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أثر توكيد مراقب الحسابات عمي تقارير األعمال
المتكاممة عمي قرار اإلستثمار باألسيم
دراسة تجريبية

ممخص البحث

استهدؼ البحث دراسة كاختبار أثر التككيد المهني لمراقب الحسابات عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمي قرار
اإلستثمار في األسهـ ،ككذلؾ اختبار أثر مستكى الخبرة كالتأهيل العممي لممسػتثمر كمتييػرات م ة
عدلػة عمػع الع قػة
د ل
محػػل الد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ اإلعتمػػاد عمػػي د ارسػػة تنريب ػػة عمػػي عينػػة مػػف  47مسػػتثمر محتػػرؼ فػػي بي ػػة

األعماؿ المصرية.

كخمص البحث إلي أف هناؾ ع قة إيناب ة معنك ػة بػيف التككيػد المهنػي عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل كقػرار

اإلسػػتثمار باألسػػهـ ،ككنػػي يػػلي الثقػػة كالمصػػداق ة عمػػي محتػكا مػػف المعمكمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػة ،كيزيػػد مػػف
دكرهػػا التقي مػػي كيخلػػض مػػف عػػدـ تماثػػل المعمكمػػات ،ممػػا سػػهـ فػػي تراػػيد ق ػ اررات المسػػتثمرييف كتحسػػيف نػػكدة
أحكامهـ اإلستثمارية .كيرنع ذلؾ إلي أف المعمكمات التػي تػـ تككيػدها فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل تزيػد مػف قػدرة

المس ػػتثمريف عمػ ػػي تقي ػ ػ ـ األ دا الكمػ ػػي كق ػ ػػاس ق مػ ػػة الاػ ػػركة كالتنبػ ػػو بأدا هػ ػػا المسػ ػػتقبمي ،كتخل ػ ػ ض عػ ػػدـ التأكػ ػػد

بخصػػكص التػػدفقات النقد ػػة المسػػتقبم ة ،كقػػدرتها عمػػع خمػػم الق مػػة كمكانهػػة اللػػرص كالمخػػاطر ،كبالتػػالي تحسػػيف

تقدير ألسعار األسهـ كاألرباح المتكقعة لماركة ،كالتنبو بعكا د اإلستثمار ،كمف ثـ اتخاذ ق اررات استثمارية سػم مة.
كما أني بسبب تعقيد التقارير المتكاممة ،قد يركز المستثمركف عمع تككيدها أكثر مف تركيزهـ عمع محتكاها.

كما خمػص البحػث إلػي أنػي ج يكنػد تػأثير معنػك لخبػرة المسػتثمر عمػع الع قػة بػيف تككيػد م ارقػب الحسػابات

عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كق ػرار اإلس ػتثمار باألسػػهـ ،كعمػػي العكػػس مػػف ذلػػؾ ،يكنػػد تػػأثير معنػػك لمسػػتكى
التأهيل العممي لممستثمر عمع هذ الع قة محل الدراسة.

الكممات المفتاحية:

تقرير األعماؿ المتكامل ،اإلفصاح عف المعمكمات اير المال ة ،التككيػد المهنػي لم ارقػب
الحسابات ،قرار اإلستثمار باألسهـ.
E. mail: 1amrkhamis03@gmail.com
amr.khamis@alexu.edu.eg
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....... أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار

 عمرو مـحمد مخيس مـحمد/د

The Effect of the External Auditor’s Assurance on the
Integrated Business Reports on the Stock Investment
Decision - Experimental Study
The research aimed to study and examine the effect of the external auditor’s
assurance on the integrated business report on the decision of the stock
investment decision, as well as testing the effect of the level of experience and
qualification of the investor as modified variables, on the relationship under
study, by relying on an experimental study on a sample of 47 professional
investors in the Egyptian business environment.
The research concluded that there is a positive signficant relationship
between the external auditor’s assurance on the integrated business report and
the stock investment decision, as it gives confidence and credibility to its
financial and non-financial information, increases its value relvence and reduces
asymmetry of information, which contributes to rationalizing investor decisions
and improving the quality of their judgments Investment. This is due to the fact
that the information confirmed in the integrated business report increases the
ability of investors to assess the overall performance and measure the value of the
company and forecast its future performance, and reduce uncertainty about
future cash flows, and its ability to create value and face opportunities and risks,
thus improving its appreciation of stock prices and expected profits, predicting
investment returns, and then making sound investment decisions. Also, due to
the complexity of the integrated reports, investors may focus more on their
emphasis than on their content
The research also concluded that there is no significant effect of the investor's
experience on the relationship between the external auditor’s assurance on the
integrated business report and the stock investment decision, on the contrary
there is a significant effect of the level of scientific qualification of the investor
on this relationship under study.

Key words: Integrated business reports, Non-financial information disclosure,
External auditor’s assurance, Investment decision.
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 -1مقدمة

اػػهدت بي ػػة األعمػػاؿ المعاص ػرة تيي ػرات نذريػػة نتينػػة نمػػك ملهػػكـ العكلمػػة كتحريػػر التنػػارة العالم ػػة

كادة المنافسة كاألزمات المال ة كانه ار الاركات الكبر مػف نهػة ،كزيػادة اإلهتمػاـ بالعديػد مػف القيػا ا
الهام ػػة مث ػػل اإلس ػػتخداـ األمث ػػل لممػ ػكارد الطب ع ػػة اي ػػر المتن ػػددة كتيي ػػر المن ػػاخ كالتم ػػكث البي ػػع كالتن ػػكع

البيكلػكني كحقػكؽ اإلنسػاف مػف نهػة أخػر  (Adhariani and de Villiers, 2019) .األمػر الػذ
نعػػل مػػف اإلفصػػاح المػػالي فػػي الق ػكا ـ المال ػػة التقميد ػػة كا يػػاحاتها المتممػػة

()1

ايػػر قػػادر عمػػي تمب ػػة

إحت انػػات كافػػة أصػػحاب المص ػػالا مػػف المعمكمػػات التػػي تمكػػنهـ مػػف إتخ ػػاذ ق ػ ارراتهـ المختملػػة بطريقػػة

سم مة .حيث أصبحت قدرة الاركات عمي تحقيم م از ا تنافس ة كالبقا في السكؽ ج يتكقف عمػي تحقيػم

أهػػدافها المال ػػة فقػ  ،كلكػػف عتمػػد عمػػي قػػدرتها عمػػع خمػػم الق مػػة  value creatinفػػي األنػػل القصػػير
كالطكيل (Maroun, 2015).لذا فإف أصػحاب المصػالا أصػبحكا فػي حانػة إلػي معمكمػات تمكػنهـ مػف
تكػػكيف رو ػػة اػػاممة كمتكاممػػة عػػف أدا الاػػركة مػػف كافػػة النكانػػب اإلقتصػػاد ة كاإلنتماع ػػة كالحككم ػػة

كالتنبو بأدا ها المستقبمي كحساب ق مة األصكؿ اير المممكسة(Vitolla, et al., 2019) .

كفي األكنػة األخيػرة ،أصػبحت الاػركات تػدرؾ أهم ػة اإلفصػاح ايػر المػالي كدكر فػي تخلػ ض عػدـ
تماثػػل المعمكمػػات ،لػػذلؾ فقػػد أصػػدرت عػػدة تقػػارير منلصػػمة مثػػل تقريػػر المس ػ كل ة اإلنتماع ػػة )،(CSR
كتقريػػر األدا البي ػػي ،كتقريػػر الحككمػػة ،كتقريػػر إنبعاثػػات اػػازات اإلحتبػػاس الح ػرار ( ،)GHGكتقريػػر
اإلسػتدامة ( .(Briem and Wald, 2018))2((SRكعمػي الػراـ مػف أف تمػؾ التقػارير كانػت تنطػك

عمػػي معمكمػػات ايػػر مال ػػة هامػػة تمبػػي إحت انػػات أصػػحاب المصػػالا المختملػػة ،فإنػػي عػػاب عميهػػا عػػدـ

إرتباطهػػا بإسػػتراتين ة كأهػػداؼ الاػػركة ،ككػػذلؾ عػػدـ إرتباطهػػا بالمعمكمػػات المال ػػة الػكاردة بػػالتقرير المػػالي
لماركة ،مما قد يود إلي إرباؾ كتاػك ش مسػتخدميها ك قمػل مػف منلعتهػا فػي إتخػاذ القػ اررات ،كيزيػد مػف
إحتمال ة أف تككف منرد معمكمات تسػك ق ة لتحسػيف صػكرة الاػركة أمػاـ المنتمػع ،أك هػي منػرد محاكلػة
إليلا الماركع ة عمي أناطة الاركة )Melegy and Alain, 2020( .

()1

يختمف ملهكـ التقارير المال ة عف القكا ـ المال ة ،فقد عرؼ مع ار المحاسػبة المصػرى رقػـ ( )1لعػاـ  2115القػكا ـ المال ػة

 Financial Statementsبأنهػػا القػكا ـ المعػػدة لمقابمػػة احت انػػات المسػػتخدـ ،الػػذى ج كػػكف فػػع كيػػع سػػما لػػي بطمػػب

تقػارير تعػد خص صػال لمكفػا باحت انتػي .أمػا ملهػكـ التقػارير المال ػة  Financial Reportingفهػك أكسػع مػف ملهػكـ القػكا ـ
المال ػػة إذ أنهػػا تاػػمل ،بنانػػب الق ػكا ـ المال ػػة اإلفصػػاحات األخػػرى خػػارج الق ػكا ـ المال ػػة ،كتقريػػر منمػػس اإلدارة  ،تقريػػر
المس كل ة اجنتماع ة ،التقارير البي ة ،تقرير اجستدامة ،التقارير الحككم ة.

( )2تدع لػرؼ مبػادرة التقريػر العػػالمي  Global Reporting Initiativeتقريػػر اجسػتدامة بأنػي تقريػر تناػػر الاػركة عػف ثارهػػا
اجقتصاد ة كالبي ة كاجنتماع ة النانمػة عػف أناػطتها ،كالػذ كاػف عػف الع قػة بػيف قػ ـ الاػركة كاسػتراتينيتها كحككمتهػا
كاجلتزاـ باقتصاد عالمي مستداـ" (  .)2017 ،GRIك اار أح لانا إلع تقارير اجستدامة عمع أنها تقارير ث ث ة األبعاد.
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ك مكػػف القػػكؿ أف اإلنتقػػادات التػػي طالػػت التقػػارير المنلصػػمة دارت فػػي نكهرهػػا حػػكؿ يػػركرة تنم ػػع
كافة تمؾ التقارير المنلصمة مع القكا ـ المال ة التقميد ة فػي تقريػر كاحػد لػي بالحػد األدنػع مػف احت انػات
أصػػحاب المصػػالا ،كمتطمبػػات أسػكاؽ األكراؽ المال ػػة فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ .كمػػف هنػػا زادت المبػػادرات

الدكل ػة مػػف نانػب العديػػد مػف المنظمػػات المهن ػػة كالبػاحثيف كالتػػي تسػعي إلػػي تطػكير إراػػادات ل فصػػاح

اير المالي( )De Villiers et al., 2017))3مف نهة ،أك محاكلػة تطػكير نمػكذج اػامل لمتقريػر عمػل
عمع تحقيم التكامل بيف المعمكمات المال ة كاير المال ة في تقرير كاحد مف نهة أخػر  ،عمػع أف كػكف

إفصػػاح متػراب كمتعػػدد األبعػػاد ،بمػػا يػػمف تػػكفير معمكمػػات لهػػا دكر تقي مػػي كمقػػدرة تلسػػيرية

value

 relevanceليماف فعال ة تخص ص المكارد كتحسيف مستك اإلفصاح كالالاف ة ،كتان ع الممارسات
األخ ق ة كالمستدامة(Adhariani and de Villiers, 2019; Zhou et al., 2017) .
كتعػد أبػرز تمػؾ المبػادرات هػي محاكلػة المنمػس الػدكلي إلعػداد التقريػر المتكامػل ) ،)4((IIRCكالػػذ
قػػدـ أسػػمكبال نديػػدال ل فصػػاح أطمػػم عم ػػي ملهػػكـ تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل Integrated Business
()3

كتعػػد مػػف أبػػرز المبػػادرات الدكل ػػة المتعمقػػة بإراػػادات اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات ايػػر المال ػػة مبػػادرة التقريػػر العػػالمي ),(GRI

ماػػركع اإلفصػػاح عػػف الكربػػكف ( ،CDP (Carbon Disclosure Projectمنمػػس معػػايير اإلفصػػاح عػػف المنػػاخ

Climate

 ، Disclosure Standards Boardكاراػػادات منتمػػع اجتحػػاد األكركبػػي لممحممػػيف المػػالييف ( ، )EFFASكاراػػادات المنمػػس

األمريكػػي لمعػػايير محاسػػبة اجسػػتدامة ( .)SASBكمػػا اهتمػػت نهػػات مهن ػػة أخػػر بيػػركرة أف يػػتـ تكس ػ ع نطػػاؽ اإلفصػػاح المػػالي
التقميد ل امل معمكمات اير مال ة أخػر مثػل معػايير المنظمػة الدكل ػة لمتكحيػد الق اسػي (International Organization for
) Standardization ISOكالتػػي أبػػرزت يػػركرة اجهتمػػاـ بالقيػػا ا البي

ػػة كاجنتماع ػػة ،

عػ كة عمػػي مبػػاد منظمػػة المسػػا لة

ال ار ػػدة فػػي منػػاؿ اجسػػتدامة كالتػػي أصػػدرت  3منمكعػػات مػػف المعػػايير ( )1معػػايير مبػػاد المسػػا لة

The AccountAbility

 )Principles Standard) AA1000APSل فصػاح عػف المعمكمػات ايػر المال ػة  )2( ,معػايير التككيػد AccountAbility
 )Assurance Standards ) AA1000ASلتػػكفير إراػػادات لمقػػدمي خػػدمات التككيػػد  Assurance Providersلمتحقػػم

كالتأكػد مػػف إسػتدامة أعمػػاؿ المناػػاة كتػكفي إسػػتتناج فػػي هػذا الاػػأف ،

( )3معػػايير إاػراؾ أصػػحاب المصػػالا Account Ability

 )Stakeholder Engagement Standard) AA1000SESفي عمم ات الاركة.

()4

فػػي عػػاـ  2119نااػػدت األمػػـ المتحػػدة كػػل مػػف اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف ( ،)IFACكمنظمػػة مبػػادرة التقريػػر العػػالمي ()GRI

لتاكيل المننة الدكل ة إلعداد التقارير المتكاممة ،ل اراؼ عمع كتطكير إطار عالمي إلعداد التقارير المتكاممػة يمقػع قبػكجل عالم ػلا،

كقػػد تػػـ اإلع ػ ف عػػف تاػػكيل المننػػة رسػػم ال فػػي أاسػػطس  ،2111كالػػذ نػػا بػػدعـ مػػف نانػػب المبػػادرة العالم ػػة لمتقريػػر المػػالي

( )GRIكماػركع أميػر كيمػز لممحاسػبة عػف اإلسػتدامة The Prince of Wales' Accounting for Sustainability
) .)ProjectA4sكهك تحالف عػالمي مكػكف مػف المنظمػيف كالمسػتثمريف كالاػركات ككايػعي المعػايير المحاسػب ة كالاػركات ايػر

الحككم ة  ,ك يـ أعيا ل مف  ، IASB ، IFACكمنمس األعماؿ العالمي لمتنم ة المستدامة  ، WBCSDكمبػادرة التقريػر العػالمي
 . GRIكفػي نػػكفمبر 2111تػػـ تيييػر اجسػػـ ل صػػبا المنمػس الػػدكلي لمتقػػارير المتكاممػة ( )IIRCلتػػكفير إطػػار مقبػكؿ عالم ػال باػػأف
التقرير المتكامػل كبدا ػة ل نتقػاؿ نحػك إطػار التقػارير المتكاممػة  IRلتػكفير كافػة احت انػات أصػحاب المصػالا(De Villiers et .

)al., 2017
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سػػعي إلػػي تكصػػيل المعمكمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػة عػػف أدا الاػػركة كالتػػي تركػػز

عمع القيا ا اجقتصاد ة كاجنتماع ة كالبي ة كالحككمة كربطها مع استراتينيتها كنمكذج أعماؿ الاركة،
لتمكف كافة أصحاب المصالا مف تقي ـ ك ل ة كقدرة الاركة عمع خمم الق مة كالحلاظ عميها عمع المدى

القصػير كالمتكسػ كالطكيػل.(Briem and Wald, 2018 ; Ahmed Haji and Anifowose , .
) . 2016كفي د سمبر  ، 2113أصدر المنمس إطا الر مقبكجل عالم ال باأف التقرير األعماؿ المتكامػل  ،تػـ

تعديمي في  ، 2117بهدؼ تكفير إراادات كمبادئ إعداد تقرير األعماؿ المتكامػل كالعناصػر التػي ينبيػي
أف يتيمنها التقرير .عمي النانب األخر ,أاػار الػبعض (Goicoechea et al., 2019; Zhou et

) al., 2017إلي أف هناؾ العديػد مػف الاػركات فػي أكركبػا كالكج ػات المتحػدة كالتػي كػاف لػديها محػاكجت
ار دة في تبني مدخل تقرير األعماؿ المتكامل

()5

قبػل إراػادات ) .(IIRCهػذا إلػي نانػب بعػض النهػات

التنظ م ػػة المحم ػػة فػػي بعػػض الػػدكؿ كالتػػي مػػف أبرزهػػا ننػػكب أفريق ػػا كالتػػي كػػاف لهػػا السػػبم فػػي إصػػدار
إراادات باأف تقرير األعماؿ المتكامل  ،حيث برز هذا الملهػكـ نم ػال عنػدما قامػت لننػة  Kingلحككمػة
الاػػركات بإصػػدار تقريرهػػا الثالػػث ( ،(King IIIكالػػذ يػػنص عمػػي يػػركرة ق ػػاـ الاػػركة باإلفصػػاح عػػف
حككمػػة كاسػػتراتين ة الاػػركة كأدا هػػا المػػالي كالمسػػتداـ باػػكل متكامػػل كل ػ س باػػكل منلصػػل  ،كالػػذ تػػـ
إعتماد مف نانب لننة تداكؿ األكراؽ المال ة بنكهانسبرج ) (JSEكارط لمقيد بالبكرصة.

()6

( )5تعػػد اػػركة نكفػػكزيمس  Novozymesالدنمارك ػػة أكؿ اػػركة أعػػدت تقريػػر متكامػػل عػػاـ  ،2112كتعمػػل هػػذ الاػػركة فػػي
مناؿ المككنات البيكلكن ة كالصيدلة ،ثػـ انيػمت إليهػا اػركة نكفػك نكرد سػؾ  Novo Nordiskعػاـ  ،2114كهػي اػركة
دنمارك ػػة لرعا ػػة مريػػع السػػكر ،كاػػركة نػػاتك ار عػػاـ  ،2118كهػػي اػػركة ب ارزيم ػػة لمستحيػرات التنميػػل كالعطػػكر ،كاػػركة
فيميػػبس عػػاـ  ،2118كهػػي اػػركة هكلند ػػة تعمػػل فػػي منػػاؿ اإليػػا ة .بينمػػا تعتبػػر أكؿ اػػركة أمريك ػػة قامػػت بإعػػداد تقريػػر
متكامػل هػي اػركة يكنايتػد تكنكلػكني  United Technologiesفػي عػاـ  ،2118ثػـ اػركة بيبسػي ( De Villiers et .
)al., 2017
( )6تأسسػ ػػت لننػ ػػة  Kingلحككمػ ػػة الاػ ػػركات فػ ػػي عػ ػػاـ  1993بػ ػػدعكة مػ ػػف معهػ ػػد المػ ػػديريف بننػ ػػكب أفريق ػ ػػا Institute of

) ، Directors (IoDSAكتعتبر تقارير هػذ المننػة أحػد الممارسػات ال ار ػدة فػي منػاؿ حككمػة الاػركات فػي ننػكب أفريق ػا.
كأصػػدرت هػػذ المننػػة أربعػػة تقػػارير تعػػد مػػف أهػػـ التقػػارير الموسسػػة لملهػػكـ كمبػػادئ تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة فػػي ننػػكب

أفريق ا كالعالـ بأكممػي ،كالتػي تتمثػل فػي( .) King I 1994 King II 2002 King III 2009 King IV 2016حيػث
أف تقريػػر king Iالػػذ تػػـ ناػػر فػػي عػػاـ  ، 1994كدعػػع هػػذا التقريػػر إلػػع يػػركرة اتبػػاع مػػدخل الحككمػػة الػػذ

يػػمف

ماػاركة أصػحاب المصػالا بالاػركة كلػ س المسػاهميف فقػ  .كفػي عػاـ  2112صػدر التقريػر الثػاني  ،King IIكالػذ ركػز
عم ػػع تا ػػن ع الا ػػركات عم ػػع اإلفص ػػاح اي ػػر الم ػػالي ،ل ػػذلؾ ت ػػـ تع ػػديل التقري ػػر األكؿ لك ػػي ا ػػمل أنػ ػ از ندي ػػدة خاص ػػة
باجسػ ػػتدامة ،كدكر منمػ ػػس إدارة الاػ ػػركة كادارة المخػ ػػاطر .كفػ ػػي عػ ػػاـ  2119صػ ػػدر التقريػ ػػر الثالػ ػػث  ،King IIIكمػ ػػف أهػ ػػـ
التعػػد ت التػػي تي ػػمنها هػػذا التقري ػػر يػػركرة ق ػػاـ الاػػركة باإلفص ػػاح عػػف حككم ػػة ،كاسػػتراتين ة الا ػػركة ،كأدا هػػا الم ػػالي
كالمستداـ باكل متكامل  ..حل  The King IVمحل  King IIIبالكامل كفعاؿ ف ما يتعمم بالسػنكات المال ػة التػي تبػدأ فػي
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مف ناح ة أخر  ،اتلقت العديد مف الدراسات السػابقة (Goicoechea et al., 2019; Maroun,
) 2019a; Briem and Wald, 2018; Ergüden et al., 2017عمػي كنػكد حانػة ممحػة
لممارسػػات التككيػػد المهنػػي ايػػر التقميد ػػة فػػي ظػػل التكسػػع فػػي اإلفصػػاح ايػػر المػػالي ،كالتػػي تسػػعي إلػػي

إيلا الثقة كالمصداق ة عمي اإلفصاح اير المالي ،كمف ثـ زيادة الدكر التقي مي value relevance
لممعمكم ػػات اي ػػر المال ػػة .كلق ػػد ت ػػـ إص ػػدار بع ػػض المع ػػايير لت ػػكفير إرا ػػادات لم ارق ػػب الحس ػػابات با ػػأف
تكم لات التككيد المهني  Professional Assurance Engagementsمػف أبرزهػا المع ػار الػدكلي
لتكم ل ػ ػػات التككي ػ ػػد ) ، )ISAE No. 3000كمع ػ ػػار المس ػ ػػا لة ) )AA 1000ASالص ػ ػػادر ع ػ ػػف منظم ػ ػػة
المس ػػا لة ) )AccountAbilityكالم ػػذاف تػػػـ إسػ ػػتخدامهما ف ػػي ممارس ػػات التككيػ ػػد المهن ػػي عمػػػي إفصػ ػػاح
الاػركات عػف أدا هػا البي ػي ) ، )Fazzini and Dal Maso, 2016;Branco,etal., 2014كعػف
أدا هػا الحػككمي (  , )Stawinoga, 2017; Segui-Mas etal., 2018كافصػاحها عػف مسػ كليتها
اإلنتماع ػة (Velte and Stawinoga, 2017a; Wong and Millington, 2014; Cho, et
) ، al., 2014كافصػاحها فػي تقريػر اجسػتدامة (Hassan, et al., 2020; Boiral, et al.,

).2019

كفػي نلػس السػ اؽ ،اتلػم الكثيػركف ;(Maroun, 2019b; Channuntapipat etal., 2019

) Briem and Wald, 2018; Reimsbach etal. 2018 ;Maroun, 2017عمػي أف مصػداق ة
المعمكمات الكاردة في تقرير األعماؿ المتكامػل كخاصػة المعمكمػات ايػر المال ػة تظػل محػل اػؾ إلػع أف

يتـ إيلا الثقة عميها مف قبل طرؼ خارني مستقل ،كذلؾ مػايبرر نمػك ممارسػات التككيػد المهنػي ايػر
التقميد عمي تقرير األعماؿ المتكامػل الػذ يتيػمف معمكمػات تتسػـ بػالتنكع الاػديد (مال ػة كايػر مال ػة،
تاريخ ة كمستقبم ة) تود إلي تعقيد مناؿ التكميف .كيهدؼ التككيد إلي إبدا اسػتنتاج فنػي محايػد باػأف
تأكيػػدات اإلدارة المكتكبػػة حػػكؿ نتػػا

األناػػطة اجقتصػػاد ة كالبي ػػة كاجنتماع ػػة كالحككم ػػة ،اسػػتنادال إلػػع

معػػايير الق ػػاس المعمػػكؿ بهػػا ،كتكصػػيل تككيػػد اإلينػػابي المكتػػكب سػػنك ال إلػػع أصػػحاب المصػػالا ككػػذلؾ
اإلدارة.

كسعت العديد مف الدراسات السابقة (Raimo et al., 2020; Landau et al.,2020; Akisik
) and Gal, 2019; Gal and Akisik, 2019; Reimsbach et al., 2018إلػي اختبػار مػا إذا

ك ػػاف التككي ػػد عم ػػي المعمكم ػػات الػ ػكاردة ف ػػي التق ػػارير المتكامم ػػة ل ػػي م ػػردكد إين ػػابي إي ػػافي عم ػػع قػ ػ اررات
أصحاب المصالا خاصة المستثمريف ،كذلؾ مف خ ؿ إيلا ي الثقة كالمصداقة كامكان ة اإلعتمػاد عمػع
أك بعد  1أبريل  .2117عمع عكس اإلصػدار السػابم  ،فػإف اإلصػدار النديػد عتمػد عمػع المبػادئ ،حيػث تػـ تخلػ ض 75
مبدأ في  King IIIإلع  17مبدأ أساسي في )Dumay, et al., 2017( .King IV
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محتكى التقرير المتكامل مف ناح ة ،كزيادة نكدة اإلفصاح اير المػالي كتخلػ ض عػدـ تماثػل المعمكمػات
مف ناح ة أخر  ،كهذا مف اأني أف يوثر إينابا عمع سمكؾ متخذى قرار اجستثمار باألسهـ ،ك سهـ فػي
ترايد ق ارراتهـ كتحسيف نكدة أحكامهـ اإلستثمارية باأف تخص ص المكراد.

كف م ػػا يتعم ػػم بكاق ػػع تق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة ف ػػي مص ػػر ،تكن ػػد بع ػػض الممارس ػػات النز ػػة اي ػػر
المنظمػػة لتقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة فػػي مصػػر ،حيػػث أف هنػػاؾ اهتمػػاـ كبيػػر باإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات
اير المال ة في مصر سكا عمي مستك القكانيف كالتاريعات كمتطمبات اإلدراج في البكرصة مف خ ؿ
تداػػيف المواػػر المصػػر لمس ػ كل ة الاػػركات مػػف قبػػل الهي ػػة العامػػة لمرقابػػة المال ػػة فػػي مصػػر ،ككػػذلؾ

إصػػدار دليػػل استراػػاد إلفصػػاح لماػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة عػػف أدا اجسػػتدامة .هػػذا مػػف اػػأني أف
سػػاعد عمػػع تحليػػز الاػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة المص ػرية عمػػع تبنػػي مػػدخل تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة.
كم ػػف هن ػػا تظه ػػر أهم ػػة م ػػا ق ػػكـ ب ػػي م ارق ػػب الحس ػػابات م ػػف دكر تككي ػػد عم ػػع إفص ػػاح الا ػػركات ع ػػف

المعمكمػات ايػػر المال ػ ة إلػي نانػػب المعمكمػػات المال ػػة  ،كمػا ينػػت عنػػي مػػف إصػدار تقريػػر تككيػػد مسػػتقل

إينابػػا فػػي زيػػادة قػػدرة المسػػتثمرييف عمػػي إتخػػاذ قػ اررات سػػم مة كراػػيدة
كالػػذ يتكقػػع أف سػػاهـ هػػذا الػػدكر
ل
باأف تخص ص المكراد في سكؽ الماؿ المصر ( .ارؼ 2115 ،مكسي)2118 ,

 -2مشكمة البحث

اتلػم الكثيػر مػف البػاحثيف (Raimo et al., 2020; Landau et al.,2020; Pavlopoulos

) et al., 2019; Briem and Wald, 2018 Kılıç, 2018; Reimsbach et al., 2018عمػع
يػػركرة كنػػكد ل ػػة إليػػلا الثقػػة كالمصػػداق ة كامكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي المعمكمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػة

ال ػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل بهػػدؼ زيػػادة دكرهػػا تقي مػػي أك مردكدهػػا اإلينػػابي عمػػع ق ػ اررات أصػػحاب
المص ػػالا كأح ػػد أه ػػـ من ػػاجت التككي ػػد المهن ػػي اي ػػر التقمي ػػد  .كأك ػػدت العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة
(Maroun, 2019b; Briem and Wald, 2018 ; Maroun, 2017; Ergüden et al.,

) 2017عمػي أهم ػة تككيػػد م ارقػب الحسػابات عمػػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػػل بمػا يتػكافر لد ػػي مػف خبػرات
كمهارات كمعرفػة كد ار ػة كاف ػة بعمم ػة التقريػر فػي الاػركة كه كػل الرقابػة الداخم ػة داخػل الاػركة ،ككػذلؾ
خبرت ػػي ف ػػي تنلي ػػذ ارتباط ػػات أك تكم ل ػػات التككي ػػد المهن ػػي المختمل ػػة .كلك ػػف اختمل ػػت تم ػػؾ الد ارس ػػات ح ػػكؿ
التحػػد ات التػػي مكػػف أف تكانػػي م ارقػػب الحسػػابات عنػػد أدا خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ
المتكامل نتينة عػدـ كنػكد معػايير مهن ػة محػددة ،باإليػافة إلػع عػدـ كنػكد معػايير ق ػاس محػددة مكػف

لم ارقػػب الحسػػابات أف سػػتعيف بهػػا عنػػد أدا تكميػػف التككيػػد ،ككػػذلؾ عػػدـ كنػػكد إن ػ ار ات محػػددة لهػػذ

الخدمػػة ،كصػػعكبة تحديػػد مسػػتك ات األهم ػػة النسػػب ة لممعمكمػػات ايػػر المال ػػة ،كمسػػتكى التككيػػد المقػػدـ
كك ل ػة نمػع أدلػة اإلثبػات المناسػبة ،كك ل ػة التككيػػد عمػي المعمكمػات الكصػل ة كالمسػتقبم ة ،ككػذلؾ مػػد
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إمكان ة إعتماد عمي بعض ل ات التككيد الداخمي مثل لننة المرانعة أك المرانع الداخمي بهدؼ تطكير
مدخل تككيد اامل ساعد في التيمب عمي التحد ات السابقة.
كفي هذا الاأف ،سعي العديد مف الباحثيف ;(Raimo et al., 2020; Landau et al., 2020
) Pavlopoulos et al., 2019; Gal and Akisik, 2019; Reimsbach et al., 2018إلػي
اختبار المردكد اإلينابي لمتككيد المهني عمع تقرير األعمػاؿ المتكامػل مػف نانػب طػرؼ خػارني مسػتقل
عمي ق اررات أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييف كالمحمميف المالييف كمانحي اإل تماف .كخمصت تمػؾ
الد ارسػات إلػي نتػا

متعاريػة باػأف المػردكد اإليػافي أك التػأثير اإلينػابي لمتككيػد المهنػي عمػع تقػارير

األعمػاؿ المتكاممػة عمػي أصػحاب المصػالا خاصػة المسػتثمرييف ،كمػا أف هػذا المػردكد يختمػف بػػإخت ؼ

نكع مكفر خدمة التككيد ،كمستكى التككيد المقدـ ،كبدا ل اإلستتناج.

كتتمثل ماكمة البحث في ك ل ة اإلنابة نظريػال كتنريب ػال عمػع األسػ مة التال ػةي مػاهي تقػارير األعمػاؿ

المتكامم ػػة م ػػف منظ ػػكر محاس ػػبيك م ػػاهي خدم ػػة التككي ػػد المهن ػػع اي ػػر التقمي ػػد عم ػػع تق ػػارير األعم ػػاؿ

المتكاممة كخطكات أدا ها ك هل يوثر المحتكى المعمكماتي لتقرير التككيد عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة

عمػػع ق ػرار اجسػػتثمار باألسػػهـك كهػػل يختمػػف هػػذا التػػأثير بػػاخت ؼ مسػػتكى خب ػرة المسػػتثمر مػػف نهػػة ك

كمستكى تأهيمي العممي مف نهة أخر ك.

-3ىدف البحث

يهػػدؼ البحػػث إلػػع د ارسػػة كاختبػػار أثػػر التككيػػد المهنػػي عمػػي تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة عمػػي ق ػرار

اجسػػتثمار باألسػػهـ فػػي بي ػػة األعمػػاؿ كالممارسػػة المهن ػػة المص ػرية ،ككػػذلؾ اختبػػار أثػػر كػػل مػػف مسػػتكى
الخبرة كالتأهيل العممي لممستثمر كمتييريف معدليف لمع قة محل الدراسة.

 -4أىمية ودوافع البحث

ترنع أهم ة البحث العمم ة إلػي مسػايرتي لتكنهػات المنظمػات المهن ػة كنهػات اإلاػراؼ عمػي أسػكاؽ

المػػاؿ العالم ػػة كالبحػػكث األكاد م ػػة األننب ػػة فػػي منػػاؿ اإلهتمػػاـ باجفصػػاح ايػػر المػػالي كبصػػلة خاصػػة
تبنػػي مػػدخل تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة مػػف نهػػة ،كيػػركرة التككيػػد عمػػي تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة مػػف
نهة أخر  .ع كة عمي يػركرة د ارسػة كاختبػار تػأثير تقػد ـ خدمػة التككيػد المهنػي عمػي تقػارير األعمػاؿ
المتكاممة عمي ق اررات أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييف.
ك ستمد البحث أهميتي العمم ة مف ككني يتناكؿ قي ة مهن ة لـ تمػم البحػث الكػافي فػي مصػر ،حيػث

يركز عمي تطكير تاكيمة الخدمات المهن ة التػي قػدمها م ارقػب الحسػابات مػف نهػة ،كبمػكرة إطػار مهنػي
متكامل لخدمة التككيد عمع تقارير األعماؿ المتكاممة ،كخدمة مهن ة نديدة مف نهػة أخػرى ،ممػا سػاهـ
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ف ػ ي تطػػكير الخػػدمات المهن ػػة لمراقبػػي الحسػػابات فػػي مص ػػر .كمػػا أف البحػػث سػػعع جختبػػار فركيػػي
تنريب ػال ،لمكصػػكؿ إلػػع دليػػل تنريبػي حػػكؿ أثػػر المحتػػكى المعمكمػػاتي لتقريػر التككيػػد عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ
المتكامل عمي قرار اإلستثمار باألسهـ.

كراـ كثرة دكافع البحث إج أف أهمها ندرة البحكث المحاسب ة األكاد م ة في هذا المنػاؿ فػي مصػر،
كالحانػػة لنهػػد األكػػاد مييف كالممارسػػيف فػػي هػػذا المنػػاؿ ،بهػػدؼ تكن ػػي الممارسػػة المهن ػػة نحػػك اجهتمػػاـ
بأهم ة التككيد عمع اإلفصاح اير المالي عبر تقارير األعماؿ المتكاممة.

 -5حدود البحث

كفلقػا ألهػداؼ البحػث كماػكمتي قتصػر البحػث عمػي التككيػد المهنػي الخػارني عمػي تقػارير اجعمػػاؿ
المتكاممة بكاسطة مراقب الحسابات فقػ  ،كيخػرج عػف نطاقػي التككيػد الػداخمي بمعرفػة الم ارنػع الػداخمي
عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة ،ككػػذلؾ العكامػػل المػػوثرة عمػػي ق ػرار اإلدارة بالتككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر

األعمػػاؿ المتكامم ػة م ػػف نهػػة ،كالعكمػػل األخ ػػرى المػػوثرة عم ػػع قػػرار اجسػػتثمار ف ػػي الاػػركات المصػ ػرية

المسنمة في البكرصة بخ ؼ التككيد المهني لمراقب الحسابات عمػع تقريػر األعمػاؿ المتكامػل مػف نهػة

أخػػر  .ككػػذلؾ لػػف يتطػػرؽ البحػػث إلختبػػار الع قػػة بػػيف تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ

المتكاممػ ػة كقػ ػ اررات أص ػػحاب المص ػػالا ااخػ ػريف (مث ػػل المحمم ػػيف الم ػػالييف ،م ػػانحي اإل تم ػػاف ،نه ػػات
اإلاػ ػراؼ كالرقاب ػػة) .كأخيػ ػ الر ف ػػإف قابم ػػة نت ػػا

البح ػػث لمتعمػ ػ ـ س ػػتككف ما ػػركطة بيػ ػكاب اخت ػػار عين ػػة

البحث.

 -6فروض البحث

سكؼ يتـ جحقال ااتقاؽ فرض البحث الر سي كفرع اتي نظريال ،عمع النحك التالعي

الفرض الرئيسي ( :(H1يػوثر تككيػد م ارقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة لماػركات المقيػدة
بالبكرصة المصرية إينابال عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ الاركات.

الفرض الفرعيي األول ( :(H1aيختمػف التػأثير اإلينػابي لتككيػد م ارقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ
المتكاممػ ػػة لماػ ػػركات المقيػ ػػدة بالبكرصػ ػػة المص ػ ػرية عمػ ػػع ق ػ ػرار اجسػ ػػتثمار بأسػ ػػهـ هػ ػػذ

الاركات باخت ؼ مستك خبرة المستثمر.
الفرض الفرعي الثاني ( :(H1bيختمف التػأثير اإلينػابي لتككيػد م ارقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ
المتكاممػ ػػة لماػ ػػركات المقيػ ػػدة بالبكرصػ ػػة المص ػ ػرية عمػ ػػع ق ػ ػرار اجسػ ػػتثمار بأسػ ػػهـ هػ ػػذ

الاركات باخت ؼ مستكى تأهيل المستثمر.
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الفرض الفرعي الثالث ( :)H1cيختمف التأثير اإلينابي لتككيػد م ارقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ
المتكاممػػة لماػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة المص ػرية عمػػع ق ػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ

الاركات باخت ؼ مستكى خبرة كتأهيل المستثمر معال.

 -7خطة البحث

في يك ماكمة البحث كتحق قال لهدفي ،ككفقال لحدكد  ،سكؼ ستكمل البحث كالتالعي
1-7ي تقارير األعماؿ المتكاممة مف منظكر محاسبي .
2-7ي ممارسات ك ل ات التككيد عمي تقارير األعماؿ المتكاممة.
3-7ي خدمة التككيد المهني لمراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة مف منظكر مهني.
4-7ي خطكات أدا مراقب الحسابات لخدمة التككيد المهني عمع تقرير األعماؿ المتكامل.

5-7ي تحميػػل الع قػػة بػػيف التككيػػد عمػػي تقػػارير اجعمػػاؿ المتكاممػػة كق ػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ كااػػتقاؽ
فرض البحث الر سي كفرع اتي.
6-7ي نمكذج كمنهن ة الدراسة التنريب ة.
7-7ي تحم ت أخر .
8-7ي النتا

كالتكص ات كمناجت البحث المقترحة.

 1-7تقارير األعمال المتكاممة من منظور محاسبي
تعػػد تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة أحػػدث ل ػػات اإلفصػػاح المحاسػػبي كالتػػي تسػػتهدؼ تكصػػيل معمكمػػات
ااممة تمكف مستخدميها مف تقي ـ مدى قدرة الاركة عمع خمم الق مة كالحلاظ عميهػا فػي المػدى القصػير
كالمتكس كالطكيل .كلقد تـ تناكلها في اللكر المحاسبي كاإلصدارت المهن ة مف عدة نقاط كما يميي

 1-1-7نشأة تقارير االعمال المتكاممة ومفيوميا ومداخميا

اتلقػت العديػد مػف الد ارسػات السػابقة (Simnett and Huggins, 2015; Kılıç and Kuzey

) 2018; Adhariani and de Villiers, 2019عمػي أف األزمػات المال ػة التػي حػدثت عمػع مسػتكى
العػػالـ خ ػ ؿ العقػػد المايػػي أدت إلػػع ناػػأة تسػػاوؿ هػػاـ حػػكؿ مػػدى إمكان ػػة اجعتمػػاد عمػػع المعمكمػػات
الػكاردة فػػي التقػػارير المال ػػة التقميد ػػة .عػ كة عمػػي ذلػػؾ ،زاد اإلهتمػػاـ بالعديػػد مػػف القيػػا ا العالم ػػة مثػػل
اجستخداـ األمثل لممكارد الطب ع ػة ايػر المتنػددة كتييػر المنػاخ كالتمػكث البي ػع كالتنػكع البيكلػكني كخمػم
منتمػػع مسػػتدامال كالتػػي أثػػرت سػػمبال عمػػي منلعػػة المعمكمػػات ال ػكاردة بالتقػػارير المال ػػة ،حيػػث أف الاػػركات
أص ػػبحت مطالب ػػة باإلفص ػػاح ع ػػف معمكم ػػات تكي ػػا ك ل ػػة تعاممه ػػا م ػػع تم ػػؾ القي ػػا ا لكاف ػػة أص ػػحاب

المصالا .ه ذا األمر دفع العديد مف المنظمات المهن ة إلع محاكلػة إدخػاؿ تعػد ت نكهريػة عمػع اػكل
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التقريػػر الحػػالي كػػرد عمػػع هػػذ اجنتقػػادات ،كذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ إصػػدار العديػػد مػػف المبػػادرات الدكل ػػة التػػي
تتيمف نماذج إفصاح نديدة ااممة كمترابطة كمتعددة األبعاد.
كلقد برز في هػذا الاػأف ملهػكـ تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة ،كأحػدث مػاتـ التكصػل إل ػي مػف إبتكػارات

كمقترحات في طرؽ أاكاؿ اإلفصاح المحاسبي كالذ

عمل عمي تحقيم التكامل بيف المعمكمات المال ػة

كالبي ػة كاجنتماع ػػة كالحككم ػػة فػي تقريػػر كاحػػد لتقػد ـ رو ػػة أكثػػر اػمكجل ألدا الاػػركة كايػػلا الاػػرع ة
كتعزيػز سػمعتها فػي السػكؽ ،كتحسػيف اسػتخداـ مكاردهػا كتلعيػل اسػتراتينتها كنمػاذج أعمالهػا مػف خػ ؿ
عمم ات خمم الق مة كالتلكير المتكامل كدعـ عمم ة اتخاذ القػرار.(Utami and Wahyuni, 2018) .

كالتقريػػر المتكامػػل ل ػ س منػػرد تنم ػػع لمتقػػارير السػػنك ة كتقػػارير اجسػػتدامة معػػا بػػل يػػدم بميػػة كاي ػحة
المعمكمات الهامة مف كميهمػا لتمكػيف أصػحاب المصػالا مػف تقيػ ـ أدا الاػركة كقػدرتها عمػع خمػم ق مػة
كالحلاظ عميها(Kılıç and Kuzey, 2018) .
كسػػعي العديػػد مػػف البػػاحثيف كالمنظمػػات المهن ػػة إلػػي كيػػع ملهػػكـ اػػامل لتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل

ككنػي أحػد الملػاه ـ الحديثػة نسػب ال ،ك مكػف تقسػ ـ تمػؾ التعػاريف إلػي عػدة إتناهػات ،اإلتنػا األكؿ ركػز
عمي اكل التقرير (De Villiers et al., 2017; Needles et al., 2016; Sierra Garca, et

) al., 2015فهػك تقريػر اػامل متعػدد األبعػاد يػتـ ف ػي تنم ػع كػل التقػارير اللرد ػة التػي تقػكـ الاػركة
بإعػدادها باػكل مسػتقل (التقػارير المال ػة ،تقػارير المسػوكل ة اجنتماع ػة ،تقػارير الحككمػة ،تقػارير األدا

البي ػي ,تقػػارير اإلسػػتدامة) لتػػكفير تمثيػل اػػامل كمتكامػػل ألدا الاػػركة المػالع كاجسػػتدامع كتكصػػيمي إلػػع

مدى كاسع مف أصحاب المصالا .أما اإلتنا الثػاني فيركػز عمػي الهػدؼ مػف التقريػر ;(Goicoechea
) et al., 2019;Briem and Wald, 2018; Kılıç and Kuzey, 2018فهػك عبػارة عػف كسػيمة
لتكصػػيل معمكمػػات مال ػػة كايػػر مال ػػة عػػف األدا المػػالع كاجسػػتدامع كالح ػػككمع كاجسػػتراتينع لماػػركة
لخدمة أصحاب المصمحة مف خ ؿ تخل ض مخاطر المعمكمات كمف ثـ مساعدتهـ عمع اتخاذ الق اررات

الت ػػع تحقػ ػم مص ػػالحهـ .كرك ػػز اإلتن ػػا الثال ػػث (ف ػػي اإلص ػػدارات المهن ػػة) عم ػػي كي ػػع تعري ػػف لمتقري ػػر
المتكامػل إعتمػػادا عمػػي فمسػػلة التقريػر ككػػل ،فهػػك رسػػالة كايػػحة كمختصػر عػػف ك ل ػػة ق ػػاـ إدارة الاػػركة
بخمػػم ق مػػة عمػػع المػػدى القصػػير كالمتكس ػ كالطكيػػل ،كذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ نمػػع المعمكمػػات المال ػػة كايػػر
المال ػػة عػػف اسػػتراتين ة كحككمػػة الاػػركة كأفاقهػػا كأدا هػػا اجقتصػػاد كاجنتمػػاعي كالبي ػػي .كقامػػت بعػػض
الد ارسػػات المصػرية (اػػرؼ 2115،مكسػػي )2118 ،بكيػػع تعريػػف اػػامل يػػتـ مػػف خ لػػي دمػ األبعػػاد

السػػابقة ف ػػي تعري ػػف كاح ػػد ،حيػػث عرفت ػػي بأن ػػي عمم ػػة دمػ ػ لمتلكيػػر الح ػػككمع كاجنتمػػاعي كالبي ػػع ف ػػي
األعمػػاؿ األساسػ ة لتكصػػيل نتػػا

األعمػػاؿ إلػػع مػػدى كاسػػع مػػف أصػػحاب المصػػالا .كلػػذلؾ فهػػك لصػػا

عف الصكرة الكم ة لماركة باػكل سػما لكػل أصػحاب المصػمحة بتقيػ ـ قػدرة الاػركة عمػع خمػم كالحلػاظ
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عمػػع الق مػػة خػ ؿ األنػػل القصػػير كالمتكسػ كالطكيػػل ،بمػػا مكػػنهـ مػػف إتخػػاذ ق ػ اررات سػػم مة ذات نظػرة
مستقبم ة تتعمم بالمخاطر كاللرص كاألهداؼ اجستراتين ة.
كمما سبم يخمص الباحث إلي أني جيكند تعريف محدد اامل متلػم لتقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة بػيف
الباحثيف أك المبادرات الصادرة مف المنظمات المهن ة كذلؾ بسبب حداثة هذا الملهػكـ ،كلكػف أ تعريػف
اامل ينب أف يتيمف عدة عناصػر ( )1أنػي تقريػر اػامل متعػدد األبعػاد )2( ،دمػ المعمكمػات المال ػة
كاير المال ة معال )3( ،عكس رو ة كرسالة كاستراتين ة الاػركة كك ل ػة تخصػ ص المػكراد ،كتحميػل نقػاط
القػػكة كاليػػعف لماػػركة ككػػذلؾ اللػػرص كالمخػػاطر التػػي تكانهػػا الاػػركة كك ل ػػة إدارة تمػػؾ المخػػاطر)4( ،

ي ػػكفر معمكم ػػات ع ػػف كاف ػػة نكان ػػب أدا الا ػػركة (اجقتص ػػاد ة كالبي ػػة كاجنتماع ػػة الحككم ػػة) كك ل ػػة
إستي ؿ اإلدارة لػروكس أمكالهػا المتعػددة لخمػم الق مػة كالحلػاظ عميهػا فػي اجنػل القصػير كالطكيػل)5( ،
مساعدة كافة أصحاب المصالا عمي إتخاذ ق اررات سم مة.
كباػػأف مػػداخل إعػػداد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل  ،كمػػا تعكسػػها اإلصػػدارات المحاسػػب ة كالد ارسػػات

األكاد م ػة (Sierra García, et al., 2015 Needles et al., 2016 De Villiers et al.,

) 2017 Lopes and Coelho, 2018تكنػد ث ثػة مػداخل ،كهػي المػدخل األكؿ (مػدخل التقريػر

المنمػع  ، )Combined reportكػكف التقريػر المتكامػل قا مػة كاحػدة تنمػع بػيف التقريػر المػالي كتقريػر

اجسػػتدامة .ك عػػد التقريػػر المنمػػع بهػػذا المعنػػي خطػػكة أكل ػػة نيػػدة نحػػك التقريػػر المتكامػػل .أمػػا فػػي ظػػل

الم ػ ػ ػ ػػدخل الث ػ ػ ػ ػػاني (م ػ ػ ػ ػػدخل التقري ػ ػ ػ ػػر المتػ ػ ػ ػ ػراب Links between (financial & Sustainability

 ،performanceي ػتـ إصػػدار تقريػػر يكيػػا الػػركاب بػػيف األدا المػػالي كاجسػػتدامة .بحيػػث تكػػكف ف ػػي
النتا

المال ة لتصرفات الاركة المتعمقة بقيا ا اجستدامة كايحة ،كما يكيا الػركاب بػيف اسػتراتين ة

الاركة كاألدا المستداـ .ك عتبر اإلفصػاح عػف القيػا ا البي ػة كاجنتماع ػة كتأثيرهػا عمػع األدا المػالي
أخيرا ،في ظػل المػدخل الثالػث (مػدخل التقريػر الكمػي أك الاػامل holistic
لماركة اك ل لهذا المدخل .ك ل
 ، ) reportيػػتـ إصػػدار تقري ػػر كاحػػد عػػف األدا الكمػػي لما ػػركة ،فه ػػك تقريػػر اػػمل المعمكمػػات المال ػػة،
كمعمكمػػات اجسػػتدامة ،كاسػػتراتين ة الاػػركة ،كالمخػػاطر كاللػػرص التػػي تكانػػي الاػػركة ،كيكيػػا اجرتبػػاط
بػػيف المعمكمػػات المال ػػة كاجسػػتدامة مػػف نهػػة ،كبينهػػا كبػػيف اسػػتراتين ة الاػػركة كالمخػػاطر كاللػػرص التػػي
تكانههػػا مػػف نهػػة أخػػرى .كيتلػػم الباحػػث مػػع (اػػرؼ 2115،مكسػػي )2118 ،عمػػع أف التكنػػي العػػاـ
لممداخل الث ث كاحد كهك ملهكـ التنم ع ،كلكف الخ ؼ في طريقة التنم ع  ،كأف مدخل التقريػر الكمػي

هك الذ

تعبير سم مال عف ك ل ة خمم الق مة داخل الاركة.
عبر لا
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 2-1-7تقارير األعمال المتكاممة :المبادئ واألىداف والمنافع والتحديات

أص ػػدر ( )IFRCف ػػي ع ػػاـ  2113إط ػػا الر ي ػػـ ل ػػة عم ػػل كاع ػػداد التق ػػارير المتكامم ػػة مبن ػػي عم ػػع

المبادئ ،بهدؼ منا الاركات مركنة في إعداد التقرير مع المحافظة عمػع درنػة كاف ػة مػف اإلتسػاؽ فػي
المحتك ػػات كذلػػؾ بهػػدؼ القابم ػػة لممقارنػػة بينهػػا ،حيػػث حػػدد المنمػػس مػػف يػػمف هػػذا اإلطػػار المبػػادئ
التكنيه ة السبعة إلعداد التقرير المتكاممة( .)7كيتلم الكثيركف ;(Adhariani and de Villiers, 2019

)Briem and Wald, 2018 ; Zhou et al., 2017; Ahmed Haji and Anifowose, 2016
عمي أف هناؾ ابي اتلاؽ بيف الدراسات األكاد م ة كاإلصػدارات المهن ػة باػأف العناصػر الكانػب إدرانهػا
في تقرير األعماؿ المتكامل كهي ثمان ة عناصر ر س ة ( )1نظرة عامة عمع الاركة كالبي ة الخارن ة،

( )2الحككم ػػة  )3( ،نم ػػكذج األعم ػػاؿ كك ل ػػة إس ػػتخداـ ركوس اجمػ ػكاؿ الس ػػتة

( )7تتمثل تمؾ المباد

في ( )1التركيػز عمػع اجسػتراتين ة كالتكنػي المسػتقبمي ،كالػذ

()8

ف ػػي خم ػػم الق م ػػة )4( ،

عنػي أف قػدـ التقريػر المتكامػل نظػرة

اػاممة عػف األهػػداؼ اجسػتراتين ة التػي تسػػعع الاػركة إلػع تحق قهػػا  )2( ،اجتصػاؿ ،حيػث ينػػب أف تعكػس تقػارير األعمػػاؿ
المتكاممة صكرة ااممة لماركة عف ك ل ة تنم ع كتحقيم التراب بيف القيا ا التي توثر عمػع قػدرتها فػي خمػم الق مػة بمػركر

الكقػػت  )3( ,ع قػػات أصػػحاب المصػػالا ،

األهم ػة النسػػب ة ،

ينػػب تكي ػ ا رو ػػة عػػف طب عػػة ع قػػات الاػػركة مػػع أصػػحاب المصػػالا)4( ،

ينػب أف يػػتـ اإلفصػاح عػػف معمكمػات حػػكؿ األمػكر النكهريػػة التػي تػػوثر باػكل نػػكهر فػي قػػدرة الاػػركة

عمػػع خمػػم ق مػػة فػػي المػػدى القصػػير كالمتكس ػ كالطكيػػل  )5( ،اإلينػػاز  ،ينػػب أف تكػػكف تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة مػػكنزة

كذلػػؾ عػػف طريػػم تػػكفير معمكمػػات مكثكقػػة كتركػػز عمػػع المسػػا ل النكهريػػة فقػ ،

( )6المكثكق ػػة كاجكتمػػاؿ  ,ينػػب أف تحتػػك

تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة عمػػع نم ػػع المعمكمػػات النكهريػػة كالتػػي تتيػػمف تػكازف نم ػػع كنهػػات النظػػر اإليناب ػػة كالسػػمب ة،

دكف الكقكع في أ خطأ نكهر  )7( ،الثبات كالقابم ة لممقارنة ،

ينب أف تكػكف المعمكمػات التػي تحتكيهػا تقػارير األعمػاؿ

المتكاممة معدة عمع أساس الثبات مع مركر الكقت  ،كقابم ة مقارنتها مع الاػركات األخػرى(Sierra‐ García, et al., .
)2015 IIRC, 2013
( )8تتمثػل ركوس األمػكاؿ السػتة فػي ( )1رأس المػاؿ المػالي  Financial Capitalكهػك عبػارة عػف األمػكاؿ المتاحػة لماػركة
ل سػ ػػتخداـ فػ ػػي إنتػ ػػاج المنتنػ ػػات أك تقػ ػػد ـ الخػ ػػدمات  )2( ،رأس المػ ػػاؿ التصػ ػػن عي  Manufactured Capitalك اػ ػػمل
األصػكؿ التػي تسػتخدمها الاػركة فػي إنتػاج المنتنػات أك تقػد ـ الخػدمات ( )3كرأس المػاؿ اللكػر Intellectual Capital

ك امل األصكؿ اير المممكسة بما في ذلؾ الممك ة اللكرية ،ب ار ات اجختراع ،حقكؽ التأليف كالناػر ،كالبرمن ػات كايرهػا،
( )4كرأس المػاؿ الطب عػي  Natural Capitalك اػمل نم ػع المػكارد المتنػددة كايػر المتنػددة مثػل المػا  ،الهػكا  ،التربػة

كالمعػادف ،

( )5كرأس المػاؿ الباػر  Human Capitalك اػمل الكلػا ات ،المهػارات ،كالخبػرات التػي يتمتػع بهػا العػامميف

داخػل الاػركة )6( ،كرأس المػػاؿ اجنتمػاعي كالع قػػات  Social and Relationship Capitalك اػػمل الع قػات مػػع
أصحاب المصالحة ،القكاعد ،الق ـ الماتركة ،السمكك ات ،كالع قات مع المكرديف كالعم
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اللرص كالمخاطر التي توثر عمػع قػدرة الاػركة عمػع خمػم الق مػة ( )5اجسػتراتين ة كتخصػ ص المػكارد،
()6األدا اللعمي  )7( ،المعمكمات المستقبم ة  )8( ،أسس العرض.
مػف ناح ػة أخػر  ,اتلػم بعػض البػاحثيف (Adhariani and de Villiers, 2019; Kılıç and
) ،Kuzey, 2018; Simnett and Huggins, 2015عمػي أف هنػاؾ منمكعػة مػف العكامػل التػي
ينػػب تكافرهػػا فػػي الاػػركات التػػي تقػػكـ بإنتػػاج تقػػارير متكاممػػة كهػػي ( )1كنػػكد فهػػـ كاتلػػاؽ كايػػا داخػػل
إدارة الاػركة باػػأف مبػػادئ كأهػػداؼ إعػػداد تقػػارير األعمػاؿ المتكاممػػة كااثػػار المترتبػػة عمػػع إعػػدادها)2( ،
التخط

النيد لعمم ة إعداد تقرير األعماؿ المتكامل كتحديػد نطػاؽ التقريػر كحػدكد كك ل ػة نمػع كق ػاس

المعمكمات اير المال ة  )3( ،تحديد المخاطر كاللرص النكهرية التي توثر عمع قػدرة الاػركة عمػع خمػم
الق م ػػة  )4( ,اجس ػػتنابة لمتطمب ػػات كاف ػػة أص ػػحاب المص ػػالا ح ػػكؿ احت ان ػػاتهـ م ػػف المعمكم ػػات المال ػػة

كالماد ػػة كاسػػتراتين ة كخط ػ الاػػركة لكػػي تكػػكف عمم ػػة اإلفصػػاح عػػف طريػػم تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة

فعالػ ػػة كباػ ػػكل مثػ ػػالي  )5( ،إناػ ػػا ه اكػ ػػل رقابػ ػػة داخم ػ ػػة مناسػ ػػبة لمحصػ ػػكؿ عمػ ػػع المعمكمػ ػػات المال ػ ػػة
كاجنتماع ة كاجقتصاد ة كالبي ة كالحككمة بدقػة عال ػة كذات صػمة  )6( ،تػكفير التككيػد المهنػي المسػتقل

لتحقيػم المصػػداق ة كامكان ػػة اإلعتمػػاد فػي المعمكمػػات الػكاردة فػػي تقػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة  )7( ،تنم ػػع
كتصم ـ التقرير المتكامل باكل متلم عم ي ككتبتي بطريقة نذابة سهمة الق ار ة بحيث يركز عمع القيػا ا

النكهرية لماػركة  ،كيزيػد مػف الثبػات مػف سػنة ألخػر كالقابم ػة لممقارنػة مػع الاػركات األخػرى  )8( .ناػر
التقريػػر المتكامػػل باػػكل عمنػػي فػػي اػػكل إع ػ ف إع مػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ إع نػػات الصػػحف ،أك اسػػتخداـ

مكاقع اجلكتركن ة لماركات .
ك ع ػػد اله ػػدؼ الر س ػػي لتق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة ه ػػك س ػػد اللن ػػكة المعمكمات ػػة ب ػػيف اإلدارة ككاف ػػة
أصحاب المصالا كايراز ك ل ة ق اـ الاركة في إستي ؿ ركوس أمكالها في خمم الق مة  .كأبرزت العديػد
مػف الد ارسػات السػابقة

;(Adhariani and de Villiers, 2019; Briem and Wald, 2018

) Kılıç and Kuzey, 2018; Zhou etal., 2017عدة أهداؼ أخر تسعي التقػارير المتكاممػة إلػي

تحق قه ػػا كمنه ػػا ( )1تحلي ػػز الا ػػركات عم ػػع إع ػػداد تق ػػارير بم ػػنه أكث ػػر ا ػػمكجل بحي ػػث تس ػػتكعب نم ػػع

معمكمػات التقػارير األخػرى )2( (Briem and Wald, 2018).تػكفير تقيػ ـ اػامل متعػدد األبعػاد ألدا

الاػركة )3( (Maroun, 2015).تعزيػز التلكيػر المتكامػل كاتخػاذ القػ اررات كاإلنػ ار ات التػي تركػز عمػع
خمم الق مة عمع المدى الطكيل كالمتكس كالقصير داخل الاركة  )4( .زيادة الاػلاف ة كتحسػيف مسػتك

اإلفصاح كتخل ض عدـ تماثل المعمكمات ( )5( )Velte and Stawinoga, 2017bتعزيز المسػا لة
كاجاػ ػراؼ ف م ػػا يتعم ػػم بػ ػػروكس األمػ ػكاؿ الس ػػتة ،كتقي ػ ػ ـ كل ػػا ة الاػػػركة فػ ػػي إس ػػتي ؿ كتا ػػييل الم ػ ػكارد
اجقتصاد ة كالبارية كالماد ة المتاحة.)Dumay, et al., 2017( .
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مف نهة أخر  ،سعت العديد مف الدراسات السابقة (Vitolla et al., 2019 Kılıç and Kuzey,
) 2018; Zhou et al., 2017; Simnett and Huggins, 2015إلػي إبػراز منػافع تبنػي مػدخل

تقارير األعماؿ المتكاممة سكا عمي الاركة أك عمي أصحاب المصالا  ،كالتي تنلسـ إلي نكعيف ي ()1

منػػافع ألصػػحاب المص ػػالا الخػػارنييف مثػػل المسػػتثمرييف كالمقريػػييف كالمحممػػيف الم ػػالييف  )2( ،من ػػافع

ألصحاب المصالا الداخمييف مثل اإلدارة كالعامميف  .كلقد أياؼ الكثيركف في هذا الاأف (Vitolla et
al., 2019 Kılıç and Kuzey, 2018; Zhou et al., 2017; Simnett and Huggins,

) 2015أف تمؾ المنافع سكؼ ككف لها العديد مف األثار اإليناب ػة عمػي الاػركة مثػل تحسػيف اإلتصػاؿ

بينهػػا كأسػكاؽ المػػاؿ ،كتحسػػيف سػػمعتها ،كتخلػ ض المخػػاطر التػػي تكانػػي الاػػركة ،كادارة المخػػاطر باػػكل

نيد ،كتخص ص مكارد الاركة باكل أفيل ،كتقد ـ رو ة كايحة عف األدا الكمي لماركة كتحسف فػي
األدا المالي لماركة مف خػ ؿ زيػادة اإليػرادات نتينػة ت ازيػد كج العمػ

كزيػادة الثقػة فػي إدارة الاػركة.

األمػػر الػػذ سػػكؼ يزيػػد مػػف قػػدرة الاػػركة فػػي الحصػػكؿ عمػػع التمكيػػل بتكملػػة منخليػػة ،كتحسػػيف دقػػة
تكقعات كتنبوات المحمميف المالييف نتينة اإلنخلاض في أخطا التنبو كالتاتت.

كسعت عدة دراسات سابقة إلستكااؼ ممارسات تبني مدخل تقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة  ,كتصػكرات
أصحاب المصالا باأف ذلؾ ،ككذلؾ دكافع كمنافع تنبي مػدخل التقػارير المتكاممػة فػي البمػداف المختملػة.
كتعػد مػف أكؿ تمػؾ الد ارسػات ،د ارسػة ( )Stent and Dowler, 2015التػي حاكلػت تػكفير فهػـ اػامل
لك ل ػػة تبن ػػي ممارس ػػات التق ػػارير المتكام ػػة داخ ػػل الا ػػركات النيكزيمند ػػة ،كاللن ػػكة ب ػػيف متطمبػ ػات IFRC
كأفيل الممارسػات الحال ػة لماػركات فػي نيكزجنػدا .كخمصػت إلػي أف نسػبة اإللتػزاـ مػا بػيف  71إلػي 87
فػػي الما ػػة بمتطمبػػات  IFRCمػػف نانػػب الاػػركات النبكزجندينػػة ،كأف هن ػػاؾ قص ػػكر فػػي اإلفصػػاح عػػف
المعمكمػػات المسػػتقبم ة .فػػي حػػيف حاكلػػت د ارسػػة ( )Sierra‐ García, et al., 2015إستكاػػاؼ
محػػددات كدكافػػع تبنػػي مػػدخل التقػػارير المتكاممػػة فػػي الاػػركات المختملػػة عمػػي مسػػتك العػػالـ ،مػػف خػ ؿ

تحميػػل تقػػارير لعينػػة مػػف  7144م حظػػة حػػكؿ العػػالـ .كتاػػير النتػػا

إلػػي إلػػي أف حػكالي  :16.2مػػف

ػر متك ػػام ل مس ػػتق ل ي ػػدم المعمكم ػػات المال ػػػة كاي ػػر المال ػػة  ،كأف قطاع ػػات المػ ػكاد
الا ػػركات تق ػػدـ تقريػػ لا
األساس ة كالبنا كالسمع اجسته ك ة هي األكثر إعدادال لمتقارير المتكاممة ،كأف معظـ تمؾ الاػركات التػي

تبنػػت م ػػدخل التقػػارير المتكامم ػػة تتركػػز ف ػػي أكركب ػػا ،حي ػػث أن ػػي باسػػتثنا نن ػػكب إفريق ػػا كال ػػدانمارؾ ف ػػإف
التقػػارير المتكاممػػة ل سػػت إلزام ػػة ف ػػي دكؿ العػػالـ .فػػي نل ػػس السػػ اؽ ،رك ػػزت د ارسػػة

and

(Haji

) Anifowose, 2017عمػػي استكاػػاؼ ااثػػار المترتبػػة عمػػع تبنػػي مػػدخل التقريػػر المتكامػػل  IRعمػػع
ممارسػ ػػات اجفصػ ػػاح كلكػ ػػف فػ ػػي دكلػ ػػة كاحػ ػػدة كهػ ػػي ننػ ػػكب إفريق ػ ػػا مػ ػػف خ ػ ػ ؿ اإلعتمػ ػػاد عمػ ػػي إطػ ػػار
ير متكام ل لاركات في
) )Suchman’s 1995لمارع ة اجستراتين ة كالموسس ة  ،لعينة مف  246تقر لا
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ننػػكب أفريق ػػا عبػػر سػػت صػػناعات ر سػ ة عمػػع مػػدار فت ػرة ثػ ث سػػنكات ( ، )2113-2111كهػػي فت ػرة
تال ة ل لزاـ بتطبيم ممارسات التقارير المتكاممة  .تظهر النتا

زيادة كبيرة في مستك إفصػاح الاػركات

عقػػب تبنػػي مػػدخل التقريػػر المتكامػػل  IRخاصػػة فػػي من ػاؿ اإلفصػػاح عػػف رأس المػػاؿ اللكػػر كالباػػر

إلكتساب الارع ة ،كهي تختمف بإخت ؼ طب عة الصناعة كلعل الصناعة األبرز هي التعديف.
أما الدراسات التػي ركػزت عمػي محػددات تبنػي مػدخل تقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة  ،فمقػد سػعت د ارسػة
) (Lopes and Coelho, 2018إلي اختبار تأثير الخصا ص النيراف ة كالخصا ص التاييم ة لماركة
عمػػي تبنيهػػا لمػػدخل التقػػارير المتكاممػػة  .كلقػػد اعتمػػدت الد ارسػػة أسػػمكب تحميػػل المحتػػكى لعينػػة مػػف 224

اػػركة عبػػر  26دكلػػة خػ ؿ اللتػرة مػػف  2111إلػػع  .2115كتاػػير النتػػا

إلػػي أف الاػػركات التػػي تبنػػي

مػػدخل التقػػارير المتكاممػػة هػػي األكبػػر حنمػػا  ،كاألعمػػي ق مػػة سػػكق ة  ،كاألكثػػر ربح ػػة .فػػي حػػيف أيػػافت
د ارسػػة ) (Miller, et al., 2017التػػي طبقػػت فػػي الكج ػػات المتحػػدة أنػػي عتمػػد تبنػػي التقػػارير المتكاممػػة
با ػػكل أساس ػػي عم ػػع الي ػػيكط التنظ م ػػة أك الص ػػناع ة أك الي ػػيكط التنافسػ ػ ة  .بينم ػػا أكي ػػحت د ارس ػػة

( )Velte and Stawinoga, 2017أف هناؾ عدة نظريػات مكػف إسػتخدامها فػي تلسػير الطمػب عمػي
تقارير األعماؿ المتكاممة كنكدة التقرير المتكامل كردكد أفعاؿ السكؽ تنا التقرير المتكامل كهػي نظريػة
الاػػرع ة  Legitimacy theoryكالنظريػػة الموسس ػ ة  Institutional theoryنظريػػة اجعتمػػاد عمػػع
المػكارد  Resource dependency theoryنظريػػة القػرار السػػمككي Behavioural decision

 .theoryفي حػيف انػي بإسػتخداـ نظريػة أصػحاب المصػالا ,خمصػت د ارسػة ()Vitolla et al., 2019
إلي أف الييكط مف نانب خمس منمكعات مف أصػحاب المصػمحة (العمػ

 ،منظمػات حما ػة البي ػة،

العامميف ،المساهمكف ،كالحككمات) هي المحدد الر سي لنكدة التقارير المتكاممة إلي نانب الخصػا ص
الداخم ة لماركة.
ك عتقد الباحػث أف هنػاؾ إتلاقػال بػيف الد ارسػات السػابقة عمػي أف هنػاؾ نمػكال فػي تبنػي ممارسػات تقريػر
اجعمػاؿ المتكاممػػة فػػي العديػد مػػف دكؿ العػػالـ ،كزيػادة كبيػرة فػػي عػدد الاػػركات التػػي تبنػت هػػذا المػػدخل،

كأف ق ػرار تبنػػي تقريػػر اجعمػػاؿ المتكاممػػة هػػك دالػػة فػػي العديػػد مػػف العكامػػل مثػػل الخصػػا ص التاػػييم ة
لماػػركة (حن ػػـ الاػػركة ،طب ع ػػة الص ػػناعة ،اجدا المػػالي)  ،كالي ػػيكط م ػػف نان ػػب نماع ػػات المص ػػالا
المختملػة .مػف ناح ػة أخػر  ،عمػع الػراـ مػف المنػػافع مػف تبنػي مػدخل تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة ،إج أنػػي
هن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف التح ػػد ات الت ػػي مك ػػف أف تكان ػػي إدارات الا ػػركات كالمحاس ػػبيف الق ػػا ميف بإع ػػداد ه ػػذ

التقػػارير ،كلقػػد سػػعت العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة إلػػي إب ػراز تمػػؾ التحػػد ات كالتػػي كانػػت فػػي اليالػػب
دراسات نظريػة تحميم ػة مثػل (Maroun, 2019a; Lopes and Coelho, 2018; Miller, et al.,
) 2017; Stent and Dowler, 2015أك د ارسػات ميدان ػة مثػل (Adhariani and de Villiers,
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) 2019 Haji and Anifowose, 2017كلخصت تمؾ التحد ات في عدة نقاط ( )1عدـ كنكد إطار
مقبػكؿ إلعػػداد التقريػر المتكامػػل يكيػا المعمكمػػات مال ػة كايػػر المال ػة التػػي ينػب أف يتيػػمنها كػل بعػػد
مػػف أبعػػاد تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة ممػػا يػػعف القابم ػػة لممقارنػػة بػػيف الاػػركات داخػػل نلػػس القطػػاع

الصناعي )2) ،صعكبة ق اس بعض المعمكمػات ايػر المال ػة كدمنهػا مػع المعمكمػات ايػر المال ػة)3) ،
نقػ ػػص المهػ ػػارات كالخب ػ ػرات ال زمػ ػػة إلعػ ػػداد التقري ػ ػػر المتكامػ ػػل )4( ،ماػ ػػكمة تحدي ػ ػػد األهم ػ ػػة النسػ ػػب ة
لممعمكمػات ايػػر المال ػػة التػي يػػتـ اإلفصػػاح عنهػػا كالحانػة إلػػي مزيػػد مػف الحكػػـ المهنػػي الاخصػػي )5( ،
ص ػػعكبة تمب ػػة إحت ان ػػات أص ػػحاب المص ػػالا م ػػف المعمكم ػػات المس ػػتقبم ة كالخ ػػكؼ م ػػف اإلفص ػػاح ع ػػف

معمكمات قد تيػر بػالمركز التنافسػي لماػركة  )6( ،ك ل ػة تصػم ـ كتنليػذ ه كػل رقابػة داخم ػة عمػل عمػع
تحقيم التكامل بيف كافة أبعاد تقرير األعماؿ المتكامل  )7(.تحمل تكاليف إياف ة متعمقة بإعداد التقرير
المتكامل  ،حيث يتطمب التقرير المتكامل مزيد مف الخب ار كالمتخصصيف فيػ عػف اسػتثمارات يػخمة
فػػي تكنكلكن ػػا المعمكمػػات  )8( .يػػعف مصػػداق ة كامكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة لعػػدـ
كنكد تككيد مستقل مف قبل طرؼ خارني مستقل .

ك عتقد الباحث أف أهـ المااكل كالتحد ات المرتبطة بإعداد تقرير األعماؿ المتكامػل هػي عػدـ كنػكد
مع ػػايير كارا ػػادات مقبكل ػػة قب ػػكجل عامػ ػال با ػػأف المعمكم ػػات الكان ػػب اإلفص ػػاح عنه ػػا ف ػػي تقري ػػر األعم ػػاؿ

المتكامل كك ل ة دمػ المعمكمػات ايػر المال ػة مػع المعمكمػات المال ػة ،كالتػي تعػد سػببال ر سػ ال فػي العديػد
مف المااكل األخر مثل ماكمة تحديد األهم ة النسب ة لممعمكمات اير المال ة  ،في عػف عػدـ اتسػاؽ
المعمكمػػات مػػف سػػنة ألخػػرى لػػنلس الاػػركة باإليػػافة إلػػع يػػعف القابم ػػة لممقارنػػة بػػيف الاػػركات داخػػل

نلس القطاع الصناعي  .كما أف الماكمة األبرز األخر هي نقص في المهػارات ال زمػة إلعػداد التقريػر
المتكامل  ،كاستخداـ المقاي س المناسبة لق اس المعمكمات اير المال ة.

 3-1-7واقع تقارير األعمال المتكاممة في مصر

أخي ػ الر ف مػػا يتعمػػم بكاقػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة فػػي مصػػر ،اتلػػم الكثيػػركف (اػػرؼ 2115،مكسػػي،

 )2118أف هنػاؾ بعػض الممارسػات النز ػة ايػر المنظمػة لتقػارير األعمػاؿ المتكاممػة فػي مصػر ،فهػي
ممارسات اير نمط ة ،كج تتبع نمكذنال محددال ،كتلصا عف معمكمػات بعيػها مػالي كاالبيتهػا معمكمػات
ايػػر مال ػػة .كمػػف الم حػػك أف هنػػاؾ تنػػامي فػػي اجهتمػػاـ بالمعمكمػػات ايػػر المال ػػة ،س ػكا عمػػع مسػػتكى
القػ ػكانيف كالتاػ ػريعات كمتطمب ػػات اإلدارج فػػػي البكرصػػػة ،أك عم ػػع مس ػػتكى اجهتم ػػاـ األكػػػاد مي .فعمػػػع

مس ػػتكى التاػ ػريعات ،ت ػػـ إص ػػدار ق ػػانكف البي ػػة رق ػػـ  4لس ػػنة  ،1994كال ػػذ أل ػػزـ الا ػػركات بع ػػدـ كن ػػكد
انبعاثػػات أك ممكثػػات لمه ػكا تنػػاكز الحػػدكد القصػػكى المسػػمكح بهػػا ،كعػػدـ تص ػريف أ م ػكاد ممكثػػة فػػي
الم ػػا  .كمػػا ألػػزـ إدارة الاػػركة باجحتلػػاظ بسػػنل يكيػػا تػػأثير ناػػاط الاػػركة عمػػع البي ػػة (سػػنل بي ػػع).
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باإليػػافة إلػػع قػػانكف حما ػػة المسػػتهمؾ رقػػـ  14لسػػنة  ،2115كالػػذ يػػنص عمػػع يػػركرة ق ػػاـ الاػػركات
بتػ ػػكفير كافػ ػػة المعمكمػ ػػات اليػ ػػركرية حػ ػػكؿ المنػ ػػت لمعم ػ ػ

كالتػ ػػي تتيػ ػػمف مككن ػ ػات المنػ ػػت كطريقػ ػػة

اسػػتخدامي ،مػػدة الص ػ ح ة ،المخػػاطر الناتنػػة عػػف اسػػتخداـ المنػػت  ،كالصػػدؽ فػػي الحم ػ ت اإلع ن ػػة.

كمف ثـ فهك حث الاركات عمع اإلفصاح عف المعمكمػات ايػر المال ػة المتعمقػة بػالمنت  .كعمػع مسػتكى

متطمب ػػات اإلدراج بالبكرص ػػة ،ع ػػدلت الهي ػػة العام ػػة لمرقاب ػػة المال ػػة قكاع ػػد قي ػػد كا ػػطب األكراؽ المال ػػة
بالبكرصة المصرية في يكنيػك  .2118كقػد تيػمنت بعػض القكاعػد النديػدة التػي تحلػز الاػركات المقيػدة
بالبكرصػػة عم ػػع اإلفصػػاح ع ػػف المعمكمػػات اي ػػر المال ػػة ،م ػػف خ ػ ؿ إلػ ػزاـ الا ػػركات المقي ػػدة بالبكرص ػػة

بإخط ػػار الهي ػػة كالبكرص ػػة دكريػ ػال بتقري ػػر يكي ػػا ه ك ػػل المس ػػاهميف ،كع ػػددهـ ،كه ك ػػل منم ػػس اإلدارة،

كمحاير انتماعات النمع ة العامة المصدؽ عميها مف قبل ر س منمس اإلدارة فكر انتها ها ،كتاكيل

لنػػاف لممرانعػػة .كفػػي نلػػس الس ػ اؽ قامػػت البكرصػػة المص ػرية بالتعػػاكف مػػع كػػل مػػف مركػػز المػػديريف
المصػر ) Egyptian Institute of Directors (EIoDالتػابع لمهي ػة العامػة لمرقابػة المال ػة ،كالمركػز
المصػر لمسػ كل ة الاػركات ،بالتعػػاكف مػع موسسػة سػتاندر أنػػد بػكرز ،كموسسػة كريسػيل الهند ػػة Crisil

في عاـ  2111ببنا الموار المصر لمس كل ة الاركات  S&P/EGX ESGكالذ يتيمف الاركات
التػي تلػي بمتطمبػات الحككمػة كاألدا البي ػي كالمسػ كل ة اجنتماع ػة )Governance Index (ESG
 .Environment, Social andك عكػس المواػر المصػر لمسػ كل ة الاػركات ،حنػـ المعمكمػات التػي

تت حهػػا الاػػركات باػػكل اخت ػػار عػػف ممارسػػاتها ف مػػا يخػػص الحككمػػة ،كالبي ػػة ،كالعػػامميف ،كالمس ػ كل ة
اجنتماع ة .كيتـ ترتيب الاركات المقيدة كفقال لموار ) (EGX100باكل سنك عمع أسػاس مػا تلصػا
عني مف معمكمات جخت ار أفيل ث ثيف اركة مف بينهـ ،لتحظع بالترتيب الذ تستحقي في الموار.

مػف ناح ػػة أخػػر  ،قػاـ مركػػز المػػديريف المصػر بإصػػدار دليػػل حككمػة الاػػركات محػػدث فػػي 2116
تحػػت عنػكاف "الػػدليل المصػػر لحككمػػة الاػػركات" ،حيػػث قػػاـ بتطػػكير كتحػػديث اإلصػػدارات السػػابقة منػػي
(دلي ػػل حككم ػػة الا ػػركات  ،2115دلي ػػل حككم ػػة ا ػػركات قط ػػاع األعم ػػاؿ الع ػػاـ  ،2116دلي ػػل حككم ػػة

الاركات  )2111كدمنها نم عال في هذا الدليل .كمػف أهػـ مػا تػـ تحديثػي كتطػكير بهػذا اإلصػدار تػدع ـ

أهم ػػة اإلفصػػاح ايػػر المػػالي ،مػػف خ ػ ؿ أف تقػػكـ الاػػركات باإلفصػػاح بنانػػب معمكماتهػػا المال ػػة عػػف
معمكماتها اير المال ة التي تهـ المسػاهميف كالمسػتثمريف الحػالييف كالمػرتقبيف ،كمنهػا المعمكمػات الداخم ػة
التي تتيمف أهداؼ الاركة كرويتها كطب عة نااطها كخططها كاستراتينيتها المستقبم ة ،كتاػكيل منمػس

اإلدارة كلنان ػػي كالمعػ ػام ت م ػػع األطػ ػراؼ ذات الع ق ػػة .كاإلفص ػػاح ع ػػف أه ػػـ المخ ػػاطر الت ػػي ق ػػد تكان ػػي
الاركة كسبل مكانهتها .كما أصدرت الهي ة العامة لمرقابة المال ة في أكتكبر  2116الدليل اجسترااد

إلفصاح الاركات المقيدة بالبكرصة المصرية عف أدا اجستدامة ،بهدؼ تعزيػز الاػلاف ة فػي سػكؽ رأس
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المػاؿ المصػر  ،كالتأكػػد مػف أف الاػػركات المقيػدة بالبكرصػػة قػادرة عمػػع كيػع ملهػػكـ كايػا ل سػػتدامة،
حتع يتسنع لها اإلفصاح عف س استها ،أدا ها ،كأعمالهػا ذات الصػمة .كمػا سػهـ هػذا الػدليل فػي إراػاد
الاػ ػػركات المقيػ ػػدة فػ ػػي إعػ ػػداد تقػ ػػارير اسػ ػػتدامة دكريػ ػػة تلصػ ػػا فيهػ ػػا عػ ػػف أدا هػ ػػا اجقتصػ ػػاد  ،البي ػ ػػي،

كاجنتماعي .ك ساعد هذ الاركات عمع إعػداد تقػارير تتمااػع مػع معػايير كمتطمبػات التنم ػة المسػتدامة
العالم ة ،كفقال لمبادرة التقرير العالمي .GRI
كفػػي يػػك كافػػة ماسػػبم ،فإنػػي مػػف المتكقػػع أف يتنػػامع الطمػػب مػػف نانػػب أصػػحاب المصػػالا عمػػع
تقرير األعماؿ المتكامػل فػي بي ػة الممارسػة المهن ػة المصػرية ،األمػر الػذ يػنعكس عمػي يػركرة السػعي
إلي التككيد عميها إليلا مزيد مف الثقة كالمصداق ة عمي محتكاها.

 2-7ممارسات وآليات التوكيد عمي تقارير االعمال المتكاممة
حظػػي مكيػػكع التككيػػد المهنػػي عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة بإهتمػػاـ كبيػػر مػػف نانػػب العدي ػد مػػف
البػاحثيف (Richard and Odendaal, 2020; Maroun, 2018a; Reimsbach et al.,
2018; Briem and Wald, 2018; Ahmed Haji and Anifowose, 2016; Maroun,

) 2015فم ػػـ ع ػػد النم ػػكذج التقمي ػػد لمتككي ػػد المهن ػػي (مرانع ػػة القػ ػكا ـ المال ػػة الس ػػنك ة التاريخ ػػة) ال ػػذ

ستهدؼ تكفير تككيد إينابي باأف مدى صػدؽ المعمكمػات المال ػة الػكاردة فػي القػكا ـ المال ػة كا يػاحتها
المتممػػة م م ػال ككاف ػال ،فػػي ظػػل ت ازيػػد اتنػػا الاػػركات نحػػك اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات ايػػر المال ػػة مػػف
نهػػة ،كحانػػة أصػػحاب المصػػالا إلػػي التحقػػم مػػف مصػػداق ة كمكثكق ػػة هػػذ المعمكمػػات مػػف نهػػة أخػػرى.

كهػػذا م ػا لسػػر ظهػػكر مػػا عػػرؼ بخدمػػة التككيػػد المهنػػي ايػػر التقميػػد كهػػك أ تككيػػد بخ ػ ؼ مرانعػػة
القكا ـ المال ة كفحصها المحدكد كما هك الحاؿ باأف التقارير المنلصمة مثل تقرير المس كل ة اإلنتماع ة
كالحككمة كاإلستدامة ،ككذلؾ تقرير األعماؿ المتكامل.
كأاار الكثيركف ) (Akisik and Gal, 2019 Briem and Wald, 2018إلػي أف زيػادة الطمػب
عمي ممارسات التككيد المهني ايػر التقميػد بػدأت مػع مطالبػة مبػادرة التقريػر العػالمي  GRIبكنػكد نػكع

مف التككيد (مف خ ؿ طرؼ ثالث مستقل) عمي إفصػاحات المسػ كل ة اجنتماع ػة لماػركات ،سػكا كػاف
أمر يركرليا ألصحاب المصمحة لتلسير
مراقب الحسابات أك أخصا ي الصناعة أك اركة هندس ة ككني لا
محتكاهـ المعقد كالتقني .كهذا ما يبرر سعي العديد مف الاركات إلي محاكلة الحصكؿ عمي تككيد مهني
مستقل عمي تقاريرها المنلصمة ،فبالنسبة لتقارير المس كل ة اإلنتماع ة ( ، )CSRAأبرزت عدة د ارسػات

سػابقة ;(Clarkson et al.,2019; Liao, et al., 2018; Velte and Stawinoga, 2017

) Cho, et al., 2014أف الاركات األكثر حساس ة بي ال ،أك ذات اجلتػزاـ العػالي بمسػ كليتها اجنتماع ػة
هي أكثر رابػة فػي الحصػكؿ عمػي تككيػد عمػي تقػارير المسػ كل ة اجنتماع ػة لهػا مػف خػ ؿ أحػد BIG4
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بنطػاؽ تككيػد أعمػع .األمػر نلسػي ينطبػم عمػي تقريػر الحككمػة (Velte and Stawinoga, 2017a
) .Seguí-Mas et al., 2018أمػا بالنسػبة لتقػارير اإلسػتدامة ( ، )SRفمقػد خمصػت عػدة د ارسػات

سابقة ; (Hassan, et al., 2020; Channuntapipat et al., 2019; Boiral, et al., 2019
Jones et al., 2016 ;Kend, 2015 ;Branco,et al., 2014 ;Marx and van Dyk,

) 2011إل ػػي إنخلػػاض ممارسػػات التككيػػد المهنػػي عمػػي تق ػػارير اإلسػػتدامة نتينػػة ع ػػدـ كنػػكد متطمبػػات
قانكن ة أك تنظ م ة لمتككيد عمع التقرير عف اجستدامة ،كما ج يكند مع ار محدد لمتككيد مما يػود إلػي

اخػػت ؼ نطػػاؽ التككي ػد كبالتػػالي مسػػتكى التككيػػد بػػيف الاػػركات المختملػػة ،ككػػذلؾ عػػدـ إتبػػاع أ مػػنه

مقبػػكؿ باػػكل عػػاـ لتككيػػد معمكمػػات اجسػػتدامة  .فػػي حػػيف ركػػزت د ارسػػات أخػػر عمػػي منػػاجت أخػػر
لمتككيػد عمػي المعمكمػات ايػر المال ػة مثػل د ارسػة ) (Smith and Van Der Heijden, 2017كالتػي
أبرزت أهم ة التككيد عمي موارات األدا الر س ة .KPIs
كممػػا سػػبم عتقػػد الباحػػث أف هنػػاؾ اخػػت ؼ فػػي ممارسػػات كمسػػتك كالقػػا ـ بالتككيػػد عمػػي اجفصػػاح

عػػف المعمكمػػات ايػػر المال ػػة فػػي التقػػارير المنلصػػمة بػػيف الػػدكؿ المختملػػة ،كمػػا أنػػي جيكنػػد مع ػػار اػػامل
يكفر إراادات كاف ة لمق اـ بعمم ة التككيد .ع كة عمي أف قرار التككيد عمػي المعمكمػات ايػر المال ػة هػك
دالة في خصا ص الاركة ككذلؾ خصا ص الدكلة التي تعمل فيها .كلكف هناؾ ابي اتلاؽ بيف الباحثيف
عمػػي مػػردكد اإلينػػابي عمػػي تحسػػيف الثقػػة كالمصػػداق ة كامكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة،

كخمم ق مة لماركات ،كتحسيف بي ة إنتاج المعمكمات ،كزيادة ثقة أصحاب المصالا.

كعمي ارار التككيد عمي المعمكمات اير المال ة في التقػارير المنلصػمة ،سػعت العديػد مػف الد ارسػات
السػابقة (Richard and Odendaal, 2020; Goicoechea et al., 2019; Maroun,
) 2019a; Briem and Wald, 2018; Maroun, 2018bإلػي إستكاػاؼ ممارسػات التككيػد عمػي
تقريػر األعمػاؿ المتكامػل ،حيػث حاكلػت د ارسػة ( )Briem and Wald, 2018اختبػار أسػباب كدكافػع
الاػػركات لتككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ( )IRباجعتمػػاد عمػػي عػػدة نظريػػات كهػػي النظريػػة الموسسػ ة،

نظريػػة الككالػػة ،كنظريػػة ناػػر اجبتكػػارات ،كذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ إن ػ ار  25مقابمػػة متعمقػػة اػػبي منظمػػة فػػي
المان ا .كخمصت إلي أف الييكط الخارن ة عمي الاركات مف قبل أصحاب المصمحة تدفعهـ لمحصكؿ
عمػػع تككيػػد خػػارني لتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ككنػػي ل ػػة أساسػ ة ليػػماف المكثكق ػػة كتعزيػػز المصػػداق ة.

كفػي نلػس السػ اؽ ،سػعت د ارسػة ( (Maroun, 2018bإلػي اإلعتمػاد عمػي مػنه بحػث استكاػافي مػف
خ ػ ؿ إن ػ ار مقػػاب ت تلصػػيم ة مػػع  21مػػف خب ػ ار المرانعػػة ك  17مػػف دمعػػد لمتقػػارير المتكاممػػة فػػع
ننكب افريق ا إكتسػاب نظػرة ثاقبػة حػكؿ ممارسػات التككيػد الحال ػة .كخمصػت الد ارسػة إلػي أف هنػاؾ عػدة
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صػػعكبات عنػػد تككيػػد معمكمػػات تقريػر األعمػػاؿ المتكامػػل خاصػػة المعمكمػػات المسػػتقبم ة كالسػػرد ة ،لػػذلؾ
هناؾ حانة إلي مدخل نديد مبتكر لتككيد تقرير األعماؿ المتكامل.
فػػي حػػيف حاكلػػت د ارسػػة ( )Goicoechea et al., 2019إستكاػػاؼ تصػػكرات ك ػ مػػف مراقبػػي
الحسػػابات كمسػػتخدمي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل باػػأف تككيػػد التقػػارير المتكاممػػة فػػي أسػػبان ا ،كخمصػػت

الد ارسػػة إلػػي مراقبػػي الحسػػابات عتقػػدكف أنػػي ينػػب التككيػػد عمػػي المعمكمػػات ال ػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ
المتكامل بمستك تككيد معقكؿ ،كلكف قد يتـ تككيد بعض المعمكمات مثػل األدا المػالي كالحككمػة فقػ ،

حيػػث أف هنػػاؾ بعػػض المعمكمػػات التػػي صػػعب تككيػػدها كهػػي التنب ػوات المسػػتقبم ة كاألدا ايػػر المػػالي

كاإلسػػتراتين ة كتخصػ ص المػكارد  ،خاصػػة فػػي ظػػل عػػدـ كنػػكد معػػايير كايػػحة لمتككيػػد .كهػػذا يتلػػم مػػع
سعي دراسة ( )Maroun, 2019bإلػي معرفػة أسػباب ق ػاـ الاػركات بتككيػد بعػض المعمكمػات المكنػكدة
فػ ػػي تقاريرهػ ػػا المتكاممػ ػػة ،كالتييي ػ ػرات المحتممػ ػػة المطمكبػ ػػة لممارسػ ػػات التككيػ ػػد الحال ػ ػػة بإسػ ػػتخداـ نظريػ ػػة
 framing theoryالتي يتـ إستخدامها عمي نطػاؽ كاسػع فػي العمػكـ اجنتماع ػة .كلقػد اعتمػدت الد ارسػة

ػر فػي التككيػد (نمػ عهـ
عمي البحث اجستكاافي  /التلسير  ،مف خ ؿ المقاب ت الملصػمة مػع  13خبي لا
مػػف األربعػػة الكبػػار) ك  12دمعػػد لمتقػػارير المتكاممػػة (مػػف  9اػػركات) .كخمصػػت الد ارسػػة إلػػي هنػػاؾ 3
كنهات نظر باأف دكافع الاركة لتككيد تقارير اجعماؿ المتكاممة كهي ( )1منظكر إدارة التكقعػات An

 expectation management perspectiveكالذ يركز عمػع دكر التككيػد كػأداة إليػلا الاػرع ة
كج يتطمػب أ تيييػرات فػي معػايير التككيػد الحال ػة )2( ،منظػكر الق مػة الميػافة A value-adding

 perspectiveكالذ يركز عمػع دكر التككيػد فػي تحسػيف منلعػة المعمكمػات التػي يػتـ التقريػر عنهػا إلػع
أصػحاب المصػمحة )3( ،منظػػكر التيييػر المحتمػل A change-potential framingي كالػذ يركػػز
عمي استخداـ التككيد لتعزيز التييير التنظ مي اإلينابي ،كهك األمر الذ قد يتطمب كيع معػايير تػكفر
مبادئ كاراادات تكنيه ة نديدة لتككيد التقارير المتكاممة.
كبخ ؼ الدراسات السابقة حكؿ تككيد التقارير المتكاممػة كالتػي كانػت فػي اليالػب نكع ػة أك كصػل ة،
بنػا ل عمػع المقػاب ت ،سػعت د ارسػة ( )Kılıç, 2018إلػي تقػد ـ أدلػة تنريب ػة مػف خػ ؿ فحػص كاختبػار
مػػدى ق ػػاـ الاػػركات بتككيػػد تقاريرهػػا المتكاممػػة مػػف خػ ؿ تحميػػل المحتػػك لنم ػػع الاػػركات المسػػنمة فػػي
قاعدة ب انات األمثمة الخاصػة بػالمنمس الػدكلي لمتقػارير المتكاممػة ( )IIRCطػكاؿ اللتػرة مػف  2111إلػع

 . 2116تظهر النتا

أني عمع الراـ مف أف عدد التقارير المتكاممػة التػي تػـ تككيػدها قػد زاد عمػع مػدى

سػػت سػػنكات ( ، )2116- 2111ظمػػت نسػػبة التقػػارير التػػي تػػـ تككيػػدها إلػػع إنمػػالي التقػػارير كمػػا هػػي ،
كأف الاػػركات األكركب ػػة كننػػكب أفريق ػػا ته ػ مف عمػػع تككيػػد التقػػارير المتكاممػػة  .ع ػ كة عمػػع ذلػػؾ  ،فػػإف
طا فػػي ممارسػػات التككيػػد مػػف
الصػػناعات الممكثػػة (المػكاد األساسػ ة كالصػػناع ة كالػػنل كاليػػاز) أكثػػر ناػػا ل
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الصناعات اير الممكثة .كما أف تقارير التككيػد كانػت مكنهػة فػي اليالػب إلػع إدارة الاػركة  ،كتمػت كفلقػا

لممع ػػار الػػدكلي ( ، )ISAE3000مػػع مسػػتكى محػػدكد مػػف التككيػػد كنطػػاؽ يػػيم  ,كمػػا أف هنػػاؾ بعػػض
الاركات التي قامت بتككيد بعض األقساـ كالعناصر المحددة بدجل مف التقرير بأكممي  ,حيث جيتـ تككيد

المعمكمػات المسػتقبم ة .فػي حػػيف حاكلػت د ارسػة ( )Richard and Odendaal, 2020النمػع بػػيف

المنهنػػيف السػػابقييف ,بهػػدؼ تحديػػد ل ػػات تعزيػػز المصػػداق ة بخػ ؼ التككيػػد الخػػارني التػػي يػػتـ تطب قهػػا
عمػي التقػارير المتكاممػة .اعتمػدت هػذ الد ارسػة عمػع مػنه بحثػي استكاػافي نػكعي يتكػكف مػف مػػرحمتيف,

( )1المرحمػة األكلػػع تحميػػل محتػكى التقػػارير المتكاممػػة ألفيػل  41اػػركة مقيػػدة فػي بكرصػػة نكهانسػػبرج
 JSEكااركت في البرنام التنريبي لمننة  )2( ،IIRCالمرحمة الثان ة نمع الب انات مػف د ارسػتي حالػة
مػف خػ ؿ المقػػاب ت اػبي المنظمػػة كالم حظػػات الميدان ػة ككثػػا م الاػػركة الداخم ػة .كقػػدت النتػػا

دل ػ ل

تنريبلػػا عمػػع أف هنػػاؾ عػػدة ل ػػات لمتككيػػد بخػ ؼ التككيػػد الخػػارني لتعزيػػز مصػػداق ة التقريػػر المتكامػػل
مثل المرانع الداخمي ،كلننة المرانعة ،كه كل الرقابة الداخم ة.
ك عتقػػد الباحػػث أنػػي كفقػػا لمد ارسػػات السػػابقة تكنػػد زيػػادة فػػي ممارسػػات التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر
األعماؿ المتكامل خاصة في الدكؿ التػي كػاف لهػا المبػادرة أك السػبم باػأف تبنػي التقػارير المتكاممػة مثػل
ننكب أفريق ا كالدكؿ األكركب ة .كلكف هناؾ صعكبات عديػدة كتنلهػا هػذا التككيػد مثػل عػدـ اإلتسػاؽ فػي
المعمكم ػػات الػ ػكاردة ف ػػي التق ػػارير المتكامم ػػة ككنه ػػا ج تتب ػػع نمكذنػ ػال أك ا ػػك ل مح ػػددال ل فص ػػاح ،ص ػػعكبة
التككيػػد عمػػي المعمكمػػات السػػرد ة أك المسػػتقبم ة حيػػث ج مكػػف تق ػػد ـ تأكيػػد ح ػػكؿ األح ػػداث المسػػتقبم ة
كخطػ اإلدارة المسػتقبم ة ،ككػذلؾ هنػاؾ اإلفتقػار إلػي إلػػي المعػايير كاراػادات مكػف اإلسػتناد عميهػا عنػػد
أدا خدمة التككيد المهني عمي تقرير األعماؿ المتكامل.
عػ كة عمػي ماسػبم ،أاػار الكثيػركف (Richard and Odendaal, 2020; Goicoechea et
) al., 2019; Maroun, 2019aإلي أف هناؾ نكعاف مف التككيد عمي تقرير اجعماؿ المتكامل كهمػا
التككيػػد الػػداخمي كالتككيػػد الخػػارني ،حيػػث أف تعػػدد كتنػػكع المعمكمػػات الملصػػا عنهػػا فػػي تقريػػر األعمػػاؿ
المتكامػػل مػػع أن ػكاع مختملػػة مػػف المقػػاي س يتطمػػب أاػػكاؿ مبتك ػرة مػػف ل ػػات التككيػػد مكنهػػا أف تسػػتكعب
ال ػرب بػػيف المككنػػات المختملػػة لمتقػػارير المتكاممػػة .كيتلػػم الباحػػث مػػع كنهػػة نظػػر العديػػد مػػف الد ارسػػات
السػابقة ) (Goicoechea et al., 2019; Briem and Wald, 2018; Maroun, 2018bبػأف

نكع ػػا مػػف التككي ػػد الػػداخمي عم ػػع المعمكم ػػات ايػػر المال ػػة مكػػف أف ي ػػوثر عمػػع الن ػػكدة المدرك ػػة
كنػػكد ل
لممعمكمػػات ال ػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،كأنػػي تتمثػػل أهػػـ ل ػػات التككيػػد الػػداخمي عمػػي تقػػارير
األعمػػاؿ المتكاممػػة فػػي (أ) كنػػكد ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة ( )ICSقػػك داخػػل الاػػركة( ،ب) تلعيػػل ل ػػات
حككمة الاركات كخاصة كنكد لننة مرانعة قك ة ( ،ج) المرانع الداخمي ،بما لد ػي مػف مهػارات كد ار ػة
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بمصادر المعمكمات كالنظـ المستخدمة إلنتاج المعمكمات ،باإليافة إلع فهـ مخاطر الاػركة كأناػطتها،
كك ل ػ ػػة إدارة الاػ ػػركة لػ ػػركوس أم ػ ػكالهـ لخمػ ػػم الق مػ ػػة .كيكنػ ػػد اػ ػػبي إتلػ ػػاؽ بػ ػػيف تمػ ػػؾ الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة

;(Richard and Odendaal, 2020 ;Maroun, 2019a; Briem and Wald, 2018

) Ahmed Haji and Anifowose, 2016أنػػي عمػي الػراـ مػف أف ل ػػات التككيػد الػداخمي مكػػف
إنراوها باكل متكرر كعمع أسػاس مسػتمر كهػي أقػل تكملػة كأكثػر فعال ػة  ،كلكػف ظػل التككيػد الخػارني
بكاسطة مراقب الحسابات هك اال ة الر س ة لتعزيز المصداق ة كالمكثكق ػة فػي تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة
بما يتكافر لد ي الخبرات كالمهارات ،في عف أني لد ي معرفة كد ار ة كاف ة بعمم ة التقرير في الاػركات،
ككذلؾ لديهـ خبرة به كل الرقابة الداخم ة ،كفي تنليذ ارتباطات كتكم لات التككيد.

ع كة عمي ماسبم  ،أاارت العديد مف الدراسات السػابقة ;(Richard and Odendaal, 2020
Goicoechea et al., 2019; Maroun, 2019b; Briem and Wald, 2018; Maroun,
) 2018aإل ػػي أف تط ػػكير دكر م ارق ػػب الحس ػػابات ف ػػي التككي ػػد عم ػػي تق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة يتطم ػػب
يػػركرة تطػػكير معػػايير التأكيػػد المهن ػػة القا مػػة ،ككػػذلؾ تطػػكير نمػػاذج التأكيػػد المحتممػػة لتككيػػد التقػػارير

المتكاممػػة كالتػػي تػػـ تقسػ مها إلػػي عػػدة أنػكاع كهػػي ( ،أ) التككيػػد المقيػػد  Resricted Assuranceكفقػال
لهذا النػكع مػف التككيػد ،قػكـ م ارقػب الحسػابات بمرانعػة القػكا ـ المال ػة فقػ  ،ك سػتند إلػع المع ػار الػدكلي

( )ISA No.720لمتحقػػم مػػف اتسػػاؽ المعمكمػػات األخػػرى الػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل بخػ ؼ القػكا ـ
المال ػػة ،م ػػع المعمكم ػػات المال ػػة .فقػ ػ عم ػػع مرانع ػػة القػ ػكا ـ المال ػػة كالتقري ػػر ع ػػف أكن ػػي ع ػػدـ اجتس ػػاؽ

 inconsistenciesبػػيف الق ػكا ـ المال ػػة كايرهػػا مػػف المعمكمػػات ال ػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل لممكملػػيف
بالحككمة بالاركة( .ب) التككيد المتكامػل  Integrated Assuranceكفقػال لهػذا النػكع مػف التككيػد ،يػتـ

التككيػػد عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل مػػف قبػػل المعنيػػيف بالحككمػػة فػػي الاػػركة (لننػػة المرانعػػة ،كلننػػة

إدارة المخاطر)  ،ك عتبر استنتاج مراقب الحسابات باأف القكا ـ المال ػة نػز مػف التككيػد المتكامػل الػذ

قػػكـ بػػي المعنيػػكف بحككمػػة الاػػركات ،كمػػف ثػػـ ج سػػتهدؼ هػػذا النػػكع مػػف التككيػػد تػػكفير اسػػتنتاج باػػأف

تقرير األعماؿ المتكامل ،كلكف ستهدؼ تكفير مايوكػد صػدؽ كامكان ػة اجعتمػاد عمػع المعمكمػات الػكاردة
في التقرير المتكامل.
كما ايػافت د ارسػتي ) )Maroun, 2019b; Maroun, 2018aنػكعيف أخػريف كهمػا (ج) التككيػد

الماترؾ  combined assuranceكفقا لهذا النكع مف التككيد  ,يتـ التككيد عمي التقرير المتكامػل مػف
خػ ؿ التعػػاكف بػػيف م ارقػػب الحسػػابات كالم ارنػػع الػػداخمي كالمسػ كليف عػػف الحككمػػة بالاػػركة ك اػػتمل هػػذا
المدخل عمع أربعة عناصر أساس ة كهيي ( )1اختبار النظـ كالعمم ات كالرقابات المطبقة بالاركة)2( ،
تلسير المعمكمات مف خ ؿ التحقم مف المعمكمات المال ة كاير المال ة الػكاردة فػي التقريػر )3( ،فحػص
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تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل بكاس ػػطة المسػ ػ كليف ع ػػف الحككم ػػة ( )4إص ػػدار تقري ػػر ما ػػترؾ با ػػأف تقري ػػر
األعمػاؿ المتكامػػل( .د) التككيػد كفقػال لنمػػكذج دللػي  Delphi-Inspired Assuranceكفقػال لهػػذا النػػكع

مف التككيد ،يتـ التككيد عمع تقرير األعماؿ المتكامػل مػف قبػل طػرؼ خػارني مسػتقل عػف الاػركة ،كهػك

مراقب الحسابات ،كر س للريم التككيػد ،الػذ يتكػكف مػف منمكعػة مػف الخبػ ار المسػتقميف عػف الاػركة،

باإليػػافة إلػػع المس ػ كليف ع ػف الحككمػػة بالاػػركة .ك سػػتهدؼ هػػذا النػػكع مػػف التككيػػد إلػػع إبػػدا اسػػتنتاج
باأف منهن ػة اإلدارة فػي إعػداد التقريػر المتكامػل .كبالتػالي ج قتصػر هػدؼ التككيػد عمػع إبػدا اسػتنتاج
باػػأف مػػدى تماػػي التقريػػر المتكامػػل مػػع معػػايير الق ػػاس المحػػددة ،كلكػػف اختبػػار كتقػػد ـ اسػػتنتاج باػػأف

الطريقة المتبعة في إعداد التقرير المتكامل.

كم ػػوخ الر اقت ػػرح ( )Maroun,2018bم ػػدخ ل ندي ػػدال لمتككي ػػد عم ػػع التقري ػػر المتكام ػػل ،كأطم ػػم عم ػػي

نمػكذج التككيػد التلسػير  ،Interpretive Assurance Modelحيػث أف نمػاذج التككيػد التقميد ػة هػي
نماذج قا مة عمع المخاطر risk-basedلمتأكد مف صحة الب انػات المناػكرة كلػ س عمػع دقػة تلسػير أك
تمامػا لمتعبيػر عػف أر باػأف المعمكمػات
تحميل المعمكمات المقدمة لممستخدميف ،لذا فهي ل سػت مناسػبة ل
النكع ة أك الحكم ة أك المستقبم ة في التقارير المتكاممة .كيركػز ذلػؾ النمػكذج عمػي صػحة كدقػة كاكتمػاؿ

ث ث ػػة أبع ػػادي ( )1المعمكم ػػات المال ػػة النكهري ػػة ( )2المعمكم ػػات اي ػػر المال ػػة النكهري ػػة ك( )3تلس ػػير
الموا ػرات المال ػػة كايػػر المال ػػة .ك سػػتهدؼ هػػذا النمػػكذج التحقػػم مػػف مػػدى اكتمػػاؿ اػػرح عمم ػػة تكػػكيف

الق مػػة ف ػػي تقري ػػر األعمػػاؿ المتكام ػػل ،كاألس ػػاليب المس ػػتخدمة ل ػػدعـ مناقا ػػة اإلدارة كتحميمه ػػا ،كمعقكل ػػة
عمم ة المرانعة المستخدمة ليماف مكثكق ة المعمكمات الكصل ة أك المستقبم ة في التقرير المتكامل.

 3-7خدميية التوكيييد المينييي لمراقييب الحسييابات عمييم تقييارير األعمييال المتكامميية ميين
منظور ميني

سعت العديد مف الدراسات السػابقة ;(Akisik and Gal, 2019;Goicoechea et al., 2019
) Liao, etal., 2018; Velte and Stawinoga, 2017bإلػي محاكلػة كيػع تكصػيف مهنػي
لخدمة التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل كما يمعي

 1-3-7مفيوم وأىمية التوكيد الميني عمي تقارير األعمال المتكاممة

تعرؼ خدمات التككيد المهنػي بأنهػا خػدمات مهن ػة مسػتقمة لتحسػيف نػكدة كسػ اؽ المعمكمػات لخدمػة

أا ػراض متخػػذ الق ػ اررات ،ك عػػد ذلػػؾ الملهػػكـ اػػام ل حيػػث أف تمػػؾ المعمكمػػات قػػد تكػػكف مال ػػة أك ايػػر

مال ػػة ،تاريخ ػػة أك مسػػتقبم ة ،مباا ػرة أك ايػػر مباا ػرة ،داخم ػػة أك خارن ػػة .كلقػػد حػػدد ( )IFACخػػدمات
التككيػػد المهنػػي خػػارج إطػػار مرانعػػة الق ػكا ـ المال ػػة فػػي ث ثػػة منػػاجتي (أ) المعمكمػػات كالب انػػات عمػػع
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سػػبيل المثػػاؿ ،التنبػوات المسػػتقبم ة كالمعمكمػػات ايػػر المال ػػة (ب) األنظمػػة كأدا العمم ػػات ،عمػػع سػػبيل
المثػػاؿ إدارة المخػػاطر كاػػهادة اإليػػزك (ن ػػ) اإللت ػزاـ بالقكاعػػد كالق ػكانيف كالحككمػػة(Boiral, et al., .

) 2019; Velte and Stawinoga, 2017a; Cho,et al., 2014كلقػد اػهدت خػدمات التككيػد
المهني تطك الر كبي الر في األكنة األخيرة فمـ تعد تتـ بصكرة سنك ة ،أك تركز عمع إبدا أر في المعمكمات
المال ة ,كلكنها أصبحت تـ بصكرة مستمرة بهدؼ إعطا تككيد عمع أ نكع مػف المعمكمػات ،كلػ س فقػ

المال ػػة( .مكسػػي )2118 ,كقامػػت المنظمػػات المهن ػػة باجسػػتنابة لزي ػػادة الطمػػب عمػػع خ ػػدمات التككيػػد
المهني عمع المعمكمات ايػر المال ػة عامػ لة  ،مػف خػ ؿ إصػدار بعػض المعػايير لتػكفير إراػادات لم ارقػب
الحسػػابات باػػأف تكم لػػات التككيػػد المهنػػي  ،بخػ ؼ مرانعػػة كفحػػص القػكا ـ المال ػػة التاريخ ػػة كالتػػي مػػف
أبرزها مع ار تكم لات التككيد الدكلي رقـ  ،)9((ISAE No.3000( 3111كنظ ار ػي فػي الػدكؿ المختملػة،
كمع ػػار التككيػػد الػػدكلع (اللنػػي) رقػػـ  AA1000ASالصػػادر عػػف منظمػػة المسػػا مة .AccountAbility
))Goicoechea et al., 2019
كلقػػد عػػرؼ المع ػػار الػػدكلي  ISAE 3000خػػدمات التككيػػد المهنػػي بأنهػػا خدمػػة مهن ػػة قػػكـ فيهػػا
مرقػػب الحسػػابات بنمػػع األدلػػة الكاف ػػة كالم مػػة لتقي ػ ـ كق ػػاس منػػاؿ التكميػػف ، Subject Matter
ا
بيػػرض الكصػػكؿ جسػػتنتاج  Conclusionعػػف منػػاؿ التكميػػف ،كمحصػػمة لق ػػاس كتقيػ ـ منػػاؿ التكميػػف
كفقػال لمعػػايير ق ػػاس م مػػة ،بيػػرض دعػػـ ثقػػة المسػػتخدميف المسػػتهدفيف ،بخػ ؼ الطػػرؼ المسػ كؿ ،عػػف
محتكى مناؿ التكميف .كهػك نلػس التعريػف الػذ اتلقػت عم ػي معػايير التككيػد فػي العديػد مػف الػدكؿ مثػل
نظير اجسترالي ( ، )ASAE No.3000كنظير الكنػد ( ، )CSAE No.3000كنظيػر النيكزي نػد
( .)ISAE (NE) No.3000في حيف أف المعايير األمريك ػة الخاصػة بخػدمات التصػديم  SSAEsلػـ
تختمف كثي الر عف التعريف السابم  ,حيث عرفت خدمة التصديم المهني بأني ذلؾ التكميػف الػذ يتطمػب

مف م ارقػب الحسػابات إبػدا اسػتنتاج باػأف إمكان ػة اجعتمػاد عمػع تأكيػدات (إفصػاحات) اإلدارة الخاصػة

بمناؿ التكميف ،كذلؾ طبقال لمعايير الق ػاس المناسػبة ،كأف كػكف هػذا اجسػتنتاج فػي اػكل تقريػر مكتػكب
يكنػي إلػع المسػتخدميف المسػتهدفيف (Channuntapipat etal., 2019; Boiral, etal., 2019
);Velte and Stawinoga2017a ;Cho,etal., 2014

( )9أص ػػدر منم ػػس مع ػػايير المرانع ػػة كالتككي ػػد ال ػػدكلي ) (IAASBالت ػػابع ل تح ػػاد ال ػػدكلي لممحاس ػػبيف ) (IFACف ػػي د س ػػمبر
 ،2113كتػػـ إدخػػاؿ بعػػض التعػػد ت عم ػػي ،عمػػع أف كػػكف المع ػػار سػػاريال الملعػػكؿ ألا ػراض تكم لػػات التككيػػد ،بخ ػ ؼ

المرانعة كفحص المعمكمات المال ة التاريخ ة األخرى ،اعتبا الر مف 2115 /12/15اإلطار الدكلي لخػدمات التككيػد المهنػي،
ثـ تـ تعديمي في  ،2113ك طبم هذا اإلطػار عمػع كػل خػدمات التككيػد المهنػي بمػا فيهػا خػدمات المرانعػة كخػدمات فحػص
المعمكمػػات المال ػػة التاريخ ػػة .كقػػد تنػػاكؿ هػػذا اإلطػػار تعريػػف كأهػػداؼ كعناصػػر خػػدمات التككيػػد المهنػػي بصػػلة عامػػة ،فهػػك
ج يع معايير ،كج قدـ متطمبات إن ار ة ألدا خدمات التككيد محددة.
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كاتلقػػت هػػذ اإلصػػدارات المتعػػددة عمػػي أف الهػػدؼ مػػف خػػدمات التككيػػد المهنػػي هػػك الحصػػكؿ عمػػع
تككيػػد معقػػكؿ Reasonable Assuranceحػػكؿ مػػا إذا كانػػت المعمكمػػات ،الخاصػػة بمنػػاؿ التكميػػف
 Subject Matterخال ة مػف التحريلػات النكهريػة  ،Material Misstatementكابػدا اسػتنتاج باػأف
ق ػػاس كتقي ػ ـ منػػاؿ التكميػػف ،الػػذ

نتػػا

عتبػػر مس ػ كل ة طػػرؼ خػػر ،مػػف خ ػ ؿ تقريػػر مكتػػكب ،كفق ػال

لمعايير ق اس م مة كمحددة  ،حيث يتـ تكصػيل اجسػتنتاج إلػع المسػتخدـ المسػتهدؼ ،بيػرض تحسػيف
نػػكدة المعمكمػػات كسػ اؽ إعػػدادها .كلقػػد أاػػار المع ػػار الػػدكلي رقػػـ  )ISAE 3000( 3111إلػػع كنػػكد
نػكعيف مػف التككيػػد كهمػا ( )1التككيػد المعقػػكؿ  Reasonable Assuranceحيػث ينػػب عمػع م ارقػػب
الحس ػػابات خل ػػض المخ ػػاطر المرتبط ػػة بالتككي ػػد إل ػػع أدن ػػع مس ػػتكى مقب ػػكؿ كأس ػػاس لمنم ػػكذج اإلين ػػابي

 )2( ، Positive Assuranceالتككيػػد المحػػدكد  Limited Assuranceحيػػث ينػػب عمػػع م ارقػػب
الحس ػػابات خل ػػض درن ػػة المخ ػػاطر المرتبط ػػة بالتككي ػػد إل ػػع مس ػػتكى مناس ػػب كأس ػػاس لمنم ػػكذج الس ػػمبي

 .Negative Assuranceكيرنع اجخت ؼ ف ما بينهما إلع طب عة كتكقيػت نمػع األدلػة بػيف النػكعيف،
كهنػ ػػاؾ منمكعػ ػػي مػ ػػف العناصػ ػػر التػ ػػي تػ ػػوثر عمػ ػػع مسػ ػػتكى التككيػ ػػد كهػ ػػي منػ ػػاؿ التكميػ ػػف ،المقػ ػػاي س
المستخدمة ،اإلن ار ات  ، Proceduresككم ة كنكع ة األدلة التي يتـ تنم عها (Akisik Evidence
).and Gal, 2019; Velte and Stawinoga 2017
ككفقا لممع ار الدكلي ( )ISAE 3000فإف خدمػة التككيػد المهنػي ايػر التقميػد هػي خدمػة تصػد ق ة

تككيد ػػة ث ث ػػة األط ػراؼ( ،)11حيػػث يت ػكافر بهػػا الاػػركط الثال ػػة جعتبارهػػا كػػذلؾ كالتػػي تتمثػػل فػػي كنػػكد
ع ق ػػة ث ث ػػة ب ػػيف مم ػػارس التككي ػػد ،كالمسػ ػ كؿ ع ػػف إع ػػداد المعمكم ػػات مح ػػل التكمي ػػف ،كالمس ػػتخدميف
المسػػتهدفيف ،ككنػػكد مكيػػكع تكميػػف م ػػـ ،ككنػػكد معػػايير ق ػػاس مناسػػبة ،ككنػػكد أدلػػة كاف ػػة كم مػػة،
كأخيػ ػ الر ت ػػكفير تقري ػػر تككي ػػد مكت ػػكب .كين ػػب عم ػػي م ارق ػػب الحس ػػابات أف ح ػػافك عم ػػع بع ػػض المب ػػادئ
األساس ػ ػ ػ ة التال ػ ػ ػػة الن ازهػ ػ ػػة  ،Integrityالمكيػ ػ ػػكع ة  ، Objectivityالكلػ ػ ػػا ة كبػ ػ ػػذؿ العنا ػ ػ ػػة المهن ػ ػ ػػة

 ، Professional Competence and Due Careالسػرية  ، Confidentialityالسػمكؾ المهنػػي
 ، Professional Behaviorتطبيػم المعػايير اللن ػة .Application of Technical Standards

()11

تتمث ػػل اجطػ ػراؼ الث ث ػػة ف ػػي ( )1الط ػػرؼ المسػ ػ كؿي ه ػػك الط ػػرؼ ال ػػذ يتحم ػػل المسػ ػ كل ة ع ػػف من ػػاؿ التكمي ػػف (مق ػػدـ

التأكيػػدات) ،

( )2م ارقػػب الحسػػابات كهػػك الاػػخص الػػذ

قبػػل تنليػػذ التكميػػف عمػػي أف كػػكف موهػػل عمم ػػا كعمم ػػا تبعػػا

لمعايير كقكاعد محددة )3( ،المستخدـ المستهدؼ ،تسػتهدؼ خػدمات التككيػد عمػع مختمػف أنػكاع المعمكمػات ،تػكفير تككيػد

مكتػػكب مػػف قبػػل الم ارنػػع الخػػارني (الطػػرؼ الثػػاني) ،

عػػف مػػدى إمكان ػػة اعتمػػاد المسػػتخدـ المسػػتهدؼ (الطػػرؼ الثالػػث)،

عمع تأكيدات مكتكبة تٌعد مس كل ة طرؼ خر (الطرؼ األكؿ).
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ك سػػتند م ارقػػب الحسػػابات فػػي أدا خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي  13مع ػػار ال ػكاردة فػػي المع ػػار الػػدكلي
()ISAE 3000

()11

(Clarkson et al., 2019 ; Liao, et al., 2018).

كتػػدخل خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة يػػمف الخػػدمات التككيد ػػة التصػػد ق ة
التي تنت تككيدا إيناب ال معقكجل  .كجيكند اتلاؽ بػيف الد ارسػات السػابقة عمػي تعريػف محػدد لملهػكـ خدمػة

التككيد المهني عمع تقارير األعماؿ المتكاممػة ،كلكػف أاػارت الد ارسػات السػابقة أنػي مكػف اإلسػتناد عمػي

التعاريف الكاردة في اإلطار الدكلي لخدمات التككيد ( ،)IFASكالمع ار الػدكلي لخػدمات التككيػد المهنػي
( ، )ISAE No. 3000كاإلص ػػدارات المهن ػػة لتعري ػػف خدم ػػة التككي ػػد المهن ػػي عم ػػي تق ػػارير األعم ػػاؿ
المتكاممػػة  ،كذلػػؾ عمػػي ا ػرار ماقامػػت بػػي العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي تعريػػف خػػدمات تككيػػد مهنػػي

عمي المعمكمات اير المال ة في التقارير المنلصمة مثل دراستي (Fazzini and Dal Maso, 2016
) ;Branco,et al., 2014التي عرفت خدمة التككيد المهني عمع إفصاح الاركات عف أدا هػا البي ػي،
كد ارسػتي ( (Seguí-Mas et al., 2018; Velte and Stawinoga, 2017التػي عرفتهػا عمػع
إفصاح الاركات عػف أدا هػا الحػككمي ،كد ارسػة (اػحاتيWong and Millington, 2014 ;2114 ،

; (Velte and Stawinoga2017bالتي عرفتهػا عمػع إفصػاح الاػركات عػف المسػ كل ة اجنتماع ػة,
كد ارسػة )(Hassan, et al., 2020 Channuntapipat et al., 2019; Boiral, et al., 2019
التي عرفتها عمع اجفصاح عف اجستدامة .
فلػػي نلػػس هػػذا السػ اؽ ،مكػػف تعريػػف خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع التقريػػر المتكامػػل بأنهػػا تسػػتهدؼ
إلػػع إبػػدا اسػػتنتاج فنػػي محايػػد باػػأف تأكيػػدات اإلدارة المكتكبػػة حػػكؿ نتػػا

األناػػطة اجقتصػػاد ة كالبي ػػة

كاجنتماع ػػة كالحككم ػػة ،إسػػتنادال إلػػع معػػايير الق ػػاس المعمػػكؿ بهػػا ،كتكصػػيل تككيػػد اإلينػػابي المكتػػكب
سنك ال إلع أصحاب المصمحة فػي الاػركة ،بمػا فػيهـ اإلدارة .كفػي يػك التعريػف السػابم ،يتمثػل الهػدؼ

()11

تتحػ ػػدد معػ ػػايبر ادا خدمػ ػػة التككيػ ػػد فػ ػػي  13معػ ػػايير كفقػ ػػا لممع ػ ػػار الػ ػػدكلي رقػ ػػـ  )ISAE 3000( 3111كهػ ػػي ي ()1

المتطمبػ ػػات األخ ق ػ ػػة  )2( ، Ethical Requirementsالرقابػ ػػة عمػ ػػي الن ػ ػػكدة  )3( ، Quality Controlقبػ ػػكؿ كاس ػ ػػتمرار
التكميف  )4( , Engagement Acceptance and Continuance :المكافقة عمع اركط التكميف Agreeing on the
< )5( ،terms of the Engagementتخط

،
م

( )6تقيػ ـ م

كتنليػذ التكميػف Planning and Performing the Engagement

مػة منػاؿ التكميػف  )7( ، Assessing the Appropriateness of the Subject Matterتقيػ ـ

مػة معػايير الق ػاس )8( ,األهم ػة النسػب ة كمخػاطر التككيػد المهنػي Materiality and Assurance Engagement

 )9( ،Riskاسػتخداـ عمػل الخبػ ار

 )11( ، Using the Work of the Expertsالحصػكؿ عمػع األدلػة Obtaining

 )11( ، Evidenceاألحػداث ال حقػة  )12( ، Subsequent Eventsالتكثيػم )13( ، Documentationإعػداد تقريػر
التككيد المهني Preparing the Assurance Report
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الر سع مف مهمة التككيد المهنع عمع التقرير المتكامل فع تكفير تككيػد معقػكؿ أك محػدكد ،باػأف مػدى
س مة اعداد التقرير المتكامل كفقػال لمعػايير الق ػاس المسػتخدمة ،كابػدا اسػتنتاج باػأف مػدى خمػك التقريػر
مف التحريلات النكهرية لمكصكؿ إلع استنتاج دمعمف حكؿ مدى مصداق ة المعمكمات الكاردة في التقرير.
)(Briem and Wald, 2018; Miller, etal., 2017; Maroun, 2018

عػ كة عمػي ماسػبم  ،اختملػت الد ارسػات السػابقة (Briem and Wald, 2018 ; Maroun,
) 2018; Maroun, 2017ف مػا بينهػا حػكؿ مقػدـ خدمػة التككيػد ،Assurance providerحيػث أنػي
فع معظـ الحاجت تقكـ اإلدارة بتعييف القا ـ بػأدا الخدمػة ك قػدـ لهػا تقريػر  ،األمػر الػذى قػد يػوثر عمػع

استق ؿ القا ـ بالتككيػد كعمػع نػكدة تقػارير التككيػد المهنػع .حيػث أف اإلدارة تحػدد منػاؿ التككيػد كدرنػة
الكصػػكؿ إلػػع المعمكمػػات الداخم ػػة المقدمػػة لمقػػا ـ بػػأدا خدمػػة التككيػػد ممػػا قػػد يػػودى إلػػع تيػػييم هػػذا

المناؿ كمف ثـ التأثير عمع مستكى التككيد الذى قدمي القا ـ بأدا الخدمة .لذلؾ يكند إخت فال كبي الر فع

كنهػات النظػػر ف مػػا يخػػص اخت ػػار النهػػة المقدمػػة لخدمػػة التككيػػد المهنػػع عمػػع التقريػػر المتكامػػل فخ فػال
لسػػكؽ المرانعػػة المال ػػة التقميد ػػة التػػع تسػ طر عم ػػي مكاتػػب المحاسػػبة  ،تكنػػد هنػػا ثػ ث نهػػات مختملػػة
مكنهػػا تقػػد ـ خدمػػة التككيػػد المهنػػع عمػػع التقريػػر المتكامػػل كهػػع مناػػأت المحاسػػبة كالمرانعػػة أك بعػػض
النهػ ػ ػ ػػات اجستاػ ػ ػ ػػارت المتخصصػ ػ ػ ػػة  Specialist Consultanciesأك بعػ ػ ػ ػػض النهػ ػ ػ ػػات المعتمػ ػ ػ ػػدة

 .Certification Bodiesأاػار الكثيػركف (Miller, et al., 2017; Channuntapipat et al.,

) 2019إل ػػي أف مراقب ػػي الحس ػػابات ق ػػد يكانه ػػكف تح ػػد ات با ػػأف تككي ػػد التق ػػارير المتكامم ػػة يتمث ػػل ف ػػي
المنافسة التي تكانههـ مف بعض أصحاب المهف األخرى مثل اجستاارييف في مناؿ الخػدمات اإلداريػة

كالبي ػػة كالنتماع ػػة كالقانكن ػػة كتكنكلكن ػػا المعمكم ػػات ،عم ػػي ال ػػراـ م ػػف ذل ػػؾ تظ ػػل مكات ػػب المحاسػ ػبة
كالمرانعة تمثل أعمع نسبة بيف مقدمع خدمػة التككيػد المهنػع عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة كذلػؾ لثقػة
أصػػحاب المصػػالا فػػع اسػػتق ل ة كقػػدرة كمهػػارة كامكان ػػات كن ازهػػة ككلػػا ة كخب ػرة كمكيػػكع ة كمػػوه ت
مراقبع الحسابات كالتع تمكنهـ مف الق اـ بأدا تمؾ الخدمة بكلا ة عال ة.

فع نلس الس اؽ  ,يتلم الباحث مع الكثيػريف (Briem and Wald, 2018 ; Erguden et al.,

) 2017; Maroun, 2018aأف فريػػم مهمػػة التككيػػد المهنػػع لمتقريػػر المتكامػػل ينػػب أف كػػكف فريػػم
متعػػدد التخصصػػات ،كذلػػؾ ألنػػي نظ ػ الر لطب عػػة المعمكمػػات التػػع حتكيهػػا التقريػػر المتكامػػل أصػػبا منػػاؿ
التكميف أكثر تعقيدال  ،كمف ثـ حتاج إلع مهارات كخبرات في مناجت متعددة ،حيث أننا لف نحتػاج فقػ

إلع المعرفة المحاسب ة كالمهن ة بل إننا فع أمس الحانػة إلػع المعرفػة الثقاف ػة كالتقن ػة كالهندسػ ة كالبي ػة

كالص ػػناع ة كالقانكن ػػة .كبطب ع ػػة الح ػػاؿ ل ػػف س ػػتط ع م ارق ػػب الحس ػػابات أف متمػ ػػؾ ك ػػل ه ػػذ المعػػػارؼ
كالخبػ ػرات فيػ ػ ع ػػف أن ػػي مك ػػف اإلس ػػتلادة م ػػف الم از ػػا الت ػػع مك ػػف تحق قه ػػا نػ ػ ار اجس ػػتعانة ب ػػبعض
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المتخصصيف مف هذ النهات .كما يويد كنهة نظر الباحث هك نتا

الدراسات السابقة فع هذا المناؿ

التػػي أكػػدت عمػػي أف أهػػـ مػػا ميػػز التقػػارير الصػػادرة عػػف النهػػات اجستاػػارت المتخصصػػة هػػك إحتكا هػػا

عمػػع بعػػض التعم قػػات اإليػػاف ة كص ػ ااة منمكعػػة مػػف التكص ػ ات كمحاكلػػة تػػكفير تككيػػد إينػػابع  ,فػػع
حػػيف أف التقػػارير الصػػادرة عػػف مناػػأت المحاسػػبة تتميػػز بارتلػػاع نكدتهػػا فػػع بعػػض النكانػػب المتعمقػػة

باػكل التقريػر كاإلنػ ار ات المتبعػة أثنػا عمم ػة التككيػد .كلكنهػا ج تحتػكى عمػع أ ػة تكصػ ات بخصػػكص
أنظمػػة كعمم ػػات المناػػأة ،كمػػا أنهػػا تتبنػػع منهن ػال حػػذ الر عنػػد أدا تمػػؾ الخػػدمات األمػػر الػػذى ج ينعمهػػا
تصدر تقرير تككيد إينابع فع كل الحاجت.

كأاػارت العديػد مػف الد ارسػات ; (Goicoechea et al., 2019 ; Briem and Wald, 2018
) Maroun, 2018a; Velte and Stawinoga, 2017bإلػي أف هنػاؾ منمكعػة مػف المتطمبػات
التي ينب تكافرها حتي ستط ع مراقب الحسابات أدا دكر التككيدى تنا تقرير األعماؿ المتكامل كهي
( ) 1تكافر إطار مف المعػايير المهن ػة الم مػة ألدا مهمػة التككيػد كالػذ

عػد أحػد المتطمبػات األساسػ ة

لمحصكؿ عمع تككيد إينابع لممكيكع محل التككيد )2( .نظاـ معمكمات محاسبع كف لع بمتطمبػات
الق ػػاس كاإلفصػػاح كالتقريػػر عػػف محتك ػػات التقريػػر المتكامػػل فػػي ظػػل التنػػكع الاػػديد فػػع المعمكمػػات التػػع
حتكيها تقرير األعماؿ المتكامل ما بيف معمكمات مال ة كايػر مال ػة كصػل ة ككم ػة تاريخ ػة كمسػتقبم ة ،

( ) 3دعـ اإلدارة العم ا لمهمة التككيد المهني عمع التقرير المتكامل كخاصة أنها مهمة ايػر تقميد ػة كيػتـ
أدا هػػا ألكؿ م ػرة كمػػف ثػػـ تحتػػاج إلػػع ماػػاركة كافػػة أعيػػا الاػػركة  )4( ،يػػركرة إصػػدار المزيػػد مػػف
اإلراػػادات كالمعػػايير المهن ػػة التػػع تسػػهل مػػف أدا م ارقػػب الحسػػابات لهػػذ الخدمػػة المسػػتحدثة فػػع بي ػػة
الممارسػػة المهن ػػة )5(.تػكافر نطػػـ تقريػػر داخم ػػة قك ػػة داخػػل الاػػركة ككنػػي أحػػد أهػػـ المتطمبػػات األساسػ ة
لمحصكؿ عمع تككيد إينابع عمع تقريرها المتكامل.

 2-3-7مجال ونطاق التوكيد عمم تقارير األعمال المتكاممة

اتلم العديد مف الباحثيف )(Maroun, 2018a; Miller, et al., 2017; Erguden et al., 2017

عمػػي أنػػي نظ ػ الر لطب عػػة المعمكمػػات التػػع حتكيهػػا التقريػػر المتكامػػل كالتػػي تتسػػـ بػػالتنكع الاػػديد (تاريخ ػػة

كمسػػتقبم ة  ،مال ػػة كايػػر مال ػػة) ،أصػػبا منػػاؿ التكميػػف أكثػػر تعقيػػدال ،ككػػكف أف المعمكمػػات الػػكاردة فػػي

التقريػػر المتكامػػل الػػذ أعدتػػي اإلدارة هػػي التػػي تحػػدد منػػاؿ التككيػػد المهنػػي  .فإنػػي ينظػػر إلػػع تأكيػػدات

اإلدارة الكاردة في التقرير مهن ال بأنها مناؿ خدمة التككيد عمػع التقريػر المتكامػل  ،سػكا تأكيػدات اإلدارة

باأف المعمكمات المال ة أك اير المال ة .

ف ػػي ه ػػذا الص ػػدد قام ػػت العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات (ا ػػحاتة  ،2114 ،عب ػػد العظػ ػ ـ ،2117 ،مكس ػػي،
 ) 2118بتقسػ ـ منػػاؿ خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي المعمكمػػات الػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل إلػػي منػػاليف
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ر س ػػيف كهم ػػا (أ) اختب ػػار تأكي ػػدات اإلدارة با ػػأف القػ ػكا ـ المال ػػة (المرانع ػػة المال ػػة التقميد ػػة)(( ،)12ب)
اختبار تأكيدات اإلدارة باأف التقارير اير المال ة (التككيد المهنع اير التقميدى)  ،كهي التػي تركػز عمػي

المعمكمػات ايػػر المال ػػة  ،كمػػا نػا ت فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل .كهػي تاػػمل عػػدة عناصػػر منهػػا ()1

تأكيػ ػػدات اإلدارة باػ ػػأف المعمكمػ ػػات اإلنتماع ػ ػػة كاإلس ػ ػػتدامة (اػ ػػرؼ 2115 ،مكسػ ػػي )2( ، )2118 ،
ت ػأكي ػدات اإلدارة با ػأف ال ػمعمكمػ ػات ال ػبي ة ا ػامم ػة مع ػمكم ػات اػ ػازات اجحتباس الحرار ()GHG

()13

(عب ػػد العظػ ػ ـ  2117 ،مكس ػػي )3( ، )Maroun,2018a; 2118 ،تأكي ػػدات اإلدارة با ػػأف معمكم ػػات
حككمػ ػ ػػة الاػ ػ ػػركات (مه ػ ػ ػراف 2115،اػ ػ ػػرؼ 2115 ،مكسػ ػ ػػي )4( ، )2118،تأكيػ ػ ػػدات اإلدارة باػ ػ ػػأف
المعمكمات المتعمقة بالبعػد اجسػتراتيني كادارة الاػركة (اػرؼ 2115 ،مكسػي  )5( ، )2118،تأكيػدات
اإلدارة باػػأف معمكمػػات إدارة المخػػاطر (اػػرؼ 2115 ،مكسػػي  )6( ، )2118،تأكيػػدات اإلدارة باػػأف
معمكمػػات األصػػكؿ ايػػر المممكسػػة  )7( ،تأكيػػدات اإلدارة باػػأف معمكمػػات موا ػرات األدا الر س ػ ة.
)(Smith and Van Der Heijden, 2017
كهناؾ اتلػاؽ بػيف اإلصػدارات المهن ػة الدكل ػة ( ،)IFAS; ISAE No. 3000كاجصػدرات المنػاظرة
فػي العديػد مػف دكؿ العػالـ ( ،) ISAE(NE)No.3000 )،(CSAE No.3000) ،(ASAE No.3000
عمع أف نطاؽ خدمة التككيد بصلة عامة ،يتحدد مػف خػ ؿ تنليػذ منمكعػة مػف اإلنػ ار ات لنمػع األدلػة

ال زم ػػة لمكص ػػكؿ إل ػػع إس ػػتنتاج التككي ػػد مث ػػل تحدي ػػد مس ػػتكى األهم ػػة النس ػػب ة الكم ػػع كالن ػػكعع ،تقيػ ػ ـ
()12

تتمث ػػل تأكي ػػدات اإلدارة عم ػػي القػ ػكا ـ المال ػػة إل ػػع خمس ػػة تأكي ػػدات كه ػػيي أ -الكن ػػكد أك الح ػػدكث Existenceي تخ ػػتص

تأكيػدات اإلدارة المتعمقػػة بػػالكنكد بمػػا إذا كانػػت األصػكؿ كاجلت ازمػػات كحقػػكؽ الممك ػػة المدرنػػة فػي الميزان ػػة مكنػػكدة فػػي تػػاري

إعػداد الميزان ػة ،

أمػػا التأكيػدات الخاصػػة بالحػدكث فتتعمػم بمػػا إذا كانػت العمم ػػات المسػنمة فػي القػكا ـ المال ػة قػػد حػدثت فعػ ل

خ ؿ اللترة المحاسب ة .ب -اجكتماؿCompletenessي تاػير هػذ التأكيػدات إلػع أف كافػة العمم ػات كالحسػابات التػي ينػب
أف يتـ إدرانها في القكا ـ المال ة قد تـ إدرانها فع ل .حيث تتعمم تأكيدات اجكتماؿ باحتماؿ إالػاؿ عنصػر مػف القػكا ـ المال ػة

كاف ينب أف يدرج فيها ،بينما تتعمم تأكيدات الكنػكد كالحػدكث بػالق ـ التػي تػـ إدرانهػا كماكػاف ينػب عػدـ إدرانهػا فػي القػكا ـ

المال ػػة .ج -التقيػ ـ Valuationي تتعمػػم هػػذ التأكيػػدات بتحديػػد مػػا إذا كانػػت األصػػكؿ ،اجلت ازمػػات ،حقػػكؽ المػ ؾ ،اإليػرادات
كالمصػػركفات قػػد تػػـ إدرانهػػا يػػمف الق ػكا ـ المال ػػة ،كفق ػال لمق ػ ـ المناسػػبة .د -العػػرض كاإلفصػػاح

Presentation and

Disclosureي تتعم ػػم ه ػػذ التأكي ػػدات بتحدي ػػد م ػػا إذا كان ػػت مككن ػػات القػ ػكا ـ المال ػػة ق ػػد ت ػػـ تنم عه ػػا ،أك فص ػػمها ،ككص ػػلها،
كاإلفصػػاح عنهػػا عمػػع نحػػك م ػػـ .ق -كالحقػػكؽ كالتعهػػدات (اجلت ازمػػات) Rights and Obligationsي تخػػتص هػػذ

التأكيدات بتحديد ما إذا كانت الحقكؽ كالتعهدات المدرنػة فػي القػكا ـ المال ػة ،هػي فعػ ل الحقػكؽ كالتعهػدات التػي عمػع الاػركة
في تاري محدد.

( )13قا مػػة اػػازات اجحتبػػاس الح ػرار GHGي تدعبػػر عػػف ب ػػاف أك تقريػػر عكػػس العناصػػر المككنػػة ل نبعاثػػات ،كك ل ػػة ق ػػاس
تمؾ اجنبعاثػات خػ ؿ اللتػرة ،كالمعمكمػات المقارنػة ،إف أمكػف ،كاإل يػاحات المتممػة ،بمػا فػي ذلػؾ ممخػص بالس اسػات الهامػة
باأف التقرير عف اجنبعاثات كق اسها كملا (.)IAASB, 2012b
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المخاطر عمع مستكى مناؿ التككيػد ،تقيػ ـ الرقابػة الداخم ػة عمػع منػاؿ التككيػد كتقيػ ـ إمكان ػة اجعتمػاد
عميهػػا مػػف قبػػل م ارقػػب الحسػػابات ،التحقػػم مػػف منػػاؿ التككيػػد ،تحديػػد اإلن ػ ار ات اإليػػاف ة لنمػػع أدلػػة

إيػاف ة ،لتخلػ ض مخػاطر التككيػد إلػع مسػتكى مقبػكؿ(Briem and Wald, 2018; Maroun, .
)2018a; Miller, et al., 2017;Erguden et al.,2017

كيتلم الباحث مع العديد مف الد ارسػات السػابقة ) (Miller, et al., 2017 Maroun, 2017عمػي
أف التككيد عمع تقريػر األعمػاؿ المتكامػل منػاجلمتطك الر مػف منػاجت التككيػد المهنػي اإلينػابي ،حيػث أف

مناؿ التكميف ف ي ينب أف يتمتع بعدة خصا ص كهي أف ككف قاب ل لمتحديد كالتقيػ ـ كالق ػاس المتسػم
كفقا لمعايير الق اس المناسبة ،كفع اكل مكف إخياعي إلن ار ات نمع األدلة المويد ؿ ق ،كقد ككف

فػػع نقطػػة زمن ػػة معينػػة ،أك يطػػي فتػرة زمن ػػة محػػددة .كتػػوثر هػػذ الخصػػا ص عمػػع كػػل مػػف دقػػة التقيػ ـ
كدرنػػة إقنػػاع األدلػػة التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا ،كذلػػؾ لتػػدع ـ التككيػػد المقػػدـ فػػع التقريػػر .ك حػػدد م ارقػػب
الحسػػابات مػػدى إن ػ ار ات مهمػػة التككيػػد ال زمػػة فػػع يػػك معػػايير التككيػػد كمتطمباتػػي المهن ػػة كمعػػايير
الق ػػاس ذات الصػػمة كاػػركط التكميػػف كأحكامػػي المهن ػػة خاصػػة ف مػػا يتعمػػم باألهم ػػة النسػػب ة كمخػػاطر

التكميف كمف ثـ حنـ العينة التع سيودى اإلن ار ات ال زمة لمتحقم مف ملرداتها.

 4-3-7المعايير المستخدمة في التوكيد عمي تقارير األعمال المتكاممة

اتلقت العديد مف الدراسات السابقة (Briem and Wald, 2018 ; Maroun, 2018b; Miller,

) et al., 2017;Erguden et al.,2017عمػي إف تنليػذ مهمػة التككيػد المهنػع عمػع تقريػر األعمػاؿ
المتكامػػل بنػػكدة عال ػػة يتطمػػب تػكافر معػػايير كاراػػادات خاصػػة بهػػذا اليػػرض كذلػػؾ عمػػع اػرار المعػػايير

الخاصػ ػػة بمرانعػ ػػة الق ػ ػكا ـ المال ػ ػػة  .خاصػ ػػة كأف التقريػ ػػر المتكامػ ػػل يطػ ػػع منػ ػػاجت اقتصػ ػػاد ة كبي ػ ػػة

كانتماع ػػة كحككم ػػة متعػػددة في ػ عػػف ااػػتمالي عمػػع معمكمػػات تتسػػـ بػػالتنكع الاػػديد (كم ػػة ككصػػل ة
تاريخ ػػة كمسػػتقبم ة) كهػػك مػػا ينعػػل مػػف كنػػكد تمػػؾ المعػػايير كاإلراػػادات يػػركرة حتم ػػة لتعػػزز درنػػة

مصداق ة هذا النكع مف التقارير .كأاار الكثيركف ( )Maroun, 2017; Erguden et al., 2017أني

كفقػ ػال ل ص ػػدارات المهن ػػة ف ػػإف مع ػػايير الق ػػاس  Criteria Measurementه ػػي أنم ػػاط أك مع ػػايير أك
مسػػتك ات تسػػتخدـ فػػع تقي ػ ـ أك ق ػػاس منػػاؿ التكمي ػػف ،كقػػد تكػػكف معػػايير رسػػم ة صػػادرة عػػف نه ػػات
محاسػػب ة مثػػل معػػايير إعػػداد التقػػارير المال ػػة ،أك معػػايير صػػادرة عػػف نهػػات ايػػر محاسػػب ة مثػػل معػػايير

اإلفصاح اير المالي ،أك قد تككف التاريعات كالمكا ا المعمكؿ بها.
كينػػب أف تتصػػف معػػايير الق ػػاس بعػػدة خصػػا ص )1( ،الم

مػػة  Relevanceفػػع تحقيػػم هػػدؼ

التكمي ػػف  )2( ،إمكان ػػة اجعتم ػػاد  Reliabilityبمعن ػػي أف تك ػػكف مع ػػايير الق ػػاس متس ػػقة )3( ،الح اد ػػة

 Neutralityبمعنػػي أف تكػػكف خال ػػة مػػف التحيػػز  )4( ،القابم ػػة لملهػػـ Understandabilityي بمعنػػي أف
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تكػػكف معػػايير الق ػػاس كايػػحة كج تخيػػع لمتلسػػيرات المختملػػة )5( ،اجكتمػػاؿ  Completenessبمعنػػي
امكؿ كاكتماؿ معايير الق اس.
كاتلقػت الد ارسػات السػابقة (Maroun, 2018b; Briem and Wald, 2018; Miller, et al.,
 2017; Maroun, 2017عمي أني تختمف معايير الق اس المسػتخدمة فػي الحكػـ عمػع مػدى مصػداق ة
تأكيػدات اإلدارة بػػاخت ؼ طب عػػة تأكيػػدات اإلدارة .فعنػػد التككيػد عمػػي القػكا ـ المال ػػة (المعمكمػػات المال ػػة)
الػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل يػػتـ اجعتمػػاد عمػػي المعػػايير التػػي تصػػدرها المنظمػػات المهن ػػة مثػػل معػػايير
التقري ػػر الم ػػاليع ال ػػدكلي  ، IFRSمع ػػايير المرانع ػػة المقبكل ػػة قب ػػكجل عامػ ػال ( ، )GAASكالمع ػػايير الدكل ػػة
لممرانعػػة ( .)ISAsكلكػػف عنػػد التككيػػد عمػػع المعمكمػػات ايػػر المال ػػة (معمكمػػات انتماع ػػة ،معمكمػػات
بي ة ،معمكمات حككم ة) التي يتيمنها التقرير المتكامػل ،مكػف لم ارقػب الحسػابات أف سػتند عمػع عػدة
مع ػػايير كه ػػي المع ػػار ال ػػدكلي لخ ػػدمات التككي ػػد المهن ػػع بخػ ػ ؼ خ ػػدمات المرانع ػػة كاللح ػػص (ISAE
) No.3000كتعد تي  ،كمع ار التصديم األمريكػي ( .)SSAE No.18باإليػافة إلػع المع ػار الػدكلي
لخػػدمات التككيػػد المهنػػي المتعمػػم بالتككيػػد عمػػع المعمكمػػات المال ػػة المسػػتقبم ة (، )ISAE No.3400

كالمع ػػار الػػدكلي لخػػدمات التككيػػد المهنػػي الخػػاص بمهػػاـ التككيػػد عمػػع اإلفصػػاح عػػف اػػازات اجحتبػػاس
الح ػرار ( . )ISAE No.3410باإليػػافة إلػػع المعػػايير اللن ػػة الصػػادرة عػػف منظمػػات ايػػر محاسػػب ة
باأف تكم لات التككيد كالتي مف أهمها إراادات التقرير عف اجستدامة  G4الصادرة عػف مبػادرة التقريػر

الع ػػالمي ( ، )GRIكارا ػػادات لنن ػػة التقري ػػر المتكام ػػل بنن ػػكب أفريق ػػا ( ،)IRCالبرتكك ػػكؿ الص ػػادر ع ػػف
منم ػػس األعم ػػاؿ الع ػػالمي لمتنم ػػة المس ػػتدامة كالمنم ػػع الع ػػالمي لممػ ػكارد ( )WCEDع ػػاـ  2114با ػػأف

مع ػ ػ ػػار التقريػ ػ ػػر كالمحاسػ ػ ػػبة عػ ػ ػػف  GHGعمػ ػ ػػع مسػ ػ ػػتكى الاػ ػ ػػركة ككػ ػ ػػل ،معػ ػ ػػايير كمبػ ػ ػػادئ المسػ ػ ػػا لة
()14

 AA1000APSالص ػ ػػادر ع ػ ػػف منظم ػ ػػة المس ػ ػػا لة  Accountabilityف ػ ػػي ع ػ ػػاـ ، 2118
()14

المب ػ ػػادئ

عػد أهػـ مػا ميػز مع ػار التككيػد الػدكلع (اللنػي) رقػـ  AA1000ASعػف المع ػار الػدكلع لمهػاـ التككيػد  ISAE 3000ي ( )1ينصػب

تركيز عمػع تنليػذ خدمػة التككيػد المهنػع مػف منظػكر أصػحاب المصػالا بعكػس المع ػار الػدكلع  ISAE 3000الػذى ينصػب أهتمامػي عمػع

أدا ،إن ار ات عمم ة التككيد مف الناح ة المحاسب ة دكف النظر إلع أهتمامات أصحاب المصالا )2( .يتـ استخدامي بكاسطة نم ع مقدمع

خػدمات التككيػد المهنػع سػكا ،كػانكا مػف داخػل مهنػة المحاسػبة أك مػف خارنهػا بعكػس المع ػار ISAE 3000الػذى قتصػر اسػتخدامي فقػ

عمع أفػراد مػف داخػل المهنػة ) 3( .يهػدؼ هػذا المع ػار إلػع تقػد ـ اإلراػادات المناسػبة لنم ػع مقػدمع خػدمات التككيػد باػأف مرانعػة تقػارير
اجسػػتدامة بثكػػل خػػاص ,بعكػػس المع ػػار  ISAE 3000لػػذى يهػػدؼ إلػػع تقػػد ـ المسػػاعدة لممحاسػػبيف المػزاكليف عنػػد أدا هػػـ لخدمػػة التككيػػد

المهنع عمع أى معمكمػات بخػ ؼ المعمكمػات المال ػة كذلػؾ دكف تحديػد منػاؿ معػيف .كعمػع الػراـ مػف ذلػؾ ،فإنػي ج يكنػد تعػارض بينهمػا
كلس أحدهما بد

لألخر  ،بل مكم ف لبعيهما البعض ف ما يتعمػم بتػكفير خدمػة تككيد ػة اػاممة كدق قػة تلػع باحت انػات كػل مػف اإلدارة

كأصحاب المصالا حيث أف مهمة التككيػد المهنػع المسػتندة عمػع اسػتخداـ ماػترؾ لكػ المع ػاريف معػا ،مػف الموكػد إف تنػت تقريػر تككيػد

قك ا كاام  ،كذلؾ إلف مع ار التككيد الدكلي يكفر اإلرااد األساسع لتن ليذ إن ار ات تككيد ة صارية تعمل عمع تككيف مهمة تككيد ػة ثابتػة
كمنظمة مف الناح ة المحاسب ة ،فع الكقت الذى يكفر ف ي مع ار التككيد اللنع  AA1000ASالمعنع األساس لملهكـ جستنابة ألصحاب
المصالا تمؾ اإلراادات التع تساعد عمع ص ااة األدا المستقبمع لممناأة(Goicoechea et al., 2019(.
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التكنيه ة لألمـ المتحدة باأف إطار التقرير عف األعماؿ كحقكؽ اإلنساف UN Guiding Principles
 on Business and Human Rights Reporting Frameworkمعػايير التقريػػر لمنمػػس

معػػايير المحاسػػبة اجسػػتدامة (SASB) Sustainability Accounting Standards Board

 reporting standardsإط ػ ػػار منم ػ ػػس مع ػ ػػايير اجفص ػ ػػاح ع ػ ػػف المن ػ ػػاخ ( )CDSBلمتقري ػ ػػر ع ػ ػػف
المعمكمػات البي ػة Climate Disclosure Standards Board (CDSB) Framework for
 , reporting environmental informationالمواػر المرنعػي المسػتقبل المناسػب Future Fit
 Benchmarkتكص ػ ات فرقػػة العمػػل التابعػػة لهي ػػة  FSBباػػأف اإلفصػػاحات المال ػػة المتعمقػػة بالمنػػاخ
Recommendations of the FSB Task Force on Climate-related Financial
()15

 ، Disclosuresمعايير المنظمة الدكل ة لمتكحيد الق اسي.ISO

بالنسبة لمصر يتـ اجعتماد في مرانعة المعمكمات المال ة عمي معػايير المحاسػبة المصػرية ،معػايير
المحاسبة الدكل ة ف ما لـ صدر باأني معايير محاسبة مصػرية ،كالقػكانيف كالمػكا ا ذات الصػمة  ،كمعػايير

المرانعة المصرية  ،اما بالنسبة لممعمكمػات ايػر المال ػة مكػف اجعتمػاد عمػي المع ػار المصػر لخػدمات

التككي ػػد المهن ػػع بخػ ػ ؼ المرانع ػػة كاللح ػػص لمقػ ػكا ـ المال ػػة الس ػػنك ة رق ػػـ  3111كال ػػذ أص ػػدرتي ك ازرة
اجسػػتثمار المص ػرية ،يػػمف منمكعػػة معػػايير المرانعػػة المص ػرية كالػػذ

عتبػػر ترنمػػة لممع ػػار الػػدكلي

( ، )ISAE No. 3000كقكاعػػد القي ػػد كالاػػطب مػػف البكرصػػة المصػ ػرية ،متطمبػػات مواػػر مسػ ػ كل ة
الا ػػركات المصػ ػرية  ،EGX 30ال ػػدليل اإلسترا ػػاد إلفص ػػاح الا ػػركات المقي ػػدة بالبكرص ػػة ع ػػف أدا
اجس ػػتدامة ،باإلي ػػافة إل ػػع القػ ػكانيف كالمػ ػكا ا الس ػػارية ذات الص ػػمة

كأا ػػارت تم ػػؾ الد ارس ػػات الس ػػابقة

(Goicoechea et al., 2019; Maroun, 2018b; Briem and Wald, 2018; Miller, et
ايكعا بيف مكفر خدمة التككيػد لمتقػارير
 al., 2017; Maroun, 2017إلي أف مع ار التككيد األكثر
ل
المتكاممة هك المع ار الدكلي إلاراؾ التككيد ( ، (ISAE 3000حيث ميل المحاسبيف إلػي إسػتخداـ هػذا

المع ار  ،في حيف ميل اير المحاسبيف إلي إسػتخداـ مع ػار ) Account Ability (AA1000ASكالػذ
يركػػز باػػكل خػػاص عمػػع تككيػػد تقػػارير اجسػػتدامة ،كلكػػف النمػػع بػػيف هػػذيف المع ػػاريف يػػود إلػػع نتػػا

تككيػػد أفيػػل مػػف اسػػتخدامهـ باػػكل منلصػػل  ،حيػػث أنػػي ج صػػل أ ػال منهمػػا إلػػع حػػد تقػػد ـ تكنيهػػات
يػ ػػا ،مثػ ػػل
كاراػ ػػادات كايػ ػػحة باػ ػػأف تككيػ ػػد تقريػ ػػر متكامػ ػػل .كمػ ػػا انػ ػػي يػ ػػتـ تطبيػ ػػم معػ ػػايير أخػ ػػرى أ ل
( )15بعض اإلصػدارت اللن ػة الصػادرة عػف منظمػة التكحيػد الق اسػي  ،ISOكخاصػة مع ػار  ISO 14065كالخػاص بانبعاثػات
اػازات اجحتبػاس الحػرار  .كمع ػار  ISO 31000الصػادر فػع كالخػاص بػإدارة المخػاطر كالمع ػار  ISO 26000كالخػاص
بت ػػكفير إرا ػػادات ح ػػكؿ المسػ ػ كل ة اجنتماع ػػة لما ػػركات .كأخيػ ػ أر مع ػػار( )ISO 19011كالخ ػػاص بت ػػكفير بع ػػض اإلرا ػػادات
لمرانعة نظـ اإلدارة المتكاممة البي ة Audit Management Systems
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 ISO19011ك ( ISO 14064-3الصػػادرة عػػف المنظمػػة الدكل ػػة لممعػػايير) ك  AT201ك AT701
(الصػػادرة عػػف المعه ػػد األمريكػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف المعتم ػػديف)  ،كعمكمػػا قػػدـ المحاسػػبكف ب انػػات
تككيد ذات نػكدة أعمػع مػف ايػر المحاسػبيف عمػي تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة عمػع الػراـ مػف أف مػزكد

خدم ػػة التككي ػػد اي ػػر المحاس ػػبيف ق ػػد يتمتع ػػكف بخبػ ػرة أفي ػػل ف ػػي القي ػػا ا البي ػػة كاجنتماع ػػة كقي ػػا ا
الحككمة.

 5-3-7التحديات التي تواجو التوكيد الميني لتقارير األعمال المتكاممة

عمػي الػراـ مػف أهم ػة تككيػد تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة ,إج أف هنػاؾ العديػد مػف التحػد ات التػع مػف

المحتمل أف يكانهها مراقب الحسابات عند إن ار تككيد مهنع عمع التقرير المتكامػل .فمقػد اتلػم كػل مػف

) )Adhariani and de Villiers, 2019; De Villiers et al., 2017عمػي أف عػدـ كنػكد إطػار
دكلع متلم عم ي مف المعايير كاإلراادات لمق اس كالتقرير عف المعمكمات اير المال ة بػالتقرير المتكامػل

يترتب عم ي كنكد اخت ؼ كبير فع نطاؽ كمستكى مهمة التككيد .كلقد أتلم معهـ ك مف (Miller, et

) al., 2017; Erguden et al., 2017بػاف الماػكمة األساسػ ة فػي تككيػد تقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة
تكمف في عدـ كنكد معايير مهن ة محددة ،باإليافة إلع عدـ كنكد معػايير ق ػاس محػددة مكػف لم ارقػب
الحسػػابات أف سػػتعيف بهػػا عنػػد أدا تكميػػف التككيػػد ،ككػػذلؾ عػػدـ كنػػكد إن ػ ار ات محػػددة لهػػذ الخدمػػة.

لذلؾ يكاني م ارقػب الحسػابات بعػض التحػد ات اللن ػة عنػد أدا هػذ الخدمػة مثػل تحديػد مسػتكى التككيػد

الم ػػـ بالنس ػػبة لمنكان ػػب المختمل ػػة لمتقريػػر المتكام ػػل ،تحدي ػػد مس ػػتك ات األهم ػػة النس ػػب ة ،تحدي ػػد خط ػػر
التككيػػد ،تحديػػد طب عػػة كتكقيػػت إن ػ ار ات نمػػع األدلػػة الكاف ػػة كالم مػػة باػػأف تأكيػػدات اإلدارة  ،خاصػػة

تأكيدات اإلدارة المتعمقة بالمعمكمات اير المال ة الكصل ة ،كالمعمكمات المستقبم ة.

في نلس الس اؽ ،أاار كل مػف )(Jones et al., 2016; Simnett and Huggins, 2015
إلػػي هنػػاؾ صػػعكبة كبي ػرة فػػي تطبيػػم ملهػػكـ األهم ػػة النسػػب ة عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة فػػي تقػػارير
اجعمػاؿ المتكاممػػة نتينػػة زيػادة درنػػة الحكػػـ الاخصػع فػػي تحديػػد اجهم ػة النسػػب ة كا ػػاب المكيػػكع ة.

كما أياؼ كل مف ) (Miller, et al., 2017; Dumay, et al., 2017أف المعمكمات المكنهة نحػك
المسػػتقبل ككػػذلؾ المعمكمػػات السػػرد ة هػػع بطب عتهػػا أكثػػر امكيػػا كعمػػي درنػػة عال ػػة مػػف عػػدـ التأكػػد،

كلهػػذا فػػإف درنػػة التحقػػم منهػػا تكػػكف أقػػل دقػػة مػػف المعمكمػػات التاريخ ػػة ،ممػػا ينعػػل مراقبػػي الحسػػابات
ج ميمكف لمتككيد عمي المعمكمات الكصل ة أك المستقبم ة خكفػا مػف مخػاطر التقايػي .مػف ناح ػة أخػر ،

أبػرزت د ارسػة ( )Maroun, 2018تحػد أخػر قػد يكانػي م ارقػب الحسػابات عنػد تككيػد تقػارير األعمػاؿ
المتكاممة ،كهك عدـ م

مة ه اكل الرقابة الحال ة لعمم ة إعداد التقارير المتكاممة ،فيػ عػف ذلػؾ عػدـ

كنكد معايير مناسبة لتككيد التقارير المتكاممة ،حيث أف المع ار الدكلي لمتككيػد (ISAE3000 )3111
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لػػـ تػػتـ كتابتػػي خص صػػا لمتقػػارير المتكاممػػة ,كك ػػذلؾ كن ػػكد أن ػكاع مختملػػة مػػف معػػايير التككيػػد كالمب ػػادئ
التكنيه ػة ( .)GRI، AA 1000 ، bISAE 3400 ، ISAE 3000 ، ISAE 3410 ، ISA 720

كأاػار ) (Briem and Wald, 2018أنػي لػذلؾ بػرزت الحانػة إلػع معػايير تككيػد مبتكػرة تنمػع بػيف
التككيد المػالي كايػر المػالي  ،كانػ ار تيييػرات نذريػة فػي نمػاذج التككيػد الحال ػة  .كمػا أيػافت د ارسػتي
) (Goicoechea et al., 2019; Miller, et al., 2017أف هناؾ ماكمة أخر كهي نقص خبػرات
كمهارات فريم العمل القا ـ بمهمة التككيد المهنع  ,فمكػع يػودى م ارقػب الحسػابات خدمػة التككيػد المهنػع
عمع مناؿ نديد مستحدث كتقرير األعماؿ المتكامل فإني في حانة يركرية جمت ؾ مهػارات كمعػارؼ

نديػ ػػدة متخصصػ ػػة إلػ ػػي نانػ ػػب مهػ ػػارات التككيػ ػػد األساس ػ ػ ة  ،في ػ ػ عػ ػػف صػ ػػعكبة إدارة اللػ ػػرؽ متعػ ػػددة
التخصصات.

عػ كة عمػي ماسػبم ،أيػافت ) (Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun, 2017أف
هذا قد يود إلي ارتلاع تكملة تككيد التقارير المتكاممة مقارنة بمنافعػي كلكػف مػع تػرالـ المزيػد مػف الخبػرة

عمع المدى الطكيل ،مف المرنا أف تتمكف فرؽ التكميف مف تطكير المهارات اليركرية التي تود إلع
تحقيم كفكرات في التكاليف .كما قدـ لاقـ مػف تمػؾ الماػكمة مػف كنهػة نظػر د ارسػة (Simnett and

) Huggins, 2015النظػػر إلػػع مهمػػي التككيػػد عمػػع أنهػػا خدمػػة إستاػػارية  ،حيػػث أف اإلدارة مكػػف أف
تممػػع عمػػع م ارقػػب الحسػػابات نػػات عمم ػػة التككيػػد المهنػػع عمػػع التقريػػر المتكامػػل كذلػػؾ مػػف خػ ؿ تقػػد ـ

معمكمات محػدكدة كمػكنزة كايػر كاف ػة لمقػا ميف بعمم ػة التككيػد ممػا يػوثر باػكل سػمبع عمػع تطػكير هػذ

الخدمػة فػع المسػتقبل .عػ كة عمػي ماسػبم ،أيػافت د ارسػة ) (Zhou et al. 2017أف هنػاؾ مخػاكؼ
مف نانب مراقب الحسابات كأصحاب المصالا باأف الق مة الميافة لعمم ة تككيد التقارير المتكاممة أك
ااثار اإليناب ة لها عمع سمكؾ المستخدميف كأصحاب المصالا.
ك عتقػػد الباحػػث أنػػي مكػػف التيمػػب عمػػي بعػػض التحػػد ات التػػي تكانػػي م ارقػػب الحسػػابات عنػػد التككيػػد

عمي تقرير األعماؿ المتكامل مف خ ؿ كيػع منمكعػة عالم ػة مػف المعػايير الاػاممة لق ػاس المعمكمػات
اي ػػر المال ػػة كالتقري ػػر عنه ػػا تحظ ػػع ب ػػدعـ دكل ػػي عم ػػع اػ ػرار المع ػػايير المحاس ػػب ة م ػػف نه ػػة ،كتط ػػكير

منهن ػػات معينػػة تسػػتخدـ لتػػكفير مسػػتكى إينػػابي مػػف التككيػػد لممعمكمػػات ايػػر المال ػػة ،كاختبػػار المػػردكد
اإليافي لتقرير التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمي كافة أصحاب المصالا.
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 4-7خطيييوات أدار مراقيييب الحسيييابات لخدمييية التوكييييد المينيييي عميييم تقريييير األعميييال
المتكامل

تعػػد خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة هػػي عمم ػػة منظمػػة تػػتـ مػػف خ ػ ؿ عػػدة
خطكات متتابعة كذلؾ ق اسال عمع المرانعة المال ة التقميد ة ،كتكفر معايير التككيد المهني الدكل ة بنانب
معػػايير التص ػػديم المهن ػػي األمريك ػػة إطػػا ار مهن ػػا اػػبي متكام ػػل لخط ػكات أدا خدم ػػة م ارقػػب الحس ػػابات
لخدمة التككيد أك التصديم عمع تقرير األعماؿ المتكامل .ك اتمل اإلطار العاـ عمع أربع مراحل كهي
مرحمة قبكؿ التكميف ،مرحمة تخط
عف نتا

أعماؿ التكميف ،مرحمة تنليذ أعماؿ التكميػف ،كأخيػ الر مرحمػة التقريػر

أعماؿ التككيد .كس عتمد الباحث عند عريي لهذ المراحل كما تاممي مػف خطػكات كمتطمبػات

عمػػع إراػػادات عػػدة إصػػدارات مهن ػػة كفن ػػة مػػف أبرزهػػا المع ػػار الػػدكلع لمهػػاـ التككيػػد ،ISAE 3000

كاراادات مبادرة التقرير العالمع  ،GRIكالمع ػار الػدكلع لمتككيػد رقػـ  ،AA1000ASكبعػض إصػدارات
منظمػػة  ISOكذلػػؾ عمػػع النحػػك التػػالعي

(Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun,

)2019a; Zhou et al., 2017; Maroun, 2017

 1-4-7مرحمة قبول التكميف بالخدمة

تبدأ هذ المرحمة بقبكؿ م ارقػب الحسػابات لتكم لػي بمهمػة التككيػد عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة مػف

قبل النمع ة العامة لممسػاهميف ،ينبيػي عمػع م ارقػب الحسػابات أف ينمػع المعمكمػات المبد ػة عػف ناػاط
الاركة كالصناعة التي تنتمي إليها كمنمس إدارتها ،ككذلؾ تقي ـ مدى م

مة مناؿ التكميف(ISAE .

) .No. 3000كيػتـ الحصػكؿ عمػع المعمكمػات الخاصػة بمنػاؿ التكميػف مػف خػ ؿ د ارسػة كقػ ار ة كفهػـ
اس ػػتراتين ة المنا ػػأة كخططه ػػا المس ػػتقبم ة كنم ػػكذج األعم ػػاؿ الخ ػػاص به ػػا كه كمه ػػا التنظ م ػػع كع قاته ػػا
الداخم ة كالخارن ػة كس اسػة إدارة المخػاطر لػديها كمػدى تبنيهػا لبػرام اجسػتدامة كدمنهػا فػع اسػتراتين ة

المناأة كأهـ سبمها لخمم الق مة داخل المناأة كك ل ة تطكير تمؾ األساليب فع المستقبل .ك مكػف لم ارقػب
الحسػػابات الحصػػكؿ عمػػع ذلػػؾ الله ػػـ أ يػػأ مػػف خ ػ ؿ اإلستلسػػار مػػف اإلدارة العم ػػا كالتنليذ ػػة كك ػػذلؾ
العامميف  ) Ergüden et al., 2017(.كأاارت دراسة ( )Zhou et al., 2017إلي أني كفقػا لمع ػار
تكميػػف التككيػػد الػػدكلي ( )ISAE No. 3000هنػػاؾ عػػدة اػػركط ينػػب مػػف تكافرهػػا لكػػع قػػكـ م ارقػػب
الحسػػابات بقبػػكؿ التكميػػف كهػػي أف كػػكف المكيػػكع الخايػػع لمتككيػػد م ػػـ ،أف تكػػكف معػػايير الق ػػاس
المتكقع استخدمها عند إنػ ار التككيػد مناسػبة لظػركؼ التككيػد ،كتكػكف هػذ المعػايير متاحػة لممسػتخدميف
المسػػتهدفيف .كمػػا أيػػاؼ (مكسػػي )2118 ،أنػػي ينػػب أف كػػكف م ارقػػب الحسػػابات قػػاد الر عمػػع الحصػػكؿ

عمع الدليل الكافي كالم ـ لدعـ استنتاني باأف تأكيػدات اإلدارة الخاصػة بمنػاؿ التكميػف ,كأف سػتط ع
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أف يـ للريم التككيد أاخاصال لديهـ الخبرة الكاف ة كالم مة لكافػة األمػكر اللن ػة التػي يتيػمنها منػاؿ
التكميف ،كما ستط ع أف قدـ استنتاج التككيد في تقرير مكتكب.

كأيػافت د ارسػتي (Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun, 2019; Maroun,

) 2017; Ergüden et al., 2017يػػركرة أف كػػكف هنػػاؾ تكصػػيف كايػػا لمنػػاؿ التكميػػف،
كالمعايير المطبقة إلعداد مناؿ التكميف ،كالطرؼ المس كؿ عف إعداد مناؿ التكميػف .كينبيػي أف تكػكف

ه ػػذ المسػ ػ كل ة مكتكب ػػة به ػػدؼ أف ك ػػكف هن ػػاؾ تحدي ػػد كاي ػػا لمس ػػتكى التكمي ػػف ال ػػذ سػ ػ قدمي م ارق ػػب
الحسػػابات ،كاػػكل كمحتػػكى تقريػػر التككيػػد ،كالمسػػتخدميف المسػػتهدفيف لتقريػػر التككيػػد ،كالكقػػت كالم ػكارد
ال زمػػة لمق ػػاـ بتكميػػف التككيػػد ،كاألسػػاس ال ػذ

عتمػػد عم ػػي م ارقػػب الحسػػابات فػػي احتسػػاب أتعابػػي .كمػػا

ينب أف تككف بنكد التكميف في صكرة مكتكبة في اػكل تعاقػد  ،لتخلػ ض إمكان ػة حػدكث خ فػات مػع

العميل .كلقد أيافت د ارسػتي ( )Zhou et al., 2017; Ergüden et al., 2017أنػي نظػ ار لمطب عػة
الخاصػػة لممعمكمػػات التػػع حتكيهػػا تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل التػػي فػػي اليالػػب هػػي معمكمػػات ايػػر مال ػػة

اير كم ة كمف الصعب ق اسها ،ينب عمػع م ارقػب الحسػابات أف سػتخدـ طرقػا كانػ ار ات نديػدة تمكنػي
م ػػف الحص ػػكؿ عم ػػع فه ػػـ كاي ػػا لممكي ػػكع مح ػػل التككي ػػد ك مكن ػػي ف ػػع ذل ػػؾ اإلس ػػتعانة ب ػػبعض الخبػ ػ ار
المتخصصيف مف أنل المساعدة فع كيع أساليب ق اس لممعمكمات الكصل ة.

فػي نقػس السػ اؽ ،أاػار كػ مػف ) (Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun, 2017إلػي
أف التحدى الر سع فػع خدمػة التككيػد المهنػع المتعمقػة بتقريػر األعمػاؿ المتكامػل هػك تكػكيف فريػم عمػل

لد ػػي العديػػد مػػف المهػػارات كيتكقػػف تكػػكيف هػػذا اللريػػم عمػػع حنػػـ كطب عػػة كمػػدى تعقػػد عمم ػػات المناػػأة.
كيتلم الباحث مع الدراسات السابقة (ارؼ ،2115 ،زامكؿ )2118 ،أف التاكيل األنسب للريم التككيػد
المهنع عمع تقرير األعماؿ المتكامل ينب إف يـ إيافة إلع مراقب الحسابات باعتبػار ر ػ س اللريػم

ذكى المهارات كالتخصصات التال ة (متخصص فع األمػكر البي ػة ،متخصػص فػع النكانػب اجنتماع ػة

لماركة ،متخصص فع حككمة الاركات ،متخصص فع نااط الاركة  ،متخصػص فػع الحاسػب اإللػي

كتكنكلكن ػػا المعمكمػػات ،متخصػػص فػػع الاػ كف القانكن ػػة ،متخصػػص فػػع التخط ػ

اجسػػتراتينع  ،أكثػػر

مػػف عيػػك ممػػف سػػمكف بػػالخب ار حسػػب مػػا نصػػت عم ػػي معػػايير المرانعػػة الدكل ػػة) .ك اػػترط فػػي مػػف

اارؾ فع هذا اللريم أف ككف موه تأه د عمم اد سػم ماد كم مػاد كمػا ينػب أف كػكف مػدربال تػدريبال فن ػال
راق ػال .كفػػع نم ػػع األح ػكاؿ ينػػب أف حصػػل ر ػ س كأعيػػا فريػػم التككيػػد عمػػع دكرات مناسػػبة تحػػت
()16

مسػػمع التعمػ ـ كالتػػدريب المسػػتمر .أخيػ الر ،ينػب عمػػي م ارقػػب الحسػػابات تقيػ ـ مخػػاطر قبػػكؿ التكميػػف
()16

اير خطر قبكؿ تكميف التككيػد إلػع خطػر تعػرض م ارقػب الحسػابات ،أك مناػأتي لمخسػارة أك اليػرر ،كنتينػة لمتقايػي،

أك الصػػكرة السػػمب ة لمكتػػب المحاسػػبة كالمرانعػػة ك اػػمل هػػذا الخطػػر ث ثػػة مككنػػات كهػػيي خطػػر أعمػػاؿ العميػػل
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كمػػف ثػػـ اتخػػاذ ق ػرار بقبػػكؿ أك اجسػػتمرار فػػي التكميػػف  ،كالمكافقػػة عمػػع أتعػػاب تكميػػف التككيػػد ،كتحديػػد
أعيػػا فريػػم تكميػػف التككيػػد ،كتحديػػد مس ػ كل ات أعيػػا فري ػػم التككيػػد ،كاإلطم نػػاف ليػػماف إمكان ػػة

كصػػكؿ أعيػػا اللريػػم لألط ػراؼ المعن ػػة كالحصػػكؿ عمػػع الب انػػات كالمسػػتندات ال زمػػة ،كأخي ػ الر إرسػػاؿ
خطاب قبكؿ التكميف لعميل التككيد (.)17

 2-4-7مرحمة تخطيط أعمال التكميف
تعػػد مرحمػػة التخطػ

أحػػد أهػػـ الم ارحػػل لننػػاح عمم ػػة التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ,كذلػػؾ

ألنها تساعد فع تركيػز اجنتبػا عمػع المنػاطم الهامػة فػع اجرتبػاط كتحديػد الماػاكل المحتممػة فػع الكقػت
المناسػػب كتخصػ ص فريػػم العمػػل باػػكل م ػػـ كتنسػػيم المهػػاـ بػػيف مراقبػػع الحسػػابات كالخبػ ار كمػػف ثػػـ

أدا المهمة بكلا ة كفعال ة( .عبد العظ ـ.)2117 ،
كيرتب التخط

بكيع اسػتراتين ة اػاممة لنطػاؽ المهمػة كالتركيػز عميهػا كتكقيتهػا كسػيرها باإليػافة

إلع خطػة لممهمػة تتكػكف مػف خطػكات تلصػيم ة لطب عػة كتكقيػت إنػ ار ات نمػع األدلػة الكانػب الق ػاـ بهػا
كأسػػباب اخت ارهػػا .كيتيػػمف تخط ػ

أعمػػاؿ تكميػػف التككيػػد كيػػع خطػػة عامػػة لمتكميػػف ،ككػػذلؾ خطػػة

تلصػػيم ة لطب عػػة كتكقيػػت كمػػدى اختبػػارات كانػ ار ات التككيػػد ،حيػث أف التخطػ

السػػم ـ لتكميػػف التككيػػد

يمف تكافر اجتساؽ بيف خطة كبرنام التككيد مف ناح ة ،كطب عة نااط العميػل كالمتػاح مػف المهػارات

كالكل ػا ات الػ ػمهن ة بمكتب المرانعة ،مف نػ ػاح ة أخ ػ ػر ( .مكسػي )2118 ،كيتلػم البػ ػاحث مػع الكثي ػ ػريف
( ارؼ  ، 2115 ،عبد العظ ـ  ، 2117 ،مكسي  )2118 ،أني ينب عمع م ارقػب الحسػابات أف يخطػ

 ،Business Riskكالذ يننـ عػف حػدكث تيييػرات فػي البي ػة الخارن ػة ،أك الصػناعة ،كجيخيػع هػذا الخطػر لرقابػة م ارقػب
الحسػابات ،كبالتػػالي ج مكػػف التخلػ ض مػػف حدتػػي ،خطػػر التككيػػد  ،Assurance Riskكالػػذ يتػػأثر بعػػدة عكامػػل مثػػل أكنػػي
اليػعف النكهريػة به كػل الرقابػة الداخم ػة ،كعػدـ إعػداد التقػػارير المطمػكب التككيػد باػأنها فػي الكقػت المناسػب .كجيخيػع هػػذا
الخطػر لرقابػة م ارقػب الحسػابات ،نظػ الر جقتصػػار فػي هػذ المرحمػة عمػع التحريلػػات النكهريػة فقػ  ،كبالتػالي ج مكػف التخلػ ض
مػف حدتػي ،كخطػر أعمػاؿ م ارقػب الحسػابات  Auditor's Business Riskمثػل فقػداف السػمعة كتكػاليف التقايػي ،كبػالطبع

ينب أف يخيع كم لة لرقابة مراقب الحسابات (مكسي.)2118،
( )17ق ػػكـ م ارق ػػب الحس ػػابات بإع ػػداد خط ػػاب قب ػػكؿ التكمي ػػف أك خط ػػاب اجرتب ػػاط  ،Engagement Letterإذا ق ػػرر قب ػػكؿ
التكميف ،كتأكد أف لد ي القدرة الكاف ة عمع إننػاز مهػاـ التكميػف ،مراع ػال فػي هػذا الخطػاب عػدة اعتبػارات مػف أهمهػا أف يكنػي

إلػػع منمػػس إدارة الاػػركة ،مسػػتكف ال الن ػكاحي الاػػكم ة لػػي ،كينبيػػي أف يتيػػمف الخطػػاب الهػػدؼ مػػف التككيػػد ،منػػاؿ التككيػػد،
مس كل ة إدارة الاركة عف مناؿ التككيد ،اكل تقرير التككيد ،يػركرة الحصػكؿ ،كاإلطػ ع عمػع ،كافػة السػن ت كالمسػتندات

المتعمق ػػة بمن ػػاؿ التككي ػػد ،إمكان ػػة الحص ػػكؿ عم ػػع ػػة مص ػػادقات مكتكب ػػة مرتبط ػػة بمن ػػاؿ التككي ػػد ،إمكان ػػة إاػ ػراؾ م ارق ػػب
الحسػػابات لمػرانعيف خػريف ،ككػػذا بعػػض الخبػ ار كالمتخصصػػيف فػػي إننػػاز أعمػػاؿ التككيػػد ،إمكان ػػة اعتمػػاد عمػػع المػرانعيف
الداخمييف في إنناز أعماؿ التككيد ،أتعاب تكميف التككيد (مكسي.)2118،
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لمهمة التكميف لكي ستط ع أدا

بلاعم ة  ،كج عتبر التخط

مرحمة منلصمة  Discreteكلكني عمم ػة

مسػػتمرة  Continualكمتكػػررة  Iterativeخ ػ ؿ التقػػدـ فػػي أدا مهمػػة التكميػػف كنتينػػة لألحػػداث ايػػر
المتكقعػ ػػة أك لمتيي ػ ػرات فػ ػػي الظػ ػػركؼ أك لنتػ ػػا

نمػ ػػع األدلػ ػػة .ك حتػ ػػاج م ارقػ ػػب الحسػ ػػابات إلػ ػػع تعػ ػػديل

اجسػػتراتين ة العامػػة كخطػػة التكميػػف كممػػا لػػزـ ذلػػؾ .كمػػا انػػي ينػػب عمػػي م ارقػػب الحسػػابات أف يخط ػ
كيػػود مهمػػة التكميػػف بقػػدر مػػف الاػػؾ المهنػػي  ،Professional Skepticismكمػػدركا أنػػي قػػد تحػػدث
ظػػركؼ معينػػة تتسػػبب فػػي تحريػػف المعمكمػػات عػػف منػػاؿ التكميػػف تحريػػف نكهريػػا ،كينػػب أف حصػػل

م ارقػػب الحسػػابات عمػػع فهػػـ كػػاؼ لمنػػاؿ التكميػػف كظػػركؼ مهمػػة التكميػػف األخػػرى لكػػي حػػدد ك ق ػ ـ
المخػػاطر المتعمقػػة بكػػكف المعمكمػػات عػػف منػػاؿ التكميػػف محرفػػة نكهريػػا كلكػػي صػػمـ كيػػود إن ػ ار ات

نم ػػع األدل ػػة اإلي ػػاف ة ،كي ػػركرة تقيػ ػ ـ م ػػدى م

م ػػة مع ػػايير المس ػػتخدمة ف ػػي تقيػ ػ ـ أك ق ػػاس من ػػاؿ

التكميػػف ،كاألخػػذ فػػي اجعتبػػار األهم ػػة النسػػب ة ،كخطػػر التككيػػد المهنػػي ،كذلػػؾ بهػػدؼ تخل ػ ض خطػػر
ص ااة استنتاج اير م ـ.
كأاػار الكثيػركف )(Goicoechea et al., 2019; Maroun, 2017; Jones et al., 2016
أني بالراـ مف الحصكؿ عمػع فهػـ لماػركة كبي تهػا فػي مرحمػة قبػكؿ العميػل إج أنػي كػاف فهمػا مبػد ا ،لػذا
فأنػػي فػػي مرحمػػة التخط ػ

حتػػاج م ارقػػب الحسػػابات إلػػع فهػػـ أكثػػر عمقػػا باػػأف حنػػـ الاػػركة كطب عػػة

الصناعة التي تنتمي إليها كه كمها التنظ مػي كتعقػد عمم اتهػا كالتعػرؼ عمػع البي ػة الخاريب ػة المتمثمػة فػي

البي ػػة اجقتصػػاد ة كالس اس ػ ة كالقانكن ػػة باػػكل أكثػػر تلص ػ  ،بمػػا فػػي ذلػػؾ ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة عمػػع
عمم ة إعداد التقرير المتكامل ،كأسػاس لتحديػد كتقيػ ـ مخػاطر التحريلػات النكهريػة ،كتقيػ ـ مػدى إمكان ػة
اجعتماد عمع كظ لة المرانعة الداخم ة ذات الصمة بمناؿ الخدمة.
كقد اتلقت الدراسات السػابقة (Boiral, etal., 2019 ;Branco,etal., 2014; Ruhnke and
) Gabriel, 2013أني كفقا لممع ػار الػدكلي  ISAE 3000ينبيػي عمػي م ارقػب الحسػابات تحديػد كتقيػ ـ

مخاطر التحريلات النكهرية عمع مستكى تقرير األعماؿ المتكامل ككػل ،كعمػع مسػتكى تأكيػدات اإلدارة،

كأسػػاس لتحديػػد اإلن ػ ار ات التػػي تعتبػػر مػػف حيػػث طب عتهػػا ،كتكقيتهػػا ،كمػػداها ل سػػتنابة لممخػػاطر التػػي
حددها .كمػا ينػب عمػي م ارقػب الحسػابات تكسػ ع نمػكذج خطػر المرانعػة التقميػد  ،ل اػمل خطػر أعمػاؿ

العميػػل ،كتقي ػ ـ المسػػتكى المقبػػكؿ لخطػػر التككيػػد ،كالخطػػر المػػت زـ ،كخطػػر الرقابػػة الداخم ػػة كتخط ػ

مستكى خطر اإلكتاػاؼ .كتػوثر د ارسػة مخػاطر اجرتبػاط عمػع برنػام التككيػد المهنػع مػف خػ ؿ التػأثير
اإلنر ات التع ينب أداوها كيتـ ذلؾ فع يك نسبة اجكتاػاؼ التػع يراػب
ا
عمع طب عة كتكقيت كمدى

م ارقػب الحسػابات فػع تخل يػها لمكصػكؿ لممسػتكى المقبػكؿ مػف مخػاطر اإلرتبػاط كفقػا لنػكع التككيػد .مػف

ناح ػة أخػر  ,أاػارت د ارسػتي ( (Branco,et al., 2014; Ruhnke and Gabriel, 2013أف
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هناؾ صػعكبة فػي تحديػد األهم ػة النسػب ة لممعمكمػات الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل كالػذ ينطػك
عمػػي قػػدر كبيػػر مػػف المعمكمػػات ايػػر المال ػػة ،لػػذا فػػإف مراقبػػع الحسػػابات ينػػب أف سػػتخدمكا حكمهػػـ

المهن ػػع جعتب ػػار م ػػا إذا ك ػػاف اجس ػػتبعاد أك التحري ػػف سػ ػ ككف ل ػػي ت ػػأثير ذك أهم ػػة نس ػػب ة عم ػػع ع ػػرض

المكيػػكع محػػل التككيػػد ,حتػػي مكنػػي تحديػػد طب عػػة كتكقيػػت كمػػدى إن ػ ار ات نمػػع األدلػػة كتقي ػ ـ مػػا إذا
كانت المعمكمات مناؿ التكميف خال ة مف التحريلات النكهرية مع تحديػد أهػـ العناصػر التػع تػوثر عمػع
قػ اررات أصػحاب المصػالا .كأيػاؼ ()Liao, et al., 2018; Velte and Stawinoga, 2017b
أف ع ػػدـ كن ػػكد مع ػػايير مكح ػػدة عالم ػ ػال خاص ػػة بق ػػاس المعمكم ػػات اي ػػر المال ػػة ،ص ػػعب عم ػػي م ارق ػػب
الحسابات تحديد مستكى األهم ة النسب ة لممعمكمات ايػر المال ػة  ،كتحديػد اإلنػ ار ات ال زمػة لمحصػكؿ
عمع األدلة التي تدعـ تأكيدات اإلدارة باأف المعمكمات اير المال ة.
كأياؼ كل مف (عبد العظ ـ ،2117 ،مكسي )2118 ،أني تنتهػي مرحمػة التخطػ

بإعػداد كتكثيػم

خطة عامة لمهمة التككيد لتخل ض مخاطر التككيد لمستكى مقبكؿ كالتي تتيمف أهداؼ مهمة التككيد،
مع ػػايير التككي ػػد الت ػػي سػ ػ عتمد عميه ػػا عن ػػد أدا الخدم ػػة ،نط ػػاؽ كمن ػػاؿ مهم ػػة التككي ػػد ،مع ػػايير الق ػػاس

المستخدمة ،التكقيت الزمني لمهمة التككيد .ك قكد اإلعداد النيد لخطة التككيد إلػي برنػام تككيػد م ػـ،
كهػػك أكثػػر تلصػ ل مػػف الخطػػة كيتيػػمف أهػػداؼ التككيػػد لكػػل منػػاؿ مػػف منػػاجت التككيػػد عمػػع التقريػػر

المتكامػػل ،طب عػػة كتكقيػػت كمػػدى اإلن ػ ار ات التػػي يػػتـ أداوهػػا لنمػػع األدلػػة لكػػل منػػاؿ مػػف المنػػاجت

السػػابقة ،تخص ػ ص أعمػػاؿ التككيػػد لكػػل منػػاؿ مػػف منػػاجت التككيػػد عمػػع أعيػػا فريػػم التككيػػد كك ل ػػة
اإلاراؼ عميهـ ،مكازنة الكقت المخصصة لكل مناؿ مف مناجت التككيد.
كيخمص الباحث مما سبم إلع أف مرحمة التخط

مػف الم ارحػل الهامػة لننػاح عمم ػة التككيػد ،ألنهػا

تسػػاعد فػػي تركيػػز اجنتبػػا عمػػع المنػػاطم الهامػػة فػػي التكميػػف ،كتحديػػد الماػػاكل المحتممػػة ،كتخص ػ ص
فريم العمل باكل م ـ ،كتكزيع المهػاـ بػيف أعيػا اللريػم ،كمػف ثػـ أدا الخدمػة بكلػا ة .كينػب عمػع

م ارقػػب الحسػػابات أف صػػدر أحكامػال أكل ػػة باػػأف خطػػر التككيػػد عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة ،ككػػذلؾ
مسػػتكى األهم ػػة النسػػب ة لتأكيػػدات اإلدارة ،ككػػذلؾ مػػدى إمكان ػػة اجعتمػػاد عمػػع ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة،
كتصم ـ إن ار ات نمع األدلة الكاف ة كالم مة مع أدا تمؾ اإلن ار ات بقدر مف الاؾ المهني.

 3-4-7مرحمة تنفيذ أعمال تكميف التوكيد

اتلقػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات (اػػرؼ ،2115 ،زامػػكؿ )2118 ،أنػػي فػػع هػػذ المرحمػػة قػػكـ م ارقػػب

الحسػػابات بكيػػع خطػػة التككيػػد المهنػػع المتعمقػػة بتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل محػػل التنليػػذ .ك عتبػػر نمػػع

كتقي ػ ـ أدلػػة اإلثبػػات نػػكهر هػػذ المرحمػػة ،حيػػث ينبيػػي عمػػع م ارقػػب الحسػػابات أف حصػػل عمػػع األدلػػة

الكاف ة كالم مة كع تككف أساسا لمكصكؿ إلع اجستنتاج الم ـ ،كيتـ الحصػكؿ عميهػا مػف خػ ؿ تنليػذ
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إن ػ ار ات التككيػػد ,عمػػي أف أخػػذ فػػع اجعتبػػار ك ػ مػػف األهم ػػة النسػػب ة ،كخطػػر التككيػػد المهنػػع ،عنػػد
الحصػكؿ عمػع األدلػة الكاف ػة كالم مػة .كاتلقػت العديػد مػف الد ارسػات السػابقة (Maroun, 2018b

) Erguden et al.,2017; Simnett and Huggins,2015أف اإلصدارات المهن ة لػـ تقػدـ كصػلال
دق ق ػال إلن ػ ار ات التلاصػػيل كان ػ ار ات الرقابػػة ،التػػي ينبيػػي أف قػػكـ بهػػا م ارقػػب الحسػػابات ،لكػػي حصػػل

عمػػع األدلػػة الكاف ػػة كالم مػػة ،لػػدعـ أر ػػي باػػأف تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل .كلكػػف كفلقػػا لمع ػػار التككيػػد
الػػدكلي ) ،(ISAE No.3000سػ قكـ م ارقػػب الحسػػابات بتنليػػذ اإلنػ ار ات التال ػػة التػػي سػػتعد مػػف حيػػث
طب عتهػػا كمػػداها كتكقيتهػػا إن ػ ار ات دمعػػدة ل سػػتنابة لممخػػاطر المحػػددة سػ لػملا لمتحريلػػات النكهريػػة كهػػي
اجختب ػ ػ ػػارات األساسػ ػ ػ ػ ة لمعمم ػ ػ ػػات  ،Substantive tests of transationsاإلنػ ػ ػ ػ ار ات التحميم ػ ػ ػػة
 ،Analytical proceduresاختبارات التلاصيل  ، Tests of Detailsلتنم ع األدلػة الكاف ػة كالم مػة
في اكل مستند مػف مصػادرها األصػم ة لتدن ػة خطػر التككيػد إلػع أدنػع مسػتكى مقبػكؿ .كاتلػم كػل مػف

(مكسػػػي ،2118 ،عب ػػد العظػ ػ ـ )2117 ،أف أهػػػـ أنػ ػكاع أدلػ ػػة اإلثب ػػات الت ػػع مك ػػف لم ارق ػػب الحسػ ػػابات

اسػػتخ دامها فػػع مهمػػة التككيػػد المهنػػع عػػف تأكيػػدات اإلدارة باػػأف التقريػػر المتكامػػل هػػي (اإلستلسػػارات،

الم حظػػة ,اللحػػص المسػػتند  ،اللحػػص الحسػػابي ،المصػػادقات ،اإلنػ ار ات التحميم ػػة ،خطابػػات التمثيػػل

أك إق اررات اإلدارة) .إيافة إلع مػا سػبم هنػاؾ بعػض األسػاليب األخػر التػع ربمػا تكػكف مسػتحدثة لكػي
ت ػػـ طب عػػة المعمكمػػات التػػع حتكيهػػا التقريػػر المتكامػػل كالتػػي مكػػف أف عتمػػد عميهػػا م ارقػػب الحسػػابات
لتنم ػػع أدلػػة إثبػػات م مػػة ككاف ػػة مثػػل إن ػ ار إسػػتط عات أر لمنمكعػػة معينػػة مػػف الخب ػ ار المهتمػػيف

بمنػػاؿ معػػيف كانػ ار نقػػاش معهػػـ حػػكؿ بعػػض األمػػكر التػػع صػػعب فهمهػػا مػػف نانػػب الم ارقػػب أك مػػف
نان ػػب الخبػ ػ ار المني ػػميف للري ػػم مهم ػػة التككي ػػد ،كاجس ػػتعا ة بنت ػػا
المسػتقمة لتػػع تهػتـ بتػػكفير بعػض النتػػا

بع ػػض كك ػػاجت البح ػػكث التس ػػك ق ة

المتعمقػػة بػبعض األسػكاؽ مثػل ككػػاجت عمػل البحػػكث كالتطػػكير

التػػع تهػػتـ بعػػرض أهػػـ التطػػكرات التػػع ط ػرأت عمػػع كػػل المنتنػػات ،ككػػذلؾ اجسػػتعا ة بػػبعض إراػػادات
كنصا ا لناف أصحاب المصالا لتػع تهػدؼ إلػع تقػد ـ النصػا كاإلراػاد لم ارقػب الحسػابات ف مػا يخػص

بعض القيا ا اجقتصاد ة كالبي ة كاجنتماع ة.
كأيػافت د ارسػػتي ( )Maroun, 2017; Maroun, 2018أنػػي قػد صػػعب الحصػكؿ عمػػع أدلػػة
متعمقػػة بكػػل مػػف التلكيػػر المتكام ػل لماػػركة ،اسػػتراتين ة الاػػركة ،رسػػالة الاػػركة ،المعمكمػػات المسػػتقبم ة،
المعمكمات اير المال ػة الكصػل ة ،مثػل ريػا المػكظليف عػف العمػل .كمػا أف الحصػكؿ عمػع أدلػة كاف ػة

باأف المعمكمات اير المال ة بصلة عامة ،يتطمب مف مراقب الحسابات بذؿ مزيد مف النهد ،كأدا قدر

أكبػػر مػػف إن ػ ار ات التككيػػد ،مقارنػػة بمرانعػػة الق ػكا ـ المال ػػة .كمعظػػـ األدلػػة التػػي حصػػل عميهػػا ،كػػكف

مصدرها مف داخل الاركة ،كمف ثػـ كػكف مسػتكى إقناعهػا أقػل بالنسػبة لػي ،مقارنػة باألدلػة التػي حصػل
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عميهػػا مػػف خػػارج الاػػركة ،كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي مرانعػػة القػكا ـ المال ػػة .لػػذلؾ كػػكف تقي مػػي لخطػػر التككيػػد
أكبر عند التككيد عمع المعمكمات اير المال ة ،مقارنة بمرانعة القكا ـ المال ة.
كيخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبم إلػػع أف نػػكهر هػػذ المرحمػػة كمػػف فػػي الحصػػكؿ عمػػع األدلػػة الكاف ػػة
كالم مة باأف تأكيدات اإلدارة الخاصة بتقرير األعماؿ المتكامل ،بما دمكف مراقب الحسابات مف إبػدا
استنتاج فني محايد عف مدى صدؽ كس مة المعمكمات الكاردة في تقرير األعماؿ المتكامل.

 4-4-7مرحمة التقرير عن نتائج أعمال التوكيد

تعػػد هػػي الخطػػكة النها ػػة فػػي عمم ػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،حيػػث ينػػب أف

قػػدـ م ارقػػب الحسػػابات كباػػكل كايػػا اجسػػتنتاج الػػذى تكصػػل إل ػػي بعػػد اإلنتهػػا مػػف نمػػع كد ارسػػة أدلػػة

اإلثبػػات ذات الص ػػمة بمػ ػزاعـ اإلدارة ،لتقػػد ـ اس ػػتنتانا بمسػػتكى معقػػكج م ػػف التككيػػد عم ػػا إذا كػػاف من ػػاؿ
التكميف يتلم في كل نكانبي الهامة مع معايير الق اس المناسبة كالمحددة( .عبد العظ ـ.)2117 ،

كيتلم الباحث مع (ارؼ ،2115 ،مكسي )2118 ،أف معايير التككيد لـ تيػع اػك معينػا لتقريػر
التككيػػد

ػػـ كافػػة اجرتباطػػات ،كيتكقػػف إخت ػػار اػػكل التقريػػر عمػػع مػػدى أهم ػػة المعمكمػػات التػػي ينػػب

تكفيرهػػا لممس ػػتخدميف كبا ػػكل ع ػػاـ ينػػب أف ك ػػكف التقري ػػر ف ػػي اػػكل مكت ػػكب .كلك ػػف كفقػ ػال ل ص ػػدارات
المهن ػػة كاللن ػػة ،ككػػذا الد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة (ISAE No.3000; AA1000AS; GRI,

) 2013; Erguden et al., 2017ينػب أف اػتمل تقريػر التككيػد المهنػي عمػع العناصػر األساسػ ة
التال ػػة عن ػكاف يكيػػا أنػػي تقريػػر تككيػػد مهنػػي مسػػتقل ،الطػػرؼ أك األط ػراؼ الػػذيف يكنػػي لهػػـ التقريػػر،

األه ػػداؼ العام ػػة لمتككي ػػد ،تحدي ػػد ككص ػػف من ػػاؿ التكمي ػػف ،مس ػػتكى التككي ػػد ،كتحدي ػػد مع ػػايير الق ػػاس.

باإليافة إلع كنكد فقرة تنص عمع أف مهمة التكميف تـ أداوها كفقال (أك بما يتلم مع) المعػايير المهن ػة

لخ ػػدمات التككي ػػد المهن ػػي ،كممخ ػػص العم ػػل ال ػػذ ت ػػـ تأديت ػػي ،اس ػػتنتاج م ارق ػػب الحس ػػابات با ػػأف من ػػاؿ

التكميف ،تاري التقرير ،كتكق ع مراقب الحسابات ،عنكاف مكتب المحاسبة.
كأاػػارات د ارسػػة ( مكسػػي )2118 ،أف تقريػػر التككيػػد ب ػ أر نظيػػف أك ب ػ أر مػػتحلك أك معػػاكس مػػف

( )8فق ػرات كهػػي فق ػرة ال ػ أر  ،فق ػرة أسػػاس ال ػ أر  ،فق ػرة مس ػ كل ة اإلدارة ،فق ػرة اجسػػتق ؿ كالرقابػػة عمػػع
الن ػػكدة ،فقػ ػرة مسػ ػ كل ة م ارق ػػب الحس ػػابات ،فقػ ػرة تقيي ػػد اس ػػتخداـ التقري ػػر (عن ػػدما تك ػػكف مع ػػايير الق ػػاس

المستخدمة في تقي ـ ،أك ق اس منػاؿ التكميػف ،متاحػة فقػ لمسػتخدميف معينػيف ،أك م مػة فقػ لطػرؼ
محدد) ،فقرة القيكد الم زمة (إذا كانت هناؾ دحدكد م زمة مرتبطة بتقي ـ أك ق اس مناؿ التكميف) ،فقرة
التقريػػر عػػف المتطمبػػات القانكن ػػة كال ح ػػة .كفػػي حالػػة اجمتنػػاع عػػف إبػػدا اجسػػتنتاج ينبيػػي أف يتك ػكف

تقريػر التككيػػد مػف ( )5فقػرات كهػػي فقػرة اجمتنػػاع عػف إبػػدا اجسػػتنتاج ،فقػرة أسػػاس اجمتنػاع عػػف إبػػدا
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اجسػػتنتاج ،فق ػرة مسػ كل ة اإلدارة ،فق ػرة مسػ كل ة م ارقػػب الحسػػابات ،فق ػرة التقريػػر عػػف المتطمبػػات القانكن ػػة
كالتنظ م ة.
كما استندت دراستي (عبد العظ ـ  ،2117 ،مكسػي )2118 ،إلػي اإلصػدرات المهن ػة ذات الصػمة،
كالتي تكيا أف قرار مراقب الحسابات المتعمم باخت ار نكع اجستنتاج المعدؿ سػتند عمػع طب عػة األمػر
الذ يتطمب استنتاج معدؿ ،حيث دصدر مراقب الحسابات استنتانال متحلظال ،في حالة كنػكد قيػكد ايػر
اػػا عة عمػػع نطػػاؽ عممػػي ،س ػكا كانػػت هػػذ القي ػكد ملركيػػة مػػف العميػػل ،أك ملركيػػي بسػػبب ظػػركؼ
خارنػػة عػػف إرادة العميػػل كم ارقػػب الحسػػابات ،كهػػذ القيػػكد تمنعػػي مػػف الحصػػكؿ عمػػع األدلػػة المطمكبػػة

لتخل ض خطر التككيد المهني إلع المستكى الم ـ ،أك في حالة كنكد تحريلػات نكهريػة ،سػكا بصػكرة

منل ػػردة أك منمع ػػة ،كلػ ػ س ا ػػا عال عم ػػع مس ػػتكى تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل كك ػػل .بينم ػػا إذا كان ػػت ه ػػذ

التحريل ػػات نكهري ػػة كا ػػا عة ،ينبي ػػي عم ػػع م ارق ػػب الحس ػػابات إب ػػدا اس ػػتنتاج مع ػػاكس .ك متن ػػع م ارق ػػب

الحسابات عف إبدا استنتاني عندما ككف اير قادر عمع الحصػكؿ عمػع األدلػة الكاف ػة كالم مػة التػي

تمثػل أساسػال جسػتنتاني ،ك سػػتنت أف ااثػار المحتممػػة لمتحريلػػات ايػر المكتاػػلة مكػف أف تكػػكف نكهريػػة

كاػػا عة ،أكعن ػػدما لقػػد اسػػتق لي .كمػػا ينبيػػي عم ػػي اجمتنػػاع عػػف إبػػدا اجسػػتنتاج عنػػدما سػػتنت  ،فػػي
الظركؼ التي تحدث بصكرة نادرة ،كالتي تتيمف حاجت عدـ تأكد متعددة ،أني عمع الراـ مػف حصػكلي

عمع أدلة كاف ة كم مة ،لكل حالة مف حاجت عدـ التأكد بصكرة منلردة  ،إج أني ج سػتط ع أف دصػدر

اسػػتنتاج عػػف التقريػػر المتكامػػل ،كذلػػؾ نتينػػة التلػػاع ت المحتممػػة لحػػاجت عػػدـ التأكػػد كااثػػار التراكم ػػة
المحتممػػة لهػػا عمػػع التقريػػر المتكامػػل  .كبعػػد اجنتهػػا مػػف مرحمػػة إتمػػاـ عمم ػػة التككيػػد كتكػػكيف اجسػػتنتاج

ينبيػػع عمػػع م ارقػػب الحسػػابات تكثيػػم Documentationكافػػة األمػػكر الهامػػة التػػي سػػاعدت عمػػع تػػكفير
أدلة تدعـ استنتاج كتقرير التككيد كتويد أف المهمة تمت طبقأ لممعايير المقررة التع أعتمد عميها الم ارقػب
أثنا أدا مهمتي.

 5-7تحميييل العةقيية بييين توكيييد تقييارير االعمييال المتكامميية وق يرار اإلسييتثمار باألسيييم
واشتقاق فرض البحث الرئيسي وفرعياتو

سػػعت العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة

;(Raimo etal., 2020; Landau etal.,2020

); Pavlopoulos etal., 2019; Akisik and Gal, 2019; Gal and Akisik, 2019إلػي
اختبار ما إذا كاف التككيد عمػي المعمكمػات المال ػة كايػر المال ػة الػكاردة فػي التقػارير المتكاممػة لػي مػردكد
إينابي إيافي عمع أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييف ,كهذا ما سكؼ يتـ تناكلي بالتلصيلي
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 1-5-7تحميل العةقة بين التوكيد عميم تقيارير األعميال المتكاممية وقيرار االسيتثمار باألسييم
واشتقاق الفرض الرئيسي لمبحث

عمي الراـ مف تكسع الاركات في إفصاحها عف المعمكمػات ايػر المال ػة لتمب ػة إحت انػات أصػحاب
المصالا المتعددة ،فإف مصداق ة المعمكمات اير المال ة تظل محل اؾ إلػع أف قػكـ م ارقػب الحسػابات
بإيػػلا الثقػػة عميهػػا مػػف خ ػ ؿ ممارسػػات التككيػػد المهنػػي .كهػػك مػػايبرر سػػعي العديػػد مػػف البػػاحثيف إلػػي
د ارسػة كاختبػػار المػػردكد اإلينػػابي لمتككيػػد المهنػػي عمػػع المعمكمػػات ايػػر المال ػػة التػػي يػػتـ اإلفصػػاح عنهػػا
في التقارير المنلصمة المختملة عمي ق مة الاركة كعمي ق اررات أصحاب المصالا كخاصة المسػتثمرييف.
فمقػد حػاكؿ الػبعض (Hassan, et al., 2020 Channuntapipat et al., 2019; Boiral, et
) al., 2019; Branco,etal., 2014; Ruhnke and Gabriel, 2013اختبػار أثػر التككيػد عمػي
المعمكمات الكاردة في تقرير اإلستدامة عمي ق اس ق مة الاركة كقرار اإلستثمار باألسػهـ ،كتاػير النتػا

إلػػي أف التككيػػد عمػػي تقػػارير اإلسػػتدامة سػػاعد المسػػتثمريف عمػػع تقي ػ ـ ااثػػار السػػمب ة الناتنػػة عػػف ق ػػاـ
الاركة بممارسات سمب ة تنا المنتمػع ،كتقػدير ق مػة اجلت ازمػات المحتممػة كمػا يتريػب عميهػا مػف تػدفقات
نقد ػة خارنػة مسػػتقبم ة ،كمػا ظهػػر مػدى التػزاـ الاػركة بالتاػريعات كالقػكانيف كاراػػادات هي ػات اإلاػراؼ
كالرقابػة كهػك مػا يبػػث ركح الطمأنينػة لػدى المسػػتثمريف باػأف مسػتقبل الاػػركة كاسػتم ارريتها فػع المسػػتقبل،
كيزيد مف رابتهـ في اإلستثمار فيها.

في حيف ركز أخركف ;(Clarkson et al., 2019; Maroun, 2018b; Liao, et al., 2018
) Velte and Stawinoga, 2017b; Wong and Millington, 2014عمػي مػردكد التككيػد
المهنػػي عمػػي المعمكمػػات الػكاردة فػػي تقريػػر المسػ كل ة اإلنتماع ػػة .كتاػػير النتػػا

إلػػي كنػػكد اتلػػاؽ كبيػػر

بينها عمع كنكد ع قة إيناب ة معنك ػة بػيف التككيػد عمػع اإلفصػاح عػف معمكمػات المسػ كل ة اجنتماع ػة

كق م ػػة لما ػػركة ،حي ػػث ينظ ػػر المس ػػتثمركف إل ػػع الا ػػركات الت ػػي تلص ػػا ع ػػف م ػػدى التزامه ػػا بمسػ ػ كليتها
اجنتماع ة ،كتكفر تككيدال مهن ال عميها ،بأنها أكثر مصداق ة كثقة ،مما يوثر باكل إينػابي عمػع تقػديرهـ
لق مػػة الاػػركة ،كمػػف ثػػـ كػػكف لػػديهـ رابػػة أكبػػر فػػي اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ الاػػركات ،مقارنػػة بالاػػركات
التػػي لػػـ تػػكفر تككيػػدال عمػػع معمكمػػات المس ػ كل ة اجنتماع ػػة .كفػػي مصػػر ،قػػدـ (اػػحاتة )2114،دل ػ ل
تنريب ػال عمػػع أف إفصػػاح الاػػركات عػػف مس ػ كليتها اجنتماع ػػة كالبي ػػة مرفػػم بػػي تقريػػر التككيػػد المهنػػع
يػػنعكس إينابػػأ عمػػع سػػمكؾ المسػػتثمريف ،بيػػد أف هػػذا التككيػػد كػػكف ايػػر زى تػػأثير عمػػع الق ػرار الخػػاص

بمػػنا اج تمػػاف كذلػػؾ قػػد كػػكف بسػػبب أف متطمبػػات مػػنا اج تمػػاف فػػع البنػػكؾ التناريػػة ج تعطػػع أهم ػػة
ل فصاح اير المالع بالقدر الكافع كمف ثـ ج حتاج متحذك قرار اج تماف لمثل هذا التككيد.
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كعمػي النقػ ض مػف ذلػؾ ،خمصػت د ارسػة ( )Fazzini and Dal Maso, 2016التػي تمػت عمػي
الا ػػركات اإل طال ػػة إل ػػي أف اجفص ػػاح البي ػػي ي ػػكفر معمكم ػػات له ػػا دكر تقي م ػػي مرتبط ػػة با ػػكل إين ػػابي

بالق مة السكق ة لماركة  ،كلكف جتكند منافع إياف ة مف تككيد هذ المعمكمات ،هذا ماػابي لمنتػا

التػي

تكصمت إليها دراسة ( )Cho et al., 2014التي طبقت في الكج ات المتحدة اجمريك ة ،كالتي خمصػت
إلػػي أف تككيػػد تقريػػر المسػػوكل ة اجنتماع ػػة جيػرتب بارتلػػاع الق مػػة السػػكق ة لماػػركات المصػػدرة لمتقػػارير.
كلكف عاب عمي تمؾ الدراسات أنها تمت عمي دكلػة كاحػدة .مػف ناح ػة أخػر  ،ركػزت د ارسػتي Segui-
) )Mas et a., 2018; Kend, 2015عمػي التككيػد عمػي معمكمػات تقريػر الحككمػة ،نظػ الر ألف هػذا
اإلفصػػاح لػػي محتػػكى معمكمػػاتي ،كبالتػػالي بسػػاعد التككيػػد المهنػػي عمػػع هػػذ المعمكمػػات عمػػي تخل ػ ض

مس ػػتكى خط ػػر المعمكم ػػات ال ػػذ يكان ػػي متخ ػػذ القػ ػرار عن ػػد اعتم ػػاد عم ػػع تقري ػػر اإلدارة ع ػػف اإلفص ػػاح
الحككمي مما ينعكس إينابا عمػي ق مػة الاػركة كسػمبا عمػي تكملػة رأس المػاؿ .كقػد قػدـ (مهػراف)2115،
دل ػ ل تنريب ػال عمػػع أف التككيػػد المهنػػي عمػػع إفصػػاح الاػػركات عػػف مػػدى التزامهػػا بالممارسػػات الق اس ػ ة
لحككمة الاركات يوثر إينابال عمع سمكؾ متخذ قرار اجستثمار باألسهـ.
كيخمص الباحث إلي كنكد مساحة إتلاؽ كبيرة بيف الدراسات السابقة عمي كنكد ع قة معنك ة بيف
التككيػػد المهنػػي عمػػع المعمكمػػات ايػػر المال ػػة فػػي التقػػارير المنلصػػمة المختملػػة (اإلنتماع ػػة كالحككم ػػة
كالمستدامة)  ،كتخل ض عدـ تماثل المعمكمات كزيادة ق مة الاركة ككذلؾ عمي ق اررات أصحاب المصالا
كخاصػػة المسػػتثمريف ،ممػػا يػػدؿ عمػػع أف تقريػػر التككيػػد لػػي دكر تقي مػػي أك محتػػك معمكمػػاتي يػػوثر عمػػي
قػرار اإلسػتثمار باألسػهـ .كيتلػم الباحػث مػع ;(Hassan, et al., 2020; Landau et al., 2020
)  Pavlopoulos et al., 2019بأف التأثير اإلينابي لمتككيد المهني عمع المعمكمات اير المال ػة قػد
يزداد عندما تلصا الاركة عف اإلرتباط بيف هذ المعمكمات كاسػتراتينيتها ،كهػذا مػايكفر تقريػر األعمػاؿ
المتكامػل .كهػك نلػس مػا أاػار إل ػي ( )Maroun, 2018b; Maroun, 2017بػأف رد فعػل المسػتثمريف

نحػػك المعمكمػػات ايػػر المال ػػة كػػكف أقػػكى إذا تػػـ اإلفصػػاح عنهػػا فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،مقارنػػة
بالتقارير المنلصمة (البي ي كاجنتماعي كاجستدامة).

كفي هذا الصدد ،أاارت دراسة ( )De Villiers et al., 2017إلي أني ينب اختبار تأثير التككيػد
عمػػي المعمكمػػات الػكادرة فػػي التقػػارير المتكاممػػة عمػػي عػػدة منػػاجت محتممػػة كالتػػي تعكػػس الػػدكر التقي مػػي

لهػذا التككيػد مثػل ق مػة الاػركة (سػعر السػهـ أك  ، )Tobin’s Qكأدا المناػأة (مثػل الربح ػة المسػتقبم ة

كالتػدفقات النقد ػة)  ،كتكملػة رأس المػاؿ باجسػهـ أك بالػػديكف ،تحسػف بي ػة المعمكمػات (تيط ػة المحممػػيف) ،

تحسف مستك السيكلة ،انخلاض مسػتك ات إدارة األربػاح عمػع أسػاس اجسػتحقاؽ أك مػف خػ ؿ األناػطة
الحق ق ة ،انخلاض مستك ات التهرب اليريبي ،نتػا
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( )Melegy and Alain ,2020; Boiral, et al., 2019إلػي أنػي تكنػد ع قػة إيناب ػة بػيف التككيػد
عمي تقرير األعماؿ المتكامل كق مة الاركة كأسعار األسهـ في السكؽ مف خػ ؿ تحسػيف الق مػة التنبو ػة

لعكا د األسهـ اير الطب ع ة كتكفير معمكمات حكؿ إناا الق مة المستقبم ة لماػركة ،كالتػأثير إينابػاد عمػي

مستك التحلك المحاسبي كأسعار األسهـ  ،كسمبال عمع اجستحقاقات التقديرية .كهك نلس ماخمصػت إل ػي

دراسة ( )Landau et al., 2020بأف الػدكر التقي مػي لممعمكمػات الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكاممػة
يزداد مع تكفير تككيد مهني مستقل عميها مما ينعكس إينابا عمػي ق مػة الاػركة كذلػؾ مػف خػ ؿ تطبيػم

نمػكذج أكلسػكف  Ohlson modelلتقيػ ـ السػكؽ عمػي  51اػركة مػف  .STOXX Europe 50كهػذا
يتلػم مػع مػا سػبم كخمػص إل ػي ( )Erguden et al., 2017بػأف التككيػد عمػع إفصػاح الاػركات عػف
المعمكمات اير المال ة في التقارير المتكاممة حقم منافع مزدكنة ،ككنػي يخلػض مػف تكملػة رأس المػاؿ،
كيزيػػد مػػف سػػعر السػػهـ ،كيػػدعـ مػػف سػػمعة الاػػركة كق متهػػا مػػف نهػػة ،كيزيػػد مػػف الاػػلاف ة ك يػػيف ق مػػة
ألصحاب المصالا ،بمافيهـ اإلدارة مف نهة أخرى .كما أياؼ ( )Miller et al., 2017إلي أف التككيد
المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كخاصػػة المعمكمػػات ايػػر المال ػػة ،يخلػػض مػػف خطػػر المعمكمػػات

الػػذ يكانػػي المسػػتثمر إذا مػػا اعتمػػد عمػػع معمكم ػػات ايػػر مكثػػكؽ فيهػػا ،خاصػػة كأف التقريػػر المتكام ػػل

يكصل معمكمات كم ة كنكع ة كهي ذات مخاطر أعمع ،خاصة لممستثمر اير المحترؼ في التعامل مع
المعمكمػػات اي ػػر المال ػػة .عػ ػ كة عمػػي ماس ػػبم ،أكي ػػا ( )Maroun, 2018bأف خدم ػػة التككي ػػد عم ػػع
المعمكمػات ايػر المال ػة فػي تقريػػر األعمػاؿ المتكامػل هػي خدمػة ميػ لة لمق مػة لعػدة أسػباب مػف أهمهػػا

أنهػػا تػػدعـ مػػف الثقػػة كالمصػػداق ة فػػي المعمكمػػات ،كتخلػػض مػػف عػػدـ تماثػػل المعمكمػػات ،كتػػدعـ الاػػلاف ة
كالمسا لة ،كتحسف مف نظـ التقرير الداخم ة بالاركة ،كتزيد مف الثقة في ه كل الرقابة الداخم ة ،كتحسف
مػف سػمعة الاػركة .كمػا اتلػم الػبعض ;(Goicoechea et al., 2019; Liao, et al., 2018
) Velte and Stawinoga, 2017عمػع أف ا ػاب التككيػد المهنػع المسػتقل عمػي التقريػر المتكامػل
ينعمي منرد إع ف بس

عف الاركة كل ست أداة لتكيػ ا ق مػة مػا تحققػي المناػأة فػع المسػتقبل تسػاعد

عمي إرساؿ رسا ل إيناب ة لممستثمريف.
كركػػزت العديػػد مػػف الد ارسػػات عمػػي أثػػر التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػي قػرار اإلسػػتثمار
باألسػهـ ,فمقػد خمصػت د ارسػتي ) (Raimo et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019إلػي أف
التككيد عمي معمكمات تقرير األعمػاؿ المتكامػل خاصػة المعمكمػات ايػر المال ػة يػوثر إينابػال عمػع سػمعة
الاركة كأسعار األسهـ كالتدفم النقد المستقبمي .حيث يراب المستثمركف في الحصكؿ عمػع معمكمػات
عػػف المخػػاطر التػػي تكانػػي الاػػركات ،كفهػػـ فػػرص النمػػك ،كطػػرؽ اسػػتخداـ الطاقػػة ،كاسػػتراتين ة الاػػركة

كالمخػػاطر التنظ م ػػة .كذلػػؾ لتعزيػػز قػ ارراتهـ حػػكؿ اجسػػتثمار كتخصػ ص رأس المػػاؿ .عػ كة عمػػي ذلػػؾ،
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أاػار ) (Landau et al., 2020إلػي أف تػكفير خدمػة التككيػد المهنػي عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل
سػاعد عمػػي نػػذب روكس األمػكاؿ لماػركة كخلػػض تكملػػة رأس المػػاؿ كزيػادة ق مػػة الاػػركة نتينػػة تحسػػيف

بي ة المعمكمات ،ك ساعد عمي إتخاذ ق اررات إستثمارية رايدة ،خاصة كاذا كاف مقدـ الخدمػة أحػد مكاتػب
المحاسػػبة كالمرانعػػة .كمػػا أيػػاؼ ) (Briem and Wald, 2018أف التككيػػد عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ
المتكامػل لػػي تػأثير نػػكهر عمػع تقيػ ـ المسػػتثمر لق مػة الاػػركة كقػدرتها عمػػع خمػم الق مػػة ،كادارة اللػػرص
كالمخػػاطر ،كمػػف ثػػـ لػػي تػػأثير نػػكهر عمػػع تقػػدير المسػػتثمريف ألسػػعار أسػػهـ الاػػركة .كهػػذا نلػػس مػػا
خصػمت إل ػي د ارسػة ( )Zhou et al., 2017بػأف التككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل سػاعد عمػي
تػػكفير معمكمػػات لهػػا دكر تقي مػػي تيػػمف التخصػ ص اللعػػاؿ لممػكارد كتاػػنع منػػاخ اإلسػػتثمار ،ممػػا يزيػػد
مف قدرة المستثمريف عمع تقي ـ أدا الاػركة ،كالتنبػو بعكا ػد اإلسػتثمار ،كتخلػ ض عػدـ التأكػد بخصػكص
التػدفقات النقد ػػة المسػتقبم ة ،كبالتػػالي تخلػ ض نسػػبة خطػأ التكقعػػات ،كهػك مػػاينعكس باػكل إينػػابي عمػػع
قرار اإلستثمار في األسهـ ,كتحسيف األدا المالع لممحلظة اجستثمارية لممستثمر.
ع كة عمػي ماسػبم ،اتلقػت د ارسػتي )(Landau et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019

عمي أف تقرير التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل لي محتكى معمكماتع ككني يوثر عمع ق اررات كأحكاـ
المستثمرييف ،حيث يلع هذا التككيد مصداق ة عمع أدا الاركة كادارتها كهع أمكر هامة جتخػاذ قػرار
اجستثمار فع الاركة ,كما أف إفصاح الاركة عف معمكمات تعكس أدا ها مف كافة النكانػب اجقتصػاد ة

كاإلنتماع ػػة كالحككم ػػة يزيػػد مػػف ق مػػة الاػػركة ك حسػػف مػػف سػػمعتها ك يػػلي الماػػركع ة عمػػي أناػػطتها

أماـ المنتمع .ع كة عمي أني بسبب تعقيد التقػارير المتكاممػة ،قػد يركػز المسػتثمركف عمػع تككيػدها أكثػر
طمبػػا
مػػف تركيػػزهـ عمػػع محتػكاهـ  .فػػي حػػيف أف د ارسػػة ( )Landau etal.,2020تاػػير إلػػي أف هنػػاؾ ل

مت ازيػ لػدا مػػف نانػػب المسػػتثمريف عمػػع تككيػػد المعمكمػػات ايػػر المال ػػة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل للهػػـ
األدا الحق قي لماركة ككني كسيمة لتخل ض عدـ التأكد باأف التدفقات النقد ة المستقبم ة ،مما قػد سػما
لهػػـ بتقي ػ ـ األدا المػػالع لماػػركة باػػكل أكثػػر دقػػة ،كتقي ػ ـ المخػػاطر ،كبالتػػالع تحسػػيف نػػكدة أحكػػامهـ

اإلسػتثمارية .كهػك نلػس مػا خمػص إل ػي ) (Akisik and Gal, 2019بكنػكد إرتبػاط إينػابي كبيػر بػيف
تككيػ ػػد التقػ ػػارير المتكاممػ ػػة كسػ ػػيكلة األسػ ػػهـ كارتلػ ػػاع ق مػ ػػة الاػ ػػركة كتحسػ ػػف التػ ػػدفقات النقد ػ ػػة التاػ ػػييم ة
المستقبم ة ,مما يود إلي تخل ض تكملة رأس الماؿ ،حيث أف المستثمريف يرابكف في قبكؿ معػدؿ عا ػد

أقل نتينة لتقميل مخاطر المعمكمات مف بي ة المعمكمات المحسنة لهذ الاركات .كهي نلس النتا

التي

تكصمت إليها دراستي ) (Zhou et al., 2017; Dumay, et al., 2017كلكف بالتركيز عمي المحممييف
الم ػػالييف ,كالت ػػي خمص ػػت إل ػػي تحس ػػف خص ػػا ص تنبػ ػوات المحمم ػػيف الم ػػالييف م ػػف خػ ػ ؿ تقمي ػػل األخط ػػا
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كتخل ػ ض التاػػتت عنػػد إعتمػػادهـ عمػػي المعمكمػػات ال ػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل خاصػػة إذا تػػـ
تككيد بكاسطة طرؼ خارني مستقل.
كعمػي النقػ ض مػف المنهن ػات السػػابقة ،اعتمػدت د ارسػة ) (Reimsbach et al., 2018عمػػي
منهن ة مختملة كهي الدراسة التنريب ة ،حيث سعت إلي اختبار ما إذا كاف تككيػد المعمكمػات الػكاردة فػي
التقارير المتكاممة يوثر باكل إينػابي عمػع تقيػ ـ المسػتثمريف المحتػرفيف ألدا اجسػتدامة لماػركة كارتلػاع
نكدة األحكاـ المتعمقة باجستثمار ،كذلؾ باستخداـ تصم ـ تنريبي كامل  2 × 2كاجعتماد عمػع نمػكذج
( ،)Maines and McDaniel, 2000عمي عينة مف  114مف المحمميف المحترفيف كمدير صناديم
اإلستثمار في ألمان ا .كتاير النتا

إلع أف التككيد عمي معمكمات تقرير اجعمػاؿ المتكامػل يػوثر باػكل

إينابي عمػع تقيػ ـ المسػتثمريف المحتػرفيف ألدا اجسػتدامة لماػركة كتحسػيف نػكدة أحكػامهـ اإلسػتثمارية .
كهي نلس المنهن ة التػي إتبعتهػا د ارسػة ) (Hoang and Soon-Yeow, 2020إلختبػار أثػر التككيػد
عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمع تقديرات المستثمريف المحترفيف كاير المحتػرفييف ألسػعار األسػهـ مػف

خ ؿ تصم ـ تنريبي  .2 × 2كتاير النتا

إج أني في حالة عدـ كنكد تقرير التككيد كانت الزيادة فع

تقػػديرات أسػػعار األسػػهـ أقػػل بالمقارنػػة بحالػػة كنػػكد تككيػػد  ،ككػػذلؾ فػػي حالػػة كنػػكد المعمكمػػات اإليناب ػػة
بالمقارنػػة بالمعمكمػػات السػػمب ة .كمػػا أاػػارت النتػػا

إلػػع أف تبػػايف سػػعر السػػهـ فػػع ظػػل اإلفصػػاح عػػف

أخبار سي ة سػمب ة كػاف منخليػا باػكل نػكهر عنػد كنػكد تقريػر التككيػد بالمقارنػة بي ػاب تقريػر التككيػد

بيض النظر عف خبرة المستثمر.

أخي ار يند المتتبػع لكثيػر مػف الد ارسػات السػابقة ذات الصػمة كالتػي تمػت فػي مصػر (اػرؼ،2115 ،
عبػد العظػ ـ ،2117 ،زامػػكؿ )2118 ،أف تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عػػد بمثابػػة مواػ أر لمصػػداق ة
محتكا  ،كأف المستليد األكؿ مف ك ار عمم ة التككيد هـ أصحاب المصالا إج إنهـ ل سكا المستليد األكحد
فالتككيد عد ذا ق مة أ يأ بالنسبة إلدارة المناأة المعدة لهذا النكع مف التقارير .كما أف هناؾ الكثير مف

المتييػرات التػػع مػػف المحتمػػل أف تػػوثر عمػػع الع قػػة الر سػ ة بػػيف محتػػكى تقريػػر التككيػػد المهنػػع لم ارقػػب
الحس ػػابات كقػ ػرار اإلس ػػتثمار باألس ػػهـ ،كالت ػػي م ػػف أهمه ػػا (اخ ػػت ؼ ب ػػدا ل رأى م ارق ػػب الحس ػػابات ،ن ػػكع
اإلستنتاج ،مستك التككيد).
كيتي ػػا لمباح ػػث م ػػف تحمي ػػل الد ارس ػػات الس ػػابقة ،أف معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابقة تناكل ػػت الع ق ػػة ب ػػيف

التككي ػػد عم ػػع المعمكم ػػات اي ػػر المال ػػة بص ػػلة عام ػػة ،أك الع ق ػػة ب ػػيف التككي ػػد عم ػػع تق ػػارير المسػ ػ كل ة
اجنتماع ػة أك التقػارير البي ػػة أك تقػارير اجسػػتدامة عمػع كنػي الخصػػكص كقػرار اجسػػتثمار فػي األسػػهـ.
كهناؾ عدد قميل مف الدراسات التي تناكلػت الع قػة بػيف التككيػد عمػع التقريػر المتكامػل كقػرار اجسػتثمار
باألسػهـ .كمػػف حيػػث منهن ػػة البحػػث المتبعػػة ،اتبػػع الػبعض المػػنه النظػػر التحميمػػي ،لد ارسػػة أثػػر تككيػػد
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المعمكمػػات الػكاردة فػػي تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة (المعمكمػػات ايػر المال ػػة مػػع المعمكمػػات المال ػػة) عمػػع
قػرار المسػتثمريف باإلسػتثمار باألسػهـ ،مثػل (Maroun, 2018a; Maroun, 2017; Briem and

) ، Wald, 2018فػي حػيف اتبػع الػبعض المػػدخل الميػداني اجستقصػا ي ،مثػل (Landau et al.,
) ، 2020 ;Pavlopoulos et al., 2019; Akisik and Gal, 2019بينمػا اتبػع الػبعض المػدخل
التنريبي مثػل) . (Hoang and Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018كمػف ناح ػة

أخػرى ،بػالراـ مػػف اخػت ؼ البي ػػات التػي أنريػػت فيهػا هػػذ الد ارسػات ،فقػػد أنريػت معظػػـ الد ارسػات فػػي
بي ات متقدمة مثل الكج ات المتحدة األمريك ة ،كاسػترال ا كبريطان ػا ،كمنهػا د ارسػات قميمػة (Akisik and

) ،Gal, 2019; Gal and Akisik, 2019; Reimsbach et al., 2018أنريػت فػي دكؿ نام ػة
مثػػل ننػػكب أفريق ػػا  ،أك مصػػر مثػػل (اػػرؼ ، 2115 ،زامػػكؿ  )Maroun, 2017; 2118 ،كيبػػرر
الباحػػث ذلػػؾ بػػأف مكيػػكع تككيػػد التقػػارير المتكاممػػة حػػديث نسػػب ال  ،لػػذا فمػػف طب عػػي أف تهػػتـ بػػي الػػدكؿ
المتقدمة ،كالتػي اهتمػت مػف قبػل بتحقيػم اجسػتدامة .كباػأف عينػة الد ارسػة فقػد اعتمػد الػبعض عمػع عينػة

مػف المسػتثمريف ،مثػل (اػرؼ )Hoang and Soon-Yeow, 2020 2115،بينمػا اعتمػد الػبعض
ااخر عمع طمبة الدراسات العم ا ،مثل ( .)Reimsbach et al., 2018كبالراـ مف اخت ؼ منهن ات
كبي ػات الد ارسػات السػػابقة إج أنهػا اتلقػػت عمػع أف اإلفصػػاح ايػر المػػالي عبػر تقػػارير األعمػاؿ المتكاممػػة
يػػوثر إيناب ػال عمػػع تقػػدير المسػػتثمريف ألسػػعار األسػػهـ كاألربػػاح المتكقعػػة لماػػركة كق مػػة الاػػركة .كلكػػف
التككيد عمي تمؾ المعمكمات سكؼ يلي عميها ق مة إياف ة .
يخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبم إلػػع أف التككيػػد المهنػػي عمػػي المعمكمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػة فػػي تقريػػر
األعمػػاؿ المتكامػػل يػػلي الثقػػة كالمصػػداق ة كزيػػادة إمكان ػػة األعتمػػاد عميهػػا كبخلػػض مػػف عػػدـ تماثػػل
المعمكمػػات ،كيزيػػد مػػف قػػدرة المسػػتثمرييف عمػػي تقي ػ ـ األدا الحػػالي كالتنبػػو بػػاألدا المسػػتقبمي لماػػركة،
كتقدير أسعار األسهـ كاألربػاح المتكقعػة ،كمػف ثػـ اتخػاذ قػ اررات اسػتثمارية سػم مة .كبالتػالي هنػاؾ ع قػة
إيناب ػػة بػػيف تقريػػر التككيػػد الػػذ يػػكفر م ارقػػب الحسػػابات عمػػع تق ػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة ،كبػػيف قػػرار

اجستثمار في أسهـ الاركة .كعم ي مكف ااتقاؽ فرض الدراسة األكؿ كمايميي
 :H1ي ػػوثر تككي ػػد م ارق ػػب الحس ػػابات عم ػػع تق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة لما ػػركات المقي ػػدة بالبكرص ػػة
المصرية إينابال عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ الاركات.

49

د /عمرو مـحمد مخيس مـحمد

أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......

 2-5-7تحميييل أثيير اخييتةف مسييتول خبييرة المسييتثمر عمييم العةقيية بييين التوكيييد عمييم تقييارير
األعمال المتكاممة وقرار االستثمار باألسيم واشتقاق الفرض الفرعي ((H1a

اتلم الكثيركف (Landau et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019; Akisik and Gal,
) 2019عمػػع أف ق ػرار اإلسػػتثمار هػػك دالػػة فػػي العديػػد مػػف العكامػػل المرتبطػػة بالاػػركة أك بالصػػناعة أك
الدكلػػة أك المسػػتثمر نلسػػي .حيػػث يتػػأثر ق ػرار اجسػػتثمار بخصػػا ص المسػػتثمر نلسػػي مثػػل درنػػة خبرتػػي

كمستك تأهيمي العممي ،كهك مايوثر عمع حكمي الاخصي ،كمف ثػـ عمػي قػرار  .كيػوثر اخػت ؼ مسػتكى
الخبرة بيف المستثمريف عمع إد اركهـ كفهمهـ لممحتكى المعمكماتي لتقرير التككيػد باػأف التقريػر المتكامػل،

ممػػا يػػود إلػػع التبػػايف فػػي قػػ ارراتهـ باجسػػتثمار بأسػػهـ نل ػػس الاػػركات ،نتينػػة إخػػت ؼ تقي مػػي ألسػػهـ
الاركات التي تكفر تقرير متكامل مرفم معي تقريػر تككيػد ،مقارنػة بالاػركات التػي لػـ تػكفر هػذا التقريػر.
كما أكيحت دراسة ) (Reimsbach et al., 2018أف أحكاـ المستثمريف تعتمد عمي خبرتهـ كبعض
عكاممهـ النلس ة كفقا لنمكذج .Maines and McDaniel`s 2000

كخمص ػ ػػت بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات (ا ػ ػػرؼ ،2115 ،مكس ػ ػػي  (2118 ،إل ػ ػػي كن ػ ػػكد أث ػ ػػر إين ػ ػػابي لخبػ ػ ػرة
المستثمريف عمع الع قة محل الدراسة ،فهناؾ اتلاؽ بيف هذ الد ارسػات عمػع كنػكد تػأثير إينػابي لتقريػر

التككيػد عمػػع قػ اررات اجسػػتثمار ،كلكػف يختمػػف مػػدى التػأثير بنػػا ل عمػع مسػػتكى خبػرة المسػػتثمريف .كيرنػػع
ذلؾ لمتلاكت في إدارؾ المستثمريف لممحتكى المعمكمػاتي لتقريػر التككيػد .حيػث يختمػف رد فعػل المسػتثمر
المحتػػرؼ عػػف ايػػر المحتػػرؼ تنػػا تقريػػر التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،حيػػث كػػكف رد فعػػل

المسػتثمر المحتػرؼ أكثػر سػرعة كأكبػر تػأثي الر .عمػي النقػ ض مػف ذلػؾ ،اتلػم كػل مػف

(Hoang and

) Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018عمي أف المستثمر اير المحترؼ كػاف أكثػر
تػػأث الر بتقريػػر التككيػػد الػػذ

صػػدر م ارقػػب الحسػػابات ،باعتبػػار أنػػي أقػػل خبػرة فػػي التعامػػل مػػع المعمكمػػات

المال ػػة كايػػر المال ػػة التػػي تلصػػا عنهػػا الاػػركة ،كمػػف ثػػـ حتػػاج إلػػع تقريػػر التككيػػد بدرنػػة أكبػػر مػػف

المستثمر المحترؼ ،لمتحقم مف مصداق ة المعمكمات الملصا عنها ،كامكان ة اجعتماد عميها عند اتخػاذ
قرار  ،كبالتالي يوثر تقريػر التككيػد كمػا يتيػمني مػف اسػتنتاج باػكل أكبػر عمػع قػرار اجسػتثمار  ،مقارنػة
بالمستثمر المحترؼ.
كيخمػص الباحػػث ممػا سػػبم إلػػي أف هنػاؾ اتلاقػال بػػيف الد ارسػات السػػابقة عمػػع أف هنػاؾ تػػأثي الر كايػػحال

لخب ػرة المسػػتثمر عمػػع ق ار ارتػػي عمػػي الػػراـ مػػف اخػػت ؼ فػػي بي ػػات كمنهن ػػات الد ارسػػات السػػابقة ،كلكػػف
جيكند إتلاؽ حكؿ اػكل هػذا التػأثير .كمػا أف هنػاؾ نػدرة فػي الد ارسػات التػي تناكلػت أثػر خبػرة المسػتثمر
عمػػع الع قػػة بػػيف التككيػػد عمػػع التقريػػر المتكامػػل كقػ ػرار اإلسػػتثمار باجسػػهـ .ك عتقػػد الباحػػث أف خبػػرة
المسػػتثمر تسػػاهـ فػػي تحسػػيف إد اركػػي لتقريػػر التككيػػد المرفػػم بتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،كتقي مػػي لممخػػاطر
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المختملة التي تكاني الاركة ،مما ساهـ في تحسيف نكدة أحكامي اإلسػتثمارية .كبػذلؾ يتكقػع الباحػث أف
ت ػػوثر خبػ ػرة المس ػػتثمر عم ػػع الع ق ػػة اإليناب ػػة ب ػػيف التككي ػػد عم ػػع تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل كب ػػيف قػ ػرار

اجستثمار باجسهـ .كبنا ل عم ي مكف ااتقاؽ اللرض اللرعي األكؿ ( )H1aكما يميي

 :H1aيختمف التأثير اإلينابي لتككيد مراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة لماركات المقيدة
بالبكرصة المصرية عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ الاركات باخت ؼ مستك خبرة المستثمر.

 3-5-7تحميل أثر اختةف مستوي التأىيل العممي لممستثمر عميم العةقية بيين التوكييد عميم
تقارير األعمال المتكاممة وقرار االستثمار باألسيم واشتقاق الفرض الفرعي ((H1b

مف ناح ة أخر  ،أاار ((Hoang and Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018
إلػػع أهم ػػة التأهيػػل العممػػي لمتخػػذ الق ػرار بصػػلة عامػػة ،كالمسػػتثمر بصػػلة خاصػػة ،فػػي تكػػكيف المعرفػػة
كالمهػػارة ،كالت ػػي مك ػػف أف تس ػػاهـ فػػي تحس ػػيف فهم ػػي كتقي م ػػي لممعمكمػػات الت ػػي تلص ػػا عنه ػػا الا ػػركات،
كما صػدر م ارقػػب الحسػابات مػػف اسػتنتاج باػػأنها ،ممػايود إلػػع تحسػيف نػػكدة قػرار اجسػػتثمار .كمػا انػػي
كمما ارتلع مستكى التعمػ ـ كممػا زاد تحمػل المخػاطر فػي ق ار ارتػي اإلسػتثمارية ،كػكف أف مسػتثمريف بمسػتكى

أعمع مف التعم ـ كالتأهيل لديهـ المزيد مف المعرفة كالمهارات المليدة في قرار اإلستثمار كالتي تود إلي
تحسيف نكدة أحكامهـ اإلستثمارية مقارنة بالمستثمرييف اير الموهمييف.
عػ ػ كة عم ػػي ماس ػػبم ،اتل ػػم د ارس ػػتي (ا ػػرؼ ،2115 ،مكس ػػي )2118 ،عم ػػع أف التأهي ػػل العمم ػػي
لممستثمر كالذ

عبر عف مستكى المعرفة المكتسبة التي حصل عميها بكسا ل مختملة سػاعد عمػع فهػـ

الل ػػرص كالمخ ػػاطر اجس ػػتثمارية ،كبالت ػػالي اجخت ػػار الص ػػح ا ب ػػيف الب ػػدا ل اجس ػػتثمارية المتاح ػػة .حي ػػث

خمصػػت د ارسػػة (مكسػػي )2119 ،إلػػع انػػي كممػػا زاد مسػػتكى التأهيػػل العممػػع لممس ػتثمر كممػػا زاد إد اركػػي
كفهمػػي لمحتػػكى التقريػػر المتكامػػل .كخمصػػت فػػع ذلػػؾ الاػػأف إلػػع كنػػكد تػػأثير اينػػابع لمتاهيػػل العممػػع
لممستثمر عمع الع قة بيف التككيد عمع تقرير اجعماؿ المتكامل كقرار اجستثمار باألسهـ.
كيخمص الباحث مما سبم أ يال ،إلع أف مستكى التأهيل العممي لممستثمر كمعرفتي ذك تأثير معنك
عمع الع قة محل الدراسة ،فكمما زاد مستكى التأهيل العممي لممستثمر كمما تحسف فهمي كادراكي لمحتكى
تقريػػر التككيػػد باػػأف تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،ممػػا يػػوثر إيناب ػال عمػػع ق ػرار اإلس ػتثمار باجسػػهـ .كلػػذلؾ
يتكقع الباحث أف يوثر مستكى التأهيل العممػي لممسػتثمر عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف التككيػد عمػع تقريػر
األعمػػاؿ المتكامػػل كقػرار اإلسػػتثمار باجسػػهـ .كبنػػا ل عم ػػي مكػػف ااػػتقاؽ اللػػرض اللرعػػي الثػػاني )(H1b
كما يميي
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 :H1bيختمف التأثير اإلينابي لتككيد مراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة لماركات المقيػدة
بالبكرصة المصرية عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ الاركات باخت ؼ مستكى تأهيل المستثمر.

كنظ الر ألهم ة المتييرات السابقة كمتييرات معدلي لمع قة محل الدراسة ،مػف ثػـ يكنػد سػواؿ منطقػي،

هػل يختمػف أثػر المتييػرات المعدلػي منتمعػة عمػع الع قػػة محػل الد ارسػة  ،مقارنػة بػأثر كػل متييػر معػػدؿ
عمػػع حػػد  .كبالتػػالي يػػر الباحػػث أف أنػػي مػػف المنطقػػي أف نتكقػػع تػػأثي ار أكبػػر لمتييػػر خب ػرة المسػػتثمر
كمستك تأهيمي العممي معا عمع الع قة محل الدراسة مقارنة بتأثير كل منهما عمع حد  .كمف ثػـ مكػف
ااتقاؽ اللرض اللرعي الثالث ( )H1cكما يميي
 :H1cيختمف التأثير اإلينابي لتككيد مراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة لماركات المقيػدة
بالبكرصػػة المصػرية عمػػع قػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ الاػػركات بػػاخت ؼ مسػػتكى خبػرة كتأهيػػل
المستثمر معا.

 6-7نموذج ومنيجية الدراسة التجريبية
عػػرض الباحػػث فػػي هػػذا القسػػـ أهػػداؼ الد ارسػػة التنريب ػػة ،منتمػػع كعينػػة الد ارسػػة ،نمػػكذج الد ارسػػة
كمتييرات الدراسة كك ل ة ق اسها باإليافة إلع التصػم ـ التنريبػي كأخيػ الر اجختبػارات اإلحصػا ة ال زمػة

إلختبار فركض الدراسة.

 1-6-7أىداف الدراسة التجريبية

تسػػتهدؼ الد ارسػػة التنريب ػػة اختبػػار أثػػر التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػع ق ػرار

اجستثمار باألسهـ في الاركات المقيدة بالبكرصػة المصػرية ،ككػذلؾ اختبػار أثػر مسػتك التأهيػل العممػي
كخبرة المستثمريف كمتييريف معدليف لمع قة الر س ة محل الدراسة.

 2-6-7مجتمع وعينة الدراسة

يتككف منتمع الدراسة مف المستثمرييف ك مػثمهـ أمنػا اجسػتثمار بػبعض البنػكؾ التناريػة كمعػاكنيهـ،

كمديرك األستثمار بصناديم األستثمار باألسهـ ،كالمحممييف المالييف في اركات السمسرة كتداكؿ األكراؽ
المال ة .حيث تـ سحب عينة منهـ تيـ  85مف المستثمرييف المحترفييف ،ق اسا عمع دراستي (Hoang

) .and Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018كيكيا الندكؿ التالي عدد الحاجت
التنريب ػػة المكزعػػة عمػػع عينتػػي الد ارسػػة باإليػػافة الػػي عػػدد كنسػػبة الػػردكد ،ككػػذلؾ عػػدد كنسػػبة الػػردكد
السم مة ،كالتي ستخيع لمتحميل اجحصا ي.
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جدول ( :)1بيان بالردود عمم الحاالت التجريبية
بٍان

عذد انحاالث
انتجربٍت
انموزعت

عذد انحاالث
انتجربٍت
انمستهمت

نسبت انردود عهً
انحاالث انمستهمت
إنى انموزعت

عذد انردود
انصادلت

ػٕ١ةةةةةةةث رٌّ ةةةةةةة ّ ٓ٠
باألسُٙ

85

49

%57

47

()18

نسبت انردود انصادلت
انى انردود انمستهمت
%55

 3-6-7أدوات واجرارات الدراسة
تتيػػمف أدكات الد ارسػػة كػػل مػػف المقػػاب ت الاخص ػ ة  ،الحػػاجت التنريب ػػة المبن ػػة عمػػع التقػػارير

المال ػة اللعم ػػة ألحػدى الاػػركات المقيػدة بالبكرصػػة ،كاألسػ مة المرافقػػة لهػذ الحػػاجت ،كاإلنابػة عمػػع هػػذ

األسػ مة (الممحػػم رقػػـ  ، )1ق اسػال عمػػع (مكسػي  ، 2118،اػػرؼ  .)2115 ،حيػػث قػػاـ الباحػػث بإرسػػاؿ
الد ارس ػػة التنريب ػػة م ػػف خػ ػ ؿ اإل مػ ػ ت الاخصػ ػ ة له ػػـ م ػػع أنػ ػ ار بع ػػض المق ػػاب ت الاخصػ ػ ة م ػػع

المااركيف عند تكزيع الحاجت التنريب ة عميهـ  onlineباستخداـ برنام .Skype
كاعتمػد الباحػث عمػي التصػم ـ التنريبػي ( )2×2×2ق اسػا عمػي د ارسػتي (Hoang and Soon-
) Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018بهػػدؼ اختبػار الع قػػة محػػل الد ارسػة ،حيػػث تػػـ
ص ااة اكل مقترح لتقرير األعمػاؿ المتكامػل فػي يػك اإلراػادات المهن ػة ذات الصػمة ،كمػا تػـ اقتػراح
نمكذج لمتككيد المهنع عمع تقرير األعمػاؿ المتكامػل كػذلؾ فػي يػو المعػايير ذات الصػمة  ،كتػـ تحديػد

المتيي ػرات المعدلػػة التػػع لتػػرض أف تػػوثر عمػػع الع قتػػيف محػػل الد ارسػػة كهمػػا خب ػرة المسػػتثمر كمسػػتكى

تأهيمي العممي.

كبعد تصم ـ الحاجت التنريب ة أصبحت الحالة تتيمف األقساـ اات ةي (الممحم رقـ )1
القسم األول :الب انات الد ميراف ة ،كتامل الخبرة كتأهيل المستثمر.
القسيييم الثيييانم( :الحالييية التجريبييية األوليييي)  :ا ػػمل تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل لا ػػركة مس ػػاهمة مقي ػػدة
بالبكرصػػة عػػف سػػنتع ( )2118 ،2117مرفػػم بػػي تقريػػر تككيػػد عمػػي الق ػكا ـ المال ػػة فق ػ  ،كي ارفػػم
الحالػػة التنريب ػػة منمكعػػة مػػف األس ػ مة لمحصػػكؿ عمػػع إسػػتنابات الماػػاركيف فػػي التنربػػة لمتيي ػرات
الدراسة  ،مف خػ ؿ مطػالبتهـ باإلنابػة عػف بعػض التسػاوجت التػي تعكػس إسػتعداد ل سػتثمار فػي
أسهـ الاركة.

( )18تيمنت الحالة التنريب ة سواجد يختبر صدؽ الردكد كاختبار الع قة محل الدراسة معا .حيث تـ سواؿ األفػراد عػف رابػتهـ
في ب ع أسهـ الاركة ،فإف أناب مكافم ج ينكز أف يختار يزيد سعر السهـ عند التنبو بسعر السهـ.
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القسيييم الثاليييث( :الحالييية التجريبييية الثانيييية) :ك ا ػػمل تقري ػػر األعمػػاؿ المتكامػػل لا ػػركة مسػػاهمة مقي ػػدة
بالبكرص ػػة ع ػػف س ػػنتع ( ، )2118 ،2117مرف ػػم ب ػػي تقري ػػر تككي ػػد مقت ػػرح عم ػػي تقري ػػر األعم ػػاؿ
المتكامػل ،كي ارفػػم الحالػة التنريب ػػة منمكعػة مػػف األسػ مة لمحصػكؿ عمػػع اسػتنابات الماػػاركيف فػػي
التنربة لمتييرات الدراسة ،مف خ ؿ مطالبتهـ باإلنابة عف بعض التساوجت التي تعكس إستعداد

ل ستثمار في أسهـ الاركة.

 4-6-7توصيف وقياس متغيرات الدراسة

يكيا الندكؿ األتي تكصيف كك ل ة ق اس متييرات الدراسة كالتاليي

جدول ( :)2قياس وتوصيف متغيرات الدراسة
انمتغٍر
رٌ ٛو١ةةةةةةةةةةةةةةةة
رٌّٕٙةة ٟػٍةةٝ
تمةةةةةةةةةةةةةةةةةا ٠
رألػّةةةةةةةةةةةةةاي
رٌّ ىاًِ
لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر
رةس ّا فٟ
رةسُٙ

ِ  ٞٛخل أ
رٌّ ّ

ِ ةةةةةةةةةةةةةةة ٞٛ
رٌ أ٘١ةةةةةةةةةةةةةةةةً
رٌؼٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةٟ
ٌٍّ ّ

نوعه

طرٌمت لٍاسه

توصٍفه

ػٍّ١ث ِٕظّث ٌ جّ١غ ٚتم١ة ُ١رأللٌةث رٌصا ةث
وّ غ٠ ّٝ٘ٚ ١أخ رٌمّ١ث ( )1ف ٟداٌةث
ب أو١ةةةة رد رةلر أ بتةةةةأْ تمةةةةا  ٠رألػّةةةةاي
ٚجةةٛل تم ٠ةةة تٛو١ةةة ِٕٙةةة ِ ٟفةةةك ِةةةغ
رٌّ ىاٍِةث بّةا ّ٠ىةٓ ِ رلةح رٌذ ةاباد ِةةٓ
تمةةةةةا  ٠رةػّةةةةةاي رٌّ ىاٍِةةةةةث ٚرٌمّ١ةةةةةث
ِ مً رب ة را رس ة ٕ اا ِذا٠ةة بتةةأْ ِذ ة رل١ث ٘ةة ٖ
( ف ) ف ٟداٌث إ ة ر تم ٠ة ِ ىاِةً
رٌ أو ١رد إس ٕالر ٌّؼةا ١٠رٌم١ةاا رٌ ةا ٠ث
ل ْٚتم  ٠ة تٛو ١ة ِٕٙةة ٟػٍ١ةةٗ (ِٛسةةٟ
ٚت ٛةةةةةة ً١رسةةةةةة ٕ اا ر٠جةةةةةةاب ٝأل ةةةةةةذا
 2118؛ ش ف .)2115
رٌّذاٌخ
٠مذ بٗ رس ؼ رل رٌّ ّ ٌ ٓ٠الس ّا فة ٝب ٛلةةةغ سةةةؼ رٌ ةةةٌٍ ُٙتةةة وث فةةةٙٔ ٟا٠ةةةث
أس ُٙرٌتة وث ٚرخ ١ةا بة ٓ١بة  ٓ١١ٍ٠أ ٚرو ة رٌف ةةة أ رٌ اٌ١ةةةث ٚرتصةةةاس لةةة ر رةسةةة ّا
تابغ
ِةةٓ بةة ٓ١رٌلة رتً رٌّ ادةةث ٚفمةا ل ٌّؼ١ةةا رٌؼاتة باٌ ةةةةةِٛ ( ُٙسةةةةة2118 ٟ؛ ٍِ١ةةةةةٟ
.)2121
ػٍ ٝرةس ّا (شذاتٗ )2114
٠مةةةاا بؼةةة ل سةةةٕٛرد رٌّّا سةةةث رٌفؼٍ١ةةةث
٠مذ بٙا ل جث رٌ ر٠ةث ٚرٌّؼ فةث ٚرٌصلة أ رٌ  ٝلضا٘ا رٌّ ّ فِّ ٝا سث ػٍّةث
ٚتأخ رٌمّ١ث ( ف ) إسر وأت ألً ِٓ
ٌ  ٜرٌّ ّ ٚل تٗ ػٍ ٝرٌ ذٍ١ةً رٌة ل١ك
ػتةةة أ سةةةٕٛرد ٚتأخةةة رٌمّ١ةةةث ( )1إسر
ِؼ ي ٚرٌتةةةاًِ ٌٍّؼٍِٛةةةاد رٌٙاِةةةث سرد رٌذةةةٍث
ٚرتصةةةةةةةةةةاس لةةةةةةةةةة ر رةسةةةةةةةةةة ّا ػٍةةةةةةةةةة ٝوأت ت ا ٜٚأ ٚأول ِةٓ ػتة سةٕٛرد
ل١اسةةةا ػٍةةةة ٝل رس ِٛ(ٟسةةةة2118 ٟ؛
رساسٙا()Reimsbach et al., 2018
ِ.)2121 ٍٟ١
٠ٚؼ لةةة رٌّ ةةة ّ  ْٚس ٚتأ٘١ةةةً ػٍّةةةٟ
٠مذةةة بةةةٗ رٌّةةةم٘الد رٌؼٍّ١ةةةث ٚرٌتةةةٙالرد ِ تفغ إسر دذً ػٍة ٝل رسةاد ػٍ١ةا أٚ
رٌّ١ٕٙةث رٌ ة ٝدذةً ػٙ١ةا رٌّ ة ّ ٚرٌ ة ٝشٙالرد ِ١ٕٙةث ٠ٚأخة رٌمّ١ةث (ٚ )1سٚ
ِؼ ي
تمٍ٘ٗ ألتصاس ل ر رإلس ّا بىفااأ ٚفؼاٌ١ةث تأ٘١ةةةً ػٍّةةةِ ٟةةةٕصفخ بصةةةالف سٌةةةه
٠ٚأخ رٌمّ١ث ف ل١اسا ػٍ ٝل رس ٟ
( ِٛس2118 ٟ؛ ِ.)2121 ٍٟ١
(ِٛس2118 ٟ؛ ِ.)2121 ٍٟ١
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 5-4-7نموذج الدراسة

ظهر نمكذج الدراسة كما يميي
انمتغٍران انمعذالن
خل أ رٌّ

رٌ أ٘ ً١رٌؼٍّٟ
ٌٍّ ّ

ّ

رٌّ غ ١رٌّ مً

رٌّ غ ١رٌ ابغ

تم  ِ ٠ىاًِ ب ْٚ
تم  ٠تٛوِٟٕٙ ١
H1a
تم  ِ ٠ىاًِ ِ فك بٗ
تم  ٠تٛوِٟٕٙ ١

H1c

H1b

ل ر رإلس ّا
باألسُٙ

H1

( مف إعداد الباحث)

شكل  :1نموذج البحث
 6-4-7التصميم التجريبي لمدراسة

جختبار فرض الدراسة الر سي كفرع اتي تـ إستخداـ التصم ـ التنريبي التالي ( )2×2×2لمدراسةي

جدول ( :)3التصميم التجريبي لمدراسة ()2×2×2
مستوي خبرة انمستثمر ((x1

مستوي تأهٍم انمستثمر ()x2

مرتفع

منخفط

مرتفع

منخفط

تم ٠ةةةة ِ ىاِةةةةً بةةةة ْٚ
تم  ٠تٛوِٟٕٙ ١

رٌّؼاٌجث ()1
رةس ؼ رل
ٌإلس ّا ٚرٌ ٕلم
ب ؼ رٌ ُٙ

رٌّؼاٌجث ()2
رةس ؼ رل
ٌإلس ّا ٚرٌ ٕلم
ب ؼ رٌ ُٙ

رٌّؼاٌجث ()3
رةس ؼ رل
ٌإلس ّا ٚرٌ ٕلم
ب ؼ رٌ ُٙ

رٌّؼاٌجث ()4
رةس ؼ رل ٌإلس ّا
ٚرٌ ٕلم ب ؼ رٌ ُٙ

تم  ِ ٠ىاِةً ِ فةك بةٗ
تم  ٠تٛوِٟٕٙ ١

رٌّؼاٌجث ()5
رةس ؼ رل
ٌإلس ّا ٚرٌ ٕلم
ب ؼ رٌ ُٙ

رٌّؼاٌجث ()6
رةس ؼ رل
ٌإلس ّا ٚرٌ ٕلم
ب ؼ رٌ ُٙ

رٌّؼاٌجث ()7
رةس ؼ رل
ٌإلس ّا ٚرٌ ٕلم
ب ؼ رٌ ُٙ

رٌّؼاٌجث ()8
رةس ؼ رل ٌإلس ّا
ٚرٌ ٕلم ب ؼ رٌ ُٙ

سماث انمستثمر
بذائم اإلفصاح
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كبنا عمع هذا التصم ـ ،هناؾ  8معالنات تنريب ة كمايميي

المعالجية ( :)1مسػتثمركف ذك خبػرة مرتلعػة  /قػدـ لهػـ تقريػػر أعمػاؿ متكامػل بػػدكف تقريػر تككيػد مهنػػي

لاػػركة مقيػػدة فػػي البكرصػػة  /ك طمػػب مػػنهـ تحديػػد مػػد إسػػتعدادهـ ل سػػتثمار بأسػػهـ الاػػركة

كالتنبو بسعر السهـ.
المعالجة ( :)2مستثمركف ذك خبرة منخلية  /قدـ لهـ تقرير أعماؿ متكامل بػدكف تقريػر تككيػد مهنػي
لاػػركة مقيػػدة فػػي البكرصػػة  /ك طمػػب مػػنهـ تحديػػد مػػد إسػػتعدادهـ ل سػػتثمار بأسػػهـ الاػػركة

كالتنبو بسعر السهـ.
المعالجة ( :)3مستثمركف ذك مستك تأهيل عممي مرتلع  /قدـ لهـ تقرير أعمػاؿ متكامػل بػدكف تقريػر

تككيد مهني لاركة مقيدة في البكرصة  /ك طمب منهـ تحديد مد إسػتعدادهـ ل سػتثمار بأسػهـ

الاركة كالتنبو بسعر السهـ.

المعالجيية ( :)4مسػػتثمركف ذك مسػػتك تأهيػػل عممػػي مػػنخلض  /قػػدـ لهػػـ تقريػػر أعمػػاؿ متكامػػل بػػدكف

تقرير تككيد مهني لاركة مقيدة في البكرصة  /ك طمب مػنهـ تحديػد مػد إسػتعدادهـ ل سػتثمار

بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.
المعالجيية ( :)5مسػػتثمركف ذك خب ػرة مرتلعػػة  /قػػدـ لهػػـ تقريػػر أعمػػاؿ متكامػػل مرفػػم بػػي تقريػػر تككيػػد

مهنػي ايػر معػػدؿ لاػركة مقيػدة فػػي البكرصػة /ك طمػػب مػنهـ تحديػد مػػد إسػتعدادهـ ل سػػتثمار

بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.
المعالجيية ( :)6مسػػتثمركف ذك خبػرة منخليػػة  /قػػدـ لهػػـ تقريػر أعمػػاؿ متكامػػل مرفػػم بػػي تقريػػر تككيػػد
مهنػي ايػر معػػدؿ لاػركة مقيػدة فػػي البكرصػة /ك طمػػب مػنهـ تحديػد مػػد إسػتعدادهـ ل سػػتثمار

بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.
المعالجة ( :)7مسػتثمركف ذك مسػتك تأهيػل عممػي مرتلػع  /قػدـ لهػـ تقريػر أعمػاؿ متكامػل مرفػم بػي

تقرير تككيد مهني اير معدؿ لاركة مقيدة في البكرصػة /ك طمػب مػنهـ تحديػد مػد إسػتعدادهـ
ل ستثمار بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.

المعالجة ( :)8مستثمركف ذك مستك تأهيل عممػي مػنخلض /قػدـ لهػـ تقريػر أعمػاؿ متكامػل مرفػم بػي

تقرير تككيد مهني اير معدؿ لاركة مقيدة في البكرصػة /ك طمػب مػنهـ تحديػد مػد إسػتعدادهـ

ل ستثمار بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.
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وإلختبار الفرض الرئيسي لمبحث وفروضو الفرعية تم اجرار المقارنات التالية:

المقارنييية االوليييي :ب ػػيف المعالن ػػات (  )4+3 +2 +1كالمعالن ػػات (  )8+7+6+5كذل ػػؾ لق ػػاس األث ػػر
اإلينػػابي لمتككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل عمػػع قػرار اجسػػتثمار باجسػػهـ ،كمػػف ثػػـ

إختبار اللرض الر سي اجكؿ (. (H1
المقارنييية الثانيييية :ب ػػيف ( ])6×2( × ] )5×1كذل ػػؾ لق ػػاس أث ػػر اخ ػػت ؼ التػ ػأثير اإلين ػػابي لمتككي ػػد
المهنػػي عمػػي تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل عمػػع ق ػرار اجسػػتثمار باجسػػهـ ،بػػاخت ؼ مسػػتك خب ػرة
المستثمر ،كمف ثـ اختبار اللرض اللرعي األكؿ (.)H1a
المقارنة الثالثة :بيف ( ])8×4( × ])7 ×3كذلؾ لق ػاس أثػر اخػت ؼ التػأثير اإلينػابي لمتككيػد المهنػي
عمي تقرير اجعماؿ المتكامل عمع قرار اجسػتثمار باألسػهـ ،بػاخت ؼ مسػتك تأهيػل المسػتثمر،

كمف ثـ اختبار اللرض اللرعي الثاني (.)H1b
المقارنيية الرابعيية :بػػيف ( ])8+6( × )4+2( × ])7+5( × )3+1كذلػػؾ لق ػػاس أثػػر اخػػت ؼ التػػأثير
اإلينابي لمتككيد المهني عمي تقريػر اجعمػاؿ المتكامػل عمػع قػرار اجسػتثمار باألسػهـ ،بػاخت ؼ

األثػػر المنمػػع لكػػل مػػف خب ػرة المسػػتثمر كمسػػتك تأهيمػػي العممػػي مع ػال ،كمػػف ثػػـ اختبػػار اللػػرض
اللرعي ).(H1c

 7-6-7نتائج الدراسة التجريبية
1-7-6-7األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميل نتائج الدراسة التجريبية

اسػػتخدـ الباحػػث العديػػد مػػف اإلختبػػارات اإلحصػػا ة التػػي تتلػػم مػػع طب عػػة ب انػػات الد ارسػػة التنريب ػػة

كفركض البحث ،كالتالي:

 1-1-7-6-7اختبار ثبات أداة القياس أو االعتمادية ()Cronbach`s Alpha

اعتمد الباحث عمع اختبار (معامل كركنباخ أللا)  Cronbach`s Alphaكذلؾ لبحث مدى إمكان ة

اجعتماد عمع العناصر المككنة لألس مة الخاصة بالحاجت التنريب ة  ،مف خ ؿ اختبار مدى مصػداق ة
كثبات إنابات أفراد كل عينة عمع العناصػر المقدمػة لهػـ ،كتأخػذ ق مػة معامػل هػذا اجختبػار ق مػال تتػراكح
بيف (صلر ،كاحد) حيث إذا كانت اإلنابات بها ثبػات فػإف هػذا المعامػل كػكف مسػاك ال لمكاحػد الصػح ا،

أما إذا كاف هذا المعامل مساك ال لمصلر ،فإف هذا عنع عدـ ثبات اإلنابات .ك اير الثبات إلع اسػتقرار
المق اس كعدـ تناقيي مع نلسي ،أك بصكرة أخرى أف المق اس عطػع نلػس النتػا باحتمػاؿ مسػاك لق مػة
المعامل إذا أعيػد تطب قػي عمػع نلػس العينػة .كتعتبػر الزيػادة فػي ق مػة معامػل اجختبػار السػابم معبػرة عػف

الص ػػدؽ بمعن ػػع ص ػػحة الع ق ػػة الس ػػبب ة ب ػػيف المتيي ػػر المس ػػتقل كالت ػػابع (الص ػػدؽ ال ػػداخمي Internal
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 )Validityكمف ثػـ إمكان ػة تعمػ ـ النتػا

(الصػدؽ الخػارني  .)External Validityكتعػد أصػير ق مػة

مقبكلػة لمعامػػل كركنبػػاخ أللػػا هػػي  %61كأفيػػل ق مػػة تتػراكح بػػيف ( %71إلػػع  .)%81كاذا كانػػت ق مػػة

معامػل كركنبػاخ أللػا أقػل مػف  %61فيػتـ اسػتخداـ إنػ ار ( Scale If Item Deletedالمق ػاس عنػػد
حذؼ البند) حيث يتـ حذؼ بعض العناصر التي تنعل ق مػة معامػل كركنبػاخ أللػا صػل إلػع  %61أك
أكثر ،كتـ إن ار ذلؾ ق اسا عمع ( مكسي.)Reimsbach et al., 2018 ;2118 ،
كتـ استخداـ هذا اجختبار في ق اس درنة مصداق ة كمد اجعتماد عمػع كػل عنصػر مػف العناصػر
المككنة لألس مة الخاصة بالحػاجت التنريب ػة لعينػة المسػتثمريف ،ككنػدت النتػا

لعينػة الد ارسػة أف هنػاؾ

مصداق ة لكػل عنصػر عمػع حػدة حيػث إف معامػل كركنبػاخ اللػا أكبػر مػف  ،%61ككػذلؾ كنػد أف هنػاؾ

مصػػداق ة كامكان ػػة اعتمػػاد عمػػي عناصػػر اجسػ مة ككػػل ألف معامػػل كركنبػػاخ اللػػا لعينػػة الد ارسػػة 1.783
كهك أكبر مف  %61كما يكيحها الندكؿ التاليي
جدول ( :)4معامل كرونباخ الفا لعينة الدراسة
Reliability Statistics

N of Items

Cronbach's Alpha

10

0.783

sample
رٌّ

ّ ْٚ

كقػ ػػاـ الباحػ ػػث أ يػ ػػا باسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار كػ ػػا Chi-square )χ2( 2لتحديػ ػػد مػ ػػدى معنك ػ ػػة األس ػ ػ مة

اجستقصا ة ( مكسي ، (2118 ،كأظهرت النتا

أف ق مة  P-Valueأقل مف مستكى المعنك ة ()%5

لمعظـ األس مة المرافقة لمحاجت التنريب ة ،مما عني رفض فػرض العػدـ (القا ػل بأنػي ج تكنػد اخت فػات
بيف ف ات اإلنابة) كقبكؿ اللرض البديل (القا ل بأني تكند اخت فات بيف ف ات اإلنابة).

 2-1-7-6-7تحديد نوعية االختبارات التي تناسب بيانات عينة الدراسة

قػػاـ بالباحػػث بػػإن ار اختبػػار  Kolmogorov-Smirnovلتحديػػد مػػد تبع ػػة ب انػػات العينػػة لمتكزيػػع

الطب عي المعتدؿ .حيث إف اجختبارات اإلحصػا ة المعمم ػة تكػكف مناسػبة فػي حالػة تبع ػة تكزيػع ب انػات
العينػػة لمتكزيػػع الطب عػػي المعتػػدؿ ،بينمػػا تكػػكف اجختبػػارات ال معمم ػػة هػػي المناسػػبة فػػي حالػػة عػػدـ تبع ػػة

ب انات العينة لمتكزيع الطب عي المعتػدؿ( .مكسػي ،2118،اػرؼ )2115 ،كيتمثػل اللػرض العػدـ كالبػديل
لهذ اجختبارات ف ما يميي
الفرض العدم  :H0تكزيع ب انات العينة ساك التكزيع الطب عي المعتدؿ.

الفرض البديل  :H1تكزيع ب انات العينة ج ساك التكزيع الطب عي المعتدؿ.
كف ما يمي ندكؿ يكيا نتا

هذا اجختبار كما يميي
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جدول ( :)5نتائج اختبارات توزيع بيانات العينة
Sig.
.001
.000
.000
.001
.000
.001
.001
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.005
.000
.000
.000

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
.273
19
.001
.784
19
.396
28
.000
.709
28
.302
19
.000
.742
19
.227
28
.001
.859
28
.283
19
.000
.727
19
.227
28
.001
.859
28
.248
19
.003
.802
19
.250
28
.000
.824
28
.525
19
.000
.362
19
.392
28
.000
.622
28
.376
19
.000
.633
19
.482
28
.000
.508
28
.348
19
.000
.641
19
.392
28
.000
.622
28
.348
19
.000
.641
19
.374
28
.000
.631
28
.265
19
.001
.843
19
.447
28
.000
.568
28
.525
19
.000
.362
19
.536
28
.000
.287
28
a. Lilliefors Significance Correction

EXPIN
V
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

يتيا مف ندكؿ ( )5أني كفقا جختبار اجعتداؿ السابم تـ رفض فرض العدـ (القا ػل بػأف المنتمػع
الذ سحبت مني عينػة الد ارسػة يتبػع التكزيػع الطب عػي) كقبػكؿ اللػرض البػديل (القا ػل بػأف المنتمػع الػذ
سػػحبت منػػي عينػػة الد ارسػػة ج يتبػػع التكزيػػع الطب عػػي) حيػػث أظهػػرت نتػػا

هػػذا اجختبػػار أف ق مػػة P-

 )0.000( Valueلنم ع المتييرات محل الدراسة ،كهي أقل مف مستك المعنك ة ( .)0.05كبػذلؾ فػإف
ب انػ ػػات عينتػ ػػي الد ارسػ ػػة ج تتبػ ػػع التكزيػ ػػع الطب عػ ػػي المعتػ ػػدؿ ،كبالتػ ػػالي يػ ػػتـ اجعتمػ ػػاد عمػ ػػع اجختبػ ػػارات
ال معمم ة جختبار فركض الدراسة.
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2-7-6-7نتائج اختبار فروض الدراسة
ف ما يمي عرض الباحث لنتا

اختبار فركض البحث ،كل عمع حد كالتاليي

 1-2-7-6-7نتيجة اختبار الفرض الرئيسي لمبحث )(H1

اسػػتهدؼ اللػػرض الر سػػي ) (H1اختبػػار مػػا إذا كػػاف التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل يػػوثر

إينابػال عمػع قػرار اجسػتثمار باألسػهـ ،كاسػتخدـ الباحػث اختبػار Wilcoxon Signed Ranks Test

لتحديػػد مػػدى اجخػػت ؼ بػػيف متكسػػطع عينتػػيف ايػػر مسػػتقمتيف ،كتػػـ ص ػ ااة فػػرض العػػدـ عمػػع النحػػك

التالعي
الفييرض العييدم  :H0ج يػػوثر تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة لماػػركات المقيػػدة
بالبكرصة المصرية إينابال عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ الاركات.

ك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يميي
H0:M1=M2
H1:M1≠M2
ك عنػػع فػػرض العػػدـ عػػدـ كنػػكد اخت فػػات معنك ػػة فػػي ردكد المنمػػكعتيف فػػي ظػػل اخػػت ؼ تقريػػر
التككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل ،فػي حػيف عنػي اللػرض البػديل كنػكد اخت فػات معنك ػة فػي ردكد
المنمػػكعتيف فػػي ظػػل اخػػت ؼ تقريػػر التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل .كيػػتـ رفػػض فػػرض العػػدـ

كقبػػكؿ اللػػرض البػػديل إذا كانػػت ق مػػة ) (p-valueأقػػل مػػف أك تسػػاكى  ،%5كالعكػػس إذا كانػػت ق مػػة

أكبر مف  ،%5كذلؾ كفقا لنتا

اجختبار المكيحة فع الندكؿ رقـ ( )6عمي المقارنة األكلي.

جدول ( :)6اختبار الفرض األول H1
Test Statisticsa

Q10 - Q5

Q9 - Q4

Q8 - Q3

Q7 - Q2

Q6 - Q1

-4.899b

-5.403c

-5.625b

-5.759b

-5.084b

Z

.000

.000

.000
.000
.000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
c. Based on positive ranks.

)Asymp. Sig. (2-tailed
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كيتيا مف ندكؿ رقـ ( )6أف ق مة ) (p-valueهي ( )0.000أقل مػف مسػتكى المعنك ػة ()%5
لكل مقارنة سواؿ مف األس مة  .مما عني رفض فرض العدـ كقبكؿ اللرض البديل .كمف ثـ مكػف القػكؿ

بكنػػكد تػػأثير إينػػابي إلرفػػاؽ تقريػػر تككيػػد مهنػػي مػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػي ق ػرار المسػػتثمرييف
باإلستثمار باألسػهـ  .كتتلػم هػذ النتػا

مػع نتػا

بعػض الد ارسػات السػابقة ;(Raimo et al., 2020

) Landau et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019بػأف تقريػر التككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ
المتكامل لي محتكى معمكماتي ككني حد مف خطر عدـ تماثل المعمكمات  ،كيزيد مف ثقػة كدرنػة اعتمػاد
المسػتثمريف عمػع هػذ المعمكمػات عنػد اتخػاذ قػرار اجسػتثمار .ككػذلؾ مػع نتػا

;(Maroun, 2018

) Maroun, 2017; Briem and Wald, 2018بػأف تككيػد المعمكمػات الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ
المتكامل خاصة المعمكمات اير المال ة يوثر إينابال عمع سػمعة الاػركة كأسػعار األسػهـ كالتػدفم النقػد
المسػػتقبمي كيػػنعكس إينابػال عمػػع العكا ػػد المسػتقبم ة ل سػػتثمار .فالمسػػتثمركف يرابػػكف فػػي الحصػػكؿ عمػػع

معمكمػات تػػـ تككيػػدها عػػف المخػػاطر التػػي تكانػػي الاػركات ،كفهػػـ فػػرص النمػػك ،كطػػرؽ إسػػتي ؿ الطاقػػة،

كاسػػتراتين ة الاػػركة ،كالمخػػاطر التنظ م ػػة .كذلػػؾ لتعزيػػز ق ػ ارراتهـ حػػكؿ اجسػػتثمار كتخص ػ ص المػػكراد.

عمي النق ض مػف ذلػؾ ،تختمػف مػع النتػا

التػي خمصػت إليهػا د ارسػتي (Fazzini and Dal Maso,

) 2016; Cho et al., 2014بأف اجفصاح عف المعمكمات اير المال ة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل
يػػكفر معمكمػػات لهػػا دكر تقي مػػي مرتبطػػة باػػكل إينػػابي بالق مػػة السػػكق ة لماػػركة ،كلكػػف جتكنػػد من ػػافع

إياف ة مف تككيد هذ المعمكمات عمي ق اررات أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييف ،خاصة فػي ظػل
التحػػد ات التػػي تكانػػي م ارقػػب الحسػػابات فػػي ظػػل عػػدـ ت ػكافر معػػايير كاراػػادات مهن ػػة كايػػحة مكػػف
اإلستناد عميها في عمم ة التككيد.
كما يتيا مف الندكؿ رقـ ( )7اف الرتب ( )Ranksكانت لصالا الحالة الثان ػة كهػع إرفػاؽ تقريػر
تككيد عمػي تقريػر اجعمػاؿ المتكامػل ،بعنػي أف إتنػا اإلسػتنابات هػك يػركرة تػكفير تقريػر تككيػد مهنػي
مع تقرير األعماؿ المتكامل لممساعدة عمي إتخاذ قرار اإلستثمار في األسهـ.

جدول (Wilcoxon Signed Ranks Test :)7
Sum of Ranks
.00
561.00

Mean Rank
.00
17.00

.00
946.00

.00
22.00

N
0a
33b
14c
47
0d
43e
4f
47
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Ties
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Negative Ranks
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.00
861.00

.00
21.00

774.00
6.00

20.37
6.00

.00
800.00

.00
12.50

0g
41h
6i
47
38j
1k
8l
47
0m
24n
23o
47

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

Q8 - Q3

Q9 - Q4

Q10 - Q5

حيث يتيا مف تمؾ اإلستنابات أف هناؾ اهتمامال مف نانب المستثمريف بتككيد المعمكمات المال ة

كايػػر المال ػػة ال ػكاردة فػػي التقػػارير المتكاممػػة ألهميتهػػا فػػي تقي ػ ـ اللػػرص اجسػػتثمارية .حيػػث أف التككيػػد
يلي الثقػة كالمصػداق ة عمػع هػذ المعمكمػات كيزيػد مػف إمكان ػة اجعتمػاد عميهػا ،بمػا يخلػض مػف عػدـ

تماثػػل المعمكمػػات ،كيزيػػد مػػف قػػدرة المسػػتثمر عمػػي تقي ػ ـ األدا الكمػػي لماػػركة كالتنبػػو بػػاألدا المسػػتقبمي
كتقي ػ ـ ق م ػػة الاػػركة  ،كق ػػدرتها عم ػػع خم ػػم الق مػػة كمكانه ػػة الل ػػرص كالمخ ػػاطر .كمػػا أن ػػي بسػػبب تعقي ػػد

التقارير المتكاممة ،قد يركز المستثمركف عمع تككيدها أكثر مف تركيزهـ عمع محتكاهـ.

 2-2-7-6-7نتيجة اختبار الفرض الفرعي األول لمبحث )(H1a

اسػػتهدؼ اللػػرض اللرعػػي األكؿ ( )H1aاختبػػار مػػا إذا كػػاف مسػػتكى خبػرة المسػػتثمر كمتييػػر معػػدؿ يػػوثر

عمع الع قة اإليناب ة بيف التككيد المهني عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل كقػرار اجسػتثمار باألسػهـ .كتػـ

اجعتماد عمع اختبار كيمكككسف لمعينات ايػر المسػتقمة (مػف خػ ؿ التصػم ـ داخػل المتييػرات Within
 )groupsجختبار أثػر الخبػرة عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف تككيػد م ارقػب الحسػابات عمػع تقريػر األعمػاؿ
المتكامل كأحكاـ المستثمريف باأف قرار اإلستثمار باألسهـ  ،ك مكف ذلؾ اجختبار مف تحييد أثر اللػركؽ
الطب ع ػػة بػػيف الخبػ ار كايػػر الخبػ ار كالتػػي قػػد تػػود إلػػع اخػػت ؼ أحكػػامهـ نتينػػة تمػػؾ العكامػػل األخػػرى

بخ ؼ تقرير التككيد ،حيث أف اجختبار القبمي كالبعد هنا أخذ اللرؽ عمع مستكى كل ف ة مػف خػ ؿ

مقارنة أحكاـ تمؾ الل ة بدكف تقرير تككيد مقارنة بكنػكد تقريػر تككيػد .كتتيػا نتػا
الندكؿ رقـ (.)8
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جدول ( :)8نتائج اختبار ويمكوكسن (لمعينات غير المستقمة) الختبار الفرض الفرعي األول
انفرض

االختبار االحصائً

٠ص ٍةةةةت رٌ ةةةةأا ١رإل٠جةةةةاب ٟأاةةة تم ٠ةةة رٌ ٛو١ةةة ػٍةةةٝ
ٌ ٛو١ةةة ِ رلةةةح رٌذ ةةةاباد ل ر رةس ّا فة ٟرألسةُٙ
ػٍةةةةةة ٝتمةةةةةةا  ٠رألػّةةةةةةاي ٌٍّتا و ٓ١رأللً خل أ
رٌّ ىاٍِةةث ٌٍت ة واد رٌّم ١ة أ
H1a
باٌل ٛةةث رٌّذ ة ٠ث ػٍةة ٝأاةةة تم ٠ةةة رٌ ٛو١ةةة ػٍةةةٝ
ل ر رةسة ّا بأسة٘ ُٙة ٖ ل ر رةس ّا فة ٟرألسةُٙ
رٌت واد باخ الف ِ ة ٌٍّ ٞٛتا و ٓ١رألو خل أ
خل أ رٌّ ّ .

تاػػير نتػػا

االختبار
انمستخذو
Wilcoxon
Signed
Ranks
Test
Q5- Q10

N

Z

P-value

18

3.873

.003

27

3.000

.000

اجختبػػار (نػػدكؿ رقػػـ  )8إلػػع أف كػػل مػػف الماػػاركيف األكثػػر كاألقػػل خب ػرة سػػتنيبكف

بصػػكرة معنك ػػة لتقريػػر م ارقػػب الحسػػابات باػػأف التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عنػػد تقيػ ـ
أسعار األسهـ كاتخػاذهـ لقػرار اإلسػتثمار باألسػهـ  ،عمػع الػراـ مػف أف اسػتنابة الماػاركييف األقػل خبػرة

كانت بمستكى معنك ة ) (P-Value .003مقارنة بالمااركيف األكثر خبػرة ) ، (P-Value =.030إج
أف كػ مػػف المسػػتثمر األقػػل كاألكثػػر خبػرة يرابػػكف فػػي اإلعتمػػاد عمػػي معمكمػػات تػػـ تككيػػدها مػػف نانػػب

مراقب الحسابات  ،فهك يزيد مف نكدة اإلفصاح اير المالي ،ك يلي المصداق ة عمػع محتػكا  ،كمػف ثػـ
إمكان ػػة اجعتمػػاد عم ػػي  ،كبالتػػالي كػػكف لػػي تػػأثير عمػػع ق ػرار اإلسػػتثمار بالاػػركة .كسػػعي الباحػػث إلػػي

الكصكؿ التحقم مف صدؽ كمتانة النتا

مف خ ؿ إعادة اجختبارات مف خ ؿ تقسػ ـ العينػة فرع ػال إلػع

عينتػػيف مسػػتقمتيف  ،كاسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار  Mann-Whitney Testلعينتػػيف مسػػتقمتيف ،مػػف خػ ؿ
ص ااة فرض العدـ عمع النحك التالعي
 :H0ج يختم ػػف الت ػػأثير اإلين ػػابي لتككي ػػد م ارق ػػب الحس ػػابات عم ػػع تق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة لما ػػركات
المقي ػػدة بالبكرص ػػة المصػ ػرية عم ػػع قػ ػرار اجس ػػتثمار بأس ػػهـ ه ػػذ الا ػػركات ب ػػاخت ؼ مس ػػتك خبػ ػرة

المستثمر.

ك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يميي
H0:M1=M2
H1:M1≠M2
ك عنػػي فػػرض العػػدـ عػػدـ كنػػكد تػػأثير معنػػك معػػدؿ لمسػػتك خبػرة المسػػتثمر عمػػع الع قػػة اإليناب ػػة

بػػيف تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ (بمعنػػي أف متكسػ الػػردكد ج يختمػػف فػػي
حالػػة مسػػتثمر ذك خب ػرة مرتلػػع عنػػي فػػي حالػػة مسػػتثمر ذك خب ػرة مػػنخلض) مقابػػل اللػػرض البػػديل القا ػػل
بكنػكد هػذا التػػأثير .كيػتـ حسػاب ق مػػة ) (p-valueفػإذا كانػت أقػػل مػف  %5نػرفض فػػرض العػدـ كنقبػػل
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اللرض البديل كيكيا النػدكؿ التػالي رقػـ ( )9نتػا

اختبػار اللػرض اللرعػي األكؿ لمبحػث ( )H1aمػف

خ ؿ اختبار  Mann-Whitney Testعمع المقارنة الثان ة.

جدول ( :)9اختبار الفرض الفرعي H1a
Mann-Whitney Test
Ranks
Sum of Ranks
322.50
805.50

Mean Rank
16.97
28.77

447.00
681.00

23.53
24.32

Q10

خبرة انمستثمر
0
1
Total
0
1
Total

N
19
28
47
19
28
47

Q5

Q10

Test Statisticsa
Q5

257.000

132.500

Mann-Whitney U

447.000

322.500

Wilcoxon W

-.404

-3.404

.687

.001

خل أ رٌّ

Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

ّ a. Grouping Variable:

كقد نا ت نتينة هذا اجختبار (المقارنة الثان ػة) بأنػي يكنػد تػأثير لمخبػرة عمػي الع قػة اإليناب ػة بػيف

تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل كق ػرار اإلسػػتثمار فػػي اجسػػهـ فػػي ظػػل عػػدـ كنػػكد تككيػػد عمػػي تقريػػر اجعمػػاؿ
المتكام ػػل ،حي ػػث كان ػػت ق م ػػة ) (p-valueبالنس ػػبة لمسػ ػواؿ  Q05تبمػ ػ ) )001كه ػػي أق ػػل م ػػف مس ػػتك
المعنك ػػة  ،%5بمعنػػي أف عػػدـ تػػكفير تككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل يخلػػض مػػف مصػػداق ة كثقػػة
المعمكمات الكاردة بي كبالتالي ككف لمخبرة تأثير معنك عمػي قػرار اإلسػتثمار ،بينمػا جيكنػد تػأثير لمخبػرة

عمي الع قة بيف تككيد مراقب الحسابات لتقرير اجعماؿ المتكامل كقػرار اإلسػتثمار فػي اجسػهـ فػي ظػل
كنكد تككيد عمي تقرير اجعمػاؿ المتكامػل حيػث بميػت ق مػة ) ).687( (p-valueكهػع أكبػر مػف %5

ممػا عنػع قبػكؿ فػرض العػدـ كرفػض اللػرض البػديل ) .(H1aكتتلػم تمػؾ النتينػة مػع د ارسػة (Hoang
) and Soon-Yeow, 2020التع خمصت إلع أف خبرة المستثمر ج تػوثر بصػكرة معنك ػة عمػع قػرار
اجسػػتثمار أك عمػػي الع قػػة بػػيف التككيػػد عمػػي اإلفصػػاح ايػػر المػػالي كق ػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ ،كلكنػػي

يختمػف مػع نتػا

د ارسػتي ( ،Reimsbach et al., 2018مكسػي )2118 ،التػع كنػدت كنػكد تػأثير

معنػػكى لمسػػتكى الخبػرة عمػػع ق ػرار اجسػػتثمار أك الع قػػة ب ػيف التككيػػد عمػػي اإلفصػػاح ايػػر المػػالي كق ػرار
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اجستثمار باألسهـ .كيبرر الباحث ذلؾ بأف كنكد تقرير تككيػد مهنػي مرفػم مػع تقريػر األعمػاؿ المتكامػل
يزيػػد مػػف مصػػداق ة كامكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي المعمكمػػات ال ػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،كبالتػػالي
تنخلض أهم ة خبرة المستثمر في قرار اإلستثمار في هذ الحالػة نتينػة انخلػاض عػدـ تماثػل المعمكمػات

كخطر المعمكمػات ،حيػث اف المسػتثمر ذك الخبػرة العال ػة أك المنخليػة يتػكافر لك همػا نلػس المعمكمػات
التي تـ تككيدها كالتي مكف إستخدامها في إتخاذ قرار اإلستثمار دكف الحانة لمبحث عف مصادر بديمػة

أك دكف محاكلة إثبات مصداقيتها لتحسيف نكدة احكامي اإلستثمارية.

كيخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبم إلػػع رفػػض اللػػرض اللرعػػي األكؿ ) ، (H1aحيػػث ج يكنػػد تػػأثير معنػػك

جخ ػػت ؼ خبػ ػرة المس ػػتثمر عم ػػع الع ق ػػة اإليناب ػػة ب ػػيف تككي ػػد م ارق ػػب الحس ػػابات عم ػػع تقري ػػر األعم ػػاؿ
المتكامل كقرار اجستثمار باألسهـ  .ك مكف تلسير هذ النتينة أف خبرة المستثمر ظهر دكرها نم ا في
قرار اجستثمار باألسهـ عند اإلفتقار إلي معمكمات تتصف بالثقة كالمصداق ة كذلؾ عمي عكس ما تػكفر
المعمكمات اير المال ة الكاردة في تقرير األعماؿ المتكامل كالتي تـ تككيػدها مػف نانػب م ارقػب حسػابات

مستقل كبالتالي تخل ض عهدـ تماثل المعمكمات ككذلؾ خطر المعمكمات.

 2-2-7-6-7نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني لمبحث )(H1b

اسػتهدؼ اللػرض اللرعػػي الثػاني ( )H1bاختبػار مػػا إذا كػاف مسػتكى تأهيػػل المسػتثمر كمتييػر معػػدؿ

يوثر عمع الع قة اإليناب ة بيف التككيد المهني عمي تقرير األعماؿ المتكامل كقػرار اجسػتثمار باألسػهـ،
كت ػػـ اجعتم ػػاد عم ػػع اختب ػػار كيمكككس ػػف لمعين ػػات اي ػػر المس ػػتقمة (م ػػف خػ ػ ؿ التص ػػم ـ داخ ػػل المتييػ ػرات
 )Within groupsجختب ػػار أث ػػر مسػػتك تاهي ػػل المس ػػتثمر عم ػػع الع قػػة اإليناب ػػة ب ػػيف تككي ػػد م ارق ػػب

الحسابات عمع تقرير األعماؿ المتكامل كأحكاـ المسػتثمريف باػأف قػرار اإلسػتثمار باألسػهـ ،ك مكػف ذلػؾ

اجختبار مف تحييد أثر اللركؽ الطب ع ػة بػيف األقػل تػأه ل كاألكثػر تػأه  ،كالتػي قػد تػود إلػع اخػت ؼ
أحكامهـ نتينة تمؾ العكامل األخرى بخ ؼ تقريػر التككيػد ،حيػث أف اجختبػار القبمػي كالبعػد هنػا أخػذ
اللػػرؽ عمػػع مسػػتكى كػػل ف ػػة مػػف خػ ؿ مقارنػػة أحكػػاـ تمػػؾ الل ػػة بػػدكف تقريػػر تككيػػد مقارنػػة بكنػػكد تقريػػر
تككيد .كتتيا نتا

اإلختبار مف خ ؿ الندكؿ رقـ (.)11
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جدول ( :)11نتائج اختبار ويمكوكسن (لمعينات غير المستقمة) الختبار الفرض الفرعي الثاني
انفرض

االختبار االحصائً

االختبار
انمستخذو

٠ص ٍت رٌ ةأا ١رإل٠جةابٛ ٌ ٟو١ة
ِ رلح رٌذ ةاباد ػٍة ٝتمةا ٠
رألػّةةةاي رٌّ ىاٍِةةةث ٌٍتةةة واد
 H1bرٌّم١ةةةة أ باٌل ٛةةةةث رٌّذةةةة ٠ث
ػٍ ٝل ر رةس ّا بأسٖ ٘ ُٙ
رٌتةةةة واد بةةةةاخ الف ِ ةةةة ٞٛ
رٌ ا٘ ً١رٌؼٍّ. ّ ٌٍّ ٟ

أا تم ٠ة رٌ ٛو١ة ػٍةٝ
لةةةة ر رةسةةةة ّا فةةةةٟ
رألسةةةةةةةٌٍّ ُٙتةةةةةةةا وٓ١
رأللً تأ٘١الل
أا تم ٠ة رٌ ٛو١ة ػٍةٝ
لةةةة ر رةسةةةة ّا فةةةةٟ
رألسةةةةةةةٌٍّ ُٙتةةةةةةةا وٓ١
رألو تأ٘١الل

Wilcoxon
Signed
Ranks Test
Q5- Q10

تاػػير نتػػا

N

Z

Pvalue

4.583 19

.073

3.162 28

.002

اجختبػػار (نػػدكؿ رقػػـ  )8إلػػع أف الماػػاركييف األكثػػر تػػأه ل سػػتنيبكف بصػػكرة معنك ػػة

بمستكى معنك ة ) (P-Value .002لتقرير مراقب الحسابات باأف التككيد المهني عمػي تقريػر األعمػاؿ
المتكامػػل عنػػد تقيػ مهـ ألسػػعار األسػػهـ كاتخػػاذهـ لقػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ ،بينمػػا ج سػػتنيب الماػػاركييف

األقػل تػاه

بمسػتكى معنك ػة ) (P-Value .073لتقريػر م ارقػب الحسػابات باػأف التككيػد المهنػي عمػي

تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عنػػد تقي ػ مهـ ألسػػعار األسػػهـ كاتخػػاذ ق ػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ .ك لسػػر الباحػػث
ذلؾ بأف المستثمريف األكثر تأه ل ساهـ ذلؾ في تحسيف إدراكهـ كفهمهـ لمحتك تقرير التككيػد المرفػم
بتقرير األعماؿ المتكامل مما ساهـ في تحسيف نكدة أحكامهـ اإلستثمارية.
كسعي الباحث إلي الكصكؿ التحقم مف صدؽ كمتانة النتا

مف خ ؿ إعادة اجختبارات مف خػ ؿ

تقسػ ـ العينػة فرع ػال إلػع عينتػيف مسػتقمتيف ،كاسػتخدـ الباحػث اختبػار  Mann-Whitney Testلعينتػيف
مستقمتيف ،مف خ ؿ ص ااة فرض العدـ عمع النحك التالعي

 :H0ج يختمػػف التػػأثير اإلينػػابي لتككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع تق ػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة لماػػركات
المقيػػدة بالبكرصػػة المصػرية عمػػع قػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ الاػػركات بػػاخت ؼ مسػػتكى التأهيػػل

العممي لممستثمر.
ك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يميي
H0:M1=M2
H1:M1≠M2
ك عني فرض العػدـ عػدـ كنػكد تػأثير معنػك معػدؿ لمسػتك تأهيػل المسػتثمر عمػع الع قػة اإليناب ػة

بػػيف تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ (بمعنػػي أف متكسػ الػػردكد ج يختمػػف فػػي
حالػة مسػتثمر ذك تأهيػػل مرتلػع عنػي فػػي حالػة مسػتثمر ذك تأهيػػل مػنخلض ) مقابػل اللػػرض البػديل القا ػػل
بكنػػكد هػػذا التػػأثير .كيػػتـ حسػػاب ق مػػة  P. Valueفػػإذا كانػػت أقػػل مػػف  %5نػػرفض فػػرض العػػدـ كنقبػػل
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اللػػرض البػػديل .كيكيػػا النػػدكؿ التػػالي رقػػـ ( )11نتػػا

اختبػػار اللػػرض اللرعػػي الثػػاني لمبحػػث ()H1b

مف خ ؿ اختبار  Mann-Whitney Testعمع المقارنة الثالثة.

جدول ( :)11اختبار الفرض الفرعي H1b
Mann-Whitney Test
Ranks
Sum of
Ranks
308.00
820.00

Mean
Rank
17.11
28.28

421.00
707.00

23.39
24.38

N
18
29
47
18
29
47

تأهٍم
انمستثمر
0
1
Total
0
1
Total

Q5

Q10

Test Statisticsa
Q5
Q10
Mann-Whitney U
137.000 250.000
Wilcoxon W
308.000 421.000
Z
-3.192
-.498
)Asymp. Sig. (2-tailed
.001
.033
تأ٘ ً١رٌّ ّ a. Grouping Variable:

كقد نا ت نتينة هذا اجختبار (المقارنػة الثالثػة) بأنػي يكنػد تػأثير لمسػتك التاهيػل العممػي لممسػتثمر
عمػػي الع قػػة اإليناب ػػة بػػيف تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل كق ػرار اإلسػػتثمار فػػي اجسػػهـ فػػي ظػػل عػػدـ كنػػكد
تككيد عمي تقرير اجعماؿ المتكامل ،حيػث كانػت ق مػة ) (p-valueبالنسػبة لمسػواؿ  Q05تبمػ ()001
كهي أقل مف مستك المعنك ة  ،%5بمعني أف عدـ تػكفير تككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل يخلػض
مف مصداق ة كثقة المعمكمات الكاردة بي كبالتالي ككف لمستك تأهيل المسػتثمر تػأثير معنػك عمػي قػرار

اإلسػتثمار  .كمػا يكنػد تػأثير لمسػتك تأهيػل المسػػتثمر عمػي الع قػة بػيف تككيػد م ارقػب الحسػابات لتقريػػر
اجعماؿ المتكامل كقرار اإلستثمار في اجسهـ في ظل كنكد تككيد عمي تقرير اجعماؿ المتكامل كػذلؾ،

حيث بميت ق مة ) (p-valueتساكى ( ).033كهػع أقػل مػف  %5ممػا عنػع رفػض فػرض العػدـ كقبػكؿ
اللرض البديل ) .(H1bكتتلم تمؾ النتينة مع دراستي ( ،Reimsbach, et al., 2018مكسي)2118 ،

التع خمصت إلع أف التأهيل العممي لممستثمر يوثر بصكرة معنك ة فع نكدة أحكامي اإلستثمارية ,كلكنػي

يختمف مع نتػا

د ارسػة ) (Hoang and Soon-Yeow, 2020كالتػي لػـ تنػد تػأثير معنػكى لمسػتكى

التأهيل العممي لممستثمر عمػع قػرار اجسػتثمار أك عمػي الع قػة بػيف التككيػد عمػي اإلفصػاح ايػر المػالي
كقػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ .كيبػػرر الباحػػث ذلػػؾ بػػأف كنػػكد تقريػػر تككيػػد مهنػػي مرفػػم مػػع تقريػػر األعمػػاؿ
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المتكامػػل ليػػد بصػػكرة أكبػػر المسػػتثمر ذك مسػػتك التأهيػػل العممػػي المرتلػػع كالػػذ

كػػكف عمػػي د ار ػػة كممػػـ

بإحػػدث التعػػد ت فػػي معػػايير المرانعػػة أك فػػي اػػكل تقريػػر م ارقػػب الحسػػابات كبخػػدمات التككيػػد المهنػػي

ايػػر التقميد ػػة مػػف خ ػ ؿ تحسػػيف فهمػػي كاد اركػػي لممعمكمػػات الػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،األمػػر
الذ

مكني مف اإلستلادة بالمحتك المعمكماتي لهذا التقرير بصكرة أكبر مف المستثمر اير الموهػل عنػد

إتخاذ قرار اإلستثمار كبالتالي تحسيف نكدة أحكامي.
كيخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبم إلػػع قبػػكؿ اللػػرض اللرعػػي الثػػاني ) ،(H1bحيػػث يكنػػد تػػأثير معنػػك
جخػػت ؼ مسػػتك التأهيػػل العممػػي لممسػػتثمر عمػػع الع قػػة اإليناب ػػة بػػيف تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع

تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل كقػ ػرار اجس ػػتثمار باألس ػػهـ .ك مك ػػف تلس ػػير ه ػػذ النتين ػػة ب ػػأف التأهي ػػل العمم ػػي
لممس ػػتثمريف س ػػاهـ ف ػػي تحس ػػيف إدراكه ػػـ لتقري ػػر التككي ػػد المرف ػػم بتقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل ،حي ػػث أف

الموه ت كالاهادات العمم ة كالمهن ة التي حصل عميهػا المسػتثمر لهػا تػأثير معنػك عمػع تحسػيف نػكدة
قرار اجستثمار مف خ ؿ تحسػيف فهمػي كق ار تػي كاداركػي لممعمكمػات الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل

كتقرير التككيد المرفم بي.

 3-2-7-6-7نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث لمبحث )(H1c

اس ػػتهدؼ الل ػػرض اللرع ػػي الث ػػاني ( )H1cاختب ػػار م ػػا إذا ك ػػاف كػ ػ م ػػف خبػ ػرة كمس ػػتكى التأهي ػػل العمم ػػي
لممستثمر كمتييراف معدجف يػوثراف معػا عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف التككيػد المهنػي عمػي تقريػر األعمػاؿ
المتكامػػل كق ػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ ،كتػػـ اجعتمػػاد عمػػع اختبػػار كيمكككسػػف لمعينػػات ايػػر المسػػتقمة (مػػف
خ ؿ التصم ـ داخل المتييرات  )Within groupsجختبار أثر ك مف مستك خبرة كتاهيػل المسػتثمر

معا عمع الع قة اإليناب ة بيف تككيد مراقب الحسابات عمع تقرير األعماؿ المتكامل كأحكاـ المستثمريف

باػػأف قػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ  ،ك مكػػف ذلػػؾ اجختبػػار مػػف تحييػػد أثػػر اللػػركؽ الطب ع ػػة بػػيف األقػػل خبػرة

كتأه ل كاألكثر خبرة كتأه  ،كالتي قد تود إلع اخت ؼ أحكامهـ نتينة تمػؾ العكامػل األخػرى بخػ ؼ
تقرير التككيد ،حيث أف اجختبار القبمي كالبعد هنا أخذ اللرؽ عمػع مسػتكى كػل ف ػة مػف خػ ؿ مقارنػة
أحكاـ تمؾ الل ة بدكف تقرير تككيد مقارنة بكنكد تقرير تككيد .كتتيا نتا

رقـ (.)12
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جدول ( :)12نتائج اختبار ويمكوكسن (لمعينات غير المستقمة) الختبار الفرض الفرعي الثاني
انفرض

االختبار االحصائً

االختبار
انمستخذو

٠ص ٍت رٌ أا ١رإل٠جابٛ ٌ ٟو١ة
ِ رلح رٌذ اباد ػٍ ٝتمةا ٠
رألػّةةةاي رٌّ ىاٍِةةةث ٌٍتةةة واد
رٌّم١ةةة أ باٌل ٛةةةث رٌّذةةة ٠ث
H1c
ػٍةةة ٝلةةة ر رةسةةة ّا بأسةةةُٙ
٘ةةةةةة ٖ رٌتةةةةةة واد بةةةةةةاخ الف
ِ  ٞٛخل أ ٚرٌ ا٘ ً١رٌؼٍّةٟ
ٌٍّ ّ ِؼا.

أا تم ٠ة رٌ ٛو١ة ػٍةٝ
لةةةةة ر رةسةةةةة ّا فةةةةةٟ
رألسٌٍّ ُٙتا و ٓ١رأللً
خل أ ٚتأ٘١الل
أا تم ٠ة رٌ ٛو١ة ػٍةٝ
لةةةةة ر رةسةةةةة ّا فةةةةةٟ
رألسةةةةةةةٌٍّ ُٙتةةةةةةةا وٓ١
رألو خل أ ٚتأ٘١الل

Wilcoxon
Signed
Ranks Test
Q5- Q10

تاػػير نتػػا

N

Z

Pvalue

4.583 26

.000

1.732 21

.083

اجختبػػار (نػػدكؿ رقػػـ  )12إلػػع أنػػي عمػػي عكػػس المتكقػػع فػػإف الماػػاركييف األكثػػر خب ػرة

كتأه ل ج ستنيبكف بصكرة معنك ة بمستكى معنك ة ) (P-Value.083لتقريػر م ارقػب الحسػابات باػأف
التككي ػػد المهن ػػي عم ػػي تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل عن ػػد تقيػ ػ مهـ ألس ػػعار األس ػػهـ كإلتخ ػػاذ قػ ػرار اإلس ػػتثمار

باألسػػهـ  ،بينمػػا سػػتنيب الماػػاركييف األقػػل خب ػرة تػػاه

بمسػػتكى معنك ػػة ) (P-Value .000لتقريػػر

م ارقػػب الحس ػػابات باػػأف التككي ػػد المهنػػي عم ػػي تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكامػػل عن ػػد تقيػػ مهـ ألس ػػعار األس ػػهـ

كاتخاذهـ لقرار اإلستثمار باألسهـ .ك مكف تلسير هذ النتينػة أف المػردكد اإلينػابي لتقريػر التككيػد كػكف
عمي المستثمر اير المحترؼ كاير الموهل أكبر ككني حسف مف نكدة أحكامي اإلستثمارية.
كسعي الباحث إلي الكصكؿ التحقم مف صدؽ كمتانة النتا

مف خ ؿ إعادة اجختبارات مف خػ ؿ

تقسػ ـ العينػة فرع ػال إلػع عينتػيف مسػتقمتيف ,كاسػتخدـ الباحػث اختبػار  Mann-Whitney Testلعينتػيف
مستقمتيف ،مف خ ؿ ص ااة فرض العدـ عمع النحك التالعي

 :H0ج يختم ػػف الت ػػأثير اإلين ػػابي لتككي ػػد م ارق ػػب الحس ػػابات عم ػػع تق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة لما ػػركات
المقيدة بالبكرصة المصرية عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ الاركات باخت ؼ مستكى خبرة كتأهيل

المستثمر معال.
ك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يميي
H0:M1=M2
H1:M1≠M2
ك عني فرض العدـ عدـ كنكد تأثير لمستك خبرة كتأهيل المستثمر معػا عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف

تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كق ارراجسػػتثمار باألسػػهـ (بمعنػػي أف متكس ػ الػػردكد ج يختمػػف فػػي حالػػة
مس ػػتثمر ذك خبػ ػرة كتأهي ػػل مرتل ػػع عن ػػي ف ػػي حال ػػة مس ػػتثمر م ػػنخلض الخبػ ػرة ذك تأهي ػػل م ػػنخلض) مقاب ػػل
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اللرض البديل القا ل بكنكد هذا التأثير .كيػتـ حسػاب ق مػة  P. Valueفػإذا كانػت أقػل مػف  %5نػرفض
فرض العدـ كنقبل اللرض البديل كيكيا الندكؿ التالي ندكؿ رقػـ ( )13نتػا

اختبػار اللػرض اللرعػي

الثاني لملرض األكؿ لمبحث ( )H1bمف خ ؿ اختبار ماف كيتني عمع المقارنة الرابعة.

جدول ( :)13اختبار الفرض الفرعي H1c
Mann-Whitney Test
Ranks
Sum of Ranks
447.50
680.50

Mean Rank
17.21
32.40

629.00
499.00

24.19
23.76

N
26
21
47
26
21
47

انخبرة وانتاهٍم معا
0
1
Total
0
1
Total

Q5

Q10

Test Statisticsa
Q5
Q10
Mann-Whitney U
96.500 268.000
Wilcoxon W 447.500 499.000
Z
-4.442
-.221
Asymp. Sig. (2.000
.825
)tailed
رٌصل أ ٚرٌ أِ٘ ً١ؼا a. Grouping Variable:
كقػػد نػػا ت نتينػػة هػػذا اجختبػػار (المقارنػػة الرابعػػة) يكنػػد تػػأثير لمخب ػرة كالتأهيػػل معػػا عمػػي الع قػػة

اإليناب ة بيف تقرير اجعماؿ المتكامل كقرار اإلستثمار في اجسهـ في ظل عدـ كنكد تككيػد عمػي تقريػر
اجعماؿ المتكامل  ،حيث كانت ق مة  P. Valueبالنسبة لمسواؿ  Q05تبمػ  .000كهػي أقػل مػف مسػتك
المعنك ة  ،%5كلكف ج يكند تأثير لمخبرة كالتأهيل معا عمي الع قة بيف عمي الع قة بػيف تككيػد م ارقػب
الحس ػػابات لتقري ػػر اجعم ػػاؿ المتكام ػػل كقػ ػرار اإلس ػػتثمار ف ػػي اجس ػػهـ ف ػػي ظ ػػل كن ػػكد تككي ػػد عم ػػي تقري ػػر

اجعمػاؿ المتكامػل حيػث بميػػت ق مػة ) (p-valueتسػاكى ( ).825كهػع أكبػػر مػف  %5ممػا عنػع قبػػكؿ

فػرض العػػدـ كرفػػض اللػػرض البػػديل( .)H1cك عتقػػد الباحػػث اف هػػذا عنػػي أف إلػػع أف تقريػػر التككيػػد كمػػا
يتيػػمني مػػف اسػػتنتاج يػػوثر بدرنػػة أكبػػر عمػػع ق ػرار المسػػتثمر ايػػر المحتػػرؼ كايػػر الموهػػل بالمقارنػػة
بالمس ػػتثمر المحت ػػرؼ الموه ػػل عمم ػ ػال .كيخم ػػص الباح ػػث مم ػػا س ػػبم إل ػػع رف ػػض الل ػػرض اللرع ػػي الثال ػػث
) ،(H1cحيػػث جيكنػػد تػػأثير معنػػك جخػػت ؼ مسػػتكى خب ػرة كالتأهيػػل العمم ػي لممسػػتثمر عمػػع الع قػػة
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اإليناب ة بيف تككيد مراقب الحسابات عمع تقرير األعماؿ المتكامل كقرار اجستثمار .ك مكف تلسػير هػذ

النتينػػة أف المػػردكد اإلينػػابي لتقريػػر التككيػػد كػػكف عمػػي المسػػتثمر ايػػر المحتػػرؼ كايػػر الموهػػل أكبػػر

كالػػذ ج مكنػػي الحصػػكؿ عمػػي معمكمػػات مػػف مصػػادر اخػػر لتحسػػف نػػكدة أحكامػػي اإلسػػتثمارية باػػأف
تخص ص المكراد .ك مكف تمخ ص نتا

اختبار اللركض في ظل التحميل األساسػي كالتحمػ ت األخػرى

كما يميي

جدول ( :)14نتائج اختبار فروض الدراسة
فروض انبحث
فً ظم انتحهٍم االساسً

انفرض

نتٍجت
االختبار
ث

H1

٠ما تٛو ِ ١رلح رٌذ اباد ػٍ ٝتما  ٠رألػّاي رٌّ ىاٍِث ٌٍت واد رٌّم ١أ باٌلٛ
رٌّذ ٠ث إ٠جابا ل ػٍ ٝل ر رةس ّا بأس ٖ ٘ ُٙرٌت واد.

H1a

٠ص ٍت رٌ أا ١رإل٠جابٛ ٌ ٟو ِ ١رلح رٌذ اباد ػٍ ٝتما  ٠رألػّاي رٌّ ىاٍِث
ٌٍت واد رٌّم ١أ باٌل ٛث رٌّذ ٠ث ػٍ ٝل ر رةس ّا بأس ٖ ٘ ُٙرٌت واد
باخ الف ِ  ٞٛخل أ رٌّ ّ .

فخ

H1b

٠ص ٍت رٌ أا ١رإل٠جابٛ ٌ ٟو ِ ١رلح رٌذ اباد ػٍ ٝتما  ٠رألػّاي رٌّ ىاٍِث
ٌٍت واد رٌّم ١أ باٌل ٛث رٌّذ ٠ث ػٍ ٝل ر رةس ّا بأس ٖ ٘ ُٙرٌت واد
باخ الف ِ  ٜٛتأ٘ ً١رٌّ ّ .

للٛي

H1c

٠ص ٍت رٌ أا ١رإل٠جابٛ ٌ ٟو ِ ١رلح رٌذ اباد ػٍ ٝتما  ٠رألػّاي رٌّ ىاٍِث
ٌٍت واد رٌّم ١أ باٌل ٛث رٌّذ ٠ث ػٍ ٝل ر رةس ّا بأس ٖ ٘ ُٙرٌت واد
باخ الف ِ  ٜٛخل أ ٚتأ٘ ً١رٌّ ّ ِؼا .

فخ

للٛي

 7-7تحميةت أخري )(Other Analysis
فػػي ظػػل سػػعي البحػػث إلػػي التاكػػد مػػف صػػحة كمصػػداق ة النتػػا  ،فمقػػد قػػاـ الباحػػث بإسػػتخداـ أحػػد

اإلختبارات المعمم ة كهك اختبار  T-testجختبار معنك ػة الع قػة بػيف متييػرات الد ارسػة  ،كذلػؾ إسػتنادال
إلػػي كػػكف انػػي مكػػف تطب قػػي جختبػػار اللػػرض الر سػػي كػػكف العينػػة تزيػػد عػػف  31ملػػردة كلكػػف ج مكػػف
إستخدلمي جختبار اللركض اللرع ة حيث سكؼ يتـ تقس ـ العينات .كيتـ إستخداـ ذلؾ اإلختبػار جختبػار

معنك ي الع قة بيف اللرؽ بيف متكس كل حالة مف الحاجت التنريب ة لتحديد مػدى قبػكؿ فػرض البحػث.
كتظهر النتا

في الندكؿ رقـ ()15
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جدول ( :)15اختبار الفرض الرئيسي H1
(T-Test) Paired Samples Test
)Sig-(2-tailed

df

t

.000

46

-7.446-

Q1 - Q6

Pair 1

.000

46

-12.309-

Q2 - Q7

Pair 2

.000

46

-11.592-

Q3 - Q8

Pair 3

.000

46

9.441

Q4 - Q9

Pair 4

.000

46

-6.928-

Q5 - Q10

Pair 5

كيتيػػا م ػػف النػػدكؿ الس ػػابم أف ق م ػػة  p-valueلكافػػة مقارن ػػات األسػ ػ مة ه ػػي ( ).000أق ػػل م ػػف

مسػتكى معنك ػػة  ،%5ممػػا عنػػي رفػػض اللػػرض العػػدـ كقبػػكؿ اللػػرض البػػديل بكنػػكد تػػأثير إينػػابي لتقريػػر
تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عم ػػع قػ ػرار اجسػػتثمار ف ػػي األسػػهـ  ،حيػػث اف
التككيد المهنػع عمػع المعمكمػات المال ػة كايػر المال ػة الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل عمػل تحسػيف

نػػكدة المعمكمػػات كزيػػادة م

متهػػا كامكان ػػة اجعتمػػاد عميهػػا ،كالتػػي تمكػػف المسػػتثمريف مػػف تكػػكيف رو ػػة

اػػاممة حػػكؿ األدا الكمػػي لماػػركة كقػػدرتها عمػػي خمػػم الق مػػة ،ممػػا يػػوثر إيناب ػال عمػػع تقي ػ ـ المسػػتثمر

ألسػػعار األسػػهـ كمػػف ثػػـ اتخػػاذ ق ػ اررات اسػػتثمارية سػػم مة .كيتلػػم الباحػػث مػػع (مكسػػي )2118 ،فػػي هػػذا
الاأف بػأف سػكؽ رأس المػاؿ فػي مصػر يتسػـ بعػدـ الكلػا ة ،كبالتػالي عػاني المسػتثمركف مػف عػدـ تماثػل

المعمكمػػات ،كن ػػدرة مص ػػادر الحص ػػكؿ عميه ػػا ،كبالت ػػالي اإلفصػػاح ع ػػف المعمكم ػػات اي ػػر المال ػػة بنان ػػب

المعمكمػػات المال ػػة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كالتككيػػد عميهػػا مػػف قبػػل م ارقػػب الحسػػابات ،عػػكد بػػالنلع

عمػػع المسػػتثمريف ،ك اػػبع طمػػبهـ الػػدا ـ عمػػع المعمكمػػات المختملػػة ،بخصػػكص الاػػركات التػػي قكمػػكف
باجستثمار فيها مما ساعدهـ في اتخاذ ق اررات كاع ة كرايدة.

 8-7النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة
اسػػتهدؼ هػػذا البحػػث د ارس ػة كاختبػػار أثػػر التككيػػد المهنػػي لم ارقػػب الحسػػابات عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ

المتكامل عمػي قػرار المسػتثمرييف باإلسػتثمار فػي األسػهـ تنريب ػال  .كخمػص البحػث فػي اػقي النظػر إلػي

أف ملهػػكـ تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل هػػك أحػػدث أاػػكاؿ اجفصػػاح المحاسػػبي مػػف أنػػل تقػػد ـ صػػكرة أكثػػر

كيػػكحال كاػػمكل ة أل دا الاػػركة كقػػدرتها خمػػم الق مػػة فػػي كافػػة األبعػػاد المال ػػة كايػػر المال ػػة .كلكػػف تظػػل
مصداق ة المعمكمات الكاردة بي كخاصة المعمكمػات ايػر المال ػة محػل اػؾ حتػي يػتـ تككيػدها مػف نانػب

طػػرؼ خػػارني مسػػتقل .مػػف هنػػا بػػرزت خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة ،حيػػث أف

نماذج التككيد التقميد ة لـ تعد مناسبة لمتككيد عمع التقرير المتكامل ,ككف أف مناؿ التكميف أصبا أكثر
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تعقيدال في ظل إحتكا ي عمي معمكمات تتسـ بػالتنكع الاػديد (مال ػة كايػر مال ػة ،تاريخ ػة كمسػتقبم ة) .كقػد
خمػػص البحػػث مػػف اػػقي التنريبػػي إلػػي أف هنػػاؾ ع قػػة إيناب ػػة معنك ػػة بػػيف التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر

األعمػػاؿ المتكامػػل كق ػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ ،ككنػػي يػػلي الثقػػة كالمصػػداق ة كامكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي

المعمكمػات الػكاردة فػػي تقريػر األعمػػاؿ المتكامػل بمػػا يخلػض مػػف عػدـ تماثػػل المعمكمػات ،كيزيػػد مػف قػػدرة
باف التدفقات النقد ة المستقبم ة عمع المستثمر عمي تقي ـ األدا الكمي لماركة كالتنبو بػاألدا المسػتقبمي
كتقي ـ ق مة الاركة ،كقدرتها عمع خمم الق مة كمكانهة اللرص كالمخاطر التػي تكانههػا .كمػا أنػي بسػبب

تعقيد التقارير المتكاممة ،قد يركز المستثمركف عمع تككيدها أكثر مف تركيزهـ عمع محتكاهـ .كما خمص
إلي ج يكند تأثير معنك جخت ؼ خبرة المستثمر عمع الع قة بيف تككيد مراقب الحسػابات عمػع تقريػر
األعمػػاؿ المتكامػػل ،كػػكف أف خب ػرة المسػػتثمر ظهػػر دكرهػػا نم ػػا فػػي ق ػرار اجسػػتثمار عنػػد اإلفتقػػار إلػػي

معمكمات تتصف بالثقة كالمصداق ة كذلؾ عمي عكس ما تكفر المعمكمات اير المال ػة الػكاردة فػي تقريػر

األعماؿ المتكامل كالتي تـ تككيدها .كعمي العكػس مػف ذلػؾ يكنػد تػأثير معنػك لمسػتكى التأهيػل العممػي

لممسػػتثمر عمػػع الع قػػة بػػيف تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كق ػرار اجسػػتثمار.

ك مكػػف تلسػػير هػػذ النتينػػة أف المػػوه ت كالاػػهادات العمم ػػة كالمهن ػػة التػػي حصػػل عميهػػا المسػػتثمر لهػػا
تأثير معنك عمع تحسيف نػكدة قػرار اجسػتثمار مػف خػ ؿ تحسػيف فهمػي كق ار تػي لممعمكمػات الػكاردة فػي
تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل كتقري ػػر التككي ػػد المرف ػػم ب ػػي كزي ػػادة إلمام ػػي ب ػػالتطكرات ف ػػي أا ػػكاؿ اجفص ػػاح

كالتعد ت في المعايير.

في ضور طبيعة ما انتيم إليو البحث من نتائج ،وفم ضور حدوده ُيوصم الباحث بما يمم:
 ي ػػركرة ق ػػاـ النه ػػات اإلاػ ػراف ة المعن ػػة خاص ػػة هي ػػة الرقاب ػػة المال ػػة  ،بإص ػػدار إرا ػػادات لتنظػ ػ ـإفص ػػاح الا ػػركات المقي ػػدة بالبكرص ػػة ع ػػف المعمكم ػػات اي ػػر المال ػػة ،كتط ػػكير إط ػػار كاي ػػا يػػػكفر

إراادات محػددة إلعػداد تقريػر األعمػاؿ المتكامػل ،كذلػؾ عمػي اػرار أحػدث اإلراػادات كاإلصػدارات
الدكل ة كتنارب الدكؿ المختملة باأف تقرير األعماؿ المتكامل.
 ي ػػركرة ق ػػاـ الهي ػػة العام ػػة لمرقاب ػػة المال ػػة ب ػػإلزاـ الا ػػركات المقي ػػدة بتنب ػػي م ػػدخل تقري ػػر األعم ػػاؿالمتكامل ،مف خ ؿ تحليز الاركات المقيدة بالبكرصة عمع اإلفصػاح عػف المعمكمػات ايػر المال ػة،

كاعداد تقرير األعماؿ المتكامل بصلة اخت ارية ،كذلؾ للتػرة انتقال ػة ،ثػـ تطػكير قكاعػد القيػد كالاػطب
لػػديها لتمػػزـ نم ػػع الاػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة بيػػركرة إعػػداد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ،مػػع يػػركرة
إرفاؽ معي تقرير تككيد مهني مف طرؼ خارني مستقل.

 يػػركرة تحػػديث معػػايير المرانعػػة المصػػرية كخاصػػة مع ػػار التككيػػد المهنػػع المصػػرى رقػػـ 3111ليتكافػم مػػع تعػد ت نظيػػر الػػدكلع ،كل اػمل إنػ ار ات كاراػادات مهن ػػة كاف ػػة خاصػة بالتككيػػد عمػػي
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تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل تمك ػػف مراقب ػػع الحس ػػابات م ػػف تحدي ػػد مس ػػتك التككي ػػد المطم ػػكب كمس ػػتك
األهم ة النسب ة كك ل ة التككيد عمي المعمكمات المستقبم ة كالكصل ة بطريقة منظمة كسم مة.

 ينب عمي مكاتب المحاسبة كالمرانعة المصرية الق اـ بتدريب مراقب الحسػابات عمػع خدمػة التككيػدالمهن ػػع عم ػػع تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل ،بإعتباره ػػا خدم ػػة مهن ػػة ندي ػػدة مك ػػف أف ق ػػدمها م ارق ػػب
الحسػػابات ،كي ػركرة تطػػكير مهػػاراتهـ كقػػدراتهـ المهن ػػة عمػػي أدا هػػذ الخدمػػة ،كعمػػي العمػػل مػػف

خ ؼ فرؽ عمل متعددة التخصصات.

 يػ ػػركرة إهتمػ ػػاـ أقسػ ػػاـ المحاسػ ػػبة فػ ػػع النامعػ ػػات المص ػ ػرية بتطػ ػػكير مقػ ػػررات كمنػ ػػاه المحاسػ ػػبةكالمرانعة ،كذلؾ بتدريس البعديف المحاسبع كالمهنع لتقرير األعماؿ المتكامل ،لتػكفير كػكادر باػرية
قػػادرة عمػػع إعػػداد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كالتككيػػد عميهػػا عمم ػػا .مػػع يػػركرة تاػػن ع البػػاحثيف فػػي
النامعات المصرية عمي إن ار المزيد مف البحكث المستقبم ة في هػذا الاػاف لمتيمػب عمػي التحػد ات
المرتبطة بإعداد أك التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل.

 يػػركرة زيػػادة كعػػع إدارات الاػػركات كالنهػػات الرقاب ػػة ذات الصػػمة ،مػػف خػ ؿ المػػوتمرات كالنػػدكاتالعمم ػػة ،بأهم ػػة اجفصػػاح مػػف خػ ؿ تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كتككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع ذلػػؾ
اإلفصاح.
وأخي اًر ،فيما يتعمق بمجاالت البحث المقترحة ،فإن الباحث يقترح المجاالت البحثية التالية:
 أثر تلعيل ل ات التككيد المهني الداخمي عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمع نكدة قرار اجستثمار -دراسة تنريب ة.
 أثػػر التككيػػد المهنػػي الػػداخمي مػػف خ ػ ؿ تلعيػػل لننػػة المرانعػػة عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػعقرار اجستثمار كالتمكيل  -دراسة تنريب ة.

 أثػػر تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػي دقػػة تنبػوات المحمميػػيف المػػالييف -دراسة تنريب ة.
 -أثر تككيد مراقب الحسابات عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمي تكملة التمكيل – دراسة تنريب ة.

 أثر اجبعاد المال ة كاير المال ة لمناأتي م ارقػب الحسػابات كعميمػي عمػي نػكدة التككيػد المهنػي عمػيتقرير األعماؿ المتكامل – دراسة ميدان ة.
 أثػػر مح ػػددات نػػكدة خ ػػدمات التككي ػػد المهنػػع عم ػػع تق ػػارير األعم ػػاؿ المتكامم ػػة عمػػع تي ػػييم فن ػػكةالتكقعات فع مصر -دراسة ميدان ة.

 أثػػر الخصػػا ص التاػػييم ة لماػػركة عمػػع الع قػػة بػػيف التككيػػد المهنػػع عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػلككلا ة اجستثمار بالاركات – دراسة تنريب ة.
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المراجع

أوالً :المراجع بالمغة العربية
رميم ػػي ،س ػػنا

رزؽ " ، )2121( ،أث ػػر إفص ػػاح اإلدارة ع ػػف ه ك ػػل الرقاب ػػة الداخم ػػة كتككي ػػد م ارق ػػب
الحسػػابات عم ػػي عمػػع قػػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ الاػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة المصػػرية

د ارس ػػة تنريب ػػة " مجميييية االسييييكندرية لمبحييييوث المحاسييييبية  ،كم ػػة التن ػػارة ،نامع ػػة
اإلسكندرية ،منمد  ،4العدداألكؿ ،صي.88 -1

احاتي ،احاتي السيد" ، )2114( ،أثر تككيد مراقب الحسابات عمع إفصاح الاركات المقيػدة بالبكرصػة
ع ػػف مسػ ػ كليتها اجنتماع ػػة عم ػػع قػ ػرار اجس ػػتثمار كم ػػنا اج تم ػػاف -د ارس ػػة ميدان ػػة
كتنريب ة" مجمة المحاسبة والمراجعة ، AUJAA-كم ة التنارة ،نامعة بني سػكيف،

منمد  ،2العدداألكؿ ،صي.185 -127

ارؼ ،إبراه ـ أحمد إبراه ـ" ، (2115) ،أثر اإلفصاح غير المالي عبر تقارير األعمال المتكاممة عميم
تقيييييم أصيييحاب المصييييالل لمقيييدرة الشييييركة عميييم خميييق القيميييية -دراسييية ميدانييييية

وتجريبية" ،رسالة دكتكراة اير مناكرة ،كم ة التنارة ،نامعة دمنهكر.

عبػػد العظ ػ ـ ،سػػمير إب ػراه ـ" ،)2117(،دور مراقييب الحسييابات تجيياه تقييارير األعمييال المتكامميية ونييوع
التأكيدات المينية المطموبة واختبار مدل قبولو لدل أصحاب المصالل لتقميل فجوة

التوقعييات -دراسيية تطبيقييية" ،رسػػالة دكتػػكراة ايػػر مناػػكرة بكم ػػة التنػػارة ،نامعػػة بنػػي

سكيف.
مه ػراف ،ك ػريـ نػػابر

" ،)2115( ،أثيير التوكيييد المينييي عمييم افصيياح الشييركات عيين مييدل التزاميييا

بالممارسييات القياسييية لمحوكميية عمييم سييموك متخييذي قيرار االسييتثمار فييي األسيييم"،

رسالة مانستير اير مناكرة ،كم ة التنارة ،نامعة اإلسكندرية.

مكسي ،سعاد زامكؿ عبد  " ، )2118( ،أثر توكيد المراجع الخيارجي عميم تقيارير األعميال المتكاممية
عمم قراري االستثمار ومنل االئتمان -دراسة تجريبية" ،رسالة دكتػكراة ايػر مناػكرة،
كم ة التنارة ،نامعة اإلسكندرية.
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ممحق ()1
الحاالت التجريبية
نامعة اإلسكندرية
كم ة التنارة
قسـ المحاسبة
األستاذ اللايل ............................ /
تح ة طيبة كبعد ،،،.........
قػػكـ الباحػػث بإعػػداد بحػػث تنريبػػي فػػي منػػاؿ أثػػر تككيػػد م ارقػػب الحسػػابات عمػػع إفصػػاح الاػػركات
المقيػدة بالبكرصػػة المصػرية عػػف تقػػارير هػا المتكاممػػة عمػػع قػرار اجسػػتثمار فػػي أسػهمها .كتمثػػل الحػػاجت
المرفقة أحد أهـ أدكات البحث إلن ار الدراسة التنريب ة.
ك قػػدر الباحػػث مسػػبقال حسػػف تعػػاكنكـ كمسػػاهمتكـ اللعالػػة فػػع إث ػ ار المعرفػػة المحاسػػب ة لػػذلؾ أمػػل
الباحث فع تعاكنكـ المثمر بإبدا أر كـ عمع اجس مة التػع تتيػمنها الحػاجت المرفقػة ،مػع التأكيػد ،عمػع
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أخرى (

)
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أىم المصطمحات الفنية ذات الصمة
 تقرير األعميال المتكاميل  :Integrated Business Reportingهػك ذلػؾ التقريػر الػذ ينمػعالمعمكمػات المال ػػة كايػػر المال ػػة باػػكل متػراب  ،بحيػث يػػكفر نظػرة اػػاممة عػػف األدا الكمػػي لماػػركة،

كذلػػؾ ف ػػي ا ػػكل كايػػا كمتس ػػم كقاب ػػل لممقارنػػة ،ك ك ػػكف ل ػػي محتػػكى معمكم ػػات لت ػػرض أف دمك ػػف
أص ػػحاب المص ػػالا م ػػف تقيػ ػ ـ ق ػػدرة الا ػػركة عم ػػع خم ػػم الق م ػػة ،خػ ػ ؿ األن ػػل القص ػػير كالمتكسػ ػ

كالطكيل .كتقكـ فكرة التقريػر المتكامػل عمػع أسػاس تنم ػع التقػارير المختملػة التػي تصػدرها الاػركات
باػػكل مسػػتقل– مثػػل القػكا ـ المال ػػة ،كالتقػػارير ايػػر المال ػػة مثػػل تقػػارير الحككمػػة ،كتقػػارير اإلسػػتدامة
في تقرير كاحد اامل متراب .
 مبيييييادرة التقريرالعيييييالمي ) :Global Reporting Initiative (GRIهػ ػػي مبػ ػػادرة تهػ ػػدؼ لتػ ػػكفيرمنمكعة مف المبادئ التكنيه ػة كاإلراػادات تكػكف بمثابػة إطػار لتمكػيف الاػركات مػف اإلفصػاح عػف
األدا اإلقتصاد كالبي ي كاإلنتماعي.
 روؤس االموال الستة :يتـ إلقا اليك في التقرير المتكامل عف  6أنكاع مػف ركوس األمػكاؿ كهػي( رأس المػاؿ المػػالي  ،كالصػػناعي  ،كاللكػر  ،كالباػػر  ،كاإلنتمػػاعي  ،كالطب عػي ) ككنهػػا مخػػازف

الق مػػة التػػي تزيػػد أك تػػنقص مػػف خ ػ ؿ أناػػطة الاػػركة  ،لتكي ػ ا ك ل ػػة دمنهػػا فػػي نمػػكذج أعمػػاؿ
الاركة بهدؼ تعزيز المسا لة باأنها كتكفير فهـ لمع قة المتبادلة كالملايمة بينها .

 التوكيييد المينييي بواسييطة مراقييب الحسييابات :هػػك خدمػػة مهن ػػة قػػكـ فيهػػا م ارقػػب الحسػػابات بنمػػعاألدلػػة الكاف ػػة كالم مػػة ،بيػػرض الكصػػكؿ جسػػتنتاج  Conclusionعػػف منػػاؿ التكميػػف ،كمحصػػمة

لق اس كتقي ـ مناؿ التكميف كفقال لمعايير ق ػاس م مػة ،بيػرض دعػـ ثقػة المسػتخدميف المسػتهدفيف،
بخ ؼ الطرؼ المس كؿ ،عف محتكى مناؿ التكميف .
 قرار اإلستثمار باالسيم :حتاج متخذ قػرار اإلسػتثمار إلػي المعمكمػات التػي تمكنػي مػف تقيػ ـ اللػرصاجستثمارية مف خ ؿ كسيمة ااممة تنمع بػيف المعمكمػات المال ػة كايػر المال ػة ،تعكػس أدا الاػركة
البي ي كاجنتماعي كالحككمي ،بنانب أدا ها المالي  ،كتكصل لهـ معمكمات عف المخػاطر ،كالنمػك،
كتكيػػا مػػدى ارتب ػاط كتػػأثير المعمكمػػات ايػػر المال ػػة عمػػع األدا المػػالي لماػػركة ،ككػػذلؾ موا ػرات
األدا الر س ة ،كمدى انعكاسها عمع األدا المالي المستقبمي لماركة.

 تقريير التوكييد غيير المعييدل :هػك تقريػر بإسػتتناج نظيػف عػػد م ارقػب الحسػابات عػف تقريػر األعمػػاؿالمتكامل.
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الحالة التجريبية األولم

تعد الاػركة( س) لألسػمنت ش.ـ.ـ خايػعة ألحكػاـ قػانكف اإلسػتثمار رقػـ  43لسػنة  1974كمقيػدة

بالبكرصة ،تبنت مدخل تقرير األعماؿ المتكامل ،حيث تػـ اإلفصػاح فػي تقريػر كاحػد اػامل عػف كػل مػف
المعمكمات اير المال ة كالقكا ـ المال ػة كذلػؾ عػف السػنة المنته ػة فػي  , 2118/12/31كف مػا يمػي اػكل

مختصر لذلؾ التقريري

تقرير االعمال المتكامل لشركة س لةسمنت (مساىمة مصرية)
مقدمة التقرير

عن السنة المنتيية في .2118/12/31

 اسـ الاركةي (س) ل سمنت اركة مساهمة مصرية تابعة ألحد المنمكعات العالم ة. -مكقع مصانع الاركةي السك س كالعيف السخنة.

 الا ػ ػػكل الق ػ ػػانكني لما ػ ػػركةي ا ػ ػػركة مس ػ ػػاهمة مصػ ػ ػرية خاي ػ ػػعة ألحك ػ ػػاـ ق ػ ػػانكف اإلس ػ ػػتثمار رق ػ ػػـ 43لسنة ،1974تـ تسنيل الاركة بالسنل التنار في  21ابريل  1981برقـ .341134
 عنكاف المركز الر سيي طريم القاهرة السك س. المكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اجلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيي  www.Scement.com.egالبري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اجلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييScement@Scement.com

محتوي التقرير ينقسم التقرير إلي عدة أقسام كما يمم:

القسم األول :نبذة عامة عن الشركة ورسالتيا ورؤيتيا
 تعد الاركة (س) لألسمنت أحد الاركات ال ار دة في صناعة األسمنت في مصر كالتي إستخدمتمنتناتها في تاييد العديد مف المعالـ البارزة في مصر  ،باإليافة إلي التصدير (ألسكاؽ عدد مف
الدكؿ العرب ة كاجفريق ة كاجكرب ة)
 -رو ة الاركة ي أف تصبا الاركة األقرب إل ؾ كالتي تسهـ في قطاع بنا أفيل كمستداـ.

 رسالة الاركةي أف تخمم ق مة في عالـ مكاد البنا مف خ ؿ يماف مستقبل يتسـ باجستخداـ المبتكركالمستداـ لممكراد الطب ع ة بما يخدـ صالا المنتمع.
 تحصل نم ػع مصػانع الاػركة عمػي اػهادتي النػكدة  ISO14001 ،ISO 9001كاػهادة اجعتمػادلنظاـ إدارة الس مة كالصحة المهن ة  OHSAS 18001كاهادة المطابقة اجكركب ة .CE Mark

 -تبم الطاقة اإلنتان ػة حػكالي  12مميػكف طػف سػنك ا  ,كحصػتها السػكق ة  %18مػف السػكؽ المصػر ،

كما يبم إنمالي إيراداتها  7.5مم ار نن ي كصافي أرباحها قبػل اللكا ػد كاليػ ار ب  211مميػكف نن ػي

في عاـ . 2118
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 -عمل في الاركة حكالي  1211عامل بمتكس دخل  13373نن ي مصر .

القسم الثاني :االفصاح عن إستراتيجية الشركة وتخصيص الموراد
اهدت صناعة األسمنت في مصر صعكبات كبيرة خ ؿ السنكات القميمة الماي ة نتينػة انخلػاض ق مػة
النن ي المصر في أكاخر عاـ  ، 2116مما أدى إلػي انخلػاض الطمػب عمػع األسػمنت كالمنتنػات ذات
الصػمة باػكل كبيػر ,كمػا تػأثرت الاػركات المنتنػة بارتلػاع تكػاليف المػدخ ت كخاصػة ارتلػاع تكػاليف

الطاقة نظ ار لطب عة صناعة األسمنت المتميزة بكثافة اسػته كها لمطاقػة ،ممػا أيػعف باليػركرة هػكامش

األرباح  .كما ساهـ احتداـ المنافسػة فػي السػكؽ فػي كنػكد فػا ض كبيػر فػع المعػركض مػع ت ارنػع الطمػب
المحمع ،باإليافة إلع دخكؿ طاقات إنتان ة نديدة لمسكؽ مما أبقع األسعار عند مستك ات متدن ة.

لذلؾ اعتمدت إدارة (س) ل سمنت استراتين ة استباق ة رصيينة وىيي إسيتراتيجية خفيض التكمفية ،بهػدؼ

تعزيز نمكذج األعماؿ بحيػث كػكف أداوهػا التاػييمي كالمػالي قكلػا فػي مكانهػة يػيكط السػكؽ المسػتمرة،
مػع إعػداد الاػركة ل سػتلادة بكلػا ة كسػرعة مػف أ انتعػاش قػد حػدث فػي المسػتقبل .كبنػا ا عمػي تمػؾ
اإلستراتين ة تـ تييير مزي اإلنتاج فػي الاػركة  ،مػف خػ ؿ التحػكؿ لتصػن ع منتنػات بعينهػا التػي تكػكف
الاػركة أكثػر قػدرة عمػع مراقبػة التكػاليف المرتبطػة بهػا ،باإليػافة إلػي فػرض سػ طرة محكمػة عمػع بنػكد
التكاليف العامة لديها في مناجت أخرى .كساعدت هذ اجستراتين ة المتأن ة الاركة عمػي خلػض التكملػة
مما أد إلي تحقيم الاركة ألرباح في عاـ  2118مقارنة بخسا ر في عاـ .2117
أما بالنسبة لتخصيص الموراد ،تسعي الاركة إلي تحقيم التنم ة المسػتدامة كاسػتي ؿ المػكراد اإلسػتي ؿ

األمثل

 -1الطاقػة كالكقػكد ي اعتمػدت الاػركة اسػتخداـ الكتمػة الحيك ػة كالكقػكد الماػتم مػف النلا ػات فػي تكليػد
الطاقػة إلنتػاج األسػمنت  .كأصػبا اػكل الكقػكد البػديل :9.2مػف إنمػالي مػزي الكقػكد المسػتخدـ

بالاػركة ،كمػا أنػرت الاػركة د ارسػات نػدكى لبحػث إمكان ػة اسػتخداـ الطاقػة الامسػ ة كايرهػا مػف
المصادر الخي ار لمحصكؿ عمع نز مف احت اناتها مف الكهربا في مصانعها.
 -2تأهيػل المػكرديفي اسػتمرت الاػركة فػي تنليػذ برنػام تأهيػل المػكرديف عػاـ  2118بهػدؼ إنػ ار تقيػ ـ
مكيػكعي لممػكرديف عػف طريػم تحميػل أدا هػـ كاسػتقرار كيػعهـ المػالي كالتػزامهـ بمعػايير الصػحة

كالس مة كحما ة البي ة ،في ل عف اجلتزاـ بمدكنة أخ ق ات العمل بالمنمكعة ،بما في ذلػؾ اجلتػزاـ
بحقكؽ اإلنساف.

 -3مكظلػك المنمكعػة ي تلخػر (س) ل سػمنت بالتزامهػا بتكظيػف نخبػة مػف أفيػل المكاهػب فػي السػكؽ
كبسعيها المستمر نحك إقامة بي ة عمل مكات ة يتمكف المكظلكف فيها مف مكاصمة النمك.
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القسم الثالث :االفصاح عن الحوكمة داخل الشركة
 تعػػد الاػػركة إحػػد الاػػركات ال ار ػػدة فػػي منػػاؿ تطبيػػم الحككمػػة كاناػػا إدارة خاصػػة بالحككمػػة داخػػلالاركة.

 يتككف منمس إدارة الاركة مف  13عيك ( 2عيك تنليذ  9 ،عيك اير تنليذ )الرقم
-1

األسم

المنصب

السيد /ريا محمكد عبد الرح ـ

ر س منمس اإلدارة التنليذ

-2

السيد /محمكد مكسي عبد العاؿ

العيك المنتدب التنليذ

-3

السيد /ماركك فاف باكلك

عيك منمس إدارة اير تنليذ

-5

السيد /أنطكنيك ككنتي

عيك منمس إدارة اير تنليذ

-6

السيد /أحمد السيد صالا

عيك منمس إدارة اير تنليذ

-7

السيد /خير هللا هاكاف

عيك منمس إدارة اير تنليذ

-8

السيد /أحمد عبد الصباغ

عيك منمس إدارة اير تنليذ

-11

السيد /دينا أندريا خ اط

عيك منمس إدارة اير تنليذ

-4

-9
-11

السيد /

عيك منمس إدارة اير تنليذ

سعد أحمد

السيد /منير تادرس
السيد /

عيك منمس إدارة اير تنليذ
عيك منمس إدارة اير تنليذ

حمكدة

 -يختمف ر س منمس إدارة الاركة عف العيك المنتدب.

 يتكلي منمس اإلدارة مس كل ة كيع اجهداؼ كاجستراتين ات كمتابعة أدا إدارة الاركة طبقػا لنظامهػااجساسػػي (مػػع تحديػػد كايػػا لممسػ كل ات كاألدكار) ينبثػػم مػػف منمػػس اإلدارة عػػدة لنػػاف مػػع تكي ػ ا
كافي لمهاـ تمؾ المناف كتاكيمها
 تـ إنعقاد منمس اإلدارة  6مرات خ ؿ عاـ .2118 ت ػػـ تاػػكيل لننػػة المرانع ػػة ف ػػي يػػك متطمب ػػات دليػػل حككمػػة الا ػػركات م ػػع تحديػػد مهامهػػا كأدكاره ػػاكانتماعتها كهي مككنة مف اجعيا التالييفي

الرقم

-1

األسم

السيد /ريا محمكد عبد الرح ـ

-2

السيد /منير تادرس

-3

السيد /دينا أندريا خ اط

-4

السيد /

إسماعيل السيد
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يوجد رسم توضيحي يوضل ىيكل الممكية داخل الشركة

 يكنػػد ه كػػل رقػػابي داخمػػي داخػػل الاػػركة  ،كمػػا قامػػت الاػػركة بإنتػػداب مكتػػب لممرانعػػة الداخم ػػة كهػػكمكتب الاركؽ لممرانعة الداخم ة ككني كاحد مف أكبر  4مكاتب معتمدة .BIG4

 عينػػت الاػػركة م ارقػػب حسػػابات مػػف مكتػػب المتيػػامنكف لممحاسػػبة كالمرانعػػة  E&Yكهمػػا السػػيد عبػػدالعاؿ رقـ القيد بالهي ة ( )87س.ـ.ـ ( )6537كتامر صالا محمكد رقـ القيد بالهي ة ( )113س.ـ.ـ

( )9365ككنهـ يتمتعاف بالكملا ة كالسمعة كالخبرة الكاف ة كفقا لماركط المنصػكص عميهػا فػي قػانكف
مزاكلة مهنة المحاسبة كالمرانعة بقرار مف النمع ة العامة بعد تكص ة لننة المرانعة.
القسم الرابع :االفصاح عن الفرص والمخاطر

 يكانػػي قطػػاع األسػػمنت حالػػة مػػف الكسػػاد نتينػػة كنػػكد فػػا ض كبيػػر فػػع المعػػركض مػػع ارتلػػاع تكػػاليفاإلنتاج كترانع الطمب المحمع ،باإليافة إلع دخكؿ طاقات إنتان ة نديدة لمسكؽ ،أدت لكنػكد فػا ض

فع اإلنتاج يبم  31مميكف طف.

 يود اعتماد الاركة عمع بعض األصكؿ القد مة إلع تلاقـ ثار ارتلاع تكاليف المدخ ت ،في عفزيادة تكاليف اإلنتاج نتينة ارتلاع تكاليف الطاقة نتينػة إسػتمرار الدكلػة فػي س اسػاتها لرفػع الػدعـ عػف

الطاقة .

 يرتلػػع سػػعر األسػػمنت المصػػرى عػػف نظيػػر فػػع الػػدكؿ المنافسػػة ،بسػػبب ارتلػػاع تكملػػة اإلنتػػاج ،نتينػػةارتلاع أسعار الطاقة كالتي تمثل ما بيف  51إلي %65مف تكملة إنتاج طف األسمنت.

 -تاػػير العديػػد مػػف التقػػارير إلػػع أف أسػكاؽ اػػرؽ أفريق ػػا مثػػل كين ػػا كأكانػػدا كركانػػدا كتنزان ػػا مػػف األسػكاؽ

الكاعػػدة التػػع مػػف الممكػػف فػػتا فرصػػة تصػػديرية بهػػا خاصػػة مػػع كصػػكؿ حنػػـ اسػػته كها مػػف األسػػمنت

إلع  33.9مميكف طف فع عاـ  ،2118كمف المتكقع أف يرتلع إلع  37.6مميكف طف فع .2121

 عتبر التحكؿ إلع الطرؽ األسمنت ة بدجل مػف األسػلمت ة أحػد الحمػكؿ المبتكػرة لمخػركج مػف األزمػة ،حيػثقامت العديد مػف دكؿ العػالـ باسػتخداـ الطػرؽ األسػمنت ة نتينػة تميزهػا بعػدة خصػا ص أهمهػا انخلػاض
التكملة كطكؿ العمر اجفترايع.

 عػػد ماػػركع تحكيػػل النلا ػػات إلػػع كقػػكد لمصػػانع األسػػمنت أحػػد المصػػادر البديمػػة لمطاقػػة ،حيػػث صػػل89
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حنـ نلا ات األسمنت إلع حكالع  13مميكف طف سػنك ال ،كبالتػالع اسػتي ؿ أفػراف المصػانع لحػرؽ هػذ

النلا ات باكل تقنع منظـ س عمل عمع تحكيمها إلع طاقة تستيل فع إاعاؿ تمػؾ األفػراف ،األمػر الػذى
سهـ فع انخلاض عناصر تكملة الاركة.

القسم الخامس :االفصاح عن المسئولية االجتماعية لمشركة
سعت الاركة إلي إرسا التنم ة المستدامة لمنتمعاتها كالحد مف التأثير البي ي لعمم اتها مف خ ؿ كيع
استراتين ة مف أربعة أقساـ إلدارة مس كل اتها اجنتماع ة كهي كما يمع ي

أ -التعمييم :أطمقػت الاػركة ،بالتعػاكف مػع ك ازرة التعمػ ـ ،مبػادرة فػي عػاـ  2118لتػرم ـ المػدارس ،كالتػي
استلادت منها  11مدارس في منطقة كلر العمك مف ص انة كاص ح المكاتب كالكراسي كايرها مف
المعدات.

ػددا مػف المبػادرات بهػدؼ تقميػل التػأثير البي ػي لعمم اتهػا
ب -البيئية :فػي عػاـ  ،2118قامػت الاػركة بع ل
منهاي
 رعا ة مبػادرة حككم ػة بعنػكاف باػأف السػمكؾ الػكاعي لمبي ػة ،بهػدؼ زيػادة الػكعي بػيف مكظليهػا بأهم ػةحما ػة البي ػة كالتاػن ع عمػع التاػنير كتكسػ ع المسػاحات الخيػ ار بمػا يتمااػع مػع رو ػة مصػر
.2131

 رعا ة موتمر التنكع البيكلكني ،أحد أكبر موتمرات األمـ المتحدة باأف التنكع البيكلكني بهدؼ إبرازأهم ة اجستثمار في التنكع البيكلكني مف أنل صحة اإلنساف كرفاهي كحما ة النباتات.
 تبنػت الاػركة س اسػة بي ػة صػارمة تهػدؼ إلػع تاػن ع اجسػتخداـ المسػتداـ لممػكارد ،مػف خػ ؿ عػدـاجقتصار عمع اجلتزاـ بالمكا ا المحم ة ككذلؾ تحديث اهادة األيزك  ISO14001بما يتمااع مػع
أحدث المعايير لتتمااي مػع اجاػتراطات التػي كيػعتها الحككمػة عمػع إدخػاؿ اللحػـ/اللحػـ البتركلػي

ككقػكد أساسػي لتاػييل أفػراف األسػمنت ،ككػذلؾ مػع فريػها مزيػدال مػف القيػكد عمػع ممكثػات الهػكا
كانبعاثات اازات اجحتباس الحرار .

 -ف ما يتعمم بحما ة المناخ ،ترصد الاركة كتبم عف أ انبعاثات لثاني أكسيد الكربكف قد تنطمم أثنا

عمم اتهػا  ،كذلػؾ تمااػ ال مػع البركتككػكؿ الخػاص بثػاني أكسػيد الكربػكف لمبػادرة اجسػتدامة فػي منػاؿ

األسػمنت .كمػا أف نم ػع خطػكط اإلنتػاج منهػزة بػأنهزة رصػد مسػتمر ل نبعاثػات لق ػاس نسػب ثػاني
أكسػيد الكبريػت كأكاسػيد النيتػركنيف كأكؿ أكسػيد الكربػكف ،كاليبػار ،كنم ػع الممكثػات ،مثػل المعػادف

الثقيمة ،كالز بم كالديككسيف كاللكراف ،كم ا الصرؼ .كفي نكفمبر  2118قامت الاركة بتركيب أنهػزة

رصػد نديػدة فػي مصػانعها لق ػاس حمػض الهيػدرككمكريؾ كفمكريػد الهيػدركنيف بانتظػاـ فػي المػداخف

الر س ة ،كق اس الخصا ص الليزيا ة في مطاحف األسمنت كمطاحف اللحـ كمداخف المبردات ليماف
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امتثالها لمتطمبات قانكف البي ة .ككانت إنبعاثات ثاني أكسيد الكربكف مف إنتاج اجسمنتي
اإلنمالي المطمم

 ( 6128691طف  /سنة)

اإلنمالي المحدد

 ( 882كنـ /طف كمنكر)

ج -الصحة والسةمة :سػعت الاػركة إلػي تعزيػز ثقافػة ارسػخة تتنػامع فيهػا عكامػل الصػحة كالسػ مة مػف
خػ ؿ اجلتػزاـ بالمعػايير الدكل ػة لمصػحة كالسػ مة كاألطػر الاػاممة لمحلػاظ عمػع البي ػة التػي تتنػاكز
المتطمبات التي كيعتها الحككمة المصرية .كما تتكخع الاركة الند ة في سعيها ألف تصبا كاحدة

أمانػا فػي قطػاع األسػمنت مػف خػ ؿ اتخػاذ خطػكات فعالػة لخلػض معػدؿ تكػرار
مػف أكثػر الاػركات ل
الحػكادث فػي مكػاف العمػل ،مػف خػ ؿ التػدريب كالمرانعػة كالتبم ػ بػالحكادث كالتحػر عػف أسػبابها،
في عف العمل عمع منع أ حكادث في المستقبل  .ككانت الب انات كمايميي
2118
السك س

القطام ة

تكرار اجصابات

تكرار اجصابات

بيف المكظليف

بيف اير

المهدرة لمكقت

2.24
1

المهدرة لمكقت
المكظليف
1.9
1

معدؿ ادة
اإلصابات

63.9
1

عدد الكف ات

عددالكف ات

منمكع

المكظليف

المكظليف

الحاجت

1

1

6.7

بيف

1

بيف اير

1

إصابات

2.1

ػددا مػف
د -تطيوير المجتميع :فػي إطػار نهكدالاػركة لػدعـ المنتمعػات المحم ػة ،أطمقػت الاػركة ع ل
عددا مف األحػداث الريايػ ة مثػل بطكلػة طػ ب المػدارس اجبتدا ػة ،كرعا ػة
المبادرات حيث نظمت ل
عدد مف المناسبات المنتمع ة كحلل تكريـ لألمهات ،كتنظ ـ فعال ة خاصة بيكـ األيتاـ ،كاقامة حلل

يا في األناطة
لتكريـ الط ب األكا ل في المدارس اجبتدا ة كالثانك ة  .كما قدمت الاركة العكف أ ل
الخيريػة خػ ؿ اػهر رميػاف كالعيػد ،ككػذلؾ الػدعـ لمستاػلع السػك س العػاـ ،مخػ ؿ إمػدادها

بالتكريدات الطب ة ال زمة ليماف حصكؿ أفراد المنتمع عمع الخدمات الطب ة التي حتانكف إليها.

القسم السادس :االفصاح عن المعمومات المستقبمية
مػػف المتكقػػع أف تاػػهد الاػػركة نمػػك فػػي حنػػـ مب عاتهػػا بمقػػدارة  %15نتينػػة فػػتا أسػكاؽ نديػػدة فػػي بعػػض
الدكؿ األفريق ة خ ؿ العاـ القادـ مع زيػادة الحصػة السػكق ة لماػركة بمقػدار %5فػي السػكؽ المحمػي ،كمػا

أف تكملػة المب عػات سػػكؼ تػنخلص بنسػ ة ،%11ممػػا سػكؼ يػود إلػػي زيػادة ربح ػة الاػػركة كزيػادة معػػدؿ
ربح ػػة الس ػػهـ مقارن ػػة بالع ػػاـ الس ػػابم ,كتحس ػػف مواػ ػراتها المال ػػة كزي ػػادة ق ػػدرتها عم ػػي الكف ػػا بالتزاماته ػػا

المستحقة خ ؿ العاـ.
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القسم السابع :االفصاح عن االدار المالي الفعمي لمشركة
 -1قائمة المركز المالي المختصرة في  31ديسمبر 2118
بٍان
األصول غٍر انمتذاونت
أ ٛي ااب ث
أ ٛي ااب ث تذت رإلٔتاا
رٌت ٙأ
رةس ّا رد بىافث أٔٛرػٙا
❶
رجّاٌ ٟرأل ٛي غ ١رٌّ رٌٚث
األصول انمتذاونت
ِصزْٚ
رجّاٌ ٟرٌؼّالا ٚر ٚرق رٌملخ
ِض ٚفاد ِ فٛػث ِم ِا
أ ٛي ِ ادث ٌٍل١غ
ٔم ٠ث باٌذٕ ٚق  ٞ ٌٚرٌلٕٛن
❷
رجّاٌ ٟرأل ٛي رٌّ رٌٚث
❶❷+
رجّاٌ ٟرأل ٛي
حموق انمهكٍت واالنتساماث
حموق انمهكٍت
دمٛق رٌٍّى١ث
رٌذمٛق غ ١رٌّ ١ط أ
❸
رجّاٌ ٟدمٛق رٌٍّى١ث
انتساماث غٍر متذاونت
❹
رجّاٌ ٟرٌ زرِاد غ ِ ١رٌٚث
االنتساماث متذاونت
ِصذذاد
بٕٛن ٚسذح ػٍ ٟرٌّىتٛف
أ لرتٕث
ِٚ ٛلِٚ ْٚذ ٚفاد ِ ذمث ٚأ
رٌ زرِاد ض ٠ل١ث
❺
رجّاٌ ٟرةٌ زرِاد رٌّ رٌٚث
❻= ❹❺+
رجّاٌ ٟرةٌ زرِاد
رجّاٌ ٟدمٛق رٌٍّى١ث ٚرةٌ زرِاد ❸ ❻ +

8118

8112

3586131737
376553157
2492181146
51811561
6515675611

3875597729
394184111
2689429223
53511411
7112711371

1534192628
523883581
845581119
414231927
798121644
4115978916
11621686483

1167684474
546415863
539548771
186257654
726756599
3267153361
11179764731

5112911549
614625725
5717536274

5263442214
513923616
5777365811

436116775

358812184

423249157
427416695
2499986185
118464575
4415267467
4914161219
11621686483

564175282
316118855
1988761414
142131613
3888775457
4312398921
11179764731

 -2قائمة الدخل المختصرة عن السنة المنتيية في  31ديسمبر 2118
بٍان
رٌّل١ؼاد
تىٍفث رٌّل١ؼاد
ِجًّ رٌ بخ
ِذ ٚفاد ب١ؼٚ ٗ١ت ٠ٛم١ث
ِذ ٚفاد ػّ١ِٛث ٚرلر ٠ث
فٛرت لرت ث
ِذ ٚفاد أخ ٞ

8118
7428391738
()6812831818
625559921
()53231165
()449313553
32538316
()55313146
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أ باح ب١غ أ ٛي ااب ث
خ ات رإلضّذالي
إ ٠رلرد ِٚىاسح أخ ٞ
رأل باح للً رٌض ٠لث
ض ٠لث رٌ خً
أ باح رٌؼاَ

144214464
()633511281
11433154
()1141254425
()28793952
()1176768781

216351648
()71117821
12445715
211814984
()32799685
121437211

 -3قائمة الدخل الشامل عن السنة المنتيية في  31ديسمبر 2118
انبٍان
أ باح رٌؼاَ
رٌ خً رٌتاًِ رةخ
ف ٚق ت جّث أسؼا رٌض ف
أ باح ٚخ ات إو  ٛر٠ث
إجّاٌ ٟرٌ خً رٌتاًِ ػٓ رٌؼاَ

8118
121437211

8112
()1176768781

()6211343
3152677
11386656

()113268415
()5535511
()994837986

 -4قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتيية في  31ديسمبر 2118
8118
228143567
()191835511
384487161
75695217
726756592
798121644

انبٍان
رٌ فماد رٌٕم ٠ث ِٓ رألٔتطث رٌ تغ١ٍ١ث
رٌ فماد رٌٕم ٠ث ِٓ رألٔتطث رةس ّا ٠ث
رٌ فماد رٌٕم ٠ث ِٓ رألٔتطث رٌ ّ١ٍ٠ٛث
رٌ غ ١ف ٟرٌٕم ٠ث ِٚا ف ٟدىّٙا خالي رٌؼاَ
رٌٕم ٠ث ِٚا ف ٟدىّٙا ف ٟأٚي رٌّ أ
رٌٕم ٠ث ِٚا ف ٟدىّٙا فٙٔ ٟا٠ث رٌّ أ

8112
147815296
()337161136
()398197629
()587453469
1351184981
726756599

القسم الثامن :نموذج االعمال وخمق القيمة واالفصاح عن روؤس االموال الستة
 تتمثل طب عة نااط الاركة في إنتاج األسمنت بمختمف أنكاعي كاير مف المنتنات المرتبطة بي كانتاجمكاد البنا األخرى كمستمزمات التاييد كاجتنار فيها كاستي ؿ المنانـ كالمحانر ف ما عدا الرمل
كالزل .
 تيـ الاركة ابكة مف المصانع قكامها  5مصانع ل سمنت ك  19كحدة خم خراسن ة ,تمكف تمؾالابكة الاركة مف التيط ة النيراف ة لمختمف انحا الب د

 يتـ التركيز عمي اجعماؿ الر س ة ( إنتاج كب ع األسمنت الرماد كالخرسانة) كالتخمص مف العمم اتاير األساس ة كتكن ي نم ع العا دات لدعـ العمم ات كاإلستثمارات الرأسمال ة كتحسيف ابكات التكزيع
كتبس طها.
 تسعي الاركة لتحقيم األهداؼ اجستراتين ة لها كخمم الق مة بمركر الكقت ،مف خ ؿ تحقيم التكاملبيف كافة ركوس أمكالها الستة كهيي
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-1االفصاح عن رأس المال المادي يتضمن ىذا االفصاح معمومات عن رأس المال
المادي الخاص بالشركة

بٍان
أا رٌّاي رٌّ خص بٗ
أا رٌّاي رٌّذ

ٚرٌّ فٛع

ػ ل رةسُٙ

 11دٌسٍمبر 8118
جنٍه مصري

 11دٌسمبر 8112
جنٍه مصري

3611.111.111

3611.111.111

9.9.282.535

9.9.282.535

 181.856.517سُٙ

 181.856.517سُٙ

رةد ١اط١اد
إد ١اط ٟلأ ِٓ %5 ٟٔٛر باح رٌت وث

454.641.267

454.641.267

2.113.865.913

2.113.865.913

إد ١اط ٟخاص

185.853.347

185.853.347

إد ١اط ٟأسّاٌٟ

14.526.111
2.214.245.361
2.668.886.627

14.526.111
2.214.245.361
2.668.886.627

ػالٚأ إ

ر

إد ١اط١اد أخ ٞ
إجّاٌ ٟرةد ١اط١اد

 نتنت ع كة اإلصدار مف الزيادة األخيرة في رأس الماؿ بتاري  11نكفمبر .2115 يتمثل اجحت اطي الخاص في األرباح المحكلة إلع اجحت اطي الخاص طبقال لقرار النمع ات العامةلماركة

 يتمثل اجحت اطي الرأسمالي في الربا الرأسمالي النات عف ب ع بعض األصكؿ الثابتة المخردة بق مةتزيد عف صافع الق مة الدفترية لهذ األصكؿ.

 -2االفصاح عن رأس المال التصنيعي

يتيمف هذا اجفصاح معمكمات عف رأس الماؿ التصن عي الخاص بالاركةي
بٍان

انتكهفت
8118/1/1

مجمع اإلهالن
8118/18/11

صافً انمٍمت انذفترٌت
8118/18/11

أ رضٟ

581.157.683

ف

436816311

ِلأٚ ٟإٔتاارد

1.967.938.469

()1443812889

464541525

رةةد ِٚؼ رد

7.628.674.452

()4934151329

2552914825

ٚساتً ٔمً

351.828.527

()297196215

114627164

أااث

144.664.317

()121616286

17252122

رإلجّاٌٟ

11.672.163.448

()6796565719

3586131737

94

د /عمرو مـحمد مخيس مـحمد

أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......

 -3اإلفصاح عن رأس المال الفكري
يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ اللكر الخاص بالاركةي
ٚجٛل ػالِث تجا ٠ث ٌٍت وث

Suez cement

دذٛي رٌت وث ػٍ ٟشٙالأ رة٠زٚ
دذٛي رٌت وث ػٍِٛ ٟر فاد ػاٌّ١ث أخ ٞ
ػ ل رٌصل را رٌؼاٌّ ٓ١١ف ٟإلر أ رٌت وث
ٔ لث ِذ ٚفاد رٌلذث ٚرٌ ط٠ٛ
ِؼ ي رةب ىا ( رٌٕ لث ب ٓ١ل ٚأ رإلب ىا ٚرٌ  ٚأ
رٌؼاٌّ١ث)
ٔ لث إ ٠رلرد رإلب ىا رد ِٓ رٌّل١ؼاد

شٙالت ٝرإل٠زISO14001, ISO 9001 ٚ
شٙالأ رةػ ّال ٌٕظاَ إلر أ رٌ الِث ٚرٌذذث
رٌّ١ٕٙث ٚ OHSAS 18001شٙالأ رٌّطابمث
رةٚ ٚب١ث .CE Mark
2
 ِٓ %5إجّاٌِ ٟذ ٚفاد رٌت وث
%7.5
%6.7

 -4االفصاح عن رأس المال البشري
يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ البار الخاص بالاركةي
ػ ل رٌؼاٍِ ٓ١ف ٟرٌت وث

 1711ػاًِ

ػ ل رٌّٛظف ٓ١ف ٟرٌت وث

ِٛ 611ظت

ػ ل ب رِج رٌ

٠ح ف ٟرٌت وث

ػ ل رٌؼّاي رٌّ ف ِٓ ٓ٠ ١ب رِج رٌ

ػ ل ساػاد رٌ

٠ح

ػ ل ِ روز رٌ

٠ح رٌج  ٠أ

إٔ اج١ث رٌّٛظت

 178ب ٔاِج ت ٠لٟ
 418ػاًِ ِٛ 121ٚظت

٠ح

 27171ساػث ت ٠ح 12116ساػث ت ٠ح ػٍ ٝرٌ الِث
ٌؼ ل ِ 2426مؼ ت ٠ل ِ ٟجٍث ز٠الأ ل ٘ا ِ : 25ما ٔث
باٌؼاَ رٌ ابك.
 ِ 4روز ت ٠ل١ث
 3611طٓ ف ٟػاَ ِ 2118ما ٔث  2611طٓ رٌؼاَ رٌّاضٟ

نامنا تدريبلا باسـ
 تماا ال مع التزاـ الاركة بتكظيف أفيل المكاهب المتاحة في السكؽ ،أطمقت بر لبرنام الننكـ الندد كهك برنام مدتي عاـ كامل ،أتاح اللرصة لمخرينيف الندد لمتدريب عمع
متطمبات الكظا ف اللن ة كاإلدارية.
 -أناأ قسـ المكارد البارية في عاـ  2118مصلكفة لممهارات ،كهي أداة يتـ تطكيرها لتحديد اجحت انات

التدريب ة بيف المكظليف كمف خ لها نرى تنم ع  137مهارة في  118دكرة تدريب ة لسد فنكة المهارات
التي سبم تحديدها.
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-5االفصاح عن رأس المال اإلجتماعي
يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ اإلنتماعي الخاص بالاركة ي
 3373جِٕ ٗ١ذ ٞ
%41
%1.15
%1.4
%1.16
%1.17

ِ ٛسظ رٌ خً رٌتٞ ٙ
ِؼ ي ل ٚرْ رٌؼآٍِ١
ٔ لث تىاٌ١ت رٌ ػا٠ث رٌذذ١ث
ٔ لث تىاٌ١ت رٌ آِ١
ٔ لث رٌّزر٠ا رٌؼ١ٕ١ث ٌٍ خً
ٔ لث رٌّىأفاد رٌ تج١ؼ١ث ٌٍ خً

-6االفصاح عن راس المال الطبيعي
يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ الخاصة بالاركة
وّ١ث رةسّٕت رٌّٕ جث
وّ١ث رٌىٍٕى رٌّٕ جث
وّ١ث أٔلؼاااد اأ ٟأو  ١رٌى بْٛ
وّ١ث رٌّ١اٖ رٌّ ٍٙىث
وّ١ث رٌى ٙباا رٌّ ٍٙىث
وّ١ث رٌٕفا٠اد
ٔ لث رٌٛلٛل رٌل ً٠

 3551111طٓ
 68111طٓ
 6128691طٓ  /سٕث
ِ ِ 19968751ىؼح تم ٠لا
ٚ 383411111رد تم ٠لا
ٍ ٠زَ إٔ اا طٓ أسّٕت ٚرد د ق  111وجُ ِٓ رٌٛلٛل
(فذُ ِازٚد غاز طل١ؼِّ )ٟا  ٕ٠ج ػٕٗ دٛرٌ 651ٟوجُ رٔلؼاااد
ِٓ غاز اأ ٟأو  ١رٌى ب.ْٛ
%11

القسم الثامن :اإليضاحات المتممة
 -1أسػس اعػداد القػكا ـ المال ػة تػـ إعػداد القػكا ـ المال ػة لماػركة كفقػال لمعػايير المحاسػبة المصػرية الصػػادرة

كفقال لقرار كزير اجستثمار رقـ  111لسنة  2115كالقكانيف كالمكا ا السارية ،كتـ إعػدادها كعريػها
بالنن ي المصر  ،كهع عممة التعامل لماركة ،ككفقال للرض اجستم اررية كمبػدأ التكملػة التاريخ ػة ،ف مػا
عدا األصكؿ المال ة المتاحة لمب ع كالتي تـ ق اسها بالق مة العادلة.

-2األحكػػاـ كالتقػػديرات المحاسػػب ة الهامػػة ي يتطمػػب إعػػداد هػػذ الق ػكا ـ المال ػػة المنمعػػة ق ػػاـ اإلدارة بعمػػل
أحكػػاـ كتقػػديرات تػػوثر عمػػع ق ػ ـ اإلي ػرادات ،كالمصػػركفات ،كاألصػػكؿ ،كاجلت ازمػػات المدرنػػة بػػالقكا ـ

المال ة كما صاحبها مف إفصاحات .كف ما يمي األحكػاـ كالتقػديرات الر سػ ة التػي تػوث ار تػأثي ار نكهريػال
عم ػػع القػ ػكا ـ المال ػػة لما ػػركةي (إنخل ػػاض ق م ػػة أرص ػػدة العمػ ػ

 ،العم ػػر اجنت ػػاني ل ص ػػكؿ الثابت ػػة،

الي ار ب  ،إيمح ؿ ق مة اجصكؿ المال ة  ،انخلاض ق مة اجصكؿ اير المال ة)
-3أهـ الس اسات المحاسب ة المطبقة ي
 االعتراف بااليراد :يتـ اجعتراؼ باإليراد إلع المدى الذى تتكفر ف ي درنة كاف ة مف التأكػد بػأف المنػافعاجقتصػاد ة المرتبطػة بالمعاممػة سػكؼ تتػدفم لماػركة ك مكػف ق ػاس ق مػة اإليػراد باػكل مكثػكؽ بػي .يػػتـ

ق ػػاس اإلي ػراد بالق مػػة العادلػػة لممقابػػل المسػػتمـ أك المسػػتحم بالصػػافع بعػػد خصػػـ أى خصػػـ تنػػارى أك
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خصـ كم ة أك ي ار ب مب عات أك رسكـ.
 -االقتراض :يتـ اجعتػراؼ بػاجقتراض مبػد ال بػالق ـ التػي تػـ اسػت مها .كيػتـ تبكيػب المبػال التػع تسػتحم

خ ؿ عاـ يمف اجلتزامات المتداكلة ،إج إذا كاف لدى الاركة الحم فع تأنيل سداد رصيد القركض

لمدة تزيد عف عاـ.

 -ضرائب الدخل :يتـ حساب يريبة الدخل كفقال لقانكف الي ار ب المصر .

 االصيييول الثابتييية :تظه ػػر األص ػػكؿ الثابت ػػة بالتكمل ػػة التاريخ ػػة بع ػػد خص ػػـ منم ػػع اإلهػ ػ ؾ كالخس ػػا رالمتراكمة جيػمح ؿ الق مػة .يبػدأ إهػ ؾ األصػل عنػدما كػكف فػي المكػاف كالحالػة التػي صػبا عميهػا

قػػاد ار عمػػع التاػػييل بالطريقػػة التػػي حػػددتها اإلدارة ،كيػػتـ حسػػاب اإلهػ ؾ بإتبػػاع طريقػػة القسػ الثابػػت
طبقا لمعمر اإلنتاني لألصل

 المخيزون :يػتـ نػػرد المخػزكف كفقػا لمقكاعػػد كتقػاس ق متػي عمػػع أسػاس التكملػة أك صػػافع الق مػة الب ع ػػةأيهما أقل.

 اإللتزاميييات :يػػتـ اجعت ػراؼ باجلت ازمػػات بػػالق ـ التػػع سػػيتـ دفعهػػا فػػع المسػػتقبل كذل ػػؾ مقابػػل البيػػا عكالخدمات التع تـ است مها سكا استممت الاركة فكاتير مف المكرديف أك لـ تستمـ.

 -المخصصييات :يػػتـ اجعتػراؼ بالمخصصػػات عنػػدما كػػكف عمػػع الاػػركة التػزاـ حػػالع قػػانكنع أك حكمػػع

نتينة لحدث سػابم ،ك كػكف معػي مػف المتكقػع أف يتطمػب ذلػؾ تػدفقال خارنػال لممػكارد اجقتصػاد ة لتسػك ة
اجلتزاـ ،مع إمكان ة إن ار تقدير مكثكؽ لمبم اجلتػزاـ .كيػتـ مرانعػة المخصصػات فػع تػاري الميزان ػة
كتعديمها إلظهار أفيل تقدير حالع.

 -قائمة التدفقات النقدية :يتـ إعداد قا مة التدفقات النقد ة بإتباع الطريقة اير المباارة.

 االعتيراف بالمصييروفات :يػػتـ اجعتػراؼ بنم ػػع المصػػركفات اػػاممة مصػػركفات التاػػييل ،المصػػركفاتاإلدارية كالعمكم ة كالمصركفات األخرى مع إدرانها بقا مة الدخل.
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تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة س لألسمنت
فم  31ديسمبر 2118

إلم السادة /مساىمم شركة (س) لألسمنت"شركة مساىمة مصرية"

رانعنا القػكا ـ المال ػة المرفقػة لاػركة س لألسػمنت (اػركة مسػاهمة مصػرية) خايػعة ألحكػاـ القػانكف

رقػػـ  159لسػػنة  ،1981كالمتمثمػػة فػػي قا مػػة المركػػز المػػالي فػػي  31د سػػمبر  2118ككػػذا قػكا ـ الػػدخل
(األرباح أك الخسا ر) كالدخل الاامل كالتيير في حقكؽ الممك ة كالتدفقات النقد ة عف السنة المنته ة فػي
ذلؾ التاري  ،كممخص لمس اسات المحاسب ة الهامة كايرها مف اإل ياحات المتممة لمقكا ـ المال ة .

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
هػذ القػكا ـ المال ػػة مسػ كل ة إدارة الاػػركة  ،فػاإلدارة مسػ كلة عػف إعػػداد كعػرض القػكا ـ المال ػة عريػال

ع ػػادجل ككاي ػػحال كفقػ ػال لمع ػػايير المحاس ػػبة المصػ ػرية كف ػػي ي ػػك القػ ػكانيف المصػ ػرية الس ػػارية  ،كتتي ػػمف

مس كل ة اإلدارة تصم ـ كتنليذ كالحلػاظ عمػع رقابػة داخم ػة ذات صػمة بإعػداد كعػرض قػكا ـ مال ػة عريػال
عادجل ككايحال خال ة مف أ ة تحريلات هامة كموثرة سكا ناتنة عف اليش أك الخطأ .كتتيػمف مسػ كل ة
اإلدارة تصػػم ـ كتنليػػذ كالحلػػاظ عمػػع رقابػػة داخم ػػة ذات صػػمة بإعػػداد كعػػرض ق ػكا ـ مال ػػة عري ػال عػػادجل

ككايػػحال خال ػػة مػػف أ ػػة تحريلػػات هامػػة كمػػوثرة س ػكا ناتنػػة عػػف اليػػش أك الخطػػأ  ،كمػػا تتيػػمف هػػذ

المس كل ة اخت ار الس اسات المحاسب ة الم مة كتطب قها كعمل التقػديرات المحاسػب ة الم مػة لمظػركؼ.

كتعداإلدارة هي المس كلة عف المعمكمات األخر المدرنة في التقرير السنك .

مسئولية مراقب الحسابات
تنحصػػر مسػ كليتنا فػػي إبػػدا ال ػ أر عمػػع هػػذ القػكا ـ المال ػػة فػػي يػػك مرانعتنػػا لهػػا .كأف رأينػػا حػػكؿ
القكا ـ المال ة ج يطي المعمكمات األخر كلف نبد أ نكع مف أنكاع التككيد عميها .كقػد تمػت مرانعتنػا
كفقا لمعايير المرانعة المصرية كفي يك القكانيف المصرية السارية .كتتطمػب هػذ المعػايير منػا اجلتػزاـ
بمتطمبات السمكؾ المهني كتخط

كأدا المرانعة لمحصكؿ عمع تأكػد مناسػب بػأف القػكا ـ المال ػة خال ػة

مػػف أ ػػة تحريلػػات هامػػة كمػػوثرة .كتتيػػمف أعمػػاؿ المرانعػػة أدا إن ػ ار ات لمحصػػكؿ عمػػع أدلػػة مرانعػػة
باػػأف الق ػ ـ كاإلفصػػاحات فػػي الق ػكا ـ المال ػػة .كتعتمػػد اإلن ػ ار ات التػػي تػػـ اخت ارهػػا عمػػع الحكػػـ المهنػػي

لممراقب ك امل ذلؾ تقيػ ـ مخػاطر التحريػف الهػاـ كالمػوثر فػي القػكا ـ المال ػة سػكا النػات عػف اليػش أك
الخطػػأ .كلػػدى تقيػ ـ هػػذ المخػػاطر يػػع الم ارقػػب فػػي اعتبػػار الرقابػػة الداخم ػػة ذات الصػػمة بق ػػاـ المناػػأة

بإعػػداد الق ػكا ـ المال ػػة كالعػػرض العػػادؿ كالكايػػا لهػػا كذلػػؾ لتصػػم ـ إن ػ ار ات مرانعػػة مناسػػبة لمظػػركؼ
كلكف ل س بيرض إبدا رأى عمع كلا ة الرقابة الداخم ة في المناأة .كتامل عمم ة المرانعة أ يا تقي ـ
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مػدى م مػػة الس اسػات المحاسػػب ة كالتقػديرات المحاسػػب ة الهامػة التػػي أعػدت بمعرفػػة اإلدارة ككػذا سػ مة

العػػرض الػػذ قػػدمت بػػي الق ػكا ـ المال ػػة .كاننػػا نػػرى أف أدلػػة المرانعػػة التػػي قمنػػا بالحصػػكؿ عميهػػا كاف ػػة
كمناسبة كتعد أساسا مناسبا إلبدا رأينا عمع القكا ـ المال ة .تنحصر مس كليتنا فع إبدا ال أر عمػع هػذ

القػكا ـ المال ػػة فػػع يػػك مرانعتنػػا لهػػا ،كقػػد تمػػت مرانعتنػػا كفقػال لمعػػايير المرانعػػة المصػرية كفػػع يػػك
القػكانيف المص ػرية السػػارية ،كتتطمػػب هػػذ المعػػايير تخط ػ

كأدا المرانعػػة لمحصػػكؿ عمػػع تأكػػد مناسػػب

بأف القكا ـ المال ة خال ة مف أى اخطا هامة كموثرة.
كتتيػػمف أعمػػاؿ المرانعػػة أدا إن ػ ار ات لمحصػػكؿ عمػػع أدلػػة مرانعػػة باػػأف الق ػ ـ كاإلفصػػاحات فػػع

الق ػكا ـ المال ػػة .كتعتمػػد اجن ػ ار ات التػػع تػػـ اخت ارهػػا عمػػع الحكػػـ الاخصػػع لمم ارقػػب ك اػػمل ذلػػؾ تقي ػ ـ
مخػػاطر التحريػػف الهػػاـ كالمػػوثر فػػع الق ػكا ـ المال ػػة س ػكا النػػات عػػف اليػػش اك الخطػػأ .كعنػػد تقي ػ ـ هػػذ

المخػػاطر يػػع الم ارقػػب فػػع اعتبػػار الرقابػػة الداخم ػػة ذات الصػػمة بإعػػداد القػكا ـ المال ػػة كالعػػرض العػػادؿ
مػة

كالكايا لها كذلؾ لتصم ـ إن ار ات مرانعة مناسبة .كتاػمل عمم ػة المرانعػة أ يػال تقيػ ـ مػدى م
الس اسات المحاسب ة كالتقديرات المحاسػب ة الهامػة التػع أدعػدت بمعرفػة اإلدارة ككػذا سػ مة العػرض الػذى

قػػدمت بػػي الق ػكا ـ المال ػػة .كاننػػا نػػرى اف أدلػػة المرانعػػة التػػع قمنػػا بالحصػػكؿ عميهػػا كاف ػػة كمناسػػبة كتعػػد
اساسال إلبدا رأينا عمع القكا ـ المال ة.

الييرأي:
كمف رأينا أف القكا ـ المال ة الماار إليها أع

مع اإل ياحات المتممة لها ،تعبر بكيكح ،فػع نم ػع

نكانبها الهامة ،عف المركز المالي لاركة السك س لألسػمنت (اػركة مسػاهمة مصػرية) فػي  31د سػمبر
 ، 2118كعػػف أدا هػػا المػػالي كتػػدفقاتها النقد ػػة عػػف السػػنة المنته ػػة فػػي ذلػػؾ التػػاري كذلػػؾ طبقػػا لمعػػايير
المحاسبة المصرية كفي يك القكانيف كالمكا ا المصرية ذات الع قة.
اإلسكندرية في 2119/3/25
السيد عبد العال

تامر صالل محمود

زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية

زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية

زميل نمع ة الي ار ب المصرية

زميل نمع ة الي ار ب المصرية

س.ـ.ـ رقـ ()9365

س.ـ.ـ رقـ ()6537

سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ ()113

سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ ()87
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في ضور تحميمك وقرارتك لتقرير األعمال المتكامل لمشيركة وتقريير مراقيب الحسيابات

المرفق ،يرجي التكرم باإلجابة عن األسئمة التالية:

بنار عمم تحميمك لمقوائم المالية لمشركة لعامي  ،2118 ،2117ىل تعتقد أن الشركة
ً -1
سوف تواجو رواجا ألنشطتيا في العام القادم :
أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

 -2لو كنت مستثم اًر حالياً في الشيركة وليديك سييولة متاحية وترغيب بإسيتثمارىا ىيل سيتقوم
بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة ؟

أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

 -3ليو كنييت مسييتثم اًر جديييداً ولييديك سيييولة متاحيية وأمامييك عييدة فييرص إسييتثمارية ومنيييا ىييذه
الشركة ىل ستقوم بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة؟

أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

 -4لييو كنييت مسييتثم اًر حالي ياً فييي الشييركة ولييديك محفظيية أوراق مالييية وترغييب فييي بيييع بعييض
األسيم إلستغةليا في فرصة إستثمارية متاحة ىل ستبع أسيم الشركة ؟

أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

-5إذا عممت أن سعر اإلقفال الفعمي لسيم شركة (س) لألسمنت فم:

2118/12/31

2117/12/31

 21.31نن ي

12.79نن ي

فيييل تتوقييع أن ىييذا السييعر فييي  31ديسييمبر  2119سييوف( :ضييع عةميية صييل (  ) امييام
اختيار واحد فقط)
سٛف ٠مً ػٓ  21.31جٕٗ١
( )
ٌ١ذلخ (  .......جٕ)ٗ١

سٛف  ٠لت ػٕ  21.31جٕٗ١
( )
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الحالة التجريبية الثانية
افترض في الحالة الثان ة أف النمع ة العامة العاد ة لماركة المنعقدة في  2118/3/28قررت تكميف
مراقب الحسابات لماركة بالتككيد عمع تقرير األعماؿ المتكامل المرفم بمػا يتيػمني مػف معمكمػات مال ػة
كاير مال ة .كانؾ تسممت تقرير األعماؿ المتكامل السابم مرفقال بي تقرير التككيد المهني التاليي

تقرير توكيد مستقل لمراقب الحسابات عمم تقرير األعمال المتكامل
إلم السادة /مساىمو شركة س لةسمنت " شركة مساىمة مصرية"

تـ تكم لنا لتكفير تككيد معقكؿ باأف تقريػر األعمػاؿ المتكامػل الخػاص باػركة (س) لألسػمنت س.ـ.ـ

خايػعة ألحكػاـ القػانكف رقػـ  159لسػنة  ،1981كالمتمثمػة فػي القػكا ـ المال ػة فػي  31د سػػمبر ،2118
كالمعمكمػػات األخػػرى بخ ػ ؼ الق ػكا ـ المال ػػة عػػف السػػنة المنته ػػة فػػي ذلػػؾ التػػاري  ،كممخص ػال لمس اسػػات

المحاسػػب ة الهام ػػة كايرهػػا م ػػف اإل يػػاحات .كأع ػػد ه ػػذا التقري ػػر بمػػا يتما ػػع مػػع إرا ػػادات التقريػػر ع ػػف

اإلسػتدامة  G4الصػادرة عػف مبػادرة التقريػر العػالمي ) ، (GRIككػذلؾ إراػادات المنمػس الػدكلي لمتقريػر
المتكامل ( .(IFRCكأدينا هذا التكميف مف خ ؿ فريػم عمػل متعػدد التخصصػات يتػألف مػف المػرانعيف
الخ ػػارنييف ،مهندس ػػيف ،عمم ػػا بي ي ػػيف ،متخصص ػػيف ف ػػي حككم ػػة الا ػػركات كمتخصص ػػيف ف ػػي الاػ ػ كف

اإلنتماع ة.
مسئولية إدارة شركة( س) لألسمنت عن تقرير األعمال المتكامل

تعد اإلدارة هي المس كلة عف إعداد كعرض تقرير األعماؿ المتكامل كفقال لمعػايير المحاسػبة المصػرية

كالنظ ػػاـ اجساس ػػي لما ػػركة كلمعػػايير الق ػػاس الس ػػارية كف ػػي ي ػػك إرا ػػادات كمتطمب ػػات النه ػػات المهن ػػة
المختملػػة فػػي هػػذا الاػػأف ،كتاػػمل هػػذ المس ػ كل ة تصػػم ـ ،كتنليػػذ ،كالحلػػاظ عمػػع ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة

عمػػع إعػػداد تقريػػر أعمػػاؿ متكامػػل خػػالي مػػف التحريلػػات النكهريػػة ،س ػكا أكانػػت تمػػؾ التحريلػػات بسػػبب
اليش أـ الخطأ .إف لننة المرانعة هي المس كلة عف اإلاراؼ عمي عمم ة إعداد التقريػر المتكامػل .كمػا
اف اإلدارة مس كلة عف تقيػ ـ قػدرة الاػركة عمػي اجسػتمرار كاجفصػاح عنػد اليػركرة عػف اجمػكر المتعمقػة

باجستم اررية .

إستقةلنا والرقابة عمم الجودة
إلتزمنا عند إن ار نا لتكميف التككيد بقكاعد أداب كسمكك ات مزاكلػي مهنػة المحاسػبة كالمرانعػة الصػادرة

عػػف الهي ػػة العامػػة لمرقابػػة المال ػػة ،التػػي تتيػػمف اإلسػػتق ؿ كالمتطمبػػات األخػػرى ال ارسػػخة فػػي المبػػادئ

األساس ة ألخ ق ات المهنة المتمثمة في األمانة كالنزاهة ،كالمكيكع ة ،كالكلا ة المهن ة كالعنا ة الكانبة،
كالس ػ ػرية ،كالسػ ػػمكؾ المهنػ ػػي .ككفق ػ ػال لممع ػ ػػار المصػ ػػر لمرقابػ ػػة عمػ ػػع نػ ػػكدة أدا الم ػ ػرانعيف الخػ ػػارنييف
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المسػػنميف لػػدى الهي ػػة العامػػة لمرقابػػة المال ػػة ،حػػافك مكتػػب المتيػػامنكف لخػػدمات المحاسػػبة كالمرانعػػة
عم ػػع نظ ػػاـ كام ػػل لمرقاب ػػة عم ػػع الن ػػكدة ا ػػمل س اسػػػات كانػ ػ ار ات مكثقػػػة با ػػأف اإللتػ ػزاـ بالمتطمبػػػات
األخ ق ة ،كمعايير األدا المهني ،كالمتطمبات القانكن ة كال حة السارية.
مسئولية مراقب الحسابات عن التوكيد عمي التقرير المتكامل

تنحص ػػر مسػ ػ كليتنا ف ػػي إب ػػدا الػ ػ أر با ػػأف تقري ػػر األعم ػػاؿ المتكام ػػل إس ػػتنادال إل ػػع األدل ػػة الت ػػي ت ػػـ

الحصكؿ عميها .لقػد قمنػا بػأدا تكم لنػا لمتككيػد المعقػكؿ كفقػال لمع ػار التككيػد المصػر رقػـ  3111باػأف
مهاـ التككيد بخ ؼ مرانعة أك فحص المعمكمات المال ة التاريخ ة ،كمع ار تكم لات التككيد الػدكلي رقػـ

 3111كتعد تػػي الصػػادر عػػف منمػػس معػػايير المرانعػػة كالتككيػػد الػػدكلي ،كالمعػػايير اللن ػػة ذات الصػػمة
الصػادرة عػػف نهػػات دكل ػػة ايػر محاسػػب ة ،كتتطمػػب منػػا تمػػؾ المعػايير تخطػ

كتنليػػذ التكميػػف لمحصػػكؿ

عمع تككيد معقكؿ باأف مػا إذا كػاف تقريػر األعمػاؿ المتكامػل خػالي مػف التحريلػات النكهريػة .كينطػك

أدا تكميػف التككيػػد المعقػػكؿ ،كفقػال لتمػػؾ المعػػايير عمػع أدا إنػ ار ات التككيػػد لمحصػػكؿ عمػػع أدلػػة باػػأف
المعمكمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػة ال ػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل .كتعتمػػد طب عػػة كتكقيػػت كم ػػدى
اإلن ار ات التي تـ أداوها عمع حكمنا المهني ،ك امل ذلؾ تقي ـ مخػاطر التحريلػات النكهريػة فػي تقريػر

األعماؿ المتكامل سكا ل أكانت بسبب اليش أـ الخطأ .كعند تقي ـ هذ المخاطر نأخذ في إعتبارنا الرقابة
الداخم ة ذات الصمة بإعداد إدارة الاركة لتقرير األعماؿ المتكامل.
ك امل تكميف التككيػد المعقػكؿ أ يػال تقيػ ـ مػدى م مػة معػايير الق ػاس السػارية المسػتخدمة فػي ظػل

الظركؼ الحال ة لاػركة (س) لألسػمنت ،كأسػاس إلعػداد تقريػر األعمػاؿ المتكامػل ،كتقيػ ـ مػدى م

مػة

الس اسات المحاسب ة المتبعة في إعداد تقرير األعماؿ المتكامل ،كمعقكل ة التقديرات التي أعػدتها اإلدارة،

كتقي ـ العرض الاامل لتقرير األعماؿ المتكامل ،كتحديد اجهم ة النسب ة لممعمكمات اير المال ة التي تـ
اجفصاح عنها في التقرير المتكامل.
كاننػػا نعتقػػد بػػأف األدلػػة التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا كاف ػػة كم مػػة لتػػكفير أسػػاس معقػػكؿ لمكصػػكؿ إلػػي
إستتناج.
تقييد إستخدام ىذا التقرير

أعػػد ه ػػذا التقري ػػر لممسػػتخدميف المس ػػتهدفيف به ػػدؼ مسػػاعدتهـ عم ػػع تحدي ػػد مػػا إذا كان ػػت الا ػػركة ق ػػد

إلتزمت بمعايير الق اس السػارية .نحػف ايػر مسػ كليف عػف أ إعتمػاد عمػع هػذا التقريػر ،أك مػا يػرتب بػي

مف معمكمات ،مف نانب أ اخص خر بخ ؼ المستخدميف المسػتهدفيف أك أل أاػراض أخػرى ايػر
تمؾ التي تـ إعداد مف أنمها.
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القيود المةزمة
بسبب القيكد الم زمػة أل ه كػل لمرقابػة الداخم ػة ،فمػف الممكػف حػدكث كعػدـ اكتاػاؼ تحريلػات أك
مخاللات في المعمكمات الخاصة بتقرير األعماؿ المتكامل .كبالتالي ،ج ستهدؼ تكم لنا اكتااؼ نم ػع
نقػػاط الي ػػعف ف ػػي ه اك ػػل الرقابػػة الداخم ػػة عم ػػع عمم ػػة إع ػػداد كتق ػػد ـ المعمكم ػػات ،كػػذلؾ ل ػػـ ي ػػتـ أدا

التكميػػف عمػػع نحػػك مسػػتمر ط ػكاؿ اللت ػرة ،كػػذلؾ تػػـ أدا اإلن ػ ار ات كانػػت منلػػذة عمػػع أسػػاس اختبػػار ،
في ػ ل عػػف خيػػكع المعمكمػػات ايػػر المال ػػة حتمػػا لعػػدـ التأكػػد مػػف التقػػديرات .كيناػػأ عػػدـ التأكػػد مػػف

التقديرات بسبب عدـ التأكد مػف الق ػاس ،عػدـ التأكػد مػف النمػاذج المسػتخدمة فػي التقػدير ،كعػدـ التأكػد

مػػف التنم ػػع .كمػػف المه ػـ ق ػ ار ة كفهػػـ تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كا يػػاحاتي المتممػػة فػػي يػػك س اسػػة

التقرير المستخدمة مف نانب الاركة ،بسبب طب عة معمكمات األدا اير المالي ،كتنػكع ل ػات الق ػاس

المس ػػتخدمة المقبكل ػػة ،با ػػكل ق ػػد ي ػػننـ عن ػػي إخت ف ػػات الق اس ػػات نكهريػ ػال كي ػػوثر عم ػػع إمكان ػػة القابم ػػة

لممقارنة.

رأينا :كمف رأينا أف تقرير األعماؿ المتكامػل عػف السػنة المنته ػة فػي  31د سػمبر 2118معػد فػي نم ػع
نكانبػػي الهامػػة كفق ػاي لمعػػايير الق ػػاس السػػارية ذات الصػػمة .كتحديػػدال إراػػادات تقريػػر اإلسػػتدامة ))G4

كفقال لمبادرة التقرير العالمي الصادرة عف ) ، )GRIككذلؾ إراادات المنمس الػدكلي لمتقريػر المتكامػل
( (IFRCكالقكانيف كالمكا ا كالمعايير المصرية ذات الصمة.

التقرير عن المتطمبات القانونية والةئحية

عتمد اكل كمحتكى هذ اللقرة عمع طب عة مس كل ات التقرير األخرى لمراقب الحسابات.
اإلسكندرية في 2119/3/25
السيد عبد العال

تامر محمود صالل

زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية

زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية

زميل نمع ة الي ار ب المصرية

زميل نمع ة الي ار ب المصرية

س.ـ.ـ رقـ ()9365

س.ـ.ـ رقـ ()6537

سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ ()113

سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ ()87
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في ضور تحميمك وقرارتك لتقرير األعمال المتكامل لمشركة وتقرير مراقب الحسيابات

المرفق ،يرجي التكرم باإلجابة عن األسئمة التالية:

بنار عمم تحميمك لمقوائم المالية لمشيركة لعيامي  ،2118 ،2117ىيل تعتقيد أن الشيركة
ً -1
سوف تواجو رواجا ألنشطتيا في العام القادم:
أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

 -2لو كنت مستثم اًر حالياً في الشيركة وليديك سييولة متاحية وترغيب بإسيتثمارىا ىيل سيتقوم
بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة ؟

أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

 -3ليو كنييت مسييتثم اًر جديييداً ولييديك سيييولة متاحيية وأمامييك عييدة فييرص إسييتثمارية ومنيييا ىييذه
الشركة ىل ستقوم بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة ؟

أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

 -4لييو كنييت مسييتثم اًر حالي ياً فييي الشييركة ولييديك محفظيية أوراق مالييية وترغييب فييي بيييع بعييض
األسيم إلستغةليا في فرصة إستثمارية متاحة ىل ستبع أسيم الشركة ؟

أوافك تماما

أوافك بذرجت كبٍرة

محاٌذ

ال أوافك انً حذ ما

ال أوافك تماما

( )

( )

( )

( )

( )

-5إذا عممت أن سعر اإلقفال الفعمي لسيم شركة (س) لألسمنت فم:
2117/12/31

2118/12/31

12.79نن ي

 21.31نن ي

فهػػل تتكقػػع أف هػػذا السػػعر فػػي  31د سػػمبر  2119سػػكؼي (يػػع ع مػػة صػػا ( )امػػاـ

اخت ار كاحد فق )

سٛف ٠مً ػٓ
 21.31جٕٗ١
)
(
ٌ١ذلخ (  .......جٕ)ٗ١

سٛف  ٠لت
ػٕ  21.31جٕٗ١
)
(
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)
(
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