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 ملخص الدراسة 

حاىاه  العمىء،،حاىاه  المىوفييس، )حاىاهبكافىة ماايحاىا هدفت هذه الدراسة إلى  ححديىد قا ىإل ااف ىا  لىس المسىاقلية ايجتماليىة 

لناىىا مىىس  ايجتماليىىة قااف ىىا حيىىت حعتبىىر المحاسىىبة لىىس المسىىاقلية  ،البنىىوا السىىعودية فىى البيئىىة  حاىىاه  ،الماتمىىإل المحلىى 

قيعتبىر هىذا البحىت امتىدادا قححىديثا  ،المواضيإل الت  ي ت اهتمام الباحثيس ف  اآلقنة األخيرة خ وصا مإل زيادة ايهتمام بالبيئىة

استخدام ماشر مساقلية اجتمالية  راسة حمقلتحقيق أهداف الد للدراسات العربية السابقة خ وصا ف  المملكة العربية السعودية.

 المحلية.قكذلك حم استخدام أسلوب "ححليل المحتوى" ليحص التقارير السنوية للبنوا  ،لن را 81مكون مس 

حاىم قأن  ،ق د حوصلت النتائج الى  ضىعا ايهتمىام العىام بالمسىاقلية ايجتماليىة قااف ىا  ايجتمىال  بىيس البنىوا السىعودية

قحوصىى   ،ف ىىا  ايجتمىىال  فىى  البنىىوا السىىعودية ي يتناسىىذ مىىإل  حىىي ير هىىذا القوىىاك فىى  اي ت ىىاد السىىعود  ككىىلايهتمىام باا

الدراسىىة هيئىىة سىىول المىىاة قالايئىىة السىىعودية للمحاسىىبيس القىىانونيس بالعمىىل للىى  زيىىادة قلىى  قاهتمىىام ال ىىركات بالمسىىاقلية 

ة المخت ة كوزارة العمل ققزارة ال ئون ايجتمالية قم ىلحة الككىاة قالعمل مإل الااات الحكومي ،ايجتمالية قبالذات البنوا

رلايىة األن ىوة ايجتماليىة قزيىادة ااف ىا  لىس أ ىر هىذه األن ىوة للى    مبادرات فعلية لت ايإل ال ىركات للىقالدخل لتقديم 

سىىايل لمليىىة ااف ىىا  الماتمىىإل قالبيئىىة. قحوصىى  الدراسىىة أيةىىا بةىىرقرة اسىىتحداي معيىىار اسىىتديل  للبنىىوا لتحييكهىىا قح

ايجتمال  كما حتحمل الايئات قالامعيات المانية مساقلية زيادة قل  قاهتمام البنوا بالمساقلية ايجتمالية لموما قااف ا  

للىى  ادارات البنىىوا المكيىىد مىىس ايهتمىىام  أهماىىاي ياىىذقخل ىىت الدراسىىة لمامولىىل مىىس التوصىىيات ايجتمىىال  خ وصىىا. 

كمىا االبىت الدراسىة  ،قااف ىا  لناىا سىوا، بقىوائم ماليىة مني ىلة أق مدماىة مىإل القىوائم الماليىة العاديىةبالمساقلية ايجتماليىة 

 لناا.بمكيد مس الدراسات قايبحاي الءزمة لوضإل نموذج محاسب  للمساقلية ايجتمالية قايف ا  

ماىىايت حوبيىىق محاسىىبة المسىىاقلية ايجتماليىىة المسىىاقلية ايجتماليىىة، محاسىىبة المسىىاقلية ايجتماليىىة،  :مفتاحيااةالكلماااا ال

 .ISO 26000 البنوا المحلية، السعودية. ،ااف ا  لس المساقلية ايجتمالية
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The reality of disclosure of social responsibility in Saudi banks 

Abstract: 

This study aimed to determine the reality of disclosure of social responsibility in all its fields 

(towards employees, towards customers, towards the local community, towards the environment) 

in Saudi banks. Concern for the environment, and this research is considered an extension and 

update of previous Arab studies, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the 

objectives of the study, an index of social responsibility consisting of 18 elements was used, and 

the "content analysis" method was used to examine the annual reports of local banks. 

The results revealed a weak public interest in social responsibility and social disclosure among 

Saudi banks, and that the volume of interest in social disclosure in Saudi banks is not 

commensurate with the impact of this sector on the Saudi economy as a whole. Social activities, 

especially banks, and work with the competent government agencies such as the Ministry of 

Labor, the Ministry of Social Affairs and the Department of Zakat and Income to present 

effective initiatives to encourage companies to sponsor social activities and increase disclosure of 

the impact of these activities on society and the environment. The study also recommends the 

need to develop an evidentiary criterion for banks to motivate them and facilitate the process of 

social disclosure. Professional bodies and associations also bear the responsibility of increasing 

the awareness and interest of banks in social responsibility in general and social disclosure in 

particular. The study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: 

Bank administrations should pay more attention to social responsibility and disclose it, whether 

in separate financial statements or integrated with the regular financial statements. The study also 

called for more studies and research necessary to develop an accounting model for social 

responsibility and disclose it. 

Keywords: social responsibility, social responsibility accounting, areas of application of social 

responsibility accounting, disclosure of social responsibility, local banks, Saudi Arabia. ISO 

26000. 
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   المقدمة:. 1

زاد اهتمام المنظمات حوة العالم بالمساقلية ايجتماليىة التى  ياىذ أن حتحملاىا مىس أجىل ااسىاام بىالبرامج ايجتماليىة، قحقىديم 

العىون للمحتىىاجيس قايهتمىام بال ىىاقن البيئيىة. قإن ايهتمىىام بالمسىاقلية ايجتماليىىة ليسىت بعيىىدة لىس ديننىىا الحنيىا، الىىذ  حىىت  

ىىك للىى  أهميىىة ايهتمىىام بحسىىس اسىىت ءة المىىوارد قلىىدم  النىىاع للىى  التعىىاقن مىىس أجىىل خيىىر الماتمىىإل قالحيىىاف للىى  البيئىىة، قرك 

 .ااسراف قالتبذير، قلدم إهماة حق األجياة القادمة

لمحاسىبيس ق د انعكس اليكر اي ت اد  للى  اليكىر المحاسىب  مىس حيىت ايهتمىام بالمسىاقلية ايجتماليىة، قأقضىحت جمعيىة ا 

أن مىىس ضىىمس أهىىداف القىىوائم الماليىىة إلىىداد حقريىىر لىىس األن ىىوة   8791)القىىانونييس األمريكيىىة فىى  حقريرهىىا المن ىىور لىىام 

 .ايجتمالية

دقن ححقيىىق ايهىىداف  ق مىىإل زيىىادة الىىول  لىىدى الماتمىىإل اصىىبق مىىس ويىىر المقبىىوة الو ىىوف لنىىد ايهىىداف اي ت ىىادية للمنظمىىة

حيت ان انااز ايلمىاة باسىتخدام المىوارد اي ت ىادية للماتمىإل يحىتم ضىرقرة اسىاام المنظمىة  بتحمىل مسىاقلياحاا  ،ايجتمالية

ايجتمالية ق حقييم ادا،ها ايجتمال  ب ورة مستقلة لىس ادا،هىا اي ت ىاد ، فتعظىيم ايربىا  لىم يعىد الاىدف الوحيىد للمنظمىات 

ذ مساقلياحاا ايجتمالية حااه الماتمإل الذ  حعمل فيل، ممىا ادى الى  فاىور مىا يسىم  اي ت ادية بل حعدى ذلك ال  ايلتكام بتنيي

أحىدي مراحىل قهىت حعتبىر  ايدا، ايجتمىال  لتلىك المنظمىات بالمحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ق التى  حسىتخدم كىيداة لتقيىيم

 .التوور المحاسب 

 قا ىإلق ،البنوا السىعودية بالمسىاقلية ايجتماليىة ادارات قمدى اهتمامة، يركك هذا البحت لل  بيان مياوم المساقلية ايجتمالي

  البنوا.ة ايجتمالية ف  القوائم المالية لاذه ااف ا  المحاسب  لس المساقلي

   الدراسة:مشكلة . 1.1

إي اناىا اصىبحت  ،اي ت ىادية  ورنىت بالمسىاقلية حديثىل نسىبيا إذا مىا المنظمىات حعىدالمساقلية ايجتمالية قااف ا  لناا فى  

لبنىوا السىعودية حبىيس أن هىذه لىبع  ارير مالىس ايدارة اخىءة حقى السىعود . قمىسححظ  باهتمام لدد كبير مس فئات الماتمىإل 

لكس الم كلة حكمس ف  لدم حوىور المحاسىبة لىس المسىاقلية ايجتماليىة قايف ىا  لناىا فى   ىوائم هىذه  ،البنوا حقوم باذا الدقر

 البحت ف  ااجابة لس األسئلة اآلحيةي حلخيص م كلةلذا يمكس  ،البنوا

 ادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقلية ايجتمالية؟ إدرااما مدى  .8

  ايجتمالية؟المساقلية  المملكة لساف ا  البنوا ف   ما مدى .2
 

 الدراسة:أهمية . 1.1

 بالىدقر المتكايىد ايهتمىام مىس كىان يبىد ،قالتعىاقن الىذ  جىا، بىل ايسىءملما كان النظام قالماتمإل السعود  مبنيىا للى  التكافىل 

لىذا  ، األخىرى الماتمعىات فى  منل  إلحاحا   أكثر يكونفالتقرير لس هذا الدقر ف  ماتمإل اسءم   ،األلماة لمنظمات ايجتمال 

حتبن  ايهتمىام بالمسىاقلية ايجتماليىة، أصبق مس الةرقر  لل  البنوا أن يكون لاا دقر متميك لل  الساحة الم رفية، قأن 
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قلدم حركيك اهتماماا بتحقيق معديت ربق مرحيعة قإهماة جانذ المساقلية ايجتمالية، قذلك انوء ا  مس التكاماا بمبادئ ديننىا 

 الحنيا، الذ  جعل اانسان هدف الحياة قوايتاا األسم .

ياىوم المسىاقلية ايجتماليىة قالماىايت التى  ي ىملاا، قمو ىا المعىايير حيح  أهمية هذا البحت فى  إلقىا، الةىو، للى  م يمس هن

المحاسبية ااسءمية مس هذا المااة، قمعرفة مدى إدراا البنوا ألهمية ححملاا لذ، المساقلية ايجتمالية، قأهمية م ىاركتاا 

س المساقلية ايجتمالية ف  القىوائم الماليىة بالبرامج ايجتمالية المختلية، قإلقا، الةو، لل  مدى حقيدها بااف ا  المحاسب  ل

 الت  ح درها.

   :أهداف الدراسة. 1.1

قمىدى اف ىا  البنىوا فى   ،لمياىوم المسىاقلية ايجتماليىة ادارات البنوا ف  المملكىة إدراا ياع حادف الدراسة ال  

  ايجتمالية؟لس المساقلية  المملكة

 

 :منهج الدراسة .1.1

التحليلى ، قحىم الرجىوك إلى  الدراسىات السىابقة فى  ماىاة المسىاقلية ايجتماليىة للتعىرف للى   حم التمىاد المىناج الوصىي 

اق رسىائل الماجسىتير قالنىدقات  األكىاديمييسمىس  المميىكةكثير مس المراجإل قالبحوي العلميىة  قاياءك لل  مياوماا قأبعادها،

للى  مىىدى  السىعودية للتعىرفالتقىارير الماليىة السىنوية لىىبع  البنىوا قحىم اياىىءك للى   .قالمىاحمرات قالن ىرات ذات العء ىة

 .ف ا  المحاسب  لس المساقلية ايجتماليةأخذها ف  الحسبان اا

   يسةالدرافرضياا . 1.1

 التاليةي اليرضيات لل  الد راسة هذه حقوم

 . لة الول  بيهمية المحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا السعودية -8

 .الموارد الب رية اقلية ايجتمالية فيما يخصالبنوا السعودية لس المس حي ق -2

 .حي ق البنوا السعودية لس المساقلية ايجتمالية فيما يخص الماتمإل المحل  -1

 .السعودية ف  البنوا لانة للمساقلية ايجتماليةيوجد  -4

 . محدداا الدراسة:1.1

 اياءك اريق لس السعود  البنوا ف  لناا قايف ا  ايجتمالية المساقلية ماايت لل  الدراسة حقت ر: المكانية الحدود

 .لاا السنوية حقارير لل 

 .هـ 8411   الدراسية السنة مس الثان  الدراس  الي ل ف  الدراسة هذه حوبق سوف: الزمانية الحدود
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  :سةخطة الدرا. 1.1

 األول: المقدمةالفصل 

التعريا بالمساقلية ايجتمالية قالمحاسبة لناا ققا إل ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية  هذه الدراسة الباحت ف سيتناقة     

 .ف  البنوا السعودية

ا ت اديا   قسريعة الت يرالمنظمات اي ت ادية اليوم ححديا كبيرا حيت حمارع لملاا ف  بيئة معقدة  بيناا حواجلالقوة  بداية يمكس

. ق مإل زيادة الول  لدى الماتمإل اصبق مىس ويىر المقبىوة الو ىوف لنىد ايهىداف اي ت ىادية للمنظمىة قحقنيا   قسياسيا  قاجتماليا  

دقن ححقيق ايهداف ايجتمالية، حيت ان انااز ايلماة باستخدام المىوارد اي ت ىادية للماتمىإل يحىتم ضىرقرة اسىاام المنظمىة  

جتمال  ب ورة مستقلة لىس ادا،هىا ايجتمىال ، فتعظىيم ايربىا  لىم يعىد الاىدف بتحمل مساقلياحاا ايجتمالية ق حقييم ادا،ها اي

الوحيد للمنظمات اي ت ادية بل حعدى ذلك ال  ايلتكام بتنييذ مساقلياحاا ايجتمالية حااه الماتمإل الذ  حعمل فيل، ممىا ادى الى  

 لتقييم ايدا، ايجتمال  لتلك المنظمات. كيداةفاور ما يسم  بالمحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ق الت  حستخدم 

فىى  ايسىىءم للىى  قجىىوب المسىىاقلية ايجتماليىىة فىى  البنىىوا ااسىىءمية  قلوفييىىة المىىاةايسىىءم  للتنميىىة  قياكىىد المياىىوم    

هىذه البنىوا مىس النمىو  قلكى  حىتمكسفى  ححقيىق التنميىة ايجتماليىة،  قمسىاقلية كبىرىهذه البنوا بدقر اجتمىال   قضرقرة  يام

قالماتمىإل قالعمىء، قالعىامليس لديدة كالمساهميس  حااه أارافمرالاة المساقليات الملقاة لل  لاحقاا  قايستمرار قالبقا، للياا

امىرا يتولىذ  لناىاايجتماليىة قالمحاسىبة البنىوا ااسىءمية لمياىوم المسىاقلية  إدرااالتعىرف للى  مىدى  أصىبق قمس هنا. فياا

 .قمنااية لملااقفقا لنظماا  قححقيق اهدافااالمكيد مس ايهتمام لمسالدحاا لل  النمو ايء، 

  .ايجتمالية لس المساقلية قايهداف قااف ا محاسبة المساقلية ايجتمالية األهمية قهذا الي ل يحتو  لل   سميس حوضق 

  واالهداف:محاسبة المسؤولية االجتماعية األهمية  .1

  :االجتماعيةمفهوم المسؤولية  .1.1

، لىذا فننىل كخدمة العامليس قالبيئة قالماتمإلإن التوور اي ت اد  قالمنافسة ال ديدة  د ياعل ال ركات حامل الاانذ ايجتمال  

مناىا قمو ىا مسىا،لة يد نقوة ضعا لل ركات خاصة البنوا مس الواجذ ايهتمام باذا الاانذ  قالذ   أصبق  منذ زمس وير بع

قمحط اهتمام العديد مس الدراسىات المحاسىبية مىس أجىل إيةىا   الن ىااات قالماتمإل ككل منظمات قالبيئة قال حة المس ارف 

قهذا كمحاقلة الوا، فائدة للماتمإل بالتباره المستييد ق المتةرر المباشر  ،ايجتمالية قارل ااف ا  لناا ف  القوائم المالية

 .ت بالتبارها مساقلة مساقلية اجتمالية أمام الماتمىإل أكثىر مناىا مسىاقلية ا ت ىاديةبمثل هذه الن ااات قكذلك بالنسبة لل ركا

 منظمىات نحىو النظىرة حوىوير يتولىذ األمر هذا ،األلماة لمنظمات بالمساقلية ايجتمالية ايلتراف الةرقر  مس أصبقلذا 

 لاذه أن بالتبار ايجتمالية الم اكل احااه حاديل أن يمكس بما التيكير بل ،فقط اي ت اد  بالاانذ ح ر ن اااا قلدم األلماة

 للى  التيكيد مس بد ي لذا .اي ت ادية ال حيحة البيئة متولبات لاا يوفر الذ  الماتمإل التكامات اضافة لحقو اا احااه المنظمات

 ،المعاصرة ماتمعاحنا ضو، ف  يسيما ضمناا حعمل الت  قالبيئة اجتمالية كوفيية المحاسبة بيس المتينة العء ة
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 حخىدم أخىرى أهىداف ححقيىق إلى  حعىدحاا قايح ىاة بىل القيىاع فى  لاىا قالمتمثلىة األساسية األهداف لندالمحاسبة لم حقا  حيت 

 .اي ت اد  للن اا المناسبة البيئة قنقائاا لبنا، البيئة سءمة لل  قححافظ الماتمإل

 باسىت ءة حكتيى  أيياىذ  المن ية ال  أن المياوم هذا قيادف ،ايجتمالية المساقليةبمحاسبة  يسم  ما فاور إل  أدى مما     

  قىة فاكتسىاب .أيةىا   المتولبىات ايجتماليىة مواجاىة إل  حمتد مساقليتاا أن بل اي ت ادية أهدافاا يخدم بما لاا المتاحة الموارد

 ححقيىق فى  حساهم أن للمن ية بد فء هذا األساع قلل  ،اي ت ادية المن ية أهداف خدمة ف  يسالد المستالكيس قرضا الاماور

 اريىق لىس المحيوىة للبيئىة ن ىاااا يسىبباا التى  اآل ىار السىلبية مىس قالحىد البيئيىة الظىرقف ححسىيس اريق لس الماتمإل رفاهية

 النيسى  قايسىتقرار لاىم ايجتماليىة الرفاهيىة قححقيق العامليس رلاية شاقن أن كما ،اي ت ادية التنمية قححقيق التلوي حقليص

سىينعكس  قهىذا مىا لاىم قايجتماليىة ال ىحية قالرلايىة قاانتاجيىة الينيىة حنميىة  ىدراحام خىءة مىس إنتاجيىة أكثىر مىنام سىياعل

 .المن ية ححسيس ن اا بالةرقرة لل 

 إذ ،حعريياىا هادفىة إلى  اجتاىادات لىدة هنىاا أن إي ،ايجتماليىة المسىاقلية لمياىوم د يىق حعريىا ححديىد صعوبة مس قبالروم  

. لاىا هىدفا   الماتمىإل رفاهيىة حعتبر حوىور الت  التدبيرية قالورل قاألفعاة قاليلسيات القرارات جميإل يبيناا الباحثيس بع  لرفاا

 قحاجات بم الق متعددة مترابوة أاراف التوازن بيس بتحقيق ايلتكام قال امل الواسإل بمياوماا ايجتمالية المساقلية قح مل

 إلى  ح ىنا النوليىة حيىت مىس المنظمىة ن ااات أن كما .قالماتمإل قالبيئة الخارجية فياا قالعامليس اانتاجية المنظمات مس كل

 صىياوة نسىتويإل هنىا مىس بالعىامليس المتعلقىة قالن ىااات المسىتالك قحمايىة المحلى  مإل الماتمىإل قالتيالل البيئة حماية ن ااات

 ضىمس أنوالاىا بمختلىا المنظمىات قمتولبىات م ىالق ححىدد التى  قالت ىريعات بيناىا القىرارات   ايجتمالية للمساقلية حعريا

 .اي ت ادية مساقلياحاا إل  جانذ ايجتمالية بمساقلياحاا ق ياماا حياللاا خءة مدى مس الواحد الماتمإل

الماسسة التواصل مىإل الماتمىإل مىس خىءة افاىار كىل  لذا يمكس القوة أن ايف ا  ايجتمال  هو العملية الت  بواسوتاا حسويإل

التي يرات ايجتمالية قالبيئية سوا، بالنسىبة لىذق  الم ىالق أق للماتمىإل ككىل كمىا يمكىس القىوة أن ايف ىا  ايجتمىال  ينوىو  

التقىارير التى  قهى   ،لل  كل التقارير المقدمة مس ارف ال ركات حوة الاوانذ ايجتمالية لن اا الماسسة بعيدا لس األربا 

الن ىىااات ايجتماليىىة فىى   فااف ىىا  ايجتمىىال  هىىو محاقلىىة لكبىىء  لىىس كىىل إذا .حاىىم المسىىاهميس قالىىدائنيس قحتىى  المىىوفييس

 .الماسسة

 :  االجتماعية المسؤولية محاسبة مفهوم. 1.1

 أن بىىل اي ت ىىادية أهىىدافاا يخىىدم بمىىا لاىىا المتاحىىة المىىوارد باسىىت ءة حكتيىى  أي ياىىذ الماسسىىة أن بالتبىىاره المياىىوم هىىذا ياىىدف

 أهىداف خدمىة فى  يسىالد المسىتالكيس قرضىا الاماىور  قىة فاكتسىاب. أيةىا ايجتماليىة المتولبىات مواجاىة إل  حمتد مساقليتاا

 البيئية الظرقف ححسيس اريق لس الماتمإل رفاهية ححقيق ف  حساهم أن للماسسة فءبد األساع هذا قلل  اي ت ادية، الماسسة

 رلاية أن كما اي ت ادية، التنمية قححقيق التلوي حقليص اريق لس المحيوة للبيئة ن اااا  يسبباا الت  السلبية اآل ار مس قالحد

 الينيىة  ىدراحام حنميىة خىءة مىس إنتاجيىة أكثىر مىنام سىياعل النيسى  قايسىتقرار لام ايجتمالية الرفاهية قححقيق العامليس شاقن

 .الماسسة ن اا خدمة لل  بدقره ينعكس مما لام قايجتمالية ال حية قالرلاية ال نال  ايمس قحوفير قاانتاجية
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قفيما لرفل آخرقن كما يل ي المحاسبة ايجتمالية فرك مس فرقك المحاسبة يادف إل  ححديىد نتياىة ألمىاة الماسسىة قمرككهىا 

لةو فالء ف  الماتمإل حرحبط باليئات  -أ  الماسسة –قذلك بالتبارها   Sociale Approachالمال  مس المدخل ايجتمال  

 األخرى فيل ضمس لء ة حعا دية مستمدة مس  والد العقد ايجتمال  الذ  يامإل بيس م الق حلك اليئات.

بمختلىىا  يمكىىس صىىياوة حعريىىا للمسىىاقلية ايجتماليىىةي بيناىىا القىىرارات قالت ىىريعات التىى  ححىىدد م ىىالق قمتولبىىات المنظمىىات

أنوالاىىا ضىىمس الماتمىىإل الواحىىد مىىس خىىءة مىىدى حياللاىىا ق ياماىىا بمسىىاقليات ايجتماليىىة إلىى  جانىىذ مسىىاقليات اي ت ىىادية، 

قاستنادا إل  ذلك نستويإل ححديد مياوم للمحاسبة ايجتمالية بينااي مناج لقيىاع قحوصىيل المعلومىات المترحبىة للى   يىام اادارة 

 ب كل يمكس مس حقييم األدا، ايجتمال  للمنظمة. ،لا الووائا المستييدة داخل الماتمإلبمساقليات ايجتمالية بمخت

   :محاسبة المسؤولية االجتماعيةأهمية وأهداف . 1.1

  :االهمية. 1.1.1

  يالعديد مس العوامل قمس أبرزها ايجتمالية نتياةازدادت أهمية المحاسبة 

قالذ  يعد  حيت كانت مساقلية المن آت حتمثل بتحقيق الربق يللمن آت اي ت اديةـ حكايد ايلتراف بالمساقلية ايجتمالية 8

قهذا منوق  ألن الوحدة لس حستمر دقن ححقيق أربا  إي أن الظرقف ايجتمالية قالبيئية  .مس المعيار ال امل لتقييم األدا،

المحيوة كظاور التياقت الكبير ف  الدخوة قحلوي البيئة نتياة مكاقلة المن اة لن اااا  د أ ر ف  مكانة هذا الادف فلم حعد 

ل  المحاسذ القيام بتحليل شامل لأل ر ايجتمال  للمن آت األربا  المحققة حستخدم كمعيار شامل لتقييم األدا، بل يتعيس ل

 زيإل حلك المنافإل لل  الماتمإل. قحوفير البيانات المءئمة لس التكاليا  قالمنافإل ايجتمالية قكييية حو

ات الت  لاا ـ الموالبة المتكايدة مس  بل بع  الدقة قالايئات قالامعيات المحاسبية للمن آت اي ت ادية بااف ا  لس البيان2

مةمون اجتمال  يسيما بعد التوور الكبير ف  المااة ال نال  قزيادة التلوي لبيئة محيوة بالم اريإل مما حولذ ضرقرة 

 ااف ا  لس هذا األدا، لمعرفة مدى  يام المن ية بمساقلياحاا ايجتمالية. 

مس حااهل  حديد التكلية اليعلية ألن وتاا فعل  الرومـ حوجل الم اريإل إل  أخذ التكاليا ايجتمالية بعيس ايلتبار لند ح 1

 .التكاليا ايجتمالية كعن ر مس لناصر التكاليا ايجتمالية ف  ححديد التكلية الحقيقية لتسلط المن ية

  :األهداف. 1.1.1

الخاصة قالداخلية  ححديد ق ياع صاف  المساهمة ايجتمالية للمنظمة الت  ي ح تمل فقط لل  لناصر التكاليا قالمنافإل -أ

قانما ايةا حتةمس لناصر التكاليا قالمنافإل الخارجية )ايجتمالية  قالت  لاا حي ير لل  فئات الماتمإل قينبإل  ،للمنظمة

 .هذا الدقر مس   ور المحاسبة التقليدية ف  مااة  ياع ايدا، ايجتمال  لمنظمات ايلماة

ءة ححديد ما اذا كانت استراحياية المنظمة قاهدافاا حتماش  مإل ايقلويات حقييم ايدا، ايجتمال  للمنظمة قذلك مس خ -ب

ايجتمالية مس جاة قمإل امو  المنظمة لألفراد بتحقيق نسبة معقولة مس ايربا  مس جاة اخرى قحمثل العء ة بيس ادا، 

 .داف المحاسبة ايجتماليةمنظمات ايلماة اي ت ادية قالرفاهية ايجتمالية العن ر الاوهر  لاذا الادف مس اه
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ايف ا  لس اين وة الت  حقوم باا المنظمة قالت  لاا ا ار اجتمالية )ا ر  رارات المنظمة لل  حعليم قصحة العامليس  -ج 

قلل  حلوي البيئة قلل  استاءا الموارد   قيظار هذا الادف ضرقرة حوفير البيانات المءئمة لس ايدا، ايجتمال  

المستييدة الداخلية قالخارجية  لألارافقايةا اي اة هذه البيانات  ،مساهمتاا ف  ححقيق ايهداف ايجتماليةللمنظمة مدى 

مس اجل حرشيد القرارات الخاصة قالعامة المتعلقة بتوجيل اين وة ايجتمالية قححديد النوال ايمثل لاا  ،لل  حد سوا،

 .مإلسوا، مس قجاة نظر المستخدم اق مس قجاة نظر المات

   االجتماعية:المسؤولية فصاح عن اإل .1

 مفهوم اإلفصاح . 1.1

كان ايف ا  قليد ايني اة بيس الملكية قايدارة قهذا ايني اة الذ  اقجد بعدا بيس المساهميس الذيس يمتلكىون الم ىرقك قبىيس 

اير ام المحاسبية الت  حمثل مركك الم رقك المال  قنتائج المالل خءة فترة معينل لذا كان يبىد مىس ح ىوير ميكانيىة الم ىرقك 

اليرصة لااي، المساهميس لءاءك لل  المركك المىال  قنتىائج المىاة الم ىرقك مىس ربىق  احاحةرها ف  البداية قابالتاا قن 

اق خسارة كانت حظار مس خءة حثبيت حقول الملكية اق رأع ماة ايسام قبيان الكيادة اق الىنقص التى  حىد ت خىءة العىام قمىا 

رافقاىا مىس حمىءت الءميىة  حناقلىت  يىات مىس القىرن الماضى  قمىالبثت ازمة الكساد التى  حلىت بالنظىام اي ت ىاد  فى  الثء ين

مسالة ايف ا  ان ن يت الموالبة بعرض حركة  امواة الم رقك قن ىاال خىءة العىام لىس اريىق لىرض م ىترياحل قمبيعاحىل 

قممىا يمكنىل مىس حوزيىإل ايربىا  للى   ،قم رقفاحل المختلية مما يظار المقدرة الكسبية للم ىرقك ق درحىل للى  ححقيىق ايربىا 

قحي ير التدفقات النقدية الءزمة لتسديد الديون للمقرضيس قالبنوا قويرهم مىس الىدائنيس ق ىد لبىرت حسىابات النتىائج  ،المساهميس

قالبيىإل  المتمثىل بال ىرا، المتىاجرةلس هذه الحركة مس خءة حساب الت  يل الذ  كان يعبر لس ن اا اينتىاج قيقىيم ادا، قفييىة 

 .قحساب ايربا  قالخسائر الذ  ايةا كان يقيم ادا، قفييت  ايدارة قالتمويل

   :عن المسؤولية االجتماعية أساليب اإلفصاح. 1.1

المختلية  بيارافلايف ا  المحاسب  لس ايدا، ايجتمال  هو الوريقة الت  بموجباا حستويإل المنظمة الءم الماتمإل  -8

لس ن اااحاا المختلية ذات المةاميس ايجتمالية قحعتبر القوائم المالية اق التقارير الملحقة باا اداة لتحقيق ذلك قياذ 

 -ان يكون ايف ا  المحاسب  احد ايشكاة التاليةي

 -ايف ا  الكاف ي -أ

ا  ان ح مل القوائم المالية قالمءحظات قالمعلومات ايضافية المرفقة باا كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالمنظمة لتانذ 

 القوائم المالية   ي لدادحةليل اياراف الماتمة بالمنظمة قيعد ايف ا  الكاف  مس اهم المبادئ الرئيسية 

 

 -ايف ا  الكاملي -ب

مما ياد   ،لل  كافة المعلومات المحاسبية المتوفرة مما يعن  معل افاار معلومات بكميات كبيرة ا  ان ي مل ايف ا 

 -يايف ا  العادة -هناا حاجة لاا ج  ي يكونال  اورال مستخدم  القوائم المالية بمعلومات  د 
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 .دقن ححيك ال  جاة معينة لس المعلومات بوريقة حةمس قصولاا بنيس القدر ال  كافة المستييديس بااف ا قيتمثل 

 -يقيمكس ح نيا المعلومات الواجذ ايف ا  لناا كما يل 

 معلومات كمية )مالية   -أ

 ائمة الدخل،  ،يمكس ححديد اربعة ماايت اساسية يتم خءلاا ايف ا  لس المعلومات الكمية ممثلة ف  الميكانية العمومية

حعبر لس مبالغ فعلية اق حقديرية  بير امفقات النقدية، حيت يتم حةميس هذه القوائم  ائمة الت ير ف  حقول الملكية، ق ائمة التد

قمس المءحظ ان هذا الاانذ مس ايف ا  يلق  استاابة دائمة مس  بل  ،نتياة ايحداي المالية الت   امت باا المنظمة

 المستييديس مس القوائم المالية المن ورة 

 -المالية يالمعلومات وير الكمية )وير  -ب

يتم ايف ا  لس هذا الاانذ ف  التقارير المحاسبية ب كل صي  مس شانل ان يكيد مس فام المستخدم ق قتل بالمبالغ النقدية 

قيتم ايف ا  لس المعلومات  ،مرحبوة بالمعلومات الكمية ما حكونالظاهرة ف  القوائم المالية اذ ان هذه المعلومات والبا 

ال  حقرير  بااضافةوير الكمية مس خءة القوائم المالية الرئيسية قمس خءة  وائم مالية ملحقة اق المءحظات الاام ية 

ي ير ف  كتابل ال  ان المعلومات وير الكمية حعتبر مءئمة قايف ا  لناا مثمرا  اذا كانت  ،كما ان هندركسون ،ايدارة

 .  لملية احخاذ القراراتمييدة ف

 -:االفصاح في محاسبة المسؤولية االجتماعية  -1

 -ان الدراسات العلمية قمحاقيت التوبيق العمل   د استقرت لل  احباك احدى الوريقتيسي

دمج معلومات محاسبة المساقلية ايجتمالية مإل المعلومات التقليدية للمحاسبة المالية ضمس  :طريقة الدمج -اوالا 

قييخذ اسلوب العرض ف  اريقة الدمج احد  . ائمة الدخل ق ائمة المركك المال  ي وائماا المالية ذات ال رض العام

 -يال كليس التالييس

 االجتماعية  –قائمة العملياا االقتصادية  -أ

قه  شكل شبيل بقائمة الدخل التقليدية يمثل  ائمة فترية حخص ايدا، الت  يل   يLINOWESبنموذج  قحسم 

ذات التي يرات الموجبة قالسالبة ف  ماايت  للعملياتقايجتمال  للم رقك حوضق هذه القائمة نتياة المقابلة اليترية 

مااة الموارد الوبيعية قمااة المنتج اق الخدمة قيتم  ،مااة الموارد الب رية ، ء ة لمحاسبة المساقلية ايجتمالية

  أق  IMPROVEMENTSحقسيم لناصر هذه الماايت الثء ة مس حيت حي يراحاا كء لل  حدى ال  ححسينات )

 .أق حي يرات سالبة DETRIMENTSحي يرات موجبة قال  أضرار 

  تعديل القوائم المالية التقليدية -ب 

ا  يعدة ربق الت  يل المحاسب  بيلبا،  ،بيلبا، الوفا، بالمساقلية البيئية قايجتمالية دلةالمعفتعد  ائمة الدخل 

مااة المنتج اق  ،الموارد الب رية ،المساهمات العامة ،المساهمة البيئية .المساقلية ايجتمالية ف  ماايحاا ايربعة

لبا، ايجبارية قال  ايلبا، ايختيارية ليتم التوصل الخدمة قيمكس ان حقسم هذه ايلبا، ف  ماايحاا ايربعة ال  اي

 .ف  نااية التعديءت ال  صاف  الدخل المعدة
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 الدراساا السابقة :الفصل الثاني

المصاااارف ألهمياااة المحاسااابة واإلفصااااح عااان المساااؤولية  إدراكماااد  بعناااوا  ) ،1111 ،حبياااب صااابحي  )خالاااددراساااة -1

 .االجتماعية 

لدى ادارة الم ارف التاارية اليلسوينية ألهمية المحاسبة قايف ا  لس  إدرااحوصلت الدراسة ال  لدة نتائج اهماا قجود 

كما حوصلت ال  قجود اختءف ف  ايهمية النسبية لماايت المساقلية  .المساقلية ايجتمالية لكنل ليس بالمستوى بالمولوب

الم ارف التاارية ف  فلسويس ألهمية المحاسبة  إدراامس  التيكدان هدف الدراسة هو ك .ايجتمالية مس  بل ادارة الم رف

قا ت رت قلكس لم يتوصل ال  الية اف ا  هذه الم ارف لس المساقلية ايجتمالية لاا قايف ا  لس المساقلية ايجتمالية 

 .لل  خمسة م ارف فقط قاستبعدت الم ارف ايسءمية

بعنوا   )اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية  ،1111 ،بيطار  و د. منى خالد فرحاا  دراسة )د. منى لطفي  -1

 .في المصارف اإلسالمية  

حكايد ايهتمام بالمساقلية ايجتمالية، بادف مسالدة ال ركات لل  ااساام ف  التنمية  حوصل البحت إل  النتائج اآلحيةي

المعايير المحاسبية  السامية. بينتمية بالمساقلية ايجتمالية نابإل مس التعاليم ااسءمية المستدامة. إن التكام الم ارف ااسء

ال ادرة لس هيئة المحاسبة قالمراجعة للماسسات المالية ااسءمية كييية إلداد  ائمة م ادر قاستخدامات أمواة صندقل 

لكناا أويلت أهمية ااف ا  لس المعلومات المتعلقة الككاة قال د ات، ق ائمة م ادر قاستخدامات أمواة صندقل القرض. 

الم ارف  ايجتمالية. اهتمتباألن وة ايجتمالية األخرى. لم حي ق الم ارف ااسءمية ف  سورية لس المساقلية 

 مالية.ااسءمية الرائدة بااف ا  لس المساقلية ايجتمالية، قحميك بيت التمويل الكويت  بنصدار حقرير المساقلية ايجت

الم ارف ااسءمية ف  سورية لس  قلم حي ق .حوصلت هذه الدراسة ال  ان هناا اهتمام متكايد بالمساقلية ايجتمالية

 .قحم الرجوك للمو إل ايلكترقن  للبنوا محل الدراسة .المساقلية ايجتمالية

مد  تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية ) ،1111 ، حسنانعام د. هناء الحنيطي ود. دراسة ) -1

 العاملة في األرد  

محاسبة  قأناا حوبققبينت نتائج الدراسة أن إدارات البنوا ااسءمية ف  األردن حدرا مياوم المساقلية ايجتمالية 

متوسوة  قكان بدرجةة بالعمء، بدرجة مرحيعة، المساقلية ايجتمالية بدرجات متياقحة، فقد جا، التوبيق ف  المااة ذا العء 

حلك البنوا، أما مااة حماية البيئة فكان التوبيق فيل بدرجة ضعيية. كما حقدم البحت  قالعامليس ف ف  ماال  خدمة الماتمإل 

هدفت هذه الدراسة إل  ححديد مدى  .بمامولة مس التوصيات مس اجل حعكيك حوبيق محاسبة المساقلية ف  البنوا ااسءم 

 .للبنواحوبيق محاسبة المساقلية ايجتمالية ف  البنوا ااسءمية ف  األردن دقن ايف ا  لس هذه المساقلية ايجتمالية 
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 دراسة عن األداء االجتماعي في القطاع المصرفي واإلفصاح المحاسبيالقياس ) ،1112 ، العتيبي مطلق محمددراسة ) -1

  العربية السعودية المملكة في ميدانية

 لل  سلبيا حي يره درجة ال  المساقلية ايجتمالية لس المحاسبة بيهمية كافيا   قليا   لدياا يكس لم السعودية الم ارف أن حبيس

 لل  سلبيا حي يرا لل كان السعودية للم ارف ايجتمال  األدا، ضعا أن حبيس .ايجتمالية فياا المساقلية لس المحاسبة حووير

 لس بااف ا  المتعلقة المحاسبية قالمعايير الت ريعات وياب أن حبيس .فيل ايجتمالية المساقلية لس حووير المحاسبة

حرككت  .فياا ايجتمالية لس المساقلية المحاسبة حووير لل  سلبيا حي يرا لل كان السعودية للم ارف المساقلية ايجتمالية

حوور المحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا قمعرفة اسباب التبايس ف   ياع بحت اسباب لدم هذه الدراسة لل  

 .قلرض ايدا، ايجتمال  لاذه البنوا دقن اسس اق معايير يمكس التقيد باا

)المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية ومد  اعتمادها في المصارف االسالمية  ،1111 ، كارزا  عدنا  خضردراسة ) -1

 العراقية 

مناا استبعاد  ،يختلا مياوم الم ارف ااسءمية لس الم ارف التاارية مس حيت ال ايات قاألهداف الت  حسع  لتحقيقاا

قخةوك الم اريإل الت  يمولاا الم رف لسلم الةرقريات قالحاجات  ،الم ارف ااسءمية الربا قحقيدها بال ريعة ااسءمية

حوفير المعلومات المحاسبية الةرقرية المرحبوة  قالكماليات قياتم بالماايت ايجتمالية ال  الاانذ ن اااحل اي ت ادية.

ئات قالنيقات الت  ضحت باا ضمس بالمساقلية ايجتمالية المبوبة قفق األن وة ايجتمالية الت  حقدماا المنظمات لمختلا الي

هذا اااار، قف  هذا ايحااه فنن لل  المنظمات ح خيص األن وة ايجتمالية الت  حنو  اينيال للياا قب كل قاضق لتمكيس 

 هناا .األجاكة المحاسبية مس ااف ا  لناا قلس األهداف المتوخاة مناا ب كل د يق يسال المرا بة قالقياع قالتقييم بموجباا

بااضافة إل  أن هناا ديئل لل  لدم ايهتمام بمحاسبة لس  ،فاوة ف  فام المساقلية ايجتمالية ف  الم رف ااسءم 

 لل  الروم مس قجود المبالغ الم رقفة لألن وة ايجتمالية. .المساقلية ايجتمالية

المساقلية ايجتمالية قمدى التمادها ف  الم ارف المحاسبة لس حتميك هذه الدراسة بيناا حديثل نسبيا قلكناا حرككت لل  

قهذ   د  السليمانية فرك قايستثمار للتنمية قاليرات دجلة م رف قا ت رت لل  م رف قاحد فقط هو ايسءمية العرا ية

 .يعو  ماشر د يق لبا   الم ارف ف  العرال ي

مد  التزام البنوك التجارية العاملة في البحرين باإلفصاح عن المسؤولية ) ،1112 ،محمد السليطي  عبد هللادراسة ) -1

 المنشورة االجتماعية في البياناا المالية 

حساهم البنوا التاارية ف  البحريس بين وة مختلية ضمس مساقليتاا ايجتمالية بالمحافظة  يحوصلت الدراسة لعدة نتائج اهماا

رية ف  البحريس بين وة مختلية ضمس مساقليتاا ايجتمالية ف  ماءت حنمية الموارد ي حساهم البنوا التاا .لل  البيئة

 .الب رية العاملة فياا

 بكيادة البرامج التدريبية للعامليس ف  هذه البنوا للتعريا بمتولبات ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية اقصت الدراسة 

 .البحريس قد ة ايستبانة للوصوة ال  النتائج المولوبةقحميكت هذه الدراسة ب مولاا للبنوا التاارية ف  
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)محدداا اإلفصاح المحاسبي عن المسئولية االجتماعية في  ،1111 ،السيد عوض د. مريع الهباش و د. دراسة ) -1

  تطبيقية الشركاا السعودية المدرجة: دراسة 

خل ت هذه الدراسة بانل هناا اهتماما ضعييا بالمساقلية ايجتمالية قااف ا  ايجتمال  ف  سول المملكة العربية 

قمإل ذلك يحظ الباحثان قجود زيادة ف   ،فقط % 24السعودية حيت أن متوسط درجة ايهتمام قااف ا  ايجتمال  ه  

الخمسة  سة حيت فار الماشر ف  احااه ح الد  خءة سنوات الدراسةخءة سنوات الدار ايجتماليةايهتمام بالمساقلية 

قجد  ،ااف ا  يجتمال  لل التوال . قلس أ ر المت يرات المختلية  لل  6.1ال   2.1مس 2088حت   2009مس لام 

 الباحثان أن ال ركات األكبر حاما قاأل دم لمرا ه  أكثر إف احا قاهتماما بالمساقلية ايجتمالية.

أناا حعتبر مس أكبر القوالات ف  السول  المولوب روملم ح و  البنوا المحلية بال كل  قلكس ،حديثةيك هذه الدراسة بيناا حتم

ايلءم قالااات الخيرية قالااات ايخرى  مسللياا لكف ا  لس المساقلية ايجتمالية لاا  متكايدةالمحلية قهناا موالبات 

 .ذات العء ة

 الباحث إلى اآلتي: يخلصمن خالل مراجعة الدراساا السابقة وايضا 

 السعودية.ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا قا إل لوحظ  لة الدراسات المحلية لس  -8

أهمية المحاسبة لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا  العربية ف حبيس ان هناا ضعا قاضق مس خءة الدراسات   -2

 .قايف ا  لناا

لم ح تمل معظم الدراسات السابقة لل  أساليذ المقارنة بيس البنوا ايسءمية قالبنوا التاارية حيت رككت بع   -1

الدراسات لل  قا إل ايف ا  لس المسئولية ايجتمالية ف  البنوا ايسءمية قبعةاا لل  البنوا التاارية قلم حتةمس 

 بيس النظاميس ايسءم  قالتاار . حلك الدراسات لل  أساليذ مقارنة لمستويات ايف ا 

لم حتورل الدراسات السابقة إل  األسباب الحقيقية أق المعو ات الت  ححوة دقن حيعيل مستوى ايف ا  لدى البنوا  -4

 ايسءمية مقارنة بالبنوا التاارية.

لذ  يناسذ الماتمإل قلكس هناا اهتمام متكايد لدى الم ارف ف  حيام المساقلية ايجتمالية قمحاقلة حقديماا بال كل ا -6

 .يزالت هناا م كلة  ائمة قه  ايف ا  لس هذه المساقلية بال كل الكاف 

 

 :اآلتي السابقة الدراساا عن الدراسة أهم ما يميز هذه

 الدراسات هذهمثل  ندرة بسبذ قذلكالسعودية العربية  المملكة ف  البحت مااة ف  وةيبس إضافة الدراسة هذه حعتبر -8

 .ديالتحد قجل لل البنوا  قف الماتمإل السعود   ف 

 المحلية.حركك هذه الدراسة ب كل محدد لل  معرفة قا إل ايف ا  لس المساقلية ايجتمالية ف  البنوا   -2
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها :الفصل الثالث

 أسلوب الدارسة:. 1.1

خءة  " مس االفصاح عن المسؤولية االجتماعية في البنوك السعوديةواقع حم استخدام المناج الوصي  التحليل  لتبيان قا إل " 

 .البنوك السعوديةدراسة حوبيقية لل  لينة مس 

 الدراسة:مصادر بياناا  .1.1

ي التمد الباحت ف  الداده لل  الكتذ قالمراجىإل العربيىة قاألجنبيىة ذات العء ىة، قالىدقريات قالمقىايت اإلطار النظري للدراسة

إضىافة إلى   ،االفصااح عان المساؤولية االجتماعياة فاي البناوك الساعوديةقالتقارير، قاألبحاي قالدراسات السابقة التى  حناقلىت 

 البحت ف  موا إل اانترنت المختلية.

البيانات األقلية مس خءة حقارير ااف ا  لس المسئولية  إل  جمإللاي الباحت الاانذ العمل  قالتوبيق  ي اإلطار العملي

بنوا  4مناا،  ،بنك 82لثمانية ل ر ن اا اجتمالية لل  نوال  2084 ،2081 ،2082ايجتمالية للبنوا السعودية للسنوات 

 إسءمية. ويرقبنوا إسءمية 

 :مجتمع الدراسة. 1.1

 يتكون ماتمإل الدراسة مس جميإل البنوا السعودية ايسءمية قوير ايسءمية. 
 

 عينة الدراسة:. 1.1

نسبة إل  كبر حام ماتمإل الدراسة للبنوا السعودية قاخت ارا  للو ت المسمو  بل قالااد فنن الباحت لمد إل  أخذ لينة  

 1قبنوا إسءمية  4مناا،  ،بنك 82قالت  التمدت لل  دراسة المسئولية ايجتمالية لل  نوال  ماتمإل الدراسةمءئمة مس 

حيت لاي الباحت إل  رصد قحدقيس  مانية ل ر ن اا اجتمال  ما بيس معلس لناا قما وير ذلك لل   ،وير إسءمية بنوا

 وير إسءمية. بنوا 1قبنوا إسءمية  4مناا،  ،بنك 82نوال 

 عينة الدراسة: خصائص. 1.1

 سنواا 1لعدد األنشطة االجتماعية في  –التكراراا والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة   1جدول رقم )

 % االجتماعية  عدد األنشطة السنة المتغير

لدد األن وة لتقارير 

 لينة الدراسة

 11.1 81 2082سنة 

 11.1 81 2081سنة 

 11.1 81 2084سنة 

 800 64 الماموك
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   التوزيع البياني لنسب األنشطة االجتماعية 1) شكل

 

  بنا،  لل  التقارير السنوية لمدى ايف ا  لس نولية األن وة ايجتمالية قالت  حمارساا البنوا  يايجتماليةلدد األن وة

 ن اا لكل سنة. 81لل  حااه الماتمإل المحل  فقد قجد الباحت أناا ح تمل 

 وفقاا لنوع البنك –والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة  التكراراا  1جدول رقم )

 % العدد الفئاا المتغير

 نوع البنك

 11 4 بنوا إسءمية

 19 1 بنوا وير إسءمية

 800 82 الماموك

 

   التوزيع البياني لنوعية البنوك 1) شكل
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 مس بنوا لينة %19) قال كل البيان  بين نولية البنواي يتةق مس الماشرات ااح ائية للتكرارات قالنسذ المئوية  

   مس اجمال  لدد بنوا لينة الدراسة.%11) الدراسة ه  بنوا وير اسءمية بينما حمثل البنوا ايسءمية

 وفقاا لنوعية األنشطة االجتماعية –التكراراا والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة   1جدول رقم )

 

 % السنويةعدد التقارير  الفئاا المتغير

 نوعية األنشطة

 6.1 1 رلاية رياضية .8

 6.1 1 التبرلات لمنظمات خيرية .2

 6.1 1 الدلم لحمءت التولية .1

 6.1 1 لدد برامج المساقلية ايجتمالية .4

 6.1 1 قجود برنامج مساقلية اجتمالية خاص .6

 6.1 1 برنامج صحة قسءمة للموفييس .1

 6.1 1 برنامج حدريذ للموفييس .9

 6.1 1 برنامج لتوفيا المعا يس .1

 6.1 1 برنامج لرلاية حقول اانسان .7

 6.1 1 برنامج مكافحة لمل األاياة .80

 6.1 1 برنامج للتدريذ الداخل  .88

 6.1 1 برنامج منق دراسية .82

 6.1 1 المساهمة ف  حنمية المواهذ .81

 6.1 1 برنامج لتوفيا المرأة .84

 6.1 1 برنامج لتقليل البوالة .86

 6.1 1 للمساقلية ايجتماليةلانة  .81

 6.1 1 حقرير المساقلية ايجتمالية .89

 6.1 1 برامج أخرى .81

 800 64 الماموك
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  فقد حم  ،ن وة المسئولية ايجتمالية للبنوا السعوديةلل  ماشرات التقارير السنوية أل ايجتماليةي بنا،  نولية األن وة

 .لية لل  نوال  ء ة حقارير سنوية كما يتةق مس الادقة ألءهرصد التكرار لكل ن اا مس أن وة المسئولية ايجتما

 االجتماعية:  توافر المسؤوليةدرجة 

 االجتماعية للبنوك السعودية توافر المسئولية : درجة 1جدول )

 المؤشراا

 

 درجة توافر المسئولية االجتماعية

 الدرجة

 القيمة = صفر

ي حوجد ممارسة أق إلءن للبرنامج أق الن اا مس جانذ 

 البنك

 1القيمة = 

حوجد ممارسة أق إلءن للبرنامج أق الن اا مس جانذ 

 البنك

 

 األساليب اإلحصائية للتحليل اإلحصائي:. 1.1

 .الدراسةالتكرارات قالنسذ المئوية للتعرف لل  الخ ائص ال خ ية قالوفييية ألفراد لينة  -8

 العبارات . )متوسواتالمتوسوات الحسابية يستاابات أفراد الدراسة لس المحاقر الرئيسة  -2

 .اينحراف المعيار  للتعرف لل  مدى انحراف استاابات أفراد الدراسة لكل لبارة -1

 

 :وتفسيرها ،ومناقشتها ،نتائج الدراسة :الفصل الرابع

: عرض نتائج الدراسة.  أوالا

 نتائج الدراسة وتفسيرها. ثانياا: مناقشة

 في هذا الفصل سيعتمد الباحث في عرض نتائج البحث على:

مإل حرحيذ األهمية، حيت حكون اليقرة ذات المتوسط الحساب   فقرة التوافر لكل  )درجةحساب المتوسط الحساب  لتبيان 

حساب  ،األكبر بالمرحبة األقل  مس حيت درجة التوافر قاليقرة ذات المتوسط األدن  بالمرحبة الدنيا مس حيت درجة التوافر

 .متوسط ايف ا  لكل بنكاينحراف المعيار  لتبيان 

 ئية ألءه هو ايجابة لل  حساؤيت الدراسة التاليةيقأن الادف األساس  مس حساب الماشرات ااح ا

 ادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقلية ايجتمالية؟ إدرااما مدى  -8

 ايجتمالية؟المساقلية  المملكة لسما مدى اف ا  البنوا ف    -2
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 االجتماعية  المتوسط واالنحراف المعياري مد  إفصاح البنوك في المملكة لمفهوم المسئولية 1جدول)

حجم  البنك م

 العينة

االنحراف  المتوسط اإلفصاح  أكبر قيمة أقل قيمة

 المعياري

 0.60 0.64 27 8 0 64 ساب 1

 0.60 0.64 27 8 0 64 الرياض 2

السعود   3

 لءستثمار

64 0 8 24 0.44 0.60 

 0.47 0.17 28 8 0 64 الاكيرة 4

 0.47 0.17 28 8 0 64 سامبا 5

 0.44 0.21 84 8 0 64 اليرنس  6

 0.11 0.89 7 8 0 64 العرب  7

 0.11 0.89 7 8 0 64 البءد 8

 0.11 0.89 7 8 0 64 األهل  9

 0 0 0 0 0 64 اينما، 10

 0 0 0 0 0 64 الاولند  11

 0 0 0 0 0 64 الراجح  12

 

   التوزيع البياني لنسب اإلفصاح للبنوك السعودية1شكل)
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  أن هنالك 1)   قال كل6) ااف ا  للمسئولية ايجتمالية للبنوا السعودية، يتةق مس الادقةفيما يتعلق بمستوى  

  ور ف  ادراا ادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقلية ايجتمالية، حيت يتةق  أنل يوجد اف ا  ف  مااة المسئولية 

قإف ا  دقن المتوسط للبنك السعود   ، 0.64)   قساب0.64) ايجتمالية بدرجة متوسوة لل  نوال بنك  الرياض

  قأخيرا  حيح  ف  آخر 0.21)   قالبنك اليرنس 0.17)  ، سامبا0.17)   قبنك الاكيرة بمتوسط0.44) لءستثمار بمتوسط

   لكل منام، أما بنوا الراجح  قاألنما، قالاولند  ليس لاا أ 0.89) القائمة بنوا العرب  قالبءد قاألهل  بمتوسوات

ماشرات إف ا ، قه  جميعاا حدة لل  أن حدن  مستويات ااف ا  لس المسئولية ايجتمالية لتلك البنوا، حيت أن المتوسط 

  لل  نوال جميإل األن وة قلذلك فنن هذه الماشرات حاكد 64) العام قالذ  ياذ أن ي ل إليل مستوى ااف ا  الكل  يبلغ

 لل  حدن  مستويات ااف ا  لتلك البنوا.

   المتوسط واالنحراف المعياري لمستو  االفصاح على نطاق كل سنة1) جدول

 االنحراف المعياري عدد األنشطة المتوسط الكلي السنة

 2.81 81 2.44 2082سنة 

 2.21 81 2.91 2081سنة 

 1.12 81 1.74 2084سنة 

 2.19 64 1.01 المتوسط العام

 

 لكل سنة  التوزيع البياني للمتوسط العام 1) شكل
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يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة قال كل البيان  ألءه أن المتوسط العام لمستوى ايف ا  ف  مااة المسئولية 

قأن أدن  متوسط ييح  لل  نوال سنة  2084  قأن ألءه ييح  لل  نوال سنة 1.74إل   2.44) بيس ايجتمالية يتراق 

كما يتةق مس ال كل البيان  بين هنالك زيادة مةوردة ف  مااة ايف ا  للمسئولية ايجتمالية مس سنة إل  أخرى  ،2082

 .2084ف  سنة  1.74إل   2082ف  سنة  2.44حيت ارحيإل المتوسط مس 

 ااسنو 1  المتوسط واالنحراف المعياري لتبيا  أهم مجاالا المسئولية االجتماعية توافراا خالل 1) جدول

 االنحراف المعياري عدد السنواا المتوسط نشاط المسئولية االجتماعية الترتيب

 8.61 1 9.11 التبرلات لمنظمات خيرية 8

 8.61 1 9.11 حقرير المساقلية ايجتمالية 2

 8.91 1 9.00 برامج أخرى 1

 8.91 1 6.00 لدد برامج المساقلية ايجتمالية 4

 0.61 1 4.19 برنامج حدريذ للموفييس 6

 8.61 1 4.11 الدلم لحمءت التولية 1

 8.81 1 1.19 المساهمة ف  حنمية المواهذ 9

 0.61 1 1.11 قجود برنامج مساقلية اجتمالية خاص 1

 1.00 1 1.00 برنامج صحة قسءمة للموفييس 7

 8.00 1 1.00 برنامج لتقليل البوالة 80

 8.81 1 2.19 برنامج للتدريذ الداخل  88

 0.61 1 8.11 رلاية رياضية 82

 0.61 1 0.19 برنامج لتوفيا المعا يس 81

 0.61 1 0.19 برنامج لتوفيا المرأة 84

 0.61 1 0.19 لانة للمساقلية ايجتمالية 86

 0.61 1 0.11 برنامج منق دراسية 81

 0.00 1 0.00 برنامج لرلاية حقول اانسان 89

 0.00 1 0.00 برنامج مكافحة لمل األاياة 81

 8.02 1 1.01 المتوسط العام 

 

 ي  بين أكثر األن وة أق البرامج ايجتمالية إياابية يتمثل ف 9) يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة

   لكل ن اا.9.11حقرير المساقلية ايجتمالية بمتوسوات ) ،التبرلات لمنظمات خيرية -
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  .9) بمتوسط برامج أخرى -

  .6بمتوسط ) ايجتماليةلدد برامج المساقلية  -

  .4.19بمتوسط) برنامج حدريذ للموفييس -

  .1.11بمتوسط) قجود برنامج مساقلية اجتمالية خاص -

قأما فيما يتعلق ببقية البرامج فنناا ح لت لل  متوسوات مسئولية اجتمالية أ ل مس المتوسط العام للثء ة سنوات ماتمعة 

  .1.01قالذ  يساق )

 1111النحراف المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام   المتوسط وا8) جدول

 االنحراف المعياري متوسط إفصاح البنك مجموع االفصاح البنك الترتيب

 0.51 0.56 10 ساب 8

 0.51 0.50 9 الرياض 2

 0.50 0.39 7 سامبا 1

 0.50 0.39 7 الاكيرة 4

 0.50 0.39 7 السعود  لءستثمار 6

 0.38 0.17 3 العرب  1

 0.24 0.06 1 البءد 9

 0.00 0.00 0 اينما، 1

 0.00 0.00 0 الاولند  7

 0.00 0.00 0 اليرنس  80

 0.00 0.00 0 األهل  88

 0.00 0.00 0 الراجح  82

 0.26 0.21 3.67 المتوسط العام 

 

 ،ايف ا  ييح  ف  مقدمتاا بنك سابفيما يتعلق بدرجة  2082  بين ف  العام 1) يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة

 ،9 ،9 ،7 ،80قأخيرا  بنك البءد بوا إل ) ،البنك العرب  ،البنك السعود  لءستثمار ،بنك الاكيرة ،بنك سامبا ،بنك الرياض

  .1) بينما ي ناد أ  أ ر لبقية البنوا األخرى كما هو موضق ف  الادقة ، 8 ،1 ،9
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 1111المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام   المتوسط واالنحراف 2) جدول

 االنحراف المعياري متوسط إفصاح البنك مجموع االفصاح البنك الترتيب

 0.688 0.61 80 الرياض 1

 0.684 0.60 7 ساب 1

 0.688 0.44 1 السعودي لالستثمار 1

 0.602 0.17 9 الجزيرة 1

 0.602 0.17 9 سامبا 1

 0.418 0.21 6 الفرنسي 1

 0.111 0.89 1 العربي 1

 0.211 0.01 8 البالد 8

 0.00 0.00 0 االنماء 2

 0.00 0.00 0 الهولندي 11

 0.00 0.00 0 األهلي 11

 0.00 0.00 0 الراجحي 11

 0.10 0.21 4.89 المتوسط العام 
 

ايف ا  ييح  ف  مقدمتاا بنك فيما يتعلق بدرجة  2081  بين ف  العام 7) يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة

قأخيرا  بنك البءد  ،البنك العرب   ،البنك اليرنس  ،بنك سامبا ،الاكيرة ،البنك السعود  لءستثمار ،بنك ساب ،الرياض

 ، كما يتةق 7) بينما ي ناد أ  أ ر لبقية البنوا األخرى كما هو موضق ف  الادقة ، 8 ،1 ،6 ،9 ،9 ،1 ،7 ،80بوا إل )

البنك السعود  لءستثمار  ،2082بعد أن كان بالمرحبة الثانية ف  العام  2081لرياض حل بالمرحبة األقل  ف  العام أن بنك ا

كما أن بنك ساب قالذ  كان يحتل  ،فقد حل بالمرحبة الثالثة 2081أما ف  العام  2082كان بالمرحبة الخامسة ف  العام 

 4.89إل   2081كما أن متوسط ايف ا  ارحيإل ف  العام  ،2081  العام حراجإل للمرحبة الثانية ف 2082ال دارة العام 

إضافة إل  ذلك فقد حافظت بقية بنوا نااية القائمة ذات ايف ا  ال ير  لل  مكاناا  .2082ف  العام  1.19لوضا  لس 

 البنك األهل ، بنك الراجح . ،البنك الاولند  ،دقن ح ير قالمتمثلة ف  بنوا اينما،

 1111  المتوسط واالنحراف المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام 11جدول)

 االنحراف المعياري متوسط إفصاح البنك مجموع االفصاح البنك الترتيب

 0.68 0.61 80 الرياض 1

 0.68 0.61 80 ساب 1
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 0.68 0.6 7 السعودي لالستثمار 1

 0.68 0.6 7 الفرنسي 1

 0.68 0.6 7 األهلي 1

 0.60 0.17 9 سامبا 1

 0.60 0.17 9 الجزيرة 1

 0.60 0.17 9 البالد 8

 0.11 0.89 1 العربي 2

 0.00 0.00 0 االنماء 11

 0.00 0.00 0 الهولندي 11

 0.00 0.00 0 الراجحي 11

 0.19 0.11 6.72 المتوسط العام 
 

يتعلق بدرجة ايف ا  بين بنك الرياض قكذلك بنك فيما  2084  بين ف  العام 80يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة)

ساب ق البنك السعود  لءستثمار حافظوا  لل  موا عاما  ف  ال دارة مإل زيادة ف  لدد نقاا بنك ساب قالت  ارحيعت مس 

  العام إل  المرحبة الرابعة ف 2081، كما أن الءفت ف  المراحذ حقدم البنك اليرنس  مس المرحبة السادسة لام 80إل   7

بدي  مس المرحبة  6نقاا ليحل بالمرحبة  7كما فار إل  حيك الوجود النبك األهل  فاور يفت بمعدة  ،نقاا 4بيارل  2084

 2081ف  العام  1لوضا  لس  2084نقاا ف  العام  4بالمامولة ال يرية، كما أن هنالك ححسس كبير لبنك البءد بيارل  88

ف   4.89المسئولية ايجتمالية حيت ارحيإل المتوسط مس كما يتةق أيةا  مس الماشرات ححسس مستوى ايف ا  ف  مااة 

 .2084ف  العام  6.72إل   2081العام 

 1111  المتوسط واالنحراف المعياري لمتوسط االفصاح لكل بنك خالل العام 11) جدول

 النتيجة 1111النقاط  1111النقاط  1111النقاط  البنك الترتيب

  بات 10 10 9 الرياض 8

 حذبذب 10 9 10 ساب 2

 ايااب  9 8 7 السعود  لءستثمار 1

 ايااب  9 5 0 اليرنس  4

 ايااب  9 0 0 األهل  6

  بات 7 7 7 سامبا 1

  بات 7 7 7 الاكيرة 9

 ايااب  7 1 1 البءد 1
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  بات 3 3 3 العرب  7

 سلب  0 0 0 اينما، 80

 سلب  0 0 0 الاولند  88

 سلب  0 0 0 الراجح  82

  6.72 4.17 3.67 العامالمتوسط  

 

   تطور متوسط االفصاح عن المسئولية االجتماعية خالل ثالثة سنواا1شكل)

 

  أن هنالك حوور إيااب  ف  مااة ايف ا  ف  مااة المسئولية ايجتمالية 88يتةق مس الماشرات ااح ائية للادقة)

بينما هنالك  بات ف  مااة نقاا  ،البءد  ،األهل  ،اليرنس  ،لءستثمار )السعود قف  ححسس لبر السنيس لل  نوال البنوا 

الاكيكة ، قهنالك حذبذب ف  مااة ايف ا  للمسئولية ايجتمالية  ،سامبا ،)الرياض البنواايف ا  ايجتمال  لل  نوال 

 لنبك ساب.

 :والتوصيااملخص نتائج الدراسة  :الفصل الخامس

التحليءت ااح ائية قالمتمثلة ف  التكرارات قالنسذ المئوية، فنن الباحت يخلص إل  ف  سيال النتائج المتح ل للياا مس 

 :النتائج التالية

فيما يتعلق بمستوى ااف ا  للمسئولية ايجتمالية للبنوا السعودية، أكدت الماشرات ااح ائية لل  أن هنالك   ور  -8

صبح   دراسة خالدقه  نتائج حتيق مإل  ،ية ايجتماليةادارات البنوا ف  المملكة لمياوم المساقل إدرااف  مستوى 

  .2007)العتيب   مولق محمد قنتائج دراسة ، 2088حبيذ )
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إن بنك  الرياض قساب حيح  بالمرحبة األقل  مس حيت مستوى ايف ا  ف  مااة المسئولية ايجتمالية بدرجة  -1

 .أ  دقن المستوى المولوب ،متوسوة

مقارنة ببنك  الرياض  سامبا، قالبنك اليرنس قبنك  ،السعود  لءستثمار قبنك الاكيرةيوجد إف ا  منخي  للبنك  -1

 .قساب

، أ  ةبنوا الراجح  قاألنما، لل  نوال التقارير السنوية الثء  البنوا ااسءمية مثل قجود ماشرات إف ا  لدى ملد -4

د. من   بيوار ققه  نتائج حتيق مإل دراسة من  لوي   أن هنالك   ور كبير ف  جانذ ايف ا  لدى البنوا ايسءمية،

 . 2082)خةر كارزان لدنان  قدراسة  2080) حسسالحنيو  قد. انعام  قدراسة هنا،،  2080)خالد فرحات 

 . 1.74إل   2.44)بيس  ايجتمالية يتراق أن المتوسط العام لمستوى ايف ا  ف  مااة المسئولية  -6

  .1.79) بمتوسط 2084إن ألل  مستوى اف ا  كان لل  نوال لام  -1

 . 2.44بمتوسط) 2082إن أدن  مستوى اف ا  ييح  لل  نوال سنة  -9

أكدت الماشرات ااح ائية لل  أن هنالك زيادة مةوردة ف  مااة ايف ا  للمسئولية ايجتمالية مس سنة إل  أخرى  -1

، قه  نتائج حتيق مإل دراسة مريإل الاباش 2084ف  سنة  1.74ل  إ 2082  سنة ف 2.44حيت ارحيإل المتوسط مس 

 . 2084) قلوض السيد

التبرلات دلت الماشرات ااح ائية لل  أن أكثر األن وة أق البرامج ايجتمالية إياابية  حمثلت لل  التوال  ف  "  -7

برنامج حدريذ للموفييس،  ،برامج المساقلية ايجتمالية ،البرامج أخرى، حقرير المساقلية ايجتمالية ،لمنظمات خيرية

 ".برنامج مساقلية اجتمالية خاص

بنك  ،فقد أكدت الماشرات ااح ائية أن حرحيباا حسذ األهمية حمثل ف  بنك ساب ،فيما يتعلق بدرجة ايف ا  لكل بنك -80

 حتيق مإل، قه  نتائج قأخيرا  بنك البءد ، البنك العرب ،البنك السعود  لءستثمار ،بنك الاكيرة ،بنك سامبا ،الرياض

  .2007السليو  )محمد  لبد هللادراسة 

 بعد استعراض النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يأتي:

لذا حوص   ،هذا القواك ف  اي ت اد السعود  ككل مإل حي يرحام ايهتمام بااف ا  ايجتمال  ف  البنوا السعودية ي يتناسذ 

الدراسة هيئة سول الماة قالايئة السعودية للمحاسبيس القانونيس بالعمل لل  زيادة قل  قاهتمام ال ركات بالمساقلية 

قالعمل مإل الااات الحكومية المخت ة كوزارة العمل ققزارة ال ئون ايجتمالية قم لحة الككاة  ،ايجتمالية قبالذات البنوا

رلاية األن وة ايجتمالية قزيادة ااف ا  لس أ ر هذه األن وة لل   لل ية لت ايإل ال ركات قالدخل لتقديم مبادرات فعل

استديل  للبنوا لتحييكها قحسايل لملية ااف ا   الماتمإل قالبيئة. قحوص  الدراسة أيةا بةرقرة استحداي معيار

مام البنوا بالمساقلية ايجتمالية لموما قااف ا  ايجتمال  كما حتحمل الايئات قالامعيات المانية مساقلية زيادة قل  قاهت

ايجتمال  خ وصا. كما حوص  الدراسة بةرقرة إصدار ماشر للمساقلية ايجتمالية ف  البيئة السعودية أسوة بما حم ف  

قذلك لتقييم البنوا السعودية لل  أساع مساقليتاا  ،بع  الدقة العربية مثل م ر )الماشر الم ر  لمساقلية ال ركات 

قالذ  يعتبر أحد أهم ااصدارات الحديثة بخ وص  ISO 21000ايجتمالية. قيمكس أيةا أن حتبن  هذه الايئات معيار 

  ،المساقلية ايجتمالية
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 International Organization forلس المنظمة الدقلية للمعايير 2080قالذ  صدر ف  أقة نوفمبر لام 

Standardization (ISO   قهو لبارة لس معيار دقل  يادف إل  حقديم إرشادات لس المساقلية ايجتمالية لكل أنواك

ال ركات ف  القواليس العام قالخاص قف  الدقة المتقدمة قالنامية. يادف هذا المعيار ال  مسالدة ال ركات ف  إحباك قحوبيق 

 بادف المسالدة ف  ححقيق التنمية المستدامة. ،يجتماليةالتعليمات الخاصة بالمساقلية ا

 : كما يليوأخيرا توصي الدراسة بالعديد من الدراساا المستقبلية       

 ،يمكس القيام بدراسة مقارنة ح مل بع  الدقة العربيىة للو ىوف للى  مىدى ايخىتءف بىيس هىذه الىدقة قأسىباب هىذا ايخىتءف  

 ،أنظمة حوكمة ال ركات المختلية الموبقة ف  مامولة مس الدقة العربيىة للى  مىدى قنوليىة ااف ىا  ايجتمىال  قدراسة أ ر

 ىم يىتم  ،يمكس القيام بدراسة لتحديد ما ه  أكثر المعلومات ايجتمالية أهمية قحي يرا ف   رارات مستخدم  القوائم الماليىةقأيةا 

 قالت ريعية باعل هذه المعلومات ضمس ااف ا  ااجبار  لل ركات.حقديم ا ترا  قحوصية للايئات الحكومية 

 

 المراجع 

 ."المصارف ألهمية المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية إدراكمد  " ، 2088) ،خالد صبح  ،حبيذ -8

البنااوك اإلسااالمية مااد  تطبيااق محاسابة المسااؤولية االجتماعيااة فاي " ، 2080إنعىىام محسىس ) ،حسىىس ؛محمىدهنىىا،  ،الحنيوى  -2

 ." العاملة في األرد 

اإلفصاااح المحاساابي عاان المسااؤولية االجتماعيااة فااي المصااارف " ، 2080)منىى  خالىىد  ،فرحىىات لويىى ؛منىى   ،بيوىىار -1

 "  اإلسالمية

 ." عن األداء االجتماعي في القطاع المصرفي واإلفصاح المحاسبيالقياس " ، 2007) ،مولق محمد ، العتيب -4

المحاساابة عاان المسااؤولية االجتماعيااة ومااد  اعتمادهااا فااي المصااارف االسااالمية " ، 2082) ،كىىارزان لىىدنان ،خةىىر -6

 ."العراقية

ماااد  التااازام البناااوك التجارياااة العاملاااة فاااي البحااارين باإلفصااااح عااان المساااؤولية " ، 2007) ،محمىىىد لبىىىد هللا ،السىىىليو  -1

 ."االجتماعية في البياناا المالية المنشورة

محدداا اإلفصاح المحاسبي عن المسئولية االجتماعية في الشركاا الساعودية " ، 2084) لوض ،السيد ;مريإل  ،الاباش -9

 ."المدرجة: دراسة تطبيقية

مد  تطبيق القياس واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية باالقوائم المالياة فاي " ، 2009يوسا. ) ،جربوك -1

 .218-217ص  ،8العدد  ،86المالد  ،مالة الاامعة ااسءمية ،"الشركاا المساهمة الصناعية العامة في قطاع عزة

دراساااة تطبيقيااة ل فصااااح عااان المعلوماااا االجتماعياااة فااي التقاااارير السااانوية " ، 2001الاىىىوهرة حسىىس. ) ،القحوىىان  -7

لبىد جامعىة الملىك  ، سىم المحاسىبة ،كليىة اي ت ىاد قاادارة ،رسىالة ماجسىتير ،المنشورة للشركاا المساهمة الساعودية 

 المملكة العربية السعودية. ،كالعكي



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 ،جامعة ااسىكندرية ،" مالة كلية التاارة للبحوي العلميةالمحاسبة االجتماعية" ، 8719. )ملبد السءمحمد  ،ال بان -80

 م ر. ،ااسكندرية ،804ص.  ،السنة الخامسة ل رة ،العدد األقة

 اانترنت.مو إل هيئة سول الماة لل    -88

 السابقةجدول الدراساا 

 م
أسماء 

 الباحثين

تاريخ 

 الدراسة
 العنوا 

مكا  

 الدراسة

عينة 

 الدراسة

منهج 

 الدراسة
 المصدر نتائج الدراسة

1 

خالد 

صبح  

 حبيذ

2088 

 إدراامدى 

الم ارف 

ألهمية 

المحاسبة 

قااف ا  

لس 

المساقلية 

 ايجتمالية

 فلسويس

استبانة  26

 واك وكة 

 استبانة 46ق

 واك الةية 

 ال ربية

المناج 

الوصي  

 التحليل 

حوصلت الدراسة ال  

لدة نتائج اهماا قجود 

لدى ادارة  إدراا

الم ارف التاارية 

اليلسوينية ألهمية 

المحاسبة قايف ا  لس 

المساقلية ايجتمالية 

لكنل ليس بالمستوى 

كما حوصلت  .بالمولوب

ال  قجود اختءف ف  

ايهمية النسبية لماايت 

 المساقلية ايجتمالية

 .مس  بل ادارة الم رف

 

االذ 

دراسات 

لليا 

الاامعة 

ايسءمية 

وكة –

 فلسويس

1 

د. من  

لوي  

بيوار                                                        

د. من  

خالد 

 فرحات

 

2080 

ااف ا  

المحاسب  

لس 

المساقلية 

ايجتمالية 

ف  

الم ارف 

 ااسءمية

 سوريا

لدد مس 

الم ارف 

ااسءمية 

داخل قخارج 

 سورية

المناج 

الوصي  

 التحليل 

حوصل البحت إل  

 النتائج اآلحيةي

حكايد ايهتمام • 

بالمساقلية ايجتمالية، 

بادف مسالدة ال ركات 

لل  ااساام ف  التنمية 

إن التكام  •المستدامة. 

الم ارف ااسءمية 

بالمساقلية ايجتمالية 

دراسة 

 للمية 
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نابإل مس التعاليم 

 •السامية. ااسءمية 

بينت المعايير المحاسبية 

ال ادرة لس هيئة 

المحاسبة قالمراجعة 

للماسسات المالية 

ااسءمية كييية إلداد 

 ائمة م ادر 

قاستخدامات أمواة 

صندقل الككاة 

قال د ات، ق ائمة 

م ادر قاستخدامات 

أمواة صندقل القرض. 

لكناا أويلت أهمية 

ااف ا  لس المعلومات 

ن وة المتعلقة باأل

 •األخرى. ايجتمالية 

لم حي ق الم ارف 

ااسءمية ف  سورية 

لس المساقلية 

اهتمت  •ايجتمالية. 

الم ارف ااسءمية 

الرائدة بااف ا  لس 

المساقلية ايجتمالية، 

قحميك بيت التمويل 

دار حقرير الكويت  بنص

 المساقلية ايجتمالية.

1 

هنا، 

 .الحنيو 

 انعام حسس

2080 

مدى حوبيق 

محاسبة 

المساقلية 

 ايردن

جميإل البنوا 

ااسءمية ف  

 األردن

 اااار

النظر  

قالدراسات 

 

قبينت نتائج الدراسة أن 

إدارات البنوا 

ااسءمية ف  األردن 

- 
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ايجتمالية 

ف  البنوا 

ااسءمية 

العاملة ف  

 األردن

را مياوم المساقلية حد السابقة

أناا حوبق ايجتمالية ق

محاسبة المساقلية 

ايجتمالية بدرجات 

متياقحة، فقد جا، 

التوبيق ف  المااة ذا 

العء ة بالعمء، بدرجة 

 قكان بدرجةمرحيعة، 

متوسوة ف  ماال  

قالعامليس خدمة الماتمإل 

حلك البنوا، أما  ف 

مااة حماية البيئة فكان 

التوبيق فيل بدرجة 

ضعيية. كما حقدم البحت 

بمامولة مس التوصيات 

مس اجل حعكيك حوبيق 

محاسبة المساقلية ف  

 .البنوا ااسءم 

1 

 محمد

 مولق

 العتيب 

2007 

القياع 

قااف ا  

 المحاسب 

لس األدا، 

 ايجتمال 

ف  القواك 

 الم رف 

 السعودية

 الم ارف

 السعودية

 ف  المدرجة

 األسام سول

 السعود 

المناج 

 ايستقرائ 

 الم ارف أن حبيس

 لدياا يكس لم السعودية

 بيهمية كافيا   قليا  

المساقلية  لس المحاسبة

 درجة ال  ايجتمالية

 حووير لل  سلبيا حي يره

 المساقلية لس المحاسبة

 أن حبيس .ايجتمالية فياا

 األدا، ضعا

 للم ارف ايجتمال 

 حي يرا لل كان السعودية

حووير  لل  سلبيا

االذ 

دراسات 

 -لليا

جامعة 

 دم ق
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 المساقلية لس المحاسبة

 أن حبيس .فيل ايجتمالية

 الت ريعات وياب

 المحاسبية قالمعايير

 لس بااف ا  المتعلقة

 المساقلية ايجتمالية

 السعودية للم ارف

 لل  سلبيا حي يرا لل كان

لس  المحاسبة حووير

 ايجتمالية المساقلية

 .فياا

1 

كارزان 

لدنان 

 خةر

2082 

المحاسبة لس 

المساقلية 

 ايجتمالية

قمدى 

التمادها ف  

الم ارف 

ايسءمية 

 العرا ية

 العرال

م رف 

دجلة 

قاليرات 

للتنمية 

قايستثمار 

فرك 

السليمانية 

إ ليم 

كوردستان 

 العرال

المناج 

 ايستقرائ 

يختلا مياوم 

ااسءمية الم ارف 

لس الم ارف التاارية 

مس حيت ال ايات 

 قاألهداف الت  حسع 

مناا استبعاد  ،لتحقيقاا

الم ارف ااسءمية 

الربا قحقيدها بال ريعة 

قخةوك  ،ااسءمية

 الم اريإل الت 

يمولاا الم رف لسلم 

الةرقريات قالحاجات 

قالكماليات قياتم 

بالماايت ايجتمالية 

ال  الاانذ ن اااحل 

حوفير   ت ادية.اي

المعلومات المحاسبية 

الةرقرية المرحبوة 

بالمساقلية ايجتمالية 

االذ 

دراسات 

لليا 

جامعة 

السليمانية 

 العرال
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المبوبة قفق األن وة 

ايجتمالية الت  حقدماا 

المنظمات لمختلا 

اليئات قالنيقات الت  

ضحت باا ضمس هذا 

اااار، قف  هذا ايحااه 

فنن لل  المنظمات 

ح خيص األن وة 

ايجتمالية الت  حنو  

للياا قب كل اينيال 

قاضق لتمكيس األجاكة 

المحاسبية مس ااف ا  

لناا قلس األهداف 

المتوخاة مناا ب كل 

د يق يسال المرا بة 

قالقياع قالتقييم 

هناا فاوة ف   .بموجباا

فام المساقلية 

ايجتمالية ف  

 ،الم رف ااسءم 

بااضافة إل  أن هناا 

 ديئل لل 

لدم ايهتمام بمحاسبة 

 لس المساقلية

لل  الروم  .ايجتمالية

لغ مس قجود المبا

الم رقفة لألن وة 

 ايجتمالية.
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1 

 لبد هللا

محمد 

 السليو  

2007 

مدى التكام 

البنوا 

التاارية 

العاملة ف  

البحريس 

بااف ا  

لس 

المساقلية 

ايجتمالية 

ف  البيانات 

المالية 

 المن ورة 

 البحريس
الم ارف 

 ف  البحريس 

 اااار

النظر  

قالدراسات 

 السابقة

حوصلت الدراسة لعدة 

حساهم  ينتائج اهماا

البنوا التاارية ف  

البحريس بين وة مختلية 

ضمس مساقليتاا 

ايجتمالية بالمحافظة 

ي حساهم  .لل  البيئة

البنوا التاارية ف  

البحريس بين وة مختلية 

ضمس مساقليتاا 

ايجتمالية ف  ماءت 

حنمية الموارد الب رية 

 العاملة فياا 

االذ 

دراسات 

-لليا

 جامعة

ال رل 

ايقسط 

للدراسات 

 العليا

 

 

 

1 

د. مريإل 

الاباش ق 

لوض د. 

 السيد

2084 

محددات 

ااف ا  

المحاسب  

لس المسئولية 

ايجتمالية 

ف  ال ركات 

السعودية 

المدرجةي 

دراسة 

 حوبيقية

  السعودية

ال ركات 

السعودية 

المدرجة ف  

سول 

األقرال 

المالية 

باستثنا، 

البوا 

قشركات 

 التاميس

المناج 

الوصي  

لتحليل 

 المحتوى

خل ىىىىت هىىىىذه الدراسىىىىة 

بانىىىىىىل هنىىىىىىاا اهتمامىىىىىىا 

ضىىىىىىىىعييا بالمسىىىىىىىىاقلية 

ايجتماليىىىىة قااف ىىىىا  

سىىىىول ايجتمىىىىال  فىىىى  

المملكىىىىىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىىىىىة 

السىىىىىىىىىعودية حيىىىىىىىىىت أن 

متوسىىط درجىىة ايهتمىىام 

قااف ىىىىا  ايجتمىىىىال  

قمىىىإل  ،فقىىىط % 24هىىى  

ذلىىىىىك يحىىىىىظ الباحثىىىىىان 

قجود زيادة ف  ايهتمىام 

بالمسىىىاقلية ايجتماليىىىة 

خىىىءة سىىىنوات الدارسىىىة 

حيىىت فاىىر الماشىىر فىى  

احاىىىاه ح ىىىالد  خىىىءة 

سنوات الدراسة الخمسىة 

دراسة 

 –للمية 

جامعة 

 الملك خالد



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

حتىىىى   2009مىىىىس لىىىىام 

  .6الىى   2.1مىىس 2088

للىى  التىىوال . قلىىس أ ىىر 

 لل المت يرات المختلية 

 ،ااف ىىىىا  ايجتمىىىىال 

قجىىىىىىىىىىىد الباحثىىىىىىىىىىىان أن 

ال ىىركات األكبىىر حامىىا 

قاأل ىىدم لمىىرا هىى  أكثىىر 

قاهتمامىىىىىىىىىىا  إف ىىىىىىىىىىاحا

 .بالمساقلية ايجتمالية

 

 المسؤولية االجتماعية المكونة لمؤشر جدول العناصر

 القياس التعريف م

 رلاية رياضة قصير بخءف ذلك لو ال ركة لدياا 8القيمة  رلاية رياضية 1

 معلومات لس حبرلات لمنظمات خيرية قصير بخءف ذلك لند قجود 8القيمة  التبرلات لمنظمات خيرية 2

 .ذلك قصير بخءف ،ال ركة حدلم الحمءت التولوية لو 8القيمة  الدلم لحمءت التولية 3

 قصير بخءف ذلك ،مساقلية اجتمالية أق أكثر لند قجود برنامج 8القيمة  ايجتمالية لدد برامج المساقلية 4

5 
اجتمالية  قجود برنامج مساقلية

 خاص
 قصير بخءف ذلك ،برنامج مساقلية اجتمالية لند قجود ال ركة 8القيمة 

 قصير بخءف ذلك ،صحة قسءمة للموفييس برنامجلند قجود  8القيمة  للموفييس برنامج صحة قسءمة 6

 قصير بخءف ذلك ،حدريذ موفييس لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج حدريذ للموفييس 7

 قصير بخءف ذلك ،لتوفيا المعا يس لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج لتوفيا المعا يس 8

 قالقيمة صير بخءف ذلك ،حقول إنسان برنامجلند قجود  8القيمة  اانسان برنامج لرلاية حقول 9

 قصير بخءف ذلك ،مكافحة لمل األاياة لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج مكافحة لمل األاياة 10

 قالقيمة صير بخءف ذلك ،للتدريذ الداخل  لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج للتدريذ الداخل  11
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 قالقيمة صير بخءف ذلك ،منق دراسية قجود برنامج لند 8القيمة  برنامج منق دراسية 12

 قالقيمة صير بخءف ذلك ،لتنمية المواهذ لند قجود برنامج 8 القيمة المساهمة ف  حنمية المواهذ 13

 قصير بخءف ذلك ،للمرأة لند قجود برنامج لتمكيس قحوفيا 8القيمة   برنامج لتوفيا المرأة 14

 قالقيمة صير بخءف ذلك ،لتقليل البوالة لند قجود برنامج 8القيمة  برنامج لتقليل البوالة 15

ايجتماليةلانة للمساقلية  16  قالقيمة صير بخءف ذلك ،للمساقلية ايجتمالية لند قجود لانة 8القيمة  

 قالقيمة صير بخءف ذلك ايجتماليةللمساقلية  لند قجود حقرير 8القيمة  ايجتمالية حقرير المساقلية 17

  برامج أخرى 18
أخرى بخءف المذكورة الءه قالقيمة صير بخءف  لند قجود برامج 8القيمة 

 ذلك
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