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 أثر توكيد مراقب الحسابات لممحتوي المعموماتي لتقارير األعمال المتكاممة 

 في بيئة األعمال السعوديةتجريبية و دراسة ميدانية  -أصحاب المصالح قرارات عمى 
  

 ص: ــممخ
عودي احربحورصت اابست ابمقيتدة ابشترارت ثسترحرت مراقحت  قحتول متدى واخهحترر يستهدد اابحثتثادراست 

ابمهارمةت  امتباحيترنا هترامتذااااأللمترلابهقترريراابمعةومتره اابمثهتوى بهوايتدممالةت  ابمقهترح ابمدنت  بإلطرر
 اهخرذاابقرارات. ف  ابمصربح  صثرب ابهوايدالة اإدراك

وهوصتتتلاابحرثتتتثامتتتناابدراستتترتاابستتترحق اوا صتتتداراتاابمدنيتتت اوابدنيتتت ا طتتتررامقهتتترحابهوايتتتدامراقحتتت ا
ارحاابشرارتاابمقيدةاحربحورص اابسعودي الناهقرريرااأللمرلاابمهارمة .ابثسرحرتالة اافص

وهمااخهحررافروضاابحثث,احرسهخدامامجمول امنااألسربيباا ثصرئي اابمهنول ,اوارنتتا متمانهترئ ا
ا.حت اابثسترحرتابدتذااا طترراابمقهترح(اقدماابحثثادبياًلاميتدانيًر الةت اقحتولابربحيت امراق1)اابدراس امراية :

 فت  ابمصتربح  صثرب امراقدماابحثثادبياًلاهجريحيًرالة اوجوداهأهيراإيجرح ابدذااابهوايدالة اإدراكا(2)

ااهخرذاابقراراتا.
اوقدماابحثثامجمول امناابهوصيرتا ممدرامراية :

  ابستعودي ابةشترارتاابمقيتدةاحربحورصت اابستعودي احصتر اابنظترااميئ اابسوقاابمربيت ضرورةاإبزاما
زاماحر فصتترحالتتناهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت  امصتتثوحًراحهقريتتراهوايتتدامراقتتبالتتنانشتترطدراحتتر به
 ابثسرحرتالةيه.

 ضرورةاقيرماابديئرتاوابمنظمرتاابمدني احإصدارامعيررامثرسح الناهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ,ا
وهثتتديثامعيتتررافثتتصاابهوايتتداتاافتت اضتتوعامتتراهتتمامتتناهعتتديالتالةتت امعيتترراابهوايتتداابمدنتت ا

 (ا.3333ما)ابدوب ارق

 ابمراجع احربممةا اابعرحي اابسعودي  احهصتميماوهنديتذاحترام ابهنميت اواضرورةاقيرمامارهباابمثرسح ا
ا.ابطةباابمهزايدالة اهقرريرااأللمرلاابمهارمة اوابهوايدالةيدرابمواجد -مدنيرًا-إدراكاابمراجعين

ا

ا:ااالكممات الدالة
 هتتتراابهوايتتتدالةتتت ا-رتابةمثهتتتوىاابمعةومتتتره امراقتتتباابثستتترحاهوايتتتد-هقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت ااا

ا.قراراتا صثرباابمصربح
ا

ا

ا
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The effect of auditor’s assurance on the content of integrated 

business reports on stakeholders of decision. 
Field and Experimental study in the Saudi Business Environment 

Abstract 
 The research aims to study and test the acceptance of the Saudi listed 

companies „auditors of the proposed professional framework for their 

assurance on Information content for integrated business reportsاand in the 

same time, to show the effect of thisاassurance on stakeholders' perceptions of 

decision-making. 
 Based on the literature review for professional publications and 

academic studies, theاresearcher has been able to formulate aاproposed 

professional framework for theirاassurance on listed companies` integrated 

business reports. 
 The hypotheses were tested using various statistical tools. The results 

reveal that: (i) the field study provides evidence that theاacceptance of the 

majority of participated auditors on this framework... (ii) the experimental 

study provides evidence that that, this assurance positively effects on 

stakeholders' perceptions of decision-making.  
 The recommendations of this study are: (1) the Saudi Capital Market 

Authority should enforce listed companies, regardless its activity nature, to 

disclose on its integrated business reports attached with an auditor’s 

assurance report (2) the professional bodies and institutions in the Kingdom 

should issue an accounting standard for integrated business reports, and toا
update the assurance test standard in the light of updates to the International 

Professional Assurance Standard No. (3000) (3) the Saudi audit firms should 

design their training programs to enhance auditors‟ perception ا- professional- 

to meet and assurance the growing demand for integrated business reports 
 

Keywords:  

Integrated business reports -ا Auditor’s assurance onاInformation 

content ا-ا The effect of assurance on stakeholders of decision 
ا
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 اإلطـــار العــام لمبحــث األول:القسم 
 :ثـمشكمة البحو  مقدمة-1

لنتدمرانرشتدتااألمتماابمهثتدةااتلامتناا هثترداابتدوب اا٩٠٠٢ افت الترماحد تافارةاابهقرريراابمهارمة
بجنتتت ابإلشتتترا الةتتت اوهطتتتويراإطتتتررالتتتربم ابةهقتتترريرااابعربميتتت ابهشتتتايلبةمثرستتتح اومةسستتت امحتتتردرةاابهقتتترريرا

(اا, et al., Alberto 2017)اابمهارمةت .اوابتذياالهحتر هتماطترحاإطترراابهقترريراا٩٠٠٢رمالتافت واابمهارمةت  ا
اااIntegrated Reporting Exploded from 2013 ابحداي اابثقيقي ا نهشرراابهقرريراابمهارمة 

مجةتتساابهقتترريراابمهارمةتت ا(IIRC)إنشتترعاوبقتتدا ختتذاموضتتوعاابهقريتتراابمهارمتتلاحعتتداالربميتتراحعتتدا
لتتتربم امتتتناابمنظمتتتيناوابمستتتههمريناوابشتتترارتاوواضتتتع امعتتترييرامدنتتت اابمثرستتتح ارب اومتتتواهثتتتاابتتتدوب 

ا(ااا2315)اآلالحرسا,ااوابمنظمرتابيراابثاومي .
(اIIRCويقومااطرراابهقريراابمهارمل اابذىاهعملالةت اهطتوير اابةجنت اابدوبيت ابةهقريتراابمهارمتلا)

اااوابثاوميتت افتت اشتتالاواضتتحاومخهصتتراومهستتق.الةتت اابجمتتباحتتيناابمعةومتترتاابمربيتت اوابحيئيتت اوا جهمرليتت 
ا(ا Deloitte , 2011)ا

ابهارمتلاحتيناابمعةومترتاابمربيت الة ا ممي اابثرجت اابت ا (ا (Martin & Patrick ,2017ااداوا
ا(.IIRCمربي امناخاللاالداداابهقرريراابمهارمة اوفقًرا طرراابمجةساابدوب ابةهقرريراابمهارمة .ا)ابوبيرا

رتاابمربيتتتت افتتتت اا فصتتتترحالتتتتنااألداعاابمتتتترب ابةشتتتترا اومرازمتتتتراابمتتتترب اابثتتتترب اوهراتتتتزاابمعةومتتتت
وابمستهقحة  احينمتترايراتزاا فصتترحابيتتراابمترب الةتت اجوانتبا ختتريامهتتلااستهراهيجي اابشتترا اواألداعاابحيئتت ا

ا(.2312وا جهمرل اواألخالق اوا بهزاماحقوالداابثوام )سعداابدين,
هثةياًلاشرماًلا وبيًرابألدحيرتاابثديه اف امجترلاابهقترريراا(ا(Alberto  ,  et al., 2017قدماامرا
اFirst comprehensive analysis of the recent literature on the integratedاابمهارمةت ا,

reporting.لالةتتتت اصتتتتدقاهأايتتتتداتا)متتتتزالما(اا دارةاويصتتتتعباإقرمتتتت اابتتتتدبيااAssertions ا 

Managementبيتراابمربيت اااا(Non Financial ) متناختاللاابتدوراابهقةيتديابمراقتباابثسترحرتا,اا
وارناابثلافيمرااهدقالة اهسميههاحربهوايداابمدنت ابيتراابهقةيتديا,اومتواياهوايتداحختال امراجعت اابقتوائما

ا(ا,اامرامواابثرلاف اابهقرريراابمهارمة ا.ا Limited Reviewثصدراابمثدودااا)افابمربي اوا
متتتتتتناهثتتتتتتديرتاابقتتتتتترناابثتتتتتترديااهقتتتتتترريرااأللمتتتتتترلاابمهارمةتتتتتت  ناا(ا2316والهحتتتتتترا)لحتتتتتتدابرثيما,

(اStakeholders موضتتتتباامهمتتتترماإدارةاابشتتتترارتاو صتتتتثرباابمصتتتتربحا)اا,اامتتتترا صتتتتحثت.وابعشتتترون
وارنتتااستهجرح امتذ اابمنظمترتاابمدنيت اا ( IFAC , AICPA ,CICA)ااابدوبيت  وابمنظمترتاابمدنيت ا

بطةتتتبا صتتتثرباابمصتتتربحالةتتت امتتترايةاتتتدابدتتتمالةتتت اصتتتدقامتتتذااا فصتتترحا,ا واحتتترألثرىاصتتتدقامثهتتتوا ا
(ااومعترييراختدمرتا ISAEsابمعةومره اسريع اوقوي ا,اوذبكاف اصورةامعرييراابهوايداابمدن اابدوبيت ا)ا

(ا(IAASBرامجةسامعرييراابمراجعت اوابهأايتداابدوبيت اثيثايقوماثربيًاا(ااألمرياي ا, SSAEsابهصديقا)ا

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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دالةتت اهقتترريرايتت(امتتنا جتتلاهقتتديماختتدمرتاابهأا(ISAE 3000حهعتتديلاابمعيتترراابتتدوب ابختتدمرتاابهأايتتدا
ااأللمرلاابمهارمة  ا
 لة ا ممي اابهوايداابمدن ا طرراابهقرريراابمهارمة ا Hien,  et al., 2016) ادا)وف امذااابصددا

the importance of independent external assurance ا
 خرصت  إفصترحاابشترارت  لةت ابهقت ا إضتدرع ابجديتد ابتدور بدتذا ابثسرحرت مراقب  داع لة  يهرهب وسو ا

متناختاللاممررسترتااواألخالقيت  وابحيئت اوابثواميت ااهمرليت  ا ج حمستئوبيهدر وفرئدتر لتن حربحورصت   ابمقيدة
,استتواعا ارنتتتاهةتتكاابممررستترتاهقةيديتت ا وابيتتراهقةيديتت ااProfessional Assuranceاابهوايتتداابمدنتت 

رالمتتتراراوشتتدرفًاإفصتتترثرانزيدتتراومهوازًنتتتاوهتتوفيرابةهثقتتقامتتنامصتتتداقي اابمعةومتترتاومالعمهدتتترا هختترذاابقتتترار
اثدثاحربشرا .

(اExpectation Gapذبتكاايجرحيتًرالةت اهضتييقافجتوةاابهوقعترتا)ا يتنعاس  ن مدهترضاب ومتن 
حقتتراراتاا متتناجدتت ا,اوابمستترمم اا يجرحيتت ا يضتتًرافتت اهرشتتيداقتتراراتا صتتثرباابمصتتربحا,اخرصتت امتترايعتترا

ا(اا129,اص2313)شثرهها,اامناجد ا خرى.( Green Investment)   ا سههمررااألخضر
ابتتدوب ااوابمعيتتررابستتعوديا,ااتوفقتترابمعيتتررافثتتصاابهوايتتداابمهارمةتت  اوههطةتتباهقتترريرااأللمتترلا

ضترورةاقيترمااSSAEs)ومعترييراابهصتديقااألمريايت ا)ااISAE No.3000&No.3410)(ا)3333رقما)
 اوبتتترزاتاا ثهحتتترسايتتتمراقتتتباابثستتترحرتاحعمتتتلاهوايتتتدامدنتتت احربنستتتح ابهقريتتتراابمستتتئوبي اا جهمرليتتت اوابحيئ

دارةاابمخرطر.ااابثرارياوهقريراابثوام  اوا 
هقترريرااأللمترلاابمهارمةت الةت احضترورةاابهأايتداابختررج اا(Martin & Patrick , 2017 اد ا)ومذاامرا

اابمعقول.بةوصولااب امسهوىاابهأايدا
The external verification is regularly based upon a reasonable assurance 

levelااا
قاحربراتتباابعتتربم افتت اهةثتتنضتتجتاابستتوقاابمربيتت احمتترايادتت ابادبقتتابستتعودي  اوفتت اابممةاتت اابعرحيتت ا

هقريتراشترا اايعهحترثيتثااابجديتدة مضمرراهطتويراابهقريتراابمترب اوا نضتمرماإبت امتذ اابمنظومت اابعربميت ا
وذبكابول امندراحمتدىا مميت اا ستههمرراتااألجنحيت اوثرجت اا,انقط اهثولاحررزةاجداا2314ابمرال ابعرما

وبذااارنالةيدترا ناهستهجيبافت اهقرريرمترابةمنظومت اابعربميت  اومت امترا,ايلاف اابمسهقحلاابشرا اإب اابهموا
ا(ااا2315)اآلالحرسا,ااIntegrated Report ابمهارمل. صحثتاهسم احربهقريرا

و هتتزالاابعديتتدامتتناابمنظمتترتافتت امراثتتلاابنضتت ااألوبتت امتتناثيتتثاانهتترجاهقريتترامهارمتتلاووضتتبا
متناشتأنها نايتنعاسالةت ا نشتطهدماابهجرريت احصتورةااابتذيبمنرستب ااألمتراابعمةيرتاابجديتدةافت امارندتراا

ااا(416,اص2314,اا)شثرههامهارمة .

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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يماناابقولاحأنهاحربماومنااسهقراعاابممررسرتاابمثرسحي اوابمدني اف احيئ ااأللمرلاابسعودي ا,ا
هقرريرامسهقة ابالامنااابمهارمة  احإلدادهقرريرااأللمرلاوجوداحعضاابممررسرتاابجزئي ابيراابمنظم اب

ابحعداا قهصردياوابحيئ اوا جهمرل اوانهدرعاحإلداداهقريراا سهدام النا حعرداابهنمي اابمسهدام اابهالث ا
ا.احعد هقنن بمامذااا فصرحالة  ابهوايداابمدن  فإن

يمانا فدلافإذااارناحر مارناحةورةااطرراومهطةحرتاهقرريرااأللمرلاابمهارمة امنامنظورامدن ا,ا
 بدم هوفر إذا خرص   ابهوايد مذا مهلابقيرماحاابسعودي  حربحورص ا ابمقيدة ابشرارتف ااسرحرتابث راقح بم

اابمدني ؟ اابخدم  مذ   داع ويثام ينظم مهارمل مدن  إطرر
ن   ابشرارت مذ  ف  ابمصربح  صثرب يدرك فدلامانابمراقح اابثسرحرتاابقيرماحدذااابهوايد ا وا 

 مر مذا ا فصرح؟ بدذا ابمعةومره  ابمثهوى لة  ا لهمرد إمارني  زيردة  ي مذااابهوايد  من  ابمضرف ابقيم 

ا.وهجريحيرًا وميدانيرًا نظريرًا لةيه ابحثثاا جرح  يثرول
اابمدن ابا,ويرىاابحرثث اابهوايد ااأللمرلاابمثهوىاابمعةومره ا لة  ابثسرحرت مراقب ن بهقررير

ايعهحرابمهارمة   مدن  إطرر وفق يهم ألن يثهرج ا يجرح  ابمدن  ابهوايد منامجر ت اًامهطورا مجر ًا ,

ايضي  مذا  ن امرا,مهارمل  إدراك لة  إيجرحرًا انعارسدر يدهرض ا فصرح مذا بمثهوى قيم  ابهوايد

ا.ابقرارابمصربحاف ااهخرذا  صثرب
اامراية :لة امراسحقايماناصيرب امشاة اابحثثاف اصورةامجمول امناابهسرة تااوهأسيسرًا

 مدن ؟ منظور من بةشرارتاهقرريرااأللمرلاابمهارمة اومثهوى و ممي طحيع ا مر 

 هقترريرااأللمترلاابمثهتوىاابمعةومتره اب لةت  ابثسترحرت مراقتب بهوايتد ابمدنيت  ابمهطةحترت مت  مترا
 ابمهطةحرت؟ مذ  ابسعودي  حربحورص  ابمقيدة ابشرارت ثسرحرت مراقح  يقحل وملا ابمهارمة ؟

 هقترريرااأللمترلا لتن ابشترارت إفصترح لةت  ابثسترحرت مراقتب هوايتد متن ابمضترف  ابقيمت  مت  مترا
 مهتل وجتود لةت  دبيلومترامتواابت اهدم؟رااقترا اهخرذ ف  ابمصربح  صثرب و هرمرالة اإدراك ابمهارمة ؟

 ابممةا اابعرحي اابسعودي ؟ ف  ابمدني  وابممررس  األلمرل حيئ  ابهأهيري اف  ابعالقرت مذ 

 ث:ــــــداف البحــــــأه -2
 ابمقيتدة ابشترارت ثسترحرت مراقحت  قحتول متدى واخهحترر دراست يدتد اابحثتثاحصتد ا سرستي اإبت ا

ا,ااهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ابمثهتوىاابمعةومتره اب لةت  ةهوايتدب ابمقهرح ابمدن  حربحورص اابسعودي ابإلطرر
ويشتهقامتناابدتد اابرئيست ارذاابقتراراتا,ااهخت فت  ابمصتربح  صتثرب متباحيترنا هترامتذااابهوايتدالةت اإدراك

امجمول امنااألمدا اابدرلي اههمهلاف :
  مدن . منظور من بةشرارتاهقرريرااأللمرلاابمهارمة اومثهوى هثديداطحيع او ممي 

 هقرريرااأللمرلاابمهارمة  لة  ابثسرحرت مراقب بهوايد ابمدني  ابمهطةحرتابهعر الة اا. 

 ابمصتتربح.ا صتتثربااإدراكايتتداابمدنتت ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت الةتت اهثةيتتلاااهتترراا يجرحيتت ابةهوا
ا.ابقرارات.ف ااهخرذا
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اممراية :اودوافعهايسهمداابحثثا مميهها
 همهلاابدراست ا مميت ااحيترةابحيئت ااأللمترلاابستعودي افت اابوقتتاابثترب ا,اثيتثاهمتراحمرثةت اا لتدادا

نقطتت اانطتتالقاالهحررمتترايماتتناما,وا2317ابمربيتت اابدوبيتت افتت التترمااهقتترريروابهمديتتدابهطحيتتقامعتترييرااب
,اوابمنظمتترتاميئتت اابستتوقاابمربيتت اووزارةاابهجتتررةاوابصتتنرل مديتتدةابةجدتترتاابمستتةوب احصتتد الرمتت ا)ا

ابمدني ا(اومراقح اابثسترحرتاحصتد اخرصت ابموااحت اابهطتوراتاابمستهقحةي افت اابمجتر تاابمستهثده ا
 يدالة اابهقرريراابمهارمة ا.بإلفصرحالناوابهوا

 فت ا اباترف  وابحثتث ا مهمترم هةتق بتم مدنيت  قضتي  يهنترول باونته  ارديميت   مميت  ابحثتث ياهستب
بدترا,اومتناهتمايجتبابدتتاانهحتر ااألاترديمييناوابممررستينا ابمصتربح  صتثرب ثرجت  ابستعودي  اربتم

فت اابممةات اابعرحيت اابستعودي ابةمدن او صثرباابمصربحاف اابشرارتا,اواذااابقرئمينالةت اابمدنت ا
 .اب ا ممي اهحن اوهدعيلامدخلاهقرريرااأللمرلاابمهارمة اوابهوايداابمدن الةيدرا

 هزايداثرج ا صثرباابمصتربحاإبت اوجتوداهوايتدامدنت الةت اهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ابهقتديماهأايتدا
 امي اواألخالقي .إيجرح احشأناهوجدرتاا دارةاهجر اابقضريراا جهمرلي اوابحيئي اوابثوا

  ابه استياونامطةوحتًرامتنا,اوااابمسرمم اف اهضييقافجوةاابهوقعرتاف امجرلاخدمرتاابهوايداابمدن
مراقح اابثسرحرتاافدمدراوابهأميلابدراوابهدريبالة اممررسهدراف امواجد اهدعيتلاابشترارتاابمقيتدةا

اخهيرريتتًرا واا–جدتت انظرنتترامتتناواا–حربحورصت ابمتتدخلاهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت افتت اابقريتتباابعرجتتلا
 اجحرريًرا.

 ةشتتترارتاابمقيتتتدةاحربحورصتتت اابستتتعودي ابإلطتتتررابمراقحتتت اابثستتترحرتااحشتتتأناقحتتتولهقتتتديمادبيتتتلاميتتتدان ا
 بةهوايدالة اهقرريرااأللمرلاابمهارمة .ابمدن اابمقهرحا

 افتت ااتهقتتديمادبيتتلاهجريحتت احشتتأنا هتترامتتذ اابخدمتت الةتت اادراكا صتتثرباابمصتتربحافتت ااهختترذاابقتترارا
 حيئ ااأللمرلاابسعودي .ا

  البحثحدود -4
 يترهحطاحمراجعت اابثسترحرتااابمهارمة  اومتربنايهطرقاابحثثاإب اا طرراابمثرسح ابهقرريرااأللمرلا

 حربقدراابذيايثققامد اابحثث.اابمربي  اإ منااألحعردا

 بعتترمابتتنانراتتزالةتت انمتتوذجاابهوايتتداباتتلالنصتترامتتنالنرصتتراابهقريتتر اثيتتثاستتنهنرولاابنمتتوذجاااا
 بةهوايد.

 . بنايهطرقاابحثثاإب اابدوراابهوايديابةمراجباابداخة الة اهقرريرااأللمرلاابمهارمة 
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 ربديئتت اابستتعودي ابةمثرستتحيناحهقهصتتراابدراستت افتت اشتتقدراابميتتدان الةتت امراقحتت اابثستترحرتاابمقيتتدينا
 ا)حختال اابتر يابيترابناههنرولاابدراس اابهجريحي ااخهحررا هراحتدائلاا ستهنهرجاا يجترحواابقرنونيين.ا

فتتإناقرحةيتت اهعمتتيمانهتترئ اابحثتتثاستتهاونامثتتدودةااابمصتتربح او خيتتراًاابمتتهثدظ(الةتت اقتتراراتا صتتثربا
حقيودااخهيررالين اابدراس اسواعافيمرايهعةقاحمراقح اابثسترحرتا واابشترارتاابمدصتث التناابهقترريرا

 . يثابمايهماهطحيقدراحشالاابزام ,اثاابمهارمة 

اإب ااسهقراعاوهثةيلاابدراسرتايمنهج البحث :  -5 جمباابحثثاحيناابمند اا سهقرائ اابذيايسهند
 ابمهطةحرتاحشأنابةوقو الة امراهوصةتاابيهاوابممررسرتاابمدني اابسرحق اابمرهحط احموضوعاابحثث

اب لة  ابثسرحرت مراقب بهوايد ابمدني  اابمعةومره  اابمثهوى ااأللمرل اهقررير ا, وابمند اابمهارمة 
ا طرراابمدن اابمقهرحابةهوايداابمدن الة ااألحعرداابمخهةد ابنشرطاابشرا ابمثروب ااسهنحرطاا رطا سهنح

اابقيم اابمضرف امناهقديمامراقبا اوانعارسا ا جهمرل اوابحيئ اوابثوام اوبرزاتاا ثهحرساابثراري 
واذبكااشهقرقافروضا ااتاابمصربحاف ااهخرذاابقرارا  صثرب إدراك لة  إيجرحرًاابثسرحرتابدذ اابخدمرتا

 ا.ابحثث
 اوهجريحيًر:ا خهحررمراميدانيرًاانظريًراهمديداًااسو ايهمااشهقرقاابدروضاابهربي  البحث: فروض-6

ا طتتترراابمقهتتترحابةهوايتتتداابمدنتتت ابمثهتتتوىاهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت ابةشتتترارتاااألول:ايةقتتت ابدتتترضا
ات.ابثسرحرابمقيدةاحربحورص اابسعودي اقحولابربحي امراقح ا

ابهوايتتداابمدنت ابمثهتتوىاهقترريرااأللمتترلاابمهارمةت اوفقتتًرابإلطترراابمقهتترحاايجرحيتتًراايتةهراابدترضاابهتترن :
 اا صثرباابمصربحاف ااهخرذاابقرارات.اإدراكلة ا

 ف اضوعامشاة اابدراس او مميهدراوهثقيقاألمدافدر افقداهماهقسيماابدراس اامراية :ا البحث: خطة-7

 اعرمابةحثث.اابقسمااألول:اا طررااب
 .اابقسماابهرن :اابدراس اابنظري ابةحثث
 ا.مدن  منظور منطحيع اهقرريرااأللمرلاابمهارمة اابقسماابهربث:ا
 ابستعودي احشتأناهقترريرااأللمترلاابممةات اابعرحيت اواقتباابممررست اابمثرستحي اوابمدنيت افت اابقسماابراحب:ا

 ابمهارمة .

 واشتهقرقاابدترضااهقترريرااأللمترلاابمهارمةت  لةت  جترح ا ي بةهوايتدابمدنت اابهوصتي اابقستماابخترمس:ا
 األولابةحثث.

 لةتت اابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت بةمثهتتوىاابمعةومتره ا ابمدنتت اا يجتترح   هتتراابهوايتتدابقستماابستتردس:ا
اابمصربحاف ااهخرذاابقرار اواشهقرقاابدرضاابهرن ابةحثث.  صثرب إدراك

 ف احيئ ااأللمرلاابسعودي .حي اابهجريابدراس اابميداني اوااابسرحب:ابقسما 

 اوانعارسدرالة امدن اابمراجع .انهرئ اابحثثاابهرمن:ابقسما
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 الـدراسـة النظـريـة لمبحـث الثاني:القسم 
هطتتتويراابنمتتتوذجاابهقةيتتتديابةهقتتترريراابمربيتتت امنتتتركااهجتتتر امهزايتتتدابتتتدىااهيتتترامتتتنادولاابعتتتربمانثتتتوا

دارةاابمختتتترطراحدتتتتد اهثستتتتينابتتتتيعاسااألداعاا قهصتتتتردياوا جهمتتتترل اوابحيئتتتت اواب ثتتتتوام اواألخالقتتتت اوا 
ومتوامترايطةتقااشدرفي اا فصرحاابمثرسح اوزيردةاهق اابمسههمريناابثربييناوابمترهقحينافت اابهقترريراابمربيت .

ااا"."Integrated Reporting Businessاأللمرلاابمهارمة  اهقرريرالةيها
إضتتدرعاابهقتت الةيدتترامتتناختتاللااومتتناجرنتتباآختتر,ااهزايتتداثرجتت ا صتتثرباابمصتتربحاابتت اضتترورة

ستتواعا ارنتتتاهةتتكاابممررستترتاهقةيديتت ا وابيتترااProfessional Assuranceااممررستترتاابهوايتتداابمدنتت 
بهقتتديماهأايتتداإيجتترح احشتتأناهوجدتترتاا دارةاهجتتر اهةتتكاابقضتترير.ااألمتتراابتتذىايتتنعاساايجرحيتتًراهقةيديتت اوذبتتكا

ا.الة اداب الرئدا صثرباابمصربحاف ااهخرذاابقرارات
اويمانابةحرثثاهقسيماابدراسرتاابسرحق اابخرص احموضوعاابحثثاإب :

 الدراسات التي اهتمت بالمحتوي المعموماتي لتقارير األعمال المتكاممة.:  2-1
 ,(ا:2312دراس ا)رجب 

متتتدفتاابتتت ادراستتت اابمثهتتتوياابمعةومتتتره اوا فصتتترحالتتتناانحعرهتتترتابتتترزاتاا ثهحتتترساابثتتتراري.اااااا
ستتتةوكا صتتتثرباابمصتتتربحافتتت ااهختتترذاابقتتترارات.,اومتتتنا متتتمانهرئجدتتتراوجتتتوداهتتتأهيرااواخهحتتتررا هتتتر الةتتت 

إيجرح ابمثهوياا فصرحالنامعةومرتاانحعرهرتابرزاتاا ثهحترساابثتراريالةت ا صتثرباابمصتربحا
 ف اابهنحةاحرألرحرحاوسعراابسدماواألداعاابمرب ابةشرا .

  (ا2313) ثمد,ادراس: 

قوائماابمربيت ااهترراممررسترتاابهنميت اابمستهدام اوابثوامت الةت اهثةيلاإدراكامعدياابمدفتااب اااااا
 ناممررستتترتااومتتتنا متتتمانهرئجدتتترا,اامةشتتتراتااستتتهدام ا داعاابشتتترارتاابمستتتجة احربحورصتتت اابمصتتتري .

ااألمتتراابتتذىايثقتتقوابحيئتت ااوا جهمتترل لةتت ااألداعاا قهصتترديااهتتأهيرًااايجرحيتترًاابهنميتت اابمستتهدام ابدتترا
فت ادلتمااهتأهيرًااايجرحيترًابدتراا يضًراا ناابممررسرتاابجيدةابثوام اابشرارتار ,ااامابشرااسهدام ا داعا

ابةشرا ا.اممررسرتاابهنمي اابمسهدام 
 اا(دراس اEuropean Accounting Association EAA,2015:ا) 

متتدفتاابتت امعرفتت ا هتتراا فصتترحاابمثرستتح التتناابمعةومتترتابيتتراابمربيتت افتت اهقتترريراا ستتهدام اااااا
قيمتتت اابشتتترارتاابمستتتجة افتتت احورصتتت اجومرنستتتحرجاحجنتتتوبا فريقيتتترافتتت اضتتتوعاهوصتتتيرتاابةجنتتت الةتتت ا

حتتربهطحيقالةتت الينتت ااKing 111ودبيتتلاثوامتت اابشتترارتااIIRSابدوبيتت ا لتتداداابهقتترريراابمهارمةتت ا
 ناا فصتتترحالتتتناا متتتمانهرئجدتتتر,اواتتترنامتتتناا2313و2339متتتناابشتتترارتاابمستتتجة اختتتاللالتتترم ا

بتهاهتأهيرااجومريتًرالةت اابقيمت اابستوقي ااد افت اهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ا ايوجتابمعةومرتابيتراابمربيت
ابةشرارت.
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  ادراس(اJennifer M., et al., 2015ا)ا: 

هثةيتتلاابعالقتتت احتتيناجتتتودةاابهقتترريراابمربيتتت اوجتتودةامعةومتتترتاابمستتئوبي اا جهمرليتتت امتتدفتاإبتتت اااااا
ما2332(ادوب اختاللاابدهترةامتنالترما)25ف ا)(اشرا الربمي امسجة ا747لة الين امنا)احربهطحيق

حتيناجتودةاابهقترريراابمربيت اوجتودةااقوي اارهحرطلالق ااوجودا,اومنا ممانهرئجدرام(.اا2313ثه الرما
و ناابشتترارتاابهتت اهتتنخدضافيدتتراممررستترتاا,اا فصتترحاابمثرستتح التتناممررستترتاابهنميتت اابمستتهدام 

فصتتتترحالتتتتناممررستتتترتاابهنميتتتت اابتتتت اا  اهتتتتراوهميتتتتلااإدارةااألرحتتتترحاههميتتتتزاحجتتتتودةاهقرريرمتتتتراابمربيتتتت 
 ابمسهدام .

 ا(اا2316دراس ا)ا حوازرا,اابعهوما,ا: 

متتدفتاابتت اهثةيتتلامةشتتراتاا ستتهدام اوهطويرمتتراحمتترايختتدمافةستتد اا ستتهدام اابمثرستتحي اوابمربيتت اااااا
بصتنرلي ااباحترىابةشرارتا,اوبهثقيقاذبتكاقرمتتاحمراجعت اوهثةيتلاابحيرنترتاابمربيت اابدعةيت ابةشترارتاا

ف ادولاابخةي اابعرح ا,اوهثةيلاهقترريرامجةتساا دارةاوابهقترريراوا يضترثرتاوا فصترثرتاابمهعةقت ا
حربشرارتاابمطروث ا,اوهوصةتاابدراست اابت التدةانهترئ ا ممدترا نامعظتماشترارتادولاابخةتي ابتديدرا

تاوابستتتتتةباضتتتتتمناخطتتتتطااستتتتتهراهيجي ا,اوهخطتتتتتيطامتتتترب ا,اوهدروهتتتتتتاابشتتتتترارتافتتتتت اهقتتتتديمدرابةختتتتتدمر
مستتةوبيهدراا جهمرليتت اوابحيئيتت ا,اومتتنا متتماهوصتتيرهدرا,احنتترعا نظمتت اانتتذارامحاتترابةشتترارتا,او نظمتت ا
ثمريتتت اوثراميتتت اقتتتردرةالةتتت اابهنحتتتةاحربمشتتتاالتاابمربيتتت اوابدنيتتت اوهقتتتديماابثةتتتولاابستتتريع اقحتتتلاوقتتتوعا

 األزمرتابةهمانامناهدرديدرا.

  ادراس, et,al .2016  )John(اا
متتتدفتاابتتت ااستتتهعراضامجتتترلاابهقتتترريراابمهارمةتتت  اوهوضتتتيحاابتتترةىاثتتتولاايديتتت اهطتتتويرا حثتتترثاااااا

 متمانهرئجدتراواترنامتناابهقرريراابمهارمة ا,اوهقديمانقتدابةحثتثاثهت اااناوهثديتداابدترصاابمستهقحةي ا,ا
عظماابحثوثاابمنشورةاهقدماابثج اابمعيرري افقتطا,اومنتركاابقةيتلامتناابحثتوثابدراست اممررست ا,ا نام

اابهقرريراابمهارمة ا.
most published IR research presents normative arguments for IR and there 

is little research examining IR practice.ا
 (2017دراس ا Alberto.,  et al.,ا) 

انشرااا اف  اوابهثقق ا, اابمهارمة  اابهقررير امجرل اهمتاف  اابه  ااسهاشر اابدراسرت ااب  مدفت
حر ضرف ااب اا–وذبكامنذاحداي ااظدورامذااابمددوماثه اااناا-ودينرمياي اابدراسرتاف امذااابمجرلا

اابحيرنرتاهثد اقوالد ا مم امن اهاله  احرسهخدام اوقرمت ا, اابمسهقحةي  ابةهطورات اابنظر اوجدرت اوهثةيل يد
ابةحثوثاابعةمي اوم ا:

scientific publications (Science Direct, Ebsco and Scopus) and Google Scholarا
ا

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998215301046
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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ألدحيترتاابثديهت افت اويوضحاابجدولاابهرب اهوزيباابحثوثاابعةمي افت امجترلاابهقترريراابمهارمةت اب
اقوالداابحيرنرتاابهاله :ا

Totalاا2009ا2010ا2011ا2012ا2013ا2014ا2015ا
اScience Direcا0ا0ا0ا0ا5ا4ا8ا17
اEbscoا1ا1ا0ا0ا2ا6ا0ا10
اScopusا0ا1ا1ا3ا33ا13ا31ا82
 Totalا1ا2ا1ا3ا40ا23ا39ا109

رريراابمهارمةتت  اثيتتثاحة تتتامتتواحدايتت اهزايتتداا مهمتترماحربهقتتا2313ويهضتتحامتتناابجتتدولاانالتترما
ثيتثاحة تتاابحثتوثاا2314(اف اقوالداابحيرنرتاابهاله ا,ااهماثتدثانقتصافت الترما43ابحثوثاابعةمي ا)ا

(افت ا39ثيتثاحة تتاابحثتوثاابعةميت ا)ااا2315(اف اقوالداابحيرنرتاابهاله ,اوهزايداف الرما23ابعةمي ا)ا
اقوالداابحيرنرتاابهاله ا

ابعةمتتت اثربيتتتًرافتتت امجتتترلاابهقتتترريراابمهارمةتتت افتتت امرثةتتت اهطويريتتت ا,ااو وضتتتثتاابدراستتت ا ناابنقتتترش
ويظدراابنقصاف اابمسرممرتاحشأنامذااابموضوعافيمرايهعةقاحأمميههاابمهوقعت ا,اوابثرجت اابت اانعاترسا
نظتترياااهتتراقتتوةا,اامتتراهمهتتلاابنهتترئ اابهتت اهتتماابهوصتتلاابيدتترانقطتت اانطتتالقامديتتدةابألاتترديميين ابتتهعاسا

اهقحةي ابةحثوث اوذبكابوضبااطررانظريابةهقرريراابمهارمة .ابمسرراتاابمس
The results represent also a useful starting point for academics in order to 

reflect onاthe future tracks of research and in order to develop a theoretical 

framework for integrated.اreportingا
 ا نامنركااهجرمًرامهزايدًااف اا مهمرماحربهقرريراابمهارمة اسيسهمراخاللاابدهرةاابقردم  اوهوصةتاإب

امباامهمرمااحيرامناجرنبااألارديمييناحمسأب اابهقرريراابمهارمة .

 الدراسات التي اهتمت بالتوكيد المهني لممحتوي المعموماتي لتقارير األعمال المتكاممة: :2-2
 ,(ا:2311دراس ا)ثسن 

 متماواترنامتناادفتااب ااوضباإطررابمراجع اهقريراابهنمي اابمسهدام افت اابحيئت اابمصتري ا,م
 نتتتهايماتتتنازيتتتردةادوراابمراجتتتبافتتت امجتتر تامراجعتتت اابهقريتتترالتتتناابهنميتتت اابمستتتهدام امتتتناانهرئجدتتر,

ختتاللالتتدةاوستترئلامندتتراوجتتودامعتترييرامراجعتت امةزمتت ابمراجعهدتتر اوهتتدخلاابدوبتت احستتناقتتوانيناهةتتزما
اشآتاحإلداداهقريرالناابهنمي اابمسهدام ا.ابمن

ا
ا

 (2231,الة دراس ا)اا: 

مدفتااب امثروب اوضباهصورالةمت اومدنت اموضتول اومنطقت اب هترراابثهميت ابهدعيتلا
ابشتتتترارتاابمقيتتتتدةاحربحورصتتتت اابمصتتتتري ابمتتتتدخلاهقتتتترريرااأللمتتتترلاابمهارمةتتتت الةتتتت اختتتتدمرتامراقتتتتبا

نامتنا متمامهطةحترتاوضتواحطاهنظتيماهقترريرااأللمترلا ا متمانهرئجدتر وارنامتنااابثسرحرتاابهوايدي 
فتت امصتتر اوجتتودامعتترييرامثرستتحي اومدنيتت امصتتثوح احإرشتترداتاودبيتتلاإجرائتت امتتناجدتت اوا بتتزاما
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حإلتتتداداونشتتتراومراجعتتت امتتتذ اابهقتتترريراحواستتتط امراقتتتباثستتترحرتاابشتتترا اومتتتناجرنتتتباميئتتت اابرقرحتتت ا
اابمربي امناجد ا خري.

 دراس اKend, Michael, 2015))ا: 

هثةيتلا هتراابثوامت اوخصترئصاابشترا الةت امستهوياا فصترحاا خهيترريالتنامدفتااب ا
ختتدمرتاابهأايتتداابهتت ايقتتدمدرامراقتتباابثستترحرتالةتت اهةتتكااا ستتهدام .احر ضتترف اابتت اهنتترولهقتترريرا

نجةيزيت .اااستهرابي (اشترا ا223خاللادراس الة الين امنا)انابهقررير.ام ا متمانهرئجدترواترنامتناوا 
ثجتتماوااوجتتودامياتتلاقتتويابةثوامتت ,امتتن اارهحتترطاموجحتت اوذاتاد بتت امعنويتت احتتينااتتلاوجتتودالالقتت

 ناوجتودابجنت احر ضترف اابت اا ومسهوياا فصرحاابمثرسح الناهقترريراا ستهدام ماهباابمراجع ا
لةتت ااابمطةوحتت متترمافتت ااخهيتتررامراقتتباابثستترحرتاابتتذيايتتوفراابهأايتتداتااهتتأهيربالستتهدام اياتتونابتتها

ام .هقرريراا سهدا
 ,(ا:2315دراس ا)مشرحط 

متتتتدفتاابتتتت ادراستتتت اوهثةيتتتتلادوراابمراجعتتتت اابحيئيتتتت اابداخةيتتتت افتتتت اا بهتتتتزاماحتتتتربقوانيناوابةتتتتوائحاااااا
 وا هدرقيرتاابمهعةق احهخديضاا نحعرهرتاابمةدي ابالثهحرساابثراريا

نتتداقيرمتتها نافريتتقاابمراجعتت اابحيئيتت اابداخةيتت ابتتهادوراهأايتتدياواسهشتترريالا متتمانهرئجدتترواتترنامتتنا
حعمةيتت اابمراجعتتت اابحيئيتتت اوذبتتكامتتتناختتتاللامراجعهتتتهاباتتلامتتترايهعةتتتقاحربحيئتتت افتت اابشتتترا امتتتناثيتتتثا
ابمشرولرتاابه اهقوماحدراابشرا اومراقح االاخطواتاابعمتلاحدايت امتناشتراعاابمتواداابخترماوابطرقت ا

اابمسهخدم اثه اا نهدرعامناابعمةي اا نهرجي .
 دراس اTudor Oprisor , 2015 ا

فتاابتت اابقتترعاابضتتوعالةتت امراجعتت اابهقتترريراابمهارمةتت اوابهثتتديرتاوابعقحتترتاابهتت اهواجدتترا,امتتد
ومثروبتت اثتتلاب تتزاابهقتترريراابمهارمةتت ا,او وضتتثتاانامنتتركاهطتتوراتالديتتدةامهعةقتت احدتتذااابموضتتوعا
وفتت اثرجتت اابتت امزيتتدامتتناابحثتتوثا,اومتتنا متتمانهرئجدتترا,ااناامستتهوىاابهوايتتداابمطةتتقالةتت اهةتتكا

صعباابثصولالةيها,اوذبكابعدما وانقصاف امعرييراابمراجع ا,اوهوصتةتاابت ا ناثتلاابهقرريرا
ب زاابهقرريراابمهارمة ايامناف اابهعروناحيناواضع امعرييراابمراجعت ا,اوابمجةتساابتدوب ابةهقترريرا
ابمهارمة ا,اوابذىايعهحراافضلاوسية ابةه ةبالة اابعقحرتاوابهثتديرتافت امتذااابموضتوعا,اوهتوفيرا

 يرتامهمرسا اوفعرب ابعمةي اابمراجع اابه ايمانااسهخدامدراف اثرب اابهقرريراابمهارمة ا.مندج

 ,ا(ا:2316دراس ا)ثسنا
مدفتااب ااحرازادوراابمراجع اابخررجي اف افثصاوهقييماهقرريراا سهدام ابةشترارتاحوصتددرا

وبا,اوذبتكاهطحيقتًرافت اابجد ااألصية اوابرئيسي الة ااجراعامهلامتذااابهقيتيماحمستهوىاابجتودةاابمطةت
ابحيئ اابمصتري ا,اوانهدتتاابدراست اابت اهثديتدامجمولت امتناابعوامتلاابهت اهتةهرالةت المتلاابمراجتبا

 ابخررج الندافثصاوهقييماهقرريراا سهدام ابةشرارتا,او ممي اابهأايدالة اهقرريراا سهدام .

 2016(دراس ا (Daniel,  et al.,ا

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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مدفتاابدراست اابت اهقتديماهثةيتلاهجريحت ااهترراابهوايتداابمدنت اوابهارمتلابةمعةومترتاابمربيت ا
وا سهدام الة ااألثارماوا رشرداتاابمهعةقت احر ستههمرراحتربهطحيقالةت امجمولت امتناابمستههمرينا

األدحيترتاابسترحق اقتداوهقتتاحربدعتلاااهترراا يجرحيت ابةهوايتدااابمثهرفيناا,اوهوصتةتاابدراست اابت ا ن
ابمدنتتتت الةتتتت امعةومتتتترتاا ستتتتهدام الةتتتت اهصتتتتوراتاوهوقعتتتترتاابمستتتتههمريناو صتتتتثرباابمصتتتتةث ا
ااختترينا,اوههمشتت امتتذ اابنهتترئ امتتباابعمتتلاابهجريحتت ا,اثيتتثاهشتتيراابتت ا ناابهوايتتداابمدنتت الةتت ا

يتيماابمستههمريناابمدنيتيناألداعاا ستهدام ابةشترا ا,اممترامعةومرتاا سهدام ا,ايتةهراايجرحيتًرالةت اهق
يتتتتةدىاابتتتت اإلطتتتترعاقيمتتتت الربيتتتت ابةمثهتتتتوىاابمعةومتتتتره ,اواهدقتتتتتامتتتتذ اابدراستتتت امتتتتبانهتتتترئ ادراستتتت ا

(Birkey,  et al., 2016)ا
 Assurance of sustainability information positively affected professionalا

investors‟ evaluation of a firm‟s sustainability performance, resulted in a 

higher weighting of this informationا
 (2016دراس ا (Hien,  et al.,ا:ا

 وضتتتثتاابدراستتت ا ناابمعةومتتترتاابتتتواردةاوفقتتتًرا طتتترراالتتتداداابهقتتترريراابمهارمةتتت اابتتتذيا لتتتد اااااا
(ابتتتناهاتتتوناذاتام تتتزىا)فرئتتتدة(ابة تتترضاابهتتت اIIRCابمجةتتتساابتتتدوب ا لتتتداداابهقتتترريراابمهارمةتتت ا)

 داقي .الدتامنا جةه اإ اإذااارنتاصردق اوينظراابيدرالة ا ندراذاتامص

will not be useful for its intended purpose unless it is both credible and 

perceived to be credible. ا
(افتت المةيتت اابهشتترورامتتبا صتتثرباابمصتتةث اابدوبيتت اابةثصتتولالةتت اردودا فعتترلاIIRCوشتترركا)ا

مررسترتاابثربيت الة امذ اابقضريرا,الناطريقافثصاابردودالة المةيرتاابهشروراواسهعراضاابم
(اابرقرحتت اابداخةيتت ا1,اامتترااقهرثتتتااابيتترتااألختترىاابهتت اهعتتززاابمصتتداقي ابدتتذااا طتترراومندتتر:ا)

(اابمراجعتتت ا4(ااشتتتراكا صتتتثرباابمصتتتربحا.ا)3(انظتتتماا فصتتترحا) نظمتتت اابهقتتترريرا(ا)2)ابدعربتتت .ا
اابداخةي .

but also identifies other credibility-enhancing mechanisms, including 

robust internal control and reporting systems, stakeholder engagement, 

and internal audit.ا
امتتراثتتددتاابعمةيتترتاابمحهاتترةاابثربيتت ابزيتتردةامصتتداقي اابمعةومتترتاابتتواردةافتت اابهقتترريراابمهارمةتت  ا

اومرايرهحطاحدرامنافرصاابحثثاف اابمسهقحل.
for increasing the credibility of the information contained in integrated 

reports, and associated future research opportunities. 

  ا  (دراسMartin& Patrick 2017 اااا) 

متتدفتاابدراستت ابهثةيتتلاابتت ا يامتتدىايتتهماهطحيتتقاابهقتترريراابمهارمةتت افتت اابواقتتباابعمةتت  اثيتتثاااااا
ريرااأللمتترلاابمهارمةتت اابمدرجتت الةتت اابموقتتباا باهرونتت ابقرلتتدةاقرمتتتاحهثةيتتلاابمثهتتوىابجميتتباهقتتر

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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(امتباابهرايتزاحشتالاخترصالةت اابتدولااأللضترعافت اIIRC Examples Databaseحيرنترتا)ا
اابطةبالة اابهأايدالة امذ اابهقرريرازيردةوارنامنا ممانهرئجدر ا ا,احا هثردااألورا

ssuranceIncreased demand for integrated reporting aا
و ناابنقصاف اابمحردئاوابعنرصراابرئيسي اف ااطرراابمجةساابتدوب ابةهقترريراابمهارمةت ايجتبا ناا

مربيتتت امتتتناختتتاللاالتتتداداابيستتتهاملا,او مميتتت اابثرجتتت اابتتت اابهارمتتتلاحتتتيناابمعةومتتترتاابمربيتتت اوبيتتترا
 (.IIRCابهقرريراابمهارمة اوفقًرا طرراابمجةساابدوب ابةهقرريراابمهارمة .ا)

اابقرارات.ااذف ااهخرارمرا ناهطحيقاابهقرريراابمهارمة اينح  اهعزيزمراف اابمسهقحلابدرئدهداا
decision usefulness of integrated reporting practice has to be  The 

enhanced in the future. 

اوف اندري الرضامذ اابدراسرتايخةصاابحرثثاإب امراية :
 ةت ا مميت اهقتديمامراقتباابثسترحرتابختدمرتاابهوايتداابمدنت ابهقترريرارازتاحعضاابدراسرتاابسرحق ال

األلمرلاابمهارمة ا ضدرعاابهق الةت امتراههضتمنهامتذ اابهقترريرامتنامعةومترتامربيت اوبيترامربيت اإ ا
 ندتتترابتتتماههعتتترضاحشتتتالااتتترف ابطحيعتتت امتتتذ اابختتتدمرتاابهوايديتتت اوابمعةومتتترتاابهتتت ايدثصتتتدرامراقتتتبا

(اومتتوامتترا2312ايتتداا يجتترح اابمطةتتوباهتتوفير احرستتههنرعادراستت ا)لةتت ,ابثستترحرتابةوصتتولاإبتت اابهأ
 يثرولاابحرثثاهنروبهاحشالا اهراهدصيال.

 بتتماههطتترقاابدراستترتاابستترحق احشتتالااتترف اإبتت اهثةيتتلا هتتراابهوايتتداابمدنتت ابمراقتتباابثستترحرتالةتت ا
(اابهت ا2312)اهقريرااأللمرلاابمهارمة اف اهرشيداقراراتا صثرباابمصتربحاحرستههنرعادراست ارجتب

اشتتررتاإبتت ا ناا فصتترحاابمثرستتح التتنابتترزاتاا ثهحتترساابثتتراريايتتةهراإيجرحًيتترالةتت ا صتتثربا
ابمصتتربحافتت اابهنحتتةاحرألرحتترحاوستتعراابستتدماواألداعاابمتترب اومتتوامتترايحتترزا مميتت امتتذ اابدراستت اثيتتثا

 هثرولاهوضيحااهرراابهوايداابمدن الة اادراكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاابقراراتا.

 بخدمتتتت اابهوايتتتتداابمدنتتتت ابهقتتتترريرااأللمتتتترلاهقتتتتدماابدراستتتت اابثربيتتتت اإطتتتتررامقهتتتترحابةمهطةحتتتترتاابمدنيتتتت ا
 اويعهحتتراخطتوةاإيجرحيتت اهعحتراحدتتراابشترارتالتتنامتدىاصتتدقاوصتث ا دائدتتراابمدصتحالنتتهاابمهارمةت 

اجر اابصتثيحاوبتيسف اابمجرلاابحيئ اوا جهمرل اوابثوام اوا سهدام ا,اامرايعهحراخطوةاف اا ه
 هأايدًاامطةقًر.

  هقتدمادبتياًلاميتدانيًر امتناختاللااسهقصترعاآراعاابسترحق  افت ا ندترا ابدراسترت لتن ابدراست  متذ  هخهةت
 لين امنامراقح اابثسرحرتابإلطرراابمقهرحابةهوايداابمدن الة اهقرريرااأللمرلاابمهارمة .

  ًر امتناوجدت انظترالينت امتناهقتدمادبتياًلاهجريحيتابسترحق  افت ا ندترا ابدراسترت لتن ابدراست  متذ  هخهةت
 صتتثرباابمصتتربحا)ابمستتههمروناوابمثةةتتوناابمتتربيون(التتناهتتأهيراابهوايتتداابمدنتت ابهقتترريرااأللمتترلا

 ابمهارمة اا يجرح الة اادراادماف ااهخرذاابقرارات.

  حيئت ا  جريتتافت  ابسترحق  ا ندترامتنا ثتدثاو ولاابدراسترتاابهت  ابدراسترت لتن ابدراست  متذ  وهخهةت
ألصتتتثرباابمصتتتربحاا  اومرمتتتنقطتتت اانطتتتالقامديتتتدةابألاتتترديميينستتتعودي  اثيتتتثاهعهحتتتراابااأللمتتترل

اف امذااابمجرلاابجديد.وواضع اابمعرييراوا دارةاوممررس اابمدن ا
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 مهني منظور تقارير األعمال المتكاممة من الثالث: طبيعةالقسم 
شرملايعهمتدالةت اهزايداابض وطالة اإداراتاابشرارتامناقحلا صثرباابمصربحابهحن اافصرحا

ومتوامتراابهارملاحيناابمعةومرتاابمربي اوبيراابمربي اويد احربثدااألدن امنااثهيرجترتا صتثرباابمصتربحا
 (2315 طةقالةيهاهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا) ثمد,

اويمانابةحرثثاإبقرعاابضوعالة امذ اابهقرريرامناخاللاابعنرصراابهربي :ا
 مة وأسباب الحاجة إليهامفهوم تقارير األعمال المتكام 3-1

ضتترورةاهوستتيباابهقريتتراابمتترب اابثتترب اذواابنظتترةاابضتتيق اابيصتتححاهقريتتراا(اIFAC, 2011 يتترىا)ا
ا لمرلايثققاابهارملاحيناابمجر تاا جهمرلي اوابحيئي اوا قهصردي اوابثوامي اوا سهراهيجي ابةشرا ا

ا2338/2339مربيت اابعربميتت ا(االةت ا نتهاحعتدااألزمت اابا Martin & Patrick 2017وااتدا)
انهقتتتدتاابقيتتتوداابمدروضتتت الةتتت اا فصتتترحالتتتناابمستتتةوبي اا جهمرليتتت ابةشتتترارتالةتتت اابمستتتهوىاابتتتدوب ا,ا

مربيت امتناختاللاالتداداابهقترريراابمهارمةت اوفقتًراابوزادتاابثرج اابت اابهارمتلاحتيناابمعةومترتاابمربيت اوبيترا
ا.ا طرراابمجةساابدوب ابةهقرريراابمهارمة 

ابمهارمةتتت ادورًاامرمتتتًرافتتت ازيتتتردةاابشتتتدرفي اوابمصتتتداقي اهجتتتر اابمستتتههمريناهقتتترريراا لمتتترلاعتتتباوهة
اثاومي  اابه اهض طامنا جلاابمزيدامناابمعةومرت.ابوابمنظمرتاابثاومي اوبيرا

(اإبتت ا ندتتراوستتية ابهوصتتيلامعةومتترتامربيتت ا328,اص2312اثيتتثا شتتررااثتتدااباهتترباا)لةتت ,ا
األداعاابمتتتترب  اوا ستتتتهدام  اوابثتتتتوام  اوا ستتتتهراهيج ابةشتتتترا ابخدمتتتت ااونوليتتتت ا)اميتتتت اووصتتتتدي (التتتتن

 صتتثرباابمصتتربحامتتناختتاللاهخدتتيضامختترطراابمعةومتترتاومتتناهتتمامستترلدهدمافتت ااهختترذاابقتتراراتاابهتت ا
اهثققامصربثدما.
(ااناهقريتتتترااأللمتتتترلاابمهارمتتتتلامتتتتواذبتتتتكاابهقريتتتتراابتتتتذىايجمتتتتباا234,اص2314رهها,اثحينمتتتترايتتتترىا)اشتتتت

ابمربيتت اوا قهصتتردي اوا جهمرليتت اوابحيئيتت اوابثواميتت ا,امهضتتمن افتت اذبتتكامعةومتترتاا ستتهدام اابمعةومتترتا
واسهراهيجي اابشرا اونموذجااأللمرلاحدراوابمخرطراوابدرصاابه اهواجددرا,اويجبا ناياونامنتركاارهحترطا

استتهراهيجي اابشتترا ااحتتيناابمعةومتترتاابمربيتت اوا قهصتتردي اوابحيئيتت اوابثواميتت افيمتتراحيندتترامتتناجدتت ا,اوحتتين
اونموذجااأللمرلاحدراوابمخرطراوابدرصاابه اهواجددرامناجد ا خرى.

اوف اضوعامراسحقايمانابةحرثثااسهنهرجاحعضاابخصرئصاابمميزةابهقرريرااأللمرلاابمهارمة :
 ناابهقريتتتتراابمهارمتتتتلايعطتتتت انظتتتترةااةيتتتت التتتتناابشتتتترا امتتتتناختتتتاللاهارمتتتتلامعةومتتتترتااألداعا 

  قهصرديامبامعةومرتااألداعاابمرب ابةشرا .ا جهمرل اوابحيئ اوا

 منركاالهرا الربم احضرورةاهثسيناهقريراابشرارتابةهأايدالة اهددمااأللمرل 

 ابمستتتتتئولالندتتتتتراإدارةاابشتتتتترا  اوههضتتتتتمنامعةومتتتتترتامربيتتتتت اوبيتتتتترامربيتتتتت ااقهصتتتتتردي اوحيئيتتتتت ا
 واجهمرلي اوثوامي اواخالقي امالئم .ا
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 هيجي اابشتترا اومتتراينحهتتقالندتترامتتنا متتدا اوهقيتتيماههضتتمناإفصتترحالتتنارةيتت اورستترب اواستتهرا
ابةوضباابثرب امناثيثاابدرصاوابهدديداتاونقرطاابقوةاوابضع اوابمخرطر.

 أسباب الحاجة الى تقارير األعمال المتكاممة  3-2
 صتتتححامنتتتركااهدتتترقاحتتتأناابقتتتوائماوابهقتتترريراابمربيتتت ابةشتتترارتا اهظدتتترااألداعاابثقيقتتت او اهعطتتت ا

احقوبهاا(Kaveen et al., 2013)ارف ا نشطهدراوموامرالحرالنهااصورةاارمة الن
"The Traditional Financial Reporting Framework Gives an Incomplete 

Picture of Operation of A Company"اااا
اب امتدىااابثرجت اابت اابهقريتراابمهارمتلابهتوفيرانظترةااةيت اا(BRLF, 2011 ) و شررتادراس اا

متتتباابهرايتتتزالةتتت اابمجتتتر تاابمربيتتت اوابحيئيتتت اوا جهمرليتتت اوابثواميتتت ,احمتتترايماتتتنا صتتتثرباالتتتناابشتتترا  
اابمصربحامنااهخرذاقراراتااقهصردي اسةيم ا.

 Integratedإبتتتتت اهقتتتتترريرااأللمتتتتترلاابمهارمةتتتتت ا(ا235,اص2314ا)شتتتتتثرهه,احينمتتتتترا شتتتتترر

Reporting Business""رريراابمربيتتت ا واهقتتترريرانهيجتتت اقصتتتورانمتتترذجاابهقتتترريراابثربيتتت ا)ابهقتتتظدتتترتا
ابثوامتت (اوهرايزمتترالةتت اابمعةومتترتاابمربيتت اوابمتتدياابزمنتت اابقصتتيراولتتدماقتتدرهدرالةتت اهةحيتت ااثهيرجتترتا
 اا.ابمسهخدمين,افضاًلالناهزايداهأهيراابمعةومرتابيراابمربي الة ااسهدام ا داعاابشرا اف ااألجلاابطويل

متتنا متتتما ستتتحرباابثرجتتت اابتتت اهقتتترريراا نافتتت ا,(ا235,اص2314ويهدتتقاابحرثتتتثامتتتبا)شتتتثرهه,اا
األلمتتترلاابمهارمةتتت اوابهتتت اهتتتةدىاابتتت اخةتتتقاطةتتتبالةيدتتترا,اامتتتواقصتتتورانمتتترذجاابهقريتتتراابثربيتتت اا,اولتتتدما
ارهحرطدتراححعضتتدرا واحرستتهراهيجي اابشترا احمتترايتتةدىاابتت التدماقتتدرةا صتتثرباابمصتربحالةتت اهاتتويناصتتورةا

 اابقيم ااخاللااألجتلاابقصتيراوابمهوستطاوابطويتلاشرمة النا داعاابشرا اوقدرهدرالة اخةقاوابثدرظالة
ا,ااألمراابذىادلرااب اا هجر ااب اهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا.

ا
ا

 أهداف تقارير األعمال المتكاممة  3-3
إبتت ا ناابهقتترريراابمهارمةتت اهعمتتلالةتت ا(اIIRC , 2011ابدوبيتت ابةهقريتتراابمهارمتتلا)خةصتتتاابةجنتت ا

مهارمتتلا,اوهدتتد ااامتترا ندتتراهوهتتقاقصتت اابشتترا اضتتمناهقريتتر,اشتترارتاهثستتيناطريقتت اهدايتتراوهخطتتيطااب
ا(2316)لحداابرثيما,ااإب :

 إب ا صثرباابمصربح.هثسيناجودةاابمعةومرتاابمهوفرةا 

 يصرلاصورةاارمةت ا هعزيزاند ا اهراهمرساًراوفعربي ابهقرريراابشرارتامناخاللاالهمردامعرييراوا 
اابمةسس ابخةقاقيم الة امراابزمن.الناارف اابعواملاابرئيسي اابه اهةهراف 
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 هعزيتتتزاابمستتترعب اوا شتتترا الةتتت اقرلتتتدةاواستتتع امتتتناابمواضتتتيباوخرصتتت اابمواضتتتيباابمهعةقتتت احتتتتا
)ابمربيت  اابهصتتنيب اابداتتر اابمتتوارداابحشتتري  اابعالقتت امتتباابمجهمتتباوابحيئتت (اامتتراهعتتززافدتتماابهتتراحطا

احينامذ اابمواضيب.
 ا جتتتراعاتاابهتتت اهراتتتزالةتتت اخةتتتقاابقيمتتت الةتتت اابمتتتدىادلتتتماابهدايتتتراابمهارمتتتلاوصتتتنباابقتتتراراوا

 وابطويل.ابقصيراوابمهوسطا

 ااب :اهدد األلمرلاابمهارمة ااور ىاابحعضاإب ا ن,ااهقررير
Marianne,2014;Silivia et al.,2014))ا

هقتديراابهتتدفقرتاابنقديتت اابمستهقحةي ابةشتترا اوهقيتتيماقتدرهدرالةتت اا ستتهمرارافتت ا -
 ابمسهقحل.

ارةاابشتتترا الةتتت اإدارةاابمشتتترالاوابمختتترطراا قهصتتتردي اوابحيئتتت اهقيتتتيماقتتتدرةاإد -
 وا جهمرلي اواألخالقي .

هقيتتتتيما داعاابشتتتترا احشتتتتالامهارمتتتتلاحدتتتتد اإمتتتتداداابمستتتتههمريناحربمعةومتتتترتا -
 ابالزم ا هخرذاقراراتاا سههمرراوابهمويل.

 هقييماابقيم اابسوقي اا قهصردي اوابحيئي اوا جهمرلي اواألخالقي ابةشرا  -

اهخديضالدماهمرهلاابمعةومرتاحينا صثرباابمصربح. -

ويهضتتحابةحرثتتثاممتتراستتحقا ناابدتتد امتتناهقريتترااأللمتترلاابمهارمةتت امتتواهتتوفيراابمعةومتترتاابمربيتت ا
وبيتتتراابمربيتتت ابمستتتترلدةا صتتتثرباابمصتتتتربحالةتتت اهقيتتتتيما داعاابشتتترا احشتتتتالاشتتترملاوهقيتتتتيماقتتتدرهدرالةتتتت ا

بثدرظالة اقيمت اختاللاابمتدىاابقصتيراوابمهوستطاوابطويتل اوقدرهدرالة اخةقاوااابمسهقحل ا سهمراراف ا
يماتندمااوهوضيحا ناهةكاابقيمت اهعهمتدالةت اابتنظماا قهصتردي اوا جهمرليت اوابحيئيت اوابمربيت ابةشترا ا,احمتر

امنااهخرذاقراراتاسةيم ا.

 المتكاممة:احتياجات أصحاب المصمحة فيما يتعمق بتقارير األعمال  3-4
لاابمهارمة امعةومترتامربيت اوبيترامربيت اوابهت اهتةهرالةت اقتراراتاابمستههمريناهوفراهقرريرااأللمر

وابمثةةيناابمربييناوبيرممامتنا صتثرباابمصتربح اوهماتندمامتنااهخترذاقتراراتااستههمرري ارشتيدةاوفت احنترعا
اهوقعرتامسهقحةي ادقيق ايعهمدالةيدرا,ا

ريرا صتثرباابمصتربحامتنا(الةت اضترورةا ناهماتنامتذ اابهقترMandy et al., 2014وقدا اتدا)
اهقييماقدرةاابشرا الة اهثقيقاقيم امضرف الة اابمدياابقصيراوابمهوسطاوابطويل.

( ا نتهاحتربمااختهال ا صتثرباابمصتربحافت احعتضااألمتورا238,اص2314ويهدقاابحرثثامتبا)شتثرهها,ا
بت اهقريترا لمترلامهارمتلاابمهعةق احهقرريرااأللمرلاابمهارمة  اإ ا ندمايهدقونافيمراحيندمالة ااثهيرجترهدماا

يوفرامعةومرتاهماندمامناابهددمااألفضلابألداعاابمرب اواألداعاابحيئ اوا جهمرل اوابثوام ابةشترا احمترا
ايماندمامنااهخرذاقراراتاسةيم اهثققامصربثدما.

عداد التقارير بشأن االستدامة  3-5  العالقة بين إعداد التقارير المتكاممة وا 
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     (  Global Reporting Initiative)     .( ( G4, 2013 
يعتداالتداداابهقتترريراابمهارمةت ااهجرمتترانرشتئراومهطتتوراافت االتتداداهقترريراابشتترارت اومتوايدتتد افت اا ستترسا
حصتتتد الرمتتت اابتتت اهقتتتديماهمهيتتتلامهارمتتتلابةعوامتتتلاابرئيستتتي اابجومريتتت افتتت اخةتتتقاابقيمتتت اابثربيتتت اوابمستتتهقحةي ا

اابمصربح.ألصثربا
يراابمهارمة ااب ا سساالداداهقرريراا سهدام اوافصرثرهدراف االتداداهقريترمماويرهازامعدواابهقررا

ابمهارمتتل.اومتتناختتاللاابهقريتتراابمهارمتتل اهعطتت اابمنظمتت احالبتترامتتوجزااثتتولاايديتت ااستتدرمااستتهراهيجيهدرا
اوثوامهدراوادائدراوافرقدراف اخةقاابقيم الة امراابزمن.

ياتتونامقهطدتترتامتتناابهقريتتراابستتنوياابهقةيتتتدي او اابتتذا افتتإناابهقريتتراابمهارمتتلا ايقصتتداحتتهاانا
مزيجرامناابحيرنرتاابمربي اابسنوي اوهقريراا ستهدام .اباتن اابهقريتراابمهارمتلايهدرلتلامتباهقترريراوحالبترتا

ا خرىامناخاللاا شررةااب اابمزيدامناابمعةومرتاابمدصة اابمقدم احشالامندصل.
لتداداابهقريتراابمهارمتلاقتداهخهةت .اا ااناالتداداهقريتراوربمااناامدا االداداهقريتراا ستهدام اوا

اابمهارمل.ا سهدام ايعداجزعااجومريرامناالداداابهقريرا
ويضتتتباالتتتداداهقريتتتراا ستتتهدام افتتت اا لهحتتتررا مميتتت اا ستتتهدام احربنستتتح ابةمنظمتتت اويهنتتترولا يضتتترا

دام اومخرطرمراوفرصدرالةت ا امرازاالة اهأهيرااهجرمرتاا سهوابموضولرتاابرئيسي  وبويرتاا سهدام ا
اافرقاابمنظم اوادائدراا قهصرديالة اابمدياابطويل.ا

 : النموذج المقترح لتقارير األعمال المتكاممة:  3-6
 دىالتدماوجتودامعتترييرا واإرشترداتا لتتداداهقترريرااأللمتترلاابمهارمةت اابتت اهاتوينااتتلامتنابجنتت ا

وهدتد ااةهتراابةجنهتيناا( IIRCدوبيت ابةهقريتراابمهارمتلا)(اوابةجنت اابIRCابهقريراابمهارملاحجنوباافريقيرا)
اابهقررير.بهقرريرااأللمرلاابمهارمة ايهضمنامحردئاههحعدراابشرارتالنداالداداهةكااإطرراب اهطويرا

 The Integrated)ا(IRCافريقيتتترا)التتتداداابهقتتتترريراابمهارمةتتتت احجنتتتتوبااقرمتتتتتابجنتتتت امتتترا

Reporting Committee , 2011)امنرقشتت االتتداداابهقتترريراابمهارمةتت افتت اينتتريرالتترماحإصتتداراورقتتا 
وابهت اوصتدتاابهقريتراابمهارمتلالةت ا نتهاابهقريترااابمهارمةت  حدد اهتوفيراا رشتردابمعتدياابهقترريراا2311

وهثتتدداهمرنيتت النرصتترامقهرثتت اينح تت ا نايشتتملالةيدتترامتتذااابهقريتترا,ااتتذبكايشتتيراابتت اابةمنظمتت  ابرئيستت ا
ااا.ا سهدام اوابهقرريراابه اسيهماا سهعرن احدرالنداالداداابهقريراابمهارملابقوائماابمربي اوهقرريرا

ااا(413,اص2314)شثرهها,اويماناهوضيحاابديالاابمقهرحاوابمثهوىالة اابنثواابهرب ا:
اابهقريراابمهارمل

ااا2311صردرةاف اينريرايهماالداد اوفقًرا طرراالداداابهقرريراابمهارمة  اووفقًرابورق امنرقش اابهقرريراابمهارمة ااب
اهقريراابثوام 

ا(King III ) يهماالداد امباا شررةااب ا)
اهقريراا سهدام 

ي ط امجمول امناابقضريراابحيئي اوا جهمرلي اوقضريراابثوام ا,واويهماالتداد اوفقتًرابإلطترراابمعهتر احتهامهتلا
ااا(ا Global Reporting Initiative)اGRIمحردرةاابهقرريراابعربمي ا
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 ISAE 3000 , AA AS   وااطرراابمثرسح اوابمراجع ابهوفيراهوايدامثدودالة اابمةشراتاابرئيسي احموجب

ااا1000
اابقوائماابمربي 

اوفقًرابمعرييراالداداابهقرريراابمربي اابدوبي ا,اوهراجباوفقًرابمعرييراابمراجع اابدوبي ابهوفيراهوايدامعقولااهعد

اوم :مهارمة ابةهقرريرااباهاله اقطرلرتويوجدا
 ,هقريراابثوام ا 

 ا سهدام .هقريرا 

 ابمربي .ابقوائماا 

وههمهتتتتلاابمقومتتتترتااألسرستتتتي ابةهقريتتتتراابمهارمتتتتلافتتتت ادمتتتت اواهستتتترقااستتتتهراهيجي اا ستتتتهدام امتتتتبا
  ابثوام اابدعرلاينح  ا نايدلماجدولا لمرلاا سهدام اااإطررامرا ناااأللمرل اسهراهيجي ا

(Sustainability Agenda) 

ارراابحعضااب ا نااألقسرماابرئيسي ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة ايمانا ناههمهلافيمراية :و ش
ا(GRI,2013;IIRC,2013,ا2315,ا ثمد,2315)لحداابعزيز,

ا:ايشهملالة اابمعةومرتاابعرم الناابشرا ا.القسم التمهيدي
اقرئم اابمثهويرت:اههضمناارف ا قسرماابهقرريراوفقراب ه :

 حتتذةامخهصتترةالتتناابشتترا اوههضتتمنامعةومتترتالتتناااه :)نشتتأهدر,اومراثتتلاابهطتتوراابقستتمااألول:ان
اابهرريخ ابدر,او صثرباابمصربحاو سربيباابهواصلامعدم(.

 ابقسماابهرن :ااسهراهيجي اابشرا اابمهارمةت ااألحعترداومترايهحعدترامتنا متدا ,اوابخطتطاابمقهرثت ابهنديتذا
اونسباا نجرز.امذ ااألمدا ,الة ا نايهماإدراجامعد تاابنمو

 ابقستتماابهربتتث:اا فصتترحالتتناا داعاابدعةتت :اويهضتتمناابهقتترريراابمربيتت اابمنشتتورةااثتتدا دنتت ا)قرئمتت ا
ابتتتدخل,اوقرئمتتت اابمراتتتزاابمتتترب ,اوقرئمتتت اابهتتتدفقرتاابنقديتتت ,اوقرئمتتت اابه يتتتراتافتتت اثقتتتوقاابمةايتتت ا,ا

 وا يضرثرتاابمهمم ابةقوائماابمربي (ا

 احعداا قهصردياويهضمناا فصرحالناابعنرصراابهربي :ابقسماابراحب:اا فصرحالنااب
 ا فصرحالناحنوداابمعةومرتاابمربي اوبيراابمربي اابه اهخصاابحعداا قهصردي - ا

 ا فصرحالنامةشراتااألداعاابه اهخصاابحعداا قهصردي -با

 ا يضرثرتاابمهمم ابإلفصرحالناابحعداا قهصرديا. -جا

 اداابحيئ اوا جهمرل ابقسماابخرمس:اا فصرحاابمثرسح الناابحع
يهضتتتتمنامتتتتذااابقستتتتمامثهتتتتوياابمعةومتتتترتاابمربيتتتت اوبيتتتتراابمربيتتتت اابهتتتت اهختتتتصاابممررستتتترتاابحيئيتتتت ا

اوا جهمرلي ااامهلا:
 معةومرتالنااألداعاابحيئ ابةشرا ,اومةشراتااألداعاابحيئي . - ا

 معةومرتالنااألداعاابه اهخصاابعرمةيناف اابشرا ا. -با
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 جهمباابمثة .معةومرتالنااألداعانثوا طرا اابم -جا

  اابقسماابسردس:اا فصرحالناابحعداابثوام
يهضتتتتتمناا فصتتتتترحالتتتتتنامعةومتتتتترتامربيتتتتت اومةشتتتتتراتا داعاومعةومتتتتترتابيتتتتترامربيتتتتت اوصتتتتتدي ا

يضرثرتامهمم . اوا 
 اابقسماابسرحب:اا فصرحالناابحعدااألخالق ا

يهضتتتتتمناا فصتتتتترحالتتتتتنامعةومتتتتترتامربيتتتتت اومةشتتتتتراتا داعاومعةومتتتتترتابيتتتتترامربيتتتتت اوصتتتتتدي ا
يضرثرتا امهمم .وا 

 :اابقسماابهرمن:اا فصرحالناابمخرطر
يهضتتتتمناا فصتتتترحالتتتتناابمختتتترطراابثربيتتتت اوابمهوقعتتتت اوستتتتينرريومرتاإداراهدتتتترامتتتتناقحتتتتلاا دارةا

او سربيباابهعرملامعدر.
 :اابقسماابهرسب:اهقييمااألداعاابمهارملاا حعرداوابمهوقباف اابمسهقحلامناوجد انظراا دارة

جتتتدولازمنتتت امهوقتتتباإنجتتترز افتتت اابمستتتهقحلالةتتت امستتتهوياارفتتت ايهضتتتمناموازنتتت اهقديريتتت امرفقتتت اح
ااألحعرداابمعين احدراإدارةاابشرا .

ا(1ويماناحيرناهدرصيلامذ ااألقسرماف امةثقارقما)
ا
ا

بشأن واقع الممارسة المحاسبية والمهنية في المممكة العربية السعودية  الرابع:القسم      
 األعمال المتكاممة تقارير

طالةتت اإداراتاابشتترارتامتتناقحتتلا صتتثرباابمصتتربحاهطتتورتاابمحتتردراتابهحنتت امتتباهزايتتداابضتت وا
 ستةوًحراجديتًداابإلفصتترحايعهمتدالةتت اابهارمتلاحتتيناابمعةومترتاابمربيتت اوبيتراابمربيتت اويدت احربثتتدااألدنت امتتنا

اوموا"هقرريرااأللمرلاابمهارمة "اثهيرجرتا صثرباابمصربحا
يرااأللمترلاابمهارمةت امتنامنظتوراابمثرستح اابمربيت  اإذااارناحر مارناحةورةاإطرراومهطةحرتاهقررا

واذاااتترناحر ماتترناهصتتوراادراكاواستتهجرح امراقتتباابثستترحرتابةهوايتتداابمدنتت ابهةتتكاابهقتتررير افإننتتراستتناونا
حصدداا جرح الة اابهسرةلاااه :امرامواواقباابممررس اابمثرسحي اوابمدنيت افت اابستعودي احشتأنااهقترريرا

ا؟ااأللمرلاابمهارمة 
اقرماابحرثثاحرسهقراعاابممررس اابمثرسحي اوابمدني اف احيئ ااأللمرلابسعودي الة اسحيلاابمهرل:

 امالحراابراحط2316اشرا اسرحكابعرمهقريرا 

reporting-www.sabic.com/ar/sustainability/corporate 

 ا:الحراابراحطابحنكاابسعوديابالسههمررااهقرير
http://www.alriyadh.com/998188ا

http://www.sabic.com/ar/sustainability/corporate-reporting
http://www.sabic.com/ar/sustainability/corporate-reporting
http://www.alriyadh.com/998188
http://www.alriyadh.com/998188
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 حنرعاابمسهقحل"اا2315هقريرامجمول ازينابعرما"  

reports-responsibility/sustainability-https://www.zain.com/ar/social 

 اااااااااااااااااااااااااهقريراصرفو اااااااhttps://www.almowaten.net/2014/03/ 

 هقريتتراشتترا اابمرالتت اا-review/a-menthttp://annualreport.almarai.com/manage

future-sustainable/ 

ا
 ومنااسهقراعاابممررس اابمثرسحي اوابمدني ايماناابقولاحمراية ا:ا

 هوجداحعضاابممررسرتاابجزئيت ابيتراابمنظمت ابهقترريرااأللمترلاابمهارمةت افت اابستعودي  اوبتما
بحيئت اهوضباف ااطررامهارملا,اوانمراف اصورةااهقرريرامسهقة ابالامناابحعتداا قهصتردياوا

 وا جهمرل اوانهدرعاحإلداداهقريراا سهدام النا حعرداابهنمي اابمسهدام اابهالثا.

 .و نامذ اابممررسرتابماهرهحطاحمخرطر اوفرص اواسهراهيجيرت اونمرذجااأللمرل 

 اوحهثةيتتتلامثهتتتوىامتتتتذ اابهقتتترريرايهضتتتحابنتتتترا ندتتترابيتتترانمطيتتتت  او اههحتتتبانموذجتتتًرامثتتتتددًاا,ا.
رامتترب اوبربحيهدتترامعةومتترتابيتترامربيتت ا.,ااألمتتراابتتذىايهطةتتباوهدصتتحالتتنامعةومتترتاحعضتتد

هنميتت اابتتول اابمتترب اوا قهصتتردياألصتتثرباابمصتتربحا,اوحخرصتت اابمستترمموناوابمستتههمرونا
اابمثهمةونا,اومنظمرتاابمجهمباابمدن ا,اخرص امنظمرتا صدقرعاابحيئ ا.

ذاانظرنتتتترابنمتتتترذجاابهوايتتتتداابمدنتتتت اابمرفقتتتت احربهقتتتترريراابستتتترحق ابتتتت حعضاابشتتتترارتاحيئتتتت ااأللمتتتترلاوا 
ابسعودي افإننرانسهنه :

 او ناابقتترئماا3333 ناهقتترريراابهوايتتداابمدنتت امعتتد اوفقتتًرابمعيتترراابهوايتتداابمدنتت اابتتدوب ارقتتما,
حربهوايتتتدامارهتتتبامراجعتتت ا جنحيتتت ا,او ناحعتتتضاابهقتتترريرابيتتتراخرضتتتع ابةهأايتتتداابمدنتتت ا,او نا

اابهوايداابمدن اف امذااابمجرلا,اإ امراندرمراقح اابثسرحرتاف اابسعودي ابمايمررسوااحعدا
 منركامجمول امناابعواملاابمةهرةالة ادرج اابهأايتداابهت ايهضتمندراابهقريتراومتدىااستهيعربا

  صثرباابمصربحابدر اوم :

 لدماوجوداصي  اموثدةابةهأايدالة اهةكاابهقررير.ا-

  اهوجدامجمول امناا رشرداتايهماهطحيقدراف اابواقباابعمة .ا-

اخهال اشالاابهوايداحترخهال اابجدت اابمصتدرةا واثجتماابشترا ا واابصتنرل اابهت اهنهمت اا-
اابيدراابشرا اواذبكاابمعرييراوابمقرييساابمثددةاف المةي اابهوايد.

 وف اضوعاذبك ايماناابقولاحأنا:

 قاحربراتتتباابعتتتربم افتتت امضتتتمرراهطتتتويراةثتتتابستتتوقاابمربيتتت اابستتتعودي انضتتتجتاحمتتترايادتتت ابه
متترب اوا نضتتمرماإبتت امتتذ اابمنظومتت اابعربميتت اابجديتتدة اومتتناابمدتتما ناههختتذاميئتت اابهقريتترااب

ابسوقاابمربي اووزارةاابهجتررةاوابصتنرل اقتراراتاواضتث احدتذااابشتأن او ناهحتد احر نضتمرماإبت ا
ابمجتتربساواأللمتترلاذاتاابعالقتت اوبعةدتتراهحتتد احهطحيتتقامتتذ اابنتتوعامتتناابهقتترريرابرفتتباابتتول احتتها

 .رثة اهجريحي اإبزامي ابهصلاإب اا بزاماابارملاحهقحلا ناهحد ام

https://www.almowaten.net/2014/03/
http://annualreport.almarai.com/management-review/a-sustainable-future/
http://annualreport.almarai.com/management-review/a-sustainable-future/
http://annualreport.almarai.com/management-review/a-sustainable-future/
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 ابرةي اابثربي ا لداداابهقرريراابمهارمة اينح  ا ناينظراإبيدترالةت ا ندتراابرثةت اابهت اهستهطيبا
ابشتترا امتتناخالبدتتراهثقيتتقازيتتردةافتت امستتهوىاابنضتت افتت اابهشتت يلاوالتتداداابهقتترريرامتتبامتترورا

 ابوقتا.

 ستهقحلاابقريتبايثمتلاطةحتًرارستميًرابةهوايتداابمدنت الةت اهةتكااألمراابذيايةاد اابحرثثاحأناابم
 ابهقرريراف احيئ ااأللمرلاابسعودي .

المهني لمتوكيد االيجابي عمى المحتوى المعموماتي  القسم الخامس: التوصيف         
 (األول لمبحثرض ف)واشتقاق ال لمتقارير المتكاممة

 ابخدمتتت اابهوايتتتدالةتتت اابمثهتتتوىاابمعةومتتتره ايهنتتترولاابحرثتتتثافتتت امتتتذ اابجزئيتتت اابهوصتتتي اابمدنتتت
اFIELDويشتتتتهملامتتتتذااابهوصتتتتي الةتتتت اابهعريتتتت احربخدمتتتت اوابدتتتتد امندتتتتراومجربدتتتترااابمهارمةتتتت  بةهقتتتترريرا
اابقيرساابمسهخدماومراثةدر.ابمعرييراابمدني اومعيرراواا,ااوابقرئماحدر,ااSCOPEونطرقدرا
بمدنت  اختدمرتامدنيت امستهقة اهدتد اإبت اهعهحتراختدمرتاابهوايتدااا, ابخدم وفيمرايهعةقاحمددوماا

هثسيناجودةاابمعةومرتاابمثرسحي اوزيردةامصداقيهدرامتناختاللاابهأايتداتاابهت ايقتدمدرامراقتباابثسترحرتا
مارنيتتتت اا لهمتتتتردالةيدتتتتراوهوف ا2315يرمتتتترافتتتت اهوقيتتتتتامنرستتتتب.ا) ثمتتتتد,حخصتتتتوصامالئمتتتت اابمعةومتتتترتاوا 

,Alessandro et al., 2014; Michael et al., 2015اا) 

(اخدمرتاابهوايداحأندراابهقويماابموضول ابألدبت اوهزويتدار ىامستهقلا وا2317ولر ا)ابنواسا,ا
(اابهوايتتداحصتتد اIFACلتر اا هثتترداابتتدوب ابةمثرستحيينا)امتتراهرجرتامهعةقتت احربعمةيترتاواألنظمتت ا,ااستهن

يتيماموضتوعامعتينا(التنااستهنهرجرههاحشتأناقيترساوهقPractionerلرم احأنتهالمةيت ايعحترافيدتراابممتررسا)
 يا ندتترا داةابهقيتتيماابمثهتتوىاابمعةومتتره ابةهقتترريراابمهارمةتت اوابتتذيايهضتتمنااتتالامتتناامثتتدد وفقتترابمعيتتررا

ا(ISAE,3000ابنواث اابمربي اواذبكابيراابمربي ا)
وقتتتداجتتترعاا مهمتتترماحختتتدمرتاابهوايتتتداابمدنتتت الةتتت اهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت ااستتتهجرح ابةطةتتتبا

سهخدم امذ اابهقرريرابةثصولالة اهأايداتاحشأنامديامصداقيهدراودرجت اا لهمترداابمهزايدامناجرنبام
الةيدراف ااهخرذاابقرارات ا

(الةت ا ناإطترراابهوايتدا234,اص2314شتثرهه,ا,ا333ص,اا2312ويهدقاابحرثثامبا)لة ا,ا
اابمدن الة اابمثهوىاابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة ايهضمنامراية :

 يتداابمدنت اابهقةيديتت ا)وفقترابمعترييراالامراجعتت ختدمرتاابهوااISAs ,GAASاومعترييراابدثتتصا,
 اا) ابمثدود

 ا3413,ا3333ختتتتدمرتاابهوايتتتتداابمدنتتتت ابيتتتتراابهقةيديتتتت ااا,اوفقتتتترابمعيتتتترراابهأاتتتتداابتتتتدوب ارقتتتتما,
ISAE,3000& N0 3410)معرييراابهصديقااألمريا ا(اوااSSAEs, No . 10 )ومعيتررا,ا)ا

إدارةاابديئتتت اابستتتعودي ابةمثرستتتحيناابقتتترنونييناحموجتتتباقتتترارارقتتتمالتتتنااابصتتتردرفثتتتصاابهأايتتتداتا
ا..م7/6/2332متاابموافقا5/3/1421(اوهرريخا11/2/1)
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(ااناابهوايتتداابمدنتت ايعنتت اابهثقتتقامتتناصتتدقاهأايتتداتاا دارةاا332,اص2312ويتترىا)الةتت ا,ا
اااابصدقا.امراجرعتاحدذ اابهقرريرا,امناخاللاإقرم اابدبيلاابارف ااابمالئمالة امذ

األلمتتترلاابمهارمةتتت اخطتتتوةاإيجرحيتتت ا,ايتتتهمااةمثهتتتوىاابمعةومتتتره ابهقتتترريرويعهحتتتراابهوايتتتداابمدنتتت اب
ابهعحيتترامتتناخالبدتترالتتنامتتدىاصتتث اوصتتدقا داعاا دارةاافتت اابمجتترلاا قهصتتردياوا جهمتترل اوابحيئتت ا

اوابثوام اواألخالق 
امثهتتتوىاابمعةومتتتره ابهقتتترريرةباابهوايتتتداابمدنتتت يتتترىاابحرثتتتثا ناخدمتتت ا,اوفتتت اضتتتوعامتتتراستتتحقاا

متزالماا دارةافيمترايهعةتقابخدم امدنيت اهصتديقي اهستهدد المتلاهوايتداايجترح ااأللمرلاابمهارمة  احأندرا,ا
ميتتت اوا خالقيتتت ا احمتتترايستتترلدامقتتتدماهةتتتكاواحربجوانتتتباا قهصتتتردي اوابحيئيتتت اوا جهمرليتتت اوا ستتتهدام اوابث

ىامصتتداقي اولدابتت اهةتتكاابمتتزالماوفًقتترابمعتترييراقيتترساابخدمتت الةتت اابوصتتولا ستتهنهرجاايجتترح احشتترنامتتد
امثددةا ابخدم ا صثرباابمصةث اف امذ اابشرارتاحمرافيدماا دارةاوجدرتاابرقرح .

فت االتداداهقريترايهضتمنااReasonable Assuranceاويهمهلاابدد امناخدم اابهوايداابمدن 
ثيتثايثترصاابمهارمةت  اااأللمترلابمعةومتره ابهقترريرااابمثهوىاسهنهرًجراايجرحًيرا واهوايًداا وامعقوً احشأنا

مقتتدماابهوايتتتداابمعقتتولالةتتت اهخدتتتيضاخطتتراابقيتتترماحخدمتت اابهوايتتتداابتتت اثتتدامقحتتتولا وامتتنخدضافتتت اظتتتلا
ا,اا35ص,2311اثستتن,)ا-,اوههمهتتلافتت اااهتت ا:Assurance Risk ابظتترو اابمثيطتت احتتأداعاابخدمتت .

ا(ا235,اص2314شثرهه,ا
 وابعتتتتترضااا اهمتتتتترل اابوجتتتتتود داتاا دارةاحشتتتتتأناابقتتتتتوائماابمربيتتتتت ا)هقتتتتتديماهوايتتتتتداإيجتتتتترح ابهأايتتتتت

 وابثقوقاوابهدديدات(.اوا فصرح 

 هقتتتتديماهوايتتتتداإيجتتتترح احشتتتتأناوفتتتترعاا دارةاحربمستتتتئوبي اا جهمرليتتتت اوا بهتتتتزاماحربهشتتتتريعرتاوابةتتتتوائحا
اا جهمرلي اوسالم اابقيرساوا فصرحالنااألداعاا جهمرل ابةشرا 

 ح احشتتأناوفترعاا دارةاحربمستتئوبي اابحيئيت اوستتالم اقيترسااألداعاابحيئتت اوا فصتترحاهقتديماهوايتتداإيجتر
النهاوا بهزاماحربهشريعرتاوابةوائحاابحيئي اذاتاابصة .

 هقتتديماهوايتتداإيجتترح احشتتأناوفتترعاا دارةاحمعتتد تاا نحعتترثاابدعةيتت امقررنتت احربمعتتد تاابقصتتوى ا
زاتاا ثهحتتترساابثتتتراري اوا بهتتتزاماحتتتربقوانيناوستتتالم اابقيتتترساابدنتتت اوابامتتت اوا فصتتترحالتتتنابتتتر

 وابةوائحاوا هدرقيرتاابرسمي اا بزامي ابةشرا .

 هقتتديماهوايتتتداإيجتتترح احشتتتأناوفتتترعاا دارةاحستتتالم اوخطتتت احرنتتترم اا ستتتهدام  اوستتتالم ارحتتتطاخطتتت ا
ا سهدام احرسهراهيجي اابشرا  اونموذجامخترطرااأللمترل اوستالم اوقيترساوا فصترحالتنااألداعا

ا.بمسهديما
 ومحتتتردياابثوامتتت ,ااابشتتترا  هقتتتديماهوايتتتداإيجتتترح احشتتتأناابهتتتزاماا دارةاحربقوالتتتداابهنديذيتتت ابثوامتتت ا

اوابوفرعاحمهطةحرتاابديئ اابعرم ابةرقرح اابمربي 
رةافهتت)ابمتتزالم(اابهتت االتتدهدراا دارةالتتنااابهأايتتداتيشتتملا,ااوحشتتأنامجتترلاخدمتت اابهوايتتداابمدنتت 

فت اهثقيتقاا ستهدام ااابشترا .احمستةوبيهدرحشتأناوفترعاا–راابهقترريراابمهارمةت ازمني امثددة اوابهت اههضتمند
ا,اوههمهلاف ا:امي اوا خالقي اوامناابنرثي اا قهصردي اوا جهمرلي اوابحيئي اوابث
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 ابقوائماابمربي اابسنوي اابه اههضمندراهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا 

  اهقريراابمسئوبي اا جهمرلي
 ايئ هقريرااألداعاابح
 هقريرابرزاتاا ثهحرساابثراري 

  اهقريراا سهدام
 .اهقريراابثوام ا

 ايثتتتددمراابقتتترئماحدتتترافتتت اضتتتوعامعتتترييراابهوايتتتداابمستتتهخدم اذاتاابصتتتة اابخدمتتت وحشتتتأنانطتتترقا
وشروطاابهاةي اوثامهالة ااألممي اابنستحي اومخترطراابهاةيت اوهقيتيماابرقرحت اابداخةيت الةت ا داعاابشترا ا

ا(.139,اص2313شثرهها,ا)
,اا2313نقتاًلالتناشتثرهها,اEdgley et al ,2010 ا) شترراابخدمت  اوفيمترايهعةتقاحربقترئماحتأداعا

 ابتذي األمتر هقريتر  بدتر ويقتدم ابخدمت  حتأداع ابقترئم حهعيتين ارة ا د هقتوم ف امعظتماابثتر تاإ ا نه(ا139ص

 نقتص  و بيترب اثهمرل إب   ضرف حر ابمدن   ابهوايد هقررير جودة ولة  ابقرئماحربهوايد اسهقالل لة  يةهر

اوابمصداقي ا ابشدرفي 
اابمهارمةت  وفقتًرابةهوصتي اابمدنت ابةهوايتدالةت اابمثهتوىاابمعةومتره ابةهقترريراا نته ويرىاابحرثتثا

فإنا مماابخحراتاوابمدترراتاابهت ايجتبا ناههتوافرافت اابقترئماحربهوايتداابمدنت ابةمثهتوياابمعةومتره ابهقترريرا
اابمهارمة :األلمرلا
 .ابخحرةاف امجرلاابمسةوبي اا جهمرلي اوابحيئي ابةشرارت 

 ابخحرةاوابمدررةاف امجرلاارف اابنظماابهش يةي اوا داري .ا 

 . ابخحرةاوابمدررةاف امجرلاابدندس اابحيئي اوابصث اابحيئي اوابجيوبوجيراابحيئي 

 ابخحرةاوابمدررةاف امجرلاابقيرساابمرب اوبيراابمرب .ا 

 حتتربقوانيناوابهشتتريعرتاابهتت اههعةتتقاحربهنميتت اابمستتهدام اودوراابشتترا افتت اهثقيتتقااابخحتترةاوابمعرفتت ا
 مذ اابهنمي ا

  اابخحرةاوابمدررةاف امجرلاهانوبوجيراابمعةومرتاوطرقارقرحهدراابخحرةاف امجرلاابثوام
وحستتتحباهحتتتريناهأايتتتداتاا دارةافتتت النرصتتتراوماونتتترتاهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت امتتتناجدتتت  اا*
داتاإداري انولي اوبيرامربي اوبيرانمطي امتناجدت ا خترىا,افإنتهامتناابصتعبا نايتهماابهوايتداووجوداهأاي

ابمدنتت افتت استتيرقامراجعتت اابقتتوائماابمربيتت اابهقةيديتت ا,اوابتتذىايقتتوماحدتترامراقتتباابثستترحرتافقتتطا,اواناابثتتلا
ايامناف اهطويرانموذجاابهوايداابمدن اابهصديق ا.
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حعمةي اابهوايداابمدنت ابةهقترريراابمهارمةت امراقتباابثسترحرتااامرايماننرا نانجزماحصعوح ا نايقوم
حندسهاوحمدرد ,او ناابمنطقايقولاحتأناياتونافريتقالمتلامتوااألنستبابةقيترماحربهوايتداابمدنت الةت اابهقترريرا

متتوارئتتيسافريتتقاابعمتتلاابقتترئماحعمةيتت اابهوايتتداابمدنتت ااوثستتباقنرلتت اابحرثتتثايدضتتلااناياتتونابمهارمةتت .ا
احربحورص .سرحرتاابمرخصابهاحمراجع اثسرحرتاابشرارتاابمسرمم اابمقيدةاندسهامراقباابث

داعاخدمت اابهوايتداابمدنت الةت اابمثهتوىاابمعةومتره األاابمنرسح اوابمقرييسمعرييراحربوفيمرايهعةقا
خدمتتت االنصتتترًاادالمتتتًرابمراقحتتت اابثستتترحرتالنتتتدا داعاوابمقتتترييسمعتتترييرايعهحتتتراهتتتوافرااباابمهارمةتتت  بةهقتتترريرا

بمراهمهةهامنااطرامرجعي اهزيدامناهق ا صتثرباابمصتربحافت اابهأايتداا,اابمهارمة بةهقرريراايداابمدن اابهوا
اابمصدرامنامراقباابثسرحرتاا,اوابه ايماناا سهرشرداحدراومندرا:اا

 ا,3333) 3000ابمعيتترراابتتدوب ابخدمتت اابهوايتتداابمدنتت ارقتتماISAEوهعديالهتته.اووفقتتًرابدتتذاا) ا
اقتتباابثستترحرتاهقيتتيمامالعمتت اابمقتترييسابهقيتتيما واقيتترساا ستتهدام  اولتتدماابمعيتتررايجتتبالةتت امرا

 .منرسح قحوبهالمةي اابهأايداإ اإذااارنتاابمقرييساابه اسيهمااسهخدامدرا

 ابمعترييراابمدنيت ابختدمرتاابهصتديقاAttestation Standardsابصتردرةامتنامجمتباابمثرستحينا
 )ا( SSAEs, No . 10ادن ابمابقرنونييناا مريا اوقوالدا داباوسةوكا

لةت ا ناختدمرتاابهصتديقااAICPAيسيراابعمتلاحمجمتباابمثرستحيناابقترنونييناا مريات اثيثا
ما دائدتراابهزاًمتراحمعترييراهيتا–ا,ااابحيئيت ا,ا....مهلامراجع اا فصرحالناابمستئوبي اا جهمرليت ا-

رلاابخدم ايخرجالتنانطترقاوارنامجا (اطربمراهوافرتاابعالق اابهالهياابهصديقا) ثدالشرامعيررًا
ا.SASsو يًضرااGAASمراجع اابثسرحرتاابه ايهماادائدراوفقرالا

 ا3410معيترراهاةيدترتاابهوايتداابتدوب ارقتماISAE, N0 3410)ا,امتذااابمعيترراخترصاحشتأناا)
 ,"ا2312لرماا)اIAABهاةيدرتاابهوايدالة اقوائمابرزاتاا ثهحرساابثرارىا,اابصردرالنا)ا

Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements " 

 إدارةاابديئت اابستتعودي ابةمثرستحيناابقتترنونييناحموجتباقتتراراابصتردرالتتنامعيتررافثتصاابهأايتتداتاا
وابتتتتتذىايدتتتتتد اابتتتتت اهثديتتتتتدا(ا,ا.م7/6/2332متتتتتتاابموافتتتتتقا5/3/1421(اوهتتتتترريخا11/2/1رقتتتتتما)

يماختتتدمرتاابدثتتتتصا واا رشتتترداتاابهتتتت ايجتتتبالةتتتت اابمثرستتتباابقتتتترنون اا بهتتتزاماحدتتتترالنتتتداهقتتتتد
ابدثتتصاابمثتتدودابهأايتتداماهتتوباصتتردرامتتناطتتر امستتةولايعحتتراحموجحتتهالتتناابنهتترئ اابهتت اهتتما

ويعتداابهقريترافت اضتوعاابمهطةحترتاابمثتددةافت اابهوصلاابيدراحشأنامتدىاابهقت افت امتذااابهأايتدا,ا
ها1421/3/5معيررافثصاابهأايداتاابصردرالناابديئ اابستعودي ابةمثرستحيناابقترنونيناحهترريخا

 .م2333/6/7ابموافقا
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 ابعربميتتتت اابهقريتتتتراامحتتتتردرةGRI ابجوانتتتتباويدتتتتد ااطتتتتررالمتتتتلاهةتتتتكاابمحتتتتردرةاابتتتت اابهقريتتتترالتتتتناا
,ااامتترااههضتتمناابمحتتردرةااوفقتتًرااوابثواميتت ابةشتترارتا قهصتردي اوابحيئيتت اوا جهمرليتت اوا خالقيتت ا
 (اا2316ألثدثااصداراهدرا رحع امحردئا:ا)ثسنا,ا

اابنسحي .ااألول:ااألممي 
اابهرن :اهضمينا صثرباابمصربح.

اابهربث:اسيرقاا سهدام .
اا اهمرل.ابراحب:ا

 محتتتتردئاابهقريتتتتراابهتتتت اوضتتتتعدرامراتتتتزا(GRIامصتتتتند اضتتتتمنا)اا)ثستتتتنامجمولتتتترتاومتتتت ا رحتتتتب,
2313) 

 اطرراابهقريراوهشملا,اابشدرفي اوابشموبي اوابقرحةي ابةمراجع ا.ا (1)

 ا سهدام . اومثهويرتامعةومرتاابهقريراوهشملاابامرلاوابمالعم (2)

 بةمراجع .ابدق اوابثيرداوابقرحةي االندر جودةاوموهوقي اابمعةومرتاابه ايهماابهقريرا (3)

 سدوب اابوصولااب اابمعةومرتاابه ايهماابهقريرالندرا,اوهشملاابوضوحاوابوقتاابمنرسبا. (4)

 (2313,اا)ثسنمذ اابهقررير:اامعديابمحردئاا رشردي اابه اهنظمالملاابمثرسحيينا 

,اهارمتتتتلاا فصتتتترح.ا,اابهرايتتتتزاا ستتتتهراهيج .ا,اابهوجتتتتهانثتتتتواابمستتتتهقحل.ااشتتتتموبي اابهقتتتتررير -
 .ا سهجرح ابمهطةحرتا صثرباابمصربح

 مةشتر ESG ااا(Environmental Social and Governanceااابتذىايعاتتساابطةتتبا)
واميت اا,ااوابمعيتررالة اخدمرتاابهأايدالة اا سهدام احجوانحدراابهاله اابحيئيت اوا جهمرليت اوابث

يعمتلالةت اهشتجيبارجترلا(ا,اوابتذىاISO 26100 Sustainability Standard , 2012)ا
ااأللمتترلاوابمنظمتترتابممررستت اابمستتةوبي اا جهمرليتت ابهثستتيناآهررمتترالةتت اابعمتترلاومجهمعتترهدم,ا

 (2316.)اثسناا,اوابذىايهضمناسحع امحردئا سرسي ام ا:ا

اثهتتراماستتيردةاا–اثهتترامامصتتربحا صتتثرباابمصتتربحاا–األخالقتت اابستتةوكاا–ابشتتدرفي اا–ابمستترعب ا
 ا نسرن.اثهراماثقوقاا–اثهراماقوالداابسةوكاابدوبي اا–ابقرنونا

 اابمعيتترراابتتدوب اا(( ISO 26000 وابتتذىا صتتدرههاابمنظمتت اابدوبيتت ابةهوثيتتداوابقيتترسابهتتوفيرا
معيتتررابهنميتت اابمستتهدام ا,اوامحتتردئاهوجيديتت ابةمستتةوبي اا جهمرليتت ا,اومتتدفدرامتتواابمستترعب افتت اا

 صدرتاابمنظم اابدوبيت ابةهوثيتداابقيترسا,اثيثااISO 14064اابقيرس ابمنظم اابدوبي ابةهوثيدا
اتونامتناه(اهثتتالنتوانابترزاتاا ثهحترساابثترارياوابمISO 14064معيررمترارقتما)ا2336سن ا

ا(2312:)ارجبا جزاعا3
رزاتاا ثهحتتترساابثتتترارياوازابهدتتترالةتتت احهقتتتديراوابهقريتتترالتتتناانحعرهتتترتابتتتيختتتهصاابجتتتزعااألول:ا

امسهوىاابشرا .
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هقتتتديراوابرقرحتتت الةتتت اانحعرهتتترتابتتترزاتاا ثهحتتترساابثتتترارياوابهقريتتترالتتتنايهنتتترولاابجتتتزعاابهتتترن :ا
اهخديضدرا واهثسيندرا واازابهدرالة امسهوىاابمشروع.

اثراري.صث اوابهثققاابمدن امناهأايداتابرزاتاا ثهحرسااباحإهحرتابجزعاابهربث:ايهعةقا
 واالرًمتتر وجتتدامحتتردئامقحوبتت اقحتتو اه نتتها اامتتناواقتتباابممررستت اابدعةيتت  واويتترىاابحرثتتثافتت امتتذااابشتتأن ا
ممتتترايجعتتتلاهةتتتكاابهقتتترريرابيتتترامهستتتقهاهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت  اا لتتتدادمعتتترييرادوبيتتت امهدتتتقالةيدتتتر ا
متراهترا  اممترايتةدياابت اليراقراه اثيتثاهقتومااتلاشترا احتربندتراحيااخهالفترتويصعبامقررنهدترانظتًراابوجتودا

ثترلالنتدامراجعت اصتعوح ا داعاخدمت اابهوايتد اطربمترا ايوجتدااهدترقالترمالةت امعترييرامثتددة اامترامتوااب
اابقوائماابمربي .

فتت اقيتترسامتتدىاوابمعتترييراستتيعهمدالةتت امتتذ اابمهطةحتترتاابمدنتت  اوحربهتترب افتتأناابقتترئماحتتأداعاخدمتت اابهوايتتدا
ا.هقرريرااأللمرلاابمهارمة ا دارةاابواردةاف اصدقاولداب امزالماوهأايداتا

حتأرحباابمهارمةت اةمثهتوىاابمعةومتره ابةهقترريراباهمتراخدمت اابهوايتداابمدنت اابخدمت  وحشأنامراثتلا
امراثلاوم :ا

يترارامرثة اابهق,ا   داعاإجراعاتاابهوايدمرثة اا األلمرلا,ا مرثة اهخطيطا , مرثة اقحولاابهاةي 
النانهرئ اابهوايد.

ابمثهتتوىاابمعةومتتره الةتت احقحتتولامراقتتباابثستترحرتابهاةيدتتهاحمدنتت اابهوايتتدااد امرثةتت اابهاةيتت :وهحتت
(ايجتتتتتبالةتتتتت امراقتتتتتباابثستتتتترحرتاISAE,3000ووفقتتتتتًرابمعيتتتتترراابهوايتتتتتداابمدنتتتتت ا),اابةهقتتتتترريراابمهارمةتتتتت ا

ادترعةاابثصولالة اابمعةومترتاابارفيت التناابعميتلاستواعاحصتورةامحرشترةا وابيترامحرشترة اواتذبكاهقيتيمااب
ابدنيت اوابمدنيت ابماهتباابمراجعت اابتذياينهمت اابيتهابةقيترماحربخدمت ا اخرصت االضترعافريتقاابعمتلاممتنابدتما

متتذ اابمدمتت  اواتتذبكاهقيتتيمااستتهقاللاالضتترعافريتتقااألداعخحتترةاوهخصتتيصايهنرستتبامتتباابمهطةحتترتاابدنيتت ا
ويجتبالةت امراقتباابثسترحرتا,ااابعملاابرئيس ا اومدىاقدرهدمالة احذلاابعنري اابارفي اف اهأدي اابمدمت 

انايهأاتتدامتتنافدتتماابعميتتلابةدتتد امتتناابهاةيتت اوابهأاتتدامتتناهثريتترامستتةوبيرتاا دارةاومستتئوبيرههاوثتتدودا
ا(141,اص2313.ا)اشثرههاابهاةي 

 إجتراعات ومتدى وهوقيتت بطحيعت  حهثديتدابثسترحرتا يقومامراقبهخطيطا لمرلا,ا مراحشأنامرثة ا

 متما هثديتد متب ابجومريت   ابهثريدترت متن خربيت  ابهاةيت  مجترل ابمعةومترت رنتتا إذا متر وهقيتيم األدبت   جمتب
 ابمرثةت اهصتميم متذ  فت  ابثسترحرت مراقب لة  ويجب .ابمصربح  صثرب قرارات لة  هةهر ابه  ابعنرصر

 Professionalا ابمدنت  ابشتك متن حقتدر ا جتراعات هةتك  داع متب وابمالئمت  ابارفيت  األدبت  جمتب إجتراعات

Skepticism لقةيت اهسترةبيهاااا ذو ابثسترحرت مراقب ياون )ا ناQuestioning mindوثتذرًاااAlert ا
ا(اا1ويماناابرجوعابمهطةحرتامذ اابمرثة ااب اابمةثقارقما)) .ابخط طول لة  ا دارة صدق يدهرضو ا
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رملاو داعاينح تت الةتت امراقحت اابثستترحرتاابقيتترماحتإجراعاتاهخطتتيطاشتتانتهايتترىاابحرثتتثاومتنامتتذااابمنطةتق ا
األلمتتتترلاابمهارمةتتتت امتتتتناختتتتاللااألطتتتتراوابمنتتتترم ااابهوايتتتتداابمدنتتتت ابةمثهتتتتوىاابمعةومتتتتره ابهقتتتتررير لمتتتترلا

متتتباا,ابمصتتتربحاحمتتترايثقتتتقا صتتتثربااوا ستتتهدام ابمستتتهثده ابةمراجعتتترتاابحيئيتتت اوا جهمرليتتت اوابثواميتتت ا
اررير.ابهقافثصاوهأايداتاهةكابهخطيطاأللمرلاادهثديدااألممي اابنسحي الناضرورة

 إجتراعاتاابثصتول  داع يماتنابمراقتباابثسترحرتااامهرحعت ا داعاإجتراعاتاابهوايتد,مرثةت ااوفت 

 إشترافه ضترورة ابمدنت امتب ابهوايتد  لمترل وهوهيتق ا دارة  متن إقترارات وطةتب وابمالئمت  ابارفي  األدب  لة 

ا(ااا1ثة ااب اابمةثقارقما)هواجددم اويماناابرجوعابمهطةحرتامذ اابمرا ابه  ابمشرال وثل ابمسرلدين لة 
,ا نااسربيباو دواتاابمراجع اابمسهخدم اف اجمبااألدبت افت اخدمت اابهوايتداابمدنت اا(Hui,2012يرىا)وا

ههمهلاف اقوائماا سهقصرعاوابمالثظت اوزيتررةاابمواقتباوابمقترحالتاابشخصتي امتباا دارةاوابعترمةيناوفثتصا
 Management قتتتتتتراراتاا داريتتتتتت .ابمستتتتتتهنداتاوابتتتتتتنظماوابعمةيتتتتتترتاوورشاابعمتتتتتتلاوطةتتتتتتباا 

Representationا
(ابالسهرشتترداحتتها3333فتتيماناا ستتهد لاحمعيتترراابهأايتتداابتتدوب ارقتتما),اا متتراحشتتأنامرثةتت اابهقريتتر

فيمتتترايهعةتتتقاحمثهويتتترتاهقريتتتراابهوايتتتداابمدنتتت ابةهقتتترريراابمهارمةتتت ا,اوابتتتذىايشتتتيراابتتت ا ناابهقريتتترا حتتتدا نا
 (ا  IFAC , 2010ا,ا2313,ااسنيهص احمراية ا:ا)اث

 ) انايعنوناابهقريراحت)هقريرامراقباابثسرحرتالنا لمرلاابهوايداابمدن ابةهقرريراابمهارمة 

 .نايوجهاإب ا صثرباابمصةث احمرافيدماا دارة  

 وصتتت ااألقستتترماابرئيستتتي افتتت اهقريتتترااأللمتتترلاابمهارمةتتت  اوحيتتترنا نالمةيتتت اابمراجعتتت اهمتتتتاوفًقتتترا
جتتتبافتتت امتتتديالدابتتت اإفصتتترحاهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت التتتنا داعابمعتتترييراابهأايتتتد اور ىاابمرا

ابشتتترا  اوفتتت اثربتتت اوجتتتوداهثريدتتترتاجومريتتت  ايجتتتبالةتتت امراقتتتباابثستتترحرتاا ايصتتتدراهقريتتترًاا
 حرسهنهرجانظي .

 نايةرخاحهرريخاانهدرعامراقباابثسرحرتامنا داعا لمرلاابهوايد.ا  

 ثهت ايعةتتماابهترحبابته اولنوانتهاورقتتماابقيتد بااانايوقتبامتنامراقتباابثستترحرتامصتثوحًراحرستماابماهتت
امسهخدمواابهقريرامناابمسةولالناخدم المةي اابهأايد

ابحرثتث ا ناا طترراابمدنت اابمقهترحايهعتدىانطترقاابهوايتدا)ابهقةيتدي(ايرىاوف اضوعامراسحقا,اا
وذبتتكاحإهحتترعاابيحتترزا هتتراابمه يتتراتاا قهصتتردي اوا جهمرليتت اوابحيئيتت اوابثواميتت الةتت ااقهصتترديرتاابشتترا  

فريقاابعملا سةوبامندجت ااستهد ب ابةهوايتداا يجترح الةت اهقترريرااأللمترلاابمهارمةت  افت اظتلاابقتوانينا
اوابةوائحاوابهشريعرتاوابسيرسرتاابمسهثده اف احيئ ااأللمرل اومراينهظرا ناهاونالةيهاف اابمسهقحل.
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ابستتعودي استتياونابتتديدماابتتدافبابهنميتت ااثستترحرتاابشتترارتاابمقيتتدةاحربحورصتت امراقحتت اويتترىاابحرثتتثا,اا ن
لةت اابمستهوىاابعتربم احصتد اايتداا مهمترماحربهقترريراابمهارمةت ازالرضاخدمرهدماابمدني  اخرص اف اظتلاه

ندتتمايربحتتونافتت ا داعاخدمتت اابهوايتتداابمدنتت الةتت لرمتت ا,اوابممةاتت اابعرحيتت اابستتعودي احصتتد اخرصتت ا ا اوا 
 او ندتماهحًعتترابتتذبكايهوقتتبامتتندماانايقحةتواامتتذااا طتترراابمدنتت ابدتتذ اابمثهتوىاابمعةومتتره ابةهقتترريراابمهارمةتت ا
ابةحثثاممراية :األولقرقاابدرصااابخدم اف اابسعودي  اولةيهايمانااشه

ابمهارمةتتت اابثستتترحرتالةتتت اابمثهتتتوىاابمعةومتتتره ابةهقتتترريرامراقتتتباابمقهتتترحابهوايتتتدااا طتتترريةقتتت ا"ا
ابربحي امراقح اابثسرحرتا"ااقحول

المتكاممة ممحتوى المعموماتي لمتقارير لاثر التوكيد المهني االيجابي : سادسسم الالق        
 الثانيواشتقاق الفرض  القرارات،في اتخاذ  أصحاب المصالح ادراكعمى 

ا,اet al., Alberto  , 2017)ايراا لمرلاابمهارمة راهقرابمهعةق اح ابدراسرتامهمتاابعديدامنا
 Johnا2315اثمتدا,اا Martin & Patrick 2017ا

,
, et,al .2016,التداداابشترارتاا(احضترورةاا

ر امتتذاامتتناجدتت  اومتتناجدتت ا ختترىافتتإناابهوايتتداابمدنتت الةتت اابمهارمةتت اوا فصتترحالندتتيراا لمتترلارابهقتتر
ختاللاهثستينا,اوذبتكامتنايسرلدالة اخةقاقيم امضترف ابةشترا ,اابمعةومره ابةهقرريراابمهارمة ابمثهوىا

 دائدراابمرب  ا واهخديضاهاةد ار ساابمرلا واهخديضاابمخرطراابه اقداههعرضابدتراابشترا ا واهثستينا
اربيين.دق اهنحةاتاابمثةييناابم

وهزايدافت اابدهترةااألخيترةاابطةتبالةت اختدمرتاابهوايتداابمدنت امتناطتر اختررج امستهقلابةهثقتقا
(الةتتتت ا نا235,اص2314 اتتتتدا)شتتتتثرهه,فقتتتتدا,امتتتتنامصتتتتداقي اابمعةومتتتترتاومالعمهدتتتترا هختتتترذاابقتتتترارا

مترابتمااابمعةومرتاابه اهوصةدراهقرريرااأللمرلاابمهارمةت اإبت ا صتثرباابمصتربحاقتداهاتونالديمت اابدرئتدة
 ناابطةتتباابتت اخدمتت اابهوايتتداابمدنتت ايرجتتباابتت اثرجتت ا صتتثربامامراجعتت اهأايتتداتاا دارةاحشتتأندرا,ايتته

اابمصربحابهثسيناجودةاابمعةومرتاابمدصحالندراودلمامصداقيهدراواضدرعاابهق الةيدر.
قا,اابتت ا ناإضتترف اابقيمتت اهثتتدثانهيجتت ااستتههمرراابدتترصامتتنا جتتلاهثقيتت(2317,ا)ابنتتواسو شتتررااااااا

لاابختتدمرتاا سهشتترري ا متتدا اابوثتتدةاا قهصتتردي اوهثستتيناابعمةيتترتاوهقةيتتلاابهعتترضابةمختترطرامتتناختتال
ا.وابهوايدي 

يتنعاساا(اإب ا ناابهوايداابمدن ابهقرريرااأللمرلاابمهارمةت 332,اص2312ف اثينا شرر)لة ,
ومتتناهتتمادلتتمارشتتدااحربضتترورةاايجرحيتتًرالةتت ادابتت الرئتتدامهختتذاابقتترارامتتناختتاللاهخدتتيضاخطتتراابمعةومتترت

ااامهخذاابقرارا.
(اإبتت ا ناابهوايتتداابمدنتت اقتتدايعاتتسامتتدياادتترعةاا دارةا(Michael et al.,2015امتترا شتتررااا

اوفعربي اابنظرماابمثرسح اومصداقي اوشدرفي اابهقرريراابمربي .
ابهقترريرااضترورةاابهوايتداابمدنت الةت ااHien,  et al., 2016),اا2313,اافتهحاا اامتراااتدا)ا

ا.وابقيم اابمضرف انهيج اهقديمامذ اابخدم اابمهارمة ,

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998215301046
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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ا صتتثرباابمصتتربحلةتت ا نا بةتتبافتت ااألداعاابحيئتت اا(65,اص2312رجتتبا,ا)ادراستت وقتتدا اتتدتا
ايدهترض ,اامترالة اابحيئت امت امتنا اهتراابشترارتارحثيتف اابوقتاابرامنايعهقدونا ناااهراابشرارتاثدرًظرا

اناابشترارتاذاتاا داعاابحيئت اابمهميتزاستههمهباحمزايتترااوابمثةةتوناابمتربيون(اابمستههمرون صتثرباابمصتربحا)
هنرفستتي ا لةتت امتتباابهزامتترتاحيئيتت ا قتتلافتت اابمستتهقحلالتتناابشتترارتاذاتاا داعاابحيئتت اابمهواضتتب اممتترايشتتيرا

ات.انطحرلرتا صثرباابمصربحالنااألداعاابحيئ ابةشرارا دارةع اإب ا ناابشرارتاهس
شتثرهها,اا Jennifer et al., 2015,ا,.Daniel,  et al 2016ا اتدتاحعتضاابدراسترتا)امترا

ابمستةوبي اناوابهوايتدالت اارهحترطاطرديت اوقويت احتيناا فصترحاوجتودةالالقت(اف ااألداعاا جهمرل اا2313
ا.اوا داعاابمرب ابةشرارتاا جهمرلي 

اناا فصتتترحالتتتناانحعرهتتترتابتتترزاتاا ثهحتتترساا(الةتتت 66,اصا2312)ارجتتتبا,اادراستتت او اتتتدت
حتتتإدراادمافتتت ااهختتترذاابثتتتراريابتتتهامثهتتتوىامعةومتتتره ااضتتترف األصتتتثرباابمصتتتربحاوحربهتتترب ايتتترهحطاايجرحيتتترا

ارارات.ابق
ابهوايتتداابمدنتت الةتت امعةومتترتاا ستتهدام ا,ايتتةهراابتت ا ناا,.Daniel,  et al) 2016(و شتتررا

 الربيتتت اايجرحيتتتًرالةتتت اهقيتتتيماابمستتتههمريناابمدنيتتتيناألداعاا ستتتهدام ابةشتتترا ا.اممتتترايتتتةدىاابتتت اإلطتتترعاقيمتتت
ابةمثهوىاابمعةومره .ا

اإدراكويماتتنابةحرثتتثاهوضتتيحاااهتترراا يجرحيتت ابةهوايتتداابمدنتت ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت الةتت ا
ا(2)مةثقارقمااامراية :ف ااهخرذاابقراراتا صثرباابمصربحا

 إلطتتتتترعاابمستتتتتههمريناصتتتتتورةاارمةتتتتت التتتتتنامتتتتتدياامهمتتتتترماابشتتتتترا احربقضتتتتتريراابحيئيتتتتت اوا جهمرليتتتتت ا
 اممرايسترلدممالةت اهقيتيماابمخترطراابجومريت اابهت اهواجتهاابشترا اوابهعتر الةت امتدياوابثوامي

 ادرعةاابعمةيرتاحدر.

 هثستتيناا نطحرلتترتاابستتةحي ابتتدياحعتتضا صتتثرباابمصتتربحاهجتتر اإداراتاابشتترارتاوابنرهجتت امتتنا
 ابدسرداوابرشوة.ايشوحدرممررسرتاابحعضابمعرمالتا

 بمستتتهقحلاوابهعتتتر الةتتت اايديتتت اهعرمةدتتترامتتتباابمشتتترالاهقيتتتيماقتتتدرةاابشتتترا الةتتت اا ستتتهمرارافتتت اا
 وابقضريراابحيئي اوا جهمرلي اوا قهصردي اواألخالقي او سربيبااداراهدر.

 . ابهعر الة امديااسهجرح اإدارةاابشرا ابةوفرعاحربمسئوبيرتاابحيئي اوا جهمرلي اواألخالقي 

 راراابتتوظيد امتتنانرثيتت اومتتديافدتتماهتتوفراهأايتتدابتتإلدارةاحشتتأنادرجتت ارضتتراابعتترمةيناودرجتت اا ستتهق
اا دارةا سهراهيجي اابشرا امنانرثي ا خري.

انامنربتتتكاطةًحتتترامهزايتتتًداامتتتناجرنتتتبا صتتتثرباابمصتتتةث الةتتت اخدمتتت ا,اإبتتت اخةتتتصاممتتتراستتتحقانوا
زيردةاابهق اودرجت اا لهمتردالةت اابمعةومترتاباابمهارمة  ابمثهوىاابمعةومره ابةهقرريرااابهوايداابمدن الة 
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متتناآهتترراومنتترفباايجرحيتت امهحردبتت احتتينااتتالامتتنااوبمتترابدتترادميتت اابهتت ابدتتراهتتأهيراواضتتحالةتت اقتتراراهبيتتراابمرب
ا صثرباابمصربحا.سرمماف اهرشيداقراراتا,او صثرباابمصربحا,اوقيم امضرف اهاادارةاابشرا 

ابهوايتتتداابدراستتترتاابستتترحق اذاتاابصتتتة اههدتتتقالةتتت ا ناهقريتتتراابربحيتتت إبتتت اانااابحرثتتتث ويخةتتتصا
درعاابصتتدقالةتت امثهتتوىاضتتمتتناختتاللااااضتترف  بتتهامثهتتوىامعةومتتره اابمهارمةتت ابهقتترريرااالةتت اابمدنتت 

ا.ربحو نهامناشأنها نايةهراايجرحًيرالة اسةوكامهخذياقراراتااصثرباابمصاابمهارمة  يراا لمرلارراهق
بمهارمةت  اوفقتًرااأللمترلااهقترريرابةمثهوىاابمعةومتره ابابهوايداابمدن ا"ايةهرااابهرن ويمانااشهقرقاابدرضا

اف ااهخرذاابقرارات"جرحيًرالة اإدراكا صثرباابمصربحابإلطرراابمدن اابمقهرحااي

 السعودية البيئة الميدانية والتجريبية فيالدراسة  السابع:القسم 
بدراستت ايعهمتتداابحرثتتثافتت امتتذ اابدراستت الةتت ااتتاًلامتتناابدراستت اابميدانيتت اوابهجريحيتت  اثيتتثاقتترماحر

ا. اابهجريحي ا خهحرراابدرضاابهرن  اوابدراسابدرضااألولاابميداني ا خهحرر
ا وً ا:ااابدراس اابميداني اواخهحرراابدرضااألولابةحثثا:

بةوقتو الةت امتدىاقحتولامراقحتت اابةحثتث األولاادانيت احصتد ا سرستي ااخهحترراابدتترضهستهدد اابدراست اابمي
ويماتناهثقيتقامتذااابدتد الةت اابخدمت ا,ااابثسترحرتاابتذينايمررستوناابمدنت ابإلطترراابمدنت اابمقهترحابدتذ 

اااابهرب :ابنثوا

اابميداني :اسةوباابدراس اا -1
)امةثتقاقرئمت اا ستهحيرناهسترة تامايصتم اوقتداهتماه ستهحيرناواخهحررمتراقرماابحرثثاحإلداداقرئم ا

عابةثصولالة اابمعةومرتااألسرسي اوابضروري اابالزمت ا جترااوذبكا,ابدرضااألولحثيثاه ط ا(ا1رقما
ابهت اهتمااسهخالصتدرامتتناختاللاابدراسترتاابستترحق ااوابهت ااشتتهمةتالةت التدداابمهطةحتترتااابميدانيت اابدراست 

 Hien,  et,اا.  Martin ,s & Patrick , 2017,ااAlberto Romolini , el at 2017ومت ا:ا)ا

al., 2016ا-ا al., 2016ااDaniel,  etا2312,انصتترا,اا2316,اثستتنا,اا2313,ااشتتثرهه,اااا,
متتبااألختتذافتت اا لهحتترراطحيعتت اوظتترو اابمثتتيطاابمدنتت اوابهشتتريعرتافتت اابممةاتت ا(اااا,اا2312رجتتبا,ا
ابخمرستتت ,اومتتت ا:اموافتتتقاارتحمقيتتترسابياتتتااخهيتتتررات(ا5واشتتتهمةتاا ستتتهحيرنالةتتت ا) اابستتتعودي ا,ااابعرحيتتت
ا(.اا1(ا,ابيراموافقامطةقًرا)2(,ابيراموافقا)3(ا,امثريدا)4(,اموافقا)5همرمًرا)

فت ايهاتونامجهمتباابدراست امتنامراقحت اابثسترحرتاممتنايمررستوناابمدنت ا  -هثديدالينت اابدراست :ا -2
ابريترض اويرجتباياونامرازمراابرئيست امدينت ااابسعودي  اوابه حربممةا اابعرحي امارهباابمراجع ا

ابممةاتتت الةتتت امستتتهوىااابمحتتتررا خهيتتتررامدينتتت اابريتتترضاوجتتتودا احتتترالتتتددامتتتنامارهتتتباابمراجعتتت 
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(اماهحتتتًراطحقتتتًرابةقرئمتتت اابصتتتردرةالتتتناابديئتتت ا139)ماهحتتتًر(ا,متتتنا جمتتترب اا78)اااابعرحيتتت اابستتتعودي 
امت.ا1434ابسعودي ابةمثرسحيناابقرنونيينا

لةتت امراقحتت اابثستترحرتاوحصتتد اخرصتت اابمتترخصابدتتماحمراجعتت ا(ااا60اا ستتهحرنرتا)وهتتماهوزيتتبا
,اوحةتتعالتتدداا ستتهحرنرتاابهتت اوصتتةتامتتنالينتت اثستترحرتاابشتترارتاابمستترمم اابمقيتتدةاحربحورصتت اابستتعودي 

%امتتناإجمتترب اا ستتهحرنرتاابمرستتة ا,اومتت انستتح اجيتتدةا70امتترانستتحههاستتهحرن ا(ا,اومتتوايمهتتلاا42ثا)اابحثت
استتهحرنرتا(ابيتتراصتتربث ابةهثةيتتلاحةتتعاإجمتترب اا ستتهحرنرتاا رحعتت افتت اابحثتتوثاا نستترني ا.وحعتتدااستتهحعردا)

ااسهحرن ا(اا38يجرىالةيدراابهثةيلا)ااابه 

 (ااReliabilityاا-اا Validity)ااااخهحرراابصدقاوابهحرتااا -3

معتترمة اا نايشتتيراإبتت اوابتتذي(امتتدىاابهحتترتاوابصتتدقابمثتتروراابدراستت  ا1يوضتتحاابجتتدولارقتتما)
ابهحرتاوابصدقايقهرحترامتناابواثتداابصتثيح اممترايشتيراإبت ا ناابهنرستقاابتداخة ابالستهحيرناااتلايعتداقويتًرا

اومقحوً احدرج ااحيرة.
 دراسة:( يوضح مدي الثبات والصدق لمحاور ال1جدول )

محاور 

 الدراسة
 المتغيرات

معامل 

 الصدق

معامل 

 الثبات

ابدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترضا
ااألول

يةق اا طرراابمقهرحابةهوايداابمدن ابةمثهوياابمعةومره ابةهقرريرا
 0.711 0.843اابمهارمة اقحولابربحي امراقح اابثسرحرت.

ابدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترضا
اابهرن 

يتتتتةهراهوايتتتتدامراقتتتتباابثستتتترحرت اوفتتتتقاا طتتتترراابمدنتتتت اابمقهتتتترحا
 0.670ا0.818اًرالة اإدراكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاابقراراتا.ايجرحي

 0.689ا0.83اجميباابمثرور

 :األول ضفر الواختبار  االستبيانوتحميل نتائج  عرض-4
   تحميلالأهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في: 

يدترامتناا جرحترتاابهت اهتماابثصتولالةاهرميتزاجميتبفقتداهتمااا ثصترئ  منا جلاإجتراعاابهثةيتلا
ومتنا جتلاا جرحت ا,اا(SPSS)ابمسهجيحين اومناهماإدخرلامذ اا جرحرتاإب احرنترم اابهثةيتلاا ثصترئ ا

-ابثستترح وابمقتترييساا ثصتترئي اابوصتتدي ا)ابوستتطااألستتربيبااابحرثتتثاحرستتهخداملتتنا ستتئة اابدراستت اقتترما
ثتورامتنامثتروراابدراست ااومستهوياابد بت ا,اوابمهوستطرتاباتلاماT.Test)  واخهحترر-ابمعيترريااا نثترا 
ا(ا (Test Value =3)(ا3ابقيم اابمعيرري ابمهوسطرتامقيرسابيارتاوم ا)ثيثاا
    األول: الفرض اختبار- 

يةقتتت اا طتتترراابمقهتتترحابةهوايتتتداابمدنتتت ابةمثهتتتوياابمعةومتتتره ابهقتتترريراالةتتت ا"ايتتتنصامتتتذااابدتتترض
اربحي امراقح اابثسرحرت."األلمرلاابمهارمة ابةشرارتاابمقيدةاحربحورص اابسعودي اقحولاب
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قرئمت اا ستهحيرناافت ااألولطحقًرابنهرئ اابهثةيلاا ثصرئ احربنستح ابةتردودالةت الحترراتاابدترضاوا
(اا,ايهحيناصث امذااابدرضاوموا"ايةق اا طترراابمقهترحابةهوايتداابمدنت ا3وابه اهظدراف ا)اابمةثقارقما

رتاابمقيتدةاحربحورصت اابستعودي اقحتولابربحيت امراقحت ابةمثهوياابمعةومره ابهقرريرااأللمترلاابمهارمةت ابةشترا
ا-ابثسرحرتا"وذبكاوفقًرابمرااية ا:

 يهتراوحامتراحتينااألولاا ناابوسطاابثسرح اابمرجحاوابمثسوبابالالحررةامتنالحترراتاابدترض
,اومتتوايزيتتدالتتناوستتطامقيتترسابياتترتاابمستتهخدمابهثديتتدادرجتت اا هدتترقاا4.1053,اا4.2632

 نامنركااهدرقالةيدراجميعتًرا,اامترا ندتراهعحترالتنالالقت اقويت اجتدًاا(,اوموامرايعن ا3وموا)
 ف اجميباابعحرراتا.اا

 (اناقتتتيماT(اابمثستتتوح اارنتتتتادابتتت ااثصتتترئيرالنتتتدامستتتهوىا قتتتلامتتتنا)الةتتت ااختتتهال ا0.05)
بعينت ااابدرضت لتناقيمت اابوستطااابدترضااألولاحأستئة اابمطروثت اابعحرراتمهوسطرتاجميبا

 .ابدراس 

 ومتواالةت امتنامهوستتطااداةاا4.4732ابعترمابجميتبالحترراتاابدتترضاابهترن امجمتوعاابمهوستطا
ومتذاايتدلالةت ا نامنتركامةشتراتاحوجتودالالقت اقويت اجتدًاا (Test Value =3) , ابقيترسا

 اااألولا.حينالحرراتاابدرضا

 احربنستتح ابجميتباابعنرصتترا,اممتترايشتتيراابتت اوجتتودافتتروقا5قيمت امستتهوىاابمعنويتت ا قتتلامتتنا%
ي ا,اوذبتتتكابصتتتربحاااراعاابموافقتتت الةتتت ااتتتلالنصتتترا,ا يا نااألبةحيتتتت اذاتاد بتتت اإثصتتترئ

موافقونالة اا طرراابمقهرحابةهوايداابمدن ابةمثهوياابمعةومره ابهقرريرااأللمترلاابمهارمةت ا
 .سعودي ,اومذاامرايةاداصث اابدرضااألولبةشرارتاابمقيدةاحربحورص ااب

ا.وهجدراا شررةاف امذااابصددااب 
ربحيتت امراقحتت اابثستترحرتابإلطتترراابمقهتترحابةهوايتتداابمدنتت ابةمثهتتوياابمعةومتتره ا ناقحتتولاب*ا

بهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ا,اانمترايعاتساادراكامراقحتت اابثسترحرتافت اابحيئت اابستعودي ابمتتدىا
اااابثرج ااب امددوماواممي اابهوايداابمدن ابةهقرريراابمهارمة .

ياابمعةومره ابهقرريرااأللمترلاابمهارمةت افريتقابقيرماحخدمرتاابهوايداابمدن ابةمثهوايجباا*ا
لمتتلايضتتماخحتتراتامخهةدتت اير ستتهامراقتتباابثستترحرتابةشتترا  اوذبتتكابهعتتدداابجوانتتباابمخهةدتت ا

اا جهمرلي اوابحيئي اوا قهصردي اوابثوامي اوا سهراهيجي (ا)ابهقرريرابهةكا

 :واخهحرراابدرضاابهرن ابةحثثثانيًا : الدراسة التجريبية 

بةحثتتثا,اوابختترصاحوجتتودااذااابجتتزعاابتت ااخهحتترراابدتترضاابهتترن ابدراستت اابهجريحيتت افتت امتتاهستتهدد 
هأهيراإيجرح اابهوايدامراقباابثسرحرتابةمثهوياابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة اف اابممةات اابعرحيت ا

اثرباابمصربحااف ااهخرذاابقراراتا.ابسعودي الة اادراكا ص
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(افتت امتتذااExperiment Study ا)اابدراستت اابهجريحيتت استتهخدامااهتتمويشتتيراابحرثتتثاإبتت اانتتها,ا
امتراهالئتما,نظًراابهميتزامتذااابنتوعامتناابهجتررباحررهحرطدتراحتربواقباابعمةت  اودلتماابقتدرةالةت اابهعمتيمااابجزع

ا:ويماناهثقيقاذبكاامراية ا(اا66,اص2312اخهحرراابدروضاابخرص احربهأهيراتاا درااي ا)ارجبا,ا
مجهمعتينافترلييناألصتثرباابمصتربحاابمدهمتينا يهمهتلامجهمتباابدراست افت    دراست :هثديتدالينت ااب -1

بةشتترا امتتنامخهةتت اابدئتترت,اومتت ااحربمعةومتترتالتتنااألداعاابحيئتت اوا جهمتترل اوابثتتوام اواألخالقتت 
ابمستتههمرونااوابمثةةتتوناابمتتربيون(,ا,اوقتتداهتتمااخهيتتررالينتت اانهقرئيتت اهثاميتت امتتنا صتتثرباابمصتتربحا)

امناابمثةةوناابمربيون(ا35منااابمسههمرونا,اا38ههمهلاف ا)
جتتراعاتاابدراستت اابهجريحيتت ا:ا -2 ههمهتتلا داةاابدراستت افتت امتتذااابجتتزعافتت اهقريتتراابهوايتتداابمدنتت اا دواتاوا 

ا يجتترح ابمراقتتباابثستترحرتابةمثهتتوياابمعةومتتره ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت  اوستتيهماا سهدستتررامتتنا
اةةوناابمربيون(الناابثرهيناابهربيين:لين اابدراس ا)ابمسههمروناوابمث

ارفرقا)وجود(اهقريراابهوايتداابمدنت ابهقترريرااأللمترلاابمهارمةت  اوهتأهير الةت اإدراكا صتثرباااألوب :
اابمصربحابمالئم امثهوا اابمعةومره اف ااهخرذاحعضاابقرارات.

وهتأهير الةت اإدراكا صتثرباالدماارفرقا)لدماوجود(اهقريراابهوايداابمدن ابةهقرريراابمهارمةت  اابهرني :
اابمصربحابمالئم امثهوا اابمعةومره اف ااهخرذاحعضاابقرارات.

 وذبكابهدسيراهأهيراا خهال اف اابثربهينالة اإدراكالين اابدراس .

 مه يراتاابدراس اوقيرسدرا: -3

اووفقرابمراسحقاهشهملامه يراتاابدراس الة امه يرامسهقلاوآخراهرحبالة اابنثواابهرب :
:اويهمهتتلافتت اهوايتتدامراقتتباابثستترحرتاحرستتهنهرجاإيجتترح الةتت اابمثهتتوياابمعةومتتره ابمه يتتراابمستتهقلاا3/1

بهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا,اويقرساذبكامناخاللاارفرقاهقريراابهوايتدامتباا فصترحالتناهقترريرااأللمترلا
اابمهارمة ا.,اويعهمدالة اهقسيمهااب امسهويينا:

اريراابهوايداابمدن ابةمثهوىاابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة .اارفرقا)وجود(اهقااألول:ابمسهوىا
لدماارفرقا)لدماوجود(اهقريتراابهوايتداابمدنت ابةمثهتوىاابمعةومتره ابهقترريرااأللمترلااابهرن :ابمسهوىا
اابمهارمة ا

بحا,ا:اويهمهلاابمه يتراابهترحبافت ا هتراابهوايتداابمدنت الةت اادراكا صتثرباابمصتراابمه يراابهرحبا3/2
بيتترامرفتتقا(اا–ويقتترساحدرجتت اا هدتترقاحتتينا صتتثرباابمصتتربحاثتتولاهقريتتراابهوايتتداابمدنتت ا)امرفتتقا

بةمثهتتوىاابمعةومتتره ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت ,امتتناختتاللااحتتداعاابتتر يالةتت اندتتسامجمولتت ااألستتئة ا
ا(ااا2ابه اهقدمابةمشررايناف اابدراس اابهجريحي ا)امةثقارقما

جراعاتاابهجرح ا:ابهصميماابهجريح اابما -4 اسهخدماوا 
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بةقيتترماحربدراستت اابهجريحيتت افقتتداهتتماهثديتتداابهصتتميماابهجريحتت اابمالئتتماوابتتذىايماتتنااخهحتترراابدتترضا
(اوابتتتذىايعهمتتتدالةتتت اهقستتتيماهقريتتتراابهوايتتتداا2*1حدعربيتتت ا,اوقتتتداهتتتمااستتتهخداماابهصتتتميماابهجريحتتت ا)اابهتتترن 

امجمولهين:اابيرامرفقا(اومناهماهثهوىاابهجرح الة ا–ابمدن ا)امرفقا
ره ا:اارفتترقا)وجتتود(اهقريتتراابهوايتتداابمدنتت احرستتهنهرجاإيجتترح ابةمثهتتوىاابمعةومتتابمجمولتت ااألوبتت 
وهتتأهير الةتت اإدراكا صتتثرباابمصتتربحابمالئمتت امثهتتوا اابمعةومتتره افتت ااهختترذابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت  ا

احعضاابقرارات.
يتتتداابمدنتتت احرستتتهنهرجاإيجتتترح ابةمثهتتتوىالتتتدماارفتتترقا)لتتتدماوجتتتود(اهقريتتتراابهوااابمجمولتتت اابهرنيتتت :

ابمعةومره ابهقرريرااأللمترلاابمهارمةت  اوهتأهير الةت اإدراكا صتثرباابمصتربحابمالئمت امثهتوا اابمعةومتره ا
اف ااهخرذاحعضاابقرارات.

وسو ايهمااخهحرراابدرضامناختاللااجتراعامقررنت احتيناابمجمتولهينابحيترنااهتراابهوايتداابمدنت ا)ا
بهقتتتترريرااأللمتتتترلاابمهارمةتتتت ,الةتتتت اإدراكا صتتتتثرباابمصتتتتربحابمالئمتتتت امثهتتتتوا ابيتتتترامرفتتتتقا(اا–مرفتتتتقا

اابمعةومره اف ااهخرذاحعضاابقرارات.ا
ااألسةوباا ثصرئ اابمسهخدماف اهثةيلاابحيرنرتا:اا -5

 جتراعاابمقررنت احتيناابمجمتولهيناا,اثيتثاا)  اا Paired t-testيتهمااستهخداماهثةيتلاابهحترينا)ا
بامعظتماابدراسترتاابهجريحيت ا لهمردمترالةت اجمتباابحيرنترتاوفقتًرابهصتميماهجريحت ايهنرسبامذااا خهحتررامت

معتتينا,اهتتمايستتهخدمابمقررنتت امهوستتط امجهمعتتينامنتترظرينابةمعتتربجهينامثتتلاابدراستت ابمعرفتت امتتراإذاااتترنا
أللمتترلاابدتترقاحيندمتترافرقتتًراثقيقيتتًر,اومتتناهتتمااخهحتترراابدتترقاحتتيناوجتتوداهقريتتراابهوايتتداابمدنتت امرفقتتًراحهقتترريراا

اقًراحهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا.ابمهارمة ا,اولدماوجوداهقريراابهوايداابمدن امرف
اابهرن :اخهحرراابدرضا -6

"ايوجداهأهيراإيجرح ابهوايدامراقباابثسرحرتابةمثهوياابمعةومره ابهقرريرااأللمترلاابمهارمةت افت ا
فتت اصتتورةااقتتراراتا"اويتتهماصتتيربههابممةاتت اابعرحيتت اابستتعودي الةتت اإدراكا صتتثرباابمصتتربحافتت ااهختترذااب

 إثصرئي الة اابنثواابهرب ا

H0 : M1 = M2  

H1 : M1 =/= M2 ا
ويعنتتت افتتترضاابعتتتدمالتتتدماوجتتتوداهتتتأهيرابهوايتتتدامراقتتتباابثستتترحرتابةمثهتتتوىاابمعةومتتتره ابهقتتترريرا
األلمرلاابمهارمة الة اقراراتا صثرباابمصربحا)حمعن امهوسطاابردودابالالين افت اثربت اوجتوداهقريترا
ابهوايداابمدن ا ايخهة الناندساابمهوسطافت اثربت التدماوجتوداهقريتراابهوايتداابمدنت (ا,امقرحتلاابدترضا

ابحديلاابقرئلاحوجودامذااابهأهير.ا
ا)  اا Paired t-testوقداهتماهثةيتلاابحيرنترتاابهت اهتماابثصتولالةيدتراحرستهخداماهثةيتلاابهحترينا)ا

ارئ امراية ا:وهحيناابنه , جراعاابمقررن احيناابمجمولهينا
ا:ابمسههمرون(ابعين ااألوب امنا صثرباابمصربحا)
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حربنستتح ابهتتأهيراهوايتتدامراقتتباابثستترحرتابةمثهتتوىاابمعةومتتره ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت الةتت اإدراكا (1)
اختتتاللاابمهوستتتطومتتتناا ابقتتترارات صتتتثرباابمصتتتربحابمالئمتتت امثهتتتوا اابمعةومتتتره افتتت ااهختتترذاحعتتتضا

 اا (ا2)جدولارقمااية :اراعاابعين ايهضحامراابثسرح اوا نثرا اابمعيرريا

 (افت اثربت اوجتوداهقريتراابهوايتداابمدنت ا4.5026ويسروىاا)اا,ا3 ناابمهوسطاابثسرح ا احرامنا
 بةمثهوىاابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا.

 فتت اثربتت االتتدماوجتتوداهقريتتراابهوايتتدااا(1.9605)اويستتروىاا,ا3 ناابمهوستتطاابثستترح ا قتتلامتتناا
 دن ابةمثهوىاابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا.ابم

 رفتتضافتترضاابعتتدماوقحتتولاابدتترضاابحتتديلاابقرئتتلاحتتأنامتتذااابهوايتتدايتتةهرالةتت ااذبتتك نستتهنه امتتنا
اإدراكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاحعضاابقرارات.

 Paired Samples Statistics (2جدول رقم )

 
Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 اااااااااااااااا

اابمدنت  ابهوايتد هقريتر وجتود ثربت  فت 
 بةشرا  ابمهارمة  األلمرل بهقرريرمرفقًرا

4.5026 38 .21496 .03487 

 ابهوايتد هقريتر وجتود لتدم ثربت  فت 

  ابمهارمة  األلمرل بهقررير ابمدن 
1.9605 38 .60829 .09868 

 :ا(امراية 3لارقما)ا(احجدواااtest -Paired tيهحينامناابهثةيلاا ثصرئ ا)(ا2)

فتت اثربتت امقررنتت اردوداابعينتت احشتتأنا) اT   20.668%ا)اقيمتت ا5 نامستتهوىاابد بتت ا قتتلامتتنا
اولدماوجوداهقريراابهوايداابمدن (ا–هقرريرااأللمرلاابمهارمة اا)اوجوداهقريراابهوايداابمدن ا

موافقتت احتتيناويعنتت افتترضاابعتتدما,التتدماوجتتودافتتروقاجومريتت اذاتاد بتت اإثصتترئي احتتينادرجتترتااب
آراعاابعينت احشتأناابهوايتتداابمدنت ابمراقتباابثستترحرتابةمثهتوىاابمعةومتره ابهقتترريرااأللمترلاابمهارمةت الةتت اا

دامهتلامتذ اابدتتروقاادراكا صتثرباابمصتربحافت ااهخترذاابقتراراتا,اوذبتكامقرحتتلاابدترضاابحتديلاابقرئتلاحوجتوا
اوحصورةامعنوي .

ضاابحديلا,اممرايعن اوجتودافتروقاجومريت احتينارفضافرضاابعدماوقحولاابدرااذبكا,نسهنه امنا
اااراعاف اابثربهينااحشأناهأهيرامذااابهوايدالة اادراكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاابقراراتا.

 Paired Samples Test (3جدول رقم )

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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ا ابهوايد هقرير وجود
ا ابهوايد هقرير وجود لدم

2.54211 .59258 .09613 2.34733 2.73688 26.445 37 .000 

اااابعين اابهرني امنا صثرباابمصربحا)ابمثةةوناابمربيونا(:
 ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت الةتت اإدراكاحربنستتح ابهتتأهيراهوايتتدامراقتتباابثستترحرتابةمثهتتوىاابمعةومتتره (1)

,اومتتناختتاللااابمهوستتطا  صتتثرباابمصتتربحابمالئمتت امثهتتوا اابمعةومتتره افتت ااهختترذاحعتتضاابقتترارات
 يهضحامراية ا:اا(اا4)جدولارقماابثسرح اوا نثرا اابمعيرريااراعاابعين ا

 يراابهوايتداابمدنت ا(اف اثرب اوجوداهقرا4.5529,اويسروىاا)ااا3 ناابمهوسطاابثسرح ا احرامنا
 بةمثهوىاابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا.

 (اافت اثربت االتدماوجتوداهقريتراابهوايتدا2.0588,اويستروىا)ااا3 ناابمهوسطاابثسرح ا قتلامتناا
 ابمدن ابةمثهوىاابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا.

 حتتأنامتتذااابهوايتتدايتتةهرالةتت اارفتتضافتترضاابعتتدماوقحتتولاابدتترضاابحتتديلاابقرئتتلاذبتتكا,نستتهنه امتتنا
 إدراكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاحعضاابقرارات.

 Paired Samples Statistics (4جدول رقم )
Std. Error 

Mean 

Std. 

Deviation 
N Mean  

.03710 .21635 53 4.5529 
مرفقًا  المهني التوكيد تقرير وجود حالة في

 لمشركة المتكاممة األعمال لتقارير

.11898 .69375 53 2.0588 
 المهني التوكيد تقرير وجود عدم حالة في

 لمشركة المتكاممة األعمال لتقارير

ا:ا(امراية 5(احجدولارقما)ا  ااtest -Paired tويهحينامناابهثةيلاا ثصرئ ا)اا(ا2)
فتت اثربتت امقررنتت اردوداابعينتت احشتتأنا) اT   20.668%ا)اقيمتت ا5 نامستتهوىاابد بتت ا قتتلامتتنا

اولدماوجوداهقريراابهوايداابمدن (ا–رلاابمهارمة اا)اوجوداهقريراابهوايداابمدن اهقرريرااأللم
ويعنتت افتترضاابعتتدما,التتدماوجتتودافتتروقاجومريتت اذاتاد بتت اإثصتترئي احتتينادرجتترتاابموافقتت احتتينا

بةمثهتوىاابمعةومتره ابهقتترريرااأللمترلاابمهارمةت الةتت اابمراقتباابثستترحرتااابمدنت ابهوايتتداآراعاابعينت احشتأنا
دامهتلامتذ اابدتتروقاراكا صتثرباابمصتربحافت ااهخترذاابقتراراتا,اوذبتكامقرحتتلاابدترضاابحتديلاابقرئتلاحوجتوااد

اوحصورةامعنوي ا.
رفضافرضاابعدماوقحولاابدرضاابحديلا,اممرايعن اوجتودافتروقاجومريت احتينااذبكا,نسهنه امنا
ااهخرذاابقراراتا.احشأناهأهيرامذااابهوايدالة اادراكا صثرباابمصربحاف اااراعاف اابثربهينا

ا
ا
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ا
ا

Paired Samples Test  ( 5جدول رقم)  

 Paired Differences T df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

i 

ا ابهوايد هقرير وجود ثرب  ف 
 هقريتر وجتود لتدم ثربت   فت

  ابمدن  هوايداب

2.49412 .70364 .12067 2.24860 2.73963 20.668 33 . 00 

 ابهوايتتداابمدنتت ااهقريتتر“ احتتأناابستترحق  ايخةتتصاابحرثتتثاابتت اصتتث اابدتترضاابهتترن وفتت اضتتوعاابنهتترئ ا
بمراقتباابثسترحرتابةمثهتوىاابمعةومتره ابهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ايتةهراايجرحيتًرالةت اإدراكا صتتثربا

 ئم امثهوا اابمعةومره اف ااهخرذاحعضاابقراراتا"ااابمصربحابمال

 ابهربي :وهجدراا شررةاإب اابنقرطا

 هقتتدمامتتذ اابنهتترئ ادبتتياًلالةتت اوجتتوداهتتأهيرابةمثهتتوىاابمعةومتتره ابهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت امرفتتقاحدتترا
بتكاإذااوذابمعةومتره افت ااهخترذاحعتضاابقترارات هوايدالة اإدراكا صثرباابمصربحابمالئم امثهتوا اا

 ,.Daniel R.,  et al) 2016(وههدقامبادراس اا خرى بمايوجداهأهيرابعواملا

 ابمتتربيون(اوابمثةةتتوناا)ابمستتههمرينيعهقتتداابحرثتتثا نامتتذ اابنهيجتت اهعحتترالتتناولتت ا صتتثرباابمصتتربحا
ارااأللمتتتترلاابمهارمةتتتت اوابهوايتتتتداابمدنتتتت ابمراقتتتتباابثستتتترحرتالةيدتتتتراوههدتتتتقامتتتتبادراستتتت هقتتتتررياحأمميتتتت 

(Martin S & Patrick V 2017-ا(Hien H.,  et al., 2016 

 باابمصتربح)اابمستههمريناوابمثةةتوناابمتربيوناامانابةحرثثااخهحرراابدروقاابمعنويت احتيناادراكا صتثر
حشتتتأناابعالقتتت اا يجرحيتتت احتتتينااابهوايتتتداابمدنتتت ابمراقتتتباابثستتترحرتابهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت اا,ا(اا

 Mann-Whitneyومالئم امثهوا اابمعةومره ا هخرذاابقراراتاوذبتكاحرستهخداماابهثةيتلاا ثصترئ ا

Testا,اممتتترا5,اومتتتذاا ااحتتترامتتتناا288.ستتتهوىاابمعنويتتت (ا,اوابتتتذىايوضتتتحا نام4ابمةثتتتقارقتتتما)اا%
اابمدنتت يعنتت اقحتتولافتترضاابعتتدما,اوابهتت ايتتنصالةتت اهستتروىادرجتترتاابموافقتت ابةعينهتتينااحتتأناابهوايتتدا

لةت اادراكا صتتثرباايجرحيتًرابمراقتباابثسترحرتابةمثهتوىاابمعةومتره ابهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ايتةهرا
اابمصربحاف ااهخرذاابقرارات,ا يا نها:

حتينا صتثرباابمصتربحاحشتأناابعالقت اابهأهيريت ااإدراك اهوجدافروقاجومري اذاتاد ب اإثصرئي احينا
ابمدنتتت ابمراقتتتباابثستتترحرتابهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت اومالئمتتت امثهتتتوا اابمعةومتتتره ا هختتترذااابهوايتتتد
اابقرارات.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638180.2016.1273787
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ا
ا

 وانعكاسها عمى مهنة المراجعة نتائج البحث :الثامن القسم
  البحث: ئجنتا-أواًل: 
هنتترم اا مهمتترماحر فصتترحاابمثرستتح التتناهقتترريراا لمتترلاابمهارمةتت افتت اظتتلاهزايتتداابضتت وطالةتت ا -1

إداراتاابشتتترارتالةتتت امستتتهوياابتتتدولاابمخهةدتتت ابةوفتتترعاحر بهزامتتترتاابحيئيتتت اوا جهمرليتتت اواألخالقيتتت ا
 و صثرباابمصربح.اا دارةوابثوامي احجرنباا قهصردي اوذبكاحدد احنرعاابهق اوابمصداقي احينا

ا صتتتححاواقتتتبايتتتداابمدنتتت الةتتت اهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت اوافتتتإناابطةتتتبالةتتت اابها مدنتتت متتتنامنظتتتورا -2
مةمتتتوسامةيتتتداحأدبتتت امنطقيتتت امقنعتتت ا,ابهتتتدليمامصتتتداقيهدرا,وهخدتتتيضاخطتتتراابمعةومتتترتاابتتتذىايواجتتتها

 بمهارمة ا. صثرباابمصربح,اومذاااألمراممرهاًلابمصردراابطةبالة امعةومرتاهقرريرااأللمرلاا

هوصةتاابدراس انظريًرا,اامناابدراسترتاابسترحق اوا صتداراتاابمدنيت اوابدنيت ا طتررامقهترحابةمهطةحترتا -3
ابمدنيتتتت ابدتتتتذ اابخدمتتتت اابهوايديتتتت ابمراقحتتتت اابثستتتترحرتا,اومتتتتراإذاااتتتترنامراقحتتتت اابثستتتترحرتايقحةتتتتوناهةتتتتكا

 ابمهطةحرتا.

راحدتتراابشتترارتالتتنامتتدىاصتتدقاوصتتث ايعهحتتراا طتترراابمقهتترحابةهوايتتداابمدنتت اخطتتوةاإيجرحيتت اهعحتت -4
 دائدتتراابمدصتتحالنتتهافتت اابمجتترلاابحيئتت اوا جهمتترل اوابثتتوام اوا ستتهدام ا,اامتترايعهحتتراخطتتوةافتت ا

 ا هجر اابصثيحاوبيساهأايدًاامطةقًرا.

 ناابخدمتت اابهوايديتت اا خةصتتتاابدراستت اإبتت ا ناابدراستترتاابستترحق اوهجتتررباابتتدولااألختترىاههدتتقالةتت -5
بمهارمةتت  امضتتيد ابةقيمتت امتتناختتاللازيتتردةاإمارنيتت االهمتتردا صتتثرباابمصتتربحالةتت ابهقتترريرااأللمتترلاا

 ابمثهوىاابمعةومره ابهةكاابهقررير.

متتنااستتهقراعاابممررستت اابمثرستتحي اوابمدنيتت افتت اابحيئتت اابستتعودي افتت امجتترلاهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت ا -6
مثرستتتحي ابيتتتراابمنظمتتت ابةشتتترارتاابمستتتجة احربحورصتتت اابستتتعودي  ااهضتتتحاوجتتتوداحعتتتضاابممررستتترتااب

بإلفصرحالناابمسةوبي اا جهمرلي  اوابحيئي  اوا سهدام اوثوام اابشترارتا,اا ا نامتذ اابممررسترتا
بتتتماهوضتتتبافتتت ااطتتتررامهارمتتتلامتتتناجدتتت ا,اوبتتتماهتتترهحطاحمختتترطرا,اوفتتترصا,اواستتتهراهيجيرتا,اونمتتترذجا

 دراسرتاابسرحق .ااأللمرلامناجد ا خرىا.امرااحرزتاهنوعاابمثهوىاهأايدًاالة انهرئ ااب

قتتدمتاابدراستت ادبتتياًلاميتتدانيًر امتتناختتاللااسهقصتترعاآراعالينتت امتتنامراقحتت اابثستترحرتابإلطتترراابمقهتترحا -7
بةهوايداابمدن الةت اهقترريرااأللمترلاابمهارمةت  اوابهت اجترعامقحتوً احدرجت ااحيترة اممترايعنت ا نابربحيت ا

 مراقح اابثسرحرتايقحةونامذ اابمهطةحرت.
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وابمثةةتتوناا)ابمستتههمروناًلاهجريحيتتًر امتتناوجدتت انظتترالينتت امتتنا صتتثرباابمصتتربحاقتتدمتاابدراستت ادبتتي -8
لتتتناهتتتأهيراابهوايتتتداابمدنتتت ابهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت اا يجتتترح الةتتت اادراادتتتمافتتت ااهختتترذااابمتتتربيون(

ابقتتراراتا,اوهتتةدىامتتذ اابنهتترئ اابتت ادختتولامجتترلاجديتتدابإلفصتترحالتتناوابهوايتتدالةتت اهقتترريرااأللمتترلا
يثققا مدا اابمثرسح اابمربي ا,اامراهعهحرامذ اابنهترئ امرمت األصتثرباابمصتربحاوواضتع ااابمهارمة 

 عرييراوا دارةاوممررس اابمدن اا.ابم

وابمثةةتتتوناا)ابمستتتههمرون اهوجتتتدافتتتروقامعنويتتت اذاتاد بتتت اإثصتتترئي احتتتيناردودا صتتتثرباابمصتتتربحا -9
هقترريرااأللمتترلاباابمثهتوىاابمعةومتره احشتأنا مميت اابهوايتتداابمدنت ابمراقحت اابثسترحرتالةتت اابمتربيون(
اابسعودي .ف احيئ ااأللمرلاابمهارمة ا

 المراجعة:النتائج عمى مهنة  انعكاس-ثانيًا: 
 -المهني: ( عمى المستوى 1)

ضرورةاقيرماابديئرتاوابمنظمرتاابمدني احإصدارامعيررامثرسح التناهقترريرااأللمترلاابمهارمةت  ا)ا(ا
ومصتثوحًرااا فصترح راتاابه ايتهماا فصترحالندتر اوطريقت امتذااحثيثايثدداابمعةومرتاوابمةش

جرائ ابهنظيماابممررس اابمثرسحي اف اابممةا  ادذااابشأن.ابعرحي اابسعودي احاحدبيلاإرشردياوا 
ابسعودي ابةشترارتاابمقيتدةاحربحورصت اابستعودي احر فصترحالتنااميئ اابسوقاابمربي ضرورةاإبزاما)ب(ا

ا  امصثوحًراحهقريراهوايدامراقباابثسرحرتالةيه.هقرريرااأللمرلاابمهارمة

هعديلامعيررافثصاابهوايداتابيهسبانطرقهابيشتملاهقترريرااأللمترلاابمهارمةت افت اضتوعامتراهتما)جا(ا

(ا,ومعتترييراابهصتتديقااألمريايتت ا,ا3333متتناهعتتديالتالةتت امعيتترراابهوايتتداابمدنتت اابتتدوب ارقتتما)

جرائتت ابهوجيتتهامراقحتت اابثستترحرتالنتتداابقيتترمالةتت ا ناياتتوناابهثتتديثامصتتثوحًراحتتدبيلاإرشتترديا وا 

ااحخدمرتاابهوايداوقدًرابإلطرراابمقهرحاحربحثثا.

حإيجتتردااابيتترتابهدعيتتلاا طتترراابمدنتت ابخدمتت اابهوايتتدااابمدنيتت  ضتترورةاقيتترماابديئتترتاوابمنظمتترتا)د(ا

ا.مذ اابخدم احصورةامدني امنظم الة اهقرريرااأللمرلاابمهارمة ا,ااب ا نايهماهنظيم

ضرورةاقيرمامارهباابمثرسح اابمراجع احربممةا اابعرحي اابسعودي  احهصميماوهنديتذاحترام ابةهنميت ا)مت(ا

ابمدني ابةمراجعينابمواجد اابطةباابمهزايدالة اهقرريرااأللمرلاابمهارمة اوابهوايتدالةيدتر,اوذبتكا

ارمعرتاابسعودي .حربهعرونامباابديئ اابسعودي ابةمثرسحيناابقرنونيناو قسرماابمثرسح احربج
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و(اضتتترورةاا مهمتتترماحهتتتدريسااألحعتتترداابمثرستتتحي اوابمدنيتتت ابهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت ا,افتتت ا قستتترما)

ابمثرستتح احربجرمعتترتاابستتعودي ا,اوذبتتكابألهتترراا يجرحيتتت اابمهوقعتت الةتت اخريجتت امتتذ ااألقستتترما

ا.وسوقاابممررس اابمدني امسهقحاًلا

دنتتت ابمثهتتتوىاهقتتترريرااأللمتتترلاابمهارمةتتت افريتتتقالمتتتلايشتتتملا)ز(ايجتتتبا نايقتتتوماحختتتدمرتاابهوايتتتداابم

ابةشرا .ابخحراتاابمخهةد اوير سهامراقباابثسرحرتا

ابةحثوثاابمسهقحةي اابهربي :ااألكاديمي: مجاالت(  عمى المستوى 2) 

(النتتداهطحيتتقامتتدخلاهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت افتت اظتتلاXBRL)ا(اااهتترراابثهميتت ا ستتهخداماب تت ا)

ادراس ااسهاشرفي .ا–بمعرصرةاابمه يراتاا

)ب(اقيرساابعواملاابمةهرةالة ادرجرتاابهوايداابمدنت ابهقترريرااأللمترلاابمهارمةت افت احيئت ااأللمترلا

اهجريحي .دراس ا-ابسعودي 

ادراس اهثةيةي ابةدوراابثديثابةمراجع اابداخةي اف اابهوايداابمدن ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة .ا)ج(

 ميداني .ادراس -ابمهارمة بقرنوني ابدريقالملاابهوايداابمدن ابهقرريرااأللمرلا)د(امدىاابمسةوبي اا
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,ا"امتتدخلابمراجعتت اا ستتهدام اابمثرستتتحي اا2316 حتتوازرا,الدتتر ااستتثقا,اابعهتتوما,اراضتتت القةتتها,ا -1
هطحيقي الةت اابشترارتاابصتنرلي افت ادولاابخةتي اابعرحت ا"ا,ادراس اا–حرسهخداماا جراعاتاابهثةيةي ا

 .ا161-ا133.صاص1,اابعدداا12ابمجة ااألردني اف اإدارةااأللمرلا,اابمجةدا

(,اإطررامقهترحابإلفصترحاابمثرستح افت اابهقترريراابمهارمةت ابأللمترلا2315 ثمد,اسعدامثمداحيوم ,) -2
رسترب اداهتورا افت اابمثرستح ابيترامنشتورة,ااةيتت االتناابحعتديناابحيئت اوا جهمترل امتبادراست اهطحيقيت ,

 .65-1ابهجررةاجرمع اا ساندري ,اصاص

اابهنميتتت اممررستتترتااهتتترراابمربيتتت اابقتتتوائمامعتتتدياإدراكاهثةيتتتلا(,2313)’ ثمتتتدامثمتتتدا ثمتتتد,التتترط  -3
اابمصتتتتري ,امجةتتتت احربحورصتتتت اابمستتتتجة اابشتتتترارتالةتتتت احتتتتربهطحيقااستتتتهدام امةشتتتتراتالةتتتت اوابثوامتتتت 
 .248-193صايونيو,ااألولاسوي ,اابعدداحن اجرمع اابهجررةااةي ,اراجع وابماابمثرسح 

ا قهصتتتتردي اا,اوهطتتتتويراابستتتتوقاابمربيتتتت (ااIR(,اابهقتتتترريراابمهارمةتتتت اا)اا2315آلالحتتتترسا.امثمتتتتدا,) -4
 http://www.aleqt.com/2015/05/30/article_961522.html ا باهروني ,

  محردئاالداداابهقرريراوا فصرثرتاابمعيرري اا-اG4اابمحردئاابهوجيدي اإلداداهقرريراا سهدام  -5

One.pdf-Part-G4-ichttps://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Arabا
(Accessed on January 8, 2017)ا

دراست اهثةيةيت افت ا-(ا,ادوراابهدقيقاابداخة اف اابثدامناابدسرداابمرب ا2317ابنواسا,اارافدالحيد,ا) -6
ا-24,امجةتت اابمثرستتبابةعةتتوماابمثرستتحي اوابهدقيقيتت ا,اابمجةتتداا243ضتتوعادبيتتلاابهتتدقيقاابتتدوب ارقتتما

 مررسا.ا47ابعددا

(ا,إطررامقهرحابمراجع اهقريراابهنمي اابمسهدام ادراس اميدانيت الةت اقطترعا2311جرحر,)اثسن,اثنرن -7
ابحهرولاف اجمدوري امصراابعرحي ,اابمجة اابعرحيت ابتإلدارة,اابمنظمت اابعرحيت ابةهنميت اا داريت ,اجرمعت ا

 .78-1ابدولاابعرحي ,اصاص

بمدنت ا جديتد هثتد : ا ستهدام  يرهقتررا وهقيتيم فثتص(ا,ااا2316,ا)استعيد ابعرحتدين زيتن دينتر ثستن  -8
,امجة اابداتراابمثرستح ,اقستماابمثرستح ,ااةيت ااابمرهحط  ابمراجع  معريير ضوع ف  ابخررجي  ابمراجع 

 اا1324ا-ا973ااص ,يوبيواصا23ابهجررةاجرمع اليناشمس,اابعدداابهرن ااابمجةدا

بتتترزاتاا ثهحتتترسا(,اهثةيتتتلاا فصتتترحاابمثرستتتح التتتناانحعرهتتترتا2312رجتتتب,انشتتتوياشتتترارالةتتت ,ا) -9
ابثرارياواخهحررا هر الة اسةوكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاحعتضاابقتراراتادراست اهجريحيت ,اابمجةت ا

 .94-31صاصاا(,اابعددااألول,36ابمصري ابةدراسرتاابهجرري ,اابمجةدا)

http://www.aleqt.com/2015/05/30/article_961522.html
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Arabic-G4-Part-One.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Arabic-G4-Part-One.pdf
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(,ادراس ا هراابمةاي اابعرئةي الة اا فصترحاا خهيتررياحربهقترريرا2312سعداابدين,اإيمرنامثمد,) -13
ابستتتنوي اابمنشتتتتورةابةشتتترارتاابمستتتترمم اابمصتتتتري ,امجةتتت اابمثرستتتتح اابمصتتتتري ,ااةيتتت اابهجتتتتررةاجرمعتتتت ا

ا.195-145ابقرمرة,اابعدداابهربث,اابسن اابهرني ,اصاصا
(.اابمراجعتتتت اابمهارمةتتتت امتتتتدخلاابمراجتتتتباابعرحتتتت ابةقتتتترناابثتتتترديا2314شتتتتثرهه,اشتتتتثرههاابستتتتيد,) -11

 .442-191,اصاصوابعشرين,اداراابهعةيماابجرمع ,ا ساندري ا

 ابمقيتدة ابشترارت إفصترح لةت  ابثسترحرت مراقتب هوايتد (.ا,ا هتر2313شتثرهه اشتثرههاابستيد,) -12

 -وهجريحيت ,ا ميدانيت  ا ئهمترنادراست  ومتنح ا ستههمرر قتراري لة  مسئوبيهدراا جهمرلي  لن حربحورص 

  ا.185-127صا,اص,اابمجةداابهرن ا,اابعددااألولا,ايونيوAUJAAوابمراجع ا ابمثرسح  مجة 

  .اابداخة ابهقرريراابمهارمة افرص اجديدةابةهدقيق(ا,اا2316,اايمنا,ا)الحدابرثيم -13

dpress.com/2016/05/14/integrated_reportingn https://aymanoninternalaudit.wor,

(Accessed on June 3, 2016).ا/ا
(,هطتتويراابمةشتتراابمصتتريابقيتترسامستتهويامستتئوبي اابشتترارتا2315لحتتداابعزيتتز,اهتترمرايوستت ,) -14

ررةاجرمعت التيناشتمس,ادراس اهطحيقي ,امجة اابداراابمثرسح ا,ااةي اابهج-ابمقيدةاحربحورص اابمصري 
 .95-3األول,اابسن اابهرسع الشر,اصاصابجزعابعددااألول,اا

(,امراجعت اهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ا,امجةت اابداتراابمثرستتح ,ا2312لةت ,الحتداابومتربانصتر,) -15
 .365-325قسماابمثرسح ,ااةي اابهجررةاجرمع اليناشمس,اابعددااألولاوابهرن ,ا اهوحر,اصاص

جتتباابختتررج اافتت اهثتتديرتاابمدنتت افتت ا(,"اابتتدوراابمرهقتتبابةمرا2313فتتهحاا ا,الصتترمامثمتتدا,) -16
دراستت اميدانيتت ا"ا,امجةتت اابحثتتوثاابهجرريتت ا,ا-فدتتمامراجعتت المةيتت ااأللمتترلاابمهارمةتت اوابهقريتترالندتترا

 .ااا354ص-289جرمع اابزقرزيقا,ايوبيوا,اصا–اةي اابهجررةا

يضادوراابمراجعتتت اابحيئيتتت اابداخةيتتت افتتت اا بهتتتزاماحرهدرقيتتترتاهخدتتت(,ا2315مشتتترحط,انعمتتت اثتتترب,ا) -17
ا نحعرهتتتتتتترتاابمةديتتتتتتت ابالثهحتتتتتتترساابثتتتتتتتراريامتتتتتتتبادراستتتتتتت اهطحيقيتتتتتتت الةتتتتتتت اشتتتتتتترارتاقطتتتتتتترعاابحهتتتتتتترولا
وابحهروايمرويرتاابمصري ,امجة ااةي اابهجررةابةحثوثاابعةمي ,ااةيت اابهجتررةاجرمعت اا ستاندري ,اابعتددا

 .139-53(,اابجزعاابهرن ,اصاص52األول,اينرير اابمجةدارقما)

إدارةاابديئت اابستتعودي ابةمثرستحيناابقتترنونييناحموجتباقتترارادرالتتناابصترمعيتررافثتصاابهأايتتداتاا -18
ا.م7/6/2332متاابموافقا5/3/1421(اوهرريخا11/2/1رقما)

 http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Auditing-Standards.aspxا

https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2016/05/14/integrated_reportingn%20(Accessed%20on%20June%203,%202016).%20/
https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2016/05/14/integrated_reportingn%20(Accessed%20on%20June%203,%202016).%20/
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Auditing-Standards.aspx
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 المــــالحـــق
 (1ممحق رقم )

 ستبيان(االقائمة )الدراسة الميدانية 
ابوقتتتو الةتتت ار يامراقحتتت اابثستتترحرتاحشتتتأناا طتتترراابمدنتتت اابمقهتتترحابخدمتتت ااا ستتتهحيرنيهنتتترولا

ابهوايتتداابمدنتت الةتت اافصتترحاابشتترارتاابمقيتتدةاحربحورصتت اابستتعودي ابةمثهتتوىاابمعةومتتره ابهقتترريرااأللمتترلا
اابهربي :اامدىاموافقهامالة اابعنرصرمناسعردهاماهثديدااابمهارمة  اوابمرجو

 ا
اتفك 

 تماما  
 محايد اتفك

ال 

 اتفك

غير 
موافك 
 تماما  

يةقتتتت اا طتتتترراابمقهتتتترحابةهوايتتتتداابمدنتتتت ابةمثهتتتتوياابمعةومتتتتره ابهقتتتترريرااأللمتتتترلاا1 
ااااااابمهارمة اقحولابربحي امراقح اابثسرحرت.

اناابدتتتد امتتتناخدمتتت اابهوايتتتداابمدنتتت ابةمثهتتتوياابمعةومتتتره ابةهقتتترريراابمهارمةتتت اا1
ايجرحيتتتًراااستتتهنهرجرًا)معقتتتولالةتتت ااستتتهنهرجا واهوايتتتداإيجتتترح االتتتداداهقريتتترايشتتتملا

اابهقررير:مثهويرتامذ اامعقوً (احشأن واهوايدًااامثريدا
ا

اا
اا

متتتدىاابهتتتزاماابشتتترا احتتتربقوانيناوابهشتتتريعرتاابمهعةقتتت احتتتدورمرافتتت اهثقيتتتقاابهنميتتت ااا1/1
ااااااألخالقي .ابمسهدام امناابنرثي اا قهصردي اوا جهمرلي اوابحيئي اوابثوامي اوا

متتتدىاادريتتت اوفعربيتتت انظتتترماابرقرحتتت اابداخةيتتت ابةشتتترا الةتتت اهنديتتتذاحتتترام او نشتتتط اا1/2
ااااااابهنمي اابمسهدام .ا

متتدىاادريتت اوفعربيتت اابحتترام اواألنشتتط اابهتت اهضتتعدراابشتترا ابهثقيتتقادورمتترافتت اا1/3
ااااااهثقيقاابهنمي اابمسهدام .

مهارمة النا داعاابشترا اهجتر اهثقيتقاابهنميت امدىاادري اا فصرحاف اابهقرريراابا1/4
ااااااابمسهدام اومدىالداب امذااا فصرح.

 نامجرلاخدم اابهوايداابمدن ابةمثهوياابمعةومره ابةهقرريراابمهارمة ايهمهلافت اا2
اManagement ا Assertionsابهأايتتداتا)ابمتتتزالما(اابهتت ا لتتتدهدراا دارةا

احشأنا
ا

اا
اا

وا جهمرليتت اا رافتت اهثقيتتقاا ستتهدام امتتناابنرثيتت اا قهصتتردي ابوفتترعاحمستتةوبيهدا2/1
ااااااوابحيئي اوابثوامي اواألخالقي .

رةيهدتتتتراابمستتتتهقحةي افتتتت اهثقيتتتتقاا ستتتتهدام  اوايديتتتت ادمتتتت امتتتتذ اابرةيتتتترافتتتت ا داعاا2/2
ااااااابشرا .

انانطتترقامتتذ اابخدمتت ايثتتددمراابقتترئماحدتترافتت اضتتوعامعتترييراابهوايتتداابمستتهخدم اا3
صتتتة اوشتتتروطاابهاةيتتت اوثامتتتهالةتتت ااألمميتتت اابنستتتحي اومختتترطراابهاةيتتت اذاتااب

اوهقييماابرقرح اابداخةي الة ا داعاابشرا ا.
ا

اا
اا

انامرثةتتتتتت اابهخطتتتتتتيطابخدمتتتتتت اابهوايتتتتتتداابمدنتتتتتت ابةمثهتتتتتتوياابمعةومتتتتتتره ابةهقتتتتتترريراا4
ااااااابمهارمة اههطةبا:

وا جهمرليتتتتتت امتتتتتتدىاهتتتتتتوافرااألطتتتتتتراوابمنتتتتتترم اابمستتتتتتهخدم ابةمراجعتتتتتترتاابحيئيتتتتتت اا4/1
ااااااوابثوامي اوا سهدام .
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 ا
اتفك 

 تماما  
 محايد اتفك

ال 

 اتفك

غير 
موافك 
 تماما  

هقييمامدىاإمارنيت اا لهمتردالةت امياتلاابرقرحت اابداخةيت اومتدىافرلةيهدتر اومتدىاا4/2
اهوافرانظرمامعةومرتابةحعداا سهدام ابةشرا ا.

ا
اا

اا

مدىاهوافرا)ا بمرما(اابمحردئاومعرييراابقيرساابمنرسح األداعالمةيت اابهأاتدالةت اا4/3
ابمعةومره ابةهقرريراابمهارمة ا.ابمثهوىاا

ا
اا

اا

وضباحرنترم اهدصتية احتإجراعاتاخدمت اابهوايتداابمدنت  امتباهوهيتقالمةيت اقحتولاا4/4
اابهاةي ا.

ا
اا

اا

اااااااشراكا صثرباابمصربحاف المةي اابهأاد.ا4/5
اصتتتتتتتدارااألثاتتتتتتترمااألوبيتتتتتتت التتتتتتتنااألمميتتتتتتت اابنستتتتتتتحي ابهأايتتتتتتتداتا)متتتتتتتزالم(اا دارةاا4/6

AssertionsاManagement. ا,اولناخطراابهوايداابمدن ابةهقرريراابمهارمة
ا

اا
اا

ااااااهخطيطامسهوىاخطراا اهشر ابةوصولاحمخرطراابهوايدااب اابمسهوىاابمقحولاا4/7
هصتتميماإجتتراعاتاجمتتبااألدبتت اابارفيتت اوابمالئمتت  امتتبا داعاهةتتكاا جتتراعاتاحقتتدراا4/8

امناابشكاابمدن .
ا

اا
اا

هأاتداابدوبيتت اوابمثةيت افت اقحتتولاوهخطتيطاو داعاابخدمت اوالتتداداا بهتزاماحمعترييراابا4/9
اابهقريرالندراوا بهزاماحربميهرقاابعرمااداباوسةوايرتاابمدن اابسعودي.

ا
اا

اا

ابمعةومتتتتره ابهقتتتترريراانامرثةتتتت ا داعاإجتتتتراعاتاابهوايتتتتداابمدنتتتت الةتتتت اابمثهتتتتوىاا5
اههطةب:ابمهارمة اااأللمرل

ا
اا

اا

ااااااهصرديا: وً ا:اابمجرلاا قا5/1
 داعاإجتتراعاتاابهوايتتداابمدنتت ابةهتتأهيراتاا قهصتتردي ابةشتترا اوفقتتًرا طتتررامعيتترراا5/1/1

ا.3333ابهوايداابمدن ارقما
ا

اا
اا

ابهثقتتتتقامتتتتتنامتتتتتدىاهتتتتتأهيراابشتتتتترا الةتتتت اهثقيتتتتتقاابرفرميتتتتت اا قهصتتتتتردي ابةمتتتتتالكاا5/1/2
اوابعرمةين.

ا
اا

اا

ااااااابمهوقع ابةشرا ا.اابهثققامناابثص اابسوقي اابثربي اوابثص ا5/1/3
ااااااابهثققامناابهدفقرتاابنقدي اابثربي اوابمسهقحةي ابةشرا ا.ا5/1/4
 داعاا جتتتتراعاتاابهثةيةيتتتت اابالزمتتتت اوا سهدستتتتررامتتتتناابمستتتتةوبينالتتتتنا نشتتتتطهدماا5/1/5

اا قهصردي احربشرا ..
ا

اا
اا

ااااااهرنيًرا:اابمجرلاابحيئ ا:ا5/2
ابمدن ابةهأهيراتاابحيئي ابةشترا اوفقتًرا طتررامعيترراابهوايتدا داعاإجراعاتاابهوايداا5/2/1

ا.3333ابمدن ارقما
ا

اا
اا

ابهأادامنامدىاابهزاماابشرا احربقوانيناوابهشريعرتاوابسيرسرتاواألنظمت اابمثتددةاا5/2/2
ابألداعاابحيئ .ا

ا
اا

اا
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 ا
اتفك 

 تماما  
 محايد اتفك

ال 

 اتفك

غير 
موافك 
 تماما  

ثقتقامتنابةشترا  امتباابه (GHGابهثققامنامنباابهةوثاوهقريراا ثهحرساابثترارىا)ا5/2/3
هأايداتاا دارةاحشأنامعد تاا نحعترثاابدعةيت امقررنت احربمعتد تاابقصتوى اوستالم ا

اابقيرساابدن اوابام اوا فصرحالنابرزاتاا ثهحرساابثراري.
ا

اا
اا

ابهأاتتدامتتناادتترعةاوفعربيتت اابحتترام اواألنشتتط اابحيئيتت  اومتتدىاادتترعةاوفعربيتت انظتترماا5/2/4
اابرقرح اابداخةي الة اهنديذمر.

ااااا

ابهأاتتدامتتنا ناابمعةومتترتافتت اابهقتترريراابمهارمةتت اهشتتملالةتت اابهقتتديراتاابمعقوبتت اا5/2/5
بةهتتتتأهيراتاابجومريتتتت ابألثتتتتداثاابستتتترحق ا)ابمعةومتتتترتاذاتاابهتتتترااماابحيوبتتتتوج ا وا

اابمةوهرتاابمسهمرة(ا.
ا

اا
اا

رماا سهدسررامناابمسةوبينالنا نشتطهدماابحيئيت احربشترا ,اوفثتصاودراست اابنظتا5/2/6
اابمثرسح اابحيئ اوابهقرريراابحيئي ابةشرا ا)ااناوجدتا(ا.

ااااا

ااااااهربهًرا:اابمجرلاا جهمرل ا:ا5/3
 داعاإجتتراعاتاابهوايتتداابمدنتت ابةهتتأهيراتاا جهمرليتت ابةشتترا اوفقتتًرا طتتررامعيتترراا5/3/1

ا.3333ابهوايداابمدن ارقما
ااااا

رفتتتت اابقتتتتوانيناواألنظمتتتت اوابهعةيمتتتترتاابهأاتتتتدامتتتتنامتتتتدىاابهتتتتزاماابشتتتترا احهطحيتتتتقاااا5/3/2
اا جهمرلي .

ااااا

ابهأاتتتدامتتتناادتتترعةاوفعربيتتت اابحتتترام اواألنشتتتط اا جهمرليتتت  اومتتتدىاادتتترعةاوفعربيتتت اا5/3/3
انظرماابرقرح اابداخةي الة اهنديذمر..

ااااا

يتتلاوابهتتدريباابهأاتتدامتتنامتتزالماا دارةاهجتتر اابعتترمةينا)مهتتلاابرواهتتباوحتترام اابهأما5/3/4
اسيرسرتاابحيباوابهسويقاوابشراعا.ابخ(ا.ابخ(اوابمالكا)امراجع امةيناحربشرا بةعر

ااااا

ابهأاتدامتتنامتزالماا دارةاهجتتر اارفت ااألطتترا ااألخترىاوابمجهمتتباحشتالالتترمامهتتلاا5/3/5
مراجعتتتتت احتتتتترام اابشتتتتترا اابمهعةقتتتتت احثتتتتتلامشتتتتترالاا ستتتتتارناوا نهقتتتتترلاوابدحتتتتترتا)

ابخ(وابهحرلرتاابه اهقدمدراابشرا ا....اا
ا

اا
اا

ا سهدستتررامتتناابمستتةوبينالتتنا نشتتطهدماا جهمرليتت احربشتترا ,اوفثتتصاودراستت اا5/3/6
اابنظرماابمثرسح اا جهمرل اوابهقرريراا جهمرلي ابةشرا ا)ااناوجدتا(ا.

ااااا

ااااااراحعًرا:امجرلاابثوام ا:ا5/4
اااااايباو مدا اابثوام اابهأادامنامدىاابهزاماابشرا احربقوانيناابهنديذي ابمحردئاو سربا5/4/1
ااااااابهثققامناهأايداتاا دارةاحشأناا بهزاماحربقوالداابهنديذي ابةثوام .ا5/4/2
ااااااخرمسًر:اابمجرلااألخالق :ا5/5
ابهأاتتتدامتتتنامتتتدياابهتتتزاماابشتتترارتاحتتتربةوائحاوابقتتتوانين اووجتتتوداميهتتترقا خالقتتت ابةعتتترمةيناا5/5/1

اهرراابسةحي اابهت اقتداههرهتبالةت اهقتديماابمنهجترتا واحربشرا  اوابهزاماابشرا احمعربج اا
اابخدمرت.اا

ا
اا

اا

دارةاابمخرطر:ا5/6 ااااااسردسًرا:ااهقريراا سهدام اوا 
اااااابهثققامناهأايداتاا دارةاحشتأناستالم اوخطت احرنترم اا ستهدام  اوستالم ارحتطاخطت اا5/6/1
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 ا
اتفك 

 تماما  
 محايد اتفك

ال 

 اتفك

غير 
موافك 
 تماما  

األداعاابمسهديم.ا سهدام احرسهراهيجي اابشرا  اوسالم اوقيرساوا فصرحالناا
ابهثقتتقامتتناوجتتوداهوجيتتهاواضتتحاداختتلاابشتترارتابهثديتتداابمستتةوبي التتنا نشتتط اابهنميتت اا5/6/2

ااااااابمسهدام  اووجودامعرييرا هحرتاوهوهيقااألسربيباابرقرحي الة اهةكااألنشط .

اابهثققامتناهأايتداتاا دارةاحشتأنانمتوذجامخترطرااأللمترلاوا فصترحالتناابمخترطرا5/6/3
ااااااابثربي اوابمهوقع اوسينرريومرتاإداراهدرامناقحلاا دارةاو سربيباابهعرملامعدر.

ااااااسرحعًراا:اإجراعاتالرم اا5/7
اجتتراعامقتترحالتاشخصتتي امتتباا دارةاابعةيتتراوابمتتديريناابهنديتتذييناوابمستتئوبينالتتناا5/7/1

داابهقريتتراإلتتداداابهقتترريرالةتت امستتهوىاابشتترا اح تترضاهقيتتيماهطحيتتقامعتترييراإلتتدا
امناثيثامالعمهدراوااهمربدراوثيردهدراوقرحةيهدرابةددم.

ا
اا

اا

 داعاإجتتتراعاتاابثصتتتولالةتتت ااألدبتتت اابارفيتتت اوابمالئمتتت  اوا جتتتراعاتاابهثةيةيتتت اا5/7/2
ااااااابالزم الة امسهوىاابشرا .

 اإمارني اهثديداابمصدرااألصة ابةحيرنرتاابواردةاف اابهقررير اوقدرةاابشرا الةتا5/7/3
اااااا.Assertions هثديدادبيلاموهوقاحهابدلماابهأايداتا)ابمزالم(

اجتتتتتراعامقررنتتتتترتاحأفضتتتتتلاابممررستتتتترتابةقضتتتتتريراواألداعاابهتتتتت اه طيدتتتتتراابهقتتتتترريراا5/7/4
ااااااابمهارمة ابةشرا  اوطةباا قراراتاا داري اابالزم .

بهقرريرااأللمرلااانامرثة اابهقريرالنانهرئ اابهوايداابمدن ابةمثهوياابمعةومره ا6
ااااااابمهارمة ايهطةبا:

اااااامرالرةاابنواث اابشاةي ابةهقرير.ا6/1
انايعنتتتتوناابهقريتتتتراحتتتتت)هقريرامراقتتتتباابثستتتترحرتالتتتتنا لمتتتترلاابهوايتتتتداابمدنتتتت ابةهقتتتترريراا6/2

ااااااابمهارمة (

اااااا نايوجهاإب ا صثرباابمصةث احمرافيدماا دارة.ا6/3
ااااااعامراقباابثسرحرتامنا داعا لمرلاابهوايد. نايةرخاحهرريخاانهدرا6/4
ااااااانايوقبامنامراقباابثسرحرتامصثوحًراحرسماابماهباابهرحبابه اولنوانهاورقماابقيد.ا6/5
وص ااألقسرماابرئيسي اف اهقريرااأللمرلاابمهارمة  اوحيترنا نالمةيت اابمراجعت اا6/6

لداب اإفصرحاهقرريرااأللمترلااهمتاوفًقرابمعرييراابهأايد اور ىاابمراجباف امدي
ابمهارمةتتت التتتنا داعاابشتتترا  اوفتتت اثربتتت اوجتتتوداهثريدتتترتاجومريتتت  ايجتتتبالةتتت ا

امراقباابثسرحرتاا ايصدراهقريرًااحرسهنهرجانظي .

ا

اا

اا

ملاهوافقالة اهقريتراابهوايتداابمدنت التناابمثهتوىاابمعةومتره ابهقترريرااأللمترلاا6/7
ااااااابمهارمة اابمرفق.

ا

 ب الحساباتتقرير مراق
 يهنالمستقل عن أعمال التوكيد الم

 عن تقارير أعمالها المتكاممة )س(عمى افصاح شركة 

 )س(السادة / مساهمي شركة 
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لتتتناابستتتن اا)س(احهقريتترااأللمتتترلاابمهارمةتتت ابشتترا اقمنتتراحمراجعتتت اابحيرنتترتاابمثتتتددةاوابموجتتتودةا
دارةاابشترا امت اابمستةوب التنااا31/12/2316ابمنهديت افت ا التداداولترضاهةتكاابحيرنترتاحمترايهمشتت ا,اوا 

ابجوانتتباا قهصتتردي اابتت اابهقريتترالتتناوابهتت اهدتتد اا–(اا GR4متتباإرشتترداتامحتتردرةاابهقريتتراابعربميتت ا)ا
وابقتتتتتوانيناوابةتتتتتوائحاذاتاابصتتتتتة ا,اوهنثصتتتتتراا-اابةشتتتتترارتاميتتتتت واوابحيئيتتتتت اوا جهمرليتتتتت اوا خالقيتتتتت اوابث

حيرنترتاوفقتًرابمراجعهنترابدتراوحنترعالةت اابمعيترراابمستهخدمافت امسةوبيهنراف اهوفيراهوايدامثدودالتنامتذ ااب
اهقييمامذ اابحيرنرتا.

 مسؤولية مراقب الحسابات:
إدارةاابديئتت اابستتعودي اابصتتردرالتتناابهأايتتداتااهتتماهخطتتيطاو داعامتتذااابهاةيتت اوفقتترابمعيتتررافثتتص

ا,اومعيترر.م7/6/2332قامتتاابموافت5/3/1421(اوهترريخا11/2/1بةمثرسحيناابقترنونييناحموجتباقترارارقتما)
 Environmental Social and)ااا ESG وهعديالهتته,اومةشتترا3333ابهوايتداابمدنتت اابتتدوب ارقتما

Governanceابةهأايتتتتدالةتتتت اا ستتتتهدام احجوانحدتتتتراابهالهتتتت اابحيئيتتتت اوا جهمرليتتتت اوابثواميتتتت ا,اوابمعتتتترييرا)
حأخالقيرتاوستةوايرتاحشتأنااوا بهزاماوا رشرداتاابصردرةالنامجةسااأللمرلاابعربم ابةهنمي اابمسهدام  

وابتذيا,اإلطرعاهوايداإيجرح امثدوداحشتأناابمثهتوىاابمعةومتره ابهقترريرااأللمترلاابمهارمةت ابةشترا ابمدن ا
ايهاونامنالدةامسهويرتام :

ابمسهويااألول:اابهثققامنامتدياابهتزاماابمنشتأةاحتربقوانيناوابهشتريعرتاوابقوالتداابمهعةقت احتربنواث ا
اوا جهمرلي اواألخالقي اومدياابهزامدراحقوالداثوام اابشرارت.ابحيئي ا

ابمسهوياابهرن :اابهثققامنانظتماا دارةافت اابمنشتأةاا قهصتردي اوا جهمرليت اوابحيئيت اوابثواميت ا
اوهقييمافرلةيهدراومدياادرعةاهنديذمر.

ديابحيئت اابمثيطت  اومتابمسهوياابهربث:امراجع اابهأهيراتاابمحرشترةاألحعترداابنشترطاابمخهةدت الةت اا
اقرحةي امذ اابهأهيراتابةقيرس.

اهماابنظراإب ا داعاابشرا انظرةاشرمة اثيثاهماابهثققامن:اابمسهوياابراحب:
 األداعاا قهصرديابةشرا . - ا

 األداعاابحيئ ابةشرا . -با

 األداعاا جهمرل ابةشرا . -جا

 األداعاابثوام ابةشرا . -دا

 األداعااألخالق ابةشرا . -ها

هتتراابحيئتت الةتت امستتهوىاابشتترا امتترايةتت ا:اااستتهدالكاابطرقتت ا,اانحعرهتترتااب تترزاتاوهمهةتتتامةشتتراتااأل*ا

اابدفين ا,ااسهخداماابمير ا,امدراابموادا,اخدضاثرقااب رزاتا,ااسهخداماهرن ا اسيداابارحونا.
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وهمهةتامةشراتااألخالقيرتاوابنزام الةت امستهوىاابشترا امترايةت ا:اقضتريراا مههترلاابهت اهتمااهررهدترا,ا*ا

 تاابثوادثاابه اهماابالقدرا,اا نهدرارتاابه اهماهثديدمراوابهعرملامعدرا,انسح اااهمترلاابهتدريباثر

اابخرصاحميهرقا خالقيرتاابمدن ا.ا

وهمهةتتتتامةشتتتراتاابصتتتث اوابستتتالم اواألمتتتنالةتتت امستتتهوىاابشتتترا امتتترايةتتت ا:ا جمتتترب امعتتتدلاابثتتتوادثا*ا

,امعتتتدلااألمتتتتراضاابمدنيتتت ا,امعتتتدلاابحيئتتتت اابمستتتجلا,اهستتتريباابماونتتترتاابخطتتتترةا,اثتتتر تاابوفيتتترتا

اوابصث اوابسالم اواألمن.

وبةوصتتتولابدتتتذااا ستتتهنهرجا)الطتتترعاهوايتتتداإيجتتترح امثتتتدوداحشتتتأناابمثهتتتوىاابمعةومتتتره ابهقتتترريرا

ااأللمرلاابمهارمة ابةشرا (ابقداقمنراحربهرب :

 ماابوضتتتباابثتتترب ااجتتتراعامقتتترحالتاشخصتتتي امتتتباا دارةاابعةيتتتراوابمتتتديريناابهنديتتتذيينابةشتتترا ابددتتتا

 ألنشطهدراف ااطررااسهدام اابشرا .

 اجتتراعامقتترحالتاشخصتتي امتتباابمستتئوبينالتتناإلتتداداابهقتترريرالةتت امستتهوىاابشتترا اح تترضاهقيتتيما

 هطحيقامعرييراإلداداابهقريرامناثيثامالعمهدراوااهمربدراوثيردهدراوقرحةيهدرابةددم.ا

 هتتت اه طيدتتتراابهقتتترريراابمهارمةتتت ابةشتتترا  ااجتتتراعامقررنتتترتاحأفضتتتلاابممررستتترتابةقضتتتريراواألداعاابا

 ا(ااGRIفقًرابمحردرةاابهقريراابعربمي ا)وطةباا قراراتاا داري اابالزم ا,اوهقييمامسهوىاا فصرحاوا

 فثتتصاحعتتضاابهقتترريراابخررجيتت اابمخهتتررةاوحعتتضاابمستتهنداتالةتت امستتهوىاابشتترا اابهتت اههعةتتقا

بهقريتتترا,اامتتتراقمنتتتراحتتتربهثققامتتتناستتتالم احهةتتتكاابهقتتترريرا خهحتتتررامتتتدىاه طيتتت امتتتذ ااألمتتتورافتتت اا

 ابعمةيرتاابثسرحي اوهجميباابحيرنرتاوذبكااةهالة ا سرسااخهحرريا)لينرت(ا

 ا قهصتتتتتردي اوابحيئيتتتتت اوا جهمرليتتتتت ا داعاا جتتتتتراعاتاابهثةيةيتتتتت اواخهحتتتتترراتاابهدرصتتتتتيلابةمةشتتتتتراتا

داعاإجتتتتتراعاتاومةشتتتتتراتاا ستتتتتهدام اابالزمتتتتت الةتتتتت امستتتتتهوىاابشتتتتترا  او اوابثواميتتتتت اواألخالقيتتتتت 

 ابثصولالة ااألدب اابارفي اوابمالئم .

ونعهقتتتدا نااألدبتتت اابهتتت اقمنتتتراحجمعدتتتراارفيتتت اومالئمتتت األبتتتراضااحتتتداعااستتتهنهرجًرالةتتت اابمثهتتتوىا

اابمعةومره ابهقرريرااأللمرلاابمهارمة .

ناوفيمتترايهعةتتقاحربشتتموبي ابتتمايتتنماابتت الةمنتترامتترايجعةنتترانستتهنه ا ناابشتترا ابتتماهقتتماحرستتهحعردا يامتت

ا صثرباابمصةث النداالداداهقرريرااأللمرلاابمهارمة .
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وفيمرايهعةقاحرألممي اابنسحي افإناابشرا ا فصثتالناارفت اابمعةومترتاابدرمت اابمهعةقت احر حعتردا

ومةشتتتتراتاا ستتتتهدام اابهتتتت ايثهرجدتتتترا صتتتتثربااا قهصتتتتردي اوابحيئيتتتت اوا جهمرليتتتت اوابثواميتتتت اواألخالقيتتتت 

اابمصةث .

ستتهجرح افتتإناهقريتترااأللمتترلاابمهارمةتت اقتتدااستتهجربابالمهمرمتترتاابجومريتت ابارفتت اوفيمتترايهعةتتقاحر 

ا صثرباابمصربح.اا

 فقرة االستنتاج:
ومنار ينرا ناابحيرنرتاابواردةاف اهقريرااأللمرلاابمهارمةت ابشترا ا.......هتمالرضتدراحعدابت  افت ا

رشتترد اتامحتتردرةاابهقريتتراابعربميتت اوابقتتوانيناجميتتباجوانحدتتراابدرمتت  احمتترايهمشتت امتتباابمعتترييراابمشتترراإبيدتتراوا 

   وابةوائحاذاتاابصة اودسهورا خالقيرتاوسةوكاابمدن ا

 ابهوقيبا

 اسمامراقباابثسرحرت

 ورقماابسجل...

 ابهرريخ....
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 (2ممحق رقم )

 التجريبية الدراسة
 األستاذ / ........................................................ السيد

ا    وحعد  طيح هثي 
يقوماابحرثثاحإلداداحثثاف امجرلا هراافصرحاابشترارتالتناهقترريرااأللمترلاابمهارمةت اوهوايتدا

امراقباابثسرحرتالة امذااا فصرحالة اادراكا صثرباابمصربحاف ااهخرذاابقرارات.
حت الةت اقتراعةاابثتربهيناااهيهتيناوا جر متنام بيرجتو معته هعترونام ثستن لةت  مستحقرًا يشتارام إذ وابحرثتث 

 ألبتراض فقتط هستهخدم ستو   ندتر امتر ابارمةت   حربستري  إجرحترهام هثظت  األستئة اابمرافقت ابدمترا,ا اوستو 

ا.ابعةم  ابحثث
اوا ثهرام  ابشار فرئق حقحول وهدضةوا

 ابحرثث

اد.امثمودارجبايسابنيم
اوابمراجع  ابمثرسح  حقسم مسرلد  سهرذ

ايندر جرمع  – ابهجررة اةي 
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 الحالة األولى

,ااابعربم احراشرا اايمرويرتامهنول الة امسهوىاوهعهحرابشرا ا)س(اشرا امسرمم امقيدةاحربحورص  اا
ومتتناسيرستت اادارهدتتراالتتداداونشتترااثتتداهطحيقتترتاهقتترريرااأللمتترلاابمهارمةتت ا)ااهقريتتراا ستتهدام ا(ا,اويرفتتقاحتتربقوائما

ا.وايدالةيهمامراقباابثسرحرتاحربهابمربي ابةشرا ا اصثرباابمصربحادونا نايقوا
وهقريترااأللمترلاابمهارمةت ا)ااالةيدتر افهرضا نكاهسةمتاابقوائماابمربيت ابةشترا اوهقريترامراقتباابثسترحرتا

ا. ا(اوابذىابمايهماابهوايدالةيههقريراا سهدام
ثتتدداموافقهتتكابةعنرصتتراابةشتترا  ابمرفتتقااا ستتهدام (ا)هقريتترفتت اضتتوعاقراعهتتكابهقريتترااأللمتترلاابمهارمةتت ا

اابهربي :
  

 
اتفقققك 

 تماما  
 محايد اتفك

ال 

 اتفك

غيقققققر 
موافك 
 تماما  

مارنيتتتت اا لهمتتتتردالةتتتت امثهتتتتوىاهةتتتتكاا1 ضتتتتدرعاابهقتتتت اوابمصتتتتداقي اوا  زيتتتتردةاابموضتتتتولي اوا 
ابهقتتررير ااألمتتراابتتذيايعطتت امةشتترًاابالطمئنتترنابتتدىا صتتثرباابمصتتربح اوهديتتداحصتتورةا

ا احرالندااهخرذاابقرارات.
ا

اا
اا

ةومتتتتترتاويقةتتتتتلادرجتتتتت التتتتتدماابهأاتتتتتداومستتتتتهوياهخدتتتتتيضادرجتتتتت التتتتتدماهمرهتتتتتلاابمعاا2
ااااااابمخرطراابه ايهعرضابدراابمسههمرين.

هقيتتتيماقتتتدرةاابشتتترا الةتتت اا ستتتهمرارافتتت اابمستتتهقحلاوابهعتتتر الةتتت اايديتتت اهعرمةدتتترامتتتباا3
ااااااابمشرالاوابقضريراابحيئي اوا جهمرلي اوا قهصردي اواألخالقي او سربيبااداراهدر.

ةيناابمربييناحإلطرعاقيم ا لةت األستدماابشترا انهيجت اهعزيتزاهعزيزاإمارني اابمثةا4
ااااااالهمردي اافصرثدرالنامعةومرتااألداعاابمخهةد اوهوايدمر.

هوايتتداإيجتترح احشتتأنامستتئوبي اا دارةالتتنامتتدىاا بهتتزاماحتتربةوائحاوابقتتوانيناهتتوفيراا5
داوابهشتتريعرتاومتتدياموضتتولي اابقيتترساابمثرستتح اولدابتت اا فصتترحالتتنااألحعتتر

اا قهصردي اوابحيئي اوا جهمرلي اوابثوامي اواألخالقي .
ا

اا
اا

إضتترف اقيمتت ابةشتترا  او داةابثمريتت اا دارةاثيتتثايتتةدىاابتت امنتتبانشتترامعةومتترتاا6
دارةامختترطراابستتمع ا,ااتتذبكاإضتترف ا مضتتةة  اوفثتتصاابتتنظماا داريتت ابةشتترا اوا 

لامشرراهدماقيم األصثرباابمصربح اثيثايعززامنامسرعبهدمابإلدارةامناخال
اف امذ اابخدم .

ا
اا

اا

إلطتتتترعاابمستتتتههمريناصتتتتورةاارمةتتتت التتتتنامتتتتدياامهمتتتترماابشتتتترا احربقضتتتتريراابحيئيتتتت اا7
وا جهمرلي اوابثوامي اممرايسرلدممالة اهقيتيماابمخترطراابجومريت اابهت اهواجتها

اابشرا اوابهعر الة امدياادرعةاابعمةيرتاحدر.
ا

اا
اا

ا ابةوفتتتترعاحربمستتتتئوبيرتاابحيئيتتتت اوا جهمرليتتتت اابهعتتتتر الةتتتت امتتتتديااستتتتهجرح اإدارةاابشتتتتراا8
ااااااواألخالقي .

هثستتتتتيناا نطحرلتتتتتترتاابستتتتتةحي ابتتتتتتدياحعتتتتتتضا صتتتتتثرباابمصتتتتتتربحاهجتتتتتتر اإداراتاا9
ااااااابشرارتاوابنرهج امناممررسرتاابحعضابمعرمالتايشحومراابدسرداوابرشوة.

بشتترارتا نامتتذ اابشتترا استتياونابدتترااألوبويتت افتت اا ستتههمررافتت ا ستتدمدرامتتنااا13
األختتتترىاابهتتتت ابتتتتماهصتتتتدراهقريتتتتراابهوايتتتتداابمدنتتتت .امتتتتباهثستتتتينادرجتتتت ااستتتتهعدادا

اابمسههمرابالسههمرراف اابشرا اوهوقعهابعوائدااألسدم.ا
ا

اا
اا
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 الحالة الثانية
افهتترضا ناابجمعيتت اابعرمتت ابةشتترا اقتتررتاهاةيتت امراقتتباابثستترحرتابةشتترا اايضتتًراحربهوايتتدالةتت ا

مرفقتتتًراحدتتتراهقريتتتراابقتتتوائماابمربيتتت ا(اابمرفتتتقا,اوانتتتكاهستتتةمتاقريتتتراا ستتتهدام اهقريتتترااأللمتتترلاابمهارمةتتت ا)ااه
احهاهقريراابهوايداابمدن اابمرفق.مرفقًرااهقريرااأللمرلاابمهارمة ا)ااهقريراا سهدام ابمراجع اامراهسةمتا

دنت ا(اوابمرفتقاحتهاهقريتراابهوايتداابما ستهدام ا)هقريترهقريترااأللمترلاابمهارمةت اف اضوعاقراعهكاب
اثدداموافقهكابةعنرصراابهربي :لةيها

اتفققك  ا

 تماما  
 محايد اتفك

ال 

 اتفك

غيقققققر 
موافك 
 تماما  

مارني اا لهمردالةت امثهتوىاهةتكاابهقتررير ااألمتراا1 ضدرعاابهق اوابمصداقي اوا  زيردةاابموضولي اوا 
ااااااارات.ابذيايعط امةشرًاابالطمئنرنابدىا صثرباابمصربح اوهديداحصورةا احرالندااهخرذاابقرا

هخدتتتتيضادرجتتتت التتتتدماهمرهتتتتلاابمعةومتتتترتاويقةتتتتلادرجتتتت التتتتدماابهأاتتتتداومستتتتهويااا2
ااااااابمخرطراابه ايهعرضابدراابمسههمرين.

هقيتتتيماقتتتدرةاابشتتترا الةتتت اا ستتتهمرارافتتت اابمستتتهقحلاوابهعتتتر الةتتت اايديتتت اهعرمةدتتترامتتتباا3
اااااايبااداراهدر.ابمشرالاوابقضريراابحيئي اوا جهمرلي اوا قهصردي اواألخالقي او سرب

هعزيزاإمارني اابمثةةيناابمربييناحإلطرعاقيم ا لة األسدماابشرا انهيجت اهعزيتزاا4
ااااااالهمردي اافصرثدرالنامعةومرتااألداعاابمخهةد اوهوايدمر.

هوايتتداإيجتترح احشتتأنامستتئوبي اا دارةالتتنامتتدىاا بهتتزاماحتتربةوائحاوابقتتوانيناهتتوفيراا5
ابقيتترساابمثرستتح اولدابتت اا فصتترحالتتنااألحعتترداوابهشتتريعرتاومتتدياموضتتولي ا

اا قهصردي اوابحيئي اوا جهمرلي اوابثوامي اواألخالقي .
ا

اا
اا

إضرف اقيم ابةشرا  او داةابثمري اا دارةاثيثايةدىااب امنبانشترامعةومترتامضتةة  اا6
دارةامختترطراابستتمع ا,ااتتذبكاإضتترف اقيمتت األصتتثربا وفثتصاابتتنظماا داريتت ابةشتترا اوا 

اربح اثيثايعززامنامسرعبهدمابإلدارةامناخاللامشرراهدماف امذ اابخدم .ابمص
ا

اا
اا

إلطرعاابمسههمريناصورةاارمة النامدياامهمترماابشترا احربقضتريراابحيئيت اوا جهمرليت اا7
وابثواميتت اممتترايستترلدممالةتت اهقيتتيماابمختترطراابجومريتت اابهتت اهواجتتهاابشتترا اوابهعتتر ا

الة امدياادرعةاابعمةيرتاحدر.
ا

اا
اا

ابهعر الة امديااسهجرح اإدارةاابشرا ابةوفرعاحربمسئوبيرتاابحيئي اوا جهمرليت اا8
ااااااواألخالقي .

هثستتتتتيناا نطحرلتتتتترتاابستتتتتةحي ابتتتتتدياحعتتتتتضا صتتتتتثرباابمصتتتتتربحاهجتتتتتر اإداراتاا9
ااااااابشرارتاوابنرهج امناممررسرتاابحعضابمعرمالتايشحومراابدسرداوابرشوة.

بدتترااألوبويتت افتت اا ستتههمررافتت ا ستتدمدرامتتناابشتترارتا نامتتذ اابشتترا استتياوناا13
األختتتترىاابهتتتت ابتتتتماهصتتتتدراهقريتتتتراابهوايتتتتداابمدنتتتت .امتتتتباهثستتتتينادرجتتتت ااستتتتهعدادا

اابمسههمرابالسههمرراف اابشرا اوهوقعهابعوائدااألسدم.ا
ا

اا
اا

ا

 االستدامة( )تقريراألعمال المتكاممة  حد تطبيقات تقاريرألنموذج مختصر 
 م31/12/2116يدة بالبورصة عن السنة المنتهية في لمشركة )سابك( المق
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يعاتساهقريترا)سترحك(ابالستهدام ابعترماابعتربم اوا احراشرا اايمرويرتامهنولت الةت امستهوىاهعهحرا
د باابشتترا اا-ما2317 حريتتلاا11ابتتذياصتتدرافتت ااجهمتترعاابجمعيتت اابعرمتت امستترعاابهالهتترعاا-ا*م2316

قتتقالوائتتدامربيتت ابةمستترممين اوهستتدمافتت اندتتساابوقتتتافتت الةتت اهنديتتذامشتترريبافتت اجميتتبا نثتترعاابعتتربماهث
اضمرناسالم اابمجهمعرتاوازدمررمرابةمدىاابحعيد.

مامعةومتترتادقيقتت امدصتتة التتنااستتهدام اشتترا ا)ستترحك(افتت ا2316يشتتملاهقريتتراا ستتهدام ابعتترما
ا ستتهدام اا حهاتترراوثةتتولاا:اامواقعدتراابهشتت يةي اابمنهشتترةافتت اخمستتينادوبتت  اويهنترولاجوانتتبامخهةدتت امهتتل

وادريتتت اابطرقتتت اوابمتتتوارداونظتتترماابحيئتتت اوابصتتتث اوابستتتالم اواألمتتتناوستتتالم اابمنهجتتترتاوهطتتتويرار ساابمتتترلا
ا.ابحشرياوسةس اا مداداتاوابهأهيراتاا جهمرلي اوابعالقرتاابمجهمعي 

  اا حهارراوثةولاا سهدام
بمخهةدتت ا نهتترجا فاتترراُهواصتتلاشتترا ا)ستترحك(احنتترعاستتجلاقتتويافيمتترايهعةتتقاحربهعتترونامتتباابجدتترتاا

جديتتدةافتتت امجتتتر تاهنويتتتبامتتواداابةقتتتيم اوهصتتتميماابستتتيررات اوهطتتويراابصتتتنرلرتاابهثويةيتتت افتتت اابممةاتتت  ا
ا.األسواقاابدينرمياي اوابهنرفسي اوابثةولاابه اهماناابزحرئنامناا سهجرح اابسريع ابالهجرمرتاف 

بمستهدام  اابهت اهنته الندتراانحعرهترتاوهشملا حرزاا نجرزاتاهقديمالشرةاثةولاجديتدةابةمنهجترتاا
هرن ا اسيداابارحوناحدرج ا قتلامقررنت احتربمواداابهقةيديت ا هنترعالمةيت اا نهترج ا واهتةدياإبت اهقةتيصاابمزيتدا
متتناا نحعرهتترتاختتاللادورهدتتراابثيرهيتت  اامتتراهشتتملاا نجتترزاتا يضتتًراهقتتويمافوائتتداا ستتهدام اومخرطرمتترافتت ا

امشرولًر.ا173 اهرامنا
عيداآخترا طةقتتاشترا ا)سترحك(امحتردرةا"متوطناا حهاترر"ابهزويتداقطترعااأللمترلامنصت اولة اص

بةهعروناوهعزيزانمتواابصتنرلرتاابهثويةيت  اوفت اإطترراستعيدرابهثقيتقاهعترونارئتيساآخترامتناشتأنهاهعزيتزا
ابهنويتباا قهصتردياوهتوفيرااا  امتنافتترصاابعمتلافت اابممةات اوقعتتاابشتترا ااهدرقتًرامتباشترا ا) راماتتوا

اابسعودي (ا جراعادراس اجدوىاحشأناهطويرامجمبامهارملابهثويلاابندطاابخرماإب امواداايميرئي .

  اادري اابموارداوابطرق
هواصلاشرا ا)سرحك(اإثترازاابهقتدمافت اابثتدامتنااهرفت ااب ترزاتاابدفيئت اوهرشتيدااستهدالكاابطرقت ا

م اوذبتكامقررنت احربمستهويرتاابهت ا2325%احثةتولالترما53%اواهرف امدراابمتواداحنستح ا25وابمير احنسح ا
ماثققتتتا)ستترحك(اانخدرضتتًرافتت ااهرفتت امتتدراابمتتواداحنستتح ا2313م اومنتتذالتترما2313هتتماهستتجيةدرافتت التترما

%اواهرفت ا6% اواهرفت ااستهدالكاابطرقت احنستح ا8.3%احينمراانخدضتااهرف اا نحعرهرتاابدفيئ احنستح ا41
ا%.55فقداانخدضاحنسح اا%ا ّمرامعدلاا شهعرل13.4اسهدالكاابمير احنسح ا
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حعتتدالتترماارمتتلامتتناابهشتت يلاابارمتتلافتت امشتترولينارئيستتينافتت اشتتراه ا)ستترفاو( او)ابمهثتتدة(ا
ا3.6ابهرحعهينابشترا ا)سترحك( استجةتاابنهترئ اهعزيتزًاافت امستهوىاادريت اابمتواردااثيتثاهتمااستهخداماثتواب ا

ارم.مةيوناطنامهريامنامردةاهرن ا اسيداابارحونامواداخرمالة امداراابع
ودلمًرابدذ اابجدوداوضعتاابشرا ا"سيرس الربمي ابةطرق "اهضمناهتوافراابطرقت اابموهوقت احهاةدت ا

افعرب  اوا بهزاماحهثسيناابادري اوابهصميمالة انثوامسهمر.

 انظرماابحيئ اوابصث اوابسالم اواألمناوسالم اابمنهجرت
وابستالم اواألمتن اوهثويةتهامتنااسعيًرابهثسينااألداعاقرمتا)سرحك(احمراجع انظرماابحيئ اوابصتث 

مياتتتلاإقةيمتتت اإبتتت امياتتتلالتتتربم اذيادلتتتماإقةيمتتت  اوثققتتتتاابشتتترا امعتتتدً امنخدضتتتًرافتتت اثتتتوادثاابحيئتتت ا
% اوانخدرضتتتًراحنستتتح ا29%اا يا قتتتلامتتتناابعتتترماابستتترحقاحنستتتح ا3.62وابصتتتث اوابستتتالم اواألمتتتناحنستتتح ا

رالةت اابمعتدل اربتماارهدترعامعتدلاابخطتورةا%اف اابعدداا جمترب ابةثتوادثاابطديدت اواباحيترةاابهت اهتةه13
اثرده انرجم الناهسرباابمواداابايميرئي اابخطرة.ا21ابشرمة  اونسح اثوادثا قلاحعددا

 اهطويرار ساابمرلاابحشري
ما صتتتحثتاابشتتترا ا اهتتترامرونتتت اهجتتتر اهستتتريباابنمتتتواابمستتتهداما2325دلمتتتًرا ستتتهراهيجيهدرابعتتترما

جتتتذباابمتتتوظديناابمهثمستتتيناابتتتذينايشتتترراونافتتت امتتتذااا بهتتتزامااوابهرايتتتزالةتتت ااثهيرجتتترتاابزحتتترئن اواتتترن
م ا2316وا حقترعالةتيدماجتزعًاامتتنامتذااابه ييتر اواتتذبكاهقرفت اابهنتوعاوا دمترجاوابهعتترون اولةت امتدارالتترما

واصتتتةتا)ستتترحك(اا ستتتههمررافتتت اابمعرفتتت اوابهطتتتويرابصتتتقلاابمدتتترراتاوابخحتتتراتالحتتتراا داراتاابمخهةدتتت  ا
اردةاابعةير ابدد اهوفيرالمةي اابهعةماابمسهمراومارفأةا فضلاابعرمةين.وهعزيزاقدراتاابقي

%افت امنطقتت اابشترقااألوستطاو فريقيتتر ا64 بت اموظتت  امتندماا35يعمتلافت ا)سترحك(ا اهتترامتنا
ا4.233متديراوهنديتذي او طةقتتاا1833%اف اآسير اوقداشملاحرنرمجدراابهتدريح ا8%اف ا وروحر او14و

ا ب اموظ امناحرامجدراابهدريحي اابمخهةد .ا31 اواسهدردانثواحرنرمجًرابةمعرف اوابهطوير

 اسةسة اا مدادات
 بتت اموقتتباهوصتتيلاا23ابهتت اههمهتتباحمتترايقتتربامتتناا–شتتددتاسةستتة اإمتتداداتا)ستترحك(اابواستتع ا

لرمتتتًراآمنتتتًرابة ريتتت ادونا يتتت اثتتتوادثااحيتتترة او ثتتترزتاابشتتترا اهقتتتدمًرامدمتتتًرافتتت اا–دوبتتت اا143موزلتتت الةتتت ا
مناا نحعرهرتاامندراهطويراجيلاجديدامناابمراحترتاابصتديق ابةحيئت  اوهأستيسا) ارديميت اامحردراتاابهقةيل

سةستتة اا متتدادات(ابهعزيتتزاادريتترتاسةستتة اا متتداداتاابجومريتت  افضتتاًلالتتناهطحيتتقا رحعتت امعتترييراإضتترفي ا
استهدالكاف ا"محردرةااسهدام اسةسة اا متداداتاوابمشتهريرت" اوستو اهسترلدامتذ اابممررسترتالةت اهرشتيدا

اابطرق اوهثسينافعربي اابموارد اوهعزيزاا حهارراابهقن  اوخدضاابهاربي .



 - 114 - 

  اابهأهيراتاا جهمرلي اوابعالقرتاابمجهمعي
"الةتتت اابمستتتهوىاRAISEمااستتتهراهيجي اابمستتتئوبي اا جهمرليتتت ا"2316طحقتتتتا)ستتترحك(افتتت التتترما

شتط اابمستئوبي اا جهمرليت ابهنظترافيدتراابعربم  امرا هرحابةموظديناابمهطولينااقهراحاوهرشيحافعربيرتاو ن
%امنااألفاترراابمهوافقت ا53فارةاووافقتالة ا اهرامناا433ابةجرناا قةيمي  اوقداراجعتاابةجرناثواب ا

مبامذ اا سهراهيجي اابه اهرازالة ا رحع امجر ت ام :اهعةيماابعةوماوابهقنيت  اوثمريت اابحيئيت  اوابصتث ا
بمسهدام  اوبهشجيباابمشررا اهتمامتنحاابمتوظديناهمترن استرلرتامتناابعطتالتاوابسالم  اوابمير اوابزرال اا

امدفول ااألجرابةهطوعاف احرامجدماابمدضة االالرم.
مةيتتتوناعاستتتعوديالةتتت اابمتتتنحاابمجهمعيتتت  ابيحةتتتعاا174م ا ندقتتتتا)ستتترحك(ا2316وختتتاللاابعتتترما

اي.مةيرراتاعاسعودا3إجمرب اابمنحالحراابسنواتاابخمسالشرةاابمرضي ا
مافقتتتداواصتتتةتا2316ابعتتترماافتتت حتتتربربمامتتتناابهثتتتديرتاابهتتت اواجدهدتتتراصتتتنرل اابحهروايمرويتتترتاوا

م اوهعزيتتزا2325 متتدافدراوهنميتت اقتتدراهدراابهشتت يةي اوفتتقااستتهراهيجيهدرابعتترمااهثقيتتقمستتيرهدرانثتتواا(ستترحك)
اابمربيتت اهدتترا ابيتتنعاساحشتتالاإيجتترح الةتت اإيرادوابمتتواردادريتت اابطرقتت ااهثستتيناختتالل دائدتتراابشتتموب امتتنا

ا.و رحرثدراابهش يةي 
الضوامجةساا دارةاابمنهدبااااااااااااااااااااااااااااابمديراابمرب ابةشرا اااااااا

امالحراابراحط2316ُيماناهثميلاهقريراا سهدام ابعرماا*
reporting-/sustainability/corporatewww.sabic.com/arا

http://www.sabic.com/ar/sustainability/corporate-reporting
http://www.sabic.com/ar/sustainability/corporate-reporting
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 (3ممحق رقم )

يةقتت اا طتتترراابمقهتتترحابةهوايتتتداابمدنتت ابةمثهتتتوياابمعةومتتتره ابهقتتترريرااأللمتتترلاا1 
ابمهارمةتتتتتت ابةشتتتتتتترارتاابمقيتتتتتتدةاحربحورصتتتتتتت اابستتتتتتعودي اقحتتتتتتتولابربحيتتتتتت امراقحتتتتتتت ا

اابثسرحرت.
اااا

بةهقتترريراابمهارمةتت ااناابدتتد امتتناخدمتت اابهوايتتداابمدنتت ابةمثهتتوياابمعةومتتره اا1
ايجرحيتتًراااستتهنهرجرًا)معقتتولاالتتداداهقريتترايشتتملالةتت ااستتهنهرجا واهوايتتداإيجتترح ا

اابهقررير:حشأنامثهويرتامذ اامعقوً (مثريد ا واهوايدًاا
اااا

متتدىاابهتتزاماابشتترا احتتربقوانيناوابهشتتريعرتاابمهعةقتت احتتدورمرافتت اهثقيتتقاابهنميتت ااا1/1
ا اوا جهمرلي اوابحيئي اوابثوامي اواألخالقي .ابمسهدام امناابنرثي اا قهصردي

4.4737 .50601 48.409 .000* 

متتدىاادريتت اوفعربيتت انظتترماابرقرحتت اابداخةيتت ابةشتترا الةتت اهنديتتذاحتترام او نشتتط اا1/2
اابهنمي اابمسهدام .ا

4.3684 .75053 31.773 .000* 

يتقادورمترافت امدىاادري اوفعربي اابحترام اواألنشتط اابهت اهضتعدراابشترا ابهثقا1/3
اهثقيقاابهنمي اابمسهدام .

4.2895 .76786 30.422 .000* 

متتتدىاادريتتت اا فصتتترحافتتت اابهقتتترريراابمهارمةتتت التتتنا داعاابشتتترا اهجتتتر اهثقيتتتقاا1/4
اابهنمي اابمسهدام اومدىالداب امذااا فصرح.

4.4474 .50390 48.290 .000* 

 *000.ا39.7235 0.6321 4.3947امهوسطاابمثور

خدم اابهوايداابمدن ابةمثهوياابمعةومتره ابةهقترريراابمهارمةت ايهمهتلاا نامجرلا2
اAssertions Managementف اابهأايداتا)ابمزالما(اابه ا لتدهدراا دارةا

ا:احشأن
اا  

وا جهمرليت اا ابوفرعاحمسةوبيهدراف اهثقيقاا سهدام امتناابنرثيت اا قهصتردي ا2/1
اوابحيئي اوابثوامي اواألخالقي .

4.1579 .54655 41.256 .000* 

رةيهدتتتراابمستتتهقحةي افتتت اهثقيتتتقاا ستتتهدام  اوايديتتت ادمتتت امتتتذ اابرةيتتترافتتت ا داعاا2/2
اابشرا .

4.3158 .47107 49.933 .000* 

 *000.ا45.595 0.5088 4.2368امهوسطاابمثور

انانطرقامذ اابخدم ايثددمراابقرئماحدرافت اضتوعامعترييراابهوايتداابمستهخدم اا3
طاابهاةي اوثامتهالةت ااألمميت اابنستحي اومخترطراابهاةيت اذاتاابصة اوشروا

اوهقييماابرقرح اابداخةي الة ا داعاابشرا ا.
    

انامرثةتتتت اابهخطتتتتيطابخدمتتتت اابهوايتتتتداابمدنتتتت ابةمثهتتتتوياابمعةومتتتتره ابةهقتتتترريراا4
اابمهارمة اههطةبا:

اااا

 *000. 37.633 64228. 4.4211 امتتتتدىاهتتتتتوافرااألطتتتتتراوابمنتتتتترم اابمستتتتتهخدم ابةمراجعتتتتترتاابحيئيتتتتت اوا جهمرليتتتتتا4/1
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اوابثوامي اوا سهدام .
هقيتتتيمامتتتدىاإمارنيتتت اا لهمتتتردالةتتت امياتتتلاابرقرحتتت اابداخةيتتت اومتتتدىافرلةيهدتتتر اا4/2

اومدىاهوافرانظرمامعةومرتابةحعداا سهدام ابةشرا ا.
4.6316 .48885 52.099 .000* 

 األداعالمةيتت اابهأاتتدامتتدىاهتتوافرا)ا بمتترما(اابمحتتردئاومعتترييراابقيتترساابمنرستتحا4/3
الة اابمثهوىاابمعةومره ابةهقرريراابمهارمة ا.

4.7632 .43085 60.995 .000* 

وضتتتباحرنتتترم اهدصتتتية احتتتإجراعاتاخدمتتت اابهوايتتتداابمدنتتت  امتتتباهوهيتتتقالمةيتتت اا4/4
اقحولاابهاةي ا.

4.6579 .48078 53.311 .000* 

 *000. 49.578 50390. 4.5526ااشراكا صثرباابمصربحاف المةي اابهأاد.ا4/5

اصتتتتتدارااألثاتتتتترمااألوبيتتتتت التتتتتنااألمميتتتتت اابنستتتتتحي ابهأايتتتتتداتا)متتتتتزالم(اا دارةاا4/6
Assertions Managementاولتتتتتناخطتتتتتراابهوايتتتتتداابمدنتتتتت ابةهقتتتتترريرا,

اابمهارمة .
4.4474 .55495 43.848 .000* 

هخطتتتيطامستتتهوىاخطتتتراا اهشتتتر ابةوصتتتولاحمختتترطراابهوايتتتداابتتت اابمستتتهوىاا4/7
اابمقحولا.

4.4211 .55173 43.809 .000* 

هصميماإجراعاتاجمبااألدب اابارفي اوابمالئم  امبا داعاهةكاا جتراعاتاحقتدراا4/8
امناابشكاابمدن .

4.4737 .68721 35.645 .000* 

ا بهتتتزاماحمعتتترييراابهأاتتتداابدوبيتتت اوابمثةيتتت افتتت اقحتتتولاوهخطتتتيطاو داعاابخدمتتت اوالتتتداداا4/9
اابعرمااداباوسةوايرتاابمدن اابسعودي.ابهقريرالندراوا بهزاماحربميهرقا

4.50 .647 38.097 .000* 

 *000.ا46.113 0.55 4.54امهوسطاابمثور

انامرثةتت ا داعاإجتتتراعاتاابهوايتتداابمدنتتت الةتتت اابمثهتتوىاابمعةومتتتره ابهقرريراأللمتتترلاا5
اابمهارمة اههطةبا:

اااا

ااااا وً ا:اابمجرلاا قهصرديا:ا5/1
وايداابمدن ابةهأهيراتاا قهصردي ابةشرا اوفقًرا طررامعيرراابهوايتدا داعاإجراعاتاابها5/1/1

ا.3333ابمدن ارقما
4.4474 .72400 33.609 .000* 

 *000. 51.088 49536. 4.6053اابهثققامنامدىاهأهيراابشرا الة اهثقيقاابرفرمي اا قهصردي ابةمالكاوابعرمةين.ا5/1/2

 *000. 49.050 50601. 4.5263ا اوابثص اابمهوقع ابةشرا ا.ابهثققامناابثص اابسوقي اابثربيا5/1/3

 *000. 48.662 50671. 4.5000اابهثققامناابهدفقرتاابنقدي اابثربي اوابمسهقحةي ابةشرا ا.ا5/1/4

 داعاا جتتتتتتراعاتاابهثةيةيتتتتتت اابالزمتتتتتت اوا سهدستتتتتتررامتتتتتتناابمستتتتتتةوبينالتتتتتتنا نشتتتتتتطهدماا5/1/5
اا قهصردي احربشرا ..

4.5263 .50601 49.050 .000* 

 *000.ا46.292 0.5476 4.5211امهوسطاابمثور

اااا ثانيًا : المجال البيئي :ا5/2
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 داعاإجتتتراعاتاابهوايتتتداابمدنتتت ابةهتتتأهيراتاابحيئيتتت ابةشتتترا اوفقتتتًرا طتتتررامعيتتترراا5/2/1
ا.3333ابهوايداابمدن ارقما

4.5263 .64669 38.380 .000* 

انيناوابهشتتتريعرتاوابسيرستتترتاواألنظمتتت اابهأاتتتدامتتتنامتتتدىاابهتتتزاماابشتتترا احتتتربقواا5/2/2
اابمثددةابألداعاابحيئ .ا

4.4737 .50601 48.409 .000* 

بةشتترا  امتتبا (GHGابهثقتتقامتتنامنتتباابهةتتوثاوهقريتتراا ثهحتترساابثتترارىا)ا5/2/3
ابهثققامناهأايداتاا دارةاحشأنامعد تاا نحعرثاابدعةي امقررنت احربمعتد تا

ابامتتت اوا فصتتترحالتتتنابتتترزاتاا ثهحتتترساابقصتتتوى اوستتتالم اابقيتتترساابدنتتت اوا
اابثراري.

4.5526 .50390 49.578 .000* 

ابهأادامناادرعةاوفعربي اابحرام اواألنشط اابحيئيت  اومتدىاادترعةاوفعربيت انظترماا5/2/4
اابرقرح اابداخةي الة اهنديذمر.

4.6579 .48078 53.311 .000* 

ة اهشملالة اابهقديراتاابمعقوبت اابهأادامنا ناابمعةومرتاف اابهقرريراابمهارما5/2/5
بةهتتأهيراتاابجومريتت ابألثتتداثاابستتترحق ا)ابمعةومتترتاذاتاابهتترااماابحيوبتتتوج ا وا

اابمةوهرتاابمسهمرة(ا.
4.6053 .49536 51.088 .000* 

ا سهدستتتررامتتتناابمستتتةوبينالتتتنا نشتتتطهدماابحيئيتتت احربشتتترا ,اوفثتتتصاودراستتت اا5/2/6
ايئي ابةشرا ا)ااناوجدتا(ا.ابنظرماابمثرسح اابحيئ اوابهقرريراابح

4.2105 1.01763 22.477 .000* 

 *000.ا43.874 0.6084 4.5044امهوسطاابمثور

اااا ثالثًا : المجال االجتماعي :ا5/3
 داعاإجراعاتاابهوايداابمدن ابةهأهيراتاا جهمرلي ابةشرا اوفقتًرا طتررامعيترراا5/3/1

ا.3333ابهوايداابمدن ارقما
4.7105 .51506 50.393 .000* 

ابهأاتتتدامتتتنامتتتدىاابهتتتزاماابشتتترا احهطحيتتتقاارفتتت اابقتتتوانيناواألنظمتتت اوابهعةيمتتترتااا5/3/2
اا جهمرلي .

4.5526 .68566 36.435 .000* 

ابهأادامناادترعةاوفعربيت اابحترام اواألنشتط اا جهمرليت  اومتدىاادترعةاوفعربيت اا5/3/3
انظرماابرقرح اابداخةي الة اهنديذمر..

4.4737 .76182 32.154 .000* 

ابهأادامنامزالماا دارةاهجر اابعرمةينا)مهلاابرواهباوحرام اابهأميلاوابهتدريباا5/3/4
بةعرمةيناحربشرا ا....ابخ(اوابمالكا)امراجع اسيرسرتاابحيباوابهسويقاوابشراعا

ا...ابخ(ا.ا
4.1842 .56258 40.369 .000* 

ختترىاوابمجهمتتباحشتتالالتترماابهأاتتدامتتنامتتزالماا دارةاهجتتر اارفتت ااألطتترا ااألا5/3/5
مراجع احرام اابشرا اابمهعةقت احثتلامشترالاا ستارناوا نهقترلاوابدحترتا)مهلا

اوابهحرلرتاابه اهقدمدراابشرا ا....اابخ(
4.2368 .71411 32.257 .000* 

ا سهدسررامناابمسةوبينالنا نشطهدماا جهمرلي احربشرا ,اوفثتصاودراست اا5/3/6
اوابهقرريراا جهمرلي ابةشرا ا)ااناوجدتا(ا.اابنظرماابمثرسح اا جهمرل 

4.2895 .45961 50.826 .000* 
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 *000.ا40.406 0.6165 4.4079امهوسطاابمثور

 ااااراحعًرا:امجرلاابثوام ا:ا5/4

ابهأاتتتدامتتتنامتتتدىاابهتتتزاماابشتتترا احتتتربقوانيناابهنديذيتتت ابمحتتتردئاو ستتتربيباو متتتدا اا5/4/1
اابثوام ا.

4.2895 .45961 50.826 .000* 

 *000. 25.392 94553. 4.3947اابهثققامناهأايداتاا دارةاحشأناا بهزاماحربقوالداابهنديذي ابةثوام .ا5/4/2

 *000.ا38.109 0.7026 4.3421امهوسطاابمثور

 ااااخرمسًر:اابمجرلااألخالق :ا5/5

ابهأاتتتدامتتتنامتتتدياابهتتتزاماابشتتترارتاحتتتربةوائحاوابقتتتوانين اووجتتتوداميهتتترقا خالقتتت اا5/5/1
عرمةيناحربشرا  اوابهزاماابشرا احمعربج اااهرراابستةحي اابهت اقتداههرهتبالةت ابة

اهقديماابمنهجرتا واابخدمرت.ا
 *000.ا49.050 50601. 4.5263

دارةاابمخرطر:ا5/6 اااااسردسًرا:اهقريراا سهدام اوا 
ابهثقتتقامتتناهأايتتداتاا دارةاحشتتأناستتالم اوخطتت احرنتترم اا ستتهدام  اوستتالم اا5/6/1

طتتت اا ستتتهدام احرستتتهراهيجي اابشتتترا  اوستتتالم اوقيتتترساوا فصتتترحالتتتنارحتتتطاخ
ااألداعاابمسهديم.

4.4737 .50601 48.409 .000* 

ابهثققامناوجوداهوجيهاواضحاداخلاابشرارتابهثديداابمستةوبي التنا نشتط اا5/6/2
ابهنمي اابمسهدام  اووجودامعرييرا هحترتاوهوهيتقااألستربيباابرقرحيت الةت اهةتكا

ااألنشط .
4.5526 .55495 45.017 .000* 

ابهثقتتتقامتتتناهأايتتتداتاا دارةاحشتتتأنانمتتتوذجامختتترطرااأللمتتترلاوا فصتتترحالتتتناا5/6/3
ابمختتترطراابثربيتتت اوابمهوقعتتت اوستتتينرريومرتاإداراهدتتترامتتتناقحتتتلاا دارةاو ستتتربيبا

اابهعرملامعدر.
4.4474 .79517 30.601 .000* 

 *000.ا41.343 0.6187 4.4912امهوسطاابمثور

اااااعًرا:اإجراعاتالرم اسرحا5/7
اجراعامقرحالتاشخصي امباا دارةاابعةيراوابمديريناابهنديذييناوابمسئوبينالناا5/7/1

إلداداابهقرريرالة امسهوىاابشرا اح رضاهقييماهطحيقامعرييراإلتداداابهقريترا
امناثيثامالعمهدراوااهمربدراوثيردهدراوقرحةيهدرابةددم.

4.5000 .55750 44.229 .000* 

 داعاإجتتراعاتاابثصتتولالةتت ااألدبتت اابارفيتت اوابمالئمتت  اوا جتتراعاتاابهثةيةيتت اا5/7/2
اابالزم الة امسهوىاابشرا .

4.3947 .49536 48.468 .000* 

إمارنيتت اهثديتتداابمصتتدرااألصتتة ابةحيرنتترتاابتتواردةافتت اابهقتتررير اوقتتدرةاابشتترا اا5/7/3
ا.Assertions لة اهثديدادبيلاموهوقاحهابدلماابهأايداتا)ابمزالم(

4.4211 .55173 43.809 .000* 

اجتتتتراعامقررنتتتترتاحأفضتتتتلاابممررستتتترتابةقضتتتتريراواألداعاابهتتتت اه طيدتتتتراابهقتتتترريراا5/7/4
اابمهارمة ابةشرا  اوطةباا قراراتاا داري اابالزم .

4.6579 .53405 47.994 .000* 
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 *000.ا46.125 0.5347 4.4934امهوسطاابمثور

رئ اابهوايتتتداابمدنتتت ابةمثهتتتوياابمعةومتتتره ابهقتتترريراانامرثةتتت اابهقريتتترالتتتنانهتتتا6
ااأللمرلاابمهارمة ايهطةبا:

اااا

 *000. 37.878 64669. 4.4737امرالرةاابنواث اابشاةي ابةهقرير.ا6/1

انايعنتتتتوناابهقريتتتتراحتتتتت)هقريرامراقتتتتباابثستتتترحرتالتتتتنا لمتتتترلاابهوايتتتتداابمدنتتتت اا6/2
ابةهقرريراابمهارمة (

4.5526 .64504 38.730 .000* 

 *000. 24.427 94966. 4.2632ا نايوجهاإب ا صثرباابمصةث احمرافيدماا دارة.ا6/3

 *000. 38.097 64724. 4.5000ا نايةرخاحهرريخاانهدرعامراقباابثسرحرتامنا داعا لمرلاابهوايد.ا6/4

انايوقبامنامراقباابثسرحرتامصثوحًراحرسماابماهباابهرحبابته اولنوانتهاورقتماا6/5
اابقيد.

4.4474 .79517 30.601 .000* 

وصتتتت ااألقستتتترماابرئيستتتتي افتتتت اهقريتتتترااأللمتتتترلاابمهارمةتتتت  اوحيتتتترنا نالمةيتتتت اا6/6
ابمراجعتت اهمتتتاوفقًتترابمعتترييراابهأايتتد اور ىاابمراجتتبافتت امتتديالدابتت اإفصتترحا
هقتتتترريرااأللمتتتترلاابمهارمةتتتت التتتتنا داعاابشتتتترا  اوفتتتت اثربتتتت اوجتتتتوداهثريدتتتترتا

ايصدراهقريرًااحرسهنهرجانظي .اجومري  ايجبالة امراقباابثسرحرتاا 

4.6053 .54720 46.247 .000* 

متتتتلاهوافتتتتقالةتتتت اهقريتتتتراابهوايتتتتداابمدنتتتت التتتتناابمثهتتتتوىاابمعةومتتتتره ابهقتتتترريراا6/7
ااأللمرلاابمهارمة اابمرفق.

4.6579 .48078 53.311 .000* 

 *000.ا38.470 0.6731 4.5000امهوسطاابمثور

 *000.ا42.991 0.5959 4.4732ااألوب .ابمهوسطاابعرمابةدرضي ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4ممحق رقم )
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 VAR00001 N Mean Rank Sum of Ranks 

 1310.00 34.47 38 ابمسههمرونا 
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 1391.00 39.74 35 ابمثةةوناابمربيونا

Total 73ا   
 

Test Statistics 

 meann 

Mann-Whitney U 569.000 

Wilcoxon W 1310.000 

Z -1.062- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .288 

 


