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 الملّخص:

اإلفصــــاح البيئــــي وأثــــره علــــى سياســــات الــــتحفظ رف علــــى هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــ

تمـدت الدراسـة علـى المتغيـر ، وقـد اعاألردنيـةعلى الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة  المحاسبي

 األنشــطةعلــى  واإلنفــاق ،السياسات البيئيــةوأبعادهــا المتمثلــة بـــ  البيئــي اإلفصــاح: مســتو  المســتقل 

نمــوذج )اسـتخدام وأبعادهـا المتمثلـة ب الـتحفظ المحاسـبيعلـى المتغيـر التـابع  ثـر(، ودراسـة األالبيئيـة

basu,1997  ، نمــوذجbeaver& 2005 rayan ،) عمـــر ات ضــابطة متمثلـــة بـــ  ضــمن متغيـــر

وتـــم اًلعتمـــاد علـــى المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي ، لتحليـــل  الشـــركة، حجـــم الشـــركة، الرافعـــة الماليـــة( 

 البيانات.

 األردنيـــةمـــن جميـــع الشـــركات الصـــناعية العاملـــة فـــي المملكـــة تكـــون مجتمـــع الدراســـة وقـــد 

 والبالغـــة ، 2017لغايــة نهايــة و  2013الهاشــمية والتــي قامــت بنشـــر تقاريرهــا الماليــة للســنوات مـــن 

 إجمـالي( شـركة وب43( شركة صناعية، وعلى أسـاس ذلـك تـم اعتبـار أن عـدد الشـركات هـو  62 

، وقد توصلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج (215مشاهدات عبر سنوات الدراسة بلغ عددها  

ا ا كبيرا البورصة اهتماما  المدرجة في األردنيةتعطي الشركات الصناعية المساهمة العامة من أهمها 

الشـركات التـي تفصـن عـن بلغـت نسـبة و  %،87عـن السياسـات المحاسـبية وذلـك بنسـبة  اإلفصاحب



 م  

تعـود أقـل نسـبة  وأنعن اسـتخدامات الميـاه،  كانت إفصاحنسبة  أعلىن أ% ، و 80البيئي  اإلنفاق

دارة  معالجة تسرب الغـازات وتلـوث الهـواء بندل تفـاوت ينـت الدراسـة وجـود ، وبو الغابـاتأالحـدائق وا 

كـذلك و ، ( للشـركات الصـناعية الخـاص بقيـاس الـتحفظ المحاسـبيBasuمؤشـر  كبير فيمـا يتعلـق ب

( فيمـا يتعلـق Beaver & Rayan, 2005جود تبـاين كبيـر فـي المتوسـط الحسـابي العـام لمؤشـر  و 

ام لنســبة الرفــع المتوســط الحســابي العــ، وأشــارت نتــائج بــالتحفظ المحاســبي للشــركات عينــة الدراســة

إلـى وجــود تبــاين كبيــر فــي سياسـات التمويــل التــي تتبعهــا الشــركات  المـالي فــي الشــركات الصــناعية

 أثــريوجـد ، وبالتـالي األعمـارنهـا متفاوتــة وأالصـناعية مـن حيـث اًلعتمـاد علــى التمويـل الخـارجي، 

المحاسبي باستخدام على سياسات التحفظ  البيئي عن السياسات البيئية اإلفصاحذو دًللة لمستو  

 لفحـص دراسـات إجراء أوصت الدراسة بضرورةلقد  (.Beaver & Rayan)و  (Basu) ينموذج

 طويلـة بيانـات قاعدة تطويرضرورة ، و أخر  في قطاعات فصاحاإل جودة على هأثر و  التحفظ مستو 

 .بيسر وسهولة المعلومات على لحصولل المالية، األوراق هيئة قبل من األجل

التحفظ المحاسبي، السياسات البيئية، اإلنفاق البيئي لدالة: الكلمات ا


