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دراسة تطبيقية على  شركات على جودة التقارير المالية:أثر مستوى مسئولية ال
 شركات المؤشر المصرى لمسئولية الشركات

 تامر يوسف عبد العزيز على الجنديد.                                                           
 بقسم المحاسبة  درس م                                            

 جامعة حلوان –كلية التجارة وإدارة األعمال                                                        
 ملخص ال

أثر مستوى مسئولية الشركات على جوودة التقوار ر  إختبار يتمثل الهدف الرئيسى من هذا البحث فى      
ها، كموا توم تحديود الع  وة يوة يياسووكيف التقوار ر الماليوة مفهوم جوودةتناول  تم الهدف لتحقيق هذاو  ،المالية

بووين حوكمووة الشووركات وجووودة التقووار ر الماليووة، وكووذل  تحديوود الع  ووة بووين المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة 
 ختبار فروض الدراسة. تط يقية جراء دراسة للشركات وجودة التقار ر المالية. كما تم إ

المصوورى لمسووئولية ى دخلووف فووى ترتيووش الم  وور مجتمووا الدراسووة فووى جميووا الشووركات التووو وود تمثوول      
 أخووور ترتيوووش لوووادروهوووو  2015عوووام إلوووى  2007عوووام منوووذ أول ترتيوووش لوووادر للم  ووور فوووى الشوووركات 

 ركة، على أن تتمثل عينة الدراسة فى الشوركات التوى  71إعداد البحث والبالغ عددها  فترة خ ل للم  ر
 2015و 2014و  2013ليوووة وتحديووودام أعووووام إسوووتمرت فوووى ترتيوووش الم  ووور فوووى أخووور ثووو   سووونوات متتا

  يعوووة إلشوووا  بوووا ى إسوووتبعاد ال نوووًو إلخووورام  خوووت ف   يعوووة إلشوووا ها عووون بعووود  وووركة  17 اوالبوووالغ عووودده
 . ركات العينة

مسوتوى حوكموة  بوين %3,88إلوى وجوود إرتبوا  بنسوبة  وتولل الباحث مون خو ل الدراسوة التط يقيوة     
بووووين مسووووتوى المسووووئولية ال يئيووووة  %9,78، بينمووووا يوجوووود إرتبووووا  بنسووووبة الشووووركات وجووووودة التقووووار ر الماليووووة

 بوين مسوتوى مسوئولية الشوركات معنو وةوجود ع  وة اات دللوة جتما ية وجودة التقار ر المالية، كذل  وا 
وجووود وجووودة التقووار ر الماليووة، كووذل   – المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووةو  حوكمووة الشووركاتوالمتمثلووة فووى  –

مسووتوى المسووئولية ال يئيووة و حوكمووة الشووركات كوول موون ز ووادة مسووتوى  الموافقووة علووى أن معنو ووة بووين ع  ووة
 .وا جتما ية ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية

حوكمة الشركات، المسئولية ال يئية  ،الم  ر المصرى لمسئولية الشركات :الكلمات المفتاحية
 .ماليةجودة التقار ر ال ،وا جتما ية للشركات
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 القسم األول
 اإلطار المنهجى للبحث

 :تمهيد 1/1
توووم إلوودار الم  ووور المصووورى للمسووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة والحوكمووة والوووذى  وووام  2010فووى عوووام      

سوووتثمار والمركووول المصووورل لمسوووئولية الشوووركات التوووابا ر ن المصووورل التوووابا لووووزارة ا يمركووول المووودبإعوووداد  
، وتعت ور  ةبالتعواون موا ال ورلوة المصور  المصرل وم سسة "ستاإلدرد أإلود بوورز" وكر سويللمركل المدير ن 

مصر أول دولة عربية وثواإلى دولوة علوى مسوتوى الودول الناميوة بعود الهنود والتوى ألودرت الم  ور ال وا  
 .)الموقع الرسمى لمركز المديرين المصرى على شبكة اإلنترنت(2008بها عام 

تجاهوات العالميوة الحديثوة فوى هتمامهوا با إ رلة المصر ة لهوذا الم  ور، فوى إ وار ال و  إلدارو أتى      
م  وورات أسوووام المووال، والتووى بوودأت فووى التركيوول علووى معووايير التنميووة المسووتدامة، خالووة فووى  وول توجوو  
 المستثمر ن للورب  بوين المعوايير الماليوة ومعوايير األإلشوطة تيور التقليدكوة للشوركة، كالحفواي علوى مسوتو ات

تجاهوات جتما ية متميولة للشوركة، وإتباعهوا لمعوايير الحوكموة الجيودة. بول إن ا إأداء بيئي جيد، ومسئولية 
جتما يووة للشووركات، أخووذت تركوول علووى أهميووة هووذ  المسووئولية فووى كوإلهووا الحديثووة فووى مفهوووم المسووئولية ا 

وهوو موا  هور جليوام  واجههوا.حدى األدوات التى كمكن للشركات أن تست دمها فى إدارتها للم وا ر التوى تإ
، كوأول سووم إلا وئة، وت هوا ييوام ال ورلوة المصور ة، 2008هذا الم  ر فوى عوام  إلدارفى ييام الهند ب

)البورصةةةةةة المصةةةةةةرية   ن الم  وووووورات موووووا الم سسوووووات العالميوووووةبدراسوووووة وبنووووواء وتطوووووو ر هوووووذ  النو يوووووة مووووو
 .  مقدمة(S&P/EGX ESGمؤشر
مصوووورى لمسووووئولية الشووووركات موووورتب  بصووووورة أساسووووية بإفصوووواحات الم  وووور الن وبنوووواءم علووووى الوووو  فووووإ     

بالمسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة والحوكمووة، وبالتووالى يتطلووش األموور  تعلقووةالشووركات عوون بعووا الجواإلووش الم
 وجودة التقار ر المالية.الشركات مستوى مسئولية  إختبار الع  ة بينفى البحث 
 طبيعة المشكلة: 1/2

األول موون إلوعوو  فووي المنطقووة  2010فووى عووام والصووادر  الشووركاتلمسووئولية لمصوورى الم  وور اكعت وور      
إلووووى ييوووواس أداء أفاوووول الشووووركات وفقووووام لمعووووايير ال يئووووة، والمسووووئولية ا جتما يووووة  يهوووودف والووووذى العربيووووة

 ووركة هووى  100 ووركة لعلووى األ ثوورج موون إجمووالى  30والحوكمووة، حيووث أن الم  وور يت ووون موون أفاوول
مصر ة، ما العلم أن الم  ر كأخذ فى ا عتبار معوايير السويولة ورأس الموال السوو ى األإلش  فى السوم ال

لهووووذ  الشووووركات، ول وووون بعوووود الحصووووول على"مجموووووك النقووووا  النهووووائى" ل وووول  ووووركة علووووى معووووايير ال يئووووة، 
 .(3  صS&P/EGX ESG منهجية مؤشر  قواعد و )البورصة المصرية والمسئولية ا جتما ية والحوكمة

الم  وور حجووم المعلومووات التووي تتيحهووا الشووركات بشووكل  وووعي عوون ممارسوواتها  يمووا ك وو  الحوكمووة  و قووي      
جتما يوووووة، وكوووووذل  حجوووووم السووووووم والسووووويولة. و وووووتم تقيووووويم الشوووووركات المقيووووودة فوووووي وال يئوووووة والعووووواملين والمسوووووئولية ا 

   في الم  ر. ركة لتحخى بالترتيش الذل تستحق 30ختيار أفالإحتى يتسنى  بشكل سنول  EGX 100 م  ر
تشومل المرحلوة األولوى تقيويم الشوركات علوى أسواس موا تقووم حيوث  وفقوام للم  ور وهناً مورحلتين لتقيويم أداء الشوركة

ل تروإلوي للشوركة أو موا ترسول  با فصاح عنو  مون معلوموات إلوى الجمهوور مون خو ل التقوار ر السونو ة، والمو وا ا 
معلوموات ، و هيكول المل يوة وحقووم المسواهمين الرئيسوية التاليوة  من معلومات إلى ال ورلة المصر ة في المجالت

حماكووة و  الشووركات،أخ ييووات األعمووال ومسووئولية ، و معلومووات عوون مجلوو  ا دارة وا دارة العليووا، و ماليووة وتشووةيلية
يم تتاوووومن المرحلووووة الثاإليووووة تقيووووو  .العموووو ء والمنووووت ، و المجتمووووا، و حقوووووم العوووواملينو ، الجاإلووووش ا جتموووواعيو ، ال يئووووة

الممارسووووات الفعليووووة للشووووركة عوووون  ر ووووق التحقووووق موووون األخبووووار المتاحووووة بوسووووائل ا عوووو م الم تلفووووة الموثوووووم بهووووا 
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تصووال بالجهووات الحكوميووة جتما يووة للشووركات. وأكاووام موون خوو ل ا والمجوو ت المت صصووة وتقووار ر المسووئولية ا 
الموقةةةع الرسةةةمى لمركةةةز ) بهوووا الشوووركةإاا كوووان هنووواً أل م الفوووات تقووووم موووا الحكوميوووة لمعرفوووة ر والمنخموووات تيووو

 .  مرجع سبق ذكره(المديرين المصرى على شبكة اإلنترنت
والتووي كصوودرها مركوول أخ ييووات  "للم سسووات اليوووم جتما يووةولية ا ئالمسووبعنوووان " إلشوورةكمووا أ ووارت      

رت الحاجووة إلووى الماليووة العالميووة األخيوورة أ هوو ةرفووة تجووارة ولووناعة دبووي، إلووى أن األزمووةل لتووابال ااألعمووا
الشوووركات المل ووود مووون المعلوموووات الشووواملة مثووول المعلوموووات حوووول األداء  تاووومين التقوووار ر الصوووادرة عووون

 .(2012  يناير)غرفة دبى ةوال يئي للشركة والتنمية المستدام جتماعيا 
ى  عوووداد وتما ووويام موووا األ ووور المعتمووودة  عوووداد تقوووار ر ا سوووتدامة دوليوووام، و بقوووام للنمووووا  ا ستر ووواد     

 United Nationsالمسووووتدامة لل ورلووووات تقووووار ر ا سووووتدامة الووووذى ألوووودرت  مبووووادرة األمووووم المتحوووودة

Sustainable Stock Exchange Initiative (UN-SSE) تووم إعووداد الوودليل ا ستر ووادى ل فصوواح ،
ة تتما ووى مووا للشووركات المقيوودة عوون أداء ا سووتدامة ليقوودم إر ووادات لتلوو  الشووركات  عووداد تقووار ر إسووتدام

 Global Reportingد التقوووار رعووودا  العالميوووة مبوووادرةالالمسوووتدامة عالميوووام كمعوووايير ومتطلبوووات التنميوووة 

Initiative (GRI)  والميثووام العووالمى لاموم المتحوودة ،United Nations Global Compact (UNGC). 
ا لوووودار األول للوووودليل  و ووووأتى .(4   ص2016مشةةةةرون النسةةةةخة األوليةةةةة  أ تةةةةو ر )البورصةةةةة المصةةةةرية 

ا ستر ادى  فصاح الشركات المقيدة عن أداء ا ستدامة فى إ ار إلتولام ال ورلوة المصور ة وفقوام لمبوادرة 
با إلتهواء مون إلودار الودليل ا ستر وادى للشوركات المقيودة   ول إلهاكوة  المسوتدامة لل ورلاتاألمم المتحدة 

  .(2  ص2016تو ر  ملخص تنفيذى  أ )البورصة المصرية2016عام 
ستر ووووادى  فصوووواح النسوووو ة النهائيوووة للوووودليل ا ألوووودرت ال ورلوووة المصوووور ة  2016وفوووى دكسووووم ر      

جتما يوووة ال يئوووة والمسوووئولية ا  سوووتدامة وخالوووة موووا يتعلوووق بجهوووود حماكوووةالمقيووودة عووون أداء ا  الشوووركات
سووهم الوودليل فووى و    .(1  ص2016  ديسةةمبر2)البورصةةة المصةةرية  نشةةرة أداد اإلسةةتدامة  العةةدد والحوكمووة

إر واد الشووركات المقيودة إلووى تقوودكم تقوار ر إسووتدامة دور ووة تواوو فيهووا أداءهووا وممارسواتها المتعلقووة بحماكووة 
عووود مووون أهوووم العنالووور المووو ثرة علوووى ال يئوووة والمسوووئولية ا جتما يوووة والحوكموووة، إا أن تقوووار ر ا سوووتدامة ت  

رون مون الم سسوات واألفوراد، كموا تعتمود ال ورلوة المصور ة فوى القرارات ا ستثمار ة التى يت وذها المسوتثم
صودرها مراجعتها الدور ة لم  ور مسوئولية الشوركات علوى ا فصواحات الوواردة بتلو  التقوار ر الدور وة التوى ت  

 .(3  ص2016)البورصة المصرية  النسخة النهائية  ديسمبرت المقيدة االشرك

صووواح الشوووركات عووون أداء ا سوووتدامة والووو  وفقوووام للووودليل و تاوووو مموووا سووو ق مووودى إهتموووام مصووور بإف     
تقووار ر إسووتدامة تتما ووى مووا ا ستر ووادى  فصوواح الشووركات المقيوودة عوون أداء ا سووتدامة موون خوو ل إعووداد 

معايير ومتطلبات التنمية المستدامة عالميام وما يتطلب  ال  مون إعوداد تقوار ر دور وة تواوو أداء الشوركات 
الم  ور المصورى لمسوئولية الشوركات الصوادر فوى ، و عت ور يوة وا جتما يوة والحوكموةالمسوئولية ال يئبشأن 
مرتب  بصوورة أساسوية بإفصواحات الشوركات عون بعوا الجواإلوش المرتبطوة بالمسوئولية ال يئيوة  2010عام 

وا جتما يوووة والحوكموووة، وبالتوووالى يتطلوووش األمووور البحوووث فوووى موووا إاا كوووان أداء الشوووركات وإفصووواحها عووون 
المتعلقووة بكوول موون المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة والحوكمووة لوو  أثوور علووى جووودة التقووار ر الماليووة  الجواإلووش

أثووور مسوووتوى مسوووئولية  إختبوووارومووون هنوووا فوووإن البحوووث فوووى كيفيوووة للشوووركات سوووواء بالل وووادة أو با إل فووواض. 
ة البحووث فووى إإلمووا كمثوول جوووهر هووذا البحووث، وبالتووالى تووتل   مشووكل الشووركات علووى جووودة التقووار ر الماليووة

التسووواال الرئيسوووى التوووالى  هووول توجووود ع  وووة اات دللوووة معنو وووة بوووين مسوووتوى مسوووئولية الشوووركات وجوووودة 
 التقار ر المالية ؟.
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 ويمكن تقسيم هذا التساؤل الرئيسى إلى عدة تساؤالت فرعية تتمثل فى:
 لية ؟.وجودة التقار ر الما الشركاتحوكمة هل توجد ع  ة اات دللة معنو ة بين مستوى  -

 وجودة التقار ر المالية ؟.للشركات ال يئية وا جتما ية  المسئوليةهل توجد ع  ة اات دللة معنو ة بين مستوى  -

 هل ز ادة مستوى حوكمة الشركات ل  تأثير هام على جودة التقار ر المالية ؟.  -

 دة التقار ر المالية ؟. هل ز ادة مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات ل  تأثير هام على جو  -

 أهمية البحث: 1/3
 أثر مسوتوى مسوئولية الشوركات علوى جوودة التقوار ر الماليوة إختبار أإل  يتناولتتمثل أهمية البحث فى      

 أهمية علمية وأهمية عملية فى إلف  الو ف مما كجعل للبحث 
 الوذى يتناولو  البحوث حيوث أنتتمثل أهمية البحث من الناحية العلميوة فوى المواووك  األهمية العلمية: -

 مواوووك هووام وحووديث إلسوو يام ك عوود  أثوور مسووتوى مسووئولية الشووركات علووى جووودة التقووار ر الماليووة إختبووار
وموا يتطلبو  الو   خالة ما إلدار الدليل ا ستر ادى  فصاح الشركات المقيودة عون أداء ا سوتدامة

 ة وا جتما ية والحوكمة.المسئولية ال يئيمن إعداد تقار ر تواو أداء الشركات بشأن 

تتمثوول األهميووة العمليووة لهووذا البحووث فووى مسوواعدة الشووركات فووى التعوورف علووى أهميووة  األهميةةة العمليةةة: -
بالمسووووووئولية ال يئيووووووة ا فصوووووواح عوووووون أداء ا سووووووتدامة ومسووووووئولية الشووووووركات تجووووووا  الجواإلووووووش المتعلقووووووة 

ية وبالتوالى تود يم مو فهوا بشوأن هوذ  وما لذل  من أثر على جودة التقار ر المالوا جتما ية والحوكمة 
 الجواإلش عند إعداد ترتيش الشركات فى الم  ر المصرى لمسئولية الشركات. 

 هدف البحث: 1/4
. إختبار أثر مستوى مسوئولية الشوركات علوى جوودة التقوار ر الماليوة يتمثل الهدف الرئيسى من هذا البحث فى     

  ية، وال  على النحو التالى لى عدة أهداف فر إوهذ الهدف كمكن تقسيم  
 ها.وكيفية يياس التقار ر المالية مفهوم جودةتناول  -1

 تحديد الع  ة بين حوكمة الشركات وجودة التقار ر المالية. -2

 تحديد الع  ة بين المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات وجودة التقار ر المالية. -3

 ختبار فروض الدراسة.  تط يقيةجراء دراسة إ -4

 ض البحث:و فر  1/5
 التالي  الرئيسى ختبار الفرضإإل  سيتم إلتحقيق أهداف البحث ف

 ".الشركات وجودة التقار ر المالية توجد ع  ة اات دللة معنو ة بين مستوى مسئولية"
 وهذا الفرض الرئيسى كمكن تقسيم  إلى الفروض الفر ية التالية 

 الشركات وجودة التقار ر المالية.توجد ع  ة اات دللة معنو ة بين مستوى حوكمة  -1

توجووود ع  وووة اات دللوووة معنو وووة بوووين مسوووتوى المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة للشوووركات وجوووودة  -2
 التقار ر المالية.

 ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية.مستوى حوكمة الشركات ز ادة  أن -3

 إلى ز ادة جودة التقار ر المالية. ز ادة مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات ي دى أن -4

 
 
 منهجية البحث: 1/6
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سووتقرائى موون سووتنبا ى والموونه  ا سووت دام كوول موون الموونه  ا إكعتموود الباحووث فووى هووذ  الدراسووة علووى      
خووووو ل تحليووووول موووووا ورد بال توووووش والووووودور ات سوووووواء العربيوووووة أو األجن يوووووة، وموووووا ورد بوووووالقواإلين والتشووووور عات 

مووا إجووراء دراسووة  المهنووة وأكووة مصووادر أخوورى للمعرفووة والمرتبطووة بمواوووك البحووث.لوودارات المتعلقووة بوا 
 يتمثول مجتموا الدراسوة علوى أنعلى جودة التقوار ر الماليوة الشركات مستوى مسئولية   ختبار أثر تط يقية

فووى جميووا الشووركات التووى دخلووف فووى ترتيووش الم  وور المصوورى لمسووئولية الشووركات منووذ أول ترتيووش لووادر 
وهو أخر ترتيش لادر للم  ر خو ل فتورة إعوداد البحوث والبوالغ  2015إلى عام  2007فى عام  للم  ر
 ركة، علوى أن تتمثول عينوة الدراسوة فوى الشوركات التوى إسوتمرت فوى ترتيوش الم  ور فوى أخور  71عددها 

 وووركة بعووود إسوووتبعاد  17والبوووالغ عوووددها  2015و 2014و  2013ثووو   سووونوات متتاليوووة وتحديووودام أعووووام 
 ل نًو إلخرام  خت ف   يعة إلشا ها عن   يعة إلشا  با ى  ركات العينة.ا
 :حدود البحث 1/7

 والوو  بإسووت دام بإعتبووار  م  وورام علووى جووودة التقووار ر الماليووةجووودة الووربو ييوواس  كقتصوور البحووث علووى     
 إلسبة لافى التدفقات النقدكة التشةيلية / لافى الدخل المحاس ى التشةيلى.

 بحث:تقسيم ال 1/8
  خمسة أ سام وال  على النحو التالىلى إ  تم تقسيم وإختبار فروا  البحث لتحقيق أهداف    
 .ا  ار المنهجى للبحثاألول   القسم
 .الدراسات السابقة  الثاإلى القسم

 وجودة التقار ر المالية. ا  ار النخرى للع  ة بين مكوإلات م  ر مسئولية الشركات  الثالث القسم
 .رابا  الدراسة التط يقيةلاالقسم 

  ال  لة والنتائ  والتوليات والتوجهات البحثية المستق لية. ل ام  االقسم 
 القسم الثانى
 الدراسات السابقة

والتووى كمكوون  والمرتبطووة بالمواوووك يتنوواول الباحووث فووى هووذا القسووم عراووام لعوودد موون الدراسووات السووابقة     
 و التالى تقسيمها إلى مجموعتين، وال  على النح

  ومةةةن هةةةذه المؤشةةةر المصةةةرى لمسةةةئولية الشةةةركاتالمجموعةةةة األولةةةى: دراسةةةات تناولةةةت  2/1
 الدراسات:

هدفف هذ    (462 – 417  ص ص2010 على محمد جمال عقل  حسن يونسدراسة ) -1
يياس مستوى إدراً المستثمر ن للمحتوى المعلوماتي ل ع ن عن م  ر المسئولية إلى  الدراسة
جتما ية وحوكمة الشركات، كون أإل  يتحدد في  كل وإلو ية المعلومات المالية وتير ا و ال يئية 

المالية  المالية التي تساهم في تحسين  درة المستثمر ن على فهم المعلومات التي تتامنها التقار ر
 للشركات المقيدة فى ال ورلة المصر ة.

رتفوا لمكوإلوات الم  ور المصورل مون   ول إلى أن هناً إدراً بمستوى م الدراسةوأ ارت إلتائ       
ت التشووووةيلية ااسووووي يمووووا عوووودا دور الم  وووور فووووى تقيوووويم كفوووواءة الس ،المسووووتثمر ن فووووى األورام الماليووووة

 0.05ستثمار ة والتمو لية للشركة، وأإل  ل توجد فروم اات دللة إحصائية عند مسوتوى معنو وة وا 
جتما يوة ا و عو ن عون م  ور المسوئولية ال يئيوة بين المستثمر ن فى األورام الماليوة بشوأن أهميوة ا 

 .وحوكمة الشركات
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تحليل  إلى هدفف هذ  الدراسة (:179 – 131  ص ص2010 عبد هللا محمد إسماعيلدراسة ) -2
 المركلل  الجهاز وتحديد دور لشركات،اولية ئالمصرل لمس لم  رل ألساليش القياس وا فصاح

 .جتما ية لشركات  طاك األعمال العامولية ا ئلمسوالتقر رعن م  ر ا للمحاسبات في التحقق

جتما ية ولية ا ئبادئ المسم أن إلتهف تل  الدراسة إلى مجموعة من النتائ  من أهمهاإولقد      
القرارات والسياسات في مجتما األعمال من  تط ق داخل الشركة، ثم تتج  إلى خارجها لصنا

كما أ ارت إلتائ   .حترام اآلخر ن وحماكة ال يئةإالقائمة و  القاإلوإلية لتلام ال امل للمتطلباتحيث ا 
 جتماعي لدى الشركات كحتا  لتفعيل دورتحديد وسائل يياس وتقييم األداء ا  أنالدراسة إلى 

 .جتماعيالمعلومات المحاس ية في يياس وتقييم مستوى األداء ا 
ذ  الدراسة إلى تحليل هدفف ه (:482 – 408  ص ص2013دراسة )إيمان محمد سعد الدين   -3

الع  ة بين خصائ  الشركات ومدى ا فصاح عن المسئولية ا جتما ية، كأحد ا تجاهات 
 ركة مدرجة بالم  رالمصرى  14 مية من الحديثة ل فصاح المحاس ى. و د تم إختيارعينة ح  

 56، لتمثل فى مجموعها 2011حتى عام  2008لمسئولية الشركات خ ل الفترة من عام 
مشاهدة وتم إست دام التقار ر السنو ة والتقار ر ا جتما ية المنفردة وموا ا الشركات كمصادر 

 ل فصاح ا جتماعى.

الدراسة إلى عدة إلتائ  منها إإل فاض مستوى ا فصاح ا جتماعى لشركات العينة، وتوللف      
الشركة والربحية والرافعة  ذل  أ هرت إلتائ  الدراسة وجود ع  ة معنو ة  ردكة بين كل من حجم 

المالية وبين إجمالى مستوى ا فصاح، ولم يث ف وجود ع  ة لبا ى المتةيرات التفسير ة، وهى 
 الجنسية والعمر.

كما توللف الدراسة إلى أن إلوك النشا  ي ثر معنو ام على إلوك ا فصاح ا جتماعى وفقام      
عنصرام ل فصاح. كما أ دت الدراسة 12ى تشمل للمحاور األربعة الواردة بالم  ر المصرى والت

وعدم  2010وجود إتجا  إلحو تطور ا فصاح عن محور حماكة ال يئة بعد إلدار الم  ر عام 
حدو  تةير فى ا فصاح عن با ى المحاور والتى تشمل حقوم العاملين، تنمية المجتما ورااء 

 العم ء.
إلى إختبار الع  ة بين م  ر هذ  الدراسة هدفف  (:2013دراسة )محمد السيد أحمد رمضان   -4

مسئولية الشركات والتةير فى أسعار األسهم. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تناول منهجية م  ر 
 .ة، والمسئولية ا جتما يةاألداء ال يئى، والحوكم والمتمثلة فى مسئولية الشركات وعنالر  الث ثة

 ووركة داخوول م  وور المسووئولية وعينووة مقابلووة لهووا  19وتووم إجووراء دراسووة علووى عينووة مكوإلووة موون      
 وركة خووار  م  وور المسوئولية موون إلفوو  القطواك موون الشووركات المقيودة فووى ال ورلووة  19مكوإلوة موون 
 المصر ة.

وجووود ع  ووة معنو ووة بووين عاووو ة م  وور مسووئولية الشووركات إلووى  الدراسووةإلتووائ  أهووم وأ ووارت      
التوز عات الوى األربواح وإلووك القطواك معنو وة وتو ثر علوى والتةير فى أسعار األسهم، كذل  أن إلسبة 

التةيوور فووى سووعر السووهم، كووذل  أن إلسووبة التووداول الحوور وحجووم الشووركة تيوور معنو ووة ول توو ثر علووى 
 .التةير فى سعر السهم
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ف هذ  الدراسة إلى تطو ر هدف  (65 – 1  ص ص2015دراسة )تامر يوسف عبد العزيز   -5
المقيدة بال ورلة المصر ة ما التركيل على الشركات سئولية مستوى مقياس الم  ر المصرى ل

 الجاإلش ال ا  بالحوكمة.

إلى الحاجة إلى تطو ر الم  ر  يما ك   الحوكمة وال  بشأن كل من دراسة وتوللف ال     
وال   يما ك   تم تحديد مجالت التطو ر المقترحة للم  ر ، و مكوإلات ومنهجية الم  ر

، المعلومات المالية والتشةيلية، و وحقوم المساهمين هيكل المل يةل من  الحوكمة وال  بشأن ك
تم . وبا اافة إلى ال  الشركاتأخ ييات األعمال ومسئولية ، و دارة ا هيكل وعمليات مجل و 

ا فصاح عن معلومات واا مجموعة من العنالر امن مكوإلات الم  ر المقترح تمثلف فى  
 فصاح عن معلومات بشأن الر ابة الداخلية والمراجعة الداخلية، بشأن دور الجمعية العامة، وا

وا فصاح عن معلومات بشأن المراجعة ال ارجية، وا فصاح عن معلومات بشأن لجنة المراجعة، 
 ا لتلام بمتطلبات ا فصاح.و 
ف هذ  الدراسة إلى هدف  (149 – 109  ص ص2015  حسين عبد العال سالم غريبدراسة ) -6

عدين والمراجعين عن مسئولية الشركات فى اوء الم  ر المصرى وأثر ولية كل من الم  تحديد مسئ
ال  على األداء المالى لتل  الشركات المدرجة فى ال ورلة المصر ة والذى ت من أهميت  فى أإلها 
تعد واحدة من أهم مجالت البحث المحاس ى المعالر، وال  من خ ل إجراء دراسة منهجية عن 

 .رسات وع  تها باألداء المالى للشركات فى ال يئة المصر ةتل  المما

عدد من النتائ  منها أن أهمية الم  ر المصرى لمسئولية الشركات إلى دراسة وتوللف ال     
تتاو فى أإل  كمكن إست دام  فى يياس حجم المعلومات التى تتيحها الشركات من خ ل 

لحوكمة وال يئة والمسئولية ا جتما ية، كما أإل   يما ك   ا ا فصاح ا ختيارى عن ممارستها
أو بيئى إلات  عن  رار فردى  د يتةير بتةير  كعت ر امان أل ككون ييام الشركة بدور إجتماعى

 . الفرد أو الخروف، كما أإل  كساهم فى ز ادة روح المنافسة بين الشركات
هذ  الدراسة إلى ف هدف  (396 – 353  ص ص6201  حنان محمد إسماعيل يوسفدراسة ) -7

التحقق مما إاا كان أداء الشركات ألإلشطة المسئولية ا جتما ية، وتوجي  جلء من إستثماراتها إلى 
ا ستثمارات اات العائد ا جتماعى،  د كأتى على حساب مساهمى الشركة، وال  فى بيئة 

 ة بين مستوى األعمال المصر ة، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تط يقية  ختبار الع 
ا فصاح عن المسئولية ا جتما ية للشركات وأدائها المالى، مقاسام بمقياسين بديلين لاداء المالى 
وهما معدل العائد على األلول ومعدل التةير فى السعر السو ى للسهم، وال  بإست دام عينة 

لم  ر المصرى مشاهدةج من الشركات المدرجة فى ا 51 ركة لث   سنوات لأى 17مكوإلة من 
 .2010 إلى عام 2008 عام لمسئولية الشركات خ ل الفترة من

وجود تأثير إكجابى معنوى لمستوى ا فصاح عن المسئولية ا جتما ية إلى دراسة وتوللف ال     
للشركات على معدل العائد على األلول، بينما ل يوجد تأثير معنوى ل  على معدل التةير فى 

 فصاح تم من التأثير ا كجابى لمستوى ام، األمر الذى كشير إلى أإل  على الر السعر السو ى للسه
عن المسئولية ا جتما ية على األداء المالى للشركة وفقام لل ياإلات المحاس ية، إل أن المشاركين 
فى السوم ل كمنحون ع وة إاا ية ألسهم الشركات التى تقوم بأداء أإلشطة المسئولية ا جتما ية 
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فصاح عنها، كما أ ارت النتائ  إلى وجود ع  ة إكجابية معنو ة لمعدل النمو، وسل ية معنو ة وا 
 . لمعدل المديوإلية على األداء المالى

 دراسات المجموعة األولى: التعليق على
 بدراسة عملية فى القيامها أإل  على الرتم من إتفا يتاو من خ ل إستعراض الدراسات السابقة      

 دراسة ، فقد أجر فإل أإلها إختلفف فى مجتما تط يق الدراسة العملية الدراسة النخر ةفة إلى با اا
و قصد بالمستثمر ن وفقام فى األورام المالية المستثمر ن على  على محمد( جمال عقل  حسن يونس)

وتم توز ا عدد ، ه لء الذين يتعاملون في أسهم الشركات المقيدة بال ورلة المصر ة بيعام و راءم  للدراسة
البحث وعينت   ا، و رجا إختيار مجتمإست يان على عينة من  ركات السمسرة في األورام المالية 100

، األ ثر إست دامام للم  رالمصرى للمسئولية ا جتما ية وال يئية وحوكمة الشركاتإلى كوإلها الفئات 
 ر في سلوكهم ا ستثمارل في بيا و راء وبالتالى ي ثر مستوى إدرا ها للمحتوى المعلوماتي لهذا الم  

بتحليل إلتائ  ترتيش الشركات  بقام للم  ر  جعبد هللا محمد إسماعيللدراسة  كما تمفاألسهم، 
 ركة  100م  ر لعدد العمليات القياس وا فصاح عن على المصرى لمسئولية الشركات ما إ تصارها 

 10ختيار عينة تمثل أعلى إوتم  2010ام مقيدة بال ورلة المصر ة والتى خاعف للتقييم فى ع
 14على عينة ح  مية من  )إيمان محمد سعد الدين(دراسة وتمف  ،2010 ركات فى الترتيش لعام 

، 2011حتى عام  2008المصرى لمسئولية الشركات خ ل الفترة من عام   ركة مدرجة بالم  ر
ة والتقار ر ا جتما ية المنفردة وموا ا مشاهدة وتم إست دام التقار ر السنو  56لتمثل فى مجموعها 

على عينة  دراسة )محمد السيد أحمد رمضان(، بينما   بقف الشركات كمصادر ل فصاح ا جتماعى
 ركة خار  م  ر  19 ركة داخل م  ر المسئولية وعينة مقابلة لها مكوإلة من  19مكوإلة من 

دراسة )تامر يوسف لة المصر ة، وتم تط يق المسئولية من إلف  القطاك من الشركات المقيدة فى ال ور 
وهى  ركة  – أورإل  حاليام  –ل لموبينيلج الشركة المصر ة ل دمات التليفون المحمو على  عبد العزيز(

دراسة )حسين عبد العال سالم ، وتم تط يق 2014تندر  امن  طاك ا تصالت وال  خ ل عام 
م  ر مسئولية الشركات ومقارإلتها بعينة أخرى  على عينة من الشركات المصر ة المدرجة فىغريب( 

كما  ،2010حتى عام  2008فترة من عام الفى إلف  القطاك من  ركات من خار  الم  ر وال  عن 
 ركة لث   سنوات  17عينة مكوإلة من  على دراسة )حنان محمد إسماعيل يوسف(تم تط يق 

 عام ئولية الشركات خ ل الفترة منمشاهدةج من الشركات المدرجة فى الم  ر المصرى لمس51لأى
 .2010 إلى عام 2008
أإل  على الرتم من تناولها للم  ر المصرى لمسئولية  الدراسات السابقة منكذل  يتاو كما      

 .الشركات إل أإلها لم تطرم للع  ة بين مكوإلات  وبين جودة التقار ر المالية
قارير المالية مع مكونات أو أحد مكونات دراسات تناولت جودة التالمجموعة الثانية:  2/2

  مسئولية الشركات والمتمثلة فى الحوكمة والمسئولية البيئية والمسئولية اإلجتماعية
 ومن هذه الدراسات:

دراسة هدفف هذ  الدراسة إلى  (:40 – 1  ص ص2007دراسة )أحمد رجب عبد الملك   -1
ئها على إلصو  ومواد هى من لميم وتحليل أهم التشر عات المصر ة للتعرف على مدى إحتوا

 واعد الحوكمة للتعرف على الممارسات ا كجابية فى تل  القواإلين وكذل  الممارسات السل ية والتى 
كمكن تد يمها بإجراء تعدي ت فى  اإلون سوم المال و اإلون الشركات وكذل   واعد القيد والشطش 
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ل الهيئات المصر ة الم تلفة والتى لها أ  ر وكذل  التعرف على القرارات الحديثة والصادرة من   
األثر فى تحقيق جودة التقار ر، ودراسة وتحليل أهمية إاافة م دأ حقوم العاملين إلى مبادئ 
حوكمة الشركات، والتعرف على ماهية القواعد التنفيذكة لحوكمة الشركات الصادرة من الهيئة 

 جودة تقار ر األعمال السنو ة للشركات. العامة لسوم المال وكذل  مدى أهميتها فى تحقيق 

الدراسة إلى أإل  تتحقق تال ية مبادئ حوكمة الشركات فى مصر امن مجموعة وتوللف      
من األإلخمة والقواإلين ال الة بالتشر ا المصرى. كما أ ارت الدراسة كذل  إلى أإل  كلما زاد عدد 

توى إستق ل المجل  فى إت اا القرارات أعااء مجل  ا دارة من تير التنفيذيين كلما إرتفا مس
 وكلما زادت فعاليت  الر ابية. 

وجود ع  ة  ردكة بين كل من اب  إلى كما توللف الدراسة بناءم على إلتائجها بال امل      
 معايير المحاسبة المصر ة وا للام بقواعد الحوكمة وبين جودة تقار ر األعمال.

هدفف هذ  الدراسة إلى دراسة أثر  (:100 – 53ص ص  2009دراسة )رضا إبراهيم صالح   -2
ا فصاح المحاس ى عن األداء ال يئى على تر يد القرارات وتحسين جودة التقار ر المالية للشركات 

 .الصنا ية المصر ة

الدراسة إلى أإل  كعد ا فصاح المحاس ى عن األداء ال يئى هو األداة التى من خ لها وتوللف      
ة المحاس ية إع م كل األ راف المهتمة عن أإلشطتها الم تلفة اات األثار ال يئية تستطيا الوحد

 وإإلعكاس ال  على ال ياإلات المالية من خ ل القوائم والتقار ر المالية.
كما توللف الدراسة كذل  إلى أإل  توجد ع  ة إرتبا   ردكة اات دللة إحصائية بين      

يئى فى التقار ر المالية للشركات الصنا ية المصر ة وبين كل ا فصاح المحاس ى عن األداء ال 
من تر يد  رارات ا ستثمار والتمو ل وتعخيم القدرة التنافسية للشركة ااتها، كما أإل  توجد ع  ة 
إرتبا   ردكة اات دللة إحصائية بين غياب ا فصاح المحاس ى عن األداء ال يئى فى التقار ر 

 ية المصر ة وبين غياب كل من ا دراً ال يئى لدى األ راف المهتمة المالية للشركات الصنا
 ومحاولت الشركات تجنش األارار وال سائر الناجمة عن هذا ا فصاح.

 ،الو وف على الجواإلش الف ر ةإلى هدفف هذ  الدراسة  (:2009  ماجد إسماعيل أبو حمامدراسة ) -3
 ا فصاح دور على الو وف، و لحوكمة الشركات ميةالتقي والجواإلش التنخيمية األبعاد على والتعرف

 الحوكمة بقواعد وتأثرها جودة المعلومات المحاس ية الو وف على، و الحوكمة بقواعد وتأثر  والشفا ية
 المحاس ي وجودة من ا فصاح وكل  واعد الحوكمة الع  ة المتداخلة بين مدل على والتعرف

 .المحاس ية التقار ر
 مط ق لقواعد الحوكمة وفعال حكمم   أساس وجود من الرتم على لدراسة إلى أإل وتوللف هذ  ا     

 من المل د إلى بحاجة األمر لزال فإن المالية، لاورام فلسطين سوم  المسجلة فى الشركات لدل

 .أعمق بشكل مفاهيمها ورسم  واعد الحوكمة بتط يق المتعلقة المستجدات ل اف  التطو ر والمتابعة
 للمساهمين العادلة المعاملة مقومات توفر بشأن بعا التط يقات الدراسة إلى وجود ما أ ارت 

ينعك  على  مما المالي، السوم  فى المساهم وثق  رغب  تدعم التي الدرجة ال ا ية تر ي إلى ل ول نها
 ام الشركات أمر  لحوكمة دليل وجود ذل  أ ارت إلتائ  الدراسة إلى أإل  كعت ر. ك رارات  ا ستثمار ة

 .المالي السوم  المدرجة فى الشركات ل اف  األداء لاب  ارور ام 
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هدفف هذ  الدراسة إلى إبراز أهمية  (:168 – 128  ص ص 2010دراسة )منال حامد فرج   -4
وماهية حوكمة الشركات، ودراسة الع  ة بين دور ا فصاح فى تفعيل عملية الحوكمة وتحسين 

 .جودة التقار ر المالية

الدراسة إلى أن تط يق  واعد ا فصاح ي دى إلى ز ادة فعالية الحوكمة وتحسين أداء  وتوللف     
الشركات وز ادة  درتها التنافسية. كما أواحف الدراسة أإل  توجد مشا ل بالتقار ر المالية إلتيجة 

 لعدم ا لتلام بتط يق مبادئ ومعايير ا فصاح.
ي دى إلى تحسين جودة التقار ر المالية وز ادة ثقة كما توللف الدراسة إلى أن تفعيل الحوكمة      

الجمهور بها. كما أواحف الدراسة الميداإلية أن ثقة المجتما المالى فى التقار ر المالية تتو ف 
 على تط يق مبادئ الحوكمة وال الة بتط يق ا فصاح.

هدفف هذ  الدراسة إلى دراسة  :Hong and Anderson,2011, pp.461)-(471 دراسة -5
 المسئولية ا جتما ية وإست دمف م  ر الع  ة بين المسئولية ا جتما ية للشركات وإدارة األرباح.

 المنت ، وع  اتو  الشركات، والتنوك، حوكمةو عن المجتما،  يتامن معلومات والذل للشركات

شركات وإدارة لل ا جتما ية المسئولية بين الع  ة  ختبار وحقوم ا إلسان. وال  المو فين، وال يئة،
 إلى عام 1995من عام  األمر كية فى الفترة الشركات من عينة على بالتط يق األرباح وال 

 وعدد من القوةجإلقا  كجابيات ل تل ي  عدد من ا يتم. وبالنسبة ل ل  ركة في العينة 2005
م  ر  تحديدوبناءم على ال  يتم . المحددة سابقام  القااكا السباالمتعلقة ب جالم اوفل السل يات

الم اوف من إلقا  السل يات أو مجموك  جتما ية للشركات ل ل  ركة من خ ل  رح ولية ائالمس
كشير إلى أن جتما ية للشركات النات  ولية ا ئم  ر المس إاا كانو  القوةأو كجابيات  ا إلقا  مجموك

 جتما يام إولة سئشركة ملا كجابيات أو إلقا  القوة أ  ر من السل يات أو الم اوف فيتم إعتبار هذ  ا
كشير إلى جتما ية للشركات  لية ائو إاا كان م  ر المس بينماسبعة، المجالت القااكا  ي جمياف

عتبارها أ ل إالشركة بأن ا كجابيات أو إلقا  القوة أ ل من السل يات أو الم اوف فيتم تصنيف هذ  
 .جتما يام إة يولئمس

 عاليوة تمتل  إسوتحقا ات بالمسئولية ا جتما ية ييامام  أل ثرا الشركات أن إلى الدراسة وتوللف    

 المالية. جودة التقار رعلى تأثير ل  ، وك هما األرباح إدارة إلشا  كقل وبالتالي الجودة
هدفف هذ  الدراسة إلى  (:578 – 520  ص ص 2011دراسة )عزة حلمى محمود شلبى   -6

القوائم المالية المنشورة فى بيئة األعمال  دراسة وتحليل دور وأثر حوكمة الشركات على جودة
 المصر ة.

أن تط يق حوكمة الشوركات هوو تأ يود وز وادة موثوييوة ومصودايية القووائم  إلى الدراسة وتوللف     
الماليوووة. وإحكوووام الر ابوووة عليهوووا، ل رتقووواء بمفهووووم جوووودة هوووذ  المعلوموووات مووون الجوووودة اات المعيوووار 

لمعووووايير المتعووووددة ممووووا كعنووووى تحقيووووق المفهوووووم الشووووامل لجووووودة الواحوووود إلووووى تحقيووووق الجووووودة اات ا
 المعلومات المحاس ية.

أن جواإلش الحوكمة مجتمعة تمثل فى وا ا األمر مجموعة من  كما توللف الدراسة إلى     
الاواب  الر ابية لتحقيق جودة المعلومات الواردة بالتقار ر المالية وتيرها والتى ي دى تحقيقها إلى 

قة المستثمر ن والمقراين الحاليين والمرتق ين وم تلف المست دمين للقوائم والتقار ر إعادة ث
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المحاس ية وفى الممارسة المحاس ية ككل، بالتالى هناً ع  ة إكجابية بين تط يق جواإلش حوكمة 
 الشركات مجتمعة وتحقيق جودة التقار ر المالية.

هدفف هذ  الدراسة  (:58 – 45  ص ص1120    نغم أحمد فؤاد مكيةدراسة )محمود إبراهيم -7
ز ادة وعى المتعاملين فى السوم بأهمية مفهوم حوكمة الشركات فى ال يئة ا  تصادكة السور ة، إلى 

وتسلي  الاوء على أهمية تط يق حوكمة الشركات وخالة فى بيئة األعمال السور ة بهدف ز ادة 
لتقار ر المالية وبالتالى تنشي  سوم األورام ثقة المستثمر ن الحاليين والمرتق ين فى معلومات ا

 المالية وتنميتها.

الدراسة إلى أإل  تتأثر جودة التقار ر المالية بوجود حوكمة الشركات، كما أن التط يق وتوللف      
السليم لمفهوم حوكمة الشركات بما يتامن  من آليات ي دى إلى تحقيق العديد من المنافا على 

 المال. مستوى الشركات وسوم 
كما توللف الدراسة كذل  إلى أن هناً وعى من   ل المتعاملين فى سوم دمشق لاورام      

 المالية بأهمية تط يق مفهوم حوكمة الشركات.
هدفف هذ  الدراسة إلى إختبار أثر  (:206 – 150  ص ص2015دراسة )أحمد جمعه أحمد   -8

 .قياس لجودة التقار ر الماليةالمسئولية ا جتما ية للشركات على جودة األرباح كم

المسووت دمة كمقيوواس  جووودة األربوواح م  ووراتبووين الدراسووة إلووى وجووود فووروم جوهر ووة وتولوولف      
متوسوو  ا إلحووراف المعيووارى ل وووا ى إلموووا  إإلحوودار ا سووتحقام  لجووودة التقووار ر الماليووة والمتمثلووة فووى

اف المعيوارى لور م لوافى الوربو   ول الجارى ومتوس  الر م المطلق ل ستحقام تير العوادى وا إلحور 
خورى المدرجوة الشوركات األ   ور المصورى لمسوئولية الشوركات وفوىال نود ا ستثنائية فى  وركات الم

 فى ال ورلة المصر ة. 
وجووووود توووأثير سووول ى جوووووهرى ل فصووواح عوووون المعلوموووات المتعلقووووة كموووا تولووولف الدراسووووة إلوووى      

المسووت دمة كمقيوواس لجووودة التقووار ر  جووودة األربوواح اتعلووى م  وور بالمسووئولية ا جتما يووة للشووركات 
الماليووة، وكووذل  إلووى وجووود تووأثير سوول ى جوووهرى لنسووبة ا فصوواح عوون كوول موون المعلومووات المتعلقووة 
بووالمو فين وحماكوووة ال يئوووة وإسووت دام المووووارد الط يعيوووة وهيكووول المل يووة وحقووووم المسووواهمين ومجلووو  

المعيوووووارى ل ووووووا ى إلمووووووا  إإلحووووودار ا سوووووتحقام الجوووووارى  علوووووى ا إلحووووورافا دارة وا دارة التنفيذكوووووة 
 .المست دم كمقياس لجودة األرباح

من  ختبار كلإإلى دراسة وتحليل و  ف هذ  الدراسةهدف (:2015  حمد الصيرفىأأسماد دراسة ) -9
، كل على محاس يها الماليين أخ ييام  لتلامإجتما ية، ومستوى ثر مدى وفاء الشركة بمسئوليتها ا آ

المتةير ن على جودة هذ   ختبار أثر التفاعل بين هذينإعلى جودة تقار رها المالية، ودراسة و حدة 
بالتط يق  ختبار أثر بعا المتةيرات الر ابية على هذ  الع  ات، وال إدراسة و  يرام التقار ر. وأخ

 المقيدة بال ورلة، خالة الشركات المدرجة في الم  ر المصرل  المصر ة على بعا الشركات
 . الشركات لمسئولية

ميثوام األخو م فوي الشوركات تتمثول فوي  أن أهميوة الدراسوة إلوى عودة إلتوائ  مون أهمهوا خلصفو      
يووويم الصووودم  مووون خووو ل تحسوووين سووولوكيات الموووو فين وتووود يموالووو   عووود داخلووويعووودين أساسووويين ب  ب  

ورة الشووركة موون خوو ل بنوواء سوومعة جيوودة وتحسووين لوووالوو   عوود خووارجيوالمسووئولية داخوول الشووركة، وب  
إلوووى وجوووود توووأثير إكجوووابي للتفاعووول بوووين مووودى وفووواء كموووا تولووولف الدراسوووة  المصوووالو. أموووام ألوووحاب
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لتووولام األخ  وووي للمحاسوووش الموووالي علوووى جوووودة التقوووار ر جتما يوووة ومسوووتوى ا ا  الشوووركة بمسوووئوليتها
 .المالية للشركة

 ين موودى وفوواء الشووركة بمسووئوليتهاو يمووا يتعلووق بووالمتةيرات الموو ثرة علووى الع  ووة بووين التفاعوول بوو     
 ر الماليووة للشووركة لتوولام األخ  ووي للمحاسووش المووالي موون جهووة، وجووودة التقووار ا  جتما يووة ومسووتوى ا 

أإلوو  ل يوجوود تووأثير ألى موون المتةيوورات الر ابيووة لالحجووم،  لووىإتولوولف الدراسووة  فقوودموون جهووة اخوورى، 
 .اللولج على هذ  الع  ة علىا درا  في الم  ر، معدل الرفا المالي، معدل العائد 

 101  ص ص 2016  محمد المعتز المجتبى إبراهيم  رانيه نور الدين عثمان محمددراسة ) -10
إلى بيان مفهوم المحاسبة عن المسئولية ا جتما ية، وبيان القياس هدفف هذ  الدراسة  (:124 –

 لية.وا فصاح المحاس ى للمسئولية ا جتما ية وأثر  على التقار ر الما

وتوللف الدراسة إلى إلتائ  تث ف لحة الفروض والرب  بين المتةيرات، حيث أن القياس       
 لاإلشطة ا جتما ية او تأثير إكجابى على جودة وفعالية التقار ر المالية.  وا فصاح المحاس ى

 :دراسات المجموعة الثانية التعليق على
الحوكمة كإحدى مكوإلات  منها دراسات تناولفأن  يتاو من خ ل إستعراض الدراسات السابقة     

ومنها ات على جودة التقار ر المالية لحوكمة الشرك وجود تأثير إكجابى وإتفقف على مسئولية الشركات
ودراسة عزة دراسة أحمد رجب عبد الملك  ودراسة ماجد إسماعيل أبو حمام  ودراسة منال حامد فرج  

دراسة رضا إبراهيم  تناولف. كما   نغم أحمد فؤاد مكيةبراهيممحمود إودراسة  حلمى محمود شلبى 
وجود تأثير إكجابى للمسئولية وتوللف إلى  المسئولية ال يئية كإحدى مكوإلات مسئولية الشركات صالح

كإحدى مكوإلات  ا جتما يةلمسئولية ا دراسات تناولف. كما توجد ال يئية على جودة التقار ر المالية
ات على جودة التقار ر لشركل ا جتما يةللمسئولية  وجود تأثير إكجابى وإتفقف على مسئولية الشركات

حمد أأسماد ودراسة   ودراسة أحمد جمعه أحمد  Hong and Andersonدراسة  ومنهاالمالية 
 .  ودراسة محمد المعتز المجتبى  رانيه نور الدين عثمانالصيرفى

 امف بدراسة  دراسة )أحمد رجب عبد الملك(لسابقة أن كما يتاو من خ ل إستعراض الدراسات ا     
إلخر ة تحليلية وال   ستنبا  ا جابة على تساالت الدراسة والمقترحات والنتائ  ال زمة وبالتالى لم تقم 

إل أن با ى الدراسات إتفقف فى القيام بدراسة عملية با اافة إلى الدراسة  الدراسة بجاإلش عملى،
إختلفف فى مجتما تط يق الدراسة العملية وكذل  أختلفف فى مقياس جودة التقار ر  النخر ة إل أإلها

على مجتما المحاس ين  دراسة )رضا إبراهيم صالح(فقد أجر ف المالية، وبالنسبة لمجتما تط يق الدراسة 
الوسطاء التقار ر المالية فى الشركات الصنا ية المدرجة ب ورلة األورام المالية و القوائم و من م عدى 

من ثر إلشا ام والمدرجة بال ورلة الماليين وال نوً من مت ذى القرارات وتمثلف العينة فى الشركات األ 
أعااء مجل  على ( ماجد إسماعيل أبو حمام) دراسةبينما   بقف  ل تقل عن ث   سنوات، فترة

 وعوددها فلسطين المالي فى جميا الشركات المدرجة فى سوم  ا دارة وكذل  ا دارة التنفيذكة الوسطي
الشركات  علوى مفردة موزعين302 ركة وبذل  كام مجتما الدراسة عدد 37  ركة من ألل 31

بلغ حجم عينة  تم تحديد عينة الدراسة بطر قة العينة العشوائية الطبقية من مجتما الدراسة، و دو المدرجة 
محاس ين فى بعا ال نًو و ركات على الدراسة )منال حامد فرج(  ، كما أجر فمفردة150 الدراسة

من  ركات التأمين وتم إختيار هذ   70من المحاس ين فى ال نوً و 80التأمين و ملف عينة الدراسة 
 دراسةوتمف  ،العينة للدراسة إلخرام لصعوبة إختيار عينة عشوئية لعدم توافر إ ار محدد لمجتما الدراسة
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(Hong and Anderson) إلى  1995من عام  األمر كية فى الفترة شركاتال من عينة على بالتط يق
على المراجعين بمكاتش المراجعة أو المراجا  دراسة )عزة حلمى محمود شلبى(بينما تمف  ،2005 عام

المسئول عن عملية المراجعة وكذل  مديرى أ سام المراجعة الداخلية والمدير ن المحليين المرتبطين بعمل 
   نغم أحمد فؤاد مكية(دراسة )محمود إبراهيموتمف  شركات المصر ة،لجان المراجعة وال  فى بيئة ال

 بالتط يق على أحمد جمعه(دراسة )و امف  على عينة من المتعاملين فى سوم دمشق لاورام المالية،
 هالمسئولية الشركات با اافة إلى تير  المصر ة المدرجة امن الم  ر المصرل  همةالشركات المسا

وتير المدرجة في م  ر مسئولية  المصر ة المدرجة في ال ورلة المصر ة ةهممن الشركات المسا
فصاح السنول الذل  بقام ل تاب ا  ى أن ت ون من امن الشركات ال مسين األ ثر إلشا ام لالشركات ع

 ركات الم  ر المصرل لمسئولية  تصدر  ال ورلة المصر ة وال  حتى كمكن مقارإلة جودة األرباح بين
مسئولية الشركات، أما عينة الدراسة فقد  من الشركات التي لم تدر  امن م  ر هاتير  الشركات وبين

الشركات ال مسين األ ثر إلشا ام والتي  ستمرت امنإأساس الشركات المصر ة التي  لىع هاختيار إتم 
عام وحتى  2008م التي بدأت من عا ا خ ل فترة الدراسةهالمالية وكافة ال ياإلات عن هاتوافرت تقار ر 

ورام الشركات المساهمة المسجلة في بورلة األ على( حمد الصيرفىأأسماد دراسة )وتمف ، 2013
ختيارها أن ت ون إروعى عند ، ح  مية لمجموعة من تل  الشركات ختيار عينةإالمالية المصر ة و د تم 

الشركات  بعابا اافة إلى  شركاتال مسئوليةالمصرى لم  ر المعخمها من الشركات المدرجة في 
ر ابي، كفترض أن ي ثر على  دخال متةير ا درا  في الم  ر، كمتةيرإمن خار  الم  ر حتى يتسنى 

،   رمالدرجف في أ  ركة من الشركات التي 49 جراء الدراسة على عددإو د تم  الع  تين محل الدراسة
ا عن الشركات الصنا ية   يعة إلشا ه خت ف  ستبعاد ال نوً إلخرام إ ركة. و تم  57 وكان مجموعها

ورام لتسجيل في بورلة األا ، أو خرجف منعاد بعا الشركات التي تم تصفيتهاستبإوالتجار ة، كما تم 
مجموعة من الشركات من خار   ختيارإ. كما تم على القوائم المالية ال الة بها الحصول يتمولم  المالية

على  (  رانيه نور الدين عثمانالمعتز المجتبىمحمد )دراسة ، وتم تط يق  ركة 15 الم  ر بلغ عددها
  فرد. 700العاملين فى الشركة السوداإلية ل تصالت داخل ولكة ال ر وم والبالغ عددهم 

بقياس جودة التقار ر  دراسة )أحمد رجب عبد الملك(فقد  امف المالية وبشأن مقايي  جودة التقار ر      
دراسة كل من  امف بينما  من خ ل دراسة إلخر ة تحليلية، بصورة ولفية وليسف كمية وال  المالية

( ودراسة )منال حامد فرج( ودراسة )محمود ماجد إسماعيل أبو حمامودراسة ) )رضا إبراهيم صالح(
بقياس جودة  (  رانيه نور الدين عثمانمحمد المعتز المجتبىدراسة )و    نغم أحمد فؤاد مكية(إبراهيم

 دراسةو امف  ،لفية وليسف كمية وال  من خ ل إعداد  ائمة إست يانبصورة و  التقار ر المالية
(Hong and Anderson)  على جودة األرباح من خ ل إست دام جودة ا ستحقام كمقياس بالتركيل

بالقياس ال مى لاواب  الحوكمة ومدى  دراسة )عزة حلمى محمود شلبى(و امف  لجودة التقار ر المالية،
على جودة األرباح من بالتركيل  أحمد جمعه(دراسة )هذا و امف  ،معلومات المحاس يةتأثيرها على جودة ال

أسماد دراسة )خ ل إست دام جودة ا ستحقام كمقياس لجودة التقار ر المالية لشركات الم  ر، و امف 
عتماد تم ا  وفيها إدارة األرباحأولم    وهما بدللة متةير ن بقياس جودة التقار ر المالية (حمد الصيرفىأ

 المعدلJones  وال  باست دام إلموا  على إدارة األرباح ختيارل كم  ر أو دليلستحقام ا على ا 
 إلموا  ست دامإب مستوى التحفظ المحاس ي تم يياسو  مستوى التحفظ المحاس يوثاإليام  ، 1991عام 
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Market to Book (MTB) موا  على أساس أو ما كطلق علي  ييم لافى اللول. و قوم هذا الن
  .إلى ييمتها الدفتر ة التحفظ من خ ل إلسبة القيمة السويية لصافى األلول يياس
 تناولف إختبار للع  ة بين إحدى مكوإلات الم  ر والتى أحمد جمعهدراسة هذا وعلى الرتم من أن      

وال   ر المالية والمتمثلة فى المسئولية ا جتما ية وبين جودة التقار  المصرى لمسئولية الشركات
على جودة األرباح من خ ل إست دام جودة ا ستحقام كمقياس لجودة التقار ر المالية لشركات بالتركيل 

أن الدراسة الحالية  أولم الم  ر. وبالتالى ت تلف هذ  الدراسة عن الدراسة الحالية فى إلقطتين وهما  
جميعها والمتمثلة فى  مسئولية الشركاتالمصرى ل بإختبار الع  ة بين مكوإلات الم  رسوف تقوم 

أحمد دراسة الحوكمة والمسئولية ال يئية والمسئولية ا جتما ية وبين جودة التقار ر المالية على عك  
 وثاإليام  ،والتى ركلت فق  على المكون ال ا  بالمسئولية ا جتما ية دون با ى مكوإلات الم  ر جمعه

 بإعتبار  م  رام على جودة التقار ر الماليةجودة الربو كيلعلى يياس بالتر أن الدراسة الحالية سوف تقوم 
إلسبة لافى التدفقات النقدكة التشةيلية / لافى الدخل المحاس ى التشةيلى لقياس  وال  بإست دام

على جودة األرباح وال  بإست دام  بالتركيل  امف أحمد جمعهدراسة مستوى جودة التقار ر المالية. بينما 
 ستحقام كمقياس لجودة التقار ر المالية لشركات الم  ر.جودة ا 

 –فوى حودود علوم الباحوث  –يتاو مموا سو ق إلودرة الدراسوات علوى المسوتوى العربوى حتوى اآلن وأخيورام      
بمكوإلاتها الث   حوكموة الشوركات والمسوئولية الشركات مستوى مسئولية  إختبار الع  ة بين والتى حاولف

وبووين جووودة التقووار ر الماليووة، وهووذا مووا سوووف يتناولوو  الباحووث فووى  للشووركات ة ا جتما يووةال يئيووة والمسووئولي
 هذ  الدراسة. 

 
 لثالثاالقسم 

 التقارير المالية اإلطار النظرى للعالقة بين مكونات مؤشر مسئولية الشركات وجودة
سوووتدامة والمسوووئولية ا  ألوووبو مووون المعتووواد بالنسوووبة للشوووركات إلووودار موووا كمكووون تسوووميت  تقوووار ر          

جتما يووووة، أو تقار رالحوكمووووة، لتعر ووووف ألووووحاب المصووووالو بالمواوووووعات المتعلقووووة بال يئووووة والحوكمووووة ا 
 .(2011ديسمبر14  اميلدا دانلوب) جتما يةوالم ا ر والمواوعات ا 

ات، فووى وتمثوول التقووار ر الماليووة أحوود أهووم المصووادر التووى تعتموود عليهووا األ ووراف اات الع  ووة بالشوورك     
الحصول على المعلومات التى كحتاجوإلها فى إت اا  راراتهم، وعلى الرتم مون أهميوة تلو  التقوار ر، إل أن 
ا إلهيارات التى حدثف للعديود مون الشوركات العالميوة العم  وة فوى إلهاكوة القورن العشور ن، أدت إلوى إهتولاز 

 بشووأن توووفير تقووار ر ماليووة تتصووف بووالجودة الثقووة فووى تلوو  التقووار ر، األموور الووذى أدى إلووى تلايوود المطالبووات
 .(1, ص2201ديسمبر ,ممدوح صادق محمد الرشيدى)

 وسوف يتناول الباحث فى هذا القسم النقاط التالية:
 التقار ر المالية. مفهوم جودة -
 مكوإلات م  ر مسئولية الشركات وع  تها بجودة التقار ر المالية. -

 المالية. التقار ر يياس جودة -
 جودة التقارير المالية: مفهوم 3/1

تمثوول جووودة التقووار ر الماليووة محووورام مهمووام لل شووف عوون ال ثيوور موون القاوواكا التووى تهووم الهيئووات المهنيووة      
والتنخيمية والمحاس ين ومست دمى المعلومات المحاس ية ككل، فقد مثلف الدراسات ال الة بقيواس جوودة 
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بحثيام مستمرام فوى الف ور المحاسو ى منوذ عقوود، حيوث واجهوف التقار ر المالية وال شف عن مكوإلاتها محورام 
الدراسات األ ادكمية فى هذا المجال لعوبة إكجاد مقياس وحيد متفق عليو  لجوودة التقوار ر الماليوة، إا أن 
هنووواً العديووود مووون ال صوووائ  المرتووووب توافرهوووا فوووى هوووذ  التقوووار ر،  ووود ت تلوووف بوووإخت ف وجهوووات إلخووور 

، وإخوووت ف تايتهوووا مووون إسوووت دام المعلوموووات Stackholdersصووولة بالمنشوووأة األ وووراف الم تلفوووة اات ال
 .(92  ص2010  إبريل )أمال محمد محمد عوض المحاس ية

كما تتمثل جودة التقار ر المالية فى الد ة التى كجش أن تتسم بها المعلوموات المحاسو ية التوى تشوتمل      
اح المحاسووو ية والتووودفقات النقدكوووة، التوووى تهوووم م تلوووف عليهوووا تلووو  التقوووار ر، وخالوووة موووا يتعلوووق منهوووا باألربووو

 .(393  ص2010  يوليو)رضا إبراهيم صالح الفئات المستفيدة من التقار ر المالية

والتوى تناولووف جوودة التقووار ر الماليوة عوودم ا تفووام  و تاوو موون خو ل الرجوووك إلوى عوودد مون الدراسووات     
الماليووة، حيووث تنوعووف وتباينووف وجهووات النخوور بشووأإلها بيوونهم حووول تعر ووف وحيوود لمصووطلو جووودة التقووار ر 

فمنهووا وجهووات إلخوور توورب  جووودة التقووار ر الماليووة بجووودة المعلومووات والوو  موون خوو ل ا سووتناد إلووى معووايير 
جوووودة المعلوموووات التوووى توووم واوووعها مووون جاإلوووش الهيئوووات المهنيوووة كأسووولوب لتقيووويم جوووودة التقوووار ر الماليوووة، 

ر الماليوة بجوودة ا فصوواح والو  مون خو ل ا فصواح بشوفا ية عون كافووة ووجهوات إلخور تورب  جوودة التقوار 
األحووودا  والعمليوووات والتو عوووات األساسوووية ومووون ثوووم تحقيوووق جوووودة المعلوموووات المحاسووو ية وبالتوووالى جوووودة 
التقووار ر الماليووة، ووجهووات إلخوور توورب  جووودة التقووار ر الماليووة بجووودة المعووايير المحاسوو ية علووى إعتبووار أن 

ر محاسوو ية جيوودة ينووت  عنوو  معلومووات تتوووافر فيهووا خصووائ  الجووودة وت ووون إلافعووة  ت وواا تط يووق معووايي
القوورارات وموون ثووم تتحقووق جووودة التقووار ر الماليووة، ووجهووات إلخوور توورب  جووودة التقووار ر الماليووة بجووودة الووربو 

ى والوو  موون خوو ل ا سووتناد إلووى مجموعووة موون المعووايير للحكووم علووى جووودة الووربو وإسووت دامها كم  وور علوو
 Jonas, G. and Blanchet, J., 2000, pp.353- ;363:ومةن هةذه الدراسةات) جوودة التقوار ر الماليوة.

Schipper, K. and Vincent, L., 2003, pp.79-110; Rogers, j., 2008,  pp.1265-1296;  
 ;277 – 213ص   ص8200  إبةةةراهيم السةةةيد عبيةةةد ;60 – 1  ص ص2007  دثر طةةةه أبةةةو الخيةةةرمةةة;

ياسر السيد كساب  عبد الرحمن الرزين   ;60 – 1ص  , ص  مرجع سبق ذكرهدق محمد الرشيدىممدوح صا
  (.264 – 223ص   ص2009

و تاو مما س ق أن جميا وجهات النخر السابقة ليسف متعاراوة موا بعاوها الوبعا ول نهوا تورى      
 مول بعاوها الوبعا حيوث جودة التقوار ر الماليوة مون وجهوة إلخور معينوة وبالتوالى فجميوا وجهوات النخور ت

أن جوووودة التقوووار ر الماليوووة تحتوووا  إلوووى تط يوووق معوووايير محاسووو ية عاليوووة الجوووودة بموووا كسووواعد علوووى تقووودكم 
معلومات تتوافر فيها خصائ  الجوودة موا ا فصواح عون كافوة المعلوموات بشوفا ية بموا كجعول مسوت دمى 

 ورة أساسية عند إت ااهم للقرارات.التقار ر المالية يثقون فيها وبما كمكنهم من ا عتماد عليها بص
 
 
 
 :التقارير المالية مكونات مؤشر مسئولية الشركات وعالقتها بجودة 3/2
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يتنوواول الباحووث فووى هووذا الجوولء مكوإلووات الم  وور المصوورى لمسووئولية الشووركات والمتمثلووة فووى كوول موون      
ة التقووار ر الماليووة، والوو  علووى حوكمووة الشووركات والمسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة للشووركات وع  تهووا بجووود

 النحو التالى 
 :التقارير المالية بجودة حوكمة الشركات عالقة 3/2/1

 تعت ر جودة التقار ر المالية أحود أهوداف حوكموة الشوركات، وفوي اات الو وف تمثول أحود آليوات تحقيوق     
 ترتيوش الشوركات فوي أسووامألوبحف جوودة التقوار ر الماليوة أحود المعوايير األساسوية ل حوكمة جيدة، وأكاوام 

ممةدوح صةادق محمةد )رستناد إلى أداة للحكم على جودة تلو  التقوار األورام المالية، وهذ  األمور تتطلش ا 
 .(5, ص  مرجع سبق ذكرهالرشيدى

ا  تصادكات الصنا ية ال  رى  لى حدة األزمة المالية العالمية وإلتائجها السل ية علىوبالنخر إ    
كات ال  رى فى الولكات المتحدة وأوروبا منذ بداكة هذا القرن ألزمات مالية حادة. وتعرض بعا الشر 

وإلتيجة لذل  زاد إهتمام كل من المستثمر ن والمنخمين واأل ادكميين بتحسين  واعد وإجراءات الحوكمة 
تفيد أن من من أجل ا رتقاء بجودة المعلومات المالية والمحاس ية، وال  لوجود العديد من األدلة التى 

األسباب األساسية لهذا ا إلهيار هو القواعد الاعيفة للحوكمة وممارسة إدارة الشركات للت عش فى 
 .(423, ص2011, شاهين حمدأمحمد ) األرباح

-Organisation for Economic Coألووودرت منخموووة التعووواون ا  تصوووادل والتنميوووةو ووود      

operation and Development (OECD) مبادئ لحوكموة الشوركات تحوف عنووان  مبوادئ  مجموعة
بعوود تعووديلها،  2004، ثوم  امووف بإعووادة إلودارها موورة أخوورى عوام 1999حوكموة الشووركات والو  فووي عووام 

وهووووذ  المبووووادئ هووووي  توووووافر إ ووووار فعووووال لحوكمووووة الشووووركات، وحقوووووم المسوووواهمين، والمعاملووووة المت افئووووة 
 Organization)مجلو  ا دارة  ةا ية، ومسوئوليللمسواهمين، ودور ألوحاب المصوالو، وا فصواح والشوف

for Economic Co-operation and Development, 2004, pp.1-69.) 
 2005 كما تم إلدار دليل  واعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهور ة مصر العربية فى أ توبرعام     

كة لحوكمة الشركات فى مصر وكذل  إلدار القواعد التنفيذ ،(2005لسنة 332)قرار مجلس المديرين رقم
دليل  واعد إجراء عدد من التعدي ت على ، كما تم (2006, )الهيئة العامة لسوق المال2006إلوفم رعام

  مرة أخرى بعد إجراء هذ  التعدي ت إعادة إلدار و  ومعايير حوكمة الشركات بجمهور ة مصر العربية
 .(2011  ثماروزارة اإلست –)مركز المديرين 2011ف رايرعامفى  وال 
ولتد يم وتعل ل حوكمة الشركات كجش وجود إلخام فعال للتقار ر يتسم بالشفا ية وبقدر ككفل توفير      

لجميا األ راف  ميها فحسش، بل أكاام المعلومات المناسبة عن أداء الشركة لي   داراتها ومساه
كة في إت اا القرارات وال  مثل  األخرى اات الع  ة ممن كست دمون ال ياإلات المالية المنشورة للشر 

المقراين، والعم ء، والمو فين، والجهات الحكومية اات الع  ة. و المستثمر ن الحاليين والمحتملين، 
في تحقيق الهدف الرئيسي لحوكمة  ام و لعش ا فصاح عن المعلومات في إلخام التقار ر دورام حيو 

المحتمل بين الشركة واأل راف األخرى اات  الشركات وهو تقليل م ا ر وأارار تاارب المصالو
 .(487  ص2003, مارس عاطف محمد أحمد) الع  ة

و تاو مما س ق أن الع  ة بين حوكمة الشركات وجوودة التقوار ر الماليوة هوى ع  وة تبادليوة، حيوث      
اسوو ية الجيوودة أن المعلومووات المحاسوو ية الجيوودة تسووت دم كموودخ ت للحوكمووة وبالتووالى فووإن المعلومووات المح

با اوافة إلوى  .(5, ص  مرجةع سةبق ذكةرهممةدوح صةادق محمةد الرشةيدى) ينت  عنها تط يق جيود للحوكموة
  منخموووة التعووواون ا  تصوووادل والتنميووووة أن الم ووودأ ال وووام  مووون مبوووادئ حوكموووة الشوووركات والصوووادرة عووون
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تامن متطلبات و ورو  معينوة والمتعلق با فصاح والشفا ية ي ثر على جودة التقار ر المالية وال  ألإل  ي
 يتحقق من خ لها الشفا ية بالقوائم المالية.

 :التقارير المالية بجودةالمسئولية البيئية واإلجتماعية للشركات  عالقة 3/2/2
موون خوو ل  التقووار ر الماليووة بجووودةالمسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة للشووركات  يتنوواول الباحووث ع  ووة     

 ع  وة، ثوم تواويو أو تنواول بجوودة التقوار ر الماليوةالمسوئولية ال يئيوة للشوركات  ع  وةتواويو أو تنواول 

 ، وال  على النحو التالى بجودة التقار ر الماليةالمسئولية ا جتما ية للشركات 
 :التقارير المالية بجودةالمسئولية البيئية  عالقة 3/2/2/1

الرئيسووية التووى يوليهووا العووالم جاإلبووام ك يوورام موون إهتماموو ، كعت وور ا هتمووام بال يئووة واحوودام موون ا هتمامووات      
وت رز أهمية الحفاي على ال يئة إلتيجة الارر ال  ير الذى لحوق بال يئوة فوى اآلوإلوة األخيورة، مموا أدى إلوى 
إخوووت ل التووووازن ال يئوووى فوووى العوووالم بشوووكل عوووام. وعلوووى الووورتم مووون أهميوووة التطوووورات ا  تصوووادكة، وتعخووويم 

دكة للشركات، إل أن هذا كجش أل ككون على حساب ال يئة ومقودراتها، إا كجوش أن ت وون األرباح ا  تصا
ال يئة بكل أبعادها امن أولو ات أى عمل تنمووى، لتحقيوق ا إلسوجام بوين ال يئوة وا  تصواد. فمموا ل  و  

لووذى أموودها موون جاإل هووا بالعقوود ا جتموواعى بينهووا وبووين المجتمووا ا تاوور بال يئووة ت وول يو  أن الشووركات التووى 
بووالموارد المادكووة والبشوور ة ال زمووة ألداء أإلشووطتها ا  تصووادكة، فوفقووام لنخر ووة العقوود ا جتموواعى، علووى إدارة 
الشركات أن تاا وتنفذ ال ط  والسياسات ال زمة للحفاي على ال يئة مون التلوو  حتوى ل تحود  اوررام 

ة فوووى تلووو  الشوووركات الوووذين أمووودوها بالمووواء أو األرض أو الهوووواء مووون  وووأإل  أن يووو اى ألوووحاب المصووولح
بالموارد المادكة والبشر ة ال زمة ألداء أإلشطتها، بول كجوش أن تسواهم تلو  الشوركات فوى رفاهيوة المجتموا، 

مجلةة   رضةا إبةراهيم صةالح) وبالتالى كقا على عاتق مديرى تل  الشركات ا فصاح عن المعلومات ال يئيوة
 .(54, صمرجع سبق ذكره البحوث التجارية 

و عت ووور ا فصووواح المحاسووو ى عووون األداء ال يئوووى هوووو األسووولوب أو األداة التوووى مووون خ لهوووا تسوووتطيا      
الوحوودة المحاسوو ية إعوو م كوول األ ووراف المسووتفيدة بأإلشووطتها الم تلفووة اات األثووار ال يئيووة، وإإلعكاسووات الوو  

هوا. ولعول أبورز ار ر الملحقوة بعلى ال ياإلات المالية، على أن يتحقق ال  عون  ر وق القووائم الماليوة أو التقو
ثووار مبا وورة علووى ال يئووة، وتحقووق للمجتمووا منووافا إجتما يووة تتمثوول فووى أإلشووطة خالووة األإلشووطة التووى لهووا آ

بحماكوووة ال يئوووة والمحافخوووة علوووى مواردهوووا الط يعيوووة، وأإلشوووطة خالوووة بحماكوووة المسوووتهل ، وأإلشوووطة أخووورى 
 ووووا المعلومووووة ال يئيووووة يتناسووووش مووووا   يعتهووووا، خالووووة بتنميووووة الموووووارد البشوووور ة والمحافخووووة عليهووووا. وأن مو 

فالمعلومووة ال يئيووة الماليووة توودر  بصوولش القوووائم الماليووة  المووا أمكوون تقووديرها بطر قووة معقولووة، وأن األحوودا  
تشوير إلوى إمكاإليوة تحققهوا، أمووا المعلوموة ال يئيوة ال ميوة فتودر  بتقر وور كموى بيئوى مرفوق بوالقوائم الماليووة إاا 

ية عاليوووة، أو اووومن ملحو وووة مرفقوووة با كاووواحات المتمموووة للقووووائم الماليوووة، أموووا  اإلوووف اات أهميوووة إلسووو 
المعلومات الولفية فإما أن تدر  بتقر ر مجل  ا دارة أو اومن ا كاواحات المتمموة للقووائم الماليوة فوى 

 .(60ص ,المرجع السابق  رضا إبراهيم صالح)  كل ملحو ة
 البيئية التى تناولت المسئوليةواإلصدارات المصرية  عدد من القوانينإطالن الباحث على و      
 1983لسنة  102وال  فى  اإلون ر م   يئيةالمسئولية البهتمام فى القواإلين المصر ة إ أإل  يوجد يتضح 

لسنة  4، و اإلون ر م 1991لسنة 203فى  أن المحميات الط يعية، و اإلون  طاك األعمال العام ر م 
بتعديل بعا أحكام  اإلون فى  أن ال يئة الصادر  2009لسنة  9ر م فى  أن ال يئة، و اإلون  1994

بتعديل بعا أحكام  اإلون فى  أن ال يئة  2015لسنة  105، و اإلون ر م 1994لسنة  4بالقاإلون ر م 
أإل  يوجد إهتمام بالمسئولية ال يئية فى دليل  واعد ومعايير  كما .1994لسنة  4الصادر بالقاإلون ر م 
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والتى أ ارت إلى ا فصاح عن  2005بجمهور ة مصر العربية الصادرة فى أ توبرحوكمة الشركات 
  تم توسيا هذ  ا فصاحات. 2011السياسات ا جتما ية، وبتعديل هذ  القواعد فى ف راير

وبالتالى ألبحف المنشآت تعمل وت اا لعدد متلايد ومتنامى من القواإلين المنخمة لل يئة التى      
ئة إلخيفة خالية من التلو  مما دفا ال  ا دارة العليا فى هذ  المنشآت إلى إدراً تستهدف إكجاد بي

وال  من أجل إدارة  Environmental Management Systemsأهمية إدخال إلخم ا دارة ال يئية 
د السي) األمور والقااكا ال يئية بشكل سليم فى إ ار القواإلين المنخمة لل يئة والسياسات ال يئية للشركة

 .(280  ص2008  أحمد السقا
، 2015لسونة  110وبالنخر لمعايير المحاسبة المصر ة الصادرة بموجش  ورار وز ور ا سوتثمار ر وم      

ج وال وا  بعورض القووائم الماليوة 1من معيار المحاسبة المصرى ر م ل 14فيتاو أإل   د ورد بالفقرة ر م 
خار   وائمهوا الماليوة بعورض تقوار ر و ووائم إاوا ية  " تقوم كثير من المنشآت أكاام  والتى إلصف على أإل 

مثل التقار ر ال يئية و وائم القيمة الماافة خالة بالنسبة للصناعات التى تعود فيهوا العوامول ال يئيوة مو ثرة 
وكووذل  األموور عنوودما كمثوول العوواملون فئووة هامووة موون فئووات مسووت دمى القوووائم الماليووة". وموون ثووم ت وور  هووذ  

عووودة خوووار  إلطوووام القووووائم الماليوووة مووون إلطوووام تط يوووق معوووايير ئم اات األتوووراض ال الوووة الم  التقوووار ر والقووووا
 .المحاسبة المصر ة

ج تواووو أن إعووداد تلوو  1موون المعيووار المحاسوو ى المصوورى ر ووم ل 14أن الفقوورة ر ووم  يتاووو موون الوو      
ا ككووون إختيار ووام وفقووام لرغبووة التقووار ر ومنهووا التقووار ر ال يئيووة ت عوود وفقووام لرغبووة ا دارة أى أن ا فصوواح عنهوو

مون معيوار المحاسوبة  20أ و الفقرة ر وم  –ا دارة. وما ي كد على ال  ما ورد بالفقرة األولى والفقرة الثالثة 
وال ووا  باألحوودا  التووى تقووا بعوود الفتوورة الماليووة، والمووادة ر ووم  2015ج المعوودل فووى عووام 7المصوورى ر ووم ل

موون  21والفقوورة ر ووم  19، والفقوورة ر ووم 1994ج لسوونة 4ون ال يئووة ر ووم لالووواردة بال ئحووة التنفيذكووة لقوواإل 18
ال ووووا  بالم صصووووات وا لتلامووووات  2015ج المعوووودل فووووى عووووام 28معيووووار المحاسووووبة المصوووورى ر ووووم ل

المحتملووة واأللووول المحتملووة. حيووث يتاووو موون خ لهمووا أن ا فصوواح عوون المسووئولية ال يئيووة يووتم بصووورة 
 دارة.إختيار ة أى وفقام لرغبة ا 

و رى الباحث مما س ق أن معايير المحاسبة المصر ة وكذل  موا ورد بوالقواإلين والتشور عات والقورارات      
الصادرة عن الجهات الم تصة يتاو أإل  ل يوجد إللام للشركات با فصاح والتقر ورعن أدائهوا ال يئوى وتوم 

ش اورورة التحقوق مون مودى تنفيوذ الشوركات تًر األمر إختيار ام  دارة الشركات وبالتالى األمر الوذى يتطلو
وييامهووا با لتلامووات ال يئيووة المطلوبووة منهووا بموجووش القووواإلين والتشوور عات المصوور ة ومووا يتطلبوو  الوو  موون 

 ارورة ا فصاح عن ال  حتى ولو بصورة  و ية.
 .ماليووةفووى جووودة التقووار ر الإلووى التعوورف علووى أثوور ا فصوواح ا ختيووارى و وود هوودفف إحوودى الدراسووات      

إلى أن هناً تأثيرام ك يرام لمكوإلات ا فصاح ا ختيوارى فوى جوودة التقواير الماليوة، وبالتوالى كجوش وتوللف 
رشةةا حمةةادة  ) علووى الشووركات ت نووى مفهوووم ا فصوواح ا ختيووارى وعوورض مكوإلاتوو  اوومن تقار رهووا الماليووة

 .(698 – 674  ص ص2014

الشركات كعت ر حول لهوذ  المشوكلة حيوث أإلو  مون اومن وهنا فإن إلدار الم  ر المصرى لمسئولية      
جواإلووش الم  وور ا فصوواح عوون عنالوور بشووأن المسووئولية ال يئيووة للشووركات األموور الووذى كعنووى ز ووادة إهتمووام 
الشركات بالنواحى ال يئية وا فصاح عنها حتى وإن كان ا فصاح يتم بصوورة إختيار وة وموا لوذل  مون أثور 

 على جودة التقار ر المالية.
 :التقارير المالية بجودة المسئولية اإلجتماعية عالقة 3/2/2/2
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جتما ية، والتى ا  عداد التقار رإ جتما ية توفير المعلومات و ولية ا ئن من أبرز أهداف المسإ         
جتماعى دون معو ات داخلية فصاح عن األداء ا لتلام المنشأة الصنا ية با إمن  أإلها أن تعك  مدى 

ستفادة كافة إعداد  وهو إ لى الهدف من إفصاح وت امل ، للولول ة ت ثرعلى  مولية ا خارجي أو
ست دام القياس إستثمار، وكذل  ت اا القرارات الصائبة فى عمليات ا المست دمين والمهتمين ب   
تباك المعايير المست دمة فى تحديد إجتما ية للمنشأة بشكل د يق، و المناسش لقياس الت اليف ا 

  2010  مد العليماتنوفان حامد مح) لى القياس الصحيوإجتما ية للولول الت اليف ألإلشطتها ا 
 .(39ص

 عودك   الحااور، إا إإلو  الو وف فوي الشوركات لودى بالةوة بأهميوة جتمواعيا  األداء عون التقر ور و حخوى     

 باورورة تنادل آراء أن هناً ىحت ا جتما ية، مسئوليتها بأداء الشركات هذ  إلتلام مدى تعك  التي المرآة 

 أمثوال آخورون  ي كود التقوار ر الماليوة. بينموا أهوداف أهوم أحود ا جتمواعي األداء عون التقر ور عمليوة إعتبوار

 يياس األساسية مهمت  مستقل محاس ي إلخام الولول إلى ارورة على بأمر كا للمحاس ين القومية الجمعية

 .(184  ص2007  ين عبد هللا المحمودىنور الد) عن  وا فصاح للشركات ا جتماعي األداء

مجاالت المسئولية التى تناولت واإلصدارات المصرية  عدد من القوانينعلى  و إطالن الباحث     
التأمين  اإلون جتما ية وال  فى المسئولية ا بالقواإلين المصر ة  أإل  يوجد إهتمام فىيتضح  جتماعيةاإل
 اإلون و فى  أن المحميات الط يعية،  1983لسنة  102اإلون ر م  و  ،1975لسنة  79ر م جتماعي ا 

 وال ا  بالعاملين المدإليين بالدولة 1978لسنة  47 ر م والقاإلون ، 1981لسنة  159 الشركات ر م
، و اإلون  طاك األعمال العام ر م 2016لسنة  81والذى تم إلةاا  بموجش  اإلون ال دمة المدإلية ر م 

فى  أن  1994لسنة  4، و اإلون ر م 1992لسنة  95سوم المال ر م  اإلون ، و 1991لسنة  203
بشأن حماكة المنافسة ومنا  2005لسنة  3ر م  اإلون ، و 2003لسنة  12و اإلون العمل ر م ، ال يئة

ر م  ، والقاإلون بإلدار  اإلون حماكة المستهل  2006لسنة  67و اإلون ر م  الممارسات ا حت ار ة،
الصادر حماكة المنافسة ومنا الممارسات ا حت ار ة ا أحكام  اإلون بتعديل بع 2008لسنة  193

بتعديل بعا أحكام  اإلون فى  أن ال يئة  2009لسنة  9، و اإلون ر م 2005لسنة  3بالقاإلون ر م 
كما تم ال دأ فى تط يق  رارالحد األدإلى واأل صى لاجور فى  ،1994لسنة  4الصادر بالقاإلون ر م 

لسنة  22ع وة الحد األدإلي لاجور المقررة بقرار رئي  الوزراء ر م  اافةخ ل إ منمصر، وال  
كما أإل  يوجد إهتمام بالمسئولية ا جتما ية فى دليل  واعد . 12/1/2014الصادر بتار خ  2014

والتى أ ارت إلى ا فصاح  2005ومعايير حوكمة الشركات بجمهور ة مصر العربية الصادرة فى أ توبر
تم توسيا هذ  ا فصاحات حيث  2011وبتعديل هذ  القواعد فى ف راير ا جتما ية،عن السياسات 

 أوردت امن  اعدة الشفا ية وا فصاح ما ك   المسئولية ا جتما ية امن مكوإلات ا فصاح. 
 و رى الباحث مما س ق أن ما ورد بالقواإلين والتشر عات والقرارات الصادرة عن الجهات الم تصة يتاوو أإلو      

ل يوجد إلولام للشوركات با فصواح والتقر ورعن أدائهوا ا جتمواعى وتوم توًر األمور إختيار وام  دارة الشوركات وبالتوالى 
األمر الذى يتطلش ارورة التحقق من مدى تنفيذ الشركات وييامها بالمسئولية ا جتما ية المطلوبة منهوا بموجوش 

 رورة ا فصاح عن ال  حتى ولو بصورة  و ية.القواإلين والتشر عات المصر ة وما يتطلب  ال  من ا
و ووود ورد بإحووودى الدراسوووات موووا كشوووير إلوووى أهميوووة الحاجوووة إلوووى التقوووار ر ا جتما يوووة والووو  لعووودد مووون      

األسووباب أهمهووا أن التقر وور عوون األداء ا جتموواعى لوو  أثوور  علووى رفووا كفاكووة القيوواس ا  تصووادى ااتوو ، الوو  
جتموواعى مفيوود فووى تفسووير الخووروف والطوورم التووى تووم بهووا وموون خ لهووا ألن توووفير معلومووات عوون األداء ا 

ككوووون فيهوووا القيووواس األخيووور محووول  ووو  أو عووودم واووووح  القيووواس ا  تصوووادى خالوووة فوووى الحوووالت التوووى
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معلوماتو  للمسوت دم لهوا. وأن إزدكواد الحاجوة إلوى التعوورف علوى تفسويرات مق ولوة ل جوراءات المحاسو ية فووى 
يطة بها والمجتما وتأثرها بهموا مموا كسوتللم تطوور المحاسوبة والتقوار ر التوى تنتجهوا تأثيرها على ال يئة المح

 .(5 – 4  ص ص2010فبراير 20 )محمود السيد الناغى عد ا جتماعىفى إتجا  الب  
إحدى الدراسات إلى يياس مستوى ا فصاح عن المسئولية ا جتما ية في التقار ر  فهدفكما      

السنو ة ل فصاح  ش، ومدى إدراً مست دمي التقار ركجة في بورلة دا ا ب نج دالسنو ة لل نًو المدر 
ش تفصو كعن المسئولية ا جتما ية. و د توللف الدراسة إلى أن العينة الم تارة من ال نًو في بنج د

عن المسئولية ا جتما ية ول ن بنسبة  ليلة بس ش أن ا فصاح عن المسئولية ا جتما ية يتم على 
 .اس إختيارل، وبالتالى األمر يتطلش المل د من ا فصاحات عن المسئولية ا جتما يةأس

 (Habib-Uz-Zaman, Abdel K. and Martin Samy, 2009, pp.344- 357) 

جتما ية للشركات كقدم فصاح الطوعى عن المسئولية ا حدى الدراسات أن ا إهذا وأ ارت      
جتما ية عداد تقار ر عن المسئولية ا إللام الشركات بإلتالى كجش  مئنان وبادرجات متفاوتة من ا 

 .(B. Ackers, 2009, p.4)للشركات

جتما ية للشركات وال  لتقييم فصاح عن الجواإلش ا و مكن القول أن ال  ي كد على أهمية ا       
لم  ر المصرى فإن إلدار ا وبالتالى لتلامها من عدم .إجتماعى للشركة وتحديد مدى األداء ا 

لمسئولية الشركات كعت ر حل لهذ  المشكلة حيث أإل  من امن جواإلش الم  ر ا فصاح عن عنالر 
بشأن المسئولية ا جتما ية للشركات األمر الذى كعنى ز ادة إهتمام الشركات بالنواحى ا جتما ية 

على جودة التقار ر  وا فصاح عنها حتى وإن كان ا فصاح يتم بصورة إختيار ة وما لذل  من أثر
 المالية.
وبنوووواءم علووووى مووووا سوووو ق وت ووووين وجووووود ع  ووووة بووووين كوووول موووون حوكمووووة الشووووركات، والمسووووئولية ال يئيووووة      

مما كعنى أإل  توم التحقوق إلخر وام مون لوحة الفورض الرئيسوى  وا جتما ية للشركات بجودة التقار ر المالية،
، وكوووذل  لوووحة ت وجوووودة التقوووار ر الماليوووةع  وووة بوووين مسوووتوى مسوووئولية الشوووركاالوووذى كشوووير إلوووى وجوووود 
و  وول ة. تط يقيوووبالتووالى يتبقووى التحقووق موون تلوو  الفووروض موون خوو ل الدراسووة ال .الفووروض الفر يووة األخوورى 

 يتطلش األمر تحديد كيفية يياس جودة التقار ر المالية. تط يقيةإجراء الدراسة ال
 :المالية التقارير قياس جودة 3/3

الدراسة إلى عدم الص حية وتوللف  ات إلى تحليل أساليش تقييم جودة التقار ر المالية،هدفف إحدى الدراس     
ال املة ألى من النماا  والم  رات الحالية بمفردها، لتقييم جودة التقار ر المالية، لسيما أن كل إلموا  أو م  ر 

لارور ة عند تقييم جودة تل  يوج  إلي  بعا التحفخات، والتى من أهمها إتفال  ألحد الجواإلش الهامة وا
 فا ية  التقار ر. كما إ ترحف الدراسة إ ار لتقييم جودة التقار ر المالية، كقوم على دم  أربعة أساليش تتمثل فى

. حيث كةطى كل واحد منها جاإلبام تماثل المعلومات عدمو  الم ئمة للمعلومات القيمةو  جودة األرباحو ا فصاح 
ى الجودة، لتمثل أساليش جلئية   ار أ ثر  مولم فى هذا الشأن، ما م حخة أإل  تم هامام وارور ام للحكم عل

  مرجع سبق ممدوح صادق محمد الرشيدى) إجراء تعدي ت بسيطة فى بعا األساليش بهدف سهولة تط يقها
 .(60 – 1, ص صذكره

ر ر المالية، وتحديد كما هدفف إحدى الدراسات إلى واا إ ار للعوامل الم ثرة فى جودة التقا     
األساليش الم تلفة لقياسها، وإختبار مدى إخت ف األهمية النس ية لتل  العوامل وهذ  المقايي  فى ال يئة 

الدراسة إلى وجود ع  ة وتوللف المصر ة بإخت ف مست دمى القوائم المالية وما يت ذوإل  من  رارات. 
لتسعة التى إإلتهى إليها ا  ار النخرى للدراسة والمتمثلة فى إكجابية بين جودة التقار ر المالية والعوامل ا
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تط يق المعايير الدولية، وتط يق المعاييرالمصر ة، وتط يق آليات الحوكمة، وال يئة التشر عية، وحجم 
الشركة، وتقر را دارة عن الر ابة الداخلية، وتقر رالمراجا عن رأك  فى تقر را دارة، وا حتراف المحاس ى، 

خ ييات العمل. و د جاء ا حتراف المحاس ى فى المرتبة األولى من حيث أهميت  النس ية فى التأثير وأ
على جودة التقار ر المالية سواء من وجهة إلخر مجموعتى الدراسة أو من وجهة إلخر العينة ال لية. كما 

راسة  يما يتعلق أ ارت النتائ  كذل  إلى وجود فروم اات دللة إحصائية بين آراء مجموعتى الد
باألهمية النس ية لجميا العوامل التسا  يما عدا ا حتراف المحاس ى وتط يق معايير المحاسبة الدولية 
والمصر ة حيث جاءت الفروم ا حصائية لهذ  العوامل الث   تير دالة إحصائيام وهو ما ي كد أن 

ا ام ك يرام. وأخيرام ترى مجموعة ال نوً أن ا تفام بين مجموعتى الدراسة حول أهمية هذ  العوامل كان إتف
المقياس األفال لجودة التقار ر المالية، فإن مجموعة  ركات السمسرة مستوى عمليات إدارة األرباح هو 

ترى أن المقياس األفال هو أن تستوفى التقار ر المالية ال صائ  النو ية للمعلومات التى إستقرت 
 .(196 –149, ص ص3201 ,بديع الدين ريشو) عليها الجهات المهنية الدولية

والتوى تناولوف جوودة التقوار ر الماليوة، تولول  الدراساتو  ا لدارات وبإ  ك الباحث على العديد من     
الباحوووث إلوووى أن جوووودة التقوووار ر الماليوووة كمكووون أن تقووواس مووون خووو ل عووودة مقوووايي  منهوووا خصوووائ  جوووودة 

خووو ل ييوواس جوووودة الوووربو بإسوووت دام عووودد مووون الم  ووورات المعلومووات المحاسووو ية، كموووا كمكووون يياسوووها مووون 
موون خوو ل  والنسووش الماليووة كمووا كمكوون يياسووها موون خوو ل ييوواس مسووتوى عوودم التماثوول كمووا كمكوون يياسووها

وزارة اإلسةتثمار  ممعةايير المحاسةبة  :إلةى يمكن الرجون فى ذلك على سبيل المثةال) مقايي  التحفظ المحاس ى
الجةةزد الثالةةث الخصةةائص  – 2015ر إعةةداد وعةةرض القةةوائم الماليةةة المعةةدل إطةةا – 2015المصةةرية المعدلةةة 

  ص 2012أ تةو ر عماد سعيد الزمةر  ;33 – 25  ص ص2015النوعية للمعلومات المالية المفيدةم  يوليو
ممةدوح صةادق محمةد  ;478 – 423  ص صمحمد أحمد شاهين  مرجع سةبق ذكةره ; 1282 – 1227ص

 – 81  ص ص1201  هبةةةه عبةةةد العةةةاطى محمةةةد رزق  ;60 – 1ص , ص  مرجةةةع سةةةبق ذكةةةرهالرشةةةيدى
98FASB, May 1980; FASB, September 2010;.) 

بوأن  (21 – 20  ص صمدثر طه أبو الخير  مرجع سبق ذكره) وفى هذا الشأن فقد ورد بإحدى الدراسات     
بإعتبووار  الموودخل الم ئووم لهووذا  القيوواس العملووى لجووودة التقووار ر الماليووة كمكوون أن يووتم موون خوو ل ييوواس جووودة الووربو

 الةرض لعدة أسباب 
أن الربو كعت ر هو لافى التدفق الذى تنتج  الموارد المتاحة للشركة، ومن ثم فوإن إإلتوا  الوربو يتو وف علوى  -1

حجووم الموووارد المتاحووة والفوور  ا  تصووادكة القائمووة والخووروف ا  تصووادكة المتو عووة، كمووا أإلوو  كمثوول فووى إلفوو  
 ا دارة فى تشةيل الموارد المتاحة فى المااى.الو ف مدى إلجاح 

أن الربو هو محصلة التةيرات التى تطرأ على األلوول وال صووم والتوى توم ا عتوراف بهوا فوى  وكل إيورادات  -2
ومصروفات، والمحصلة ينت  عنها الربو لأوال سارةج، وبناءم علي  فإن أخطاء القيواس المحاسو ى فوى األربواح 

اء ييواس فوى األلوول و/أو ال صووم المعرواوة فوى  ائموة المركول الموالى. علوى تعت ر فوى اات الو وف أخطو
س يل المثال، إاا إعترفف ا دارة بأرباح على الم لون   ل بيع  فإن ال  كقلل مون جوودة الوربو وجوودة ييواس 

 الم لون فى إلف  الو ف.

ة، وبالتالى فإن ع  ات الربو أإل  من المفترض أن كعك  الربو المحاس ى األداء ا  تصادى الحقيقى للمنشأ -3
بكل من التدفقات النقدكة والتةير فى القيمة السويية لحق المل ية تعت ور محول ا هتموام كم  ورات علوى جوودة 
الربو ومن ثم جودة التقر ور الموالى. ف ول مون التودفقات النقدكوة والتةيور فوى القيموة السوويية كعت ور بودي م عمليوام 

ل المثال، إ توراب الوربو المحاسو ى مون التودفقات النقدكوة كعت ور دلوي م علوى جوودة لاداء ا  تصادى. على س ي
 الربو.
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وبنوواءم علووى الووو  سوووف كعتموود الباحوووث فووى هوووذ  الدراسووة علووى جوووودة الووربو كمقيوواس عملوووى لجووودة التقوووار ر      
الوربو مون خو ل  بوالتركيل علوى ييواس جوودة  اموف عودة دراسواتالمالية، ول ن يوجد أ ثور مون مقيواس لوذل  حيوث 

ييمووة ا سووتحقام والتووى تتنوووك مووا بووين  ا سووتحقام ال لووى وا سووتحقام الجلئووى، وا سووتحقام ا ختيووارى وا سووتحقام 
 يمكةةن الرجةةون فةةى ذلةةك علةةى سةةبيل المثةةال) تيرا ختيووارى، وا سووتحقام  و وول األجوول وا سووتحقام  صووير األجوول

-Dechow, P., 2002, pp.35-59; Kinsey, J.P., and Shelton, S.W., 2005, pp.153 :إلةى

168; Visvanathan, G., 2006, pp.109-120; Chou, D., Gombola, M., and Liu, F., 

2006, pp.407-438;Francis, J., Nada, D.J., and Olsson, P., 2008, pp.53-99; Zhao, 

Y., and Chen, K., 2009, pp.92-117; Mclnnis, J., and Collins, D., 2010, pp.1-20; 

Rajgopal, S., and Venkatachalam, M., 2010, pp.507-540 ;   هشةام حسةن عةواد المليجةى
  مرجةع سةبق ذكةره  ص المجلة العلمية للتجةارة والتمويةلرضا إبراهيم صالح   ;404 – 355  ص ص2008
 عمةاد سةعيد الزمةر  ;59 – 09مرجةع سةبق ذكةره  ص ص  هبه عبد العةاطى محمةد رزق  ;432 – 380ص

  (.1282 – 1227  ص صمرجع سبق ذكره

 Penman, S., and :إلةى يمكةن الرجةون فةى ذلةك علةى سةبيل المثةال) كما  اموف عودة دراسوات أخورى      

Zhang, X., 2002, pp.237-265; Christian Leuz, Dhananjay Nada, and Peter D. 

Wysocki, A., Seotember 2003, pp.505-527; Bhattacharya, N., Desai, H., and 

25-Venkataraman, K., 2007, pp. 1; هبةه عبةد  ;675 – 369  ص ص2009حسن عقةل   سيون
بووالتركيل علووى ييوواس جووودة الووربو موون خوو ل  (98 – 95ص ص  مرجةةع سةةبق ذكةةره  العةةاطى محمةةد رزق 

 إست دام واحد أو أ ثر من الم  رات والنسش المالية، ومنها 
ووفقووام لهووذ  النسووبة  نسةةبة صةةافى التةةدفقات النقديةةة التشةةغيلية / صةةافى الةةدتل المحاسةةبى التشةةغيلى: -

توورب لووافى التوودفقات النقدكووة التشووةيلية موون لووافى الوودخل المحاسوو ى التشووةيلى ممووا كعنووى أن  لمووا إ 
الووودخل المحاسووو ى يتصوووف بوووالجودة وبالتوووالى التقوووار ر الماليوووة تتصوووف بوووالجودة وأإل فووواض هوووذ  النسوووبة 

  يترتش علي  إإل فاض جودة الدخل المحاس ى وبالتالى إإل فاض جودة التقار ر المالية.
ين صةةافى الةةدتل المحاسةةبى وصةافى التةةدفقات النقديةةة التشةةغيلية / صةةافى التةةدفقات نسةبة الفةةرق بةة -

وكلموووا إإل فاوووف هوووذ  النسوووبة كلموووا كوووان الووو  دلوووي م علوووى أن الووودخل المحاسووو ى  النقديةةةة التشةةةغيلية:
ض يتصووف بووالجودة وبالتووالى التقووار ر الماليووة تتصووف بووالجودة وإرتفوواك هووذ  النسووبة يترتووش عليوو  إإل فووا

 جودة الدخل المحاس ى وبالتالى إإل فاض جودة التقار ر المالية.
 نسبة الفرق بين صافى الةدتل المحاسةبى وصةافى التةدفقات النقديةة التشةغيلية / إجمةالى األصةول: -

وكلما إإل فاف هوذ  النسوبة كلموا كوان الو  دلوي م علوى أن الودخل المحاسو ى يتصوف بوالجودة وبالتوالى 
بووالجودة وإرتفوواك هووذ  النسووبة يترتووش عليوو  إإل فوواض جووودة الوودخل المحاسوو ى التقووار ر الماليووة تتصووف 

 وبالتالى إإل فاض جودة التقار ر المالية.

و عةد إسةةتعراض الباحةث لقيةةاس جةودة التقةةارير الماليةةة مةن تةةالل قيةاس جةةودة الةر ح فنظةةرا  لتعةةدد      
علةى نسةةبة صةافى التةةدفقات  صةر إسةتخدام الباحةةث فةى الدراسةةة التطبيقيةةالمقةاييس الكميةة فسةةوف يقت

النقدية التشغيلية / صافى الدتل المحاسبى التشغيلى لقيةاس مسةتوى جةودة التقةارير الماليةة. و عةد أن 
و التةالى يتبقةى  .تم التحقق نظريا  من صحة الفةرض الرئيسةى  وكةذلك صةحة الفةروض الفرعيةة األتةرى 

ا سةوف يةتم تناولةه فةى القسةم التةالى مةن وهذا مة تطبيقيةالتحقق من تلك الفروض من تالل الدراسة ال
 البحث.
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 رابعالالقسم 
 لتطبيقيةالدراسة ا

أثر مستوى مسوئولية الشوركات علوى جوودة التقوار ر  إختبار فى دراسةال  يتمثل الهدف الرئيسى من هذ     
 معنويةة توجةد عالقةة ذات داللةةم التوالي  الرئيسوى ختبوار الفورضإإلو  سويتم إف هذا الهودفلتحقيق ، و المالية

 م.الشركات وجودة التقارير المالية بين مستوى مسئولية
 وهذا الفرض الرئيسى يمكن تقسيمه إلى الفروض الفرعية التالية:

 

 بين مستوى حوكمة الشركات وجودة التقار ر المالية. معنو ةتوجد ع  ة اات دللة  -1

تما يووة للشووركات وجووودة التقووار ر بووين مسووتوى المسووئولية ال يئيووة وا ج معنو ووةتوجوود ع  ووة اات دللووة  -2
 المالية.

 ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية.حوكمة الشركات ز ادة مستوى  أن -3

 ز ادة مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية. أن -4

 
 مجتمع وعينة الدراسة: 4/1

المصووورى لمسووووئولية التووووى دخلوووف فووووى ترتيوووش الم  وووور  الشوووركاتمجتموووا الدراسووووة فوووى جميووووا يتمثووول      
 أخووور ترتيوووش لوووادروهوووو  2015عوووام إلوووى  2007عوووام الشوووركات منوووذ أول ترتيوووش لوووادر للم  ووور فوووى 

 ركة، على أن تتمثل عينة الدراسة فى الشوركات التوى  71إعداد البحث والبالغ عددها  خ ل فترة للم  ر
 2015و 2014و  2013سووونوات متتاليوووة وتحديووودام أعووووام  إسوووتمرت فوووى ترتيوووش الم  ووور فوووى أخووور ثووو  

  يعوووة إلشوووا  بوووا ى إسوووتبعاد ال نوووًو إلخووورام  خوووت ف   يعوووة إلشوووا ها عووون بعووود  وووركة  17 اوالبوووالغ عووودده
  ركات العينة.

و واوووو الجووودول التوووالى ترتيوووش الشوووركات الوووواردة بالم  ووور المصووورى لمسوووئولية الشوووركات مووون عوووام      
  لموقةةع الرسةةمى للمركةةز المصةةرى لمسةةئولية الشةةركات علةةى شةةبكة اإلنترنةةت)ا  2015إلووى عووام  2007

 ( http://www.ecrc.org.eg/ESGIndex.aspx 20/11/2016أتر تاريخ لإلطالن 
 
 
 
 

ترتيب  أسماد الشركات مسلسل
2007 

ترتيب 
2008 

ترتيب 
2009 

ترتيب 
2010 

يب ترت
2011 

ترتيب 
2012 

ترتيب 
2013 

ترتيب 
2014 

ترتيب 
2015 

   8 14  6 10 6 1 ليسيكو مصر 1
ون الشركة المصرية لخدمات التليف 2

مو ينيل )أورنج حاليا ( المحمول  

2 2 16 1 1   3  

تصاالتالمصرية لإل  3  3 5 4 4 10 22 7 16 26 
 24 24 12 5   14 9 4 النساجون الشرقيون للسجاد 4
هالقابض المجموعه الماليه هيرمس 5  5 28 9 11 16 16 29 6 10 

http://www.ecrc.org.eg/ESGIndex.aspx
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ترتيب  أسماد الشركات مسلسل
2007 

ترتيب 
2008 

ترتيب 
2009 

ترتيب 
2010 

يب ترت
2011 

ترتيب 
2012 

ترتيب 
2013 

ترتيب 
2014 

ترتيب 
2015 

 21 22 10 4 24 15 11 11 6 سيدى كرير للبتروكيماويات 6
       24 21 7 البنك الوطني للتنمية 7
سكندرية للزيوت المعدنيةاإل 8  8 14 21  12 11 20 27 28 
كوم اوراسجلو ال تليكوم القابضة ) 9

ا (سابقتليكوم القابضة   

9 12 8 8 3 20 5 2 9 

       30 13 10 بنك كريدي اجريكول مصر 10
    13  20 28 15 11 مصر لصناعة الكيماويات 11
 8 8 2 21 2 3 3 4 12 )المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس 12
 -ستثماراإلو السادس من ا تو ر للتنميه  13

 سوديك

13 17 22 24 20 17 15 12 12 

يةستثمارات المالب لإلاوليمبك جرو  14  14 18 17       
سكان والتعميرمدينة نصر لإل 15  15 19 23 27   13 26 22 
 6 10 11 28 5 10 5 8 16 تصاالتواإل  راية القابضة للتكنولوجيا 16
ستثماراتالنعيم القابضة لإل 17  17 25 25 28   16 23 16 
    3 18 2 2 1 18 نشاد والصناعةاوراسكوم لإل  18
 1 1 1 7 6 5 1 3 19 البنك التجاري الدولي )مصر( 19
اري ستثمار السياحي والعقمينا لإل 20  20 26 20 30      
سكان والتعميرمصر الجديدة لإل 21  21 16 13 13      
يةسكندر اإل -العز الدتيلة للصلب  22  22 29 12       
   18   16 15 23 23 سكانبنك التعمير واإل 23
ضة المصرية الكويتيةالقاب 24  24 20 19 17 17 2 4 7 3 
     27 19 27 24 25 بي تك للتجارة و التوزيع 25
يغالعر ية المتحدة للشحن والتفر  26  26 27 26       
       29 22 27 النيل للكبريت 27
 19 17 21 15 4 9 6 30 28 حديد عز 28
 15 9    12 18 7 29 جى بى اوتو 29
  25 24 23 9 7 7 10 30 عت مصطفى القابضةمجموعة طل 30
 29 18 25 6 15 14    السويدى إليكتريك )السويدى للكابالت سابقا( 31
رسكان والتعميالمصريين فى الخارج لإل 32     18      
ستثماراألهلى للتنمية واإل 33     21 21  17   
      22    مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 34
هرام للطباعة والتغلي األ 35     23      
      25    الغر ية اإلسالمية للتنمية العمرانية 36
 17 28 26 10  26    بالم هيلز 37
  15  19 11 29    المصرية للحديد والصلب 38
يةأسهم عاد -القلعة لإلستشارات الماليه  39     23 7 9 6 5 2 
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ترتيب  أسماد الشركات مسلسل
2007 

ترتيب 
2008 

ترتيب 
2009 

ترتيب 
2010 

يب ترت
2011 

ترتيب 
2012 

ترتيب 
2013 

ترتيب 
2014 

ترتيب 
2015 

ةماليال برايم القابضة لإلستثمارات 40      13     
     14     غاز مصر 41
ئة و يونيفرسال لصناعة مواد التعب 42

يونيباك -التغلي  و الورق   

    19     

     22     نماد للتنمية و اإلستثمار العقاري  43
     23     المالية و الصناعية المصرية 44
     25     البنك األهلي سوستية جنرال 45
   27 24 26     اجنالقاهرة للدو  46
ميةوالتن ستثمارالمصريين فى الخارج لإل 47      8 18 19 21  
     28     المتحدة لإلسكان والتعمير 48
جرانةةةةةةةةةةةةد انفسةةةةةةةةةةةةتمنت القابضةةةةةةةةةةةةة  49

 لإلستثمارات المالية

    29     

     30     التعمير واإلستشارات الهندسية 50
عةةةةةةةةالم تصةةةةةةةةاالت واإلاوراسةةةةةةةةكوم لإل  51

 القابضةنولوجيا التكو 

     1 14   

    8      (AGاوراسكوم القابضة للتنمية ) 52
    12      سمدةابوقير لأل 53
  19 23 25      نشاد والتعميردلتا لإل  54
 4 14 3 26      مجموعة عامر القابضة 55
  20 28 27      اسكوم -شركة اسيك للتعدين  56
   9       تالملتقى العر ى لإلستثمارا 57
 18  22       والبضائع اإلسكندرية لتداول الحاويات 58
 25  30       )الجوهرة( العز للسراميك والبورسلين 59
  4        المصرية للمنتجعات السياحية 60
 14 11        شركة األسمنت العر ية 61
 7 13        أسمنت السويس 62
  29        القناة للتوكيالت المالحية  63
  30         )ماريدي ( المالحية والبتروليةالخدمات  64
 5         بورتو جروب 65
 11         إعمار مصر للتنمية 66
 13         المحدودةنشاد اوراسكوم لإل  67
 20         شركة الملتقى العر ى لإلستثمارات 68
69 TMG 23         القابضة 
 27         ةت الغذائيإيديتا للصناعا 70
 30         )با ين( الكيماوية لبويات والصناعاتا 71
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الفتوورة موون و واووو الجوودول التووالى عوودد الشووركات التووى إسووتمرت فووى ترتيووش الم  وور خوو ل               
 بصورة تصاعدكة  2015إلى عام  2007عام 

 عدد الشركات التى إستمرت فى ترتيب المؤشر سنوات الترتيب
 شركات 10 2015إلى عام  2007ن عام م

 شركات 10 2015إلى عام  2008من عام 
 شركات 10 2015إلى عام  2009من عام 
 شركة 12 2015إلى عام  2010من عام 
 شركة 13 2015إلى عام  2011من عام 
 شركة 16 2015إلى عام  2012من عام 
 شركة 18 2015إلى عام  2013من عام 
 شركة 21 2015عام إلى  2014من عام 

          

 و واو الجدول التالى بيان بأسماء  ركات العينة محل الدراسة وترتي ها فى الم  ر خ ل فترة الدراسة 
ترتيب  أسماد الشركات مسلسل

2013 
ترتيب 
2014 

ترتيب 
2015 

تصاالتالمصرية لإل  1  7 16 26 
 24 24 12 النساجون الشرقيون للسجاد 2
ماليه هيرمس القابضهالمجموعه ال 3  29 6 10 
 21 22 10 سيدى كرير للبتروكيماويات 4
سكندرية للزيوت المعدنيةاإل 5  20 27 28 
قا (ساباوراسكوم تليكوم القابضة جلو ال تليكوم القابضة ) 6  5 2 9 
 8 8 2 )المصرية لخدمات النقل )ايجيترانس 7
سوديك -ستثمارالسادس من ا تو ر للتنميه واإل 8  15 12 12 
سكان والتعميرمدينة نصر لإل 9  13 26 22 
 6 10 11 تصاالتاإل راية القابضة للتكنولوجيا و  10
ستثماراتالنعيم القابضة لإل 11  16 23 16 
 3 7 4 القابضة المصرية الكويتية 12
 19 17 21 حديد عز 13
 29 18 25 السويدى إليكتريك )السويدى للكابالت سابقا( 14
هيلزبالم  15  26 28 17 
أسهم عادية -القلعة لإلستشارات الماليه  16  6 5 2 
 4 14 3 مجموعة عامر القابضة 17

 :مصادر الحصول على البيانات 4/2 
ومو ا كل ، محل الدراسة للشركات الماليةالتقار ر الحصول على ال ياإلات من وا ا ب  ام الباحث    

المية  ركة على ا إلترإلف ومو ا  ركة مبا ر الع
https://www.mubasher.info/countries/eg  الم  ر المصرى لمسئولة با اافة إلى

وبعا  وال ورلة المصر ة للر ابة الماليةوالم  رات التحليلية المنشورة بواسطة الهيئة العامة الشركات 
 عد فى أتراض البحث.المصادر األخرى والتى تسا

 البرنامج المستخدم فى إدتال البيانات: 4/3

https://www.mubasher.info/countries/eg
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وال  لقياس المتةيرات المست دمة من خ ل  SPSS Vol.18تم إدخال ال ياإلات فى برإلام       
 األساليش ا حصائية التالية 

 التابا.إست دام مصفوفة إرتبا  بيرسون للتعرف على مدى وجود ع  ة بين المتةير المستقل والمتةير  -1

 تم إست دام أسلوب تحليل ا إلحدار ال طى، و ي  تم حساب   -2

 .2Rمعامل التحديد  -
 ج.F.testإختبار معنو ة جودة توفيق إلموا  ا إلحدار وال  بإست دام إختبارل -

 ج.t.testإختبار معنو ة الجلء الثابف ومستوى كل متةيرعلى حدة وال  بإست دام إختبارل -

الووو  لتحديووود مووودى وجوووود إزدوا  خطوووى بوووين المتةيووورات المسوووتقلة ج و VIFمعامووول تاووو م التبووواين ل -
 وبعاها البعا.

 –ل لومووجروف  Kolmogorov-Smirnov إختبوار إعتداليوة األخطواء بإسوت دام كول مون إختبوار -
 و لي ج.  –ل ابيرو Shapiro-Wilk سمنروفج وإختبار 

 لدراسة الع  ات. Square Tests)-(Chi 2إس دام إختبارات كا -3

والرمةوز التةي تةم إسةتخدامها فةي برنةامج  المتغيةرات المسةتقلةو  المتغير التابعالجدول التالى يبين و      
SPSS Vol.18: 

  توصي  وقياس متغيرات الدراسة: 4/4
 تتمثل متغيرات الدراسة فى:

لووافى التوودفقات النقدكووة  بنسووبة  وتووم تمثيلهووا والووذى يتمثوول فووى جووودة التقووار ر الماليووة المتغيةةر التةةابع: -1
 .شةيلية / لافى الدخل المحاس ى التشةيلىالت

 وتتمثل في المتةيرات التالية  المتغيرات المستقلة: -2

يياس مستوى حوكمة الشركات من خ ل الم  ر المقترح فى إحدى  تم :مستوى حوكمة الشركات -
و مكن الرجوك للمنهجية المست دمة  (65 – 1  ص صمرجع سبق ذكره  تامر الجندى)الدراسات 
 .ج1بالملحق ر م ل بالحوكمةالمقترح وال ا   د الم  رفى إعدا

تم يياس مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية  :مستوى المسئولية البيئية واإلجتماعية للشركات -
و مكن الرجوك  (2014إبريل  الجندىتامر )للشركات من خ ل الم  ر المقترح فى إحدى الدراسات 

بالملحق جتما ية ا و ال يئية  المقترح وال ا  بالمسئولية   رللمنهجية المست دمة فى إعداد الم
 .ج2ر م ل

 إتتبار صحة الفروض البحثية: 4/5
تم إتتبار الفرض الرئيسى للبحث باإلضافة إلى أر عة فةروض فرعيةة بهةدف تنةاول مختلةف أبعةاد      

 مشكلة البحث وأهدافه  وذلك على النحو التالى:

 المتغيرات الرمز
Q.F.R. :المالية جودة التقارير المتغير التابع: Quality of Financial Reporting 
C.G. :حوكمة الشركات المتغير المستقل: Corporate Governance 

E.&S.R. :المسئولية البيئية واإلجتماعية المتغير المستقل: 
Environmental and Social  Responsibility 
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بوين  معنو وةتوجود ع  وة اات دللوة الرئيسةى والةذى يةنص علةى أنةه: م إتتبار الفرض البحثةى  4/5/1
 مستوى مسئولية الشركات وجودة التقار ر المالية ".

 : تنقسم متغيرات الفرض البحثى الرئيسى إلى: متغيرات الفرض البحثى الرئيسى -
 .متةير تابا  يتمثل فى جودة التقار ر المالية 

 ة الشركات.متةير مستقل  يتمثل فى مستوى حوكم 

 .متةير مستقل  يتمثل فى مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات 

 األسلوب اإلحصائى المستخدم:  -
بمسوتوى مسوئولية الشوركات تم إسوت دام أسولوب تحليول ا إلحودار المتعودد والو  لقيواس ع  وة مسوتوى      

التشوووةيلية / لوووافى الووودخل المحاسووو ى لوووافى التووودفقات النقدكوووة  إلسوووبة جوووودة التقوووار ر الماليوووة مموووث م فوووى
 ، وال  من خ ل التشةيلى

إستخدام مصفوفة إرتباط بيرسون للتعرف على مدى وجةود عالقةة بةين المتغيةر المسةتقل والمتغيةر  -1
و تطبيق معامل إرتباط بيرسون وذلك لتحديد مدى قوة وإتجاه العالقةة بةين متغيةرات البحةث   التابع

 ية:تم التوصل إلى النتائج التال

 

Correlations 

 Q.F.R. C.G. E.&S.R. 

 

Pearson Correlation 

Q.F.R. 1.000 .883 .789 

C.G. .883 1.000 .696 

E.&S.R. .789 .696 1.000 

 

Sig. (1-tailed) 

Q.F.R. . .000 .000 

C.G. .000 . .001 

E.&S.R. .000 .001 . 

 

N 

Q.F.R. 17 17 17 

C.G. 17 17 17 

E.&S.R. 17 17 17 

 يتضح من الجدول السابق اآلتى:
بوين مسووتوى حوكموة الشوركات وجووودة التقوار ر الماليووة، بينموا يوجوود %3,88يوجود إرتبوا  بنسووبة  -

بوووين مسوووتوى المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة وجوووودة التقوووار ر الماليوووة.  %9,78إرتبوووا  بنسوووبة 
المسووتقلة والمتةيوور التووابا والوو   ع  ووة معنو ووة موجبووة بووين المتةيوورات دو تاووو موون الوو  وجووو 
 .وهذا ما ي كد لحة الفرض البحثى الرئيسى 000,0عند مستوى معنو ة 

بوووين مسوووتوى مسوووئولية الشوووركات وجوووودة  معنو وووةع  وووة اات دللوووة وإلخووورام للتحقوووق مووون وجوووود   -
فإإلووو  كمكووون تط يوووق إلمووووا  ا إلحووودار ال طوووى والووو  لتحديووود التوووأثير المعنووووى  التقوووار ر الماليوووة

 توى مسئولية الشركات على جودة التقار ر المالية بالنسبة للشركات محل الدراسة.لمس
بمسةةتوى جةةودة التقةةارير الماليةةة تةةم إسةةتخدام أسةةلوب مسةةئولية الشةةركات لقيةةاس عالقةةة مسةةتوى  -2

نمةةوذج وتوضةةح الجةةداول التاليةةة و التةةالى يمكةةن إتتبةةار صةةحة الفةةرض   تحليةةل اإلنحةةدار المتعةةدد 
وذلةةك لتحديةةد تةةسثير مسةةتوى الحوكمةةة ومسةةتوى المسةةئولية البيئيةةة واإلجتماعيةةة اإلنحةةدار المتعةةدد 

 للشركات على جودة التقارير المالية بالنسبة للشركات محل الدراسة:

Model Summary 

Model Summary 

 R R Adjusted Std. Change Statistics 
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Model Square R 
Square 

Error of 
the 

Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Change 

1 .915a .838 .815 .21822 .838 36.235 2 14 .000 

a. Predictors: (Constant), E.&S.R. , C.G. 

b. Dependent Variable: Q.F.R. 

 
 
 
 
 

aCoefficients 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partia

l Part 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 4.878

E-16 

.309 
 

.000 1.000 -.662- .662 
     

C.G. .667 .154 .647 4.320 .001 .336 .998 .883 .756 .465 .515 1.941 

E.&S.R. .333 .148 .338 2.256 .041 .016 .650 .789 .516 .243 .515 1.941 

a. Dependent Variable: Q.F.R. 

bANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.451 2 1.725 36.235 .000a 

Residual .667 14 .048   

Total 4.118 16    

a. Predictors: (Constant), E.&S.R., C.G. 

b. Dependent Variable: Q.F.R. 

     
نمووا  ا إلحودار والوو  لتحديود توأثير مسوتوى حوكموة الشوركات ومسووتوى و واوو الجودول التوالى مل و  ل 

 بالنسبة للشركات محل الدراسة المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات على جودة التقار ر المالية 
 

المعلمات  المتغير
 المقدرة

t.test F.test  
2R 

 
مستوى  القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
 0 ,838 0 ,000 36 ,235 1 ,000  ,000 4 ,878 الجزد الثابت

 0 ,001 4 ,320 0 ,667 مستوى حوكمة الشركات
مستوى المسئولية البيئية 

 عية للشركاتواإلجتما
333, 0 256, 2 041, 0 

 يتضح من الجدول السابق اآلتى:
أى أن المتةيوووورات المسووووتقلة  388,0يتاووووو أن معاموووول التحديوووود بلووووغ  :2Rمعامةةةةل التحديةةةةد  -

تفسور  المسوئولية ال يئيوة وا جتما يوة للشوركات والمتمثلة فى مستوى حوكموة الشوركات ومسوتوى 
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التابا والمتمثل فى جودة التقار ر الماليوة. وبوا ى النسوبة  من التةير ال لى فى المتةير 8,83%
 ترجا إلى ال طأ العشوائى فى المعادلة.

حيووث أإلوو   ختبووار معنو ووة النموووا  ككوول تووم  إتتبةةار معنويةةة جةةودة توفيةةق نمةةوذج اإلنحةةدار: -
عنوووود مسووووتوى معنو ووووة  235,36 هووووى F.testج وحيووووث أن ييمووووة  F.testإسووووت دام إختبووووارل 

ل علوووى توووأثير المتةيووورات المسوووتقلة والمتمثلوووة فوووى مسوووتوى حوكموووة الشوووركات مموووا يووود 000,0
علوووى المتةيووور التوووابا والمتمثووول فوووى جوووودة  المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة للشوووركات ومسوووتوى 

 التقار ر المالية.

إتتبار معنوية الجزد الثابت ومستوى الحوكمة ومسةتوى المسةئولية البيئيةة واإلجتماعيةة كةل  -
لمسووووتوى الحوكمووووة  t.testج وحيووووث أن ييمووووة  t.testلوووو  بإسووووت دام إختبووووارل وا علةةةةى حةةةةدة:

مموووا يووودل علوووى توووأثير المتةيووور المسوووتقل مسوووتوى  001,0عنووود مسوووتوى معنو وووة  320,4هوووى
المسوووووئولية ال يئيوووووة لمسوووووتوى  t.testالحوكموووووة علوووووى جوووووودة التقوووووار ر الماليوووووة. كموووووا أن ييموووووة 

مموا يودل علوى توأثير المتةيور  041,0 وة عنود مسوتوى معنو  256,2هى وا جتما ية للشركات
 على جودة التقار ر المالية. المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات المستقل مستوى 

يتاوو موون الجوداول السووابقة أن المتةيورات المسووتقلة ل تعوواإلى  (:VIFمعامةل تضةةخم التبةةاين ) -
الذى كشير إلوى عودم األمر  10أ ل من VIFمن وجود مشكلة ا زدوا  ال طى وال  ألن ييم 

 .  خطى بالنموا وجود مشكلة إزدوا

 –) لومةةوجروف  Kolmogorov-Smirnovإتتبةةار إعتداليةةة األتطةةاد بإسةةتخدام كةةل مةةن إتتبةةار -
، والجوودول التووالى يواووو إلتووائ  هووذين ويليةةك( –)شةةابيرو Shapiro-Wilk سةةمنروف( وإتتبةةار 

 ا ختبار ن 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

C.G. .380 17 .000 .632 17 .000 

E.&S.R. .410 17 .000 .611 17 .000 

Q.F.R. .349 17 .000 .642 17 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 – لوموووووجروف يتاووووو موووون إلتووووائ  الجوووودول السووووابق أن القيمووووة المحسوووووبة ل وووول موووون إختبووووار ل
و ليو ج  أ  ور مون مسوتوى المعنو وة فوى كو  ا ختبوار ن، األموور  –سومنروفج وإختبوار ل وابيرو 

 الذى يدل على إعتدالية توز ا أخطاء النموا .
 معنو وةتوجود ع  وة اات دللوة  إتتبار الفةرض البحثةى الفرعةى األول والةذى يةنص علةى أنةه: م 4/5/2

 لتقار ر المالية ".بين مستوى حوكمة الشركات وجودة ا
 : تنقسم متغيرات الفرض البحثى الفرعى األول إلى:متغيرات الفرض البحثى الفرعى األول -

 .متةير تابا  يتمثل فى جودة التقار ر المالية 

 .متةير مستقل  يتمثل فى مستوى حوكمة الشركات 

 األسلوب اإلحصائى المستخدم:  -
، والوو  لقيوواس ع  ووة مسووتوى حوكمووة الشووركات بجووودة تووم إسووت دام أسوولوب تحليوول ا إلحوودار ال طووى     

، لووافى التوودفقات النقدكووة التشووةيلية / لووافى الوودخل المحاسوو ى التشووةيلى إلسووبة التقووار ر الماليووة ممووث م فووى
 وال  من خ ل 
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إسةةتخدام مصةةفوفة إرتبةةاط بيرسةةون للتعةةرف علةةى مةةدى وجةةود عالقةةة بةةين المتغيةةر المسةةتقل  -1
عامةل إرتبةاط بيرسةون وذلةةك لتحديةد مةدى قةوة وإتجةاه العالقةة بةةين و تطبيةق م  والمتغيةر التةابع

 متغيرات البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:

 

 
 
  
 
 
 
 

 يتضح من الجدول السابق اآلتى :
و تاووو بووين مسووتوى حوكمووة الشووركات وجووودة التقووار ر الماليووة.   %3,88يوجوود إرتبووا  بنسووبة  -

ع  وة معنو وة موجبوة بوين المتةيور المسوتقل والمتةيور التوابا والو  عنود مسوتوى  دمن الو  وجوو 
 .األولوهذا ما ي كد لحة الفرض البحثى الفرعى  000,0معنو ة 

الشوووركات وجوووودة  بوووين مسوووتوى حوكموووة معنو وووةاات دللوووة  وإلخووورام للتحقوووق مووون وجوووود ع  وووة -
فإإلووو  كمكووون تط يوووق إلمووووا  ا إلحووودار ال طوووى والووو  لتحديووود التوووأثير المعنووووى  التقوووار ر الماليوووة

 لمستوى حوكمة الشركات على جودة التقار ر المالية بالنسبة للشركات محل الدراسة.
ى حوكمةةة الشةركات بمسةةتوى جةةودة التقةارير الماليةةة تةم إسةةتخدام أسةةلوب لقيةاس عالقةةة مسةتو  -2

نمةوذج وتوضةح الجةداول التاليةة   تحليل اإلنحدار الخطى  و التالى يمكن إتتبار صحة الفرض
اإلنحدار الخطةى لتحديةد تةسثير مسةتوى حوكمةة الشةركات علةى جةودة التقةارير الماليةة بالنسةبة 

 للشركات محل الدراسة:

 
 
 

Model Summary 

Model Summary 

 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .883a .779 .765 .24618 .779 52.941 1 15 .000 

a. Predictors: (Constant), C.G. 

aCoefficients 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) .182 .336  .541 .596 -.535- .898 

C.G. .909 .125 .883 7.276 .000 .643 1.175 

Correlations 

 Q.F.R. C.G. 

Pearson 

Correlation 

Q.F.R. 1.000 .883 

C.G. .883 1.000 

Sig. (1-tailed) Q.F.R. . .000 

C.G. .000 . 

N Q.F.R. 17 17 

C.G. 17 17 
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Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) .182 .336  .541 .596 -.535- .898 

C.G. .909 .125 .883 7.276 .000 .643 1.175 

a. Dependent Variable: Q.F.R. 

bANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.209 1 3.209 52.941 .000a 

Residual .909 15 .061   

Total 4.118 16    

a. Predictors: (Constant), C.G. 

b. Dependent Variable: Q.F.R. 

نموا  ا إلحدار لتحديد تأثير مسوتوى حوكموة الشوركات علوى جوودة التقوار ر تالى مل   لو واو الجدول ال     
 المالية بالنسبة للشركات محل الدراسة 

المعلمات  المتغير
 المقدرة

t.test   F.test  
2R 

 
مستوى  القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
 779,0 000,0 941,52 596,0 541,0 182,0 الجزد الثابت

 000,0 276,7 909,0 مستوى حوكمة الشركات 

 يتضح من الجدول السابق اآلتى:
أى أن المتةيور المسوتقل والمتمثول  797,0يتاوو أن معامول التحديود بلوغ  :2Rمعامل التحديد  -

مون التةيور ال لوى فوى المتةيور التوابا والمتمثول فوى  %9,77فى مستوى حوكمة الشوركات كفسور
 ة. وبا ى النسبة ترجا إلى ال طأ العشوائى فى المعادلة.جودة التقار ر المالي

حيووث أإلوو   ختبووار معنو ووة النموووا  ككوول تووم  إتتبةةار معنويةةة جةةودة توفيةةق نمةةوذج اإلنحةةدار: -
عنوووود مسووووتوى معنو ووووة  941,52هووووى  F.testج وحيووووث أن ييمووووة  F.testإسووووت دام إختبووووارل 

 التقار ر المالية. مما يدل على تأثير مستوى حوكمة الشركات على جودة 000,0

والوو  بإسووت دام إختبووارل  إتتبةةار معنويةةة الجةةزد الثابةةت ومسةةتوى الحوكمةةة كةةل علةةى حةةدة: -
t.test  ج وحيث أن ييمةt.test 000,0عنود مسوتوى معنو وة  276,7لمسوتوى الحوكموة هوى 

 مما يدل على تأثير المتةير المستقل مستوى حوكمة الشركات على جودة التقار ر المالية.

 –) لومةةوجروف  Kolmogorov-Smirnovر إعتداليةةة األتطةةاد بإسةةتخدام كةةل مةةن إتتبةةارإتتبةةا -
، والجوودول التووالى يواووو إلتووائ  هووذين ويليةةك( –)شةةابيرو Shapiro-Wilk سةةمنروف( وإتتبةةار 

 ا ختبار ن 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

C.G. .410 17 .000 .611 17 .000 
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Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

C.G. .410 17 .000 .611 17 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 –يتاووووو موووون إلتووووائ  الجوووودول السووووابق أن القيمووووة المحسوووووبة ل وووول موووون إختبووووار ل لوموووووجروف     
و ليو ج  أ  ور مون مسوتوى المعنو وة فوى كو  ا ختبوار ن، األمور الوذى  –سمنروفج وإختبوار ل وابيرو 

 ا أخطاء النموا .يدل على إعتدالية توز 
 

 معنو وةتوجود ع  وة اات دللوة إتتبار الفرض البحثى الفرعةى الثةانى والةذى يةنص علةى أنةه: م  4/5/3
 بين مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات وجودة التقار ر المالية ".

 ى إلى:: تنقسم متغيرات الفرض البحثى الفرعى الثانمتغيرات الفرض البحثى الفرعى الثانى -
 .متةير تابا  يتمثل فى جودة التقار ر المالية 

  المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركاتمتةير مستقل  يتمثل فى مستوى. 

 األسلوب اإلحصائى المستخدم:  -
المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة  توووم إسوووت دام أسووولوب تحليووول ا إلحووودار ال طوووى، والووو  لقيووواس ع  وووة مسوووتوى      

لووافى التوودفقات النقدكووة التشووةيلية / لووافى الوودخل المحاسوو ى  إلسووبة التقووار ر الماليووة ممووث م فووى بجووودة للشووركات
 ، وال  من خ ل التشةيلى

إستخدام مصفوفة إرتباط بيرسون للتعرف على مدى وجةود عالقةة بةين المتغيةر المسةتقل والمتغيةر  -1
ه العالقةة بةين متغيةرات البحةث و تطبيق معامل إرتباط بيرسون وذلك لتحديد مدى قوة وإتجا  التابع

 تم التوصل إلى النتائج التالية:

Correlations 

 Q.F.R. E.&S.R. 

Pearson 

Correlation 

Q.F.R. 1.000 .789 

E.&S.R. .789 1.000 

Sig. (1-tailed) Q.F.R. . .000 

E.&S.R. .000 . 

N Q.F.R. 17 17 

E.&S.R. 17 17 

 ى:يتضح من الجدول السابق اآلت
بين مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية وجوودة التقوار ر الماليوة.  %9,78يوجد إرتبا  بنسبة  -

ع  وة معنو وة موجبوة بوين المتةيور المسوتقل والمتةيور التوابا والو  عنود د و تاو من ال  وجوو 
 .وهذا ما ي كد لحة الفرض البحثى الفرعى الثاإلى 000,0مستوى معنو ة 

 بووين مسووتوى المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة معنو ووةاات دللووة  ود ع  ووةوإلخورام للتحقووق موون وجوو -
فإإلووو  كمكووون تط يوووق إلمووووا  ا إلحووودار ال طوووى والووو  لتحديووود  للشوووركات وجوووودة التقوووار ر الماليوووة

التووأثير المعنوووى لمسووتوى المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة للشووركات علووى جووودة التقووار ر الماليووة 
 راسة.بالنسبة للشركات محل الد

بجودة التقارير المالية تم إستخدام أسةلوب  المسئولية البيئية واإلجتماعية للشركات لقياس عالقة مستوى  -2
نمةوذج اإلنحةدار وتوضةح الجةداول التاليةة   تحليل اإلنحدار الخطى  و التةالى يمكةن إتتبةار صةحة الفةرض
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على جودة التقةارير الماليةة بالنسةبة الخطى لتحديد تسثير مستوى المسئولية البيئية واإلجتماعية للشركات 
 للشركات محل الدراسة:

Model Summary 

Model Summary 

 

Mode

l 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 .789a .622 .597 .32203 .622 24.706 1 15 .000 

a. Predictors: (Constant), E.&S.R. 

 
aCoefficients 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) .667 .394  1.690 .112 -.174- 1. 507 

E.&S.R. .778 .156 .789 4.971 .001 .444 1.111 

a. Dependent Variable: Q.F.R. 

bANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2.562 1 2.562 24.706 .000a 

Residual 1.556 15 .104   

Total 4.118 16    

a. Predictors: (Constant), E.&S.R.  

b. Dependent Variable: Q.F.R. 

لتحديوووود تووووأثير مسووووتوى المسووووئولية ال يئيووووة وا جتما يووووة نموووووا  ا إلحوووودار و واوووو الجوووودول التووووالى مل وووو  ل     
 للشركات على جودة التقار ر المالية بالنسبة للشركات محل الدراسة 

المعلمات  المتغير
 المقدرة

t.test F.test  
2R 

 
مستوى  القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
 622,0 000,0 706,24 112,0 690,1 667,0 الجزد الثابت

مستوى المسئولية البيئية  
 واإلجتماعية للشركات

778,0 971,4 001,0 

 يتضح من الجدول السابق اآلتى:
متةيوور المسووتقل المتمثوول أى أن ال 226,0يتاووو أن معاموول التحديوود بلووغ  :2Rمعامةةل التحديةةد  -

مووون التةيووور ال لوووى فوووى  %2,62كفسووور المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة للشوووركات  فوووى مسوووتوى 
المتةيووور التوووابا المتمثووول فوووى مسوووتوى جوووودة التقوووار ر الماليوووة. وبوووا ى النسوووبة ترجوووا إلوووى ال طوووأ 

 العشوائى فى المعادلة.



 - 417 - 

تبووار معنو ووة النموووا  ككوول تووم حيووث أإلوو   خ :عنويةةة جةةودة توفيةةق نمةةوذج اإلنحةةدارإتتبةةار م -
عنوووود مسووووتوى معنو ووووة  706,24 هووووى F.testج وحيووووث أن ييمووووة  F.testإسووووت دام إختبووووارل 

 المسوئولية ال يئيوة وا جتما يوة للشوركات مما يدل على تأثير المتةير المستقل مسوتوى  000,0
 على جودة التقار ر المالية.

والو   بيئيةة واإلجتماعيةة كةل علةى حةدة:إتتبار معنوية الجةزد الثابةت ومسةتوى المسةئولية ال -
المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة لمسوووتوى  t.testج وحيوووث أن ييموووة  t.testبإسوووت دام إختبوووارل 

المسوووئولية ال يئيوووة  مموووا يووودل علوووى توووأثير مسوووتوى  001,0عنووود مسوووتوى معنو وووة  971,4هوووى
 على جودة التقار ر المالية. وا جتما ية للشركات

 –) لومةةوجروف  Kolmogorov-Smirnovتطةةاد بإسةةتخدام كةةل مةةن إتتبةةارإتتبةةار إعتداليةةة األ -
، والجوودول التووالى يواووو إلتووائ  هووذين ويليةةك( –)شةةابيرو Shapiro-Wilk سةةمنروف( وإتتبةةار 

 ا ختبار ن 

-  

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

E.&S.R. .349 17 .000 .642 17 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 –يتاووو موون إلتووائ  الجوودول السووابق أن القيمووة المحسوووبة ل وول موون إختبووار ل لوموووجروف      
و ليو ج  أ  ور مون مسوتوى المعنو وة فوى كو  ا ختبوار ن، األموور  –سومنروفج وإختبوار ل وابيرو 

 النموا .الذى يدل على إعتدالية توز ا أخطاء 
 
يؤدى إلةى حوكمة الشركات زيادة مستوى  أنإتتبار الفرض البحثى الفرعى الثالث والذى ينص على: م  4/5/4

 Chi)-2إتتبةارات كةاو ختبار مدى لحة أو عدم لحة هوذا الفورض توم إسو دام  ". زيادة جودة التقارير المالية

Square Tests) .2ئج إتتبار كانتا ويوضح الجدول التالى لدراسة العالقات  
 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13.247a 1 .000 

Likelihood Ratio 16.333 1 .000 

Linear-by-Linear Association 12.468 1 .000 

N of Valid Cases 17   

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is2.47. 

  
 
 
 

 [سبيرمان -مالت اإلرتباط ] ندال معا  ما يوضح الجدول التالى

Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. Std. 
aError 

Approx. 
bT 

Approx. 

Sig. 

Ordinal Kendall's tau-b .883 .107 5.646 .000 



 - 418 - 

by 

Ordinal 

  

Spearman 

Correlation 

.883 .107 7.276 .000c 

N of Valid Cases 17    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

ا إإلعكوو  علووى مموو 247,13   يوورة حيووث بلةووف 2Square)-(Chi ةةاموون الم حووظ أن ييمووة إحصوواءة           
حوكمووة ز ووادة مسووتوى  الموافقووة علووى أنوهووذا ي كوود وجووود ع  وة معنو ووة بووين  000,0مسوتول الدللووة الووذل كسوواول 

وهذا ما  هور جليوام م فوي ييموة معامول ا رتبوا  حيوث أن معوام ت  ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر الماليةالشركات 
واحووود الصوووحيو و هوووذا موووا يوودل علوووى وجوووود ع  وووة  و وووة بوووين سووو يرمانم جميعهوووا كقتووورب موون ال -ا رتبووا  ن نووودال 

 المتةير ن محل الدراسة.
زيةةةادة مسةةةتوى المسةةةئولية البيئيةةةة  أنالفةةةرض البحثةةةى الفرعةةةى الرابةةةع والةةةذى يةةةنص علةةةى: مإتتبةةةار  4/5/5

 و ختبار مدى لحة أو عدم لحة هذا  ".واإلجتماعية للشركات يؤدى إلى زيادة جودة التقارير المالية
  2نتائج إتتبار كا ويوضح الجدول التالى لدراسة العالقات.  2 إتتبارات كارض تم إس دام الف
 

 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.578a 1 .001 

Likelihood Ratio 13.500 1 .000 

Linear-by-Linear Association 9.965 1 .002 

N of Valid Cases 17   

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is3.29. 

 سبيرمان[ -معامالت اإلرتباط ] ندال   ما يوضح الجدول التالى
Symmetric Measures 

 
Value 

Asymp. 
aStd. Error 

Approx. 
bT 

Approx. 

Sig. 

Ordinal 

by 

Ordinal  

  

Kendall's tau-b .789 .125 5.542 .000 

Spearman 

Correlation 

.789 .125 4.971 .000c 

N of Valid Cases 17    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

مموا إإلعكو  علوى  578,10   يورة حيوث بلةوف 2Square)-(Chi احظ أن ييمة إحصاءة من الم      
ز وادة مسووتوى  الموافقوة علوى أنوهوذا ي كود وجووود ع  وة معنو وة بوين  001,0مسوتول الدللوة الوذل كسواول 

فووي وهووذا مووا  هوور جليووام م  المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة للشووركات يوو دى إلووى ز ووادة جووودة التقووار ر الماليووة
س يرمانم جميعها كقتورب مون الواحود الصوحيو  -ييمة معامل ا رتبا  حيث أن معام ت ا رتبا  ن ندال 

 و هذا ما يدل على وجود ع  ة  و ة بين المتةير ن محل الدراسة.
 تالصة النتائج : 4/6
د إرتبوا  بين مسوتوى حوكموة الشوركات وجوودة التقوار ر الماليوة، بينموا يوجو %3,88يوجد إرتبا  بنسبة  -1

 بين مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية وجودة التقار ر المالية.  %9,78بنسبة 

 بين مستوى مسئولية الشركات وجودة التقار ر المالية. معنو ةوجود ع  ة اات دللة  -2
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 بين مستوى حوكمة الشركات وجودة التقار ر المالية.معنو ة وجود ع  ة اات دللة  -3
بووين مسووتوى المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة للشووركات وجووودة التقووار ر معنو ووة للووة وجووود ع  ووة اات د -4

 المالية.
يووو دى إلوووى ز وووادة جوووودة حوكموووة الشوووركات ز وووادة مسوووتوى  الموافقوووة علوووى أن وجووود ع  وووة معنو وووة بوووين -5

 .التقار ر المالية

يو دى   جتما يوة للشوركاتز ادة مستوى المسئولية ال يئيوة وا الموافقة على أن وجود ع  ة معنو ة بين -6
 .إلى ز ادة جودة التقار ر المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسلا القسم
 الخالصة والنتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية

 الخالصة والنتائج: 5/1
ار ر إختبار أثر مسوتوى مسوئولية الشوركات علوى جوودة التقو يتمثل الهدف الرئيسى من هذا البحث فى     
ها، كموا توم تحديود الع  وة وكيفيوة يياسو التقوار ر الماليوة مفهوم جوودةتناول  تم الهدف لتحقيق هذاو ، المالية
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بووين حوكمووة الشووركات وجووودة التقووار ر الماليووة، وكووذل  تحديوود الع  ووة بووين المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة 
 ختبار فروض الدراسة.  قيةتط يجراء دراسة للشركات وجودة التقار ر المالية. كما تم إ

تمكووون و يووو   القسةةةم األول اإلطةةةار المنهجةةةى للبحةةةث:وتوووم تقسووويم البحوووث إلوووى خمسوووة أ سوووام، تنووواول      
إختبوار أثور مسوتوى مسوئولية الشوركات علوى  فوىالباحث من لوياتة الهودف الرئيسوى للبحوث والوذى تمثول 

 الرئيسى والذى تمثل فى  و ام الباحث كذل  بصياتة فرض البحث، جودة التقار ر المالية
 م.الشركات وجودة التقارير المالية م توجد عالقة ذات داللة معنوية بين مستوى مسئولية

 وهذا الفرض الرئيسى تم تقسيم  إلى الفروض الفر ية التالية 
 توجد ع  ة اات دللة معنو ة بين مستوى حوكمة الشركات وجودة التقار ر المالية. -1

لوووة معنو وووة بوووين مسوووتوى المسوووئولية ال يئيوووة وا جتما يوووة للشوووركات وجوووودة توجووود ع  وووة اات دل -2
 التقار ر المالية.

 الشركات ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية.مستوى حوكمة ز ادة  أن -3

 ز ادة مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية. أن -4

الدراسوات السوابقة  و يو  تنواول الباحوث عراوام لعودد مون :الدراسةات السةابقةلقسةم الثةانى اكما تنواول      
والمرتبطوووة بالمواووووك مووون خووو ل تقسووويمها إلوووى مجمووووعتين، حيوووث تاووومنف المجموعوووة األولوووى دراسوووات 

دراسوووات تناولوووف جوووودة المجموعوووة الثاإليوووة  . كموووا تاووومنفالم  ووور المصووورى لمسوووئولية الشوووركاتتناولوووف 
فووى الحوكموة والمسووئولية ال يئيووة لماليووة موا مكوإلووات أو أحوود مكوإلوات مسووئولية الشوركات والمتمثلووة التقوار ر ا

فوووى حووودود علوووم  –إلووودرة الدراسوووات علوووى المسوووتوى العربوووى حتوووى اآلن و ووود إتاوووو . للشوووركات ا جتما يوووةو 
ة الشوركات بمكوإلاتهوا الوث   حوكموالشوركات مستوى مسئولية  إختبار الع  ة بين والتى حاولف –الباحث 

تناولو  الباحوث فوى جودة التقار ر المالية، وهوذا موا وبين  للشركات والمسئولية ال يئية والمسئولية ا جتما ية
 هذ  الدراسة. 

وجةةودة اإلطةةار التظةةرى للعالقةةة بةةين مكونةةات مؤشةةر مسةةئولية الشةةركات  الثالةةث القسةةم مووا تنوواول      
 :و ي  تناول الباحث التقارير المالية 

مفهوووم والتووى تناولووف موون خوو ل مجموعووة موون الدراسووات قوود إتاووو ف التقةةارير الماليةةة: : مفهةةوم جةةودةأوال  
لووم تتفووق علووى تعر ووف موحوود لجووودة التقووار ر الماليووة وبووالرتم موون الوو  فجميووا أإلهووا جووودة التقووار ر الماليووة 

وجهووة إلخوور النخوور ليسووف متعاراووة مووا بعاووها الووبعا ول نهووا توورى جووودة التقووار ر الماليووة موون وجهووات 
معينوووة وبالتوووالى فجميوووا وجهوووات النخووور ت مووول بعاوووها الوووبعا حيوووث أن جوووودة التقار رالماليوووة تحتوووا  إلوووى 
تط يق معايير محاسو ية عاليوة الجوودة بموا كسواعد علوى تقودكم معلوموات تتووافر فيهوا خصوائ  الجوودة موا 

قووون فيهووا وبمووا كمكوونهم موون ا فصوواح عوون كافووة المعلومووات بشووفا ية بمووا كجعوول مسووت دمى التقار رالماليووة يث
 ا عتماد عليها بصورة أساسية عند إت ااهم للقرارات.

الماليةة  وتوصةل الباحةث إلةى النتةائج  ثانيا : مكونات مؤشر مسئولية الشركات وعالقتها بجودة التقةارير
 التالية:
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  وة أإلو  توجود ع فقود إتاوو للباحوث: التقةارير الماليةة بجةودة حوكمةة الشةركات عالقةةفيمةا يخةص  -1
، حيووث أن المعلومووات المحاسوو ية  ردكووة بووين تط يووق مبووادئ حوكمووة الشووركات وجووودة التقووار ر الماليووة

الجيدة تست دم كمدخ ت للحوكمة وبالتالى فإن المعلوموات المحاسو ية الجيودة ينوت  عنهوا تط يوق جيود 
منخموووة  با اوووافة إلوووى أن الم ووودأ ال وووام  مووون مبوووادئ حوكموووة الشوووركات والصوووادرة عووونللحوكموووة. 

والمتعلووق با فصوواح والشووفا ية يوو ثر علووى جووودة التقووار ر الماليووة والوو   التعوواون ا  تصووادل والتنميووة
 ألإل  يتامن متطلبات و رو  معينة يتحقق من خ لها الشفا ية بالقوائم المالية.

ل فقود إتاوو للباحوث مون خو ل تنواو  :الماليةة التقةارير بجةودةالمسةئولية البيئيةة  عالقةة فيمةا يخةص -2
معوووايير المحاسوووبة المصووور ة وكوووذل  موووا ورد بوووالقواإلين والتشووور عات والقووورارات الصوووادرة عووون الجهوووات 
الم تصووة أإلوو  ل يوجوود إلوولام للشووركات با فصوواح والتقر وورعن أدائهووا ال يئووى وتووم تووًر األموور إختيار ووام 

ييامهووووا  دارة الشووووركات وبالتووووالى األموووور الووووذى يتطلووووش اوووورورة التحقووووق موووون موووودى تنفيووووذ الشووووركات و 
با لتلامات ال يئية المطلوبة منها بموجش القواإلين والتشور عات المصور ة وموا يتطلبو  الو  مون اورورة 
ا فصاح عن ال  حتى ولو بصورة  و ية. وبناءم على ال  فإن إلدار الم  ور المصورى لمسوئولية 

ر بشوأن الشركات كعت ر حل لهذ  المشكلة حيث أإل  مون اومن جواإلوش الم  ور ا فصواح عون عنالو
المسئولية ال يئية للشركات األمور الوذى كعنوى ز وادة إهتموام الشوركات بوالنواحى ال يئيوة وا فصواح عنهوا 

 حتى وإن كان ا فصاح يتم بصورة إختيار ة وما لذل  من أثر على جودة التقار ر المالية.
أهميووة  حووثفقوود إتاووو للبا :التقةةارير الماليةةة بجةةودة المسةةئولية اإلجتماعيةةة عالقةةة فيمةةا يخةةص -3

جتموواعى للشووركة وتحديوود مووودى جتما يووة للشووركات والووو  لتقيوويم األداء ا فصوواح عوون الجواإلووش ا ا 
كمووا أإلوو  موون خوو ل تنوواول مووا ورد بووالقواإلين والتشوور عات والقوورارات الصووادرة عوون  لتلامهووا موون عدموو .إ

ا جتموواعى وتووم الجهووات الم تصووة يتاووو أإلوو  ل يوجوود إلوولام للشووركات با فصوواح والتقر وورعن أدائهووا 
توووًر األمووور إختيار وووام  دارة الشوووركات وبالتوووالى األمووور الوووذى يتطلوووش اووورورة التحقوووق مووون مووودى تنفيوووذ 
الشووركات وييامهووا بالمسووئولية ا جتما يووة المطلوبووة منهووا بموجووش القووواإلين والتشوور عات المصوور ة ومووا 

فوإن إلودار الم  ور  وبالتوالى .يتطلب  ال  مون اورورة ا فصواح عون الو  حتوى ولوو بصوورة  و يوة
المصرى لمسئولية الشركات كعت ر حول لهوذ  المشوكلة حيوث أإلو  مون اومن جواإلوش الم  ور ا فصواح 
عن عنالر بشأن المسئولية ا جتما ية للشركات األمر الذى كعنى ز وادة إهتموام الشوركات بوالنواحى 

لووذل  موون أثوور علووى ا جتما يووة وا فصوواح عنهووا حتووى وإن كووان ا فصوواح يووتم بصووورة إختيار ووة ومووا 
 جودة التقار ر المالية.

وبنوووواءم علووووى مووووا سوووو ق وت ووووين وجووووود ع  ووووة بووووين كوووول موووون حوكمووووة الشووووركات، والمسووووئولية ال يئيووووة      
مما كعنى أإل  توم التحقوق إلخر وام مون لوحة الفورض الرئيسوى  وا جتما ية للشركات بجودة التقار ر المالية،

، وكوووذل  لوووحة ولية الشوووركات وجوووودة التقوووار ر الماليوووةع  وووة بوووين مسوووتوى مسوووئالوووذى كشوووير إلوووى وجوووود 
 الفروض الفر ية األخرى .

وبووإ  ك الباحووث علووى العديوود موون الدراسووات التووى تناولووف جووودة  :الماليةةة التقةةارير ثالثةةا : قيةةاس جةةودة
التقووار ر الماليووة، تولوول الباحووث إلووى أن جووودة التقووار ر الماليووة كمكوون أن تقوواس موون خوو ل عوودة مقووايي  
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ا خصووائ  جووودة المعلومووات المحاسو ية ، كمووا كمكوون يياسووها موون خو ل ييوواس جووودة الووربو بإسووت دام منهو
عوودد موون الم  وورات والنسووش الماليووة كمووا كمكوون يياسووها موون خوو ل ييوواس مسووتوى عوودم التماثوول كمووا كمكوون 

 يياسها من خ ل مقايي  التحفظ المحاس ى.
ودة التقووار ر الماليووة كمكوون أن يووتم موون خوو ل ييوواس وفووى هووذا الشووأن وإلخوورام ألن القيوواس العملووى لجوو     

جووودة الووربو بإعتبووار  الموودخل الم ئووم لهووذا الةوورض. لووذل  فقوود إعتموود الباحووث فووى هووذ  الدراسووة علووى جووودة 
فوتم ا  تصوار فوى الدراسوة لتعدد المقوايي  ال ميوة الربو كمقياس عملى لجودة التقار ر المالية، ول ن إلخرام 

دام إلسوووبة لوووافى التووودفقات النقدكوووة التشوووةيلية / لوووافى الووودخل المحاسووو ى التشوووةيلى إسوووت  علوووى التط يقيوووة
 لقياس مستوى جودة التقار ر المالية.

إختبوار أثور  فوى دراسوةال  تمثول الهودف الرئيسوى مون هوذو  :القسم الرابع الدراسة التطبيقيةةكما تناول      
 ختبوووار الفووورضإ قووود تووومف هوووذا الهووودفقيوووق لتحو ، مسوووتوى مسوووئولية الشوووركات علوووى جوووودة التقوووار ر الماليوووة

وجةةةودة التقةةةارير بةةةين مسةةةتوى مسةةةئولية الشةةةركات  معنويةةةةتوجةةةد عالقةةةة ذات داللةةةة م التوووالي  الرئيسوووى
 م.المالية

 وهذا الفرض الرئيسى تم تقسيمه إلى الفروض الفرعية التالية:
 مالية.بين مستوى حوكمة الشركات وجودة التقار ر ال معنو ةتوجد ع  ة اات دللة  -1

 بين مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات وجودة التقار ر المالية. معنو ةتوجد ع  ة اات دللة  -2

 ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر المالية.حوكمة الشركات ز ادة مستوى  أن -3

 المالية.ز ادة مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات ي دى إلى ز ادة جودة التقار ر  أن -4
المصوورى لمسووئولية فووى ترتيووش الم  وور  مجتمووا الدراسووة فووى جميووا الشووركات التووى دخلووفو وود تمثوول      

 أخووور ترتيوووش لوووادروهوووو  2015عوووام إلوووى  2007عوووام الشوووركات منوووذ أول ترتيوووش لوووادر للم  ووور فوووى 
شوركات التوى  ركة، على أن تتمثل عينة الدراسة فى ال 71إعداد البحث والبالغ عددها  خ ل فترة للم  ر

 2015و 2014و  2013إسوووتمرت فوووى ترتيوووش الم  ووور فوووى أخووور ثووو   سووونوات متتاليوووة وتحديووودام أعووووام 
  يعوووة إلشوووا  بوووا ى إسوووتبعاد ال نوووًو إلخووورام  خوووت ف   يعوووة إلشوووا ها عووون بعووود  وووركة  17 اوالبوووالغ عووودده
  ركات العينة.

مجموعة يرات المستخدمة من تالل وذلك لقياس المتغ SPSS Vol.18وتم إدتال البيانات فى برنامج      
 التالية:   وتم التوصل إلى النتائجاألساليب اإلحصائيةمن 

بين مستوى حوكمة الشوركات وجوودة التقوار ر الماليوة، بينموا يوجود إرتبوا   %3,88د إرتبا  بنسبة و وج -1
 ة. وجودة التقار ر المالي للشركات بين مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية %9,78بنسبة 

ع  ووة اات ود وجووالتولوول إلووى بنوواءم علووى إلتووائ  إختبووار موودى لووحة الفوورض البحثووى الرئيسووى فقوود تووم  -2
 .الشركات وجودة التقار ر المالية بين مستوى مسئولية معنو ةدللة 

فقوود تووم التولوول إلووى وجووود ع  ووة بنواءم علووى إلتووائ  إختبووار موودى لووحة الفوورض البحثوى الفرعووى األول  -3
 .الشركات وجودة التقار ر المالية ين مستوى حوكمةباات دللة معنو ة 
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فقود توم التولول إلوى وجوود ع  وة بناءم علوى إلتوائ  إختبوار مودى لوحة الفورض البحثوى الفرعوى الثواإلى  -4
 .للشركات وجودة التقار ر الماليةبين مستوى المسئولية ال يئية وا جتما ية اات دللة معنو ة 

يوو دى إلووى ز ووادة جووودة التقووار ر حوكمووة الشووركات ز ووادة مسووتوى  ى أنالموافقووة علوو وجووود ع  ووة معنو ووة بووين -5
حيوث بلةوف ك يرة  2Square)-(Chi اييمة إحصاءة أن  2حيث إتاو من خ ل إست دام إختبار كا المالية
الموافقوة وهذا ي كد وجوود ع  وة معنو وة بوين  000,0مما إإلعك  على مستول الدللة الذل كساول  247,13

وهوذا موا  هور جليوام م فوي ييموة  يو دى إلوى ز وادة جوودة التقوار ر الماليوةحوكمة الشركات مستوى ز ادة  على أن
س يرمانم جميعها كقترب من الواحد الصحيو و هوذا موا  –معامل ا رتبا  حيث أن معام ت ا رتبا  ن ندال 

 يدل على وجود ع  ة  و ة بين المتةير ن محل الدراسة.

يوو دى إلووى  ز ووادة مسووتوى المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة للشووركات وافقووة علووى أنالم وجووود ع  ووة معنو ووة بووين -6
Chi)-2 ةةةاييموووة إحصووواءة أن  2حيوووث إتاوووو مووون خووو ل إسوووت دام إختبوووار كوووا ز وووادة جوووودة التقوووار ر الماليوووة

Square) و هووذا ي كوود  001,0ممووا إإلعكوو  علووى مسووتول الدللووة الووذل كسوواول  578,10 ك يوورة حيووث بلةووف
يوو دى إلووى للشووركات  المسووئولية ال يئيووة وا جتما يووة ز ووادة مسووتوى  الموافقووة علووى أنمعنو ووة بووين وجووود ع  ووة 

وهذا ما  هر جليام م في ييمة معامول ا رتبوا  حيوث أن معوام ت ا رتبوا  ن نودال  ز ادة جودة التقار ر المالية
 و وة بوين المتةيور ن محوول سو يرمانم جميعهوا كقتورب موون الواحود الصوحيو و هوذا مووا يودل علوى وجوود ع  ووة  –

 الدراسة.

و ي   القسم الخامس الخالصة والنتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية:كما تناول      
تمكن الباحث من إست    بعا النتائ  والتى تم اكرها سابقام، وتقدكم عدد من التوليات والتوجهات 

 البحثية المستق لية. 
 
 
 
 
 
 
 
 التوصيات: 5/2
رورة ييام الهيئة العامة للر ابة المالية وال ورلة المصر ة ومركل المدير ن والمركل المصرى ا -1

لمسئولية الشركات بنشر الوعى لدى الشركات المقيدة بال ورلة بإهمية ا فصاح عن الجواإلش 
ة المتعلقة بالحوكمة والمسئولية ال يئية وا جتما ية للشركات لما لذل  من أثر على ز ادة جود

 التقار ر المالية.
فصاح با   واعد إللامية تتعلق واا وال ورلة المصر ة كجش على الهيئة العامة للر ابة المالية -2

 ست دامها فى يياس الحوكمة والمسئولية ال يئية وا جتما ية ال زمة والارور ة  معلوماتالعن 
 .بال ورلة المصر ةالمقيدة  للشركات
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 الشركات اآلليات المناسبة  للام وااوال ورلة المصر ة ر ابة المالية الهيئة العامة لل أن تت نى -3
 بإعداد تقار ر ا ستدامة. بال ورلة المصر ةالمقيدة 

 التوجهات البحثية المستقبلية: 5/3
إختبار الع  ة بين مستوى مسئولية الشركات وجودة التقار ر المالية على أن يتم إست دام  -1

 ات كم  ر لقياس جودة التقار ر المالية.ال صائ  النو ية للمعلوم
إختبار الع  ة بين مستوى مسئولية الشركات وجودة التقار ر المالية على أن يتم إست دام م  ر  -2

  مى أخر تير الذى تم إست دام  فى هذ  الدراسة.
نة إختبار الع  ة بين مستوى مسئولية الشركات وجودة التقار ر المالية على أن يتم إست دام عي -3

 مكوإلة من  ركات من داخل الم  ر و ركات من خار  الم  ر.
 ارورة إهتمام الباحثين بإجراء المل د من األبحا  فى مجال التنمية المستدامة والتقار ر المت املة. -4
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http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9+%28+%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 التقار ر المحاس ي وجودة ا فصاح على الحوكمة  واعد تط يق اثر اجد إسماعيل أبو حمام، "م -3

، رسالة ماجستير " المالية لاورام سوم فلسطين فى المدرجة الشركات على ميداإلية المالية  دراسة
 .2009، ا س مية تلةلتجارة، الجامعة فى المحاسبة والتمو ل تير منشورة، كلية ا

ج والتةير فى ESGإختبار الع  ة بين م  ر مسئولية الشركات ل ، "محمد السيد أحمد رماان -4
"، رسالة ماجستير فى المحاسبة تير منشورة، كلية التجارة جامعة  ةم ر قيإدراسة أسعار األسهم  

 .2013 ،الل از ق

جتما ية ليف أإلشطة المس ولية ا القياس المحاس ى لت ا إلوفان حامد محمد العليمات، " -5
فصاح عنها فى القوائم المالية ال تامية  حالة تط يقية على  ركة مصفا  ال ترول األردإلية وا 

 تصاد، جامعة ، رسالة دكتورا  فى المحاسبة تير منشورة، كلية ا " المساهمة العامة المحدودة
 .2010دمشق، 

عن المعلومات القطا ية على جودة التقار ر  أثر ا فصاح ، "هب  ع د العا ى محمد رزم  -6
 ،وإدارة األعمال، جامعة حلوان"، رسالة ماجستير فى المحاسبة تير منشورة، كلية التجارة  المالية
2011. 

 :أترى   –د 
  20/11/2016، مقدمة، أخر تار خ ل   ك S&P/EGX ESGم  رال ورلة المصر ة،  -1

http://www.egx.com.eg/arabic/OverviewS-P-EGX.aspx?Nav=7 

، S&P/EGX ESG منهجية م  ر،  واعد و S&P/EGX ESGم  ر ال ورلة المصر ة، -2
 20/11/2016. أخر تار خ ل   ك 3 

http://www.egx.com.eg/Arabic/IndexRulesMethodologyS-P-EGX.aspx?nav=7 

"،  ا ستدامة الدليل ا ستر ادى  فصاح  الشركات المقيدة عن أداء ال ورلة المصر ة، " -3
 .2016مشروك النس ة األولية، أ توبر

"،  الدليل ا ستر ادى  فصاح  الشركات المقيدة عن أداء ا ستدامة ال ورلة المصر ة، " -4
 .2016مل   تنفيذى، أ توبر

 .2016، دكسم ر2ال ورلة المصر ة، " إلشرة أداء ا ستدامة "، العدد -5

"،  فصاح  الشركات المقيدة عن أداء ا ستدامةالدليل ا ستر ادى   ال ورلة المصر ة، " -6
 .2016النس ة النهائية، دكسم ر

، أخر تار خ ل   ك المو ا الرسمى لمركل المدير ن المصرى على  بكة ا إلترإلف -7
20/11/2016. 

http://www.eiod.org/NewsDetails_AR.aspx?ID=19 
، أخر تار خ ل   ك ة ا إلترإلفالمو ا الرسمى للمركل المصرى لمسئولية الشركات على  بك -8

20/11/2016 http://www.ecrc.org.eg/ESGIndex.aspx 

القواعد التنفيذكة لحوكمة الشركات المقيدة ب ورلتى القاهرة  " الهيئة العامة لسوم المال. -9
 .2006". إلوفم ر وا سكندر ة

http://www.ecrc.org.eg/ESGIndex.aspx
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 "، للشركات جتما يةالتحدكات التي تواج  التقار ر المت املة والمسئولية ا  ، "باميلدا داإللو  -10
 .2011دكسم ر14مبادرة بيرل، 

بشأن حماكة المنافسة ومنا الممارسات  2005لسنة  3ر م  اإلون جهاز حماكة المنافسة،  -11
  20/11/2016أخر تار خ ل   ك  .2015ا حت ار ة، 

http://www.eca.org.eg/ECA/upload/PhotoLibrary/Filename/35/CompetitionLawAr_2

015.pdf 
جتما ية تستعرض أهمية التقار ر المت املة والحوكمة إلشرة ترفة دبي للمس ولية ا  ترفة دبى، " -12

 20/11/2016أخر تار خ ل   ك.2012يناير"،  الم سسية

  4-توووووووووووووووووووووووووووووووووووو -الجتما يووووووووووووووووووووووووووووووووووووة-للمسوووووووووووووووووووووووووووووووووووو ولية-دبووووووووووووووووووووووووووووووووووووي-ترفووووووووووووووووووووووووووووووووووووة-إلشوووووووووووووووووووووووووووووووووووورة
www.dubaichamber.com/ar/whats.../ 

 .31/7/1983فيلادر  1983 لسنة 102  اإلون ر م -13

 .3/2/1994في 5، العدد الجر دة الرسمية فى  أن ال يئة، 1994لسنة  4 اإلون ر م  -14

 4تعديل بعا أحكام  اإلون فى  أن ال يئة الصادر بالقاإلون ر موال ا  ب 2009لسنة  9 اإلون ر م  -15
 .1/3/2009ر فىمكر 9، الجر دة الرسمية، العدد 1994لسنة 

تعديل بعا أحكام  اإلون فى  أن ال يئة الصادر وال ا  ب 2015 لسنة 105  اإلون ر م -16
 . 19/10/2015مكرر لأج فى  42الجر دة الرسمية، العدد  ،1994لسنة  4بالقاإلون ر م

 جتابال 35العدد  ،الجر دة الرسمية، 1975 ج لسنة79جتماعي ر م ل اإلون التأمين ا  -17
 .28/8/1975في

ب تابا  29، الجر دة الرسمية، العدد وال ا  بالعاملين المدإليين بالدولة ،1978لسنة  47 ر م اإلون   -18
، الجر دة الرسمية، 2016لسنة  81 اإلون ال دمة المدإلية ر م . والذى تم إلةاا  بموجش 20/7/1978فى

 . 2016مكررلأج فى أول إلوفم ر سنة  43العدد 

تولية باألسهم والشركات اات المسئولية المحدودة ر م  اإلون الشركات المساهمة و ركات ال -19
، الهيئة العامة لشئون المطابا األمير ة، 40، الجر دة الرسمية، العدد1981لسنة  159
 . 1981أ توبر

لمكررج 24الجر دة الرسمية، العدد  ،1991لسنة  203 طاك األعمال العام ر م  ركات  اإلون  -20
  .1991يوإلي 19فى

مكرر، الهيئة العامة لشئون  25، الجر دة الرسمية، العدد 1992لسنة 95ر م  اإلون سوم المال  -21
 . 1992يوإلي   22المطابا األمير ة، 

  .7/4/2003لمكررج فى14الجر دة الرسمية، العدد ،2003لسنة  12 اإلون العمل ر م  -22

حماكة المنافسة ومنا الممارسات بتعديل بعا أحكام  اإلون  2008لسنة  193ر م   اإلون  -23
مكررأ، ب في  25العدد  ،الجر دة الرسمية، 2005لسنة  3الصادر بالقاإلون ر م حت ار ة ا 
22/6/2008.  

 .19/5/2006فى حماكة المستهل  بشأن 2006لسنة  67  اإلون ر م -24
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الصادر عن وزارة ا ستثمار بشأن إلدار دليل  2005لسنة  332 رار مجل  المدير ن ر م  -25
 .2005صر العربية، القاهرة، أ توبرجمهور ة م واعد ومعايير حوكمة الشركات ب

الصادر  بإلدار ال ئحة التنفيذكة لقاإلون ال يئة 1995لسنة  338ر م   رار رئي  مجل  الوزراء -26
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العدد  –والمنشور بالجر دة الرسمية  2016لسنة  544، والقرار 2015إبر ل 19مكرر لأج فى  16العدد 

     .2016ف راير  28مكرر فى  8

 .15/1/2014مكررلأج في 2العدد ،الجر دة الرسمية، 2014 لسنة 22رئي  الوزراء ر م رار  -27

"،  محددات إعداد تقار راألداء ا جتماعى وال يئى لمنخمات األعمال د. محمود السيد الناتى، " -28
عة الم تمر السنوى الثالث لشعبة ملاولى مهنة المحاسبة والمراجعة بعنوان مهنة المحاسبة والمراج
 20واألزمة المالية والمتةيرات العالمية والمحلية  الخ ل والراى، إلقابة التجار ين، القاهرة،

 .2010ف راير
دليل  واعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهور ة مصر  وزارة ا ستثمار، " –مركل المدير ن  -29

 .2011لعربية "، القاهرة، ف رايرا
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معيار المحاسبة المصرى ر م  – 2015 معايير المحاسبة المصر ة المعدلة وزارة ا ستثمار، " -31
 – 721،     2015"، يوليو األحدا  التى تقا بعد الفترة المالية 2015 ج المعدل7ل

176 . 
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بالنسبة لل نود الفر ية، يتم تقييم كل بند من هذ  ال نود وفقام لما هو موجود ومحقق أم تير موجود  :أوال  
عطاء إ عطاء ييمة "واحد لحيو" فى حالة أن ال ند موجود ومحقق أو إأو تير محقق، وال  ب

جمالية ل ل بند نقا  ا ييمة "لفر" فى حالة عدم وجود أو عدم تحقق العنصر. كما أن عدد ال
رئيسى  بارة عن مجموك عدد العنالر الواردة بكل ال نود الفر ية ل . ثم يتم تحو ل تل  النقا  

كان اا إفعلى س يل المثال إلقطة. 100جمالىإعتبار ة من إ لى ييمة إجمالية لل ند الرئيسى ا 
من ثم يتم تحو ل هذ  إلقطة ف 12 وحصلف الشركة علىإلقطة  15مجموك النقا  لل ند الرئيسى

وبالتالى تتحدد القيمة إلقطة،  100جمالى إمن إلقطة  80عتبار ة لتصبو إ النقا  إلى ييمة 
 (1)عتبار ة لل نود الرئيسية معام.جمالية للم  ر يما ك   الحوكمة من مجموك القيم ا ا 
لى إإلقطة  100ى من عتبار ة التى حصل عليها كل بند رئيسثم يتم تحو ل مجموك النقا  ا  :ثانيا  

 تقييم ولفى على أساس 
 

 
 

 فعالية محدودة إلقطة 50أ ل من 
 فعالية متوسطة إلقطة 80لى أ ل من إإلقطة  50من 
 فعالية مرتفعة إلقطة فأ ثر 80من 

عتبار ة التى حصل جمالى  يما ك   الحوكمة، يتم تحو ل مجموك النقا  ا وبالنسبة للم  ر ا      
 لى تقييم ولفى على أساس إة إلقط 900عليها من 

 فعالية محدودة إلقطة 450أ ل من 
 فعالية متوسطة إلقطة 720لى أ ل من إإلقطة  450من 
 فعالية مرتفعة إلقطة فأ ثر 720من 

 ثم يتم بعد ال  عمل جدول  امل للتقييم الولفى وال  على النحو التالى            
مجمون  البند الرئيسى

 النقاط
التقييم 
 ىالوصف

 .المساهمين وحقوم  هيكل المل ية -1

 .المعلومات المالية والتشةيلية -2

 .دارةا  هيكل وعمليات مجل  -3

 .الشركاتأخ ييات األعمال ومسئولية  -4

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

                                                 

 للمؤشر يمكن الرجون إلى:لمزيد من التفصيل بشسن العناصر المكونة للبنود الرئيسية   –1
تطو ر الم  ر المصرل لقياس مستوى مسئولية الشركات المقيدة ، " تامر يوسف ع د العل ل على الجندىد.  -

 ،1، عدد19مجلد ،عين  م ، كلية التجارة، جامعة الفكر المحاسبىمجلة "، دراسة تط يقية  بال ورلة المصر ة
 .35 – 24،    2015 إبر ل



 - 433 - 

 ا فصاح عن معلومات تتعلق بالجمعية العامة. -5

 ا فصاح عن معلومات تتعلق بالر ابة الداخلية والمراجعة الداخلية. -6

 المراجعة ال ارجية.ا فصاح عن معلومات تتعلق ب -7

 ا فصاح عن معلومات تتعلق بلجنة المراجعة. -8

 ا لتلام بمتطلبات ا فصاح. -9

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
 ......... ......... المؤشر العام فيما يخص الحوكمة

وبالتالى كمكن عمل ترتيش للشركات على مستوى ال نود الرئيسية على حد  وعلى مستوى الم  ر 
 ركة  50 ركة أو 30عداد جدول يواو ترتيش أعلى إ من خ ل وال   جمالى  يما ك   الحوكمةا 

عتبار ة ل ل م  ر فرعى والقيمة ل ورلة المصر ة ما توايو القيمة ا من بين الشركات المقيدة با
 جمالية للم  ر العام وال  ل ل  ركة من الشركات.ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2رقم ) ملحق
 جتماعيةاإلو  البيئية الخاص بالمسئولية منهجية المؤشر

ومحقق أم تير موجود  لما هو موجود، يتم تقييم كل بند من هذ  ال نود وفقام بالنسبة لل نود الفر ية أوال :
عطاء إ عطاء ييمة "واحد لحيو" فى حالة أن ال ند موجود ومحقق أو إ، وال  بأو تير محقق

جمالية ل ل بند عدد النقا  ا كما أن  ييمة "لفر" فى حالة عدم وجود أو عدم تحقق العنصر.
يتم تحو ل تل  النقا  ثم  . ر الواردة بكل ال نود الفر ية لرئيسى  بارة عن مجموك عدد العنال

كان اا إفعلى س يل المثال  إلقطة.100جمالىإعتبار ة من إ لى ييمة إجمالية لل ند الرئيسى ا 
فمن ثم يتم تحو ل هذ   ةطإلق 12 وحصلف الشركة علىإلقطة  15د الرئيسىمجموك النقا  لل ن
الى تتحدد القيمة وبالت ،إلقطة 100جمالى إمن إلقطة  80عتبار ة لتصبو إ النقا  إلى ييمة 

 نود عتبار ة للجتما ية وال يئية من مجموك القيم ا جمالية للم  ر يما ك   المسئولية ا ا 
 (1).الرئيسية معام 

                                                 

 تفصيل بشسن العناصر المكونة للبنود الرئيسية للمؤشر يمكن الرجون إلى:لمزيد من ال –1
تطو ر أساليش مراجعة األداء ا جتماعى للشركات المقيدة ب ورلة ، "تامر يوسف ع د العل ل على الجندل -

، رة األعمالوإدا، كلية التجارة رسالة دكتورا  فى المحاسبة تير منشورة"، األورام المالية بمصرلدراسة ميداإليةج
 .168 – 161،     2014إبر ل حلوان،جامعة 
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لى تقييم ولفى على إإلقطة 100عتبار ة التى حصل عليها كل بند رئيسى منثم يتم تحو ل مجموك النقا  ا  ثانيا :
  أساس

 ودةفعالية محد إلقطة 50أ ل من 
 فعالية متوسطة إلقطة 80لى أ ل من إإلقطة  50من 
 فعالية مرتفعة إلقطة فأ ثر 80من 

 لى تقييم ولفى على أساس  إإلقطة  400عتبار ة التى حصل عليها من وبالنسبة للم  ر العام ، يتم تحو ل مجموك النقا  ا      

 فعالية محدودة إلقطة 200أ ل من 
 فعالية متوسطة إلقطة 320لى أ ل من إإلقطة  200من 
 فعالية مرتفعة إلقطة فأ ثر 320من 

 ثم يتم بعد ال  عمل جدول  امل للتقييم الولفى وال  على النحو التالى       
مجمون  البند الرئيسى

 النقاط
التقييم 
 الوصفى

 .ال يئة -1
 .المو فين -2
 .المجتما -3
 .العم ء / المنت  -4

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 
 ......... ......... جتماعيةالمؤشر العام فيما يخص المسئولية البيئية واإل

وبالتالى كمكن عمل ترتيش للشركات على مستوى ال نود الرئيسية على حد  وعلى مستوى           
عداد جدول يواو ترتيش أعلى إ  تما ية وال  من خ لجالم  ر العام  يما ك   المسئولية ال يئية وا 

عتبار ة ل ل م  ر  ركة من بين الشركات المقيدة بال ورلة ما توايو القيمة ا  50 ركة أو  30
 .العام وال  ل ل  ركة من الشركات جمالية للم  رفرعى والقيمة ا 

 
 


