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 ممخص البحث 
البحث إلى وضع اطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة وقياس اثر ذلك  يهدف   

تفعيل التقارير تأثير االفصاح السردى  عمى  تحديد، فضبًل عن  تعزيز قيمة المنشأة  عمى
تعتمد الدراسة عمى منهجين متكاممين  ،تأثير االفصاح السردى عمى تعزيز قيمة المنشأة المتكاممة، 

 ،جنبية عمى استقراء اآلراء واألفكار والكتابات العربية واأل يعتمد والذىالمنهج االستقرائي  ا:هم
بهدف استنباط اطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة بما يدعم  االستنباطي المنهجو 

 .من خبلل اآلراء واالفكار والكتابات التى اعتمد عميها الباحث تحسين تعزيز قيمة المنشأة
و تفعيل  توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين اإلفصاح السردييتمثل فرضان الدراسة فى :     

يوجد عبلقة ذات داللة احصائية بين تفعيل  التقارير المتكاممة وتعزيز قيمة  ، التقارير المتكاممة
 . المنشأة
الشركات الخاضعة لممؤشر  شركة من 77من  تم استخدام عينة بار االطار المقترح والخت    

فى اخر ثبلث  (S&P/EGX,ESG)لممسئولية االجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات  المصري
، باعتبارها اكثر الشركات استعدادًا لتفهم اهمية اعداد التقارير المتكاممة (5178-5175سنوات )

  . البيئي واالجتماعي المتعددبسبب نشاطها 
يمكن وضع اطار لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة وقياس اثر  ة وخمصت الدراسة إلى ان  

عمى تفعيل التقارير المتكاممة،  يوجد تأثير لئلفصاح السردي تعزيز قيمة المنشأة، كما انه ذلك في 
يوجد تأثير لئلفصاح السردي عمى تعزيز ، المنشأةيوجد  تأثير لمتقارير المتكاممة عمى تعزيز قيمة 

 قيمة المنشأة .
كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات اهمها ضرورة الزام الشركات باعداد التقارير المتكاممة 
واالفصاح عنها مع القوائم والتقارير المالية ، وضرورة توافر قواعد لمبيانات لمشركات المسجمة فى 

مالية  حتى تزيد من قيمة الشركة وتمكن اصحاب المصالح من اتخاذ القرارات بورصة االوراق ال
 البلزمة فى التوقيت المناسب . 

 الكممات االساسية 
المؤشر المصرى لممسئولية االجتماعية  –قيمة المنشأة  –التقارير المتكاممة  –االفصاح السردى 
 مؤشرات االداء واالفصاح  –التقارير الكمية  –التقارير الوصفية  -ESGوالبيئية والحوكمة 



    إطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة                                            عباس        علي د.

403 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                           العدد الثاني 

Abstract  
The research aims to develop a proposed framework for narrative 

disclosure in integrated reports and measure its impact on 

enhancing the value of the enterprise, in addition to determining the 

effect of narrative disclosure on activating integrated reports, the 

effect of narrative disclosure on enhancing the value of the 

enterprise, the study relies on two complementary approaches: the 

inductive approach which depends on Extrapolation of Arab and 

foreign opinions, ideas and writings, and the deductive approach in 

order to devise a proposed framework for narrative disclosure in 

integrated reports in a way that supports improving the 

enhancement of the value of the enterprise through opinions, ideas 

and writings that the researcher relied on. 

The two hypotheses of the study are: There is a statistically 

significant relationship between the narrative disclosure and the 

activation of integrated reports. There is a statistically significant 

relationship between activating integrated reports and enhancing the 

value of the enterprise. 

To test the proposed framework, a sample of 17 companies subject 

to the Egyptian Social, Environmental Responsibility and Corporate 

Governance Index (S & P / EGX, ESG) was used in the last three 

years (2015-2018), as they are the most willing companies to 

understand the importance of preparing integrated reports due to 

their multiple environmental and social activities.  

The study concluded that a framework for narrative disclosure can 

be set up in integrated reports, and the effect of that can be 

measured in enhancing the value of the enterprise, and that there is 

an effect of narrative disclosure on the activation of integrated 

reports, there is an effect of integrated reports on enhancing the 

value of the enterprise, and there is an effect of narrative disclosure 

on enhancing the value of the enterprise. 

The study also presented a set of recommendations, the most 

important of which is the need for companies to prepare integrated 

reports and disclose them with financial statements and reports, and 
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the need to have data bases for companies registered on the stock 

exchange in order to increase the value of the company and enable 

stakeholders to take the necessary decisions in a timely manner. 

Key wards  

Narrative Disclosure - Integrated Reports - Enterprise Value - Egyptian 

Social, Environmental and Governance Index (ESG) - Descriptive Reports 

- Quantitative Reports - Performance Indicators and Disclosure. 

 
 
 

لقسم االول : االطار العام لمبحث ا  

 ومشكمة البحث  مقدمة -1/1
الحاليحححححححة لمتقريحححححححر المحححححححالي تركحححححححز عمحححححححي األداء  األفصحححححححاحاتأن اححححححححدى الدراسحححححححات أوضححححححححت      

المحححححححالي فقحححححححط ، وهحححححححذا ال يسحححححححاهم فحححححححي إيصحححححححال رسحححححححالة الشحححححححركة، وال يمبحححححححي احتياجحححححححات أصححححححححاب 
عمححححي وجححححود قصححححور فححححي المححححدخل المحاسححححبي لقيحححححاس  الدراسححححةالمصححححالح مححححن المعمومححححات، وأكححححدت 

% 71% إلحححححي 5محححححن  سحححححوىفقيمحححححة الحححححربح المحاسحححححبي السحححححنوي ال تفسحححححر  واألفصحححححاح عنحححححه ، األداء
المنشححححححأة عمححححححي وجححححححود قضححححححايا عديححححححدة تححححححرتبط بقيمححححححة  الدراسححححححةوأكححححححدت هححححححذ   قيمححححححة المنشححححححأة ،مححححححن 

إدراجهحححححا ضحححححمن  ويهحححححتم بهحححححا كافحححححة أصححححححاب المصحححححالح ، ال يمكحححححن التعبيحححححر عنهحححححا ماليحححححا، ويجحححححب
التقريححححححححر المححححححححالي، مثححححححححل المعمومححححححححات عححححححححن اسححححححححتدامة الشححححححححركات، الحوكمححححححححة، المخححححححححاطر، التوجححححححححه 

لمشحححححركة ، و يرهحححححا محححححن المعمومحححححات  يحححححر الماليحححححة التحححححي تسحححححاعد أصححححححاب المصحححححالح   االسحححححتراتيجي
  (colin,2014)في تقييم مدي قدرة الشركة عمي خمق قيمة لكافة أصحاب المصالح.

غير مالية في صورة تقرير المعمومات اللهذا بدأت بعض الشركات في اإلفصاح عن        
الشركات ضمن التقرير المالي وحوكمة استدامة و مستقل، يتضمن الجوانب البيئية واالجتماعية 

لم يمبي احتياجات أصحاب المصالح من المعمومات ، فهو  ايضاً  لتقرير الماليالمشركة، إال أن هذا 
ولهذا ظهرت فكرة التقرير الواحد، أو ما  لممنشأة المالي  ير ية شاممة عن جوانب األداء ال يوفر رؤ 

 ير المالية و حيث يتم الدمج بين المعمومات المالية  integrated reportيسمي بالتقرير المتكامل



    إطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة                                            عباس        علي د.

405 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                           العدد الثاني 

 في سياق متجانس، يوفر رؤية شاممة متكاممة عن جوانب األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي
   (Eccles,2012 )داء الشركة من منظور استرايتجي.ويساعدهم في إجراء التقييم الواعي أل

من أهم أسباب الحاجة إلي التقارير المتكاممة والتي تؤدي الي خمق الطمب عميها هو         
قصور نماذج التقارير الحالية سواء التقارير المالية أو تقارير الحوكمة وعدم ارتباطها باستراتيجية 

مما يؤدي إلي عدم قدرة أصحاب المصالح عمي تكوين صورة شاممة عن أداء الشركة  المنشأة
ها عمي خمق القيمة خبلل األجل القصير والمتوسط والطويل األمر الذي دعا إلي تقرير وقدرت

  (Galbreath,2010 )األعمال المتكاممة 

تطبيق التقارير من محددات  يعد االفصاح المحاسبي بوضعة الحالي الباحث ان مما سبق يرى  
 : ويسعى البحث إلى االجابة عمى االسئمة التالية  .  المتكاممة
 ؟ تفعيل التقارير المتكاممةعمى  االفصاح السردي يؤثرهل  -
 ؟ عمى تعزيز قيمة المنشأة التقارير المتكاممة تؤثرهل  -

 البحثأىمية  -1/2
 فييتمثل المحور االول تتمثل اهمية البحث العممية فى ثبلثة محاور ،  من الناحية العممية    

تأثير دراسة  في الثاني، يتمثل المحور التقارير المتكاممةتفعيل عمى  السردياالفصاح دراسة تأثير 
االفصاح عمى تعزيز قيمة المنشأة، ويركز المحور الثالث عمى دراسة تأثير  التقارير المتكاممة

تعتبر من اهم االهداف التى  المنشأة عمى تعزيز قيمة المنشأة ، حيث ان تعزيز قيمة السردي
  وتنميتها ، وعمى اساسها يتم تقييم نجاح االدارة .تسعى المنشأة إلى تحقيقها 

او  المنشأةسواء من داخل  بالمنشأةالمعنيين العديد من ذوي المصالح يظهر  من الناحية العممية   
المسئولية االجتماعية والبيئية ومخاطر االعمال  عن باإلفصاحمن خارجها اهتماما متزايدا 

 يتأثرونعمى العاممين الذين  المنشأة. عمى سبيل المثال يشمل المعنيين من داخل والحوكمة 
بالتنمية  يتأثرفي بيئة العمل ، بينما يشمل المعنيين من خارجها المجتمع المحمي الذي  باإلفصاح
 والموردين، وجماعات النشاط البيئي ، والدوائر القانونية ، والمستثمرين ، والعمبلء  المستدامة

  يرهم .و 
 أىداف البحث -1/3
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وضع اطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة وقياس إلى يهدف البحث بشكل عام   
 األهداف الفرعية اآلتية: تحقيقفضبًل عن  ، قيمة المنشأة  تعزيز في اثر ذلك
 تفعيل التقارير المتكاممة.عمى  االفصاح السردى تحديد تأثير  -
 .عمى تعزيز قيمة المنشأة التقارير المتكاممة تفعيل قياس تأثير -
 .عمى تعزيز قيمة المنشأة  االفصاح السردىقياس تأثير  -

 فروض البحث -1/4
 :   التاليبحث عمى النحو ال فروض، فقد تم صيا ة  البحثلتحقيق أهداف 

H1 :تفعيل التقارير المتكاممة. و السردي إلفصاحا توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين 
H2 : تعزيز قيمة المنشأةو  لتقارير المتكاممةا تفعيل  عبلقة ذات داللة احصائية بينيوجد . 

  البحثمنيج   -1/5
 متكاممين :  منهجينتعتمد الدراسة عمى 

تمد عمى استقراء اآلراء واألفكار والكتابات العربية واألجنبية حول يع ذيوال:  االستقرائي المنيج . أ
في التقارير المتكاممة عمى  االفصاح السردياثر الحديثة حول  باإلصداراتابعاد البحث المتعمقة 

 .   خمق وتعزيز قيمة لممنشأة فى بيئة االعمال المصرية المعاصرة
وبما  في التقارير المتكاممة السردي لئلفصاحبهدف استنباط اطار مقترح :   االستنباطي المنيج  . ب

 .واالفكار والكتابات التى اعتمد عميها الباحث اآلراءمن خبلل  تعزيز قيمة المنشأةتحسين يدعم 
  نموذج ومتغيرات الدراسة -7/6

)متغير وسيط (  التقارير المتكاممة)متغير مستقل ( ،  االفصاح السرديتتمثل متغيرات الدراسة فى 
 ويظهر نموذج الدراسة عمى النحو التالى : ، تعزيز قيمة المنشأة )متغير تابع ( 
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 اما متغيرات الدراسة فيمكن تحديدها وتحديد كيفية قياسها عمى النحو التالى : 
 اساليب القياس متغيرات الدراسة

 االفصاح السردي

 االفصاح البيئي
 االفصاح االجتماعي

 االفصاح عن الحوكمة 
 االفصاح عن المخاطر

 االفصاح عن الرقابة الداخمية 
 االفصاح عن االختراعات واالبتكارات 

 االفصاح عن رأس المال الفكرى

 التقارير المتكاممة

  عن المخاطر التقرير
 تقرير راس المال الفكري 

 تعميق االدارة 
   التقرير االجتماعي والبيئي

   التقرير عن الحوكمة 

 

 االفصاح السردي

  التقارير المتكاممة

 تعزيز قيمة المنشأة 
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 تعزيز قيمة المنشأة

 معدل العائد عمى االصول
 معدل العائد عمى حقوق الممكية 

 شهرة المحل 
 حجم الشركة 

 مضاعف الربحية 
 القيمة السوقية لمسهم 

 
 
  مجتمع وعينة البحث  -1/7
 المدرجححححححة بالبورصححححححة المصححححححرية،  يتمثححححححل مجتمححححححع الدراسححححححة فححححححى الشححححححركات الصححححححناعية المصححححححرية    

الخاضححححححعة لممؤشححححححر المصححححححرى لممسححححححئولية االجتماعيححححححة امحححححا عينححححححة الدراسححححححة فتتمثححححححل فححححححى الشحححححركات 
باعتبارهحححححححححا اكثحححححححححر الشحححححححححركات اسحححححححححتعدادًا ،   (S&P/EGX,ESG)والبيئيحححححححححة وحوكمحححححححححة الشحححححححححركات 

بسحححححححححبب نشحححححححححاطها البيئحححححححححي واالجتمحححححححححاعي المتعحححححححححدد ، لحححححححححتفهم اهميحححححححححة اعحححححححححداد التقحححححححححارير المتكاممحححححححححة 
  ادياالقتصإلى نشاطها  باإلضافة

 حدود الدراسة -1/8
 :تتمثل حدود الدراسة في حدود موضوعية ومكانية وزمنية؛ كما يمي

 حدود موضوعية:  - أ
عمححى تعزيححز قيمححة فححى التقححارير الماليححة  االفصححاح السححرديعمححى تنححاول اثححر ستقتصححر الدراسححة  -

 .  لبلفصاح السرديدون تناول االثار المختمفة المنشأة 
أمين والبنححوك وشححركات ذات الطبيعححة الخاصححة مثححل شححركات التححلححن تتنححاول الدراسححة الشححركات  -

  سمسرة االوراق المالية .
 حدود مكانية:    - ب

 تقع فى نطاق القاهرة الكبرى.  التى الشركاتفروع تقتصر الدراسة عمى         
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  حدود زمانية: -ج    
الشحركات المقيحدة بسححوق االوراق الماليحة المصحرية وتقححع تححت مؤشححر ستقتصحر الدراسحة عمححى 

ESG    2018عام الى  5175عن الفترة من عام .  
 خطة الدراسة   -1/9

 استكمال  تمعمى ضوء فكرة الدراسة ، وأهدافها، وأهميتها، وفروضها، واعتمادًا عمى منهجها     
 -:عمى النحو التالي   البحث

 . المتكاممة من وجهة نظر المنظمات المهنية  االفصاح السردي في التقاريرالقسم الثاني : 
    . دور التقارير المتكاممة فى تعزيز وخمق القيمة :  الثالثالقسم 
 .  لمتقارير المتكاممة بهدف تعزيز القيمة  السردي لئلفصاحاالطار المقترح  :الرابع القسم
 النتائج والتوصيات  –: الدراسة التطبيقية   الخامس القسم 

 

المتكاممة من وجية نظر المنظمات  االفصاح السردى فى التقارير  :  الثانيالقسم 
 المينية

 فصاح السردي:لال االطار العام  2/1

 Frankel, & Sun, 2010 )الدراسات اإلفصاح السردي منها دراسةبعض تناولت       
Huang, Davis & Tama, 2012 ونادت جميعها بضرورة سرد األحداث التي تحدث في ،)

عند اتخاذ  لهذ  األحداث مجموعة من التقارير المالية و ير المالية، وذلك لما يحدث من تأثير
القرارات االستثمارية، وعمي الر م من ذلك فإن هناك إهتمام قميل نسبيًا من جانب الباحثين بالتقارير 

 .Narratives Reportingالسردية 

ة عن األدوات المالية يمعمومات كاف ألصحاب المصمحةنظرًا ألن التقارير المالية لم تقدم     
التي  واألجتماعية والمخاطر المرتبطة بها، أو معمومات عن سياسات إدارة المخاطر والقضايا البيئية

بل  ،حتي يمكن الحفاظ عمي القيمة  األدار  تعرض الشركات لمخاطر يجب التصدي لها من قبل 
تعكس تمك التقارير المالية إلي حد كبير اآلثار المالية لؤلحداث السابقة، وبالتالي كانت لها نتائجها 



    إطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة                                            عباس        علي د.

410 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                           العدد الثاني 

الكبرى في الواليات المتحدة  المنشأتالسمبية عمي اقتصاديات الدول الصناعية،  وتعرض بعض 
اك اتفاق عمي أن تمك التقارير ال تعبر بصورة كافية وأوروبا ألزمات مالية حادة، وبالتالي أصبح هن

عن األبعاد المختمفة لقيمة المنشأة في الوقت الحاضر، وبالتالي ظهرت الحاجة لمزيد من اإلفصاح 
دارة المخاطر واألداء  والشفافية عن معمومات  ير مالية كمية أو نوعية عن حوكمة الشركات وا 

نجاح المنشأة في تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية، االجتماعي، بهدف قياس مدي البيئي و 
وبالتالي تقييم قدرتها عمي تحقيق االستدامة، لذلك ظهرت أنواع أخرى من التقارير التي تقدمها 

 (Michael P.,2011) وتقارير االستدامة.والبيئية الشركات مثل تقرير المسئولية االجتماعية 

هناك مجموعة من التقارير السردية التي يتم استخدامها لمعرفة المعمومات البلزمة عن       
تقوم بتضميل أصحاب المصالح عند إعداد  المنشأتأن هناك بعض احدى الدراسات وتشير  المنشأة

التقارير المالية وذلك من خبلل عرضها باسموب يصعب فهمه من جانب المستخدمين، والبعض 
خفائها، وذلك ألن هذ   اآلخر ال يقوم ال تريد  المنشأتبإعداد هذ  التقارير بهدف تزييف الحقائق وا 

في مع مبادئ اإظهار المخاطر التي تواجه الشركة سواء في الوقت الحالي أو المستقبمي وهذا يتن
الحوكمة وفي ضوء ما سبق فإن هناك مجموعة من التقارير باإلضافة إلي القوائم المالية 

 Narratives Reportingيجب أن تفصح عنها الشركات من خبلل التقارير السردية واإليضاحات
 Kolk A., 2010 ) ) وتشمل هذ  التقارير

 تقارير اإلدارة.  -7
 تقارير اإلستدامة.  -5
 التقارير البيئية.  -3
 تقارير عن المسئولية االجتماعية. -4
 تقارير الحوكمة.  -5
 التقارير اإلستراتيجية.  -6
 تقرير عن المخاطر.  -7
والمساهمين، حيث  ةالمنشأأن التقارير السردية السنوية تعتبر حمقة الوصل بين  يرى الباحث     

المعمومات المالية المدرجة بالقوائم المالية،  بخبلف المنشأةيتم عرض مجموعة من المعمومات عن 
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أن التقارير السردية السنوية يدرج بها معمومات في  اية األهمية يمكن االعتماد عميها من  كما
 جانب المساهمين، وأن هذ  المعمومات تعطي رد فعل ايجابي لممستثمرين .

 متقارير المتكاممة ل االطار العام 2/2

 International Integrated Reporting)المجمس الدولي إلعداد التقارير المتكاممة ها عرف     
cancel IIRC بأنها تجميع لممعمومات الجوهرية حول استراتيجية وحوكمة وأداء وأفاق الشركة )

 (.IIRC,2013b) بحيث تنعكس في األداء التجاري واالجتماعي والبيئي الذي تعمل منه.

 (:IIRC,2013c( إلي )I Rوتهدف التقارير المتكاممة )

اتخاذ القرار االستثمارى  دعممما يؤدي إلي  لممستثمرينتحسين جودة المعمومات المتاحة   -7
. 

التي تعتمد عمي أنواع مختمفة من  المنشأتتشجيع وجود مدخل أكثر كفاءة لتقارير  -5
 المنشأتالمعمومات وترتبط بمجموعة متكاممة من العوامل التي تؤثر جوهريًا عمي قدرة 

 الزمن.عمي خمق قيمة بمرور 
 -فكري -تعزيز المساءلة المحاسبية عمي أساس قاعدة عريضة من رأس المال )مالي  -3

 طبيعي( وتشجيع فهم العبلقات المتشابكة بينهم. -عبلقات –اجتماعي  -إنساني
 تدعيم الفكر المتكامل التخاذ قرارات تركز عمي خمق قيمة عمي المدي القصير والمتوسط   -4

 (:Sanfordlewis,2010) تتمثل فيما يمى : أن أهمية التقارير المتكاممة  مما سبق يتضح  
أمام المحممين ويسمط الضوء عمي المناسبة عداد التقارير المتكاممة يضع المعمومات إ  .7

 أهمية العناصر  ير المالية.
إعداد التقارير المتكاممة يضمن استدامة األداء المؤسسي ألخذ  في االعتبار المسئولية   .5

الذي يعتبر أكثر أهمية لئلدارة العميا حيث  المنشأة، والتقرير عن أداء لممنشأتاالجتماعية 
 .لممنشأةبغرض االستدامة والقيمة طويمة األجل  المنشأةيوضح العبلقة بين أداء 

 .المنشأتتوفير مقاييس إضافية لتوفير معمومات جوهرية الزمة عن أداء ومخاطر  .3
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تركيز مقاييس األداء عمي التقييم الشامل دون التركيز عمي األداء في األجل القصير   .4
 فقط.

 .وضمان تحسين هذا األداء في األجل الطويل  لممنشأةتحسين األداء المالي  .5
 
 فى تطوير التقارير المتكاممة والمؤسسات دور المنظمات المينية  2/3

فى تطوير المنظمات المهنية وذلك عمى  اً هامًا دور  والمؤسسات األخرى كان لممنظمات المهنية    
 Gregor,2014) U.N.2014:. (GRI,2013B , النحو :

 IIRCمجمس التقارير المتكاممة العالمية  (1)
تم انشاء مجمس التقارير المتكاممة الذى يعمل عمى بمورة معنى  5119فى عام     

فكرة االهمية النسبية التى تؤثر بشكل جوهرى عمى عام لمتقارير المتكاممة بناء عمى 
وقع مجمس التقارير المتكاممة مذكرة  5173قدرة التنظيم عمى خمق قيمة ، وفى عام 

 شفافية . تفاهم مع المنظمات المهنية المحاسبية بهدف تطوير معايير االفصاح وال
 SSEمبادرة االستدامة فى بورصة االوراق المالية  (2)

قامت االمم المتحدة بمبادرة االستدامة فى بورصة االوراق المالية  5119فى عام     
وذلك لتعزيز الشفافية لمشركات واالداء وذلك عمى اساس القضايا البيئية واالجتماعية 

 فيوالحوكمة ، وتدعو المبادرة إلى تعزيز تحسين االفصاح عن الشركات المدرجة 
 9البورصة  والتزمت  فيشرطا لمتسجيل   SSEادرة البورصة ، وان يكون االلتزام بمب

 . 5173شركة في عام  45المبادرة عند اطبلقها ثم زادت إلى  بهذ دول 

 SASBمجمس معايير المحاسبة عن االستدامة  (3)
بهدف وضع معايير االستدامة بناء عمى الصناعة لبلعتراف  5171تم انشاؤة عام     

واالفصاح عن االثار البيئية واالجتماعية والحوكمة من جانب الشركات التى تتداول 
اسهمها فى بورصات االوراق المالية فى امريكا ، واصدر المجمس معايير عن الرعاية 

وتركز المعايير عمى حاجة المستثمرين وتمكن الصحية واالتصاالت والتكنولوجيا ، 
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الشركات من استخدام المعمومات  ير المالية التى تدرج فى التقارير المتكاممة ، 
 . ويعاب عمى هذ  المعايير انها تبلئم البيئة االمريكية فقط 

 
 ESGالمؤشر المصرى  (4)

ز ومركز المديرين ر و يو  اطمقت البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة استاندر
لتصنيف الشركات المقيدة فى البورصة المصرية فى  اً مؤشر  5171فى عام  المصري

مجال الشفافية واالفصاح عمى اساس المسئولية االجتماعية والبيئية والحوكمة ويطمق 
ويعتمد االدراج فى المؤشر عمى شقين االول: شق معايير البيئة   ESGعمية مؤشر 

 ، والثانى شق الحوكمة GRIعية والتقرير العالمى والمسئولية االجتما
 CSRCلمشركة تحالف تقرير االستدامة  (5)

اصدرت االمم المتحدة ومؤتمر تنمية االستدامة تحالف تقرير  5175فى عام 
االستدامة ويضم فى عضويتة المستثمرين والشركات ومنظمات  ير حكومية تهتم 

ومجمس التقارير المتكاممة   GRIبالبيئة والمجتمع من خبلل مبادرات التقرير العالمى 
عن التأثير عن التشريعات التى تخدم ، ويسعى التحالف إلى البحث   IIRCالعالمية 

 SSEاساسا الجهة المنظمة ، بينما تسعى مبادرة االستدامة فى بورصة االوراق المالية 
 إلى حشد الجهات المنظمة القائمة مثل البورصة  

  :EUاالتحاد األوربي  (6)
تشريع لمتقارير  ير المالية يطمب من الشركات الكبرى المدرجة  5174أصدر في عام 

عن المخاطر األساسية لحقوق اإلنسان واآلثار االجتماعية والبيئية  اً سنوي اً تقدم تقرير  أن
المرتبطة بعممياتها التشغيمية والعبلقات والمنتجات والخدمات، فضبل عن إجراءات 
العناية المهنية الواجبة من أجل تحديد أو منع أو تخفيف تمك المخاطر، وبالتالي فإن 

عن ما تعتبر  الشركة مناسب لها أم هذ  المخاطر يجب اإلفصاح عنها بغض النظر 
ال وهذا التشريع هو الخطوة األولي أن يتضمن في قانون االتحاد األوربي أن تسمح 
لمشركات بتقديم تقرير منفصل بدال من دمج القوائم  ير المالية في تقرير اإلدارة، وأن 

 يتم نشر  في موقع الشركة اإللكتروني،
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 ACCAتمدين جمعية المحاسبين القانونيين المع (7)
كان لجمعية المحاسبين القانونيين السبق فى اعطاء دورات تدريبية  5174فى عام 

تناولت التقارير المتكاممة ، وجعمت التقارير المتكاممة جزء من المعرفة لمحصول عمى 
 وذلك الضفاء الطابع المهنى عمى التقارير المتكاممة . ACCAشهادة 

  :UNاألمم المتحدة  (8)
اهداف التنمية المستدامة ويمثل القضاء عمي  5175فى عام  نشرت األمم المتحدة 

الفقر أكبر تحدي عالمي يواجه العالم حاليا وتغيير أنماط االستهبلك واإلنتاج  ير 
دارة قاعدة الموارد الطبيعية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تتضمن  المستدام، وا 

المستدامة والشروط األساسية لتحقيقها، ويمثل اإلنسان محور  األهداف الشاممة لمتنمية
لمتنمية المستدامة واتخاذ اإلجراءات العاجمة لمتصدي لتغير المناخ وآثار ، وتعزيز 
وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة واستكمالها 

 بشراكات بين أصحاب المصالح المتعددين 
 GRIرات التقرير العالمية مباد (9)

طالبت مبادرات التقارير العالمية من الشركات التابعة لمنظمة التعاون  5175فى عام 
ان تقدم تقرير عن اداء مؤشر البعد البيئي  OECDفى االمم المتحدة  االقتصادي
، ويجب ان يكون  السبب كرذواذا لم تفعل عميها  (ESG)والحوكمة  واالجتماعي
لتطبيق المعايير الدولية التى تتكامل بكفاءة مع التقارير المالية مع  اً عام هناك قبوالً 

 .والحوكمة واالجتماعيالمؤشر البيئي 
 

 منافع التقارير المتكاممة والتحديات التي تواجييا 2/4

 Bradالفوائد التالية )تحقق  الشركات التي تقوم بإعداد التقارير المتكاممة ان  احدى الدراساتاكدت 
J. M, 2013:) 

 لممنشأةفهم استراتيجية  وفهم كيفية تخصيص الموارد الداخمية لمشركة،  تساعد األدارة في  .7
 وكيف تؤثر وتتأثر بالقضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية.



    إطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة                                            عباس        علي د.

415 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                           العدد الثاني 

نها تعمل بشكل  المنشأةتظهر إدارة   .5 أنها تدرك تمامًا األعمال والتحديات التي تواجهها، وا 
 نحو مستقبل مستدام عمي المدي الطويل. المنشأةفعال في توجيه 

بنظرة شمولية  تقاريرزيادة مشاركة المساهمين وأصحاب المصمحة اآلخرين فهي تقدم لهم   .3
 المنشأةبحيث تمكن أصحاب المصمحة من إجراء تقييم لقدرة  المنشأةطويمة األجل عن 

 عمي تكوين القيمة والحفاظ عميها.
وي عمي كل القضايا اإليجابية والسمبية والتحديات مما يؤدي إلي شفافية التقارير التي تحت .4

 وتعزيز سمعتها الطيبة بين أصحاب المصمحة. المنشأةمزيد من الثقة في 
 حيث يتم النظر لممخاطر من منظور متكامل. لممنشأةتعزيز إدارة المخاطر  .5
ارد مما يحقق وفرًا استقطاب الكفاءات المطموبة لمعالجة تحديات القيود عمي استخدام المو  .6

 في التكاليف واكتشاف طرق لتحسين منتجاتها وخدماتها.
الشركات التي تدرك وتعالج التحديات الخارجية من المحتمل أن تكون أكثر تنافسية في  .7

 السوق وتتمتع بتعزيز قيمة العبلمة التجارية وتحسين دعم العمبلء.
 الجديدة.مساعدة الشركات في استغبلل الفرص التجارية  .8
يفضل الموظفون العمل في الشركات جيدة السمعة وفي المقابل تتمتع تمك الشركات بوالء  .9

 الموظفين وانخفاض تكاليف العمالة ومعدل دوران العمالة.
ور م تعدد منافع تقارير األعمال المتكاممة، إال أنه توجد بعض التحديات التي تواجه إعداد ونشر 

 : (Arnold,2012)منها تقارير األعمال المتكاممة 

عدم وجود اتفاق عمي محتوي تقارير األعمال المتكاممة من المعمومات، خاصة المعمومات  .7
  ير المالية.

من تحقيق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  المنشأتعدم تمكن إدارات  .5
  ير المالية.

من تحقيق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية  المنشأتعدم تمكن إدارات  .3
 من منظور استراتيجي.

 حدوث تطور في معايير المحاسبة بشكل يبلئم متطمبات تقارير األعمال المتكاممة. معد .4
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تحقيق الترابط والدمج بين كل أنواع المعمومات المالية والمعمومات  ير المالية،  صعوبة .5
 معمومات  ير مالية بشكل منفصل عن التقرير المالي.الن كثير من فيتم اإلفصاح ع

صعوبة تصميم وتنفيذ هيكل رقابة داخمية، يحقق التكامل بين األبعاد المختمفة لتقارير  .6
 األعمال المتكاممة.

صعوبة هيكمة وتحديث نظام المعمومات داخل الشركة، بشكل يمكنها من توفير معمومات  .7
 االبعاد المختمفة لتقارير االعمال المتكاممة. مالية و ير مالية تغطي

 عدم توافر منهجية عممية صالحة إلعداد ونشر تقارير األعمال المتكاممة. .8
تزايد تكاليف تجميع المعمومات واإلفصاح عنها، نتيجة الحاجة لمزيد من الخبراء ، إضافة  .9

 لمحاجة إلي استثمارات أكبر في تكنولوجيا المعمومات.
 ء عمي المديرين، وزيادة المتطمبات التنظيمية.تزايد األعبا .71

أن هذ  التحديات لم تقف عقبة أمام انتشار ممارسات تقارير األعمال المتكاممة  يرى الباحث     
في العديد من الدول، فقد ساهمت المنافع في تبني العديد من الدول والمنظمات لهذ  التقارير وفي 

تحديد مدي التزام إدارات الشركات في عدة دول   (Arevalo,20122)هذا السياق استهدفت دراسة 
شركة،  58، وشممت عينة الدراسة 5171باإلفصاح عن أقسام تقارير األعمال المتكاممة عن عام 

بتقارير االعمال % من الشركات التزمت 43دولة وخمصت الدراسة إلي أن  58موزعة عمي 
 .المتكاممة 

 المتكاممةالمحتوي اإلعالمي لمتقارير   2/5

خمسة أنواع من التقارير ويتم التعرض لهذ  التقارير الجزئية ودورها  المتكاممةتتضمن التقارير    
 في ظل التقارير المتكاممة كاآلتي:

: هي تقارير الزامية لها محتوي يعتمد عمي نظم محاسبية لهيئات منظمة، القوائم المالية  -7
 international Accountingواإلطار المفاهيمي لمجمس معايير المحاسبة الدولية 

Standards Board (IASB)  متخذى القرار يوضح أن الهدف من القوائم المالية أن يمد
مفيدا لممستثمرين الحاليين والمرتقبين  بمعمومات عن تقرير لموحدة االقتصادية ويكون

وتتضمن القوائم  (IASB,2010)في اتخاذ قرار بشأن توفير موارد لها  واصحاب المصمحة
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المالية: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الممكية، قائمة التدفقات 
تحديد الربح والتدفق النقدي،  بللمن خوتوفر القوائم المالية معمومات عن األداء  ،النقدية

التقارير  عمي النحو المطموب في إطار المنشأةوتساهم في إعطاء نظرة عامة عن 
 & Kaplanفي رأس المال فقط، كما أعترف كل من )ة ( وهذ  النظرة محدودIR) المتكاممة

Norton, 2006 تطمع ( بأن المعمومات المالية الكمية موجهة لفترة قصيرة وليست ذات
 مستقبمي وعمي ذلك فإن القوائم المالية ليست قادرة أن توفر صورة شاممة لمسببات القيمة.

األداء المالي والتدفقات النقدية لموحدة  : هو تقرير سردي لئلفصاح عنتعميق اإلدارة  -5
(IASB,2010 وبالتالي فإن هذا التقرير يسمح بتوفير المعمومات حول العديد من )

 -الفرص والمخاطر -( من رؤية التنظيمIR) التقارير المتكاممة ي إطارعناصر المحتوي ف
النظرة المستقبمية ، وعمي وجه  –األداء  -نموذج األعمال -االستراتيجية وتخصيص الموارد

خمق بجسر زمني يسمح  تعتبرالتحديد فإن توفير مؤشرات األداء والمعمومات المستقبمية 
يضا التطمع لممستقبل كما هو مطموب في إطار القيمة من الماضي إلي الحاضر، وأ

(IIRC,2013c)  وتعميق اإلدارة يوفر معمومات عن رأس المال المالي والصناعي ألنه ،
 يشتمل عمي بيانات مالية وتشغيمية.

( من G4تم إصدار نسخة من اإلرشادات ) 5173: في عام التقرير االجتماعي والبيئي  -3
عمي : التقرير االجتماعي والبيئي بأنه يجب أن يشمل ( GRIمبادرات التقرير العالمي )

مشاركة اصحاب  -تحديد الجوانب الهامة -الممف التنظيمي -اإلستراتيجية والتحميل
النزاهة ومؤشرات تعمق بالنواحي االقتصادية والبيئية  -األخبلق -الحوكمة -المصالح

( تسمح بتوفير معمومات مالية و ير مالية كمية G4واالجتماعية، ونجد أن إرشادات )
ونوعية تعبر عن الماضي مما يساعد عمي إجراء مقارنة بين النتائج، وعن المستقبل الذي 
يؤخذ في االعتبار في االستراتيجية ، إال أن هذ  اإلرشادات ال تساعد في التكامل بين 

ذ في االعتبار العبلقة بين التقرير المجموعات المختمفة لممعمومات بجميع أنواعها بينما تأخ
المتكامل وباقي أنواع التقارير وتوفير معمومات تفصيمية إضافية بشكل منفصل،  وعمي 
الر م من وجود اختبلف بين تقارير االستدامة والتقارير المتكاممة إال أن تقارير االستدامة 

 (.GRI,2013aجزء ال يتجزأ من التقارير المتكاممة )تعد 
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 –: يوجد العديد من المفاهيم لحوكمة الشركات ) لجنة كادبوري في انجمترا الحوكمة تقرير  -4
مبادئ الحوكمة لمشركات في منظمة التعاون والتنمية باألمم  -في أمريكا SOXقانون 
عمي الفساد المالي في شركات عديدة  بإيطاليا وهذا رداً  Viettiقانون – OECDالمتحدة 

قامت مبادرات عمي مستوي عالمي تهدف إلي توحيد  ( ،زرليمان برا -منها ) زيروكس
معايير اإلفصاح عن الحوكمة وان هذا لم يتم وضعه لآلن وذلك ألن توفير معمومات عن 
حوكمة الشركات تقيد بقانون كل دولة، وعمي الر م من أن مبادئ حوكمة الشركات وفقا 

اإلفصاح والشفافية والتوقيت  تتطمب( OECDلمنظمة التعاون والتنمية باألمم المتحدة )
المناسب وجميع األمور الجوهرية المتعمقة بالشركة بما في ذلك الوضع المالي واألداء 
ونسب الممكية، وبصورة أساسية فإن تمك المبادئ تقرر اإلفصاح عن: النتائج المالية 

 سياسة المكافآت -نسبة الممكية وحق التصويت -أهداف الشركة -والتشغيمية لمشركة
معمومات عن أعضاء مجمس اإلدارة  -ألعضاء مجمس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين

بما في ذلك المؤهبلت وعمميات االختيار وباقي اإلدارات في الشركة وما إذا كانت مستقمة 
عوامل الخطر المتوقعة  -المعامبلت مع أطراف ذات صمة -عن مجمس اإلدارة

(OECD,2004.) 
: راس المال الفكري هو مجموعة من األصول  ير الممموسة الفكريتقرير رأس المال   -5

عن رأس المال الفكري في  المتاحة المعموماتفي ، ويوجد نقص المنشأة المتاحة داخل 
 ،كون احد األسباب الرئيسية لفقدان المبلءمة لهذ  التقاريريالقوائم المالية منذ فترة طويمة و 

التنظيمي،  –عبلقات  -: انسانياصناف هي  ثبلثةويتم تصنيف رأس المال الفكري إلي 
وبالتالي فإن تقرير رأس المال الفكري باإلشارة إلي عناصر المحتوي التي يتم تحديدها في 

( يمكن أن يوفر معمومات عن نظرة عامة لمتنظيم والبيئة IRإطار التقرير المتكامل )
وتقرير رأس المال الفكري يمثل  الخارجية، اإلستراتيجية وتخصيص الموارد ونموذج األعمال

الوضع التنظيمي الحالي لمرصيد الحالي من الموارد  ير الممموسة المتاحة وأيضا يوفر 
معمومات حول االتجاهات المستقبمية، ويعتبر من المسببات األساسية لؤلداء المالي طويل 

 .(Abeysekera,2006األجل)
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ير جزئي يتكامل مع مكونات توصيل كل تقر  وبناء عمي ما سبق يرى الباحث ان     
 -معمومات مالية أو  ير مالية  -نوع رأس المال -التوقيت –ناصر المحتوي عالمعمومات )

 معمومات كمية ووصفية( ويتم توضيح المحتوي االعبلمي لمتقارير الجزئية في الجدول التالي
 ( : المحتوي االعبلمي لمتقارير الجزئية7جدول رقم )

 معموماتنوع ال معموماتال رأس المال التوقيت عناصر المحتوي التقارير
 كمية مالية مالي حاضر  -ماضي األداء  القوائم المالية
حاضر   -ماضي كل عناصر المحتوي تعميق اإلدارة

 مستقبل
  -مالي 

 صناعي
 كمية ووصفية و ير ماليةمالية 

تقارير اجتماعية 
 وبيئية

حاضر   -ماضي كل عناصر المحتوي
 مستقبل -

اجتماعي 
  ةعبلقات إنساني

 وصفية و ير ماليةمالية 

 كمية ووصفية و ير ماليةمالية  مالي  حاضر -ماضي  رؤية والحوكمةال تقرير الحوكمة
تقرير رأس المال 

 الفكري
رؤية التنظيم والبيئة 

االستراتيجية  –الخارجية 
 نموذج األعمال -

  -حاضر –ماضي 
 مستقبل

عبلقات -فكري 
 ةانساني

 كمية ووصفية و ير ماليةمالية 

Source: (Black,2012) 

وتمثل التقارير الجزئية مصدر المعمومات إلعداد التقارير المتكاممة من خبلل األنواع المختمفة 
 (.IIRC,2013cلممعمومات التي يقدمها كل تقرير جزئي )

 القيمة وتعزيز القسم الثالث : دور التقارير المتكاممة فى خمق

عمي خمق  المنشأةوتتأثر به، وتقييم قدرة  المنشأةستخدمه تتتجسد القيمة في راس المال الذي     
يعتمد عمي فهم التواصل بين نموذج االعمال  طويمة األجل أو متوسطة او قصيرةسواء قيمة 

ومجموعة من العوامل الداخمية والخارجية، وهذ  العوامل يتم اإلفصاح عنها في التقرير المتكامل 
  يتم إعداد  وفقا لئلطار. الذي
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 القيمة  وتعزيز خمق فيالتقارير المتكاممة   دور مبادىء -3/1
 :Brlf,2011:Gri,2013bالتالى كالتقارير المتكاممة  فى خمق القيمة مبادىء تساعد  

white,2005)) 

 التركيز االستراتيجي والتوجو لممستقبل: -1

تنفيذ هذ المبدأ ال يقتصر فقط عمي عناصر المحتوي االستراتيجية وتخصيص الموارد       
والتوقعات المستقبمية ولكنه أيضا يتكامل مع باقي عناصر المحتوي مثل الفرص والمخاطر ونموذج 
األعمال وعبلقات بين األداء في الماضي والمستقبل، والعوامل التي تؤثر عمي العبلقات والتوازن 

لمصالح قصيرة األجل ومتوسطة وطويمة األجل، وبالتالي فالتنفيذ الدقيق لهذا المبدأ يمكن بين ا
التقارير المتكاممة من توضيح كيفية مساهمة وجود عناصر راس المال ) بكل أنواعها( في قدرة 

 .التنظيم عمي تحقيق أهدافه االستراتيجية 

 توصيل المعمومات: -5

التقارير المتكاممة ويركز عمي الصورة الواسعة لخمق قيمة فريدة هذا المبدأ حاسم لضمان بناء     
من نوعها لمتنظيم مما يدعم فهم مستخدمي التقارير المستهدفين لمعوامل المختمفة التي تؤثر عمي 
دارة المعمومات المصفح عنها  مستقبل التنظيم، ويساعد عمي تغيير مفاهيم قديمة عن قياس وا 

رير والتخمي عن التركيز التقميدي لممعمومات عمي النواحي المالية وتوسيع التركيز عمي التقا
والتاريخية ، وأهمية ربط مبدأ توصيل المعمومات مع التفكير المتكامل ليكون التفكير المتكامل قيمة 
منفردة لمتنظيم تساعد عمي خمق القيمة في انشطة التنظيم، وهذا يساعد عمي التدفق الطبيعي 

 .ير اإلدارة وتحميمها واتخاذ القرارات لممعمومات في تقار 

 االستجابة ألصحاب المصالح: -3
يؤكد هذا المبدأ عمي االهمية الحالية والعبلقات اإليجابية مع أصحاب المصالح األساسين حيث     

ولكن يتم خمقها من خبلل عبلقات مع اآلخرين،  بمفرد أن القيمة ال يتم خمقها خبلل التنظيم 
وأيضا كيفية فهم  ، هامما هو كل والمشاركة مع أصحاب المصالح يساعد التنظيم عمي فهم 
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أصحاب المصالح لمقيمة وتحديد االتجاهات المستقبمية بما في ذلك الفرص والمخاطر وتطوير 
دارة المخاطر وكذلك تنفيذ األن  شطة بما في ذلك اإلستراتيجية.وتقييم االستراتيجية وا 

 األىمية النسبية) واإليجاز(:  -4
يجب أن يفصح التقرير  المتكامل عن المعمومات حول المسائل التي تؤثر بشكل جوهري عمي    

قدرة التنظيم عمي خمق القيمة عمي المدي القصير والمتوسط والطويل، وفي تحديد ما إذا كانت 
اإلدارة العميا والمسئولين عن الحوكمة إلي النظر إلي كون األمر ، لهذا تحتاج  المسائل هامة أم ال

يؤثر بشكل جوهري عمي البيئة االستراتيجية لمتنظيم ونموذج األعمال وأي راس مال يستخدمه 
التنظيم وهذا التأثير المدي الزمني له قصير أو متوسط أو طويل وعند تحديد عمميات األهمية 

إلي الكيفية التي يتم تطبيقها عمي كل األمور سواء إيجابية أو سمبية ) الفرص النسبية نشير 
 .التوقعات لممستقبل(  –النتائج السمبية أو اإليجابية  -والمخاطر

 الموثوقية واكتمال المعمومات: -5
الموثوقية من آليات نظم التقارير الداخمية القوية واشتراك أصحاب المصالح المناسبين تعزز      

والتأكيد الخارجي المستقل ويستطيع كل من اإلدارة العميا والقائمين عمي الحوكمة تحديد ما إذا كانت 
المعمومات يمكن االعتماد عميها بشكل كاف ليتم تضمينها في التقارير المتكاممة، أما بالنسبة 

سواء كانت الكتمال المعمومات فإن التقرير المتكامل سوف يشتمل عمي جميع المعمومات الهامة 
 إيجابية أو سمبية.

 

مكانية المقارنة: -6  التناسق وا 
عمي الر م من أن المعمومات المحددة في التقارير المتكاممة سوف تختمف من منظمة إلي     

األخرى فإنها يجب أن تكون متناسقة مع مرور الزمن وبطريقة تمكن من المقارنة مع باقي 
 التنظيم ذاته عمي خمق قيمة بمرور الزمن.التنظيمات لتحديد ما هو هام لقدرة 
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 القيمة وتعزيز خمقفي  التقارير المتكاممة  دور عناصر 3/2

كما يمي:  قيمة المنشاة  في تدعيم  المتكاممة التقاريرعناصر  توضيح دوريمكن      
(IIRC,2013c) 

االجتماعية البيئة الخارجية الظروف االقتصادية والتغير التكنولوجي والقضايا تتضمن  -7
ويوضع السياق الذي تعمل من خبلله التنظيم، ورسالة ورؤية التنظيم تشتمل عمي التنظيم 

 كمه وتحديد الغرض منه في شكل واضح وموجز )نظرة عامة لمتنظيم والبيئة الخارجية(

عمي الحوكمة مسئولين عن خمق الهيكل المناسب لمرقابة واإلشراف وذلك  يكون القائمون -5
 التنظيم عمي خمق القيمة ) الحوكمة(.لدعم مقدرة 

نموذج األعمال عمي أنواع مختمفة من رأس المال ويعتبرها  يعتمدفي جوهر التنظيم  -3
منتجات  -خدمات –ومن خبلل أنشطة األعمال تتحول إلي مخرجات )منتجات  ،مدخبلت

ثانوية أو بضائع( وأنشطة التنظيم ومخرجاته تؤدي إلي نتائج تؤثر عمي رأس المال وقدرة 
 .نموذج األعمال عمي التكيف مع التغيرات

يم المخاطر التحميل والرقابة المستمرة لمبيئة الخارجية في سياق مهمة ورؤية التنظيحدد   -4
ونموذج األعمال بها ) المخاطر  واالستراتيجيةوالفرص التي تكون مبلئمة لمتنظيم 

 والفرص(.
 : القيمة وتعزيز فى خمق دور معمومات التقارير المتكاممة  3/3

 ,E& Y and IIRC)يتمثل دور معمومات التقارير المتكاممة في خمق القيمة فيما يمي :            
2013) 

: القيم يتم خمقها أو تدميرها عن طريق التنظيم من خبلل الروابط بين مجموعة الروابط  (7)
واسعة من العوامل التي تشتمل عمي أنشطة األعمال التجارية والنظام الواسع الذي 
يعمموا فيه يشتمل عمي حدود وتوقعات المجتمع، والمبادئ االسترشادية لمروابط في 

أل راض التقارير المتكاممة تشجع االتصاالت التي  المعمومات عندما يتم تطبيقها
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تعكس الطبيعة الحركية لؤلعمال التجارية ،األداء ، والنظم االقتصادية والمالية ، 
 .االجتماعية والبيئية

: هي القدرات أو المتغيرات التي تؤدي إلي نتائج التي تؤدي إلي ميزة مسببات القيمة  (5)
ذلك لخمق قيمة وهذا يشتمل عمي: مسببات مالية تنافسية ودرجة معينة من الرقابة و 

حقوق الممكية لمعبلمة  -تكمفة رأس المال -كفاءة التشغيل -مثل سياسة التسعير
 -اهتمام بيئي -توقعات المجتمع –التجارية، مسببات  ير مالية: عبلقات المستهمك 

ي يدعم خمق حوكمة الشركات وقيم مثل النزاهة والثقة والعمل الجماعي الذ -االبتكار
  .القيمة

: يتضمن المدخبلت وأنشطة األعمال والمخرجات والنتائج والروابط وصف نموذج األعمال (3)
مع استراتيجية وهذ  النوع من المعمومات يجب أن يتم التقرير عنه ليتمكن مستخدمي 
التقارير المتكاممة لتقييم كيف يساهم نموذج األعمال في خمق القيمة، والعبلقات بين 

 ج األعمال واستراتيجية التنظيم تساعد في تفسير المحتوي والتركيز.نموذ
المقاييس التي يتم استخدامها لمتأكد من المرونة  ويتضمن: االبتكار والنظرة المستقبمية (4)

والكفاءة لنموذج األعمال لخمق قيمة بمرور الزمن وهذا يشمل رؤية التنظيم لمتأثير 
 ستها وقراراتها وابتكاراتها.المالي المتوقع و يرها عمي قيمة سيا

: تؤثر المعمومات عن هياكل حوكمة التنظيم عمي مستوي الثقة في قدرة التنظيم الحوكمة (5)
 عمي النجاح لتنفيذ نموذج األعمال وذلك بشفافية وبدقة لتوصيل األداء.

: أهمية نوع المعمومات التي يجب أن نأخذها في االعتبار لتوصيل األداء في األداء (6)
ر المتكاممة ولكنه  ير كافي لتقدير خمق قيمة، فاألداء يساهم في فهم إلي أي التقاري

 مدي يمكن لمشركة خمق قيمة في تحقيق األداء المستهدف.
: يوجد ارتباط وثيق بين قدرة التنظيم عمي خمق قيمة مع سمسمة اشتراك أصحاب المصالح (7)

مق القيمة أو تدمرها، وهناك التوريد، والمجتمع والمستهمكين التي قد تشارك أو تتأثر بخ
لي أي مدي يمكن لؤلنشطة أن  عبلقة تكاممية بين القدرة التنافسية لمشركة والنجاح وا 
تمثل قيمة تعتمد في جزء منها عمي رد فعل المستهمكين وأصحاب المصالح اآلخرين 
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مجتمعات( وتتمثل ردود  -جهات منظمة -والتي تتأثر بأنشطة التنظيم ) منافسين
 في زيادة المبيعات والمشاركة السوقية وتعزيز السمعة. األفعال

تعتمد أنشطة األعمال تقديرات اإلدارة تجاه األنواع المختمفة لرأس المال بواسطة نموذج  (8)
األعمال عمي إضافة االنواع المختمفة لرأس المال عمي المدي الطويل فإن من  ير 

نوع واحد لرأس المال ويتم  محتمل أن يتم خمق قيمة من مقدمي رأس المال من خبلل
تجاهل باقي األنواع األخري وبالتالي فإن التنظيم يستخدم ويتأثر بالعبلقات التشابكية 

 .والتعويضية لؤلنواع المختمفة لرأس المال، وذلك هام لتقدير خمق القيمة أو تدميرها 
دية وقيمة : ما نوع القيمة التي ينوي التنظيم عمي خمقها )القيمة االقتصانوع القيمة (9)

االستدامة( كيف ولمن ولماذا بما في ذلك فكرة التنظيم عن القيمة والعمميات التي يتم 
استخدامها لخمق قيمة ما هي اإلجراءات واألنشطة التي تنطوي عمي عممية خمق القيمة 

 والتي تسعي التنظيم لخمقها ولماذا؟
الذي يعمل فيه التنظيم تشتمل عمي السياسة الخارجية والجهات  السياق الخارجي (11)

المنظمة والسياق المجتمعي والبيئي الذي يعمل فيه التنظيم والفرص والمخاطر التي 
تواجهه، وكيفية استجابة التنظيم لمسياق الخارجي أمر مهم لتقييم قدرة التنظيم عمي 

عمي التنظيم، والتنظيم قادرة عمي  خمق قيمة، والجهات المنظمة يكون لها تأثير هام
خمق القيمة والحد من التموث والنفايات واالتجا  المتزايد لفرض متطمبات تقرير إلزامي 

 .عمي القضايا المجتمعية والبيئية والحوكمة 
 

 تعزيزلمتقارير المتكاممة بيدف لالفصاح السردى القسم الرابع : االطار المقترح 
 القيمة

 :المقترح العناصر التالية  اإلطار  ويتضمن 

 :مبادئ إعداد التقرير 4/7

 .مبادئ خاصة بحدود ونطاق التقرير 
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 تمثيل صادق(. -األهمية النسبية -مبادئ توضيح كيفية اختيار محتوي التقرير) مثل المبلئمة 
  والقابمية  -واالتساق –مبادئ توضيح جودة المعمومات المفصح عنها )القابمية لممقارنة

 الوضوح(. –الوقت  -لمتحقق
 العناصر التي يتضمنيا التقرير: 4/2

 ) شكل التقرير ) نطاقة وحدود 
 .)تخاذ القرارات  شكل التنظيم، ونموذج االعمال، وهيكل الحوكمة) كيف يتم خمق القيمة وا 
 .)فهم المحتوي التشغيمي) الظروف التي يعمل فيها المشروع 
 أين يسير المشروع وكيف يحقق ما يريد(. األهداف اإلستراتيجية، وقدرات المشروع ) إلي 
  .المحاسبة عن أداء المشروع خبلل الفترة 
 .سياسات حوافز العاممين 
 .التعميقات التحميمية كما تراها اإلدارة 
 مؤشرات االداء واالفصاح  4/3

المستخدمة من جانب الشركة لقياس أدائها البيئي واالجتماعي  GRIوفقًا لمبادرة التقرير العممي
 واالقتصادي:

 لمحة عن المجموعة. .1
  .اسم المجموعة 
 .استراتيجية المجموعة 
 .العبلمات التجارية 
 .الخدمات والمنتجات 
 .الهيكل التشغيمي 
 .موقع المركز الرئيسي 
 .عدد الدول التي تعمل بها المجموعة 
  وهيكل الممكية.طبيعة الشكل القانوني 
 .التغيرات الهامة التي حدثت أثناء فترة إعداد التقرير 
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 .مكافآت العاممين عن فترة التقرير 
 مواصفات التقرير:  .2
   والكيفية التي يتم بها تحديد محتوي  -الفترة التي يغطيها التقرير، ونطاقه ومعدل تكرار

 التقرير.
 .آليات قياس البيانات وطرق الحساب 
  الجوهرية عن الفترة السابقة.التغيرات 
 .معايير القياس المستخدمة في إعداد التقارير 
 .السياسات والممارسات الحالية 
  المؤسسة .  فروعالتقرير عن 

 الحوكمة وااللتزام والتعيدات:  .3
 .هيكل الحوكمة 
 .توضيح ما إذا كان رئيس مجمس الحوكمة هو نفسه الرئيس التنفيذي 
 أو األعضاء  ير التنفيذيين. عدد أعضاء المجمس المستقمة 
 .آليات توصيل توصيات حاممي األسهم والموظفين لممجمس 
 .ربط مكافآت أعضاء المجمس واإلدارة العميا والتنفيذيين بأداء المجموعة 
  .العمميات المتبناة من المجمس لتجنب التعارض في المصالح 
 .عممية تحديد مؤهبلت وخبرة أعضاء المجمس 

 قتصادي:مؤشرات األداء اال .4
  .القيمة االقتصادية المتولدة ( جانب األداء االقتصادي ( 
 .جانب الوجود في السوق 
 .جانب اآلثار االقتصادية  ير المباشرة 

 مؤشرات األداء البيئي: .5
 .جانب المواد الخام المستخدمة 
 والمياة . جانب الطاقة 
 .جانب الفاقد واالنبعاثات والنفايات السائمة 
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  بالقوانين والتشريعات البيئية.جانب االلتزام 
 .جانب اآلثار البيئية ألنشطة النقل 
  . جانب المواد الخام المعاد تدويرها 
  جانب نفقات حماية البيئة 
 .جانب عناصر أخرى 
  . االثار المالية بسبب المناخ 

 :( وممارسات األعمالDecent) المناسبمؤشرات أداء العمل   .6
  .جانب التوظيف 
  .جانب عبلقة اإلدارة بالموظفين 
 .جانب الصحة والسبلمة المهنية 
 .جانب التدريب والتعميم 
 .جانب تكافؤ الفرص والتنوع 
  . اجمالى القوى العاممة 
  . االصابات واالمراض والغيابات 
  . النقابات العمالية 
  . معدل دوران الموظفين 
 والتدريب متوسط ساعات العمل  . 

 اإلنسان:مؤشرات أداء حقوق  .7
 .جانب ممارسات التعيين والفصل 
 .جانب عدم التمييز 
 .جانب حرية التجمع والمفاوضة الجماعية 
 .جانب عمالة األطفال 
 .جانب العمل القسري واإلجباري 
 .جانب ممارسات األمن 
 .جانب حقوق أفراد المجتمع 
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  . الحرية النقابية 
 مؤشرات األداء االجتماعي: .8
 .جانب السياسة العامة 
 سموك مكافحة المنافسة. جانب 
 .جانب االلتزام بالقوانين والتشريعات 
  . تدريب العاممين عمى مكافحة الفساد 
  . اجراءات مكافحة الفساد 
  . االثار المالية بسبب المجتمع 
  التبرعات لبلحزاب السياسية 

 مؤشرات المسئولية عن المنتج: .9
  والسبلمة.مراحل دورة الحياة التي يتم فيها تقييم الصحة 
 .حوادث عدم االلتزام بالموائح المتعمقة بتأثير المنتجات والخدمات عمي الصحة والسبلمة 
 .معمومات المنتجات والخدمات 
 .حوادث عدم االلتزام بالموائح بشأن معمومات المنتجات والخدمات 
 .الممارسات المتعمقة برضاء العمبلء 
 .المسئولية عن الدعاية واإلعبلن 
 عمقة بإنتهاكات خصوصية العمبلء وخسائر فقد بيانات العمبلء.الشكاوي المت 
 .رامات عمي عدم االلتزام بالقوانين والموائح بشأن توفير واستخدام المنتجات  

 : الدراسة التطبيقية الخامس القسم 
 الدراسة وعينة  مجتمع 5/1

وذلك ESGاالجتماعية  المصري  شركة مسجمة داخل مؤشر المسئولية 77تم استخدام عينة من 
سنوات وتم استبعاد الشركات ذات الطبيعة الخاصة  3أي لمدة  5178إلي  5175في الفترة من 

مثل البنوك وشركات التأمين وتم استبعاد الشركات التي لم يتوافر لها سعر سوقي مستقر لمسهم في 
القطاعات المختمفة كما في في شات المنعينة  االستمارات عمى  بورصة األوراق المالية، وتم توزيع

 الجدول التالي:



    إطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة                                            عباس        علي د.

429 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                           العدد الثاني 

 ( عينة الدراسة5جدول رقم )

 قطاع الخدمات 
 المالية

قطاع 
 الخدمات 
 الصناعية

قطاع 
 االتصاالت

قطاع 
 العقارات

قطاع 
 الكيماويات

قطاع 
 اال ذية 

 االجمالي

عدد 
 الشركات

3 3 3 3 3 5 77 

عدد 
 االستمارات 

45 39 35 44 41 55 555 

 3تماثل عدد الشركات فى كل القطاعات حيث يتضمن كل قطاع يتضح من الجدول السابق     
% باستثناء قطاع اال ذية الذى يوجد بة شركتان فقط بنسبة قدرها 77.64شركات بنسبة قدرها 

وهم المراجع الخارجي ، االدارة العميا )  ثبلثة( فردًا من فئات 555العينة ) وقد شممت ،77.76%
 .( خصائص العينة بالتفصيل3، ويوضح جدول رقم )مجمس االدارة ( ، المساهمين 

 ( 3جدول رقم ) خصائص العينة
 إجمالي العينة الفئة

 84 المراجع الخارجي
 61 المساهمين 
 78 اإلدارة العميا
 555 اإلجمالي

 البيانات وتحميل  تحديد أسموب جمع  5/2
قام الباحث بإعداد قائمة استقصاء لجمع البيانات لتحقيق الهدف من الدراسة، وقد تضمنت        

دقة قائمة االستقصاء مجموعحة من االستفسارات )األسئمة( ضمت العديد من العبارات الموضوعة ب
اثر االفصاح السردى في التقارير المتكاممة عمى تعزيز قيمة لتعكس الهدف منها أال وهو تقييم 

، وقد تم تصميم القائمة طبقًا لمقياس )ليكرت( ذو األبعاد الخمسة والذي يقتضي أن تكون المنشأة 
بدائل اإلجابة متعددة مع إعطاء وزن نسبي مختمف لكل بديل من تمك البدائل حيث تتراوح األوزان 
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كما في الجدول  مس درجات وذلك لكل عنصر تضمنته قائمة االستقصاءالنسبية ما بين درجة وخ
  ( . 4التالي )رقم 

 (4جدول  )االوزان النسبية 

 إيجابية االتجا  االتجا  المتوسط المرجح

 بشدة  ير موافق 7.8إلى    7.1من 
  ير موافق 5.6إلى    7.9من   ير إيجابي

 ال أعرف 3.4إلى    5.7من 
 موافق 4.5  إلى  3.5من 

 إيجابي
 بشدةموافق  5.1إلى    4.3من 

 
وتححم إجحراء مقححاببلت شخصححية مححع وححدة المعاينححة ،  ( قائمحة استقصححاء عمححي 547تحم توزيححع عححدد )   

، %  97( قائمححة استقصححاء بنسححبة اسححتجابة قححدرها 555وكانححت عححدد القححوائم المسححتردة ) ،عححدد مححنهم
( التوزيحححع التكحححراري 5يبحححين الجحححدول رقحححم )% ،  89( قائمحححة استقصحححاء بنسحححبة 555الصححححيح منهحححا )

 منهم.لممؤهبلت العممية لممستقصي 
 

 (  5المؤهبلت العممية لممستقصي منهم جدول رقم )
 النسبة العدد المؤهل

 %5.7 6 دكتورا 
CPA , CA , SCA, MBA 64 58.8% 

 %73.5 31 ماجستير
 %77.5 38 دبموم دراسات عميا

 %37.8 84 بكالوريوس
 % 711.1 555 اإلجمالي
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المستخدم لتحميل إجابات عينة الدراسة عمى أسئمة  اإلحصائييشمل أسموب التحميل           
( االستداللي) التحميميوأسموب اإلحصاء  الوصفيتم توزيعها ، أسموب اإلحصاء  التياالستبيانات 

. 
  الوصفي ويشمل:أسموب اإلحصاء   -7

 : Validityالصدق  -أ 
) صحدق المحكمحين (  المنطقحيالصحدق  عمحى االستقصاءحساب صدق قائمة  فياعتمد الباحث 

Logical Validity :إضحححافة ، سحححتبعادهاإتحديحححد  محححوض بعحححض العبحححارات لتعحححديمها أو بهدف
قحححام الباححححث بحسحححاب  االستقصحححاءولمتأكحححد محححن اتسحححاق قائمحححة ، إضحححافتها الضحححروريعبحححارات محححن 

تندرج  الذي الفرضودرجة  االستقصاء معامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات قائمة
والدرجحححححة الكميحححححة لقائمحححححة  فحححححرضتحتحححححه العبحححححارة ، وأيضحححححًا حسحححححاب معامححححححححبلت االرتبحححححاط بحححححين كحححححل 

بجحدول عمحى عينحة الدراسحة ، كمحا هحو موضحح  االستقصحاء، وذلك بعد تطبيق قائمحة  االستقصاء
 ( 6رقم )

والدرجة الكمية لقائمة  االستقصاءمعامبلت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات قائمة 
 االستقصاء

 (6جدول رقم ) 
 معامل االرتباط رقم معامل االرتباط رقم
7 1.954** 7 1.557** 
5 1.815** 5 1.555** 
3 1.876** 3 1.697** 
4 1.855** 4 1.539** 
5 1.784** 5 1.757** 
6 1.878** 6 1.676** 
7 1.747** 7 1.473* 
  8 1.684** 
  9 1.536** 
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  71 1.446* 
 1.15* دال عند مستوى     1.17** دال عند مستوى   

،   1.15، ومسححتوى  1.17( أن جميححع العبححارات دالححة عنححد مسححتوى 6يتضححح مححن جححدول رقححم )     
 .( عبحارة ) ممحق (77صورتحها النهائيححة تشتمل أيضًا عمى ) في االستقصاء وأصبحت قائمة

 
 : Reliabilityالثبات   -ب 
أن المقيحاس يعطحى نفحس النتحائج  أي نفسحه،إن الثبات يعنى استقرار المقياس وعدم تناقضه مع      

السحتمارة ويتم إجحراء اختبحار الثبحات العينة. باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه عمى نفس 
 الطرق التالية: البيانات باستخدام
 اخطريقة معادلة ألفا كرونب Alpha Cronbach Method   : 
إيضحاح المنطحق العحام لثبحات  فحيوهحى معادلحة تسحتخدم  خالباحث معادلة ألفا كرونبحا استخدم

 . فروضهاو  االستقصاء( يوضح معامبلت ثبحات قائمة 7االختبار ، وجدول رقم )
 (7بطريقة ألفا كرونباك جدول رقم ) فروضهاو  االستقصاءمعامبلت ثبات قائمة 
 معامل الثبات الفرض
 1.797 األول الفرض
الثاني الفرض  1.741 

 1.757 قائمة االستقصاء
 

   طريقة جتمانGuttman    : 
( يوضححح 8، وجححدول رقححم )االستقصححاء اسححتخدم الباحححث طريقححة جتمححان لحسححاب ثبححات قائمححة

 .وفروضها االستقصاء معامبلت ثبحات قائمة
 (8بطريقة جتمان جدول رقم ) وفروضها االستقصاءمعامبلت ثبات قائمة 

 معامل الثبات الفرض
 1.798 األول الفرض
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الثاني الفرض  1.877 
 1.813 قائمة االستقصاء

 
  .معامبلت مرضية هيمما سبق يتضح أن معامبلت ثبات المقياس بالطرق السابقة المختمفة 

 اختبار كا تربيع 
يهححححدف هححححذا االختبححححار إلححححى معرفححححة مححححدى الداللححححة اإلحصححححائية لمفححححروق بححححين التوزيححححع المشححححاهد        

التعححرف عمححى مححا إذا كانححت هححذ  الفححروق  أي سححؤال،العينححة عمححى البححدائل المختمفححة لكححل  فححيلمتكححرارات 
 الصدفة.المجتمع أم أنها ترجع إلى عامل  فيجوهرية وتعكس فروقًا حقيقية 

 
 اختبار فروض الدراسة  5/3
 رض األول ــــار الفـــاختب -7

 السردي وتفعيل التقارير المتكاممة"   االفصاح" توجد عالقة ذات داللة احصائية بين 
لمتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتطبيق قائمة االستقصاء عمى األفراد عينة الدراسة،     

وتم حساب درجة كل فرد عمى قائمة االستقصاء، تمهيدًا لحساب متوسط درجات العينة عمى كل 
عبارة يتم حساب المتوسط المرجح لكل  وبالتالي، كمه الفرض، ومتوسط درجات العينة عمى عبارة
 : يميكما 

 عدد التكرارات الكمية÷     ]مجح  ) القيمة * عدد تكرارات هذ  القيمة([المتوسط المرجح = 

 األول  عبارات الفرضمتوسطات  - أ
 (9توصل الباحث إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول رقم )

 ( متوسط عبارات الفرض االول9جدول رقم )
 المتوسطات العينة

 األول الفرض 7 6 5 4 3 5 7
 54.53 3.67 3.38 3.33 3.75 3.65 3.65 3.79 مراجع خارجي 
 54.93 3.47 3.53 3.81 3.87 3.63 3.53 3.43 مساهمين 

 54.54 3.56 3.56 3.56 3.65 3.54 3.74 3.56 ادارة عميا )مجمس االدارة (
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 54.66 3.57 3.59 3.56 3.34 3.46 3.63 3.59 متوسط الفرض االول 
 
والتي تمثل ( 3.4أكبر من ) معظم العباراتيتضح من الجدول السابق أن قيم متوسطات 

بالنسبة لمفئات موضوع ( 7×3.4) 53.8أكبر من كمه  الفرض، وأن متوسط بداية االتجا  اإليجابي
السردي وتفعيل التقارير  االفصاحذات داللة احصائية بين ، وهذا يدل عمى أن هناك عبلقة الدراسة

 المصرية مما يثبت صحة الفرض األول.  شركاتبال المتكاممة
 األول  لعبارات الفرض اختبار كا تربيع - ب
لمموافقة تم  مستوي الفئات الثبلثةالختبار مدى داللة الفروق بين توزيع التكرارات عمى      

يتضح أن قيمة المقياس اإلحصائي  ( 9التالى رقم ) استخدام اختبار كا تربيع، ومن الجدول
لمعبارات  714.3،، 79.7، 97.8، 56.5، 79.5، 75.9، 71.8كانت عمى التوالي  لبلختبار

%، مما يشير إلى وجود فروق ذات 5كما أن قيمة مستوى الداللة أقل من  الواردة بالفرض األول
ج أن األ مبية يوافقون عمى تمك يمكن استنتا وبالتاليداللة إحصائية وذلك لصالح اآلراء الموافقة، 

 .العبارات الواردة بالفرض األول
 اختبار كا تربيع لمفرض االول  (9جدول )

 Chi - Square Asymp. Sig 
 الفرض األول
 العبارة األولي
 العبارة الثانية
 العبارة الثالثة
 العبارة الرابعة

 العبارة الخامسة
 العبارة السادسة
 العبارة السابعة

71.8 
75.9 
79.5 
56.5 
97.8 
79.7 

714.3 

1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 

    
 
 مفرض األولل نسبة النتائج الغير إيجابية لكل فئة من الفئات الثالثة -ج 
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 توضج الجداول التالية نسبة النتائج الغير ايجابية لكل فئة من الفئات الثبلثة لمفرض االول 
 ( 71جدول رقم )مراجع خارجي نسبة النتائج الغير إيجابية لمفئة األولى  -1

  
 

المراجع  من وجهة نظر لمفرضأن نسبة النتائج الغير إيجابية  (71رقم )يتضح من الجدول      
توجد عبلقة % لجميع العبارات وهذا يعنى أن أفراد هذ  الفئة يؤيدون أن  51ال تتجاوز الخارجي 

 االفصاح السردي وتفعيل التقارير المتكاممةذات داللة احصائية بين 
 (77جدول ) مساهمين  الثانيةنسبة النتائج الغير إيجابية لمفئة  -2

%  ير موافق ال أعرف % العبارة  مجموع النسب  ير موافق بشدة % 
7 1.1 73.3 6.7 51.1% 
5 71.1 76.7 6.7 33.4% 
3 3.3 6.7 73.3 53.3% 
4 51.1 36.7 6.7 63.4% 
5 3.3 33.3 6.7 43.3% 
6 71.1 56.7 6.7 43.4% 
7 3.3 51.1 6.7 31.1% 

 %36.6 7.6 57.9 7.7 المتوسط

%  ير موافق ال أعرف % العبارة  مجموع النسب  ير موافق بشدة % 
7 4.5 55.1 4.5 33.4% 
5 8.3 55.1 1.1 33.3% 
3 51.8 59.5 1.1 51.1% 
4 55.1 55.1 1.1 51.1% 
5 76.7 59.5 4.5 51.7% 
6 76.7 55.1 4.5 45.9% 
7 51.8 55.1 1.1 45.8% 

 %44.7 7.8 56.5 76.7 المتوسط
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 من وجهة نظر لمفرضأن نسبة النتائج الغير إيجابية ( 77)يتضح من الجدول السابق      

وجود % لجميع العبارات وهذا يعنى أن أفراد هذ  الفئة يؤيدون تمامًا  51ال تتجاوز  المساهمين
 بالمؤسسات المصرية. عبلقة ذات داللة احصائية بين ابأفصاح السردي وتفعيل التقارير المتكاممة

 (75جدول )  ادارة عميا  الثالثةنسبة النتائج الغير إيجابية لمفئة  -3

لمفرض من وجهة نظر أن نسبة النتائج الغير إيجابية ( 75)يتضح من الجدول السابق        
وجود % لجميع العبارات وهذا يعنى أن أفراد هذ  الفئة يؤيدون تمامًا  51ال تتجاوز  اإلدارة العميا

 .بالمؤسسات المصرية  عبلقة ذات داللة احصائية بين ابأفصاح السردي وتفعيل التقارير المتكاممة
 
 
 
  الثانياختبار الفرض  -5

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاممة وتعزيز قيمة المنشأة
الباحث بتطبيق قائمة االستقصاء عمى عينة الدراسة، وتم  لمتحقق من صحة هذا الفرض قام     

، عبارةحساب درجة كل فرد عمى قائمة االستقصاء، تمهيدًا لحساب متوسط درجات العينة عمى كل 
، وتوصل الباحث إلى النتائج التالية كما يوضحها الجدول الفرض كمهدرجات العينة عمى ومتوسط 

 (73رقم )

% موافق ير  ال أعرف % العبارة  مجموع النسب  ير موافق بشدة % 
7 6.5 57.9 3.7 37.5% 
5 6.5 75.6 3.7 54.9% 
3 57.9 78.8 1.1 41.7% 
4 75.6 75.6 1.1 37.5% 
5 6.5 57.9 3.7 37.5% 
6 3.7 37.5 1.1 34.3% 
7 6.5 57.9 1.1 58.7% 

 %37.6 7.3 57.1 9.3 المتوسط
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 (13الثاني من قائمة االستقصاء جدول رقم ) عبارات الفرضمتوسطات   -أ 
 المتوسطات العينة

 الثاني الفرض 71 9 8 7 6 5 4 3 5 7
 43.67 4.51 4.48 4.61 4.43 4.76 4.15 4.61 4.15 4.77 3.55 مراجع خارجي 

 45.63 4.17 3.87 4.43 4.71 4.71 4.51 4.37 3.73 4.53 4.13 مساهمين
 45.59 4.73 4.11 4.37 4.67 4.64 3.74 4.53 3.95 4.59 4.13 ادارة عميا 
 45.86 4.53 4.75 4.45 4.61 4.71 3.99 4.41 3.97 4.67 3.86 متوسط 

 
والتي تمثل ( 3.4أكبر من ) العبارات كلأن قيم متوسطات  يتضح من الجدول السابق

، بالنسبة لمفئات موضوع الدراسة( 34أكبر من )كمه  الفرض، وأن متوسط بداية االتجا  اإليجابي
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاممة وتعزيز قيمة وهذا يدل عمى أن 

 مما يثبت صحة الفرض الثاني.  المنشأة
  الثاني لعبارات الفرض بيعاختبار كا تر  -ب 
لمموافقة تم  مستوي الفئات الثبلثةالختبار مدى داللة الفروق بين توزيع التكرارات عمى      

كانت  يتضح أن قيمة المقياس اإلحصائي لبلختبار (74)استخدام اختبار كا تربيع، ومن الجدول
، 53.5، 95.7، 753.8، 83.7، 85.8، 756.3، 67.7، 758.5، 777.7عمى التوالي 

%، مما يشير إلى 5كما أن قيمة مستوى الداللة أقل من  ، لمعبارات الواردة بالفرض الثاني63.6
يمكن استنتاج أن األ مبية  وبالتالي الموافقة،وجود فروق ذات داللة إحصائية وذلك لصالح اآلراء 

 .العبارات الواردة بالفرض الثانيفقون عمى تمك يوا
 اختبار كا تربيع  (74جدول )

 Chi – Square df Asymp. Sig 
 الفرض الثاني
 العبارة األولي
 العبارة الثانية
 العبارة الثالثة
 العبارة الرابعة

 
777.7 
758.5 
67.7 

756.3 

 
4 
3 
4 
4 

 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
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 العبارة الخامسة
 العبارة السادسة
 العبارة السابعة
 العبارة الثامنة
 العبارة التاسعة
 العبارة العاشرة

85.8 
83.7 

753.8 
95.7 
53.5 
63.6 

4 
5 
3 
3 
3 
3 

1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 
1.111 

 
 الثانيالفرض  – نسبة النتائج الغير إيجابية لكل فئة من الفئات الثالثة -ج

  (75جدول )مراجع خارجي نسبة النتائج الغير إيجابية لمفئة األولى  -1
 مجموع النسب  ير موافق بشدة % %  ير موافق ال أعرف % العبارة

7 3.3 76.7 73.3 33.3% 
5 1.1 1.1 1.1 1.1% 
3 3.3 73.3 6.7 53.3% 
4 3.3 1.1 3.3 6.6% 
5 1.1 6.7 3.3 71.1% 
6 1.1 1.1 1.1 1.1% 
7 1.1 6.7 1.1 6.7% 
8 1.1 1.1 1.1 1.1% 
9 1.1 6.7 1.1 6.7% 

71 1.1 3.3 1.1 3.3% 
 %9.6 5.7 5.9 7.1 المتوسط

 
 من وجهة نظر لمفرضأن نسبة النتائج الغير إيجابية ( 75)يتضح من الجدول السابق       

% لجميع العبارات وهذا يعنى أن أفراد هذ  الفئة يؤيدون تمامًا  51ال تتجاوز المراجع الخارجي 
 .وجود عبلقة ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاممة وتعزيز قيمة المنشأة
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 (76جدول ) المساهمين الثانيةنسبة النتائج الغير إيجابية لمفئة  -2
 مجموع النسب بشدة % ير موافق  %  ير موافق ال أعرف % العبارة

7 8.3 4.5 4.5 76.7% 
5 4.5 1.1 1.1 4.5% 
3 75.5 55.1 4.5 47.7% 
4 76.7 1.1 1.1 76.7% 
5 8.3 8.3 1.1 76.6% 
6 4.5 1.1 1.1 4.5% 
7 4.5 1.1 1.1 4.5% 
8 8.3 1.1 1.1 8.3% 
9 75.5 55.1 1.1 37.5% 

71 75.5 8.3 1.1 51.8% 
 %77.5 1.9 7.7 9.5 المتوسط

 
 لمفرض من وجهة نظرأن نسبة النتائج الغير إيجابية ( 57)يتضح من الجدول السابق       

وجود % لجميع العبارات وهذا يعنى أن أفراد هذ  الفئة يؤيدون تمامًا  51ال تتجاوز  المساهمين
 عالقة ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاممة وتعزيز قيمة المنشأة

 
 (77جدول )االدارة العميا الثالثةنسبة النتائج الغير إيجابية لمفئة  -3

 مجموع النسب  ير موافق بشدة % %  ير موافق ال أعرف % العبارة
7 3.7 9.4 3.7 75.6% 
5 1.1 3.7 1.1 3.7% 
3 6.5 9.4 6.5 57.8% 
4 6.5 6.5 1.1 75.4% 
5 1.1 57.9 3.7 55.1% 
6 1.1 1.1 1.1 1.1% 



    إطار مقترح لئلفصاح السردي في التقارير المتكاممة                                            عباس        علي د.

440 
  0202 –مجلة المحاسبة و المراجعة إلتحاد الجامعات العربية                                           العدد الثاني 

7 1.1 3.7 1.1 3.7% 
8 6.5 3.7 1.1 9.3% 
9 3.7 58.7 1.1 37.5% 

71 1.1 78.8 1.1 78.8% 
 %74.1 7.5 71.3 5.5 المتوسط

 
اإلدارة  لمفرض من وجهة نظرأن نسبة النتائج الغير إيجابية ( 77)يتضح من الجدول السابق      
وجود عبلقة % لجميع العبارات وهذا يعنى أن أفراد هذ  الفئة يؤيدون تمامًا  51ال تتجاوز  العميا

 ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاممة وتعزيز قيمة المنشأة
 
 

 النتائج والتوصيات

 اوال : نتائج الدراسة 

 فى التقارير المتكاممة  يعزز من قيمة المنشأة .  السردي لئلفصاحيمكن وضع اطار مقترح  -7
 توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاممة وبين تعزيز قيمة المنشأة . -5
 وبين تعزيز قيمة المنشأة . السرديتوجد عبلقة ذات داللة احصائية بين االفصاح  -3
 القرار.  لمتخذيلمتاحة تهدف التقارير المتكاممة إلى تحسين جودة المعمومات ا -4
اعداد التقارير المتكاممة يضمن استدامة الشركات ألخذ  فى االعتبار المسئولية االجتماعية  -5

 والبيئية والمخاطر لمشركات . 
 وامتدت حتى االن . 5115مرت التقارير المتكاممة بالعديد من المراحل بدأت فى عام  -6
 التقارير المتكاممة واالفصاح عنها.  تؤدى المنظمات المهنية دورًا هامًا فى تطوير -7
تطبيق التقارير المتكاممة العديد من التحديات التى تحول دون تطبيقها بكفاءة  يواجه -8

 وفاعمية . 
 يساعد اطار وعناصر التقارير المتكاممة فى تعزيز وخمق القيمة لمشركات .  -9
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تعزيز وخمق القيمة تمعب المعمومات التى تعززها التقارير المتكاممة دورًا هامًا فى  -71
 لمشركات . 

 ثانيًا : التوصيات 

يجب الزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بأعداد التقارير المتكاممة واالفصاح عنها  -7
ال تعرضت لعقوبات و رامات او شطبها من التداول .   مع القوائم والتقارير المالية وا 

ضرورة توافر قواعد لمبيانات المسجمة فى البورصة المصرية حتى تزيد من قيمة الشركة  -5
 وتمكن اصحاب المصمحة من اتخاز القرارات البلزمة . 

قيام المنظمات المهنية باصدار النشرات والمعايير البلزمة لبلفصاح عن التقارير المتكاممة  -3
 . 
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 ( قائمة استقصاءممحق الدراسة  )
 

  /السيد الفاضل 
 تحية طيبة وبعد ،،،                                                      

 
 في المحاسبة بعنوان: منشوربإجراء دراسة ميدانية كجزء من بحث  بقوم الباحث      

 
  إطار مقترح لالفصاح السردي فى التقارير المتكاممة واثر ذلك عمى تعزيز قيمة المنشاة " 

 " -دراسة ميدانية  –
 

ولما كانت قيمة البحث العممي ال تتحقق إال من خبلل ربط الجوانب العممية بالجوانب      
حاول الباحث من خبلل القائمة المرفقة التعرف عمى آرائكم ووجهة نظركم حول يالعممية، لذلك 

موضوع البحث، وذلك من خبلل اإلجابة عمى التساؤالت التي تحتويها قائمة االستقصاء 
ث تمثل إجاباتكم احد الدعائم األساسية لمبحث، مع التأكيد عمى أن كل ما تقدمونه المرفقة، حي

من آراء ووجهات نظر سوف يحظى بالسرية التامة، ولن يستخدم إال في أ راض البحث 
 العممي فقط.

 
وأخيرًا أتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر لتعاونكم الصادق في خدمة البحث العممي، كما      

أعتذر عمى ما قد أسببه لكم من مشقة وجهد وتضحية بوقتكم الثمين الستيفاء هذا االستقصاء، 
تكم زيكم خير الجزاء، كما ُيسعدنا تقديم ممخصًا بنتائج الدراسة لسيادااهلل عز وجل أن يج اً راجي

 إذا ر بتم في ذلك.
                        

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،،،
 

 الباحث
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 بٌانات الُمستقصى منهم القسم االول
 

 االسم: ............................................................. ) إذا رغبت ( .1
 الوظيفة الحالية: .0

 اإلدارة العليا 

 مساهم 

 مراجع خارجي 
  

 جهة العمل: ...................................................... .3
 المؤهل العلمي:     .4

 دكتوراه 

 ماجستير 

 CPA, CA, CMA, SCA 

 دبلوم دراسات عليا في مجال التخصص 

 بكالوريوس 
 

 فروض البحث –القسم الثانً                       
 الفرض األول:  .1
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين االفصاح السردى وتفعيل التقارير المتكاملة           

 

 غٌر موافق ال أعرف موافق موافق بشدة ٌؤدي األفصاح السردى إلى تفعٌل التقارٌر المتكاملة عن طرٌق : 
غٌر موافق 

 بشدة

      التقرير عن المخاطر  -1

      التقرير عن رأس المال الفكري -0

      االجتماعي والبيئي.التقرير  -3

 التقرير عن الحوكمة -4
 

     

 التقرير عن االستراتيجية  -5
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 التقرير عن االبتكارات واالختراعات  -6
 

 
 التقرير عن االستدامة  -7

 

     

 
 
 الفرض الثانً:  .2

 وتعزيز قيمة المنشأة توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تفعيل التقارير المتكاملة      

 غٌر موافق ال أعرف موافق موافق بشدة العبارة
غٌر موافق 

 بشدة

 
يؤدى تفعيل التقارير المتكاملةة إلةت تعزيةز قيمةة  -1

 المنشأة عن طريق : 

 ارتفاع معدل العائد علت االصول  -

 ارتفاع معدل العائد علت حقوق الملكية  -

 زيادة قيمة شهرة المحل .  -

 زيادة حجم الشركة .  -

 ارتفاع القيمة السوفية للسهم  -

     

يؤدى االفصاح السردي فةت  التقةارير المتكاملةة  -0
 إلت تعزيز قيمة المنشأة من خالل : 

 األفصاح البيئي واألجتماعي . -

 االفصاح عن الحوكمة . -

 االفصاح عن المخاطر  -

 االفصاح عن الرقابة الداخلية .  -

 األفصاح عن األبتكارات واالختراعات . -

 األفصاح عن رأس المال الفكري .  -

 االفصاح عن األستراتيجية .  -

     

تسةةةاعد مبةةةادىد اعةةةداد التقةةةارير المتكاملةةةة فةةةي  -3
 تعزيز قيمة المنشأة وهي : 

 مبادىئ خاصة بحدود ونطاق التقرير .  -

 مبادىد خاصة بمحتوى التقرير .  -

 مبادىد خاصة بجودة المعلومات .  -

     

     تسةةاعد عناصةةر التقةةارير المتكاملةةة فةةي تعزيةةز  -4
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 قيمة المنشأة  من حيث : 

 شكل التقرير . -

 تنظيم التقرير .  -

 تبسيط وفهم التقرير .  -

 تحديد استراتيجيات واهداف المنشأة .  -

 تحديد االهداف المستقبلية . -

يسةةةاعد االفصةةةاح عةةةن المعلومةةةات العامةةةة فةةةي  -5
التقارير المتكاملة إلت تعزيةز قيمةة المنشةأة  مةن 

 مثل : 

 العالمة التجارية .  -

 المواقع  -

 الهيكل التنظيمي . -

 هيكل الملكية .  -

 األسواق .  -

 مكافأت العاملين .  -

     

تساعد تنميط مواصفات  التقةارير المتكاملةة فةي  -6
 تعزيز قيمة المنشأة  من حيث : 

 الفترة التت يغطيها التقرير .  -

 اليات قياس االداد .  -

 التغييرات الجوهرية خالل الفترة .  -

     

يسةةةاعد االفصةةةاح عةةةن الحوكمةةةة فةةةي  التقةةةارير  -7
 المتكاملة إلت تعزيز قيمة المنشأة  من حيث : 

 هيكل الملكية .  -

 تجنب تعارض المصالح .  -

 عدد اعضاد مجلس االدارة .  -

 خبرة مجلس االدارة .  -

 عدد اعضاد مجلس االدارة المستقلين .  -

 عدد اعضاد مجلس االدارة غير التنفيذيين  .  -

 ربط المكافات باالداد  -

     

تسةةةاعد مؤشةةةةرات األداد األقتصةةةادي للتقةةةةارير  -8
 المتكاملة  في تعزيز قيمة المنشأة  منها : 

 مؤشرات االداد االقتصادي .  -
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 مؤشرات االداد السوقي .  -

 االداد المالي بسبب المناخ .  -

 االداد المالي بسبب المجتمع.  -

تساعد مؤشرات األداد البيئي للتقارير المتكاملةة   -9
 في تعزيز قيمة المنشأة  منها : 

 المواد الخام المعاد تدويرها .  -

 االثار البيئية للنقل .  -

 الطاقة والمياة .  -

 نفقات حماية البيئة .  -

 االنبعاثات السامة .  -

 القوانين والتشريعات البيئية . -

     

تسةةةاعد مؤشةةةرات اداد العمةةةل للتقةةةارير  -12
 المتكاملة  في تعزيز قيمة المنشأة  منها : 

 جانب الموظفين .  -

 الصحة والسالمة المهنية .  -

 التدريب والتعليم .  -

 تكافود الفرص .  -

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


