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 وغيىر الماليىة التقىارير على  تشمل والتي المتكاملة األعمال تقارير بين العالقة وتحليل دراسة:  الهدف
 الشىراا  بوضى  للتنبى  المىاليين المحللىين توقعىا  دقىة تحسىين بهىدف الشىراا  قيمىة وتعظىي  المالية

 . المناسب بالتصنيف
 وهىى  فئىىا  ثالثىىة إلىى  موجهىى  إستقصىىا  قائمىىة تصىىمي  علىى  الباحىى  إعتمىىد: والمنهجيىىة التصىىمي 

 ، محىىاور ثالثىىة علىى  اإلستقصىىا  قائمىىة واشىىتمل ( األكىىاديميين ، المىىاليين المحللىىين ، المحاسىىبين)
 ، عبىىىارا 10 الموجهىى  العبىىىارا  وعىىدد المتكاملىىة األعمىىىال تقىىارير إلىى  الحاجىىىة مىىد  األول المحىىور
 10 علىى  ويشىىمل الشىىراا  قيمىىة تعظىىي  علىى  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تىىيثير مىىد  الثىىا ي والمحىىور
 المىاليين المحللىين تنبى ا  دقة عل  وإ عكاساتها المتكاملة األعمال تقارير الثال  المحور أما ، عبارا 
 األعمىال تقىارير) المسىتقل المتغيىر أثىر لمعرفة فروض ثالثة إلختبار وذلك.  عبارا  10 عبارات  وعدد

 اسىتددا  وتى  ،(المىاليين المحللىين تنبى ا  دقة/ الشراة قيمة تعظي ) التابعة المتغيرا  عل ( المتكاملة
 .النتائج وتحليل الدراسة عينة إلعتدالية المناسبة المعلمية اإلحصائية األساليب
 إحصىائية داللى  ذا  معنىو   تىيثير هنىا  أن اإلختباريىة الدراسىة  تىائج مىن إتضى  :والتوصيا  النتائج

 ، الشىراا  قيمىة وتعظىي  تكىوين راىائ  أهى  تعىد أ هىا حيى  المتكاملىة األعمىال تقىارير مدخل تبني عند
 المحللىىين تنبىى ا  دقىىة تحسىىين علىى  يعمىىل المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير مىىدخل تبنىىي أن إلىى  باإلضىىافة
 يوصىي وعليى  ، الدراسىة متغيرا  بين موجبة إرتباط عالقة هنا  أن إل  أيضا   النتائج وتشير الماليين،
 .المالية للتقارير داعما   تعد أل ها المتكاملة األعمال تقارير بإعداد الشراا  إل ا  بضرورة الباح 

 تبنىي خىالل مىن الماليىة التقىارير ودعى  وتحسىين تطىوير البح  هذا يحاول: العلمية واإلضافة األصالة
 .   الماليين المحللين وتنب ا  القيمة تعظي  عل  أثرها وبيان ، المتكاملة األعمال تقارير تطبيق

 . الماليين المحللين تنب ا  دقة ، الشراا  قيمة تعظي  ، المتكاملة األعمال تقارير: البح  مصطلحا 
 

 

 

 

 

 

 المحور الأول : الإطار العام للبحث

 : مقدمة 1/1
 لىد  ابيىرة أهميىة تمثىل وهىي معينىة محاسىبية فترة خالل تت  التي للعمليا  ملدص المالية التقارير ٌتعد

 هىىذ  أن الىىبع  يىىر   ولكىىن ، الرشىىيدة اإلقتصىىادية القىىرارا  إتدىىاذ فىىي المحىىور   لىىدورها مسىىتددميها
 األعمىىال تقىىارير ظهىىور إلى  أد  ممىىا ى التقىىارير هىذ  ومحتىىو   شىىكل يشىىمل تطىوير إلىى  بحاجىىة التقىارير

 .واحدة تقارير متن في المالية وغير المالية التقارير بين تدمج التي المتكاملة
 ;Pistoni,2018 ; IIRC , 2011;Eccles)et al.,2014 ;الدراسىا  مىن العديىد تسىا ل  وقىد

KMPG, 2011; Busco, et al., 2014; Martinez, 2016) المىالي التقريىر اىان إذا عمىا 
 وأجمىى    المصىىال  أصىىحا  بىىين العدالىىة يحقىىق اىىان إذا ومىىا الشىىراة  أدا  عىىن حقيقيىىة صىىورة يقىىد 
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 بمفردهىا الماليىة فالتقىارير.  التقليدية المالية المعلوما  خالل من يظهر ال الشراة أدا  أن علي ه ال 
 أوجىى  بهىىا أن إال فيهىىا المطلوبىىة للدصىىائص اسىىتيفائها مىىن وبىىالرغ  الشىىراة ألدا  امقيىىا  تصىىل  ال

 الجوا ىىب بىين السىىببية العالقىا  توضى  وال,  للشىىراة الكلىي لىىادا  اافيىة رؤيىة تىىوفر ال فهىي,  قصىور
 . األدا  لهذا المدتلفة

 

 الشىراا  لتقىارير تطىورا   أحىدث  المتكاملة األعمال تقارير أن(Stadenet al., 2013)دراسة وأظهر 
 معلومىىا  لتىىوفير التطىىورا  مىىن مجموعىىة علىى  اعتمىىد  والتىىي ، الماضىىية الثالثىىة العقىىود مىىد  علىى 

 غيىر المعلومىا  مىن واسىعة مجموعىة تىوفير على  السىابقة المبىادرا  راى   حيى  ، المصال  ألصحا 
 Corporate Socialللشىىراا  االجتماعيىىة والمسىئولية ،TBL الثالثىىي الىىدفا  خى  مثىىل ، الماليىة

Responsibility (CSR) والبيئىىة االجتماعيىىة ،المحاسىىبةSocial and Environmental 
Accounting (SEA)، االسىتدامة وتقىارير Sustainable Reports (SR)، هىذ  إعىداد تى  وقىد 

 ت ايىىد  ا ىى  إال.1980 عىىا  منىىذ الىىدول مىىن العديىىد فىىي الشىىراا  مىىن مت ايىىد عىىدد قبىىل مىىن التقىىارير
 فىي والمتمثىل منهىا الهىدف تحقيىق فىي فشىل  إ هىا حيى  الحاليىة، الماليىة غيىر التقارير إل  اال تقادا 

 والشىفافية، والدقىة االكتمال إل  تفتقر إ ها اما الجودة، من عالية مستويا  ذا   افعة معلوما  توفير
 لتحسىىين مىىدخل إلىى  الحاجىىة ظهىىر  وقىىد الحاليىىة، الماليىىة التقىىارير عىىن مسىىتقلة او هىىا إلىى  باإلضىىافة
 التدىىاذ الالزمىىة الماليىىة غيىىر والمعلومىىا  الماليىىة المعلومىىا  بىىين التكامىىل وتحقيىىق الحاليىىة التقىىارير
 .المتكاملة األعمال تقارير ظهور إل  أد  مما المداطر، وإدارة القرارا 
 إختياريىة، عمليىة المتكاملىة األعمىال تقارير وعرض إعداد أن(Isabel et al., 2013) دراسة وذار 
 ووفقىىا   الماليىىة، بىىالقوائ  المدرجىىة للمعلومىىا  إضىىافية معلومىىا  ليشىىمل المتكامىىل التقريىىر يمتىىد حيىى 

 علىي وذلىك المصىال  ذا  األطىراف لجميى  الثىروة تكىوين الشراا  علي يجب المصال  أصحا  لنظرية
 وقىد. المىال رأ  مقىدمي أو فقى  للمسىاهمين القيمىة تعظي  علي القائ  التقليد  المالي النموذج عكس

 بي هىىا الثقافىىة تعريىىف تىى  حيىى  المتكاملىىة، األعمىىال وتقىىارير الثقافيىىة األبعىىاد بىىين العالقىىة تحليىىل تىى 
 وهىذ  أخىر   مجموعىة عىن بشىرية مجموعىة أعضىا  وتميى  الىذهن فىي تنطبى  التىي الجماعيىة الصفا 
 : هي األبعاد

 الجماعية المشاراة عكس علي – الفردية . 
 السلطة مسافة . 
 التيكد عد  عن البعد . 
  األجل قصيرة التوجها  مقابل األجل طويلة التوجها . 
 

 : البح  ومشكلة السابقة الدراسا 1/2
 : السابقة الدراسا  1/2/1
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 المتكاملىىة للتقىىارير الىىدولي المجلىىس مىىن الصىىادر اإلطىىار (Jenna et al., 2016) دراسىىة  اقشىى 
(IIRC) International Integrated Reporting Committee  تطىىورا   يعىىد أ ىى  تىىر   حيىى 

 صىورة تقىدي  خىالل مىن وذلىك ، الشىراا  قيمىة تعظىي  على  وقدرتى  ، التقىارير إعىداد سىيا  فىي جديىدا  
 19 مىىن  صىىو  إلىى  واسىىتنادا ، واحىىد إطىىار فىىي الماليىىة وغيىىر الماليىىة المعلومىىا  تىىدمج شىىموال أكثىىر

 األعمىىال تقىىارير إعىىداد  ىىاق  ، الموضىىو  هىىذا حىىول عالميىىة  ىىدوة فىىي مىىنظ  غيىىر فريىىق مىى  مقابلىىة
 إعىداد فىي المتكاملىة رحلتهىا بىد  عنىد الشراة تواجهها التي التحديا  من العديد عن فضال ، المتكاملة
 التفكيىر إلى  الحاجىة حىول المقىابال  معهى  أجريى  الىذين مىن والنصىائ  الدبىرا   لدىص كما .التقارير
 توصىل  وقىد ، المتكاملىة األعمىال تقىارير لمجلىس الىدولي لإلطىار فعاليىة األكثىر واالسىتددا  ، المتكامل
 المتكاملىة األعمىال تقىارير إعىداد هىو الجىودة عاليىة بيا ا  عل  للحصول طريقة أفضل أن إل  الدراسة

 .(IIRC) منظور من
 

 تعظىي  على  وأثىر  المتكاملىة األعمىال تقىارير إعىداد إطىار (Villiers et al., 2016) دراسىة وتناولى 
 المحاسىبة  حىو المتكاملىة األعمىال تقىارير أهميىة االعتبىار فىي أخىذ  وقىد للشراا ، المستقبلية القيمة

 المجىىىال فىىىي األبحىىىا  بعىىى  حىىىول رؤيىىىة وقىىىدم  والمىىىديرين، والمنظمىىىين والمسىىىتثمرين والمحاسىىىبين
 تصىمي  ومشىكال  القيىا  بمشىكال  وإهتمى  ، المتكاملىة األعمىال تقارير إل  أشار  والتي المحاسبي

 لوضى  المىداخل وتحديىد المتكاملىة األعمىال بتقىارير المهتمىة الدراسىا  اعتبارهىا فىي تيخىذ التي البحو 
 األعمىىىال تقىىىارير قىىىدرة علىىى  التعىىىرف إلىىى  الدراسىىىة هىىىذ  وهىىىدف  ، المسىىىتقبلية للبحىىىو  أعمىىىال جىىىدول

 االيجابيىىة االقتصىىادية النتىىائج معرفىىة إلىى  باإلضىىافة ، المسىىتددمين باحتياجىىا  الوفىىا   حىىو المتكاملىىة
 . المتكاملة األعمال تقارير  تبني عل  المترتبة

 

 قاعىدة وتكىوين المتكاملىة األعمىال تقىارير بىين العالقة بح  (Serafeim., 2015) دراسة واستهدف 
 لىىديها المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تطبيىىق التىىي الشىىراا  أن افترضىى  وقىىد للمسىىتثمرين، المىىد  طويلىىة

 ،( المسىتثمرين محفظىة دوران معىدل ا دفىاض أ ) المسىتثمرين  حىو المىد  طويلىة قاعدة أو توجها 
 إلى  باإلضىافة للشراا ، الكبيرة النمو وفر  المتكاملة األعمال تقارير بين العالقة بح  استهدف  كما

 توصىل  وقىد. العائليىة الشىراا  وملكيىة الصىناعي للقطىا  المتكاملىة األعمىال تقىارير بين العالقة بح 
 المىىد  طويلىىة قاعىىدة وتكىىوين  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تطبيىىق بىىين عالقىىة هنىىا  أن إلىىي الدراسىىة

 فىىي الشىىراا  أوائىىل مىىن والتىىي الكهربائيىىة للطاقىىة األمريكيىىة الشىىراة المثىىال، سىىبيل فعلىىي للمسىىتثمرين،
 تتميى  والتىي للمسىتثمرين المىد  طويلىة قاعىدة لىديها المتكامىل تقريرها عن تعلن التي المتحدة الواليا 

 توصىىل  امىىا.  ASE شىىراة مثىىل األمريكيىىة الشىىراا  مىىن منافسىىيها إلىىي  سىىبة دوران محفظىىة بيقىىل
 التىي الشىراا  حي  العالية، النمو وفر  المتكاملة األعمال تقارير إقرار بين عالقة وجود إل  الدراسة
 صىىحي ، والعكىىس ، المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تطبيىىق إقىىرار إلىىي تتجىى  مرتفعىىة  مىىو بمعىىدال  تتميىى 

 هىىو لمىىا خالفىا   وذلىىك  المتكاملىىة األعمىال تقىىارير تطبيىىق عىد  إلىىي تتجىى  العائليىة الشىىراا  أن وتضىيف
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 البيئيىىىىة للمقىىىىاييس األدا  وتحسىىىىين الطويىىىىل المىىىىد  علىىىىي العائليىىىىة الشىىىىراا  توجهىىىىا  مىىىىن متوقىىىى 
 .واالجتماعية

 

 إطىىار فىىي السىىريعة والتكنولوجيىىا االبتكىىار أن إلىى  (Kiyanga, B. P., 2014) دراسىىة وتشىىير
 الحىالي النمىوذج فىي أوإدراجهىا اسىتيعابها يىت  ال ، واإل تر ى  الحيوية والتكنولوجيا المعلوما  تكنولوجيا
 يىىت  ال السىوقية والحصىىة البشىر   المىىال رأ  مثىل الملموسىة غيىىر األصىول أن حيىى  ، الماليىة للتقىارير
 أن إلى  باإلضىافة ، الماليىة التقىارير بإعىداد والداصىة المعاصرة المحاسبة معايير بموجب عنها التقرير
 قصىور إلى  ذلىك ويى د  التجاريىة، لاعمىال المسىتقبلية القيمىة حىول المتاحة المعلوما  في  درة هنا 

 .المعاصرة المالية التقارير
 

 ، المتكاملىة األعمىال تقىارير بواسىطة اإلفصاح تقيي  عل (Wendy et al., 2014) دراسة قام  وقد
 إذا مىا معرفىة واىذلك ، اسىتراليا فىي التقىارير إلعىداد المبكىرة واإلقىرارا  الداخليىة اآلليا  خالل من وذلك
 التحىىديا  بتحديىىد وقامىى  ، التنظيمىىي اإلطىىار فىىي جوهريىىة تغيىىرا  إلىىي يحتىىاج التقىىارير تلىىك إعىىداد كىىان

 تقىارير تواجى  التىي بالتحىديا  مقار ىة المتكاملىة األعمىال تقىارير إعىداد تواجى  التي الجديدة والصعوبا 
 ، الشىىراا  إسىىتراتيجية تحديىىد فىىي دقىىة أكثىىر تعتبىىر المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير ألن وذلىىك االسىىتدامة،

 ،  المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير خىىىالل مىىىن القيمىىىة تكىىىون  أن للمنظمىىىة ايىىىف وهىىىو سىىى ال علىىى  وراىىى  
 الماليىىىة غيىىىر والمعلومىىىا   المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير عىىىن اإلفصىىىاح اعتبىىىارا  تحليىىىل إلىىى  باإلضىىىافة
 بىين مىن اسىترالية شىراة 15 على  الدراسىة وقام . التمويل مدير   واتجاها  الثقافية العوامل خصوصا  
 األعمىال تقىارير أن إلي الدراسة  تائج توصل  وقد ، المتكاملة األعمال تقارير تجربة تقر التي الشراا 
 جذريىة تغيىرا  إحىدا  إلىي تى د  أل هىا ، االسىتدامة لتقىارير إضافية أو متقدمة مرحلة تعتبر المتكاملة
 .المالية والتقارير االستدامة لتقارير

 المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير وهيكىىل محتىىو   تحليىىل علىى (Stadenet al., 2013)دراسىىة راىى   كمىىا
 إعىداد وعناصىر بمبىاد  الشىراا  تلىك التى ا  مد  معرفة بهدف ، 2013 يناير في المنشورة للشراا 
 أوضىح  وقىد التقىارير، تلىك إعىداد لتطىوير عناصىر واقتراح الحالي الوض  تقيي  يتسن  حت  ، التقارير
 أ ىى  امىىا (IIRC)الىىى مىىن الصىىادرة التقىىارير تلىىك إعىىداد وعناصىىر بمبىىاد  الشىىراا  التىى ا  عىىد  النتىىائج
 تىوفير على  الترايى  خىالل مىن المالية التقارير تطوير الباحثين من العديد وتناول. اإليجاز بعد  يتصف

 واالجتماعيىىىة البيئيىىىة بالمعلومىىىا  يتعلىىىق مىىىا خاصىىىة المصىىىال ، ألصىىىحا  الماليىىىة غيىىىر المعلومىىىا 
 .والحوامة

 

 حقيقيىة صىورة تقىد  الحاليىة الماليىة التقارير اا   إذا ما حول تساؤل( 2015شرف،) دراسة ووضع 
 المستقصى  أرا  أوضىح  وقىد   المصىال  أصىحا  بىين العدالة التقارير تحقق وهل   الشراة أدا  عن

 الماليىىىة فالتقىىىارير التقليديىىىة، الماليىىىة التقىىىارير خىىىالل مىىىن يظهىىىر ال الحقيقىىىي الشىىىراة أدا  أن" مىىىنه 
 اسىىىىتيفائها مىىىن الىىىرغ  علىىى  الشىىىراة ألدا  امقيىىىا  بمفردهىىىا تصىىىل  ال الحىىىالي بوضىىىعها التقليديىىىة

 Villiers)دراسىة منهىا الدراسىا  مىن العديىد عليى  يتفىق قصىور هنا  أن أ   ،" المطلوبة للدصائص
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et al., 2016 ؛Wendy et al 2014  على  عرضى  يمكىن( 2017 ، أمىال ؛ 2015 ، شىرف ؛ 
 :  التالي النحو
 المدتلفىة الجوا ىب بىين السىببية العالقىا  توضى  وال للشراة، الكلي لادا  اافية رؤية توفر ال .1

 . األدا  لهذا
 فئىىا  بىىاقي حسىىا  علىى  فئىىة مصىىال  تعظىىي  أ  األربىىاح تعظىىي  علىىي الماليىىة التقىىارير تراىى  .2

 . المصال  أصحا 
 . األجل قصير ال مني باإلطار الحالية المالية التقارير تهت  .3
 العديىد وتتجاهىل فقى  المالي المال رأ  عن معلوما  توفير عل  الحالية المالية التقارير ترا  .4

 . واالجتماعي والفكر   والطبيعي البشر   المال رأ  مثل األخر   المال رأ  أ وا  من
 أهىى  مىىن يعىىد والىىذ  ،(المعرفىىي) الفكىىر   المىىال رأ  مكو ىىا  الحاليىىة الماليىىة التقىىارير تتجاهىىل .5

 تمثىل حقيقيىة أصىول عىن التقريىر عىد  إلى  يى د  ممىا الجديىد، االقتصىاد فىي القيمة محراا 
 %20 عىن الحاليىة الماليىة بالتقارير اإلفصاح يت  أ   حي  الشراا ، مال رأ  من ابيرا   ج  ا  

 الدفتريىىة القيمىىة النسىىبة هىىذ  وتمثىىل ، المعرفىىي االقتصىىاد ظىىل فىىي السىىوقية القيمىىة مىىن تقريبىىا  
 اإلفصىىاح يىىت  ال التىىي األصىىول قيمىىة تمثىىل %80  حىىو وان عنهىىا، التقريىىر يىىت  التىىي لاصىىول

 .  محاسبيا   بها االعتراف لعد   تيجة عنها
 تعظىىىىىي  علىىىىى  تسىىىىىاعد التىىىىىي المعلومىىىىىا  علىىىىى  الُملىىىىى  الطلىىىىىب الماليىىىىىة التقىىىىىارير تتجاهىىىىىل .6

 تناسىب مقىاييس تىوفير على  قىادرة غير فهي ، الطويل المد  عل  Creation Valueالقيمة
 . المعرفي االقتصاد

 األجىل طويىل واالقتصىاد  والبيئىي االجتمىاعي األدا  اعتبىارا  الحاليىة المالية التقارير تيخذ ل  .7
 البيئيىة التقىارير إعىداد أسىس عىن تدتلىف إعدادها أسس ألن الشراا ، خالل  من تعمل الذ 

 البيئىىىة عىىىن بمعىىى ل تعمىىىل ال الشىىىراا  أن مىىىن الىىىرغ  علىىى  االسىىىتدامة وتقىىىارير واالجتماعيىىىة
 . والسياسية االجتماعية

 

  (:البح  مشكلة) البحثية الفجوة وتحديد السابقة الدراسا  تقيي 
 أن على  إتفقى  الدراسىا  معظى  أن للباحى  إتضى  فقىد السابقة الدراسا  من عرض  ماسبق عل  بنا 
 المتاحىة المعلومىا  وتىد ي  قىص إلى  يى د  مما المالية غير الجوا ب عن المالية للتقارير إغفال هنا 
 تسىىم  معلومىىا  على  الحصىىول حىىول للمسىتثمرين حاجىىة هنىا  فىىإن وعليىى  ،. المصىال  أصىىحا  لىد 

 الصىىعب مىىن يكىىون  قىىد ولكىىن القيمىىة، تعظىىي  علىى  الشىىراة قىىدرة بتقيىىي  المتعلقىىة القىىرارا  أفضىىل باتدىىاذ
 قىىدرة مىىد  تقيىىي  فىىي السىىتددامها الماليىىة غيىىر المعلومىىا  عىىن لإلفصىىاح أفضىىل اسىىتراتيجيا  ا تهىىاج
 مجىرد لىيس فىاألمر الماليىة، المعلومىا  بجا ىب متكامل بشكل تقديمها دون  القيمة، تعظي  عل  الشراة
 والتقىىارير المنفصىىلة الماليىىة غيىىر التقىىارير مىىن اىىل تقدمىى  مىىا مثىىل ماليىىة وغيىىر ماليىىة معلومىىا  تقىىدي 
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 بمىا المىالي، وغيىر المىالي األدا  وتىداخل وا سىجا  بتىراب  يتعلىق األمىر ولكىن الحاليىة، التقليديىة المالية
 . واألثر السبب عالقة يوض 
 تقىىارير بىىين العالقىىة وتحليىىل دراسىىة بي هىىا السىىابقة الدراسىىا  عىىن تتميىى  الدراسىىة هىىذ  فىىإن لىىذلك و ظىىرا  

 وذلىىك المىىاليين المحللىىين وتوقعىىا  تنبىى ا  دقىىة وتحسىىين الشىىراا  قيمىىة وتعظىىي  المتكاملىىة األعمىىال
 (.(S&P/EGX ESG االجتماعية للمسئولية المصر   بالم شر المقيدة الشراا  عل  بالتطبيق

 

 مشكلة البحث : 1/2/2
 

 المعلومىا  تجىا  بقلىق  لشىعوره  المصىال  أصىحا  تجىا  األخيىرة الفتىرة فىي الشراا  مسئولية إزداد 
 هنىا  اىان ولما ،(Abeysekera, 2013)للشراة المتكامل باألدا  والمتعلقة عنها والمفص  المنشورة

 وأكثىر تفسىيرا   أكثىر معلومىا  إلى  مسىتددميها وحاجىة األخيىرة، الفتىرة فىي الماليىة للتقىارير موجة إ تقاد
 معلومىا  القىرارا  متدىذ  يسىتمد وحتى  ، معلوما  من المالية القوائ  تحتوي  ما تعقيد بسبب إفصاحا  

 معلومىا  على  الحصىول على  المىاليين المحللىين قىدرة وعىد  الشىراا ، قيمىة وتعظي  لتكوين مستقبلية
 ومجلىىس الماليىىة المحاسىىبة معىىايير مجلىىس منهىىا المهنيىىة المنظمىىا  مىىن العديىىد سىىع  ؛فقىىد دقىىة أكثىىر
 مشىكلة فىإن وعليى .  المتكاملىة للتقارير متكامل إطار وض  إل (IIRC) المتكاملة األعمال تقارير إعداد

 تكىىوين علىى  تسىىاعد معلومىىا  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير سىىتوفر هىىل"رئيسىىي سىى ال طىىرح فىىي تتمثىىل البحىى 
 "   الماليين المحللين منها يستفيد ث  ومن الشراا  قيمة وتعظي 
 : اآلتية التساؤال  من  يتفر  الرئيسي الس ال فإن وعلي 
   المتكاملة األعمال تقارير هية ما -1

  المتكاملة  األعمال تقارير خالل من اإلفصاح في التوس  إل  الحاجة أسبا  هي ما -2

 الشراا   قيمة تعظي  عل  المتكاملة األعمال تقارير إعداد ي ثر هل -3

  الماليين  المحللين تنب ا  دقة وتحسين المتكاملة األعمال تقارير بين عالقة هنا  هل -4

 
 : البح  هدف 1/3

 وبحىى  ، المتكاملىة األعمىال تقىارير مىدخل تبنىي خىالل مىن اإلفصىاح وتطىوير تحسىين البحى  يسىتهدف
 تحسىين بهىدف القيمىة لتعظىي   المسىتقبلية النقديىة والتدفقا  التقارير هذ  بين العالقة وتحليل و األثر
 .المصرية البيئة في الماليين المحللين تنب ا  دقة
 : البح  أهمية 1/4

 لغىرض الشىراا  قيمىة وتعظىي  المتكاملىة األعمىال تقىارير بىين العالقىة معرفىة فىي الدراسىة أهميىة تنُبى 
 : إل  األهمية هذ  تقسي  ويمكن الماليين، المحللين تنب ا  دقة تحسين
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 األعمىىال تقىىارير بىىين العالقىىة لدراسىىة البحثيىىة للتوجهىىا  مسىىايرا   البحىى  هىىذا ُيعىىد: العلميىىة األهميىىة -
 . الماليين المحللين تنب ا  دقة وتحسين الشراا  قيمة تعظي  عل  وأثر  المتكاملة

 ، مسىتثمرين) ومسىتددمي معىد  تفيىد التي المعلوما  من مجموعة البح  يوفر: العملية األهمية -
 يقىد  حيى  ،(المتكاملة األعمال تقارير)المالية وغير المالية التقارير(الماليين المحللين ، محاسبين

 . المتكاملة األعمال تقارير إعداد تبني ألهمية تطبيقيا   ودليال    ظريا   تحليال   البح 
 : البح  فروض 1/5
 وأهدافى  البحى  مشىكلة ضىو  وفىي السىابقة الدراسىا  فىي والمتمثلىة المحاسبي الفكر أدبيا  تحليل بعد
 : التالية الفروض إشتقا  ت 

 على  المتكاملىة األعمىال تقىارير مىدخل تبنىي عنىد إحصىائية دالل  ذا  أثر يوجد ال:  األول الفرض
 .الشراا  قيمة تعظي 
 على  المتكاملىة األعمىال تقىارير مىدخل تبنىي عنىد إحصائية دالل  ذا  أثر يوجد ال:  الثا ي الفرض
 .الماليين للمحللين التنب ا  دقة تحسين
 والمتغيىرا ( المتكاملىة األعمىال تقىارير) المستقل المتغير بين ارتباط عالقة توجد ال: الثال  الفرض
 (.الماليين المحللين تنب ا  دقة) و( القيمة تعظي ) التابعة

 : البح  منهجية 1/6
 على  للبحى  النظىر   الجا ىب فىي الباحى  إعتمىد فقىد تساؤالت  عل  واإلجابة البح  هدف لتحقيق     
 والبحى  العلميىة والدورا  السابقة الدراسا  عل  واإلطال  القرا ة خالل من ، االستقرائي المنهج إتبا 
 اب الضىىو  إلى  باإلضىىافة األكاديميىة للمعلومىىا  اإللكترو يىة المواقىى  فىي الدوليىىة المعلومىا  شىىبكة على 

 بتحليىىىل الباحىىى  قىىىا  وقىىىد ، البحىىى  بموضىىىو  المتعلقىىىة المعنيىىىة المنظمىىىا  تصىىىدرها التىىىي وإرشىىىادا 
 بعمىىل الباحىى  قىىا  ثىى  التحليىىل، هىىذا ضىىو  فىىي وفروضىى  البحىى  مشىىكلة واشىىتقا  السىىابقة الدراسىىا 
 التابعىىة الدراسىىة ومتغيىىرا  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير بىىين العالقىىة وتحليىىل لمعرفىىة اإلختباريىىة الدراسىىة

 ( .الماليين المحللين تنب ا  دقة ، القيمة تعظي )
 : البح  وحدود مجال 1/7

 تنبىىى ا  دقىىىة وتحسىىىين القيمىىىة وتعظىىىي  المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير بىىىين العالقىىىة البحىىى  يتنىىىاول     
 S&P/EGX الم شىر تحى  المصىرية بالبورصىة المدرجىة الشىراا  على  بىالتطبيق الماليين المحللين
ESG))تقىىىارير مراجعىىىة مشىىىكال  البحىىى   طىىىا  عىىن ويدىىىرج ، 2017 حتىىى  2013 مىىىن الفتىىىرة فىىي 
 .المتكاملة األعمال تقارير إعداد عند الضريبية للمعامال  أيضا   يتعرض ول  المتكاملة، األعمال

 : البح  خطة 1/8
 :  اآلتية المحاور عل  البح  اشتمل فقد البح  أغراض والستيفا  سبق ما ضو  في
 . للبح  العا  اإلطار:  األول المحور -1
 .محاسبي منظور من المتكاملة األعمال تقارير: الثا ي المحور -2
 .الشراا  قيمة وتعظي  المتكاملة األعمال تقارير بين العالقة تحليل: الثال  المحور -3
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 .الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين  حو المتكاملة األعمال تقارير دور:  الراب  المحور -4
 الشىراا  قيمىة تعظىي  عل  المتكاملة األعمال تقارير أثر لبيان  إختبارية دراسة: الدامس المحور -5

 .الماليين المحللين تنب ا  دقة وتحسين
 

 المحور الثاني 

 تقارير الأعمال المتكاملة من منظور محاسبي
 

 الماليىىىىة التقىىىىارير إعىىىىداد تىىىى  فقىىىىد اثيىىىىرة وتغيىىىىرا  بتطىىىىورا  للشىىىىراا  الماليىىىىة التقىىىىارير مىىىىر      
 ، مسىىىتددميها إحتياجىىىا  مىىى  تتواكىىىب حتىىى  تطويرهىىىا تىىى  وقىىىد ، 1970 عىىىا  فىىىي الحىىىدي  بىىىالمعن 

 المتوافقىىىىة المحاسىىىىبية والمعىىىىايير للقواعىىىىد وفقىىىىا الماليىىىىة المعلومىىىىا  إعىىىىداد تىىىى  1973 عىىىىا  ففىىىىي
 خىىىىىالل مىىىىىن المطىىىىىورة األعمىىىىىال تقىىىىىارير ظهىىىىىر  الماضىىىىىي القىىىىىرن   هايىىىىىة وفىىىىىي ،GAAP الىىىىىى  مىىىىى 

 عىىىدد ت ايىىىد اإلحصىىىا ا  وأظهىىىر  واالسىىىتدامة، البيئيىىىة والتقىىىارير الفكىىىر   المىىىال رأ  عىىىن اإلفصىىىاح
  (KPMG, 2011)الماليىىىة التقىىىارير فىىىي واالجتمىىىاعي البيئىىىي األدا  عىىىن تفصىىى  التىىىي الشىىىراا 

 مىىىن التكامىىىل تحقيىىىق  حىىىو عالميىىىة تكىىىوين إلىىى  المتكاملىىىة للتقىىىارير الىىىدولي المجلىىىس سىىىع  وقىىىد ،
 األعمىىىىال تقىىىىارير تسىىىىاعد حيىىىى  ، القطاعىىىىا  جميىىىى  فىىىىي التجىىىىار   التطبيىىىىق  حىىىىو االتجىىىىا  خىىىىالل

 والتىىىي المىىىال، رأ  تدصىىىيص وافىىىا ة فاعليىىىة ذلىىىك عىىىن وينىىىتج ، التكامىىىل تحقيىىىق علىىىي المتكاملىىىة
 المحىىىىور هىىىىذا الباحىىىى  ويتنىىىىاول.(IIRC, 2013)واإلسىىىىتدامة المىىىىالي لالسىىىىتقرار قىىىىوة بمثابىىىىة ُتعىىىىد
 : التالي النحو عل 
 : (IIRC)المتكاملة األعمال تقارير إلعداد الدولي للمجلس التاريدية النشية2/1
 The International Integrated المتكاملىة األعمىال تقىارير إلعىداد الىدولي المجلىس إ شىا  تى 

Reporting Council (IIRC) ، تقىارير إلعىداد الدوليىة اللجنىة اىان بعىدأن ، 2010 أغسىطس في 
 Previously the International Integrated Committeeسىىابقا    المتكاملىىة األعمىىال
(IIRC) ، بواسىىطة واالتصىال المنتجىة للعمليىا  عامىا   قبىوال   مقبىىول مفىاهيمي إطىار إعىداد بهىدف وذلىك 
 مىن اىل المجلس وأعضا  Mervyn Kingالبروفسير( (IIRCالمجلس ويرأ  ، القيمة لتعظي  الشراة

Hans Hooervorst  الىدولي المحاسىبة معىايير مجلس رئيس IASB، Leslie Seidman رئىيس 
 ،LOSCO التنفيذيىىة اللجنىىة رئىىيس  FASB، Maria Helenaالماليىىة المحاسىىبة معىىايير مجلىىس

Goran Tidstrom للمحاسىىبين الىىدولي االتحىىاد رئىىيس IFAC،Jim Quigley السىىابق الىىرئيس 
 مىىن عىىدد عىىن المجلىىس أعلىىن 2011  ىىوفمبر وفىىي آخىىرين، وأعضىىا  Deloitte لىىى التنفيىىذ  للمكتىىب

 ، المصىىىال  أصىىىحا )وه  أطىىىراف مجموعىىىة مىىىن المجلىىىس ويتكىىىون . التنظيمىىىي الهيكىىىل فىىىي التغيىىىرا 
 والمجتمىى  المعىىايير، وُمعىىد  وواضىىعي األكىىاديميين، المنظمىىين، البورصىىا ، المحاسىىبين، المسىىتثمرين،

 .    والتطورا  المستجدا  م  للتعامل وذلك( اكل المد ي
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 حيىى  ، 2011 سىىبتمبر فىىي مناقشىىة ورقىىة أول(IIRC) مجلىىس أصىىدر فقىىد السىىيا   فىىس وفىىي       
 أولىي تقريىر إعداد ت  الورقة لهذ  ووفقا   ،  المتكاملة األعمال تقارير إطار لتطوير مبدئي إقتراح تناول 

 األعمىىال تقىىارير تشىتمل أن يجىىب أ ىى  على  التقريىىر هىىذا إشىتمل وقىىد ، المجلىىس على  القىىائمين بواسىطة
 اىان 2011 ديسىمبر وفىي للشىراة، العىا  اآلدا  عىن ومسىتقبلية حاليىة  ظىرة عل  للشراا   المتكاملة

 عىىا  فىىي النتىىائج  شىىر وتىى  الىىردود هىىذ  تحليىىل وتىى  ، المصىىال  أصىىحا  مىىن رد 200 مىىن أكثىىر هنىىا 
 اإلستشىىىارية المسىىىودة  شىىىر تىىى  ثىىى . (Mertins et al., 2015)المجلىىىس قبىىىل مىىىن 2012

Consultation Draftالمتكاملىىة األعمىىال تقىىارير إعىىداد إلطىىار Framework Integrated 
Reporting 2013 ابريل في(IIRC, 2014). 

 تقىارير إعتمىاد بغىرض وذلىك(Unermanet al., 2015) دراسىة إليهىا أشىار  محىاوال  قامى  وقىد
 فىي القائمىة الهيئىا  مىن وعىدد (IIRC) مجلىس بين التفاه  مذارا  عمل ت  حي  ، المتكاملة األعمال
 حيى  ،(IFAC) للمحاسىبين الىدولي واإلتحىاد (GRI) العالميىة التقارير ومبادرة ، الشراا  تقارير مجال
 والبىاحثين األكىاديميين جا ىب من  المتكاملة األعمال تقارير  حو اإلتجا  إل  العالمية المبادرة هذ  أد 

 المجلىس بىين 2012 أكتىوبر في األول  التفاه  مذارة توقي  ت  وقد الصل ، ذا  والجها  والمحاسبين
(IIRC) للمحاسىىبين الىىدولي واإلتحىىاد (IFAC) ، المجلسىىين بىىين مشىىتراة رؤيىى  وضىى  أجىىل مىىن وذلىىك 
  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير لتع يىى  المحاسىىبية الممارسىىا  مىى  تىىتال   حتىى  الشىىراا ، تقىىارير لتطىىوير
 .المالية غير والتقارير المالية التقارير بين التكامل وتحقيق

 

 : المتكاملة األعمال تقارير إعداد مفاهي 2/2
  جاحىىا  أحىىد هىىي 2013 إبريىىل فىىي المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير إعىىداد إطىىار لمشىىرو  االسىىتجابة ُتعىىد

 لإلطىىار األساسىىية المفىىاهي  وضىىوح عىىد  بشىىين المحاسىىبين جا ىىب مىىن قلىىق هنىىا  اىىان حيىى  ، اإلطىىار
(Unermanet al., 2015)، المىال رأ  على  الترايى   حىو مسىتمر  مدىاوف أيضىا   هنىا  اىان وقىد 

 مىا على  المتكاملىة األعمىال تقارير إعداد إطار عليها يقو  التي األساسية المفاهي  ،وتتمثل فق  المالي
 (IIRC, 2011):يلي

 فىي تتجلىي الوقى  مىرور مى  الشىراة بواسىطة القيمىة تعظي :  واآلخرين للشراة القيمة تعظي .1
 ، ومدرجاتهىا للمنظمىة التجاريىة األ شىطة بسىبب ؛ المىال رأ  تحويال  أو النقص أو ال يادة
 ، والنتىائج والمدرجىا  والعالقىا ، والتفىاعال  المنظما ، أ شطة خالل من تنتج القيمة وهذ 
:  والثىا ي ، الىداخل مىن الشىراة يمثىل: األول إتجىاهين لهىا القيمىة تعظىي  عملية تكون  وعلي 

 .للشراة المستمرة التنمية إطار في ،وذلك الدارج من عليها الم ثر  العوامل
 الشىراة، بواسىطة والمتىيثرة المسىتددمة والعالقىا  المىوارد من المال رأ  ويتكون :  المال رأ .2

 وفقىىا   المىىال رأ  تصىىنيف وتىى  المتكاملىىة للتقىىارير المفىىاهيمي اإلطىىار فىىي تحديىىدها يىىت  والتىىي
 والفكىىىىىر   Manufactured والصىىىىىناعي  Financialالمىىىىىىالي المىىال رأ  ، إلىى  لإلطىىار

Intellectual   والبشىىىىىىىىىىرHuman  واالجتمىىىىىىىاعي Social  العالقىىىىىىىا  مىىىىىىىال ورأ 
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Relationship  الطبيعىىي المىىال ورأ Naturalرأ  أ ىىوا  جميىى  عىىن اإلقىىرار يتطلىىب ،وال 
 المناسىب المىال رأ  علىي الترايى  يتطلىب ولكىن المتكاملىة، األعمىال تقىارير إعىداد عنىد المال

 . للشراة والمالئ 
 يوضىى  الىىذ  للشىىراة، التجىىار   النمىىوذج يكىون  القيمىىة تعظىىي  عمليىىا  جىىوهر:  القيمىىة تعظىي .3

 المدرجىىىىا  وتكىىىىوين التجاريىىىة، األ شىىىىطة اسىىىتددا  بواسىىىىطة والمىىىدخال  المىىىىال رأ  أ ىىىوا 
 السىىىابق المىىىال رأ  أل ىىىوا  والداخليىىىة الدارجيىىىة النتىىىائج) والنتىىىائج( الدىىىدما  المنتجىىىا ،)

 (. ذارها
 

 التمييى  إلى  التكامىل ويحتىاج الشىراا ، قيمىة بتكىوين عالقىة لهىا التكامىل درجة فإن السيا   فس وفي
 فىىي ورد مىىا مىى  إتسىىاقها مىىد  إلىى  باإلضىىافة المتكاملىىة، األعمىىال تقىىارير إلعىىداد متعىىددة أشىىكال بىىين

GRI،MEMACC، دراسىىىة وتشىىىير (Jules, 2014)  تقىىىارير إلعىىىداد مراحىىىل ثالثىىىة هنىىىا  أن إلىىى 
 :  وهي المتكاملة األعمال
 المسىىىئولية تقىىىارير أو االسىىىتدامة تقىىىارير علىىى  وتشىىىتمل المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير : األولىىىي المرحلىىىة

 .العملية الممارسة وفي. السنو   التقرير في االجتماعية
 ذلىك، ومى  بيا يىة، رسو  أو جداول في معا   المالية وغير المالية الم شرا  تمثيل يت :  الثا ية المرحلة

 واىىذا الماليىىة الم شىىرا  شىىرح يىىت  وال الماليىىة، والتقىىارير االسىىتدامة بىىين واضىىحة عالقىىة هنىىا  لىىيس
 . واض  بشكل المالية وغير المالية الم شرا  بين االعتبارا 

 الماليىة التقىارير بىين واضىحة عالقىة مى  متراب  هيكل المتكاملة األعمال تقارير تعتبر:  الثالثة المرحلة
 تقىىارير إعىىداد مىىن ثالثىىة امرحلىىة( IIRC الصىىلة ذا  المعىىايير معظىى  مىى  تشىىابها   وذلىىك) الماليىىة وغيىىر

 وغيىىر المىالي األدا  م شىىرا  مىن اىىل على  تىى ثر التىي االعتبىىارا  الشىراة وتوضىى . المتكاملىة األعمىال
 فىىي المتكامىىل للتفكيىىر  تيجىىة وهىىي وتطلعيىىة شىىفافية أكثىىر تكىىون  أن إلىى  التقىىارير هىىذ  وتميىىل المىىالي،
 . الشراة

 :المتكاملة األعمال لتقارير اإلرشادية المباد 2/3
 األعمىىال تقىىارير إلعىىداد مبىىاد  تتىىوافر أن يجىىب أ ىى (Jonathon, et al., 2014) دراسىىة توضىى 

 ، المسىتقبلية والتوجهىا  ، اإلسىتراتيجية على  الترايى  فىي المبىاد  هىذ  وتشىتمل جيىد بشىكل المتكاملة
 هىذ  عىرض للباحى  ويمكىن ، النسبية واألهمية والموثوقية واإليجاز ، المصال  أصحا  إستفادة ومد 

 ,.Eccles,et al,.2014; Jonathon, et al)ومنهىا الدراسىا  مىن العديىد تناولتهىا امىا المبىاد 
2014, Martinez, R., 2016) التالي النحو عل: 

 عىن عامىة  ظىرة  المتكاملىة األعمال تقارير تقد  أن ينبغي:  المستقبلي والتوج  االستراتيجي التراي 
 والمتوسى  القصىير المىد  فىي القيمة تعظي  علي الشراة بقدرة إرتباطها ومد  ، الشراة إستراتيجية

 . الشراة إستراتيجيا  عل  الضو  إلقا  أ  ، المال رأ  أ وا  علي وتيثيرها واستددامها والطويل
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 لتىىىىراب  شىىىىاملة صىىىىورة المتكاملىىىىة األعمىىىىال تقىىىىارير تظهىىىىر أن ينبغىىىىي حيىىىى :  المعلومىىىىا  توصىىىىيل
 ولىىىىذلك ، الوقىىىى  مىىىىرور مىىىى  القيمىىىىة تحقيىىىىق الشىىىىراة قىىىىدرة علىىىىي المىىىى ثرة العوامىىىىل واسىىىىتقاللية

 المتكامىىىىىل التفكيىىىىىر ودعىىىىى  المتاحىىىىىة، المعلومىىىىىا   وعيىىىىىة تحسىىىىىين علىىىىى  التقىىىىىارير هىىىىىذ  تعمىىىىىل
 . فعالية أكثر كمنهج

 طبيعىىىىة عىىىىن صىىىىورة المتكاملىىىىة األعمىىىىال تقىىىىارير تقىىىىد  أن فيجىىىىب:  المصىىىىال  أصىىىىحا  عالقىىىىا 
 تىىىىدر  مىىىىد  أ  وإلىىىىي ايفيىىىىة إلىىىى  باإلضىىىىافة ، المصىىىىال  وأصىىىىحا  الشىىىىراة بىىىىين العالقىىىىة و ىىىىو 

 اإلطىىىىار ويهىىىىدف والمصىىىىال ، المشىىىىروعة لالحتياجىىىىا  وتسىىىىتجيب اعتبارهىىىىا فىىىىي وتيخىىىىذ الشىىىىراة
 األعمىىىىال و مىىىىوذج المحاسىىىىبية لارقىىىىا  تفسىىىىير تقىىىىدي  خىىىىالل مىىىىن المصىىىىال  أصىىىىحا  خدمىىىىة إلىىى 

 . للشراا  التجارية
 أو إيجابيىىىىة اا ىىىى  سىىىىوا  ، الهامىىىىة األمىىىىور اىىىىل علىىىى  تشىىىىتمل أن يجىىىىب:  واالكتمىىىىال الموثوقيىىىىة

 .جوهرية أخطا  وبدون  متواز ة بطريقة سلبية
 بشىىىكل المىىى ثرة المعلومىىىا  عىىىن المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير ُتفصىىى  أن يجىىىب:  النسىىىبية األهميىىىة
 . والطويل والمتوس  القصير المد  في القيمة تعظي  عل  الشراة قدرة في جوهر  

 مىىىى  المقار ىىىىا  علىىىى  والقىىىىدرة الوقىىىى  مىىىىرور مىىىى  اإلتسىىىىا  تيكيىىىىد:  للمقار ىىىىة والقابليىىىىة االتسىىىىا 
 وينبغىىىي القيمىىىة تعظىىىي  علىىى  الشىىىراا  قىىىدرة بىىىين المقار ىىىة خىىىالل مىىىن وذلىىىك ، األخىىىر   الشىىىراا 

 :  يلي اما المتكاملة األعمال تقارير في الواردة المعلوما  تقد  أن
 .الوق  مرور م  يتفق أسا  علي(  أ)  
 قىىىىدرة أهميىىىىة لنطىىىىا  المنظمىىىىا  مىىىىن غيرهىىىىا مىىىى  المقار ىىىىة مىىىىن تمكىىىىن التىىىىي بالطريقىىىىة(  ) 

 . الوق  مرور م  القيمة تعظي  علي الشراة
 واالتجاهىىىىىا  ، والحوامىىىىىة الشىىىىىراة اسىىىىىتراتيجيا  جميىىىىى  المحتىىىىىو   يشىىىىىمل أن يجىىىىىب:  اإليجىىىىىاز

 للمعلومىىىىىىا  مىىىىىىوج  عىىىىىىرض خىىىىىىالل مىىىىىىن وذلىىىىىىك زائىىىىىىدة معلومىىىىىىا  تحميىىىىىىل بىىىىىىدون  المسىىىىىىتقبلية
 .المالئمة

 
 

 

 :المتكاملة األعمال تقارير ومحتو   عناصر2/4
 ، التقىارير ومسىتددمي المصىال  أصىحا  جا ب من و فعي  أهمية ذا  المالية غير المعلوما  تعتبر  

 أسىئلة) فىي تتمثىل عناصر ثما ية علي يحتو  (IIRC) مجلس قبل من الصادر المفاهيمي لإلطار ووفقا  
 عرضىىها للباحىى  ويمكىىن ، الىىبع  بعضىىها مىى  أساسىىي بشىىكل تىىرتب  التىىي( اإلفصىىاحا  مىىن ومجموعىىة

 :  التالي النحو عل 
 الشراة  فيها تعمل التي الظروف هي وما الشراة تفعل ماذا:  الدارجية والبيئة الشراة رؤية -



 
 

 - 229 - 

 القصىىير المىىد  فىىي القيمىىة لتعظىىي  الشىىراة قىىدرة يىىدع  الىىذ  الحوامىىة هيكىىل هىىو مىىا:  الحوامىىة -
  والطويل والمتوس 

  للشراة التجار   األعمال  موذج هو ما:  األعمال  موذج -
 القيمىة  لتعظىي  الشراة قدرة علي ت ثر التي المحددة والفر  المداطر هي ما:  والفر  المداطر -

  المداطر  هذ  م  تتعامل أن للشراة وايف
 المناسىبة الطىر   هىي ومىا إليى  تصىل أن الشىراة تريىد الىذ  مىا:  المىوارد وتدصىيص اإلستراتيجية -

 إلي   للوصول
 النتىائج هىذ  أثىر ومىا ، الفتىرة اىل خىالل اإلسىتراتيجية أهدافها الشراة حقق  مد  أ  إل :  اآلدا  -

  المال رأ  أ وا  عل 
 الشىىراة تواجههىىا أن المحتمىل مىىن والتىي التيكىىد عىد  ظىىروف ظىىل فىي التحىىديا  هىي مىىا : التنبى ا  -

   المستقبلية  األعمال لنموذج المحتملة اآلثار هي وما  إستراتيجيتها  حو التوج  عند
 األعمىىىال تقىىىارير فىىىي والمتمثلىىى  الهامىىىة األمىىىور تحىىىدد أن للشىىىراة يمكىىىن ايىىىف : العىىىرض أسىىىا  -

  قيميا   أو اميا   األمور هذ  مثل تحديد يمكن وايف   المتكاملة
 : المتكاملة األعمال تقارير  حو الرائدة الدول تجار 2/5

 مىن العديىد المتكاملىة،فهنا  األعمال تقارير  حو اإلتجا  الحالي القرن  بداية م  الدول من العديد بدأ 
 مىالي وغيىر المىالي الجا ىب تشىمل متكاملىة معلومىا  تىوفير وهىو واحىد إتجىا  فىي تبحى  التىي التجار 
 ، المتكاملىة األعمىال تقىارير تبنىي  حىو إتجهى  التىي الىدول مىن عىدد ويوجىد. المصال  أصحا  لددمة
 المتحىدة والواليىا  أفريقيىا، جنىو  تجربىة الدصو  وج  عل  ومحاسبيا   علميا   التجار  هذ  أه  ومن

 .ومصر وفر سا، واندا، ، األوروبي واإلتحاد ،
 الماليىة، بالتقىارير تتعلىق صىارمة قواعىد بإصىدار األمريكيىة المتحىدة الواليا  قام  الصدد هذا وفي    
 يجىب والتىي سىنوية، ماليىة تقىارير بإصىدار أسىهمها المتىداول الشىراا  SECاألمريكيىة البورصىة فتل  

 الشىراا  مىن تتطلىب صىارمة قواعىد حاليا   توجد ال المقابل في ولكن خارجي، طرف جا ب من مراجعتها
 ال امىا الهيئىة، استثمارا  في واالجتماعي البيئي األدا  عن أو معينة وإجرا ا  سياسا  عن اإلفصاح

 والبيئىىىة منافسىىىيها علىىى  عملياتهىىىا تىىىيثير عىىىن باإلفصىىىاح الشىىىراا  تلىىى   المىىىال لسىىىو   قواعىىىد توجىىىد
 تبحى   SECاألمريكيىة البورصىة أن (Charlotte, 2014) دراسىة وت اىد ، والمىوظفين والمستهلكين

 األعمىىال تقىىارير"  بىىين SEC االمريكيىىة البورصىىة اعتىىراف بهىىدف المتكاملىىة،وذلك للتقىىارير مفهىىو  عىىن
 .  المقبلة سنوا  العشر خالل"  التقارير مستقبل تعد المتكاملة

 البرلمىىان ُأقىىر2014 ابريىىل 15 ،ففىىياألوروبي اإلتحىىادب الداصىىة التشىىريعا  بعىى  تعىىديل تىى  قىىدو      
 علىىى  يجىىب التوجيىىى  لىىذلك واسىىىتنادا   الماليىىة، غيىىىر المعلومىىا  عىىىن اإلفصىىاح بشىىىين توجيهىىا   األوربىىي
 السياسىىا  عىىن معلومىىا  تقىىدي  مثىىل الماليىىة المعلومىىا  بجا ىىب ماليىىة غيىىر معلومىىا  تقىىدي  الشىىراا 
 وحقىو   بىالموظفين المتعلقىة وتلىك االجتماعيىة والجوا ىب البيئيىة بالقضىايا المتعلقىة والنتىائج والمداطر
 .الهامة المالية غير المعلوما  إلي باإلضافة اإل سان حقو   واحترا  اإل سان
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 حيى  ، (Haller et al, 2014) المتكاملىة األعمىال بتقىارير إقتناعىا   الىدول أكثىر اسىتراليا وُتعىد     
 بشىين المىد ي والمجتمى  المصىال  وأصىحا  الشىراا  بين 2010 عا  منذ المناقشا  من العديد تم 

 .للشراا  االستدامة وقضايا االجتماعية بالمسئولية متعلقة مالية غير معلوما  عن اإلفصاح
 تقىىارير  حىىو فارقىىة عالمىىة يعتبىىر والىىذ  ، 2012 عىىا  فىىي Grenelle II قىىا ون  فر سىىا أصىىدر  وقىىد

 تتضىمن أن الشىراا  مىن يتطلىب والذ  المالية غير المعلوما  دع  في األقو   وهو المتكاملة األعمال
 المتكاملىىة األعمىال تقىارير إلعىداد تتحىىول وان الماليىة المعلومىا  بجا ىب ماليىىة غيىر معلومىا  تقاريرهىا

 أو عامىل 500 عامليهىا عىدد يتجىاوز التىي للشىراا  وذلىك ،2013 عىا  أواخىر فىي ذلك يحد  بحي 
 .يورو مليون  100 مبيعاتها تتجاوز
 ، (KPMG,2013) الشىىىراا  تقىىىارير إعىىىداد مىىىدخل تبنىىى  التىىىي الىىىدول أهىىى  أحىىىد بريطا يىىىا وتعتبىىىر

 التقىارير إعىداد ، المسىا لة االسىتراتيجي، الترايى  بىين التكامل متطلبا  تواج  التي التحديا  وبمراجعة
 مىن ،( ,G4IIRC االسىتدامة إرشىادا  مثل. )التنظيمية التغيرا  في الحديثة التطورا  من م يد وإلقا 
. FTSE(Charloote et al., 2014) شىراة 100 بواسىطة الصادرة السنوية التقارير مراجعة خالل
 وداعىى  حىىاف  بمثابىىة بي هىىا المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير وويلىى  بىىا جلترا المحاسىىبين معهىىد وصىىف وقىىد

 .الشراا  تقارير إعداد في ابيرة لتحسينا 
 

 غيىر عىا  بشىكل الكنىد  األعمىال وضى  أن (Hao, 2015) دراسىة تشىير ، انىدا بجهىود يتعلىق وفيما
 أن يجىب شروط هنا  ألن وذلك الشراا ، لتقارير تكامال   أكثر  موذجا   تستدد  حت  ذات  حد في ُكف 

 علىى  الترايىى   حىىو واإلتجىىا  المعرفىىة فىىي الىىنقص إلىى  باإلضىىافة ، للتقىىارير البيئىىة الطبيعىىة مىى  تتناسىىب
 .األجل قصيرة األرباح

 عىا  منىذ واسىعا ، قبىوال   فيهمىا المتكاملىة األعمىال تقىارير اكتسىب فقىد ، أسىيا شىر   وجنىو  اليابىان أما
2013(Bart et al., 2016) تقىارير تبنىي أو تطبيىق إلى  أسىيا شىر   ودول اليابىان اتجهى  فقىد 
 اقتصىىاد  ظىىا  حىىول الدبىىرا  للجنىىة اليابىىا ي الىىوزرا  رئىىيس مىىن تكليىىف صىىدر حيىى  المتكاملىىة األعمىىال
 وتىى  ، (IIRC, 2014)المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير مىىدخل بتطبيىىق توصىىية تقريىىر إصىىدار ليىىت  السىىو  
 . المتكاملة األعمال تقارير إلعداد العملي التنفيذ لتسري  تفاه  مذارة إصدار

 فىي فعىال دورا   لهىا (IRCSA,2011) المتكاملىة األعمىال تقارير إلعداد لجنة أفريقيا جنو  أعد  وقد
 مىىن المت ايىىد لالهتمىىا  وذلىىك بهىىا خىىا  المتكاملىىة التقىىارير إلعىىداد إطىىارا   بإصىىدار وقامىى  ، الصىىدد هىىذا

 .التقارير هذ  إعداد بتبني جا بها
 م شىىىر وإصىىىدار بتدشىىىين قامىىى  2010 عىىىا  فىىىي المصىىىرية البورصىىىة أن فىىىي مصىىىر جهىىىود وتتمثىىىل

S&P/EGX ESG) )المصىىر   المىىديرين مراىى  مىى  وبالتعىىاون  الهنديىىة البورصىىة غىىرار علىى  وذلىىك 
 إجىىرا  تىى  حيىى ( المصىىرية البورصىىة موقىى ) ،Crisil وم سسىىة S&Pبىىورز أ ىىد سىىتا درز وم سسىىة
 التاريديىىىة البيا ىىىا  افىىىا ة وإختبىىىار المصىىىريين المىىىديرين مراىىى  قبىىىل مىىىن للشىىىراا  الكيفىىىي التحليىىىل

 والىىىذ  ؛ للشىىىراا  الكمىىىي التحليىىىل بىىىإجرا  Crisil وم سسىىىة S&P م سسىىىة قامىىى  ثىىى  ، ومراجعتهىىىا
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 اإلفصىىىاح منهجيىىىة علىىى  االعتمىىىاد خىىىالل مىىىن المصىىىرية بالبورصىىىة مدرجىىىة شىىىراة 30 أفضىىىل يتنىىىاول
 ماليىة غيىر تقىارير بنشىر الشىراا  تلتى   حيى  ،  Transparency and Disclosuresوالشىفافية

 وقىىد ،( الحوامىىة وتقىارير ، االسىىتدامة وتقىارير ، االجتماعيىىة المسىئولية عىىن وتقىارير البيئيىىة التقىارير)
 وهىذا ، Global Reporting Initiative (GRI) العلمىي التقرير بمبادرة ورد ما عل  الم شر إرتك 
 .الشراا  قيمة تعظي   حو وأهميتها المالية غير بالتقارير لإلهتما  يشير

 

 أ ى  الىدول بع  في والوض  المتكاملة للتقاير الدولي اإلطار استقرا  خالل من الباح  ير   تقد  ومما
 المصىال  أصىحا  احتياجىا  تىوفير على  قدرتها وعد  المالية التقارير قصور لمواجهة اإلطار صدر قد
 غىرار على  المصىال  أصحا  بين عاما   قبوال   مقبوال   يكون  إطارا   عمل إل  (IIRC) مجلس سع  حي  ،

(GAAP) حيىىىىى  ، والحواميىىىىىة واالجتماعيىىىىىة والبيئيىىىىىة الماليىىىىىة المعلومىىىىىا  بجمىىىىى  يتعلىىىىىق فيمىىىىىا 
 ، إرشىادية مبىاد  وضى  فىي لإلطىار الرئيسىي الغىرض يتمثىل أ ى  إلى ( (Buscoet al., 2014يشير

 يقىو  التىي األساسىية للمفىاهي  شىرح إلى  باإلضىافة ، المتكامل للتقرير محتو   تحك  للمحتو   وعناصر
 .اإلطار عليها

 المحور الثالث

 الشركاتتحليل العلاقة بين تقارير الأعمال المتكاملة وتعظيم قيمة 
 

 وغيىر المىالي البعىدين يشىمل جديىد بشىكل التقىارير ا إلعىداد إطىار المتكاملىة األعمىال تقارير تعتبر      
.  واحىد تقريىر فىي الماليىة غيىر والمعلومىا  الماليىة المعلومىا  مىن اىل دمىج خىالل مىن وذلىك ، المالي
 التقىارير ومحتىو   شىكل فىي تغيىر أن يمكىن والتىي ؛ التقارير تقدي  بشين جديدة أفكار عل  يشمل حي 

 تقىدي  بغىرض المسىتقبلية اتجاهىاته  تقيىي  إطىار فىي المصال  أصحا  قدرة دع  إل  باإلضافة عموما ،
 .األخيرة الفترة في المالية للتقارير الموجه  اال تقادا  عل  للتغلب ممكنة حلول

 

 ، Baboukardos, et al, 2016 ، Busco, et al, 2014) الدراسىىا  مىىن العديىىد وتىىر  
Jonikas, et al, 2013 )الماليىىة بالتقىىارير مباشىىر بشىىكل ارتبطىى  محاسىىبية مشىىكال  هنىىا  أن 

 تلىك اهى  وتتمثىل الماليىة، التقىارير فعاليىة تىد ي إل  أد  ما وهو قصورها مد  يتض  حي  ، التقليدية
 إ تقىىاد أهىى  أن علىى  اجمعىى  حيىى  ، الشىىراة قيمىىة تحديىىد تىىدع  معلومىىا  تىىوافر عىىد  فىىي المشىىكال 

 .الطويل أو القصير المد  عل  القيمة تكوين عل  الشراا  قدرة عد  هو للقصور
 

 خطى  يوضى  مىوج  على  التقىارير تشىتمل أن يجب أ   إل (Villiers et al, 2016) دراسة وتشير 
 واألشىىكال التجىىار ، النمىىوذج الشىىراا ، اسىىتراتيجيا  إلىىي بالتحديىىد مشىىيرا   المسىىتقبل فىىي القيمىىة تعظىىي 

 المجلىىس ويسىىعي(. عالقىىا  اجتمىىاعي، بشىىر ، فكىىر ، صىىناعي، مىىالي،) األمىىوال رؤو  مىىن المدتلفىىة
 تسىتبدل والتىي والمستثمرين، المديرين بين األجل طويل للتراي  المتكاملة األعمال تقارير إلعداد الدولي

 (. والمحاسبة) الرأسمالية عل  اللو  تلقي ما غالبا   والتي األجل طويلة بالتوجها 
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 لإلقتنىىا  إل تاجهىىا، تدطىى  أو المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تنىىتج التىىي الشىىراا  مىىن العديىىد إتجهىى  وقىىد
 التقىىارير تلىىك أن إلىىي ذلىىك يشىىير امىىا المتكاملىىة، األعمىىال تقىىارير منىىاف  يدىىص فيمىىا IIRC بمناقشىىا 

 األعمىال تقىارير قضىايا مناقشىة يىت  أ ى  بالىذار الجىدير ومن ، مستددميها احتياجا  تلبية  عل  تعمل
 سىىىىع  فقىىىىد الماضىىىىي القىىىىرن   هايىىىىة منىىىىذ ، IIRC الىىىىدولي المجلىىىىس ظهىىىىور قبىىىىل بالفعىىىىل المتكاملىىىىة

(2013PWC, ) إلى  أد  التىي األساسىية النشىية  تعىد اا ى  والتىي ، القيمىة لتقىارير إطىار تقىدي  إلى 
 . المتكاملة األعمال تقارير ظهور

 

 القيمىىىة تعظىىىي  فىىىي المتكاملىىىة للتقىىىارير المحىىىور   الىىىدور إلىىى (IIRC.2013)مجلىىىس أشىىىار وقىىىد      
 النقديىىىة للتىىىدفقا  الماليىىىة بالقيمىىىة تقليىىىديا   ارتبطىىى  القيمىىىة أن القىىىول يمكىىىن أ ىىى  عليهىىىا، والمحافظىىىة
 ليشىمل القيمىة معنىي يمتىد المتكاملىة األعمىال تقىارير مىدخل تفعيىل ظىل في ولكن المتوقعة، المستقبلية

 علىي الشىراة قىدرة تقيىي  مىن يمكىن ماليىة وغيىر ماليىة معلومىا  توفير أن اما المال، رأ  أشكال كافة
 .البعيد المد  عل  القيمة تعظي 

 

 مىىن للعديىىد  تىىاج هىىي المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير أن(Alxel, et al., 2014) دراسىىة وت اىىد    
 مسىىتددمي قبىىل مىىن المت ايىىدة والمطالبىىا  القيمىىة تعظىىي  سىىبيل فىىي الشىىراا  تواجىى  التىىي التحىىديا 
 فىىىي القيمىىىة لتعظىىىي  الشىىىراا  بإمكا يىىىة تتعلىىىق مفيىىىدة معلومىىىا  علىىىي الحصىىىول فىىىي الماليىىىة التقىىىارير

 والتىىي صىلة ذا  أكثىر مالئمىة لمعلومىا  المسىتثمرين مطالىب تت ايىد خىا  بشىكل وا ى  امىا المسىتقبل،
 .الداصة الشراة قيمة وبالتالي المستقبلي االقتصاد  التطور تقيي  له  تتي 

 

 المالئمىة خاصىيتي أهميىة ت ايىد (Dahms,2012 ; IRCSA, 2011) مىن اىال   دراسىة وأوضىح   
 تقىارير فىي عديىدة تطىورا  الماضىية القليلىة السنوا  شهد  حي  السنوية المالية للتقارير والمصداقية
 مىىن الىىرغ  وعلىى  الشىىراا ، أدا  لتقيىىي  ايسىىا  فقىى  الماليىىة المعلومىىا  علىى  تعتمىىد واا ىى  الشىىراا ،

 األدا  على  يعتمىد لكو ى  تطىوير  مىن والبىد ، اافيىا   يعد ل  أ   إال المالية للتقارير التقليد  الدور أهمية
 غيىر أل هى  المصىال  أصحا  قرارا  عل  ذلك وي ثر ، القيمة تعظي  عمليا  ويتجاهل التاريدي المالي
 تعظىىي  علىىي قىىدرتها ضىىعف مىىد  إلىى  باإلضىىافة ، الشىىراة أدا  عىىن شىىاملة صىىورة تكىىوين علىى  قىىادرين
 .عليها والحفاظ القيمة

 

 ضىىعف معالجىىة فىىي الحاليىىة التقليديىىة الماليىىة التقىىارير فشىىل  قىىد أ ىى ( 2015شىىرف،) دراسىىة وتىىر     
 بىدأ واالسىتدامة، الماليىة للتقارير الموجهة لال تقادا  فعل وارد. األعمال وممارسا  المجتم  بين الثقة
 باسى  إليى  يشىار تقريىر في بالشراة الصلة ذا  التقارير ال يجم  تقرير بإعداد الشراا  من قليل عدد

 التقريىىر يحكىى  بحيىى  المتكامىىل بىىالتفكير يسىىم  مىىا علىى  الفكىىرة وتقىىو ( 2012 علىى ،) الواحىىد التقريىىر
  تعمىل التىي السىيا  فىي والشىفافية المسىا لة مىن إطىار فىي رؤيتهىا تحقيىق  حىو الشراة رحلة المتكامل

 جميىى  فىىي عالميىىة ممارسىىا  ذا  تكىىون  سىىوف وإ هىىا ، التقىىارير تلىىك لتبنىى  عىىالمي اتجىىا  وهنىىا . فيىى 
 . القادمة الدمس السنوا  غضون  في البورصا  معظ  في المدرجة الشراا 
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 مىن تبعهىا وما األخيرة السنوا  خالل الشراا  من للعديد حدث  التي اال هيارا  أن الباح  وير        
 الماليىة التقىارير جىودة لتحسىين مدتلفىة طر   عن البح  ضرورة إلي أد  ، العال  مستو   عل  أزما 
 اإلبقىا  أن علىي والممارسىين األكىاديميين بىين اتفىا  هنىا  وأصىب  فقى ، المىالي المنظىور ذا  الحالية

 قىد المسىتثمرين ألن وخاصىة عىدة مشىكال  عليى  سىيترتب التقليديىة الحاليىة الماليىة التقىارير  ظ  عل 
 .المستقبلية بالمعلوما  للتنب  المالية غير التقارير عل  المعتمد المالي للتحليل بحاجة أ ه  أدراوا

 

 2012GRI,2013b;– (Sohet علىىي،) مىىن اىىال   دراسىىة منهىىا الدراسىىا  مىىن العديىىد اتفقىى  وقىىد
al.,2015 االجتماعيىىة المسىىئولية الحوامىىة، فىىي تتمثىىل القيمىىة تعظىىي  فىىي المىى ثرة العوامىىل أن علىى 

 الدوليىىىة للمعىىىايير وفقىىىا   الماليىىىة التقىىىارير إعىىداد إلىىى  باإلضىىىافة ، المسىىىتقبلية واالسىىىتراتيجيا  والبيئيىىة،
 تجميى  أن امىا المصىال ، أصىحا  وخدمة القيمة تعظي  للشراا  يمكن وبذلك ،IFRS المالية للتقارير

 علىى  تحتىىو   مدمجىىة تقىىارير خىىالل مىىن يىىت  القيمىىة لتعظىىي  الشىىراة تحتاجهىىا التىىي المعلومىىا  هىىذ 
 أ شىطة سىوا  الشىراة، أ شىطة بجميى  والمتعلقىة القيمىة بتعظي  المتعلقة الجوا ب جمي  علي معلوما 

 المدىىاطر، وإدارة الحوامىىة قواعىىد تتطلبهىىا أ شىىطة واىىذلك واجتماعيىىة بيئيىىة وأ شىىطة واقتصىىادية ماليىىة
 .المستقبل وتوجها  اإلستراتيجية والدط  المستقبلية النظرة إل  باإلضافة

 

 فقىىىىىد القيمىىىىىة، وتعظىىىىىي  المتكاملىىىىىة األعمىىىىىال تقىىىىىارير تحتويىىىىى  مىىىىىا بىىىىىين بالعالقىىىىىة يتعلىىىىىق وفيمىىىىىا  
 تقىىارير عليهىىا تعتمىىد التىىي األساسىىية المفىىاهي  أحىىد هىىي الشىىراا  قيمىىة أن (IIRC,2014)أوضىى 
 اقتصىىادية ظىىروف ظىىل وفىىي العوامىىل، جميىى  تضىافر خىىالل مىىن القيمىىة تعظىىي  فيىىت  المتكاملىىة، األعمىال

 .القيمة تعظي   حو البع  بعضها م  العناصر هذ  وتتفاعل وتكنولوجية، واجتماعية
 والتىىراب  العالقىىا  توضىىي  خىىالل مىىن للقيمىىة، الشىىراة تكىىوين مىىد  أ  إلىى  المتكامىىل التقريىىر ويوضىى  

 .والمداطر الفر  من مجموعة ظل في األ شطة بين والتفاعال  المدتلفة القضايا بين
 

  ظىر وجهىا  مىن التحقىق إلى  االستشىارية الشىراة بهىا قامى  والتىي (Black, 2014) دراسة وهدف 
 %66 ، يلىي امىا االستقصىا  على  الىردود جىا   وقىد ، المتكاملىة األعمىال تقىارير ومستددمي معد 

 ايفيىة عىن وضىوحا   أكثىر رؤيىة للمسىتددمين تعطىي المتكاملىة األعمىال تقىارير بين ُتقر العينة إفراد من
 فىي اكبىر ثقىة للمسىتثمرين تعطى  المتكاملىة األعمىال تقىارير بىين يقىر %79 و ، للشراة القيمة تعظي 
 أن إلىي توصىل  امىا. للشىراة الداخليىة القىرارا  فىي تحسين تر   %65 و ، الطويل المد  عل  البقا 

 البر ىىىامج فىىىي التطىىىوعي واالشىىىترا  متكاملىىىة، تقىىىارير بإعىىىداد االسىىىتجابة فىىىي الرغبىىىة لىىىديها الشىىىراا 
 والمملكىىة ايرلنىىدا فىىي المىىاليين المىىدرا  مىىن 200 أن االسىىتطال  يعكىىس ، ذلىىك مىى  وتمشىىيا  . التجريبىىي
 حىىول حىىذرا   أكثىىر  ظىىر وجهىىا  هنىىا  أن ACCA المعتمىىدين القىىا و يين المحاسىىبين فئىىة مىىن المتحىىدة
 . المتكاملة األعمال تقارير

 تنبى ا  وتىدع  الشىراا  قيمىة تعظىي  تسىتهدف المتكاملىة األعمىال تقارير أن الباح  ير   تقد  ومما   
 تماثىىىل عىىىد  ظىىىاهرة لقيىىىا  المسىىىتددمة المقىىىاييس ايحىىىد المسىىىتقبلية بالمعلومىىىا  المىىىاليين المحلىىىين
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 أن  تائجهىا أوضىح (Richardson, j., 1998, p7)دراسىة فىإن السىيا   فىس وفىي ، المعلومىا 
 . المعلوما  تماثل وعد  الماليين المحللين تنب ا  دقة بين عكسية عالقة هنا 

 

 بالتىدفقا  المتعلقىة للتنبى ا  العملية الجوا ب (Kaspina et al., 2015) دراسة استهدف  وقد     
 الطريقىىة علىى  الدراسىىة واعتمىىد  المتكاملىىة، األعمىىال تقىىارير مىىدخل وتنبىىي وإعىىداد المسىىتقبلية النقديىىة
 مىن أ ىوا  لىثال  اإل فىا  واتجاها  النقدية التدفقا  مصادر بتحديد.الدبرا  تقييما  خالل من المتبعة

 العائىد) تحليىل بهىدف الدراسىة هىذ  قامى  ،وقد(والتمويلية االستثمارية، ،(التشغيلية) الحالية:  األ شطة
 البىد الفعالىة التجاريىة الىنظ  أن على  وت اىد ،( التشغيلية النقدية والتدفقا  المستثمر، المال رأ  عل 
 .المتكاملة األعمال تقارير من اج   المستقبلية بالتنب ا  تتعلق قوائ  إعداد من

 ذلىك تبريىر ويمكىن ، المتكاملىة األعمىال تقىارير توسى  أن إلى (Isabel et al.,2013) دراسىة وتشىير
 أو الثىىروة تتكىىوين أن يجىىب المنظمىىا  أن علىىي تىىنص والتىىي المصىىال ، أصىىحا   ظريىىة إلىىي بىىالرجو 
 تعظىىي  علىى  القائمىىة التقليديىىة الماليىىة التقىىارير عكىىس علىى  وذلىىك المصىىال ، أصىىحا  لجميىى  القيمىىة
 .أساسي بشكل للمساهمين القيمة

 

 وسىيولة المتكاملىة األعمىال تقىارير جىودة بىين العالقىة أن(Barty et al.,2016) دراسىة وت اىد     
 رأسىمال، وتكلفىة المسىتقبلية، النقديىة بالتىدفقا  التنبى  خالل من الشراة قيمة تعظي  في تتمثل األسه 
 والمنظمىا  والمسىتثمرين الشراا  قبل من الواض  العالمي االهتما  هو الدراسة هذ  ورا  الداف  واان

 .المتكاملة األعمال تقارير إعداد بمجلس
 القيمىىىة أسىىىا  علىىى  تىىىت  الشىىىراة قيمىىىة تقيىىىي  أن إلىىى (Joubert,2014) دراسىىىة أشىىىار  وقىىىد    

 التاريديىة، الماليىة المعلومىا  على  فقى  ولىيس القيمىة، تعظىي  على  قىدرتها ومىد  للشراة المستقبلية
 بمكافىية وعالقتى  االسىتثمار على  العائىد توليىد بىين العالقىة فه  من المالية التقارير مستددمي ويحاول
 األساسىىية العوامىىل أهىى  تمثىىل للشىىراة السىىوقية القيمىىة أن امىىا المدىىاطر، وإدارة اإلدارة مجلىىس أعضىىا 
 .القيمة وتعظي  المستقبلي للنجاح

 

 إرسترشىاد بمثابىة ُيعىد والىذ  المتكاملىة األعمىال تقىارير إلعىداد إطار توافر ظل وفي تقد  ما عل  وبنا 
 ال معلومىىىا  تعىىىرض المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير أن الباحىىى  يىىىر   ، التقىىىارير تلىىىك ومسىىىتددمي لمعىىىد 
 والعالمىة اإلدارة وقىدرا  والجىودة االبتكىار عىن معلومىا  ، مثىل المنفصىلة الماليىة غير التقارير تتناولها
 فىإن ذلىك وعلى  ، واالسىتدامة البيئىي واألدا  والحوامىة االجتماعيىة المسىئولية عىن ومعلوما  التجارية
 المسىتقبلية المعلومىا  تجىا  توقعاته  عند المعلوما  تلك عل  مباشر بشكل يعتمدوا الماليين المحللين
 .القيمة تعظي  اتجاها  ومعرفة الشراة عن شاملة فكرة لتكوين للشراا 

 

 المحور الرابع

 تحليل العلاقة بين تقارير الأعمال المتكاملة 

 ودقة تنبؤات المحللين الماليين 
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 ، للشىراا  المىالي بالتحليىل القيا  من تمكنه  التي المعلوما  من العديد عل  الماليين المحللين يعتمد
 هىذ   حىو توقعىاته  أن إلى  باإلضىافة المالية الم شرا  وتفسير لدع  أخر   معلوما  األمر يتطلب وقد

 األعمىىال تقىىارير أن مىىن الىىرغ  وعلىى  ، مسىىتقبلية  قديىىة تىىدفقا  تحقيىىق علىى  قىىدرتها ومىىد  الشىىراا 
 أو منىىاف  وجىىود علىى  واضىىحة دالئىىل توجىىد ال ا ىى  إال األخيىىرة، الفتىىرة فىىي شىىديد قبىىول حققىى  المتكاملىىة

 . منها محققة فوائد
 تقىىارير تبنىىي  حىىو قىىو   إتجىىا  هنىىا  أن إلىى  (Francesco et al., 2011) دراسىىة وتشىىير    

 بعىى  إلىى  باإلضىىافة المصىىال  أصىىحا  قبىىل مىىن المت ايىىد اإللحىىاح ظىىل فىىي وذلىىك ، المتكاملىىة األعمىىال
 ، دوليىا   عليهىا اإلتفىا  يىت  ومعلنىة واضىحة معىايير إعىداد بهىدف وذلك SEC مثل الحكومية المنظما 

 تقىىارير بإعىىداد الشىىراا  مطالبىىة فىىي هىىا  دور لهىى  المىىاليين المحللىىين أن علىى  الدراسىىة هىىذ  وت اىىد
 .  التقارير تلك إعداد في والمساهمة المتكاملة األعمال

 

 قائمىىىىة فىىىىي إظهارهىىىىا يىىىىت  لىىىى  الشىىىىراا  قيمىىىىة مىىىىن %80 أن وجىىىىد الحىىىىالي القىىىىرن  بدايىىىىة وفىىىىي
 التحىىىىول مىىىن البىىىد اىىىذلك القيمىىىة ولفهىىى  الماليىىىة، للتقىىىارير الدوليىىىة للمعىىىايير وفقىىىا   المىىىالي المراىىى 

 الماليىىىة الجوا ىىىب بتىىىيثير واالهتمىىىا  المسىىىتقبلية النقديىىىة للتىىىدفقا  وفقىىىا   القيمىىىة علىىى  الترايىىى  إلىىى 
 (Kristyna., 2015).والعكس المالية غير عل 

 

 المىالي، األدا  عىن سىنويا   تقريىرا   بإصىدار المىال أسىوا  اىل فىي المدرجىة الشىراا  من يتطلب وقد     
 إلعىىداد الدوليىىة المعىىايير إلىى  باالسىىتناد المحاسىىبية، المعىىايير مىىن مجموعىىة علىىي التقىىارير هىىذ  وتسىىتند
 إلىىي ينظىىر اىان عقىىود مىىد  ،وعلى (GAAP) عمومىىا   المقبولىىة المحاسىبية المبىىاد  أو الماليىىة التقىارير
 والمحللىىىين للمسىىىتثمرين عليهىىىا يعتمىىىد الىىىذ  األوليىىىة األداة بي هىىىا المدرجىىىة للشىىىراا  الماليىىىة التقىىىارير
 (Zhou et al., 2015). الماليين

 

 التقىىارير مسىىتددمي بىىين المتحىىدة بالمملكىىة المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير إعىىداد مجلىىس أشىىار ولقىىد     
 أن امىا للشىراة، االقتصىاد  الواقى  تعكىس لى  إل هىا الحاليىة، الماليىة التقىارير بشين قلق لديه  المالية
 الشىفافية مىن لم يىد حاجىة هنىا  لىذلك الطويلىة، اإلفصىاحا  في فوضي هنا  بان ت اد اتجاها  هنا 

 مىىن وغيرهىىا ، المدىىاطر عىىن معلومىىا  علىى  الحصىىول مثىىل الشىىراة، أدا  عىىن التفصىىيلي واإلفصىىاح
 . الرئيسية األدا  م شرا  عن تفصيال   أكثر بشكل اإلفصاح خالل من األسبا 

 التقىارير أن (Dorian et al., 2013; Dhaliwal et al., 2012) مىن اىال   دراسىة وأوضىح 
 المىاليين للمحللىين دقيىق تحليل إل  فيها عنها واُلمفص  المعروضة والبيا ا  عناصرها تكفي ال المالية

 االجتماعيىىة والمسىىئولية البيئىىي األدا  عىىن اإلفصىىاحا  فىىي المتمثىىل المىىالي غيىىر اإلفصىىاح أن ووجىىد ،
 .   الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين عل  يساعدان

 لتكامىل دعمىا   الماليىة غيىر المعلومىا  على  اإلعتماد بإمكا ه  الماليين المحللين أن الباح  وير        
 امىا ، (Dhaliwal  et al., 2012)النقديىة بالتىدفقا  تحلىيله  عند دق  هنا  يكون  حت  المعلوما 
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 تحقيىىق فىىي تفيىىد النتىىائج وهىىذ  المىىالي، للغمىىوض السىىلبي األثىىر مىىن يدفىىف المىىالي غيىىر اإلفصىىاح أن
 اإلفصىىاح قصىىور فجىىوة تضىىييق إلىىي بىىالطب  سىىي د  وهىىذا الماليىىة وغيىىر الماليىىة التقىىارير بىىين التكامىىل
 . المالي

 

 لتقيىىي  المىىاليين المحللىىين مىىن 104 علىىي (Ghosh, D., 2012) تجريبيىىة دراسىىة إجىىرا  تىى  وقىىد 
 وغيىىر الماليىىة المعلومىىا  عىىن اإلفصىىاح ظىىل فىىي عدمىى ، مىىن الشىىراا  فىىي االسىىتثمار بشىىين توصىىياته 

  تىىائج وأشىىار  بالتيكيىىد، شىىرا  إلىى  بالتيكيىىد بيىى  بىىين تتىىراوح  قطىىة 11 مىىن التقيىىي  وتىى  معىىا ، الماليىىة
 األدا  اىان عنىدما وذلىك بالتيكيىد البيى  مىن جىدا   قريبة اا   الماليين المحللين توصيا  أن إلي الدراسة
 . مرضيين غير المالي وغير المالي
 المىاليين للمحللىين معلومىا  مىن توفر  لما المالية للتقارير أهمية هنا  أن( 2014 أحمد،) دراسة وتشير     

 المىىالي للتحليىىل التقليىىد  المىىنهج عىىن يدتلىىف الدراسىىة فىىي جديىىدا   منهجىىا   حاليىىا   المىىاليون  المحللىىون  وينىىتهج
 المىىاليون  المحللىىون  اهتمىىا  يعىىد لىى  المىىدخل لهىىذا ووفقىىا   ،Qualitative Approach Analysisالنىىوعي
 إلىي ذلىك اهتمامى  يتعىد  وإ مىا المنشىورة بالبيا ىا  تظهىر التىي الدفترية لارقا  الكمي بالمحتو   فق  محصورا  
 ومرا هىا الشىراة ربحيىة مىن بكىل الداصىة السىما  مجموعىة في تتمثل دالال  من األرقا  تلك ورا  عما البح 
 على  قدرتى  مىن يحىد فقى  الماليىة بىالقوائ  الموجىودة المعلومىا  على  المىالي المحلىل اعتمىاد أن حيى  المالي،
 مصىىادر تكىىون  أن فالبىىد المنشىىودة وأغراضىى  المىىالي التحليىىل عمليىىة أهىىداف لتحقيىىق. السىىلي  التحليىىل إجىىرا 

 تتس  وان. والموثوقية المصداقية من معقول بقدر تتمي  معلومات  المالي التحليل منها يستفيد التي المعلوما 
 مىن العديىد وهنىا  أخىر ، جهىة من والمالئمة الموضوعية من متوازن  بقدر التحليل في المستددمة المعلوما 
 الماليىة القىوائ  فىي الماليىة البيا ىا  اختصىار ومنهىا عملهى  أدا  فىي المىاليون  المحللىون  تواج  التي المعوقا 

 .المالية غير المعلوما  حول معلوما  وغيا  الدقيق، التنب  عل  الماليون  المحللون  قدرة من يحد مما
 

 فىىي التغيىىرا  بىىين سىىلبية عالقىة هنىىا  أن إلىى  (Zhou et al., 2015) دراسىىة  تىىائج وتشىير     
 فىي الشىراا  مىن لعينىة وذلىك المتكاملىة األعمال تقارير وتطبيق الماليين المحللين تنب ا  دقة مستو  

 مسىتويا  فىي التغيىرا  بين سلبية عالقة هنا  وأيضا.2012 -2009 من بالفترة أفريقيا جنو  دولة
 دراسىىة  تىىائج أشىىار  وقىىد.  التحليىىل مندفضىىة بالشىىراا  وذلىىك الىىدولي، اإلطىىار لمشىىرو  وفقىىا   التوفيىىق

(Bernardi et al., 2015) م شىر درجىا  بىين هامىة ايجابية عالقة وجود إل ESG تنبى ا  ودقىة 
 وذلىىك المتكاملىىة، األعمىىال تقىارير تطبيىىق تبنىىي بعىد الفتىىرة فىىي شىىراة 40 مىن لعينىىة المىىاليين المحللىين

 . المتكاملة األعمال تقارير إعداد قبل ما بفترة مقار ة علي
 المىاليين، للمحلىين ضىرورية معلومىا  تقىد  المتكاملىة األعمىال تقىارير أن م  تتسق النتائج وهذ      
 تقىارير أن إلىي م شىر يعطى  قىد ممىا بالبيئىة، متعلقىة افصىاحا  مىن مشىتقة النتائج أن من الرغ  عل 

 .المالية األورا  سمسرة لشراا   فعية اقل تكون  قد المتكاملة األعمال
 األعمىال تقىارير مىدخل تبنىي حىول الدراسىا  مىن العديىد بنتىائج جىا  مىا أن الباح  تقدمير   ومما     

 المحللىىين تنبى ا  دقىة على  باإليجىا  يىنعكس ممىا المعلومىىا  تماثىل عىد  درجىة يقلىل سىوف المتكاملىة
 .الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين عل  المتكاملة األعمال تقارير لقدرة دالل  ُيعد ، الماليين
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  الخامس المحور

 الشركات قيمة تعظيم على المتكاملة الأعمال تقارير أثر لبيان  إختبارية دراسة

 الماليين المحللين تنبؤات دقة وتحسين
 

 : المستددمة اإلحصائية واألساليب اإلختبارية الدراسة إجرا ا  5/1
 : اإلختبارية الدراسة تصمي  -

 فىىروض اشىىتقا  ويشىىمل اإلختباريىىة للدراسىىة األساسىىية العناصىىر الدراسىىة مىىن الجىى   هىىذا يتنىىاول  
 والنمىاذج ، الدراسىة ومتغيىرا  البيا ىا  على  الحصىول ومصىادر ، الدراسىة وعينىة ومجتم  ، الدراسة

 الفىروض صىحة واختبىار اإلحصىائية النتائج تحليل ث  الدراسة فروض الختبار المستددمة اإلحصائية
 على  ملويشى ، الدراسىة أهىداف لتحقيىق المالئمة والنماذج اإلحصائية األساليب استددا  خالل من ،

 قائمىىىة ألسىىىئلة والثبىىىا  الصىىىد  اختبىىىار أيضىىىا   ويتنىىىاول ، التحليلىىىي واإلحصىىىا  الوصىىىفي اإلحصىىىا 
 ، واالرتبىاط اال حىدار وتحليىل ، الدراسىة لعينة الوصفية اإلحصائية التحليال  يتناول ث  ، االستقصا 

 علىى  الىدليل لتىىوفير عليهىا والتعليىق النتىىائج واسىتدال  الدراسىىة عينىة مفىردا  سىىما  لتحديىد وذلىك
 االجتماعيىىىىىة للعلىىىىىو  اإلحصىىىىىائية الحىىىىى   بر ىىىىىامج اسىىىىىتددا  خىىىىىالل مىىىىىن ، النظىىىىىر   الجىىىىى    تىىىىىائج

SPSS(Statistical Package for the Social Sciences)هىذا تنىاول ويمكىن ، 23 اإلصىدار 
 : التالي النحو عل  الج  

 

 : الدراسة فروض اشتقا  5/1/1
 على  المتكاملىة األعمىال تقىارير مىدخل تبنىي عنىد إحصىائية داللى  ذا  أثىر يوجىد ال: األول الفرض
 .الشراا  قيمة تعظي 
 على  المتكاملىة األعمىال تقىارير مىدخل تبنىي عنىد إحصىائية داللى  ذا  أثىر يوجد ال: الثا ي الفرض
 .الماليين للمحللين التنب ا  دقة تحسين
 والمتغيىرا ( المتكاملىة األعمىال تقىارير) المستقل المتغير بين إرتباط عالقة توجد ال: الثال  الفرض
 ( .الماليين المحللين تنب ا  دقة) و( القيمة تعظي ) التابعة

 : اإلختبارية الدراسة أهداف 5/1/2
 بىىين العالقىىة وتحليىىل الختبىىار المصىىرية األعمىىال بيئىىة إستقصىىا  إلىى  اإلختباريىىة الدراسىىة تهىىدف     
 مىن وذلىك ، المىاليين المحللىين تنبى ا  دقىة وتحسىين الشىراا  قيمىة وتعظىي  المتكاملىة األعمىال تقارير
 . واألكاديميين ، الماليين والمحللين ، المحاسبين بع  آرا  الستطال  إستمارة إعداد خالل

 

 :  سالي  احإصاايية المستددمةاأل 5/1/3

 وإدخىىىال بهىىىا الىىىواردة األسىىىئلة وترميىىى  وتصىىىنيفها مراجعتهىىىا تمىىى  االستقصىىىا  أسىىىئلة تجميىىى  بعىىىد 
 اإلجتىىماعيىىىىىىىة للعلىىىىىىىو  اإلحصىىىىىىائية الحىىىىى   بر ىىىىىامج باستىىىىىىىىىىددا  اآللىىىىىي الحاسىىىىىىىىىب علىىىىى  إجاباتهىىىىىا

(SPSS V. 23)  الدراسة لبيا ا  اإلحصائي التحليل إلجرا. 
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 (Descriptive Statistics)احإصااء الوصفي :  5/1/3/1

 المعيىىار   اإل حىىراف ،  Meanالحسىىابي الوسىى  مىىن لكىىل الوصىىفية اإلحصىىائية المقىىاييس تشىىمل
Standard Deviations ، اإلخىىتالف معامىىل Coefficient of Variance( وأخىىرون  غنىىي ، 

 علىى  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تطبيىىق تىىيثير مىىد  لمعرفىىة البحىى  عينىىة خصىىائص لتحديىىد ،( 2000
 متوسىى  إليضىىاح وذلىىك ، المىىاليين المحللىىين تنبىى ا  أو توقعىىا  دقىىة وتحسىىين الشىىراا  قيمىىة تعظىىي 
 .االستقصا  قائمة عناصر حول اآلرا  وتباين

 مىىىن متغيىىىر لكىىىل النسىىىبية األهميىىىة لتحديىىىد ام شىىىر يسىىىتدد  ، Meanالحسىىىابي الوسىىى  -
 . االستقصا  قائمة تضمنتها التي المتغيرا 

 مىد  لتحديىد ام شىر اسىتددامة يىت : Standard Deviations  المعيىار   اإل حىراف -
 مىىن متغيىىر لكىىل النسىىبية األهميىىة تجىىا ( العينىىة مفىىردا ) مىىنه  المستقصىى  إجابىىا  فىىي اإل حىىراف
 . االستقصا  قائمة تضمنتها التي المتغيرا 

 : اإلستداللي اإلحصا  أساليب 5/1/3/2
 خىالل مىن وذلىك ، اإلسىتنتاجا  واسىتدال  وتقىدير وتفسىير تحليىل بطىر   األسىاليب هذ  تدتص     

 اسىىتدد  وقىىد ، التعمىىي  مىى  تتعامىىل أ هىىا أ  ، المجتمىى  تدىىص لقىىرارا  للتوصىىل عينىىة علىى  اإلعتمىىاد
 : التالية األساليب الباح 

 تقىارير بىين العالقىة معنويىة لقيا ،  Pearson Correlation Matrix بيرسون  ارتباط معامل -
 .الماليين المحللين تنب ا  دقة القيمةوتحسين وتعظي  المتكاملة األعمال

 linear Regression الدطي اإل حدار أسلو  -
 . التابعة المتغيرا  عل  المستقل المتغير تيثير مد  وقيا  المعنو   التيثير لتحديد وذلك     

 مىن التىدرج يىت  حيى  ، مىنه  المستقصىي مىن البيا ىا  لجمى  وذلىك: الدماسىي ليكر  مقيا  -
 بعىىد وذلىىك تىىيثيرا ، األقىىل وهىىو اإلطىىال  علىى  موافىىق إلىغيىىر ، تىىيثيرا   األكثىىر وهىىو تمامىىا   أوافىىق خىىالل

 صىىىحة مىىن التحقىىىق أجىىل مىىىن ومناسىىبة ، البحىى  ألهىىىداف مالئمىىة االستقصىىىا  قائمىىة أن التثبىى 
 الموافقىة وعىد  الموافقىة لمعايير وفقا   المرج  المتوس  فئا  إل  الدراسا  معظ  وتشير الفروض،

 : يلي اما البح  بهذا المستدد  LikertScale ليكر  مقيا  إطار في
 (1جدول )

 جدول يوضح الوزن النسبي حإجابات قايمة االستقااء

 وفقاً لمقياس ليكرت الدماسي 
 
 

 االتجــــــاه الفـــئة
 تميل احإجابات إلى )غير موافق على احإطالق( 1.00-1.79

 تميل احإجابات إلى )غير موافق( 1.80-2.59

 ما(تميل احإجابات إلى )أوافق إلى صد  2.60-3.39

 تميل احإجابات إلى )أوافق( 3.40-4.19

 تميل احإجابات إلى )أوافق تماماً( 4.20-5.00
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 AlphaCronbach:االستقصا  قائمة وثبا  صد  -

.  الثبىا  لمعامىل التربيعىي الجىذر هىو الصىد  ومعامل ، لقياس  وض  ما يقيس مقيا  هو الصد  يعني     
 ، الباحى  إليهىا يصىل سىوف التىي النتائج تعمي  يمكن حت  الدراسة لنتائج اإلعتمادية مد  معرفة يمكن وعلي 
 مساو   بإحتمال النتائج  فس يعطي المقيا  أن أ  ،  فس  م  تناقض  وعد  المقيا  إستقرار الثبا  ويعني
 (.1999 ، العباسي)، العينة  فس عل  تطبيق  أعيد إذا المعامل لقيمة

 
 : الدراسة وعينة مجتم  5/1/4

  الدراسة مجتم : 
 للمسىىىىىئولية المصىىىىىر   الم شىىىىىر تحىىىىى  تنىىىىىدرج التىىىىىي الشىىىىىراا  فىىىىىي الدراسىىىىىة مجتمىىىىى  يتمثىىىىىل    

 ،( المحاسىىىبين) الحسىىىابا  معىىىد  فىىىي تتمثىىىل المجتمىىى  وفئىىىا  ،*((S&P/EGX ESGاإلجتماعيىىىة
 .األكاديميين إل  باإلضافة ، المالية األورا  في السمسرة بشراا  الماليين والمحليين

 الدراسة عينىىىىة: 
 تنىدرج التي الشراا  بع  في للمحاسبين إستمارة 35 عدد توجي  ت  ،( المحاسبين) األول  الفئة -

 .شراة S&P/EGX ESG))30 اإلجتماعية للمسئولية المصر   الم شر تح 
 .الماليين للمحللين إستمارة 36 عدد توجي  ت  ،( الماليين المحللين) الثا ية الفئة -
 .التدريس هيئة ألعضا  إستمارة 34 توجي  ت  ،( األكاديميين) الثالثة الفئة -

 

 علىىى  الباحىىى  وإعتمىىىد ، العينىىىة مفىىىردا  لىىىبع  الشدصىىىية المقابلىىىة اسىىىلو  اتبىىىا  تىىى  وقىىىد   
 الداصىىىة االستقصىىىا  قىىىوائ  لتوزيىىى  وذلىىىك ، باليىىىد والتسىىىلي  اإللكترو ىىى  البريىىىد خىىىالل مىىىن التوزيىىى 
 هىىىذ  خىىىالل مىىىن الباحىىى  حىىىاول امىىىا ، ، اسىىىتمارة( 105) بتوزيىىى  الباحىىى  قىىىا  حيىىى  ، بالدراسىىىة
 وقىىىد ، للدراسىىىة النظىىىر   اإلطىىىار خىىىالل ظهىىىر  التىىىي واألسىىىئلة المشىىىاكل اافىىىة استقصىىىا  االسىىىتمارة

 ذلىىىىك أعقىىىىب ثىىىى .   القائمىىىىة عبىىىىارا  علىىىى  لإلجابىىىىة المطلقىىىىة الحريىىىىة مىىىىنه  المستقصىىىى  مىىىىن  تىىىى 
( 93) الىىىردود بلغىىى  وقىىىد.  العينىىىة مفىىىردا  مىىىن عليهىىىا اإلجابىىىة ا تهىىىا  بعىىىد القىىىوائ  هىىىذ  تجميىىى 

 اسىىىىىتمار ( 2) اسىىىىىتبعاد وتىىىى  ، الموزعىىىىىة اإلسىىىىتثمارا  حجىىىىى  مىىىىن( %88,6) بنسىىىىىبة أ  اسىىىىتمارة
( 91) الصىىىىىىحيحة االسىىىىىىتمارا  عىىىىىىدد تكىىىىىىون  وبىىىىىىذلك ،(%1,9) بنسىىىىىىبة بهمىىىىىىا أخطىىىىىىا  لوجىىىىىىود

 ويوضىىىىى .  اإلحصىىىىىائية باالختبىىىىىارا  تسىىىىىم  جيىىىىىدة  سىىىىىبة وهىىىىىي ،( %86,6) بنسىىىىىبة اسىىىىىتمارة
 :الدراسة فئا  عل  والصحيحة المستلمة االستمارا  أعداد( 2) رق  جدول التالي الجدول

 (2) رق  جدول

                                                           
فددي إيتيارهددا للشددركات علددى إيتيددار أف ددل الشددركات أداًء وفقدداً  (S&P/EGX ESG)تعتمددد منهةيددة سددتاندرد أنددد بددورز لم  ددر *

 دركة مقيددة بالبرصدة  100لمعايير البيئة والمسئولية احإجتماعية والحوكمة واحإستدامة )األعلى فدي مةمدوا النقداط( مدن بدين أنشد  

  ركة(.   30المارية وعددهم )
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  الدراسة فئا  عل  العينة توزي 
 

 فئات الدراسة

عدد 

ت احإستثمارا

 الموزعة

عدد 

ت احإستثمارا

 المستلمة

 

 الاحيحة احإستمارات

 النسبة % العدد

 %31.9 29 30 35 محاسبين
 

 % 35.2 32 33 36 ماليين محللين

 % 32.9 30 30 34 أكاديميين

 %100 91 93 105 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىالي

 .اإلحصائي التحليل مدرجا : المصدر
 :الدراسة عينة لدصائص الديموجرافية الدصائص 5/1/5
 أن ويتضى  ، الدراسىة عينة لدصائص الديموجرافية الدصائص( 3) رق  جدول التالي الجدول يوض   

 ومعظى  ، %35,2 بنسىبة 32 وعىدده  المىاليين المحللىين فئىة هىي اإلستقصىا  فىي مشىاراة فئة أكثر
 بسىنوا  يتعلىق فيمىا أمىا ،  %41,8 بنسىبة 38 وعىدده  عالي م هل عل  حاصلين منه  المستقص 

 وعىدده  مىنه  للمستقصى   فئىا  أعلى  هي سنة 15 حتي سنوا  10 من الفئة فكا   العملية الدبرة
 .%40,7 بنسبة 37
 
 
 
 

 (3) رق  جدول
 الدراسة عينة لدصائص الديموجرافية الدصائص

 

 المتغير
 

 فئات 
 

 التكرار
 

 النسبة %

 
 الوظيفة

 31.9% 29 محاسبين

 35.2% 32 ماليين محللين

 33.0% 30 أكاديميين

 100% 91 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىالي

 
 الدراسي الم هل

 41.8% 38 عالي

 16.5% 15 دبلومة

 19.8% 18 ماجستير

 22.0% 20 داتوراة
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 100% 91 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىالي

 
 العملية الدبرة

 6.6% 6 سنوا  5 من اقل

 10 حتى  سىنوا  5 مىن
 27.5% 25 سنوا 

 15 حتى  سىنوا  10 مىن
 40.7% 37 سىنة

 25.3% 23 فيكثر سنة 15 من

 100% 115 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىالي

 .اإلحصائي التحليل مدرجا : المصدر      
 صدق وثبات قايمة احإستقااء: 5/1/5/1

 قائمىة تضىمن  حي  األسئلة لجمي  مقبولة والثبا  الصد  معاملي قي  أن( 4) رق  جدول من ويتض 
 يمكىىن وبالتىىالي ، عبىىارة( 30) مىىن وتتكىىون  ، الدماسىىي ليكىىر  شىىكل تيخىىذ محىىاور ثالثىىة االستقصىىا 

 فىىي عليهىا االعتمىاد ويمكىن ، أهىدافها وتحقيىق الدراسىة ألغىراض جيىدة داللى  ذا  معامالتهىا أن القىول
 علىى  والثبىىا  الصىىد  اختبىىار  تىىائج( 3) رقىى  الجىىدول ويتنىىاول.  الدراسىىة مجتمىى  علىى  النتىىائج تعمىىي 
 : التالي النحو

 
 
 
 

 (4) جدول
 للمحور الكلية بالدرجة االستقصا  عبارا  ارتباط معامال  قي 

 رق 
 العبارة

 معامل قيمة
 االرتباط

 رق 
 العبارة

 معامل قيمة
 االرتباط

 رق 
 العبارة

 معامل قيمة
 االرتباط

Q1.1 ** 0.866 Q2.1 **0.712 Q3.1 *0.904 

Q1.2 ** 0.865 Q2.2 **0.758 Q3.2 **0.855 

Q1.3 ** 0.881 Q2.3 **0.708 Q3.3 **0.876 

Q1.4 ** 0.865 Q2.4 **0.758 Q3.4 **0.887 

Q1.5 ** 0.866 Q2.5 **0.715 Q3.5 **0.874 

Q1.6 ** 0.865 Q2.6 **0.745 Q3.6 *0.856 

Q1.7 ** 0.866 Q2.7 **0.805 Q3.7 **0.874 

Q1.8 ** 0.865 Q2.8 **0.831 Q3.8 **0.855 

Q1.9 ** 0.881 Q2.9 **0.804 Q3.9 **0.854 
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Q1.10 0.908 Q2.10 0.703** Q3.10 0.551* 

 0.01)**( داله عند مستوى                    0.05)*(  داله عند مستوى            

 
 (5) رق  جدول

 الثالثة للمحاور والثبا  الصد  معامال  قي 
 

 فئات الدراسة

 

 معـامــل
 

الادق 

 الذاتي

 الثبات

(Alpha) 

الحاجة إلى تقارير األعمال  المحور األول : مدى

 المتكاملة
0.884 

 

 

 

.782 
 

المحور الثاني : مدى تأثير تقارير األعمال 

 المتكاملة على تعظيم قيمة الشركات

0.787 

 

 

.619 

تقارير األعمال المتكاملة المحور الثالث : 

وإتعكاساتها على تحسين دقة تنب ات المحللين 

 الماليين

0.875 

 

 

.776 
 

 .اإلحصائي التحليل مدرجا : المصدر      
 العبىىارا  إرتبىىاط معىىامال  قىىي  أن( 5) و( 4) جىىدولي  يوضىى اإلستقصىىا  وثبىىا  صىىد  علىى  وتيكيىىدا  
 إحصىائية داللى  ذا  اآلخىر والىبع  ، 0,01 مسىتو   عنىد إحصىائية داللى  لى  للمحىور الكلية بالدرجة

 ، (0.782) والثبىىا  (0.884) األول للمحىىور الصىىد  معامىىل قيمىىة اا ىى  وقىىد ، 0,05 مسىىتو   عنىىد
 الثالىى  للمحىىور الصىىد  ومعامىىل(0.787) والثبىىا  (0.787) الثىىا ي للمحىىور الصىىد  معامىىل وقيمىىة

 أن إلىى  يشىىير ممىا ؛ االستقصىىا  عبىارا  بىىين مىا إتسىىا  يوجىد أ ىى  أ  ،(0.776) والثبىا  (0.875)
 . الصد  من مناسبة درجة عل  االستقصا 

 الحسىىابية والمتوسىىطا ( المسىىتقل – التىىاب ) الدراسىىة لمتغيىىرا  الوصىىفي اإلحصىىا 5/2
 : المعيارية واال حرافا  المرجحة

 بقائمىىة والداصىىة الثالثىىة بالمحىىاور الداصىىة الدراسىىة لمتغيىىرا  الوصىىفي التحليىىل الباحىى  تنىىاول     
 على  العينىة لىردود المعياريىة واال حرافىا  المرجحىة الحسىابية المتوسطا  حسا  خالل من االستقصا 

 الحاجىة المستقل المتغير األول المحور عبارا  يدص حي  ، الثالثة الدراسة لمحاور المكو ة العبارا 
 األعمىال تقىارير تىيثير مىد  الثا ي بالمحور ويدص ، عبارا  10وعددها المتكاملة األعمال تقارير إل 

 أمىىا ، عبىىارا 10 علىى  ويشىىمل األول التىىاب  بىىالمتغير والدىىا  الشىىراا  قيمىىة تعظىىي  علىى   المتكاملىة
 تنبىى ا  دقىىة وتحسىىين المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير الثىىا ي التىىاب  المتغيىىر تدىىص الثالىى  المحىىور عبىىارا 
 . عبارا  10 وعددها الماليين المحللين

 على  العينىة لىردود المعياريىة واال حرافىا  المرجحة الحسابية المتوسطا  حسا  5/2/1
 :المتكاملة األعمال تقارير إل  الحاجة األول للمحور المكو ة العبارا 
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 لىىردود المعياريىىة واال حرافىىا  المرجحىىة الحسىىابية المتوسىىطا  حسىىا ( 6) رقىى  الجىىدول يوضىى      
 امىا المتكاملىة األعمىال تقارير إل  الحاجة المستقل المتغير األول للمحور المكو ة العبارا  عل  العينة

 ( :6) رق  الجدول ف  موض  هو
 (6) رق  جدول

 األول للمحور الحسابية المتوسطا 
 المتكاملة األعمال تقارير إل  الحاجة

رقم 
 العبارة

 العـبـــــــــــــــارة

الوسط 
 الحسابي

Mean 

 االنحراف
 المعياري
Std. 

الترتيب 
 النسبي

 والمفصىىى  المعروضىىىة المعلومىىىا  فىىىي  قىىىص هنىىىا  1
 . .المالية بالتقارير عنها

4.19 0.576 
8 

 علىى  اإلعتمىىاد صىىعوبة إلىى  المعلومىىا   قىىص يىى د  2
 .القرارا  اتداذ عند وحدها المالية التقارير

4.57 0.537 
3 

 الفكىىر   المىىال رأ  مكو ىىا  الماليىىة التقىىارير تتجاهىىل 3
 (.المعرفي)

4.22 0.557 
7 

4 
 المسىىىىىئولية عىىىىىن اإلفصىىىىىاح الماليىىىىىة التقىىىىىارير تتجاهىىىىىل

 علىى  واالقتصىىاد  والحىىوامي البيئىىي واألدا  االجتماعيىىة
 . الطويل المد 

4.55 0.536 
4 

5 
 المىىىالي المىىىال رأ  علىىى  الماليىىىة التقىىىارير تراىىى 
 .فق 

4.17 0.572 
10 

6 
 المتعلقىىىىة المعلومىىىىا  الماليىىىىة التقىىىىارير تتجاهىىىىل
 .القيمة بتعظي 

4.58 0.539 
2 

7 
 األربىاح قيمىة تعظىي  على  الماليىة التقارير تعتمد
 .فق 

4.16 0.573 
9 

8 
 معلومىىا  عىن اإلفصىىاح الماليىة التقىىارير تتجاهىل

 .المستقبلية النقدية التدفقا  حول
4.54 0.531 

5 

9 
 قصىىىير ال منىىىي باإلطىىىار الماليىىىة التقىىىارير تهىىىت 

 األدا  إظهىىىىىار عىىىىىد  إلىىىىى  يىىىىى د  ممىىىىىا األجىىىىل،
 .للشراا  الحقيقي

4.23 0.559 
6 

10 
 تقىىىارير وإعىىىداد المتكاملىىىة للتفكيىىىر حاجىىىة هنىىىا 
 .متكامل تقرير في مالية وغير مالية

4.59 0.539 1 

 4.39 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىىالي

 

0.554 - 

 .اإلحصائي التحليل مدرجا : المصدر
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 : يلي ما ، المتكاملة األعمال تقارير المستقل المتغير بعبارا  والدا ( 6) رق  الجدول يوض 
 وهىو ،(0.554) عىا  معيىار   وبىا حراف ، 4.39)) المحىور لهىذا العا  الحساب  المتوس  بلغ -

 ( .مرتف ) عا  مستو   عل  مايدل
 وإعىداد المتكاملىة للتفكيىر حاجة هنا ( )10) رق  العبارة احتل  فقد العبارا  مستو   عل  أما -

( 4,59) حسىاب  بمتوسى  األول النسىب  الترتيب( متكامل تقرير في مالية وغير مالية تقارير
 تعتمىىد( )5) رقىى  العبىىارة حققتهىىا حسىىاب  متوسىى  أقىىل بينمىىا ،( 539.) معيىىار   وبىىا حراف
 معيىىار   وبىىا حراف( 4.17) بلغىى  حيىى  ، (فقىى  األربىىاح قيمىىة تعظىىي  علىى  الماليىىة التقىىارير

 إتجاهىا  فتميىل ابيىر حىد إل  مرتف  المتوسطا  أن  جد العا  للمستو   وبالنسبة ،( 572.)
 . عا  بشكل األول المحور عبارا  عل  الموافقة إل  منه  المستقص  إجابا 

 

 على  العينىة لىردود المعياريىة واال حرافىا  المرجحة الحسابية المتوسطا  حسا  5/2/2
 : الثا ي للمحور المكو ة العبارا 

 

 العينىة لىردود المعياريىة واال حرافىا  المرجحىة الحسىابية المتوسطا  حسا ( 7) رق  الجدول يوض    
 الشىراا  قيمىة تعظىي  على  المتكاملىة األعمىال تقىارير تيثير مد  الثا ي للمحور المكو ة العبارا  عل 
 ( :7) رق  الجدول ف  موض  هو كما
 

 (7) رق  جدول
 الثا ي للمحور الحسابية المتوسطا 

 الشراا  قيمة تعظي  عل  المتكاملة األعمال تقارير تيثير مد 

 رق 
 العبارة

 العىبىىىىىىىىىىىىىىىارة
 الوس 

 الحسابي
Mean 

 اإل حراف
 المعيار  
Std. 

 الترتيب
 النسبي

 المتكاملىىىىىىىىة األعمىىىىىىىىال تقىىىىىىىىارير ُتعطىىىىىىىى  1
 عىىىىن وضىىىىوحا   أكثىىىىر رؤيىىىىة لمسىىىىتددميها

 .القيمة تعظي  كيفية

4.18 .589 
8 

2 
 إلى  المتكاملىة األعمال تقارير إعداد ي د 
 يسىىاعد ممىىا المسىىتقبلية اإلتجاهىىا  تقيىىي 
 . القيمة تعظي  عل 

4.57 .561 
2 

3 
 عامىة  ظىرة المتكاملة األعمال تقارير تقد 
 إرتباطهىا ومىد  ، الشىراة إسىتراتيجية عن

 .القيمة تعظي  علي الشراة بقدرة

4.17 .587 
9 

4 
 المدتلفىىىة األشىىىكال عىىىن اإلفصىىىاح يعتبىىىر
 الفكىىر ، الصىىناعي، المىىالي،) المىىال لىىرأ 

  موذجىىا  ( العالقىىاتي االجتمىىاعي، البشىىر ،
 .القيمة لتعظي 

4.55 .582 
4 
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5 
 الماليىىىة وغيىىىر الماليىىىة المعلومىىىا  تىىىوفير
 تعظىي  علىي الشىراة قىدرة تقيىي  مىن ُيمكن
 .القيمة

4.14 .607 
10 

6 
 المعلومىىىىا   وعيىىىىة تحسىىىىين إلىىىى  تىىىى د 

 امىىنهج المتكامىىل التفكيىىر ودعىى  المتاحىىة،
 .القيمة لتعظي  فعالية أكثر

4.53 .603 
6 

7 

 فىىىي المىىى ثرة المعلومىىىا  أو العوامىىىل أهىىى 
 الحوامىىىىىة، فىىىىىي تتمثىىىىىل القيمىىىىىة تعظىىىىىي 

 والبيئيىىىىىىىىىىىة، االجتماعيىىىىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىىىئولية
 .المستقبلية واالستراتيجيا 

4.20 .582 

7 

 تقىىىىارير تحتويىىىى  مىىىىا بىىىىين عالقىىىىة هنىىىىا  8
 .القيمة وتعظي  المتكاملة األعمال

4.56 .562 3 

 االسىىتثمار علىى  العائىىد بىىين عالقىىة هنىىا  9
ROIالقيمة وتعظي  المداطر وإدارة. 

4.81 .419 
1 

 والبحىىو  االبتكىىار عىىن المعلومىىا  ُتسىىه  10
 .القيمة تعظي  في والتطوير

4.54 .620 
5 

 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىىالي
4.44 .569 

 

- 

 .اإلحصائي التحليل مدرجا : المصدر

 إلىى  والحاجىىة المحاسىىبي اإلفصىىاح قصىىور التىىاب  المتغيىىر بعبىىارا  والدىىا ( 7) رقىى  الجىىدول يوضىى 
 : يلي ما تطويرة

 وهىو ،(0.569) عىا  معيىار   وبىا حراف ، 4.44)) المحىور لهذا العا  الحساب  المتوس  بلغ -
 ( .مرتف ) عا  مستو   عل  مايدل

 االسىتثمار على  العائىد بىين عالقة هنا ( )9) رق  العبارة احتل  فقد العبارا  مستو   عل  أما -
ROI( 4,81) حسىىىىاب  بمتوسىىىى  األول النسىىىىب  الترتيىىىىب( القيمىىىىة وتعظىىىىي  المدىىىىاطر وإدارة

 تىىوفير( )5) رقىى  العبىىارة حققتهىىا حسىىاب  متوسىى  أقىىل بينمىىا ،( 419.) معيىىار   وبىىا حراف
 حيىى  ، (القيمىىة تعظىىي  علىىي الشىىراة قىىدرة تقيىىي  مىىن ُيمكىىن الماليىىة وغيىىر الماليىىة المعلومىىا 

 المتوسىىطا  أن  جىىد العىىا  للمسىىتو   وبالنسىىبة ،( 607.) معيىىار   وبىىا حراف( 4.14) بلغىى 
 عبىىارا  علىى  الموافقىىة إلىى  مىىنه  المستقصىى  إجابىىا  إتجاهىىا  فتميىىل ابيىىر حىىد إلىى  مرتفىى 
 . عا  بشكل الثا ي المحور

 

 على  العينىة لىردود المعياريىة واال حرافىا  المرجحة الحسابية المتوسطا  حسا  5/2/3
 دقىىة وتحسىىين المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير عالقىىة حىىول الثالىى  للمحىىور المكو ىىة العبىىارا 
 :الماليين المحللين تنب ا 

 



 
 

 - 246 - 

 لىىردود المعياريىىة واال حرافىىا  المرجحىىة الحسىىابية المتوسىىطا  حسىىا ( 8) رقىى  الجىىدول يوضىى      
 امىا المىاليين المحللىين تنبى ا  دقىة تحسىين التىاب  المتغير الثال  للمحور المكو ة العبارا  عل  العينة

 ( :8) رق  الجدول ف  موض  هو
 (8) رق  جدول

 الثال  للمحور الحسابية المتوسطا 
 الماليين المحللين تنب ا  دقة وتحسين المتكاملة األعمال تقارير عالقة

 رق 
 العبارة

 العىبىىىىىىىىىىىىىىىارة
 الوس 
 الحسابي
Mean 

 اإل حراف
 المعيار  
Std. 

 الترتيب
 النسبي

1 
 يعتمىىىد معلومىىىا  المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير تىىىوفر
 األسىه  بيسىعار للتنبى ا  المىاليين المحللىين عليهىا

 .للشراا  المستقبلية

4.34 .819 
5 

2 
 غيىىىر المعلومىىىا  علىىى  المىىىاليين المحللىىىين يعتمىىىد
 يكىون  حت  المالية المعلوما  لتكامل دعما   المالية
 .النقدية للتدفقا  تحليله  عند دق  هنا 

4.18 .613 
7 

 أكثىىر معلومىىا  المتكاملىىة أألعمىىال تقىىارير تقىىد  3
 .الماليين للمحللين وموثوقية مصداقية

4.51 .621 4 

 الماليىة المعلومىا  على  المىاليين المحللىين إعتماد 4
 . للشراة المالي للمرا  دقيقا   تفسيرا   يوفر ال فق 

4.22 .574 6 

5 
 التىىي الدفتريىىة لارقىىا  الكمىىي المحتىىو   ُيعىىد لىى 

 تتسىىىىىى  المنشىىىىىىور  الماليىىىىىة بالتقىىىىىىارير تظهىىىىىر
 . الماليين المحللين لد  باإلعتمادية

4.56 .560 
3 

6 
 مسىىتو   فىىي التغيىىرا  بىىين سىىلبية عالقىىة هنىىا 
 تقىىارير وتطبيىىق المىىاليين المحللىىين تنبىى ا  دقىىة

 .المتكاملة األعمال

4.57 .561 
2 

7 
 S&P/EGX) بالم شىىىر المدرجىىىة الشىىراا 
ESG)  يعتمىىىىد شىىىىموال   أكثىىىىر إفصىىىىاحا  تقىىىىد 
 رؤيىىىىة وضىىىى  فىىىىي المىىىىاليين المحللىىىىين عليهىىىىا

 .الشراا  هذ  حول مستقبلي 

4.14 .607 

10 

 أكثىىر معلومىىا  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تقىىد  8
 .المالية األورا  سمسرة لشراا   فعية

4.16 .601 8 

9 
 سىىوف المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير إعىىداد تبنىىي

 مما المعلوما  تماثل عد  ظاهرة درجة ُيدف 
 المحللىىىين تنبىىى ا  دقىىىة علىىى  إيجابيىىىا   يىىىنعكس
 .الماليين

4.15 .613 

9 

10 
 مىن الحد عل  المتكاملة األعمال تقارير تساعد

 فىىىىي اإلسىىىىتثمار بشىىىىين التيكىىىىد عىىىىد  ظىىىىروف
 تنبىى ا  دقىىة تحسىىين إلىى  يىى د  ممىىا الشىىراا 
 .الماليين المحللين

4.79 .506 

1 

 اإلجمىىىىىىىىىىىىىىىالي
4.36 .608 - 

 .اإلحصائي التحليل مدرجا : المصدر
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 دقىة وتحسىين المتكاملىة األعمىال تقارير عالقة التاب  المتغير بعبارا  والدا ( 8) رق  الجدول يوض 
 : يلي ما الماليين المحللين تنب ا 
 وهىو ،(0.608) عىا  معيىار   وبىا حراف ، 4.36)) المحىور لهذا العا  الحساب  المتوس  بلغ -

 ( .مرتف ) عا  مستو   عل  مايدل

 على  المتكاملة األعمال تقارير تساعد( )10) رق  العبارة احتل  فقد العبارا  مستو   عل  أما -
 تنبى ا  دقىة تحسين إل  ي د  مما الشراا  في اإلستثمار بشين التيكد عد  ظروف من الحد

 معيىىىار   وبىىىا حراف( 4,79) حسىىىاب  بمتوسىىى  األول النسىىىب  الترتيىىىب.( المىىىاليين المحللىىىين
 بالم شىىر المدرجىىة الشىىراا ( )7) رقىى  العبىىارة حققتىى  حسىىاب  متوسىى  أقىىل بينمىىا ،( 506.)

(S&P/EGX ESG)  وضى  فىي المىاليين المحللىين عليهىا يعتمد شموال   أكثر إفصاحا  تقد 
 ،( 607.) معيىىار   وبىىا حراف( 4.14) بلغىى  حيىى  ، (.الشىىراا  هىىذ  حىىول مسىىتقبلي  رؤيىىة

 المستقصى  إجابىا  فتميىل ابيىر حىد إلى  مرتفى  المتوسطا  أن  جد العا  للمستو   وبالنسبة
 . عا  بشكل المحور عبارا  عل  الموافق إل  منه 

 
 

 :  النتائج وتحليل الفروض صحة اختبار 5/3
 فىىروض صىىحة مىىن التحقىىق قبىىل ولكىىن ، البحىى  فىىروض إختبىىارا  البحىى  مىىن الجىى   هىىذا يتنىىاول     

 الدراسىىة لمحىىاور العينىىة أفىىراد لىىدرجا  وذلىىك عدمىى  مىىن التوزيىى  إعتداليىىة مىىن التيكىىد يجىىب الدراسىىة
 ممىا ، االعتداليىة مىن يقتىر  التوزيى  أن واتضى ( الثالى  المحىور – الثىا ي المحور – األول المحور)

 بيا ىىا  مىى  Parametric( البارامتريىىة) المعلميىىة اإلحصىىائية األسىىاليب اسىىتددا  إمكا يىىة إلىى  يشىىير
 : التالي النحو عل  الفروض صحة إختبار  تناول يمكن وعلي . العينة

 

 : األول الفرض صحة اختبار 5/3/1
 عنىد إحصىائية داللى  ذا  أثىر يوجىد ال"  أن عل  ينص والذ  أألول البحثي الفرض صحة الختبار

 تحليىىل أسىىلو  إسىتدد  تىى  حيىى ".  الشىراا  قيمىىة تعظىىي  على  المتكاملىىة األعمىىال تقىارير مىىدخل تبنىي
 ،SPSS V.23 االجتماعيىة للعلىو  اإلحصىائية الح مىة بواسىطة Regression analysis اال حدار

 x1 أن حيىى  ، الشىىراا  قيمىىة تعظىىي  علىى  المتكاملىىة األعمىىال لتقىىارير المعنىىو   التىىيثير لقيىىا  وذلىىك
 ويمكىن ،( التىاب  المتغيىر) الثىا ي المحىور عىن تعبىر yو ،( المسىتقل المتغيىر) األول المحىور عن تعبر
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( 8) رقى  الجىدول خالل من األول العد  بفرض الداصة اإلحصائي التحليل  تائج وتحليل عرض للباح 
 : يلي كما

 (9) رق  جىىىدول
 بين العالقة أثر لقيا  والتباين اال حدار تحليل  تائج

 الشراا  قيمة وتعظي  المتكاملة األعمال تقارير

 F قيمة المتغير 
 المحسوبة

مستوى 

  Pالمعنوية

 معامل التحديد

R2 

مدى تأثير 

المتغير 

 المستقل

نتيةة 

 الفرض العدم

 

 تعظيم القيمة
 

348.
8 

 
.000 

 

0.797 
 

 م ثــر

 

 رفض

 

معادلددددددة االنحدددددددار 

 البسي 

Y= 7.438 +1.898 x1  

  4.00(=90-1( ودرجات صرية )0.05الةدولية عند مستوى دالله ) Fقيمة 
 

 :  التالية النتائج إل  (9) رق  جدول في اإلحصائي التحليل  تائج تشير
 ومعامىىل ،( الصىىفر مىىن أكبىىر) موجبىىة قيمىىة لىى  أ ( 7.438) يسىىاو   (β) الثابىى  الجىى   أن يتضىى  -1

 الصىىحي ، والواحىىد الصىىفر بىين وتتىىراوح ، موجبىىة قيمىة لىى  أ ( 8981.) يسىىاو   (β1) اال حىدار
 .المقدر اال حدار  موذج و تائج النظرية الشروط بين تعارض ال أ    جد وبالتال 

 التحديىد لمعامىل وفقىا   التاب  المتغير من( 0.797) يفسر المتكاملة األعمال تقارير المستقل المتغير -2
2R   أخر   عوامل تفسرها الباقية النسبة بينما ، مرتفع   سبة وه. 
 يىت  وبالتىال ( (0.05 المعنويىة مسىتو   مىن أقىل وهى  P.Value ( .000) االحتمىال قيمىة بلغى  -3

( F) قيمىىىة إرتفىىىا  إلىىى  وإسىىىتنادا   ، معنىىىو   غيىىىر اال حىىىدار  مىىىوذج أن القائىىىل العىىىد  فىىىرض رفىىى 
 ودرجىىا  ،( 0,05) داللىى  مسىىتو   عنىىد 4.00)) الجدوليىىة قيمتهىىا عىىن( 348.8) المحسىىوبة

 وبالتىىال  ،((0.05 معنويىىة مسىىتو   عنىىد إحصىىائية داللىى  وجىىود علىى  ي اىىد ممىىا( 90-1) حريىىة
 .الشراا  قيمة تعظي  عل  المتكاملة األعمال تقارير المستقل المتغير تيثير معنوية

 وتطبيىق تبنىي عند إحصائية دالل  ذا  تيثير وجود بعد  يقتض  والذ  العد ، فرض رف  يقتضي مما
"  أن أ  البىديل الفىرض وقبىول الدراسة، محل الشراا  قيمة تعظي  إل  ي د  المتكاملة األعمال تقارير
 قيمىىة تعظىىي  علىى  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير وتطبيىىق تبنىىي  عنىىد إحصىىائية داللىى  ذا  تىىيثير يوجىىد

 .الشراا 

 :الثا ي الفرض صحة اختبار 5/3/2
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 مىدخل تبنىي عنىد إحصىائية دالل  ذا  أثر يوجد ال"  أ   عل  ينص والذ  الثا ي الفرض صحة الختبار
 x1 حيىى  ، لقيىىا  وذلىىك ،" المىىاليين للمحللىىين التنبىى ا  دقىىة تحسىىين علىى  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير
 ويمكىن ، التىاب  المتغيىر( الثالى  المحىور) عىن تعبىر y و ،( المستقل المتغير) األول المحور عن تعبر

 رقىى  الجىدول خىىالل مىن الثىا ي العىىد  بفىرض الداصىة اإلحصىىائي التحليىل  تىائج وتحليىىل عىرض للباحى 
 :التالي النحو عل  وذلك ،( 9)
 

 (10) رق  جدول
 المتكاملة األعمال تقارير تيثير لمد  والتباين اال حدار تحليل  تائج

 الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين عل  

 المتغير 

 F قيمة

المحسو

 بة

مستوى 

  Pالمعنوية

معامل 

 التحديد
2R 

مدى تأثير 

المتغير 

 المستقل

نتيةة الفرض 

 العدم

 

تحسين دقة تنب ات 

 المحللين الماليين

 
454.3 

 
.000 

 
836. 

 

 م ثــر

 
 رفض

 

معادلدددددددة االنحددددددددار 

 البسي 

 

Y= 7.807 +1.529 x1  

 4.00(= 90-1( ودرجات صرية )0.05الةدولية عند مستوى دالله ) Fقيمة 
 

 
 

 :  التالية النتائج إل  (10) رق   الجدولين في اإلحصائي التحليل  تائج تشير
 ومعامىل ،( الصىفر مىن أكبىر) موجبىة قيمىة لى  أ ( 7.807) يسىاو   (β) الثاب  الج   أن يتض  -1

 الصىحي ، والواحىد الصىفر بىين وتتىراوح ، موجبىة قيمىة لى  أ  (1.529) يسىاو   (β1) اال حىدار
 .المقدر اال حدار  موذج و تائج النظرية الشروط بين تعارض ال أ    جد وبالتال 

 وفقىىا   التىىاب  المتغيىىر مىىن( 836.) يفسىىر المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير المسىىتقل المىىوقف  المتغيىىر -2
 .أخر   عوامل تفسرها الباقية النسبة بينما ، جيدة  سبة وه  2R التحديد لمعامل

 وبالتىىال  ،( (0.05 المعنويىىة مسىىتو   مىىن أقىىل وهىى  P.Value (.000) االحتمىىال قيمىىة بلغىى  -3
( F) قيمىىة إرتفىىا  إلىى  وإسىىتنادا   ، معنىىو   غيىىر اال حىىدار  مىىوذج بىىين القائىىل العىىد  فىىرض  ىىرف 

 ودرجىا  ، (0,05) داللى  مسىتو   عنىد4.00) ) الجدوليىة قيمتهىا عىن( 454.3) المحسىوبة
 وبالتىىال  ،((0.05 معنويىىة مسىىتو   عنىىد إحصىىائية داللىى  وجىىود علىى  ي اىىد ممىىا( 90-1) حريىىة

 للمحللىىين تنبىى ا  دقىىة تحسىىين علىى  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير المسىىتقل المتغيىىرا  تىىيثير معنويىىة
 .الماليين

 وتطبيىق تبنىي عنىد إحصىائية دالل  ذا  أثر وجود بعد  يقض  والذ  ، العد  فرض رف  يقتضي مما
 أن أ  البىديل الفىرض وقبىول ،"المىاليين للمحللىين التنبى ا  دقة تحسين  حو المتكاملة األعمال تقارير
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 دقىىة تحسىىين علىى  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير وتطبيىىق تبنىىي عنىىد إحصىىائية داللىى  ذا  تىىيثير يوجىىد" 
 .الماليين للمحللين تنب ا 

 : الثال  الفرض صحة اختبار 5/3/3
 المسىىتقل المتغيىىر بىىين إرتبىىاط عالقىىة توجىىد ال" أن علىى  يىىنص والىىذ  الثالىى  الفىىرض صىىحة الختبىىار

 المحللىىين تنبىى ا  دقىىة)،و( الشىىراا  قيمىىة تعظىىي ) التابعىىة والمتغيىىرا ( المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير)
 الح مىىة بواسىىطةRegression analysisاال حىىدار تحليىىل أسىىلو  إسىىتدد  تىى  حيىى .  (المىىاليين

 عىرض ويمكىن ، المعنوية اإلرتباط عالقة لقيا  وذلك ،SPSS V.23 االجتماعية للعلو  اإلحصائية
 إرتبىىاط معىىامال   تىىائج خىىالل مىىن الثالىى  العىىد  بفىىرض الداصىىة اإلحصىىائي التحليىىل  تىىائج وتحليىىل
 بواسىطة لبيرسون   التتابعي Correlation Coefficientاإلرتباط معامل استددا  ت  حي  بيرسون 
 ( :11) رق  بالجدول موض  اما  تائج  واا   اإلحصائي البر امج

 
 
 
 
 
 

 ( 11) رق  جدول
 المستقل المتغير حول اإلستقصا  عينة لدرجا  بيرسون  إرتباط معامال  قيمة
 دقة وتحسين ، الشراا  قيمة تعظي )التابعة والمتغيرا  المتكاملة األعمال تقارير

 (91= ن) 0,01 داللت  مستو   عند(الماليين المحللين تنب ا 
المحور  

 األول

المحور 

 الثاني
 المحور الثالث

 المحور األول

Pearson Correlation 

 بيرسون  إرتباط
1 **893. **914. 

Sig. 000. -- مستوى المعنوية  .000  

المحور 

 الثاني

Pearson Correlation 

 بيرسونإرتباط 
**893. 1 **908. 

Sig. 000. مستوى المعنوية  -- .000  

المحور 

 الثالث

Pearson Correlation 

 إرتباط بيرسون
**914. **908. 1 

Sig. 000. مستوى المعنوية  .000  -- 

 .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 دقىة وتحسىين الشىراا  قيمىة وتعظىي  المتكاملىة األعمىال تقىارير بىين العالقة( 11) رق  الجدول يوض 
 ارتبىىاط عالقىىة هنىىا  أن االرتبىىاط تحليىىل خىىالل مىىن للباحىى  يتضىى  حيىى  ، المىىاليين المحللىىين تنبىى ا 
 معىىامال  توضىى  حيىى  العينىىة أفىىراد درجىىا  بىىين( 0,00) مسىىتو   عنىىد إحصىىائية داللىى  وذا  موجبىىة
 ،( الشىىراا  قيمىىة تعظىىي ) التىىاب  والمتغيىىر( المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير) المسىىتقل المتغيىىر بىىين اإلرتبىىاط

 بىين( قويى  طرديىة) موجبىة عالقىة هنىا  أن على  يدل وهذا( 0,893) االرتباط معامل قيمة اا   حي 
 ، القيمىىة وتعظىىي  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير بىىين داللىى  ذا  تىىيثير هنىىا  أن أيضىىا   ويوضىى  المتغىىرين،

 فكا ى  ،  المىاليين المحللىين تنبى ا  دقىة تحسىين التىاب  بىالمتغير المسىتقل المتغير بعالقة يتعلق وفيما
 بشىكل تىيثير هنىا  أن أ ( 0,914) بىى اإلرتبىاط معامىل اىان حيى  ،( قوي  طردية) موجبة عالقة أيضا  

 ، الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين إل  ي د  سوف المتكاملة األعمال تقارير تطبيق عند إيجابي
 المسىتقل المتغيىر بين إرتباط عالقة توجد "  أن أ  البديل الفرض وقبول العد  الفرض رف  يت  وعلي 

 المحللىىىين تنبىىى ا  دقىىىة)،و( الشىىىراا  قيمىىىة تعظىىىي ) التابعىىىة والمتغيىىىرا ( المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير)
 (".الماليين

 
 
 
 

 المستقبلية البح  ومجاال  والتوصيا  والنتائج الدالال 

 : والنىتىىائىج الدالال :  أوال  
 الىىدالال  هىىذ  مىىن التيكىىد تىى  وقىىد الىىدالال  بعىى  إلىى  النظريىىة الدراسىىة خىىالل مىىن الباحىى  توصىىل    

 :التالية النتائج عن أسفر  والتي اإلختبارية بالدراسة
 رؤيىة وضى  مىن المىاليين المحللين ٌتمكن شموال   أكثر إفصاحا  المتكاملة األعمال تقارير توفر -

 .الشراا  هذ  حول مستقبلي 

 بقىىدرة إرتباطهىىا ومىىد  ، الشىىراة إسىىتراتيجية عىىن عامىىة  ظىىرة المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تقىىد  -
 .القيمة تعظي  علي الشراة

 ممىىا الماليىىة المعلومىىا  لتكامىىل دعمىىا   الماليىىة غيىىر المعلومىىا  علىى  المىىاليين المحللىىين يعتمىىد -
 .المستقبلية النقدية التدفقا  تحليل دق  تحسين عل  ينعكس

 المعلومىا  تماثىل عىد  ظىاهرة خفى  إلى  يى د  سىوف المتكاملىة األعمىال تقىارير إعىداد تبني -
 .الماليين المحللين تنب ا  دقة عل  إيجابيا   ينعكس مما
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 P.Value ( .000) االحتمىال قيمىة بلغى  ، األول الفىرض صىحة إختبىار بنتائج يتعلق وفيما -
  مىىوذج أن القائىىل العىىد  فىىرض رفىى  يىىت  وبالتىىال ( (0.05 المعنويىىة مسىىتو   مىىن أقىىل وهىى 

 قيمتهىىا عىىن( 348.8) المحسىىوبة( F) قيمىىة إرتفىىا  إلىى  وإسىىتنادا   ، معنىىو   غيىىر اال حىىدار
 على  ي اىد ممىا( 90-1) حريىة ودرجىا  ،( 0,05) دالل  مستو   عند 4.00)) الجدولية

 المسىتقل المتغيىر تىيثير معنويىة وبالتىال  ،((0.05 معنويىة مسىتو   عنىد إحصائية دالل  وجود
 وقبىول العىد  فىرض رفى  يقتضىي ممىا. الشىراا  قيمىة تعظىي  عل  المتكاملة األعمال تقارير

 األعمىىال تقىىارير وتطبيىىق تبنىىي  عنىىد إحصىىائية داللىى  ذا  تىىيثير يوجىىد أن أ  البىىديل الفىىرض
 .الشراا  قيمة تعظي  عل  المتكاملة

 P.Value (.000) االحتمىال قيمىة بلغى  الثىا ي، الفىرض صىحة إختبىار  بنتائج يتعلق وفيما -
  مىىوذج بىىين القائىىل العىىد  فىىرض  ىىرف  وبالتىىال  ،( (0.05 المعنويىىة مسىىتو   مىىن أقىىل وهىى 

 قيمتهىىا عىىن( 454.3) المحسىىوبة( F) قيمىىة إرتفىىا  إلىى  وإسىىتنادا   ، معنىىو   غيىىر اال حىىدار
 على  ي اىد ممىا( 90-1) حريىة ودرجىا  ،( 0,05) دالل  مستو   عند4.00) ) الجدولية

 المسىتقل المتغيىرا  تيثير معنوية وبالتال  ،((0.05 معنوية مستو   عند إحصائية دالل  وجود
 فىرض رفى  يقتضي مما.الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين عل  المتكاملة األعمال تقارير
 تقىارير وتطبيىق تبنىي عند إحصائية دالل  ذا  تيثير يوجد"  أن أ  البديل الفرض وقبول العد 

 .الماليين المحللين تنب ا  دقة تحسين عل  المتكاملة األعمال

 عالقىىة وجىىود اإلحصىىائي التحليىىل  تىىائج توضىى  ، الثالىى  الفىىرض صىىحة بإختبىىار يتعلىىق وفيمىىا -
 الدراسىىىة متغيىىىرا  بىىىين( 0,00) مسىىىتو   عنىىىد إحصىىىائية داللىىى  وذا ( قويىىىة) موجبىىىة إرتبىىىاط
 :االتالي وبيا ها

 التىىاب  والمتغيىىر( المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير) المسىىتقل المتغيىىر بىىين اإلرتبىىاط معىىامال  توضىى 
 المتغيىر بعالقة والداصة( 0,893) االرتباط معامل قيمة اا   حي  ،( الشراا  قيمة تعظي )

 (.قوي  طردية) موجبة عالقة هنا  أن عل  يدل وهذا ،  التاب  المتغير م  المستقل

 التىىاب  والمتغيىىر( المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير) المسىىتقل المتغيىىر بىىين اإلرتبىىاط معىىامال  توضىى 
 أن علىى  يىىدل وهىىذا ،( 0,914) االرتبىىاط معامىىل قيمىىة أن ،( المىىاليين المحللىىين تنبىى ا  دقىىة)

 رفىى  تىى  وعليىى . التىىاب  والمتغيىىر المسىىتقل المتغيىىر بىىين( قويىى  طرديىىة) موجبىىة عالقىىة هنىىا 
 تقىارير) المسىتقل المتغيىر بىين إرتبىاط عالقة توجد " أن أ  البديل الفرض وقبول العد  الفرض

 المحللىىىين تنبىىى ا  دقىىىة)،و( الشىىىراا  قيمىىىة تعظىىىي ) التابعىىىة والمتغيىىىرا ( المتكاملىىىة األعمىىىال
 .(الماليين

 :  التىوصيىىىىىىا :  ثا يا  
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 :يلي بما الباح  يوصي واإلختبارية النظرية الدراسة من ال في إليها التوصل ت  التي النتائج ضو  عل    
 تشىىير أو المصىىرية البيئىة فىىي المتكاملىىة األعمىال تقىىارير إلعىىداد إطىار هنىىا  يكىىون  أن ضىرورة -

 ووضىى  (IIRC) مىىن الصىىادر المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير إعىىداد إطىىار إلىى  المصىىرية المعىىايير
 . المصرية بالبيئة الشراا  طبيعة م  يتناسب حت  التعديال  بع 

 بالم شىر والمدرجىة المصىرية الماليىة األورا  ببورصة المقيدة الشراا  بإل ا  المعنية الجها  مناشدة -
(S&P/EGX ESG)  المتكاملة التقارير إلعداد المناسب باإلطار باإللت ا. 

 حتىى  الشىىراا  أدا  تحليىىل عنىىد المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير علىى  المىىاليين المحللىىين إعتمىىاد -
 .المناسب التصنيف في الشراة وض  بغرض دقة أكثر مستقبلية  ظرة وض  في تساعده 

 :  المستقبلية البح  مجاال :  ثالثا  
 : يلي ما عل  المستقبلية البحثية التوجها  تشمل أن الباح  يقترح
 . المعلوما  تماثل عد  وظاهرة المتكاملة األعمال تقارير بين العالقة دراسة -
 . الدارجي المراج  أدا  عل  المتكاملة األعمال تقارير تطبيق إ عكاسا  -
 . المحاسبية المعلوما  جودة لتحسين اداع  المتكاملة األعمال تقارير تطوي  -
 الحصىيلة على  وأثىرة المتكاملىة األعمىال تقىارير إعىداد  حىو الضىريبي للفىاحص المرتقىب الدور -

 . الضريبية
 

 المراجع قائمة

 : العربية باللغة المراج : أوال  
 مقتىرح لم شىر المسىتثمرين قبىول مىد  واختبىار دراسىة"،( 2015) شىرف، إبىراهي  أحمد إبراهي  -

 التجىارة اليىة مجلىة ،"القيمىة خلىق علىي الشىراة لمقىدرة تقيىيمه  ألغىراض المىالي غيىر لإلفصاح
 .الثال  الج   ، والدمسون  الثا ي المجلد يناير، األول العدد العلمية، للبحو 

 S&P/EGX ESG م شىر منهجيىة" ، The Egyptian Exchange المصىرية البورصىة -
 . 2010 ،" المصرية للبورصة

Available at: www.egx.com.eg 
 للبيا ىىا  اإلحصىىائي التحليىىل" ،( 2000)، صىىبر   محمىىود  صىىر. د ، غنىىي  الرفىىاغي أحمىىد. د -

 . األول  الطبعة ، والتوزي  والنشر للطباعة قبا   دار ،" SPSS الجاه  الر امج باستددا 
 البيئىي األدا  عىن اإلفصىاح بىين العالقىة وتقيىي  تحليل"  ،( 2017) ، عوض محمد محمد أمال -

 المصىرية األعمىال المنشىت  فىي إستكشىافية دراسة – المستدامة التنمية آلغراض المالي واألدا 
 اليىىة ، والعشىىرون  الحاديىىة السىىنة ، الثىىا ي الجىى   ، الرابىى  العىىدد ، المحاسىىبي الفكىىر مجلىىة ،" 

 (.1276 -1215)  .    ، شمس عين جامعة ، التجارة

http://www.egx.com.eg/
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 ، اإلحصىا  معهىد ،"  SPSS باسىتددا  اإلحصىا  التحليىل"  ،(1999) ، العباسىي الحميد عبد -
 .القاهرة جامعة

 ، المحاسىب  الفكىر مجلىة ،"المتكاملىة األعمىال تقىارير مراجعة"،(2012) عل ،  صر عبدالوها  -
 المحاسىىبة لقسىى  السىىنو   العلمىى  المىى تمر ، خىىا  عىىدد ، شىىمس عىىين جامعىىة التجىىارة، كليىىة

 . أكتوبر 2-1 ، والمراجعة
 األطىراف مى  المعامال  عن اإلفصاح مستو   بين العالقة" ،(2015) ، علي أحمد أحمد محمود -

 شىمس، عىين جامعة التجارة، الية المحاسبي، الفكر مجلة ،"المالية التقارير وجودة العالقة ذو  
 .عشر التاسعة السنة الثا ي، الج   الثا ي، العدد

 المحللىىين تنبىى ا  دقىىة علىى  السىىرد  اإلفصىىاح أثىىر قيىىا  ،( 2014) ، أحمىىد صىىالح ميهىىا  -
 المحاسىبة ، القىاهرة جامعىة التجىارة اليىة المحاسىبة لقسى  لمى تمر مقدمىة عمىل ورقة ، الماليين

 .متغير عال  في
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 ملاحق البحث

 

 (1ملحق رقم)

 قائمة استقصاء لبحث بعنوان
 

 دراسة وتحليل العالقة بين تقارير األعمال المتكاملة وتعظيم قيمة الشركات
 بغرض تحسين دقة تنب ات المحللين الماليين 

 

 الباصث

 البسيو ي الفتاح عبد محمد هيث / د
 المحاسبة مدر 

 والحاسبا  لإلدارة العالي العبور معهد

 /الفاضل السيد
 ،، وبرااتة هللا ورحمة عليك  السال 

 

 دقىة وتحسىين الشىراا  قيمىة وتعظىي  المتكاملىة األعمىال تقىارير بىين العالقىة تحليىل إلىي البحى  يهدف
 تحى  المصىرية بالبورصىة المقيىدة الشىراا  على  إختباريىة دراسىة المىاليين المحللين تنب ا  أو توقعا 
 .(S&P/EGX ESG) اإلجتماعية للمسئولية المصر   الم شر

 

 ، المحاسىىىبين) الدراسىىىة لمجتمىىى  موجهىىى  إستقصىىىا  إسىىىتمارة تصىىىمي  تىىى  الهىىىدف هىىىذا ولتحقيىىىق    
 أقىىىد  أن ويسىىعد ي ، للدراسىىة امجىىال سىىيادتك  اختيىىار تىى  حيىى ( واألكىىاديميين ، المىىاليين والمحللىىين
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 بمنتهىىي األسىىئلة علىى  اإلجابىىة وبرجىىا  ، األسىىئلة مىىن مجموعىىة مىىن مكو ىىة إستقصىىا  قائمىىة لسىىيادتك 
 فقىى  وتسىىتدد  سىىرية البيا ىىا  هىىذ  تكىىون  بىىين وأتعهىىد ، البحىى  أهىىداف لتحقيىىق والموضىىوعية األما ىىة
 .  العلمي البح  ألغراض

 

 لتعاو ك ،، وشكرا       
 الباح 

 

 

 

 : مقدمة:  أوال  

( المعرفىىي) الفكىىر   المىىال رأ  عىىن اإلفصىىاح إلىى  الحاجىىة خىىالل مىىن المسىىتجدة األعمىىال تقىىارير ظهىىر 
 األدا  عىن تفصى  التي الشراا  أعداد ت ايد اإلحصا ا  وأوضح  واالستدامة، البيئية التقارير وظهور
 إلى (IIRC) المتكاملىة للتقىارير الىدولي المجلىس سىع  وقد ، (1) المالية التقارير في واالجتماعي البيئي
 العىىا  القطىىاعين فىىي التجىىار   التطبيىىق  حىىو االتجىىا  خىىالل مىىن التكامىىل تحقيىىق  حىىو عالميىىة تكىىوين

 تكامىىل تحقيىىق علىىي الشىىراة تقىىارير مىىن اواحىىد  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير تسىىاعد حيىى  والدىىا ،
 المىالي لالسىتقرار قىوة بمثابىة ُيعىد والىذ  المال، رأ  تدصيص وافا ة فاعلية ذلك عن وينتج للتقارير،

 والمفىىىاهي  المبىىىاد ) (IIRC)مىىىن الصىىىادر المتكاملىىىة التقىىىارير إعىىىداد إطىىىار تنىىىاول وقىىىد ، واإلسىىىتدامة
 القيمىىة تعظىىي  علىى  يعمىىل أ ىى  ، اإلطىىار أهىىداف وأهىى ( . المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير وعناصىىر ومحتىىو  
 لىرأ  مفىاهي  عىدة أظهىر قىد أ ى  إل  باإلضافة والبعيد، والمتوس  القصير المد  عل  الشراة بواسطة

 فىي تحديىدها يىت  والتىي الشىراة، بواسىطة والمتيثرة المستددمة والعالقا  الموارد من  تج  والتي المال
 Manufactured والصىىىىناعي  Financialالمىىىىىالي المال ارأ  المتكاملة للتقارير المفاهيمي اإلطار

 العالقىىىىىىا  مىىىىىىال ورأ  Social واالجتمىىىىىىاعي  Humanوالبشىىىىىىىىىر   Intellectual والفكىىىىىىىىىر  
Relationship والطبيعىىي Natural ، الشىىراة قىىدرة مىىد  فىىي القيمىىة تعظىىي  عمليىىا  جىىوهر ويتحىىدد 

 تقىىارير علىى  قديعتمىىدوا المىىاليين المحللىىين فىىإن ذلىىك وعلىى . لهىىا التجىىار   النمىىوذج وإعىىداد تكىىون  علىى 
 ماليىة وغيىر مالية معلوما  توفر أ ها حي  الشراا   حو توقعاته  تحسين أجل من المتكاملة األعمال

  . 
 : الشدصية البيا ا :  ثا يا  

 (:................................................................إختيار  ) االسى  -1
 (:.........................................................الفئ ) الحالية الوظيفة -2
 :..................................................................... الدبرة مدة -3

                                                           
)1( KPMG (2011), International Survey of Corporate Responsibility Reporting 

2011, KPMG International, Amsterdam. 
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 :.................................................................العلمية الدرجة -4
 تبانة :ثالثاً : أسئلة االس

من ف لك ضع عالمة صح أمام احإجابة التي تراها مناسبة مع العلم أنه تم تقسديم األسدئلة 

 إلى ثالثة محاور على النحو التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المتكاملة األعمال تقارير إل  الحاجة مد : األول المحور
 

 مسلسل
 

 العـبـــــــــــــارة
 أوافق

 تماماً 

أوافق إلى  أوافق

 صد ما

 

 غير

 موافق

 

غير موافق 

 على احإطالق

 المعلومىىىىىىا  فىىىىىىي  قىىىىىىص هنىىىىىىا  1
 عنهىىىىىىىىا والمفصىىىىىىى  المعروضىىىىىىىة

 . المالية بالتقارير

     

 إلىىىىى  المعلومىىىىىا   قىىىىىص يىىىىى د  2
 التقىىىارير علىىى  اإلعتمىىىاد صىىىعوبة
 اتدىىىىىىىاذ عنىىىىىىىد وحىىىىىىىدها الماليىىىىىىىة
 .القرارا 

     

 مكو ىىا  الماليىىة التقىىارير تتجاهىىل 3
 (.المعرفي) الفكر   المال رأ 

     

 اإلفصىاح الماليىة التقىارير تتجاهل 4
 اإلجتماعيىىىىىىىة المسىىىىىىىئولية عىىىىىىىن
 والحىىىىىىىىىىىىىىوامي البيئىىىىىىىىىىىىىىي واألدا 

 . الطويل المد  عل  واإلقتصاد 

     

   رأ علىى  الماليىىة التقىىارير تراىى  5
 .فق  المالي المال

     

 الماليىىىىىىىىىىة التقىىىىىىىىىىارير تتجاهىىىىىىىىىىل 6
 بتعظىىىىىىىي  المتعلقىىىىىىىة المعلومىىىىىىىا 

 .القيمة

     

 تعظىي  عل  المالية التقارير تعتمد 7
 .فق  األرباح قيمة

     

      اإلفصىاح الماليىة التقىارير تتجاهل 8
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 التىىىىدفقا  حىىىىول معلومىىىىا  عىىىىن
 .المستقبلية النقدية

 باإلطىىىىار الماليىىىىة التقىىىىارير تهىىىىت  9
 يى د  ممىا ، األجىل قصير ال مني

 الحقيقىىي األدا  إظهىىار عىىد  إلىى 
 .للشراا 

     

 المتكاملىىىىة للتفكيىىىىر حاجىىىىة هنىىىىا  10
 ماليىىة وغيىىر ماليىىة تقىىارير وإعىىداد

 .متكامل تقرير في

     

 
 
 
 
 

 : الشراا  قيمة تعظي  عل  المتكاملة األعمال تقارير تيثير مد : الثا ي المحور
  مسلسل

 أوافق العـبـــــــــــــارة

 ً  تماما

أوافق  أوافق
إلى صد 
 ما

غير 
 موافق

غيرموافق 
على 
 احإطالق

 المتكاملىىىة األعمىىىال تقىىىارير ُتعطىىى  1
 وضىىوحا   أكثىىر رؤيىىة لمسىىتددميها

 .القيمة تعظي  ايفية عن
     

 األعمىىىىىال تقىىىىىارير إعىىىىىداد يىىىىى د  2
 االتجاهىىىا  تقيىىىي  إلىىى  المتكاملىىىة

 علىىىىى  يسىىىىىاعد ممىىىىىا المسىىىىىتقبلية
 . القيمة تعظي 

     

 المتكاملىىىىة األعمىىىال تقىىىىارير تقىىىد  3
 إسىىىىىىتراتيجية عىىىىىىن عامىىىىىىة  ظىىىىىىرة

 بقىىىدرة إرتباطهىىىا ومىىىد  ، الشىىىراة
 .القيمة تعظي  علي الشراة

     

 األشىىىىىكال عىىىىىن اإلفصىىىىىاح يعتبىىىىىر 4
 المىىىىالي،) المىىىىال لىىىىرأ  المدتلفىىىىة

 البشىىىىىىر ، الفكىىىىىىر ، الصىىىىىىناعي،
  موذجىىىىا  ( العالقىىىىاتي االجتمىىىىاعي،

 .القيمة لتعظي 

     

 وغيىىىر الماليىىىة المعلومىىىا  تىىىوفير 5
 قىىىىدرة تقيىىىىي  مىىىىن ُيمكىىىىن الماليىىىىة
 .القيمة تعظي  علي الشراة

     

  وعيىىىىىىىة تحسىىىىىىىين إلىىىىىىى  تىىىىىىى د  6
 التفكيىر ودع  المتاحة، المعلوما 
 فعاليىىىىىة أكثىىىىىر امىىىىىنهج المتكامىىىىىل

 .القيمة لتعظي 

     

 المى ثرة المعلوما  أو العوامل أه  7
 فىىىىي تتمثىىىىل القيمىىىىة تعظىىىىي  فىىىىي

 االجتماعيىىة المسىىئولية الحوامىىة،
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 واالسىىىىىىىىىىىىىىىتراتيجيا  والبيئيىىىىىىىىىىىىىىىة،
 .المستقبلية

 تحتويىىىى  مىىىىا بىىىىين عالقىىىىة هنىىىىا  8
 وتعظىىي  المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير
 .القيمة

     

 علىىىى  العائىىىىد بىىىىين عالقىىىىة هنىىىىا  9
 المدىىىىىىاطر وإدارةROI االسىىىىىىتثمار

 .القيمة وتعظي 

     

 االبتكىىىىار عىىىىن المعلومىىىىا  ُتسىىىىه  10
 تعظىىىىىي  فىىىىي والتطىىىىوير والبحىىىىو 

 .القيمة

     

 
 
 

 المحللين تنب ا  دقة تحسين عل  وإ عكاساتها المتكاملة األعمال تقارير: الثال  المحور
 :الماليين
 

 مسلسل

 

 العـبـــــــــــــارة

 

 أوافق

 ً  تماما

 

 

 أوافق

 

أوافق إلى 

 صد ما

 

غير 

 موافق

 

غيرموافق 

على 

 احإطالق

 المتكاملىىىىىة األعمىىىىىال تقىىىىىارير تىىىىىوفر 1
 المحللىىىىين عليهىىىىا يعتمىىىىد معلومىىىىا 
 األسىىىىه  بيسىىىىعار للتنبىىىى ا  المىىىىاليين

 .للشراا  المستقبلية

     

 علىىىىىى  المىىىىىىاليين المحللىىىىىىين يعتمىىىىىىد 2
 لتكامىل دعمىا   المالية غير المعلوما 
 هنىا  يكىون  حتى  الماليىة المعلوما 

 .النقدية للتدفقا  تحليله  عند دق 

     

 المتكاملىىىىىة أألعمىىىىىال تقىىىىىارير تقىىىىىد  3
 وموثوقيىىة مصىىداقية أكثىىر معلومىىا 
 .الماليين للمحللين

     

 علىىىىى  المىىىىىاليين المحللىىىىىين إعتمىىىىىاد 4
 يىىىىىوفر ال فقىىىىى  الماليىىىىىة المعلومىىىىىا 

 . للشراة المالي للمرا  دقيقا   تفسيرا  
     

 لارقىىىىا  الكمىىىىي المحتىىىىو   ُيعىىىىد لىىىى  5
 الماليىة بالتقارير تظهر التي الدفترية

 لىىىىد  باإلعتماديىىىىة تتسىىىى  المنشىىىىور 
 . الماليين المحللين

     

 فىىي التغيىىرا  بىىين سىىلبية عالقىىة هنىىا  6
 المىىاليين المحللىىين تنبىى ا  دقىىة مسىىتو  
 .المتكاملة األعمال تقارير وتطبيق
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 بالم شىىىىىىىىىىىىىر المدرجىىىىىىىىىىىىىة الشىىىىىىىىىىىىىراا  7
(S&P/EGX ESG)  إفصىىاحا  تقىد 

 المحللىىىىين عليهىىىىا يعتمىىىىد شىىىىموال   أكثىىىىر
 حىول مستقبلي  رؤية وض  في الماليين

 .الشراا  هذ 

     

 معلوما  المتكاملة األعمال تقارير تقد  8
 األورا  سمسىىىرة لشىىىراا   فعيىىىة أكثىىىر

 .المالية
     

 المتكاملىىة األعمىىال تقىىارير إعىىداد تبنىىي 9
 تماثىل عىد  ظىاهرة درجىة ُيدفى  سوف

 علىىى  إيجابيىىىا   يىىىنعكس ممىىىا المعلومىىىا 
 .الماليين المحللين تنب ا  دقة

     

10 

 

 المتكاملىىىىة األعمىىىىال تقىىىىارير تسىىىىاعد
 التيكىىد عىىد  ظىىروف مىىن الحىىد علىى 
 ممىىا الشىىراا  فىىي اإلسىىتثمار بشىىين
 تنبىىىىى ا  دقىىىىىة تحسىىىىىين إلىىىىى  يىىىىى د 

 .الماليين المحللين

     

 (2ملحق رقم)
 

 2018يناير 31وأوزانها فى  S&P/EGX ESGالشركات المدرجة فى مؤشر 

 الوزن النسبى اسم الشركة كود الترقيم الدولى
EGS60121C018 )3.9 البنك التجاري الدولي )مصر% 

EGS3C181C012 3.9 السويس لالسمنت% 

EGS73541C012 3.7 القلعة لالستشارات الماليه% 

EGS42051C010 )3.6 المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس% 

EGS69082C013 3.5 القابضة المصرية الكويتية% 

EGS694A1C018 3.5 بورتو جروب -مجموعة بورتو القابضة% 

EGS690C1C010  3.4 لالستثمارات الماليةراية القابضة% 

EGS673T1C012 3.4 جى بى اوتو% 

EGS380S1C017 3.4 سيدى كرير للبتروكيماويات% 

EGS69101C011 3.4 المجموعه الماليه هيرمس القابضه% 

EGS33041C012 3.4 النساجون الشرقيون للسجاد% 

EGS675S1C011 (3.4 مجموعة عامر القابضة )عامرجروب% 

EGS47021C018 3.3 العربية المتحدة للشحن والتفريغ% 

EGS691S1C011 3.3 مجموعة طلعت مصطفى القابضة% 

EGS65851C015 3.3 سوديك -السادس من اكتوبر للتنميه واالستثمار% 

EGS38311C014  3.3 باكين -البويات والصناعات الكيماوية% 

EGS3C0O1C016 3.3 العربية لالسمنت% 

EGS3D041C017  3.3 االسكندرية -الدخيلة للصلب العز% 

EGS65571C019 3.3 مدينة نصر لالسكان والتعمير% 

EGS95001C011 3.3 اوراسكوم كونستراكشون ليميتد% 

EGS3C071C015  3.2 الجوهره –العز للسيراميك و البورسلين% 

EGS673Y1C015 3.2 إعمار مصر للتنمية% 

EGS42111C012  3.2 الحاويات والبضائعاالسكندرية لتداول% 

EGS74081C018 3.2  جلوبال تليكوم القابضة% 

EGS655L1C012 3.2 بالم هيلز للتعمير% 

EGS69182C011 3.1 النعيم القابضة لالستثمارات% 
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EGS3C251C013 3.1 حديد عز% 

EGS729J1C018 3.0 شركة مستشفي كليوباترا% 

EGS30901C010 3.0 جهينة للصناعات الغذائية% 

EGS305I1C011 3.0 ايديتا للصناعات الغذائية% 

 
 
 


