
  

  1  

 

 ممخص البحث
استهدؼ البحث دراسة كاختبار أثر التككيد المهني لمراقب الحسابات عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمي قرار 
لػة عمػع الع قػة  اإلستثمار في األسهـ، ككذلؾ اختبار أثر مستكى الخبرة كالتأهيل العممي لممسػتثمر كمتييػرات مدعدلة

مسػػػتثمر محتػػػرؼ فػػػي بي ػػػة  47كذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ اإلعتمػػاد عمػػػي دراسػػػة تنريب ػػػة عمػػػي عينػػة مػػػف  ،محػػل الدراسػػػة
 األعماؿ المصرية. 

كخمص البحث إلي أف هناؾ ع قة إيناب ة معنك ػة بػيف التككيػد المهنػي عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل كقػرار 
كيزيػػد مػػف  ،كمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػةككنػػي  يػػلي الثقػػة كالمصػػداق ة عمػػي محتػػكا  مػػف المعم ،اإلسػػتثمار باألسػػهـ

ممػػا  سػػهـ فػػي تراػػيد قػػرارات المسػػتثمرييف كتحسػػيف نػػكدة  ،دكرهػػا التقي مػػي كيخلػػض مػػف عػػدـ تماثػػل المعمكمػػات
أحكامهـ اإلستثمارية. كيرنع ذلؾ إلي أف المعمكمات التػي تػـ تككيػدها فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل تزيػد مػف قػدرة 

دا  الكمػػػػي كق ػػػػاس ق مػػػػة الاػػػػركة كالتنبػػػػو بأدا هػػػػا المسػػػػتقبمي، كتخلػػػػ ض عػػػػدـ التأكػػػػد المسػػػػتثمريف عمػػػػي تقيػػػػ ـ األ
كبالتػػالي تحسػػيف  ،كقػػدرتها عمػػع خمػػم الق مػػة كمكانهػػة اللػػرص كالمخػػاطر ،بخصػػكص التػػدفقات النقد ػػة المسػػتقبم ة

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

عمػع الع قػة بػيف تككيػد مراقػب الحسػابات  كما خمػص البحػث إلػي أنػي ج يكنػد تػأثير معنػك  لخبػرة المسػتثمر
يكنػػد تػػأثير معنػػك  لمسػػتكى  ،كعمػػي العكػػس مػػف ذلػػؾ ،تثمار باألسػػهـعمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقػػرار اإلسػػ

 التأهيل العممي لممستثمر عمع هذ  الع قة محل الدراسة.

التككيػد المهنػي لمراقػب  ،اإلفصاح عف المعمكمات اير المال ة ،تقرير األعماؿ المتكامل :المفتاحية الكممات
 .قرار اإلستثمار باألسهـ ،الحسابات
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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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 مقدمة -1
مػػاؿ المعاصػػرة تييػػرات نذريػػة نتينػػة نمػػك ملهػػـك العكلمػػة كتحريػػر التنػػارة العالم ػػة اػػهدت بي ػػة األع

نه ار الاركات الكبر  مػف نهػة كزيػادة اإلهتمػاـ بالعديػد مػف القيػا ا  ،كادة المنافسة كاألزمات المال ة كا 
كالتنػػػكع  الهامػػػة مثػػػل اإلسػػػتخداـ األمثػػػل لممػػػكارد الطب ع ػػػة ايػػػر المتنػػػددة كتييػػػر المنػػػاخ كالتمػػػكث البي ػػػع

األمػر الػذ   (Adhariani and de Villiers, 2019)البيكلػكني كحقػكؽ اإلنسػاف مػف نهػة أخػر . 
ايػػر قػػادر عمػػي تمب ػػة  (1)نعػػل مػػف اإلفصػػاح المػػالي فػػي القػػكا ـ المال ػػة التقميد ػػة كا  يػػاحاتها المتممػػة 

لمختملػػػة بطريقػػػة إحت انػػػات كافػػػة أصػػػحاب المصػػػالا مػػػف المعمكمػػػات التػػػي تمكػػػنهـ مػػػف إتخػػػاذ قػػػراراتهـ ا
سم مة. حيث أصبحت قدرة الاركات عمي تحقيم مزا ا تنافس ة كالبقا  في السكؽ ج يتكقف عمػي تحقيػم 

فػػي األنػػل القصػػير  value creatinكلكػػف  عتمػػد عمػػي قػػدرتها عمػػع خمػػم الق مػػة  ،أهػػدافها المال ػػة فقػػ 
لذا فإف أصػحاب المصػالا أصػبحكا فػي حانػة إلػي معمكمػات تمكػنهـ مػف  (Maroun, 2015)كالطكيل.

تكػػكيف رو ػػة اػػاممة كمتكاممػػة عػػف أدا  الاػػركة مػػف كافػػة النكانػػب اإلقتصػػاد ة كاإلنتماع ػػة كالحككم ػػة 
 (Vitolla, et al., 2019)كالتنبو بأدا ها المستقبمي كحساب ق مة األصكؿ اير المممكسة. 

ت الاػركات تػدرؾ أهم ػة اإلفصػاح ايػر المػالي كدكر  فػي تخلػ ض عػدـ أصػبح ،كفي األكنػة األخيػرة
 ،(CSR)لػػذلؾ فقػػد أصػػدرت عػػدة تقػػارير منلصػػمة مثػػل تقريػػر المسػػ كل ة اإلنتماع ػػة  ،تماثػػل المعمكمػػات

كتقريػػر  ،(GHGكتقريػػر إنبعاثػػات اػػازات اإلحتبػػاس الحػػرار  ) ،كتقريػػر الحككمػػة ،كتقريػػر األدا  البي ػػي
. كعمػي الػراـ مػف أف تمػؾ التقػارير كانػت تنطػك  SR(2)(Briem and Wald, 2018))اإلسػتدامة )

فإنػػي  عػػاب عميهػػا عػػدـ  ،عمػػي معمكمػػات ايػػر مال ػػة هامػػة تمبػػي إحت انػػات أصػػحاب المصػػالا المختملػػة
ككػػذلؾ عػػدـ إرتباطهػػا بالمعمكمػػات المال ػػة الػػكاردة بػػالتقرير المػػالي  ،إرتباطهػػا بإسػػتراتين ة كأهػػداؼ الاػػركة

كيزيػد مػف  ،ما قد يود  إلي إرباؾ كتاػك ش مسػتخدميها ك قمػل مػف منلعتهػا فػي إتخػاذ القػراراتم ،لماركة
أك هػي منػرد محاكلػة  ،إحتمال ة أف تككف منرد معمكمات تسػك ق ة لتحسػيف صػكرة الاػركة أمػاـ المنتمػع

 ( Melegy and Alain, 2020إليلا  الماركع ة عمي أناطة الاركة . )
                                                 

القػكا ـ المال ػة  2115( لعػاـ 1يختمف ملهـك التقارير المال ة عف القكا ـ المال ة، فقد عرؼ مع ار المحاسػبة المصػرى رقػـ ) (1)
Financial Statements  بأنهػػا القػػكا ـ المعػػدة لمقابمػػة احت انػػات المسػػتخدـ، الػػذى ج  كػػكف فػػع كيػػع  سػػما لػػي بطمػػب

فهػك أكسػع مػف ملهػـك القػكا ـ  Financial Reportingتقػارير تعػد خص صػال لمكفػا  باحت انتػي. أمػا ملهػـك التقػارير المال ػة 
اإلفصػػػاحات األخػػػرى خػػػارج القػػػكا ـ المال ػػػة، كتقريػػػر منمػػػس اإلدارة ، تقريػػػر المال ػػػة إذ أنهػػػا تاػػػمل، بنانػػػب القػػػكا ـ المال ػػػة  

 المس كل ة اجنتماع ة، التقارير البي  ة، تقرير اجستدامة، التقارير الحككم ة.
تقريػػر اجسػتدامة بأنػي تقريػر تناػػر  الاػركة عػف  ثارهػػا Global Reporting Initiative تدعػرلؼ مبػادرة التقريػر العػػالمي (2)

قتصاد ة كالبي  ة كاجنتماع ة النانمػة عػف أناػطتها، كالػذ   كاػف عػف الع قػة بػيف قػ ـ الاػركة كاسػتراتينيتها كحككمتهػا اج
 (. ك اار أح انلا إلع تقارير اجستدامة عمع أنها تقارير ث ث ة األبعاد. GRI  ،2017كاجلتزاـ باقتصاد عالمي مستداـ" )
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دات التػػي طالػػت التقػػارير المنلصػػمة دارت فػػي نكهرهػػا حػػكؿ يػػركرة تنم ػػع ك مكػػف القػػكؿ أف اإلنتقػػا
كاحػد  لػي بالحػد األدنػع مػف احت انػات  تقريػر التقميد ة فػي المال ة القكا ـ المنلصمة مع كافة تمؾ التقارير

أصػػحاب المصػػالا، كمتطمبػػات أسػػكاؽ 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

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

 valueبمػػا  يػػمف تػػكفير معمكمػػات لهػػا دكر تقي مػػي كمقػػدرة تلسػػيرية  ،إفصػػاح متػػراب  كمتعػػدد األبعػػاد
relevance  ليماف فعال ة تخص ص المكارد كتحسيف مستك  اإلفصاح كالالاف ة، كتان ع الممارسات

 (Adhariani and de Villiers, 2019; Zhou et al., 2017)األخ ق ة كالمستدامة. 

 (IIRC)كتعػد أبػرز تمػؾ المبػادرات هػي محاكلػة المنمػس الػدكلي إلعػداد التقريػر المتكامػل 

كالػػذ   ،(4)
 Integrated Businessقػػدـ أسػػمكبال نديػػدال ل فصػػاح أطمػػم عم ػػي ملهػػـك تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل

                                                 
, (GRI)كتعػػد مػػػف أبػػػرز المبػػادرات الدكل ػػػة المتعمقػػػة بإراػػادات اإلفصػػػاح عػػػف المعمكمػػات ايػػػر المال ػػػة مبػػادرة التقريػػػر العػػػالمي  (3)

CDP (Carbon Disclosureماػػركع اإلفصػػاح عػػف الكربػػكف )    Project منمػػس معػػايير اإلفصػػاح عػػف المنػػاخ ،Climate 
Disclosure Standards Board ، راػػادات منتمػػع ا راػػادات المنمػػس  (EFFASجتحػػاد األكركبػػي لممحممػػيف المػػالييف )كا  ، كا 
(. كمػػا اهتمػػت نهػػات مهن ػػة أخػػر  بيػػركرة أف يػػتـ تكسػػ ع نطػػاؽ اإلفصػػاح المػػالي SASBاألمريكػػي لمعػػايير محاسػػبة اجسػػتدامة )

 International Organization for)التقميد  ل امل معمكمات اير مال ة أخػر  مثػل معػايير المنظمػة الدكل ػة لمتكحيػد الق اسػي 
Standardization ISO)  عػػ كة عمػػي  مبػػاد  منظمػػة المسػػا لة   ،كالتػػي أبػػرزت يػػركرة اجهتمػػاـ بالقيػػا ا البي  ػػة كاجنتماع ػػة

 The  AccountAbility( معػػايير مبػػاد  المسػػا لة 1منمكعػػات مػػف المعػػايير ) 3الرا ػػدة فػػي منػػاؿ اجسػػتدامة كالتػػي أصػػدرت 
Principles Standard)  AA1000APS( , ل فصػاح عػف المعمكمػات ايػر المال ػة  )معػايير التككيػد 2 )AccountAbility 

Assurance Standards  ) AA1000AS لتػػكفير إراػػادات لمقػػدمي خػػدمات التككيػػد  )Assurance Providers  لمتحقػػم
 Account   Abilityير إاػراؾ أصػػحاب المصػػالا ( معػػاي3) ،كالتأكػد مػػف إسػتدامة أعمػػاؿ المناػػاة كتػكفي إسػػتتناج فػػي هػذا الاػػأف 
Stakeholder Engagement   Standard) AA1000SES .في عمم ات الاركة ) 

( GRI(، كمنظمػػة مبػػادرة التقريػػر العػػالمي )IFACنااػػدت األمػػـ المتحػػدة كػػل مػػف اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف ) 2119فػػي عػػاـ  (4)
المتكاممة، ل اراؼ عمع كتطكير إطار عالمي إلعداد التقارير المتكاممػة يمقػع قبػكجل عالم ػال، لتاكيل المننة الدكل ة إلعداد التقارير 

كالػػذ  نػػا  بػػدعـ مػػف نانػػب المبػػادرة العالم ػػة لمتقريػػر المػػالي  ،2111كقػػد تػػـ اإلعػػ ف عػػف تاػػكيل المننػػة رسػػم ال فػػي أاسػػطس 
(GRI كماػركع أميػر كيمػز لممحاسػبة عػف اإلسػتدامة )The Prince of Wales' Accounting for Sustainability 

ProjectA4s) كهك تحالف عػالمي مكػكف مػف المنظمػيف كالمسػتثمريف كالاػركات ككايػعي المعػايير المحاسػب ة كالاػركات ايػر .)
التقريػر العػالمي   ، كمبػادرة WBCSDالمستدامة  العالمي لمتنم ة ، كمنمس األعماؿ IFAC،   IASB مف  , ك يـ أعيا ل  الحككم ة

GRI 2111. كفػي نػػكفمبر ( تػػـ تيييػر اجسػػـ ل صػػبا المنمػس الػػدكلي لمتقػػارير المتكاممػةIIRC لتػػكفير إطػػار مقبػكؿ عالم ػػال باػػأف )
 De Villiers et) لتػكفير كافػة احت انػات أصػحاب المصػالا. IRالتقرير المتكامػل كبدا ػة ل نتقػاؿ نحػك إطػار التقػارير المتكاممػة 

al., 2017)  
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Reporting ، لاػػركة كالتػػي تركػػز كالػػذ   سػػعي إلػػي تكصػػيل المعمكمػػات المال ػػة كايػػر المال ػػة عػػف أدا  ا
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 

  , Briem and Wald, 2018 ;  Ahmed Haji and   Anifowose). القصػير كالمتكسػ  كالطكيػل.

تػـ  ، أصدر المنمس إطارال مقبكجل عالم ال باأف التقرير األعماؿ المتكامػل ، 2113كفي د سمبر .  (2016
، بهدؼ تكفير إراادات كمبادئ إعداد تقرير األعماؿ المتكامػل كالعناصػر التػي ينبيػي  2117تعديمي في 

 Goicoechea et al., 2019; Zhou et)أف يتيمنها التقرير. عمي النانب األخر, أاػار الػبعض 
al., 2017)  إلي أف هناؾ العديػد مػف الاػركات فػي أكركبػا كالكج ػات المتحػدة كالتػي كػاف لػديها محػاكجت

 دة في تبني مدخل تقرير األعماؿ المتكاملرا 

. هػذا إلػي نانػب بعػض النهػات (IIRC)قبػل إراػادات  (5)
التنظ م ػػة المحم ػػة فػػي بعػػض الػػدكؿ كالتػػي مػػف أبرزهػػا ننػػكب أفريق ػػا كالتػػي كػػاف لهػػا السػػبم فػػي إصػػدار 

لحككمػة  Kingحيث برز هذا الملهػـك نم ػال عنػدما قامػت لننػة  ، إراادات باأف تقرير األعماؿ المتكامل
، كالػػذ  يػػنص عمػػي يػػركرة ق ػػاـ الاػػركة باإلفصػػاح عػػف King III)الاػػركات بإصػػدار تقريرهػػا الثالػػث )

كالػػػذ  تػػػـ  ، حككمػػة كاسػػػتراتين ة الاػػركة كأدا هػػػا المػػػالي كالمسػػتداـ باػػػكل متكامػػل كلػػػ س باػػػكل منلصػػل
  (6)د بالبكرصة. كارط لمقي (JSE)إعتماد  مف نانب لننة تداكؿ األكراؽ المال ة بنكهانسبرج 

                                                 

، كتعمػػل هػػذ  الاػػركة فػػي 2112الدنمارك ػػة أكؿ اػػركة أعػػدت تقريػػر متكامػػل عػػاـ  Novozymes( تعػػد اػػركة نكفػػكزيمس 5)
، كهػي اػركة 2114عػاـ  Novo Nordiskمناؿ المككنات البيكلكن ة كالصيدلة، ثػـ انيػمت إليهػا اػركة نكفػك نكرد سػؾ  

اػػركة برازيم ػػة لمستحيػػرات التنميػػل كالعطػػكر، كاػػركة  ، كهػػي2118دنمارك ػػة لرعا ػػة مريػػع السػػكر، كاػػركة نػػاتكرا عػػاـ 
، كهػػي اػػركة هكلند ػػة تعمػػل فػػي منػػاؿ اإليػػا ة. بينمػػا تعتبػػر أكؿ اػػركة أمريك ػػة قامػػت بإعػػداد تقريػػر 2118فيميػػبس عػػاـ 

 De Villiers et )، ثػـ اػركة بيبسػي .2118فػي عػاـ  United Technologiesمتكامػل هػي اػركة يكنايتػد تكنكلػكني 
al., 2017) 

 Institute ofبػػػػدعكة مػػػػف معهػػػػد المػػػػديريف بننػػػػكب أفريق ػػػػا  1993لحككمػػػػة الاػػػػركات فػػػػي عػػػػاـ  King( تأسسػػػػت لننػػػػة 6)

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

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

، كالػذ  ركػز King IIصػدر التقريػر الثػاني  2112ماػاركة أصػحاب المصػالا بالاػركة كلػ س المسػاهميف فقػ . كفػي عػاـ 
كات عمػػػػع اإلفصػػػػاح ايػػػػر المػػػػالي، لػػػػذلؾ تػػػػـ تعػػػػديل التقريػػػػر األكؿ لكػػػػي  اػػػػمل أنػػػػزا  نديػػػػدة خاصػػػػة عمػػػػع تاػػػػن ع الاػػػػر 

دارة المخػػػػاطر. كفػػػػي عػػػػاـ  ، كمػػػػف أهػػػػـ King IIIصػػػػدر التقريػػػػر الثالػػػػث  2119باجسػػػػتدامة، كدكر منمػػػػس إدارة الاػػػػركة كا 
سػػػتراتين ة الاػػػركة، كأدا هػػػا المػػػالي التعػػػد  ت التػػػي تيػػػمنها هػػػذا التقريػػػر يػػػركرة ق ػػػاـ الاػػػركة باإلفصػػػاح عػػػف حككمػػػة، كا

بالكامل كفعاؿ ف ما يتعمم بالسػنكات المال ػة التػي تبػدأ فػي  King IIIمحل  The King IV  كالمستداـ باكل متكامل ..  حل
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 ,Goicoechea et al., 2019; Maroun)اتلقت العديد مف الدراسات السػابقة ،مف ناح ة أخر  
2019a; Briem and Wald, 2018; Ergüden et al., 2017)  عمػي كنػكد حانػة ممحػة

 كالتػػي تسػػعي إلػػي ،لممارسػػات التككيػػد المهنػػي ايػػر التقميد ػػة فػػي ظػػل التكسػػع فػػي اإلفصػػاح ايػػر المػػالي
 value relevanceإيلا  الثقة كالمصداق ة عمي اإلفصاح اير المالي، كمف ثـ زيادة الدكر التقي مي 

لممعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة. كلقػػػد تػػػـ إصػػػدار بعػػػض المعػػػايير لتػػػكفير إراػػػادات لمراقػػػب الحسػػػابات باػػػأف 
الػدكلي مػف أبرزهػا   المع ػار  Professional Assurance Engagementsتكم لات التككيد المهني 

( الصػػػػػادر عػػػػػف منظمػػػػػة (AA 1000AS، كمع ػػػػػار المسػػػػػا لة  ((ISAE No. 3000لتكم لػػػػػات التككيػػػػػد 
( كالمػػػػذاف تػػػػـ إسػػػػتخدامهما فػػػػي ممارسػػػػات التككيػػػػد المهنػػػػي عمػػػػي إفصػػػػاح (AccountAbilityالمسػػػػا لة 

كعػف  ،( (Fazzini and Dal Maso, 2016;Branco,etal., 2014الاػركات عػف أدا هػا البي ػي 
Stawinoga, 2017; Segui-Mas etal., 2018أدا هػا الحػككمي ) فصػاحها عػف مسػ كليتها  (  , كا 

 Velte and Stawinoga, 2017a; Wong and Millington, 2014; Cho, et)اإلنتماع ػة 
al., 2014) ،  فصػاحها فػي تقريػر اجسػتدامة  ,.Hassan, et al., 2020; Boiral, et al)كا 

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

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

كذلؾ مػايبرر نمػك ممارسػات التككيػد المهنػي ايػر  ،يتـ إيلا  الثقة عميها مف قبل طرؼ خارني مستقل
 ،التنكع الاػديد )مال ػة كايػر مال ػةالتقميد  عمي تقرير األعماؿ المتكامػل الػذ  يتيػمف معمكمػات تتسػـ بػ

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 

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

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

الػػػكاردة فػػػي التقػػػارير المتكاممػػػة لػػػي مػػػردكد إينػػػابي إيػػػافي عمػػػع قػػػرارات كػػػاف التككيػػػد عمػػػي المعمكمػػػات 
مكان ة اإلعتمػاد عمػع  ،أصحاب المصالا خاصة المستثمريف كذلؾ مف خ ؿ إيلا ي الثقة كالمصداقة كا 

                                                                                                                                

 75حيػث تػـ تخلػ ض  ،. عمع عكس اإلصػدار السػابم ، فػإف اإلصػدار النديػد  عتمػد عمػع المبػادئ2117أبريل  1أك بعد 
 King IV(  .Dumay, et al., 2017)مبدأ أساسي في  17إلع  King IIIمبدأ في 
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كزيادة نكدة اإلفصاح اير المػالي كتخلػ ض عػدـ تماثػل المعمكمػات  ،محتكى التقرير المتكامل مف ناح ة
كهذا مف اأني أف يوثر إينابا عمع سمكؾ متخذى قرار اجستثمار باألسهـ، ك سهـ فػي  ،مف ناح ة أخر  

 ترايد قراراتهـ كتحسيف نكدة أحكامهـ اإلستثمارية باأف تخص ص المكراد.
كف مػػػا يتعمػػػم بكاقػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة فػػػي مصػػػر، تكنػػػد بعػػػض الممارسػػػات النز  ػػػة ايػػػر 

حيػػث أف هنػػاؾ اهتمػػاـ كبيػػر باإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات  ،اممػػة فػػي مصػػرالمنظمػػة لتقػػارير األعمػػاؿ المتك
اير المال ة في مصر سكا  عمي مستك  القكانيف كالتاريعات كمتطمبات اإلدراج في البكرصة مف خ ؿ 
تداػػيف المواػػر المصػػر  لمسػػ كل ة الاػػركات مػػف قبػػل الهي ػػة العامػػة لمرقابػػة المال ػػة فػػي مصػػر، ككػػذلؾ 

إلفصػػػاح لماػػػركات المقيػػػدة بالبكرصػػػة عػػػف أدا  اجسػػػتدامة. هػػػذا مػػػف اػػػأني أف  إصػػػدار دليػػػل استراػػػاد 
 سػػاعد عمػػع تحليػػز الاػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة المصػػرية عمػػع تبنػػي مػػدخل تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة. 
كمػػػف هنػػػا تظهػػػر أهم ػػػة مػػػا  قػػػـك بػػػي مراقػػػب الحسػػػابات مػػػف دكر تككيػػػد  عمػػػع إفصػػػاح الاػػػركات عػػػف 

ة إلػي نانػػب المعمكمػػات المال ػػة ، كمػا ينػػت  عنػػي مػػف إصػدار تقريػػر تككيػػد مسػػتقل المعمكمػات ايػػر المال ػػ
كالػػذ  يتكقػػع أف  سػػاهـ هػػذا الػػدكر إينابلػػا فػػي زيػػادة قػػدرة المسػػتثمرييف عمػػي إتخػػاذ قػػرارات سػػم مة كراػػيدة 

 (2118  مكسي, 2115 باأف تخص ص المكراد في سكؽ الماؿ المصر . )ارؼ،

 مشكمة البحث  -2 
 Raimo et al., 2020; Landau et al.,2020; Pavlopoulos)اتلػم الكثيػر مػف البػاحثيف 

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

التقريػػػر المتكامػػػل بهػػػدؼ زيػػػادة دكرهػػػا تقي مػػػي أك مردكدهػػػا اإلينػػػابي عمػػػع قػػػرارات أصػػػحاب  الػػػكاردة فػػػي
 السػػػػابقة  المصػػػالا كأحػػػػد أهػػػػـ منػػػػاجت التككيػػػد المهنػػػػي ايػػػػر التقميػػػػد . كأكػػػدت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات

(Maroun, 2019b; Briem and Wald, 2018  ; Maroun, 2017; Ergüden et al.,  
عمػي أهم ػة تككيػػد مراقػب الحسػابات عمػػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػػل بمػا يتػكافر لد ػػي مػف خبػػرات  (2017

كمهارات كمعرفػة كدرا ػة كاف ػة بعمم ػة التقريػر فػي الاػركة كه كػل الرقابػة الداخم ػة داخػل الاػركة، ككػذلؾ 
لدراسػػػات حػػػكؿ خبرتػػػي فػػػي تنليػػػذ ارتباطػػػات أك تكم لػػػات التككيػػػد المهنػػػي المختملػػػة. كلكػػػف اختملػػػت تمػػػؾ ا

األعمػػاؿ  التحػػد ات التػػي  مكػػف أف تكانػػي مراقػػب الحسػػابات عنػػد أدا  خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر
المتكامل نتينة عػدـ كنػكد معػايير مهن ػة محػددة، باإليػافة إلػع عػدـ كنػكد معػايير ق ػاس محػددة  مكػف 

نػػكد إنػػرا ات محػػددة لهػػذ  لمراقػػب الحسػػابات أف  سػػتعيف بهػػا عنػػد أدا  تكميػػف التككيػػد، ككػػذلؾ عػػدـ ك 
كصػػػعكبة تحديػػػد مسػػػتك ات األهم ػػػة النسػػػب ة لممعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة، كمسػػػتكى التككيػػػد المقػػػدـ  ،الخدمػػػة

ككػذلؾ مػػد   ،كك ل ػة نمػع أدلػة اإلثبػات المناسػبة، كك ل ػة التككيػػد عمػي المعمكمػات الكصػل ة كالمسػتقبم ة
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لننة المرانعة أك المرانع الداخمي بهدؼ تطكير  إمكان ة إعتماد  عمي بعض  ل ات التككيد الداخمي مثل
 مدخل تككيد اامل  ساعد  في التيمب عمي التحد ات السابقة.

 ;Raimo et al., 2020; Landau et al., 2020)سعي العديد مف الباحثيف  ،كفي هذا الاأف
Pavlopoulos et al., 2019; Gal and Akisik, 2019; Reimsbach et al., 2018)  إلػي

اختبار المردكد اإلينابي لمتككيد المهني عمع تقرير األعمػاؿ المتكامػل مػف نانػب طػرؼ خػارني مسػتقل 
عمي قرارات أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييف كالمحمميف المالييف كمانحي اإل تماف. كخمصت تمػؾ 

كيػد المهنػي عمػع تقػارير الدراسػات إلػي نتػا   متعاريػة باػأف المػردكد اإليػافي أك التػأثير اإلينػابي لمتك 
كمػا أف هػذا المػردكد يختمػف بػػإخت ؼ  ،األعمػاؿ المتكاممػة عمػي أصػحاب المصػالا خاصػة المسػتثمرييف

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

رير األعمػاؿ كتتمثل ماكمة البحث في ك ل ة اإلنابة نظريػال كتنريب ػال عمػع األسػ مة التال ػةي مػاهي تقػا
المتكاممػػػػة مػػػػف منظػػػػكر محاسػػػػبيك مػػػػاهي خدمػػػػة التككيػػػػد المهنػػػػع ايػػػػر التقميػػػػد  عمػػػػع تقػػػػارير األعمػػػػاؿ 
المتكاممة كخطكات أدا ها ك هل يوثر المحتكى المعمكماتي لتقرير التككيد عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة 

خبػػرة المسػػتثمر مػػف نهػػة ك  عمػػع قػػرار اجسػػتثمار باألسػػهـك كهػػل يختمػػف هػػذا التػػأثير بػػاخت ؼ مسػػتكى 
 كمستكى تأهيمي العممي مف نهة أخر  ك.

 ىدف البحث   -3
يهػػدؼ البحػػث إلػػع دراسػػة كاختبػػار أثػػر التككيػػد المهنػػي عمػػي تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة عمػػي قػػرار 

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

 أىمية ودوافع البحث -4
ترنع أهم ة البحث العمم ة إلػي مسػايرتي لتكنهػات المنظمػات المهن ػة كنهػات اإلاػراؼ عمػي أسػكاؽ 

ة خاصػػة المػػاؿ العالم ػػة كالبحػػكث األكاد م ػػة األننب ػػة فػػي منػػاؿ اإلهتمػػاـ باجفصػػاح ايػػر المػػالي كبصػػل
كيػػركرة التككيػػد عمػػي تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة مػػف  ،تبنػػي مػػدخل تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة مػػف نهػػة

نهة أخر . ع كة عمي يػركرة دراسػة كاختبػار تػأثير تقػد ـ خدمػة التككيػد المهنػي عمػي تقػارير األعمػاؿ 
 المتكاممة عمي قرارات أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييف. 

حيػث  ،أهميتي العمم ة مف ككني يتناكؿ قي ة مهن ة لـ تمػم البحػث الكػافي فػي مصػرك ستمد البحث 
يركز عمي تطكير تاكيمة الخدمات المهن ة التػي  قػدمها مراقػب 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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ي تطػػػكير الخػػػدمات المهن ػػػة لمراقبػػػي الحسػػػابات فػػػي مصػػػر. كمػػػا أف البحػػػث  سػػػعع جختبػػػار فركيػػػي فػػػ
تنريب ػال، لمكصػػكؿ إلػػع دليػػل تنريبػي حػػكؿ أثػػر المحتػػكى المعمكمػػاتي لتقريػر التككيػػد عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ 

 المتكامل عمي قرار اإلستثمار باألسهـ.

ث المحاسب ة األكاد م ة في هذا المنػاؿ فػي مصػر، كراـ كثرة دكافع البحث إج أف أهمها ندرة البحك 
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. 

 حدود البحث -5
ػا ألهػداؼ البحػث كماػكمتي   قتصػر  البحػث عمػي التككيػد المهنػي الخػارني عمػي تقػارير اجعمػػاؿ كفقل

كيخػرج عػف نطاقػي   التككيػد الػداخمي بمعرفػة المرانػع الػداخمي  ،المتكاممة بكاسطة مراقب الحسابات فقػ 
ككػػذلؾ العكامػػل المػػوثرة عمػػي قػػرار اإلدارة بالتككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر  ،عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة

ة مػػػف نهػػػة، كالعكمػػػل األخػػػرى المػػػوثرة عمػػػع قػػػرار اجسػػػتثمار فػػػي الاػػػركات المصػػػرية األعمػػػاؿ المتكاممػػػ
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 مراقػػب الحسػػابات عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ 

ة كقػػػػرارات أصػػػػحاب المصػػػػالا ااخػػػػريف )مثػػػػل  المحممػػػػيف المػػػػالييف، مػػػػانحي اإل تمػػػػاف، نهػػػػات المتكاممػػػػ
اإلاػػػراؼ كالرقابػػػة(. كأخيػػػرال فػػػإف قابم ػػػة نتػػػا   البحػػػث لمتعمػػػ ـ سػػػتككف ماػػػركطة بيػػػكاب  اخت ػػػار عينػػػة 

 البحث.

 فروض البحث -6
 التالعيسكؼ يتـ جحقال ااتقاؽ فرض البحث الر  سي كفرع اتي نظريال، عمع النحك 

يػوثر تككيػد مراقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة لماػركات المقيػدة  :H1)الفرض الرئيسي )
 بالبكرصة المصرية إينابال عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ  الاركات.

يختمػف التػأثير اإلينػابي لتككيػد مراقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ  :H1a)الفرض الفرعيي األول )
المتكاممػػػػة لماػػػػركات المقيػػػػدة بالبكرصػػػػة المصػػػػرية عمػػػػع قػػػػرار اجسػػػػتثمار بأسػػػػهـ هػػػػذ  

 الاركات باخت ؼ مستك  خبرة المستثمر.

األعمػاؿ  يختمف التػأثير اإلينػابي لتككيػد مراقػب الحسػابات عمػع تقػارير :H1b)الفرض الفرعي الثاني )
المتكاممػػػػة لماػػػػركات المقيػػػػدة بالبكرصػػػػة المصػػػػرية عمػػػػع قػػػػرار اجسػػػػتثمار بأسػػػػهـ هػػػػذ  

 الاركات باخت ؼ مستكى تأهيل المستثمر.
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يختمف التأثير اإلينابي لتككيػد مراقػب الحسػابات عمػع تقػارير األعمػاؿ  :(H1c)الفرض الفرعي الثالث 
المتكاممػػة لماػػركات المقيػػدة بالبكرصػػػة المصػػرية عمػػع قػػػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػػذ  

 الاركات باخت ؼ مستكى خبرة كتأهيل المستثمر معال. 

 خطة البحث -7
 كمل البحث كالتالعيفي يك  ماكمة البحث كتحق قال لهدفي، ككفقال لحدكد ، سكؼ  ست

 ي تقارير األعماؿ المتكاممة مف منظكر محاسبي .7-1
 ي ممارسات ك ل ات التككيد عمي تقارير األعماؿ المتكاممة.7-2
 ي خدمة التككيد المهني لمراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة مف منظكر مهني.7-3
 لمهني عمع تقرير األعماؿ المتكامل.ي خطكات أدا  مراقب الحسابات لخدمة التككيد ا7-4
ي تحميػػػل الع قػػػة بػػػيف التككيػػػد عمػػػي تقػػػارير اجعمػػػاؿ المتكاممػػػة كقػػػرار اإلسػػػتثمار باألسػػػهـ كااػػػتقاؽ 7-5

 فرض البحث الر  سي كفرع اتي.
 ي نمكذج كمنهن ة الدراسة التنريب ة.7-6
  .ي تحم  ت أخر  7-7
 المقترحة.ي النتا   كالتكص ات كمناجت البحث 7-8

 تقارير األعمال المتكاممة من منظور محاسبي 7-1
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 
 تناكلها في اللكر المحاسبي كاإلصدارت المهن ة مف عدة نقاط كما يميي كالمتكس  كالطكيل. كلقد تـ

 نشأة تقارير االعمال المتكاممة ومفيوميا ومداخميا  7-1-1
 Simnett and Huggins, 2015; Kılıç and Kuzey)اتلقػت العديػد مػف الدراسػات السػابقة 

2018; Adhariani and de Villiers, 2019)  عمػي أف األزمػات المال ػة التػي حػدثت عمػع مسػتكى
العػػالـ خػػ ؿ العقػػد المايػػي أدت إلػػع ناػػأة تسػػاوؿ هػػاـ حػػكؿ مػػدى إمكان ػػة اجعتمػػاد عمػػع المعمكمػػات 

زاد اإلهتمػػاـ بالعديػػد مػػف القيػػا ا العالم ػػة  مثػػل  ،الػػكاردة فػػي التقػػارير المال ػػة التقميد ػػة. عػػ كة عمػػي ذلػػؾ
الطب ع ػة ايػر المتنػددة كتييػر المنػاخ كالتمػكث البي ػع كالتنػكع البيكلػكني كخمػم اجستخداـ األمثل لممكارد 

حيػػث أف الاػػركات  ،منتمػػع مسػػتدامال كالتػػي أثػػرت سػػمبال عمػػي منلعػػة المعمكمػػات الػػكاردة بالتقػػارير المال ػػة
أصػػػػبحت مطالبػػػػة باإلفصػػػػاح عػػػػف معمكمػػػػات تكيػػػػا ك ل ػػػػة تعاممهػػػػا مػػػػع تمػػػػؾ القيػػػػا ا لكافػػػػة أصػػػػحاب 

ذا األمر دفع العديد مف المنظمات المهن ة إلع محاكلػة إدخػاؿ تعػد  ت نكهريػة عمػع اػكل المصالا. ه
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كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ إصػػدار العديػػد مػػف المبػػادرات الدكل ػػة التػػي  ،التقريػػر الحػػالي كػػرد عمػػع هػػذ  اجنتقػػادات
 تتيمف نماذج إفصاح نديدة ااممة كمترابطة كمتعددة األبعاد.

كأحػدث مػاتـ التكصػل إل ػي مػف إبتكػارات  ،قػارير األعمػاؿ المتكاممػةكلقد برز في هػذا الاػأف ملهػـك ت
كمقترحات في طرؽ أاكاؿ اإلفصاح المحاسبي كالذ   عمل عمي تحقيم التكامل بيف المعمكمات المال ػة 
يػػلا  الاػػرع ة  كالبي  ػة كاجنتماع ػػة كالحككم ػػة فػي تقريػػر كاحػػد لتقػد ـ رو ػػة أكثػػر اػمكجل ألدا  الاػػركة كا 

 كتحسػيف اسػتخداـ مكاردهػا كتلعيػل اسػتراتينتها كنمػاذج أعمالهػا مػف خػ ؿ ،عتها فػي السػكؽ كتعزيػز سػم
. (Utami and Wahyuni, 2018)عمم ات خمم الق مة كالتلكير المتكامل كدعـ عمم ة اتخاذ القػرار. 

حة كالتقريػػر المتكامػػل لػػ س منػػرد تنم ػػع لمتقػػارير السػػنك ة كتقػػارير اجسػػتدامة معػػا بػػل يػػدم  بميػػة كايػػ
المعمكمات الهامة مف كميهمػا لتمكػيف أصػحاب المصػالا مػف تقيػ ـ أدا  الاػركة كقػدرتها عمػع خمػم ق مػة 

  (Kılıç and Kuzey, 2018)كالحلاظ عميها. 

كسػػعي العديػػد مػػف البػػاحثيف كالمنظمػػات المهن ػػة إلػػي كيػػع ملهػػـك اػػامل لتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل 
اإلتنػا  األكؿ ركػز  ،ف تقسػ ـ تمػؾ التعػاريف إلػي عػدة إتناهػاتك مكػ نسػب ال، الحديثػة ككنػي أحػد الملػاه ـ
 De Villiers et al., 2017; Needles et al., 2016; Sierra Garca, et)عمي اكل التقرير 

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

البي ػي, تقػػارير اإلسػػتدامة( لتػػكفير تمثيػل اػػامل كمتكامػػل ألدا  الاػػركة المػالع كاجسػػتدامع كتكصػػيمي إلػػع 
 ;Goicoechea)مدى كاسع مف أصحاب المصالا. أما اإلتنا  الثػاني فيركػز عمػي الهػدؼ مػف التقريػر 

et al., 2019;Briem and Wald, 2018; Kılıç and Kuzey, 2018)  فهػك عبػارة عػف كسػيمة
لتكصػػػيل معمكمػػػات مال ػػػة كايػػػر مال ػػػة عػػػف األدا  المػػػالع كاجسػػػتدامع كالحػػػككمع كاجسػػػتراتينع لماػػػركة 
لخدمة أصحاب المصمحة مف خ ؿ تخل ض مخاطر المعمكمات كمف ثـ مساعدتهـ عمع اتخاذ القرارات 

م مصػػػالحهـ. كركػػػز اإلتنػػػا  الثالػػػث )فػػػي اإلصػػػدارات المهن ػػػة( عمػػػي كيػػػع تعريػػػف لمتقريػػػر التػػػع تحقػػػ
فهػػك رسػػالة كايػػحة كمختصػر  عػػف ك ل ػػة ق ػػاـ إدارة الاػػركة  ،المتكامػل إعتمػػادا عمػػي فمسػػلة التقريػر ككػػل

بخمػػم ق مػػة عمػػع المػػدى القصػػير كالمتكسػػ  كالطكيػػل، كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ نمػػع المعمكمػػات المال ػػة كايػػر 
ل ػػة عػػف اسػػتراتين ة كحككمػػة الاػػركة كأفاقهػػا كأدا هػػا اجقتصػػاد  كاجنتمػػاعي كالبي ػػي. كقامػػت بعػػض الما

( بكيػػع تعريػػف اػػامل يػػتـ مػػف خ لػػي دمػػ  األبعػػاد 2118 ،  مكسػػي2115الدراسػػات المصػػرية )اػػرؼ،
حيػػػث عرفتػػػي بأنػػػي عمم ػػػة دمػػػ  لمتلكيػػػر الحػػػككمع كاجنتمػػػاعي كالبي ػػػع فػػػي  ،السػػػابقة فػػػي تعريػػػف كاحػػػد

ألعمػػاؿ األساسػػ ة لتكصػػيل نتػػا   األعمػػاؿ إلػػع مػػدى كاسػػع مػػف أصػػحاب المصػػالا. كلػػذلؾ فهػػك  لصػػا ا
عف الصكرة الكم ة لماركة باػكل  سػما لكػل أصػحاب المصػمحة بتقيػ ـ قػدرة الاػركة عمػع خمػم كالحلػاظ 
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رة عمػػع الق مػػة خػػ ؿ األنػػل القصػػير كالمتكسػػ  كالطكيػػل، بمػػا  مكػػنهـ مػػف إتخػػاذ قػػرارات سػػم مة ذات نظػػ
 مستقبم ة تتعمم بالمخاطر كاللرص كاألهداؼ اجستراتين ة. 

كمما سبم يخمص الباحث إلي أني جيكند تعريف محدد اامل متلػم لتقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة بػيف 
كلكػف أ  تعريػف  ،الباحثيف أك المبادرات الصادرة مف المنظمات المهن ة كذلؾ بسبب حداثة هذا الملهػـك

( دمػ  المعمكمػات المال ػة 2) ،( أنػي تقريػر اػامل متعػدد األبعػاد1عدة عناصػر )اامل ينب أف يتيمف 
كتحميػل نقػاط  ،(  عكس رو ة كرسالة كاستراتين ة الاػركة كك ل ػة تخصػ ص المػكراد3) ،كاير المال ة معال 

( 4) ،القػػكة كاليػػعف لماػػركة ككػػذلؾ اللػػرص كالمخػػاطر التػػي تكانهػػا الاػػركة كك ل ػػة إدارة تمػػؾ المخػػاطر
 ر معمكمػػػػات عػػػػف كافػػػػة نكانػػػػب أدا  الاػػػػركة )اجقتصػػػػاد ة كالبي  ػػػػة كاجنتماع ػػػػة الحككم ػػػػة( كك ل ػػػػةيػػػػكف

( 5) ،إستي ؿ اإلدارة لػروكس أمكالهػا المتعػددة لخمػم الق مػة كالحلػاظ عميهػا فػي اجنػل القصػير كالطكيػل
 مساعدة كافة أصحاب المصالا عمي إتخاذ قرارات سم مة.

مػػداخل إعػػداد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل ، كمػػا تعكسػػها اإلصػػدارات المحاسػػب ة كالدراسػػات  كباػػأف
 ,.Sierra García, et al., 2015 Needles et al., 2016 De Villiers et al)األكاد م ػة 

2017 Lopes and Coelho, 2018)  تكنػد ث ثػة مػداخل، كهػي  المػدخل األكؿ )مػدخل التقريػر
،  كػكف التقريػر المتكامػل قا مػة كاحػدة تنمػع بػيف التقريػر المػالي كتقريػر  (Combined reportالمنمػع 

اجسػػتدامة. ك عػػد التقريػػر المنمػػع بهػػذا المعنػػي خطػػكة أكل ػػة نيػػدة نحػػك التقريػػر المتكامػػل. أمػػا فػػي ظػػل 
 Links between (financial & Sustainabilityالمػػػػػػػػػدخل الثػػػػػػػػػاني )مػػػػػػػػػدخل التقريػػػػػػػػػر المتػػػػػػػػػراب 

performance، تـ إصػػػدار تقريػػػر يكيػػػا الػػػركاب  بػػػيف األدا  المػػػالي كاجسػػػتدامة. بحيػػػث تكػػػكف ف ػػػي يػػػ
النتا   المال ة لتصرفات الاركة المتعمقة بقيا ا اجستدامة كايحة، كما يكيا الػركاب  بػيف اسػتراتين ة 

ا  المػالي الاركة كاألدا  المستداـ. ك عتبر اإلفصػاح عػف القيػا ا البي  ػة كاجنتماع ػة كتأثيرهػا عمػع األد
 holisticلماركة اك ل لهذا المدخل. كأخيرلا، في ظػل المػدخل الثالػث )مػدخل التقريػر الكمػي أك الاػامل 

report ،يػػػتـ إصػػػدار تقريػػػر كاحػػػد عػػػف األدا  الكمػػػي لماػػػركة، فهػػػك تقريػػػر  اػػػمل المعمكمػػػات المال ػػػة ، )
انػػي الاػػركة، كيكيػػا اجرتبػػاط كمعمكمػػات اجسػػتدامة، كاسػػتراتين ة الاػػركة، كالمخػػاطر كاللػػرص التػػي تك 

بػػيف المعمكمػػات المال ػػة كاجسػػتدامة مػػف نهػػة، كبينهػػا كبػػيف اسػػتراتين ة الاػػركة كالمخػػاطر كاللػػرص التػػي 
( عمػػع أف التكنػػي العػػػاـ 2118 ،  مكسػػي2115تكانههػػا مػػف نهػػة أخػػػرى. كيتلػػم الباحػػث مػػع )اػػػرؼ،

كأف مدخل التقريػر الكمػي  ،قة التنم ع لممداخل الث ث كاحد كهك ملهـك التنم ع، كلكف الخ ؼ في طري
 هك الذ   عبر تعبيرلا سم مال عف ك ل ة خمم الق مة داخل الاركة. 
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 تقارير األعمال المتكاممة: المبادئ واألىداف والمنافع والتحديات 7-1-2 
إطػػػػارال  يػػػػـ  ل ػػػػة عمػػػل كا عػػػػداد التقػػػػارير المتكاممػػػػة مبنػػػػي عمػػػػع  2113( فػػػػي عػػػػاـ IFRCأصػػػدر )
بهدؼ منا الاركات مركنة في إعداد التقرير مع المحافظة عمػع درنػة كاف ػة مػف اإلتسػاؽ فػي المبادئ، 

حيػػػث حػػػدد المنمػػػس مػػػف يػػػمف هػػػذا اإلطػػػار المبػػػادئ  ،المحتك ػػػات كذلػػػؾ بهػػػدؼ القابم ػػػة لممقارنػػػة بينهػػػا
 ; Adhariani and de Villiers, 2019) . كيتلم الكثيركف (7)التكنيه ة السبعة إلعداد التقرير المتكاممة

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 

 ،ة الخارن ة( نظرة عامة عمع الاركة كالبي 1في تقرير األعماؿ المتكامل كهي ثمان ة عناصر ر  س ة  )
( 4) ، فػػػي خمػػػم الق مػػػة (8)( نمػػػكذج األعمػػػاؿ كك ل ػػػة إسػػػتخداـ ركوس اجمػػػكاؿ السػػػتة 3) ، ( الحككمػػػة2)

                                                 

كالػذ   عنػي أف  قػدـ التقريػر المتكامػل نظػرة  ،( التركيػز عمػع اجسػتراتين ة كالتكنػي المسػتقبمي1( تتمثل تمؾ المباد   في )7)
تعكػس تقػارير األعمػػاؿ  حيػث ينػػب أف ،( اجتصػاؿ2، ) اػاممة عػف األهػػداؼ اجسػتراتين ة التػي تسػػعع الاػركة إلػع تحق قهػػا

المتكاممة صكرة ااممة لماركة عف ك ل ة تنم ع كتحقيم التراب  بيف القيا ا التي توثر عمػع قػدرتها فػي خمػم الق مػة بمػركر 
( 4ينػػب تكيػػ ا رو ػػة عػػف طب عػػة ع قػػات الاػػركة مػػع أصػػحاب المصػػالا، ) ،( ع قػػات أصػػحاب المصػػالا 3, ) الكقػػت

اإلفصػاح عػػف معمكمػات حػػكؿ األمػكر النكهريػػة التػي تػػوثر باػكل نػػكهر  فػي قػػدرة الاػػركة ينػب أف يػػتـ  ،األهم ػة النسػػب ة 
ينػػب أف تكػػكف تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة مػػكنزة  ، ( اإلينػػاز5) ، عمػػع خمػػم ق مػػة فػػي المػػدى القصػػير كالمتكسػػ  كالطكيػػل

, ينػػب أف تحتػػك   ق ػػة كاجكتمػػاؿ( المكثك 6) ،كذلػػؾ عػػف طريػػم تػػكفير معمكمػػات مكثكقػػة كتركػػز عمػػع المسػػا ل النكهريػػة فقػػ 
تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة عمػػع نم ػػع المعمكمػػات النكهريػػة كالتػػي تتيػػمف تػػكازف نم ػػع كنهػػات النظػػر اإليناب ػػة كالسػػمب ة، 

ينب أف تكػكف المعمكمػات التػي تحتكيهػا تقػارير األعمػاؿ  ،( الثبات كالقابم ة لممقارنة 7) ،دكف الكقكع في أ  خطأ نكهر  
‐Sierra)، كقابم ة مقارنتها مع الاػركات األخػرى.  ة معدة عمع أساس الثبات مع مركر الكقتالمتكامم García, et al., 

2015 IIRC, 2013) 
كهػك عبػارة عػف األمػكاؿ المتاحػة لماػركة  Financial Capital( رأس المػاؿ المػالي 1( تتمثػل ركوس األمػكاؿ السػتة فػي )8)

Manufactured( رأس المػػػػػاؿ التصػػػػػن عي 2، ) ل سػػػػػتخداـ فػػػػػي إنتػػػػػاج المنتنػػػػػات أك تقػػػػػد ـ الخػػػػػدمات  Capital   ك اػػػػػمل
  Intellectual Capital( كرأس المػاؿ اللكػر  3األصػكؿ التػي تسػتخدمها الاػركة فػي إنتػاج المنتنػات أك تقػد ـ الخػدمات )

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

مل  الكلػا ات، المهػارات، كالخبػرات التػي يتمتػع بهػا العػامميف ك اػ Human Capital( كرأس المػاؿ الباػر  5) ،كالمعػادف 
ك اػػمل الع قػات مػػع  Social and Relationship Capital( كرأس المػػاؿ اجنتمػاعي كالع قػػات 6) ،داخػل الاػركة

 أصحاب المصالحة، القكاعد، الق ـ الماتركة، السمكك ات، كالع قات مع المكرديف كالعم   كالمنتمع المحمي.
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 ،( اجسػتراتين ة كتخصػ ص المػكارد5اللرص كالمخاطر التي توثر عمػع قػدرة الاػركة عمػع خمػم الق مػة )
 ( أسس العرض.8) ، المعمكمات المستقبم ة (7) ، (األدا  اللعمي6)

 Adhariani and de Villiers, 2019; Kılıç and)مػف ناح ػة أخػر , اتلػم بعػض البػاحثيف 
Kuzey, 2018; Simnett and Huggins, 2015)،  عمػي أف هنػاؾ منمكعػة مػف العكامػل التػي

( كنػػكد فهػػـ كاتلػػاؽ كايػػا داخػػل 1)ينػػب تكافرهػػا فػػي الاػػركات التػػي تقػػـك بإنتػػاج تقػػارير متكاممػػة كهػػي 
( 2) ،باػػأف مبػػادئ كأهػػداؼ إعػػداد تقػػارير األعمػاؿ المتكاممػػة كااثػػار المترتبػػة عمػػع إعػػدادهاإدارة الاػركة 

التخط   النيد لعمم ة إعداد تقرير األعماؿ المتكامل كتحديػد نطػاؽ التقريػر كحػدكد  كك ل ػة نمػع كق ػاس 
لاػركة عمػع خمػم ( تحديد المخاطر كاللرص النكهرية التي توثر عمع قػدرة ا3) ،  المعمكمات اير المال ة

( اجسػػػػتنابة لمتطمبػػػات كافػػػػة أصػػػػحاب المصػػػالا حػػػػكؿ احت انػػػػاتهـ مػػػف المعمكمػػػػات المال ػػػػة 4),  الق مػػػة
سػػتراتين ة كخطػػ  الاػػركة لكػػي تكػػكف عمم ػػة اإلفصػػاح عػػف طريػػم تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة  كالماد ػػة كا 

المعمكمػػػػات المال ػػػػة  ( إناػػػػا  ه اكػػػػل رقابػػػػة داخم ػػػػة مناسػػػػبة لمحصػػػػكؿ عمػػػػع5)،  فعالػػػػة كباػػػػكل مثػػػػالي
( تػكفير التككيػد المهنػي المسػتقل 6) ، كاجنتماع ة كاجقتصاد ة كالبي  ة كالحككمة بدقػة عال ػة كذات صػمة

مكان ػػة اإلعتمػػاد فػي المعمكمػػات الػػكاردة فػػي تقػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة ( تنم ػػع 7)،  لتحقيػم المصػػداق ة كا 
ي بطريقة نذابة سهمة القرا ة بحيث يركز عمع القيػا ا كتصم ـ التقرير المتكامل باكل متلم عم ي ككتبت

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

  .  مكاقع اجلكتركن ة لماركات

ك عػػػػد الهػػػػدؼ الر  سػػػػي لتقػػػػارير األعمػػػػاؿ المتكاممػػػػة هػػػػك سػػػػد اللنػػػػكة المعمكمات ػػػػة بػػػػيف اإلدارة ككافػػػػة 
يراز ك ل ة ق اـ الاركة في إستي ؿ ركوس أمكالها في خمم الق مة . كأبرزت العديػد  أصحاب المصالا كا 

  ;Adhariani and de Villiers, 2019; Briem and Wald, 2018)مػف الدراسػات السػابقة 
Kılıç and Kuzey, 2018; Zhou etal., 2017)  عدة أهداؼ أخر  تسعي التقػارير المتكاممػة إلػي

( تحليػػػػز الاػػػػركات عمػػػػع إعػػػػداد تقػػػػارير بمػػػػنه  أكثػػػػر اػػػػمكجل بحيػػػػث تسػػػػتكعب نم ػػػػع 1تحق قهػػػػا كمنهػػػػا )
ألدا   ( تػكفير تقيػ ـ اػامل متعػدد األبعػاد2)(Briem and Wald, 2018) معمكمػات التقػارير األخػرى.

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

تعزيز المسػا لة ( Velte and Stawinoga, 2017b( )5اإلفصاح كتخل ض عدـ تماثل المعمكمات )
كتقيػػػػ ـ كلػػػػا ة الاػػػػركة فػػػػي إسػػػػتي ؿ كتاػػػػييل المػػػػكارد  ،كاجاػػػػراؼ ف مػػػػا يتعمػػػػم بػػػػروكس األمػػػػكاؿ السػػػػتة

 .(Dumay, et al., 2017) اجقتصاد ة كالبارية كالماد ة المتاحة.
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 ,Vitolla et al., 2019 Kılıç and Kuzey)سعت العديد مف الدراسات السابقة ، مف نهة أخر  
2018; Zhou et al., 2017; Simnett and  Huggins, 2015)  إلػي إبػراز منػافع تبنػي مػدخل
( 1) كالتي تنلسـ إلي نكعيف ي ،تقارير األعماؿ المتكاممة سكا  عمي الاركة أك عمي أصحاب المصالا 

( منػػػافع 2) ، منػػػافع ألصػػػحاب المصػػػالا الخػػػارنييف مثػػػل المسػػػتثمرييف كالمقريػػػييف كالمحممػػػيف المػػػالييف
 Vitolla et). كلقد أياؼ الكثيركف في هذا الاأف   المصالا الداخمييف مثل اإلدارة كالعامميف ألصحاب

al., 2019 Kılıç and Kuzey, 2018; Zhou et al., 2017; Simnett and Huggins, 
تحسػيف اإلتصػاؿ أف تمؾ المنافع سكؼ  ككف لها العديد مف األثار اإليناب ػة عمػي الاػركة مثػل  (2015
دارة المخػػاطر باػػكل  بينهػػا كأسػػكاؽ المػػاؿ، كتحسػػيف سػػمعتها، كتخلػػ ض المخػػاطر التػػي تكانػػي الاػػركة، كا 

تحسف فػي ك  كتقد ـ رو ة كايحة عف األدا  الكمي لماركة ،نيد، كتخص ص مكارد الاركة باكل أفيل
. إدارة الاػركةاألدا  المالي لماركة مف خػ ؿ زيػادة اإليػرادات نتينػة تزايػد كج  العمػ   كزيػادة الثقػة فػي 

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

كسعت عدة دراسات سابقة إلستكااؼ ممارسات تبني مدخل تقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة , كتصػكرات 
ككذلؾ دكافع كمنافع تنبي مػدخل التقػارير المتكاممػة فػي البمػداف المختملػة.  ،حاب المصالا باأف ذلؾأص

( التػي حاكلػت تػكفير فهػـ اػامل Stent and Dowler, 2015دراسػة ) ،كتعػد مػف أكؿ تمػؾ الدراسػات
 IFRCات كاللنػػػكة بػػػيف متطمبػػػ ،لك ل ػػػة تبنػػػي ممارسػػػات التقػػػارير المتكامػػػة داخػػػل الاػػػركات النيكزيمند ػػػة

 87إلػي  71كأفيل الممارسػات الحال ػة لماػركات فػي نيكزجنػدا. كخمصػت إلػي أف نسػبة اإللتػزاـ مػا بػيف 
كأف هنػػػاؾ قصػػػكر فػػػي اإلفصػػػاح عػػػف  ،مػػػف نانػػػب الاػػػركات النبكزجندينػػػة IFRCفػػػي الما ػػػة بمتطمبػػػات 

‐Sierraالمعمكمػػات المسػػتقبم ة. فػػي حػػيف حاكلػػت دراسػػة ) García, et al., 2015اػػاؼ ( إستك
محػػددات كدكافػػع تبنػػي مػػدخل التقػػارير المتكاممػػة فػػي الاػػركات المختملػػة عمػػي مسػػتك  العػػالـ، مػػف خػػ ؿ 

: مػػف 16.2م حظػػة حػػكؿ العػػالـ. كتاػػير النتػػا   إلػػي إلػػي أف حػػكالي  7144تحميػػل تقػػارير لعينػػة مػػف 
كأف قطاعػػػػات المػػػػكاد  ، الاػػػػركات تقػػػػدـ تقريػػػػرلا متكػػػػام ل مسػػػػتق ل يػػػػدم  المعمكمػػػػات المال ػػػػة كايػػػػر المال ػػػػة

كأف معظـ تمؾ الاػركات التػي  ،األساس ة كالبنا  كالسمع اجسته ك ة هي األكثر إعدادال لمتقارير المتكاممة
حيػػػث أنػػػي باسػػػتثنا  ننػػػكب إفريق ػػػا كالػػػدانمارؾ فػػػإف  ،تبنػػػت مػػػدخل التقػػػارير المتكاممػػػة تتركػػػز فػػػي أكركبػػػا
 Haji and)ركػػػزت دراسػػػة  ،فػػػي نلػػػس السػػػ اؽ التقػػػارير المتكاممػػػة ل سػػػت إلزام ػػػة فػػػي دكؿ العػػػالـ.

Anifowose, 2017)  عمػػي استكاػػاؼ ااثػػار المترتبػػة عمػػع تبنػػي مػػدخل التقريػػر المتكامػػلIR  عمػػع
ممارسػػػػات اجفصػػػػاح كلكػػػػف فػػػػي دكلػػػػة كاحػػػػدة كهػػػػػي ننػػػػكب إفريق ػػػػا مػػػػف خػػػػ ؿ اإلعتمػػػػاد عمػػػػي إطػػػػػار 

Suchman’s 1995)تقريرلا متكام ل لاركات في  246 ( لمارع ة اجستراتين ة كالموسس ة ، لعينة مف



 أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......              عمرو مـحمد مخيس مـحمدد/ 
   

  16  

 

، كهػػي فتػػرة  (2113-2111ننػػكب أفريق ػػا عبػػر سػػت صػػناعات ر  سػػ ة عمػػع مػػدار فتػػرة ثػػ ث سػػنكات )
. تظهر النتا   زيادة كبيرة في مستك  إفصػاح الاػركات  تال ة ل لزاـ بتطبيم ممارسات التقارير المتكاممة

اؿ اإلفصػػاح عػػف رأس المػػاؿ اللكػػر  كالباػػر  خاصػػة فػػي منػػ IRعقػػب تبنػػي مػػدخل التقريػػر المتكامػػل 
 كهي تختمف بإخت ؼ طب عة الصناعة كلعل الصناعة األبرز هي التعديف.  ،إلكتساب الارع ة

فمقػد سػعت دراسػة  ،أما الدراسات التػي ركػزت عمػي محػددات تبنػي مػدخل تقػارير اجعمػاؿ المتكاممػة 
(Lopes and Coelho, 2018)  إلي اختبار تأثير الخصا ص النيراف ة كالخصا ص التاييم ة لماركة

 224. كلقػػد اعتمػػدت الدراسػػة أسػػمكب تحميػػل المحتػػكى لعينػػة مػػف  عمػػي تبنيهػػا لمػػدخل التقػػارير المتكاممػػة
. كتاػػير النتػػا   إلػػي أف الاػػركات التػػي تبنػػي 2115إلػػع  2111دكلػػة خػػ ؿ اللتػػرة مػػف  26اػػركة عبػػر 

، كاألكثػػر ربح ػػة. فػػي حػػيف أيػػافت  ، كاألعمػػي ق مػػة سػػكق ة تكاممػػة هػػي األكبػػر حنمػػامػػدخل التقػػارير الم
التػػي طبقػػت فػػي الكج ػػات المتحػػدة أنػػي  عتمػػد تبنػػي التقػػارير المتكاممػػة  (Miller, et al., 2017)دراسػػة 

. بينمػػػا أكيػػػحت دراسػػػة  باػػػكل أساسػػػي عمػػػع اليػػػيكط التنظ م ػػػة أك الصػػػناع ة أك اليػػػيكط التنافسػػػ ة
(Velte and Stawinoga, 2017 أف هناؾ عدة نظريػات  مكػف إسػتخدامها فػي تلسػير الطمػب عمػي )

تقارير األعماؿ المتكاممة كنكدة التقرير المتكامل كردكد أفعاؿ السكؽ تنا  التقرير المتكامل كهػي نظريػة 
 نظريػػة اجعتمػػاد عمػػع Institutional theoryكالنظريػػة الموسسػػ ة  Legitimacy theoryالاػػرع ة 
 Behavioural decisionنظريػػة القػػرار السػػمككي Resource dependency theoryالمػػكارد 
theory( في حػيف انػي بإسػتخداـ نظريػة أصػحاب المصػالا, خمصػت دراسػة .Vitolla et al., 2019 )

إلي أف الييكط مف نانب خمس منمكعات مف أصػحاب المصػمحة )العمػ  ، منظمػات حما ػة البي ػة، 
اهمكف، كالحككمات( هي المحدد الر  سي لنكدة التقارير المتكاممة إلي نانب الخصػا ص العامميف، المس

 الداخم ة لماركة. 

ك عتقد الباحػث أف هنػاؾ إتلاقػال بػيف الدراسػات السػابقة عمػي أف هنػاؾ نمػكال فػي تبنػي ممارسػات تقريػر 
 ،ت التػػي تبنػت هػػذا المػػدخلكزيػادة كبيػػرة فػػي عػدد الاػػركا ،اجعمػاؿ المتكاممػػة فػػي العديػد مػػف دكؿ العػػالـ

كأف قػػػرار تبنػػػي تقريػػػر اجعمػػػاؿ المتكاممػػػة هػػػك دالػػػة فػػػي العديػػػد مػػػف العكامػػػل مثػػػل الخصػػػا ص التاػػػييم ة 
كاليػػػيكط مػػػف نانػػػب نماعػػػات المصػػػالا  ، اجدا  المػػػالي( ،طب عػػػة الصػػػناعة ،لماػػػركة )حنػػػـ الاػػػركة

عمػع الػراـ مػف المنػػافع مػف تبنػي مػدخل تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة، إج أنػػي  ،المختملػة. مػف ناح ػة أخػر  
هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف التحػػػد ات التػػػي  مكػػػف أف تكانػػػي إدارات الاػػػركات كالمحاسػػػبيف القػػػا ميف بإعػػػداد هػػػذ  

كلقػػػد سػػػعت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة إلػػػي إبػػػراز تمػػػؾ التحػػػد ات كالتػػػي كانػػػت فػػػي اليالػػػب  ،التقػػػارير
 ,.Maroun, 2019a; Lopes and Coelho, 2018; Miller, et al)ظريػة تحميم ػة مثػلدراسات ن

2017; Stent and Dowler, 2015)  أك دراسػات ميدان ػة مثػل(Adhariani and de Villiers, 
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2019 Haji and Anifowose, 2017)  ( عدـ كنكد إطار 1)كلخصت تمؾ التحد ات في عدة نقاط
تكامػػل يكيػا المعمكمػػات مال ػة كايػػر المال ػة التػػي ينػب أف يتيػػمنها كػل بعػػد مقبػكؿ إلعػػداد التقريػر الم

مػػػف أبعػػػاد تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة ممػػػا  يػػػعف القابم ػػػة لممقارنػػػة بػػػيف الاػػػركات داخػػػل نلػػػس القطػػػاع 
( 3( ،المال ػة ايػر المعمكمػات ( صعكبة ق اس بعض المعمكمػات ايػر المال ػة كدمنهػا مػع2( ،الصناعي

( ماػػػػػكمة تحديػػػػػد األهم ػػػػػة النسػػػػػب ة 4)كالخبػػػػػرات ال زمػػػػػة إلعػػػػػداد التقريػػػػػر المتكامػػػػػل، نقػػػػػص المهػػػػػارات 
( 5) ، لممعمكمػات ايػػر المال ػػة التػي يػػتـ اإلفصػػاح عنهػػا كالحانػة إلػػي مزيػػد مػف الحكػػـ المهنػػي الاخصػػي

صػػػعكبة تمب ػػػة إحت انػػػػات أصػػػحاب المصػػػػالا مػػػف المعمكمػػػات المسػػػػتقبم ة كالخػػػكؼ مػػػػف اإلفصػػػاح عػػػػف 
( ك ل ػة تصػم ـ كتنليػذ ه كػل رقابػة داخم ػة  عمػل عمػع 6) ، يػر بػالمركز التنافسػي لماػركةمعمكمات قد ت

( تحمل تكاليف إياف ة متعمقة بإعداد التقرير 7). تحقيم التكامل بيف كافة أبعاد تقرير األعماؿ المتكامل
اسػتثمارات يػخمة ، حيث يتطمب التقرير المتكامل مزيد مف الخبرا  كالمتخصصيف فيػ  عػف  المتكامل

مكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة لعػػدـ 8) . فػػي تكنكلكن ػػا المعمكمػػات ( يػػعف مصػػداق ة كا 
 .  كنكد تككيد مستقل مف قبل طرؼ خارني مستقل

ك عتقد الباحث أف أهـ المااكل كالتحد ات المرتبطة بإعداد تقرير األعماؿ المتكامػل هػي عػدـ كنػكد 
راػػػػادات مق بكلػػػػة قبػػػػكجل عامػػػػال باػػػػأف المعمكمػػػػات الكانػػػػب اإلفصػػػػاح عنهػػػػا فػػػػي تقريػػػػر األعمػػػػاؿ معػػػػايير كا 

كالتػي تعػد سػببال ر  سػ ال فػي العديػد  ،المتكامل كك ل ة دمػ  المعمكمػات ايػر المال ػة مػع المعمكمػات المال ػة
سػاؽ في  عػف عػدـ ات ، مف المااكل األخر  مثل ماكمة تحديد األهم ة النسب ة لممعمكمات اير المال ة

المعمكمػػات مػػف سػػنة ألخػػرى لػػنلس الاػػركة باإليػػافة إلػػع يػػعف القابم ػػة لممقارنػػة بػػيف الاػػركات داخػػل 
. كما أف الماكمة األبرز األخر  هي نقص في المهػارات ال زمػة إلعػداد التقريػر  نلس القطاع الصناعي

  ، كاستخداـ المقاي س المناسبة لق اس المعمكمات اير المال ة. المتكامل

 واقع تقارير األعمال المتكاممة في مصر  7-1-3
 ،  مكسػػي2115أخيػػرال ف مػػا يتعمػػم بكاقػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة فػػي مصػػر، اتلػػم الكثيػػركف )اػػرؼ،

( أف هنػاؾ بعػض الممارسػات النز  ػة ايػر المنظمػة لتقػارير األعمػاؿ المتكاممػة فػي مصػر، فهػي 2118
ممارسات اير نمط ة، كج تتبع نمكذنال محددال، كتلصا عف معمكمػات بعيػها مػالي كاالبيتهػا معمكمػات 

مػػع مسػػتكى ايػػر مال ػػة. كمػػف الم حػػك أف هنػػاؾ تنػػامي فػػي اجهتمػػاـ بالمعمكمػػات ايػػر المال ػػة، سػػكا  ع
القػػػػكانيف كالتاػػػػريعات كمتطمبػػػػات اإلدارج فػػػػي البكرصػػػػة، أك عمػػػػع مسػػػػتكى اجهتمػػػػاـ األكػػػػاد مي.  فعمػػػػع 

، كالػػػذ  ألػػػـز الاػػػركات بعػػػدـ كنػػػكد 1994لسػػػنة  4مسػػػتكى التاػػػريعات، تػػػـ إصػػػدار قػػػانكف البي ػػػة رقػػػـ 
كاد ممكثػػة فػػي انبعاثػػات أك ممكثػػات لمهػػكا  تنػػاكز الحػػدكد القصػػكى المسػػمكح بهػػا، كعػػدـ تصػػريف أ  مػػ

الم ػػا . كمػػا ألػػـز إدارة الاػػركة باجحتلػػاظ بسػػنل يكيػػا تػػأثير ناػػاط الاػػركة عمػػع البي ػػة )سػػنل بي ػػع(. 
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، كالػػذ  يػػنص عمػػع يػػركرة ق ػػاـ الاػػركات 2115لسػػنة  14باإليػػافة إلػػع قػػانكف حما ػػة المسػػتهمؾ رقػػـ 
ات المنػػػػت  كطريقػػػػة بتػػػػكفير كافػػػػة المعمكمػػػػات اليػػػػركرية حػػػػكؿ المنػػػػت  لمعمػػػػ   كالتػػػػي تتيػػػػمف  مككنػػػػ

اسػػتخدامي، مػػدة الصػػ ح ة، المخػػاطر الناتنػػة عػػف اسػػتخداـ المنػػت ، كالصػػدؽ فػػي الحمػػ ت اإلع ن ػػة. 
كمف ثـ فهك  حث الاركات عمع اإلفصاح عف المعمكمػات ايػر المال ػة المتعمقػة بػالمنت . كعمػع مسػتكى 

كاعػػػػد قيػػػػد كاػػػػطب األكراؽ المال ػػػػة متطمبػػػات اإلدراج بالبكرصػػػػة، عػػػػدلت الهي ػػػػة العامػػػػة لمرقابػػػة المال ػػػػة ق
. كقػد تيػمنت بعػض القكاعػد النديػدة التػي تحلػز الاػركات المقيػدة 2118بالبكرصة المصرية في يكنيػك 

مػػػف خػػػ ؿ إلػػػزاـ الاػػػركات المقيػػػدة بالبكرصػػػة  ،بالبكرصػػػة عمػػػع اإلفصػػػاح عػػػف المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة
 ،هميف، كعػػػػددهـ، كه كػػػػل منمػػػػس اإلدارةبإخطػػػػار الهي ػػػػة كالبكرصػػػػة دكريػػػػال بتقريػػػػر يكيػػػػا ه كػػػػل المسػػػػا

كمحاير انتماعات النمع ة العامة المصدؽ عميها مف قبل ر  س منمس اإلدارة فكر انتها ها، كتاكيل 
المػػػديريف  مركػػػز كػػػل مػػػف مػػػع لنػػػاف لممرانعػػػة. كفػػػي نلػػػس السػػػ اؽ قامػػػت البكرصػػػة المصػػػرية بالتعػػػاكف 

ابع لمهي ػة العامػة لمرقابػة المال ػة، كالمركػز التػ  Egyptian Institute of Directors (EIoD)المصػر  
 Crisilالمصػر  لمسػ كل ة الاػركات، بالتعػػاكف مػع موسسػة سػتاندر أنػػد بػكرز، كموسسػة كريسػيل الهند ػػة 

 الاركات يتيمف كالذ   S&P/EGX ESGالموار المصر  لمس كل ة الاركات ببنا  2111في عاـ 
 Governance Index  (ESG)اجنتماع ػة كالمسػ كل ةالبي ػي  كاألدا  الحككمػة تلػي بمتطمبػات التػي

Environment, Social and ك 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، كالمسػػ كل ة 

باكل سنك  عمع أسػاس مػا تلصػا  (EGX100)كفقال لموار اجنتماع ة. كيتـ ترتيب الاركات المقيدة 
 عني مف معمكمات جخت ار أفيل ث ثيف اركة مف بينهـ، لتحظع بالترتيب الذ  تستحقي في الموار. 

 2116قػاـ مركػػز المػػديريف المصػر  بإصػػدار دليػػل حككمػة الاػػركات محػػدث فػػي  ،مػف ناح ػػة أخػػر  
، حيػػث قػػاـ بتطػػكير كتحػػديث اإلصػػدارات السػػابقة منػػي تحػػت عنػػكاف "الػػدليل المصػػر  لحككمػػة الاػػركات"

، دليػػػػل حككمػػػػة 2116، دليػػػػل حككمػػػة اػػػػركات قطػػػاع األعمػػػػاؿ العػػػاـ 2115)دليػػػل حككمػػػػة الاػػػركات 
( كدمنها نم عال في هذا الدليل. كمػف أهػـ مػا تػـ تحديثػي كتطػكير  بهػذا اإلصػدار تػدع ـ 2111الاركات 

ـ الاػػػركات باإلفصػػػاح بنانػػػب معمكماتهػػػا المال ػػػة عػػػف أهم ػػػة اإلفصػػػاح ايػػػر المػػػالي، مػػػف خػػػ ؿ أف تقػػػك 
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 

ام ت مػػػع األطػػػراؼ ذات الع قػػػة. كاإلفصػػػاح عػػػف أهػػػـ المخػػػاطر التػػػي قػػػد تكانػػػي اإلدارة كلنانػػػي كالمعػػػ
الدليل اجسترااد   2116الاركة كسبل مكانهتها. كما أصدرت الهي ة العامة لمرقابة المال ة في أكتكبر 

إلفصاح الاركات المقيدة بالبكرصة المصرية عف أدا  اجستدامة، بهدؼ تعزيػز الاػلاف ة فػي سػكؽ رأس 
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اؿ المصػر ، كالتأكػػد مػف أف الاػػركات المقيػدة بالبكرصػػة قػادرة عمػػع كيػع ملهػػـك كايػا ل سػػتدامة، المػ
حتع يتسنع لها اإلفصاح عف  س استها، أدا ها، كأعمالهػا ذات الصػمة. كمػا  سػهـ هػذا الػدليل فػي إراػاد 

البي ػػػػي، الاػػػػركات المقيػػػػدة فػػػػي إعػػػػداد تقػػػػارير اسػػػػتدامة دكريػػػػة تلصػػػػا فيهػػػػا عػػػػف  أدا هػػػػا اجقتصػػػػاد ، 
كاجنتماعي. ك ساعد هذ  الاركات عمع إعػداد تقػارير تتمااػع مػع معػايير كمتطمبػات التنم ػة المسػتدامة 

 . GRIالعالم ة، كفقال لمبادرة التقرير العالمي 

فإنػػي مػػف المتكقػػع أف يتنػػامع الطمػػب مػػف نانػػب أصػػحاب المصػػالا عمػػع  ،كفػػي يػػك  كافػػة ماسػػبم
األمػر الػذ  يػنعكس عمػي يػركرة السػعي  ،لممارسػة المهن ػة المصػريةتقرير األعماؿ المتكامػل فػي بي ػة ا

 إلي التككيد عميها إليلا  مزيد مف الثقة كالمصداق ة عمي محتكاها.

 ممارسات وآليات التوكيد عمي تقارير االعمال المتكاممة 7-2 
د مػػف حظػػي مكيػػكع التككيػػد المهنػػي عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة بإهتمػػاـ كبيػػر مػػف نانػػب العديػػ 

 ,.Richard and Odendaal, 2020; Maroun, 2018a; Reimsbach et al)البػاحثيف 
2018; Briem and Wald, 2018; Ahmed Haji and Anifowose, 2016; Maroun, 

فمػػػـ  عػػػد النمػػػكذج التقميػػػد  لمتككيػػػد المهنػػػي )مرانعػػػة القػػػكا ـ المال ػػػة السػػػنك ة التاريخ ػػػة( الػػػذ   (2015
إينابي باأف مدى صػدؽ المعمكمػات المال ػة الػكاردة فػي القػكا ـ المال ػة كا  يػاحتها   ستهدؼ تكفير تككيد
فػػي ظػػل تزايػػد اتنػػا  الاػػركات نحػػك اإلفصػػاح عػػف المعمكمػػات ايػػر المال ػػة مػػف  ،المتممػػة م  مػػال ككاف ػػال 

نهػػة، كحانػػة أصػػحاب المصػػالا إلػػي التحقػػم مػػف مصػػداق ة كمكثكق ػػة هػػذ  المعمكمػػات مػػف نهػػة أخػػرى. 
ا  لسػػر ظهػػكر مػػا  عػػرؼ بخدمػػة التككيػػد المهنػػي ايػػر التقميػػد  كهػػك أ  تككيػػد بخػػ ؼ مرانعػػة كهػػذا مػػ

القكا ـ المال ة كفحصها المحدكد كما هك الحاؿ باأف التقارير المنلصمة مثل تقرير المس كل ة اإلنتماع ة 
 ككذلؾ تقرير األعماؿ المتكامل.  ،كالحككمة كاإلستدامة

إلػي أف زيػادة الطمػب  (Akisik and Gal, 2019 Briem and Wald, 2018)كأاار الكثيركف 
بكنػكد نػكع  GRIعمي ممارسات التككيد المهني ايػر التقميػد  بػدأت مػع مطالبػة مبػادرة التقريػر العػالمي 

سػكا  كػاف  ،مف التككيد )مف خ ؿ طرؼ ثالث مستقل( عمي إفصػاحات المسػ كل ة اجنتماع ػة لماػركات
الصناعة أك اركة هندس ة ككني أمرلا يركريلا ألصحاب المصمحة لتلسير مراقب الحسابات أك أخصا ي 

محتكاهـ المعقد كالتقني. كهذا ما يبرر سعي العديد مف الاركات إلي محاكلة الحصكؿ عمي تككيد مهني 
أبرزت عدة دراسػات  ، (CSRAفبالنسبة لتقارير المس كل ة اإلنتماع ة ) ،مستقل عمي تقاريرها المنلصمة

 ;Clarkson et al.,2019; Liao, et al., 2018; Velte and Stawinoga, 2017)سػابقة
Cho, et al., 2014)  أك ذات اجلتػزاـ العػالي بمسػ كليتها اجنتماع ػة  ،أف الاركات األكثر حساس ة بي  ال

 BIG4هي أكثر رابػة فػي الحصػكؿ عمػي تككيػد عمػي تقػارير المسػ كل ة اجنتماع ػة لهػا مػف خػ ؿ أحػد 
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 Velte and Stawinoga, 2017a)تككيػد أعمػع. األمػر نلسػي ينطبػم عمػي تقريػر الحككمػة   بنطػاؽ
Seguí-Mas et al., 2018)( أمػا بالنسػبة لتقػارير اإلسػتدامة .SR) ،  فمقػد خمصػت عػدة دراسػات

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

إلػػػي إنخلػػػاض ممارسػػػات التككيػػػد المهنػػػي عمػػػي تقػػػارير اإلسػػػتدامة نتينػػػة عػػػدـ كنػػػكد متطمبػػػات  (2011
قانكن ة أك تنظ م ة لمتككيد عمع التقرير عف اجستدامة، كما ج يكند مع ار محدد لمتككيد مما يػود  إلػي 

ككػػذلؾ عػػدـ إتبػػاع أ  مػػنه   ،د كبالتػػالي مسػػتكى التككيػػد بػػيف الاػػركات المختملػػةاخػػت ؼ نطػػاؽ التككيػػ
مقبػػكؿ باػػكل عػػاـ لتككيػػد معمكمػػات اجسػػتدامة . فػػي حػػيف ركػػزت دراسػػات أخػػر  عمػػي منػػاجت أخػػر  

كالتػي  (Smith and Van Der Heijden, 2017)لمتككيػد عمػي المعمكمػات ايػر المال ػة مثػل دراسػة 
 .KPIsعمي موارات األدا  الر  س ة  أبرزت أهم ة التككيد

كممػػا سػػبم  عتقػػد الباحػػث أف هنػػاؾ اخػػت ؼ فػػي ممارسػػات كمسػػتك  كالقػػا ـ بالتككيػػد عمػػي اجفصػػاح 
كمػػا أنػػي جيكنػػد مع ػػار اػػامل  ،عػػف المعمكمػػات ايػػر المال ػػة فػػي التقػػارير المنلصػػمة بػػيف الػػدكؿ المختملػػة

ة عمي أف قرار التككيد عمػي المعمكمػات ايػر المال ػة هػك يكفر إراادات كاف ة لمق اـ بعمم ة التككيد. ع ك 
دالة في خصا ص الاركة ككذلؾ خصا ص الدكلة التي تعمل فيها. كلكف هناؾ ابي اتلاؽ بيف الباحثيف 
مكان ػػة اإلعتمػػاد عمػػي المعمكمػػات ايػػر المال ػػة   ،عمػػي مػػردكد  اإلينػػابي عمػػي تحسػػيف الثقػػة كالمصػػداق ة كا 

 كزيادة ثقة أصحاب المصالا. ،يف بي ة إنتاج المعمكماتكتحس ،كخمم ق مة لماركات

سػعت العديػد مػف الدراسػات  ،كعمي ارار التككيد عمي المعمكمات اير المال ة في التقػارير المنلصػمة
 ,Richard and Odendaal, 2020; Goicoechea et al., 2019; Maroun)السػابقة

2019a; Briem and Wald, 2018; Maroun, 2018b) إستكاػاؼ ممارسػات التككيػد عمػي  إلػي
( اختبػار أسػباب كدكافػع Briem and Wald, 2018حيػث حاكلػت دراسػة )، تقريػر األعمػاؿ المتكامػل

( باجعتمػػاد عمػػي عػػدة نظريػػات كهػػي النظريػػة الموسسػػ ة، IRالاػػركات لتككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل )
مقابمػػة متعمقػػة اػػبي منظمػػة فػػي  25كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ إنػػرا   ،نظريػػة الككالػػة، كنظريػػة ناػػر اجبتكػػارات

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 أساسػػ ة ليػػماف المكثكق ػػة كتعزيػػز المصػػداق ة. 

مػنه  بحػث استكاػافي مػف  إلػي اإلعتمػاد عمػي Maroun, 2018b)سػعت دراسػة ) ،كفػي نلػس السػ اؽ
مػػف مدعػػد  لمتقػػارير المتكاممػػة فػػػع  17مػػف خبػػػرا  المرانعػػة ك  21خػػ ؿ إنػػرا  مقػػاب ت تلصػػيم ة مػػع 

ننكب افريق ا إكتسػاب نظػرة ثاقبػة حػكؿ ممارسػات التككيػد الحال ػة. كخمصػت الدراسػة إلػي أف هنػاؾ عػدة 
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لػػذلؾ  ،ر األعمػػاؿ المتكامػػل خاصػػة المعمكمػػات المسػػتقبم ة كالسػػرد ةصػػعكبات عنػػد تككيػػد معمكمػػات تقريػػ
 األعماؿ المتكامل.   هناؾ حانة إلي مدخل نديد مبتكر لتككيد تقرير

( إستكاػػاؼ تصػػػكرات كػػ  مػػف مراقبػػػي Goicoechea et al., 2019فػػي حػػيف حاكلػػت دراسػػػة )
كخمصػػت  ،ر المتكاممػػة فػػي أسػػبان االحسػػابات كمسػػتخدمي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل باػػأف تككيػػد التقػػاري

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

حيػػث أف هنػػاؾ بعػػض المعمكمػػات التػػي  صػػعب تككيػػدها كهػػي التنبػػوات المسػػتقبم ة كاألدا  ايػػر المػػالي 
خاصػػة فػػي ظػػل عػػدـ كنػػكد معػػايير كايػػحة لمتككيػػد. كهػػذا يتلػػم مػػع  ، كاإلسػػتراتين ة كتخصػػ ص المػػكارد

دة أسػباب ق ػاـ الاػركات بتككيػد بعػض المعمكمػات المكنػك  ( إلػي معرفػةMaroun, 2019bسعي دراسة )
فػػػػي تقاريرهػػػػا المتكاممػػػػة، كالتيييػػػػرات المحتممػػػػة المطمكبػػػػة لممارسػػػػات التككيػػػػد الحال ػػػػة بإسػػػػتخداـ نظريػػػػة 

framing theory  التي يتـ إستخدامها عمي نطػاؽ كاسػع فػي العمػـك اجنتماع ػة. كلقػد اعتمػدت الدراسػة
فػي التككيػد )نمػ عهـ  خبيػرلا 13مف خ ؿ المقاب ت الملصػمة مػع  ،عمي البحث اجستكاافي / التلسير  

 3اػػػركات(. كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػي هنػػػاؾ  9مدعػػػد لمتقػػػارير المتكاممػػػة )مػػػف  12مػػػف األربعػػػة الكبػػػار( ك 
 An( منظكر إدارة التكقعػات 1)كنهات نظر باأف دكافع الاركة لتككيد تقارير اجعماؿ المتكاممة كهي 

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

perspective  كالذ  يركز عمػع دكر التككيػد فػي تحسػيف منلعػة المعمكمػات التػي يػتـ التقريػر عنهػا إلػع
كالػذ  يركػػز  يA change-potential framing( منظػػكر التيييػر المحتمػل 3) ،أصػحاب المصػمحة

عمي استخداـ التككيد لتعزيز التييير التنظ مي اإلينابي، كهك األمر الذ  قد يتطمب كيع معػايير تػكفر 
راادات تكنيه ة نديدة لتككيد التقارير المتكاممة.   مبادئ كا 

 ػة أك كصػل ة، كبخ ؼ الدراسات السابقة حكؿ تككيد التقارير المتكاممػة كالتػي كانػت فػي اليالػب نكع
( إلػي تقػد ـ أدلػة تنريب ػة مػف خػ ؿ فحػص كاختبػار Kılıç, 2018بنػا ل عمػع المقػاب ت، سػعت دراسػة )

مػػدى ق ػػاـ الاػػركات بتككيػػد تقاريرهػػا المتكاممػػة مػػف خػػ ؿ تحميػػل المحتػػك  لنم ػػع الاػػركات المسػػنمة فػػي 
إلػع  2111( طػكاؿ اللتػرة مػف IIRCقاعدة ب انات األمثمة الخاصػة بػالمنمس الػدكلي لمتقػارير المتكاممػة )

. تظهر النتا   أني عمع الراـ مف أف عدد التقارير المتكاممػة التػي تػـ تككيػدها قػد زاد عمػع مػدى 2116
 ، ، ظمػػت نسػػبة التقػػارير التػػي تػػـ تككيػػدها إلػػع إنمػػالي التقػػارير كمػػا هػػي (2116- 2111سػػت سػػنكات )

، فػػإف  . عػػ كة عمػػع ذلػػؾ تككيػػد التقػػارير المتكاممػػةكأف الاػػركات األكركب ػػة كننػػكب أفريق ػػا تهػػ مف عمػػع 
الصػػناعات الممكثػػة )المػػكاد األساسػػ ة كالصػػناع ة كالػػنل  كاليػػاز( أكثػػر ناػػاطلا فػػي ممارسػػات التككيػػد مػػف 
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ػا  الصناعات اير الممكثة. كما أف تقارير التككيػد كانػت مكنهػة فػي اليالػب إلػع إدارة الاػركة ، كتمػت كفقل
, كمػػا أف هنػػاؾ بعػػض  ، مػػع مسػػتكى محػػدكد مػػف التككيػػد كنطػػاؽ يػػيم (ISAE3000لممع ػػار الػػدكلي )

الاركات التي قامت بتككيد بعض األقساـ كالعناصر المحددة بدجل مف التقرير بأكممي , حيث جيتـ تككيد 
( النمػع بػػيف Richard and Odendaal, 2020المعمكمػات المسػتقبم ة. فػي حػػيف حاكلػت دراسػة )

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

اػػركة مقيػػدة فػي بكرصػػة نكهانسػػبرج  41( المرحمػة األكلػػع تحميػػل محتػكى التقػػارير المتكاممػػة ألفيػل 1)
JSE  ااركت في البرنام  التنريبي لمننة كIIRC ،(2 المرحمة الثان ة نمع الب انات مػف دراسػتي حالػة )

مػف خػػ ؿ المقػػاب ت اػبي المنظمػػة كالم حظػػات الميدان ػة ككثػػا م الاػػركة الداخم ػة. كقػػدت النتػػا   دلػػ  ل 
ة التقريػػر المتكامػػل تنريب لػػا عمػػع أف هنػػاؾ عػػدة  ل ػػات لمتككيػػد بخػػ ؼ التككيػػد الخػػارني لتعزيػػز مصػػداق 

 مثل المرانع الداخمي، كلننة المرانعة، كه كل الرقابة الداخم ة.

ك عتقػػػد الباحػػػث أنػػػي كفقػػػا لمدراسػػػات السػػػابقة تكنػػػد زيػػػادة فػػػي ممارسػػػات التككيػػػد المهنػػػي عمػػػي تقريػػػر 
ة مثػل األعماؿ المتكامل خاصة في الدكؿ التػي كػاف لهػا المبػادرة أك السػبم باػأف تبنػي التقػارير المتكاممػ

ننكب أفريق ا كالدكؿ األكركب ة. كلكف هناؾ صعكبات عديػدة  كتنلهػا هػذا التككيػد مثػل عػدـ اإلتسػاؽ فػي 
صػػػعكبة  ،المعمكمػػػات الػػػكاردة فػػػي التقػػػارير المتكاممػػػة ككنهػػػا ج تتبػػػع نمكذنػػػال أك اػػػك ل محػػػددال ل فصػػػاح

كيػػػد حػػػكؿ األحػػػداث المسػػػتقبم ة التككيػػػد عمػػػي المعمكمػػػات السػػػرد ة أك المسػػػتقبم ة حيػػػث ج  مكػػػف تقػػػد ـ تأ
راػادات  مكػف اإلسػتناد عميهػا عنػػد  ،كخطػ  اإلدارة المسػتقبم ة ككػذلؾ هنػاؾ اإلفتقػار إلػي إلػػي المعػايير كا 

 أدا  خدمة التككيد المهني عمي تقرير األعماؿ المتكامل. 

 Richard and Odendaal, 2020; Goicoechea et)أاػار الكثيػركف  ،عػ كة عمػي ماسػبم
al., 2019; Maroun, 2019a)  إلي أف هناؾ نكعاف مف التككيد عمي تقرير اجعماؿ المتكامل كهمػا
حيػػث أف تعػػدد كتنػػكع المعمكمػػات الملصػػا عنهػػا فػػي تقريػػر األعمػػاؿ  ،التككيػػد الػػداخمي كالتككيػػد الخػػارني

سػػتكعب المتكامػػل مػػع أنػػكاع مختملػػة مػػف المقػػاي س يتطمػػب أاػػكاؿ مبتكػػرة مػػف  ل ػػات التككيػػد  مكنهػػا أف ت
الػػرب  بػػيف المككنػػات المختملػػة لمتقػػارير المتكاممػػة. كيتلػػم الباحػػث مػػع كنهػػة نظػػر العديػػد مػػف الدراسػػات 

بػأف  (Goicoechea et al., 2019; Briem and Wald, 2018; Maroun, 2018b)السػابقة  
ػػػا مػػػف التككيػػػد الػػػداخمي عمػػػع المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة  مكػػػف أف يػػػوثر عمػػػع النػػػكدة ال مدركػػػة كنػػػكد نكعل

كأنػػػي تتمثػػػل أهػػػـ  ل ػػػات التككيػػػد الػػػداخمي عمػػػي تقػػػارير  ،لممعمكمػػػات الػػػكاردة فػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل
)ب( تلعيػػل  ل ػػات  ،( قػػك  داخػػل الاػػركةICSاألعمػػاؿ المتكاممػػة فػػي )أ( كنػػكد ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة )

بما لد ػي مػف مهػارات كدرا ػة  ،)ج( المرانع الداخمي ،حككمة الاركات كخاصة كنكد لننة مرانعة قك ة 



 أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......              عمرو مـحمد مخيس مـحمدد/ 
   

  23  

 

بمصادر المعمكمات كالنظـ المستخدمة إلنتاج المعمكمات، باإليافة إلع فهـ مخاطر الاػركة كأناػطتها، 
كك ل ػػػػة إدارة الاػػػػركة لػػػػركوس أمػػػػكالهـ لخمػػػػم الق مػػػػة. كيكنػػػػد اػػػػبي إتلػػػػاؽ بػػػػيف تمػػػػؾ الدراسػػػػات السػػػػابقة 
(Richard and Odendaal, 2020 ;Maroun, 2019a; Briem and Wald, 2018; 

Ahmed Haji and Anifowose, 2016)  أنػػي عمػي الػراـ مػف أف  ل ػػات التككيػد الػداخمي  مكػػف
كلكػف  ظػل التككيػد الخػارني  ،إنراوها باكل متكرر كعمع أسػاس مسػتمر كهػي أقػل تكملػة كأكثػر فعال ػة 

تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة  بكاسطة مراقب الحسابات هك اال ة الر  س ة لتعزيز المصداق ة كالمكثكق ػة فػي
في  عف أني لد ي معرفة كدرا ة كاف ة بعمم ة التقرير في الاػركات،  ،بما يتكافر لد ي الخبرات كالمهارات

 ككذلؾ لديهـ خبرة به كل الرقابة الداخم ة، كفي تنليذ ارتباطات كتكم لات التككيد.

 ;Richard and Odendaal, 2020)أاارت العديد مف الدراسات السػابقة  ،ع كة عمي ماسبم 
Goicoechea et al., 2019; Maroun, 2019b; Briem and Wald, 2018; Maroun, 

2018a)  إلػػػي أف تطػػػكير دكر مراقػػػب الحسػػػابات فػػػي التككيػػػد عمػػػي تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة يتطمػػػب
ممػػة لتككيػػد التقػػارير يػػركرة تطػػكير معػػايير التأكيػػد المهن ػػة القا مػػة، ككػػذلؾ تطػػكير نمػػاذج التأكيػػد المحت

كفقػػال  Resricted Assurance)أ( التككيػػد المقيػػد  ،المتكاممػػة كالتػػي تػػـ تقسػػ مها إلػػي عػػدة أنػػكاع كهػػي 
لهذا النػكع مػف التككيػد،  قػـك مراقػب الحسػابات بمرانعػة القػكا ـ المال ػة فقػ ، ك سػتند إلػع المع ػار الػدكلي 

(ISA No.720 لمتحقػػم مػػف اتسػػاؽ المعمكمػػات األخػػرى ) الػػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل بخػػ ؼ القػػكا ـ
المال ػػػة، مػػػع المعمكمػػػات المال ػػػة. فقػػػ  عمػػػع مرانعػػػة القػػػكا ـ المال ػػػة كالتقريػػػر عػػػف أكنػػػي عػػػدـ اجتسػػػاؽ 

inconsistencies  بػػػيف القػػػكا ـ المال ػػػة كايرهػػػا مػػػف المعمكمػػػات الػػػكاردة فػػػي التقريػػػر المتكامػػػل لممكملػػػيف
كفقػال لهػذا النػكع مػف التككيػد، يػتـ  Integrated Assuranceالمتكامػل بالحككمة بالاركة. )ب( التككيد 

التككيػػد عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل مػػف قبػػل المعنيػػيف بالحككمػػة فػػي الاػػركة )لننػػة المرانعػػة، كلننػػة 
ك عتبر استنتاج مراقب الحسابات باأف القكا ـ المال ػة نػز  مػف التككيػد المتكامػل الػذ   ، إدارة المخاطر(

كمػػف ثػػـ ج  سػػتهدؼ هػػذا النػػكع مػػف التككيػػد تػػكفير اسػػتنتاج باػػأف  ،بػػي المعنيػػكف بحككمػػة الاػػركات  قػػـك
مكان ػة اجعتمػاد عمػع المعمكمػات الػكاردة  تقرير األعماؿ المتكامل، كلكف  ستهدؼ تكفير مايوكػد صػدؽ كا 

 في التقرير المتكامل. 

خػريف كهمػا )ج( التككيػد ( نػكعيف أ(Maroun, 2019b; Maroun, 2018aكما ايػافت دراسػتي 
كفقا لهذا النكع مف التككيد , يتـ التككيد عمي التقرير المتكامػل مػف  combined assuranceالماترؾ 

خػػ ؿ التعػػاكف بػػيف مراقػػب الحسػػابات كالمرانػػع الػػداخمي كالمسػػ كليف عػػف الحككمػػة بالاػػركة ك اػػتمل هػػذا 
( 2) ،كالعمم ات كالرقابات المطبقة بالاركة( اختبار النظـ 1المدخل عمع أربعة عناصر أساس ة كهيي )

( فحػص 3) ،تلسير المعمكمات مف خ ؿ التحقم مف المعمكمات المال ة كاير المال ة الػكاردة فػي التقريػر
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( إصػػػػدار تقريػػػػر ماػػػػترؾ باػػػػأف تقريػػػػر 4تقريػػػر األعمػػػػاؿ المتكامػػػػل بكاسػػػػطة المسػػػػ كليف عػػػػف الحككمػػػػة )
كفقػال لهػػذا النػػكع  Delphi-Inspired Assuranceمػػكذج دللػي األعمػاؿ المتكامػػل. )د( التككيػد كفقػػال لن

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 الخبػرا  المسػتقميف عػف الاػركة، 

ف الحككمػػة بالاػػركة. ك سػػتهدؼ هػػذا النػػكع مػػف التككيػػد إلػػع إبػػدا  اسػػتنتاج باإليػػافة إلػػع المسػػ كليف عػػ
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 

 ة المتبعة في إعداد التقرير المتكامل.  الطريق

( مػػػدخ ل نديػػػػدال لمتككيػػػد عمػػػع التقريػػػػر المتكامػػػل، كأطمػػػم عم ػػػػي Maroun,2018bكمػػػوخرال اقتػػػرح )
حيػث أف نمػاذج التككيػد التقميد ػة هػي  ،Interpretive Assurance Modelنمػكذج التككيػد التلسػير  
لمتأكد مف صحة الب انػات المناػكرة كلػ س عمػع دقػة تلسػير أك  risk-basedنماذج قا مة عمع المخاطر

ػا لمتعبيػر عػف رأ  باػأف المعمكمػات  تحميل المعمكمات المقدمة لممستخدميف، لذا فهي ل سػت مناسػبة تمامل
النكع ة أك الحكم ة أك المستقبم ة في التقارير المتكاممة. كيركػز ذلػؾ النمػكذج عمػي صػحة كدقػة كاكتمػاؿ 

( تلسػػػير 3( المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة النكهريػػػة  ك)2( المعمكمػػػات المال ػػػة النكهريػػػة  )1)ث ثػػػة أبعػػػادي 
المواػػرات المال ػػة كايػػر المال ػػة. ك سػػتهدؼ هػػذا النمػػكذج التحقػػم مػػف مػػدى اكتمػػاؿ اػػرح عمم ػػة تكػػكيف 

ل ػػػة كمعقك  ،كاألسػػػاليب المسػػػتخدمة لػػػدعـ مناقاػػػة اإلدارة كتحميمهػػػا ،الق مػػػة فػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل
 عمم ة المرانعة المستخدمة ليماف مكثكق ة المعمكمات الكصل ة أك المستقبم ة في التقرير المتكامل. 

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

 ;Akisik and Gal, 2019;Goicoechea et al., 2019)سعت العديد مف الدراسات السػابقة 
Liao, etal., 2018; Velte and Stawinoga, 2017b)  إلػي محاكلػة كيػع تكصػيف مهنػي

 لخدمة التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل كما يمعي 

 مفيوم وأىمية التوكيد الميني عمي تقارير األعمال المتكاممة   7-3-1 
نػكدة كسػ اؽ المعمكمػات لخدمػة تعرؼ خدمات التككيد المهنػي بأنهػا خػدمات مهن ػة مسػتقمة لتحسػيف 

ك عػػد ذلػػؾ الملهػػـك اػػام ل حيػػث أف تمػػؾ المعمكمػػات قػػد تكػػكف مال ػػة أك ايػػر  ،أاػػراض متخػػذ  القػػرارات
( خػػدمات IFACتاريخ ػػة أك مسػػتقبم ة، مبااػػرة أك ايػػر مبااػػرة، داخم ػػة أك خارن ػػة. كلقػػد حػػدد ) ،مال ػػة

ث ثػػة منػػاجتي )أ( المعمكمػػات كالب انػػات عمػػع التككيػػد المهنػػي خػػارج إطػػار مرانعػػة القػػكا ـ المال ػػة فػػي 
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سػػبيل المثػػاؿ، التنبػػوات المسػػتقبم ة كالمعمكمػػات ايػػر المال ػػة   )ب( األنظمػػة كأدا  العمم ػػات، عمػػع سػػبيل 
 ,.Boiral, et al)المثػػاؿ إدارة المخػػاطر كاػػهادة اإليػػزك  )نػػػ( اإللتػػزاـ بالقكاعػػد كالقػػكانيف كالحككمػػة.

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

ة باجسػػػتنابة لزيػػػادة الطمػػػب عمػػػع خػػػدمات التككيػػػد ( كقامػػػت المنظمػػػات المهن ػػػ2118المال ػػػة. )مكسػػػي, 
، مػف خػ ؿ إصػدار بعػض المعػايير لتػكفير إراػادات لمراقػب  المهني عمع المعمكمات ايػر المال ػة عامػةل 
بخػػ ؼ مرانعػػة كفحػػص القػػكا ـ المال ػػة التاريخ ػػة كالتػػي مػػف  ، الحسػػابات باػػأف تكم لػػات التككيػػد المهنػػي

 ،، كنظرا ػي فػي الػدكؿ المختملػةISAE No.3000(9))) 3111لدكلي رقـ أبرزها مع ار تكم لات التككيد ا
 .AccountAbilityالصػػادر عػػف منظمػػة المسػػا مة  AA1000ASكمع ػػار التككيػػد الػػدكلع )اللنػػي( رقػػـ 

Goicoechea et al., 2019) ) 

خػػدمات التككيػػد المهنػػي بأنهػػا خدمػػة مهن ػػة  قػػـك فيهػػا  ISAE 3000كلقػػد عػػرؼ المع ػػار الػػدكلي 
،  Subject Matterاقػػب الحسػػابات بنمػػع األدلػػة الكاف ػػة كالم  مػػة لتقيػػ ـ كق ػػاس منػػاؿ التكميػػف مر 

عػػف منػػاؿ التكميػػف، كمحصػػمة لق ػػاس كتقيػػ ـ منػػاؿ التكميػػف  Conclusionبيػػرض الكصػػكؿ جسػػتنتاج 
كفقػػال لمعػػايير ق ػػاس م  مػػة، بيػػرض دعػػـ ثقػػة المسػػتخدميف المسػػتهدفيف، بخػػ ؼ الطػػرؼ المسػػ كؿ، عػػف 
محتكى مناؿ التكميف. كهػك نلػس التعريػف الػذ  اتلقػت عم ػي معػايير التككيػد فػي العديػد مػف الػدكؿ مثػل 

( ، كنظيػر  النيكزي نػد  CSAE No.3000( ، كنظير  الكنػد  )ASAE No.3000نظير  اجسترالي )
(ISAE (NE) No.3000 في حيف أف المعايير األمريك ػة الخاصػة بخػدمات التصػديم .)SSAEs  لػـ

تختمف كثيرال عف التعريف السابم , حيث عرفت خدمة التصديم المهني بأني ذلؾ التكميػف الػذ  يتطمػب 
اج باػأف إمكان ػة اجعتمػاد عمػع تأكيػدات )إفصػاحات( اإلدارة الخاصػة مف مراقػب الحسػابات إبػدا  اسػتنت

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

;Velte and Stawinoga2017a ;Cho,etal., 2014) 
                                                 

فػػػػي د سػػػػمبر  (IFAC)التػػػابع ل تحػػػػاد الػػػػدكلي لممحاسػػػبيف  (IAASB)أصػػػدر  منمػػػػس معػػػػايير المرانعػػػة كالتككيػػػػد الػػػػدكلي  (9)
، كتػػـ إدخػػاؿ بعػػض التعػػد  ت عم ػػي،  عمػػع أف  كػػكف المع ػػار سػػاريال الملعػػكؿ ألاػػراض تكم لػػات التككيػػد، بخػػ ؼ 2113

اإلطار الدكلي لخػدمات التككيػد المهنػي، 2115/ 15/12عتبارال مف المرانعة كفحص المعمكمات المال ة التاريخ ة األخرى، ا 
، ك طبم هذا اإلطػار عمػع كػل خػدمات التككيػد المهنػي بمػا فيهػا خػدمات المرانعػة كخػدمات فحػص 2113ثـ تـ تعديمي في 

عامػػة، فهػػك  المعمكمػػات المال ػػة التاريخ ػػة. كقػػد تنػػاكؿ هػػذا اإلطػػار تعريػػف كأهػػداؼ كعناصػػر خػػدمات التككيػػد المهنػػي بصػػلة
 ج يع معايير، كج قدـ متطمبات إنرا  ة ألدا  خدمات التككيد محددة.
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كاتلقػػت هػػذ  اإلصػػدارات المتعػػددة عمػػي أف الهػػدؼ مػػف خػػدمات التككيػػد المهنػػي هػػك الحصػػكؿ عمػػع 
حػػكؿ مػػا إذا كانػػت المعمكمػػات، الخاصػػة بمنػػاؿ التكميػػف  Reasonable Assuranceتككيػػد معقػػكؿ

Subject Matter  خال ة مػف التحريلػات النكهريػةMaterial Misstatement  بػدا اسػتنتاج باػأف ، كا 
نتػػا   ق ػػاس كتقيػػ ـ منػػاؿ التكميػػف، الػػذ   عتبػػر مسػػ كل ة طػػرؼ  خػػر، مػػف خػػ ؿ تقريػػر مكتػػكب، كفقػػال 
لمعايير ق اس م  مة كمحددة ، حيث يتـ تكصػيل اجسػتنتاج إلػع المسػتخدـ المسػتهدؼ، بيػرض تحسػيف 

( إلػػع كنػػكد ISAE 3000) 3111نػػكدة المعمكمػػات كسػػ اؽ إعػػدادها. كلقػػد أاػػار المع ػػار الػػدكلي رقػػـ 
حيػث ينػػب عمػع مراقػػب  Reasonable Assurance( التككيػد المعقػػكؿ 1نػكعيف مػف التككيػػد كهمػا )

الحسػػػابات خلػػػػض المخػػػػاطر المرتبطػػػة بالتككيػػػػد إلػػػػع أدنػػػع مسػػػػتكى مقبػػػػكؿ كأسػػػاس لمنمػػػػكذج اإلينػػػػابي 
Positive Assurance ، (2 التككيػػد المحػػدكد )Limited Assurance حيػػث ينػػب عمػػع مراقػػب 

الحسػػػػابات خلػػػػض درنػػػػة المخػػػػاطر المرتبطػػػػة بالتككيػػػػد إلػػػػع مسػػػػتكى مناسػػػػب كأسػػػػاس لمنمػػػػكذج السػػػػمبي 
Negative Assurance ،كيرنع اجخت ؼ ف ما بينهما إلع طب عة كتكقيػت نمػع األدلػة بػيف النػكعيف .

كهنػػػػاؾ منمكعػػػػي مػػػػف العناصػػػػر التػػػػي تػػػػوثر عمػػػػع مسػػػػتكى التككيػػػػد كهػػػػي  منػػػػاؿ التكميػػػػف، المقػػػػاي س 
 Evidence (Akisik، ككم ة كنكع ة األدلة التي يتـ تنم عها  Proceduresدمة، اإلنرا ات المستخ

and Gal, 2019; Velte and Stawinoga 2017)  . 

( فإف خدمػة التككيػد المهنػي ايػر التقميػد  هػي خدمػة تصػد ق ة ISAE 3000ككفقا لممع ار الدكلي )
حيػػث يتػػكافر بهػػا الاػػركط الثال ػػة جعتبارهػػا كػػذلؾ كالتػػي تتمثػػل فػػي كنػػكد  ،(11)تككيد ػػة ث ث ػػة األطػػراؼ

ع قػػػػة ث ث ػػػػة بػػػػيف ممػػػػارس التككيػػػػد، كالمسػػػػ كؿ عػػػػف إعػػػػداد المعمكمػػػػات محػػػػل التكميػػػػف، كالمسػػػػتخدميف 
المسػػتهدفيف، ككنػػكد مكيػػكع تكميػػف م  ػػـ، ككنػػكد معػػايير ق ػػاس مناسػػبة، ككنػػكد أدلػػة كاف ػػة كم  مػػة، 

ريػػػػر تككيػػػػد مكتػػػػكب. كينػػػػب عمػػػي مراقػػػػب الحسػػػػابات أف  حػػػػافك عمػػػػع بعػػػػض المبػػػػادئ كأخيػػػرال تػػػػكفير تق
 ، الكلػػػػػػا ة كبػػػػػػذؿ العنا ػػػػػػة المهن ػػػػػػة Objectivity، المكيػػػػػػكع ة Integrityاألساسػػػػػػ ة التال ػػػػػػة  النزاهػػػػػػة 

Professional Competence and Due Care  السػرية ،Confidentiality  السػمكؾ المهنػػي ،
Professional Behavior  تطبيػم المعػايير اللن ػة ،Application of Technical Standards .

                                                 
( الطػػػػرؼ المسػػػػ كؿي هػػػػك الطػػػرؼ الػػػػذ  يتحمػػػػل المسػػػػ كل ة عػػػػف منػػػػاؿ التكميػػػػف )مقػػػػدـ 1تتمثػػػل اجطػػػػراؼ الث ثػػػػة فػػػػي ) (11)

هػػػل عمم ػػػا كعمم ػػػا تبعػػػا ( مراقػػػب الحسػػػابات كهػػػك الاػػػخص الػػػذ   قبػػػل تنليػػػذ التكميػػػف عمػػػي أف  كػػػكف مو 2) ، التأكيػػػدات(
تسػتهدؼ خػدمات التككيػد عمػع مختمػف أنػكاع المعمكمػات، تػكفير تككيػد  ،( المستخدـ المستهدؼ3) ،لمعايير كقكاعد محددة

عػػف مػػدى إمكان ػػة اعتمػػاد المسػػتخدـ المسػػتهدؼ )الطػػرؼ الثالػػث(، ،  مكتػػكب مػػف قبػػل المرانػػع الخػػارني )الطػػرؼ الثػػاني(
 مس كل ة طرؼ  خر )الطرؼ األكؿ(.عمع تأكيدات مكتكبة ٌتعد 
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مع ػػار الػػػكاردة فػػي المع ػػػار الػػػدكلي  13ك سػػتند مراقػػػب الحسػػابات فػػػي أدا  خدمػػة التككيػػػد المهنػػي عمػػػي 
(ISAE 3000) (11) . (Clarkson et al., 2019  ; Liao, et al., 2018)  

األعمػػاؿ المتكاممػػة يػػمف الخػػدمات التككيد ػػة التصػػد ق ة كتػػدخل خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع تقػػارير 
التي تنت  تككيدا إيناب ال معقكجل . كجيكند اتلاؽ بػيف الدراسػات السػابقة عمػي تعريػف محػدد لملهػـك خدمػة 
التككيد المهني عمع تقارير األعماؿ المتكاممػة، كلكػف أاػارت الدراسػات السػابقة أنػي  مكػف اإلسػتناد عمػي 

(، كالمع ار الػدكلي لخػدمات التككيػد المهنػي IFASردة في اإلطار الدكلي لخدمات التككيد )التعاريف الكا
(ISAE  No. 3000)  كاإلصػػػػدارات المهن ػػػػة لتعريػػػػف خدمػػػػة التككيػػػػد المهنػػػػي عمػػػػي تقػػػػارير األعمػػػػاؿ ،

كذلػػؾ عمػػي اػػرار ماقامػػت بػػي العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي تعريػػف خػػدمات تككيػػد مهنػػي  ، المتكاممػػة
 Fazzini and Dal Maso, 2016)مي المعمكمات اير المال ة في التقارير المنلصمة مثل دراستي ع

;Branco,et al., 2014) التي عرفت خدمة التككيد المهني عمع إفصاح الاركات عف أدا هػا البي ػي، 
التػي عرفتهػا عمػع Seguí-Mas et al., 2018; Velte and Stawinoga, 2017) كدراسػتي )
 Wong and Millington, 2014 ;2114 كدراسػة )اػحاتي، ،لاركات عػف أدا هػا الحػككميإفصاح ا

(Velte and Stawinoga2017b;   ,التي عرفتهػا عمػع إفصػاح الاػركات عػف المسػ كل ة اجنتماع ػة
 (Hassan, et al., 2020 Channuntapipat et al., 2019; Boiral, et al., 2019)كدراسػة 

 التي عرفتها عمع اجفصاح عف اجستدامة . 

 مكػػف تعريػػف خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع التقريػػر المتكامػػل بأنهػػا  تسػػتهدؼ  ،فلػػي نلػػس هػػذا السػػ اؽ
كالبي  ػػة  إلػػع إبػػدا  اسػػتنتاج فنػػي محايػػد باػػأف تأكيػػدات اإلدارة المكتكبػػة حػػكؿ نتػػا   األناػػطة اجقتصػػاد ة

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

                                                 
( 1( كهػػػػػي ي )ISAE 3000) 3111معػػػػايير كفقػػػػا لممع ػػػػار الػػػػدكلي رقػػػػـ  13تتحػػػػدد معػػػػايبر ادا  خدمػػػػة التككيػػػػد فػػػػي  (11)

( قبػػػػػكؿ كاسػػػػػتمرار 3) ،  Quality Control ( الرقابػػػػػة عمػػػػػي النػػػػػكدة2) ،  Ethical Requirements المتطمبػػػػػات األخ ق ػػػػػة
: Engagement Acceptance and Continuanceالتكميف  Agreeing on the ( المكافقة عمع اركط التكميف4, )  

terms of the Engagement< ، (5تخط   كتنليػذ التكميػف ) Planning and Performing the Engagement 
( تقيػ ـ 7) ،  Assessing the Appropriateness of the Subject Matter ( تقيػ ـ م  مػة منػاؿ التكميػف6) ،

 Materiality and Assurance Engagement ( األهم ػة النسػب ة كمخػاطر التككيػد المهنػي8م  مػة معػايير الق ػاس, )
Risk ، (9 اسػتخداـ عمػل الخبػرا ) Using the Work of the Experts  ، (11الحصػكؿ عمػع األدلػة ) Obtaining 

Evidence   ، (11األحػداث ال حقػة ) Subsequent Events  ، (12التكثيػم ) Documentation، (13 إعػداد تقريػر )
  Preparing the Assurance Reportالتككيد المهني 
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الر  سع مف مهمة التككيد المهنع عمع التقرير المتكامل فع تكفير تككيػد معقػكؿ أك محػدكد، باػأف مػدى 
بػدا  اسػتنتاج باػأف مػدى خمػك التقريػر س مة اعداد ا لتقرير المتكامل كفقػال لمعػايير الق ػاس المسػتخدمة، كا 

 مف التحريلات النكهرية لمكصكؿ إلع استنتاج مدعمف حكؿ مدى مصداق ة المعمكمات الكاردة في التقرير.
(Briem and Wald, 2018; Miller, etal., 2017; Maroun, 2018) 

 ,Briem and Wald, 2018 ; Maroun)ملػت الدراسػات السػابقة اخت ،عػ كة عمػي ماسػبم 
2018; Maroun, 2017)  ف مػا بينهػا حػكؿ مقػدـ خدمػة التككيػدAssurance provider، حيػث أنػي

األمػر الػذى قػد يػوثر عمػع  ، فع معظـ الحاجت تقـك اإلدارة بتعييف القا ـ بػأدا  الخدمػة ك قػدـ لهػا تقريػر  
كعمػع نػكدة تقػارير التككيػد المهنػع. حيػث أف اإلدارة تحػدد منػاؿ التككيػد كدرنػة استق ؿ القا ـ بالتككيػد 

ممػػا قػػد يػػػودى إلػػع تيػػييم هػػػذا   الكصػػكؿ إلػػع المعمكمػػات الداخم ػػػة المقدمػػة لمقػػا ـ بػػأدا  خدمػػػة التككيػػد
يرال فع المناؿ كمف ثـ التأثير عمع مستكى التككيد الذى  قدمي القا ـ بأدا  الخدمة. لذلؾ يكند إخت فال كب

كنهػات النظػػر ف مػػا يخػػص اخت ػػار النهػػة المقدمػػة لخدمػػة التككيػػد المهنػػع عمػػع التقريػػر المتكامػػل فخ فػػال 
تكنػػد هنػػا ثػػ ث نهػػات مختملػػة   ،لسػػكؽ المرانعػػة المال ػػة التقميد ػػة التػػع تسػػ طر عم ػػي مكاتػػب المحاسػػبة 

كالمرانعػػة أك بعػػض  المحاسػػبة  مكنهػػا تقػػد ـ خدمػػة التككيػػد المهنػػع عمػػع التقريػػر المتكامػػل كهػػع مناػػأت 
أك بعػػػػػػػػض النهػػػػػػػػات المعتمػػػػػػػػدة  Specialist Consultanciesالنهػػػػػػػػات اجستاػػػػػػػػارت المتخصصػػػػػػػػة 

Certification Bodies أاػار الكثيػركف .(Miller, et al.,  2017; Channuntapipat et al., 
إلػػػي أف مراقبػػػػي الحسػػػابات قػػػػد يكانهػػػكف تحػػػػد ات باػػػػأف تككيػػػد التقػػػػارير المتكاممػػػة يتمثػػػػل فػػػػي  (2019

المنافسة التي تكانههـ مف بعض أصحاب المهف األخرى مثل اجستاارييف في مناؿ الخػدمات اإلداريػة 
بة عمػػػػي الػػػػراـ مػػػػف ذلػػػػؾ تظػػػػل مكاتػػػػب المحاسػػػػ ،كالبي  ػػػػة كالنتماع ػػػػة كالقانكن ػػػػة كتكنكلكن ػػػػا المعمكمػػػػات

كالمرانعة تمثل أعمع نسبة بيف مقدمع خدمػة التككيػد المهنػع عمػع تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة كذلػؾ لثقػة 
مكان ػػات كنزاهػػة ككلػػا ة كخبػػرة كمكيػػكع ة كمػػوه ت  أصػػحاب المصػػالا فػػع اسػػتق ل ة كقػػدرة كمهػػارة كا 

 مراقبع الحسابات كالتع تمكنهـ مف الق اـ بأدا  تمؾ الخدمة بكلا ة عال ة. 

Briem and Wald, 2018), يتلم الباحث مع الكثيػريف  ع نلس الس اؽف  ; Erguden et al., 
2017; Maroun, 2018a)  أف فريػػم مهمػػة التككيػػد المهنػػع لمتقريػػر المتكامػػل ينػػب أف  كػػكف فريػػم

كذلػػؾ ألنػػي نظػػرال لطب عػػة المعمكمػػات التػػع  حتكيهػػا التقريػػر المتكامػػل أصػػبا منػػاؿ  ،متعػػدد التخصصػػات
حيث أننا لف نحتػاج فقػ   ،، كمف ثـ  حتاج إلع مهارات كخبرات في مناجت متعددة يف أكثر تعقيدال التكم

إلع المعرفة المحاسب ة كالمهن ة بل إننا فع أمس الحانػة إلػع المعرفػة الثقاف ػة كالتقن ػة كالهندسػ ة كالبي  ػة 
متمػػػػؾ كػػػػل هػػػػذ  المعػػػػارؼ كالصػػػػناع ة كالقانكن ػػػػة. كبطب عػػػػة الحػػػػاؿ لػػػػف  سػػػػتط ع مراقػػػػب الحسػػػػابات أف  

كالخبػػػػرات فيػػػػ  عػػػػف أنػػػػي  مكػػػػف اإلسػػػػتلادة مػػػػف المزا ػػػػا التػػػػع  مكػػػػف تحق قهػػػػا نػػػػرا  اجسػػػػتعانة بػػػػبعض 
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المتخصصيف مف هذ  النهات. كما يويد كنهة نظر الباحث هك نتا   الدراسات السابقة فع هذا المناؿ 
اػػارت المتخصصػػة هػػك إحتكا هػػا التػػي أكػػدت عمػػي أف أهػػـ مػػا  ميػػز التقػػارير الصػػادرة عػػف النهػػات اجست

, فػػع  عمػػع بعػػض التعم قػػات اإليػػاف ة كصػػ ااة منمكعػػة مػػف التكصػػ ات كمحاكلػػة تػػكفير تككيػػد إينػػابع
حػػػيف أف التقػػػارير الصػػػادرة عػػػف مناػػػأت المحاسػػػبة تتميػػػز بارتلػػػاع نكدتهػػػا فػػػع بعػػػض النكانػػػب المتعمقػػػة 

ا ج تحتػكى عمػع أ ػة تكصػ ات بخصػػكص باػكل التقريػر كاإلنػرا ات المتبعػة أثنػا  عمم ػة التككيػد. كلكنهػ
كمػػا أنهػػا تتبنػػع منهنػػال حػػذرال عنػػد أدا  تمػػؾ الخػػدمات األمػػر الػػذى ج ينعمهػػا ، أنظمػػة كعمم ػػات المناػػأة

 تصدر تقرير تككيد إينابع فع كل الحاجت.

Goicoechea et al., 2019)كأاػارت العديػد مػف الدراسػات  ; Briem and Wald, 2018  ; 
Maroun, 2018a; Velte and Stawinoga, 2017b)  إلػي أف هنػاؾ منمكعػة مػف المتطمبػات

التي ينب تكافرها حتي  ستط ع مراقب الحسابات أدا  دكر التككيدى تنا  تقرير األعماؿ المتكامل كهي 
( تكافر إطار مف المعػايير المهن ػة الم  مػة ألدا  مهمػة التككيػد كالػذ   عػد أحػد المتطمبػات األساسػ ة 1)

( نظاـ معمكمات محاسبع كف   لع بمتطمبػات 2عمع تككيد إينابع لممكيكع محل التككيد. )لمحصكؿ 
فػػي ظػػل التنػػكع الاػػديد فػػع المعمكمػػات التػػع  الق ػػاس كاإلفصػػاح كالتقريػػر عػػف محتك ػػات التقريػػر المتكامػػل 

 ،سػتقبم ة  حتكيها تقرير األعماؿ المتكامل ما بيف معمكمات مال ة كايػر مال ػة كصػل ة ككم ػة تاريخ ػة كم
( دعـ اإلدارة العم ا لمهمة التككيد المهني عمع التقرير المتكامل كخاصة أنها مهمة ايػر تقميد ػة كيػتـ 3)

( يػػركرة إصػػدار المزيػػد مػػف 4) ،أدا هػػا ألكؿ مػػرة كمػػف ثػػـ تحتػػاج إلػػع ماػػاركة كافػػة أعيػػا  الاػػركة 
هػػذ  الخدمػػة المسػػتحدثة فػػع بي ػػة اإلراػػادات كالمعػػايير المهن ػػة التػػع تسػػهل مػػف أدا  مراقػػب الحسػػابات ل

( تػػكافر نطػػـ تقريػػر داخم ػػة قك ػػة داخػػل الاػػركة ككنػػي أحػػد أهػػـ المتطمبػػات األساسػػ ة 5الممارسػػة المهن ػػة.)
 لمحصكؿ عمع تككيد إينابع عمع تقريرها المتكامل. 

 مجال ونطاق التوكيد عمم تقارير األعمال المتكاممة 7-3-2 
,.Maroun, 2018a; Miller,  et al., 2017; Erguden et al)اتلم العديد مف الباحثيف   2017) 

تاريخ ػػة  عمػػي أنػػي نظػػرال لطب عػػة المعمكمػػات التػػع  حتكيهػػا التقريػػر المتكامػػل كالتػػي تتسػػـ بػػالتنكع الاػػديد )
ككػػػكف أف المعمكمػػػات الػػػكاردة فػػػي  ، أصػػػبا منػػػاؿ التكميػػػف أكثػػػر تعقيػػػدال ، مال ػػػة كايػػػر مال ػػػة( ، كمسػػػتقبم ة

. فإنػػي ينظػػر إلػػع تأكيػػػدات  التقريػػر المتكامػػل الػػذ  أعدتػػي اإلدارة هػػي التػػي تحػػػدد منػػاؿ التككيػػد المهنػػي
اإلدارة الكاردة في التقرير مهن ال بأنها مناؿ خدمة التككيد عمػع التقريػر المتكامػل ، سػكا  تأكيػدات اإلدارة 

 .  لمال ةباأف المعمكمات المال ة أك اير ا

 ،مكسػػػي  ،2117 ،عبػػػد العظػػػ ـ ،2114 ،فػػػي هػػػذا الصػػػدد قامػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات )اػػػحاتة 
( بتقسػػ ـ منػػاؿ خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي المعمكمػػات الػػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل إلػػي منػػاليف 2118
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 التقميد ػػػة(ر  سػػػيف كهمػػػا )أ( اختبػػػار تأكيػػػدات اإلدارة باػػػأف القػػػكا ـ المال ػػػة )المرانعػػػة المال ػػػة 

)ب(   ،(12)
كهي التػي تركػز عمػي  ، اختبار تأكيدات اإلدارة باأف التقارير اير المال ة )التككيد المهنع اير التقميدى(

( 1، كمػػا نػا ت فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل. كهػي تاػػمل عػػدة عناصػػر منهػػا ) المعمكمػات ايػػر المال ػػة
 (2) ، (2118 ،   مكسػػػػػي2115كاإلسػػػػػتدامة )اػػػػػرؼ، تأكيػػػػػدات اإلدارة باػػػػػأف المعمكمػػػػػات اإلنتماع ػػػػػة 

(13)( GHGازات اجحتباس الحرار  )ػػػات اػػمكمػػة معػػاممػػبي  ة اػػات الػػػمعمكمػػأف الػػدات اإلدارة باػػأكيػػت
  

( تأكيػػػدات اإلدارة باػػػأف معمكمػػػات 3) ، ( ;2118Maroun,2018a   مكسػػػي،2117 ،)عبػػػد العظػػػ ـ 
( تأكيػػػػػػدات اإلدارة باػػػػػػأف 4) ، (2118  مكسػػػػػػي،2115  اػػػػػػرؼ، 2115حككمػػػػػػة الاػػػػػػركات )مهػػػػػػراف،

دارة الاػركة )اػرؼ،  ( تأكيػدات 5) ، (2118  مكسػي ،2115المعمكمات المتعمقة بالبعػد اجسػتراتيني كا 
 ( تأكيػػػدات اإلدارة باػػػأف6) ، (2118  مكسػػػي ،2115اإلدارة باػػػأف معمكمػػػات إدارة المخػػػاطر )اػػػرؼ، 

 ( تأكيػػدات اإلدارة باػػأف معمكمػػات مواػػرات األدا  الر  سػػ ة.7) ، معمكمػػات األصػػكؿ ايػػر المممكسػػة
(Smith and Van Der Heijden, 2017) 

(، كاجصػدرات المنػاظرة IFAS; ISAE No. 3000كهناؾ اتلػاؽ بػيف اإلصػدارات المهن ػة الدكل ػة ) 
ASAE No.3000)الـ )فػي العديػد مػف دكؿ العػ   ،(CSAE No.3000)،  ISAE(NE)No.3000  ) ،)

عمع أف نطاؽ خدمة التككيد بصلة عامة، يتحدد مػف خػ ؿ تنليػذ منمكعػة مػف اإلنػرا ات لنمػع األدلػة 
  تحديػػػد مسػػػتكى األهم ػػػة النسػػػب ة الكمػػػع كالنػػػكعع، تقيػػػ ـ  ال زمػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػع إسػػػتنتاج التككيػػػد مثػػػل

                                                 
ي تخػػػتص Existenceالكنػػػكد أك الحػػػدكث  -تتمثػػػل تأكيػػػدات اإلدارة عمػػػي القػػػكا ـ المال ػػػة إلػػػع خمسػػػة تأكيػػػدات كهػػػيي أ (12)

كؿ كاجلتزامػػات كحقػػكؽ الممك ػػة المدرنػػة فػي الميزان ػػة مكنػػكدة فػػي تػػاري  تأكيػدات اإلدارة المتعمقػػة بػػالكنكد بمػػا إذا كانػػت األصػ
أمػػا التأكيػدات الخاصػػة بالحػدكث فتتعمػم بمػػا إذا كانػت العمم ػػات المسػنمة فػي القػػكا ـ المال ػة قػػد حػدثت فعػػ ل  ،إعػداد الميزان ػة 

ي تاػير هػذ  التأكيػدات إلػع أف كافػة العمم ػات كالحسػابات التػي ينػب Completenessاجكتماؿ -خ ؿ اللترة المحاسب ة. ب
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 

انهػا كماكػاف ينػب عػدـ إدرانهػا فػي القػكا ـ كاف ينب أف يدرج فيها، بينما تتعمم تأكيدات الكنػكد كالحػدكث بػالق ـ التػي تػـ إدر 
ي تتعمػػم هػػذ  التأكيػػدات بتحديػػد مػػا إذا كانػػت األصػػكؿ، اجلتزامػػات، حقػػكؽ المػػ ؾ، اإليػػرادات Valuationالتقيػػ ـ  -المال ػػة. ج

 Presentation andالعػػرض كاإلفصػػاح  -كالمصػػركفات قػػد تػػـ إدرانهػػا يػػمف القػػكا ـ المال ػػة، كفقػػال لمقػػ ـ المناسػػبة. د
Disclosure ،ي تتعمػػػم هػػػذ  التأكيػػػدات بتحديػػػد مػػػا إذا كانػػػت مككنػػػات القػػػكا ـ المال ػػػة قػػػد تػػػـ تنم عهػػػا، أك فصػػػمها، ككصػػػلها

ي تخػػتص هػػذ  Rights and Obligations كالحقػػكؽ كالتعهػػدات )اجلتزامػػات( -كاإلفصػػاح عنهػػا عمػػع نحػػك م  ػػـ. ق
فػي القػكا ـ المال ػة، هػي فعػ ل الحقػكؽ كالتعهػدات التػي عمػع الاػركة التأكيدات بتحديد ما إذا كانت الحقكؽ كالتعهدات المدرنػة 

 في تاري  محدد. 
ي تدعبػػر عػػف ب ػػاف أك تقريػػر  عكػػس العناصػػر المككنػػة ل نبعاثػػات، كك ل ػػة ق ػػاس GHGقا مػػة اػػازات اجحتبػػاس الحػػرار    (13)

متممػة، بمػا فػي ذلػؾ ممخػص بالس اسػات الهامػة تمؾ اجنبعاثػات خػ ؿ اللتػرة، كالمعمكمػات المقارنػة، إف أمكػف، كاإل يػاحات ال
 (.IAASB, 2012bباأف التقرير عف اجنبعاثات كق اسها كم لا )
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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 مراقػػب الحسػػابات، التحقػػم مػػف منػػاؿ التككيػػد، تحديػػد اإلنػػرا ات اإليػػاف ة لنمػػع أدلػػة 

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

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

يتمتع بعدة خصا ص كهي  أف  ككف قاب ل لمتحديد كالتقيػ ـ كالق ػاس المتسػم مناؿ التكميف ف ي ينب أف 
كفقا لمعايير الق اس المناسبة، كفع اكل  مكف إخياعي إلنرا ات نمع األدلة المويد  ؿ ق، كقد  ككف 
فػػع نقطػػة زمن ػػة معينػػة، أك  يطػػي فتػػرة زمن ػػة محػػددة. كتػػوثر هػػذ  الخصػػا ص عمػػع كػػل مػػف دقػػة التقيػػ ـ 

نػػاع األدلػػة التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا، كذلػػؾ لتػػدع ـ التككيػػد المقػػدـ فػػع التقريػػر. ك حػػدد مراقػػب كدرنػػة إق
فػػع يػػك  معػػايير التككيػػد كمتطمباتػػي المهن ػػة كمعػػايير  الحسػػابات مػػدى إنػػرا ات مهمػػة التككيػػد ال زمػػة 

مخػػػاطر الق ػػػاس ذات الصػػػمة كاػػػركط التكميػػػف كأحكامػػػي المهن ػػػة خاصػػػة ف مػػػا يتعمػػػم باألهم ػػػة النسػػػب ة ك 
 التكميف كمف ثـ حنـ العينة التع سيودى اإلنرا ات ال زمة لمتحقم مف ملرداتها.

 المعايير المستخدمة في التوكيد عمي تقارير األعمال المتكاممة 7-3-4 
 ,Briem and Wald, 2018 ; Maroun, 2018b; Miller)اتلقت العديد مف الدراسات السابقة  

et al., 2017;Erguden et al.,2017)  عمػي إف تنليػذ مهمػة التككيػد المهنػع عمػع تقريػر األعمػاؿ
راػػادات خاصػػة بهػػذا اليػػرض كذلػػؾ عمػػع اػػرار المعػػايير  المتكامػػل بنػػكدة عال ػػة يتطمػػب تػػكافر معػػايير كا 
الخاصػػػػة بمرانعػػػػة القػػػػكا ـ المال ػػػػة . خاصػػػػة كأف التقريػػػػر المتكامػػػػل  يطػػػػع منػػػػاجت اقتصػػػػاد ة كبي  ػػػػة 

عػػػددة فيػػػ  عػػػف ااػػػتمالي عمػػػع معمكمػػػات تتسػػػـ بػػػالتنكع الاػػػديد )كم ػػػة ككصػػػل ة كانتماع ػػػة كحككم ػػػة مت
تاريخ ػػػة كمسػػػتقبم ة( كهػػػك مػػػا ينعػػػل مػػػف كنػػػكد تمػػػؾ المعػػػايير كاإلراػػػادات يػػػركرة حتم ػػػة لتعػػػزز درنػػػة 

( أني Maroun, 2017; Erguden et al., 2017)مصداق ة هذا النكع مف التقارير. كأاار الكثيركف 
هػػػي أنمػػػاط أك معػػػايير أك  Criteria Measurementلمهن ػػػة فػػػإف معػػػايير الق ػػػاس كفقػػػال ل صػػػدارات ا

مسػػػتك ات تسػػػتخدـ فػػػع تقيػػػ ـ أك ق ػػػاس منػػػاؿ التكميػػػف، كقػػػد تكػػػكف معػػػايير رسػػػم ة صػػػادرة عػػػف نهػػػات 
محاسػػب ة مثػػل معػػايير إعػػداد التقػػارير المال ػػة، أك معػػايير صػػادرة عػػف نهػػات ايػػر محاسػػب ة مثػػل معػػايير 

 لي، أك قد تككف التاريعات كالمكا ا المعمكؿ بها. اإلفصاح اير الما

فػػع تحقيػػم هػػدؼ  Relevance( الم  مػػة 1) ،كينػػب أف تتصػػف معػػايير الق ػػاس بعػػدة خصػػا ص
( الح اد ػػػة 3) ،بمعنػػػي أف تكػػػكف معػػػايير الق ػػػاس متسػػػقة Reliability( إمكان ػػػة اجعتمػػػاد 2) ، التكميػػػف

Neutrality ( القابم ػػة لملهػػـ 4) ، بمعنػػي أف تكػػكف خال ػػة مػػف التحيػػزUnderstandability ي بمعنػػي أف
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بمعنػػي  Completeness( اجكتمػػاؿ 5) ،تكػػكف معػػايير الق ػػاس كايػػحة كج تخيػػع لمتلسػػيرات المختملػػة
 امكؿ كاكتماؿ معايير الق اس.

 ,.Maroun, 2018b; Briem and Wald, 2018; Miller, et al)كاتلقػت الدراسػات السػابقة 
2017; Maroun, 2017  عمي أني تختمف معايير الق اس المسػتخدمة فػي الحكػـ عمػع مػدى مصػداق ة

تأكيػدات اإلدارة بػػاخت ؼ طب عػػة تأكيػػدات اإلدارة. فعنػػد التككيػد عمػػي القػػكا ـ المال ػػة )المعمكمػػات المال ػػة( 
يير الػػكاردة فػػي التقريػػر المتكامػػل يػػتـ اجعتمػػاد عمػػي المعػػايير التػػي تصػػدرها المنظمػػات المهن ػػة مثػػل معػػا

كالمعػػػايير الدكل ػػػة  ، (GAASمعػػػايير المرانعػػػة المقبكلػػػة قبػػػكجل عامػػػال ) ، IFRSالتقريػػػر المػػػاليع الػػػدكلي 
(. كلكػػػف عنػػػد التككيػػػد عمػػػع المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة )معمكمػػػات انتماع ػػػة، معمكمػػػات ISAsلممرانعػػػة )

ابات أف  سػتند عمػع عػدة بي  ة، معمكمات حككم ة( التي يتيمنها التقرير المتكامػل،  مكػف لمراقػب الحسػ
 ISAE)معػػػايير كهػػػي  المع ػػػار الػػػدكلي لخػػػدمات التككيػػػد المهنػػػع بخػػػ ؼ خػػػدمات المرانعػػػة كاللحػػػص 

No.3000) كتعد  تي ، ( كمع ار التصديم األمريكػيSSAE No.18 باإليػافة إلػع المع ػار الػدكلي .)
،  (ISAE No.3400المسػػػتقبم ة )لخػػػدمات التككيػػػد المهنػػػي المتعمػػػم بالتككيػػػد عمػػػع المعمكمػػػات المال ػػػة 

كالمع ػػار الػػدكلي لخػػدمات التككيػػد المهنػػي الخػػاص بمهػػاـ التككيػػد عمػػع اإلفصػػاح عػػف اػػازات اجحتبػػاس 
. باإليػػافة إلػػع المعػػايير اللن ػػة الصػػادرة عػػف منظمػػات ايػػر محاسػػب ة  (ISAE No.3410الحػػرار  )

الصادرة عػف مبػادرة التقريػر  G4اجستدامة باأف تكم لات التككيد كالتي مف أهمها  إراادات التقرير عف 
راػػػادات لننػػػة التقريػػػر المتكامػػػل بننػػػكب أفريق ػػػا ) (GRIالعػػػالمي ) (، البرتككػػػكؿ الصػػػادر عػػػف IRC، كا 

باػػػأف  2114( عػػػاـ WCEDمنمػػػس األعمػػػاؿ العػػػالمي لمتنم ػػػة المسػػػتدامة كالمنمػػػع العػػػالمي لممػػػكارد )
كة ككػػػػػػل، معػػػػػػايير كمبػػػػػػادئ المسػػػػػػا لة عمػػػػػػع مسػػػػػػتكى الاػػػػػػر  GHGمع ػػػػػػار التقريػػػػػػر كالمحاسػػػػػػبة عػػػػػػف 

AA1000APS  الصػػػػػادر عػػػػػف منظمػػػػػة المسػػػػػا لةAccountability  المبػػػػػادئ  (14)، 2118فػػػػػي عػػػػػاـ
                                                 

( ينصػب 1ي ) ISAE 3000عػف المع ػار الػدكلع لمهػاـ التككيػد  AA1000AS عػد أهػـ مػا  ميػز مع ػار التككيػد الػدكلع )اللنػي( رقػـ  (14)
الػذى ينصػب أهتمامػي عمػع  ISAE 3000تركيز  عمػع تنليػذ خدمػة التككيػد المهنػع مػف منظػكر أصػحاب المصػالا بعكػس المع ػار الػدكلع 

( يتـ استخدامي بكاسطة نم ع مقدمع 2أدا، إنرا ات عمم ة  التككيد مف الناح ة المحاسب ة دكف النظر إلع أهتمامات أصحاب المصالا. )
الػذى  قتصػر اسػتخدامي فقػ   ISAE 3000كيػد المهنػع سػكا، كػانكا مػف داخػل مهنػة المحاسػبة أك مػف خارنهػا بعكػس المع ػارخػدمات التك 

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

، فإنػي ج يكنػد تعػارض بينهمػا  المهنع عمع أى معمكمػات بخػ ؼ المعمكمػات المال ػة كذلػؾ دكف تحديػد منػاؿ معػيف. كعمػع الػراـ مػف ذلػؾ
يتعمػم بتػكفير خدمػة تككيد ػة اػاممة كدق قػة تلػع باحت انػات كػل مػف اإلدارة  كلس أحدهما بد   لألخر ، بل مكم ف لبعيهما البعض ف ما

كأصحاب المصالا حيث  أف مهمة التككيػد المهنػع المسػتندة عمػع اسػتخداـ ماػترؾ لكػ  المع ػاريف معػا، مػف الموكػد إف تنػت  تقريػر تككيػد 
ليذ إنرا ات تككيد ة صارية تعمل عمع تككيف مهمة تككيد ػة ثابتػة يكفر اإلرااد األساسع لتن قك ا كاام ، كذلؾ إلف مع ار التككيد الدكلي 

المعنع األساس لملهـك جستنابة ألصحاب    AA1000ASكمنظمة مف الناح ة المحاسب ة، فع الكقت الذى يكفر ف ي مع ار التككيد اللنع 
 Goicoechea et al., 2019) المصالا تمؾ اإلراادات التع تساعد عمع ص ااة األدا  المستقبمع لممناأة.)
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 UN Guiding Principlesالتكنيه ة لألمـ المتحدة باأف إطار التقرير عف األعماؿ كحقكؽ اإلنساف 
on Business and Human Rights Reporting Framework  معػايير التقريػػر لمنمػػس  

  Sustainability Accounting Standards Board (SASB)معػػايير المحاسػػبة اجسػػتدامة 

reporting   standards ( إطػػػػػػار منمػػػػػػس معػػػػػػايير اجفصػػػػػػاح عػػػػػػف المنػػػػػػاخ  CDSB لمتقريػػػػػػر عػػػػػػف )
 Climate Disclosure Standards Board (CDSB) Framework forالمعمكمػات البي  ػة 

reporting environmental information  المواػر المرنعػي المسػتقبل المناسػب ,Future Fit 
Benchmark تكصػػ ات فرقػػة العمػػل التابعػػة لهي ػػة  FSB  باػػأف اإلفصػػاحات المال ػػة المتعمقػػة بالمنػػاخ

Recommendations of the FSB Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures ، ة الدكل ة لمتكحيد الق اسيمعايير المنظمISO.(15)  

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

اما بالنسبة لممعمكمػات ايػر المال ػة  مكػف اجعتمػاد عمػي المع ػار المصػر  لخػدمات  ، المرانعة المصرية
كالػػػذ  أصػػػدرتي كزارة  3111التككيػػػد المهنػػػع بخػػػ ؼ المرانعػػػة كاللحػػػص لمقػػػكا ـ المال ػػػة السػػػنك ة رقػػػـ 

اجسػػتثمار المصػػرية، يػػػمف منمكعػػة معػػػايير المرانعػػة المصػػرية كالػػػذ   عتبػػر ترنمػػػة لممع ػػار الػػػدكلي 
(ISAE No. 3000) ،  كقكاعػػػد القيػػػد كالاػػػطب مػػػف البكرصػػػة المصػػػرية، متطمبػػػات مواػػػر مسػػػ كل ة

، الػػػػدليل اإلستراػػػػاد  إلفصػػػػاح الاػػػػركات المقيػػػػدة بالبكرصػػػػة عػػػػف أدا  EGX 30الاػػػػركات المصػػػػرية 
كأاػػػػارت تمػػػػؾ الدراسػػػػات السػػػػابقة  اجسػػػػتدامة، باإليػػػػافة إلػػػػع القػػػػكانيف كالمػػػػكا ا السػػػػارية ذات الصػػػػمة

(Goicoechea et al., 2019; Maroun, 2018b; Briem and Wald, 2018; Miller, et 
al., 2017; Maroun, 2017  إلي أف مع ار التككيد األكثر ايكعلا بيف مكفر  خدمة التككيػد لمتقػارير

حيث  ميل المحاسبيف إلػي إسػتخداـ هػذا  ، ISAE 3000)المتكاممة هك المع ار الدكلي إلاراؾ التككيد )
كالػذ   Account Ability (AA1000AS)ي حيف  ميل اير المحاسبيف إلي إسػتخداـ مع ػار ف ، المع ار

كلكػػف النمػػع بػػيف هػػذيف المع ػػاريف يػػود  إلػػع نتػػا    ،يركػػز باػػكل خػػاص عمػػع تككيػػد تقػػارير اجسػػتدامة
حيػػػث أنػػػي ج  صػػػل أ ػػػال منهمػػػا إلػػػع حػػػد تقػػػد ـ تكنيهػػػات  ، تككيػػػد أفيػػػل مػػػف اسػػػتخدامهـ باػػػكل منلصػػػل

ػػػػػا، مثػػػػػل  راػػػػػادات كايػػػػػحة باػػػػػأف تككيػػػػػد تقريػػػػػر متكامػػػػػل. كمػػػػػا انػػػػػي يػػػػػتـ تطبيػػػػػم معػػػػػايير أخػػػػػرى أ يل كا 

                                                 
كالخػاص بانبعاثػات  ISO 14065، كخاصػة مع ػار ISOبعض اإلصػدارت اللن ػة الصػادرة عػف منظمػة التكحيػد الق اسػي  (15)

كالخػاص  ISO 26000الصػادر فػع كالخػاص بػإدارة المخػاطر كالمع ػار   ISO 31000اػازات اجحتبػاس الحػرار . كمع ػار 
( كالخػػػاص بتػػػكفير بعػػػض اإلراػػػادات ISO 19011بتػػػكفير إراػػػادات حػػػكؿ المسػػػ كل ة اجنتماع ػػػة لماػػػركات. كأخيػػػرأ مع ػػػار)

   Audit Management Systemsلمرانعة نظـ اإلدارة المتكاممة البي  ة 
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ISO19011  كISO 14064-3  الصػػادرة عػػف المنظمػػة الدكل ػػة لممعػػايير( ك(AT201  كAT701 
كعمكمػػػا  قػػػدـ المحاسػػػبكف ب انػػػات  ، لمعتمػػػديف()الصػػػادرة عػػػف المعهػػػد األمريكػػػي لممحاسػػػبيف القػػػانكنييف ا

تككيد ذات نػكدة أعمػع مػف ايػر المحاسػبيف عمػي تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة عمػع الػراـ مػف أف مػزكد  
خدمػػػة التككيػػػػد ايػػػػر المحاسػػػػبيف قػػػد يتمتعػػػػكف بخبػػػػرة أفيػػػػل فػػػي القيػػػػا ا البي  ػػػػة كاجنتماع ػػػػة كقيػػػػا ا 

 الحككمة.

 يد الميني لتقارير األعمال المتكاممةالتحديات التي تواجو التوك 7-3-5
عمػي الػراـ مػف أهم ػة تككيػد تقػارير األعمػاؿ المتكاممػة, إج أف هنػاؾ العديػد مػف التحػد ات التػع مػف 
المحتمل أف يكانهها مراقب الحسابات عند إنرا  تككيد مهنع عمع التقرير المتكامػل. فمقػد اتلػم كػل مػف 

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

 Miller, et)كلقد أتلم معهـ ك  مف  يترتب عم ي كنكد اخت ؼ كبير فع نطاؽ كمستكى مهمة التككيد. 
al., 2017; Erguden et al., 2017)  بػاف 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 لمراقػب 
الحسػػابات أف  سػػتعيف بهػػا عنػػد أدا  تكميػػف التككيػػد، ككػػذلؾ عػػدـ كنػػكد إنػػرا ات محػػددة لهػػذ  الخدمػػة. 

ني مراقػب الحسػابات بعػض التحػد ات اللن ػة عنػد أدا  هػذ  الخدمػة مثػل  تحديػد مسػتكى التككيػد لذلؾ يكا
الم  ػػػـ بالنسػػػبة لمنكانػػػب المختملػػػة لمتقريػػػر المتكامػػػل، تحديػػػد مسػػػتك ات األهم ػػػة النسػػػب ة، تحديػػػد خطػػػر 

دارة ، خاصػػة التككيػػد، تحديػػد طب عػػة كتكقيػػت إنػػرا ات نمػػع األدلػػة الكاف ػػة كالم  مػػة باػػأف تأكيػػدات اإل
 تأكيدات اإلدارة المتعمقة بالمعمكمات اير المال ة الكصل ة، كالمعمكمات المستقبم ة. 

 (Jones et al., 2016; Simnett and  Huggins, 2015)أاار كل مػف  ،في نلس الس اؽ 
 إلػػي هنػػاؾ صػػعكبة كبيػػرة فػػي تطبيػػم ملهػػـك 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

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

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

تقػارير األعمػاؿ  ( تحػد  أخػر قػد يكانػي مراقػب الحسػابات عنػد تككيػدMaroun, 2018أبػرزت دراسػة )
فيػ  عػف ذلػؾ عػدـ  ،كهك عدـ م  مة ه اكل الرقابة الحال ة لعمم ة إعداد التقارير المتكاممة ،المتكاممة

 ISAE3000( 3111حيث أف المع ار الدكلي لمتككيػد ) ،كنكد معايير مناسبة لتككيد التقارير المتكاممة
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أنػػػكاع مختملػػػة مػػػف معػػػايير التككيػػػد كالمبػػػادئ لػػػـ تػػػتـ كتابتػػػي خص صػػػا لمتقػػػارير المتكاممػػػة, ككػػػذلؾ كنػػػكد 
ISA 720 ، ISAE 3410 التكنيه ػة )  ،  ISAE 3000  ،  bISAE 3400، AA 1000 ،GRI .)

أنػي لػذلؾ بػرزت الحانػة إلػع معػايير تككيػد مبتكػرة تنمػع بػيف (Briem and Wald, 2018) كأاػار 
نػرا  تيييػرات نذريػة فػي نمػاذج ،التككيد المػالي كايػر المػالي  التككيػد الحال ػة . كمػا أيػافت دراسػتي  كا 

(Goicoechea et al., 2019; Miller, et al., 2017)  أف هناؾ ماكمة أخر  كهي نقص خبػرات
فمكػع يػودى مراقػب الحسػابات خدمػة التككيػد المهنػع  كمهارات فريم العمل القا ـ بمهمة التككيد المهنع ,

عمع مناؿ نديد مستحدث كتقرير األعماؿ المتكامل فإني في حانة يركرية جمت ؾ مهػارات كمعػارؼ 
فيػػػػ  عػػػػف صػػػػعكبة إدارة اللػػػػرؽ متعػػػػددة  ، نديػػػػدة متخصصػػػػة إلػػػػي نانػػػػب مهػػػػارات التككيػػػػد األساسػػػػ ة

 التخصصات. 

أف  (Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun, 2017)أيػافت  ،عػ كة عمػي ماسػبم
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 

  Simnett and)كما قدـ  لاقـ مػف تمػؾ الماػكمة مػف كنهػة نظػر دراسػة   التكاليف. تحقيم كفكرات في
Huggins, 2015)  حيػػث أف اإلدارة  مكػػف أف  ،النظػػر إلػػع مهمػػي التككيػػد عمػػع أنهػػا خدمػػة إستاػػارية

كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ تقػػد ـ  تممػػع عمػػع مراقػػب الحسػػابات نػػات  عمم ػػة التككيػػد المهنػػع عمػػع التقريػػر المتكامػػل 
ممػا يػوثر باػكل سػمبع عمػع تطػكير هػذ   ت محػدكدة كمػكنزة كايػر كاف ػة لمقػا ميف بعمم ػة التككيػد معمكما

أف هنػاؾ مخػاكؼ  (Zhou et al. 2017)أيػافت دراسػة  ،الخدمػة فػع المسػتقبل. عػ كة عمػي ماسػبم
أك  مف نانب مراقب الحسابات كأصحاب المصالا باأف الق مة الميافة لعمم ة تككيد التقارير المتكاممة

 ااثار اإليناب ة لها عمع سمكؾ المستخدميف كأصحاب المصالا.

ك عتقػػد الباحػػث أنػػي  مكػػف التيمػػب عمػػي بعػػض التحػػد ات التػػي تكانػػي مراقػػب الحسػػابات عنػػد التككيػػد 
عمي تقرير األعماؿ المتكامل مف خ ؿ كيػع منمكعػة عالم ػة مػف المعػايير الاػاممة لق ػاس المعمكمػات 

كتطػػػكير  ،عنهػػػا تحظػػػع بػػػدعـ دكلػػػي عمػػػع اػػػرار المعػػػايير المحاسػػػب ة مػػػف نهػػػةايػػػر المال ػػػة كالتقريػػػر 
ختبػػار المػػردكد  ،منهن ػػات معينػػة تسػػتخدـ لتػػكفير مسػػتكى إينػػابي مػػف التككيػػد لممعمكمػػات ايػػر المال ػػة كا 
 اإليافي لتقرير التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمي كافة أصحاب المصالا.
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خطيييوات أدار مراقيييب الحسيييابات لخدمييية التوكييييد المينيييي عميييم تقريييير األعميييال  7-4 
 المتكامل

تعػػد خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة هػػي عمم ػػة منظمػػة تػػتـ مػػف خػػ ؿ عػػدة 
نب كتكفر معايير التككيد المهني الدكل ة بنا ،خطكات متتابعة كذلؾ ق اسال عمع المرانعة المال ة التقميد ة

معػػػايير التصػػػديم المهنػػػي األمريك ػػػة إطػػػارا مهن ػػػا اػػػبي متكامػػػل لخطػػػكات أدا  خدمػػػة مراقػػػب الحسػػػابات 
لخدمة التككيد أك التصديم عمع تقرير األعماؿ المتكامل. ك اتمل اإلطار العاـ عمع أربع مراحل كهي  

كأخيػرال مرحمػة التقريػر  مرحمة قبكؿ التكميف، مرحمة تخط   أعماؿ التكميف، مرحمة تنليذ أعماؿ التكميػف،
عف نتا   أعماؿ التككيد. كس عتمد الباحث عند عريي لهذ  المراحل كما تاممي مػف خطػكات كمتطمبػات 

 ،ISAE 3000عمػػع إراػػادات عػػدة إصػػدارات مهن ػػة كفن ػػة مػػف أبرزهػػا المع ػػار الػػدكلع لمهػػاـ التككيػػد 
راادات مبادرة التقرير العالمع  كبعػض إصػدارات  ،AA1000ASيػد رقػـ كالمع ػار الػدكلع لمتكك ،GRIكا 

 ,Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun)كذلػػؾ عمػػع النحػػك التػػالعي  ISOمنظمػػة 
2019a; Zhou et al., 2017; Maroun, 2017) 

 مرحمة قبول التكميف بالخدمة  7-4-1
األعمػاؿ المتكاممػة مػف تبدأ هذ  المرحمة بقبكؿ مراقػب الحسػابات لتكم لػي بمهمػة التككيػد عمػع تقػارير 

ينبيػي عمػع مراقػب الحسػابات أف ينمػع المعمكمػات المبد  ػة عػف ناػاط  ،قبل النمع ة العامة لممسػاهميف
 ISAE)الاركة كالصناعة التي تنتمي إليها كمنمس إدارتها، ككذلؾ تقي ـ مدى م  مة مناؿ التكميف. 

No. 3000)ميػف مػف خػ ؿ دراسػة كقػرا ة كفهػـ . كيػتـ الحصػكؿ عمػع المعمكمػات الخاصػة بمنػاؿ التك
اسػػػتراتين ة المناػػػأة كخططهػػػا المسػػػتقبم ة كنمػػػكذج األعمػػػاؿ الخػػػاص بهػػػا كه كمهػػػا التنظ مػػػع كع قاتهػػػا 
الداخم ة كالخارن ػة كس اسػة إدارة المخػاطر لػديها كمػدى تبنيهػا لبػرام  اجسػتدامة كدمنهػا فػع اسػتراتين ة 

أة كك ل ة تطكير تمؾ األساليب فع المستقبل. ك مكػف لمراقػب المناأة كأهـ سبمها لخمم الق مة داخل المنا
الحسػػػابات الحصػػػكؿ عمػػػع ذلػػػؾ اللهػػػـ أ يػػػأ مػػػف خػػػ ؿ اإلستلسػػػار مػػػف اإلدارة العم ػػػا كالتنليذ ػػػة ككػػػذلؾ 

( إلي أني كفقػا لمع ػار Zhou et al., 2017( كأاارت دراسة )Ergüden et al., 2017 العامميف .)
( هنػػاؾ عػػدة اػػركط ينػػب مػػف تكافرهػػا لكػػع  قػػـك مراقػػب ISAE No. 3000تكميػػف التككيػػد الػػدكلي )

الحسػػابات بقبػػكؿ التكميػػف كهػػي  أف  كػػكف المكيػػكع الخايػػع لمتككيػػد م  ػػـ، أف تكػػكف معػػايير الق ػػاس 
المتكقع استخدمها عند إنػرا  التككيػد مناسػبة لظػركؼ التككيػد، كتكػكف هػذ  المعػايير متاحػة لممسػتخدميف 

( أنػػي ينػػب أف  كػػكف مراقػػب الحسػػابات قػػادرال عمػػع الحصػػكؿ 2118 ،)مكسػػي المسػػتهدفيف. كمػػا أيػػاؼ
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. 

 ,Adhariani and de Villiers, 2019; Maroun, 2019; Maroun)كأيػافت دراسػتي 
2017; Ergüden et al., 2017)  ،يػػركرة أف  كػػكف هنػػاؾ تكصػػيف كايػػا لمنػػاؿ التكميػػف

ؿ عف إعداد مناؿ التكميػف. كينبيػي أف تكػكف كالمعايير المطبقة إلعداد مناؿ التكميف، كالطرؼ المس ك 
هػػػذ  المسػػػ كل ة مكتكبػػػة بهػػػدؼ أف  كػػػكف هنػػػاؾ تحديػػػد كايػػػا لمسػػػتكى التكميػػػف الػػػذ  سػػػ قدمي مراقػػػب 
الحسػػابات، كاػػكل كمحتػػػكى تقريػػر التككيػػػد، كالمسػػتخدميف المسػػػتهدفيف لتقريػػر التككيػػػد، كالكقػػت كالمػػػكارد 

ذ   عتمػػد عم ػػي مراقػػب الحسػػابات فػػي احتسػػاب أتعابػػي. كمػػا ال زمػػة لمق ػػاـ بتكميػػف التككيػػد، كاألسػػاس الػػ
ينب أف تككف بنكد التكميف في صكرة مكتكبة في اػكل تعاقػد ، لتخلػ ض إمكان ػة حػدكث خ فػات مػع 

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

نػرا ات نديػدة تمكنػي  ،اير كم ة كمف الصعب ق اسها ينب عمػع مراقػب الحسػابات أف  سػتخدـ طرقػا كا 
مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػع فهػػػـ كايػػػا لممكيػػػكع محػػػل التككيػػػد ك مكنػػػي فػػػع ذلػػػؾ اإلسػػػتعانة بػػػبعض الخبػػػرا  

 ليب ق اس لممعمكمات الكصل ة. المتخصصيف مف أنل المساعدة فع كيع أسا

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

كطب عػػة كمػػدى تعقػػد عمم ػػات المناػػأة. لد ػػي العديػػد مػػف المهػػارات كيتكقػػف تكػػكيف هػػذا اللريػػم عمػػع حنػػـ 
( أف التاكيل األنسب للريم التككيػد 2118 ،زامكؿ ،2115 ،كيتلم الباحث مع الدراسات السابقة )ارؼ

المهنع عمع تقرير األعماؿ المتكامل ينب إف  يـ إيافة إلع مراقب الحسابات باعتبػار  ر ػ س اللريػم 
متخصػص فػع النكانػب اجنتماع ػة  ،ألمػكر البي  ػةذكى المهارات كالتخصصات التال ة )متخصص فع ا

متخصػص فػع الحاسػب اإللػي  ،متخصص فع نااط الاركة  ،متخصص فع حككمة الاركات ،لماركة
أكثػػر  ،متخصػػص فػػع التخطػػ   اجسػػتراتينع  ،متخصػػص فػػع الاػػ كف القانكن ػػة ،كتكنكلكن ػػا المعمكمػػات

مرانعػػة الدكل ػػة(. ك اػػترط فػػي مػػف مػػف عيػػك ممػػف  سػػمكف بػػالخبرا  حسػػب مػػا نصػػت عم ػػي معػػايير ال
 اارؾ فع هذا اللريم أف  ككف موه  تأه  د عمم اد سػم ماد كم  مػاد كمػا ينػب أف  كػكف مػدربال تػدريبال فن ػال 
راق ػػػال. كفػػػع نم ػػػع األحػػػكاؿ ينػػػب أف  حصػػػل ر ػػػ س كأعيػػػا  فريػػػم التككيػػػد عمػػػع دكرات مناسػػػبة تحػػػت 

( 16)ب عمػػي مراقػػب الحسػػابات تقيػػ ـ مخػػاطر قبػػكؿ التكميػػفينػػ ،مسػػمع التعمػػ ـ كالتػػدريب المسػػتمر. أخيػػرال 

                                                 
ليػرر، كنتينػة لمتقايػي،  اير خطر قبكؿ تكميف التككيػد إلػع خطػر تعػرض مراقػب الحسػابات، أك مناػأتي لمخسػارة أك ا (16)

 Client'sأك الصػػكرة السػػمب ة لمكتػػب المحاسػػبة كالمرانعػػة ك اػػمل هػػذا الخطػػر ث ثػػة مككنػػات كهػػيي خطػػر أعمػػاؿ العميػػل 
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كمػػف ثػػـ اتخػػاذ قػػرار بقبػػكؿ أك اجسػػتمرار فػػي التكميػػف ، كالمكافقػػة عمػػع أتعػػاب تكميػػف التككيػػد، كتحديػػد 
أعيػػػا  فريػػػم تكميػػػف التككيػػػد، كتحديػػػد مسػػػ كل ات أعيػػػا  فريػػػم التككيػػػد، كاإلطم نػػػاف ليػػػماف إمكان ػػػة 

معن ػػة كالحصػػكؿ عمػػع الب انػػات كالمسػػتندات ال زمػػة، كأخيػػرال إرسػػاؿ كصػػكؿ أعيػػا  اللريػػم لألطػػراؼ ال
 . (17)خطاب قبكؿ التكميف لعميل التككيد 

 مرحمة تخطيط أعمال التكميف 7-4-2
تعػػد مرحمػػة التخطػػ   أحػػد أهػػـ المراحػػل لننػػاح عمم ػػة التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل, كذلػػؾ 

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

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

يهػا كتكقيتهػا كسػيرها باإليػافة كيرتب  التخط   بكيع اسػتراتين ة اػاممة لنطػاؽ المهمػة كالتركيػز عم
إلع خطػة لممهمػة تتكػكف مػف خطػكات تلصػيم ة لطب عػة كتكقيػت إنػرا ات نمػع األدلػة الكانػب الق ػاـ بهػا 
كأسػػباب اخت ارهػػا. كيتيػػمف تخطػػ   أعمػػاؿ تكميػػف التككيػػد كيػػع خطػػة عامػػة لمتكميػػف، ككػػذلؾ خطػػة 

نػػرا ات التككيػػد ث أف التخطػػ   السػػم ـ لتكميػػف التككيػػد حيػػ ،تلصػػيم ة لطب عػػة كتكقيػػت كمػػدى اختبػػارات كا 
 يمف تكافر اجتساؽ بيف خطة كبرنام  التككيد مف ناح ة، كطب عة نااط العميػل كالمتػاح مػف المهػارات 

ريف ػػػػاحث مػع الكثيػػػ( كيتلػم الب2118 ،ر. ) مكسػيػػػػاح ة أخػػػمهن ة بمكتب المرانعة، مف نػػػا ات الػػكالكل
( أني ينب عمع مراقػب الحسػابات أف يخطػ  2118 ، مكسي ، 2117 ،عبد العظ ـ  ، 2115 ،ارؼ  )

                                                                                                                                

Business Risk كالذ  يننـ عػف حػدكث تيييػرات فػي البي ػة الخارن ػة، أك الصػناعة، كجيخيػع هػذا الخطػر لرقابػة مراقػب ،
، كالػػذ  يتػػأثر بعػػدة عكامػػل مثػػل أكنػػي Assurance Riskالتخلػػ ض مػػف حدتػػي، خطػػر التككيػػد الحسػابات، كبالتػػالي ج مكػػف 

اليػعف النكهريػة به كػل الرقابػة الداخم ػة، كعػدـ إعػداد التقػػارير المطمػكب التككيػد باػأنها فػي الكقػت المناسػب. كجيخيػع هػػذا 
ريلػػات النكهريػة فقػ ، كبالتػالي ج مكػف التخلػػ ض الخطػر لرقابػة مراقػب الحسػابات، نظػرال جقتصػػار  فػي هػذ  المرحمػة عمػع التح

مثػل فقػداف السػمعة كتكػاليف التقايػي، كبػالطبع  Auditor's Business Riskمػف حدتػي، كخطػر أعمػاؿ مراقػب الحسػابات 
 (.2118ينب أف يخيع كم ةل لرقابة مراقب الحسابات )مكسي،

، إذا قػػػػرر قبػػػػكؿ Engagement Letterجرتبػػػػاط  قػػػػـك مراقػػػػب الحسػػػػابات بإعػػػػداد خطػػػػاب قبػػػػكؿ التكميػػػػف أك خطػػػػاب ا (17)
التكميف، كتأكد أف لد ي القدرة الكاف ة عمع إننػاز مهػاـ التكميػف، مراع ػال فػي هػذا الخطػاب عػدة اعتبػارات مػف أهمهػا  أف يكنػي 

ككيػػػد، إلػػع منمػػػس إدارة الاػػػركة، مسػػػتكف ال النػػػكاحي الاػػػكم ة لػػػي، كينبيػػي أف يتيػػػمف الخطػػػاب الهػػػدؼ مػػػف التككيػػػد، منػػػاؿ الت
مس كل ة إدارة الاركة عف مناؿ التككيد، اكل تقرير التككيد، يػركرة الحصػكؿ، كاإلطػ ع عمػع، كافػة السػن ت كالمسػتندات 
المتعمقػػػة بمنػػػاؿ التككيػػػد، إمكان ػػػة الحصػػػكؿ عمػػػع   ػػػة مصػػػادقات مكتكبػػػة مرتبطػػػة بمنػػػاؿ التككيػػػد، إمكان ػػػة إاػػػراؾ مراقػػػب 

بػػرا  كالمتخصصػػيف فػػي إننػػاز أعمػػاؿ التككيػػد، إمكان ػػة اعتمػػاد  عمػػع المػػرانعيف الحسػػابات لمػػرانعيف  خػػريف، ككػػذا بعػػض الخ
 (.2118الداخمييف في إنناز أعماؿ التككيد، أتعاب تكميف التككيد )مكسي،
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كلكني عمم ػة  Discreteلمهمة التكميف لكي  ستط ع أدا   بلاعم ة ، كج  عتبر التخط   مرحمة منلصمة 
خػػ ؿ التقػػػدـ فػػي أدا  مهمػػة التكميػػػف كنتينػػة لألحػػداث ايػػػر  Iterativeكمتكػػررة  Continualمسػػتمرة 

فػػػػي الظػػػػركؼ أك لنتػػػػا   نمػػػػع األدلػػػػة. ك حتػػػػاج مراقػػػػب الحسػػػػابات إلػػػػع تعػػػػديل  المتكقعػػػػة أك لمتييػػػػرات
اجسػػتراتين ة العامػػػة كخطػػػة التكميػػف كممػػػا لػػػـز ذلػػػؾ. كمػػا انػػػي ينػػػب عمػػي مراقػػػب الحسػػػابات أف يخطػػػ  

كمػػدركا أنػػي قػػد تحػػدث  ،Professional Skepticismكيػػود  مهمػػة التكميػػف بقػػدر مػػف الاػػؾ المهنػػي 
ريػػف المعمكمػػات عػػف منػػاؿ التكميػػف تحريػػف نكهريػػا، كينػػب أف  حصػػل ظػػركؼ معينػػة تتسػػبب فػػي تح

مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع فهػػػـ كػػػاؼ لمنػػػاؿ التكميػػػف كظػػػركؼ مهمػػػة التكميػػػف األخػػػرى لكػػػي  حػػػدد ك قػػػ ـ 
المخػػاطر المتعمقػػة بكػػكف المعمكمػػات عػػف منػػاؿ التكميػػف محرفػػة نكهريػػا كلكػػي  صػػمـ كيػػود  إنػػرا ات 

ـ مػػػػدى م  مػػػة معػػػػايير المسػػػػتخدمة فػػػي تقيػػػػ ـ أك ق ػػػػاس منػػػػاؿ نمػػػع األدلػػػػة اإليػػػػاف ة، كيػػػركرة تقيػػػػ 
التكميػػف، كاألخػػػذ فػػي اجعتبػػػار األهم ػػة النسػػػب ة، كخطػػر التككيػػػد المهنػػي، كذلػػػؾ بهػػدؼ تخلػػػ ض خطػػػر 

 ص ااة استنتاج اير م  ـ.

 (Goicoechea et al., 2019; Maroun, 2017; Jones et al., 2016)كأاػار الكثيػركف 
لػذا  ،كؿ عمػع فهػـ لماػركة كبي تهػا فػي مرحمػة قبػكؿ العميػل إج أنػي كػاف فهمػا مبػد  اأني بالراـ مف الحص

فأنػػػي فػػػي مرحمػػػة التخطػػػ    حتػػػاج مراقػػػب الحسػػػابات إلػػػع فهػػػـ أكثػػػر عمقػػػا باػػػأف حنػػػـ الاػػػركة كطب عػػػة 
ي الصناعة التي تنتمي إليها كه كمها التنظ مػي كتعقػد عمم اتهػا كالتعػرؼ عمػع البي ػة الخاريب ػة المتمثمػة فػ

بمػػا فػػي ذلػػؾ ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة عمػػع  ،البي ػػة اجقتصػػاد ة كالس اسػػ ة كالقانكن ػػة باػػكل أكثػػر تلصػػ  
كتقيػ ـ مػدى إمكان ػة  ،عمم ة إعداد التقرير المتكامل، كأسػاس لتحديػد كتقيػ ـ مخػاطر التحريلػات النكهريػة

 اجعتماد عمع كظ لة المرانعة الداخم ة ذات الصمة بمناؿ الخدمة. 

 Boiral, etal., 2019 ;Branco,etal., 2014; Ruhnke and)كقد اتلقت الدراسات السػابقة 
Gabriel, 2013)  أني كفقا لممع ػار الػدكليISAE 3000  ينبيػي عمػي مراقػب الحسػابات تحديػد كتقيػ ـ

مخاطر التحريلات النكهرية عمع مستكى تقرير األعماؿ المتكامل ككػل، كعمػع مسػتكى تأكيػدات اإلدارة، 
كأسػػاس لتحديػػد اإلنػػرا ات التػػي تعتبػػر مػػف حيػػث طب عتهػػا، كتكقيتهػػا، كمػػداها ل سػػتنابة لممخػػاطر التػػي 

سػ ع نمػكذج خطػر المرانعػة التقميػد ، ل اػمل خطػر أعمػاؿ حددها. كمػا ينػب عمػي مراقػب الحسػابات تك 
، كخطػػػر الرقابػػػة الداخم ػػػة كتخطػػػ    العميػػػل، كتقيػػػ ـ المسػػػتكى المقبػػػكؿ لخطػػػر التككيػػػد، كالخطػػػر المػػػت ـز
مستكى خطر اإلكتاػاؼ. كتػوثر دراسػة مخػاطر اجرتبػاط عمػع برنػام  التككيػد المهنػع مػف خػ ؿ التػأثير 

ا ات التع ينب أداوها كيتـ ذلؾ فع يك  نسبة اجكتاػاؼ التػع يراػب عمع طب عة كتكقيت كمدى اإلنر 
مراقػب الحسػابات فػع تخل يػها لمكصػكؿ لممسػتكى المقبػكؿ مػف مخػاطر اإلرتبػاط كفقػا لنػكع التككيػد. مػف 

أف  Branco,et al., 2014; Ruhnke and Gabriel, 2013)ناح ػة أخػر , أاػارت دراسػتي )
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نسػب ة لممعمكمػات الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل كالػذ  ينطػك  هناؾ صػعكبة فػي تحديػد األهم ػة ال
لػػػذا فػػػإف مراقبػػػع الحسػػػابات ينػػػب أف  سػػػتخدمكا حكمهػػػـ  ،عمػػػي قػػػدر كبيػػػر مػػػف المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة

المهنػػػع جعتبػػػار مػػػا إذا كػػػاف اجسػػػػتبعاد أك التحريػػػف سػػػ ككف لػػػي تػػػػأثير ذك أهم ػػػة نسػػػب ة عمػػػع عػػػػرض 
 مكنػػي تحديػػد طب عػػة كتكقيػػت كمػػدى إنػػرا ات نمػػع األدلػػة كتقيػػ ـ مػػا إذا  المكيػػكع محػػل التككيػػد, حتػػي

كانت المعمكمات مناؿ التكميف خال ة مف التحريلات النكهرية مع تحديػد أهػـ العناصػر التػع تػوثر عمػع 
( Liao, et al., 2018; Velte and Stawinoga, 2017bقػرارات أصػحاب المصػالا. كأيػاؼ )

 صػػػعب عمػػػي مراقػػػب  ،عالم ػػػال خاصػػػة بق ػػػاس المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة أف عػػػدـ كنػػػكد معػػػايير مكحػػػدة
الحسابات تحديد مستكى األهم ة النسب ة لممعمكمات ايػر المال ػة ، كتحديػد اإلنػرا ات ال زمػة لمحصػكؿ 

 عمع األدلة التي تدعـ تأكيدات اإلدارة باأف المعمكمات اير المال ة. 

( أني تنتهػي مرحمػة التخطػ   بإعػداد كتكثيػم 2118 ،مكسي ،2117 ،كأياؼ كل مف )عبد العظ ـ
كالتي تتيمف  أهداؼ مهمة التككيد،  لمستكى مقبكؿ التككيد مخاطر خطة عامة لمهمة التككيد لتخل ض

معػػػايير التككيػػػد التػػػي سػػػ عتمد عميهػػػا عنػػػد أدا  الخدمػػػة، نطػػػاؽ كمنػػػاؿ مهمػػػة التككيػػػد، معػػػايير الق ػػػاس 
ككيد. ك قكد اإلعداد النيد لخطة التككيد إلػي برنػام  تككيػد م  ػـ، المستخدمة، التكقيت الزمني لمهمة الت

كهػػك أكثػػر تلصػػ  ل مػػف الخطػػة كيتيػػمف  أهػػداؼ التككيػػد لكػػل منػػاؿ مػػف منػػاجت التككيػػد عمػػع التقريػػر 
المتكامػػػل، طب عػػػة كتكقيػػػت كمػػػدى اإلنػػػرا ات التػػػي يػػػتـ أداوهػػػا لنمػػػع األدلػػػة لكػػػل منػػػاؿ مػػػف المنػػػاجت 

ؿ التككيػػد لكػػل منػػاؿ مػػف منػػاجت التككيػػد عمػػع أعيػػا  فريػػم التككيػػد كك ل ػػة السػػابقة، تخصػػ ص أعمػػا
 اإلاراؼ عميهـ، مكازنة الكقت المخصصة لكل مناؿ مف مناجت التككيد. 

كيخمص الباحث مما سبم إلع أف مرحمة التخط   مػف المراحػل الهامػة لننػاح عمم ػة التككيػد، ألنهػا 
لهامػػة فػػي التكميػػف، كتحديػػد الماػػاكل المحتممػػة، كتخصػػ ص تسػػاعد فػػي تركيػػز اجنتبػػا  عمػػع المنػػاطم ا

فريم العمل باكل م  ـ، كتكزيع المهػاـ بػيف أعيػا  اللريػم، كمػف ثػـ أدا  الخدمػة بكلػا ة. كينػب عمػع 
مراقػػب الحسػػابات أف  صػػدر أحكامػػال أكل ػػة باػػأف خطػػر التككيػػد عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة، ككػػذلؾ 

 ،كيػػدات اإلدارة، ككػػذلؾ مػػدى إمكان ػػة اجعتمػػاد عمػػع ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػةمسػػتكى األهم ػػة النسػػب ة لتأ
 كتصم ـ إنرا ات نمع األدلة الكاف ة كالم  مة مع أدا  تمؾ اإلنرا ات بقدر مف الاؾ المهني.

 مرحمة تنفيذ أعمال تكميف التوكيد 7-4-3 
( أنػػػي فػػػع هػػػذ  المرحمػػػة  قػػػـك مراقػػػب 2118 ،زامػػػكؿ ،2115 ،اتلقػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات )اػػػرؼ

الحسػػابات بكيػػع خطػػة التككيػػد المهنػػع المتعمقػػة بتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل محػػل التنليػػذ. ك عتبػػر نمػػع 
كتقيػػ ـ أدلػػة اإلثبػػات نػػكهر هػػذ  المرحمػػة، حيػػث ينبيػػي عمػػع مراقػػب الحسػػابات أف  حصػػل عمػػع األدلػػة 

جستنتاج الم  ـ، كيتـ الحصػكؿ عميهػا مػف خػ ؿ تنليػذ الكاف ة كالم  مة كع تككف أساسا لمكصكؿ إلع ا
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إنػػرا ات التككيػػد, عمػػي أف  أخػػذ فػػع اجعتبػػار كػػ  مػػف األهم ػػة النسػػب ة، كخطػػر التككيػػد المهنػػع، عنػػد 
 Maroun, 2018b)الحصػكؿ عمػع األدلػة الكاف ػة كالم  مػة.  كاتلقػت العديػد مػف الدراسػات السػابقة 

Erguden et al.,2017; Simnett and Huggins,2015)  أف اإلصدارات المهن ة لػـ تقػدـ كصػلال
نػػرا ات الرقابػػة، التػػي ينبيػػي أف  قػػـك بهػػا مراقػػب الحسػػابات، لكػػي  حصػػل  دق قػػال إلنػػرا ات التلاصػػيل كا 
ػػا لمع ػػار التككيػػد  عمػػع األدلػػة الكاف ػػة كالم  مػػة، لػػدعـ رأ ػػي باػػأف تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل. كلكػػف كفقل

، سػػ قـك مراقػػب الحسػػابات بتنليػػذ اإلنػػرا ات التال ػػة التػػي سػػتعد مػػف حيػػث (ISAE No.3000)الػػدكلي 
ا لمتحريلػػات النكهريػػة كهػػي  طب عتهػػا كمػػداها كتكقيتهػػا إنػػرا ات مدعػػدة ل سػػتنابة لممخػػاطر المحػػددة سػػملل

، اإلنػػػػػػػػرا ات التحميم ػػػػػػػػة Substantive tests of transationsاجختبػػػػػػػارات األساسػػػػػػػػ ة لمعمم ػػػػػػػػات 
Analytical procedures اختبارات التلاصيل ،Tests of  Details   لتنم ع األدلػة الكاف ػة كالم  مػة ،

في اكل مستند  مػف مصػادرها األصػم ة لتدن ػة خطػر التككيػد إلػع أدنػع مسػتكى مقبػكؿ. كاتلػم كػل مػف 
( أف أهػػػػـ أنػػػػكاع أدلػػػػة اإلثبػػػػات التػػػػع  مكػػػػف لمراقػػػػب الحسػػػػابات 2117 ،عبػػػػد العظػػػػ ـ ،2118 ،)مكسػػػػي
 ،دامها فػػع مهمػػة التككيػػد المهنػػع عػػف تأكيػػدات اإلدارة باػػأف التقريػػر المتكامػػل هػػي )اإلستلسػػاراتاسػػتخ

خطابػػات التمثيػػل  ،اإلنػػرا ات التحميم ػػة ،المصػػادقات ،اللحػػص الحسػػابي ،الم حظػػة, اللحػػص المسػػتند 
حدثة لكػي أك إقرارات اإلدارة(. إيافة إلع مػا سػبم هنػاؾ بعػض األسػاليب األخػر  التػع ربمػا تكػكف مسػت

ت  ػػـ طب عػػة المعمكمػػات التػػع  حتكيهػػا التقريػػر المتكامػػل كالتػػي  مكػػف أف  عتمػػد عميهػػا مراقػػب الحسػػابات 
لتنم ػػع أدلػػة إثبػػات م  مػػة ككاف ػػة مثػػل إنػػرا  إسػػتط عات رأ  لمنمكعػػة معينػػة مػػف الخبػػرا  المهتمػػيف 

نػػرا  نقػػاش معهػػـ حػػكؿ بعػػض األمػػكر التػػع  صػػعب فهمهػػا مػػف  بمنػػاؿ معػػيف   نانػػب المراقػػب أك مػػف كا 
كاجسػػػتعا ة بنتػػػا   بعػػػض ككػػػاجت البحػػػكث التسػػػك ق ة  ،نانػػػب الخبػػػرا  المنيػػػميف للريػػػم مهمػػػة التككيػػػد

المسػتقمة لتػػع تهػتـ بتػػكفير بعػض النتػػا   المتعمقػػة بػبعض األسػػكاؽ مثػل ككػػاجت عمػل البحػػكث كالتطػػكير 
ؾ اجسػػتعا ة بػػبعض إراػػادات ككػػذل ،التػػع تهػػتـ بعػػرض أهػػـ التطػػكرات التػػع طػػرأت عمػػع كػػل المنتنػػات

كنصا ا لناف أصحاب المصالا لتػع تهػدؼ إلػع تقػد ـ النصػا كاإلراػاد لمراقػب الحسػابات ف مػا يخػص 
 بعض القيا ا اجقتصاد ة كالبي  ة كاجنتماع ة. 

( أنػػي قػد  صػػعب الحصػكؿ عمػػع أدلػػة Maroun, 2017; Maroun, 2018كأيػافت دراسػػتي )
ل لماػػركة، اسػػتراتين ة الاػػركة، رسػػالة الاػػركة، المعمكمػػات المسػػتقبم ة، متعمقػػة بكػػل مػػف التلكيػػر المتكامػػ

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 

 ات التككيػػد، مقارنػػة بمرانعػػة القػػكا ـ المال ػػة. كمعظػػـ األدلػػة التػػي  حصػػل عميهػػا،  كػػكف أكبػػر مػػف إنػػرا
مصدرها مف داخل الاركة، كمف ثػـ  كػكف مسػتكى إقناعهػا أقػل بالنسػبة لػي، مقارنػة باألدلػة التػي  حصػل 
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تككيػػد عميهػػا مػػف خػػارج الاػػركة، كمػػا هػػك الحػػاؿ فػػي مرانعػػة القػػكا ـ المال ػػة. لػػذلؾ  كػػكف تقي مػػي لخطػػر ال
 أكبر عند التككيد عمع المعمكمات اير المال ة، مقارنة بمرانعة القكا ـ المال ة. 

كيخمػػػص الباحػػػث ممػػػا سػػػبم إلػػػع أف نػػػكهر هػػػذ  المرحمػػػة  كمػػػف فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػع األدلػػػة الكاف ػػػة 
ا  كالم  مة باأف تأكيدات اإلدارة الخاصة بتقرير األعماؿ المتكامل، بما  دمكف مراقب الحسابات مف إبػد

 استنتاج فني محايد عف مدى صدؽ كس مة المعمكمات الكاردة في تقرير األعماؿ المتكامل.

 عن نتائج أعمال التوكيد  مرحمة التقرير 7-4-4 
حيػػث ينػػب أف  ،تعػػد هػػي الخطػػكة النها  ػػة فػػي عمم ػػة التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل

 قػػدـ مراقػػب الحسػػابات كباػػكل كايػػا اجسػػتنتاج الػػذى تكصػػل إل ػػي بعػػد اإلنتهػػا  مػػف نمػػع كدراسػػة أدلػػة 
لتقػػػد ـ اسػػػتنتانا بمسػػػتكى معقػػػكج مػػػف التككيػػػد عمػػػا إذا كػػػاف منػػػاؿ  ،اإلثبػػػات ذات الصػػػمة بمػػػزاعـ اإلدارة

 .(2117 ،ددة. )عبد العظ ـالتكميف يتلم في كل نكانبي الهامة مع معايير الق اس المناسبة كالمح

( أف معايير التككيد لـ تيػع اػك  معينػا لتقريػر 2118 ،مكسي ،2115 ،كيتلم الباحث مع )ارؼ
كيتكقػػف إخت ػػار اػػكل التقريػػر عمػػع مػػدى أهم ػػة المعمكمػػات التػػي ينػػب  ،التككيػػد    ػػـ كافػػة اجرتباطػػات

تػػػكب. كلكػػػف كفقػػػال ل صػػػدارات تكفيرهػػػا لممسػػػتخدميف كباػػػكل عػػػاـ ينػػػب أف  كػػػكف التقريػػػر فػػػي اػػػكل مك
 ,ISAE No.3000; AA1000AS; GRI)المهن ػػة كاللن ػػة، ككػػذا الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة 

2013; Erguden et al., 2017)  ينػب أف  اػتمل تقريػر التككيػد المهنػي عمػع العناصػر األساسػ ة
التال ػػة  عنػػكاف يكيػػا أنػػػي تقريػػر تككيػػد مهنػػػي مسػػتقل، الطػػرؼ أك األطػػراؼ الػػػذيف يكنػػي لهػػـ التقريػػػر، 
األهػػػداؼ العامػػػة لمتككيػػػد، تحديػػػد ككصػػػف منػػػاؿ التكميػػػف، مسػػػتكى التككيػػػد، كتحديػػػد معػػػايير الق ػػػاس. 

ص عمع أف مهمة التكميف تـ أداوها كفقال )أك بما يتلم مع( المعػايير المهن ػة باإليافة إلع كنكد فقرة تن
لخػػػدمات التككيػػػد المهنػػػي، كممخػػػص العمػػػل الػػػذ  تػػػـ تأديتػػػي، اسػػػتنتاج مراقػػػب الحسػػػابات باػػػأف منػػػاؿ 

 التكميف، تاري  التقرير، كتكق ع مراقب الحسابات، عنكاف مكتب المحاسبة. 

تقريػػر التككيػػد بػػرأ  نظيػػف أك بػػرأ  مػػتحلك أك معػػاكس مػػف ( أف 2118 ،كأاػػارات دراسػػة ) مكسػػي
( فقػػػرات كهػػػي  فقػػػرة الػػػرأ ، فقػػػرة أسػػػاس الػػػرأ ، فقػػػرة مسػػػ كل ة اإلدارة، فقػػػرة اجسػػػتق ؿ كالرقابػػػة عمػػػع 8)

النػػػكدة، فقػػػػرة مسػػػػ كل ة مراقػػػػب الحسػػػػابات، فقػػػػرة تقييػػػد اسػػػػتخداـ التقريػػػػر )عنػػػػدما تكػػػػكف معػػػػايير الق ػػػػاس 
ق اس منػاؿ التكميػف، متاحػة فقػ  لمسػتخدميف معينػيف، أك م  مػة فقػ  لطػرؼ  المستخدمة في تقي ـ، أك

دكد م زمة مرتبطة بتقي ـ أك ق اس مناؿ التكميف(، فقرة  محدد(، فقرة القيكد الم زمة )إذا كانت هناؾ حد
كف التقريػػر عػػف المتطمبػػات القانكن ػػة كال  ح ػػة. كفػػي حالػػة اجمتنػػاع عػػف إبػػدا  اجسػػتنتاج ينبيػػي أف يتكػػ

( فقػػرات كهػػي  فقػرة اجمتنػػاع عػف إبػػدا  اجسػػتنتاج، فقػرة أسػػاس اجمتنػاع عػػف إبػػدا  5تقريػر التككيػػد مػف )
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اجسػػتنتاج، فقػػرة مسػػ كل ة اإلدارة، فقػػرة مسػػ كل ة مراقػػب الحسػػابات، فقػػرة التقريػػر عػػف المتطمبػػات القانكن ػػة 
 كالتنظ م ة.

 ،إلػي اإلصػدرات المهن ػة ذات الصػمة (2118 ،مكسػي ،2117 ،كما استندت دراستي )عبد العظ ـ 
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 

كد ملركيػػة مػػف العميػػل، أك ملركيػػي بسػػبب ظػػركؼ اػػا عة عمػػع نطػػاؽ عممػػي، سػػكا  كانػػت هػػذ  القيػػ
خارنػػػة عػػػف إرادة العميػػػل كمراقػػػب الحسػػػابات، كهػػػذ  القيػػػكد تمنعػػػي مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػع األدلػػػة المطمكبػػػة 
لتخل ض خطر التككيد المهني إلع المستكى الم  ـ، أك في حالة كنكد تحريلػات نكهريػة، سػكا  بصػكرة 

تقريػػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػػل ككػػػل. بينمػػػػا إذا كانػػػت هػػػػذ   منلػػػردة أك منمعػػػة، كلػػػػ س اػػػا عال عمػػػػع مسػػػتكى 
التحريلػػػػات نكهريػػػػة كاػػػػا عة، ينبيػػػػي عمػػػػع مراقػػػػب الحسػػػػابات إبػػػػدا  اسػػػػتنتاج معػػػػاكس. ك متنػػػػع مراقػػػػب 
الحسابات عف إبدا  استنتاني عندما  ككف اير قادر عمع الحصػكؿ عمػع األدلػة الكاف ػة كالم  مػة التػي 

ف ااثػار المحتممػػة لمتحريلػػات ايػر المكتاػػلة  مكػف أف تكػػكف نكهريػػة تمثػل أساسػػال جسػتنتاني، ك سػػتنت  أ
كاػػػا عة، أكعنػػػدما  لقػػػد اسػػػتق لي. كمػػػا ينبيػػػي عم ػػػي اجمتنػػػاع عػػػف إبػػػدا  اجسػػػتنتاج عنػػػدما  سػػػتنت ، فػػػي 
الظركؼ التي تحدث بصكرة نادرة، كالتي تتيمف حاجت عدـ تأكد متعددة، أني عمع الراـ مػف حصػكلي 

م  مة، لكل حالة مف حاجت عدـ التأكد بصكرة منلردة ، إج أني ج سػتط ع أف  دصػدر عمع أدلة كاف ة ك 
اسػػتنتاج عػػف التقريػػر المتكامػػل، كذلػػؾ نتينػػة التلػػاع ت المحتممػػة لحػػاجت عػػدـ التأكػػد كااثػػار التراكم ػػة 

يف اجسػػتنتاج المحتممػػة لهػػا عمػػع التقريػػر المتكامػػل . كبعػػد اجنتهػػا  مػػف مرحمػػة إتمػػاـ عمم ػػة التككيػػد كتكػػك 
كافػػة األمػػكر الهامػػة التػػي سػػاعدت عمػػع تػػكفير  Documentationينبيػػع عمػػع مراقػػب الحسػػابات تكثيػػم

أدلة تدعـ استنتاج كتقرير التككيد كتويد أف المهمة تمت طبقأ لممعايير المقررة التع أعتمد عميها المراقػب 
 أثنا  أدا  مهمتي. 

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

 ;Raimo etal., 2020; Landau etal.,2020)سػػعت العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة 
Pavlopoulos etal., 2019; Akisik and Gal, 2019; Gal and Akisik, 2019;) إلػي 

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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مار باألسييم تحميل العةقة بين التوكيد عميم تقيارير األعميال المتكاممية وقيرار االسيتث 7-5-1
 واشتقاق الفرض الرئيسي لمبحث

عمي الراـ مف تكسع الاركات في إفصاحها عف المعمكمػات ايػر المال ػة لتمب ػة إحت انػات أصػحاب 
فإف مصداق ة المعمكمات اير المال ة تظل محل اؾ إلػع أف  قػـك مراقػب الحسػابات  ،المصالا المتعددة

المهنػػي. كهػػك مػػايبرر سػػعي العديػػد مػػف البػػاحثيف إلػػي  بإيػػلا  الثقػػة عميهػػا مػػف خػػ ؿ ممارسػػات التككيػػد
دراسػة كاختبػػار المػػردكد اإلينػػابي لمتككيػػد المهنػػي عمػػع المعمكمػػات ايػػر المال ػػة التػػي يػػتـ اإلفصػػاح عنهػػا 
في التقارير المنلصمة المختملة عمي ق مة الاركة كعمي قرارات أصحاب المصالا كخاصة المسػتثمرييف. 

 Hassan, et al., 2020 Channuntapipat et al., 2019; Boiral, et)فمقػد حػاكؿ الػبعض 
al., 2019; Branco,etal., 2014; Ruhnke and Gabriel, 2013)  اختبػار أثػر التككيػد عمػي

كتاػير النتػا    ،المعمكمات الكاردة في تقرير اإلستدامة عمي ق اس ق مة الاركة كقرار اإلستثمار باألسػهـ
 سػػاعد المسػػتثمريف عمػػع تقيػػ ـ ااثػػار السػػمب ة الناتنػػة عػػف ق ػػاـ  اإلسػػتدامة  إلػػي أف التككيػػد عمػػي تقػػارير

كتقػدير ق مػة اجلتزامػات المحتممػة كمػا يتريػب عميهػا مػف تػدفقات  ،الاركة بممارسات سمب ة تنا  المنتمػع
راػػادات هي ػات اإلاػػراؼ ،نقد ػة خارنػة مسػػتقبم ة  كمػا  ظهػػر مػدى التػػزاـ الاػركة بالتاػػريعات كالقػكانيف كا 

 ،كهػك مػا يبػػث ركح الطمأنينػة لػدى المسػػتثمريف باػأف مسػتقبل الاػػركة كاسػتمراريتها فػع المسػػتقبل كالرقابػة
 كيزيد مف رابتهـ في اإلستثمار فيها.

 ;Clarkson et al., 2019; Maroun, 2018b; Liao, et al., 2018)في حيف ركز أخركف 
Velte and Stawinoga, 2017b; Wong and Millington, 2014)  عمػي مػردكد التككيػد

المهنػػي عمػػي المعمكمػػات الػػكاردة فػػي تقريػػر المسػػ 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 

التػػػػي تلصػػػػا عػػػػف مػػػػدى التزامهػػػػا بمسػػػػ كليتها حيػػػػث ينظػػػػر المسػػػػتثمركف إلػػػػع الاػػػػركات  ،كق مػػػػة لماػػػػركة
اجنتماع ة، كتكفر تككيدال مهن ال عميها، بأنها أكثر مصداق ة كثقة، مما يوثر باكل إينػابي عمػع تقػديرهـ 

الاػػركة، كمػػف ثػػـ  كػػكف لػػديهـ رابػػة أكبػػر فػػي اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ  الاػػركات، مقارنػػة بالاػػركات  لق مػػة
( دلػػػ  ل 2114،قػػػدـ )اػػحاتة ،ت المسػػػ كل ة اجنتماع ػػة. كفػػػي مصػػرالتػػي لػػـ تػػػكفر تككيػػدال عمػػػع معمكمػػا

تنريب ػػال عمػػع أف إفصػػاح الاػػركات عػػف مسػػ كليتها اجنتماع ػػة كالبي  ػػة مرفػػم بػػي تقريػػر التككيػػد المهنػػع 
بيػػد أف هػػذا التككيػػد  كػػكف ايػػر زى تػػأثير عمػػع القػػرار الخػػاص  ،يػػنعكس إينابػػأ عمػػع سػػمكؾ المسػػتثمريف

قػػد  كػػكف بسػػبب أف متطمبػػات مػػنا اج تمػػاف فػػع البنػػكؾ التناريػػة ج تعطػػع أهم ػػة بمػػنا اج تمػػاف كذلػػؾ 
 ل فصاح اير المالع بالقدر الكافع كمف ثـ ج  حتاج متحذك قرار اج تماف لمثل هذا التككيد. 



 أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......              عمرو مـحمد مخيس مـحمدد/ 
   

  45  

 

( التػي تمػت عمػي Fazzini and Dal Maso, 2016خمصػت دراسػة ) ،كعمػي النقػ ض مػف ذلػؾ
اجفصػػػاح البي ػػػي يػػػكفر معمكمػػػات لهػػػا دكر تقي مػػػي مرتبطػػػة باػػػكل إينػػػابي الاػػػركات اإل طال ػػػة إلػػػي أف 

هذا ماػابي لمنتػا   التػي  ،كلكف جتكند منافع إياف ة مف تككيد هذ  المعمكمات ،بالق مة السكق ة لماركة 
كالتي خمصػت  ،( التي طبقت في الكج ات المتحدة اجمريك ةCho et al., 2014تكصمت إليها دراسة )

ككيػػد تقريػػر المسػػوكل ة اجنتماع ػػة جيػػرتب  بارتلػػاع الق مػػة السػػكق ة لماػػركات المصػػدرة لمتقػػارير. إلػػي أف ت
-Seguiركػزت دراسػتي  ،كلكف  عاب عمي تمؾ الدراسات أنها تمت عمي دكلػة كاحػدة. مػف ناح ػة أخػر  

Mas et a., 2018; Kend, 2015)عمػي التككيػد عمػي معمكمػات تقريػر الحككمػة، نظػرال ألف هػذا ) 
اإلفصػػػاح لػػػي محتػػػكى معمكمػػػاتي، كبالتػػػالي بسػػػاعد التككيػػػد المهنػػػي عمػػػع هػػػذ  المعمكمػػػات عمػػػي تخلػػػ ض 
مسػػػػتكى خطػػػػر المعمكمػػػػات الػػػػذ  يكانػػػػي متخػػػػذ القػػػػرار عنػػػػد اعتمػػػػاد  عمػػػػع تقريػػػػر اإلدارة عػػػػف اإلفصػػػػاح 

( 2115الحككمي مما ينعكس إينابا عمػي ق مػة الاػركة كسػمبا عمػي تكملػة رأس المػاؿ. كقػد قػدـ )مهػراف،
دلػػ  ل تنريب ػػال عمػػع أف التككيػػد المهنػػي عمػػع إفصػػاح الاػػركات عػػف مػػدى التزامهػػا بالممارسػػات الق اسػػ 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 المعمكمػػػات ايػػر المال ػػة فػػي التقػػػارير المنلصػػمة المختملػػة )اإلنتماع ػػة كالحككم ػػػة 

، كتخل ض عدـ تماثل المعمكمات كزيادة ق مة الاركة ككذلؾ عمي قرارات أصحاب المصالا  كالمستدامة(
مكمػػاتي يػػوثر عمػػي ممػػا يػػدؿ عمػػع أف تقريػػر التككيػػد لػػي دكر تقي مػػي أك محتػػك  مع ،كخاصػػة المسػػتثمريف

 ;Hassan, et al., 2020; Landau et al., 2020)قػرار اإلسػتثمار باألسػهـ. كيتلػم الباحػث مػع 
Pavlopoulos et al., 2019 )  بأف التأثير اإلينابي لمتككيد المهني عمع المعمكمات اير المال ػة قػد

سػتراتيني تها، كهػذا مػايكفر  تقريػر األعمػاؿ يزداد عندما تلصا الاركة عف اإلرتباط بيف هذ  المعمكمات كا 
( بػأف رد فعػل المسػتثمريف Maroun, 2018b; Maroun, 2017المتكامػل. كهػك نلػس مػا أاػار إل ػي )

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

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

لربح ػة المسػتقبم ة كأدا  المناػأة )مثػل ا ، (Tobin’s Qلهػذا التككيػد مثػل ق مػة الاػركة )سػعر السػهـ أك 
 ، تحسػف بي ػة المعمكمػات )تيط ػة المحممػػيف( ،كتكملػة رأس المػاؿ باجسػهـ أك بالػػديكف  ، كالتػدفقات النقد ػة(

انخلاض مسػتك ات إدارة األربػاح عمػع أسػاس اجسػتحقاؽ أك مػف خػ ؿ األناػطة  ،تحسف مستك  السيكلة
نتػا   قػرارات اجسػتثمار كالتمكيػل. كلقػد خمصػت دراسػتي  ،انخلاض مستك ات التهرب اليريبي ،الحق ق ة
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(Melegy and Alain ,2020; Boiral, et al., 2019 إلػي 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 

كالتػأثير إينابػاد عمػي  ،كتكفير معمكمات حكؿ إناا  الق مة المستقبم ة لماػركةلعكا د األسهـ اير الطب ع ة 
مستك  التحلك المحاسبي كأسعار األسهـ ، كسمبال عمع اجستحقاقات التقديرية. كهك نلس ماخمصػت إل ػي 

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

. كهػذا STOXX Europe 50اػركة مػف  51لتقيػ ـ السػكؽ عمػي  Ohlson modelنمػكذج أكلسػكف 
( بػأف التككيػد عمػع إفصػاح الاػركات عػف Erguden et al., 2017يتلػم مػع مػا سػبم كخمػص إل ػي )

اير المال ة في التقارير المتكاممة  حقم منافع مزدكنة، ككنػي يخلػض مػف تكملػة رأس المػاؿ،  المعمكمات
كيزيػػد مػػف سػػعر السػػهـ، كيػػدعـ مػػف سػػمعة الاػػركة كق متهػػا مػػف نهػػة، كيزيػػد مػػف الاػػلاف ة ك يػػيف ق مػػة 

ككيد ( إلي أف التMiller et al., 2017ألصحاب المصالا، بمافيهـ اإلدارة مف نهة أخرى. كما أياؼ )
يخلػػض مػػف خطػػر المعمكمػػات  ،المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كخاصػػة المعمكمػػات ايػػر المال ػػة

الػػػذ  يكانػػػي المسػػػتثمر إذا مػػػا اعتمػػػد عمػػػع معمكمػػػات ايػػػر مكثػػػكؽ فيهػػػا، خاصػػػة كأف التقريػػػر المتكامػػػل 
مل مع يكصل معمكمات كم ة كنكع ة كهي ذات مخاطر أعمع، خاصة لممستثمر اير المحترؼ في التعا

( أف خدمػػػة التككيػػػد عمػػػع Maroun, 2018bأكيػػػا ) ،المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة. عػػػ كة عمػػػي ماسػػػبم
المعمكمػات ايػر المال ػة فػي تقريػػر األعمػاؿ المتكامػل هػي خدمػة ميػػ لة لمق مػة لعػدة أسػباب مػف أهمهػػا  
أنهػػا تػػدعـ مػػف الثقػػة كالمصػػداق ة فػػي المعمكمػػات، كتخلػػض مػػف عػػدـ تماثػػل المعمكمػػات، كتػػدعـ الاػػلاف ة 

مف الثقة في ه كل الرقابة الداخم ة، كتحسف  كالمسا لة، كتحسف مف نظـ التقرير الداخم ة بالاركة، كتزيد
 ;Goicoechea et al., 2019; Liao, et al., 2018)مػف سػمعة الاػركة. كمػا اتلػم الػبعض 

Velte and Stawinoga, 2017)  عمػع أف ا ػاب التككيػد المهنػع المسػتقل عمػي التقريػر المتكامػل
مػا تحققػي المناػأة فػع المسػتقبل تسػاعد  ينعمي منرد إع ف بس   عف الاركة كل ست أداة لتكيػ ا ق مػة

 عمي إرساؿ رسا ل إيناب ة لممستثمريف. 

كركػػزت العديػػد مػػف الدراسػػات عمػػي أثػػر التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػي قػػرار اإلسػػتثمار 
إلػي أف  (Raimo et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019)باألسػهـ, فمقػد خمصػت دراسػتي 

مات تقرير األعمػاؿ المتكامػل خاصػة المعمكمػات ايػر المال ػة يػوثر إينابػال عمػع سػمعة التككيد عمي معمك 
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 

 ،خػػاطر التنظ م ػػة. كذلػػؾ لتعزيػػز قػػراراتهـ حػػكؿ اجسػػتثمار كتخصػػ ص رأس المػػاؿ. عػػ كة عمػػي ذلػػؾكالم



 أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......              عمرو مـحمد مخيس مـحمدد/ 
   

  47  

 

إلػي أف تػكفير خدمػة التككيػد المهنػي عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل  (Landau et al., 2020)أاػار 
  سػاعد عمػػي نػػذب روكس األمػػكاؿ لماػركة كخلػػض تكملػػة رأس المػػاؿ كزيػادة ق مػػة الاػػركة نتينػػة تحسػػيف

ذا كاف مقدـ الخدمػة أحػد مكاتػب  ،ك ساعد عمي إتخاذ قرارات إستثمارية رايدة ،بي ة المعمكمات خاصة كا 
أف التككيػػد عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ  (Briem and Wald, 2018)المحاسػػبة كالمرانعػػة. كمػػا أيػػاؼ 

دارة اللػػرص المتكامػل لػػي تػأثير نػػكهر  عمػع تقيػػ ـ المسػػتثمر لق مػة الاػػركة كقػدرتها عمػػع خمػم الق مػػة، ك  ا 
كمػػػف ثػػػـ لػػػي تػػػأثير نػػػكهر  عمػػػع تقػػػدير المسػػػتثمريف ألسػػػعار أسػػػهـ الاػػػركة. كهػػػذا نلػػػس مػػػا  ،كالمخػػػاطر

( بػأف التككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل  سػاعد عمػي Zhou et al., 2017خصػمت إل ػي دراسػة )
ممػػا يزيػػد  ،مارتػػكفير معمكمػػات لهػػا دكر تقي مػػي تيػػمف التخصػػ ص اللعػػاؿ لممػػكارد كتاػػنع منػػاخ اإلسػػتث

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 

 تثمارية لممستثمر.قرار اإلستثمار في األسهـ, كتحسيف األدا  المالع لممحلظة اجس

 (Landau et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019)اتلقػت دراسػتي  ،ع كة عمػي ماسػبم
عمي أف تقرير التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل لي محتكى معمكماتع ككني يوثر عمع قرارات كأحكاـ 

دارتها كهع أمكر هامة جتخػاذ قػرار  ،المستثمرييف حيث  يلع هذا التككيد مصداق ة عمع أدا  الاركة كا 
اجستثمار فع الاركة, كما أف إفصاح الاركة عف معمكمات تعكس أدا ها مف كافة النكانػب اجقتصػاد ة 
ا كاإلنتماع ػػة كالحككم ػػة يزيػػد مػػف ق مػػة الاػػركة ك حسػػف مػػف سػػمعتها ك يػػلي الماػػركع ة عمػػي أناػػطته
أماـ المنتمع. ع كة عمي أني بسبب تعقيد التقػارير المتكاممػة، قػد يركػز المسػتثمركف عمػع تككيػدها أكثػر 

( تاػػير إلػػي أف هنػػاؾ طمبلػػا Landau etal.,2020مػػف تركيػػزهـ عمػػع محتػػكاهـ . فػػي حػػيف أف دراسػػة )
ا مػػف نانػػب المسػػتثمريف عمػػع تككيػػد المعمكمػػات ايػػر المال ػػة فػػي تقريػػر األعمػػا ؿ المتكامػػل للهػػـ متزايػػدل

األدا  الحق قي لماركة ككني كسيمة لتخل ض عدـ التأكد باأف التدفقات النقد ة المستقبم ة، مما قػد  سػما 
لهػػػـ بتقيػػػ ـ األدا  المػػػالع لماػػػركة باػػػكل أكثػػػر دقػػػة، كتقيػػػ ـ المخػػػاطر، كبالتػػػالع تحسػػػيف نػػػكدة أحكػػػامهـ 

بكنػكد إرتبػاط إينػابي كبيػر بػيف  (Akisik and Gal, 2019)اإلسػتثمارية. كهػك نلػس مػا خمػص إل ػي 
تككيػػػػد التقػػػػارير المتكاممػػػػة كسػػػػيكلة األسػػػػهـ كارتلػػػػاع ق مػػػػة الاػػػػركة كتحسػػػػف التػػػػدفقات النقد ػػػػة التاػػػػييم ة 

حيث أف المستثمريف يرابكف في قبكؿ معػدؿ عا ػد  ،المستقبم ة, مما يود  إلي تخل ض تكملة رأس الماؿ
المعمكمات المحسنة لهذ  الاركات. كهي نلس النتا   التي  أقل نتينة لتقميل مخاطر المعمكمات مف بي ة

كلكف بالتركيز عمي المحممييف  (Zhou et al., 2017; Dumay, et al., 2017)تكصمت إليها دراستي 
المػػػالييف, كالتػػػي خمصػػػت إلػػػي تحسػػػف خصػػػا ص تنبػػػوات المحممػػػيف المػػػالييف مػػػف خػػػ ؿ تقميػػػل األخطػػػا  
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المعمكمػػػات الػػكاردة فػػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػػل خاصػػة إذا تػػػـ كتخلػػ ض التاػػتت عنػػػد إعتمػػادهـ عمػػي 
 تككيد  بكاسطة طرؼ خارني مستقل. 

عمػػي (Reimsbach et al., 2018) اعتمػدت دراسػة  ،كعمػي النقػ ض مػف المنهن ػات السػػابقة
حيث سعت إلي اختبار ما إذا كاف تككيػد المعمكمػات الػكاردة فػي  ،منهن ة مختملة كهي الدراسة التنريب ة

التقارير المتكاممة يوثر باكل إينػابي عمػع تقيػ ـ المسػتثمريف المحتػرفيف ألدا  اجسػتدامة لماػركة كارتلػاع 
كاجعتماد عمػع نمػكذج  2×  2كذلؾ باستخداـ تصم ـ تنريبي كامل  ،نكدة األحكاـ المتعمقة باجستثمار

(Maines and McDaniel, 2000)  مف المحمميف المحترفيف كمدير  صناديم  114، عمي عينة مف
اإلستثمار في ألمان ا. كتاير النتا   إلع أف التككيد عمي معمكمات تقرير اجعمػاؿ المتكامػل يػوثر باػكل 

.  ثماريةإينابي عمػع تقيػ ـ المسػتثمريف المحتػرفيف ألدا  اجسػتدامة لماػركة كتحسػيف نػكدة أحكػامهـ اإلسػت
إلختبػار أثػر التككيػد  (Hoang and Soon-Yeow, 2020)كهي نلس المنهن ة التػي إتبعتهػا دراسػة 

عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمع تقديرات المستثمريف المحترفيف كاير المحتػرفييف ألسػعار األسػهـ مػف 
التككيد كانت الزيادة فع . كتاير النتا   إج أني في حالة عدـ كنكد تقرير 2×  2خ ؿ تصم ـ تنريبي 

ككػػذلؾ فػػي حالػػة كنػػكد المعمكمػػات اإليناب ػػة  ،تقػػديرات أسػػعار األسػػهـ أقػػل بالمقارنػػة بحالػػة كنػػكد تككيػػد 
بالمقارنػػة بالمعمكمػػات السػػمب ة.  كمػػا أاػػارت النتػػا   إلػػع أف تبػػايف سػػعر السػػهـ فػػع ظػػل اإلفصػػاح عػػف 

ريػر التككيػد بالمقارنػة بي ػاب تقريػر التككيػد أخبار سي ة سػمب ة كػاف منخليػا باػكل نػكهر  عنػد كنػكد تق
 بيض النظر عف خبرة المستثمر. 

 ،2115 ،أخيرا يند المتتبػع لكثيػر مػف الدراسػات السػابقة ذات الصػمة كالتػي تمػت فػي مصػر )اػرؼ
( أف تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل  عػػد بمثابػػة مواػػرأ لمصػػداق ة 2118 ،زامػػكؿ ،2117 ،عبػد العظػػ ـ

لمستليد األكؿ مف كرا  عمم ة التككيد هـ أصحاب المصالا إج إنهـ ل سكا المستليد األكحد كأف ا ،محتكا 
فالتككيد  عد ذا ق مة أ يأ بالنسبة إلدارة المناأة المعدة لهذا النكع مف التقارير. كما أف هناؾ الكثير مف 

التككيػػد المهنػػع لمراقػػب  المتييػػرات التػػع مػػف المحتمػػل أف تػػوثر عمػػع الع قػػة الر  سػػ ة بػػيف محتػػكى تقريػػر
نػػػكع  ،كالتػػػي مػػػف أهمهػػػا )اخػػػت ؼ بػػػدا ل رأى مراقػػػب الحسػػػابات ،الحسػػػابات كقػػػرار اإلسػػػتثمار باألسػػػهـ

 مستك  التككيد(.  ،اإلستنتاج

كيتيػػػا لمباحػػػث مػػػف تحميػػػل الدراسػػػات السػػػابقة، أف معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة تناكلػػػت الع قػػػة بػػػيف 
التككيػػػد عمػػػع المعمكمػػػػات ايػػػر المال ػػػة بصػػػػلة عامػػػة، أك الع قػػػػة بػػػيف التككيػػػد عمػػػػع تقػػػارير المسػػػػ كل ة 

ي األسػػهـ. اجنتماع ػة أك التقػارير البي  ػػة أك تقػارير اجسػػتدامة عمػع كنػي الخصػػكص كقػرار اجسػػتثمار فػ
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، لدراسػػة أثػػر تككيػػد 
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ر المال ػػة مػػع المعمكمػػات المال ػػة( عمػػع المعمكمػػات الػػكاردة فػػي تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة )المعمكمػػات ايػػ
 Maroun, 2018a; Maroun, 2017; Briem and)قػرار المسػتثمريف باإلسػتثمار باألسػهـ، مثػل 

Wald, 2018) فػي حػيف اتبػع الػبعض المػػدخل الميػداني اجستقصػا ي، مثػل ،(Landau et al., 
2020 ;Pavlopoulos et al., 2019; Akisik and Gal, 2019) اتبػع الػبعض المػدخل  ، بينمػا

. كمػف ناح ػة  (Hoang and Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018)التنريبي مثػل
بػالراـ مػػف اخػت ؼ البي ػػات التػي أنريػػت فيهػا هػػذ  الدراسػات، فقػػد أنريػت معظػػـ الدراسػات فػػي   ،أخػرى 

سػترال ا كبريطان ػا، كمنهػا   Akisik and)دراسػات قميمػة بي ات متقدمة مثل الكج ات المتحدة األمريك ة، كا 
Gal, 2019; Gal and Akisik, 2019; Reimsbach et al., 2018) أنريػت فػي دكؿ نام ػة ،

( كيبػػرر  ;2118Maroun, 2017 ، زامػػكؿ ، 2115 ،اػػرؼ ، أك مصػػر مثػػل ) مثػػل ننػػكب أفريق ػػا
تهػػتـ بػػي الػػدكؿ  لػػذا فمػػف طب عػػي أف ،الباحػػث ذلػػؾ بػػأف مكيػػكع تككيػػد التقػػارير المتكاممػػة حػػديث نسػػب ال 

المتقدمة، كالتػي اهتمػت مػف قبػل بتحقيػم اجسػتدامة. كباػأف عينػة الدراسػة فقػد اعتمػد الػبعض عمػع عينػة 
( بينمػا اعتمػد الػبعض Hoang and Soon-Yeow, 2020  2115مػف المسػتثمريف، مثػل )اػرؼ،

اخت ؼ منهن ات (. كبالراـ مف Reimsbach et al., 2018ااخر عمع طمبة الدراسات العم ا، مثل )
كبي ػات الدراسػات السػػابقة إج أنهػا اتلقػػت عمػع أف اإلفصػػاح ايػر المػػالي عبػر تقػػارير األعمػاؿ المتكاممػػة 
يػػػوثر إينابػػػال عمػػػع تقػػػدير المسػػػتثمريف ألسػػػعار األسػػػهـ كاألربػػػاح المتكقعػػػة لماػػػركة كق مػػػة الاػػػركة. كلكػػػف 

 . 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 
األعمػػػاؿ المتكامػػػل  يػػػلي الثقػػػة كالمصػػػداق ة كزيػػػادة إمكان ػػػة األعتمػػػاد عميهػػػا كبخلػػػض مػػػف عػػػدـ تماثػػػل 

قبمي لماػػػركة، كيزيػػػد مػػػف قػػػدرة المسػػػتثمرييف عمػػػي تقيػػػ ـ األدا  الحػػػالي كالتنبػػػو بػػػاألدا  المسػػػت ،المعمكمػػػات
كتقدير أسعار األسهـ كاألربػاح المتكقعػة، كمػف ثػـ اتخػاذ قػرارات اسػتثمارية سػم مة. كبالتػالي هنػاؾ ع قػة 
إيناب ػػػة بػػػيف تقريػػػر التككيػػػد الػػػذ  يػػػكفر  مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة، كبػػػيف قػػػرار 

 األكؿ كمايميي  اجستثمار في أسهـ الاركة. كعم ي  مكف ااتقاؽ فرض الدراسة

 
 
 
 
 
 
 

H1:  يػػػوثر تككيػػػد مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة لماػػػركات المقيػػػدة بالبكرصػػػة
 المصرية إينابال عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ  الاركات.
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تحميييل أثيير اخييتةف مسييتول خبييرة المسييتثمر عمييم العةقيية بييين التوكيييد عمييم تقييارير  7-5-2
 H1a)األعمال المتكاممة وقرار االستثمار باألسيم واشتقاق الفرض الفرعي )

 ,Landau et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019; Akisik and Gal)اتلم الكثيركف 
فػػي العديػػد مػػف العكامػػل المرتبطػػة بالاػػركة أك بالصػػناعة أك عمػػع أف قػػرار اإلسػػتثمار هػػك دالػػة  (2019

الدكلػػػة أك المسػػػتثمر نلسػػػي. حيػػػث يتػػػأثر قػػػرار اجسػػػتثمار بخصػػػا ص المسػػػتثمر نلسػػػي مثػػػل درنػػػة خبرتػػػي 
كمستك  تأهيمي العممي، كهك مايوثر عمع حكمي الاخصي، كمف ثػـ عمػي قػرار . كيػوثر اخػت ؼ مسػتكى 

كهـ كفهمهـ لممحتكى المعمكماتي لتقرير التككيػد باػأف التقريػر المتكامػل، الخبرة بيف المستثمريف عمع إدرا
نتينػػػة إخػػػت ؼ تقي مػػػي ألسػػػهـ  ،ممػػػا يػػػود  إلػػػع التبػػػايف فػػػي قػػػراراتهـ باجسػػػتثمار بأسػػػهـ نلػػػس الاػػػركات

الاركات التي تكفر تقرير متكامل مرفم معي تقريػر تككيػد، مقارنػة بالاػركات التػي لػـ تػكفر هػذا التقريػر. 
أف أحكاـ المستثمريف تعتمد عمي خبرتهـ كبعض  (Reimsbach et al., 2018)كما أكيحت دراسة 

 . Maines and McDaniel`s 2000عكاممهـ النلس ة كفقا لنمكذج 

إلػػػػػي كنػػػػػكد أثػػػػػر إينػػػػػابي لخبػػػػػرة ) 2118 ،مكسػػػػػي  ،2115 ،كخمصػػػػػت بعػػػػػض الدراسػػػػػات )اػػػػػرؼ
المستثمريف عمع الع قة محل الدراسة، فهناؾ اتلاؽ بيف هذ  الدراسػات عمػع كنػكد تػأثير إينػابي لتقريػر 

كيرنػػع التككيػد عمػػع قػرارات اجسػػتثمار، كلكػف يختمػػف مػػدى التػأثير بنػػا ل عمػع مسػػتكى خبػرة المسػػتثمريف. 
ذلؾ لمتلاكت في إدارؾ المستثمريف لممحتكى المعمكمػاتي لتقريػر التككيػد. حيػث يختمػف رد فعػل المسػتثمر 

حيػػث  كػػكف رد فعػػل  ،المحتػػرؼ عػػف ايػػر المحتػػرؼ تنػػا  تقريػػر التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل
 Hoang and)  اتلػم كػل مػف ،المسػتثمر المحتػرؼ أكثػر سػرعة كأكبػر تػأثيرال. عمػي النقػ ض مػف ذلػؾ

Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018)  عمي أف المستثمر اير المحترؼ كػاف أكثػر
تػػأثرال بتقريػػر التككيػػد الػػذ   صػػدر  مراقػػب الحسػػابات، باعتبػػار  أنػػي أقػػل خبػػرة فػػي التعامػػل مػػع المعمكمػػات 

ككيػػػد بدرنػػػة أكبػػػر مػػػف المال ػػػة كايػػػر المال ػػػة التػػػي تلصػػػا عنهػػػا الاػػػركة، كمػػػف ثػػػـ  حتػػػاج إلػػػع تقريػػػر الت
مكان ة اجعتماد عميها عند اتخػاذ  المستثمر المحترؼ، لمتحقم مف مصداق ة المعمكمات الملصا عنها، كا 
قرار ، كبالتالي يوثر تقريػر التككيػد كمػا يتيػمني مػف اسػتنتاج باػكل أكبػر عمػع قػرار  اجسػتثمار ، مقارنػة 

 بالمستثمر المحترؼ. 

هنػاؾ اتلاقػػال بػػيف الدراسػات السػػابقة عمػػع أف هنػاؾ تػػأثيرال كايػػحال كيخمػص الباحػػث ممػا سػػبم إلػػي أف 
لخبػػرة المسػػتثمر عمػػع قراراتػػي عمػػي الػػراـ مػػف اخػػت ؼ فػػي بي ػػات كمنهن ػػات الدراسػػات السػػابقة، كلكػػف 
جيكند إتلاؽ حكؿ اػكل هػذا التػأثير. كمػا أف هنػاؾ نػدرة فػي الدراسػات التػي تناكلػت أثػر خبػرة المسػتثمر 

ف التككيػػػد عمػػػع التقريػػػر المتكامػػػل كقػػػرار اإلسػػػتثمار باجسػػػهـ. ك عتقػػػد الباحػػػث أف خبػػػرة عمػػػع الع قػػػة بػػػي
المسػػتثمر تسػػاهـ فػػي تحسػػيف إدراكػػي لتقريػػر التككيػػد المرفػػم بتقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل، كتقي مػػي لممخػػاطر 
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الباحػث أف المختملة التي تكاني الاركة، مما  ساهـ في تحسيف نكدة أحكامي اإلسػتثمارية. كبػذلؾ يتكقػع 
تػػػوثر خبػػػرة المسػػػتثمر عمػػػع الع قػػػة اإليناب ػػػة بػػػيف التككيػػػد عمػػػع تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل كبػػػيف قػػػرار 

 ( كما يمييH1aاجستثمار باجسهـ. كبنا ل عم ي  مكف ااتقاؽ اللرض اللرعي األكؿ )

 

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

 Hoang and Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018)أاار ) ،مف ناح ة أخر  
إلػػع أهم ػػػة التأهيػػػل العممػػي لمتخػػػذ القػػػرار بصػػػلة عامػػة، كالمسػػػتثمر بصػػػلة خاصػػة، فػػػي تكػػػكيف المعرفػػػة 
كالمهػػػارة، كالتػػػي  مكػػػف أف تسػػػاهـ فػػػي تحسػػػيف فهمػػػي كتقي مػػػي لممعمكمػػػات التػػػي تلصػػػا عنهػػػا الاػػػركات، 

ر  مراقػػب الحسػابات مػػف اسػتنتاج باػػأنها، ممػايود  إلػػع تحسػيف نػػكدة قػرار اجسػػتثمار. كمػا انػػي كما صػد
كػكف أف مسػتثمريف بمسػتكى  ،كمما ارتلع مستكى التعمػ ـ كممػا زاد تحمػل المخػاطر فػي قراراتػي اإلسػتثمارية

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. 

يػػػػل العممػػػػي ( عمػػػػع أف التأه2118 ،مكسػػػػي ،2115 ،اتلػػػػم دراسػػػػتي )اػػػػرؼ ،عػػػػ كة عمػػػػي ماسػػػػبم
لممستثمر كالذ   عبر عف مستكى المعرفة المكتسبة التي حصل عميها بكسا ل مختملة  سػاعد  عمػع فهػـ 
اللػػػرص كالمخػػػاطر اجسػػػتثمارية، كبالتػػػالي اجخت ػػػار الصػػػح ا بػػػيف البػػػدا ل اجسػػػتثمارية المتاحػػػة. حيػػػث 

تثمر كممػػا زاد إدراكػػي ( إلػػع انػػي كممػػا زاد مسػػتكى التأهيػػل العممػػع لممسػػ2119 خمصػػت دراسػػة )مكسػػي،
كفهمػػػي لمحتػػػكى التقريػػػر المتكامػػػل. كخمصػػػت فػػػع ذلػػػؾ الاػػػأف إلػػػع كنػػػكد تػػػأثير اينػػػابع لمتاهيػػػل العممػػػع 

 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  
دراكي لمحتكى  عمع الع قة محل الدراسة، فكمما زاد مستكى التأهيل العممي لممستثمر كمما تحسف فهمي كا 

تثمار باجسػػهـ. كلػػذلؾ تقريػػر التككيػػد باػػأف تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل، ممػػا يػػوثر إينابػػال عمػػع قػػرار اإلسػػ
يتكقع الباحث أف يوثر مستكى التأهيل العممػي لممسػتثمر عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف التككيػد عمػع تقريػر 

 (H1b)األعمػػاؿ المتكامػػل كقػػرار اإلسػػتثمار باجسػػهـ. كبنػػا ل عم ػػي  مكػػف ااػػتقاؽ اللػػرض اللرعػػي الثػػاني 
 كما يميي

H1a:  لماركات المقيدة يختمف التأثير اإلينابي لتككيد مراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة
 بالبكرصة المصرية عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ  الاركات باخت ؼ مستك  خبرة المستثمر.
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H1b: ب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة لماركات المقيػدة يختمف التأثير اإلينابي لتككيد مراق
 بالبكرصة المصرية عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ  الاركات باخت ؼ مستكى تأهيل المستثمر.

 

كنظرال ألهم ة المتييرات السابقة كمتييرات معدلي لمع قة محل الدراسة، مػف ثػـ يكنػد سػواؿ منطقػي، 
المعدلػي منتمعػة عمػع الع قػػة محػل الدراسػة ، مقارنػة بػأثر كػل متييػر معػػدؿ هػل يختمػف أثػر المتييػرات 

عمػػع حػػػد . كبالتػػػالي يػػػر  الباحػػػث أف أنػػػي مػػػف المنطقػػػي أف نتكقػػػع تػػػأثيرا أكبػػػر لمتييػػػر  خبػػػرة المسػػػتثمر 
كمستك  تأهيمي العممي معا عمع الع قة محل الدراسة مقارنة بتأثير كل منهما عمع حد . كمف ثػـ  مكػف 

 كما يميي  (H1cاللرض اللرعي الثالث ) ااتقاؽ

H1c:  يختمف التأثير اإلينابي لتككيد مراقب الحسابات عمع تقارير األعماؿ المتكاممة لماركات المقيػدة
بالبكرصػػة المصػػرية عمػػع قػػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ  الاػػركات بػػاخت ؼ مسػػتكى خبػػرة كتأهيػػل 

 المستثمر معا.
 

 التجريبيةنموذج ومنيجية الدراسة  7-6
 عػػرض الباحػػث فػػي هػػذا القسػػـ أهػػداؼ الدراسػػة التنريب ػػة، منتمػػع كعينػػة الدراسػػة، نمػػكذج الدراسػػػة 
كمتييرات الدراسة كك ل ة ق اسها باإليافة إلع التصػم ـ التنريبػي كأخيػرال اجختبػارات اإلحصػا  ة ال زمػة 

 إلختبار فركض الدراسة.

 أىداف الدراسة التجريبية 7-6-1
الدراسػػػة التنريب ػػػة اختبػػػار أثػػػر التككيػػػد المهنػػػي عمػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل عمػػػع قػػػرار تسػػػتهدؼ 

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

 دراسةمجتمع وعينة ال 7-6-2
 ،يتككف منتمع الدراسة مف المستثمرييف ك مػثمهـ أمنػا  اجسػتثمار بػبعض البنػكؾ التناريػة كمعػاكنيهـ

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

and Soon-Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018) كيكيا الندكؿ التالي عدد الحاجت .
التنريب ػػة المكزعػػة عمػػع عينتػػي الدراسػػة باإليػػافة الػػي عػػدد كنسػػبة الػػردكد، ككػػذلؾ عػػدد كنسػػبة الػػردكد 

 السم مة، كالتي ستخيع لمتحميل اجحصا ي.
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 عمم الحاالت التجريبية: بيان بالردود (1)جدول 

جرارات 7-6-3  الدراسة أدوات وا 
تتيػػػمف أدكات الدراسػػػة كػػػل مػػػف  المقػػػاب ت الاخصػػػ ة ، الحػػػاجت التنريب ػػػة المبن ػػػة عمػػػع التقػػػارير 
المال ػة اللعم ػػة ألحػدى الاػػركات المقيػدة بالبكرصػػة، كاألسػ مة المرافقػػة لهػذ  الحػػاجت، كاإلنابػة عمػػع هػػذ  

(. حيػػث قػػاـ الباحػػث بإرسػػاؿ 2115 ،اػػرؼ  ، 2118( ، ق اسػػال عمػػع )مكسػي ،1األسػ مة )الممحػػم رقػػـ 
الدراسػػػػة التنريب ػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ اإل مػػػػ  ت الاخصػػػػ ة لهػػػػـ مػػػػع أنػػػػرا  بعػػػػض المقػػػػاب ت الاخصػػػػ ة مػػػػع 

 . Skypeباستخداـ برنام   onlineالمااركيف عند تكزيع الحاجت التنريب ة عميهـ 

-Hoang and Soon)( ق اسػا عمػي دراسػتي 2×2×2كاعتمػد الباحػث عمػي التصػم ـ التنريبػي )
Yeow, 2020; Reimsbach et al., 2018) حيػػث تػػـ  ،بهػػدؼ اختبػار الع قػػة محػػل الدراسػة

كمػا تػـ اقتػراح  ،ص ااة اكل مقترح لتقرير األعمػاؿ المتكامػل فػي يػك  اإلراػادات المهن ػة ذات الصػمة
ـ تحديػد نمكذج لمتككيد المهنع عمع تقرير األعمػاؿ المتكامػل كػذلؾ فػي يػو  المعػايير ذات الصػمة ، كتػ

المتييػػرات المعدلػػة التػػع  لتػػرض أف تػػوثر عمػػع الع قتػػيف محػػل الدراسػػة كهمػػا خبػػرة المسػػتثمر كمسػػتكى 
 تأهيمي العممي. 

 (1كبعد تصم ـ الحاجت التنريب ة أصبحت الحالة تتيمف األقساـ اات ةي )الممحم رقـ 
 الب انات الد ميراف ة، كتامل الخبرة كتأهيل المستثمر. القسم األول:

 اػػػمل تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل لاػػػركة مسػػػاهمة مقيػػػدة  )الحالييية التجريبييية األوليييي( : :القسيييم الثيييانم
كيرافػػم  ،( مرفػػم بػػي تقريػػر تككيػػد عمػػي القػػكا ـ المال ػػة فقػػ  2118 ،2117بالبكرصػػة عػػف سػػنتع )

 الحالػػة التنريب ػػة منمكعػػة مػػف األسػػ مة لمحصػػكؿ عمػػع إسػػتنابات الماػػاركيف فػػي التنربػػة لمتييػػرات
مف خػ ؿ مطػالبتهـ  باإلنابػة عػف بعػض التسػاوجت التػي تعكػس إسػتعداد  ل سػتثمار فػي  ،الدراسة 

 أسهـ الاركة.

                                                 
تيمنت الحالة التنريب ة سواجد يختبر صدؽ الردكد كاختبار الع قة محل الدراسة معا. حيث تـ سواؿ األفػراد عػف رابػتهـ ( 18)

 ب ع أسهـ الاركة، فإف أناب مكافم ج ينكز أف يختار يزيد سعر السهـ عند التنبو بسعر السهـ.في 

 بٍان

عذد انحاالث 

انتجربٍت 

 انموزعت

عذد انحاالث 

انتجربٍت 

 انمستهمت

نسبت انردود عهً 

انحاالث انمستهمت 

 إنى انموزعت

عذد انردود 

انصادلت
(18)

 

نسبت انردود انصادلت 

 انى انردود انمستهمت

ػ١ٕةةةةةةةث رٌّ ةةةةةةة  ّ ٠ٓ 

 باألسُٙ
85 49 57% 47 55% 
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ك اػػػمل تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل لاػػػركة مسػػػاهمة مقيػػػدة  )الحالييية التجريبييية الثانيييية(: :القسيييم الثاليييث
( ، مرفػػػػم بػػػػي تقريػػػػر تككيػػػػد مقتػػػػرح عمػػػػي تقريػػػػر األعمػػػػاؿ 2118 ،2117بالبكرصػػػػة عػػػػف سػػػػنتع )

كيرافػػم الحالػة التنريب ػػة منمكعػة مػػف األسػػ مة لمحصػكؿ عمػػع اسػتنابات الماػػاركيف فػػي  ،المتكامػل
مف خ ؿ مطالبتهـ باإلنابة عف بعض التساوجت التي تعكس إستعداد   ،التنربة لمتييرات الدراسة

 ل ستثمار في أسهـ الاركة.

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 7-6-4
 يكيا الندكؿ األتي تكصيف كك ل ة ق اس متييرات الدراسة كالتاليي

 قياس وتوصيف متغيرات الدراسة :(2)جدول 
 طرٌمت لٍاسه توصٍفه نوعه انمتغٍر

رٌ ٛو١ةةةةةةةةةةةةةةةة  

رٌّٕٙةةٟ ػٍةةٝ 

تمةةةةةةةةةةةةةةةةةا ٠  

رألػّةةةةةةةةةةةةةاي 

 رٌّ ىاًِ

 ِ  مً

ػ١ٍّث ِٕظّث ٌ ج١ّغ ٚتم١ة١ُ رأللٌةث رٌصا ةث 

ب أو١ةةةة رد رةلر أ بتةةةةأْ تمةةةةا ٠  رألػّةةةةاي 

رٌّ ىاٍِةث  بّةا ٠ّىةٓ ِ رلةح رٌذ ةاباد ِةةٓ 

ربةة را رسةة ٕ اا ِذا٠ةة  بتةةأْ ِذةة رل١ث ٘ةة ٖ 

رٌ أو١ رد إس ٕالر ٌّؼةا١٠  رٌم١ةاا رٌ ةا ٠ث   

ٚتٛ ةةةةةة١ً رسةةةةةة ٕ اا ر٠جةةةةةةابٝ أل ةةةةةةذا  

 رٌّذاٌخ 

( فٟ داٌةث 1) وّ غ١  ّٚ٘ٝ ٠أخ  رٌم١ّث

ٚجةةٛل تم ٠ةةة  تٛو١ةةة  ِٕٙةةةٟ ِ فةةةك ِةةةغ 

تمةةةةةا ٠  رةػّةةةةةاي رٌّ ىاٍِةةةةةث ٚرٌم١ّةةةةةث 

) ف ( فٟ داٌث إ ة ر  تم ٠ة  ِ ىاِةً 

لْٚ تم ٠ةة  تٛو١ةة  ِٕٙةةٟ ػ١ٍةةٗ )ِٛسةةٟ 

 (.2115  ؛ ش ف 2118 

لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر  

رةس  ّا  فٟ 

 رةسُٙ

 تابغ

٠مذ  بٗ رس ؼ رل رٌّ   ّ ٠ٓ ٌالس  ّا  فةٝ 

بة ١١ٍ٠ٓ أٚ رو ة  أسُٙ رٌتة وث ٚرخ ١ةا  بة١ٓ 

ِةةٓ بةة١ٓ رٌلةة رتً رٌّ ادةةث ٚفمةةال ٌّؼ١ةةا  رٌؼاتةة  

 (2114ػٍٝ رةس  ّا  )شذاتٗ  

ب ٛلةةةغ سةةةؼ  رٌ ةةةُٙ ٌٍتةةة وث فةةةٟ ٔٙا٠ةةةث 

رٌف ةةة أ رٌ ا١ٌةةةث ٚرتصةةةاس لةةة ر  رةسةةة  ّا  

  ؛  ١ٍِةةةةةٟ 2118باٌ ةةةةةُٙ ) ِٛسةةةةةٟ  

2121.) 

ِ  ٛٞ خل أ 

 رٌّ   ّ 
 ِؼ ي

 ٠مذ  بٙا ل جث رٌ  ر٠ةث ٚرٌّؼ فةث ٚرٌصلة أ

ٌ ٜ رٌّ   ّ   ٚل  تٗ ػٍٝ رٌ ذ١ٍةً رٌة ل١ك 

ٚرٌتةةةاًِ ٌٍّؼٍِٛةةةاد رٌٙاِةةةث سرد رٌذةةةٍث   

ٚرتصةةةةةةةةةةاس لةةةةةةةةةة ر  رةسةةةةةةةةةة  ّا  ػٍةةةةةةةةةةٝ 

 (Reimsbach et al., 2018رساسٙا)

٠مةةةاا بؼةةة ل سةةةٕٛرد رٌّّا سةةةث رٌفؼ١ٍةةةث 

رٌ ٝ لضا٘ا رٌّ   ّ  فٝ ِّا سث ػٍّةث 

  ٚتأخ  رٌم١ّث ) ف ( إسر وأت ألً ِٓ 

( إسر 1  رٌم١ّةةةث )ػتةةة أ سةةةٕٛرد  ٚتأخةةة

وأت ت اٜٚ أٚ أول  ِةٓ ػتة  سةٕٛرد 

؛ 2118ل١اسةةةا ػٍةةةةٝ ل رس ٟ)ِٛسةةةةٟ  

 ٍٟ١ِ   2121.) 

ِ ةةةةةةةةةةةةةةة ٛٞ 

رٌ أ١٘ةةةةةةةةةةةةةةةةً 

رٌؼٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةٟ 

 ّ   ٌٍّ 

 ِؼ ي

٠مذةةة  بةةةٗ رٌّةةةم٘الد رٌؼ١ٍّةةةث ٚرٌتةةةٙالرد 

ر١ٌّٕٙةث رٌ ةٝ دذةً ػ١ٙةا رٌّ ة  ّ   ٚرٌ ةٝ 

تمٍ٘ٗ ألتصاس ل ر  رإلس  ّا  بىفااأ ٚفؼا١ٌةث  

 (.2121  ؛  ١ٍِٟ 2118) ِٛسٟ  

٠ٚؼ لةةة  رٌّ ةةة  ّ ْٚ سٚ تأ١٘ةةةً ػٍّةةةٟ 

ِ تفغ إسر دذً ػٍةٝ ل رسةاد ػ١ٍةا أٚ 

(   ٚسٚ 1شٙالرد ١ِٕٙةث ٠ٚأخة  رٌم١ّةث )

ٟ ِةةةٕصفخ بصةةةالف سٌةةةه تأ١٘ةةةً ػٍّةةة

٠ٚأخ  رٌم١ّث  ف    ل١اسا ػٍٝ ل رس ٟ 

 (.2121  ؛  ١ٍِٟ 2118)ِٛسٟ  
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 نموذج الدراسة 7-4-5
  ظهر نمكذج الدراسة كما يميي

 
 
 
    
 
 
 

                                                       
 

  
 ) مف إعداد الباحث(       

 

 : نموذج البحث 1شكل 
 

 التصميم التجريبي لمدراسة 7-4-6
 ( لمدراسةي 2×2×2جختبار فرض الدراسة الر  سي كفرع اتي تـ إستخداـ التصم ـ التنريبي التالي )

 (2×2×2التصميم التجريبي لمدراسة ) :(3)جدول 

 سماث انمستثمر         

 

     بذائم اإلفصاح

 (x2مستوي تأهٍم انمستثمر ) x1)مستوي خبرة انمستثمر )

 منخفط مرتفع منخفط مرتفع

تم ٠ةةةة  ِ ىاِةةةةً بةةةة ْٚ 

 تم ٠  تٛو١  ِٕٟٙ

 (1رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل 

ٌإلس  ّا  ٚرٌ ٕلم 

 ب ؼ  رٌ ُٙ

 (2رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل 

ٌإلس  ّا  ٚرٌ ٕلم 

 ب ؼ  رٌ ُٙ

 (3رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل 

ٌإلس  ّا  ٚرٌ ٕلم 

 ب ؼ  رٌ ُٙ

 

 (4رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل ٌإلس  ّا  

 ٚرٌ ٕلم ب ؼ  رٌ ُٙ

تم ٠  ِ ىاِةً ِ فةك بةٗ 

 تم ٠  تٛو١  ِٕٟٙ

 (5رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل 

ٌإلس  ّا  ٚرٌ ٕلم 

 ب ؼ  رٌ ُٙ

 (6رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل 

ٌإلس  ّا  ٚرٌ ٕلم 

 ب ؼ  رٌ ُٙ

 (7رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل 

ٌإلس  ّا  ٚرٌ ٕلم 

 ب ؼ  رٌ ُٙ

 

 (8رٌّؼاٌجث )

رةس ؼ رل ٌإلس  ّا  

 ب ؼ  رٌ ُٙٚرٌ ٕلم 

 

 

H1      

  
تم ٠  ِ ىاًِ ب ْٚ 

 تم ٠  تٛو١  ِٕٟٙ
 

ل ر  رإلس  ّا  

 باألسُٙ

تم ٠  ِ ىاًِ ِ فك بٗ 

 تم ٠  تٛو١  ِٕٟٙ

رٌ أ١ً٘ رٌؼٍّٟ  خل أ رٌّ   ّ 

 ّ   ٌٍّ 

 انمتغٍران انمعذالن

 رٌّ غ١  رٌ ابغ رٌّ غ١  رٌّ  مً

H1a      H1c      H1b      
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 معالنات تنريب ة كمايميي 8كبنا  عمع هذا التصم ـ، هناؾ 
مسػتثمركف ذك  خبػػرة مرتلعػة /  قػدـ لهػـ تقريػػر أعمػاؿ متكامػل بػػدكف تقريػر تككيػد مهنػػي  (:1المعالجية )

لاػػركة مقيػػدة فػػي البكرصػػة / ك طمػػب مػػنهـ تحديػػد مػػد  إسػػتعدادهـ ل سػػتثمار بأسػػهـ الاػػػركة 
 كالتنبو بسعر السهـ.

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

 كالتنبو بسعر السهـ.

مستثمركف ذك  مستك  تأهيل عممي مرتلع /  قدـ لهـ تقرير أعمػاؿ متكامػل بػدكف تقريػر  (:3المعالجة )
د  إسػتعدادهـ ل سػتثمار بأسػهـ تككيد مهني لاركة مقيدة في البكرصة / ك طمب منهـ تحديد م

 الاركة كالتنبو بسعر السهـ.

مسػػتثمركف ذك  مسػػتك  تأهيػػل عممػػي مػػنخلض /  قػػدـ لهػػـ تقريػػر أعمػػاؿ متكامػػل بػػدكف  (:4المعالجيية )
تقرير تككيد مهني لاركة مقيدة في البكرصة / ك طمب مػنهـ تحديػد مػد  إسػتعدادهـ ل سػتثمار 

 بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.

مسػػتثمركف ذك  خبػػرة مرتلعػػة /  قػػدـ لهػػـ تقريػػر أعمػػاؿ متكامػػل مرفػػم بػػي تقريػػر تككيػػد  (:5المعالجيية )
مهنػي ايػر معػػدؿ لاػركة مقيػدة فػػي البكرصػة/ ك طمػػب مػنهـ تحديػد مػػد  إسػتعدادهـ ل سػػتثمار 

 .بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ

ر أعمػػاؿ متكامػػل مرفػػم بػػي تقريػػر تككيػػد مسػػتثمركف ذك  خبػػرة منخليػػة /  قػػدـ لهػػـ تقريػػ (:6المعالجيية )
مهنػي ايػر معػػدؿ لاػركة مقيػدة فػػي البكرصػة/ ك طمػػب مػنهـ تحديػد مػػد  إسػتعدادهـ ل سػػتثمار 

 بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.

مسػتثمركف ذك  مسػتك  تأهيػل عممػي مرتلػع  /  قػدـ لهػـ تقريػر أعمػاؿ متكامػل مرفػم بػي  (:7المعالجة )
معدؿ لاركة مقيدة في البكرصػة/ ك طمػب مػنهـ تحديػد مػد  إسػتعدادهـ  تقرير تككيد مهني اير

 ل ستثمار بأسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.

مستثمركف ذك  مستك  تأهيل عممػي مػنخلض/  قػدـ لهػـ تقريػر أعمػاؿ متكامػل مرفػم بػي  (:8المعالجة )
د مػد  إسػتعدادهـ تقرير تككيد مهني اير معدؿ لاركة مقيدة في البكرصػة/ ك طمػب مػنهـ تحديػ

 أسهـ الاركة كالتنبو بسعر السهـ.ل ستثمار ب
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 وإلختبار الفرض الرئيسي لمبحث وفروضو الفرعية تم اجرار المقارنات التالية:
( كذلػػػؾ لق ػػػاس األثػػػر 8+7+6+5( كالمعالنػػػات ) 4+3+ 2+ 1بػػػيف المعالنػػػات )  المقارنييية االوليييي:

اإلينػػابي لمتككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل عمػػع قػػرار اجسػػتثمار باجسػػهـ، كمػػف ثػػـ  
 . H1)إختبار اللرض الر  سي اجكؿ )

أثير اإلينػػػابي لمتككيػػػد ([ كذلػػػؾ لق ػػػاس أثػػػر اخػػػت ؼ التػػػ6×2( [ ×   )5×1بػػػيف   ) المقارنييية الثانيييية:
المهنػػػي عمػػػي تقريػػػر اجعمػػػاؿ المتكامػػػل عمػػػع قػػػرار اجسػػػتثمار باجسػػػهـ، بػػػاخت ؼ مسػػػتك  خبػػػرة 

 (.H1aالمستثمر، كمف ثـ  اختبار اللرض اللرعي األكؿ )

([ كذلؾ لق ػاس أثػر اخػت ؼ التػأثير اإلينػابي لمتككيػد المهنػي 8×4([ ×  )7× 3بيف  ) المقارنة الثالثة:
عمي تقرير اجعماؿ المتكامل عمع قرار اجسػتثمار باألسػهـ، بػاخت ؼ مسػتك  تأهيػل المسػتثمر،  

 (.H1bكمف ثـ  اختبار اللرض اللرعي الثاني )

([ كذلػػؾ لق ػػاس أثػػر اخػػت ؼ التػػأثير 8+6) ( ×4+2([ ×   )7+5( × )3+1بػػيف   ) المقارنيية الرابعيية:
اإلينابي لمتككيد المهني عمي تقريػر اجعمػاؿ المتكامػل عمػع قػرار اجسػتثمار باألسػهـ، بػاخت ؼ 
األثػػر المنمػػع لكػػػل مػػف خبػػرة المسػػػتثمر كمسػػتك  تأهيمػػي العممػػػي معػػال، كمػػف ثػػػـ اختبػػار اللػػػرض 

  (H1c).اللرعي 

 نتائج الدراسة التجريبية 7-6-7
 األساليب اإلحصائية المستخدمة لتحميل نتائج الدراسة التجريبية7-6-7-1

اسػػتخدـ الباحػػث العديػػد مػػف اإلختبػػارات اإلحصػػا  ة التػػي تتلػػم مػػع طب عػػة ب انػػات الدراسػػة التنريب ػػة 
 :كفركض البحث، كالتالي

 (Cronbach`s Alphaاختبار ثبات أداة القياس أو االعتمادية ) 7-6-7-1-1 
كذلؾ لبحث مدى إمكان ة  Cronbach`s Alphaاعتمد الباحث عمع اختبار )معامل كركنباخ أللا( 

، مف خ ؿ اختبار مدى مصػداق ة العناصر المككنة لألس مة الخاصة بالحاجت التنريب ة اجعتماد عمع 
ر ق مػال تتػراكح كثبات إنابات أفراد كل عينة عمع العناصػر المقدمػة لهػـ، كتأخػذ ق مػة معامػل هػذا اجختبػا

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 

 عطػع نلػس النتػا   باحتمػاؿ مسػاك لق مػة المق اس كعدـ تناقيي مع نلسي، أك بصكرة أخرى أف المق اس 
المعامل إذا أعيػد تطب قػي عمػع نلػس العينػة. كتعتبػر الزيػادة فػي ق مػة معامػل اجختبػار السػابم معبػرة عػف 

 Internalالصػػػػدؽ بمعنػػػػع صػػػػحة الع قػػػػة السػػػػبب ة بػػػػيف المتييػػػػر المسػػػػتقل كالتػػػػابع )الصػػػػدؽ الػػػػداخمي 
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Validityصػدؽ الخػارني ( كمف ثػـ إمكان ػة تعمػ ـ النتػا   )الExternal Validity كتعػد أصػير ق مػة .)
ذا كانػػت ق مػػة 81% إلػػع 71% كأفيػػل ق مػػة تتػػراكح بػػيف )61مقبكلػة لمعامػػل كركنبػػاخ أللػػا هػػي  %(. كا 
)المق ػاس عنػػد  Scale If Item Deleted% فيػتـ اسػتخداـ إنػرا  61معامػل كركنبػاخ أللػا أقػل مػف 

% أك 61حذؼ البند( حيث يتـ حذؼ بعض العناصر التي تنعل ق مػة معامػل كركنبػاخ أللػا  صػل إلػع 
  .(Reimsbach et al., 2018 ;2118 ،أكثر، كتـ إنرا  ذلؾ ق اسا عمع ) مكسي

العناصػر كتـ استخداـ هذا اجختبار في ق اس درنة مصداق ة كمد  اجعتماد عمػع كػل عنصػر مػف 
، ككنػدت النتػا   لعينػة الدراسػة أف هنػاؾ نة لألس مة الخاصة بالحػاجت التنريب ػة لعينػة المسػتثمريفالمكك 

%، ككػذلؾ كنػد أف هنػاؾ 61مصداق ة لكػل عنصػر عمػع حػدة حيػث إف معامػل كركنبػاخ اللػا أكبػر مػف 
مكان ػػة اعتمػػاد عمػػي عناصػػر اجسػػ مة ككػػل ألف معامػػل كركنبػػاخ اللػػا لعينػػة الدراسػػة   1.783مصػػداق ة كا 

 % كما يكيحها الندكؿ التاليي61كهك أكبر مف 

 معامل كرونباخ الفا لعينة الدراسة :(4)جدول 
Reliability Statistics 

sample Cronbach's Alpha N of Items 

 10 0.783 رٌّ   ّ ْٚ
 

لتحديػػػػد مػػػػدى معنك ػػػػة األسػػػػ مة  Chi-square( 2χ) 2قػػػػاـ الباحػػػػث أ يػػػػا باسػػػػتخداـ اختبػػػػار كػػػػاك 
%( 5أقل مف مستكى المعنك ة ) P-Value، كأظهرت النتا   أف ق مة  )2118 ،اجستقصا  ة ) مكسي

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

 تحديد نوعية االختبارات التي تناسب بيانات عينة الدراسة  7-6-7-1-2
لتحديػػد مػػد  تبع ػػة ب انػػات العينػػة لمتكزيػػع  Kolmogorov-Smirnovقػػاـ بالباحػػث بػػإنرا  اختبػػار 

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 

( كيتمثػل اللػرض العػدـ كالبػديل 2115 ،اػرؼ ،2118،ي المعتػدؿ. )مكسػيب انات العينة لمتكزيع الطب ع
 لهذ  اجختبارات ف ما يميي 

 تكزيع ب انات العينة  ساك  التكزيع الطب عي المعتدؿ. :H0الفرض العدم 
 تكزيع ب انات العينة ج  ساك  التكزيع الطب عي المعتدؿ. :H1الفرض البديل 

 اجختبار كما يميي اكف ما يمي ندكؿ يكيا نتا   هذ
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 نتائج اختبارات توزيع بيانات العينة :(5)جدول 
Tests of Normality 

 EXPIN

V 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Q1 0 .273 19 .001 .784 19 .001 

1 .396 28 .000 .709 28 .000 

Q2 0 .302 19 .000 .742 19 .000 

1 .227 28 .001 .859 28 .001 

Q3 0 .283 19 .000 .727 19 .000 

1 .227 28 .001 .859 28 .001 

Q4 0 .248 19 .003 .802 19 .001 

1 .250 28 .000 .824 28 .000 

Q5 0 .525 19 .000 .362 19 .000 

1 .392 28 .000 .622 28 .000 

Q6 0 .376 19 .000 .633 19 .000 

1 .482 28 .000 .508 28 .000 

Q7 0 .348 19 .000 .641 19 .000 

1 .392 28 .000 .622 28 .000 

Q8 0 .348 19 .000 .641 19 .000 

1 .374 28 .000 .631 28 .000 

Q9 0 .265 19 .001 .843 19 .005 

1 .447 28 .000 .568 28 .000 

Q10 0 .525 19 .000 .362 19 .000 

1 .536 28 .000 .287 28 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

)القا ػل بػأف المنتمػع ( أني كفقا جختبار اجعتداؿ السابم تـ رفض فرض العدـ 5يتيا مف ندكؿ )
)القا ػل بػأف المنتمػع الػذ  كقبػكؿ اللػرض البػديل يتبػع التكزيػع الطب عػي(  الذ  سحبت مني عينػة الدراسػة

-Pأظهػػػرت نتػػػا   هػػػذا اجختبػػػار أف ق مػػػة حيػػػث سػػػحبت منػػػي عينػػػة الدراسػػػة ج يتبػػػع التكزيػػػع الطب عػػػي( 
Value (0.000 ) ،(. كبػذلؾ فػإف 0.05كهي أقل مف مستك  المعنك ة )لنم ع المتييرات محل الدراسة

كبالتػػػػالي يػػػػتـ اجعتمػػػػاد عمػػػػع اجختبػػػػارات ب انػػػػات عينتػػػػي الدراسػػػػة ج تتبػػػػع التكزيػػػػع الطب عػػػػي المعتػػػػدؿ، 
 ال معمم ة جختبار فركض الدراسة.
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 نتائج اختبار فروض الدراسة 7-6-7-2
 ف ما يمي  عرض الباحث لنتا   اختبار فركض البحث، كل عمع حد  كالتاليي

 (H1)نتيجة اختبار الفرض الرئيسي لمبحث  7-6-7-2-1
اختبػػػار مػػػا إذا كػػػاف التككيػػػد عمػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل يػػػوثر  (H1)اسػػػتهدؼ اللػػػرض الر  سػػػي 

 Wilcoxon Signed Ranks Test إينابػال عمػع قػرار اجسػتثمار باألسػهـ، كاسػتخدـ الباحػث اختبػار 
لتحديػػد مػػػدى اجخػػػت ؼ بػػػيف متكسػػطع عينتػػػيف ايػػػر مسػػػتقمتيف، كتػػػـ صػػ ااة فػػػرض العػػػدـ عمػػػع النحػػػك 

 التالعي

ثر تككيػػد مراقػػب الحسػػابات عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة لماػػركات المقيػػدة ج يػػو : H0الفييرض العييدم 
 بالبكرصة المصرية إينابال عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ  الاركات. 

 يك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يمي

H0:M1=M2 

H1:M1≠M2 
المنمػػػكعتيف فػػػي ظػػػل اخػػػت ؼ تقريػػػر ك عنػػػع فػػػرض العػػػدـ عػػػدـ كنػػػكد اخت فػػػات معنك ػػػة فػػػي ردكد 

فػي حػيف  عنػي اللػرض البػديل كنػكد اخت فػات معنك ػة فػي ردكد ، التككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل
المنمػػكعتيف فػػي ظػػل اخػػت ؼ تقريػػر التككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل. كيػػتـ رفػػض فػػرض العػػدـ 

%، كالعكػػػس إذا كانػػػت ق مػػػة  5ك تسػػػاكى أقػػػل مػػػف أ (p-value)كقبػػػكؿ اللػػػرض البػػػديل إذا كانػػػت ق مػػػة 
 . ( عمي المقارنة األكلي6كذلؾ كفقا لنتا   اجختبار المكيحة فع الندكؿ رقـ ) ،%5أكبر مف 

 H1: اختبار الفرض األول (6)جدول 
Test Statisticsa 

W Q6 - Q1 Q7 - Q2 Q8 - Q3 Q9 - Q4 Q10 - Q5 

Z -5.084b -5.759b -5.625b -5.403c -4.899b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 
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%( 5مػف مسػتكى المعنك ػة ) أقل( 0.000)هي   (p-value)( أف ق مة 6كيتيا مف ندكؿ رقـ )
لكل مقارنة سواؿ مف األس مة . مما  عني رفض فرض العدـ كقبكؿ اللرض البديل. كمف ثـ  مكػف القػكؿ 
بكنػػػكد تػػػأثير إينػػػابي إلرفػػػاؽ تقريػػػر تككيػػػد مهنػػػي مػػػع تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل عمػػػي قػػػرار المسػػػتثمرييف 

 ;Raimo et al., 2020)الدراسػات السػابقةباإلستثمار باألسػهـ . كتتلػم هػذ  النتػا   مػع نتػا   بعػض 
Landau et al., 2020; Pavlopoulos et al., 2019)  بػأف تقريػر التككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ

المتكامل لي محتكى معمكماتي ككني  حد مف خطر عدـ تماثل المعمكمات ، كيزيد مف ثقػة كدرنػة اعتمػاد 
 ;Maroun, 2018)جسػتثمار. ككػذلؾ مػع نتػا   المسػتثمريف عمػع هػذ  المعمكمػات عنػد اتخػاذ قػرار ا

Maroun, 2017; Briem and Wald, 2018)  بػأف تككيػد المعمكمػات الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ
المتكامل خاصة المعمكمات اير المال ة يوثر إينابال عمع سػمعة الاػركة كأسػعار األسػهـ كالتػدفم النقػد  

تقبم ة ل سػػتثمار. فالمسػػتثمركف يرابػػكف فػػي الحصػػكؿ عمػػع المسػػتقبمي كيػػنعكس إينابػػال عمػػع العكا ػػد المسػػ
معمكمػات تػػـ تككيػػدها عػػف المخػػاطر التػػي تكانػػي الاػركات، كفهػػـ فػػرص النمػػك، كطػػرؽ إسػػتي ؿ الطاقػػة، 
كاسػػتراتين ة الاػػركة، كالمخػػاطر التنظ م ػػة. كذلػػؾ لتعزيػػز قػػراراتهـ حػػكؿ اجسػػتثمار كتخصػػ ص المػػكراد. 

 ,Fazzini and Dal Maso)النتػا   التػي خمصػت إليهػا دراسػتي  تختمػف مػع ،عمي النق ض مػف ذلػؾ
2016; Cho et al., 2014)  بأف اجفصاح عف المعمكمات اير المال ة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل

كلكػػػف جتكنػػػد منػػػافع  ،يػػػكفر معمكمػػػات لهػػػا دكر تقي مػػػي مرتبطػػػة باػػػكل إينػػػابي بالق مػػػة السػػػكق ة لماػػػركة
خاصة فػي ظػل  ،كمات عمي قرارات أصحاب المصالا كخاصة المستثمرييفإياف ة مف تككيد هذ  المعم

راػػػادات مهن ػػػة كايػػػحة  مكػػػف  التحػػػد ات التػػػي تكانػػػي مراقػػػب الحسػػػابات فػػػي ظػػػل عػػػدـ تػػػكافر معػػػايير كا 
 اإلستناد عميها في عمم ة التككيد.

تقريػر  كانت لصالا الحالة الثان ػة كهػع إرفػاؽ( Ranks) ( اف الرتب7كما يتيا مف الندكؿ رقـ )
بعنػي أف إتنػا  اإلسػتنابات هػك يػركرة تػكفير تقريػر تككيػد مهنػي  ،تككيد عمػي تقريػر اجعمػاؿ المتكامػل

 مع تقرير األعماؿ المتكامل لممساعدة عمي إتخاذ قرار اإلستثمار في األسهـ.

 Wilcoxon Signed Ranks Test: (7)جدول 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Q6 - Q1 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 33b 17.00 561.00 

Ties 14c   

Total 47   

Q7 - Q2 

Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 43e 22.00 946.00 

Ties 4f   

Total 47   



 أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......              عمرو مـحمد مخيس مـحمدد/ 
   

  62  

 

Q8 - Q3 

Negative Ranks 0g .00 .00 

Positive Ranks 41h 21.00 861.00 

Ties 6i   

Total 47   

Q9 - Q4 

Negative Ranks 38j 20.37 774.00 

Positive Ranks 1k 6.00 6.00 

Ties 8l   

Total 47   

Q10 - Q5 

Negative Ranks 0m .00 .00 

Positive Ranks 24n 12.50 800.00 

Ties 23o   

Total 47   

المستثمريف بتككيد المعمكمات المال ة حيث يتيا مف تمؾ اإلستنابات أف هناؾ اهتمامال مف نانب 
كايػػر المال ػػػة الػػػكاردة فػػي التقػػػارير المتكاممػػػة ألهميتهػػا فػػػي تقيػػػ ـ اللػػرص اجسػػػتثمارية. حيػػػث أف التككيػػػد 
 يلي الثقػة كالمصػداق ة عمػع هػذ  المعمكمػات كيزيػد مػف إمكان ػة اجعتمػاد عميهػا، بمػا يخلػض مػف عػدـ 

ثمر عمػػي تقيػػ ـ األدا  الكمػػي لماػػركة كالتنبػػو بػػاألدا  المسػػتقبمي كيزيػػد مػػف قػػدرة المسػػت ،تماثػػل المعمكمػػات
كتقيػػػ ـ ق مػػػة الاػػػركة ، كقػػػدرتها عمػػػع خمػػػم الق مػػػة كمكانهػػػة اللػػػرص كالمخػػػاطر. كمػػػا أنػػػي بسػػػبب تعقيػػػد 

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

 (H1a)نتيجة اختبار الفرض الفرعي األول لمبحث  7-6-7-2-2 
( اختبػػار مػػا إذا كػػاف مسػػتكى خبػػرة المسػػتثمر كمتييػػر معػػدؿ يػػوثر H1aاسػػتهدؼ اللػػرض اللرعػػي األكؿ )

عمع الع قة اإليناب ة بيف التككيد المهني عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل كقػرار اجسػتثمار باألسػهـ. كتػـ 
 Withinاجعتماد عمع اختبار كيمكككسف لمعينات ايػر المسػتقمة )مػف خػ ؿ التصػم ـ داخػل المتييػرات 

groupsار أثػر الخبػرة عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف تككيػد مراقػب الحسػابات عمػع تقريػر األعمػاؿ ( جختب
المتكامل كأحكاـ المستثمريف باأف قرار اإلستثمار باألسهـ ، ك مكف ذلؾ اجختبار مف تحييد أثر اللػركؽ 

امػػل األخػػرى الطب ع ػػة بػػيف الخبػػرا  كايػػر الخبػػرا  كالتػػي قػػد تػػود  إلػػع اخػػت ؼ أحكػػامهـ نتينػػة تمػػؾ العك 
بخ ؼ تقرير التككيد، حيث أف اجختبار القبمي كالبعد  هنا  أخذ اللرؽ عمع مستكى كل ف ة مػف خػ ؿ 

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

االختبار 

 انمستخذو
N Z P-value 

H1a 

٠ص ٍةةةةت رٌ ةةةةأا١  رإل٠جةةةةابٟ 

ٌ ٛو١ةةة  ِ رلةةةح رٌذ ةةةاباد 

ػٍةةةةةةٝ تمةةةةةةا ٠  رألػّةةةةةةاي 

رٌّ ىاٍِةةث ٌٍتةة واد رٌّم١ةة أ 

باٌلٛ  ةةث رٌّذةة ٠ث ػٍةةٝ 

رةسة  ّا  بأسةُٙ ٘ة ٖ ل ر  

رٌت واد باخ الف ِ ة ٛٞ 

 خل أ رٌّ   ّ .

أاةةة  تم ٠ةةة  رٌ ٛو١ةةة  ػٍةةةٝ 

ل ر  رةس  ّا  فةٟ رألسةُٙ 

 ٌٍّتا و١ٓ رأللً خل أ
Wilcoxon 

Signed 

Ranks 

Test 

Q5- Q10 

18 3.873 .003 

أاةةة  تم ٠ةةة  رٌ ٛو١ةةة  ػٍةةةٝ 

ل ر  رةس  ّا  فةٟ رألسةُٙ 

 ٌٍّتا و١ٓ رألو   خل أ

 

27 

 

3.000 .000 

( إلػػػع أف كػػػل مػػػف الماػػػاركيف األكثػػػر كاألقػػػل خبػػػرة  سػػػتنيبكف 8تاػػػير نتػػػا   اجختبػػػار )نػػػدكؿ رقػػػـ 
بصػػكرة معنك ػػة لتقريػػر مراقػػب الحسػػابات باػػأف التككيػػد المهنػػي عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عنػػد تقيػػ ـ 

تخػاذهـ لقػرار اإلسػتثمار باألسػهـ ، عمػع الػراـ مػف أف اسػتنابة الماػاركي يف األقػل خبػرة أسعار األسهـ كا 
إج  ، (P-Value =.030)مقارنة بالمااركيف األكثر خبػرة  (P-Value .003)كانت بمستكى معنك ة 

أف كػػ  مػػف المسػػتثمر األقػػل كاألكثػػر خبػػرة يرابػػكف فػػي اإلعتمػػاد عمػػي معمكمػػات تػػـ تككيػػدها مػػف نانػػب 
ة عمػع محتػكا ، كمػف ثػـ فهك يزيد مف نكدة اإلفصاح اير المالي، ك يلي المصداق  ،مراقب الحسابات 

إمكان ػػة اجعتمػػاد عم ػػػي ، كبالتػػالي  كػػػكف لػػي تػػػأثير عمػػع قػػرار اإلسػػػتثمار بالاػػركة. كسػػػعي الباحػػث إلػػػي 
الكصكؿ التحقم مف صدؽ كمتانة النتا   مف خ ؿ إعادة اجختبارات مف خ ؿ تقسػ ـ العينػة فرع ػال إلػع 

لعينتػػيف مسػػتقمتيف، مػػف خػػ ؿ  Mann-Whitney Testكاسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار  ،عينتػػيف مسػػتقمتيف 
 ص ااة فرض العدـ عمع النحك التالعي

:H0  ج يختمػػػف التػػػأثير اإلينػػػابي لتككيػػػد مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة لماػػػركات
المقيػػػدة بالبكرصػػػة المصػػػرية عمػػػع قػػػرار اجسػػػتثمار بأسػػػهـ هػػػذ  الاػػػركات بػػػاخت ؼ مسػػػتك  خبػػػرة 

 المستثمر.
 ياللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يميك ظهر 

H0:M1=M2 
H1:M1≠M2 

عمػػع الع قػػة اإليناب ػػة معنػػك  معػػدؿ لمسػػتك  خبػػرة المسػػتثمر  ك عنػػي فػػرض العػػدـ عػػدـ كنػػكد تػػأثير
بػػيف تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقػػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ )بمعنػػي أف متكسػػ  الػػردكد ج يختمػػف فػػي 

مقابػػل اللػػرض البػػديل القا ػػل  خبػػرة مرتلػػع عنػػي فػػي حالػػة مسػػتثمر ذك خبػػرة مػػنخلض(حالػػة مسػػتثمر ذك 
% نػرفض فػػرض العػدـ كنقبػػل 5فػإذا كانػت أقػػل مػف  (p-value)بكنػكد هػذا التػػأثير. كيػتـ حسػاب ق مػػة 
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مػف ( H1a)( نتػا   اختبػار اللػرض اللرعػي األكؿ لمبحػث 9اللرض البديل كيكيا النػدكؿ التػالي رقػـ )
 عمع المقارنة الثان ة. Mann-Whitney Testخ ؿ اختبار 

 H1a اختبار الفرض الفرعي :(9)جدول 
Mann-Whitney Test 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks خبرة انمستثمر 

Q5 0 19 16.97 322.50 

1 28 28.77 805.50 

Total 47   

Q10 0 19 23.53 447.00 

1 28 24.32 681.00 

Total 47   
 

Test Statisticsa 

 Q5 Q10 

Mann-Whitney U 132.500 257.000 

Wilcoxon W 322.500 447.000 

Z -3.404 -.404 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .687 

a. Grouping Variable:  ّ   ٌّخل أ ر 

( بأنػي يكنػد تػأثير لمخبػرة عمػي الع قػة اإليناب ػة بػيف الثان ػةكقد نا ت نتينة هذا اجختبار )المقارنة 
كقػػرار اإلسػػتثمار فػػي اجسػػهـ فػػي ظػػل عػػدـ كنػػكد تككيػػد عمػػي تقريػػر اجعمػػاؿ تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل 

كهػػػي أقػػػل مػػػف مسػػػتك   ((001تبمػػػ   Q05 بالنسػػػبة لمسػػػواؿ (p-value)المتكامػػػل، حيػػػث كانػػػت ق مػػػة 
%، بمعنػػي أف عػػدـ تػػكفير تككيػػد عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل يخلػػض مػػف مصػػداق ة كثقػػة 5المعنك ػػة 

المعمكمات الكاردة بي كبالتالي  ككف لمخبرة تأثير معنك  عمػي قػرار اإلسػتثمار، بينمػا جيكنػد تػأثير لمخبػرة 
كقػرار اإلسػتثمار فػي اجسػهـ فػي ظػل المتكامل تككيد مراقب الحسابات لتقرير اجعماؿ عمي الع قة بيف 

% 5أكبػر مػف ( كهػع 687.) (p-value)ق مػة كنكد تككيد عمي تقرير اجعمػاؿ المتكامػل حيػث بميػت 
 Hoang)كتتلػم تمػؾ النتينػة مػع دراسػة  (H1a).ممػا  عنػع قبػكؿ فػرض العػدـ كرفػض اللػرض البػديل 

and Soon-Yeow, 2020) ثمر ج تػوثر بصػكرة معنك ػة عمػع قػرار التع خمصت إلع أف خبرة المست
كلكنػػػي  ،اجسػػتثمار أك عمػػي الع قػػػة بػػيف التككيػػػد عمػػي اإلفصػػػاح ايػػر المػػػالي كقػػرار اجسػػػتثمار باألسػػهـ

( التػع كنػدت كنػكد تػأثير 2118 ،مكسػي ،Reimsbach et al., 2018يختمػف مػع نتػا   دراسػتي )
يف التككيػػد عمػػي اإلفصػػاح ايػػر المػػالي كقػػرار معنػػكى لمسػػتكى الخبػػرة عمػػع قػػرار اجسػػتثمار أك الع قػػة بػػ
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اجستثمار باألسهـ. كيبرر الباحث ذلؾ بأف كنكد تقرير تككيػد مهنػي مرفػم مػع تقريػر األعمػاؿ المتكامػل 
مكان ػػػة اإلعتمػػػاد عمػػػي المعمكمػػات الػػػكاردة فػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل كبالتػػػالي  ،يزيػػد مػػػف مصػػػداق ة كا 

ار اإلستثمار في هذ  الحالػة نتينػة انخلػاض عػدـ تماثػل المعمكمػات تنخلض أهم ة خبرة المستثمر في قر 
حيػث اف المسػتثمر ذك الخبػرة العال ػة أك المنخليػة يتػكافر لك همػا نلػس المعمكمػات  ،كخطر المعمكمػات

التي تـ تككيدها كالتي  مكف إستخدامها في إتخاذ قرار اإلستثمار دكف الحانة لمبحث عف مصادر بديمػة 
 ة إثبات مصداقيتها لتحسيف نكدة احكامي اإلستثمارية.أك دكف محاكل

، حيػػث ج يكنػػد تػػأثير معنػػك   (H1a)كيخمػػص الباحػػث ممػػا سػػبم إلػػع رفػػض اللػػرض اللرعػػي األكؿ 
جخػػػت ؼ خبػػػرة المسػػػتثمر عمػػػع الع قػػػة اإليناب ػػػة بػػػيف تككيػػػد مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع تقريػػػر األعمػػػاؿ 

ف تلسير هذ  النتينة  أف خبرة المستثمر  ظهر دكرها نم ا في المتكامل كقرار اجستثمار باألسهـ . ك مك
قرار اجستثمار باألسهـ عند اإلفتقار إلي معمكمات تتصف بالثقة كالمصداق ة كذلؾ عمي عكس ما تػكفر  

مػف نانػب مراقػب حسػابات  المعمكمات اير المال ة الكاردة في تقرير األعماؿ المتكامل كالتي تـ تككيػدها
 لي تخل ض عهدـ تماثل المعمكمات ككذلؾ خطر المعمكمات.كبالتا مستقل

 (H1b)نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني لمبحث  7-6-7-2-2 
( اختبػار مػػا إذا كػاف مسػتكى تأهيػػل المسػتثمر كمتييػر معػػدؿ H1bاسػتهدؼ اللػرض اللرعػػي الثػاني )

يوثر عمع الع قة اإليناب ة بيف التككيد المهني عمي تقرير األعماؿ المتكامل كقػرار اجسػتثمار باألسػهـ، 
كتػػػـ اجعتمػػػاد عمػػػع اختبػػػار كيمكككسػػػف لمعينػػػات ايػػػر المسػػػتقمة )مػػػف خػػػ ؿ التصػػػم ـ داخػػػل المتييػػػرات 

Within groupsبػػػار أثػػػر مسػػػتك  تاهيػػػل المسػػػتثمر عمػػػع الع قػػػة اإليناب ػػػة بػػػيف تككيػػػد مراقػػػب ( جخت
الحسابات عمع تقرير األعماؿ المتكامل كأحكاـ المسػتثمريف باػأف قػرار اإلسػتثمار باألسػهـ، ك مكػف ذلػؾ 

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

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

االختبار 

 انمستخذو
N Z 

P-

value 

H1b 

٠ص ٍت رٌ ةأا١  رإل٠جةابٟ ٌ ٛو١ة  

ِ رلح رٌذ ةاباد ػٍةٝ تمةا ٠  

رألػّةةةاي رٌّ ىاٍِةةةث ٌٍتةةة واد 

رٌّم١ةةةة أ باٌلٛ  ةةةةث رٌّذةةةة ٠ث 

رةس  ّا  بأسُٙ ٘ ٖ ػٍٝ ل ر  

رٌتةةةة واد بةةةةاخ الف ِ ةةةة ٛٞ 

 رٌ ا١ً٘ رٌؼٍّٟ ٌٍّ   ّ .

أا  تم ٠ة  رٌ ٛو١ة  ػٍةٝ 

لةةةة ر  رةسةةةة  ّا  فةةةةٟ 

رألسةةةةةةةُٙ ٌٍّتةةةةةةةا و١ٓ 

 رأللً تأ١٘الل 
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q5- Q10 

 

19 

 

4.583 .073 

أا  تم ٠ة  رٌ ٛو١ة  ػٍةٝ 

لةةةة ر  رةسةةةة  ّا  فةةةةٟ 

رألسةةةةةةةُٙ ٌٍّتةةةةةةةا و١ٓ 

 تأ١٘الل رألو   

28 3.162 .002 

( إلػػػع أف الماػػػاركييف األكثػػر تػػػأه  ل  سػػتنيبكف بصػػػكرة معنك ػػػة 8تاػػير نتػػػا   اجختبػػار )نػػػدكؿ رقػػـ 
لتقرير مراقب الحسابات باأف التككيد المهني عمػي تقريػر األعمػاؿ  (P-Value .002)بمستكى معنك ة 

تخػػاذهـ لقػػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ، بينمػػا ج سػػتنيب الماػػاركييف  المتكامػػل عنػػد تقيػػ مهـ ألسػػعار األسػػهـ كا 
لتقريػر مراقػب الحسػابات باػأف التككيػد المهنػي عمػي  (P-Value .073)األقػل تػاه   بمسػتكى معنك ػة 

تخػػاذ قػػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ. ك لسػػر الباحػػث تقريػػر األعمػػا ؿ المتكامػػل عنػػد تقيػػ مهـ ألسػػعار األسػػهـ كا 
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.
ث إلي الكصكؿ التحقم مف صدؽ كمتانة النتا   مف خ ؿ إعادة اجختبارات مف خػ ؿ كسعي الباح

لعينتػيف  Mann-Whitney Testكاسػتخدـ الباحػث اختبػار  ،تقسػ ـ العينػة فرع ػال إلػع عينتػيف مسػتقمتيف
 يمستقمتيف، مف خ ؿ ص ااة فرض العدـ عمع النحك التالع

:H0  ج يختمػػػف التػػػأثير اإلينػػػابي لتككيػػػد مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة لماػػػركات
المقيػػدة بالبكرصػػة المصػػرية عمػػع قػػرار اجسػػتثمار بأسػػهـ هػػذ  الاػػركات بػػاخت ؼ مسػػتكى التأهيػػل 

 العممي لممستثمر.

 يك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يمي
H0:M1=M2 
H1:M1≠M2 

عمػع الع قػة اإليناب ػة معنػك  معػدؿ لمسػتك  تأهيػل المسػتثمر  ك عني فرض العػدـ عػدـ كنػكد تػأثير
)بمعنػػي أف متكسػػ  الػػردكد ج يختمػػف فػػي تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقػػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ بػػيف 

بػديل القا ػػل ( مقابػل اللػػرض ال حالػة مسػتثمر ذك تأهيػػل مرتلػع عنػي فػػي حالػة مسػتثمر ذك تأهيػػل مػنخلض
% نػػرفض فػػرض العػػدـ كنقبػػل 5فػػإذا كانػػت أقػػل مػػف  P. Valueبكنػػكد هػػذا التػػأثير. كيػػتـ حسػػاب ق مػػة 
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( H1b)( نتػػا   اختبػػار اللػػرض اللرعػػي الثػػاني لمبحػػث 11اللػػرض البػػديل. كيكيػػا النػػدكؿ التػػالي رقػػـ )
 الثالثة.عمع المقارنة  Mann-Whitney Testمف خ ؿ اختبار 

 H1b اختبار الفرض الفرعي :(11)جدول 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

تأهٍم  

 انمستثمر
N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Q5 0 18 17.11 308.00 

1 29 28.28 820.00 

Total 47   

Q10 0 18 23.39 421.00 

1 29 24.38 707.00 

Total 47   
  

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 

a. Grouping Variable:  ّ   ٌّتأ١ً٘ ر 

( بأنػي يكنػد تػأثير لمسػتك  التاهيػل العممػي لممسػتثمر الثالثػةكقد نا ت نتينة هذا اجختبار )المقارنػة 
كقػػرار اإلسػػتثمار فػػي اجسػػهـ فػػي ظػػل عػػدـ كنػػكد تقريػػر اجعمػػاؿ المتكامػػل بػػيف اإليناب ػػة عمػػي الع قػػة 

( 001تبمػ  ) Q05 بالنسػبة لمسػواؿ (p-value)تككيد عمي تقرير اجعماؿ المتكامل، حيػث كانػت ق مػة 
%، بمعني أف عدـ تػكفير تككيػد عمػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل يخلػض 5كهي أقل مف مستك  المعنك ة 

لمعمكمات الكاردة بي كبالتالي  ككف لمستك  تأهيل المسػتثمر تػأثير معنػك  عمػي قػرار مف مصداق ة كثقة ا
تككيػد مراقػب الحسػابات لتقريػػر  . كمػا يكنػد تػأثير لمسػتك  تأهيػل المسػػتثمر عمػي الع قػة بػيف  اإلسػتثمار

 ،ل كػذلؾظل كنكد تككيد عمي تقرير اجعماؿ المتكاماجسهـ في كقرار اإلستثمار في اجعماؿ المتكامل 
% ممػا  عنػع رفػض فػرض العػدـ كقبػكؿ 5( كهػع أقػل مػف 033.تساكى ) (p-value)حيث بميت ق مة 
( 2118 ،مكسي ،Reimsbach, et al., 2018كتتلم تمؾ النتينة مع دراستي ) (H1b).اللرض البديل 

التع خمصت إلع أف التأهيل العممي لممستثمر يوثر بصكرة معنك ة فع نكدة أحكامي اإلستثمارية, كلكنػي 
كالتػي لػـ تنػد تػأثير معنػكى لمسػتكى  (Hoang and Soon-Yeow, 2020)يختمف مع نتػا   دراسػة 

فصػاح ايػر المػالي التأهيل العممي لممستثمر عمػع قػرار اجسػتثمار أك عمػي الع قػة بػيف التككيػد عمػي اإل
كقػػرار 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 درا ػػة كممػػـ 
الحسػػابات كبخػػدمات التككيػػد المهنػػي بإحػػدث التعػػد  ت فػػي معػػايير المرانعػػة أك فػػي اػػكل تقريػػر مراقػػب 

دراكػػي لممعمكمػػات الػػكاردة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل األمػػر  ،ايػػر التقميد ػػة مػػف خػػ ؿ تحسػػيف فهمػػي كا 
الذ   مكني مف اإلستلادة بالمحتك  المعمكماتي لهذا التقرير بصكرة أكبر مف المستثمر اير الموهػل عنػد 

 كدة أحكامي.إتخاذ قرار اإلستثمار كبالتالي تحسيف ن

، حيػػػث يكنػػػد تػػػأثير معنػػػك  (H1b)كيخمػػػص الباحػػػث ممػػػا سػػػبم إلػػػع قبػػػكؿ اللػػػرض اللرعػػػي الثػػػاني 
جخػػت ؼ مسػػتك  التأهيػػل العممػػي لممسػػتثمر عمػػع الع قػػة اإليناب ػػة بػػيف تككيػػد مراقػػب الحسػػابات عمػػع 

لتأهيػػػل العممػػػي بػػػأف اتقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل كقػػػرار اجسػػػتثمار باألسػػػهـ. ك مكػػػف تلسػػػير هػػػذ  النتينػػػة 
لممسػػػتثمريف  سػػػػاهـ فػػػػي تحسػػػػيف إدراكهػػػػـ لتقريػػػػر التككيػػػد المرفػػػػم بتقريػػػػر األعمػػػػاؿ المتكامػػػػل، حيػػػػث أف 
الموه ت كالاهادات العمم ة كالمهن ة التي حصل عميهػا المسػتثمر لهػا تػأثير معنػك  عمػع تحسػيف نػكدة 

داركػي قرار اجستثمار مف خ ؿ تحسػيف فهمػي كقرا تػي اردة فػي تقريػر األعمػاؿ المتكامػل لممعمكمػات الػك  كا 
 كتقرير التككيد المرفم بي. 

 (H1c)نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث لمبحث  7-6-7-2-3 
( اختبػػػار مػػػا إذا كػػػاف كػػػ  مػػػف خبػػػرة كمسػػػتكى التأهيػػػل العممػػػي H1cاسػػػتهدؼ اللػػػرض اللرعػػػي الثػػػاني )

بػيف التككيػد المهنػي عمػي تقريػر األعمػاؿ  لممستثمر كمتييراف معدجف يػوثراف معػا عمػع الع قػة اإليناب ػة
المتكامػػل كقػػرار اجسػػتثمار باألسػػهـ، كتػػـ اجعتمػػاد عمػػع اختبػػار كيمكككسػػف لمعينػػات ايػػر المسػػتقمة )مػػف 

( جختبار أثر ك  مف مستك  خبرة كتاهيػل المسػتثمر Within groupsخ ؿ التصم ـ داخل المتييرات 
راقب الحسابات عمع تقرير األعماؿ المتكامل كأحكاـ المستثمريف معا عمع الع قة اإليناب ة بيف تككيد م

باػػأف قػػرار اإلسػػتثمار باألسػػهـ ، ك مكػػف ذلػػؾ اجختبػػار مػػف تحييػػد أثػػر اللػػركؽ الطب ع ػػة بػػيف األقػػل خبػػرة 
كالتي قد تود  إلع اخت ؼ أحكامهـ نتينة تمػؾ العكامػل األخػرى بخػ ؼ  ، كتأه  ل كاألكثر خبرة كتأه  

تككيد، حيث أف اجختبار القبمي كالبعد  هنا  أخذ اللرؽ عمػع مسػتكى كػل ف ػة مػف خػ ؿ مقارنػة تقرير ال
أحكاـ تمؾ الل ة بدكف تقرير تككيد مقارنة بكنكد تقرير تككيد. كتتيا نتا   اإلختبار مػف خػ ؿ النػدكؿ 

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

االختبار 

 انمستخذو
N Z 

P-

value 

H1c 

٠ص ٍت رٌ أا١  رإل٠جابٟ ٌ ٛو١ة  

ِ رلح رٌذ اباد ػٍٝ تمةا ٠  

رألػّةةةاي رٌّ ىاٍِةةةث ٌٍتةةة واد 

رٌّم١ةةة أ باٌلٛ  ةةةث رٌّذةةة ٠ث 

رةسةةة  ّا  بأسةةةُٙ ػٍةةةٝ لةةة ر  

٘ةةةةةة ٖ رٌتةةةةةة واد بةةةةةةاخ الف 

ِ  ٛٞ خل أ ٚرٌ ا١ً٘ رٌؼٍّةٟ 

 ٌٍّ   ّ  ِؼا.

أا  تم ٠ة  رٌ ٛو١ة  ػٍةٝ 

لةةةةة ر  رةسةةةةة  ّا  فةةةةةٟ 

رألسُٙ ٌٍّتا و١ٓ رأللً 

 خل أ ٚتأ١٘الل 
Wilcoxon 

Signed 

Ranks Test 

Q5- Q10 

26 4.583 .000 

أا  تم ٠ة  رٌ ٛو١ة  ػٍةٝ 

لةةةةة ر  رةسةةةةة  ّا  فةةةةةٟ 

ٌٍّتةةةةةةةا و١ٓ رألسةةةةةةةُٙ 

 رألو   خل أ ٚتأ١٘الل 

21 1.732 .083 

( إلػػع أنػػي عمػػي عكػػس المتكقػػع فػػإف الماػػاركييف األكثػػر خبػػرة 12تاػػير نتػػا   اجختبػػار )نػػدكؿ رقػػـ 
لتقريػر مراقػب الحسػابات باػأف  (P-Value.083)كتأه  ل  ج ستنيبكف بصكرة معنك ة بمستكى معنك ة 

التككيػػػد المهنػػػي عمػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل عنػػػد تقيػػػ مهـ ألسػػػعار األسػػػهـ كإلتخػػػاذ قػػػرار اإلسػػػتثمار 
لتقريػػػر  (P-Value .000)باألسػػػهـ ، بينمػػػا  سػػػتنيب الماػػػاركييف األقػػػل خبػػػرة تػػػاه   بمسػػػتكى معنك ػػػة 

مػػػاؿ المتكامػػػل عنػػػد تقيػػػ مهـ ألسػػػعار األسػػػهـ مراقػػػب الحسػػػابات باػػػأف التككيػػػد المهنػػػي عمػػػي تقريػػػر األع
تخاذهـ لقرار اإلستثمار باألسهـ. ك مكف تلسير هذ  النتينػة أف المػردكد اإلينػابي لتقريػر التككيػد  كػكف  كا 

 عمي المستثمر اير المحترؼ كاير الموهل أكبر ككني  حسف مف نكدة أحكامي اإلستثمارية.

تانة النتا   مف خ ؿ إعادة اجختبارات مف خػ ؿ كسعي الباحث إلي الكصكؿ التحقم مف صدؽ كم
لعينتػيف  Mann-Whitney Testتقسػ ـ العينػة فرع ػال إلػع عينتػيف مسػتقمتيف, كاسػتخدـ الباحػث اختبػار 

 يمستقمتيف، مف خ ؿ ص ااة فرض العدـ عمع النحك التالع

:H0  ج يختمػػػف التػػػأثير اإلينػػػابي لتككيػػػد مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة لماػػػركات
المقيدة بالبكرصة المصرية عمع قرار اجستثمار بأسهـ هذ  الاركات باخت ؼ مستكى خبرة كتأهيل 

 المستثمر معال. 

 يك ظهر اللرض اإلحصا ي الخاصة بهذا اجختبار ف ما يمي
H0:M1=M2 
H1:M1≠M2 

عمػع الع قػة اإليناب ػة بػيف تأهيل المستثمر معػا خبرة ك لمستك   ك عني فرض العدـ عدـ كنكد تأثير
)بمعنػػي أف متكسػػ  الػػردكد ج يختمػػف فػػي حالػػة تككيػػد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقراراجسػػتثمار باألسػػهـ 

خلض( مقابػػػل مسػػػتثمر ذك خبػػػرة كتأهيػػػل مرتلػػػع عنػػػي فػػػي حالػػػة مسػػػتثمر مػػػنخلض الخبػػػرة ذك تأهيػػػل مػػػن
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% نػرفض 5فػإذا كانػت أقػل مػف  P. Valueاللرض البديل القا ل بكنكد هذا التأثير. كيػتـ حسػاب ق مػة 
( نتػا   اختبػار اللػرض اللرعػي 13فرض العدـ كنقبل اللرض البديل كيكيا الندكؿ التالي ندكؿ رقػـ )

 الرابعة. عمع المقارنةماف كيتني مف خ ؿ اختبار ( H1b)الثاني لملرض األكؿ لمبحث 

 H1c اختبار الفرض الفرعي :(13)جدول 
Mann-Whitney Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks انخبرة وانتاهٍم معا 

Q5 

0 26 17.21 447.50 

1 21 32.40 680.50 

Total 47   

Q10 

0 26 24.19 629.00 

1 21 23.76 499.00 

Total 47   

 
Test Statisticsa 

 Q5 Q10 

Mann-Whitney U 96.500 268.000 

Wilcoxon W 447.500 499.000 

Z -4.442 -.221 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.000 .825 

a. Grouping Variable: رٌصل أ ٚرٌ أ١ً٘ ِؼا   

 

( يكنػػػد تػػػأثير لمخبػػػرة كالتأهيػػػل معػػػا عمػػػي الع قػػػة الرابعػػػةكقػػػد نػػػا ت نتينػػػة هػػػذا اجختبػػػار )المقارنػػػة 
كقرار اإلستثمار في اجسهـ في ظل عدـ كنكد تككيػد عمػي تقريػر تقرير اجعماؿ المتكامل اإليناب ة بيف 

هػي أقػل مػف مسػتك  ك 000. تبمػ  Q05 بالنسبة لمسواؿ P. Value، حيث كانت ق مة  اجعماؿ المتكامل
الع قة بػيف تككيػد مراقػب %، كلكف ج يكند تأثير لمخبرة كالتأهيل معا عمي الع قة بيف عمي 5المعنك ة 

الحسػػػابات لتقريػػػر اجعمػػػاؿ المتكامػػػل كقػػػرار اإلسػػػتثمار فػػػي اجسػػػهـ فػػػي ظػػػل كنػػػكد تككيػػػد عمػػػي تقريػػػر 
% ممػا  عنػع قبػػكؿ 5( كهػع أكبػػر مػف 825.تسػاكى ) (p-value)اجعمػاؿ المتكامػل حيػث بميػػت ق مػة 
إلػػع أف تقريػػر التككيػػد كمػػا (. ك عتقػػد الباحػػث اف هػػذا  عنػػي أف H1cفػرض العػػدـ كرفػػض اللػػرض البػػديل)

يتيػػػمني مػػػف اسػػػتنتاج يػػػوثر بدرنػػػة أكبػػػر عمػػػع قػػػرار المسػػػتثمر ايػػػر المحتػػػرؼ كايػػػر الموهػػػل بالمقارنػػػة 
كيخمػػػص الباحػػػث ممػػػا سػػػبم إلػػػع رفػػػض اللػػػرض اللرعػػػي الثالػػػث  المحتػػػرؼ الموهػػػل عمم ػػػال. بالمسػػػتثمر

(H1c)ي لممسػػػتثمر عمػػػع الع قػػػة ، حيػػػث جيكنػػػد تػػػأثير معنػػػك  جخػػػت ؼ مسػػػتكى خبػػػرة كالتأهيػػػل العممػػػ
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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 

تحسػػػف نػػكدة أحكامػػػي اإلسػػتثمارية باػػػأف كالػػذ  ج مكنػػي الحصػػػكؿ عمػػي معمكمػػػات مػػف مصػػػادر اخػػر  ل
 مكف تمخ ص نتا   اختبار اللركض في ظل التحميل األساسػي كالتحمػ  ت األخػرى تخص ص المكراد. ك 

 كما يميي

 : نتائج اختبار فروض الدراسة(14)جدول 

 نتٍجت

 االختبار

 فروض انبحث

 فً ظم انتحهٍم االساسً
 انفرض

 للٛي
تما ٠  رألػّاي رٌّ ىاٍِث ٌٍت واد رٌّم١ أ باٌلٛ  ث  ٠ما  تٛو١  ِ رلح رٌذ اباد ػٍٝ

 رٌّذ ٠ث إ٠جابال ػٍٝ ل ر  رةس  ّا  بأسُٙ ٘ ٖ رٌت واد.
H1 

  فخ

٠ص ٍت رٌ أا١  رإل٠جابٟ ٌ ٛو١  ِ رلح رٌذ اباد ػٍٝ تما ٠  رألػّاي رٌّ ىاٍِث 

 ٌٍت واد رٌّم١ أ باٌلٛ  ث رٌّذ ٠ث ػٍٝ ل ر  رةس  ّا  بأسُٙ ٘ ٖ رٌت واد

 باخ الف ِ  ٛٞ خل أ رٌّ   ّ .

H1a 

 للٛي

٠ص ٍت رٌ أا١  رإل٠جابٟ ٌ ٛو١  ِ رلح رٌذ اباد ػٍٝ تما ٠  رألػّاي رٌّ ىاٍِث 

ٌٍت واد رٌّم١ أ باٌلٛ  ث رٌّذ ٠ث ػٍٝ ل ر  رةس  ّا  بأسُٙ ٘ ٖ رٌت واد 

 باخ الف ِ  ٜٛ تأ١ً٘ رٌّ   ّ .

H1b 

  فخ

ِ رلح رٌذ اباد ػٍٝ تما ٠  رألػّاي رٌّ ىاٍِث ٠ص ٍت رٌ أا١  رإل٠جابٟ ٌ ٛو١  

ٌٍت واد رٌّم١ أ باٌلٛ  ث رٌّذ ٠ث ػٍٝ ل ر  رةس  ّا  بأسُٙ ٘ ٖ رٌت واد 

 باخ الف ِ  ٜٛ خل أ ٚتأ١ً٘ رٌّ   ّ  ِؼا .

H1c 

 (Other Analysis) تحميةت أخري  7-7
فمقػػػد قػػاـ الباحػػػث بإسػػتخداـ أحػػػد  ،فػػي ظػػل سػػػعي البحػػث إلػػػي التاكػػد مػػػف صػػحة كمصػػػداق ة النتػػا  

كذلػؾ إسػتنادال  ،جختبار معنك ػة الع قػة بػيف متييػرات الدراسػة  T-testاإلختبارات المعمم ة كهك اختبار 
ملػػردة كلكػػف ج مكػػػف  31إلػػي كػػكف انػػػي  مكػػف تطب قػػي جختبػػػار اللػػرض الر  سػػي كػػػكف العينػػة تزيػػد عػػػف 

تقس ـ العينات. كيتـ إستخداـ ذلؾ اإلختبػار جختبػار  إستخدلمي جختبار اللركض اللرع ة حيث سكؼ يتـ
معنك ي الع قة بيف اللرؽ بيف متكس  كل حالة مف الحاجت التنريب ة لتحديد مػدى قبػكؿ فػرض البحػث. 

 ( 15كتظهر النتا   في الندكؿ رقـ )
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 H1 اختبار الفرض الرئيسي :(15)جدول 
(T-Test) Paired Samples Test 

 

 t df Sig-(2-tailed) 

Pair 1 Q1 - Q6 -7.446- 46 .000 

Pair 2 Q2 - Q7 -12.309- 46 .000 

Pair 3 Q3 - Q8 -11.592- 46 .000 

Pair 4 Q4 - Q9 9.441 46 .000 

Pair 5 Q5 - Q10 -6.928- 46 .000 

( أقػػػل مػػػف 000.لكافػػػة مقارنػػػات األسػػػ مة هػػػي )  p-valueكيتيػػػا مػػػف النػػػدكؿ السػػػابم أف ق مػػػة 
%، ممػػا  عنػػي رفػػض اللػػرض العػػدـ كقبػػكؿ اللػػرض البػػديل بكنػػكد تػػأثير إينػػابي لتقريػػر 5مسػتكى معنك ػػة 

حيػػػث اف  ،تككيػػػد مراقػػػب الحسػػػابات عمػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل عمػػػع قػػػرار اجسػػػتثمار فػػػي األسػػػهـ 
المتكامػل  عمػل تحسػيف  التككيد المهنػع عمػع المعمكمػات المال ػة كايػر المال ػة الػكاردة فػي تقريػر األعمػاؿ

مكان ػػة اجعتمػػاد عميهػػا كالتػػي تمكػػف المسػػتثمريف مػػف تكػػكيف رو ػػة  ،نػػكدة المعمكمػػات كزيػػادة م  متهػػا كا 
اػػػاممة حػػػكؿ األدا  الكمػػػي لماػػػركة  كقػػػدرتها عمػػػي خمػػػم الق مػػػة، ممػػػا يػػػوثر إينابػػػال عمػػػع تقيػػػ ـ المسػػػتثمر 

( فػػي هػػذا 2118 ،يتلػػم الباحػػث مػػع )مكسػػيألسػػعار األسػػهـ كمػػف ثػػـ اتخػػاذ قػػرارات اسػػتثمارية سػػم مة. ك 
الاأف بػأف سػكؽ رأس المػاؿ فػي مصػر يتسػـ بعػدـ الكلػا ة، كبالتػالي  عػاني المسػتثمركف مػف عػدـ تماثػل 
المعمكمػػػات، كنػػػدرة مصػػػادر الحصػػػكؿ عميهػػػا، كبالتػػػالي اإلفصػػػاح عػػػف المعمكمػػػات ايػػػر المال ػػػة بنانػػػب 

تككيػػد عميهػػا مػػف قبػػل مراقػػب الحسػػابات،  عػػكد بػػالنلع المعمكمػػات المال ػػة فػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كال
عمػػػع المسػػػتثمريف، ك اػػػبع طمػػػبهـ الػػػدا ـ عمػػػع المعمكمػػػات المختملػػػة، بخصػػػكص الاػػػركات التػػػي  قكمػػػكف 

 باجستثمار فيها مما  ساعدهـ في اتخاذ قرارات كاع ة كرايدة.

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة 7-8
ة كاختبػػػار أثػػػر التككيػػػد المهنػػػي لمراقػػػب الحسػػػابات عمػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ اسػػػتهدؼ هػػػذا البحػػػث دراسػػػ

المتكامل عمػي قػرار المسػتثمرييف باإلسػتثمار فػي األسػهـ تنريب ػال . كخمػص البحػث فػي اػقي النظػر  إلػي 
أف ملهػػـك تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل هػػك أحػػدث أاػػكاؿ اجفصػػاح المحاسػػبي مػػف أنػػل تقػػد ـ صػػكرة أكثػػر 

دا  الاػػركة كقػػدرتها خمػػم الق مػػة فػػي كافػػة األبعػػاد المال ػػة كايػػر المال ػػة. كلكػػف تظػػل كيػػكحال كاػػمكل ة أل
مػف نانػب مصداق ة المعمكمات الكاردة بي كخاصة المعمكمػات ايػر المال ػة محػل اػؾ حتػي يػتـ تككيػدها 
حيػػث أف  ،طػػرؼ خػػارني مسػػتقل. مػػف هنػػا بػػرزت خدمػػة التككيػػد المهنػػي عمػػع تقػػارير األعمػػاؿ المتكاممػػة

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

مكان ػػػة اإلعتمػػػاد عمػػػي  ،اإلسػػػتثمار باألسػػػهـ األعمػػػاؿ المتكامػػػل كقػػػرار ككنػػػي  يػػػلي الثقػػػة كالمصػػػداق ة كا 
كيزيػػد مػف قػػدرة  ،المعمكمػات الػكاردة فػػي تقريػر األعمػػاؿ المتكامػل بمػػا يخلػض مػػف عػدـ تماثػػل المعمكمػات

ي ـ األدا  الكمي لماركة كالتنبو بػاألدا  المسػتقبمي باف التدفقات النقد ة المستقبم ة عمع المستثمر عمي تق
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 

عنك  جخت ؼ خبرة المستثمر عمع الع قة بيف تككيد مراقب الحسػابات عمػع تقريػر ج يكند تأثير مإلي 
كػػػكف أف خبػػرة المسػػػتثمر  ظهػػر دكرهػػػا نم ػػا فػػي قػػػرار اجسػػتثمار عنػػػد اإلفتقػػار إلػػػي  ،األعمػػاؿ المتكامػػل

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 مراقػػب الحسػػابات عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كقػػرار اجسػػتثمار. 

يهػػا المسػػتثمر لهػػا ك مكػػف تلسػػير هػػذ  النتينػػة أف المػػوه ت كالاػػهادات العمم ػػة كالمهن ػػة التػػي حصػػل عم
تأثير معنك  عمع تحسيف نػكدة قػرار اجسػتثمار مػف خػ ؿ تحسػيف فهمػي كقرا تػي لممعمكمػات الػكاردة فػي 
تقريػػػر األعمػػػػاؿ المتكامػػػػل كتقريػػػر التككيػػػػد المرفػػػػم بػػػي كزيػػػػادة إلمامػػػػي بػػػالتطكرات فػػػػي أاػػػػكاؿ اجفصػػػػاح 

 كالتعد  ت في المعايير. 

 نتائج، وفم ضور حدوده ُيوصم الباحث بما يمم: في ضور طبيعة ما انتيم إليو البحث من
يػػػركرة ق ػػػاـ النهػػػات اإلاػػػراف ة المعن ػػػة خاصػػػة هي ػػػة الرقابػػػة المال ػػػة ، بإصػػػدار إراػػػادات لتنظػػػ ـ  -

إفصػػػػاح الاػػػػركات المقيػػػػدة بالبكرصػػػػة عػػػػف المعمكمػػػػات ايػػػػر المال ػػػػة، كتطػػػػكير إطػػػػار كايػػػػا يػػػػكفر 
لػؾ عمػي اػرار أحػدث اإلراػادات كاإلصػدارات كذ ،إراادات محػددة إلعػداد تقريػر األعمػاؿ المتكامػل

  .الدكل ة كتنارب الدكؿ المختملة باأف تقرير األعماؿ المتكامل

يػػػركرة ق ػػػػاـ الهي ػػػػة العامػػػػة لمرقابػػػة المال ػػػػة بػػػػإلزاـ الاػػػػركات المقيػػػدة بتنبػػػػي مػػػػدخل تقريػػػػر األعمػػػػاؿ  -
المعمكمػات ايػر المال ػة، المتكامل، مف خ ؿ تحليز الاركات المقيدة بالبكرصة عمع اإلفصػاح عػف 

كا عداد تقرير األعماؿ المتكامل بصلة اخت ارية، كذلؾ للتػرة انتقال ػة، ثػـ تطػكير قكاعػد القيػد كالاػطب 
مػػع يػػركرة  ،لػػديها لتمػػـز نم ػػع الاػػركات المقيػػدة بالبكرصػػة بيػػركرة إعػػداد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل

 إرفاؽ معي تقرير تككيد مهني مف طرؼ خارني مستقل.
 3111ة تحػػػديث معػػػايير المرانعػػػة المصػػػرية كخاصػػػة مع ػػػار التككيػػػد المهنػػػع المصػػػرى رقػػػـ يػػػركر  -

راػادات مهن ػػة كاف ػػة خاصػة بالتككيػػد عمػػي  ليتكافػم مػػع تعػد  ت نظيػػر  الػػدكلع، كل اػمل إنػػرا ات كا 
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تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل تمكػػػف مراقبػػػع الحسػػػابات مػػػف تحديػػػد مسػػػتك  التككيػػػد المطمػػػكب كمسػػػتك  
 ب ة كك ل ة التككيد عمي المعمكمات المستقبم ة كالكصل ة بطريقة منظمة كسم مة.األهم ة النس

ينب عمي مكاتب المحاسبة كالمرانعة المصرية الق اـ بتدريب مراقب الحسػابات عمػع خدمػة التككيػد  -
المهنػػػػع عمػػػػع تقريػػػػر األعمػػػػاؿ المتكامػػػػل، بإعتبارهػػػػا خدمػػػػة مهن ػػػػة نديػػػػدة  مكػػػػف أف  قػػػػدمها مراقػػػػب 

كعمػػػي العمػػػل مػػػف  ،ركرة تطػػػكير مهػػػاراتهـ كقػػػدراتهـ المهن ػػػة عمػػػي أدا  هػػػذ  الخدمػػػةالحسػػػابات، كيػػػ
 خ ؼ فرؽ عمل متعددة التخصصات.

يػػػػػركرة إهتمػػػػػاـ أقسػػػػػاـ المحاسػػػػػبة فػػػػػع النامعػػػػػات المصػػػػػرية بتطػػػػػكير مقػػػػػررات كمنػػػػػاه  المحاسػػػػػبة  -
فير كػكادر باػرية كالمرانعة، كذلؾ بتدريس البعديف المحاسبع كالمهنع لتقرير األعماؿ المتكامل، لتػك 

قػػادرة عمػػع إعػػداد تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كالتككيػػد عميهػػا عمم ػػا. مػػع يػػركرة تاػػن ع البػػاحثيف فػػي 
النامعات المصرية عمي إنرا  المزيد مف البحكث المستقبم ة في هػذا الاػاف لمتيمػب عمػي التحػد ات 

 المرتبطة بإعداد أك التككيد عمي تقرير األعماؿ المتكامل.
دة كعػػع إدارات الاػػركات كالنهػػات الرقاب ػػة ذات الصػػمة، مػػف خػػ ؿ المػػوتمرات كالنػػدكات يػػركرة زيػػا -

العمم ػػة، بأهم ػػة اجفصػػاح مػػف خػػ ؿ تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كتككيػػد مراقػػب الحسػػابات عمػػع ذلػػؾ 
 اإلفصاح.

 :وأخيرًا، 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 خػػ ؿ تلعيػػل لننػػة المرانعػػة عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػع  -

 دراسة تنريب ة. -قرار  اجستثمار كالتمكيل 
 -سػػابات عمػػي تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل عمػػي دقػػة تنبػػوات المحمميػػيف المػػالييف أثػػر تككيػػد مراقػػب الح -

 دراسة تنريب ة. 
 دراسة تنريب ة. –أثر تككيد مراقب الحسابات عمي تقرير األعماؿ المتكامل عمي تكملة التمكيل  -
نػي عمػي أثر اجبعاد المال ة كاير المال ة لمناأتي مراقػب الحسػابات كعميمػي عمػي نػكدة التككيػد المه -

 دراسة ميدان ة. –تقرير األعماؿ المتكامل 
أثػػػر محػػػددات نػػػكدة خػػػدمات التككيػػػد المهنػػػع عمػػػع تقػػػارير األعمػػػاؿ المتكاممػػػة عمػػػع تيػػػييم فنػػػكة  -

 دراسة ميدان ة. -التكقعات فع مصر
أثػػر الخصػػا ص التاػػييم ة لماػػركة عمػػع الع قػػة بػػيف التككيػػد المهنػػع عمػػع تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل  -

 .دراسة تنريب ة –ستثمار بالاركات ككلا ة اج
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 المراجع 
 العربية بالمغة أواًل: المراجع

، " أثػػػر إفصػػػاح اإلدارة عػػػف ه كػػػل الرقابػػػة الداخم ػػػة كتككيػػػد مراقػػػب  (2121)رميمػػػي، سػػػنا    رزؽ، 
الحسػػػابات عم ػػػي عمػػػع قػػػرار اجسػػػتثمار بأسػػػهـ الاػػػركات المقيػػػدة بالبكرصػػػة المصػػػرية  

، كم ػػػػة التنػػػػارة، نامعػػػػة  االسييييكندرية لمبحييييوث المحاسييييبية مجمييييةدراسػػػة تنريب ػػػػة " 
 .88 -1، العدداألكؿ، صي4اإلسكندرية، منمد 

، "أثر تككيد مراقب الحسابات عمع إفصاح الاركات المقيػدة بالبكرصػة  (2114)احاتي، احاتي السيد، 
دراسػػػة ميدان ػػػة  -عػػػف مسػػػ كليتها اجنتماع ػػػة عمػػػع قػػػرار  اجسػػػتثمار كمػػػنا اج تمػػػاف

، كم ة التنارة، نامعة بني سػكيف،  AUJAA-مجمة المحاسبة والمراجعةكتنريب ة" 
 .185 -127، العدداألكؿ، صي2منمد 

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

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

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

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

افصيياح الشييركات عيين مييدل التزاميييا "أثيير التوكيييد المينييي عمييم ، (2115)مهػػراف، كػػريـ نػػابر  ، 
 بالممارسييات القياسييية لمحوكميية عمييم سييموك متخييذي قييرار االسييتثمار فييي األسيييم"،

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

أثر توكيد المراجع الخيارجي عميم تقيارير األعميال المتكاممية  "،  (2118)مكسي، سعاد زامكؿ عبد  ، 
رسالة دكتػكراة ايػر مناػكرة،  دراسة تجريبية"، -ي االستثمار ومنل االئتمانعمم قرار 

 كم ة التنارة، نامعة اإلسكندرية.
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 (1ممحق )
 الحاالت التجريبية

 
 اإلسكندريةنامعة 

 كم ة التنارة   
 قسـ المحاسبة   
 

 ............................ األستاذ اللايل /
 تح ة طيبة كبعد .........،،،                              

 قػػـك الباحػػث بإعػػداد بحػػث تنريبػػي فػػي منػػاؿ أثػػر تككيػػد مراقػػب الحسػػابات عمػػع إفصػػاح الاػػركات 
تقػػارير هػا المتكاممػػة عمػػع قػرار اجسػػتثمار فػػي أسػهمها. كتمثػػل الحػػاجت  المقيػدة بالبكرصػػة المصػرية عػػف

 المرفقة أحد أهـ أدكات البحث إلنرا  الدراسة التنريب ة.

ك قػػػدر الباحػػػث مسػػػبقال حسػػػف تعػػػاكنكـ كمسػػػاهمتكـ اللعالػػػة فػػػع إثػػػرا  المعرفػػػة المحاسػػػب ة لػػػذلؾ  أمػػػل 
التػع تتيػمنها الحػاجت المرفقػة، مػع التأكيػد، عمػع الباحث فع تعاكنكـ المثمر بإبدا  رأ كـ عمع اجس مة 

 اف إناباتكـ عمع كافة األس مة، سكؼ تحظع بالسرية التامة كألاراض البحث العممع فق . 

 كتليمكا بقبكؿ فا م اإلحتراـ كالتقدير ,,,,,,,,,,,,,
 
 

   مرسي الدكتكر/ عمرك   خم س                                                     
 مدرس بقسـ المحاسبة                                                      

  نامعة اإلسكندرية –كم ة التنارة                                         
                      01227928199       

      amrkhamis03@gmail.com    
 
 

mailto:amrkhamis03@gmail.com
mailto:amrkhamis03@gmail.com
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 البيانات الشخصية -أوالً 
 …………………………………………..اإلسم)اختيارل(:-1
 ……………………………………………الوظيفة الحالية:-2
 جية العمل: -3
 بنؾ )    (  إدارة )قسـ(......................................... -
 )    (  اركة تداكؿ أكراؽ مال ة -
 )    (     إستثمارإدارة صندكؽ  -
 )    (                  أخرى - 
 عدد سنوات الخبرة الوظيفية: -4
 )    (                سنكات       5اقل مف  -
     )    (  سنكات      11ألقل مف -5مف  -
 )    (                        سنة      15ألقل مف -11مف  -
 (    )   سنة       21ألقل مف -15مف  -
 )    (               سنة فأكثر             21 -
 المؤىل العممي:  -5

 بكالكريكس فع)اذكر (ي.............. .......                
 دبمـك دراسات عم ا فع)اذكر (ي..............  ،..................،.................                           

 مانستير أكاد مي أك مهني فع)اذكر (ي......................   
 دكتكرا  أكاد م ة أك مهن ة  )اذكر (ي......................                                 

 الشيادات المينية: -6
CPA                       (    ) CMA  )     ( 

CFA  (    ............. كهع                        )     ( أخرى                        ) 
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 أىم المصطمحات الفنية ذات الصمة
هػك ذلػؾ التقريػر الػذ  ينمػع  :Integrated Business Reportingتقرير األعميال المتكاميل  -

اػػاممة عػػف األدا  الكمػػي لماػػركة، المعمكمػات المال ػػة كايػػر المال ػػة باػػكل متػػراب ، بحيػث يػػكفر نظػػرة 
كذلػػػؾ فػػػي اػػػكل كايػػػا كمتسػػػم كقابػػػل لممقارنػػػة، ك كػػػكف لػػػي محتػػػكى معمكمػػػات  لتػػػرض أف   دمكػػػف 
أصػػػحاب المصػػػػالا مػػػف تقيػػػػ ـ قػػػدرة الاػػػػركة عمػػػع خمػػػػم الق مػػػة، خػػػػ ؿ األنػػػل القصػػػػير كالمتكسػػػػ   

التػي تصػدرها الاػركات  كتقـك فكرة التقريػر المتكامػل عمػع أسػاس تنم ػع التقػارير المختملػة كالطكيل.
مثػػل القػػكا ـ المال ػػة، كالتقػػارير ايػػر المال ػػة مثػػل تقػػارير الحككمػػة، كتقػػارير اإلسػػتدامة  –باػػكل مسػػتقل

  في تقرير كاحد اامل متراب .

هػػػػػي مبػػػػػادرة تهػػػػػدؼ لتػػػػػكفير  :Global Reporting Initiative (GRI)مبيييييادرة التقريرالعيييييالمي  -
دات تكػكف بمثابػة إطػار لتمكػيف الاػركات مػف اإلفصػاح عػف منمكعة مف المبادئ التكنيه ػة كاإلراػا
 األدا  اإلقتصاد  كالبي ي كاإلنتماعي.

أنكاع مػف ركوس األمػكاؿ كهػي  6يتـ إلقا  اليك   في التقرير المتكامل عف  روؤس االموال الستة: -
كالطب عػي ( ككنهػػا مخػػازف  ،كاإلنتمػػاعي  ،كالباػػر   ،كاللكػر   ،كالصػػناعي  ،) رأس المػاؿ المػػالي 

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

لحسػػابات  بنمػػع هػػك خدمػػة مهن ػػة  قػػـك فيهػػا مراقػػب ا التوكيييد المينييي بواسييطة مراقييب الحسييابات: -
عػػف منػػاؿ التكميػػف، كمحصػػمة  Conclusionاألدلػػة الكاف ػػة كالم  مػػة، بيػػرض الكصػػكؿ جسػػتنتاج 

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 .

تاج متخذ قػرار اإلسػتثمار إلػي المعمكمػات التػي تمكنػي مػف تقيػ ـ اللػرص  ح قرار اإلستثمار باالسيم: -
كسيمة ااممة تنمع بػيف المعمكمػات المال ػة كايػر المال ػة، تعكػس أدا  الاػركة اجستثمارية مف خ ؿ 

البي ي كاجنتماعي كالحككمي، بنانب أدا ها المالي ، كتكصل لهـ معمكمات عف المخػاطر، كالنمػك، 
اط كتػػأثير المعمكمػػات ايػػر المال ػػة عمػػع األدا  المػػالي لماػػركة، ككػػذلؾ مواػػرات كتكيػػا مػػدى ارتبػػ

 األدا  الر  س ة، كمدى انعكاسها عمع األدا  المالي المستقبمي لماركة. 

هػك تقريػر بإسػتتناج نظيػف  عػػد  مراقػب الحسػابات عػف تقريػر األعمػػاؿ  تقريير التوكييد غيير المعييدل: -
 المتكامل.
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 ولم الحالة التجريبية األ 
كمقيػدة  1974لسػنة  43تعد الاػركة) س( لألسػمنت ش.ـ.ـ خايػعة ألحكػاـ قػانكف اإلسػتثمار رقػـ 

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

 مختصر لذلؾ التقريري 
 تقرير االعمال المتكامل لشركة س لةسمنت )مساىمة مصرية(

 .31/12/2118عن السنة المنتيية في   
 مقدمة التقرير

 اسـ الاركةي )س( ل سمنت اركة مساهمة مصرية تابعة ألحد المنمكعات العالم ة. -
 مكقع مصانع الاركةي السك س كالعيف السخنة. -
 43القػػػػػانكني لماػػػػػركةي اػػػػػركة مسػػػػػاهمة مصػػػػػرية خايػػػػػعة ألحكػػػػػاـ قػػػػػانكف اإلسػػػػػتثمار رقػػػػػـ الاػػػػػكل  -

 . 341134برقـ  1981 ابريل 21 في التنار   بالسنل الاركة تسنيل تـ ،1974لسنة
 عنكاف المركز الر  سيي طريم القاهرة السك س. -
البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اجلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  www.Scement.com.egالمكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اجلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  -

Scement.com@Scement 
 ينقسم التقرير إلي عدة أقسام كما يمم: محتوي التقرير

 القسم األول: نبذة عامة عن الشركة ورسالتيا ورؤيتيا 
تعد الاركة )س( لألسمنت أحد  الاركات الرا دة في صناعة األسمنت في مصر كالتي إستخدمت  -

باإليافة إلي التصدير )ألسكاؽ عدد مف  ،منتناتها في تاييد العديد مف المعالـ البارزة في مصر 
 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 المبتكر  -

 كراد الطب ع ة بما يخدـ صالا المنتمع.كالمستداـ لمم
كاػهادة اجعتمػاد  ISO 9001،  ISO14001تحصل نم ػع مصػانع الاػركة عمػي اػهادتي النػكدة  -

 .CE Markكاهادة المطابقة اجكركب ة   OHSAS 18001لنظاـ إدارة الس مة كالصحة المهن ة 
 ،% مػف السػكؽ المصػر  18ق ة مميػكف طػف سػنك ا , كحصػتها السػك  12تبم  الطاقة اإلنتان ػة حػكالي  -

مميػكف نن ػي  211مم ار نن ي كصافي أرباحها قبػل اللكا ػد كاليػرا ب  7.5كما يبم  إنمالي إيراداتها 
 . 2118في عاـ 
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 نن ي مصر . 13373مل بمتكس  دخل عا 1211 عمل في الاركة حكالي  -
 القسم الثاني: االفصاح عن إستراتيجية الشركة وتخصيص الموراد  

 ق مػة الماي ة نتينػة انخلػاض القميمة السنكات خ ؿ كبيرة صعكبات مصر في األسمنت صناعة اهدت
 ذات كالمنتنػات األسػمنت عمػع الطمػب مما أدى إلػي انخلػاض ، 2116 عاـ أكاخر في المصر   النن ي
 تكػاليف ارتلػاع المػدخ ت كخاصػة تكػاليف بارتلػاع المنتنػة الاػركات كبيػر, كمػا تػأثرت باػكل الصػمة
 هػكامش باليػركرة ممػا أيػعف لمطاقػة، بكثافة اسػته كها المتميزة األسمنت صناعة اقة نظرا لطب عةالط

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

 بهػدؼ ،وىيي إسيتراتيجية خفيض التكمفية رصيينة استباق ة استراتين ة إدارة )س( ل سمنت لذلؾ اعتمدت
 المسػتمرة، السػكؽ  يػيكط مكانهػة فػي كالمػالي قك لػا التاػييمي أداوهػا  كػكف  بحيػث األعماؿ نمكذج تعزيز
كبنػا ا عمػي تمػؾ  .المسػتقبل فػي  حػدث قػد انتعػاش أ  مػف كسػرعة بكلػا ة ل سػتلادة الاػركة إعػداد مػع

 تكػكف  التػي بعينهػا منتنػات لتصػن ع مػف خػ ؿ التحػكؿ ،الاػركة  فػي اإلنتاج مزي  تييير اإلستراتين ة تـ
 بنػكد عمػع محكمػة سػ طرة باإليػافة إلػي فػرض بهػا، التكػاليف المرتبطػة مراقبػة عمػع قػدرة أكثػر الاػركة

اجستراتين ة المتأن ة الاركة عمػي خلػض التكملػة مناجت أخرى. كساعدت هذ   لديها في التكاليف العامة
 .2117مقارنة بخسا ر في عاـ  2118مما أد  إلي تحقيم الاركة ألرباح في عاـ 

سػتي ؿ المػكراد اإلسػتي ؿ  ،أما بالنسبة لتخصيص الموراد تسعي الاركة إلي تحقيم التنم ة المسػتدامة كا 
 األمثل 

 تكليػد فػي النلا ػات مػف الماػتم كالكقػكد الحيك ػة الكتمػة ـاسػتخدا الاػركة كالكقػكد ي اعتمػدت الطاقػة -1
 المسػتخدـ الكقػكد مػزي  إنمػالي مػف :9.2البػديل الكقػكد كأصػبا  اػكل  .األسػمنت إلنتػاج الطاقػة
 مػف كايرهػا الامسػ ة الطاقػة اسػتخداـ إمكان ػة لبحػث نػدكى  دراسػات الاػركة أنػرت كمػا ،بالاػركة
 .مصانعها في الكهربا  مف احت اناتها مف عمع نز  لمحصكؿ الخيرا  المصادر

 إنػرا  تقيػ ـ بهػدؼ 2118 عػاـ المػكرديف تأهيػل برنػام  تنليػذ فػي الاػركة المػكرديفي اسػتمرت تأهيػل -2
 الصػحة بمعػايير كالتػزامهـ المػالي كيػعهـ كاسػتقرار أدا هػـ تحميػل طريػم عػف لممػكرديف مكيػكعي
 اجلتػزاـ ذلػؾ في بما بالمنمكعة، العمل أخ ق ات بمدكنة عف اجلتزاـ في ل  البي ة، كحما ة كالس مة
  .اإلنساف بحقكؽ 

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

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

 

 المنصب األسم         الرقم
 التنليذ ر  س منمس اإلدارة  السيد /ريا محمكد عبد الرح ـ -1
 العيك المنتدب التنليذ  السيد /محمكد مكسي عبد العاؿ -2
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /ماركك فاف باكلك -3
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /  سعد أحمد -4
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /أنطكنيك ككنتي -5
 إدارة اير تنليذ عيك منمس  السيد /أحمد السيد صالا -6
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /خير هللا هاكاف -7
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /أحمد عبد  الصباغ -8
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /منير تادرس -9
 عيك منمس إدارة اير تنليذ  السيد /دينا أندريا خ اط -11
 منمس إدارة اير تنليذ عيك  السيد /  حمكدة -11

 يختمف ر  س منمس إدارة الاركة عف العيك المنتدب. -
يتكلي منمس اإلدارة مس كل ة كيع اجهداؼ كاجستراتين ات كمتابعة أدا  إدارة الاركة طبقػا لنظامهػا  -

اجساسػػي )مػػع تحديػػد كايػػا لممسػػ كل ات كاألدكار( ينبثػػم مػػف منمػػس اإلدارة عػػدة لنػػاف مػػع تكيػػ ا 
 كافي لمهاـ تمؾ المناف كتاكيمها 

 .2118مرات خ ؿ عاـ  6تـ إنعقاد منمس اإلدارة  -
تاػػػكيل لننػػػة المرانعػػػة فػػػي يػػػك  متطمبػػػات دليػػػل حككمػػػة الاػػػركات مػػػع تحديػػػد مهامهػػػا كأدكارهػػػا  تػػػـ -

 كانتماعتها كهي مككنة مف اجعيا  التالييفي
 األسم         الرقم
 السيد /ريا محمكد عبد الرح ـ -1
 السيد /منير تادرس -2
 السيد /دينا أندريا خ اط -3
 السيد /  إسماعيل السيد -4
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 يوجد رسم توضيحي يوضل ىيكل الممكية داخل الشركة

 
كمػػا قامػػت الاػػركة بإنتػػداب مكتػػب لممرانعػػة الداخم ػػة كهػػك  ،يكنػػد ه كػػل رقػػابي داخمػػي داخػػل الاػػركة  -

 .BIG4مكاتب معتمدة  4مكتب الاركؽ لممرانعة الداخم ة ككني كاحد مف أكبر 
كهمػػا السػػيد عبػػد  E&Yعينػػت الاػػركة مراقػػب حسػػابات مػػف مكتػػب المتيػػامنكف لممحاسػػبة كالمرانعػػة  -

( س.ـ.ـ 113( كتامر صالا محمكد رقـ القيد بالهي ة )6537( س.ـ.ـ )87العاؿ رقـ القيد بالهي ة )
انكف ( ككنهـ يتمتعاف بالكملا ة كالسمعة كالخبرة الكاف ة كفقا لماركط المنصػكص عميهػا فػي قػ9365)

 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 تكػػاليف  -

اإلنتاج كترانع الطمب المحمع، باإليافة إلع دخكؿ طاقات إنتان ة نديدة لمسكؽ، أدت لكنػكد فػا ض 
 مميكف طف.  31فع اإلنتاج يبم  

في  عف  ،ار ارتلاع تكاليف المدخ تيود  اعتماد الاركة عمع بعض األصكؿ القد مة إلع تلاقـ  ث -
زيادة تكاليف اإلنتاج نتينة ارتلاع تكاليف الطاقة نتينػة إسػتمرار الدكلػة فػي س اسػاتها لرفػع الػدعـ عػف 

 الطاقة .
يرتلػػع سػػعر األسػػمنت المصػػرى عػػف نظيػػر  فػػػع الػػدكؿ المنافسػػة، بسػػبب ارتلػػاع تكملػػة اإلنتػػاج، نتينػػػة  -

 % مف تكملة إنتاج طف األسمنت.65إلي 51ما بيف ارتلاع أسعار الطاقة كالتي تمثل 
تاػػير العديػػد مػػف التقػػارير إلػػع أف أسػػكاؽ اػػرؽ أفريق ػػا مثػػل كين ػػا كأكانػػدا كركانػػدا كتنزان ػػا مػػف األسػػكاؽ  -

الكاعػػدة التػػع مػػف الممكػػف فػػتا فرصػػة تصػػديرية بهػػا خاصػػة مػػع كصػػكؿ حنػػـ اسػػته كها مػػف األسػػمنت 
 .2121مميكف طف فع  37.6المتكقع أف يرتلع إلع ، كمف 2118مميكف طف فع عاـ  33.9إلع 

 عتبر التحكؿ إلع الطرؽ األسمنت ة بدجل مػف األسػلمت ة أحػد الحمػكؿ المبتكػرة لمخػركج مػف األزمػة، حيػث  -
قامت 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  صػػل  -
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مميكف طف سػنك ال، كبالتػالع اسػتي ؿ أفػراف المصػانع لحػرؽ هػذ   13حنـ نلا ات األسمنت إلع حكالع 
مػر الػذى النلا ات باكل تقنع منظـ س عمل عمع تحكيمها إلع طاقة تستيل فع إاعاؿ تمػؾ األفػراف، األ

  سهـ فع انخلاض عناصر تكملة الاركة.

 القسم الخامس: االفصاح عن المسئولية االجتماعية لمشركة 
كيع  الاركة إلي إرسا  التنم ة المستدامة لمنتمعاتها كالحد مف التأثير البي ي لعمم اتها مف خ ؿ سعت

 ي يمع اجنتماع ة كهي كما مس كل اتها إلدارة أقساـ أربعة مف استراتين ة
كالتػي  المػدارس، لتػرم ـ 2118 عػاـ فػي مبػادرة التعمػ ـ، كزارة بالتعػاكف مػع الاػركة، أطمقػت التعمييم: - أ

ص ح مف العمك كلر منطقة في مدارس 11 استلادت منها  مف كايرها كالكراسي المكاتب ص انة كا 
 .المعدات

ا قامػت الاػركة ،2118 عػاـ فػي البيئية: - ب لعمم اتهػا  البي ػي التػأثير تقميػل بهػدؼ المبػادرات مػف بعػددل
 منهاي

 بأهم ػة مكظليهػا بػيف الػكعي بهػدؼ زيػادة لمبي ػة، الػكاعي السػمكؾ بعنػكاف باػأف حككم ػة مبػادرة رعا ة -
 مصػر مػع رو ػة يتمااػع بمػا الخيػرا  المسػاحات كتكسػ ع التاػنير عمػع كالتاػن ع البي ػة حما ػة
2131. 

 إبراز البيكلكني بهدؼ التنكع باأف المتحدة األمـ موتمرات أكبر أحد البيكلكني، التنكع موتمر رعا ة -
 النباتات. كحما ة كرفاهي اإلنساف صحة أنل مف البيكلكني التنكع في اجستثمار أهم ة

 عػدـ مػف خػ ؿ لممػكارد، المسػتداـ اجسػتخداـ تاػن ع إلػع تهػدؼ صػارمة بي  ػة س اسػة الاػركة تبنػت -
 مػع يتمااع بما  ISO14001 األيزك اهادة تحديثككذلؾ  المحم ة بالمكا ا اجلتزاـ عمع اجقتصار
 البتركلػي اللحػـ/اللحػـ إدخػاؿ عمػع الحككمػة كيػعتها التػي المعايير لتتمااي مػع اجاػتراطات أحدث
 الهػكا  ممكثػات عمػع القيػكد مػف ككػذلؾ مػع فريػها مزيػدال  األسػمنت، أفػراف لتاػييل أساسػي ككقػكد

  .الحرار   اجحتباس اازات كانبعاثات
 أثنا  تنطمم قد الكربكف  لثاني أكسيد انبعاثات أ  عف كتبم  الاركة ترصد ،المناخ عمم بحما ةف ما يت -

 فػي منػاؿ اجسػتدامة لمبػادرة الكربػكف  أكسػيد بثػاني الخػاص البركتككػكؿ مػع تمااػ ال  كذلػؾ ، عمم اتهػا
 ثػاني نسػب لق ػاس ل نبعاثػات مسػتمر رصػد بػأنهزة منهػزة اإلنتػاج خطػكط كمػا أف نم ػع .األسػمنت
 المعػادف مثػل الممكثػات، كنم ػع كاليبػار، الكربػكف، أكسػيد كأكؿ النيتػركنيف كأكاسػيد الكبريػت أكسػيد
 أنهػزة بتركيب الاركة قامت 2118 نكفمبر كفي .الصرؼ كم ا  كاللكراف، كالديككسيف كالز بم الثقيمة،
 المػداخف فػي بانتظػاـالهيػدركنيف  كفمكريػد الهيػدرككمكريؾ حمػض لق ػاس مصػانعها فػي نديػدة رصػد

 ليماف المبردات كمداخف اللحـ كمطاحف األسمنت مطاحف في الليزيا  ة الخصا ص كق اس الر  س ة،
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 ككانت إنبعاثات ثاني أكسيد الكربكف مف إنتاج اجسمنتي .البي ة لمتطمبات قانكف  امتثالها
 ) طف / سنة( 6128691اإلنمالي المطمم        
 ) كنـ /طف كمنكر( 882 اإلنمالي المحدد        

مػف  كالسػ مة الصػحة عكامػل فيهػا تتنػامع راسػخة ثقافػة سػعت الاػركة إلػي تعزيػز الصحة والسةمة: -ج
 التػي تتنػاكز البي ػة عمػع لمحلػاظ الاػاممة كاألطػر كالسػ مة لمصػحة الدكل ػة بالمعػايير اجلتػزاـ خػ ؿ

 كاحدة تصبا ألف سعيها في الند ة ةالارك كما تتكخع .المصرية الحككمة كيعتها التي المتطمبات
 تكػرار لخلػض معػدؿ فعالػة خطػكات اتخػاذ خػ ؿ مػف األسػمنت قطػاع فػي أمانلػا الاػركات أكثػر مػف

 أسػبابها، عػف كالتحػر   بػالحكادث كالتبم ػ  كالمرانعػة التػدريب مػف خػ ؿ ،العمػل مكػاف فػي الحػكادث
 الب انات كمايمييككانت   .المستقبل في حكادث أ  منع عمع العمل عف في 

2118 

تكرار اجصابات 
المهدرة لمكقت 
 بيف المكظليف

تكرار اجصابات 
المهدرة لمكقت 
بيف اير 
 المكظليف

معدؿ ادة 
 اإلصابات

عدد الكف ات 
بيف 
 المكظليف

عددالكف ات 
بيف اير 
 المكظليف

 منمكع
إصابات 
 الحاجت

 6.7 1 1 63.9 1.9 2.24 السك س
 2.1 1 1 1 1 1 القطام ة

ا أطمقػت المحم ػة، المنتمعػات لػدعـ نهكدالاػركة إطػار فػي تطيوير المجتميع: -د  مػف الاػركة عػددل
ا  كرعا ػة ،اجبتدا  ػة المػدارس بطكلػة طػ ب مثػل الريايػ ة األحػداث مف المبادرات حيث نظمت عددل

قامة حلل األيتاـ، بيـك خاصة فعال ة كتنظ ـ ،لألمهات تكريـ كحلل المنتمع ة المناسبات مف عدد  كا 
ا . كما قدمت الاركة العكف  كالثانك ة اجبتدا  ة المدارس في األكا ل الط ب لتكريـ  األناطة في أ يل
 مخػ ؿ إمػدادها العػاـ، السػك س لمستاػلع ككػذلؾ الػدعـ ،كالعيػد رميػاف اػهر خػ ؿ الخيريػة

 إليها.  حتانكف  التي الطب ة الخدمات المنتمع عمع أفراد حصكؿ ليماف ال زمة الطب ة بالتكريدات
 القسم السادس: االفصاح عن المعمومات المستقبمية
% نتينػػة فػػتا أسػػكاؽ نديػػدة فػػي بعػػض 15مػػف المتكقػػع أف تاػػهد الاػػركة نمػػك فػػي حنػػـ مب عاتهػػا بمقػػدارة 

كمػا  ،% فػي السػكؽ المحمػي5الدكؿ األفريق ة خ ؿ العاـ القادـ مع زيػادة الحصػة السػكق ة لماػركة بمقػدار
ممػػا سػكؼ يػود  إلػػي زيػادة ربح ػة الاػػركة كزيػادة معػػدؿ  ،%11أف تكملػة المب عػات سػػكؼ تػنخلص بنسػ ة

ربح ػػػػة السػػػػهـ مقارنػػػػة بالعػػػػاـ السػػػػابم, كتحسػػػػف مواػػػػراتها المال ػػػػة كزيػػػػادة قػػػػدرتها عمػػػػي الكفػػػػا  بالتزاماتهػػػػا 
 المستحقة خ ؿ العاـ.
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 ركةع: االفصاح عن االدار المالي الفعمي لمشبالقسم السا
 2118ديسمبر  31قائمة المركز المالي المختصرة في  -1

 8112 8118 بٍان

   األصول غٍر انمتذاونت

 3875597729 3586131737 أ ٛي ااب ث

 394184111 376553157 أ ٛي ااب ث تذت رإلٔتاا

 2689429223 2492181146 رٌتٙ أ

 53511411 51811561 رةس  ّا رد بىافث أٔٛرػٙا

 7112711371 6515675611 ❶رٌّ  رٌٚث        رجّاٌٟ رأل ٛي غ١  

   األصول انمتذاونت

 1167684474 1534192628 ِصزْٚ

 546415863 523883581 رجّاٌٟ رٌؼّالا ٚرٚ رق رٌملخ

 539548771 845581119 ِض ٚفاد ِ فٛػث ِم ِا

 186257654 414231927 أ ٛي ِ ادث ٌٍل١غ

 726756599 798121644 ٌٚ ٞ رٌلٕٛنٔم ٠ث باٌذٕ ٚق 

 3267153361 4115978916 ❷       رجّاٌٟ رأل ٛي رٌّ  رٌٚث        

 11179764731 11621686483 ❷+  ❶     رجّاٌٟ رأل ٛي            

   حموق انمهكٍت واالنتساماث

   حموق انمهكٍت

 5263442214 5112911549 دمٛق رٌٍّى١ث

 513923616 614625725 رٌذمٛق غ١  رٌّ ١ط أ

 5777365811 5717536274 ❸           رجّاٌٟ دمٛق رٌٍّى١ث          

   انتساماث غٍر متذاونت

 358812184 436116775 ❹    رجّاٌٟ رٌ زرِاد غ١  ِ  رٌٚث       

   االنتساماث متذاونت

 564175282 423249157 ِصذذاد

 316118855 427416695 بٕٛن ٚسذح ػٍٟ رٌّىتٛف

 1988761414 2499986185 ِٛ ٚلْٚ ِٚذ ٚفاد ِ  ذمث ٚأ   أ لرتٕث

 142131613 118464575 رٌ زرِاد ض ٠ل١ث

 3888775457 4415267467 ❺         رجّاٌٟ رةٌ زرِاد رٌّ  رٌٚث       

 4312398921 4914161219 ❺+  ❹    = ❻رجّاٌٟ رةٌ زرِاد      

   11179764731 11621686483 ❻+  ❸رجّاٌٟ دمٛق رٌٍّى١ث ٚرةٌ زرِاد 

 2118ديسمبر  31قائمة الدخل المختصرة عن السنة المنتيية في  -2
 8112 8118 بٍان

 6261165911 7428391738 رٌّل١ؼاد

 (6488216831) (6812831818) تىٍفث رٌّل١ؼاد

 (21286855) 625559921 ِجًّ رٌ بخ

 (78215749) (53231165) ب١ؼ١ٗ ٚت ٠ٛم١ثِذ ٚفاد 

 (717773712) (449313553) ِذ ٚفاد ػ١ِّٛث ٚرلر ٠ث

 33818855 32538316 فٛرت  لرت ث

 ـ (55313146) ِذ ٚفاد أخ ٞ
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 144214464 216351648 أ باح ب١غ أ ٛي ااب ث

 (633511281) (71117821) خ ات   رإلضّذالي

 11433154 12445715 إ٠ رلرد ِٚىاسح أخ ٞ

 (1141254425) 211814984 رأل باح للً رٌض ٠لث

 (28793952) (32799685) ض ٠لث رٌ خً

 (1176768781) 121437211 أ باح رٌؼاَ
 

 2118ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل عن السنة المنتيية في  -3
 8112 8118 انبٍان

 (1176768781) 121437211 أ باح رٌؼاَ

   رٌ خً رٌتاًِ رةخ 

 (113268415) (6211343) ف ٚق ت جّث أسؼا  رٌض ف

 (5535511) 3152677 أ باح ٚخ ات  إو ٛ ر٠ث

 (994837986) 11386656 إجّاٌٟ رٌ خً رٌتاًِ ػٓ رٌؼاَ
 

 2118ديسمبر  31قائمة التدفقات النقدية عن السنة المنتيية في  -4
 8112 8118 انبٍان

 147815296 228143567 رٌ  فماد رٌٕم ٠ث ِٓ رألٔتطث رٌ تغ١ٍ١ث

 (337161136) (191835511) رٌ  فماد رٌٕم ٠ث ِٓ رألٔتطث رةس  ّا ٠ث

 (398197629) 384487161 رٌ  فماد رٌٕم ٠ث ِٓ رألٔتطث رٌ ١ٍ٠ّٛث

 (587453469) 75695217 رٌ غ١  فٟ رٌٕم ٠ث ِٚا فٟ دىّٙا خالي رٌؼاَ

 1351184981 726756592 رٌٕم ٠ث ِٚا فٟ دىّٙا فٟ أٚي رٌّ أ

 726756599 798121644 رٌٕم ٠ث ِٚا فٟ دىّٙا فٟ ٔٙا٠ث رٌّ أ
 
 

 القسم الثامن: نموذج االعمال وخمق القيمة واالفصاح عن روؤس االموال الستة
نتاج بي المرتبطة المنتنات مف كاير  أنكاعي بمختمف األسمنت إنتاج في نااط الاركة طب عة تتمثل -  كا 

ستي ؿ فيها كاجتنار التاييد كمستمزمات البنا  األخرى  مكاد  الرمل عدا ف ما كالمحانر المنانـ كا 
 كالزل  .

كحدة خم  خراسن ة, تمكف تمؾ  19مصانع ل سمنت ك  5تيـ الاركة ابكة مف المصانع قكامها  -
 الابكة الاركة مف التيط ة النيراف ة لمختمف انحا  الب د

تاج كب ع األسمنت الرماد  كالخرسانة( كالتخمص مف العمم ات يتـ التركيز عمي اجعماؿ الر  س ة ) إن -
 ابكات التكزيع اير األساس ة كتكن ي نم ع العا دات لدعـ العمم ات كاإلستثمارات الرأسمال ة كتحسيف

 كتبس طها.
الكقت، مف خ ؿ تحقيم التكامل  بمركر الق مة كخمم لها اجستراتين ة األهداؼ تسعي الاركة لتحقيم -

 فة ركوس أمكالها الستة كهييبيف كا
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االفصاح عن رأس المال المادي يتضمن ىذا االفصاح معمومات عن رأس المال -1
  المادي الخاص بالشركة

 بٍان
 8118دٌسٍمبر  11

 جنٍه مصري

 8112دٌسمبر  11

 جنٍه مصري

 3611.111.111 3611.111.111  أا رٌّاي رٌّ خص بٗ

 9.9.282.535 9.9.282.535  أا رٌّاي رٌّذ   ٚرٌّ فٛع

 سُٙ 181.856.517 سُٙ 181.856.517 ػ ل رةسُٙ

   رةد ١اط١اد

 454.641.267 454.641.267 % ِٓ ر باح رٌت وث5إد ١اطٟ لأٟٛٔ 

 2.113.865.913 2.113.865.913 ػالٚأ إ  ر 

 185.853.347 185.853.347 إد ١اطٟ خاص

 14.526.111 14.526.111 إد ١اطٟ  أسّاٌٟ

 2.214.245.361 2.214.245.361 إد ١اط١اد أخ ٞ

 2.668.886.627 2.668.886.627 إجّاٌٟ رةد ١اط١اد

 . 2115نكفمبر  11نتنت ع كة اإلصدار مف الزيادة األخيرة في رأس الماؿ بتاري   -
النمع ات العامة يتمثل اجحت اطي الخاص في األرباح المحكلة إلع اجحت اطي الخاص طبقال لقرار  -

 لماركة
يتمثل اجحت اطي الرأسمالي في الربا الرأسمالي النات  عف ب ع بعض األصكؿ الثابتة المخردة بق مة  -

 تزيد عف صافع الق مة الدفترية لهذ  األصكؿ.
 االفصاح عن رأس المال التصنيعي -2

 ييتيمف هذا اجفصاح معمكمات عف رأس الماؿ التصن عي الخاص بالاركة
 بٍان

 انتكهفت

1/1/8118 

مجمع اإلهالن 

11/18/8118 

 صافً انمٍمت انذفترٌت

11/18/8118 

 436816311  ف  581.157.683 أ رضٟ

 464541525 (1443812889) 1.967.938.469 ِلأٟ ٚإٔتاارد

 2552914825 (4934151329) 7.628.674.452 رةةد ِٚؼ رد

 114627164 (297196215) 351.828.527 ٚساتً ٔمً

 17252122 (121616286) 144.664.317 أااث

 3586131737 (6796565719) 11.672.163.448 رإلجّاٌٟ
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 اإلفصاح عن رأس المال الفكري  -3
 يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ اللكر  الخاص بالاركةي

 

 

 االفصاح عن رأس المال البشري  -4
 يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ البار  الخاص بالاركةي

 ػاًِ 1711 رٌت وثػ ل رٌؼا١ٍِٓ فٟ 

 ِٛظت 611 ػ ل رٌّٛظف١ٓ فٟ رٌت وث

 ب ٔاِج ت  ٠لٟ 178 ػ ل ب رِج رٌ   ٠ح فٟ رٌت وث

 ِٛظت 121ػاًِ ٚ 418 ػ ل رٌؼّاي رٌّ  ف١ ٠ٓ ِٓ ب رِج رٌ   ٠ح

 ػ ل ساػاد رٌ   ٠ح

ساػث ت  ٠ح ػٍٝ رٌ الِث  12116ساػث ت  ٠ح 27171

: ِما ٔث  25ل  ٘ا ِمؼ  ت  ٠لٟ  ِ جٍث ز٠الأ  2426ٌؼ ل 

 باٌؼاَ رٌ ابك.

 ِ روز  ت  ٠ل١ث 4 ػ ل ِ روز  رٌ   ٠ح رٌج ٠ أ

 طٓ رٌؼاَ رٌّاضٟ 2611ِما ٔث  2118طٓ فٟ ػاَ  3611 إٔ اج١ث رٌّٛظت
 

ا تدريب لا باسـ  - تماا ال مع التزاـ الاركة بتكظيف أفيل المكاهب المتاحة في السكؽ، أطمقت برنامنل
كهك برنام  مدتي عاـ كامل، أتاح اللرصة لمخرينيف الندد لمتدريب عمع برنام  الننـك الندد 

 متطمبات الكظا ف اللن ة كاإلدارية.
مصلكفة لممهارات، كهي أداة يتـ تطكيرها لتحديد اجحت انات  2118أناأ قسـ المكارد البارية في عاـ  -

ة تدريب ة لسد فنكة المهارات دكر  118مهارة في  137التدريب ة بيف المكظليف كمف خ لها نرى تنم ع 
 التي سبم تحديدها.

 Suez cement ٚجٛل ػالِث تجا ٠ث ٌٍت وث

 ISO 9001  ,  ISO14001شٙالتٝ رإل٠زٚ  شٙالأ رة٠زٚ دذٛي رٌت وث ػٍٟ

 دذٛي رٌت وث ػٍٟ ِٛر فاد ػا١ٌّث أخ ٞ

شٙالأ رةػ ّال ٌٕظاَ إلر أ رٌ الِث ٚرٌذذث 

ٚشٙالأ رٌّطابمث  OHSAS 18001ر١ٌّٕٙث 

 .CE Markرةٚ ٚب١ث  

 2 ػ ل رٌصل را رٌؼا١١ٌّٓ فٟ إلر أ رٌت وث

 % ِٓ إجّاٌٟ ِذ ٚفاد رٌت وث5 ٔ لث ِذ ٚفاد رٌلذث ٚرٌ ط٠ٛ 

ِؼ ي رةب ىا  ) رٌٕ لث ب١ٓ لٚ أ رإلب ىا  ٚرٌ ٚ أ 

 رٌؼا١ٌّث(
7.5% 

 %6.7 ٔ لث إ٠ رلرد رإلب ىا رد ِٓ رٌّل١ؼاد
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 االفصاح عن رأس المال اإلجتماعي-5
 يتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموارات عف رأس الماؿ اإلنتماعي الخاص بالاركة ي

 ج١ٕٗ ِذ ٞ 3373 ِ ٛسظ رٌ خً رٌتٙ ٞ

 %41 ِؼ ي لٚ رْ رٌؼا١ٍِٓ

 %1.15 ٔ لث تىا١ٌت رٌ ػا٠ث رٌذذ١ث

 %1.4 تىا١ٌت رٌ ا١ِٓٔ لث 

 %1.16 ٔ لث رٌّزر٠ا رٌؼ١ٕ١ث ٌٍ خً

 %1.17 ٔ لث رٌّىأفاد رٌ تج١ؼ١ث ٌٍ خً

 االفصاح عن راس المال الطبيعي-6
 رات عف رأس الماؿ الخاصة بالاركةيتيمف هذا اجفصاح معمكمات كموا

 طٓ 3551111 و١ّث رةسّٕت رٌّٕ جث

 طٓ 68111 و١ّث رٌىٍٕى  رٌّٕ جث

 طٓ / سٕث 6128691 أٔلؼاااد اأٟ أو ١  رٌى بْٛو١ّث 

 ِ   ِىؼح تم ٠لا 19968751 و١ّث ر١ٌّاٖ رٌّ  ٍٙىث

 ٚرد تم ٠لا 383411111 و١ّث رٌىٙ باا رٌّ  ٍٙىث

 و١ّث رٌٕفا٠اد

وجُ ِٓ رٌٛلٛل  ٠111  ٍزَ إٔ اا طٓ أسّٕت ٚرد  د ق 

رٔلؼاااد وجُ  651ِازٚد  غاز طل١ؼٟ(  ِّا ٠ٕ ج ػٕٗ دٛرٌٟ)فذُ 

 ِٓ غاز اأٟ أو ١  رٌى بْٛ.

  %11 ٔ لث رٌٛلٛل رٌل ٠ً
 القسم الثامن: اإليضاحات المتممة 

أسػس اعػداد القػكا ـ المال ػة تػـ إعػداد القػكا ـ المال ػة لماػركة كفقػال لمعػايير المحاسػبة المصػرية الصػػادرة  -1
كتـ إعػدادها كعريػها  ،كالمكا ا الساريةكالقكانيف  2115لسنة   111كفقال لقرار كزير اجستثمار رقـ  

ف مػا  ،ككفقال للرض اجستمرارية كمبػدأ التكملػة التاريخ ػة، بالنن ي المصر ، كهع عممة التعامل لماركة
 عدا األصكؿ المال ة المتاحة لمب ع كالتي تـ ق اسها بالق مة العادلة. 

القػػكا ـ المال ػػة المنمعػػة ق ػػاـ اإلدارة بعمػػل األحكػػاـ كالتقػػديرات المحاسػػب ة الهامػػة ي يتطمػػب إعػػداد هػػذ  -2
أحكػػاـ كتقػػػديرات تػػػوثر عمػػع قػػػ ـ اإليػػػرادات، كالمصػػػركفات، كاألصػػكؿ، كاجلتزامػػػات المدرنػػػة بػػػالقكا ـ 
المال ة كما  صاحبها مف إفصاحات. كف ما يمي األحكػاـ كالتقػديرات الر  سػ ة التػي تػوثرا تػأثيرا نكهريػال 

 ،العمػػػر اجنتػػػاني ل صػػػكؿ الثابتػػػة ،إنخلػػػاض ق مػػػة أرصػػػدة العمػػػ  عمػػػع القػػػكا ـ المال ػػػة لماػػػركةي )
 انخلاض ق مة اجصكؿ اير المال ة( ،إيمح ؿ ق مة اجصكؿ المال ة  ،اليرا ب 

 أهـ الس اسات المحاسب ة المطبقة ي-3
المنػافع يتـ اجعتراؼ باإليراد إلع المدى الذى تتكفر ف ي درنة كاف ة مف التأكػد بػأف  االعتراف بااليراد: -

اجقتصػاد ة المرتبطػة بالمعاممػة سػكؼ تتػدفم لماػركة ك مكػف ق ػاس ق مػة اإليػراد باػكل مكثػكؽ بػي. يػػتـ 
ق ػػاس اإليػػراد بالق مػػة العادلػػة لممقابػػل المسػػتمـ أك المسػػتحم بالصػػافع بعػػد خصػػـ أى خصػػـ تنػػارى أك 



 أثر توكيد مراقب الحسابات على تقارير األعمال المتكاملة على قرار .......              عمرو مـحمد مخيس مـحمدد/ 
   

  97  

 

.  خصـ كم ة أك يرا ب مب عات أك رسـك
  ال بػالق ـ التػي تػـ اسػت مها. كيػتـ تبكيػب المبػال  التػع تسػتحم يتـ اجعتػراؼ بػاجقتراض مبػد االقتراض: -

خ ؿ عاـ يمف اجلتزامات المتداكلة، إج إذا كاف لدى الاركة الحم فع تأنيل سداد رصيد القركض 
 لمدة تزيد عف عاـ.

 يتـ حساب يريبة الدخل كفقال لقانكف اليرا ب المصر . ضرائب الدخل: -
ؿ الثابتػػػة بالتكملػػػة التاريخ ػػػة بعػػػد خصػػػـ منمػػػع اإلهػػػ ؾ كالخسػػػا ر تظهػػػر األصػػػك  االصيييول الثابتييية: -

المتراكمة جيػمح ؿ الق مػة. يبػدأ إهػ ؾ األصػل عنػدما  كػكف فػي المكػاف كالحالػة التػي  صػبا عميهػا 
قػػادرا عمػػع التاػػييل بالطريقػػة التػػي حػػددتها اإلدارة، كيػػتـ حسػػاب اإلهػػ ؾ بإتبػػاع طريقػػة القسػػ  الثابػػت 

 اني لألصل طبقا لمعمر اإلنت
يػتـ نػػرد المخػزكف كفقػا لمقكاعػػد كتقػاس ق متػي عمػػع أسػاس التكملػة أك صػػافع الق مػة الب ع ػػة  المخيزون: -

 أيهما أقل.
يػػػتـ اجعتػػػراؼ باجلتزامػػػات بػػػالق ـ التػػػع سػػػيتـ دفعهػػػا فػػػع المسػػػتقبل كذلػػػؾ مقابػػػل البيػػػا ع  اإللتزاميييات: -

 ف المكرديف أك لـ تستمـ.كالخدمات التع تـ است مها سكا  استممت الاركة فكاتير م
يػػتـ اجعتػػراؼ بالمخصصػػات عنػػدما  كػػكف عمػػع الاػػركة التػػزاـ حػػالع قػػانكنع أك حكمػػع  المخصصييات: -

نتينة لحدث سػابم، ك كػكف معػي مػف المتكقػع أف يتطمػب ذلػؾ تػدفقال خارنػال لممػكارد اجقتصػاد ة لتسػك ة 
مرانعػة المخصصػات فػع تػاري  الميزان ػة  اجلتزاـ، مع إمكان ة إنرا  تقدير مكثكؽ لمبم  اجلتػزاـ. كيػتـ

 كتعديمها إلظهار أفيل تقدير حالع. 
 يتـ إعداد قا مة التدفقات النقد ة بإتباع الطريقة اير المباارة. قائمة التدفقات النقدية: -
يػػتـ اجعتػػراؼ بنم ػػع المصػػركفات اػػاممة مصػػركفات التاػػييل، المصػػركفات  االعتييراف بالمصييروفات: -

 اإلدارية كالعمكم ة كالمصركفات األخرى مع إدرانها بقا مة الدخل.
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 تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لشركة س لألسمنت
 2118ديسمبر  31فم 

 إلم السادة/ مساىمم شركة )س( لألسمنت"شركة مساىمة مصرية" 
رانعنا القػكا ـ المال ػة المرفقػة لاػركة س لألسػمنت )اػركة مسػاهمة مصػرية( خايػعة ألحكػاـ القػانكف 

ككػػذا قػػكا ـ الػػدخل  2118د سػػمبر  31، كالمتمثمػػة فػػي قا مػػة المركػػز المػػالي فػػي 1981لسػػنة  159رقػػـ 
خل الاامل كالتيير في حقكؽ الممك ة كالتدفقات النقد ة عف السنة المنته ة فػي )األرباح أك الخسا ر( كالد

 ذلؾ التاري  ، كممخص لمس اسات المحاسب ة الهامة كايرها مف اإل ياحات المتممة لمقكا ـ المال ة .

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
مسػػ كلة عػف إعػػداد كعػرض القػػكا ـ المال ػة عريػػال هػذ  القػكا ـ المال ػػة مسػ كل ة إدارة الاػػركة ، فػاإلدارة 

عػػػادجل ككايػػػحال كفقػػػال لمعػػػايير المحاسػػػبة المصػػػرية كفػػػي يػػػك  القػػػكانيف المصػػػرية السػػػارية ، كتتيػػػمف 
مس كل ة اإلدارة تصم ـ كتنليذ كالحلػاظ عمػع رقابػة داخم ػة ذات صػمة بإعػداد كعػرض قػكا ـ مال ػة عريػال 

ات هامة كموثرة سكا  ناتنة عف اليش أك الخطأ .كتتيػمف مسػ كل ة عادجل ككايحال خال ة مف أ ة تحريل
اإلدارة تصػػم ـ كتنليػػذ كالحلػػاظ عمػػع رقابػػة داخم ػػة ذات صػػمة بإعػػداد كعػػرض قػػكا ـ مال ػػة عريػػال عػػادجل 
ككايػػحال خال ػػة مػػف أ ػػة تحريلػػات هامػػة كمػػوثرة سػػكا  ناتنػػة عػػف اليػػش أك الخطػػأ ، كمػػا تتيػػمف هػػذ  

 اسات المحاسب ة الم  مة كتطب قها كعمل التقػديرات المحاسػب ة الم  مػة لمظػركؼ.المس كل ة اخت ار الس 
 كتعداإلدارة هي المس كلة عف المعمكمات األخر  المدرنة في التقرير السنك  .

 مسئولية مراقب الحسابات
حػػكؿ تنحصػػر مسػػ كليتنا فػػي إبػػدا  الػػرأ  عمػػع هػػذ  القػػكا ـ المال ػػة فػػي يػػك  مرانعتنػػا لهػػا. كأف رأينػػا 

كقػد تمػت مرانعتنػا  القكا ـ المال ة ج يطي المعمكمات األخر  كلف نبد  أ  نكع مف أنكاع التككيد عميها.
كفقا لمعايير المرانعة المصرية كفي يك  القكانيف المصرية السارية. كتتطمػب هػذ  المعػايير منػا اجلتػزاـ 

كػد مناسػب بػأف القػكا ـ المال ػة خال ػة بمتطمبات السمكؾ المهني كتخط   كأدا  المرانعة لمحصكؿ عمع تأ
مػػف أ ػػة تحريلػػات هامػػة كمػػوثرة. كتتيػػمف أعمػػاؿ المرانعػػة أدا  إنػػرا ات لمحصػػكؿ عمػػع أدلػػة مرانعػػة 
باػػأف القػػ ـ كاإلفصػػاحات فػػي القػػكا ـ المال ػػة. كتعتمػػد اإلنػػرا ات التػػي تػػـ اخت ارهػػا عمػػع الحكػػـ المهنػػي 

ـ كالمػوثر فػي القػكا ـ المال ػة سػكا  النػات  عػف اليػش أك لممراقب ك امل ذلؾ تقيػ ـ مخػاطر التحريػف الهػا
الخطػػأ. كلػػدى تقيػػ ـ هػػذ  المخػػاطر  يػػع المراقػػب فػػي اعتبػػار  الرقابػػة الداخم ػػة ذات الصػػمة بق ػػاـ المناػػأة 
بإعػػداد القػػكا ـ المال ػػة كالعػػرض العػػادؿ كالكايػػا لهػػا كذلػػؾ لتصػػم ـ إنػػرا ات مرانعػػة مناسػػبة لمظػػركؼ 

رأى عمع كلا ة الرقابة الداخم ة في المناأة. كتامل عمم ة المرانعة أ يا تقي ـ كلكف ل س بيرض إبدا  
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مػدى م  مػػة الس اسػات المحاسػػب ة كالتقػديرات المحاسػػب ة الهامػة التػػي أعػدت بمعرفػػة اإلدارة ككػذا سػػ مة 
ننػػا نػػرى أف أدلػػة المرانعػػة التػػي قمنػػا بالحصػػكؿ عميهػػا  كاف ػػة العػػرض الػػذ  قػػدمت بػػي القػػكا ـ المال ػػة. كا 

كمناسبة كتعد أساسا مناسبا إلبدا  رأينا عمع القكا ـ المال ة. تنحصر مس كليتنا فع إبدا  الرأ  عمػع هػذ  
القػػكا ـ المال ػػة فػػع يػػك  مرانعتنػػا لهػػا، كقػػد تمػػت مرانعتنػػا كفقػػال لمعػػايير المرانعػػة المصػػرية كفػػع يػػك  

المرانعػػة لمحصػػكؿ عمػػع تأكػػد مناسػػب القػػكانيف المصػػرية السػػارية، كتتطمػػب هػػذ  المعػػايير تخطػػ   كأدا  
 بأف القكا ـ المال ة خال ة مف أى اخطا  هامة كموثرة.

كتتيػػمف أعمػػاؿ المرانعػػة أدا  إنػػرا ات لمحصػػكؿ عمػػع أدلػػة مرانعػػة باػػأف القػػ ـ كاإلفصػػاحات فػػع 
 القػػكا ـ المال ػػة. كتعتمػػد اجنػػرا ات التػػع تػػـ اخت ارهػػا عمػػع الحكػػـ الاخصػػع لممراقػػب ك اػػمل ذلػػؾ تقيػػ ـ
مخػػاطر التحريػػف الهػػاـ كالمػػوثر فػػع القػػكا ـ المال ػػة سػػكا  النػػات  عػػف اليػػش اك الخطػػأ. كعنػػد تقيػػ ـ هػػذ  
المخػػاطر  يػػع المراقػػب فػػع اعتبػػار  الرقابػػة الداخم ػػة ذات الصػػمة بإعػػداد القػػكا ـ المال ػػة كالعػػرض العػػادؿ 

أ يػال تقيػ ـ مػدى م  مػة كالكايا لها كذلؾ لتصم ـ إنرا ات مرانعة مناسبة. كتاػمل عمم ػة المرانعػة 
الس اسات المحاسب ة كالتقديرات المحاسػب ة الهامػة التػع أدعػدت بمعرفػة اإلدارة ككػذا سػ مة العػرض الػذى 
ننػػا نػػرى اف أدلػػة المرانعػػة التػػع قمنػػا بالحصػػكؿ عميهػػا كاف ػػة كمناسػػبة كتعػػد  قػػدمت بػػي القػػكا ـ المال ػػة. كا 

 اساسال إلبدا  رأينا عمع القكا ـ المال ة.

 ييرأي:ال
كمف رأينا أف القكا ـ المال ة الماار إليها أع   مع اإل ياحات المتممة لها، تعبر بكيكح، فػع نم ػع 

د سػمبر  31نكانبها الهامة، عف المركز المالي لاركة السك س لألسػمنت )اػركة مسػاهمة مصػرية( فػي 
التػػاري  كذلػػؾ طبقػػا لمعػػايير ، كعػػف أدا هػػا المػػالي كتػػدفقاتها النقد ػػة عػػف السػػنة المنته ػػة فػػي ذلػػؾ  2118

 المحاسبة المصرية كفي يك  القكانيف كالمكا ا المصرية ذات الع قة.

 25/3/2119اإلسكندرية في 
 تامر صالل محمود السيد عبد العال

 زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية
 زميل نمع ة اليرا ب المصرية زميل نمع ة اليرا ب المصرية

 (6537س.ـ.ـ رقـ ) (9365س.ـ.ـ رقـ )
 (87سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ ) (113سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ )
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في ضور تحميمك وقرارتك لتقرير األعمال المتكامل لمشيركة وتقريير مراقيب الحسيابات 
 عن األسئمة التالية: المرفق، يرجي التكرم باإلجابة

ىل تعتقد أن الشركة  ،2118، 2117بناًر عمم تحميمك لمقوائم المالية لمشركة لعامي  -1
 سوف تواجو رواجا ألنشطتيا في العام القادم : 

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

 

كنت مستثمرًا  حاليًا  في الشيركة وليديك سييولة متاحية وترغيب بإسيتثمارىا ىيل سيتقوم لو  -2
 بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة ؟

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

 

سيييولة متاحيية وأمامييك عييدة فييرص إسييتثمارية ومنيييا ىييذه ليو كنييت مسييتثمرًا جديييدًا ولييديك  -3
 الشركة ىل ستقوم بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة؟

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

 

أوراق مالييية وترغييب فييي بيييع بعييض لييو كنييت مسييتثمرًا حاليييًا فييي الشييركة ولييديك محفظيية  -4
 األسيم إلستغةليا في فرصة إستثمارية متاحة ىل ستبع أسيم الشركة ؟

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 
  

 فم: إذا عممت أن سعر اإلقفال الفعمي لسيم شركة )س( لألسمنت-5
31/12/2117                              31/12/2118 

 نن ي 21.31نن ي                                 12.79
( امييام  سييوف: )ضييع عةميية صييل )  2119ديسييمبر  31فيييل تتوقييع أن ىييذا السييعر فييي 

 اختيار واحد فقط( 
 ج١ٕٗ 21.31 سٛف ٠ز٠  ػٓ  ج١ٕٗ 21.31ػٕ   سٛف ٠ لت  ج١ٕٗ 21.31 سٛف ٠مً ػٓ

    )     (  )     (          )      ( 

 ١ٌذلخ )..... ج١ٕٗ(    ١ٌذلخ ) ....... ج١ٕٗ(
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 الحالة التجريبية الثانية 
 تكميف قررت 28/3/2118المنعقدة في  لماركة العامة العاد ة النمع ة أف افترض في الحالة الثان ة

م بمػا يتيػمني مػف معمكمػات مال ػة األعماؿ المتكامل المرف تقرير عمع بالتككيد لماركة مراقب الحسابات
 المهني التاليي التككيد تقرير بي تقرير األعماؿ المتكامل السابم مرفقال  تسممت كانؾ كاير مال ة.

 تقرير توكيد مستقل لمراقب الحسابات عمم تقرير األعمال المتكامل
 رية" إلم السادة/  مساىمو شركة س لةسمنت " شركة مساىمة مص

باػركة )س( لألسػمنت س.ـ.ـ تـ تكم لنا لتكفير تككيد معقكؿ باأف تقريػر األعمػاؿ المتكامػل الخػاص 
، 2118د سػػمبر  31فػي ، كالمتمثمػة فػي القػكا ـ المال ػة 1981لسػنة  159خايػعة ألحكػاـ القػانكف رقػـ 

كممخصػػال لمس اسػػات  كالمعمكمػػات األخػػرى بخػػ ؼ القػػكا ـ المال ػػة عػػف السػػنة المنته ػػة فػػي ذلػػؾ التػػاري ، 
إراػػػادات التقريػػػر عػػػف المحاسػػػب ة الهامػػػة كايرهػػػا مػػػف اإل يػػػاحات. كأعػػػد هػػػذا التقريػػػر بمػػػا يتماػػػع مػػػع 

ككػذلؾ إراػادات المنمػس الػدكلي لمتقريػر  ، (GRI)العػالمي  مبػادرة التقريػرالصػادرة عػف   G4اإلسػتدامة
التخصصػات يتػألف مػف المػرانعيف . كأدينا هذا التكميف مف خ ؿ فريػم عمػل متعػدد IFRC)المتكامل )

الخػػػارنييف، مهندسػػػيف، عممػػػا  بي يػػػيف، متخصصػػػيف فػػػي حككمػػػة الاػػػركات كمتخصصػػػيف فػػػي الاػػػ كف 
 اإلنتماع ة.

 مسئولية إدارة شركة) س( لألسمنت عن تقرير األعمال المتكامل
المحاسػبة المصػرية تعد اإلدارة هي المس كلة عف إعداد كعرض تقرير األعماؿ المتكامل كفقال لمعػايير 

كالنظػػػاـ اجساسػػػي لماػػػركة كلمعػػػايير الق ػػػاس السػػػارية كفػػػي يػػػك  إراػػػادات كمتطمبػػػات النهػػػات المهن ػػػة 
المختملػػة فػػي هػػذا الاػػأف، كتاػػمل هػػذ  المسػػ كل ة تصػػم ـ، كتنليػػذ، كالحلػػاظ عمػػع ه كػػل الرقابػػة الداخم ػػة 

  أكانػػت تمػػؾ التحريلػػات بسػػبب عمػػع إعػػداد تقريػػر أعمػػاؿ متكامػػل خػػالي مػػف التحريلػػات النكهريػػة، سػػكا
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 

 باجستمرارية .

 ةإستقةلنا والرقابة عمم الجود
إلتزمنا عند إنرا نا لتكميف التككيد بقكاعد أداب كسمكك ات مزاكلػي مهنػة المحاسػبة كالمرانعػة الصػادرة 
عػػف الهي ػػػة العامػػػة لمرقابػػة المال ػػػة، التػػػي تتيػػمف اإلسػػػتق ؿ كالمتطمبػػػات األخػػرى الراسػػػخة فػػػي المبػػػادئ 

كالكلا ة المهن ة كالعنا ة الكانبة،  األساس ة ألخ ق ات المهنة المتمثمة في األمانة كالنزاهة، كالمكيكع ة،
كالسػػػػرية، كالسػػػػمكؾ المهنػػػػي. ككفقػػػػال لممع ػػػػار المصػػػػر  لمرقابػػػػة عمػػػػع نػػػػكدة أدا  المػػػػرانعيف الخػػػػارنييف 
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المسػػنميف لػػدى الهي ػػة العامػػة لمرقابػػة المال ػػة،  حػػافك مكتػػب المتيػػامنكف لخػػدمات المحاسػػبة كالمرانعػػة 
نػػػػرا ات مكثقػػػػة باػػػػأف اإللتػػػػزاـ بالمتطمبػػػػات عمػػػػع نظػػػػاـ كامػػػػل لمرقابػػػػة عمػػػػع النػػػػكدة  اػػػػمل س  اسػػػػات كا 

 األخ ق ة، كمعايير األدا  المهني، كالمتطمبات القانكن ة كال  حة السارية.

 مسئولية مراقب الحسابات عن التوكيد عمي التقرير المتكامل
تػػػي تػػػـ تنحصػػػر مسػػػ كليتنا فػػػي إبػػػدا  الػػػرأ  باػػػأف تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل إسػػػتنادال إلػػػع األدلػػػة ال 

باػأف  3111الحصكؿ عميها. لقػد قمنػا بػأدا  تكم لنػا لمتككيػد المعقػكؿ كفقػال لمع ػار التككيػد المصػر  رقػـ 
مهاـ التككيد بخ ؼ مرانعة أك فحص المعمكمات المال ة التاريخ ة، كمع ار تكم لات التككيد الػدكلي رقػـ 

لي، كالمعػػايير اللن ػػة ذات الصػػمة كتعد  تػػي الصػػادر عػػف منمػػس معػػايير المرانعػػة كالتككيػػد الػػدك  3111
الصػادرة عػػف نهػػات دكل ػػة ايػر محاسػػب ة، كتتطمػػب منػػا تمػػؾ المعػايير تخطػػ   كتنليػػذ التكميػػف لمحصػػكؿ 
عمع تككيد معقكؿ باأف مػا إذا كػاف تقريػر األعمػاؿ المتكامػل خػالي مػف التحريلػات النكهريػة.  كينطػك  

عمػع أدا  إنػػرا ات التككيػػد لمحصػػكؿ عمػػع أدلػػة باػػأف  أدا  تكميػف التككيػػد المعقػػكؿ، كفقػػال لتمػػؾ المعػػايير
المعمكمػػػات المال ػػػة كايػػػر المال ػػػة الػػػكاردة فػػػي تقريػػػر األعمػػػاؿ المتكامػػػل. كتعتمػػػد طب عػػػة كتكقيػػػت كمػػػدى 
اإلنرا ات التي تـ أداوها عمع حكمنا المهني، ك امل ذلؾ تقي ـ مخػاطر التحريلػات النكهريػة فػي تقريػر 

انت بسبب اليش أـ الخطأ. كعند تقي ـ هذ  المخاطر نأخذ في إعتبارنا الرقابة األعماؿ المتكامل سكا ل أك
 الداخم ة ذات الصمة بإعداد إدارة الاركة لتقرير األعماؿ المتكامل. 

تقيػ ـ مػدى م  مػة معػايير الق ػاس السػارية المسػتخدمة فػي ظػل ك امل تكميف التككيػد المعقػكؿ أ يػال 
كتقيػ ـ مػدى م  مػة  ،كأسػاس إلعػداد تقريػر األعمػاؿ المتكامػل لألسػمنت،)س( الظركؼ الحال ة لاػركة 

 ،الس اسات المحاسب ة المتبعة في إعداد تقرير األعماؿ المتكامل، كمعقكل ة التقديرات التي أعػدتها اإلدارة
تي تـ كتحديد اجهم ة النسب ة لممعمكمات اير المال ة ال ،قي ـ العرض الاامل لتقرير األعماؿ المتكاملتك 

 اجفصاح عنها في التقرير المتكامل.

ننػػا نعتقػػد بػػأف األدلػػة التػػي تػػـ الحصػػكؿ عميهػػا كاف ػػة كم  مػػة لتػػكفير أسػػاس معقػػكؿ لمكصػػكؿ إلػػي  كا 
 إستتناج.

 تقييد إستخدام ىذا التقرير 
أعػػػد هػػػذا التقريػػػر لممسػػػتخدميف المسػػػتهدفيف بهػػػدؼ مسػػػاعدتهـ عمػػػع تحديػػػد مػػػا إذا كانػػػت الاػػػركة قػػػد 

عايير الق اس السػارية. نحػف ايػر مسػ كليف عػف أ  إعتمػاد عمػع هػذا التقريػر، أك مػا يػرتب  بػي إلتزمت بم
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
ة، فمػف الممكػف حػدكث كعػدـ اكتاػاؼ تحريلػات أك بسبب القيكد الم زمػة أل  ه كػل لمرقابػة الداخم ػ

مخاللات في المعمكمات الخاصة بتقرير األعماؿ المتكامل. كبالتالي، ج  ستهدؼ تكم لنا اكتااؼ نم ػع 
نقػػػاط اليػػػعف فػػػي ه اكػػػل الرقابػػػة الداخم ػػػة عمػػػع عمم ػػػة إعػػػداد كتقػػػد ـ المعمكمػػػات، كػػػذلؾ لػػػـ يػػػتـ أدا  

، كػػذلؾ تػػـ أدا  اإلنػػرا ات كانػػت منلػػذة عمػػع أسػػاس اختبػػار ، التكميػػف عمػػع نحػػك مسػػتمر طػػكاؿ اللتػػرة
فيػػ 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 

ـ قػػرا ة كفهػػـ تقريػػر األعمػػاؿ المتكامػػل كا  يػػاحاتي المتممػػة فػػي يػػك  س اسػػة مػػف التنم ػػع. كمػػف المهػػ
التقرير المستخدمة مف نانب الاركة، بسبب  طب عة معمكمات األدا  اير المالي، كتنػكع  ل ػات الق ػاس 
المسػػػتخدمة المقبكلػػػة، باػػػكل قػػػد يػػػننـ عنػػػي إخت فػػػات الق اسػػػات نكهريػػػال كيػػػوثر عمػػػع إمكان ػػػة القابم ػػػة 

 ة.لممقارن

معػد فػي نم ػع  2118د سػمبر 31كمف رأينا أف تقرير األعماؿ المتكامػل عػف السػنة المنته ػة فػي  رأينا:
( (G4نكانبػػي الهامػػة كفقػػاي لمعػػايير الق ػػاس السػػارية ذات الصػػمة. كتحديػػدال إراػػادات تقريػػر اإلسػػتدامة 

ككذلؾ إراادات المنمس الػدكلي لمتقريػر المتكامػل  ، ((GRIكفقال لمبادرة التقرير العالمي الصادرة عف 
((IFRC .كالقكانيف 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.

 25/3/2119اإلسكندرية في 
 تامر محمود صالل العالالسيد عبد 

 زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية زميل نمع ة المحاسبيف كالمرانعيف المصرية
 زميل نمع ة اليرا ب المصرية زميل نمع ة اليرا ب المصرية

 (6537س.ـ.ـ رقـ ) (9365س.ـ.ـ رقـ )
 (87لمرقابة المال ة رقـ )سنل الهي ة العامة  (113سنل الهي ة العامة لمرقابة المال ة رقـ )
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في ضور تحميمك وقرارتك لتقرير األعمال المتكامل لمشركة وتقرير مراقب الحسيابات 
 المرفق، يرجي التكرم باإلجابة عن األسئمة التالية:

ىيل تعتقيد أن الشيركة  ،2118، 2117بناًر عمم تحميمك لمقوائم المالية لمشيركة لعيامي   -1
 سوف تواجو رواجا ألنشطتيا في العام القادم: 

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

  
لو كنت مستثمرًا  حاليًا  في الشيركة وليديك سييولة متاحية وترغيب بإسيتثمارىا ىيل سيتقوم  -2

 بإستثمارىا في شرار أسيم ىذه الشركة ؟
 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 
 

ليو كنييت مسييتثمرًا جديييدًا ولييديك سيييولة متاحيية وأمامييك عييدة فييرص إسييتثمارية ومنيييا ىييذه  -3
 شرار أسيم ىذه الشركة   ؟الشركة ىل ستقوم بإستثمارىا في 

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 

 

لييو كنييت مسييتثمرًا حاليييًا فييي الشييركة ولييديك محفظيية أوراق مالييية وترغييب فييي بيييع بعييض  -4
 ستبع أسيم الشركة ؟األسيم إلستغةليا في فرصة إستثمارية متاحة ىل 

 ال أوافك تماما ال أوافك انً حذ ما محاٌذ أوافك بذرجت كبٍرة أوافك تماما

)    ( )    ( )    ( )    ( )    ( 
 

 إذا عممت أن سعر اإلقفال الفعمي لسيم شركة )س( لألسمنت فم:-5
31/12/2117                              31/12/2118 

 نن ي 21.31                       نن ي          12.79
( امػػاـ سػػكؼي )يػػع ع مػػة صػػا ) 2119د سػػمبر  31فهػػل تتكقػػع أف هػػذا السػػعر فػػي 

 اخت ار كاحد فق ( 
 سٛف ٠مً ػٓ

 ج١ٕٗ 21.31
 

 سٛف ٠ لت

 ج١ٕٗ 21.31ػٕ  
 

 سٛف ٠ز٠  ػٓ

 ج١ٕٗ 21.31

)        (  )         (  )         ( 

 ١ٌذلخ )..... ج١ٕٗ(    ١ٌذلخ ) ....... ج١ٕٗ(
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