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 ملخص

المنافع المترتبة على التوكيد المهني لمراقب الحسابات على تقارير  التعرف على دراسة إليالتهدف 
زيد من ثقة مستخدمي إذا كان هذا التوكيد يُ  االستدامة التي ُتعدها الشركة، وبصفة خاصة تحديد ما

وهو األمر الذي قد يشجع  المعلومات المحاسبية في المعلومات المفصح عنها في تقرير االستدامة،
تم االعتماد على دراسة تجريبية  ،الهدف لهذاوتحقيقا  المستثمرين على االستثمار بتلك الشركات.

حيث تم االعتماد على التصميم  وطلبة الدراسات العليا، لمستثمرينتضم اتجريبية  حالة 103تضمنت 
وجود منافع للتوكيد على تقرير وقد أظهرت النتائج  الختبار فروض البحث. (4×  2)التجريبي 

كما أظهرت  بصورة ايجابية على قرار االستثمار في األوراق المالية.االستدامة تمثلت في انه يؤثر 
 الذيو  الشركات استدامة على التوكيد تقرير ه القائم بالتوكيد، حيث يؤثرالدراسة الدور الهام الذي يلعب

المالية مقارنة  األوراق في االستثمار قرار اكبر على ايجابية بصورة المؤهلون  المحاسبون  بإعداده يقوم
 إعداد عن المسئول المراجعة مكتب أن جودة يضاف إلى ذلكبالتقرير الذي يعده احد المكاتب الفنية. 

 المالية. األوراق في االستثمار قرار اكبر على ايجابية تؤثر بصورة الشركات استدامة توكيد على لتقريرا
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This study aims at identifying the benefits of the auditor's professional 

assurance on sustainability reports prepared by the company, particularly 

determining whether this assurance increases the confidence of users of 

accounting information in the information disclosed in the sustainability report, 

which may encourage investors to invest in such companies. To achieve this 

objective, an experimental study involving 103 experimental cases including 

investors and postgraduate students was adopted. The experimental design (2 × 

4) was used to test the study hypotheses. The results showed that there were 

benefits resulted from the sustainability report's assurance which they 

positively affected the decision to invest in securities. The study also showed 

the important role played by the assertor. The assurance report affects the 

sustainability of companies prepared by qualified accountants more positively 

on the decision to invest in securities compared to the report prepared by one of 

the technical offices. In addition to the quality of the office of audit responsible 

for the preparation of the report on the assurance on the sustainability of 

companies affects more positively on the decision to invest in securities. 

Keywords: Sustainable development, Corporate Sustainability; Sustainability 

Reports; Assurance of Sustainability Reports; Auditor Assurance of 

Sustainability Reports; Investment decisions 
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مقدمة -1  

تزايد  وفي ظلى والجزئي. على مستوي االقتصاد الكل السائدة والهامةالمفاهيم  تمثل االستدامة أحد
فقد أصبحت القوائم المالية التقليدية غير كافية لتوفير االهتمام باألبعاد االجتماعية والبيئية للشركات، 

هذا دفع وقد . البيئية واالجتماعية فيما يتعلق باآلثارصورة كاملة عن عمليات الشركة، وبصفة خاصة 
بصورة لخاصة باالستدامة سواء بصورة إجبارية أو الشركات إلى ضرورة اإلفصاح عن المعلومات ا

تقارير  بإعدادمن الشركات الدولية الكبيرة تقوم  %93إلى أن حوالي  اختيارية. وتشير الدراسات المسحية
 (.(Frostenson and Helin 2017االستدامة 

 حيث، راق الماليةفي األو  في اتخاذ قرار االستثمار هاما  وتلعب المعلومات الخاصة باالستدامة دورا 
، شراء المنتجاتالعوامل المؤثرة على قرار  اسات المسحية أن االستدامة تمثل أحدأظهرت نتائج الدر 

 بواسطة المقدمة والخدمات للمنتجات إضافيأن العمالء على استعداد لدفع مقابل  باإلضافة إلى
تلك المعلومات في تخفيض  تساعدو  .(James 2015)ولية البيئية واالجتماعية الشركات ذات المسئ

وتخفيض عدم التأكد فيما يتعلق باألداء البيئي  ،عدم تماثل المعلومات بين األطراف الداخلية والخارجية
 واالجتماعي للشركة في المستقبل.

أحد التحديات تقارير االستدامة ب مدى دقة واكتمال المعلومات المدرجةب المتعلقةوتمثل المخاوف 
أصحاب المصالح إلي المطالبة بضرورة التصديق على هذه هذا دفع وقد . لتقاريرالتي تواجه هذه ا

التقارير من قبل طرف خارجي؛ وهو ما يعرف بخدمة التوكيد على تقارير االستدامة. إذ يساعد التوكيد 
 Rossi)على تقارير االستدامة على توفير الثقة والمصداقية في المعلومات التي تتضمنها هذه التقارير 

and Tarquinio 2017). 

امة الثقة في المعلومات يضفي التوكيد المهني لمراقبي الحسابات على تقارير االستد أن توقعويُ 
توقع يُ تي لم تخضع للتوكيد المهني. كما ال األخرى ها بتلك التقارير مقارنة بتقارير االستدامة نالمفصح ع

المعلومات المفصح عنها بتقارير االستدامة مقارنة يضفي التوكيد المهني لمراقب الحسابات الثقة في  أن
جودة مكتب تلعب  أنتوقع أيضا يُ  ،وباإلضافة إلى ما سبق .األخرى بالتوكيد المهني للمكاتب االستشارية 

من الثقة في المعلومات المفصح عنها بما ينعكس على قرارات  مزيد إضفاءدورا هاما  في  المراجعة
 لية للشركات التي خضعت للتوكيد المهني في هذا المجال.الما األوراقاالستثمار في 

وقد توصلت الدراسات التي تناولت اآلثار المترتبة على التوكيد المهني لتقارير االستدامة إلى نتائج 
 (e.g., Hodge et al. 2009; Reimsbach et al. 2018)الدراسات فقد توصل بعض. متعارضة

 e.g., Kaspereit and Lopatta)وصل البعض األخربينما ت المهني،ود منافع ايجابية للتوكيد إلى وج

2016; Fuhrmann 2017)  إلى عدم وجود منافع محققة من وراء التوكيد المهني على تقارير
 االستدامة.
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توكيد المهني من يمكن تحقيقها من وراء ال وتتمثل مشكلة البحث في تحديد ما إذا كان هناك منافع
رتبة على التوكيد المهني لمراقب تالمنافع الم على التعرف إلي دراسة الحاليةالهدف تلذلك و عدمه. 

زيد هذا التوكيد يُ ما إذا كان تحديد عدها الشركة، وبصفة خاصة الحسابات على تقارير االستدامة التي تُ 
مر وهو األ ،من ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية في المعلومات المفصح عنها في تقرير االستدامة

 Cohen and Simnettتشير دراسة و  بتلك الشركات. قد يشجع المستثمرين على االستثمارالذي 

 حيث توجد ،مزيد من الدراسات فيما يتعلق بالتوكيد على تقارير االستدامةالإلى ضرورة إجراء  (2015)
تخاذ القرارات من قبل ثر التوكيد على تقارير االستدامة على االدراسات التطبيقية التي تتناول أندرة في 

 (.(Cheng et al. 2015 في األوراق المالية المستثمرين

 إلىاستنادا ، والتي تستند إلى التحليل واالستنتاج المنهجية التجريبية على البحثهذا يعتمد و
. من المشاركين فئات مختلفةمن خالل إجراء تجربة على  بالحصول عليهاالبيانات التي يقوم الباحث 

، مع تدعيم تلك الحاالت بمجموعة من مجموعة من الحاالت االفتراضيةالدراسة التجريبية على  وتقوم
 لها إحصائيا الختبار فروض البحث.األسئلة االستقصائية لتجميع البيانات الالزمة، والتي سيتم تحلي

ركات بخدمة التوكيد دوافع الدراسة في ندرة الدراسات التي تناولت اآلثار المترتبة على ارتباط الشتتمثل و 
الحالية سد الفجوة الموجودة في تحاول الدراسة  ،المهني لمراقب الحسابات على تقارير االستدامة. ومن ثم

 الدراسات المحاسبية الخاصة بأهمية التوكيد المهني على تقارير االستدامة والتصديق عليها.

 أصبحتبتقارير االستدامة والتي  األخيرةاالهتمام المتزايد في الفترة  من الدراسة ههذ وتنبع أهمية
 لمااالهتمام  هذاتجاوز  يضاف إلى ذلكالمصالح في الشركة.  ألصحاب المهمةمصادر المعلومات  حدأ

ها بتلك التقارير. ومن ثم تتمثل ند المهني على المعلومات المفصح عالتوكي إضفاء إلى اإلفصاحوراء 
خدمة التوكيد ن أالصدد، خاصة و مراقب الحسابات في هذا البحث الحالي في التعرف على دور  أهمية

في  وتساعد نتائج الدراسة الحاليةفي معظم الدول. للشركات غير ملزمة  المهني على تقارير االستدامة
حول مدي إمكانية إلزام الشركات بإسناد مهمة التوكيد المهني للجهات الحكومية رشادات اإل تقديم بعض

، باإلضافة إلي توفير إرشادات عملية للشركات حول مدي لي مراقب الحساباتلتقارير االستدامة إ
 الحاجة لالستعانة بخدمات التوكيد المهني على تقارير االستدامة.

 : المتبقي منها على النحو التاليتم تقسيم لهدف الدراسة؛ فقد وتحقيقا 

 ؛ البحثالدراسات السابقة واشتقاق فروض ( 2)

 بية؛ الدراسة التجري( 3)

 ( نتائج الدراسة التجريبية؛4)

 ( الخالصة والتوصيات.5)
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 البحثواشتقاق فروض الدراسات السابقة  -2

النتائج المترتبة ب والتي تهتمذات الصلة بموضوع الدراسة،  هذا الجزء تحليل الدراسات السابقة يتناول
، استدامة الشركات وأبعادمفهوم  على التعرف إلىالجزء ويهدف هذا على التوكيد على تقارير االستدامة. 

عة التوكيد علي تقارير التعرف على طبي باإلضافة إلى ،تقارير استدامة الشركات أهمية اإلفصاح عنو 
إلى التعرف على اآلثار المترتبة على التوكيد على تقارير أيضا يهدف هذا الجزء كما  االستدامة.

فروض  اشتقاقوذلك حتى يتسنى للباحث تلك اآلثار،  ىعلاالستدامة ومدي تأثير القائم بعملية التوكيد 
 :التالية للجوانبهذا الجزء  يتعرض وفاألهداف، س . وتحقيقا لهذهالبحث

 استدامة الشركات.مفهوم  2-1

 .اإلفصاح عن استدامة الشركاتعلى  اآلثار المترتبة 2-2

 .التوكيد على تقارير االستدامة 2-3

 ، واشتقاق فرض الدراسة األول.توكيد االستدامة تقريراآلثار المترتبة على  2-4

 ئم بإعداد تقرير توكيد االستدامة، واشتقاق فرضي الدراسة الثاني والثالث.القا 2-5

 استدامة الشركاتمفهوم  2-1

 World Commission for Environment andعرف اللجنة الدولية للبيئة والتنمية تُ 

Development (WCED) امة التنمية المستدSustainable development نها التنمية التي بأ
كما عرفها . متلبي احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاته

( االستدامة المالية واالقتصادية، وتتضمن النمو 1هي:  ،وفقا لثالثة أبعاد مترابطة البنك الدولي
( االستدامة البيئية، وتتضمن حماية الموارد 2فاءة استخدام الموارد؛ والمحافظة على رأس المال وك

( االستدامة االجتماعية، وتتضمن العدالة والترابط االجتماعي 3الطبيعية المتجددة وغير المتجددة؛ 
 .(Abdel Wahaab 2003) والهوية والثقافة والتنمية المؤسسية

خالل تطويره من  تموالذي  corporate sustainabilityمفهوم استدامة الشركات ل وبالنسبة
التركيز من المستوي الكلي إلى المستوي الجزئي، فقد تعددت  تحولمة، حيث مفهوم التنمية المستدا

إلى تعدد التعريفات التي وضعها  (Searcy and Buslovich 2014)التعريفات الخاصة به. إذ يشير 
فعلى سبيل للشركات تبني التعريف المناسب الحتياجاتها.  نه يمكناحثون لمفهوم استدامة الشركات، وأالب

قصد باستدامة الشركات تلبية الشركات نه يُ إلى أ Dyllick and Hockerts (2002)يشير  المثال،
العمالء، و الموظفين، و الحتياجات أصحاب المصالح المباشرين وغير المباشرين )مثل المساهمين، 

على تلبية احتياجاتهم في  بقدرة الشركات( وذلك دون المساس موالمجتمع، وغيرهمجموعات الضغط، و 
إلى أن هذا التعريف يؤكد على ضرورة قيام الشركات  Bradford et al. (2017)المستقبل. ويشير 
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بأخذ أصحاب المصالح في االعتبار بصورة شاملة ومنهجية وذلك عند قيامها باألنشطة التجارية 
لى تقييم اآلثار المترتبة على قراراتها في األجل الطويل. كما يعرف المختلفة، كما يشجع الشركات ع

Slawinski and Bansal (2011)  استدامة الشركات على أنها قدرة الشركة على االستجابة
 مساس باألداء المالي والبيئي واالجتماعيالمالية والبيئية واالجتماعية قصيرة األجل دون ال للمتطلبات

 الطويل.للشركة على المدى 

عد عد البيئي والبُ هما البُ عدين رئيسيين الستدامة الشركات، ويتضح من التعريفات السابقة وجود بُ 
إلى أن االستدامة البيئية تعني استهالك الموارد  Kleindorfer et al. (2005)االجتماعي. ويشير 

ك موارد بديلة يترتب عليها ، أو استهالل إعادة تكوين هذه الموارد طبيعي االطبيعية بمعدل يقل عن معد
 اقل، باإلضافة إلى عدم القيام بأي أنشطة يترتب عليها األضرار بالنظام البيئي. emissionsانبعاثات 

والحفاظ  خلق المهارات والقدرات لألجيال المستقبليةل الفعال التدعيم إلى بينما تشير االستدامة االجتماعية
التي تسمح بزيادة جودة و المعامالت عدالة لجوانب الصحية و ، باإلضافة إلى تشجيع وتدعيم اعليها

 .McKenzie 2004)) التعامالت داخل وخارج الشركة

فقد تزايد بالشركات، المصالح المختلفين  أصحابومع تزايد االهتمام بالتنمية المستدامة من قبل 
أن تؤثر  يمكنية الشركة. إذ ا أساسيا في إستراتيجاهتمام الشركات باالستدامة نظرا ألنها أصبحت عنصر  

كما قد تضطر الشركة إلى تغيير المنتجات أو العمليات أو التكنولوجيا  ،على الوضع التنافسي للشركة
إدراج األولويات المختلفة للتنمية المستدامة  لذلك يجب على الشركات العمل على ضرورة .المستخدمة

  .(Longoni and Cagliano 2015) التشغيلية للشركة)األبعاد البيئية واالجتماعية( في اإلستراتيجية 

للشركة  واألداء المالي للشركة من ناحيةاالجتماعي واألداء األداء البيئي وفيما يتعلق بالعالقة بين 
، من خالل فحص وتحليل النتائج Lu and Taylor (2016، فقد توصلت دراسة )من ناحية أخرى 

األداء المالي  ااالجتماعي من المحتمل أن يحسنواألداء البيئي  دراسة، إلى أن األداء 198المختلفة ل
عينة من البنوك على  إجراؤها تم ،حديثةأخرى في دراسة للشركة وبصفة خاصة في األجل الطويل. و 

إلي وجود عالقة ارتباط ايجابية بين األداء البيئي واالجتماعي وبين  Weber (2017) الصينية، توصل
 .كللبن األداء المالي

 اإلفصاح عن استدامة الشركات رتبة علىتاآلثار الم 2-2

الموارد  كل من الشركات علىألنشطة  تقارير االستدامة معلومات حول اآلثار المختلفةتوفر 
قيام الشركات بخلق والمجتمع. وتساعد هذه المعلومات أصحاب المصالح في تقييم مدي والبيئة الطبيعية 

القصير  في األجلين ن األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية(القيمة من منظور شامل )يتضم
وتتمثل اآلثار االيجابية المحتملة لتقارير االستدامة في تحسين سمعة الشركة، وتخفيض عدم الطويل. و 

تماثل المعلومات بين األطراف الداخلية والخارجية؛ وهو ما يترتب عليه زيادة معدالت االستثمار، 
 رأس المال، وزيادة قيمة الشركة. وتخفيض تكلفة
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بعض اآلثار السلبية المحتملة  لتقارير االستدامة، والتي تتمثل في  توجد، األخرعلى الجانب و 
في  تتمثلة موارد إضافيالشركة لإنفاق  إعداد تلك التقاريريتطلب تكلفة إعداد تقارير االستدامة، حيث 

وجود بعض يضاف إلى ذلك، . ي تتضمنها تقارير االستدامةالت ن لتوفير المعلوماتالوقت والجهد الالزمي
يمكن أن تستخدم دقة وشفافية واكتمال المعلومات الخاصة باالستدامة. وأخيرا، مدى المخاوف حول 

 James)لشركة ا باضرار  بواسطة المنافسين وهو ما قد يلحق أفي هذا الصدد المعلومات المفصح عنها 

لمعلومات الخاصة االهتمام بضرورة قيام الشركات باإلفصاح عن افإنه مع تزايد  ذلكلو . (2015
اهتم الفكر المحاسبي بالتعرف على اآلثار المختلفة المترتبة على توفير مثل هذه فقد باالستدامة؛ 
 المعلومات. 

فيما يتعلق بمنفعة المعلومات، تساعد تقارير االستدامة على تخفيض عدم تماثل المعلومات بين و 
الداخلية وأصحاب المصالح. كما يمكن أن تخفض من عدم التأكد فيما يتعلق باألداء البيئي األطراف 

توصلت دراسة  عينة من الشركات االسترالية، وباستخدام، وفي هذا الصددواالجتماعي في المستقبل. 
Bachoo et al. (2013)  مع  ،يةوجود عالقة عكسية بين جودة تقرير االستدامة وتكلفة أموال الملكإلى

توصلت دراسة  كما . عالقة ايجابية بين جودة تقرير االستدامة واألداء المستقبلي المتوقعوجود 
Kaspereit and Lopatta (2016)، إلى وجود عالقة  ،عينة من الشركات األوربية والتي استخدمت

 Kuzey and Uyar (2017)توصلت دراسة و  ايجابية بين تقارير االستدامة والقيمة السوقية للشركة.
ينة من الشركات التركية. أما دراسة لعوجود عالقة ايجابية بين تقارير االستدامة وقيمة الشركة وذلك إلى 

Garg (2015) إلي وجود عالقة سلبية بين  ،من خالل فحص عينة من الشركات الهندية ،فقد توصلت
ايجابية بين تقارير االستدامة وأداء  عالقة ، مع وجودتقارير االستدامة وأداء الشركات في األجل القصير

 الشركات في األجل الطويل.

في الشركات األمريكية بالتعرف على وجهات نظر المحاسبين  James (2015)دراسة  واهتمت
والسلبية المترتبة على قيام الشركة باإلفصاح عن االستدامة. وقد أظهرت  االيجابيةفيما يتعلق باآلثار 
ن المزايا األكثر أهمية لتقارير االستدامة تتمثل في اآلثار االيجابية تقاد المحاسبين بأاعنتائج هذه الدراسة 

بينما تتمثل اآلثار السلبية األكثر أهمية في على سمعة الشركة ومن ثم تحسين األرباح ووالء العمالء. 
 دقة واكتمال المعلومات.مدى تكاليف اإلفصاح في األجل القصير والمخاوف حول 

 توكيد على تقارير االستدامةال 2-3

تثار المخاوف حول مدى دقة وشفافية واكتمال معلومات االستدامة التي توفرها إدارة الشركات، وما 
التقارير تعتبر مثل هذه إذا كانت تقارير االستدامة تعكس بدقة اآلثار البيئية واالجتماعية للشركات. إذ 

، باإلضافة إلى تزايد احتمال قيام اإلدارة بإخفاء بعض عرضة للسلوك االنتهازي من قبل إدارة الشركة
وهو ما يترتب عليه زيادة مستوي عدم تماثل المعلومات بين األطراف الداخلية  ،المعلومات الهامة

 والخارجية.
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من قبل  الخاصة بهاقد تقوم الشركات بالتوكيد على تقارير االستدامة فوللتغلب على تلك المخاوف، 
من اجل تحسين الرقابة الداخلية والشفافية الخارجية. وال تقتصر المنافع المتوقعة  طرف خارجي وذلك

من خدمة التوكيد على أصحاب المصالح الخارجيين فقط، بل تمتد للشركة نفسها حيث يساعد التوكيد 
 Casey and Grenierوتحسين أنظمة وسياسات التقارير الداخلية  ،الشركات على إدارة المخاطر

2015)) . 

التي يقوم بها طرف خارجي و وتمثل خدمة التوكيد على تقارير االستدامة احدي الخدمات التصديقية 
يعرف مجلس معايير المراجعة والتوكيد و مكاتب المحاسبة والمراجعة أو المكاتب االستشارية.  سواء  

لخارجي إلى ا القائم بالفحصفيها  يصل( خدمة التوكيد بأنها تلك الخدمة التي IAASBالدولية )
 .Hodge et al. 2009)) في التقارير التي قام بفحصهادرجة ثقة المستخدمين من حسن استنتاج يُ 

 ل األمور االختيارية في العديد من دول العالميويعد ارتباط الشركات بمثل هذه الخدمات من قب
(Farooq and De Villiers 2017) طبيعة  علىة إلى التعرف المحاسبي الدراسات، وهو ما دفع
 لعينة منفمن خالل فحص تقارير توكيد االستدامة  مدى انتشار هذه الخدمة في دول العالم المختلفة.و 

إلى وجود العديد من  Rossi and Tarquinio (2017) توصلت دراسة ،الشركات االيطالية
 ،ايير المستخدمةلى المعوبصفة خاصة فيما يتعلق باإلشارة إ ،االختالفات في تقارير توكيد االستدامة

عالقة ايجابية بين محتوي التقرير  هناكذلك إلى والتوصيات الختامية. يضاف  والتعليق على التقرير
عالقة سلبية بين  توجدووجود لجنة المسئولية البيئية واالجتماعية ووجود خبراء بتلك اللجنة، بينما 

 ة الكبار.مكاتب المراجعة األربعالتوكيد بواسطة أحد و  ،محتوي التقرير
 

 اآلثار المترتبة على تقرير توكيد االستدامة 2-4

مع تزايد اتجاه الشركات نحو االرتباط بالتوكيد على تقارير االستدامة بصورة اختيارية، فقد هدفت 
الدراسات المختلفة إلى تحليل وتفسير األسباب التي تدفع الشركات نحو االرتباط بتلك الخدمة باإلضافة 

 ,.e.g)تشير الدراسات  ،ر المترتبة على توفير تقارير توكيد االستدامة. وفي هذا الصددإلى فحص اآلثا

Park and Brorson 2005; Hodge et al. 2009; Fonseca 2010; Pflugrath et al. 2011; 

Simnett et al. 2009; Rossi and Tarquinio 2017)  يزيد مناالستدامة توكيد تقرير إلى أن 
والحذف الجوهري للمعلومات ومن ثم زيادة جودة المعلومات. كما أن قيام  األخطاءف احتمال اكتشا

يضاف إلى  طرف ثالث مستقل بفحص تلك التقارير يزيد من مستوي مصداقية المعلومات المدرجة بها.
ذلك أن التوكيد على تقارير االستدامة قد يساعد على تخفيض كل من عدم تماثل المعلومات وتكاليف 

ويترتب على ما سبق زيادة ثقة وإمكانية اعتماد المستخدمين على تقارير االستدامة في اتخاذ  الة.الوك
 القرارات.
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اآلثار المترتبة على التوكيد على تقارير االستدامة إلي نتائج ب اهتمتوقد توصلت الدراسات التي 
ارير االستدامة يزيد من إلي أن التوكيد على تق Hodge et al. (2009فقد توصلت دراسة ). متعارضة

إلى وجود عالقة  Reimsbach et al. (2018)كما توصلت دراسة إمكانية االعتماد على تلك التقارير.
ايجابية بين التوكيد على تقارير االستدامة وتقييم المستثمرين ألداء االستدامة؛ بما يؤدي إلى زيادة الوزن 

 وأظهرت نتائج .في األوراق المالية قرارات االستثماراتخاذ الواردة بهذه التقارير عند معلومات لالنسبي ل
أن التوكيد على تقارير االستدامة يخفض عدم  Cuadrado-Ballesteros et al. (2017)دراسة 

تشتت  مدىض يالمحللين الماليين وتخف بواسطةاألرباح بتنبؤات التماثل المعلومات من خالل زيادة دقة 
إلى فقد توصلت  Martínez-Ferrero and García-Sanchez (2017)أما دراسة ت. تلك التنبؤا

 . عالقة سلبية بين التوكيد على تقارير االستدامة وتكلفة رأس المال وجود

إلى أن العالقة االيجابية  Cheng et al. (2015)دراسة ، فقد توصلت السابقة وفي مقابل نتائج الدراسات
عن أخرى، مثل اإلفصاح لمستثمرين في االستثمار تتأثر بمتغيرات بة ابين التوكيد على تقارير االستدامة ورغ

إلى أن  Fuhrmann et al. (2017)دراسة  وتوصلتالتزام اإلدارة باالستدامة. مدى الذي يشير إلى و االستدامة 
البد نه ، وأعمليات التوكيد ذات المستوي المتوسط من التوكيد تكون غير كافية لتخفيض عدم تماثل المعلومات

 Gürtürkخلصت دراسة  . كماجل تخفيض عدم تماثل المعلوماتوفير مستوي مرتفع من التوكيد من أمن ت

and Hahn (2016)  التي و تقلل من المصداقية والشفافية قد إلى أن الممارسات الحالية للتوكيد على االستدامة
 تحققها تقارير توكيد االستدامة.أن يمكن 

توقع أن يؤثر تقرير توكيد استدامة الشركات بصورة ايجابية على قرار االستثمار في فمن الموفي ضوء ما سبق، 
 كما يلي: مكن اشتقاق الفرض األول للدراسة في صورته البديلةي وبالتالي،األوراق المالية. 

H1 :بصورة ايجابية على قرار االستثمار في األوراق الماليةالشركات استدامة على توكيد التقرير  يؤثر. 
 

 توكيد االستدامةبإعداد تقرير القائم  2-5

إلى أن اختيار المحاسبين المهنيين للقيام بالتوكيد على تقارير  Rossi and Tarquinio (2017)يشير 
الربط بين مراجعة القوائم المالية والتوكيد على في  وتتمثل أهم هذه المنافعاالستدامة يحقق العديد من المنافع. 

في ة، واالستفادة من المهارات الخاصة لمراقبي الحسابات، والمخاوف من قبل أصحاب المصالح تقارير االستدام
التي يجب أن يلتزم بها و ي وجود قواعد للسلوك المهنيام غير المحاسبين بهذه المهمة، باإلضافة إلى ق حالة

 ال توجد بالنسبة للمكاتب االستشارية.  والتين المحاسبون المهنيو 

إلي أن غير المحاسبين  Gürtürk and Hahn (2016توصلت دراسة ) ، فقددوفي هذا الصد
للتماثل في ن ع عمليات التوكيد من قبل المحاسبيمن األساليب، بينما تخض أكبر اعدديستخدمون 

-Cuadradoدراسة كما توصلت  بين المحاسبين. والثقافة المشتركة المهنيةنتيجة  المحاكاة

Ballesteros et al. (2017)  التوكيد على تقارير االستدامة  تأثيرإلي الدور االيجابي للمحاسبين في
 ،ن التي يعدها المحللون الماليو رباح على تخفيض عدم تماثل المعلومات من خالل زيادة دقة تنبؤات األ
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-Martínez-Ferrero and García  دراسةتوصلت قد و . تشتت تلك التنبؤات درجةض اخفوان

Sanchez (2017) ى أن انخفاض تكلفة رأس المال نتيجة التوكيد على تقارير االستدامة يكون أعل إلى
لم تتوصل  ،وفي المقابلاالستشارية. ن بالتوكيد مقارنة بالمكاتب يبصورة معنوية عند قيام المحاسبو 

تقرير توكيد استدامة الشركات  القائم بإعدادإلي وجود اثر الختالف  Hodge et al. (2009) دراسة 
 المحاسبين أو االستشاريين المتخصصين.  من كان  اء  سو 

ن مة الشركات المعد بواسطة المحاسبييؤثر تقرير توكيد استداأن  فإنه يتوقعوفي ضوء ما سبق، 
كن اشتقاق الفرض الثاني يم وبالتالي،المؤهلين بصورة ايجابية على قرار االستثمار في األوراق المالية. 

 كما يلي: للدراسة في صورته البديلة

H2 بصورة  ن المحاسبون المؤهلو الذي قام بإعدادهاستدامة الشركات على توكيد التقرير : يؤثر
 ايجابية على قرار االستثمار في األوراق المالية.

ذات الجودة كبيرة الحجم و  المحاسبة والمراجعةمن المحتمل أن تلعب مكاتب فأخرى، ومن ناحية 
قرير توكيد االستدامة دورا هاما في زيادة مستوي شفافية تقارير االستدامة تإعداد المسئولة عن و المرتفعة 

هذه المكاتب بتوافر الموارد المالية والبشرية الالزمة لتوفير خدمات مثل والثقة في تلك التقارير. إذ تتمتع 
لخدمات فإنها تكون أكثر قدرة على تطبيق معايير المراجعة وا وبالتالي. على مستوي عالي من الجودة

باإلضافة إلى أنها تكون أكثر قدرة على إمكانية االستعانة بخبراء خارجيين التصديقية بصورة سليمة. 
إلي  Perego (2009)قد توصلت دراسة و متخصصين في النواحي البيئية واالجتماعية إذا لزم األمر. 

فيما يتعلق تقارير االستدامة على جودة مرتفعة لخدمة التوكيد  تحققأن مكاتب المحاسبة األربعة الكبار 
 بشكل التقرير واإلجراءات المستخدمة خالل عمليات الفحص.

أن تؤثر جودة مكتب المراجعة المسئول عن إعداد تقرير توكيد فمن المتوقع وفي ضوء ما سبق، 
رض كن اشتقاق الفيماستدامة الشركات بصورة ايجابية على قرار االستثمار في األوراق المالية. ومن ثم 

 كما يلي: ةفي صورته البديلالثالث للدراسة 

H3 بصورة الشركات توكيد استدامة على تقرير الإعداد : تؤثر جودة مكتب المراجعة المسئول عن
 ايجابية على قرار االستثمار في األوراق المالية.

 

 الدراسة التجريبية -3

 Cheng et al. 2015)الصلة حتى يتم اختبار فروض البحث، واتفاقا مع الدراسات السابقة ذات

and Hodge et al. 2009)  فقد تم االعتماد على المنهجية التجريبيةExperimental 

Methodology والتي تستند إلى التحليل واالستنتاج على أساس البيانات التي يقوم الباحث بجمعها ،
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حدى منهجيات البحث من خالل إجراء تجربة على مجموعة من المشاركين. وتعتبر هذه المنهجية إ
 .(Coyne et al. 2010)المستخدمة في الدراسات الخاصة بالمحاسبة المالية والمراجعة 

وبناء  على ذلك، يهدف هذا الجزء إلى التعرف على أهداف الدراسة التجريبية، وتحديد مجتمع وعينة 
دراسة التجريبية، وتوصيف وقياس متغيرات الدراسة، والتصميم التجريبي الدراسة، وأدوات وإجراءات ال

 المستخدم.

 أهداف الدراسة التجريبية  3-1

، الدراسةيتمثل هدف الدراسة التجريبية في تحقيق هدف البحث، وذلك من خالل اختبار فروض 
 األوراق في االستثمار ارقر  على الشركات استدامة على التوكيد التعرف على أثر تقرير تهدف إلىوالتي 

احد كان  إذاتقرير التوكيد على تقرير االستدامة وما  بإعدادفحص اثر القائم  إليالمالية، باإلضافة 
 .المكاتب االستشارية أو مكاتب المحاسبة

 مجتمع وعينة الدراسة 3-2

 e.g., Cheng et al. 2015 and)المراجعة اتفاقا مع الدراسات التجريبية السابقة في مجال 

Hodge et al. 2009)  طلبة الدراسات المستثمرين الفعليين باإلضافة إلى فقد تمثل مجتمع الدراسة في
. وقد تم توجيه للمستثمرين في األوراق الماليةهاتان الفئتان أفضل تمثيل  عدوتُ  العليا بقسم المحاسبة.

ينة عشوائية من ذلك المجتمع الدعوة من خالل البريد االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي لع
 150 ، حيث تم توجيه2018عام  مارسمن شهر  العاشرالموافق  السبتالتجربة يوم  للمشاركة في

( عدد الدعوات، وعدد ونسبة الحضور، والتي تمثل عدد الحاالت 1ويوضح الجدول رقم ) دعوة.
 التجريبية لعينة الدراسة والتي ستخضع للتحليل اإلحصائي.

 ( عينة الدراسة1)جدول رقم 

 المستثمرين 
طلبة الدراسات 

 العليا
 إجمالي

 150 75 75 عدد الدعوات
 103 47 56 عدد الحضور

 %69 %63 %75 نسبة االستجابة
وارتفاع عدد الحاالت التجريبية والتي بلغت  ،نسبة االستجابةويتضح من الجدول السابق ارتفاع 

المتابعة  وجيه وتأكيد العديد من الدعوات، باإلضافة إلىويرجع ذلك إلى قيام الباحث بت .حالة 103
 إضافةالذين تمت دعوتهم للتنويه بأهمية البحث الحالي وما يحمله من  األفرادوإجراء حوارات قصيرة مع 
التعرف على مدي جديتهم ومالءمتهم لالشتراك في التجربة. وقد حرص  إليعلمية وعملية، باإلضافة 
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؛ حيث تضمن ةفي الدراسة التجريبي المشاركينى الخلفية العلمية والعملية لألفراد الباحث على التعرف عل
 القسم األول من هذه الدراسة معلومات تتعلق بالمؤهالت الدراسية، وعدد سنوات الخبرة.

 

 راءات الدراسة التجريبيةأدوات وإج 3-3

 دتزاية العاملة في قطاع الطاقة، والتي تالشركات الكبير إلحدى حالة افتراضية تعتمد الدراسة التجريبية على 
باإلضافة إلى أنها مسجلة بالبورصة المصرية منذ فترة طويلة، وال تعاني من  األرباح الخاصة بها بمعدل معتدل،

بمجموعة من األسئلة  الحالةتدعيم تلك تم  وقدمشاكل انخفاض في سعر سهمها عن الفترة الماضية. 
يتم تحليلها إحصائيا الختبار فروض البحث، واإلجابة على الالزمة، والتي  لتجميع البياناتاالستقصائية 

شرحا  مختصرا  لبعض وقد تضمنت الدراسة التجريبية مقدمة تناولت  على نحو سليم.المطروحة التساؤالت 
والتي قد تبدو غامضة لبعض المشاركين غير المتخصصين في مجال المحاسبة  المصطلحات الفنية والمفاهيم،

 على النحو التالي )انظر الملحق(: أقسامأربعة  ، يليهااإلدارية
 

 القسم األول 3-3-1

بعض المعلومات العامة عن المشاركين. ولذلك فقد تضمن أسئلة  تجميعوقد استهدف هذا القسم 
 تتعلق بالمؤهالت الدراسية، والدرجات العلمية التي حصلوا عليها، وعدد سنوات الخبرة.

 

 لثانيالقسم ا 3-3-2

فروض الدراسة، حيث تضمن تقرير االستدامة والذي اشتمل على وقد استهدف هذا القسم اختبار 
يق هدف هذا وحتى يتم تحق ثالثة أجزاء رئيسية وهي: األداء االجتماعي، واألداء البيئي، وأداء الحوكمة.

 حاالت افتراضية، كما يلي: 4فقد تضمن هذا القسم  ،القسم

 ثل الحالة الرقابية حيث تقوم الشركة بإعداد تقرير االستدامة فقط.تمو الحالة األولي: 

اختبار الفرض األول للدراسة حيث تقوم الشركة بنشر تقرير التوكيد على هدف إلى تو الحالة الثانية: 
 المكاتب الفنية. ستدامة والمعد من قبل أحداال

على تقوم الشركة بنشر تقرير التوكيد  اختبار الفرض الثاني للدراسة حيثهدف إلى تو الحالة الثالثة: 
 مكاتب المحاسبة. االستدامة والمعد من قبل أحد

اختبار الفرض الثالث للدراسة حيث تقوم الشركة بنشر تقرير التوكيد على إلى  هدفتوالحالة الرابعة: 
 ار.مكاتب المحاسبة المنتمية إلى مكاتب المحاسبة األربعة الكبأحد االستدامة والمعد من قبل 

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 3-4
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. أن المتغير المستقل يتمثل في التوكيد المهني على االستدامةبالرجوع إلى فروض البحث، يتضح 
وقد سعي الباحث إلي مراعاة الدقة، قدر . قرار االستثمار في األوراق الماليةأما المتغير التابع فيتمثل في 

 :اإلمكان، عند صياغة األسئلة؛ بحيث

  تقتصر على المعلومات الخاصة بموضوع البحث فقط.و تكون واضحة ومحددة؛ 

 د يتتضمن أسئلة مزدوجة الهدف؛ بحيث تقيس مدي صدق المشاركين في الرد من جهة، وتحد
 بشأن العالقات محل الدراسة من جهة أخرى. أرائهم

 حليل الردود األوزان تضمن إطار تحيث ؛ ية ُتعطي درجات متفاوتة للموافقةتحتاج إلجابة ترتيب
(1 ،2 ،3 ،4 ،5). 

كما راعي الباحث عند صياغة األسئلة االستقصائية توافر خصائص التساؤالت الجيدة، قدر 
 :(Field 2013)اإلمكان. وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي 

  التمييزDiscrimination، ختلفة لألفراد االختالفات الحقيقية ويعني أن تعكس الدرجات الم
 ال يكون هناك اختالفات بين األفراد ذوي الدرجات المتماثلة. بينهم، بحيث

  الصدقValidity،  ،أي أن تقدم اإلجابات ويعني أن تقيس األسئلة الموضوع المراد قياسه
كما يشير . األسئلةتلك التي يتم الحصول عليها من األسئلة المعلومات التي وضعت من اجلها 

قياس خصائص الموضوع المراد قياسه وارتباط األسئلة بهذا الموضوع. الصدق أيضا إلى 
 التي تغطي الموضوع محل القياس. ويتحقق ذلك من خالل اختيار كافة البنود

 ،القدرة على التوصل إلى نفس النتائج في ظل نفس الشروط، بمعني انه إذا تم  ويعني الثبات
جريبية على عينة أخري من نفس الحجم ومن نفس المجتمع فان النتائج ستكون إعادة الدراسة الت

 متقاربة مع النتائج التي تم الحصول عليها من العينة األولي.
 

 التصميم التجريبي المستخدم: 3-5

مع  الختبار فروض البحث،الالزمة تشمل الدراسة التجريبية عددا من المعالجات االفتراضية 
وطلبة الدراسات العليا. وبالتالي يتخذ التصميم  المستثمرينار فئتي العينة والتي تضم األخذ في االعتب

(، كما يتضح من الجدول رقم 4×  2شكل التصميم التجريبي ) التجريبي المالئم الختبار فروض البحث
(2.) 

 ( التصميم التجريبي المستخدم2جدول رقم )

 الفئات المشاركة
 العلياطلبة الدراسات  المستثمرين

            الحاالت التجريبية
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 (2) (1) تقرير االستدامة 

 أحد التوكيد المهني على تقرير االستدامة من قبل
 المكاتب الفنية

(3) (4) 

أحد التوكيد المهني على تقرير االستدامة من قبل 
 مكاتب المحاسبة

(5) (6) 

أحد التوكيد المهني على تقرير االستدامة من قبل 
ب المحاسبة المنتمية لمكاتب المحاسبة األربعة مكات

 الكبار 

(7) (8) 

 

والذي يجمع بين التصميم بين  mixed designالحظ أن الباحث اعتمد على التصميم المختلط ويُ 
؛ ومن ثم فهو يجمع within subjects والتصميم داخل المشاركين between subjects المشاركين

هما أفراد السابق وجود مجموعتين مستقلتين:  . ويتضح من الجدول(1)يمينبين مزايا كل من هذين التصم
وأفراد العينة من طلبة الدراسات العليا؛ وبالتالي فقد تم استخدام التصميم بين  المستثمرينالعينة من 

 Repeatedالمشاركين. أما فيما يتعلق بالحاالت التجريبية فقد فضل الباحث استخدام المقياس المتكرر 

Measure،  بالتحكم في التباين الذاتي  لتميزهومن ثم فقد تم استخدام التصميم داخل المشاركين؛
Intraindividual variability  االختالفات الفردية( ومن ثم تحسين الداللة اإلحصائية للنتائج. وال(

 ر المنطقييتسق مع التفكي باإلضافة إلى انهتعتمد صالحيته الداخلية على التوزيع العشوائي، 
(Charness et al. 2012) عالوة على ذلك، فإن المشكلة الرئيسية المتعلقة بهذا التصميم والمتمثلة .

 في التأثير على أفراد العينة لتفضيل بديل معين غير موجودة.

تجريبية، والتي يمكن  معالجات 8ويتضح من الجدول السابق وجود مجموعتين مستقلتين 
 توضيحها على النحو التالي:

 :تقرير االستدامة  لها وُيعطي، المستثمرينوتنتمي لفئة  المجموعة األولي: المعالجة األولي
درجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة به، وتحديد مدى ، ثم يطلب منها تحديد فقط

 الرغبة في االستثمار.

  لها تقرير االستدامة وُيعطي وتنتمي لفئة المستثمرين،  :الثالثةعالجة الم -المجموعة األولي
المكاتب الفنية، ثم يطلب منها  أحدباإلضافة إلى تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل 

                                                           
يتم تعريض كل مشارك في التجربة لمعالجة واحدة فقط بينما في التصميم داخل  المشاركينالتصميم بين ظل في  (1)

أكثر من معالجة. ويتوقف استخدام أي من هذين المدخلين  إلىيتم تعريض كل شخص من المشاركين بالتجربة  المشاركين
 (Charness et al. 2012)على طبيعة المشكلة محل الدراسة والظروف المحيطة بالدراسة التجريبية 
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تحديد درجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وتحديد مدى الرغبة في 
 االستثمار.

 لها تقرير االستدامة وُيعطي وتنتمي لفئة المستثمرين،  :الخامسةالمعالجة  -موعة األولي المج
مكاتب المحاسبة، ثم يطلب منها أحد باإلضافة إلى تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل 

ي تحديد درجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وتحديد مدى الرغبة ف
 االستثمار.

  وتنتمي لفئة المستثمرين، وُيعطي لها تقرير االستدامة  المعالجة السابعة: -المجموعة األولي
باإلضافة إلى تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل أحد مكاتب المحاسبة المنتمية إلى 

تماد على احد مكاتب المحاسبة األربعة الكبار، ثم يطلب منها تحديد درجة الثقة واالع
 المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وتحديد مدى الرغبة في االستثمار.

  وتنتمي لفئة طلبة الدراسات العليا، ويقدم لها تقرير  المعالجة الثانية: -المجموعة الثانية
االستدامة فقط، ثم يطلب منها تحديد درجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة به، وتحديد 

 الرغبة في االستثمار.مدى 

  لها تقرير وُيعطي وتنتمي لفئة طلبة الدراسات العليا،  :الرابعةالمعالجة  -المجموعة الثانية
المكاتب الفنية، ثم أحد االستدامة باإلضافة إلى تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل 

تقرير االستدامة، وتحديد مدى يطلب منها تحديد درجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة ب
 الرغبة في االستثمار.

  لها تقرير وُيعطي وتنتمي لفئة طلبة الدراسات العليا،  :السادسةالمعالجة  -المجموعة الثانية
مكاتب المحاسبة، ثم أحد االستدامة باإلضافة إلى تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل 

تماد على المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وتحديد مدى يطلب منها تحديد درجة الثقة واالع
 الرغبة في االستثمار.

  وتنتمي لفئة طلبة الدراسات العليا، وُيعطي لها تقرير  المعالجة الثامنة: -المجموعة الثانية
االستدامة باإلضافة إلى تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل أحد مكاتب المحاسبة 

إلى احد مكاتب المحاسبة األربعة الكبار، ثم يطلب منها تحديد درجة الثقة واالعتماد  المنتمية
 على المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وتحديد مدى الرغبة في االستثمار.

 

 الخامسة الختبار الفرض األول، والمعالجتين والرابعة الثالثةوسوف يتم استخدام المعالجتين 
 الختبار الفرض الثالث. السابعة والثامنة الختبار الفرض الثاني، والمعالجتين والسادسة

 نتائج الدراسة التجريبية  -4

اعتمد الباحث على عدد من االختبارات واألساليب اإلحصائية المختلفة لتحليل البيانات التي تم 
البحث. وقد قام الباحث  قبول أو عدم قبول فروض تحديد مدىتجميعها من الدراسة التجريبية؛ بهدف 
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والبرنامج اإلحصائي  IBM SPSS 23بإجراء االختبارات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 
Minitab 16 وقد استخدم الباحث االختبارات اإلحصائية التي تتفق مع طبيعة بيانات الدراسة .

رض العدم في االختبارات ولكي يتم اتخاذ القرار برفض أو عدم رفض ف التجريبية وفروض البحث.
مع مستوى المعنوية  Sig. levelأو  P-Valueاإلحصائية المختلفة؛ اعتمد الباحث على مقارنة قيمة 

قبول فرض  فإنه ال يتم. فإذا كانت قيمتها تساوي أو أقل من مستوى المعنوية المقبول (0.05)المقبول 
رفض  ال يتمفإنه مستوي المعنوية المقبول  العدم ومن ثم قبول الفرض البديل، أم إذا كانت أكبر من

 .(Field 2013)فرض العدم ومن ثم رفض الفرض البديل 

 
 Test of Normalityتحديد نوع توزيع المجتمع  4-1

واختبار  Kolmogorov–Smirnov testسيمنروف  –الباحث اختبار كلوموجروف  استخدم
تحديد و لتحديد نوع توزيع المجتمع الذي أخذت منه عينة الدراسة،  Shapiro-Wilk testويلك  –شابيرو

نوع االختبارات اإلحصائية التي يجب استخدامها في اختبار فروض البحث، أي تحديد ما إذا كان سيتم 
االختبارات المعلمية أو االختبارات الالمعلمية. وتتمثل الفروض اإلحصائية الخاصة بهذين  استخدام

 االختبارين فيما يلي:

0Hالمجتمع الذي سحبت منه العينة يتبع التوزيع الطبيعي : 

1Hالمجتمع الذي سحبت منه العينة ال يتبع التوزيع الطبيعي : 

 
 P-Valueويلك أن قيمة –سيمنروف وشابيرو –جروف وقد أظهرت النتائج الخاصة باختباري كلومو 

( مما يعني 0.05، أي اقل من مستوى المعنوية المقبول )لجميع المتغيرات محل الدراسة 0.00تساوي 
المجتمع الذي سحبت منه العينة ال يتبع التوزيع القائل بان  عدم قبول فرض العدم وقبول الفرض البديل

العتماد على االختبارات الالمعلمية الختبار فروض البحث. ومن الجدير الطبيعي. وبناء  على ذلك، تم ا
بالذكر أن االختبارات الالمعلمية تتميز بأنها تصلح للعينات الكبيرة والصغيرة معا، وال تشترط افتراضات 

 أو معلومات معينة حول توزيع المجتمع، كما أنها تناسب البيانات االسمية والترتيبية. 

 واالختبارات اإلحصائية الخاصة بالصدق والثبات واالستقالل األساليب 4-2

 internalللتحقق من االتساق الداخلي  Cronbach's Alphaاستخدم الباحث تحليل ألفا كرونباخ 

consistencyكلما زادت قيمته كلما زادت درجة و . 1. وتتراوح قيمة معامل الفا كرونباخ بين صفر و
أو أعلى مستوي مقبوال  في معظم حاالت البحوث  0.7 المعامل يعتبرالثبات واالتساق الداخلي، و 

 .0.6 االجتماعية، ويفضل أال تقل قيمته عن
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؛ أن حالة، والذي تم إجراؤه بصورة منفصلة لكل تائج الخاصة بتحليل ألفا كرونباخوقد أظهرت الن
من الصدق والثبات.  امرتفعوهو ما يمثل مستوي  ،0.937، و0.917، و0.891، و0.752بلغت  قيمته

كما أن األرقام الخاصة باألسئلة تشير إلى عدم زيادة القيمة اإلجمالية عند حذف سؤال معين أو زيادتها 
 بمقدار بسيط، بما يدل على اتسام األسئلة بالثبات واالتساق الداخلي.

ناول هذا لتحديد مدي معنوية األسئلة، حيث يت 2Square Test-Chiكما استخدم الباحث اختبار كا
والتي تتمثل  relatedness or independenceاالختبار مدي استقالل أو عدم ارتباط قيم المتغيرات

. فإذا كانت اإلجابات مستقلة )غير متساوية( فان ذلك الدراسة التجريبيةفي اإلجابات الترتيبية ألسئلة 
نويا ال يمكن االستغناء عنه. يعني أن السؤال مؤثر على العنصر الذي يقيسه ومن ثم يعتبر سؤاال مع

أما إذا كانت اإلجابات غير مستقلة )متساوية( فان هذا يعني عدم وجود فروق معنوية بين أراء أفراد 
 العينة على السؤال. وتتمثل الفروض اإلحصائية الخاصة بهذا االختبار فيما يلي:

0H)ال توجد اختالفات بين فئات اإلجابة )متساوية : 

1Hفات بين فئات اإلجابة )غير متساوية(: توجد اختال 

كانت أقل من مستوى المعنوية  Value-Pقيمة  أن 2وقد أظهرت النتائج الخاصة باختبار كا
؛ مما يعني عدم قبول فرض العدم وقبول الدراسة التجريبية( لجميع األسئلة الواردة في 0.05المقبول )

ون كل سؤال مؤثرا  على العنصر الذي يقيسه اإلجابات. ومن ثم يك القائل باستقالل الفرض البديل
 ال يمكن االستغناء عنه. هاماويعتبر سؤاال 

 نتائج اختبار فروض البحث: 4-3

 Wilcoxonفقد استخدم الباحث اختبار ويلكوكسن لعينة واحدة فيما يتعلق باختبار فروض الدراسة،

Signed Rank Test. تمثلت الفروض اإلحصائية  فقد ؛ونظرا الستخدام مقياس ليكرت خماسي األوزان
 :(One-Tail Test)الخاصة بهذا االختبار فيما يلي 

H0:θ1≥ 3               (3 ≤ الوسيط) 

H1:θ1< 3               (3 > الوسيط) 

والتي تتضمن تقرير االستدامة فقط بدون التوكيد المهني عليه، وكما  بالحالة الرقابيةفيما يتعلق 
 تقرير االستدامة التي يتضمنها( فقد أظهرت النتائج انخفاض أهمية المؤشرات 3) يتضح من الجدول رقم

وجود توكيد من طرف خارجي على المعلومات الواردة الحاجة إلى (، مع 1في اتخاذ قرار االستثمار )س
مة درجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة في تقرير االستدا(، وانخفاض 2في تقرير االستدامة )س

 (.4االستثمار )سومن ثم عدم وجود رغبة في  ؛(3)س
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 ( نتائج الحالة الرقابية 3الجدول رقم )

 4س 3س 2س 1س بيان
Mean 3.1 3.59 2.72 2.86 

Median 3 4 3 3 
P-Value 0.356 0.000 0.997 0.836 

 

لتوكيد المهني المعد والتي تتضمن تقرير االستدامة باإلضافة إلى تقرير ا بالحالة الثانيةوفيما يتعلق 
( فقد أظهرت النتائج 4من قبل احدي المكاتب الفنية )الفرض األول(، وكما يتضح من الجدول رقم )

التوكيد ن (، وأ1في اتخاذ قرار االستثمار )ستقرير االستدامة التي يتضمنها ارتفاع أهمية المؤشرات 
درجة الثقة واالعتماد على ع ارتفا(، مع 2قد أضاف معلومات هامة )س الفنيبواسطة المكتب 

(. ومن ثم تشير 4االستثمار )س(؛ ومن ثم وجود رغبة في 3ستدامة )سالمعلومات الواردة في تقرير اال
 .قبول الفرض األول للدراسةتلك النتائج إلى 

 ( نتائج الحالة الثانية 4الجدول رقم )

 4س 3س 2س 1س بيان
Mean 3.37 3.32 3.41 3.2 

Median 3 3 3 3 
P-Value 0.003 0.003 0.000 0.021 

 

التوكيد المهني المعد والتي تتضمن تقرير االستدامة باإلضافة إلى تقرير  بالحالة الثالثةوفيما يتعلق 
( فقد أظهرت النتائج 5مكاتب المحاسبة )الفرض الثاني(، وكما يتضح من الجدول رقم ) من قبل أحد

التوكيد ن (، وأ1في اتخاذ قرار االستثمار )سير االستدامة تقر التي يتضمنها ارتفاع أهمية المؤشرات 
درجة الثقة واالعتماد على ارتفاع (، مع 2المحاسبة قد أضاف معلومات هامة )سمكتب بواسطة 

(. ومن ثم تشير 4االستثمار )سمن ثم وجود رغبة في (؛ و 3المعلومات الواردة في تقرير االستدامة )س
 .الثاني للدراسةقبول الفرض تلك النتائج إلى 

 ( نتائج الحالة الثالثة 5الجدول رقم )

 4س 3س 2س 1س بيان
Mean 3.75 3.67 3.71 3.64 

Median 4 4 4 4 
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P-Value 0.000 0.000 0.000 0.000 
التوكيد المهني المعد والتي تتضمن تقرير االستدامة باإلضافة إلى تقرير  بالحالة الرابعةوفيما يتعلق 
مكاتب المحاسبة األربعة الكبار )الفرض الثالث(، وكما  تب المحاسبة المنتمية ألحدمن قبل أحد مكا

تقرير االستدامة  التي يتضمنها( فقد أظهرت النتائج ارتفاع أهمية المؤشرات 6يتضح من الجدول رقم )
المحاسبة قد أضاف معلومات هامة  مكتبالتوكيد بواسطة ن (، وأ1في اتخاذ قرار االستثمار )س

(؛ ومن ثم 3ستدامة )سدرجة الثقة واالعتماد على المعلومات الواردة في تقرير االارتفاع (، مع 2)س
 .قبول الفرض الثالث للدراسة(. ومن ثم تشير تلك النتائج إلى 4االستثمار )سوجود رغبة في 

 ( نتائج الحالة الرابعة 6الجدول رقم )

 4س 3س 2س 1س بيان
Mean 3.88 3.92 3.97 3.88 

Median 4 4 4 4 
P-Value 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

استخدم الباحث ، فروق معنوية بين فئتي المشاركين في الدراسةوللتعرف على ما إذا كان هناك 
وهو أحد االختبارات الالمعلمية التي  Mann–Whitney Test اختبار مان ويتني للفرق بين عينتين

نوية بين مجموعتين مستقلتين )غير مرتبطتين( من تستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك فروق مع
 Two-Tail)المجموعات التجريبية. وتتمثل الفروض اإلحصائية الخاصة بهذا االختبار فيما يلي 

Test): 

H0:θ1 = θ2        )ال توجد فروق بين توزيع القيم في المجموعتين) 

H1:θ1≠θ2              (توجد فروق بين توزيع القيم في المجموعتين) 

 
لألسئلة كحزمة واحدة بلغت  P-Valueقيمة  أن(، 7وقد أظهرت النتائج، المعروضة بالجدول رقم )

من مستوى  أقلأي  ،على التوالي األربعةللحاالت التجريبية  0.000، و0.000، و0.001، و0.065
في جميع  ي الدراسةبين فئت فروق بوجود القائل الفرض البديل ( مما يعني قبول 0.05المعنوية المقبول )

اختالفات في ويمكن تفسير هذه االختالفات بوجود . الحالة الرقابية فقط الحاالت التجريبية فيما عدا
 المؤهالت الدراسية وعدد سنوات الخبرة بين الفئتين.

 الفروق بين فئتي المشاركين في الدراسة -( 7جدول رقم )

 الرابعةالحالة  الحالة الثالثة الحالة الثانية الحالة األولي 
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 42.72 41.13 43.32 47.09 متوسط رتب المستثمرين
متوسط رتب طلبة 

 63.05 64.96 62.34 57.85 الدراسات العليا

P-Value 0.065 0.001 0.000 0.000 
استخدم الباحث ، األربعةفروق معنوية بين الحاالت التجريبية وللتعرف على ما إذا كان هناك 

وهو أحد االختبارات الالمعلمية التي تستخدم  Friedman ق بين أكثر من عينتيناختبار فريدمان للفر 
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق معنوية بين أكثر من مجموعتين غير مستقلتين )مرتبطتين( من 

 Two-Tail)المجموعات التجريبية. وتتمثل الفروض اإلحصائية الخاصة بهذا االختبار فيما يلي 

Test): 

H0:θ1 = θ2 = θ3      )ال توجد فروق بين توزيع القيم في المجموعات) 

H1:θ1≠θ2≠θ3     (توجد فروق بين توزيع القيم في المجموعات) 

، أي 0.00لألسئلة كحزمة واحدة بلغت  P-Valueقيمة  أن( 8وقد أظهرت النتائج بالجدول رقم )
العدم وقبول الفرض البديل القائل ( مما يعني عدم قبول فرض 0.05أقل من مستوى المعنوية المقبول )

فروق معنوية على مستوي األسئلة  وجود إليباإلضافة ،  األربعوجود فروق بين الحاالت التجريبية ب
 الفردية.

 التجريبية  األربع  الفروق بين الحاالت -( 8جدول رقم )

 1.93 األوليمتوسط رتب الحالة 
 2.17 متوسط رتب الحالة الثانية

 2.80 لحالة الثالثةمتوسط رتب ا
 3.11 متوسط رتب الحالة الرابعة

P-Value 0.00 
 
 

استخدام اختبار ويلكوكسن للفرق  األمرتطلب  الفروق بين الحاالت التجريبية، وللتعرف على مصدر
والذي يمثل أحد االختبارات  ،Paired-Sample Wilcoxon Signed Rank Test بين عينتين

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق معنوية بين مجموعتين غير مستقلتين الالمعلمية التي تستخدم 
)مرتبطتين( من المجموعات التجريبية. وتتمثل الفروض اإلحصائية الخاصة بهذا االختبار فيما يلي 

(Two-Tail Test): 

H0:θ1 = θ2              (وسيط المجموعة األولي = وسيط المجموعة الثانية) 

H1:θ1≠θ2              (وسيط المجموعة األولي≠ وسيط المجموعة الثانية) 
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وجود فروق  ترجع إلى(، أن أسباب االختالف 9وقد أظهرت النتائج، المعروضة بالجدول رقم )
تلك النتائج قبول فروض الدراسة الثالثة، كما تشير إلى إدراك  وتدعم. األربعمعنوية بين جميع الحاالت 

 ئم بعملية التوكيد المهني.القادور فئتي الدراسة ألهمية 

 الفروق بين الحاالت التجريبية -( 9جدول رقم )

 
ن االحالت

األولي 
 والثانية

ن االحالت
األولي 
 والثالثة

ن االحالت
األولي  
 والرابعة

ن االحالت
الثانية 
 والثالثة

ن االحالت
الثانية 
 والرابعة

ن االحالت
الثالثة 
 والرابعة

 15.69 22.21 17.67 18.70 23.68 21.09 متوسط الرتب السالبة
 22.29 33.22 30.57 46.07 41.85 37.23 متوسط الرتب الموجبة

P-Value 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومجاالت البحث المقترحة الخالصة والتوصيات -5

لومات يضفي التوكيد المهني لمراقبي الحسابات على تقارير االستدامة الثقة في المع أن ُيتوقع
توقع يُ التي لم تخضع للتوكيد المهني. كما  األخرى ها بتلك التقارير مقارنة بتقارير االستدامة نالمفصح ع

يضفي التوكيد المهني لمراقب الحسابات الثقة في المعلومات المفصح عنها بتقارير االستدامة مقارنة  أن
جودة تلعب  أيضا أن ُيتوقع ما سبق،وباإلضافة إلى  .األخرى لمكاتب االستشارية ا بواسطةبالتوكيد 

مزيد من الثقة في المعلومات المفصح عنها بما ينعكس على  إضفاءدورا هاما  في  مكتب المراجعة
 المالية للشركات التي خضعت للتوكيد المهني في هذا المجال. األوراققرارات االستثمار في 
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رتبة على التوكيد المهني لمراقب الحسابات المنافع المت التعرف على إلي دراسة الحاليةال وقد هدفت
زيد من ثقة على تقارير االستدامة التي ُتعدها الشركة، وبصفة خاصة تحديد ما إذا كان هذا التوكيد يُ 

وهو األمر الذي قد  مستخدمي المعلومات المحاسبية في المعلومات المفصح عنها في تقرير االستدامة،
  تلك الشركات.يشجع المستثمرين على االستثمار ب

بصورة ايجابية على  تأثيرهوجود منافع للتوكيد على تقرير االستدامة تمثلت في وقد أظهرت النتائج 
كما أظهرت الدراسة الدور الهام الذي يلعبه القائم بالتوكيد، حيث  قرار االستثمار في األوراق المالية.

اكبر  ايجابية بصورة المؤهلون  المحاسبون  دهبإعدا يقوم الذي الشركات استدامة على التوكيد تقرير يؤثر
. باإلضافة االستشاريةالمالية مقارنة بالتقرير الذي يعده احد المكاتب  األوراق في االستثمار قرار على

 تؤثر بصورة الشركات استدامة توكيد على التقرير إعداد عن المسئول المراجعة مكتب إلى أن جودة
 المالية. األوراق في راالستثما قرار اكبر على ايجابية

الشركات بإسناد مهمة التوكيد المهني لتقارير بان تقوم  توصي الدراسة ،وفي ضوء النتائج السابقة
إطار  تطويرفي هذا الصدد وتتمثل أهم مجاالت البحث المقترحة . المؤهلين الحسابات يمراقبلاالستدامة 

باإلضافة إلى  .تقرير االستدامة التوكيد على إلى طلب خدمةشامل لماهية العوامل التي تدفع الشركات 
 .قرارات منح االئتماناألثر على االستدامة مثل تقارير فحص المنافع األخرى المترتبة على التوكيد على 
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 السيد األستاذ/ .........................

 
 تحية طيبة وبعد،،،

أثر التوكيد المهني لمراقب الحسابات على تقارير استدامة الشركات بحث بعنوان "تقوم الباحثة بإعداد 
 "المالية: دراسة تجريبية في البيئة المصرية األوراققرارات االستثمار في  على

المرفقةةة  التسةةاؤالتترجةةو مةةنكم التكةةرم بةةالرد علةةى ل والباحثةةة إذ تشةةكر لكةةم مقةةدما حسةةن تعةةاونكم معهةةا،
بةان  ونحةيطكم علمةاالبحةث. هةذا لتحقيق الهةدف مةن  ارئيسي اردودكم مطلبالتجريبية حيث تعتبر بالحاالت 

ميةةع البيانةةات واآلراء التةةي سةةيتم الحصةةول عليهةةا سةةوف تحظةةي بالسةةرية التامةةة، ولةةن تسةةتخدم إال لغةةرض ج
 البحث.

وأخيةةرا تتقةةدم الباحثةةة بجزيةةل الشةةكر لسةةيادتكم لحسةةن تعةةاونكم وتجةةاوبكم معهةةا فةةي العمةةل علةةى خدمةةة 
 .وإنجاح هذا البحث العلمي وإعطائه جزء ا من وقتكم الثمين

 
 ،،، والتقدير قبول فائق االحترامبسيادتكم وتفضلوا 

 

 الباحثة

 د/ سحر عبد السميع محمود

 المحاسبة والمراجعةمدرس 
 جامعة اإلسكندرية –كلية التجارة 
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 مقدمة
 تقارير االستدامة

وتتمثل في التقارير العامة التي تقوم الشركات بإعدادها إلمداد أصحاب المصالح الداخليين 
 .لشركة وأنشطتها ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئيةوالخارجيين بنبذة عن وضع ا

 

 التوكيد على تقرير االستدامة

مكاتب المحاسبة والمراجعة والمكاتب الفنية يمثل احدي خدمات التصديق االختيارية، التي تقوم بها 
ارير االستدامة التي والتي تلجأ إليها إلضفاء الثقة والمصداقية على تقواالستشارية بالنسبة للشركات، 

 .تصدرها
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 القسم األول
 البيانات الشخصية

 
 )اختياري(......................................                  سم/األ -1

 

 ......................................الوظيفة الحالية: -2
 

 المؤهالت الدراسية: -3

  تجارةبكالوريوس 
  دبلومات دراسات عليا

  ماجستير

  دكتوراه 
 

 الشهادات المهنية: -4

CPA  
CMA  

CIMA  

CFA  

CFM  

  : .........................ى أخر 
 

 
 عدد سنوات الخبرة: -5

  سنوات 5قل من أ
  سنوات 10 إلىسنوات  5من 

  سنوات 10أكثر من 
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 القسم الثاني )الدراسة التجريبية(

 الشركة )س( خلفية عامة عن

تعتبر الشركة )س( إحدى الشركات الكبيرة العاملة في قطاع الطاقة، والتي تزداد األرباح الخاصة 
بها بمعدل معتدل. ويواجه قطاع الطاقة مخاطر متوسطة والتي ينتج معظمها عن الظروف االقتصادية 

ي الشركة من مشاكل انخفاض العامة. والشركة )س( مسجلة بالبورصة المصرية منذ فترة طويلة، وال تعان
 في سعر سهمها عن الفترة الماضية.

 والذي تضمن: 2016قامت الشركة )س( بنشر تقريرها المالي الخاص بعام  31/3/2017وفي 

 .القوائم المالية األساسية 
 )تقرير مراقب الحسابات )برأي نظيف 
  .تقرير االستدامة 

 
 شركة في حدود متوسطات الصناعة.هذا وقد كانت النسب المالية الرئيسية لهذه ال
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 الحالة األولي: تقرير االستدامة بدون توكيد

طبقت الشركة الدليل اإلرشادي إلفصاح الشركات المقيدة عن االستدامة والصادر من قبل إدارة 
البورصة المصرية. وقد تضمن تقرير االستدامة ثالثة أجزاء رئيسية هي: األداء االجتماعي، واألداء 

 ي، وأداء الحوكمة. وفيما يلي ملخص ألهم المؤشرات التي تضمنها ذلك التقرير:البيئ

 2016 2015 
 مؤشرات األداء االجتماعي 

 من اإليرادات  %1 من اإليرادات  %2 المساهمة في الجمعيات الخيرية
 من اإليرادات  %3 من اإليرادات  %5 اإلنفاق على الصحة والسالمة في أماكن العمل

 من الموردين %50 من الموردين %75 لمسئولية االجتماعية للموردين فحص ا
 مؤشرات األداء البيئي

 %10انخفاض  %15انخفاض  مقدار انبعاث غازات االحتباس الحراري 
 %10زيادة  %18زيادة  اإلنفاق على المعدات الصديقة للبيئة

 %16زيادة  %24زيادة  اإلنفاق على تدوير المخلفات 
 أداء الحوكمةمؤشرات 

 %30زيادة  %40زيادة  المساواة في األجر بين الرجل والمرأة 
 %25 %35 التنوع بين الجنسين )نسبة المرأة في مجلس اإلدارة( 

 

في ضوء البيانات السابقة، برجاء تحديد مدي موافقتك على التساؤالت التالية: )الوزن النسبي 
 (:5إلى  1لموافقتك يتراوح من 

 5 4 3 2 1 القرار
ما مدي أهمية المؤشرات التي تضمنها تقرير  -1

      االستدامة في اتخاذ قرارك باالستثمار في تلك الشركة؟

هل تحتاج إلى وجود توكيد من طرف خارجي على  -2
 المعلومات الواردة في تقرير االستدامة؟

     

ما هي درجة ثقتك واعتمادك على المعلومات الواردة  -3
 الستدامة؟في تقرير ا

     

      ما مدي رغبتك في االستثمار في هذه الشركة؟ -4
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 الحالة الثانية: تقرير االستدامة مع التوكيد عليه من قبل أحد المكاتب الفنية االستشارية:

طبقت الشركة الدليل اإلرشادي إلفصاح الشركات المقيدة عن االستدامة والصادر من قبل إدارة البورصة 
د تضمن تقرير االستدامة ثالثة أجزاء رئيسية هي: األداء االجتماعي، واألداء البيئي، وأداء المصرية. وق

 الحوكمة. وفيما يلي ملخص ألهم المؤشرات التي تضمنها ذلك التقرير:

 2016 2015 
 مؤشرات األداء االجتماعي 

 من اإليرادات  %1 من اإليرادات  %2 المساهمة في الجمعيات الخيرية
 من اإليرادات  %3 من اإليرادات  %5 اق على الصحة والسالمة في أماكن العملاإلنف

 من الموردين %50 من الموردين %75 فحص المسئولية االجتماعية للموردين 
 مؤشرات األداء البيئي

 %10انخفاض  %15انخفاض  مقدار انبعاث غازات االحتباس الحراري 
 %10زيادة  %18زيادة  اإلنفاق على المعدات الصديقة للبيئة

 %16زيادة  %24زيادة  اإلنفاق على تدوير المخلفات 
 مؤشرات أداء الحوكمة

 %30زيادة  %40زيادة  المساواة في األجر بين الرجل والمرأة 
 %25 %35 التنوع بين الجنسين )نسبة المرأة في مجلس اإلدارة( 

المعد من قبل المكتب االستشاري )ص( والمتخصص وفيما يلي تقرير التوكيد االيجابي على االستدامة و 
 في تقديم االستشارات الهندسية والفنية:

 تقرير التوكيد على االستدامة

.  ويتمثل الهدف من 31/12/2016قمنا بفحص تقرير االستدامة المعد من قبل الشركة )س( عن السنة المنتهية في 
االستدامة يقدم صورة سليمة عن األداء البيئي واالجتماعي للشركة  أعمال الفحص في توفير توكيد حول ما إذا كان تقرير

 )س(. 

ولتحقيق ذلك قمنا بعملية فحص محدود للبيانات الواردة بذلك التقرير، حيث تم إجراء مناقشات مع المسئولين عن إعداد 
عروضة مع المستندات والوثائق ذلك التقرير، وفحص األدلة الداعمة للبيانات الكمية المعروضة، ومقارنة المعلومات الم

 الداعمة، واختبار مدى دقة العمليات الحسابية.

واستنادا إلى اإلجراءات التي تم القيام بها، نري أن المعلومات الواردة بتقرير االستدامة تعبر عن األداء البيئي واالجتماعي 
 للشركة عن الفترة محل التوكيد.

 31/3/2017اإلسكندرية في 

 ستشارات الهندسية والفنيةمكتب )ص( لال
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في ضوء البيانات السابقة، برجاء تحديد مدي موافقتك على التساؤالت التالية: )الوزن النسبي 
 (:5إلى  1لموافقتك يتراوح من 

 5 4 3 2 1 القرار
ما مدي أهمية المؤشرات التي تضمنها تقرير  -1

 االستدامة في اتخاذ قرارك؟
     

طة المكتب االستشاري هل أضاف التوكيد بواس -2
      معلومات هامة؟

ما هي درجة ثقتك واعتمادك على المعلومات الواردة  -3
 في تقرير االستدامة؟

     

      ما مدي رغبتك في االستثمار في هذه الشركة؟ -4

 

 الحالة الثالثة: تقرير االستدامة مع التوكيد عليه من قبل أحد مكاتب المحاسبة:

دليل اإلرشادي إلفصاح الشركات المقيدة عن االستدامة والصادر من قبل إدارة طبقت الشركة ال
البورصة المصرية. وقد تضمن تقرير االستدامة ثالثة أجزاء رئيسية هي: األداء االجتماعي، واألداء 

 البيئي، وأداء الحوكمة. وفيما يلي ملخص ألهم المؤشرات التي تضمنها ذلك التقرير:

 2016 2015 
 ت األداء االجتماعي مؤشرا

 من اإليرادات  %1 من اإليرادات  %2 المساهمة في الجمعيات الخيرية
 من اإليرادات  %3 من اإليرادات  %5 اإلنفاق على الصحة والسالمة في أماكن العمل

 من الموردين %50 من الموردين %75 فحص المسئولية االجتماعية للموردين 
 مؤشرات األداء البيئي

 %10انخفاض  %15انخفاض  ر انبعاث غازات االحتباس الحراري مقدا
 %10زيادة  %18زيادة  اإلنفاق على المعدات الصديقة للبيئة

 %16زيادة  %24زيادة  اإلنفاق على تدوير المخلفات 
 مؤشرات أداء الحوكمة

 %30زيادة  %40زيادة  المساواة في األجر بين الرجل والمرأة 
 %25 %35 ن )نسبة المرأة في مجلس اإلدارة( التنوع بين الجنسي
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( وهو أحد مكاتب المحاسبة Xوفيما يلي تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل المكتب )
 والمراجعة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية:

 

 تقرير التوكيد على االستدامة

. وتقع 31/12/2016عن السنة المنتهية في  قمنا بفحص تقرير االستدامة المعد من قبل الشركة )س(
مسئولية البيانات الواردة في ذلك التقرير على إدارة الشركة، بينما تنحصر مسئوليتنا في توفير مستوي 

 معقول من التوكيد على ذلك التقرير استنادا إلي أعمال الفحص التي قمنا بها.

 الهدف والنطاق

توكيد حول ما إذا كان تقرير االستدامة يقدم صورة سليمة يتمثل الهدف من أعمال الفحص في توفير 
عن األداء البيئي واالجتماعي للشركة )س(. ولتحقيق ذلك قمنا بعملية فحص محدود للبيانات الواردة 

 بذلك التقرير.

 اإلجراءات المنفذة

لتوكيد، حيث والخاص بخدمات ا ISAE3000قمنا بتنفيذ مهام التوكيد الواردة بمعيار المراجعة الدولي 
تم االستناد إلى تقييم األهمية النسبية والمخاطر. وقد تمثلت المهام في فحص مدي معقولية إجراءات 
جمع المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وإجراء مناقشات مع المسئولين عن إعداد ذلك التقرير، 

ت المعروضة مع المستندات وفحص األدلة الداعمة للبيانات الكمية المعروضة، ومقارنة المعلوما
 والوثائق الداعمة، واختبار مدى دقة العمليات الحسابية.

 االستنتاج  

بناء على اإلجراءات التي تم أداؤها، نري )بمستوي معقول من التأكيد( أن المعلومات الواردة بتقرير 
 عن الفترة محل الفحص.االستدامة تعبر في كافة جوانبها الهامة، عن األداء البيئي واالجتماعي للشركة 

 31/3/2017اإلسكندرية في 

 ( للمحاسبة والمراجعةXمكتب )

 

 

في ضوء البيانات السابقة، برجاء تحديد مدي موافقتك على التساؤالت التالية: )الوزن النسبي 
 (:5إلى  1لموافقتك يتراوح من 
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 5 4 3 2 1 القرار
ما مدي أهمية المؤشرات التي تضمنها تقرير  -1

      دامة في اتخاذ قرارك؟االست

هل أضاف التوكيد بواسطة مكتب المراجعة  -2
 معلومات هامة؟

     

ما هي درجة ثقتك واعتمادك على المعلومات الواردة  -3
 في تقرير االستدامة؟

     

      ما مدي رغبتك في االستثمار في هذه الشركة؟ -4

 

 عليه من قبل أحد مكاتب المحاسبة األربعة الكبار: الحالة الرابعة: تقرير االستدامة مع التوكيد

طبقت الشركة الدليل اإلرشادي إلفصاح الشركات المقيدة عن االستدامة والصادر من قبل إدارة 
البورصة المصرية. وقد تضمن تقرير االستدامة ثالثة أجزاء رئيسية هي: األداء االجتماعي، واألداء 

 ملخص ألهم المؤشرات التي تضمنها ذلك التقرير: البيئي، وأداء الحوكمة. وفيما يلي

 2016 2015 
 مؤشرات األداء االجتماعي 

 من اإليرادات  %1 من اإليرادات  %2 المساهمة في الجمعيات الخيرية
 من اإليرادات  %3 من اإليرادات  %5 اإلنفاق على الصحة والسالمة في أماكن العمل

 من الموردين %50 من الموردين %75 ن فحص المسئولية االجتماعية للموردي
 مؤشرات األداء البيئي

 %10انخفاض  %15انخفاض  مقدار انبعاث غازات االحتباس الحراري 
 %10زيادة  %18زيادة  اإلنفاق على المعدات الصديقة للبيئة

 %16زيادة  %24زيادة  اإلنفاق على تدوير المخلفات 
 مؤشرات أداء الحوكمة

 %30زيادة  %40زيادة  األجر بين الرجل والمرأة المساواة في 
 %25 %35 التنوع بين الجنسين )نسبة المرأة في مجلس اإلدارة( 

 

( وهو احد مكاتب المحاسبة EYوفيما يلي تقرير التوكيد على االستدامة المعد من قبل المكتب )
 والمراجعة األربعة الكبار والمسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية:
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 تقرير التوكيد على االستدامة
. وتقع 31/12/2016قمنا بفحص تقرير االستدامة المعد من قبل الشركة )س( عن السنة المنتهية في 

مسئولية البيانات الواردة في ذلك التقرير على إدارة الشركة، بينما تنحصر مسئوليتنا في توفير مستوي 
 ي أعمال الفحص التي قمنا بها.معقول من التوكيد على ذلك التقرير استنادا إل

 الهدف والنطاق

يتمثل الهدف من أعمال الفحص في توفير توكيد حول ما إذا كان تقرير االستدامة يقدم صورة سليمة 
عن األداء البيئي واالجتماعي للشركة )س(. ولتحقيق ذلك قمنا بعملية فحص محدود للبيانات الواردة 

 بذلك التقرير.

 اإلجراءات المنفذة

والخاص بخدمات  ISAE3000منا بتنفيذ مهام الفحص المحدود الواردة بمعيار المراجعة الدولي ق
التوكيد، حيث تم االستناد إلى تقييم األهمية النسبية والمخاطر. وقد تمثلت المهام في فحص مدي 

عن إعداد  معقولية إجراءات جمع المعلومات الواردة بتقرير االستدامة، وإجراء مناقشات مع المسئولين
ذلك التقرير، وفحص األدلة الداعمة للبيانات الكمية المعروضة، ومقارنة المعلومات المعروضة مع 

 المستندات والوثائق الداعمة، واختبار مدى دقة العمليات الحسابية.

 االستنتاج

ة بتقرير بناء على اإلجراءات التي تم أداؤها، نري )بمستوي معقول من التأكيد( أن المعلومات الوارد
 االستدامة تعبر في كافة جوانبها الهامة، عن األداء البيئي واالجتماعي للشركة عن الفترة محل الفحص.

 31/3/2017اإلسكندرية في 

 ( للمحاسبة والمراجعةEYمكتب )

 

 

 

في ضوء البيانات السابقة، برجاء تحديد مدي موافقتك على التساؤالت التالية: )الوزن النسبي 
 (:5إلى  1تراوح من لموافقتك ي
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 5 4 3 2 1 القرار
ما مدي أهمية المؤشرات التي تضمنها تقرير  -1

      االستدامة في اتخاذ قرارك؟

هل أضاف التوكيد بواسطة مكتب المراجعة )احد  -2
 مكاتب المراجعة األربعة الكبار( معلومات هامة؟

     

ة ما هي درجة ثقتك واعتمادك على المعلومات الوارد -3
 في تقرير االستدامة؟

     

      ما مدي رغبتك في االستثمار في هذه الشركة؟ -4

 


