٌّمذاس اٌزٞ رزؾٍّٗ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ِٓ 

ٔفمبد فٟ عج١ً اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّٛعٛدح ف١ٙب ٘زٖ اٌٛؽذح.
(i)

 

اٌٛؽذح االلزظبد٠خ أْ ٚفٟ ػٛء ٘زا اٌّفَٙٛ ٌٍزىب١ٌف اٌج١ئ١خ فئْ ػٍٝ 

رشاػٟ ِب ٠ٍٟ:
(ii)

 

اٌّغبّ٘خ فٟ اٌمؼبء ػٍٝ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ إٌبرظ ثبعزخذاَ ا٢الد ألً رٍٛصبً  .أ 

 ٌٍج١ئخ.

اٌؼًّ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ػٓ ؽش٠ك ِؾبٌٚخ اٌزم١ًٍ ِٓ اعزٕفبر  .ة 

 اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ.

ٍٝ إٌّبؽك اٌؼًّ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌج١ئخ اإلٔزبع١خ ٚاٌّشبسوخ فٟ اٌؾفبظ ػ .ط 

ٚاٌّٛاسد اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ ثبٌّٕشؤح ٚرمذ٠ُ ِغبػذاد ٌّٕظّبد االعزّبػ١خ 

 اٌزٟ رؼًّ فٟ اٌّغبي اٌج١ئٟ.

اٌؼًّ ػٍٝ اٌزخٍض ِٓ إٌمبثبد اٌظٕبػ١خ اٌؼبسح ثبٌج١ئخ ػٓ ؽش٠ك اخز١بس  .د 

اٌطشق إٌّبعجخ ثؾ١ش ال رغجت ثئ٠زاء اٌج١ئخ إال أْ رٌه لذ ٠ؤدٞ إٌٝ رؾًّ 

 إٌّشؤح اٌّض٠ذ ِٓ اٌزىب١ٌف.اٌٛؽذح أٚ 

 رجٕيت انزكبنيف انجيئيخ: -2

 يٍ حيث اررجبطٓب ثبنًُزح: -أ

 :اٌزىب١ٌف اٌّشرجطخ ثشىً ِجبشش  انزكبنيف انؼبديخ ٔركبنيف انزشغيم ٟ٘

ثبٌّٕزغبد ٚرشًّ اٌّٛاد اٌخبَ ٚرىب١ٌف اعزخذاَ اٌّجبٟٔ ٚاٌّؼذاد ٚرىب١ٌف 

ًّ ٘زٖ اٌزىب١ٌف ثشىً رم١ٍذٞ ػٍٝ اٌزشغ١ً ٚاٌؼّبي ٚاٌطبلخ ٚاٌزذس٠ت، ٚرؾ

إٌّزغبد ثبعزخذاَ ِؼذالد رؾ١ًّ رؼزّذ ػٍٝ عبػبد اٌؼًّ اٌّجبشش.
(iii)
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 :رٍه اٌزىب١ٌف اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبطخ ثبالِزضبي  انزكبنيف انقبََٕيخ ٟ٘

ٌٍزشش٠ؼبد اٌؾى١ِٛخ ٚرشًّ ٔفمبد اإلػالَ، ٚاٌزمبس٠ش، ٚاٌزظبس٠ؼ، 

ٚاالخزجبساد، ٚاٌزذس٠ت، ٚاٌفؾض ٚرؼزّذ ٘زٖ اٌزىب١ٌف فٟ رؾ١ٍّٙب ػٍٝ 

( أٞ ثبالػزّبد ػٍٝ األٔشطخ ABCأعٍٛة اٌزىب١ٌف ػٍٝ أعبط األٔشطخ )

 اس رٍه إٌفمبد.اٌزٟ وبٔذ عججبً فٟ إؽذ

  :رشًّ اٌؼمٛثبد ٚاٌغشاِبد ٚاٌزغ٠ٛبد اٌّب١ٌخ إٌبرغخ انزكبنيف انًحزًهخ

ػٓ اإلعشاءاد اٌزظؾ١ؾ١خ، ٚاإلطبثبد اٌشخظ١خ، ٚاٌزذ١ِش ٌٍّّزٍىبد، 

 ٚاٌؾٛادس اٌج١ئ١خ.

  :اٌزٟ رزؼٍك ثبالِزضبي ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌؾى١ِٛخ انزكبنيف انصريحخ ٟ٘

اٌّؾبعجٟ ثبٌّٕشآد ػٍٝ أٔٙب رىب١ٌف ث١ئ١خ، ِٕٚٙب رىب١ٌف ٚرجٛة ٚفمبً ٌٍٕظبَ 

رشو١ت ٚط١بٔخ ِؼذاد ِشالجخ اٌزٍٛس، ٚرىب١ٌف ِؼبٌغخ اٌزٍٛس اٌغٛٞ اٌزٜ 

٠ٕزظ ِٕٗ دخبْ اٌّظبٔغ ٚاعزخذاَ ِذخالد ألً رٍٛس فٟ اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ 

ٌٍؾذ ِٓ االٔجؼبس اٌٍّٛس فٟ اٌغٛ.
(iv)

  

  :ؽغبثبد أخشٜ ٌٚٙب رؤص١ش ػٍٝ إعّبٌٟ ٟ٘ اٌزٟ رزؼانزكبنيف انضًُيخ ّٓ

اٌزىب١ٌف ٚخبطخ فٟ اٌظٕبػبد اٌى١ّب٠ٚخ ٚاٌٛسق ٚاٌؾذ٠ذ ٚاٌظٍت ٚرظٙش 

فٟ ؽغبثبد أخشٜ ػّٓ ِظشٚفبد طٕبػ١خ غ١ش ِجبششح ِٕٚٙب اٌزىب١ٌف 

 اٌج١ئ١خ اٌطبسئخ.

 يٍ حيث ػالقبرٓب ثذٔرح حيبح انًُزح: -ة

اٌج١ئ١خ اٌزٝ رزؾٍّٙب اٌّؤعغبد خالي  ؽجمبً ٌٙزا اٌّؼ١بس ٠ّىٓ اػزجبس اٌزىب١ٌف

دٚسح ؽ١بح إٌّزٛط، ع١ّغ اٌزىب١ٌف ِٓ ِشؽٍخ رظ١ُّ إٌّزٛط ٚرؾذ٠ذ خطٛاد 

ٚأعٍٛة إٔزبعٗ، صُ ِشؽٍخ رغ٠ٛمٗ ٚاٌزخٍض ِٕٗ فٟ ؽبي وبْ ِٓ إٌّزغبد اٌزٝ 

رخٍف ٔفب٠بد، ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌزىب١ٌف ٚفمبً ٌٙزا اٌّذخً إٌٝ صالس ِغّٛػبد 

:ٟ٘ٚ
(v)

 

ٔفمبد ث١ئ١خ لجً اإلٔزبط، ٔفمبد ث١ئ١خ دٚس٠خ خالي ِشؽٍخ اٌزشغ١ً، ٚرىب١ٌف 

 ث١ئ١خ ثؼذ٠خ.
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 :ركبنيف ثيئيخ قجم اإلَزبج 

رشًّ ع١ّغ اٌزؼؾ١بد اٌزٟ رزؾٍّٙب اٌّؤعغبد فٟ ِشؽٍخ ِب لجً اإلٔزبط أٚ 

رشغ١ً إٌظبَ، رزّضً أعبعبً فٟ رىب١ٌف رغ١ٙض إٌّزٛط ٚرظ١ّّٗ، رؾذ٠ذ 

إٌّبعجخ ٌزؾم١ك عٛدح األداء اٌج١ئٟ اٌّغزٙذفخ، رٛط١ف اٌّذخالد، اٌؼ١ٍّبد 

 ٚرم٠ُٛ ثذائً رغ١ٙضاد ٚإعشاءاد ؽّب٠خ اٌج١ئخ.

 :َفقبد ثيئيخ دٔريخ خالل يراحم انزشغيم 

رزؼّٓ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ِب رزؾٍّٗ اٌّؤعغبد خالي ِشاؽً إٔزبط ٚرغ٠ٛك 

ب رىب١ٌف اٌفؾض إٌّزٛط، ألعً رؾغ١ٓ ِغزٜٛ األداء اٌج١ئٟ، ِٓ أِضٍزٙ

ٚاٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ، رىب١ٌف ٚط١بٔخ األعٙضح ٚاٌّؼذاد اٌّشرجطخ أٚ اٌخبطخ 

 ثشفغ ِغزٜٛ وفبءح األداء اٌج١ئٟ.

 :ركبنيف ثيئيخ ثؼذيخ 

رشًّ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ اٌجؼذ٠خ ع١ّغ اٌزؼؾ١بد اٌّؤوذح ٚاٌّؾزٍّخ اٌؾذٚس 

ٌظٕبػ١خ، ِضً: ِغزمجالً، ٚاٌّشرجخ ػٓ ِغزٜٛ األداء اٌج١ئٟ ٌٍّؤعغبد ا

رىب١ٌف ِؼبٌغخ إٌفب٠بد أٚ اٌزخٍض ِٕٙب، رىب١ٌف فه أعٙضح ِٚؼذاد ث١ئ١خ 

إٔزٙٝ اٌغشع ِٕٙب، إػبفخ إٌٝ رىب١ٌف اٌزٛافك اٌج١ئٟ ٚاالٌزضاَ ثبٌزشش٠ؼبد 

 اٌج١ئ١خ اٌزٟ ٌُ رطجك ثؼذ ٠ٚزٛلغ رطج١مٙب ِغزمجالً.

 

 انقيبش انًحبضجي نهزكبنيف انجيئيخ: -3

 انقيبش يزؼذد األثؼبد:يذخم اردبِ  -أ

٠مَٛ ٘زا االرغبٖ ػٍٝ ل١بط اٌزؤص١شاد اٌّزشرجخ ػٍٝ أٔشطخ اٌٛؽذح االلزظبد٠خ 

ثّمب١٠ظ ِخزٍفخ ِّب رٛفش ِؼٍِٛبد إػبف١خ ٌّزخز اٌمشاس رؼىظ رجب٠ٓ ٚأثؼبد ٘زٖ 

األٔشطخ اٌّمبعخ ِّب رؼ١ف دالٌخ أوضش ٚػٛؽبً ػٓ ٘زٖ ا٢صبس ػّب رؼ١فٗ 

خ اٌّب١ٌخ اٌظشفخ ٌزا فؤْ ٘زا االرغبٖ ٠زغغ ١ٌشًّ األعب١ٌت اٌّؼٍِٛبد راد اٌطج١ؼ

:اٌزب١ٌخ
(vi)

 

  :أضهٕة انقيبش انٕصفي 

٠ؼذ ٘زا األعٍٛة ِٓ أثغؾ أعب١ٌت اٌم١بط ٚأوضش٘ب ش١ٛػب ٚألٍٙب وٍفخ فٟ 

ِغبي ل١بط اٌزؤص١شاد اٌّزشرجخ ػٍٝ أٔشطخ اٌٛؽذح، ؽ١ش أٔٗ ٠مَٛ ػٍٝ 
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غ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌٛؽذح االلزظبد٠خ ٚطف األٔشطخ راد اٌزؤص١ش ػٍٝ اٌّغزّ

ٚثزٌه فٟٙ ال رؼزّذ ػٍٝ لٛاػذ ِؾذدح فٟ اٌم١بط ٚإّٔب رؼزّذ ػٍٝ ٚطف 

اٌظب٘شح أٚ إٌشبؽ اٌّشاد ل١بعٗ ٚغبٌجبً ِب ٠غزخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌم١بط فٟ 

اٌؾبالد اٌزٟ ٠ظؼت ِؼٙب اعزخذاَ اٌم١بط إٌمذٞ أٚ اٌىّٟ، ٚثزٌه رٛفش 

ؽذح االلزظبد٠خ فٟ ارخبر اٌمشاساد فٟ ثؼغ اٌؾبالد ِؼٍِٛبد لذ رف١ذ اٌٛ

اٌؼشٚس٠خ ٠ٚؼبة ػٍٝ ٘زا األعٍٛة ثؤْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفش٘ب غبٌجبً ِب 

 رىْٛ غ١ش ِٛػٛػ١خ ألٔٙب ِج١ٕخ فٟ اٌغبٌت ػٍٝ أعظ اٌزمذ٠ش اٌشخظٟ.   

 :أضهٕة انقيبش انكًي 

اٌظٛا٘ش ٠مظذ ثبٌم١بط اٌىّٟ "رؼ١ٓ أػذاد ٌألؽذاس أٚ األٔشطخ أٚ 

اٌّطٍٛة ل١بعٙب ٚفمبً ٌمٛاػذ ٚإعشاءاد ِؾذدح"، إْ ٘زا األعٍٛة ٠غزخذَ 

ٌزٛف١ش ِؼٍِٛبد و١ّخ ػٓ رؤص١ش األٔشطخ اٌج١ئ١خ اٌزٟ ال ٠ّىٓ ل١بعٙب ٔمذ٠بً 

ثغجت رجب٠ٓ ٘زٖ األٔشطخ، ِّب ٠زطٍت رؾذ٠ذ إٌظبَ إٌّبعت ٚٚؽذاد اٌم١بط 

ٝ اٌشثؾ ث١ٓ ؽج١ؼخ ٘زٖ األٔشطخ إٌّبعجخ ٌم١بط ٘زٖ األٔشطخ، ٚثّب ٠ؤدٞ إٌ

ٚاٌٙذف ِٓ ل١بعٙب ثؾ١ش رؼىظ اٌخظبئض اٌٙبِخ ٌؼ١ٍّخ اٌم١بط، ٚال ٠ٛعذ 

ِب ٠ّٕغ اٌّؾبعت ِٓ اعزخذاَ اٌّمب١٠ظ اٌّزبؽخ فٟ اٌؼٍَٛ األخشٜ فٟ ل١بط 

اٌزؤص١شاد اٌّزشرجخ ػٍٝ أٔشطخ اٌٛؽذح ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ شّٛي اٌم١بط 

 ١ٗ االػزّبد اٌّطٍٛة ػٍٝ اٌم١بط إٌمذٞ.اٌّؾبعجٟ ثظٛسح رفٛق ِب ٠ؤدٞ إٌ

 :يذخم دٔرح حيبح انًُزح نزحطيٍ األداء انجيئي 

ِٓ االعزشار١غ١بد اٌّزجؼخ ٌزؾغ١ٓ األداء اٌج١ئٟ ِذخً دٚسح ؽ١بح إٌّزظ 

ٌزؾغ١ٓ األداء اٌج١ئٟ ؽ١ش ٠ؼذ ِؼشفخ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ ٌٍّٕزظ اٌّفزبػ 

اوزغجذ إٌّشؤح خجشح فٟ رؾذ٠ذ األعبعٟ فٟ ِؼظُ فشص اٌزؾغ١ٓ ٚوٍّب 

٘زٖ اٌزىب١ٌف صادد ِٓ لذسرٙب فٟ رؾغ١ٓ أدائٙب اٌج١ئٟ، ٚرىٍفخ دٚسح اٌؾ١بح 

ٟ٘ ػ١ٍّخ رمذ٠ش ٚرغ١ّغ اٌزىب١ٌف ػٍٝ ِذٜ دٚسح ؽ١بح إٌّزظ وىً، ِٚٓ 

اٌُّٙ رؾذ٠ذ ٘زٖ اٌزىٍفخ فٟ اٌظٕبػبد اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب رىب١ٌف اٌزخط١ؾ 

اٌزخٍض ِٓ إٌّزظ ِشرفؼخ، ٕٚ٘بن صالس فٛائذ ٚاٌزط٠ٛش ػب١ٌخ أٚ رىب١ٌف 

ِؾممخ ِٓ رؾ١ًٍ دٚسح ؽ١بح إٌّزظ رزّضً فٟ:
(vii)
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ثغجت إٌظشح اٌشبٍِخ ٌٍزىب١ٌف فئْ ِذخً رىٍفخ ؽ١بح إٌّزظ عٛف رٛػؼ  -

ٔزبئظ اٌزىٍفخ اٌج١ئ١خ ٌٍّٕزظ ِّب ٠جؾش فٟ إِىب١ٔخ خفغ أٚ رم١١ذ رٍه 

 اٌزىب١ٌف.

اٌّشرجطخ ثبٌّٕزظ ٌٍزؼشف ػٍٝ ِب إرا وبٔذ رط٠ٛش ِؼٕٝ اٌزىب١ٌف اٌى١ٍخ  -

األسثبػ اٌّؾممخ خالي ِشؽٍخ اٌزظ١ٕغ عٛف رغطٝ اٌزىب١ٌف فٟ ِشؽٍخ 

 اٌزط٠ٛش ٚاالعزجؼبد.

اٌزؼشف ػٍٝ رىب١ٌف اٌزخط١ؾ ٚاالعزجؼبد خالي ِشؽٍخ رظ١ُّ إٌّزظ  -

 .ٚاٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ثغشع سلبثخ ٚإداسح اٌزىب١ٌف فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ

 

١ك ِذخً رىٍفخ دٚسح ؽ١بح إٌّزظ ػٍٝ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ أْ ٠ٚزطٍت رطج

رشزًّ ع١ّغ اٌزىب١ٌف )اٌّبػ١خ، اٌؾب١ٌخ، اٌّغزمج١ٍخ( فٟ رؾ١ًٍ اٌشثؾ١خ ؽ٠ٍٛخ 

اٌّذٜ ٌٍّٕزغبد، ؽ١ش أٔٗ فٟ ظً اٌّفَٙٛ اٌؾذ٠ش ٌٍج١ئخ اٌظٕبػ١خ اٌّزطٛسح فئْ 

بء ٚلجً ٚثؼذ دٚسح اٌزظ١ٕغ رفُٙ رىب١ٌف دٚسح ؽ١بح إٌّزظ اٌىبٍِخ، ٚاٌزٟ رزؾمك أصٕ

أٚ اإلٔزبط رؼذ فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ ٌزؾذ٠ذ أعجبة رؾمك رىب١ٌف اإلٔزبط ؽ١ش ثّٛعجخ 

 ٠ّىٓ ٌّزخزٞ اٌمشاساد ارخبر اٌمشاس اٌغ١ٍُ.

إْ اٌّذاخً ٚاٌطشق اٌغبثمخ اإلشبسح إ١ٌٙب رؼذ ِٓ أُ٘ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ 

 ١خ.االػزّبد ػ١ٍٙب ٌغشع ل١بط ٚرؾ١ًٍ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ

 يًب ضجق يطزُزح انجبحث:

ػذَ إِىب١ٔخ االػزّبد ػٍٝ اٌم١بط إٌمذٞ ٌٛؽذح ل١بط اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ  -1

اٌّزشرجخ ػٍٝ أٔشطخ اٌّؤعغبد ثغجت اخزالف ؽج١ؼزٙب ٚطؼٛثخ اٌزؼج١ش 

 ػٕٙب ٔمذاً.

إْ ِذخً اٌم١بط اٌّزؼذد األثؼبد ٘ٛ اٌّذخً أٚ األعٍٛة األوضش ِالئّخً ؽ١ش  -2

راد اٌزؤص١ش اٌغٍجٟ ثزؼذد أثؼبد٘ب ٚعٛأجٙب، ٚألْ اٌٙذف رزظف اٌؼ١ٍّبد 

ِٓ اٌم١بط اٌّؾبعجٟ ٘ٛ رٛف١ش ِؼٍِٛبد رغبػذ فٟ ارخبر اٌمشاساد إٌّبعجخ 

ٚاٌّالئّخ، ٚرٕذسط ؽج١ؼخ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد فٟ ٘زا اٌّذخً إٌٝ صالس 

 ِغز٠ٛبد:
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ل١بط ِؼٍِٛبد ِب١ٌخ ثٕزبئظ اٌؼ١ٍّبد اٌج١ئ١خ اٌزٝ ٠ّىٓ  انًطزٕٖ األٔل: -

 رؤص١شارٙب ثّم١بط ٔمذٞ.

ِؼٍِٛبد و١ّخ ثٕزبئظ ل١بط اٌّؼٍِٛبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ ال ٠ّىٓ  انًطزٕٖ انثبَي: -

 ل١بط رؤص١شارٙب ثّم١بط ٔمذٞ ٠ٚزٛافش ٌم١بعٙب ِمب١٠ظ و١ّخ غ١ش ٔمذ٠خ.

ِؼٍِٛبد ٚطف١خ رؼجش ػٓ رؤص١ش اٌؼ١ٍّبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ ال  انًطزٕٖ انثبنث: -

 ١ّخ. ٠ّىٓ ل١بعٙب ثّمب١٠ظ و

 

 ثبَيبً: اإلفصبذ ػٍ انزكبنيف انجيئيخ ٔدٔرْب في رحطيٍ األداء:

 يفٕٓو اإلفصبذ انًحبضجي انجيئي:

إْ اإلفظبػ اٌّؾبعجٟ ػٓ األداء اٌج١ئٟ، أعٍٛة أٚ أداح ٠زُ ِٓ خالٌٙب 

إػالَ وً األؽشاف اٌّٙزّخ ػٓ األٔشطخ اٌزٟ رّبسعٙب اٌٛؽذاد االلزظبد٠خ، 

ث١ئٟ ِٓ خالي اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخٚاٌزٟ رىْٛ راد رؤص١ش 
(viii)

. 

ٚلذ رُ رمغ١ُ أٔٛاع اإلفظبػ إٌٝ صالس أٔٛاع
(ix)

: 

 اإلفصبذ انؼبدل: - أ

اٌزٜ ٠ٕض ػٍٝ اٌزطج١ك اٌىبًِ ٌىً اٌّزطٍجبد اٌغٛ٘ش٠خ ٌّؼب١٠ش اٌّؾبعجخ 

اٌزٟ رطجمٙب اٌششوبد ٚرزطٍت اخز١بس ٚرطج١ك اٌغ١بعخ اٌّؾبعج١خ، ٚػشع 

اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ثؤعٍٛة ٠ٛفش ِؼٍِٛبد ِالئّخ اٌّؼٍِٛبد ثّب فٟ رٌه 

ٚعٍٙخ اٌفُٙ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ألغشاع اٌّمبسٔبد، ٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ 

ػشع إفظبػ اػبفٟ ػٕذِب رىْٛ اٌّزطٍجبد اٌٛاسدح فٟ ِؼب١٠ش اٌّؾبعجخ 

غ١ش وبف١خ ٌزّى١ٓ ِغزخذ١ِٙب ِٓ فُٙ رؤص١ش ِؼبِالد ِؼ١ٕخ أٚ اؽذاس ِؼ١ٕخ 

 اٌّبٌٟ ٌٍششوخ ٚأدائٙب اٌّبٌٟ. ػٓ اٌّشوض

 اإلفصبذ انكبفي: - ة

اٌزٜ ٠ٕض ػٍٝ ػشٚسح اشزّبي اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ػٍٝ ع١ّغ اٌج١بٔبد 

ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌؾمبئك راد األ١ّ٘خ إٌغج١خ اٌالصِخ إلػطبء طٛسح ٚاػؾخ 

ٚطش٠ؾخ ػٓ ٔز١غخ أػّبي اٌششوخ ِٚشوض٘ب اٌّبٌٟ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ 

١ٌخ أٚ اٌّالؽظبد اٌٍّؾمخ ثٙب ِٚضً ٘زا اإلفظبػ ػٓ ؽش٠ك اٌمٛائُ اٌّب

 ٠غؼً اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ أوضش فبئذح ٚألً ػشػٗ ٌغٛء اٌفُٙ.
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 اإلفصبذ انكبيم: - د

اٌزٜ ٠ٕض ػٍٝ إظٙبس ع١ّغ اٌؾمبئك اٌّب١ٌخ اٌٙبِخ ٚغ١ش اٌّب١ٌخ ثبٌمٛائُ 

اٌّب١ٌخ أٚ فٟ اإل٠ؼبؽبد اٌّزّّخ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ اٌج١ئ١خ رزذسط 

ٓ اٌؾمبئك اٌزٟ لذ رىْٛ ِب١ٌخ أٚ غ١ش ِب١ٌخ ٚاٌزٟ أ٠ؼبً ٠غت اإلفظبػ ػّ

ػٕٙب ٌىٟ رغبػذ ِزخزٞ اٌمشاساد فٟ ارخبر لشاساد طبئجخ، ٌٚزٌه ٠ىْٛ 

ِٓ اٌٛاػؼ أْ اإلفظبػ اٌج١ئٟ ٘ٛ أؽذ ِىٛٔبد اإلفظبػ اٌّؾبعجٟ اٌىبًِ 

بد ٚاٌّغئٛي ػٓ رٛف١ش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد ػٓ األداء اٌج١ئٟ ٌٍششو

 ٚاإلفظبػ اٌج١ئٟ اٌىبًِ ٠شًّ ػٕبطش أعبع١خ:

أْ ٠زُ اإلفظبػ اٌج١ئٟ فٟ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٚاٌمٛائُ اٌّب١ٌخ أٚ فٟ  -

 اإل٠ؼبؽبد اٌّزّّخ ٌٙب ثٙزٖ اٌمٛائُ.

أْ رشًّ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌج١بٔبد اٌى١ّخ ٚاٌشل١ّخ اٌزٟ رٛػؼ رؤص١ش  -

 األٔشطخ اٌج١ئ١خ ٌٍششوخ.

اٌغبثك روش٘ب عٍٙخ اٌفُٙ ٌّغزخذِٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ أْ رىْٛ اٌّؼٍِٛبد  -

 ٌىٟ رغبػذ ٘ؤالء اٌّغزخذ١ِٓ ػٍٝ ارخبر لشاسارُٙ.

 

 أضبنيت اإلفصبذ ػٍ األداء انجيئي:

 :أضبنيت اإلفصبذ ػٍ األداء انجيئي

٠غت أْ ٠زُ اإلفظبػ ػٓ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ ثبألعٍٛة اٌزٜ ٠ّىٓ ِغزخذِٟ 

اٌّؼٍِٛبد الخزالف أٔٛاع اٌّغزضّش٠ٓ ؽ١ش ٠زٛلف اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ِٓ فُٙ ٘زٖ 

اخز١بس ِىبْ اإلفظبػ ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌج١ئ١خ ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌّؼٍِٛخ ِٚذٜ أ١ّ٘زٙب 

ؽ١ش ٠ٕمغُ ِىبْ اإلفظبػ إٌٝ لغ١ّٓ
(x)

: 

 

 أ. اإلفصبذ خبرج انقٕائى انًبنيخ:

رٛؽ١ذ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّؼبٟٔ ٌٍّظطٍؾبد اٌج١ئ١خ اٌّغزخذِخ ث١ٓ اٌّؤعغبد 

ثؼؼٙب اٌجؼغ ٚاٌّذسعخ ثبٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚوزٌه اٌّغزخذِخ فٟ اإلفظبػ خبسط 

 اٌمٛائُ ٌزٛؽ١ذ ٚرٛػ١ؼ اٌّؼبٟٔ ٚثبٌزبٌٟ رىْٛ راد ٔفغ ٚرٕمغُ إٌٟ:

 



              

884 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                           المجلد الثامن                                      

 تكاليف حماية البيئة وأهميتها في تحسين األداء المالي
 عثمان عبد الق ادر عثمان

 
 :انزفطيراد ٔاإليضبحبد انًزًًخ نهقٕائى انًبنيخ 

رؼذ اٌزفغ١شاد اٌٙبِش١خ اٌغّخ اٌغبٌجخ فٟ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌؾذ٠ضخ، ٚرؼذ 

ؼبؽبد اٌٙبِش١خ ٚع١ٍخ ٌزؾغ١ٓ أداء اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ، ِٓ خالٌٙب رمذَ اإل٠

إ٠ؼبؽبً وبِالً ػٓ األؽذاس االلزظبد٠خ ٚاٌج١ئ١خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّؤعغبد، ِغ 

اإلفظبػ ػٓ اٌخغبئش اٌطبسئخ إٌبرغخ ػٓ االٌزضاِبد اٌج١ئ١خ ٚوزٌه األِٛس 

 ٌمٛائُ اٌّب١ٌخ.اٌج١ئ١خ غ١ش اٌّؤوذح ٔظشاً ٌزؤص١ش٘ب ثشىً وج١ش ػٍٝ ا

 :انجيبَبد اإلضبفيخ انًذرخخ ثيٍ األقٕاش 

٠غت أْ رشد ِؼظُ اٌج١بٔبد راد اٌذالٌخ ثظٍت اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ثذالً ِٓ 

إدساعٙب فٟ اٌٙٛاِش أٚ اٌغذاٚي اٌٍّؾمخ ٚرٌه ِٓ خالي إدساعٙب فٟ شىً 

 رفغ١شاد ث١ٓ ألٛاط ػمت ثٕٛد ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼ١ِّٛخ.

  اإلضبفيخ:اندذأل ٔانًالحق 

ػبدح ِب رظٙش ثٕٛد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثظٛسح ِغٍّخ، ٚلذ ٠ىْٛ ِٓ اٌؼشٚسٞ 

رفظ١ً ثؼغ اٌجٕٛد ٚرؾ١ٍٍٙب، ٠ّٚىٓ رٌه ػٓ ؽش٠ك عذاٚي ِٚالؽك 

إػبف١خ ؽ١ش ٠ّىٓ إظٙبس األطٛي اٌج١ئ١خ ِغٍّخ فٟ سلُ ٚاؽذ ثبٌمٛائُ 

غذاٚي اٌّب١ٌخ ِغ رفظ١ٍٗ ٚرؾ١ٍٍٗ إٌٝ ِىٛٔبرٗ ؽغت وً أطً ث١ئٟ ثبٌ

 اٌٍّؾمخ.

  :رقرير يدهص اإلدارح 

اٌجؼغ ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ، ٠ٚزؼّٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رمذِٙب اإلداسح 

إٌٝ ِغٍظ اإلداسح، ٚوزٌه ثؼذ اػزّبد٘ب رؼزّذ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠مذِٙب ِغٍظ 

اإلداسح إٌٝ اٌّغب١ّ٘ٓ، ٚاٌزٟ ٠غت أْ رشزًّ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد 

 ٌّؼٍِٛبد االلزظبد٠خ ِٚٓ أّ٘ٙب:اٌج١ئ١خ ثغبٔت ا

 .اٌزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ اٌزٟ رخؼغ ٌٙب اٌّؤعغخ 

  األؽذاس أٚ اٌزغ١شاد اٌج١ئ١خ خالي اٌغٕخ ف١ىْٛ ٌٙب رؤص١ش ػٍٝ ٔشبؽ

 اٌّؤعغخ.

  اٌزٛلؼبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّغزمجً اٌج١ئٟ إٌبرظ ػٓ اعزّشاس اٌّؤعغخ فٟ أدائٙب

 االلزظبدٞ.



              

885 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                           المجلد الثامن                                      

 تكاليف حماية البيئة وأهميتها في تحسين األداء المالي
 عثمان عبد الق ادر عثمان

 
 خ اٌؾب١ٌخ ٚاٌّزٛلؼخ ِغزمجال ٚا٢صبس إٌبرغخ خطؾ إٌفمبد اٌشأعّب١ٌخ اٌج١ئ١

 ػٕٙب.

  شٙبداد اٌغٛدح اٌج١ئ١خ اٌزٟ ؽظٍذ ػ١ٍٙب ٚاٌّزطٍجبد اٌزٟ رّذ ٌٍؾظٛي

 ػ١ٍٙب.

  اٌّجبدا اٌّؾبعج١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼبٌغبد اٌّؾبعج١خ ٌٍزىب١ٌف ٚاالٌزضاِبد

 اٌج١ئ١خ.

 :رقرير يراقت انحطبثبد 

ٚع١ٍخ سئ١غ١خ ٌإلفظبػ ػٓ اٌّؼٍِٛبد ال ٠ُؼذ رمش٠ش ِشالجٟ اٌؾغبثبد 

اٌّب١ٌخ، ٌٚىٓ ٠ّىٓ أْ ٠غزؼًّ ٌٍزؤو١ذ ػٍٝ ػذاٌخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ِٚطبثمزٙب ألداء 

اٌّؤعغبد، ٚاٌطشق اٌزٟ ارجؼزٙب اٌّؤعغبد إلػذاد رٍه اٌمٛائُ، إال اْ ِؼظُ 

ِشاعؼٟ اٌؾغبثبد ؽزٝ ا٢ْ ٌُ ٠ش١شٚا إٌٝ أٞ ِؼٍِٛبد ث١ئ١خ فٟ رمبس٠ش 

 ؼخ.اٌّشاع

 ة. اإلفصبذ داخم انقٕائى انًبنيخ:

ٚف١ٗ ٠زُ إظٙبس وبفخ اٌّؼٍِٛبد راد اٌظجغخ اٌشل١ّخ فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 

ؽ١ش ٠غت اإلفظبػ ِٓ خالٌٗ ػٓ اٌّؼٍّبد اٌّب١ٌخ اٌج١ئ١خ ٚااللزظبد٠خ ِؼبً ػٍٝ 

 اػزجبس أّٔٙب رىبِالْ ٠ٚشىالْ ع٠ٛبً اٌزؼج١ش اٌىبًِ ٚاٌشبًِ ػٓ أداء اٌّؤعغخ.

 

 يفٕٓو األداء انًبني:

  َِفَٙٛ األداء اٌّبٌٟ ٠ؼٕٟ رؾذ٠ذ أعبط ِٕٙغٟ طؾ١ؼ ٚرٌه ثزم٠ُٛ ٚاعزخذا

األِٛاي ٚاٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌطج١ؼ١خ فٟ األعً اٌط٠ًٛ، ٠ّٚىٓ أْ ٠غذ ٘زا 

األعبط إٌّٙغٟ دػبئّٗ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ ٚفٟ ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ 

ٚاٌؼ١ٍّخ إلٔغبص رٍه األ٘ذافاٌظبٌؾخ ٌزمذ٠ُ اٌّؤششاد اٌؼ١ٍّخ 
(xi)

. 

 :ٟ٘ ٠ّىٓ اإلشبسح إٌٝ األداء اٌّبٌٟ ِٓ خالي صالس صٚا٠ب سئ١غ١خ
(xii)

 

  اٌزؤو١ذ ػٍٝ اٌغٛدح ٚإداسرٙب اٌزٟ رؤدٞ ثذٚس٘ب إٌٝ ص٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ

 ٚرؾم١ك أداء عٛلٟ أفؼً ِٓ خالي اٌّؾبفظخ ٚص٠بدح ػذد اٌضثبئٓ.



              

886 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                           المجلد الثامن                                      

 تكاليف حماية البيئة وأهميتها في تحسين األداء المالي
 عثمان عبد الق ادر عثمان

 
 ٌٍّ ًٛعٛداد ٚرؾغ١ٓ اٌىفبءح اإلٔزبع١خ اٌزؤو١ذ ػٍٝ االعزخذاَ األفؼ

 ٚرخف١غ اٌزىب١ٌف.

  دػُ ٚرط٠ٛش االعزشار١غ١بد ٚلشاساد األػّبي ٚاألداء اٌّبٌٟ ٘ٛ ِذٜ لذسح

اٌّؤعغخ ػٍٝ االعزغالي األِضً ٌّٛاسد٘ب ِٚظبدس٘ب فٟ االعزخذاِبد راد 

 األعً اٌط٠ًٛ ٚراد األعً اٌمظ١ش ِٓ أعً رشى١ً صشٚح.

  ٗٔ٠ّضً اٌّفَٙٛ اٌؼ١ك ألداء اٌششوبد ؽ١ش ٠شوض ػشف األداء اٌّبٌٟ ثؤ

ػٍٝ اعزخذاَ ِؤششاد ِب١ٌخ ٌم١بط ِذٜ أغبص األ٘ذاف ٠ٚؼجش ػٍٝ أداء 

اٌششوبد ؽ١ش أٔٗ اٌذػُ األعبعٟ ٌألػّبي اٌّخزٍفخ اٌزٟ رّبسعٙب اٌششوخ، 

٠ٚغبُ٘ فٟ إربؽخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚرض٠ٚذ اٌششوخ ثفشص اعزضّبس٠خ فٟ 

زٍفخ ٚاٌزٟ رغبػذ ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبد أطؾبة اٌّظبٌؼ ١ِبد٠ٓ األداء اٌّخ

ٚرؾم١ك أ٘ذافُٙ
(xiii)

. 

أْ األداء اٌّبٌٟ اٌغ١ذ ٠ؾذد لذسح اٌّؤعغخ ػٍٝ  يًب ضجق يطزُزح انجبحث

اٌٛفبء ثبٌزضاِبرٙب ٚلذسرٙب ػٍٝ االعزّشاس فٟ د١ٔب األػّبي ٚوزٌه ٠ُؼذ ِؾفضاً 

 ٌٍّغزضّش٠ٓ ٠ٚؼذ ٚطفبً ٌشفغ اٌىفبءح االٔزبع١خ ٚاٌّشوض اٌّبٌٟ.

 أًْيخ دراضخ األداء انًبني:

 رىّٓ أ١ّ٘خ األداء اٌّبٌٟ:

 ششوخ اٌّؾذدح.ِزبثؼخ رٕف١ز أ٘ذاف اٌ - أ

 ِزبثؼخ ِٚؼشفخ اٌظشٚف اٌّب١ٌخ ٚااللزظبد٠خ اٌّؾ١طخ. - ة

رٛف١ش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اإلؽظبئ١خ ػٓ ٔزبئظ رم١١ُ األداء فٟ اٌششوخ  - د

 رّىٓ ِٓ أعشاء اٌّزبثؼخ اٌشبٍِخ اٌّغزّشح.

 ِزبثؼخ ِٚؼشفخ ٔشبؽ إٌّشؤح ٚؽج١ؼزٗ. - س

 ُ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ.اٌّغبػذح فٟ إعشاء ػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌّمبسٔخ ٚرم١١ - ط

 اٌّغبػذح فٟ فُٙ اٌزفبػً ث١ٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ. - ػ

 رمذ٠ُ لبػذح ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ػٓ أداء اٌششوخ. - ؿ
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 رأثيراد انزكبنيف انجيئيخ ػهٗ األداء انًبنٗ نهشركبد:

لذ اخزٍفذ ا٢ساء ؽٛي اٌؼاللخ ث١ٓ األداء اٌج١ئٟ ٚاألداء اٌّبٌٝ ٌٍششوبد، 

شبئغ أْ اٌؾّب٠خ اٌج١ئ١خ ٌٍششوبد غبٌجبً ِب رزؼبسع ِغ فمذ وبْ ٕ٘بن اػزمبد 

األ٘ذاف األخشٜ ٌٙزٖ اٌششوبد، ٚثظٛسح خبطخ ص٠بدح اٌم١ّخ اٌّؾممخ ٌؾٍّخ 

األعُٙ.
(xiv)

 

ٚػمت رٌه فمذ أٚػؾذ ػذد ِٓ اٌذساعبد األخشٜ أْ اٌششوبد اٌزٝ 

ٌؼاللخ رٕزٙظ إعزشار١غ١خ رؾم١ك اٌم١ّخ ٌؾٍّخ األعُٙ، ِٓ أوضش اٌششوبد رؾم١مب 

ا٠غبث١خ ث١ٓ األداء اٌّبٌٝ ٚاألداء اٌج١ئٟ ٌٙبػٓ اٌششوبد اٌزٝ ال رٕزٙظ ٘زٖ 

اإلعزشار١غ١خ، ؽ١ش أصجزذ ٚعٛد رؤص١ش إ٠غبثٟ ٌألداء اٌج١ئٟ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؾممخ 

ٌؾٍّخ األعُٙ، فىٍّب أخفؼذ ػ١ٍّبد االعزٙالن اٌغبئش ٌٍّٛاسد، ٚوزٌه 

ٔخفؼذ رىب١ٌف اٌزشغ١ً، ِّب رشرت ػ١ٍخ أخفؼذ االٔجؼبصبد اٌؼبسح ثبٌج١ئخ ٚا

اسرفبع اٌم١ّخ اٌّؾممخ ٌؾٍّخ األعُٙ ػٍٝ ِذٜ األعً اٌط٠ًٛ، ٚثبٌزبٌٝ اسرفبع 

األداء اٌّبٌٝ ٌٙزٖ اٌششوبد.
(xv)

 

ٚثشٕ٘ذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ػٍٝ أْ رطج١ك اٌششوبد العشاءاد اٌؾّب٠خ 

عُٙ، ٚأ٠ؼب ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌج١ئ١خ ٌٗ رؤص١ش ا٠غبثٟ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؾممخ ٌؾٍّخ األ

رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٝ فٝ ٘زٖ اٌششوبد.
(xvi) 

ٚلذ رٕبٌٚذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد اٌّؾبعج١خ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّغئ١ٌٛخ اٌج١ئ١خ 

ِٚذٜ رؤص١ش٘ب ػٍٝ األداء اٌّبٌٝ ٌٍششوبد، ِٕٙب دساعخ اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍّؾبعج١ٓ 

ػٍٝ أْ اٌزفٛق فٝ  اٌمب١١ٔٛٔٓ، ٚلذ رٛطٍذ ٘زٖ اٌذساعخ اٌٝ ػذَ ٚعٛد د١ًٌ

اال٘زّبَ ثبٌمؼب٠ب اٌج١ئ١خ ٠ؼش ثبٌم١ّخ اٌّؾممخ ٌؾٍّخ األعُٙ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؤدٜ اٌٝ 

ٚعٛد ػاللخ ا٠غبث١خ ث١ٓ األداء اٌّبٌٝ ٚاألداء اٌج١ئٟ ٌٙزٖ اٌششوبد.
(xvii)

  

ثبإلػبفخ إٌٝ رٌه لذ أٚػؾذ ٔزبئظ اٌذساعخ اٌزٝ لبَ ثٙب ِؼٙذ اٌّؾبعج١ٓ 

اٌششوبد ِٓ ِّبسعزٙب اٌج١ئ١خ فغزىْٛ ٌذ٠ٙب اٌمذسح  اإلداس١٠ٓ إٔٗ ػٕذِب رؾغٓ

%، ؽ١ش رظجؼ اٌششوبد أوضش 58ػٍٝ ص٠بدح اٌضشٚح )اٌم١ّخ( ٌؾٍّخ األعُٙ ثٕؾٛ 

 -ػٕذ خفغ اٌّخبؽش اٌج١ئ١خ –عبرث١خ ٌؾٍّخ األعُٙ عٛاء اٌؾب١١ٌٓ أٚ اٌّزٛلؼ١ٓ 
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ٌج١ئٝ، ٠ٚغبُ٘ فٝ رٌه صالصخ ػٛاًِ ٟ٘: اإلداسح اٌج١ئ١خ ٌٍششوخ، األداء ا

االرظبالد اٌج١ئ١خ.
(xviii)

 

فئْ إٌّشآد اٌزٟ رٙزُ ثّغئ١ٌٛزٙب اٌج١ئ١خ ٚرغؼٝ ٌزؾذ٠ذ ػٕبطش اٌىفبءح 

اٌج١ئ١خ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّخبؽش اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٛاعٙٙب، ٚوزٌه اٌزؼشف ػٍٝ 

اٌفشص اٌغذ٠ذح اٌزٟ رؾغٓ ِٓ عٛدح اٌؼًّ رىْٛ أوضش سثؾ١خ ٚأفؼً فٟ رؾم١ك 

ٚوزٌه ٠ّىٕٙب رخف١غ وً ِٓ اٌّخبؽش ٚاٌزؤص١شاد  ػٛائذ ٌٍّغزضّش٠ٓ ف١ٙب،

اٌج١ئ١خ، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي: ٚفٛساد فٟ اٌزىب١ٌف، ٚرؾغ١ٓ فٟ اٌشثؾ١خ، ٚرؾم١ك 

ِضا٠ب رٕبفغ١خ.
(xix)

 

ٚثبٌزبٌٟ أطجؾذ ػ١ٍّخ ٚفبء إٌّشؤد ثؤدائٙب ِٚغئ١ٌٛزٙب اٌج١ئ١خ رّضً 

ب ٌغٛدح األداء اٌج١ئٟ إلداساد ٘زٖ إٌّشآد، ٚو ًّ فبءح ػ١ٍّبد اٌزشغ١ً ِؤششا ِٙ

ثٙب، ِّب ٠ٕؼىظ ػٍٝ رؾغ١ٓ ٚػجؾ األداء اٌّبٌٝ اٌخبص ثٙزٖ اٌششوبد.
(xx)

 

ٔيطزُزح انجبحث أَّ يزى انُظر ثؼيٍ االػزجبر إنٗ انزكبنيف انجيئيخ 

 ٔرأثيرْب ػهٗ األداء انًبني ػهٗ األقم نألضجبة انزبنيخ:

اٌغ١ٍّخ ث١ٓ إ٠شاداد إْ اٌزؾذ٠ذ اٌذل١ك ٌزىٍفخ إٌّزغبد ٠ؾمك اٌّمبثٍخ  .1

ٚرىب١ٌف إٌّزغبد، ٚأ٠ؼبً اٌّغبّ٘خ فٟ رشش١ذ اٌزغؼ١شح، ٚاٌم١بط اٌذل١ك 

ٚرؾغ١ٓ وً ِٕزظ ػٍٝ ِغزٛٞ االلغبَ اٌّخزٍفخ، ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ رؾغ١ٓ 

سثؾ١خ اٌّؤعغخ ٚرؾغ١ٓ عّؼزٙب فٟ عٛق اٌّبي.
(xxi)

 

ف١غ رمَٛ ثؼغ اٌذٚي ثّىبفؤح إٌّشآد اٌزٟ رفظؼ ػٓ أدائٙب اٌج١ئٟ ثزخ .2

 اٌؼشائت أٚ اإلغفبء ِٕٙب أٚ ِٕؼ إػفبءاد عّشو١خ.

إْ األصش األوضش إ٠غبث١خ ٌإلفظبػ اٌج١ئٟ ٘ٛ إصاٌخ اٌٍجظ اٌذائُ ث١ٓ اٌشثؾ١خ  .3

ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ، ألْ اإلفظبػ اٌج١ئٟ ٠ٛػؼ أْ ٚفبء إٌّشآد 

ثّغؤ١ٌٚزٙب اٌج١ئ١خ ال رٕغُ ػٕٗ خغبئش، ٌٚىٓ ػٍٝ اٌؼىظ ٠ؾمك أسثبؽب غ١ش 

لؼخ فٟ اٌفزشاد اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ.ِزٛ
(xxii)

 

٠ّىٓ ٌٍّؤعغخ أْ رؾمك أػٍٝ ِؼذالد اٌؼبئذ ػٍٝ ؽمٛق اٌٍّى١خ إرا ِب رُ  .4

 اإلفظبػ ػٓ اٌزؤص١شاد اٌج١ئ١خ.
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رٛفش اٌّؼٍِٛبد راد اٌظٍخ ثبألداء اٌج١ئٟ ٌٍّؤعغبد اٌظٕبػ١خ، ٠ّىٕٙب ِٓ  .5

إٌبرظ ػٓ رط٠ٛش اٌؾظٛي ػٍٝ ١ِضح رٕبفغ١خ ِٓ خالي رخف١غ األصش اٌج١ئٟ 

 رظ١ُّ إٌّزغبد، اٌزغ١ٍف ٚاٌؼ١ٍّبد االٔزبع١خ.

٠غبُ٘ اإلفظبػ اٌّؾبعجٟ اٌج١ئٟ فٟ رذػ١ُ لذسح اٌّؤعغبد اٌظٕبػ١خ ػٍٝ  .6

رؾذ٠ذ أفؼً اٌفشص اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب رخف١غ رىٍفخ اٌزشغ١ً اٌغبس٠خ 

اٌج١ئ١خ، ٚرشش١ذ اعزخشاط اٌّٛاسد ٚاٌطبلخ.
(xxiii)

 

اٌج١ئ١خ ٠ّىٓ خفؼٙب ثظٛسح ٍِّٛعخ أٚ اٌزخٍض ِٕٙب اٌىض١ش ِٓ اٌزىب١ٌف  .8

ِٓ خالي اٌزغ١١شاد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌزشغ١ٍٟ ٚرٌه ِٓ خالي االعزضّبس فٟ 

 اٌزىٌٕٛٛع١بد إٌظ١فخ ٚإػبدح رظ١ُّ اٌؼ١ٍّبد ٚإٌّزغبد.

أدٜ اعزخذاَ خطؾ ٚآ١ٌبد اعزشداد اٌفبلذ فٟ اٌىض١ش ِٓ إٌّشآد إٌٝ إٌمبء  .8

 ٌّٕبفغ اٌج١ئ١خ.اٌؼٛء ػٍٝ اٌزىب١ٌف ٚا

٠ّىٓ أْ رؤدٞ اإلداسح األفؼً ٌٍزىب١ٌف اٌج١ئ١خ إٌٝ رؾغ١ٓ األداء اٌج١ئ١خ  .8

ٚإٌّبفغ اٌؼخّخ ِٓ ٔبؽ١خ اٌظؾخ اٌجشش٠خ ٚٔغبػ ِٕشآد األػّبي.
(xxiv)

 

 

ِّب عجك ٠ؤوذ اٌجبؽش أْ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٌٙب دٚس فٟ رؾغ١ٓ عٛدح 

األػشاس اٌج١ئ١خ اٌزٝ رغججذ ف١ٙب األداء اٌّبٌٟ ِٓ خالي ِٕغ أٚ خفغ أٚ ػالط 

اٌششوبد ِٓ خالي اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ رؾغ١ٓ اإلٔزبع١خ ٚعزة 

اٌؼّالء ؽ١ش ٠ّىٓ ٌٍششوبد أْ رؾظً ػٍٝ ٚفٛساد فٟ اٌزىب١ٌف، ٚرؾم١ك ١ِضح 

رٕبفغ١خ ٚرؾغ١ٓ فٟ اٌشثؾ١خ، ٚثبٌزبٌٟ فئْ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ لبدسح ػٍٝ رؾم١ك 

 األداء اٌّبٌٟ فٟ ٘زٖ اٌششوبد. رؾغ١ٓ عٛدح فٟ 

 

 طجيؼخ انذراضخ انًيذاَيخ ٔانزحهيم االحصبئي نهجيبَبد

٠زٕبٚي اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ لبَ ثٙب اٌجبؽش، ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ ٚاخزجبس 

اٌفشٚع اٌزٟ رُ ٚػؼٙب ثغشع رؾم١ك أ٘ذاف اٌذساعخ، ٚرٌه ِٓ خالي اٌم١بَ 

 ثئػذاد اعزمظبء ١ِذأٟ ِٛعٗ إٌٝ ػ١ٕخ ِٓ:
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 .اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚاٌزٕف١ز٠خ 

 .ٓاٌّشاعؼ١ 

 .ٓاٌّؾبعج١ 

الخزجبس إٌزبئظ اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙب اٌجبؽش ِٓ خالي اٌذساعخ إٌظش٠خ ؽٛي 

ٚرٌه ِٓ خالي إعشاء  رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚأ١ّ٘زٙب فٟ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ،

 اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد اٌزٟ أعفش ػٕٙب االعزمظبء. 

 

 :يدزًغ انذراضخ

٠زّضً فٟ ع١ّغ اٌّفشداد اٌزٟ رزٛافش ف١ٙب اٌخظبئض اٌّطٍٛة 

دساعزٙب.
(xxv )

( ٠ٚ38زىْٛ ِغزّغ ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ ع١ّغ اٌّذساء اٌجبٌغ ػذدُ٘ )

(  فٟ ششوزٟ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ٌٍٕفؾ، 138ٚاٌّؾبعج١ٓ ٚاٌّشاعؼ١ٓ ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )

 ٚاٌضا٠ٚخ ٌزىش٠ش إٌفؾ.

 

 ػيُخ انذراضخ:

 ًذراء: ػيُخ انذراضخ نه 

( ِذ٠ش فمذ ػّذ 38ٔظشا ٌظغش ؽغُ اٌؼ١ٕخ ٌٍّذساء ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ )

( 1اٌجبؽش إٌٝ اعزخذاَ اعٍٛة اٌؾظش اٌشبًِ ٌٙزٖ اٌؼ١ٕخ ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ سلُ )

 ٠ٛػؼ رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ٚػذد االعزّبساد اٌّٛصػخ ٚاٌّغزشدح 

 (1خذٔل رقى )

 ٔانًطزردح نهجبحثػيُخ انذراضخ يٍ انًذراء ٔػذد االضزًبراد انًٕزػخ 

 انشركبد انؼذد
 انًذراء

 انُطجخ انًطزرد انًٕزع انؼيُخ

1 
شركخ انخهيح انؼرثي 

 نهُفظ
18 18 15 88 

2 
شركخ انسأيخ نزكرير 

 انُفظ
13 13 13 188 

 33 22 33 33 االخًبني

 ِٓ إػذاد اٌجبؽش فٟ ػٛء ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ انًصذر:
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  :ٍػيُخ انذراضخ نهًحبضجيٍ ٔانًراخؼي 

ٔظشا الٔزّبء اٌّؾبعج١ٓ ٚاٌّشاعؼ١ٓ اٌٝ ششوز١ٓ ِخزٍفز١ٓ ٚاخزالف 

ِؤ٘الرُٙ، ٚٔظشاً ٌٛعٛد اؽبس ؽذ٠ش ٚغ١ش ِزمبدَ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ، فمذ ػّذ اٌجبؽش 

رُ رؾذ٠ذ إٌٝ اعزخذاَ ػ١ٕخ ؽجم١خ ػشٛائ١خ ٚثبٌشعٛع اٌٝ اٌغذاٚي االؽظبئ١خ  

ٚثذسعخ ( ِفشدح 138( ٌّغزّغ دساعخ ٠زىْٛ ِٓ )88)ؽ١ش ثٍغذ  ؽغُ اٌؼ١ٕخ 

ٚاٌغذٚي اٌزبٌٟ  (421: 2886%، )ع١ىبساْ، 5% ِٚغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ لذسح 85صمخ 

 ( ٠ٛػؼ رٛص٠غ اٌؼ١ٕخ ٚػذد االعزّبساد اٌّٛصػخ ٚاٌّغزشدح.2سلُ )

 

 (2خذٔل رقى )

ػخ ػيُخ انذراضخ يٍ انًحبضجيٍ ٔانًراخؼيٍ ٔػذد االضزًبراد انًٕز

 ٔانًطزردح نهجبحث

 انشركبد انؼذد

 انًحبضجيٍ ٔانًراخؼيٍ

انًدزً

 ع

انُط

 ثخ

انؼيُ

 ح

انًٕز

 ع

انًط

 ررد

انُط

 ثخ

1 
شركخ انخهيح انؼرثي 

 نهُفظ
88 68 68 68 68 88 

2 
شركخ انسأيخ نزكرير 

 انُفظ
68 31 38 38 25 83 

 22 25 39 39 133 133 االخًبني

 .ِٓ إػذاد اٌجبؽش فٟ ػٛء ث١بٔبد اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ انًصذر:  

 

 :األضبنيت اإلحصبئيخ انًطزخذيخ 

 Statisticalرُ اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌؾضَ اإلؽظبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ

Package for Social Sciences   اٌّؼشٚف ثجشٔبِظ(Version 23) SPSS 

. 
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 : اخزجبر انفرض 

اٌج١ئخ ٌزىب١ٌف ؽّب٠خ  إ٠غبثٟ ِؼ٠ٕٕٞٛض ٘زا اٌفشع ػٍٝ أٔٗ ٠ٛعذ أصش 

)ٚػٟ ٚإٌّبَ اٌّغئ١ٌٛٓ ثّفَٙٛ األداء اٌج١ئٟ، اٌزضاَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثبٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ، 

 اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ اٌّؾبعجخ ػٓ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ( ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ. 

   Analysisرُ اعزخذاَ رؾ١ًٍ االٔؾذاس اٌخطٟ اٌّزؼذد ٚالخزجبس ٘زا اٌفشع

Multiple Linear Regression  ثطش٠مخStepwise  ٚرٌه ٌّمبسٔخ ألثؼبد

، ٌٚزؾذ٠ذ أفؼً ِغّٛػخ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟفٟ رؾذ٠ذ اٌج١ئخ رىب١ٌف ؽّب٠خ 

 ( ٔزبئظ ٘زا اٌزؾ١ًٍ:4(، ٚ)3ِزغ١شح ِفغشح، ٠ٚٛػؼ اٌغذ١ٌٚٓ )

 (3خذٔل رقى )

نزحطيٍ األداء انًبني ػهٗ  يراحم رحهيم االَحذار انخطي انًزؼذد انزذريدي

 ركبنيف حًبيخ انجيئخ

هخ
ح

ًر
ان
ى 

رق
 

انًزغير انًطزقم 

 انذاخم

ركبنيف حًبيخ 

 انجيئخ

R R
2 

R
2 

Adj 

R2 
F Sig.f 

1 

ٚػٟ ٚإٌّبَ 

اٌّغئ١ٌٛٓ ثّفَٙٛ 

 األداء اٌج١ئٟ

8.488 8.248 - 8.248 38.868 8.888
**

 

2 

اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ 

ػٓ  ِٓ اٌّؾبعجخ

 اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ

8.553 8.386 8.858 8.184 25.334 8.888
**

 

ِٓ إػذاد اٌجبؽش فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ  :انًصذر

 ا١ٌّذا١ٔخ.

  *p<0.05    ** p<0.01    

 ( رش١ش ل١ُ ِؼبِالد االسرجبؽR ٓإٌٝ ٚعٛد ػاللخ ِؼ٠ٕٛخ ِٛعجخ ث١ )

، ٚإٌّبَ اٌّغئ١ٌٛٓ ثّفَٙٛ األداء اٌج١ئٟٚػٟ ) رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ 
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ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ اٌّؾبعجخ ػٓ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ( ِٓ عبٔت ٚرؾغ١ٓ 

 األداء اٌّبٌٟ ِٓ عبٔت آخش.

  رّضً أُ٘  ٚػٟ ٚإٌّبَ اٌّغئ١ٌٛٓ ثّفَٙٛ األداء اٌج١ئٟإْ اٌزجب٠ٓ فٟ ل١ّخ

٘زٖ اٌم١ّخ  أعّٙذِزغ١ش ِفغش ٌٍزجب٠ٓ ثبٌٕغجخ ٌزؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ، ؽ١ش 

اٌزجب٠ٓ، ٠ٍٟ رٌه ل١ّخ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ رىب١ٌف %( ِٓ 25فٟ رفغ١ش )

%( ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ 31ِؼبً فٟ رفغ١ش ) ؽّب٠خ اٌج١ئخ ؽ١ش أعّٙزب اٌم١ّزبْ

 رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ.

اٌشىً إٌٙبئٟ ٌّؼبدٌخ االٔؾذاس ٌزؾغ١ٓ األداء  (٠ٚ4ٛػؼ اٌغذٚي سلُ )

 رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ. اٌّبٌٟ ػٍٝ 

 (4خذٔل رقى )

انشكم انُٓبئي نًؼبدنخ االَحذار انخطي انًزؼذد انزذريدي نزحطيٍ األداء انًبني 

 ػهٗ ركبنيف حًبيخ انجيئخ

هخ
ح

ًر
ان
ى 

رق
 

 انًزغير انًطزقم انذاخم

 ركبنيف حًبيخ انجيئخ
Beta قيًخ T

 
Sig.t 

انًؼبيم 

 انثبثذ
F Sig.f 

1 
ٚػٟ ٚإٌّبَ اٌّغئ١ٌٛٓ 

 ثّفَٙٛ األداء اٌج١ئٟ
8.455 5.884 8.888

** 

2.831 25.334 8.888
**

 

2 

اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ 

اٌّؾبعجخ ػٓ اٌزىب١ٌف 

 اٌج١ئ١خ

8.248 3.134 8.882
** 

ِٓ إػذاد اٌجبؽش فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌذساعخ  :انًصذر

 ا١ٌّذا١ٔخ

  * p<0.05    ** p<0.01   

 ٚػٟ ٚإٌّبَ ) زىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخاٌّؼٍّبد اٌزؤص١ش اإل٠غبثٟ ٌ رؤوذ إشبساد

، ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ اٌّؾبعجخ ػٓ اٌّغئ١ٌٛٓ ثّفَٙٛ األداء اٌج١ئٟ

إٌٝ  (T.test)اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ( ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ، وّب رش١ش ٔزبئظ 
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إٌٝ  (Sig.F)ِؼ٠ٕٛخ ِؼٍّبد إٌّٛرط، وّب ٠ش١ش ِؼبًِ عٛ٘ش٠خ إٌّٛرط 

 (.8.81ِؼ٠ٕٛخ ٘زٖ إٌزبئظ ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ لذسٖ )

  ٓرؤص١ش ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ. الٌزضاَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثبٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خٌُ ٠ى 

  ٞرىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخلجٛي طؾخ اٌفشع ثظٛسح عضئ١خ ثبٌٕغجخ ٌجؼذ 

، ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ ٚػٟ ٚإٌّبَ اٌّغئ١ٌٛٓ ثّفَٙٛ األداء اٌج١ئٟ)

اٌّؾبعجخ ػٓ اٌزىب١ٌف اٌج١ئ١خ( اٌزٟ أصجذ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ أٔٗ ٠ٛعذ أصش 

الٌزضاَ اإلداسح اٌؼ١ٍب إ٠غبثٟ ٌّٙب ػٍٝ رؾغ١ٓ األداء اٌّبٌٟ، ٚسفؼٗ ثبٌٕغجخ 

 .ثبٌّؼب١٠ش اٌج١ئ١خ

 

 انُزبئح ٔانزٕصيبد:

 أٔالً: َزبئح انذراضخ:

ا١ٌّذا١ٔخ ِغ ِب رٛطً إ١ٌٗ اٌجبؽش فٟ دساعزٗ ارؼؼ ارفبق ٔزبئظ اٌذساعخ 

إٌظش٠خ، ثٕبًء ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٌٍج١بٔبد، ٚاخز١بس اٌفشٚع، صُ اٌزٛطً إٌٝ 

 إٌزبئظ اٌؾب١ٌخ.

إْ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ أطجؾذ أِشاً ؽز١ّبً ٠فشػٗ اؽز١بط اٌج١ئخ ٌزٕظ١فٙب أٚ  .1

 ٟ.ِؾٛ ا٢صبس اٌؼبسح اٌٍّؾمخ ثٙب ِٓ اإلٔزبط إٌفط

رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ رؾزبط إٌٝ إدِبعٙب داخً أٔظّخ ٚرمبس٠ش ٚلٛائُ  .2

 اٌششوبد إٌفط١خ.

ػذَ ٚعٛد لٛا١ٔٓ رٍضَ ششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ثبإلفظبػ ػٓ أدائٙب  .3

 اٌج١ئٟ.

ػذَ أغغبَ إٌظبَ اٌّؾبعجٟ اٌّزجغ فٟ ششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ ِغ  .4

٠خ ٚاالعزّبػ١خ، ٚخبطخ فٟ رؾ١ًٍ ػٕبطش اٌّغزغذاد اٌج١ئ١خ االلزظبد

 رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ.

رغبً٘ اٌّؾبعجخ اٌزم١ٍذ٠خ ل١بط رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚاإلفظبػ ػٕٙب فٟ  .5

 اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ ػذَ دلخ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ثٙب.
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ك ا٘زّذ إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ثبألِٛس اٌّزؼٍمخ ثبٌج١ئخ خبطخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزذل١ .6

 ٚاإلفظبػ ػٕٙب فٟ اٌمٛائُ ٚاٌزمبس٠ش اٌج١ئ١خ.

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؾذ ِٓ اٌّؾبعجخ ػٓ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ،  .8

أثشص٘ب ػؼف اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌذٜ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌششوبد ٌٍزؤص١شاد اٌغٍج١خ 

 االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ػٕذ إغفبي االػزجبساد اٌج١ئ١خ.

ب٠خ اٌج١ئخ ٚاإلفظبػ ػٕٙب فٟ اٌمٛائُ ٚاٌزمبس٠ش ٚعٛد أصش ٌم١بط رىب١ٌف ؽّ .8

 اٌّب١ٌخ ػٍٝ رؾغ١ٓ عٛدح األداء اٌّبٌٟ ٌششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ.

 ثبَيبً: رٕصيبد انجحث:

 يٕصي انجبحث ثبنزٕصيبد اآلريخ:

اٌؼًّ ػٍٝ ٔشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٌذٜ ع١ّغ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ، عٛاء  .1

 اٌّؤعغبد ٚاٌؼب١ٍِٓ ثٙب.اٌّغزّؼبد أٚ اٌّغئ١ٌٛٓ أٚ 

اٌؼًّ ػٍٝ ِؾبٌٚخ إ٠غبد ِؤشش ٌٍّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد إٌفط١خ  .2

 ا١ٌٍج١خ.

 رفؼ١ً ٔظُ اإلداسح اٌج١ئ١خ ثبٌششوبد إٌفط١خ. .3

إ٠الء رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ األ١ّ٘خ اٌزٟ رغزؾمٙب، ٌذٚس٘ب اٌفؼبي ٚاٌُّٙ فٟ  .4

أْ رطجك اٌّؾبعجخ ػٓ رؾغ١ٓ ِخشعبد عٛدح اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ، إر 

 اٌزىب١ٌف ٠ؼطٟ ٔزبئظ دل١مخ ٚع١ٍّخ.

ػشٚسح أْ ٠طٛس اٌّؾبعجْٛ فُّٙٙ ٌٍذٚس اٌزٞ ٠ّىُٕٙ اٌم١بَ ثّغبػذح إداسح  .5

اٌششوبد ػٍٝ رؼّٓ االػزجبساد اٌج١ئ١خ فٟ لشاسارُٙ، ٚرط٠ٛش إعزشار١غ١خ 

 ث١ئ١خ ٌٍششوبد.

ٌششوبد اٌؼًّ ػٍٝ إطذاس رشش٠ؼبد ِٚؼب١٠ش ِؾبعج١خ خبطخ رٍضَ ا .6

 إٌفط١خ ػٍٝ اٌم١بط ٚاإلفظبػ ػٓ رىب١ٌف ؽّب٠خ اٌج١ئخ فٟ رمبس٠ش٘ب اٌّب١ٌخ.

ل١بَ اٌششوبد إٌّزغخ ٌٍّشزمبد إٌفط١خ ثبإلفظبػ ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبعج١خ  .8

ٚاالٌزضاِبد اٌج١ئ١خ ػّٓ لٛائّٙب اٌّب١ٌخ، ٌض٠بدح اٌشفبف١خ فٟ اٌّؼٍِٛبد 

 ٌٍششوخ.اٌّؾبعج١خ، ٌٚزؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ 

إطذاس ِؼ١بس ِشاعؼخ ٠زالءَ ِغ ِزطٍجبد ِشاعؼخ إٌٛاؽٟ اٌج١ئ١خ فٟ  .8

 ششوبد إٔزبط اٌّشزمبد إٌفط١خ.
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