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ملخص:
البيئية  املحا�سبة  اأثر عنا�رص  التعرف على  اإىل  البحث  هدف 
امل�ستدامة يف م�سداقية املعلومات املحا�سبية يف البنوك التجارية 
اأثر  الآتي: ما  ال�سوؤال  الإجابة عن  البحث احلايل  الكويتية، ويحاول 
العنا�رص  البيئية،  )العنا�رص  امل�ستدامة  البيئية  املحا�سبة  عنا�رص 
املعلومات  م�سداقية  يف  القت�سادية(  العنا�رص  الجتماعية، 
نظر  وجهة  من  وذلك  الكويتية،  التجارية  البنوك  يف  املحا�سبية 
املديرين واملحا�سبني يف هذه البنوك؟. مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي 
والتحليلي ملعاجلة بياناتها اإح�سائيا، وكذلك بناء اأداة البحث وهي 
اإىل  الباحثة  وتو�سلت  البحث.  عينة  اآراء  لبحث  ا�ستبانه  عن  عبارة 
وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية لعنا�رص املحا�سبة البيئية امل�ستدامة 
القت�سادية(  العنا�رص  الجتماعية،  العنا�رص  البيئية،  )العنا�رص 
الكويتية،  التجارية  البنوك  يف م�سداقية املعلومات املحا�سبية يف 
الكويتية  التجارية  البنوك  التزام  على  بالتاأكيد  الباحثة  واأو�ست 
بالإبالغ عن املعلومات، والتكاليف الجتماعية التي من املمكن اأن 

ت�سبب انخفا�ض الإيرادات والتدفقات النقدية امل�ستقبلية.
م�سداقية  امل�ستدامة،  البيئية  املحا�سبة  املفتاحية:  الكلمات 

املعلومات املحا�سبية، البنوك التجارية الكويتية.

The Impact of Accounting Environmental Sustain-
ability Elements on the Credibility of Accounting 
Information: Field Study in Kuwaiti Commercial 

Banks

Abstract:

This research aims to identify the accounting 
environmental sustainability as an entrance the 
credibility of accounting information in the Kuwaiti 
commercial banks. It tries to answer the following 
question: What is the impact of the elements 
of accounting environmental sustainability ( 
environmental elements, social elements, economic 
elements ) on the credibility of accounting information 
in the Kuwaiti commercial banks from the point of 
view of managers and accountants in these banks. 
Descriptive and analytical approach were used to 
statistically analyze the data. A questionnaire was 
constructed to collect views of the research sample. 
It was found that there were statistically significant 
effects of the elements of accounting environmental 
sustainability (environmental elements, social 
elements, economic elements) on the credibility of 
accounting information in the Kuwaiti commercial 
banks. In light of the findings of the research, it is 
recommended that the Kuwaiti commercial banks have 
the commitment of reporting information and social 
costs, which can cause lower revenues and future cash 
flows.

Keywords: Accounting Environmental 
Sustainability, Credibility of Accounting Information, 
Kuwaiti Commercial Banks.

املقدمة
تواجه املنظمات يف القرن احلادي والع�رصين حتديات عديدة، 
دورها  جتاوز  حيث  للمنظمات،  التقليدية  الأدوار  تغري  اأهمها  من 
واحل�سول  واملنتجات،  اخلدمات  وتقدمي  العمالء  بخدمة  القيام  من 
اإىل القيام باأدوار جتاه رفاهية وحت�سني �سبل معي�سة  على الأرباح 
اأن هذا الدور عادة ما يربز طوعًا من  جمتمعاتها، وعلى الرغم من 
ال�سعوب  قبل  من  متزايدة  مطالب  هنالك  اأن  اإل  نف�سها،  املنظمة 
يف  بدورها  للقيام  املنظمات  حتث  املجتمعات  لهذه  واحلكومات 
 Heslin( تنمية وتطوير املجتمعات التي حتقق من خاللها اأرباحها

 .)and Ochoa, 2008

والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  التحولت  فر�ست  وقد 
الأفراد  على  العامل  �سهدها  التي  املا�سية  املراحل  والثقافية خالل 
تاريخي  مطلب  لأنها  امل�ستدامة،  بالتنمية  الهتمام  واحلكومات 
و�رصوري، تتطلع اإليه كل املجتمعات مبختلف مكوناتها واأطيافها، 
واإحدى الق�سايا دائمة احل�سور يف النقا�ض. ومن اأهم ق�سايا الع�رص 
كمفهوم  امل�ستدامة  التنمية  مفهوم  اإىل  ينظر  اأ�سبح  الذي  احلديث 
وثقافية  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية  عديدة  جوانب  له  �سامل 
وبيئية، وهذا ما جعل الفكر التنموي يتطور من فرتة لأخرى متبنيًا 

.)Johnson & Scholes, 2002, P:198( اإحدى تلك اجلوانب
من  كثرياً  نالت  التي  املفاهيم  من  امل�ستدامة  التنمية  ُتعد 
القت�سادية،  اأو  والجتماعية  البيئية  الناحية  من  �سواء  الهتمام 
�ساحبت  التي  التطور  مرحلة  يف  فاإنه  املحا�سبية،  الناحية  ومن 
مفهوم  من  املحا�سبة  اهتمام  حتول  القت�سادي،  الركود  ظاهرة 
امللكية الذي يتبلور يف تعظيم امل�سلحة الذاتية للمالك باعتبارها 
يعد  الذي  املحا�سبية  الوحدة  اإىل مفهوم  لالإدارة  الأولية  امل�سوؤولية 
اأ�سحاب امل�سالح يف ال�رصكة، ومن ثم فاإن الإدارة يف  اأحد  املالك 
تلك الفرتة ركزت على حتقيق التوازن بني حقوق والتزامات اأ�سحاب 
امل�سالح املختلفة. وبالرغم من وجود الربح كهدف للمنظمة اإل اأن 
حتقيق هذا الهدف حتكمه قيود يفر�سها املجتمع، لذلك كان عليها 
بالتزام  املفرو�سة  �سواء  والجتماعية  البيئية  م�سوؤوليتها  تقبل  اأن 
والبلتاجي،  )بدوي  الذاتية  مب�سلحتها  ترتبط  التي  تلك  اأو  قانوين 

.)2013
البيئية والقت�سادية يتم معاجلتها معا �سمن  اإن املوا�سيع 
التنمية  اثنني فقط من دعائم  اإنها متثل  اإل  البيئية  اإطار املحا�سبة 
الرفاهية  اإن مفهوم التنمية امل�ستدامة يوازي مفهوم  اإذ  امل�ستدامة، 
�سمن  تتعاي�ض  اأن  يجب  الب�رصية  باأن  العرتاف  يتطلب  الذي 
التنمية  واأن  الإنتاجية،  طاقاتها  وحمددات  املتاحة  املوارد  حدود 
امل�ستدامة تعرف باأنها تت�سمن ثالث دعامات اأ�سا�سيه القت�سادية 
الإن�سان  احتياجات  يوجه  الذي  وبال�سكل  والجتماعية،  والبيئية 
احلا�رصة وامل�ستقبلية وبدون �سمان لقابلية نظم الأر�ض الطبيعية 

التي نعتمد عليها يف النمو والبقاء واحلياة )ال�سفار، 2006(.
اأ�سحاب  من  كبريا  عددا  فان  الفكري  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 
امل�ستدامة  الرفاهية  حما�سبة  بحوث  على  الرتكيز  بدوؤوا  امل�سالح 
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ال�ساملة  البيئية والقت�سادية  العوامل  التي ل تت�سمن  وتطبيقاتها 
والأ�سا�سية  ال�رصورية  الجتماعية  اجلوانب  كذلك  واإمنا  فح�سب، 

للبيئة امل�ستدامة.

مشكلة البحث وأسئلته
املايل  الو�سع  لدرا�سة  الأ�سا�سي  امل�سدر  املالية  القوائم  تعد 
يف البنوك، وبالتايل فاإن البيانات الواردة يف هذه القوائم يجب اأن 
فاإن  لذلك  واملالءمة،  واملو�سوعية  واملوثوقية  بامل�سداقية  تت�سم 
م�سكلة هذا البحث ترتكز على املحا�سبة البيئية امل�ستدامة وفائدتها 
�سيغة  واإيجاد  التجارية  البنوك  يف  القرارات  اتخاذ  عملية  يف 
مفاهيمية ترتكز على التنمية امل�ستدامة، كما ي�سري العدد املتنامي 
لل�رصكات واملديرين واملوظفني اإىل احلاجة لظهور ال�رصكات ب�سورة 

م�سوؤولة عن مو�سوع املحا�سبة البيئية امل�ستدامة.
اأثر  ما  الآتي:  بال�سوؤال  البحث  م�سكلة  تلخي�ض  ميكن  وبذلك 
العنا�رص  البيئية،  )العنا�رص  امل�ستدامة  البيئية  املحا�سبة  عنا�رص 
املعلومات  م�سداقية  يف  القت�سادية(  العنا�رص  الجتماعية، 

املحا�سبية يف البنوك التجارية الكويتية؟

أهمية البحث
املحا�سبة  وفائدة  اأهمية  من  اأهميته  احلايل  البحث  ي�ستمد 
البيئية امل�ستدامة اإذ اإن التنمية امل�ستدامة اأ�سبحت عاماًل مهمًا يف 
الإيفاء  يف  امل�ساهمة  منها  يطلب  التي  خا�سة  البنوك  لدى  العامل 
اإخ�ساعه  كذلك  القت�سادية،  والتنمية  الجتماعية  بامل�سوؤوليات 
على  �سلبًا  توؤثر  وا�سرتاتيجياته  �سيا�ساته  كانت  اإذا  فيما  للم�ساءلة 

املجتمعات.

هدف البحث
البيئية  املحا�سبة  عنا�رص  اأثر  معرفة  اإىل  البحث  هذه  يهدف 
امل�ستدامة يف م�سداقية املعلومات املحا�سبية يف البنوك التجارية 

الكويتية

فرضية البحث
اأثر لعنا�رص  ي�ستند هذا البحث على الفر�سية الآتية: ل يوجد 
املحا�سبة البيئية امل�ستدامة )العنا�رص البيئية، العنا�رص الجتماعية، 
يف  املحا�سبية  املعلومات  م�سداقية  يف  القت�سادية(  العنا�رص 

البنوك التجارية الكويتية.

منوذج البحث

الشكل )1(
نموذج الدراسة

مصطلحات البحث
يخت�ض  للمعلومات  نظام  هي  امل�ستدامة:  البيئية  املحا�سبة 
للمنظمة،  والقت�سادي  والجتماعي  البيئي  الأداء  قيا�ض  بوظيفتي 
والتقرير عن نتائج هذا القيا�ض مبا يكفل تقييم اإ�سهاماته يف حتقيق 

التنمية امل�ستدامة )مطر وال�سويطي، 2012(.
اعتماد  على  القدرة  املحا�سبية:  املعلومات  م�سداقية 
املعلومات املحا�سبية واملالية الواردة يف القوائم املالية للمنظمة 
عن تلبية احتياجات م�ستخدميها باأقل درجة خوف ممكنة، ويتحقق 
)القا�سي،  واحليادية  التحقق  وقابلية  التمثيل  �سدق  بتوافر  ذلك 

2008، �ض129(.

جمتمع البحث وعينته
يتكون جمتمع الدرا�سة من البنوك الكويتية املدرجة يف �سوق 
ال�سنوية  )الن�رصة  بنوك ح�سب  ت�سعة  والبالغ عددها  املايل،  الكويت 
الكويت  بنك  وهي:   ،)2013 الكويتي،  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة 
الوطني، بنك اخلليج، البنك التجاري الكويتي، البنك الأهلي الكويتي، 
التمويل  بيت  برقان،  بنك  الدويل،  الكويت  بنك  املتحد،  الأهلي  بنك 
اأما عينة البحث فتم اختيارها من املديرين  الكويتي، بنك بوبيان. 
يف  املنت�رصة  وفروعها  البنوك  يف  العاملني  واملحا�سبني  املاليني 

حمافظات دولة الكويت ال�ست. 
ح�رص  خاللها  من  مت  التي  والكيفية  الطريقة  وبخ�سو�ض 
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حجم وحدة املعاينة والتحليل )عينة البحث(، فقد مت اختيار عينة 
ق�سدية متثل هذا املجتمع يف البنوك مو�سع البحث. وقد مت توزيع 
بنك  كل  يف  ا�ستبانات   )10( ومبعدل  البنوك،  هذه  يف  ال�ستبانات 
ال�ست،  الكويتية  البنوك بفروعها املنت�رصة يف املحافظات  من هذه 
ا�سرتدت  وقد  ا�ستبانة.   )  90( املوزعة  ال�ستبانات  عدد  بلغ  حيث 
الباحثة ) 74( ا�ستبانة وبن�سبة )82.2 %( من اإجمايل ال�ستبانات 
ا�ستبانات   )4  ( ا�ستبعاد  مت  ال�ستبانات  فرز  مت  اأن  وبعد  املوزعة، 
لعدم �سالحيتها للتحليل الإح�سائي اأو لعدم اكتمال تعبئة بع�سها 
من املبحوثني، وبذلك ا�ستقرت العينة على )70( م�ستجيبًا، وبن�سبة 

)77.7 %( من اإجمايل ال�ستبانات املوزعة.

أدوات البحث ومصادر مجع البيانات 
احلالية  بالدرا�سة  خا�سة  ا�ستبانة  بتطوير  الباحثة  قامت 
 ،)Christopher and Babington, 2012( اعتمادا على درا�سة كل من
والعبادي،  )الق�سي،  ودرا�سة   )2012 وال�سويطي،  )مطر  ودرا�سة 
2009(. كذلك مت العتماد على نوعني من م�سادر املعلومات هما 
والن�رصات  العلمية  واملواد  املحا�سبة  كتب  مثل  الثانوية،  امل�سادر 
والدوريات املتخ�س�سة التي تبحث يف مو�سوع حما�سبة ال�ستدامة، 
خالل  من  الأولية  امل�سادر  كذلك  املحا�سبية،  املعلومات  وجودة 
ت�سميم وتطوير ا�ستبانة خطية ملو�سوع البحث احلايل، وللتاأكد من 
�سدق الأداة وقدرتها على قيا�ض متغريات البحث، فقد مت ا�ستخراج 
معامل كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلي حيث بلغ )88.92 %(، وهي 

ن�سبة جيدة جدا يعتمد عليها يف اعتماد نتائج البحث احلالية.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث.
الإح�سائية  بالأ�ساليب  بال�ستعانة  الباحثة  قامت   
)SPSS( يف  للعلوم الجتماعية  الإح�سائية  �سمن برنامج احلزمة 
احل�سابية  املتو�سطات  الباحثة  ا�ستخدمت  حيث  البيانات،  حتليل 
Multiple Re� املتعدد  النحدار  وحتليل  املعيارية  )االنحرافات 

gression( وذلك من اأجل اختبار فر�سية البحث.

الدراسات السابقة
اأجرى )Kitzman, 2010( درا�سة هدفت اإىل بيان اأثر تكاليف 
املحا�سبة البيئية يف حت�سني اتخاذ القرارات، وقد عملت على حتديد 
البيئة  ق�سايا  دمج  من  املحققة  الفوائد  واإبراز  البيئية،  التكاليف 
م�سكلة  وتلخ�ست  اأف�سل.  بيئي  اأداء  اإىل  الو�سول  وكيفية  بالإنتاج، 
البيئية،  التكاليف  مبعاجلة  املن�ساآت  لدى  ق�سور  بوجود  الدرا�سة 
واأخذها بالعتبار عند اتخاذ القرارات. وقد اعتمدت منهجية الدرا�سة 
على الأ�سلوب ال�ستنباطي وال�ستقرائي والو�سف التحليلي يف جمع 
بينت  وقد  والثانوية.  الأولية  امل�سادر  واقع  من  البيانات  وحتليل 
النتائج اأن هناك نوعني من التكاليف البيئية، هما: التكاليف البيئية 
ب�رصورة  الدرا�سة  واأو�ست  ال�سمنية.  البيئية  والتكاليف  ال�رصيحة، 
ت�سجيع املن�ساآت على التزام باملعايري البيئة، وال�سالمة البيئية عند 

ممار�ستها لأن�سطتها. 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  البيئية يف  وقامت جلنة حماية 
 )Environmental Accounting Protection Agency, EPA, 2011(

العتبارات  احل�سبان  يف  تاأخذ  البيئية  للمحا�سبة  برنامج  بتعزيز 
البيئية والتكاليف املرتبطة بها، مثل تكاليف احلد من التلوث وذلك 

مت  الهدف  هذا  حتقيق  اأجل  ومن  الإنتاج،  عملية  ونهاية  بدء  عند 
البيئية  التكاليف  البيئة لفهم نطاق  الإعداد لربنامج املحا�سبة عن 
القرار،  �سنع  عمليات  يف  التكاليف  هذه  ودمج  بن�ساطهم  املرتبطة 
البيئية،  التكاليف  تخفي  املن�ساآت  معظم  اأن  الدرا�سة  من  تبني  فقد 
الإدارية  القرارات  على  يوؤثر  مما  احت�سابها،  اأو  معاجلتها  تتم  ول 
عليه  وبناء  الإنتاج.  والإنتاج وخلطة  ال�رصاء  قرارات  املختلفة مثل 

اأو�ست الدرا�سة باإن�ساء م�رصوع اأو خطة عمل للمحا�سبة البيئية. 
التعريف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2012 وال�سويطي،  )مطر  اأجرى 
يعد  الذي  املن�ساأة  ا�ستمرارية  بفر�ض  املحا�سبة  ارتباط  مبدى 
احلياة  لعجلة  الطبيعي  الو�سع  هي  وا�ستمرارية  امل�رصوع  ا�ستدامة 
الهتمام  �سعف  حول  ترتكز  الدرا�سة  م�سكلة  وكانت  القت�سادية. 
بالأداء البيئي يف املن�ساآت، ومت اإتباع املنهج ال�ستنباطي من خالل 
التي  والدرا�سات  والبحوث  والأجنبية  العربية  املراجع  اإىل  الرجوع 
اهتمت مبو�سوع الدرا�سة، ومت العتماد كذلك املنهج ال�ستقرائي يف 
التعرف على م�ساهمات الفكر املحا�سبي واملمار�سة العملية يف هذا 
اأنه ل ميكن تقييم الأداء القت�سادي  اإىل  املجال. وخل�ست الدرا�سة 
البيئة  على  والجتماعية  ال�سيا�سية  اآثاره  عن  مبعزل  للمنظمة 
املحيطة بها، وحتى اإذا مت مراعاة ذلك ف�ستبقى هناك فجوة توقعات 
املنظمة،  من  املجتمع  يتوقعها  التي  الأن�سطة  وحجم  نوعية  بني 
ب�رصورة  الدرا�سة  واأو�ست  فعاًل.  املنظمة  تنفذها  التي  والأن�سطة 
اإيجاد بع�ض الآليات والأدلة الإر�سادية التي تدعم تطبيق املحا�سبة 

البيئية.
�رصكات  تنفيذ  بحث  اإىل   )Gillet, 2012( درا�سة  وهدفت 
املنهج  ا�ستخدام  ومت  ال�ستدامة،  تقارير  ل�سمان  ثالث  طرف  ذات 
اأ�سلوب  با�ستخدام  التحليلي  والو�سفي  ال�ستقرائي،  ال�ستنباطي 
العينة للو�سول اإىل النتائج التي تثبت �سحة الفرو�ض. وقام الباحث 
للبيانات  حتليل  باإجراء  وقام  فرن�سية  �رصكات  ممار�سات  بدرا�سة 
الفرن�سية، وتدور م�سكلة  لأربعني �رصكة فرن�سية مدرجة بالبور�سة 
الدرا�سة حول قيام هذه ال�رصكات بن�رص تقارير ا�ستدامة مت تاأكيدها 
من قبل طرف ثالث، وقد مت التو�سل اإىل ب�سائر حول كيفية �سياغة 
يف  تكمن  ال�رصكات  اإدارة  م�سلحة  اإن  تبني  كما  ال�سمان.  تقارير 
طريقة تطوير �سيا�سة ال�ستدامة والتقدم يف تقاريرها حول معلومات 
امل�سداقية  مل�ستخدمي  �سمانات  لتقدمي  بالإ�سافة  ال�ستدامة، 
وامل�سائلة عن املعلومات التي مت الإف�ساح عنها. واأو�ست الدرا�سة 
ب�رصورة امل�سي قدما للتعرف على املحددات وامل�ساكل التي حتول 

من عدم التزام ال�رصكات بتقارير ال�ستدامة. 
 )Christopher and Babington, 2012( درا�سة  وناق�ست 
مفهوم واأهمية عنا�رص املحا�سبة عن البيئة يف اإطار عر�ض التجربة 
املحا�سبة  باأن  الدرا�سة  م�سكلة  وتركزت  املجال،  هذا  يف  الفرن�سية 
للمن�ساأة  البيئي  الأداء  عن  املعلومات  لإنتاج  نظام  هي  البيئة  عن 
الدرا�سة  اعتمدت  وقد  القرارات،  اتخاذ  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  تفيد 
اإىل الكتب  على املنهج الو�سفي يف �سياغة البحث وذلك بالرجوع 
اإىل  الدرا�سة  هذه  وخل�ست  الدرا�سة،  مبو�سوع  العالقة  ذات  العلمية 
وفقًا  ذلك  وكان  القائمة  هذه  اأعدت  الفرن�سية  املن�ساآت  بع�ض  اأن 
ملتطلبات وزارة البيئة للحد من التلوث والإف�ساح عن اأداء املن�ساآت 
اإر�سادات تتمركز  اإيجاد  الدرا�سة ب�رصورة  واأو�ست  يف هذا املجال. 
يف  ودورها  واأثارها  ال�رصكات،  تتبناها  التي  البيئية  الأن�سطة  يف 

تنمية البيئة القت�سادية.
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اأهم  وحتليل  مناق�سة   )Johnson, 2013( درا�سة  وتناولت 
امل�سكالت التي تواجه املحا�سبني ب�ساأن العرتاف بالنفقات البيئية، 
وتركزت م�سكلة الدرا�سة حول ق�سايا البيئة وتداعياتها امل�ستقبلية 
ال�سكاين  النمو  التي مل ت�ستقطب بعد ال�سوء الكايف الكفيل ملواجهة 
على  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  واعتمد  املن�ساآت،  وا�ستمرار  املطرد 
هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  وخل�ست  التحليلي.  الو�سفي  املنهج 
واأن  البيئة،  واللتزامات  للنفقات  املحا�سبي  القيا�ض  يف  م�ساكل 
اأن يوفر  ال�رصكة يجب  اأ�سحاب امل�سلحة يف  الذي يطلبه  الإف�ساح 
معلومات عن طبيعة ن�ساط ال�رصكة، وما يرتبط بها من تكاليف واأثر 
واأو�ست  ال�سهم.  وعائد  وال�سيولة  املايل  املركز  على  التكاليف  هذه 
القطاعات  �سمن  البيئية  بالنفقات  النظر  اإمعان  ب�رصورة  الدرا�سة 

القت�سادية.

التعقيب على الدراسات السابقة وما مييز الدراسة 
احلالية

مبو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة  الدرا�سات  اأهمية  من  بالرغم 
الآليات  جمموعة  على  بينها  فيما  تتفق  مل  اأنها  اإل  الدرا�سة، 
واملتغريات التي من �ساأنها تو�سيح اأثر املحا�سبة البيئية امل�ستدامة 
البنوك  يف  املحا�سبية  املعلومات  م�سداقية  لتح�سني  كمدخل 

التجارية الكويتية، كما تتناولها وتعر�سها هذه الدرا�سة.
املحا�سبة  ملو�سوع  تعر�ست  التي  الدرا�سات  لقلة  ونظراً 
الكويت، فان هذه  البيئية امل�ستدامة كمدخل ب�سكل �سامل يف دولة 

الدرا�سة تعد اإ�سهامًا جاداً يف حتقيق اإ�سافة علمية يف هذا املجال.
كما تتميز هذه الدرا�سة يف تناولها مو�سوع املحا�سبة البيئية 
يف  املحا�سبية  املعلومات  م�سداقية  لتح�سني  كمدخل  امل�ستدامة 
البنوك التجارية الكويتية، الأمر الذي ي�سفي عليها �سفة ال�سمولية 
اأوائل  من  فهي  وبالتايل  الكويتية،  البيئة  يف  التعميم  وقابلية 
الدرا�سات  معظم  واإن  الكويت،  دولة  يف  املجال  هذا  يف  الدرا�سات 
التي اأتيح للباحثة الطالع عليها اأجريت يف بيئات خمتلفة عن بيئة 
بيئات  يف  كان  ما  ومنها  عربية،  دول  يف  كان  ما  فمنها  الكويت، 
هذا  يف  بحثت  التي  الوحيدة  الدرا�سة  هذه  تكون  ورمبا  اأجنبية، 

املجال يف دولة الكويت )على حد علم الباحثة(. 

اإلطـار النظري 

احملاسبة البيئية املستدامة 
لقد تطور مفهوم التنمية لريتبط بالعديد من الجتاهات مثل 
البيئة فظهر مفهوم التنمية امل�ستدامة يف منت�سف الثمانينات من 
القرن املا�سي، والتي تعني اأن ت�سبع الأجيال احلا�رصة احتياجاتها 
من ال�سلع واخلدمات دون اأن تنق�ض من مقدرة الأجيال املقبلة على 

.)Starr, 2000, P:91( اإ�سباع احتياجاتها
الجتماعي  اجلانب  هو  اآخر  جانب  لي�سمل  املفهوم  تطور  ثم 
ا�ستثمار  عملية  باأنها  تعرف  التي  الجتماعية  التنمية  فاأ�سبحت 
الب�رص مثل  التي مت�ض حياة  القطاعات  اأو  اإن�ساين تتم يف املجالت 
اأن  اأ�سا�ض  على  الجتماعية  والرعاية  وال�سكان  وال�سحة  التعليم 
التفاعالت  تطوير  اإىل  وتهدف  التنمية،  عملية  اأ�سا�ض  هو  الإن�سان 
املوؤ�س�سات  اجلماعة،  )الفرد،  املجتمع  اأطراف  بني  املجتمعية 

.)Levin, 2006, P:69( )الجتماعية املختلفة، واملنظمات الأهلية
بعد ذلك ظهر تيار فكري حديثًا يدعو لإعادة النظر يف خطط 
اأ�سا�ض اأن ت�سميم هذه اخلطط التنموية  التنمية ال�ساملة للدول على 
واأن  الأول،  باملقام  الب�رصية  التنمية  وهو  الأ�سا�ض  الهدف  يكون 
قاعدة  بناء  بعد  ياأتي  وال�سناعي  والقت�سادي  املادي  التطور 
 Al�Dosary, 1999,( عري�سة من ذوي التاأهيل العايل من املواطنني

 .)p:21

ويف بداية الت�سعينيات ا�ستحدث مفهوم التنمية الب�رصية الذي 
يهتم بدعم قدرات الفرد، وقيا�ض م�ستوى معي�سته، وحت�سني اأو�ساعه 
و�سيا�سية  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  كعملية  املجتمع،  يف 
�ساملة ت�ستهدف التح�سني امل�ستمر لرفاهية ال�سكان باأ�رصهم والأفراد 
 Pallmearts, 2002,( جميعهم على اأ�سا�ض م�ساركتهم الن�سطة واحلرة

.)p:256

التي  الب�رصية امل�ستدامة  التنمية  اإىل  ثم تطور املفهوم لي�سل 
تكوين  خالل  من  وقدراتهم  النا�ض  خيارات  تو�سيع  باأنها  تعرف 
عادلة  بطريقة  احلالية  الأجيال  حاجات  لتلبية  اجتماعي  راأ�سمال 
 Fowke & Prasad, 2006,( دون الإ�رصار بحاجات الأجيال الالحقة

 .)p: 61�6

اأن  مفاده  والذي  للتنمية  املعريف  التعريف  اأي�سًا  وهناك 
املجتمع ينمي م�سادره الب�رصية بالتعليم والتدريب لأفراده من اأجل 
التنمية يف هذا املجتمع، اأي اأن التنمية احلقيقية تكون بال�ستثمار 
Da� )  تطوير وتنمية الإن�سان والذي بدوره يقوم بتنمية جمتمعه 

.)vis, 2006

ثم تطور املفهوم لي�سل اإىل ما عرف بالتنمية الثقافية التي 
وتطوير  والأخالقيات،  واملدارك  الذهنيات  تطوير  باأنها  تعرف 
ديناميكية  جمتمعية  فعل  حالة  لإيجاد  والإبداع  التفكري  طرائق 
م�ستمرة لالرتقاء مب�ستوى الوعي الب�رصى اإىل اآفاق تطويرية كربى، 
الثقافة  بني  متبادلة  عالقة  هناك  اأن  اإىل  ت�سري  الثقافية  والتنمية 
والتنمية، فم�سرية الثقافة هي جزء من م�سرية املجتمع نحو التقدم 
يف املجالت املختلفة، كما اأن نوعية الثقافة هي التي حتدد اأهداف 
التنمية واجتاهاتها، وتنبع اأهمية التنمية الثقافية، من اأن الإن�سان 
لعمليات  قاباًل  لن يكون  الإن�سان  واأن هذا  التنمية  اأهم عنا�رص  هو 
 French,( التنمية املثمرة ما مل يقم على قاعدة من الثقافة الواعية

 .)2004,p:116 �124

يف  الإن�سانية  بالتنمية  يعرف  ما  اإىل  املفهوم  و�سل  واأخرياً 
م�ساف  اإىل  التنمية  مبعايري  تنتقل  والتي  اجلديدة،  الألفية  بداية 
التي  واملالية،  النقدية  املوؤ�رصات  عن  عو�سًا  الإن�سانية  الكرامة 
ومدى  املعرفة  م�ستوى  وتعد  التقليدي،  التنمية  فكر  على  ت�سيطر 
التمتع باحلرية واحلكم ال�سالح والق�ساء على الفقر من اأهم معايري 
التنمية الإن�سانية، وقد تبنت بالفعل كثري من الدول هذا امل�سار مما 
اأعاد خلط الأوراق فيما ي�سمى بت�سنيف الدول تنمويًا ح�سب املعايري 
لت�سنيف  جديد  معيار  اإيجاد  اإىل  بدوره  اأدى  الذي  ال�سائدة  الدولية 

.)Human Development Report, 1999( الدول تنمويًا
وتتعدد امل�سطلحات التي تعرب عن مفهوم التنمية امل�ستدامة 
بع�سهم  عليها  ويطلق  املتوا�سلة،  بالتنمية  عنها  يعرب  فبع�سهم 
اأو  لالإدامة  القابلة  التنمية  اآخرون  وي�سميها  املو�سولة،  التنمية 
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التنمية  مفهوم  تعريفات  تعددت  كما  لال�ستمرار،  القابلة  التنمية 
احلفاظ  على  )القدرة  باأنها  ال�ستدامة  تعريف  مت  حيث  امل�ستدامة، 
اأو اخلدمات ملدة ممتدة(، كما  على م�ستوى مرغوب من املخرجات 
املوارد  من  ال�رصكة  حاجة  مقابلة  باأنها  امل�ستدامة  التنمية  عرفت 
دون اأن يوؤثر ذلك على احلاجات امل�ستقبلية من ذات املوارد، اأي اأن 
للتجدد  قابلة  املوارد  تلك  جتعل  التي  احلدود  يف  ال�ستخدام  يكون 
ذاتيًا، كما عرفت اأي�سًا باأنها التقرير عن اآثار الأن�سطة والأداء الذي 
والبيئي،  القت�سادي،  البعد  اأبعاد هي  ثالثة  املن�ساآت من  به  تقوم 

.)Delfgaauw, 2000( .والجتماعي
التنمية  متطلبات  بني  الوثيقة  )العالقة  باأنها  اأي�سًا  وعرفت 
ل�سمان  ال�سبل  اأف�سل  عن  البحث  تتطلب  والتي  البيئة  واأو�ساع 
فاعلية  وا�ستمرار  ناحية  من  وتطورها  التنمية  عمليات  ا�ستمرار 

وحيوية النظم البيئية وكفاءتها من ناحية اأخرى( )حمد، 2001(.
ال�ستدامة  حما�سبة  اإن  اإىل   )2012 وال�سويطي،  )مطر  ي�سري 
الوحدة  اأن  اأ�سا�ض  على  القائمة  املنظمة  نظرية  مع  تن�سجم 
يلعبه،  اأن  عليه  اإن�ساين  دور  له  اجتماعي  تنظيم  هي  القت�سادية 
فئات  جميع  جتاه  يتحملها  اأن  ينبغي  اجتماعية  وم�سوؤوليات 
املجتمع، من م�ساهمني وموظفني ودائنني وعمالء )زبائن( وجهات 
حكومية ونقابية خمتلفة، واأن ما يتخذ يف ال�رصكة من قرارات يوؤثر 
ا�ستخدام  لي�سمل  الإدارة  دور  ويت�سع  جميعًا،  الأطراف  هذه  على 
املوارد القت�سادية والجتماعية اأف�سل ا�ستخدام، وتوفري فر�ض منو 
وا�ستمرارية ال�رصكة ل�سالح جميع الفئات ذات العالقة، ليتم توزيع 
العائد املحقق منها على جميع هذه الأطراف، ب�سفة اأن لهم جميعا 
م�سلحة يف ا�ستمراريتها، وتتحمل اإدارة ال�رصكة امل�سوؤولية جتاههم 

جميعًا 
وي�ستند مفهوم حما�سبة ال�ستدامة اإىل ثالث نظريات اأ�سا�سية 

هي: )مطر وال�سويطي، 2012(.
)Legitimacy Theory(: ومبوجب هذه . 1 نظرية امل�رصوعية 

النظرية ت�سعى ال�رصكة اإىل اأن تبدو يف نظر املجتمع باأنها حري�سة 
بالعقد  يعرف  ما  وفق  م�رصوعة  الت�سغيلية  اأن�سطتها  تكون  اأن  على 
الجتماعي )Social Contract( الذي يربط بينها وبني املجتمع من 
حولها، وعليه تكون ا�ستمرارية ال�رصكة مرهونة بقدرتها على الوفاء 
باللتزامات املتوقعة منها جتاه املجتمع، ولي�ض فقط بقدرتها على 
ال�رصكة  امتثال  فاإن عدم  ثم  بالتزاماتها جتاه املالك، ومن  الوفاء 
املحددة  القانونية  اجلزاءات  تطبيق  يربر  الجتماعية،  للتزاماتها 
يف نطاق العقد الجتماعي، وبالتايل ترتكز نظرية امل�رصوعية على 

العالقة القائمة بني ال�رصكة واملجتمع بجميع فئاته. 
2 . :)Stakeholders Theory( امل�سالح  اأ�سحاب  نظرية 

بكل  ال�رصكة  عالقة  على  الرتكيز  امل�سالح  اأ�سحاب  نظرية  تراعي 
يف  منها  كل  م�سلحة  واأخذ  حده،  على  امل�سالح  اأ�سحاب  من  فئة 
العتبار، مبعنى اأن يتم مراعاة تعدد م�سالح تلك الفئات، على الرغم 
من تعار�سها وت�ساربها، نظراً لتعدد وجهات النظر فيما بينها نحو 
وفقا  الجتماعي  للعقد  واحد  منط  يوجد  بينما  اإذ  املنظمة:  ن�ساط 
يراه  ما  ح�سب  الجتماعي  العقد  اأمناط  تتعدد  امل�رصوعية،  لنظرية 
م�سوؤولية  اأن  مبعنى  امل�سالح،  اأ�سحاب  لنظرية  وفقًا   )Deegan(

املنظمة تت�سع لتلبية احتياجات هذه الفئات جميعها.

نظرية . 3 ترجع   :)Institution Theory( املوؤ�س�سة  نظرية 
Organiza� املنظمة  نظرية  اإىل  الفكرية  جذورها  يف  )ململوؤ�س�سة 

الت�سميم  ومنط  التنظيمي  الهيكل  بدرا�سة  تهتم  التي   )tion Theory

ال�رصكة هي  اأن  ب�سفة  املختلفة،  املنظمات  ينا�سب  الذي  التنظيمي 
كيان اجتماعي له حدود وا�سحة املعامل ويتميز برابطة ال�ستمرارية 
ي�سعى  الذي  التنظيم  هذا  يف  والعاملني  التنظيم  بني  العالقة  يف 
روؤيا  وفق  حمددة  اأهداف  جمموعة  اأو  هدف  لتحقيق  دائم  ب�سكل 
هذه  وتلعب  املجتمع،  يف   )Mission(ور�سالتها  )Vision(املنظمة
النظرية دوراً هامًا يف جمال نظم املعلومات املحا�سبية ويف حتديد 
وغري  املالية  املعلومات  عن  الختياري  الإبالغ  وطبيعة  نطاق 
مكملة  املوؤ�س�سة  نظرية  تعد  كما   .)Voluntary Disclosure(املالية
واأ�سحاب  امل�رصوعية  نظريتي  من  لكل  عام،  بوجه  اأغرا�سها  يف 

امل�سالح )مطر وال�سويطي، 2012(.

مصداقية املعلومات احملاسبية
يبحث امل�ستثمرون واملحللون املاليون وغريهم عن امل�سادر 
التي توفر لهم املعلومات املالئمة لتخاذ قرارات فعالة، حيث متثل 
املعلومات املحا�سبية اأحد امل�سادر التي تعتمد عليها هذه الأطراف، 
هذه  وتقدم  تعد  التي  اجلهات  على  وم�سوؤوليات  حتديات  �سكل  مما 
املعلومات، وخا�سة املحا�سبني الذين يقومون باإعدادها، ومدققي 
املحا�سبية  املعلومات  وتوؤدي  عليها.  ي�سادقون  الذين  احل�سابات 
لالأطراف  اأنواعها  اختالف  على  الأعمال  بيئة  يف  حيويا  دورا 
النظام  نتاج  كما متثل  باملنظمة،  ال�سلة  ذات  واخلارجية  الداخلية 
وتتوقف  عام،  ب�سكل  املحا�سبية  واملبادئ  والقواعد  املحا�سبي 
واملعايري  املبادئ  طبيعة  على  املعلومات  هذه  وطبيعة  خ�سائ�ض 
املعلومات  هذه  توفري  على  القائمة  اجلهات  اختالف  على  املطبقة 

)العجمي، 2011، �ض59(. 
البداية يف تطبيق  القوائم املالية هو نقطة  اأهداف  اإن حتديد 
امل�ستفيدين  قرارات  تر�سيد  يف  املحا�سبية  املعلومات  فائدة  منهج 
الأكرث  املعلومات  تلك  هي  اجليدة  املعلومات  اأن  اأي  اخلارجيني، 
فائدة يف جمال تر�سيد القرارات. ويق�سد مبفاهيم جودة املعلومات 
املعلومات  بها  تت�سم  اأن  يجب  التي  اخل�سائ�ض  تلك  وم�سداقيتها. 
كبرية  فائدة  ذات  تكون  اخل�سائ�ض  هذه  املفيدة،  املحا�سبية 
املعلومات  نوعية  تقيَيم  يف  املالية  التقارير  اإعداد  عن  للم�سئولني 
البديلة  املحا�سبية  والأ�ساليب  الطرق  تطبيق  عن  تنتج  التي 

)ال�سريازي، 2000، �ض194(. 
تت�سم  التي  اخل�سائ�ض  املعلومات  جودة  مفاهيم  وحتدد 
الواجب  الأ�سا�سية  القواعد  اأو  املفيدة،  املحا�سبية  املعلومات  بها 
ا�ستخدامها لتقييم نوعية املعلومات املحا�سبية، ويوؤدي حتديد هذه 
اإىل م�ساعدة امل�سئولني عند و�سع املعايري املحا�سبية،  اخل�سائ�ض 
كما ت�ساعد امل�سئولني عند اإعداد القوائم املالية يف تقييم املعلومات 
املحا�سبية التي تنتج من تطبيق طرق حما�سبية بديلة، ويف التمييز 
بني ما يعد اإي�ساحًا �رصوريًا، وما ل يعد كذلك، ويجب تقييم فائدة 
املعلومات املحا�سبية على اأ�سا�ض اأهداف القوائم املالية التي يرتكز 
الرئي�سيني يف  فيها الهتمام على م�ساعدة امل�ستفيدين اخلارجيني 
اتخاذ القرارات التي تتعلق بال�رصكات، ويجب اأن يوجه املحا�سبون 
اإىل  عنايتهم  تتجه  اأن  يجب  كما  امل�ستفيدين،  هوؤلء  اإىل  اهتمامهم 
 Mardjono,( اإعداد القوائم املالية التي ت�ساعدهم يف اتخاذ قراراتهم

.)2005, p:272
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املتعددة  املفاهيم  من   Credibility امل�سداقية  مفهوم  يعد 
الأبعاد واجلوانب، فهو يرتبط مبفهوم اإمكانية الت�سديق اأو القابلية 
امل�سداقية  لكلمة  اللغوي  املعنى  ويت�سمن  والعتقاد،  للت�سديق 
اأو  �سدق  على  العتماد  بينها:  من  املعاين،  من  العديد   Credibility

حقيقية Truth وواقعية Reality �سيء ما، والتاأثري اأو القوة امل�ستقاة 
من الإفادة من الدليل الذي يقدمه �سخ�ض اآخر اأو اأ�سخا�ض اآخرون، 
التي  اخل�سائ�ض  يف  املحا�سبية  املعلومات  م�سداقية  تتمثل  حيث 
الواجب  القواعد  اأو  املحا�سبية،  املعلومات  بها  تتميز  اأن  يجب 
حتديد  يوؤدي  بحيث  م�سداقيتها،  م�ستوى  تقييم  اأجل  من  اعتمادها 
م�ساعدة  اإىل  املحا�سبية  باملعلومات  املتعلقة  اخل�سائ�ض  جملة 
القائمني على و�سع املعايري املحا�سبية، كما ت�ساعد امل�سوؤولني عند 
)ال�سريازي،  املحا�سبية  املعلومات  تقييم  يف  املالية  القوائم  اإعداد 

2000، �ض194(.
باأنها  املعلومات  )Messier, 2000, P:186( م�سداقية  عرف 
يف�سح  حمددة  معلومات  ت�سديق  لإمكانية  امل�ستثمرين  )اإدراك 
م�سداقية  ملفهوم  اأ�سا�سيني  عن�رصين  التعريف  هذا  ويحدد  عنها(، 

املعلومات املحا�سبية:
ترجع م�سداقية املعلومات اإىل مدى الإدراك الذي يحققه . 1

م�ستخدم املعلومات املف�سح عنها، ول تعد �رصطا اأ�سا�سيا من �رصوط 
الإف�ساح، وعندما ت�سل هذه املعلومات اإىل م�ستخدمها ب�سكل اأويل 
الفعلية  اأو  احلقيقية  املعلومات  يكون مدركا ملدى موثوقية  فقد ل 
يعيها  التي  امل�سداقية  على  فعله  ردود  و�سيبني  جودته،  ومدى 

ويدركها ب�ساأن تلك املعلومات.
مدى . 2 يقيـّمون  املحا�سبية  املعلومات  م�ستخدمي  اإن   

قد  امل�سداقية  اأن  من  الرغم  على  معلومات حمددة،  امل�سداقية عن 
تختلف من منظمة لأخرى، وعلى امل�ستوى الإجمايل تظهر الدرا�سات 
قبل  من  الإف�ساح  م�سداقية  يف  للتنوع  ح�سا�ض  امل�ستثمر  بان 

املنظمة.
اأ�سا�سي  كم�سدر  املالية،  القوائم  اأهمية  على  الرتكيز  ويوؤدي 
القرارات،  لتخاذ  ال�رصورية  املحا�سبية  املعلومة  على  للح�سول 
يف  م�ستثمرين(  )م�ساهمني،  اخلارجيني  امل�ستفيدين  م�ساعدة  اإىل 
الأموال.  توظيف  بعمليات  يتعلق  فيما  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ 
اأن تت�سف املعلومات املحا�سبية مبجموعة  وحتى يتحقق هذا لبد 
درجة  خاللها  من  حتدد  التي  املعايري  متثل  التي  اخل�سائ�ض  من 
هذه  وتو�سيح  حتديد  متخ�س�سة  عدة  جهات  حاولت  وقد  جودتها. 
اأو املعايري التي  اخل�سائ�ض، غري ما اعتمد عامليا هي اخل�سائ�ض 
Fi�  ��سعت ومت تعريفها من قبل جمل�ض معايري املحا�سبة الأمريكي
nancial Accounting Standards Board )FASB(، من خالل اإ�سدار 

املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  )اخل�سائ�ض  املحا�سبي  املفهوم 
)لطفي، 2005، �ض86(.

اخل�سائ�ض  �ض15(   ،2009 والعبادي،  )الق�سي،  يعرف 
الواجب  ال�سفات  عن  )عبارة  باأنها  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية 
توّفرها يف املعلومات املحا�سبية املقدمة يف القوائم املالية، حّتى 
ذات  حما�سبية  معلومات  ت�سبح  اأو  القرار  ملتخذي  مفيدة  ت�سبح 
جودة(، وفيما يتعلق مب�سداقية املعلومات املحا�سبية، فاإنها ترتبط 
قنوات  عرب  وتقدم  تعد  املعلومات  فهذه  متعددة،  وعنا�رص  بعوامل 
Information Sup�  تتعددة ميكن ت�سميتها ب�سل�سلة توريد املعلومات

ply Chain، وخالل هذه ال�سل�سلة متر املعلومات املحا�سبية بقنوات 

من  م�ستخدمها،  يدركها  قد  التي  امل�سداقية  على  النهاية  يف  توؤثر 
هنا يتم التمييز بني م�سداقية الإدارة وم�سداقية مراجع احل�سابات، 
خمتلف  يت�سمن  قد  الذي  عموما  املحا�سبي  الإف�ساح  وم�سداقية 

اأنواع م�سداقية املعلومات املحا�سبية.
خا�سية  امل�سداقية  اإن  الباحثة  ترى  �سبق  ما  خالل  ومن 
فهناك  به،  املرتبطة  اجلهة  اأو  ال�سخ�ض  بح�سب  وتتنوع  تختلف 
وم�سداقية  الإدارة،  وم�سداقية  املحا�سبية،  املعلومات  م�سداقية 
اإدراك  مدى  على  تتوقف  املحا�سبية  املعلومات  فم�سداقية  املدقق، 
قد  وهنا  املعلومات،  هذه  ت�سديق  لإمكانية  م�ستخدمها  ووعي 
تختلف م�سداقية املعلومات املقدمة من قبل الإدارة عن م�سداقية 
املعلومات اأو الراأي املقدم من قبل املدقق، وبالتايل ميكن القول اإن 

م�سداقية مدقق احل�سابات تتخذ اأحد ال�سيغ التالية: 
لأعمال . 1 خ�سعت  التي  املحا�سبية  املعلومات  قدرة  مدى 

م�ستخدمو  يتخذها  التي  والآراء  القرارات  على  التاأثري  على  املدقق 
هذه املعلومات، انطالقا من قدرتها على التاأثري على متخذي هذه 
اأن لديهم وعيا واإدراكا ب�سحة الراأي الذي يقدمه  القرارات باعتبار 

املدقق.
مبعايري . 2 التزامه  ومدى  احل�سابات  مدقق  واعتبار  �سمعة 

عمله املهني والأخالقي.
اإعداد  عن  امل�سوؤول  هي  املنظمة  اإدارة  اأن  من  الرغم  وعلى 
ومدقق  املحا�سبة  دور  اأن  اإل  املالية،  والتقارير  القوائم  وتقدمي 
احل�سابات يعترب عمال �رصوريا ملا تقوم به الإدارة يف هذا ال�ساأن، 
يقع  التي  املطبقة،  املحا�سبية  املبادئ  على طبيعة  ذلك  يتوقف  اإذ 
عبء اختيارها على الإدارة، فهي التي تختار ال�سيا�سات املحا�سبية 
وذلك  الثابتة،  الأ�سول  اإهالك  و�سيا�سة  املخزون،  تقييم  )�سيا�سة 
Earnings Management، ومن  الأرباح  باإدارة  اإطار ما يعرف  يف 
ناحية ثانية، تتعدد الأطراف واجلهات املرتبطة بتقدمي املعلومات 
قواعد  من  عليه  ينطوي  وما  املحا�سبي  النظام  فهناك  املحا�سبية، 
ومبادئ حما�سبية، والإدارة امل�سوؤولة عن تقدمي هذه املعلومات اإىل 
م�ستخدمي  ي�ستند  الذي  احل�سابات،  مدقق  اإىل  اإ�سافة  م�ستخدميها، 
املعلومات املحا�سبية – وخا�سة اأ�سحاب امل�سلحة – على ما يقوم 
به يف اإ�سفاء الثقة وامل�سداقية باملعلومات املحا�سبية التي تف�سح 
املعلومات  توريد  �سل�سلة  بوجود  القول  اإىل  دعا  مما  الإدارة،  عنها 
جمل�ض  الإدارة،  هي  الأطراف  من  العديد  ال�سل�سلة  هذه  وتت�سمن 
الإدارة، املدقق امل�ستقل، موزعي املعلومات، حمللي الطرف الثالث، 

.)Messier, 2000, P:189( )وامل�ستثمرون واأ�سحاب امل�سلحة
اخلا�ض  جماله  الأطراف  هذه  من  لكل  اأن  الباحثة  وترى 
املعلومات  وم�سداقية  خ�سائ�ض  على  تاأثريه  فيه  ميار�ض  الذي 
املحا�سبية، ويف هذه احلالة تعد م�سوؤولية كل طرف جتاه م�سداقية 
املعلومات املحا�سبية م�سوؤولية تراكمية، مثال: عندما ي�سادق مدقق 
ناحية  من  فهو  الإدارة،  تقدمها  التي  املعلومات  على  احل�سابات 
يعزز من امل�سداقية التي قدمتها الإدارة، كما قد يكون م�سوؤول عن 
اإذ �سيتحمل عبئا  هذه امل�سداقية، وتتزايد مهامه جتاه امل�سداقية، 
اإ�سافيا لتقرير مدى م�سداقية الإدارة، اإ�سافة اإىل م�سوؤولياته جتاه 

م�سداقيته.



126

أثر عناصر احملاسبة البيئية املستدامة في مصداقية املعلومات احملاسبية
أ. إميان يحيى عيسى اخلضردراسة ميدانية في البنوك التجارية الكويتية

على  توؤثر  التي  العوامل   )Messier, 2000, P:194( حدد 
م�سداقية املعلومات املحا�سبية، فيما يلي:

م�سداقية الإدارة: تلعب الإدارة دورا مهما يف حتديد مدى . 1
م�سداقية املعلومات املحا�سبية من خالل:

تف�سح  � التي  املعلومات  على  يعتمدون  امل�ستثمرين  اأن 
عنها الإدارة اإذا كانت قد قدمت تنبوؤات دقيقة يف ال�سنوات ال�سابقة. 

�  GAAP عاما  قبول  املقبولة  املحا�سبية  املبادئ  طبيعة 
متكن الإدارة من حرية الختيار لل�سيا�سات املحا�سبية التي تطبقها 
على  توؤثر  فهي  وبالتايل  لل�سفقات،  املحا�سبية  املعاجلة  عند  يف 

خ�سائ�ض التقرير املايل ب�سكل عام.
وبني  � بينها  امل�سالح  تعار�ض  اإطار  يف  الإدارة  دوافع 

الواقع  جت�سد  ل  معلومات  عن  لالإف�ساح  تدفعها  قد  الأ�سهم،  حملة 
وخا�سة عند اإبرام عقود التعوي�سات واملكافاآت التي حت�سل عليها، 
فح�سول الإدارة على تعوي�سات كن�سبة من اأرباح املنظمة اأو كن�سبة 
من اأي نوع من الإيرادات )املبيعات مثال( يجعلها تغايل يف الأرباح 
والدور  ال�رصكات،  اآليات حوكمة  التي تف�سح عنها، وهنا يربز دور 

الذي يقوم به مدقق احل�سابات.
م�ستويات  � اإن  اإذ  واخلارجي،  الداخلي  ال�سمان  م�ستويات 

الإف�ساح،  م�سداقية  على  اأي�سا  توؤثر  لالإدارة،  املقدم  ال�سمان  هذا 
مثل  خارجية  اأطراف  قبل  من  يقدم  اأن  ميكن  ال�سمان  هذا  ومثل 
داخلية  جهات  قبل  من  اأو  ال�سحفيني،  املاليني،  واملحللني  املدقق 

مثل جمل�ض الإدارة، جلنة التدقيق واملدققني الداخليني.
اآليات . 2 خالل  من  املراجعة  وجلنة  الإدارة  جمل�س  دور 

حوكمة ال�رشكة Corporate Governance: ميار�ض جمل�ض الإدارة 
قد  اأفعال  الإدارة من  به  تقوم  ما  اإ�رصافيا ورقابيا مهما على  دورا 
ل ت�سب يف م�سلحة حملة الأ�سهم، وميكن حتديد اأثر ذلك على رفع 
 Mardjono,( يلي:  فيما  املحا�سبية  املعلومات  م�سداقية  درجة 

)2005, p:279

يتكون جمل�ض الإدارة من نوعني من الأع�ساء، اأع�ساء من  �
داخل املنظمة واأع�ساء من خارجها، وبالتايل من املتوقع اأن يكون 
حلجم ومدى ا�ستقاللية وتركيبة جمل�ض الإدارة تاأثري كبري على مدى 
يف  املنظمة  خارج  من  اأع�ساء  اإدخال  اإن  اإذ  املايل،  التقرير  جودة 
جمل�ض الإدارة يزيد من القدرة الرقابية والإ�رصافية للمجل�ض على اأداء 

الإدارة العليا. 
الإدارة  � جمل�ض  اأع�ساء  عدد  بني  اإيجابية  عالقة  هناك   

)احلجم( وتخفي�ض احتمال وجود تالعب يف القوائم املالية.
اأهمية الدور الذي يلعبه ا�ستقاللية جلنة التدقيق واخلرباء  �

املاليني يف �سمان جودة مرتفعة للتقرير املايل.
تقليل  � اإىل  يوؤدي  خربة  ذوي  م�ستقلني  اأع�ساء  وجود  اإن 

فالأع�ساء  الأرباح،  اإدارة  من  مرتفعة  درجة  وجود  احتمالت 
امل�ستقلون يف جلنة التدقيق هم الذين ميثلون اجلانب الفعال للجنة 
التدقيق، فهم الأكرث اهتماما ب�سمعتهم، وبالتايل من املتوقع اأن يولوا 

عناية اأكرب لعملية التقرير املايل مقارنة بالأع�ساء غري امل�ستقلني.
املدقق  � عمل  يف  التدقيق  جلنة  دور  اأهمية   �

اخلارجي، فقد اأكدت الت�رصيعات والقوانني اجلديدة على اأهمية جلنة 

قانون  يف  احلال  هي  كما  اخلارجي  املدقق  مع  وعالقتها  التدقيق 
Sarbanes�Oxley Act )2002(، الذي ن�ض على �رصورة اأن تت�سمن 

كل جلنة مراجعة ع�سوا خارجيا م�ستقال على الأقل، وتقرير الحتاد 
باملعلومات  الثقة  اإعادة  حول   )IFA)2003( للمحا�سبني  الدويل 

املحا�سبية والتقرير املايل.
م�سوؤولياتها . 3 خالل  من  والتنظيمية:  املهنية  الهيئات 

تلعب هذه  والإر�سادات،  واملعايري  القوانني  اإ�سدار  و�سلطاتها جتاه 
التي تعد وتقدم  املنظمات والهيئات دورا مهما يف تقييد الأطراف 
احل�سابات،  مدقق  وحتى  الإدارة  من  ابتداء  املحا�سبية،  املعلومات 
اإذ تقوم مثال مبا  والهيئات التنفيذية لالأوراق املالية والبور�سات، 

)Messier, 2000, P:198( :يلي
املنظمات  � فهذه  وحمتوياتها،  التقارير  نوعية  حتديد 

والهيئات هي التي قررت اإ�سدار قائمة التدفقات النقدية واإحاللها 
اأن  يجب  ما  وحددت  الأموال،  وا�ستخدامات  م�سادر  قائمة  حمل 

تت�سمنه، والإف�ساحات املرفقة للقوائم املالية.
اإ�سدار القوانني اجلديدة التي تعزز من م�سداقية املعلومات  �

املحا�سبية، كما يف قانون )Sarbanes�Oxley Act 2002(، وقانون 
قواعد  اأ�سدرا  اللذين   )SEC 2000( املالية  الأوراق  بور�سة  جلنة 

جديدة لتعزيز م�سداقية املعلومات املحا�سبية.
كمية اأو مقدار املعلومات املوؤكدة بتو�سيحات اأو تف�سريات  �

اأو  تو�سيحات  تقدم  غالبا  فاملنظمة  اإ�سافية،  وقوائم  تقارير  اأو 
تف�سريات لتاأييد املعلومات التي تف�سح عنها، كما يف حالة اإ�سدار 
تنبوؤات اأرباح غري من�سور، فمثل هذه القوائم الإ�سافية اأو التكميلية، 
يجب اأن تزيد من م�سداقية تنبوؤات الأرباح لعدة اأ�سباب، منها العديد 
من  تزيد  واإنها  مالئمة،  معلومات  يت�سمن  الإ�سافية  القوائم  من 

اإمكانية التحقق الأويل اأو امل�سبق عن الإف�ساح.
التي  � احل�سابات،  مدقق  ا�ستقاللية  وقواعد  معايري  حتديد 

لها اأثر مهم يف تعزيز م�سداقية الإدارة.
الإف�ساح، . 4 الإف�ساح، مكان  الإف�ساح: مثل دقة  خ�سائ�س 

الفرتة الزمنية التي يغطيها الإف�ساح، ويرى الباحث اأن لهذه العوامل 
عن  والإف�ساح  احلالية،  الأعمال  بيئة  متغريات  ظل  يف  مهما  دورا 
التقرير املايل من خالل النرتنت، اإذ اإن هذا الإف�ساح ي�سمل العديد 
من املعلومات التي قد ل ميكن احل�سول عليها، اأو معرفتها بالو�سائل 
التقليدية يف وقت ق�سري، اإل اأن امل�سداقية تبقى الق�سية الأ�سا�سية 
الو�سائط  املن�سورة عرب  املحا�سبية  املعلومات  يف حتديد م�سداقية 

.)Messier, 2000, P:188(الإلكرتونية
بالت�سديق . 5 اجلدارة  اأو  املتاأ�سلة،  الت�سديق  اإمكانية 

ويتعلق باإمكانية، اأو اجلدارة بت�سديق املعلومات التي يت�سمنها هذا 
الإف�ساح.

الدوافع املوقفية لدى الطرف الذي يف�سح عن املعلومات: . 6
هذه  م�سداقية  يف  توؤثر  املعلومات  اأو  الر�سالة  م�سدر  دوافع  اإن  اإذ 
تتوافق  التي  املعلومات  لت�سديق  احتمال  اأقل  فالأفراد  املعلومات، 
القوائم  جمال  ويف  املعلومات،  هذه  م�سدر  دوافع  مع  تن�سجم  اأو 
املالية اأو الإف�ساح املايل، فاإن امل�ستثمرين قد يكونوا اأقل احتمال 
لت�سديق الإف�ساح املقدم من قبل الإدارة، وعندما يكون لدى الإدارة 
دوافع لت�سليل اأو حتريف اأو تقدمي معلومات ل تتوافق مع احلقائق، 
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وبالنتيجة، فاإن م�سداقية الإف�ساح املقدم من قبل الإدارة يتوقف 
على الدوافع املوقفية لدى الإدارة يف وقت الإف�ساح عن مثل هذه 

.)Mardjono, 2005, p:279( املعلومات

نبذة عن البنوك التجارية الكويتية

املركزي  البنك  عن  ال�سادرة  ال�سهرية  )الن�رصة  يف  ورد 
اأحد  يعد  الكويت  دولة  يف  امل�رصيف  القطاع  اأن   ،)2013 الكويتي، 
اأعمدة القت�ساد الكويتي متمثاًل بعدد من البنوك املحلية وعدد اآخر 
بنك  واإ�رصاف  لرقابة  يخ�سعون  جميعهم  الكويتية  غري  البنوك  من 
 40 بحوايل  تقدر  اأ�سوًل  الكويتية  البنوك  وتدير  املركزي،  الكويت 
مليار دينار كويتي، كما ت�ستحوذ الكويت على 30 % من العمليات 

امل�رصفية الإ�سالمية يف العامل العربي.
عندما   1941 عام  اإىل  الكويت  يف  البنوك  تاريخ  يرجع 
اأن�سئ البنك الإمرباطوري الإيراين على يد جمموعة من امل�ستثمرين 
العراق  يف  اأخرى  لفروع  امتداداً  البنك  هذا  كان  وقد  الربيطانيني. 
اإيران  الربيطاين يف  البنك  اإىل  البنك  اأ�سم  واإيران. وبعد �سنتني تغري 
ونتيجة  الع�رصين  القرن  من  اخلم�سينيات  ويف  الأو�سط.  وال�رصق 
لتوتر العالقات بني بريطانيا واإيران مت تغيري ا�سم البنك اإىل البنك 

الربيطاين لل�رصق الأو�سط، و يف عام 1971 مت تاأميم البنك وحتويله 
اإىل بنك الكويت وال�رصق الأو�سط بعد �سن قانون مينع مزاولة البنوك 
الأجنبية لالأن�سطة امل�رصفية يف الكويت )الن�رصة ال�سهرية ال�سادرة 

عن البنك املركزي الكويتي، 2013(.
اأما اأول بنك كويتي فهو بنك الكويت الذي اأ�س�ض عام 1952، 
وزاول البنك يف بداياته اأعمال م�رصفية ب�سيطة وبدائية تتلخ�ض يف 
العتمادات التجارية، وتبادل العمالت، وحوالت م�رصفية ب�سيطة، 
اخلليج  بنك  من  كل  اأن�سئ   1960 عام  ويف  و�سحوبات.  واإيداعات 
والبنك التجاري الكويتي للتو�سع ال�سبكة امل�رصفية يف الكويت مما 
األزم احلكومة الكويتية باإن�ساء جهة رقابة ت�رصف على عمل البنوك، 
فتم ت�سكيل جمل�ض النقد الكويتي الذي �سكل نواة تاأ�سي�ض بنك الكويت 
احلاجة  زادت  الكويت  اقت�ساد  تطور  ومع   .1968 عام  املركزي 
ل�سبكة اأو�سع من امل�سارف، فتم تاأ�سي�ض البنك الأهلي الكويتي عام 
الكويت  وبنك   1971 عام  الأو�سط  وال�رصق  الكويت  وبنك   1967
الدويل )البنك العقاري �سابقًا( عام 1973 وبنك برقان عام 1975 
 2004 عام  بوبيان  وبنك   1977 عام  الكويتي  التمويل  وبيت 

)الن�رصة ال�سهرية ال�سادرة عن البنك املركزي الكويتي،)2013(.

حتليل البيانات واختبار الفرضيات

الجدول )1( 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن النسبي لعناصر المحاسبة البيئية المستدامة

ن�سبة 
ال�ستجابة

درجة 
الأثر الرتتيب الإنحراف 

املعياري
املتو�سط 
احل�سابي العبارة ت

العنا�رص البيئية

كبرية جدا كبرية 3 0.797 4.200 يقوم البنك بن�رص معلومات عن مدى ت�سمني البيئة يف روؤيته اأو ر�سالته اأو اأهدافه. 1

كبرية جدا كبرية 2 0.786 4.212
يتم التعبري عن التكاليف البيئية باحل�سابات اخلتامية واملتمثلة بح�سابات الدخل 

وقائمة املركز املايل. 2

كبرية جدا كبرية 1 0.733 4.305
حتر�ض اإدارة البنك على توفري الدعم للمحا�سبني وت�سجعهم على توظيف مفهوم حما�سبة 

ال�ستدامة وممار�سته يف عملهم. 3

العنا�رش الجتماعية

كبرية جدا كبرية 6 0.888 4.067
يف�سح البنك يف بياناته املن�سورة عن التكاليف التي يتحملها لقاء تدريب املوظفني 

واإك�سابهم املهارات الالزمة. 4

متو�سطة متو�سطة 9 1.105 3.625
يتجنب البنك الإبالغ عن املعلومات والتكاليف الجتماعية التي من املمكن اأن ت�سبب 

انخفا�ض الإيرادات والتدفقات النقدية امل�ستقبلية 5

كبرية كبرية 8 0.973 3.860
يقوم البنك بالإبالغ يف بياناته املالية عن قيمة التربعات وامل�ساعدات املالية املقدمة 

للمنظمات واجلمعيات اخلريية. 6

العنا�رش القت�سادية

كبرية جدا كبرية 5 0.889 4.070 يهتم البنك بالإبالغ عن تكاليف مبادراته املتعلقة بامل�ساهمة يف القت�ساد الوطني. 7

كبرية كبرية 7 0.987 3.870 يف�سح البنك عن التكاليف التي يدفعها لدعم البنى التحتية لالقت�ساد الوطني. 8

كبرية جدا كبرية 4 0.916 4.130 تقوم اإدارة البنك بالإبالغ عن اأي خماطر قد تواجه البنك م�ستقباًل 9

كبرية جدا كبرية 0.897 4.037 املتو�سط العام

بلغ  قد  احل�سابي  املتو�سط  اأن   )1( رقم  اجلدول  من  يتبني 
)4.0377(. ومبقارنة هذا املتو�سط الذي مت احل�سول عليه مبتو�سط 
اأداة القيا�ض امل�ستخدمة يف قيا�ض هذا املتغري، يتبني اأنه اأعلى من 

النقطة التي متثل درجة املوافقة )4+(، فيما بلغ الإنحراف املعياري 
)0.8978(. وطبقًا لهذا النتائج فاإنه: )يوجد اأثر لعنا�رص املحا�سبة 
الجتماعية،  العنا�رص  البيئية،  )العنا�رص  امل�ستدامة  البيئية 
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يف  املحا�سبية  املعلومات  م�سداقية  يف  القت�سادية(  العنا�رص 
البنوك التجارية الكويتية. وقد تراوحت الإجابات ما بني )4.3050 
من  ن�سبة  اأعلى  على  ح�سلت  التي   )3( الفقرة  واإن   )3.6250  -
الإجابات، تن�ض هذه الفقرة على اأن )اإدارة البنك حتر�ض على توفري 
الدعم للمحا�سبني وت�سجعهم على توظيف مفهوم حما�سبة ال�ستدامة 
اأما الفقرة )5 ( فح�سلت على اأقل ن�سبة من  وممار�سته يف عملهم(. 
الفقرة على  )3.625(، وتن�ض هذه  بلغ متو�سطها  الإجابات، حيث 
الجتماعية  والتكاليف  املعلومات  عن  الإبالغ  يتجنب  )البنك  اأن 
النقدية  والتدفقات  الإيرادات  انخفا�ض  ت�سبب  اأن  املمكن  من  التي 

امل�ستقبلية(.
اأفراد  لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  الباحثة  اعتمدت  وقد 
العينة لتكون موؤ�رصاً على درجة الأثر بالعتماد على املعيار التايل 
درجات  بتق�سيم  وذلك  احل�سابية،  املتو�سطات  تقدير  اإىل  احلكم  يف 
التقدير اإىل ثالثة م�ستويات )كبرية، متو�سطة، منخف�سة( بالعتماد 

على املعادلة التالية وهي معيار الت�سحيح. 

احلد الأعلى للبدائل – احلد الأدنى للبدائل       5 � 1 
عدد امل�ستويات    

املدى الأول: 1 + 1.33 = 2.33.
املدى الثاين: 2.34 + 1.33 = 3.67.

املدى الثالث: 3.68 + 1.33 = 5.
فت�سبح بعد ذلك تقديرات درجة الأثر كالتايل:

اأقل من اأو ي�ساوي )2.33( موؤ�رصاً منخف�سًا.. 1
من )2.34( اإىل )3.67( موؤ�رصاً متو�سطًا.. 2
)3.67( فاأكرب موؤ�رصاً كبرياً.. 3

وترى الباحثة اأن هذه النتيجة توؤكد اأهمية عنا�رص املحا�سبة 
التي  البيئية والقت�سادية  املوا�سيع  لكونها من  امل�ستدامة  البيئية 
مفهوم  اإن  اإذ  البيئية،  املحا�سبة  اإطار  �سمن  معا  معاجلتها  يتم 
العرتاف  يتطلب  الذي  الرفاهية  مفهوم  يوازي  امل�ستدامة  التنمية 
املتاحة  املوارد  حدود  �سمن  تتعاي�ض  اأن  يجب  الب�رصية  بان 

==1.33

تت�سمن  امل�ستدامة  التنمية  واأن  الإنتاجية،  طاقاتها  وحمددات 
اأ�سا�سيه هي القت�سادية والبيئية والجتماعية، وبال�سكل  دعامات 
وبدون  وامل�ستقبلية  احلا�رصة  الإن�سان  احتياجات  يوجه  الذي 
النمو  يف  عليها  نعتمد  التي  الطبيعية  الأر�ض  نظم  لقابلية  �سمان 
والبقاء واحلياة، وعلى هذا الأ�سا�ض الفكري فان الرتكيز على بحوث 
حما�سبة الرفاهية امل�ستدامة وتطبيقاتها يجب اأن تت�سمن اجلوانب 

الجتماعية ال�رصورية والأ�سا�سية للبيئة امل�ستدامة.
 )Multiple Regression( وباإ�ستخدام حتلي ل الإنحدار املتعدد
فاإن اجلدول التايل رقم )2( يبني النتائج التي مت احل�سول عليها عند 

اإختبار هذه الفر�سية.
الجدول )2( 

نتائج اختبار االنحدار المتعدد )Multiple Regression( لتأثير عناصر المحاسبة البيئية 
المستدامة في مصداقية المعلومات المحاسبية

املتغري

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

FSig.
B Std.

ErrorBeta

Constant0.069 -0.0960.719 -0.473

0.9420.0230.89740.5080.000

R= 0.897            R2= 0.805

 F يتبني من البيانات الواردة يف اجلدول ال�سابق )2( اأن قيم
 F اأكرب من قيمة  )40.508(، وهي  الفر�سية بلغت  املح�سوبة لهذه 
اجلدولية البالغة )1.645(، وما دامت قاعدة القرار ت�سري اإىل رف�ض 
الفر�سية العدمية اإذا كانت قيمة F املح�سوبة اأكرب من F اجلدولية، 
ذو  اأثر  )وجود  على  تن�ض  التي  البديلة  الفر�سية  قبول  يتم  فاإنه 
)العنا�رص  امل�ستدامة  البيئية  املحا�سبة  لعنا�رص  اإح�سائية  دللة 
البيئية، العنا�رص الجتماعية، العنا�رص القت�سادية( يف م�سداقية 
املعلومات املحا�سبية يف البنوك التجارية الكويتية(، وهذا ما توؤكده 
قيمة الدللة )Sig.( البالغة �سفراً حيث اأنها اأقل من 5 %. علما باأن 
اأن اجتاه العالقة موجبة  اإىل  اإ�سارة   0.897 معامل )Beta( قد بلغ 

بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع.
املعلومات  م�سداقية  التابع:  باملتغري  املتعلقة  النتائج 

املحا�سبية

3

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والوزن النسبي للمتغير التابع: مصداقية المعلومات المحاسبية

ن�سبة 
ال�ستجابة

درجة 
الأثر الرتتيب  النحراف 

املعياري
املتو�سط 
احل�سابي العبارة ت

كبرية كبرية 5 0.613 3.744 مالئمة املعلومات املحا�سبية حلاجات �سناع القرارات وم�ستخدمي البيانات املحا�سبية 10

كبرية كبرية 1 0.760 3.822 احتواء على معلومات تت�سف بخا�سية ال�سدق يف التعبري عن الظواهر املراد التقرير عنها 11

كبرية كبرية 2 0.663 3.811 احتواء املعلومات على قدرة تنبوؤية ت�ساعد على اإعداد اخلطط ور�سم ال�سيا�سات امل�ستقبلية 12

كبرية كبرية 4 0.672 3.796 قدرة التقارير املالية على توفري املعلومات الكافية واملالءمة لتخاذ القرارات املنا�سبة 13

كبرية كبرية 3 0.735 3.801
احتواء التقارير املالية على معلومات قابلة للمقارنة حتى ت�سهل عملية الدرا�سة والتحليل 

والتنبوؤ واتخاذ القرارات 14

كبرية 0.688 3.794 املتو�سط العام
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بلغ  فيما   ،)3.794( بلغ  قد  احل�سابي  املتو�سط  اأن  يتبني 
الإنحراف املعياري )0.688(. وتراوحت اإجابات عينة الدرا�سة ما 
ن�سبة من  اأعلى  التي ح�سلت على   )11( الفقرة  )3.822( على  بني 
الإجابات، وتن�ض هذه الفقرة على اأن )احتواء على معلومات تت�سف 
عنها(.  التقرير  املراد  الظواهر  عن  التعبري  يف  ال�سدق  بخا�سية 
بلغ  حيث  الإجابات،  من  ن�سبة  اأقل  على  فح�سلت   )10( الفقرة  اأما 
متو�سطها )3.744(، وتن�ض هذه الفقرة على اأن )مالئمة املعلومات 
البيانات  وم�ستخدمي  القرارات  �سناع  حلاجات  املحا�سبية 

املحا�سبية(.
اأفراد  لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  الباحثة  اعتمدت  وقد 
العينة لتكون موؤ�رصاً على درجة الأثر بالعتماد على املعيار التايل 
درجات  بتق�سيم  وذلك  احل�سابية،  املتو�سطات  تقدير  اإىل  احلكم  يف 
التقدير اإىل ثالثة م�ستويات )كبرية، متو�سطة، منخف�سة( بالعتماد 

على املعادلة التالية وهي معيار الت�سحيح. 

احلد الأعلى للبدائل – احلد الأدنى للبدائل       5� 1 
عدد امل�ستويات   

املدى الأول: 1 + 1.33 = 2.33.
املدى الثاين: 2.34 + 1.33 = 3.67.

املدى الثالث: 3.68 + 1.33 = 5.
فت�سبح بعد ذلك تقديرات درجة الأثر كالتايل:

اأقل من اأو ي�ساوي )2.33( موؤ�رصاً منخف�سًا.. 1
من )2.34( اإىل )3.67( موؤ�رصاً متو�سطًا.. 2
)3.67( فاأكرب موؤ�رصاً كبرياً.. 3

التقارير  احتواء  اأهمية  توؤكد  النتيجة  هذه  اأن  الباحثة  وترى 
عن  التعبري  يف  ال�سدق  بخا�سية  تت�سف  معلومات  على  املالية 
قدرة  على  املعلومات  احتواء  كذلك  عنها،  التقرير  املراد  الظواهر 
امل�ستقبلية،  ال�سيا�سات  ور�سم  اخلطط  اإعداد  على  ت�ساعد  تنبوؤية 
وتطوير  حت�سني  يف  ت�سهم  التي  الراجعة  التغذية  توفر  اإىل  اإ�سافة 
نوعية املعلومات املقدمة ملتخذي القرار، ف�سال عن اأهمية اأن تكون 
قبل  من  عليها  العتماد  ميكن  وب�سكل  لالإثبات  قابلة  املعلومات 

م�ستخدمي هذه املعلومات.

النتائج
لعنا�رص  اإح�سائية  اأثر ذي دللة  اإىل وجود  الباحثة  تو�سلت 
املحا�سبة البيئية امل�ستدامة )العنا�رص البيئية، العنا�رص الجتماعية، 
العنا�رص القت�سادية( يف م�سداقية املعلومات املحا�سبية يف البنوك 
التجارية الكويتية، كما اأظهرت املتو�سطات احل�سابية اأن اإدارة البنك 
حتر�ض على توفري الدعم للمحا�سبني وت�سجعهم على توظيف مفهوم 
حما�سبة ال�ستدامة وممار�سته يف عملهم، وتبني اأنه يتم التعبري عن 
الدخل  البيئية باحل�سابات اخلتامية واملتمثلة بح�سابات  التكاليف 
وقائمة املركز املايل، كذلك تبني اأن البنك يقوم بن�رص معلومات عن 

مدى ت�سمني البيئة يف روؤيته اأو ر�سالته اأو اأهدافه.

التوصيات
توؤكد الباحثة على اأهمية املحا�سبة البيئية امل�ستدامة كنظام 
والجتماعي  البيئي  الأداء  قيا�ض  بوظيفتي  يخت�ض  للمعلومات 
والقت�سادي للبنك والتقرير عن نتائج هذا القيا�ض مبا يكفل تقييم 
اإ�سهاماته يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، وذلك لتاأثريها الوا�سح على 
من  الكويتية  التجارية  البنوك  املحا�سبية يف  املعلومات  م�سداقية 

وجهة نظر عينة الدرا�سة، وذلك من خالل اإتباع الآليات التالية:
بالإبالغ . 1 الكويتية  التجارية  البنوك  التزام  على  التاأكيد 

ت�سبب  اأن  املمكن  من  التي  الجتماعية  والتكاليف  املعلومات  عن 
انخفا�ض الإيرادات والتدفقات النقدية امل�ستقبلية.

ا�ستمرار البنوك التجارية الكويتية بالإف�ساح يف بياناته . 2
املوظفني  تدريب  لقاء  يتحملها  التي  التكاليف  عن  املن�سورة 

واإك�سابهم املهارات الالزمة.
عن . 3 بالإف�ساح  الكويتية  التجارية  البنوك  التزام  �رصورة 

التكاليف التي يدفعها لدعم البنى التحتية لالقت�ساد الوطني.
اأخالقية . 4 مدونات  وتفعيل  اإيجاد  على  العمل  �رصورة 

البنوك  جميع  قبل  من  بها  واللتزام  وال�ستدامة،  بالبيئة  خا�سة 
التجارية الكويتية.
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