
 
 
 
 
 

 الزقسٔس المزكبمل 
 كمدخل لزقٕٕم قدزح المىشؤح ػلّ االظزمساز َخلق القٕمخ 

 )دزاظخ مٕداوٕخ(

 (1)أ.د/ ػجد الؾمٕد أؽمد شبٌٕه
 عبمؼخ مدٔىخ العبداد –ػمٕد كلٕخ الزغبزح 

 َالمساعؼخَزئٕط قعم المؾبظجخ 
 

 (2)المٍٕٓػجد الؾمٕد د/ زمضبن 
 أظزبذ معبػد ثقعم المؾبظجخ َالمساعؼخ

 عبمؼخ مدٔىخ العبداد –كلٕخ الزغبزح 
 

 (3)أ/ مسَح أؽمد ػجد السؽمه الجعطُٔعٓ
 مدزض معبػد ثقعم المؾبظجخ َالمساعؼخ

 عبمؼخ مدٔخ العبداد –كلٕخ الزغبزح 
   

  

                                                           

، ودكتاورا  الللسالة 1992حصل ماجستير العلوم التجارية تخصص محاسبة من كلية التجاار  جامعاة المفوةياة  اام (1)
، تم ترقيته إلى درجة أساتا  مساا د  اام 1991ةي المحاسبة من كلية التجار  جامعة قفا  السويس باالسما يلية  ام 

صب وكيل كلية التجار  جامعاة مديفاة الساادا  ، تولى مف 2015ثم إلى أستا  دكتور تخصص مراجعة  ام  2006
ثام تاولى مفصاب  مياد كلياة التجاار  جامعاة مديفاة الساادا  مان  12/11/2011إلاى  31/1/2015ةي اللتار  مان 

 حتى اآلن.12/11/2011
  

حصل  لى الماجستير ةي العلوم التجارية تخصص محاسبة من كلية التجار  ببورسعيد جامعة قفا  السويس  ام (2)
، ثم تم ترقيته  1993، ودكتورا  الللسلة ةي المحاسبة من كلية التجار  ببورسعيد جامعة قفا  السويس  ام 1919

 . 21/12/2011إلى درجة أستا  مسا د ةي 
 

ةرع السادا  بتقدير  ام  –(حصل   لى بكالوريوس التجار  تخصص المحاسبة من كلية التجار  جامعة المفوةية 3)
، ثم حصل   لى درجة الماجستير ةي العلوم التجارية تخصص محاسبة من  2005جيد جدا مرتبة شرف  ام 

 . 2014كلية التجار  جامعة السويس  ام 
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 الزقسٔس المزكبمل كمدخل لزقٕٕم قدزح المىشؤح ػلّ االظزمساز َخلق القٕمخ 

 )دزاظخ مٕداوٕخ(
 الوٌذـلص: 

إلٔ ّضع ًوْكص للذقنٗن الوذكاهل كوقؿل لذق٘٘ن ققمث الوٌشأةث للأٔ اتًأذونام ّؿلأق الق٘وأج  أٖ  دِقف ُلٍ القماًج
ي كأل هأي الأام الوظلأي الأقّلٖ للذقأامٗن الوذكاهلأج   international integrated)الوٌذقتل  ٖ ضْأ  الذكاهأل ة٘أ

reporting council)    ّامشأأافاح الوتأأافمث اليالو٘أأج للذقأأامٗن(Global Reporting Intiative –G4) 
ِن     أأناف ّه ًٌأأاح  ّقأأق  ّاؿذتأأامٍ هأأي ؿأأسة فماًأأج ه٘قاً٘أأج للأأٔ الوٌأأذشونٗي  أأٖ التْمهأأج الواأأنٗج ةاتذأ٘أ
ة  ُو٘أج الوتأافل الياهأج للذقنٗأن الوذكاهأل  دْهلخ القماًج إلٔ لقم ّطْف  نّق طُْنٗج ةٌ٘ةما   تذٖ القماًج ػْأ

ة قأقمث  ي  ٖ دْأ ٘ن  ِأن    أل لأقٕ الوٌأذشونٗي ػْأ الوٌشأةث للأٔ اتًأذونام ّؿلأق الق٘وأج  أٖ الوٌأذقتل ن  أٖ ػ٘أ
 ظِنح القماًج ّطْف  نّق هيٌْٗج ة٘ي  ما   تذٖ القماًج ػْة هقٓ هٌاُوج هؼاّم الذقنٗن الوذكاهل  أٖ دْأ ٘ن 
ة قأقمث الوٌشأةث للأٔ اتًأذونام ّؿلأق الق٘وأج  أٖ الوٌأذقتلن ّقأق ٗنطأع كلأ  إلأٔ امداأا  ّلأٖ  تأج   ِن    ل ػْأ

ذشونٗي الو ًٌاح ػْة  ُو٘ج دل  التٌْف ّ سنُا للٔ الوـالن الذٖ قق دْاطَ الوٌشةث  أٖ اجطأل اليْٗأل ً أنا الوٌ
ن  لٌيٖ هي وِن لسًذشوام لْٗل اجطل للٔ لكي الوٌذشونٗي اج ناف ػ٘ز ٌٗأئ هي وِأن ًؼْأ اتًأذشوام قا٘أ

ةالو شأناح الوال٘أأج لأي الو شأناح  ٘أأن اجطأل   الو أامةج  ةِأقف دؼق٘أأق مةأغ ًأنٗع هوأا ٗظيلِأأن  كشأن اُذواهأا 
 الوال٘ج.

Abstract: 

This study aims at providing a proposed model for integrated report, as an approach 

for evaluating company's ability to continue and creat value in the future, in light of 

the integration between the international integrated reporting council framework, and 

the global reporting intiative guidelines GRIG4, and testing it through a field study on 

both individual and institutional investors in the egyption stock exchange market. The 

study concluded that there is no significant difference between investors' opinions 

about the importance of the integrated report general principles in providing better 

understanding for investors about  company's ability to continue and create value in 

the future, although there is significant difference between investors' opinion about the 

extent the integrated report components in providing better understanding for 

investors about  company's ability to continue and create value in the future, this may 

be due to the high awareness of institutional investors about the importance of these 

components and its effect on the risks that might face the organization in long  term 

due to their looking for long term investment on contrary of the individual investors 

who seeks to short term investment to realize fast profits so they are more interested in 

financial indicators than non financial indicators. 

ه شأناح  –شأناح اجفا  اتطذوأالٖ ه  -دقنٗأن اتًأذقاهج -الذاك٘ن الوذكاهأل -الذقنٗن الوذكاهلالكلمبد المفزبؽٕخ: 
كص  –اشأنا   هأؼاا الواأالغ  –الٌ أنث الوٌأذقتل٘ج  –الؼْكوأج  -ه شأناح اجفا  الت٘تأٖ –اجفا  اتقذاافٕ  ًوْأ
  لواة الوٌشةث.
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 أَالً: المقدمخ :
ل الويلْهأأاح الوذيلقأأج ةأأةفا   ٗيذتأأن اص اأأاع الو ًٌأأٖ هأأي  ُأأن اجفّاح الذأأٖ دٌأأذـقهِا إفامث الشأأنكج لذْهأ٘أ
الشنكج إلٔ  هؼاا الواالغ ن للل   إى الِقف النئٌٖ٘ هٌَ ُْ إمضا   الت٘ج   هأؼاا الواأالغ ّ ديوٗأو الشقأج 

ٗذؼقأق إت هأع هنالأاث هاأقاق٘ج اص اأاع ةالشنكج ّدؼٌ٘ي ًويذِا لقٓ  هؼاا الواأالغ ّالوٌأاُو٘ي ن ُّألا ت 
(Dermatini & Trucco, 7102) 

ًّ ناً لوا شِقدَ ة٘تج اجلواة  ٖ اليقْف اجؿ٘نث هي  ههأاح هال٘أج ّ  أائغ هذكأنمث للشأنكاح الكتأنٓ ن ّهأا 
ذ أوٌَ هأي ّهأا د -دندب للِ٘أا هأي دأقال٘اح اقذاأافٗج ّة٘ت٘أج ّهظذوي٘أج ن لأن ديأق الذقأامٗن الوال٘أج ةشأكلِا الذقل٘أقٕ

كا ٘ج لذلت٘ج اتػذ٘اطأاح الويلْهاد٘أج للوٌأاُو٘ي ّ ٘أنُن هأي  هأؼاا الواأالغ ّالذأٖ دٌأالقُن للأٔ   -إ ااػاح 
  (Bernardi & Stark, 7102)  .  الذق٘٘ن الشاهل جفا  الشنكج الذامٗـٖ ّالؼالٖ ّالذٌت  ةةفائِا الوٌذقتلٖ

امفث ةالذقأامٗن اجهن اللٕ  فٓ إلٔ اليول للٔ ديْٗن الذقأامٗن  ي الويلْهأاح الْأ ث الذْقيأاح ة٘أ الوال٘أج لٌأق  ظْأ
ي هأأا ٗؼذأأاص إل٘أأَ  هأأؼاا الواأأالغ هأأي هيلْهأأاح تدـأأاك القأأناماح الٌأأل٘وج ن ػ٘أأز دنكأأو  الوال٘أأج الذقل٘قٗأأج ن ّةأ٘أ

هأاح كا ٘أج الذقامٗن الذقل٘قٗج للٔ اجفا  الوأالٖ  قأل للشأنكج ّللأٔ اٙسأام  الوال٘أج لاػأقار الٌأاةقج فّى دقأقٗن هيلْ
لأأأي اجفّاح الوال٘أأأج ّالوـأأأالن الوندتيأأأج ةِأأأا ن  ّ هيلْهأأأاح لأأأي ً٘اًأأأاح إفامث الوـأأأالن ّالق أأأاٗا الت٘ت٘أأأج 
ّالوظذوي٘ج الذٖ قأق ديأنا الشأنكج لوـأالن ٗظأب الذاأقٕ لِأا للؼاأاظ للأٔ ق٘وأج الشأنكج ن  هوأا ٗقلأل هأي قأقمث 

وٌشأةٍ ّللأٔ قأقمدِا للأٔ اتًأذونامٗج للأٔ الوأقٓ الوٌذشونٗي ّ هؼاا الواالغ للٔ الؼكن للٔ اجفا  الكلٖ لل
اليْٗل . هي ٌُا هاف اُذوام هٌشآح اجلواة ةأقهض الويلْهأاح  ٘أن الوال٘أج فاؿأل دقأامٗن اجلوأاة هأي ؿأسة إلأقاف 

   .7102ن شنفن  7102الذقنٗن الوذكاهل .  الِْامٕن 
ي  هأؼاا الواأالغ  كص هقذأنع للذقنٗأن الوذكاهأل كوأقؿل لذوك٘أ ّهي ُلا الوٌيلق ٌٗئ التؼز إلأٔ دقأقٗن ًوْأ
ةااج لاهج ّالوٌذشونٗي ةاأاج ؿاهأج هأي الؼكأن للأٔ  فا  الوٌشأةث الؼأالٖ ّالوٌأذقتلٖ ّقأقمدِا للأٔ اتًأذونام 

ن ّامشأافاح الوتأافمث اليالو٘أج  IIRCوذكاهأل ّؿلق الق٘وج الذوافا للٔ الذكاهل ة٘ي الام الوظلي الأقّلٖ للذقنٗأن ال
ي الوٌأذشونٗي هأي الؼكأن للأٔ قأقمث الوٌشأةث للأٔ  GRI-G4للذقامٗن  كص  أٖ دوك٘أ ّاؿذتام  ُو٘ج هؼاّم ُألا الٌوْأ

 اتًذونام ّؿلق الق٘وج.
 صبوٕبً: مشكلخ الجؾش:

ا ْٗ ن الام الوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل الوتافل اتمشافٗج الذٖ ٗظب ةٌأا   الذقنٗأن الوذكاهأل للأٔ  ًاًِأ
كص  لوالِأأا ًّيأأاق  ٓ للأأٔ لأأنا هذكاهأأل لكأأل هأأي ماٗأأج الشأأنكجن ًّوأْأ ن ّالذأأٖ دِأأقف الأأٔ الأأقاف دقنٗأأن ٗؼذأْأ
م  دشغ٘لِا ّالوـالن الذٖ دْاطِِأا ّالاأنا الوذاػأج  هاهِأا  ّ ُأقا ِا اتًأذناد٘ظ٘ج ّاًأذناد٘ظ٘اح دؼق٘قِأا ّاجهْأ

ْلج اتداأاة الوذيلقج ةالؼْكوج  ّ فا  الشنكج ّ دْطِادِا الوٌأذقتل٘ج ن للأٔ  ى دذوذأع ُألٍ الويلْهأاح ةأالذناةل ًِّأ
ّالذْطَ الوٌذقتلٖ ّاشنا  الوٌاُو٘ي ّاتٗظاه ّالواقاق٘ج ّاجُو٘أج الٌٌأت٘جن ات  ى اتلأام دأن  للوٌشأةث الؼنٗأج 

    (IIRC, 7102) ٖ ّضع ًوْكص الذقنٗن الـاا ةِا  ٖ ضْ  الوؼذْٓ الوسئن ل نّ ِا.
ّللأأٔ الأأن ن هأأي ق٘أأام اليقٗأأق هأأي الشأأنكاح للأأٔ هٌأأذْٓ اليأأالن ةاصلأأقاف اتؿذ٘أأامٕ للذقنٗأأن الوذكاهأأل 

% هأأأأي دلأأأأ  الذقأأأأامٗن الذأأأأٖ دٌأأأأئ لذؼق٘أأأأق الذكاهأأأأل ت 21ن ات  ى الٌذأأأأائض اليول٘أأأأج  ظِأأأأنح  ى للأأأأٔ اجقأأأأل 
هوأأأا ٗقلأأأل هأأأي القاةل٘أأأج  ديذتأأأن دقأأأامٗن هذكاهلأأأج ن ّت دذْا أأأق هأأأع الأأأام الوظلأأأي الأأأقّلٖ للذقنٗأأأن الوذكاهأأأل ن

ن ُّأأأأألٍ الوؼأأأأأاّتح  فح  ػ٘اًأأأأأا الأأأأأٔ اص أأأأأنال  أأأأأٖ هيلْهأأأأأاح اتًأأأأأذقاهج ن  Comparabilityللوقامًأأأأأج 
ف دكأأأأأنام  أأأأأٖ الويلْهأأأأأاح ن اجهأأأأأن الأأأأألٕ ٗذٌأأأأأا ٔ هأأأأأع اجُو٘أأأأأج الٌٌأأأأأت٘ج  ّاتٗظأأأأأاه  materialityّّطأأأأْأ

conciseness  ن ّ أأأٖ ةيأأأا اجػ٘أأأاى قأأأق ٗأأأ سن للأأأٔ الوْسْق٘أأأجreliability  ّالقاةل٘أأأج للاِأأأن ن هوأأأا قأأأق ٗأأأ سن
ن قأأأقمث الشأأأنكج للأأأٔ ؿلأأأق الق٘وأأأج ن  دتيأأأاً للأأأٔ قأأأقمث الوٌأأأذشون للأأأٔ اتًأأأذاافث هأأأي دلأأأ  الويلْهأأأاح  أأأٖ دق٘أأ٘أ

   (Villiers,7104) ّهي سن ادـاك القنام الٌل٘ن
ن ػ٘أز دْأ ن ّٗنٓ الوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل اى الوٌذا٘ق النئٌٖ٘ هي الذقنٗن الوذكاهأل ُْأ الوٌأذشون 

دل  الذقامٗن هيلْهاح ّاضؼَ ّهْطوث ػْة ق٘وج الشنكج ن كوا  ًِأا دأ فٕ الأٔ هٗأافث الاأنا اتًأذشوامٗج ّالؼأق 
اة ن ّةالذأأالٖ هٗأأافث اليائأأق للأأٔ  هأأي الوـأأالنن هوأأا ٗأأقلن ادـأأاك قأأناماح    أأل ّالذْهٗأأع اجهشأأل لأأناّى اجهأْأ

  www.integratedreporting.orgاتًذشوام  ٖ الوقٓ اليْٗل 
إت  ى القاف الذقنٗن الوذكاهل ْٗاطَ اليقٗق هي الذؼقٗاح ّاليقتأاح الذأٖ دؼذأاص الأٔ هوٗأق هأي القماًأج للذغلأب 

  7102للِ٘ا هي  طل دؼق٘ق الِقف الونطْ هٌَ ن ّهي  هشلج دل  الذؼقٗاح ها ٗلٖ:   شنفن 

http://www.integratedreporting.org/
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 لويلْهاح ّض٘ق الْقخ الوذاع صلقاف الذقنٗن.الؼظن الكت٘ن ل -0
 الؼاطَ الٔ هِاماح لال٘ج قافمث للٔ فهض الويلْهاح الوال٘ج ّ ٘ن الوال٘ج ةكاا ث. -7

 الؼاطَ الٔ هياٗ٘ن ّهتافل دْطِ٘٘ج لإل ااع. -2

 ك٘ا٘ج اشنا   هؼاا الواالغ  ٖ القاف الذقنٗن. -4

 دش٘ن دؼاظ الشنكج. الؼاطَ الٔ ات ااع لي ةيا الويلْهاح الِاهج الذٖ قق -2

 ًقص الوٌا ع الوذندتج للٔ الذقنٗن الوذكاهل  ٖ الوقٓ القا٘ن. -6

 لقم ّطْف قالب هؼقف ّهذاق للَ٘ صلقاف الذقنٗن الوذكاهل. -2

 اؿذسف الٌ٘اًاح اتطذوال٘ج ّالت٘ت٘ج ة٘ي الوٌشآح ّةي ِا التيا هوا قق ٗقلل هي القاةل٘ج للوقامًج. -2

 الؼاطَ الٔ الؼكن الوٌِٖ ّالققمث الذٌت ٗج ّهنالاث اجُو٘ج الٌٌت٘ج . -9

ًّذ٘ظج لذل  الويْقاح ّالوواٗا ّالذْطَ اليالوٖ ًؼْ ديوٗو قأناماح اتًأذشوام الوٌأتْلج ن  أاى اجهأن ٗذيلأب 
ن الاْائأأق الوذندتأأج للأأٔ الأأقاف الذقنٗأأن  ة الأأٔ بل٘أأج للذغلأأب للأأٔ دلأأ  الويْقأأاح ّدي أ٘أ الووٗأأق هأأي القماًأأج للْهأْأ

ناماح  هؼاا الواأالغ ةاأاج لاهأج ّالوٌأذشونٗي الوذكاهل ن ّفماًج هقٓ هٌاُوج الذقنٗن الوذكاهل  ٖ دنش٘ق ق
 ةااج ؿاهج 

ذط مؾننندد اػننداد الزقسٔنننس المزكبمنننل ثمنننب ٔضنننمه  د ومننُن ض مشنننكلخ الدزاظنننخ  ننٓ ػننندد َعننُن َٔمكننه رلصننٕن
، َالمجننننبدزح الؼبلمٕننننخ  IIRCالُ ننننبل ثبلمجننننبدة الزننننٓ ؽننننددٌب  كننننل مننننه المغلننننط النننندَلٓ للزقسٔننننس المزكبمننننل 

ه الشنننسكخ ، َٔنننز لد منننغ ث GRI-G4للزقنننبزٔس  ح المؼلُمبرٕنننخ ثننٕن ٕئنننخ ااػمنننبر المظنننسٔخ ، للؾننند منننه الفغننُن
ل العنننؼٓ المؾلننننٓ َالؼنننبلمٓ لزؾقٕننننق اقزظننننبد  د قننننسازاد المعنننزضمسٔه  ننننٓ انننُن َأطنننؾبة المظننننبلؼ لزسشننٕن

 معزداد 
 ّٗوكي ةلْمث هشكلج التؼز هي ؿسة اتطاةج للٔ الذٌااتح الذال٘ج:

ن هتأأافل الأأقاف الذقنٗأأن الوذكا -0 هأأل  أأٖ ات اأأاع لأأي  ُأأن اتػذ٘اطأأاح الْاطأأب دْ ٘نُأأا هأأي إلأأٔ  ٕ هأأقٓ دٌأِأ
 الويلْهاح لي  فا  الشنكج لذوك٘ي الوٌذشونٗي هي ادـاك قناماح مش٘قث؟

هأأا هأأقٓ  ُو٘أأج هؼأأاّم الذقنٗأأن الوذكاهأأل للوٌأأذشون   أأنف  ّ ه ًٌأأج   أأٖ الؼكأأن للأأٔ قأأقمث الوٌشأأةث للأأٔ  -7
 يْٗل؟اتًذونام ّؿلق الق٘وج  ٖ اجطل القا٘ن ّالوذًْل ّال

 صبلضبً: أٌداف الجؾش:

لج لذأأقل٘ن ات اأأاع  كص هقذأأنع صلأأقاف الذقنٗأأن الوذكاهأأل كًْأ٘أ ٗذوشأأل الِأأقف النئٌ٘أأٖ للتؼأأز  أأٖ ج ّضأأع ًوأْأ
 الوؼاًتٖ هوا ٗيول للٔ دنش٘ق قناماح الوٌذشونٗي ج
 ٌّٗتشق هي الِقف النئٌٖ٘ اجُقاف الانل٘ج الذال٘ج:

للذقنٗن الوذكاهل هأي  اشأنا   هأؼاا الواأالغن دأناةل الويلْهأاحن فماًج هقٓ هٌاُوج ديت٘ق الوتافل الياهج  -0
 الذْطَ الوٌذقتلٖن اتٗظاهن الشوْة ن اجُو٘ج الٌٌت٘ج   ٖ دْ ٘ن  ِن    ل لقٓ الوٌذشونٗي لي  فا  الشنكج.

ِن     -7  أناف دق٘٘ن هقٓ هٌاُوج ات ااع لي هؼاّم الذقنٗن الوذكاهل  أٖ دْأ ٘ن  ِأن    أل لأقٓ الوٌأذشونٗي ةاتذ٘أ
 ّه ًٌاح   ٖ الؼكن للٔ ققمث الوٌشةث للٔ اتًذونام ّؿلق الق٘وج  ٖ اجطل القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل.

 زاثؼب:  الدزاظبد العبثقخ:

كص هقذأأنع للذقنٗأأن الوذكاهأأل  أأٖ Abeysekera,7102 أأٖ ُأألا الاأأقف اًأأذِق خ فماًأأج     ّضأأع ًوأْأ
امف ةذقنٗأن  ن  KingIIIالشنكاح ن ّقق الذوق التاػز للٔ القماًج الٌ نٗج الذؼل٘ل٘ج لكل هي  اتلام الواأاُ٘وٖ الْأ

كص ن ّقأأق اقذاأأنح القماًأأج للأأٔ اليأأنا  ٓ الٌوأْأ ّالأأام الوظلأأي الأأقّلٖ للذقنٗأأن الوذكاهأأل تًأأذـسا هؼذأْأ
ٌيٖ تؿذتام هقٓ قاةل٘ج الٌوْكص للذيت٘أق  ّ  ٕ هأي اٙسأام اليول٘أج الوذندتأج للأٔ ديت٘قأَ ّ الٌ نٕ للٌوْكص فّى ال

دْهلخ القماًأج الأٔ  ى الذقنٗأن الوذكاهأل ٗظأب  ى ٗاأي الينٗأق الألٕ دٌألكَ الشأنكج لذؼق٘أق ماٗذِأا هؼكْهأج 
لوأأاة الاكأأنٕ ّاتطذوأأالٖ ةق٘وِأأا ن ّهٌاأألٍ هأأي ؿأأسة افامدِأأا ن ّهناقتأأج ةالؼْكوأأج ن ّبؿأألث  أأٖ اتلذتأأام م ى ا

 ّالت٘تٖ ّالوالٖ. 

ةقماًج ً نٗج هي ؿسة دؼل٘ل الوظِْفاح التؼش٘ج  أٖ هظأاة الذقنٗأن  (Villiers,7104)ّقاهخ فماًج 
الوذكاهأأل لذؼقٗأأق  ُو٘أأج الذقنٗأأن الوذكاهأأل لذؼق٘أأق قأأقم  كتأأن هأأي اتًأأذقاهج  أأٖ  ًشأأيج الشأأنكج ن ّفماًأأج الوواٗأأا 

الٌلت٘ج الْاطأب دظٌتِأا لذؼق٘أق قأقم  كتأن هأي اتًأذقاهج ن ّقأق ؿلاأخ القماًأج الأٔ  ى الْاطب ديوٗوُا ن ّاتسام 
الذقنٗن الوذكاهل ِٗقف الٔ ػواٗج الكْكب اطذوال٘اًن ّة٘ت٘ا هأي ؿأسة اداػأج الانهأج لإل اأاع لأي ًذأائض اجلوأاة 
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ا ن ل٘ي  قل هي الٌاػ٘ج الوال٘ج ّ اًوا  ٗ ا هي هٌ ْم اتًذقاهج ن هوا ٗذيلب اجهاً ج  ٖ لنا دل  الذقأامٗنن ّدْأ
ٕ ّهلأوم  القاةل٘ج للذغ٘ن الٌلْكٖ اكا ديلب الذقنٗن كل  ن هي طاًب بؿن  ّهخ القماًج ة أنّمث ّضأع هي٘أام قْأ
ةاشذنا  طو٘ع اجلناف الوٌذا٘قث ن ػ٘ز ٗظب  ى ٗيول الذقنٗن الوذكاهل للٔ دقل٘ص  لواة لظاى اتًأذقاهج ػذأٔ 

 دؼقق الٌظاع الويلْا.

الٔ فماًأج  كأنث مةأل الق أاٗا الت٘ت٘أج ّاتطذوال٘أج ّق أاٗا  (Dhingra, et al, 7104)فماًج  ُّق خ
الؼْكوج ّاتًذقاهج فاؿل اتًذناد٘ظ٘ج اجًاً٘ج للوٌشةث لذق٘٘ن  ُو٘ج  ِن ُألٍ الظْاًأب لذؼق٘أق الٌظأاع للأٔ الوأقٓ 

ْكص اًؼأقام هذيأقف للذٌتأ  ةاص اأاػاح  أٖ اليْٗل ن ّقق الذوقح القماًج للٔ اًذـقام ق٘ن الذؼل٘أل اليأاهلٖ  أٖ ًوأ
قْم للِ٘أا الذؼل٘أل اليأاهلٖ ن ّقأق  الذقنٗأن الوذكاهأل هأي ؿأسة اًأذيس  القماًأاح الٌأاةقج لذؼقٗأق اليْاهأل الذأٖ ً٘أ
دْهلخ ُلٍ القماًج الٔ ضنّمث ديْٗن شكل طقٗق هي الذقامٗن  الذقنٗن الوذكاهل  لذـيأٖ ػأقّف الذقأامٗن الوال٘أج 

 ن ةؼ٘ز ٗيكي ُلا الذقنٗن اجسن الوذندب لي اليول٘اح للٔ اتقذااف ّالوظذوع ّالت٘تج.  ّ ّطَ قاْمُا
ي ن دٌاّلأأخ فماًأأج  م طقٗأأق  (Eccles, et al, 7102) أأٖ ػأ٘أ فّم الذقنٗأأن الوذكاهأأل  أأٖ ّضأأع داأْأ

ج للن ًأأوال٘ج ن ّالذوأأقح القماًأأج للأأٔ  للن ًأأوال٘ج ن ػ٘أأز ديذتأأن دقأأامٗن هٌشأأآح اجلوأأاة  ػأأق اليٌاهأأن اجًاًأ٘أ
ا  الوـذلاأج هأي الذقأامٗن  الذقأامٗن الوال٘أج  الذقنٗأن الوذكاهأل  ن ّهٌاقشأج  –دقأامٗن اتًأذقاهج  –فماًج ً نٗأج لاًْأ

ًٖ اللٕ ٗوكي  ى ٗليتَ الذقنٗن الوذكاهل  ٖ ّضع داْم طقٗق للن ًأوال٘ج هأي ؿأسة اًأذِقا ِا لذؼقٗأق القّم اجًا
ًتل ؿلق الق٘وج  ٖ الوقٓ القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل ن ةاصضا ج الٔ فماًج هقٓ طقّٓ الأقلن الذشأنٗيٖ للذقنٗأن 

اح الوذكاهأأل هأأي قتأأل التْمهأأج اجهنٗك٘أأج ّكأألل   أأٖ اتدؼأأاف اجّمّةأأٖن ّد ْهأألخ القماًأأج الأأٔ ةيأأا الـيأْأ
 السههج لذيت٘ق الذقنٗن الوذكاهل ّهٌِا:

 الٌيٖ القاؿلٖ هي قتل الشنكاح الٔ ديت٘ق اتلام الوااُ٘وٖ للذقنٗن الوذكاهل. -0
اليول للٔ ًشن الاكن الوذكاهل ةالشكل اللٕ ٗقلل هي اتلذواف للٔ لظأاى اتًأذقاهج ّاًوأا اتلذوأاف للأٔ ًشأن  -7

ج ةشكل ٗوكي كل هذـاص  ٖ قيالَ هي دؼقٗأق ق أاٗا اتًأذقاهج الِاهأج ّدةس٘نُأا للأٔ اجفا  سقا ج اتًذقاه
 الوالٖ.

اح  يل٘أج  -2 دؼْة الوظذوع الوؼاًتٖ هي هظنف القلْث الٔ الذؼْة للذقنٗن الوذكاهل الٔ الوٌالقث  ٖ ادـاك ؿيْأ
 لٌشن الذيت٘ق الايلٖ.

ن ّالذٖ ديذتن الك٘اى القّلٖ الوٌتْة لي ّضأع الويأاٗ٘ن  IOSCOق٘ام الوٌ وج القّل٘ج للظاى اجّماق الوال٘ج  -4
 ٖ قيا  اجّماق الوال٘ج ن ةاليول للٔ ًشن دقنٗأن لأي ك٘ا٘أج فلأن الذقنٗأن الوذكاهأل هأي قتأل ُ٘تأاح اجّماق 

 الوال٘ج ضوي الذشنٗياح الؼال٘ج ن هوا ٌٗالق للٔ دؼق٘ق اجُقاف الشسسج الٌاةقج.

اؿذتأأام  سأأن ات اأأاع  ٘أأن الوأأالٖ لتأأن دقأأامٗن    7102 شأأنف ا.ن  هأأي طاًأأب بؿأأنن دٌاّلأأخ فماًأأج
اجلواة الوذكاهلج للٔ دوك٘ي الوٌذشونٗي هي دق٘٘ن هققمث الشنكج للٔ ؿلق الق٘وج ن ّقق الذوق التاػأز للأٔ فماًأج 
ي ف لسقأأج دةس٘نٗأأج ةأ٘أ  ً نٗأأج ّ ؿأأنٓ دظنٗت٘أأج ن ةِأأقف اٗظأأاف فل٘أأل لولأأٖ  أأٖ ة٘تأأج الووامًأأج الواأأنٗج للأأٔ ّطأْأ
ِض  ات ااع  ٘ن الوالٖ لتن الذقنٗن الوذكاهل ّدق٘٘ن هققمث الشنكج للٔ ؿلق الق٘وأج ن ّقأق الذوأق التاػأز للأٔ الوٌأ

هاأنفث هأي الوٌأذشونٗين  22الذظنٗتٖ هقلن ةقائوج اًذقاا  ةِأقف اؿذتأام  أنا التؼأز ّدأن دْهٗأع القائوأج للأٔ 
 ّقق ؿلاخ القماًج الٔ اليقٗق هي الٌذائض هي  ُوِا:

ن  هأؼاا  ستذ -0 ف دأةس٘ن اٗظأاةٖ لإل اأاع  ٘أن الوأالٖ لتأن الذقنٗأن الوذكاهأل للأٔ دق٘٘أ خ القماًج الٌ نٗج ّطْأ
الواالغ ةااَ لاهج ّالوٌذشونٗي ةااَ ؿاهأج لوقأقمث الشأنكج للأٔ ؿلأق الق٘وأج ةقمطأج    أل هأي  ٘نُأا 

 هي التقائل.
ع الوالٖ ّ ٘ن الوالٖ الوٌااأل لأن دْأ ن دْهلخ القماًج الذظنٗت٘ج الٔ  ى ًذائض ات ااع الوالٖ  قل ّات اا -7

هيلْهاح كا ٘ج دوكي لٌ٘ج الوٌذشونٗي هي دق٘٘ن هققمث الشنكج للأٔ ؿلأق الق٘وأج للأٔ لكأي الذقنٗأن الوذكاهأل 
 ػ٘ز ْٗ ن ماٗج هذكاهلج دوكٌِن هي دق٘٘ن هققمث الشنكج للٔ ؿلق الق٘وج ةاْمث    ل هي التقائل اجؿنٓ.

 يال٘أأج اًأأذناد٘ظ٘ج الشأأنكج للذقنٗأأن لأأي  (Mervelskemper & streit , 7102)ّدٌاّلأأخ فماًأأج 
ق  اجًشأيج الت٘ت٘أج ّالوظذوي٘أج ّ ًشأيج الؼْكوأج ن ةالوأقٓ الأألٕ ٗظيأل ُألٍ الويلْهأاح كاح ق٘وأج للوٌأذشونٗي ةٌأْأ
لٖ للذْطأأَ ًؼأْأ الذقنٗأأن الوذكاهأأل ٗوٗأأق هأأي ق٘وأأج دلأأ   م ى الوأأاةن ةاصضأأا ج الأأٔ فماًأأج هأأا اكا كأأاى اتدتأأا  اليأْأ
كص  الويلْهأأاح لأأقٓ الوٌأأذشونٗي لأأي دلأأ  الذأأٖ دٌشأأن دقأأامٗن هٌااأألج لسًأأذقاهج ن ّقأأق الذوأأق التاػأأز للأأٔ ًوأْأ

ohlson  لق٘أأاى  الوسئوأأج الق٘و٘أأج للويلْهأأاح  أأٖ كأأس الؼأأالذ٘ين ّدْهأألخ القماًأأج الأأٔ  ى الويلْهأأاح الوندتيأأج
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 ّ  أٖ دقنٗأن هذكاهأل ن ات  ى الذقنٗأن الوذكاهأل  ةاتًذقاهج دسقٖ دق٘٘ن اٗظاةٖ كت٘ن ًْا  كاًخ  أٖ دقأامٗن هٌااألج
 ٗذ٘غ الؼاْة للٔ ًذائض هو٘وث لي دل  الوٌذـنطج هي الذقامٗن الوٌاالج.

ي دٌاّلأخ فماًأج   ٗي قالأقث هٌأذشونٕ الشأنكاح هؼأل التؼأز Serafeim , 7102  أٖ ػ٘أ   دؼل٘أل لذكْأ
ٗي لكأل شأنكج  ن ّقأق الذوأق التاػأز للأٔ الت٘اًأاح الوٌأذقاث هأي لوين ج  سن ديت٘ق الذقنٗن الوذكاهل للٔ ُألا الذكْأ

ل٘ج ّالوسئوأأج  Thomson Reuters Asset4قالأأقث ة٘اًأأاح  ن ّالوذـااأأج  أأٖ دأْأ ٘ن الويلْهأأاح الوْضأْأ
ي الأألٗي ٗيذوأأقّى للأأٔ  ESGّالوقققأأج لظْاًأأب اتًأأذقاهج  ّ فّاح الذؼل٘أأل اتًأأذشوامٕ للوٌأأذشونٗي الوذـااأ٘أ

قناماح دكْٗي هؼا ج اجّماق الوال٘جن ّدْهلخ القماًج الٔ  ى الشأنكاح الذأٖ هيلْهاح اتًذقاهج  ٖ ادـاكُن ل
ٗلٖ اجطأأل ًٌّأأتج  قأأل هأأي الوٌأأذشونٗي  م ةإلأأقاف الذقنٗأأن الوذكاهأأل دذوذأأع ةقالأأقث  كتأأن هأأي الوٌأأذشونٗي لأْأ دقأْأ

ة ًؼْأ  الأقاف الذقنٗأن الوذٌقل٘ين هوا ٗظيل اُذوام الوٌذشونٗي ةق اٗا اتًذقاهج ٗوشل ضأغيا للأٔ الشأنكاح للذؼْأ
 الوذكاهل ّٗظيلِا  كشن اًذيقافا لوْاطِج اجههاح.

امٕن    فماًأأأج هؼأأأقفاح ات اأأأاع الوؼاًأأأتٖ صلأأأقاف دقنٗأأأن هذكاهأأأل  7102كوأأأا دٌاّلأأأخ فماًأأأج  الِأأْأ
ة الأٔ  ّاًيكاًادِا للٔ قناماح  هأؼاا الواأالغ  أٖ الت٘تأج الواأنٗج هأي ؿأسة فماًأج ه٘قاً٘أَ ن ةِأقف الْهْأ

لإل ااع  ٖ الذقنٗن الوذكاهل ن ةوا ٌٗاُن  ٖ هٗافث  يال٘ج الويلْهاح هال٘ج ّ ٘أن هال٘أج ّةالذأالٖ هٗأافث الام هقذنع 
 طْفث الذقامٗن الوال٘ج ّدي ٘ن ق٘وج الشنكجن ّقق دْهلخ القماًج الٔ:

ذتأع ّطْف ةيا الذظاما الوؼقّفث  ٘ن الوٌ وج لذقنٗن اجلواة الوذكاهل  ٖ هان ات  ًِأا  ٘أن ًوي٘أج ّت د -0
 ًوْكطاً هؼقفاً.

ّضع هي٘ام هلوم صلقاف الذقنٗأن الوذكاهأل ٗوٗأق هأي القاةل٘أج للوقامًأج ّٗي أن هأي دؼق٘أق اتًأذاافث الوشلأٔ هأي  -7
 الذقنٗن.

ادااق اليقٗأق هأي اتهأقاماح ّالكذاةأاح  ى الؼأل ٗكوأي  أٖ دتٌأٖ الشأنكاح لوأقؿل دقنٗأن اجلوأاة الوذكاهألن  -2
ل هيلْهأأاح اًأأ لج لذْهأ٘أ ذناد٘ظ٘ج لأأي الشأأنكج ّهيلْهأأاح هال٘أأج ّ ٘أأن هال٘أأج لأأي اجفا  الكلأأٖ ةالذتأأامٍ ًّأ٘أ

للشنكج  لـقهج  هؼاا الواالغ ن هوا ٌٗالق للٔ ادـاك القأناماح ّٗوٗأق هأي قأقمث الشأنكج للأٔ ؿلأق ق٘وأج 
  ٖ الؼاضن ّالوٌذقتل القنٗب ّالتي٘ق.

ٓ الويلْهأاد7106ّاًذِق خ فماًج  اًأوال٘لن  ٖ لذقأامٗن اجلوأاة الوذكاهلأج   فماًأج ّاؿذتأام  سأن الوؼذْأ
غ اتئذوأاى  أٖ الت٘تأج   ٖ دوك٘ي هاًؼٖ اتئذواى هي دق٘٘ن هقٓ ققمث الشنكج للٔ ؿلق الق٘وج ّ سن كل  للأٔ قأنام هٌأ
قٕ كنٗأن  ن الذقأامٗن الوال٘أج لشأنكج ً٘أ الوانٗج ن ّقق الذوق التاػأز للأٔ فامًأج ً نٗأج ّدظنٗت٘أج هأي ؿأسة دق٘٘أ

 –ث اًذقاأأا  هأأي ؿأأسة سأأسر ةأأقائل لإل اأأاع الوؼاًأأتٖ   دقأأامٗن دقل٘قٗأأج هال٘أأج  قأأل للتذنّك٘واّٗأأاح  أأٖ اًأأذوام
هيلْهأأاح هال٘أأج  {دقأأامٗن  لوأأاة هذكاهلأأج   –دقأأامٗن هال٘أأج دقل٘قٗأأج ةاصضأأا ج إلأأٔ دقأأامٗن  ٘أأن هال٘أأج ةشأأكل هٌااأأل 

  ًّ اة لٌ٘ج القماًج لي قنامُن  ٖ كل ػالأج هأي الؼأاتح ًٌّأتج اتقأناا ّالؼأق اجفًأٔ  }ّ ٘ن هال٘ج هقهظج
ّقأق دوشأل هظذوأع القماًأج  أٖ كا أج اليأاهل٘ي ةةقٌأام  SPSSلويقة الاائقث ن ّدن دؼل٘ل اتطاةأاح ّالأنفّف ةاًأذـقام 
% ّدْهألخ القماًأج 26تًأذظاةج هانفث ّكاًخ ًٌأتج ا 011اتئذواى  ٖ التٌْ  الوانٗج ّقق دن اؿذ٘ام لٌ٘ج هي 

 إلٔ لقث ًذائض هي  ُوِا:

ػظ امداأأا  ًٌأأتج  -0 غ اتئذوأأاى ةؼٌأأب ػأأاتح اص اأأاع الوـذلقأأج ّقأأق لأْأ ي قأأنام هأٌأ ف  أأنّق طُْنٗأأج ةأ٘أ ّطأْأ
الوْا قج للٔ هٌغ اتئذواى  ٖ ػالج الذقنٗن الوذكاهل لٌِا  ٖ ػالج الذقامٗن الوٌااألج ن كوأا  ًِأا  للأٔ ةالٌٌأتج 

ن إلأٔ الذأةس٘ن اتٗظأاةٖ صم أاق الويلْهأاح  ٘أن للذقامٗن ا لوٌااألج لٌِأا ةالٌٌأتج للذقأامٗن الوال٘أج  قأل هوأا ٗش٘أ
 الوال٘ج.

 امداا  ًٌتج الؼق اجقأ الووكي الوْا قج للَ٘  ٖ ػالج الذقنٗن الوذكاهل لي الؼاتح اجؿنٓ. -7

 الؼاتح اجؿنٓ.  هٗافث هذًْل ًٌتج القنا لاهْة الشاةذج  ٖ الذقنٗن الوذكاهل لٌِا  ٖ -2

  فماًأأج ّدؼل٘أأل  ُأأن الٌقأأال الوندتيأأج  ةوْضأْأ  ات اأأاع الوؼاًأأتٖ الت٘تأأٖ 7102ّدٌاّلأأخ فماًأأج   ػوأأقن
ّاتطذوالٖ الوققم هي قتل الشأنكاح الوٌأاُوج ن ّكلأ  هأي  طأل ّضأع الأام هقذأنع لإل اأاع لأي الظأو  الت٘تأٖ 

قائوأأج اًذقاأأا  هْهلأأج للأأٔ سأأسر  تأأاح   هأأؼاا  ّاتطذوأأالٖ  أأٖ الذقنٗأأن الوذكاهأأل ن ّقأأق الذوأأق التؼأأز للأأٔ
الوأأقٗنٗي ّالوؼاًأأت٘ي  أأٖ الشأأنكاح الوٌأأاُوج الواأأنٗج ن ّقأأق دْهأألخ القماًأأج الأأٔ  –اجكأأافٗو٘٘ي  –الواأأالغ 

 اليقٗق هي الٌذائض هي  ُوِا:
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ْف ت ْٗطق هي٘ام هؼاًتٖ ًْا  فّلٖ  ّ هؼلٖ ٌٗ ن لول٘اح ات ااع لي التيأقٗي هؼأل القماًأج ن م أن ّطأ -0
 ةشكل  ّ ةآؿن. دن دٌاّلِناليقٗق هي اتهقاماح الذٖ 

ٗاأأاػب ات اأأاع الوؼاًأأتٖ هأأي ؿأأسة الذقنٗأأن الوذكاهأأل  لالوأأاة الكش٘أأن هأأي الوٌأأا ع لكأأل هأأي  هأأؼاا  -7
الواالغ ّاصفامث ن ات  ى ُلا الذقنٗن ٗااػتَ اليقٗق هي الذؼقٗاح الذٖ دوشل لائقأا  هأام إفاماح الشأنكاح  أٖ 

 ع الونطْث هٌَ.دؼق٘ق الوٌا 
2-  ٓ ي اجكأأافٗو٘٘ي ّالتأأاػش٘ي للأأٔ  قٌأأام الذقنٗأأن الوذكاهأأل لالوأأاة ّهأأا ٗذ أأوٌَ هأأي هؼذأْأ ت ْٗطأأق اداأأاق ةأ٘أ

 هيلْهادٖ هسئن.

هي ن هوامًاح ات ااع الوؼاًتٖ الت٘تٖ ّاتطذوالٖ الوققهج هي الشنكاح دققم  أٖ ادظأاٍ ّاػأق هأي فاؿأل   -4
ج  هأؼاا الواأالغ هأي  طأل الذيأنف للأٔ الشأكإّ ّالوقذنػأاح الشنكج الٔ ؿامطِا ن ّت دٌأوغ ةوشأامك

 الوققهج هٌِن.

هي أأن الشأأنكاح الوٌأأاُوج الذأأٖ قأأقهخ ا اأأاع ة٘تأأٖ ّاطذوأأالٖ دذتأأع  ًأألْا ات اأأاع هأأي ؿأأسة الذقأأامٗن  -2
% 01.2% سن  ًلْا ات ااع هي ؿسة القْائن الوال٘ج ّاتٗ اػاح الوذووأج لِأا ةٌٌأتج 22.9الوٌذقلج ةٌٌتج 

 %.  2.2% ن ّ ًال٘ب  ؿنٓ ةٌٌتج 2.2كسُوا هيا ةٌٌتج  ن  ّ

الشأنكاح  ٘أن الوقمكأج   Burk, et al, 7106 ٖ ػ٘ي دٌاّلأخ فماًأج هأي طاًأب بؿأنن اًأذِق خ فماًأج  
ج  ٘أن هٌ وأج هٌأتقاً  أٖ ًأقّث لالو٘أج  09لواُ٘ج الذقنٗن الوذكاهل ن ّهٌا يَ ّك٘ا٘ج القافٍ هي ؿسة  هقاةلأج شـا٘أ

ة للذقنٗأن لي الذقنٗن  الوذكاهل ن دن هي ؿسلِن هٌاقشج الذقنٗن الوذكاهل ّالويْقاح الذٖ دْاطِِا الشنكج لٌأق الذؼْأ
الوذكاهل ن ّ ًتاا الؼاطَ الٔ الذاك٘ن الوذكاهل ن ّك٘ا٘ج اتًذـقام اجهشل صلأام الوظلأي الأقّلٖ للذقنٗأن الوذكاهأل 

 ن الوٌذا٘قٗي اجًاً٘٘ي هي ُلا الذقنٗنن ّك٘ا٘ج الؼاْة للٔ هيلْهاح كاح طْفث لال٘ج ن ّهي ُ

ن 7102ّقأأأق دٌاّلأأأخ فماًأأأج   لتأأأاى ن  اهى ةِأأأقف اًأأأذـقاهِا لذق٘أأ٘أ ٓ ةياقأأأج اجفا  الوذأأْأ ٗن هؼذأأْأ   ديأأْأ
اهى  ات ااع الوؼاًتٖ لوؼذْٓ دقامٗن اجلواة الوذكاهلج ن ّقق قام التاػز ةإضا ج  ةيأاف طقٗأقث لتياقأج اجفا  الوذْأ

ٗن الوذكاهل ّقام ةاًذـقاهِا  ٖ دق٘٘ن ات ااع الوؼاًأتٖ  أٖ الذقنٗأن الوذكاهأل هأي ؿأسة لذذواشٔ هع هؼذْٓ الذقن
فماًج ػالج صػقٓ الشنكاح الذٖ داقم دقنٗن اجلواة الوذكاهل  شنكج اجلواة القينٗأج  ّقأق دْهألخ القماًأج 

 إلٔ اليقٗق هي الٌذائض هي  ُوِا:
الوافٗأج كاح ق٘وأج هؼأقّفث للوٌأذشونٗي لٌأق ادـأاك القأناماح   هتؼخ الذقامٗن الوال٘ج الذٖ دنكو للٔ اجهْة -0

ّلٌق دؼقٗق الق٘وج الٌْق٘ج للشنكجن جًِا لأن دقأقم هيلْهأاح لأي الوـأالن ًّ٘اًأاح افامدِأا ّاجفّاح الوال٘أج 
ّالق أأاٗا الت٘ت٘أأج ّالوـأأالن الوندتيأأج ةِأأا هوأأا ٗوكأأي هأأي ق٘أأاى هأأقٓ دؼق٘أأق الشأأنكج جُأأقا ِا اتقذاأأافٗج 

 ل٘ج ّةالذالٖ دق٘٘ن ققمدِا للٔ اتًذقاهج.ّاتطذوا
ْٗاطأَ الأأقاف ًّشأأن دقأامٗن اجلوأأاة الوذكاهلأأج اليقٗأق هأأي الذؼأأقٗاح ّالذأٖ هأأي  ُوِأأا هأيْةج  ِوِأأا ّدق٘٘وِأأا  -7

ل٘ج هال٘أأج ّ ٘أأن هال٘أأج ٗوكأأي هأأي  ا ن ه شأأناح هْضأْأ لوين أأج هأأقٓ دؼق٘قِأأا للغأأنا هٌِأأا ن هوأأا ٌٗأأذلوم دأْأ
 الويلْهادٖ لِلٍ الذقامٗن.ؿسلِا الؼكن للٔ الوؼذْٓ 

ن الق٘وأج جهأؼاا الواأالغ ن ػ٘أز دقأقم الأام  -2 دْطق  ُو٘ج كت٘أنث لذقأامٗن اجلوأاة الوذكاهلأج  أٖ ؿلأق ّدي ٘أ
 دقنٗن ّاػق هذكاهل ٗييٖ ماٗج    ل لي الوـالن ّالانا الذٖ دْاطَ الشنكج.

مٗن لِأا هأاج إلواه٘أجن  ِأٖ ةؼاطأج ْٗطق طأقة ةشأةى بل٘أج إلأقاف ًّشأن دقأامٗن اجلوأاة الوذكاهلأج ّطيلِأا دقأا -4
ى دلأ  الذقأامٗن كاح هوامًأاح لالو٘أج  أٖ طو٘أع  اةل الذٌ ٘و٘أج  أٖ هـذلأي التلأقاى ػذأٖ دكْأ لووٗق هي ال ْأ

 الشنكاح الوقمطج  ٖ التْمهج  ٖ   ْى الٌٌْاح الوقتلج.

 (Melloni, et.al, 7102) ْفث اص اأاع ةأالذنك٘و دؼل٘ل اليسقج ة٘ي  فا  الشنكج الوالٖ ّ ٘ن الوالٖ ّة٘ي ط
ٓ لأتيا شأنكاح التنًأاهض  اهى ن ّقأق الذوأقح القماًأج للأٔ دؼل٘أل الوؼذْأ للٔ ؿْاا اصٗظأاه ّالشأوْة ّالذْأ
ـاا  اتًذيسلٖ للوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل ّقأق دْهألخ القماًأج إلأٔ  ى الوٌشأآح كاح اجفا  الوأالٖ الوٌأ

اا اتٗظأأاه ّالشأأوْة ّ ى  كشأأن ا ذقأأافاً لـأْأ اهى ً أأناً لوؼْلأأج اةيأأاف  ً أأام  هأأؼاا الواأأالغ لأأي  فائِأأا دكأْأ الذأْأ
ُنٕ للأٔ اجفا  الوأالٖن هأي طاًأب بؿأن  أاى  ي لِأا  سأن طْأ الوالٖ هي ؿسة دشذ٘ذِن  ٖ  هْم هيقأقث ّهذانلأج ل٘أ
ى  كشأأن اؿاأاً  لويلْهأأاح طُْنٗأج هذيلقأأج ةةفائِأا الت٘تأأٖ ّاتطذوأأا لٖ الوٌشأآح كاح اجفا   ٘أأن الوأالٖ الوذأأقًٖ دكْأ

 ّالؼْكوٖ ّ ٘نُن هي اجفا   ٘ن الوالٖ.
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ا  (Bernardir, & stark, 7102) ٖ ػ٘ي ُق خ فماًج  الٔ فماًج  سن الذغ٘ن  أٖ ً أام الذقنٗأن  أٖ طٌْأ
ن افما  اهأأؼاا الواأأالغ لق٘وأأج الذقنٗأأن الوذكاهأأل  ن هأأي  ي الوأأال٘٘ي كوأأقؿل لذق٘أ٘أ ا نٗق٘أأا للأأٔ فقأأج دٌتأأ اح الوؼللأ٘أ

اع ليٌ٘ج هي الشنكاح  ٘ن الوال٘ج ن ّاًذـقام ًوْكص اتًؼأقام تؿذتأام الاأنّا الذوأافا ؿسة دق٘٘ن هٌذْٓ ات ا
ٓ الذقأأامٗن قتأأل ّةيأأق ديت٘أأق الذقنٗأأن الوذكاهأأل  لق٘أأاى اجسأأن ةشأأكل فق٘أأقن ّقأأق دْهأألخ  للأأٔ ة٘اًأأاح ديكأأي هؼذأْأ

ي هٌأذْٓ ات اأاع القماًج الٔ ّطْف لسقج لنفٗج ة٘ي دةس٘ن الذقنٗن الوذكاهل للٔ دٌت اح الوؼلل٘ي ال وأال٘٘ين ّة٘أ
 لي اجفا  الت٘تٖ ّالوظذويٖ ّالؼْكوٖ ن  كلوا هاف هٌذْٓ ُلٍ اص ااػاح كلوا هافح  يال٘ج الذقنٗن الوذكاهل.

 هي اًذقنا  ّدؼل٘ل القماًاح الٌاةقج ٌٗذـلص التاػز ها ٗلٖ:
ك -0 ص هقذأأنع صلأأقاف الذقنٗأأن قلأأج القماًأأاح الينة٘أأج الذأأٖ دٌاّلأأخ الذقنٗأأن الوذكاهأأل ةاأأاَ لاهأأَ ّّضأأع ًوأْأ

 الوذكاهل ةااَ ؿاهج.
ي  EGX ESG( EGX21)الذواف ةيا القماًاح للٔ ه شأن  -7 ٓ الذقنٗأن الوذكاهأل  أٖ ػ٘أ لذؼقٗأق هؼذْأ

 ٗقذان ُلا الو شن  قل للٔ دق٘٘ن دقامٗن اتًذقاهج ّل٘ي الذقنٗن الوذكاهل.

ث الوْطْفث  ٖ ة٘تأج اجلوأاة الواأنٗج ػقاسج ديت٘ق الذقنٗن الوذكاهل  ٖ هان هوا ٗظيل الذظاما الوؼقّف -2
ث هٌأَن ً أنا  دظاما هشْشج ّ ٘ن قاةلأج للوقامًأجن ّ ٗقلأل هأي قأقمث الذقنٗأن للأٔ دؼق٘أق اجُأقاف الونطْأ

 ليقم ّطْف ًوْكص  ّ هي٘ام هلوم ْٗضغ شكل ّهؼذْٓ الذقنٗن الوذكاهل.

ٗأن هأاج الذكاهأل ّٗؼْلأَ إلأٔ هظأنف دظاُل هي ن القماًاح الينة٘ج ليٌان الذاك٘ن الوذكاهل هوا ٗاقأق الذقن -4
 دقنٗن ًٌْٕ ٗظوع ة٘ي الويلْهاح الوال٘ج ّ ٘ن الوال٘ج. 

كص هؼأقف صلأقاف الذقنٗأن الوذكاهأل هوأا ٗأ سن  -2 ف ًوْأ ادااق هي ن القماًاح الينة٘ج ّاجطٌت٘ج للأٔ لأقم ّطْأ
 ف الونطْث هٌَ. ٗ ا للٔ ققمث الذقنٗن الوذكاهل للٔ دؼق٘ق اجُقاللٔ القاةل٘ج للوقامًج ّ

 ى هي ن القماًاح اجطٌت٘ج دن إطنائِا  ٖ ة٘تج هـذلاأج لأي ة٘تأج اجلوأاة الواأنٗج هوأا ٌٗأذقلٖ ضأنّمث  -6
 فماًج الذقنٗن الوذكاهل  ٖ ضْ  ها ٗذس م هع الت٘تج اتقذاافٗج ّاتطذوال٘ج ّالٌ٘اً٘ج الوانٗج.

هأأخ هي أأن القماًأأاح الينة٘أأج ة أأنّمث ّضأأع هي٘أأام هلأأوم صلأأقاف  -2 الذقنٗأأن الوذكاهأأل ّكلأأ  فلوأأا لنكأأب ّ 
 اتًذقاهج هي ًاػ٘ج ّػااظا للٔ ػقْق  هؼاا الواالغ هي ًاػ٘ج  ؿنٓ.

َمه صم ٔسِ الجبؽش أن الدزاظبد العبثقخ لنم رزىنبَر ثشنكل كنب ٓ ػملٕنخ اػنداد رقسٔنس لعػمنبر ٔؼزمند ػلّن 
ار  ؼ خطنخ المىشنؤح لصلنق القٕمنخ َرؤصٕسٌنب ػلّن زإَض اامُن ػملٕخ الزفكٕس المزكبمل ٍَٔدف الّ ػنسع َرُإن

مظنبلؼ ثظنفخ ػبمنخ َالمعنزضمسٔه المصزلفخ  ٓ اُل ومُذط أػمبلٍب َ خطزٍب االظزسارٕغٕخ ثمب ٔمكه أطؾبة ال
 ثظفخ خبطخ مه الؾكم ػلّ قدزح المىشؤح ػلّ االظزمساز َخلق القٕمخ. 

ه اانبز المغلنط الندَلٓ  ل الزكبمنل ثٕن لرا رعؼّ الدزاظخ الّ اقزساػ ومُذط شبمل اػداد الزقسٔس المزكبمل  نٓ اُن
دح اال ظنبػ ثمنب  GRIG4َازشبداد المجبدزح الؼبلمٕخ للزقنبزٔس  IIRCللزقسٔس المزكبمل  ، َذلن  ثٍندف ز نغ عُن

ٔمكه أطؾبة المظبلؼ ثظنفخ ػبمنخ َالمعنزضمسٔه ثظنفخ خبطنخ منه الؾكنم ػلّن قندزح المىشنؤح ػلّن االظنزمساز 
 َخلق القٕمخ

 ظبدظبً:  سَع الجؾش:
ي  ما  الوٌذقاأأٔ -2 ة هأأقٓ هٌأأاُوج ديت٘أأق الوتأأافل الياهأأج  ت دْطأأق  أأنّق كاح فتلأأج إػاأأائ٘ج ةأ٘أ ِن ػأْأ هأٌأ

للذقنٗن الوذكاهل  ٖ م ع هٌايج الويلْهاح الوااغ لٌِا  أٖ الؼكأن للأٔ قأقمث الوٌشأةث للأٔ اتًأذونام ّؿلأق 
 الق٘وج.

كص الوقذأنع  أٖ لكأي  -4 ت دْطق  نّق كاح فتلج إػاائ٘ج ة٘ي  ما  الوٌذقأ هٌِن ػْة  ُو٘أج هؼأاّم الٌوْأ
 اتًذونام ّؿلق الق٘وج . ققمث الوٌشةث للٔ

 صبمىبً : رقعٕمبد الجؾش:
ن التؼأز  ف ٗأذن دقٌ٘أ اح . ًْأ ًي٘اً ًؼْ دؼق٘ق  ُأقاف التؼأز ن ّاؿذتأام الاأنّا ّاًأذـسا الٌذأائض ّالذْه٘أ

 للٔ الٌؼْ الذالٖ :

  ّت:  هاِْم ّ ُقاف  الذقنٗن الوذكاهل.

 صبوٕبً: دَا غ َمىب غ َرؾدٔبد اػداد الزقسٔس المزكبمل

 صبلضبً: الىمُذط المقزسػ للزقسٔس المزكبمل.

 زاثؼبً: اخزجبز الىمُذط المقزسػ  ٓ الجٕئخ المظسٔخ



- 15 - 

 

 أَالً: مفٍُد َأٌداف الزقسٔس المزكبمل:
ما  قأق ديأقفح  ي هٌشأآح اجلوأاة ن إت  ى ٙا للٔ الن ن هي الذْطَ اليالوٖ ًؼْ ًشأن سقا أج الذقنٗأن الوذكاهأل ة٘أ

أقف النئٌٖ٘أ هأي الأقافٍ ن  قأق لن َأ  م الذقنٗأن الوذكاهأل ّاِل ة هاِْأ ُّأن  (Eccles, R.; krzus, M., 7101)ػْأ
هأا َ جدقنٗن لي الويْل ة هي كذب  ٖ الذقنٗن الوذكاهل للٔ ً  أج ةالشأكل الألٕ ٗيكأي دأةس٘ن كأل ّ  أج ّ ٘أن الوا٘ل ح الوا٘ل
ؿأأنجن ّقأأق اداأأق هأأع ُأألا الذينٗأأي كأأل هأأي   ّ   (Poignant, A. ; Stensio, S, 7104)هٌِوأأا للأٔأ ٙا

(Shimko,J.,7106)  ا ا نٗق٘أا  Kingن ّدقنٗأن  IRCSAن  ٖ ػ٘ي لن خ كأل هأي لظٌأج الذقنٗأن الوذكاهأل ةظٌْأ

III أَأ أأقف النئٌ٘أٖأ هٌأَأ ُأْأ  الذقنٗأأن الوذكاهأأل للأٔأ ً  جلأأنا كلأٖأ هذكاهأأل جفا  الشأأنكج الوأأالٖ ّ اتًأأذقاهٖ ن ّاِل
ن ّالوذًْأأل  ِأأا  أٖأ الوأأقٓ القاأ٘أ ن قأأقمث الشأأنكج للأٔأ ؿلأأق الق٘وأأج ّالؼاأأاظ ل٘ل ي  هأأؼاا الواأأالغ هأأي دق٘أ٘أ دوكأ٘أ

   (IRCSA , 7100 )ّاليْٗلج. 
لج اداأاة  IIRCهي طاًأب بؿأن ن لأنف الوظلأي الأقّلٖ للذقنٗأن الوذكاهأل   َأ ج ًّ٘أ الذقنٗأن الوذكاهأل للٔأ ً 

هْطوث ديكي ك٘ي ٗوكي تًذناد٘ظ٘ج الشنكج ّ ػْكوذِا ّ فائِا ّدٌت ادِا  ٖ ً٘اق ة٘تذِا الـامط٘ج   ى د فٕ إلٔ ؿلق 
اح الذاك٘أن  ِا ج  ػق لو٘ل ج الذقنٗن الوذكاهل للٔ ً  الق٘وج  ٖ الوقٓ القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗلجن كوا لنف ٗ  ا لو٘ل

الذٖ ٌٗذض لٌِا دقنٗن هذكاهل لوٌشةث ها لي ققمدِا للٔ ؿلق الق٘وج للٔ هن الوهي ن  Integrated thinkingالوذكاهل 
ج ؿلق الق٘وج          ٓ الوذيلقج ةيو٘ل ن ّٗذاق هع ُلا الذينٗي كل هي الويِق الويذوق  (IIRC, 7102)ّالويلْهاح اجؿن

ن ّالويِأق الويذوأق للوأناطي٘ي  (IFAC,7102)ؼاف القّلٖ للوؼاًأت٘ي ن ّاتد (CIMA,7104)للوؼاًت٘ي اتفامٗ٘ي 
٘ي  ن  (Serafeim,7102)ن ّاليقٗأق هأي القماًأأاح الٌأاةقج ّهٌِأا للأٔأ ًأت٘ل الوشأاة فماًأأج   (CIIA,7102)الأقاؿ٘ل
ن ّالكش٘أأن هأأي  (Haji & Anifowose, 7102)ن   (Ratti,S.,7102)ن   .(Soh,D.,et.al,7102)ّفماًأأج  
 ح اجؿنٓ.القماًا

الذقنٗأأن الوذكاهأأل للأأٔ  ًأأَ جهاأأيلغ هٌأأذؼقر ليأأنا ًيأأاق  ًّأأع هأأي  Ernst &youngكوأأا لن أأخ شأأنكج  
غ الأقّم الألٕ دليتأأَ الشأنكج  أٖ الوظذوأأعج.   الوقأاٗ٘ي الذأٖ دٌأاُن  أأٖ ؿلأق ق٘وأج لْٗلأأج اجطأل ن ةاصضأا ج إلأأٔ دْضأ٘أ

(Ernst & young,7104 )َن كوأأا لن أأSmith, S., 7102)ي الويلْهأأاح الوذيلقأأج   ةةًأأَ ج دق نٗأأن ٗأأنةل ةأ٘أ
ةاًذناد٘ظ٘ج الشنكج ّهيلْهاح الؼْكوج ّالويلْهأاح الوذيلقأج ةأةفا  الشأنكج ّالذٌتأ اح الذشأغ٘ل٘ج الوٌأذقتل٘ج ن ةوأا ٗيكأي 
ال نّف اتقذاافٗج ّاتطذوال٘ج ّالت٘ت٘ج الذٖ ديوأل ةِأا الشأنكج ن ةؼ٘أز ٗ أن هيلْهأاح هال٘أج ّ ٘أن هال٘أج ن ّْٗضأغ 

 لويلْهاح للٔ  فا  الشنكج ن ّٗققم دل  الويلْهاح إلٔ  هؼاا الواالغ الوـذلا٘ي.ج  سن دل  ا
ي اداقأأخ فماًأج   أأذغ  ن  جالذقأامٗن الذأأٖ للذقنٗأأن الوذكاهأل ةةًِأأا   Deloitte  هأع دينٗأأي شأنكج 7102 أٖ ػ٘أ

ا  كاًأأخ الوال٘أأج  ّ اتطذوال٘أأج  ّ الت٘ت٘أأج  ّ اتقذاأأافٗج  ّ  م ةِأأا الشأأنكاح ًأْأ دشأأذول للأأٔ طو٘أأع اجًشأأيج الذأأٖ دقأْأ
الؼْكو٘ج ّطو٘ع الـقهاح الوذيلقج ةِا ًْا  كاًخ هذيلقج ةاجلواة الذظامٗج ّالوال٘أج ّاتًأذشوامٗج ّالقاًًْ٘أج ّال أنٗت٘ج 

 ّ ٘نُاج.
م للأأٔ لأأنا الويلْهأأاح الوال٘أأج ّ ٘أأن الوال٘أأج هوأأا ًأأتق ٗـلأأص  التاػأأز إلأأٔ  ى الذقنٗأأن الوذكاهأأل ُأْأ دقنٗأأن ٗقأْأ

الوذيلقج ةةفا  الشنكج  الؼالٖ ّالوٌذقتلٖ  ًْا  الوالٖ  ّ الت٘تٖ  ّ اتطذوالٖ  ّ الؼْكوٖ  ةالشكل الألٕ ْٗضأغ اجسأام 
كص  لوالِأا ةالشأكل الألٕ ٗتأنه قأقمث الشأنكج للأٔ ؿلأق  الوذتافلج لكل هٌِن للٔ اٙؿن  ٖ ظل اًذناد٘ظ٘ج الشنكج ًّوْأ

 الق٘وج  ٖ الوقٓ القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل هوا ٗوكي  هؼاا الواالغ هي الؼكن للٔ اًذونامٗج الشنكج. 

خ ٌَننٓ:  َ وعننزصلض مننه الزؼسٔننب العننبثق أن الزقسٔننس المزكبمننل ٔعننؼّ النّن رؾقٕننق ػنندد مننه ااٌننداف السئٕعنٕن
      ; 7102IIRC,7102 ًْٗي ن 

ْا  الذقامٗن ن ةالشكل اللٕ ٗينا طو٘ع اليْاهأل   -0 فلن هٌِض  كشن شوْت ّكاا ث لذقامٗن اتلواة ةؼ٘ز ْٗػق طو٘ع ً 
ا دةس٘ن طُْنٕ للٔ ققمث الشنكج للٔ ؿلق الق٘وج لتن الوهي.   الذٖ ِل

نٕ ّالاكأنٕ ّالت٘تأٖ ّ ديوٗو الوٌا لج ّالنقاةج  ٘وا ٗذيلق ةظو٘ع  ًْا  م ى الواة   الوالٖ ّالذشغ٘لٖ ّالتشأ  -7
 اتطذوالٖ  ن ّم ع الْلٖ ةالذناةياح  ٘وا ةٌِ٘ن. 

ن  -2 ِض الذاك٘أأن الوذكاهأأل ّالأألٕ ٗأأقلن ادـأأاك القأأناماح الذأأٖ دنكأأو للأأٔ ؿلأأق الق٘وأأج  أأٖ الوأأقٓ القاأ٘أ ًشأأن هأٌأ
 ّالوذًْل ّاليْٗل. 

 دْ ٘ن الويلْهاح الكا ٘ج جهؼاا الواالغ لي هْامف ّافا  الشنكج . -4

م ع طْفث الويلْهاح الوذاػج جهؼاا الواالغ ن ةوا ٗذ٘غ الانهج لذْهٗع  كشن كاا ث ّاًذاط٘أج لأن ى الوأاة   -2
. 
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 صبوٕبً:  دَا غ َمىب غ َرؾدٔبد اػداد الزقسٔس المزكبمل
 دَا غ  االرغبي وؾُ اػداد الزقسٔس المزكبمل: -1

دقٌ٘ن فّا ع اتُذوام ةإلأقاف الذقنٗأن الوذكاهأل إلأٔ ةٌاً  للٔ اًذقنا  ّدؼل٘ل القماًاح الٌاةقج اًذيا  التاػز 
 سسر هؼاّم مئٌ٘٘ج:

 دَا غ اٌزمبد المىظمبد المٍىٕخ ثُاغ ازشبداد اػداد الزقسٔس المزكبمل 1/1
 دَا غ اٌزمبد مىشآد ااػمبر ثبػداد الزقسٔس المزكبمل. 1/2
 ثبلزقسٔس المزكبمل.دَا غ اٌزمبد المعزضمسٔه َأطؾبة المظبلؼ ثبلمؼلُمبد الُازدح  1/3
 دَا غ اٌزمبد المىظمبد المٍىٕخ ثُاغ ازشبداد اػداد الزقسٔس المزكبمل:  1/1

ج القالوأأج صلأأقاف الذقنٗأأن الوذكاهأأل ّليأأل  ُأأن ُأألٍ  ديذتأأن الوٌ وأأاح ّالِ٘تأأاح الوٌِ٘أأج  ػأأق اليْاهأأل النئٌ٘أ٘أ
ن الوكادأب اجمةيأج الكتأأنٓ GRIلذقأأامٗن ن ّالوتأافمث اليالو٘أج ل IIRCالوٌ وأاح الوظلأي الأقّلٖ للذقنٗأأن الوذكاهأل 

KPMG, PWC, Deloitte, Ernst & young  ٔن   ّاليقٗأق هأي الوٌ وأاح القالوأج اجؿأنٓن ةاصضأا ج الأ
 . FASB, IASBّاضيٖ الوياٗ٘ن 

 ّدٌئ دل  الوٌ واح إلٔ ّضع امشافاح القاف الذقنٗن الوذكاهل ليقث  ًتاا هي  ُوِا:
اق لقأناماح اٗواًِا ةةى الذقنٗن الوذك -   ف ةأالٌاع للأٔ الوظذوأع هأي ؿأسة ادـأاك الشأنكاح ّاجًْأ ف ٗيْأ اهأل ًْأ

    ل ةـاْا دْهٗع الوْامف الوذاػج ةوا ٗ وي الْهْة إلٔ هظذوع  كشن اًذقاهج.
هْة إلٔ اتقذااف الوٌذقام.  - ا  (Eccles , et.al, 7102)الذْطَ اتقذاافٕ اليالوٖ ًؼْ اْل
ل٘ج ّاتٗظأأاه ّهنالأأاث اجُو٘أأج الؼاطأأَ إلأأٔ امًأأا  هتأأافل لاهأأج  - ح صلأأقاف الذقنٗأأن الوذكاهأأل ل أأواى الوْضأْأ

 ( IIRC, 7102)الٌٌت٘ج
ي الذقنٗأن الوذكاهأل للشأنكاح الوـذلاأج هوأا ٗيأوه قأقمث الوٌأذشون للأٔ  - ر الٌيٖ ًؼْأ دؼق٘أق القاةل٘أج للوقامًأج ة٘أ

 ( IIRC, 7102)ادـاك القنام الٌل٘ن.

م  أأٖ الذقأأامٗن الوال٘أأج الذقل٘قٗأأج ّدٌأأل٘ل ال أْأ  للأأٔ الق أأاٗا الت٘ت٘أأج ّاتطذوال٘أأج ّ  - ص هْاطِأأج  ّطأأَ القاأْأ
  7102الؼْكو٘ج ةظاًب اجفا  الوالٖ هع دْض٘غ اٙسام الوذتافلج لكل هٌِوا للٔ اٙؿن.  شنفن 

 دَا غ اٌزمبد مىشآد ااػمبر ثبػداد الزقسٔس المزكبمل:  1/2

لٖ للذقنٗأن ٌُا  اليقٗق هي  القّا ع الذأٖ  فح إلأٔ ادظأاٍ هٌشأآح اجلوأاة اليالو٘أج النائأقث إلأٔ  اتلأقاف اليْأ
  7102؛  ػوق ن  ACCA, 7102؛  7102؛ الِْامٕن  7102الوذكاهل هي  ُوِا:   شنفن 

ج ن ّالذأأٖ  فح إلأأٔ اتًذتأأاٍ ّالقأأا  ال أْأ  للأأٔ اجػأأقار  -   ف الواضأ٘أ اجههأأاح الوال٘أأج الوذكأأنمث ؿأأسة اليقأْأ
الوظذوي٘ج ن ّلقم اُواة طاًب الذٌو٘ج الوظذوي٘أج ن ةاصضأا ج إلأٔ ضأنّمث فماًأج اتضأيناةاح ّهـأالن 
لقم الذةكق الوندتيج ةالت٘تج الوؼ٘يأج ةالشأنكج ّالذغ٘أناح ّالذْقيأاح  أٖ طو٘أع الظْاًأب الت٘ت٘أج ّالوظذوي٘أج 

 الوؼ٘يج ةالشنكج.
ا  ضنّمث ق٘ام هٌشآح اجلواة ةالذْاهل هع اجلناف الوـ - ا ة  ًشأيذِا ًْأ ذلاج هأي  هأؼاا الواأالغ ػْأ

كص  لوالِأا ن  الوال٘ج  ّ الوظذوي٘ج  ّ الت٘ت٘أج  ّ الوذيلقأج ةالؼْكوأج ن ةاصضأا ج إلأٔ اًأذناد٘ظ٘ج الشأنكج ًّوْأ
 ل واى الشاا ٘ج ّكٌب سقج  هؼاا الواالغ ّدؼٌ٘ي ًويج الشنكج .

قّاُا  أٖ الذأةس٘ن للأٔ قأناماح  هأؼاا دظاُل  هؼاا الواأالغ لذقأامٗن اتًأذقاهج الوٌااألج ن ّلأقم طأ - ح
 الواالغ ًّلْ  الشنكج ن ً ناً ليقم دْض٘غ اليسقاح الٌتت٘ج ة٘ي اتًشيج الوـذلاج.

هٗافث ّلأٖ هٌشأآح اجلوأاة ةشأةى دأةس٘ن اليْاهأل الت٘ت٘أج ّاتطذوال٘أج للأٔ هٌأذقتلِا ّللأٔ الوظذوأع الألٕ  - ر
 ٕ هٌشأأةث  هأأتغ ٗقأأاى ةقأأقمدِا للأأٔ ؿلأأق الق٘وأأج ديوأأل  ٘أأَ ن ةاصضأأا ج إلأأٔ  ى الؼكأأن للأأٔ ًظأأاع  ّ  شأأل 
 ّالؼااظ للِ٘ا للٔ الوقٓ القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل.

الؼاطج إلٔ ًشن سقا ج الذاك٘ن الوذكاهل  ٖ طو٘ع  قٌام ّ ًشأيج الشأنكج الوـذلاأج ن ٗظيأل هٌأَ هأقؿل صفامث  - ص
ٗذندأب للأٔ ُألٍ القأناماح هأي بسأام الشنكج ةوا ٗوكٌِا هي ادـاك القناماح ةٌأاً  للأٔ الٌ أنث الشأاهلج ن لوأا 

ا  الوال٘أج  ّ اتطذوال٘أج  ّ الت٘ت٘أج ن ّةالذأالٖ دؼقٗأق هأقٓ هٌأاُوذِا  أٖ ؿلأق  ّ  للٔ هـذلأي الظْاًأب ًْأ
 دقه٘ن الق٘وج ن هوا ٗ فٕ إلٔ د و٘ي لول٘ج ؿلق الق٘وج ضوي اًذناد٘ظ٘ج الشنكج.

لٖ الأأقاؿلٖ لأأقٓ اتفامث ّاليأأاهل٘ي ةالشأأنكج ةاتل - ع ي الأْأ ذواهأأاح ّالوٌأأتْل٘اح اتقذاأأافٗج ّالت٘ت٘أأأج دؼٌأ٘أ
 ّاتطذوال٘ج ّاجؿسق٘ج ّ ِن ك٘ا٘ج الذاالل ة٘ي دل  اتلذواهاح.  
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م هذكاهأل ّمةيِأا ةأالانا  - ؽ ديوٗو ققمث الشأنكج للأٔ إفامث الوـأالن ػ٘أز ٗأذن الٌ أن للوـأالن هأي هٌ ْأ
 ّالذؼقٗاح الذٖ دْاطِِا الشنكج.

ذِا ّه - ف ي م ى الواة.ققمث اصفامث للٔ استاح  يا٘ل ـااا دكا٘ل  ٗافث الشاا ٘ج ن ٗ فٕ إلٔ ًا

ظا٘ي ّاًـاأاا  - ك ت  الوْأ ٗا ل الوْظاْى اليول  أٖ الوٌشأآح ط٘أقث الٌأويج ّةالذأالٖ دذوذأع دلأ  الوٌشأآح ةْأ
 دكال٘ي اليوالج ّهيقة فّماى اليوالج.

ًب بؿن لنا الوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل هظوْلج هي القّا ع الذٖ دشظع هظلأي اصفامث للأٔ هي طا
 (IIRC, 7104) إلقاف ًّشن الذقنٗن الوذكاهل ّدشول:

سقج الوٌذشونٗي ّ هؼاا الواالغ ةااج لاهأج ؿاهأج ةيأق اجههأج الوال٘أج اليالو٘أج ن  ػاطج الوظلي صكذٌاا-  
ّكل  هي ؿسة إظِام هٌأاُوذِن  أٖ دؼق٘أق اتًأذقنام اتقذاأافٕ  أٖ اجطأل اليْٗأل ن ً أناً تًذشأام ػالأج 

الواأالغ هأي   ققاى الشقج ة٘ي الوٌذشونٗي  ٖ ققمث دقامٗن اجلواة للٔ دلت٘ج اػذ٘اطأاح الوٌأذشونٗي ّ هأؼاا
 الويلْهاح الذٖ دوكٌِن هي هٌا لج هظلي اتفامث.

ج دوكأي هظلأي اصفامث -ا  امف ٗيذتن الذقنٗن الوذكاهل بل٘أج  ًاً٘أ م شأاهل صًأذـقام الشأنكج للوْأ هأي ّضأع داْأ
 الوذاػج هوا ٌٗالق  ٖ دؼقٗق ًقال ال يي  ٖ  ًْاق م ى الواة الؼال٘ج.

م  فا  الشأنكج ن هوأا ٗظيأل شأنع اًأذناد٘ظ٘ج الشأنكج  هظلي-ح  اصفامث ُْ الوٌأتْة النئٌ٘أٖ لأي لأنا ديْأ
ا لذقأقٗن هيلْهأاح  شأول ّ ّضأغ للوٌأذشونٗي  ًّوْكص  لوالِا ّمةيِا ةوقاٗ٘ي ّه شأناح اجفا   هأًنا  ًاً٘أ

 ّ هؼاا الواالغ.

ة الولوًْأأج دوشأأل -ر  ق الوأأاة ن ػ٘أأز  هأأتؼخ اجهأْأ ٘كأأل الن ًأأوالٖ لٌأْأ قٖ 09دغ٘أأن اِل % هأأي م ى الوأأاة الٌأْأ
ا ن الكأأن الأأسهم هأأي الويْل 0921%  أٖأ لأأام 91هقامًأأج ةأأ   هأأاح الوذيلقأأج ن اجهأأن الأألٕ ٗ كأأق للأٔأ ضأأنّمث دأْأ

ة  ٘أأن الولوًْأأج الذأٖأ  هأأتؼخ دوشأأل  كشأأن هأأي  هاد٘أأج 21ةاجهأْأ ث الويْل قٖ لٌأأق الاظأْأ % هأأي م ى الوأأاة الٌأْأ
قٗأج ن ّكلأ  هأي ؿأسة إ اأاع هظلأي  أج الذق٘ل ادظج لي لقم افماص اجهْة  ٘ن الولوًْج ضوي الذقأامٗن الوا٘ل اٌل

ق اجمةاع ّإفامث الوـالن.اصفامث لي مػلج الشنكج لـلق الق٘وج لتن الوهي ّكلل  بل  ٘ج دْ٘ل

 دَا غ اٌزمبد المعزضمسٔه َأطؾبة المظبلؼ ثبلمؼلُمبد الُازدح ثبلزقسٔس المزكبمل:  1/3

 .Stubbs,Wٗؼ ٔ الذقنٗن الوذكاهل ةاُذوام  هؼاا الواالغ للٔ هـذلي  تادِن ّكلأ  لاًأتاا الذال٘أج:   

,et. al., 7104 ؛ 7102؛ الِْامٕ نPWC, 7104  ؛IIRC , 7102  
 دظاُل الٌ نث الوٌذقتل٘ج لْٗلج اجطل لٌق القاف الذقامٗن الذقل٘قٗأج ّاتلذوأاف للأٔ الويلْهأاح الذامٗـ٘أج الغ٘أن -  

 كا ٘ج للؼكن للٔ اًذونامٗج الشنكج.
اتًأأذقاهج  ً أأناً ت ذقافُأأا للٌ أأنث الشأأوْل٘ج جًشأأيج الشأأنكج ًّذأأائض  –لأأقم كاأأا ث الذقأأامٗن الذقل٘قٗأأج  الوال٘أأج  - ا

  لوالِا.

أب م ى  - ح ي طًْا ع اليسقأاح الذناةي٘أج ة٘أ لقم اُذوأام  هأؼاا الواأالغ ةذقأامٗن اتًأذقاهج الوٌااألج ليأقم ّضْأ
هاح الؼْكوج.الواة  ج ّ  الت٘ت٘ج ّ  الوظذوي٘ج ّهيْل  الوـذلاج ًْا  الوا٘ل

 دظاُل اليْاهل الغ٘ن هلوًْج لٌق دق٘٘ن الٌْق م ن  ُو٘ذِا ّدةس٘نُا الغ٘ن هتاشن للٔ  فا  الشنكج. - ر

هأاح الظُْنٗأجن  - ص هاد٘ج ة٘ي الشنكج ّ هؼاا الواالغ ً ناً ليقم ات ااع لي اليقٗأق هأي الويْل ّطْف  ظْث هيْل
 اصضا ج إلٔ دظاُل التٌْف  ٘ن الولوًْج كن ى الواة التشنٕ ّالاكنٕ.ة

 اتًذقاهج  ا ذقافُا لإلٗظاه ّالْضْع   ٖ لنا الويلْهاح. –ٗ ؿل للٔ  الذقامٗن الذقل٘قٗج  الوال٘ج  - ع
اف دنك٘و الذقامٗن الذقل٘قٗج للٔ ُقف اتلذوام ةالويأاٗ٘ن الوٌِ٘أج  كشأن هأي دنك٘وُأا للأٔ ُأقف الذْاهأل الشأا - ؽ

 هع  هؼاا الواالغ.

 اتًذقاهج  للوقامًج لتن القّة ّالؼكْهاح ليقم ستاح هياٗ٘ن القافُا. –لقم قاةل٘ج الذقامٗن الذقل٘قٗج  الوال٘ج  - ف

 مىب غ اػداد الزقسٔس المزكبمل: -2

؛ شأنفن 7102  ػوأقن  دٌاّلخ اليقٗق هي القماًاح هٌا ع القاف الذقنٗأن الوذكاهأل هأي ّطِأاح ً أن هـذلاأج ّهٌِأا 
  Burke, J.& Clark,C.,7106؛ Eccles, et. al., 7101 ؛Stubbs, 7104؛  ACCA,7102؛ 7102
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٘ي هٌأا ع الذقنٗأن اللٔأ سأسر هظوْلأاح ّ قأا للاتأج الوٌأذا٘قٍ  ّقق اًذـلص التاػز هي دلأ  القماًأاح اهكاً٘أج داٌأ
ؼْ الذالٖ:  هٌَ للٔ اٌل

 مىب غ ػلّ المعزُِ القُمٓ. 2/1
 مىب غ لمىشآد ااػمبر. 2/2
 مىب غ للمعزضمسٔه َأطؾبة المظبلؼ. 3/3
 مىب غ ػلّ المعزُِ القُمٓ: 2/1
ق٘ج ن  -   أل الذلةألةاح الٌْأ ج ّالانا الوذْقيأج إلٔأ دق٘ل د فٕ الشاا ٘ج ّالناٗج لْٗلج اجطل ّدؼقٗق الوـالن الوٌذقت٘ل

 ّةالذالٖ هوٗق هي اتًذقنام  ٖ ًْق م ى الواة ّاتقذااف ككل .
ي اليائأأق الأألٕ دؼققأأَ هٌشأأآح اجلوأأاة ّاليائأأق للأأٔ الوٌأأذْٓ  -ا  اهى ةأ٘أ ٗأأ فٕ الذقنٗأأن الوذكاهأأل إلأأٔ دؼق٘أأق الذأْأ

امف الوائ٘أج ّدقل٘أل الٌاقأاح الٌادظأج لأي  القْهٖ هي ؿسة دقل٘ل اجسأام الٌألت٘ج للأٔ الت٘تأج ّدْأ ٘ن الياقأج ّالوْأ
 الذلْر الت٘تٖ .

 هل٘ي ً ناً صلذوام الوٌشآح ةات ااع لي الوٌتْل٘ج اتطذوال٘ج.دؼق٘ق اليقالج اتطذوال٘ج ّضواى ػقْق اليا -ص 

 دٌِ٘ل إطنا اح النقاةج للٔ الشنكاح ًْا  الت٘ت٘ج  ّ الوال٘ج  ّ الوذيلقج ةؼقْق اتًٌاى. -ف 

 مىب غ لمىشآد ااػمبر: 2/2
قخ ّالظِق ن ّ -   هاح اتًذقاهج ٗ فٕ إلٔ دْ ٘ن اْل ج ّهيْل هاح الوا٘ل ل الويْل كلل  ؿاا دكلاج م ى القهض ة٘ي دؼ٘ل

ةج هي ؿسة اًذقاا اح ّاًذيسلاح ن  هاح الويْل ٔ الويْل ٖ النف لل ل ّقخ اتفامث الوِقم   الواة هي ؿسة دق٘ل
هاح الظُْنٗج كاح الذةس٘ن للٔ  فا  الشنكج ّققمدِا للٔ ؿلأق الق٘وأج  ٖأ دقنٗأن  ّكل  ً ناً لينا طو٘ع الويْل

 ّاػق.
ي الشأنكج هأي  - ا د فٕ الشاا ٘ج ّالناٗج لْٗلج اجطأل ّدؼقٗأق الوـأالن الوٌأذقتل٘ج ّالاأنا الوذْقيأج  إلأٔ دوك٘أ

 إفامث الوـالن ةشكل للوٖ هوٌِض ّل٘ي ةينٗقج لشْائ٘ج.

اشنا  الياهل٘ي  ٖ لول٘ج الذاك٘ن الوذكاهل ٗوٗق هي كاا ث القناماح القاؿل٘أج ّٗيأوه سقا أج اتةذكأام ن ّالذيأاّى  - ح
يول  ٖ  نٗق لقٕ الياهل٘ي ن ةاصضا ج الٔ ديوٗو سقذِن ةالشنكج ن هوا ٗقلل هي هيقة فّماى اليوالأج ّٗوٗأق ّال

 هي ّت  الياهل٘ي للشنكج.
دؼٌ٘ي ًويج الشنكج ّفمطج الشقج  ِ٘ا ٗوٗق هي ق٘وج اليسهأج الذظامٗأج ّّت  اليوأس  للشأنكجن ةاصضأا ج إلأٔ  - ر

 لوٌغ اتئذواى للوٌشةث. هٗافث قاةل٘ج الو ًٌاح الذوْٗل٘ج 
ث ّال أيي ّالاأنا  - ص ٌٗالق الذقنٗن الوذكاهل للٔ دؼق٘ق الذؼٌ٘ي الوٌذون هي ؿسة ات اأاع لأي ًقأال القْأ

 ّالذِقٗقاح ًٌّ٘امُْٗاح افامدِن ةاْمث هٌذونث.

 مىب غ للمعزضمسٔه َأطؾبة المظبلؼ: 2/3

 هؼذْٓ الذقنٗن الوذكاهل هقٌن ةشكل ٗ وي الْضْع ّالشاا ٘ج ّالققج ّاتٗظاه  -  
 ادتا  اتلام الاافم لي الوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل ٗ فٕ إلٔ هوٗق هي القاةل٘ج للوقامًج. -ا 
ٓ الويلْهأادٖ لكأل هأي اًأذناد٘ظ٘ج الشأنكج ّهتأافل الؼْكوأأج  -ص  ي الوؼذْأ لأنا اليسقأاح ّالأنّاةل الٌأتت٘ج ة٘أ

 اجفا  الوالٖ ّالت٘تٖ ّالوظذويٖ ن ةالشكل اللٕ ْٗضغ مػلج الشنكج لـلق الق٘وج ّالؼااظ للِ٘ا.ّ
اتُذوام ةاجفا  الذامٗـٖ ّالؼالٖ ّالوٌذقتلٖ ٗ فٕ إلٔ قناماح اًذشوامٗج  كشن كاا ث ّ يال٘أج هوأا ٗؼٌأي هأي  -ف 

 اليائق للٔ الوقٓ اليْٗل.
ى الوأاة ّلأقم اقذاأامُا للأٔ التيأق الوأالٖ  قأل ٗأ فٕ إلأٔ كاأا ث اداػج الويلْهاح لأي اجةيأاف الوـذلاأج لأن  -ٍ 

 دْهٗع م ى الواة.
الووٗق هي الذْاهل هع  هؼاا الواالغ ّدلت٘ج اػذ٘اطادِن هي الويلْهاح ةْضْع ّاٗظاه ّشأاا ٘ج ٗوٗأق هأي  -ّ 

 سقذِن  ٖ الشنكج ّٗؼٌي هي ًويذِا.
كص  لوأأاة الشأأنكج ّهأأقٓ ٗقأقم الذقنٗأأن الوذكاهأأل ماٗأج ّاضأأؼج ّشأأاهلج لأأي لنٗقأج داك٘أأ -ه  ن اتفامث  أٖأ إفامث ًوْأ

 الذْاهى ة٘ي دؼق٘ق اجمةاع هي ًاػ٘ج ّالذةس٘ن للٔ الوظذوع هي ًاػ٘ج  ؿنٓ.
 رؾدٔبد اػداد الزقسٔس المزكبمل: -3

للأأٔ الأأن ن هأأي الوٌأأا ع الٌادظأأج إت  ى الذيت٘أأق اليولأأٖ للذقنٗأأن الوذكاهأأل ْٗاطأأَ اليقٗأأق هأأي اليقتأأاح 
؛ شأنفن  7102؛  ػوأق ن Mio, C. et al, 7106دٌاّلذِا اليقٗق هي القماًاح هأي  ُوِأا  ّالذؼقٗاح ّالذٖ 
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 & .7102Giovannoni,E؛ ًْٗأي ن  Katsikas,E.,etal,7102؛ Stubbs,W.,etal,7104؛  7102

Fabietti, G., 7102 ; ؛ 
ن  دؼأقٗاح الأقاف الذقن ٗأن الوذكاهأل  إلأٔ ّقق اًذـلص التاػز هي اًذقنا  دل  القماًأاح  ًأَ ٗوكأي دقٌ٘أ

 لٌانٗي ُوا :
 رؾدٔبد مزؼلقخ ثبلجٕئخ الداخلٕخ للمىشؤح.  3/1
 رؾدٔبد مزؼلقخ ثبلجٕئخ الصبزعٕخ للمىشؤح. 3/2
ة الذأٖ ٗناُأا هٌاًأتج   ًّْف ٗقْم التاػز ةينا دلأ  الذؼأقٗاح ةشأكل هااأل هأع اقذأناع ةيأا الؼلْأ

 لوْاطِج كل هٌِا .
 الزؾدٔبد المزؼلقخ ثبلجٕئخ الداخلٕخ للمىشؤح:  3/1
 :لأأقم فماٗأأج الوٌشأأآح ةالأأقّم الأألٕ ٗليتأأَ الذقنٗأأن الوذكاهأأل  أأٖ دؼق٘أأق الناٗأأج اتًأأذناد٘ظ٘ج  الزؾنندْ ااَر

ي ن ّهقاةلأأج  للوٌشأأةث ن ػ٘أأز دٌأأئ الشأأنكاح صلأأقاف الذقنٗأأن الوذكاهأأل لوظأأنف هظأأاماث اتدظأأاٍ اليأأام للوٌا ٌأ٘أ
ِن دْقياح  هؼاا  ي ٌٗأئ القل٘أل هٌأ الواالغ  ّ لسلذوام ةالوياٗ٘ن ّالذشنٗياح الوانّضأج للِ٘أا ن  أٖ ػ٘أ

 إلٔ كٌب سقج الوٌذشونٗي هي ؿسة دققٗن الذقنٗن الوذكاهل  ّ الٔ دؼق٘ق هٌا ٌج  كشن اًذقاهج.
 ًالتاػز ضنّمث اليول للٔ لقق الووٗق هي اللقا اح ّالو دوناح ّّمٍ اليول هع الؾل المقزسػ لمُاعٍز ٓ : ٗن

ل٘ذِن  ج ن لذْأ ج ّالقّ٘ل ٘تاح الوٌِ٘ج الوؼ٘ل شيذِا هي قتل الوٌ واح ّاِل القائو٘ي للٔ إفامث الوٌشآح للٔ اؿذسف ً 
هأاح صلأقاف دق ج الذقنٗن الوذكاهل ت دقذان  قأل للٔأ هظأنف طوأع الويْل وأا دوذأق لذوشأل ةةى لو٘ل ْٕ ن ًّا نٗأن ًٌأ

ا شاهل صفامث الشنكج ّدوكٌِ٘ا هي دؼق٘ق ماٗذِا ّ ُقا ِا للٔ الوقٓ القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل.    ًْل

 :ًٓيٖ الشنكج ًؼْ الٌتق ّالنٗافث  ٖ ًشأن الذقنٗأن الوذكاهأل فّى الٌ أن إلأٔ هأا ٗؼذاطأَ كلأ   الزؾدْ الضبو
الذقنٗن هي ة٘اًاح هشذنكج ة٘ي  ًشيج الشنكج الوـذلاج ّة٘اًاح  ؿنٓ فالوج لِا ن هوا ٗ فٕ إلٔ ةألة الووٗأق 

 أٖ الأقاف الذقأامٗن ّكألل   هي الْقخ ّالظِق  ٖ هؼاّلج طوع الت٘اًأاح ّدؼل٘لِأا ّدؼقٗأق هأقٓ اتًأذاافث هٌِأا
 ٗ فٕ إلٔ امداا  دكلاج الؼاْة للٔ دل  الويلْهاح.

  ًي لأي طو٘أع اجًشأيج ّاتفاماح فاؿأل الؾل المقزسػ لمُاعٍز :  ضنّمث دكْٗي  نٗأق لوأل ٗ أن هوشل٘أ
ج  ى ّظ٘اذأَ اجًاً٘أ الشنكج ٗكْى هٌتْة لأي إفامث ً أام هيلْهأاح هذكاهأل فالأن للذقنٗأن الوذكاهأل ن ّدكْأ

ا  ال ي اجًشأيج الوـذلاأأج ّدةس٘نُأا للأٔ طو٘أع  ًأْأ يوأل للأٔ ديوٗأو الوأام الوأأقٗنٗي ةاليسقأاح الوذناةيأج ة٘أ
 م ى الواة  اتقذاافٕ ّالت٘تٖ ّالوظذويٖ  ن ّكلل  فّم ػْكوج الشنكاح  ٖ فلن دل  اليسقاح.

  :اهأل ن ػ٘أز ٗذيلأب اجهأن لأقم فماٗأج اليأاهل٘ي ةالشأنكج ةأقّا ع ّك٘ا٘أج إلأقاف الذقنٗأن الوذكالزؾدْ الضبلش
 الووٗق هي الذقمٗب ّالذيل٘ن ّكلل  الذؼا٘و هي  طل القاف دقنٗن هذكاهل كّ هيٌٖ ّق٘وج.

  :ًٗقأأع للأٔ لأأادق الق٘أافث اليل٘أأا للوٌشأةث اليل٘أأا اؿذ٘أام الانٗأأق الوٌأتْة لأأي إلأأقاف الؾنل المقزننسػ لمُاعٍزن
م الشأنكج الوـذلاأج ن كوأا ٗظأب  ى ٗأذن دوّٗأق الذقنٗن الوذكاهل ةيٌاٗج ةؼ٘ز ٗ ن هوشل٘ي لي إفاماح ّ قٌأا

الانٗأأق ةالوين أأج ّالٌأأليج السههأأج لأأقلن ّدٌا٘أأل لول٘أأج الذقنٗأأن الوذكاهأأل ن ةاصضأأا ج إلأأٔ الأأس  اتفامث 
م اصفامث ةأقّمُا ةذْل٘أج اليأاهل٘ي  ا ن ةؼ٘أز دقْأ فث الذقنٗأن الويلْأ ةذْقياح الق٘افث اليل٘أا لأي هٌأذْٓ طْأ

ن  فائِأن هأي قتأل اصفامث ن ةالِقف الويلْا دؼق٘قَ ّ فّمُن  ٖ دؼق٘قَ ّهقٓ دةس٘ن ًظاع الذقنٗأن للأٔ دق٘٘أ
امفث  كوا ٗظب للٔ اتفامث هناطيج الذناةياح ة٘ي الْظائي ّاجًشيج الوـذلاج لاِن لت٘يأج الويلْهأاح الْأ

 ةالذقنٗن ّها ٗظب  ى ديكٌَ لي اتًذناد٘ظ٘ج الوٌذقتل٘ج للوٌشةث.

  :الذقنٗن الوذكاهل هشكلج ً أناً لكأن الويلْهأاح الِائأل ّك٘ا٘أج إفامدأَ ّدلـ٘اأَ ْٗاطَ هيقالزؾدْ الساثغ ٕ
ةشكل هذكاهل ن ػ٘ز ٗايب دؼقٗق ها ٗظأب ق٘اًأَ هأي هيلْهأاح اتًأذقاهج ّك٘ا٘أج  ِأن ًقأال الذأناةل ةٌِ٘أا 

م ةأأإفامث دلأأ  ا ي الذقأأامٗن الوال٘أأج الذقل٘قٗأأج ػ٘أأز ٗاأأيب للأأٔ ً أأام الويلْهأأاح الذقل٘أأقٕ  ى ٗقأْأ لويأأامف ّة٘أ
كوٖ  ي اجفا  الوأالٖ ّالت٘تأٖ ّاتطذوأالٖ ّ الؼْأ ف ديامضأاح ة٘أ ّالويلْهاح ن ةاصضأا ج إلأٔ اػذوأاة ّطْأ
 هوا ٗذيلب الؼكوج  ٖ الوْاهًج ة٘ي اجةياف الوـذلاج ّالشاا ٘ج  ٖ لنا دل  الذيامضاح ّ ًتاا ػقّسِا.

  :ًي ّدقْٗأج لولالؾل المقزنسػ لمُاعٍزن ن اجفا  ٗؼذأاص كلأ  الذؼأقٕ إلأٔ دؼٌ٘أ ٘أج إفامث الوين أج جةيأاف دق٘٘أ
الوـذلاج ّل٘ي  قل اجفا  اتًذقاهٖ ن كوأا ٗظأب للأٔ الشأنكج الوشأامكج  أٖ الوٌذأقٗاح ّالوأ دوناح فاؿأل 
الج  ّ القيأأا  الأألٕ ديوأأل  ٘أأَ ّالذأأٖ دْضأأغ هقأأاٗ٘ي هْػأأقث ّقاةلأأج للوقامًأأج لأأي اجفا  اتًأأذقاهٖن  الاأٌأ

ل طأأاُو لذأْأ ٘ن الويلْهأأاح  ّة ةأأةّة لٌأأق اليلأأبن ةاصضأأا ج إلأأٔ ةؼ٘أأز ٗاأأتغ ً أأام الويلْهأأاح الوذكاهأأ
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ضنّمث اليول للٔ دؼق٘ق الذْاهى ة٘ي  ةيقا دق٘٘ن اجفا  الوـذلاج ّلأقم اتُذوأام ةةػأق اجةيأاف للأٔ ػٌأاا 
 اٙؿن.

كص  لوأأاة  ٗن ًوأْأ ّٗأأنٓ التاػأأز  ى الشأأنكج دؼذأأاص إلأأٔ ماٗأأج ّاضأأؼج لْٗلأأج اجطأأل ديوأأل للأأٔ ديأْأ
سقا ج الذاك٘ن الوذكاهل فاؿل  قٌام الشنكج الوـذلاج ّاشنا  الياهل٘ي  ٖ ّضأع دلأ  الناٗأج الشنكج ًّشن 

ا  ّاجُقاف ّالٌ٘اًاح السههج لذيت٘قِان ةاصضا ج إلٔ الذقمٗب الوٌذون ّالأقّمٕ لليأاهل٘ي ةؼ٘أز ٗكًْْأ
 للٔ فماٗج داهج ةكل هٌذظقاح لول٘ج الذقنٗن الوذكاهل.

 الزؾدٔبد المزؼلقخ ثبلجٕئخ الصبزعٕخ للمىشؤح:  3/2
  :كص هقذأأنع  الزؾنندْ ااَر ا ن ًوأْأ ف هي٘أأام هلأأوم لأأي ك٘ا٘أأج إلأأقاف الذقنٗأأن الوذكاهأأل ّلأأقم دأْأ لأأقم ّطأْأ

 صلقافٍ.
 :ٓن للذكأال٘ي الٌادظأج لأي لول٘أج إلأافث الِ٘كلأج السههأج صلأقاف الذقنٗأن  الزؾدْ الضبو لقم قتْة ػولأج اجًِأ

 الوذكاهل ً ناً لقٌالذِن ةةى الوٌا ع الوذندتج للَ٘ ت دتنم الذكال٘ي اتضا ٘ج الٌادظج لي القافٍ.
 : اا اتدٌأاق ّالوس هأج ّاجُو٘أج الٌٌأت الزؾدْ الضبلش ٘ج ّالقاةل٘أج للوقامًأج هقٓ اهكاً٘أج الؼاأاظ للأٔ ؿْأ

  ٖ ظل  ٘اا ًوْكص هْػق صلقاف الذقنٗن.

 :امفث ةأالذقنٗن  الزؾدْ الساثغ ِن هأي دؼل٘أل الويلْهأاح الْأ ا ذقام الوؼلل٘ي الوال٘٘ي للوين ج الكا ٘أج الذأٖ دوكٌأ
 الوذكاهل ّاتًذاافث هٌِا ةالشكل اجهشل.

 :ذسف اًأذناد٘ظ٘ادِا الت٘ت٘أج ّاتطذوال٘أج هوأا قأق اؿذسف لت٘يج ًشال الوٌشآح ّةالذالٖ اؿ الزؾدْ الصبمط
 ٗ ن ةـاه٘ج القاةل٘ج للوقامًج.

ّٗنٓ التاػز  ى الذؼقٗاح الوندتيج ةالت٘تأج الـامط٘أج دٌتأع  ًاًأاً هأي ػقاسأج الذْطأَ اليأالوٖ ًؼْأ الأقاف 
 ّ هٌِا: الذقنٗن الوذكاهل اجهن اللٕ ٗؼذاص إلٔ هظوْلج هي الـيْاح السههج لذظاّه دل  الذؼقٗاح 

   كص هْػأق ا  الواأنٗج  ّ اليالو٘أج صلأقاف الذقنٗأن الوذكاهأل هأع دْأ ٘ن ًوْأ ّضع هي٘ام هلوم للشنكاح ًْأ
 صلقافٍ ةؼ٘ز ديْلَ كل شنكج ّ قا ليت٘يج ًشالِا.

  ي الوأأال٘٘ي لقأق الووٗأق هأي الٌأأقّاح ّالوأ دوناح هأع  هأأؼاا الواأالغ ةاأاج لاهأأج ّالوٌأاُو٘ي ّالوؼلل٘أ
هقٓ إلواهِن ةك٘ا٘ج دؼل٘ل الذقنٗن الوذكاهل ّدْل٘ذِن ةالوٌا ع الوذندتأج لل٘أَ للأٔ الوأقٓ ةااج ؿاهج لن ع 

 اليْٗل ّاقٌالِن ةةى الذكال٘ي الوٌاقج للٔ دةً٘ي الذقنٗن الوذكاهل لي د ِن هٌا يِا إت  ٖ اجطل اليْٗل.
 ن اطنا  الووٗق هي القماًاح ّاجةؼار اليلو٘ج الذٖ دٌئ إلٔ ّضع هظوْلج هي ا لوقاٗ٘ي الوٌذـقهج  ٖأ دق٘٘أ

 اجفا  اتًذقاهٖ ّةااج ؿاهج اجفا  الت٘تٖ ّاتطذوالٖ.

ٗن  ف ٗذؼقأق هأع الووامًأج ّالٌأيٖ للذيْأ ّةااج لاهج  اى ًظاع الذقنٗن الوذكاهل  ٖ دؼق٘ق هٌا يأَ ًْأ
 ػ٘ز ٗيذتن الذقنٗن الوذكاهل ؿيْث  ًاً٘ج ت  ٌٔ لٌِا ًؼْ ةٌا  اقذااف هٌذقام.

 ىمُذط المقزسػ للزقسٔس المزكبملصبلضبً: ال

ٌٗئ التاػز إلٔ دْ ٘ن ًوْكص هاال للذقنٗن الوذكاهل ٗيول كإلام هنطيٖ للشنكاح الذأٖ دٌأئ صلأقاف الذقنٗأن 
ي الأأام الوظلأأي الأأقّلٖ للذقنٗأأن الوذكاهأأل   (IIRC,7102)الوذكاهأأل  أأٖ الت٘تأأج الواأأنٗجن  أأٖ ضأْأ  الذكاهأأل ةأ٘أ

ن ل٘كْى ًقيج اًيسق ًؼْأ سقا أج الذاك٘أن الوذكاهأل (GRI-G417102)ّامشافاح الوتافمث اليالو٘ج للذقامٗن           
 فاؿل هٌشآح اجلواة الوانٗج ّكل  هي ؿسة هؼْمٗي مئٌ٘٘٘ي :

 مدخ د الىمُذط المقزسػ للزقسٔس المزكبمل.  -1
 ٌٕكل الىمُذط المقزسػ.  -2
 مدخ د الىمُذط المقزسػ للزقسٔس المزكبمل  -1

ّةوأا  IIRCلكٖ دذوكي الشنكج هأي إلأقاف الذقنٗأن الوذكاهأل ّ قًأا صلأام الوظلأي الأقّلٖ للذقنٗأن الوذكاهأل 
ٗؼقأق هذيلتأأاح الوتأأافمث اليالو٘أأج للذقأأامٗن  أأاى اجهأأن ٗذيلأأب ادـأأاك هظوْلأأج هأأي إطأأنا اح إلأأافث الِ٘كلأأج القاؿل٘أأج 
لظيل لول٘ج  الذقنٗن الوذكاهل  ًألْا ػ٘أاث فاؿأل الشأنكج هوأا ٗقلأل هأي الذكلاأج ّالظِأق ّالْقأخ الوتألّل٘ي صلأقافٍ 

امفث ةأأَ ن ّٗوكأأي ا  أأٖ الذْق٘أأخ الوسئأأنن ّقأأق دأأن اًأأذـسا ُأألٍ  ّٗوٗأأق هأأي هٌايأأج الويلْهأأاح الأْأ هأأي لنضأِأ
 اصطنا اح الذوافا للٔ ًذائض القماًج الٌ نٗج ّالذيت٘ق٘ج الٌاةقج ّدشول ها ٗلٖ:

ن مننه كفننبلاد َخجننساد مزىُػننخ  ننٓ عمٕننغ مغننبالد أوشننطخ  -أ  ٔه  سٔننق معننئُر ػننه اػننداد الزقسٔننس مكنُن ركنُن
 :الشسكخ ػلّ أن ٔزسأظً ممضل ػه مغلط اادازح َٔضم
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 الوقٗن الوالٖ للشنكج ّ نٗق لول هذٌْ  الـتناح  هؼاًتج ن ّهناطيج ن ًّ ن هيلْهاح . -

 هوشل لي إفامث الؼْكوج. -

 هوشل لي إفامث اتًذقاهج. -

 هوشل لي الياهل٘ي. -

 هوشل هي كل إفامث  ّ ًشال فاؿل الشنكج -

مفٗي - ن هوشأأل لأأي   ل أأا  اًذشأأامٗ٘ي هأأي ؿأأامص الشأأنكج   ؿت٘أأن هأأالٖن ؿت٘أأن اقذاأأافٕن هوشأأل الوأْأ
 اليوس  .

 .هٌتْة إلسهٖ -

  نٗق لول إفامٕ. -

ثىبل وظبد مؼلُمبد مزكبمل ٔسثط ثٕه ادازاد الشنسكخ المصزلفنخ َأوشنطزٍب المزىُػنخ َاظنزصداد رقىٕنخ لُؽنخ  -ة 
ه أوشنطزٍب  (dashboard)القٕبدح  لؼسع خسٔطنخ رند ق المؼلُمنبد داخنل الشنسكخ َالؼ قنبد المزجبدلنخ ثٕن

 المصزلفخ.

 الزفكٕس المزكبمل داخل عمٕغ ادازاد الشسكخ مه خ ر:وشس صقب خ  -ط 

فّماح دقمٗت٘ج للياهل٘ي لذْل٘ذِن ةاجسام الوذتافلج ة٘ي ًشال الشنكج اتقذاافٕ ّالت٘تأٖ ّاتطذوأالٖ هأنفّف  -
 دل  اليسقاح  ٖ اجطل القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل ًْا  للٔ الشنكج  ّ الت٘تج ّالوظذوع الوؼ٘ل ةِا.

 دشق٘ا٘ج للٔ الظقماى  ّ هي ؿسة شاشاح لنا دٌوٖ الؼي الذكاهلٖ فاؿل الشنكج.ًشن هلاقاح  -

ة هقذنػأأادِن الوذيلقأأج ةٌشأأال الشأأنكج  - ام هأأع اليأأاهل٘ي ػأْأ دؼا٘أأو اتةأأقا  ّاتةذكأأام ن ّ أأذغ هظأأاتح الؼأْأ
 تح.اتطذوالٖ ّالت٘تٖ ّاتقذاافٕ ن ّػلْلِن الوقذنػج لوْاطِج الوـالن ّا ذٌام الانا  ٖ دل  الوظا

ي الشأأنكج ّ هأأؼاا الواأأالغ ن ّمةأأل  ًشأأيج الشأأنكج ةذْطِأأاح  هأأؼاا الواأأالغ   - لوأأل ػلقأأج ّهأأل ةأ٘أ
 ًْا  كاًْ هٌذشونٗي  ّ لوس   ّ هْمفٗي  ّ ّػقاح ػكْه٘ج  ّ هٌ واح هظذوع هقًٖ  ّ  ٘نُن.

 افهاص هتافل اتًذقاهج فاؿل ً٘اًاح اتًذقياا ًْا  للياهل٘ي  ّ الوْمفٗي. -

 ًذقاهج فاؿل ًلٌلج الق٘وج الـاهج ةالشنكج ّالذتامُا  ًشيج مئٌ٘٘ج.فهض  ًشيج ات -

 ادمبط السقبثخ ػلّ أوشطخ االظزدامخ امه المغبالد السئٕعٕخ لىظم السقبثخ الداخلٕخ.  -د 

خ انمه رظنىٕفبد المصنباس الزنٓ رزؼنسع لٍنب المىشنؤح  -ي  االػزساف ثبلمصباس الجٕئٕنخ َ االعزمبػٕنخ َالعٕبظٕن
 بض المصباس المبلٕخ َاالقزظبدٔخ  قط.َػدد االقزظبز ػلّ قٕ

 َعُد ادازح مىفظلخ للمصباس َالفسص ركُن اخزظبطبرٍب كبٖرٓ: -َ 

 ق٘اى ّلنا الوـالن ّالانا الذٖ دؼ٘ل ةالشنكج. -

 الذٌت  ةاػذوال٘ج ػقّر ُلٍ الوـالن. -

 دؼقٗق اٙسام الوؼذولج  ٖ ػالج ػقّر دل  الوـالن. -

 ّضع ً٘اًاح ّؿيل إفامث دل  الوـالن ّدؼقٗق اتطنا اح الوذـقث لذظٌتِا ّالؼق هي  سامُا. -

الؼمننل ػلنّن رفؼٕننل مجننبدة الؾُكمننخ داخننل الشننسكخ َاال ظننبػ الغٕنند ػننه المؼلُمننبد المزؼلقننخ ثعٕبظننبد  -ش 
 الؾُكمخ داخل الشسكخ.

مخ مضنل مجنبدزاد مىظمنخ الُٕوٕعنكُ الؼمل ػلّن االشنزساف  نٓ المجنبدزاد الؼبلمٕنخ المىبدٔنخ ثغُاونت االظنزدا -ػ 
ا االوعننبن، ااننب خ النّن ػقنند شننساكبد معننزدامخ داخننل المغزمننغ  ال  ننٓ المغننبر الجٕئننٓ أَ مغننبر ؽقنُن ظنُن

 المؾلٓ.

 ٓ اػداد الزقسٔنس َاشنساف أطنؾبة المظنبلؼ َثظنفخ   Twin approachاالػزمبد ػلّ المدخل المصدَط -ا 
 خبطخ المعزضمسٔه مه خ ر:

 ن لينا اًذناد٘ظ٘ج الشنكج ّ ُقا ِا ّق٘وِا ّاًذقاا  بمائِن ةِا.لقق لقا اح فّمٗج هيِ -

 اًذقاا   ما   هؼاا الواالغ لي  ًشيج الشنكج ّالوٌذظاح الذٖ دققهِا. -

فٍ الذوأأافا للأأٔ  ُو٘ذِأأا  - ٓ الذقنٗأأن الوذكاهأأل ّلأأنا ةٌأْأ اشأأنا   هأأؼاا الواأأالغ  أأٖ دؼقٗأأق هؼذأْأ
 الٌٌت٘ج جهؼاا الواالغ للٔ اؿذسف  تادِن.

 نا  الياهل٘ي  ٖ لول٘ج إلقاف الذقنٗن الوذكاهل  ؿل هقذنػاًِن ةي٘ي اتلذتام.اش  -
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 ٌٕكل الىمُذط المقزسػ -2

ً٘قْم التاػز هي ؿسة ُلا الوؼْمةْضع ًوْكص هقذنع للذقنٗن الوذكاهل الذواًفا للٔ الذكاهل ة٘ي الام 
ن هع الذنك٘و للٔ  ّطَ GRI G4ن ّامشافاح الوتافمث اليالو٘ج للذقامٗن IIRCالوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل 

القاْم  ٖ دقامٗن الشنكاح الوقمطج ةالتْمهج الوانٗج الوٌذـلاج هي القماًج الذؼل٘ل٘ج  ٖ الاال الٌاةق ن 
 كوا ٗلٖ.

 طفؾخ الغ ف َالمؾزُِ  1/1
 ذقنٗن ّديتن لي ماٗج الشنكج ٗظب  ى ٗتق  الذقنٗن ةااؼج  سف ديكي الذْطَ اليام فاؿل ال -  

 ّدؼذْٕ للٔ 
 ج .7109لٌْاى الذقنٗن: ج الذقنٗن الوذكاهل لشنكج ................ ليام  -

 ة٘اًاح اتدااة الـاهج ةالشنكج: -

  اليٌْاىن  مقن الِادين التنٗق اتلكذنًّٖ .  -

 هاؼج الوؼذْٗاح:  ٗذن لنا هؼذْٓ الذقنٗن هْسق ةنقن الااؼج. - ا

 سح ػه الزقسٔسمقدمخ مصزظ 1/2

 ٗذن هي ؿسلِا ات ااع لي اليٌاهن الذال٘ج:

 :  Reporting scope and boundaryؽدَد الزقسٔس المزكبمل َمغبلً - أ
ّدشول الاذنث الذٖ ٗغيِ٘ا الذقنٗن ًْا  ةويلْهاح  يل٘ج  ّ هذْقيج ن ّالوظاتح النئٌ٘٘ج الذٖ 

 ٗذٌاّلِا الذقنٗن.

 :  Reporting complianceمسعؼٕخ الزقسٔس المزكبمل  - ة
ّدشول اصشامث إلٔ اصلام الونطيٖ اللٕ دن اصلذواف للَ٘  ٖ إلقاف الذقنٗنن ٌُّا دن اصلذواف 

-GRIّإمشافاح الوتافمث اليالو٘ج للذقامٗن  IIRCللٔ كل هي إلام الوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل 

G4 .كإلام هنطيٖ صلقاف الذقنٗن 

 :Materialityااٌمٕخ الىعجٕخ   - د
ّدذ وي ات ااع لي بل٘ج ّهتنماح اؿذ٘ام هؼاّم الذقنٗن ّدؼقٗق  ُو٘ذِا الٌٌت٘ج  ٖ دْ ٘ن  ِن    ل 

 لقٓ  هؼاا الواالغ لي ققمث الوٌشةث للٔ ؿلق الق٘وج.

 : Assuranceالزُكٕد  - س
نٗن ّدذ وي ات ااع لي ًتل الذْك٘ق الوذتيج  ٖ هناطيج الويلْهاح الوال٘ج ّ ٘ن الوال٘ج الْامفث ةالذق

 ًْا  كاًخ هناطيج فاؿل٘ج  ّ هناطيج ؿامط٘ج هي قتل هناطع ؿامطٖ هٌذقل.

 :Directors' approvalاػزمبد مغلط االدازح  - ط
ّدشول اقنام هي هظلي اتفامث لي هٌتْل٘ذَ الذاهج لي طو٘ع الويلْهاح الْامفث ةالذقنٗن ّدامٗؾ الذوافٍ 

 للذقنٗن. 

 زعٕخوظسح ػبمخ ػلّ الشسكخ َثٕئزٍب الصب 1/3
 ٗذن ات ااع لي  ُلا الوؼْم للٔ الٌؼْ الذالٖ:

 ٗذن لنا هاؼَ دوِ٘قٗج لي الشنكج ًّشالِا ّد ن:  -  
 ماٗج الشنكجج.................................................................ج -

 مًالج الشنكج ج ..............................................................ج -

ل ْٗضأأغ  ُأأن هأأقؿسح الشأأنكج هشأأل لأأقف اليأأاهل٘ي ن هْاقأأع الذشأأغ٘ل الِاهأأجن الياقأأج  - ؼٖ ةٌأ٘أ شأأكل دْضأ٘أ
الذشأأغ٘ل٘جن الياقأأج اتًذاط٘أأج ن هذًْأأل لأأقف اليوأأس  ن الوأأقؿسح اليت٘ي٘أأج  اى ّطأأقح ن م ى الوأأاة ن ػظأأن 

 اجهْة

 ق ّالق٘ن ٗذن ات ااع لي اجؿسق٘اح ّالق٘ن الذٖ دذتٌاُا الوٌشةث  هقًّج اجؿس - ا

 ٗذن لنا الِ٘كل الذٌ ٘وٖ لليول٘اح الذشغ٘ل٘ج ّدق قِا لتن إفاماح الوٌشةث الوـذلاج. - ح

 اًذيناا ًنٗع لٌشةث الشنكج الذامٗـ٘ج ّديْم  فااُان ّاجًْاق ّالقّة الذٖ ديول ةِا. - ر

 لنا دقنٗن مئ٘ي هظلي اتفامث ّالوقٗن الذٌا٘لٕ للٔ  ى ٗشذول للٔ اٙدٖ: - ص
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الوؼ٘يج الو سنث  ٖ ًشال الشنكج ًْا  كاًخ لْاهل قاًًْ٘جن  ّ ة٘ت٘جن  ّ ً٘اً٘ج  ّ لنا  ُن اليْاهل  -
 اقذاافٗج  ّ هٌال٘ج ّدْقياح الوٌشةث ػْة ُلٍ اليْاهل لاذنث هٌذقتل٘ج هؼقفٍ. 

 دْه٘ي ة٘تج الوٌا ٌج ّالوـالن الوؼ٘يج ةِا ّاػذوال٘ج ػقّر دل  الوـالن  ٖ الوٌذقتل. -

 ّالوٌذقتل٘ج صفامث الشنكج لـلق ق٘وج جهؼاا الواالغ. دْض٘غ الذْطِاح الؼال٘ج -

 لنا ُ٘كل هلك٘ج الشنكج ّالٌٌتج الذٖ ٌٗذؼْك للِ٘ا كل هال . - ع

 لنا الذْطَ اتًذناد٘ظٖ للوٌشةث ّٗشول: - ؽ

لنا اًذناد٘ظ٘ج الشنكج الؼال٘ج ّالوٌذقتل٘ج: ّٗظب لٌق ّضع اتًذناد٘ظ٘ج  ؿل ماّى اجهْاة الوـذلاج  -
 ٖ اتلذتام ّفهظِا ضوي اًذناد٘ظ٘ج الوٌشةث ّ ُقا ِا ّلقم اتقذاام للٔ اتًذناد٘ظ٘ج الوال٘ج 

 ّاتقذاافةج  قل.

ِقف دؼق٘قِا  ٖ اليام الؼالٖ  نّالوذًْل   لنا اجُقاف اتًذناد٘ظ٘ج للشنكج  ٖ اجطل القا٘ن  الوٌذ -
الوٌذِقف دؼق٘قِا  ٖ اليام الوقتل   ّاليْٗل   ُقاف لاهج للٔ الوقٓ اليْٗل  للٔ  ى ديكي الذْطَ 

 اتًذقاهٖ للوٌشةث.

 الـيل ّالذغ٘٘ناح الْاطب دٌا٘لُا لذؼق٘ق اًذناد٘ظ٘ج الوٌشةث . -

 ٌ٘ج هع هنالاث لقم ات ااع لي الويلْهاح الذٖ قق د ن ةذل  اليْاهل الوو٘وث للوٌشةث الذٖ دييِ٘ا ه٘وث دٌا -
 الو٘وث الذٌا ٌ٘ج .

 ات ااع لي فّم  هؼاا الواالغ  ٖ ّضع اًذناد٘ظ٘ج الوٌشةث. -

 

 ومُذط أػمبر المىشؤح 1/4

ةيق الذينٗي ةالوٌشةث ّاًذناد٘ظ٘ذِا ّ ُقا ِا ّديْم  فائِا لتن الوهي  ٗذن لنا ًوْكص  لواة الوٌشةث 
  0ؿسة الوناػل الذال٘ج: شكل مقن  هي 

 : Inputsالمسؽلخ ااَلّ : المدخ د 
 ّٗقاق ةِا الوْامف النئٌ٘٘ج الوٌذـقهج جفا  الٌشال 

 : processingالمسؽلخ الضبوٕخ:  ااوشطخ السئٕعٕخ للمىشؤح
 ّدشول دْه٘ي هـذان جًشيج الوٌشةث ّالق٘وج الذٖ ٗ ٘اِا كل ًشال 

 :Outputsالمسؽلخ الضبلضخ: المصسعبد 
 ّٗقاق ةِا طو٘ع هـنطاح اليول٘ج الذشغ٘ل٘ج للوٌشةث ًْا  كاًخ هٌذظاح  ّ ؿقهاح  ّ هـلااح

 :Outcomesالمسؽلخ الساثؼخ : الىزبئظ المزسرجخ ػلّ ومُذط أػمبر المىشؤح 
 ّٗقاق ةِا الذغ٘ناح  ٖ هاافم ماّى اجهْاة ًذ٘ظج لٌوْكص  لواة الوٌشةث.

 : value creationالمسؽلخ الصبمعخ: خلق القٕمخ 
 ّٗقاق ةِا الق٘وج الذٖ ٗ ٘اِا ًوْكص اجلواة ًْا  للوٌشةث  ّ جهؼاا الواالغ 
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الموووووااما الم:لوووووو  ي ا  م ووووو   ووووو  
مصوو:ام ال ماووو  المة لنوو  ل  وو:  

ووو:ا ال ياووو  ال ووم   م وو  ااط و: 
االناائوووووا سا مل  مووووو:  ا  ووووو   
االيووماط  اولوو  اةصوووم  ا  وو  

المووااما ال عوةووو  ي ا  م وو   وو  
الموووااا الةووو:  الم ووو ةام   ووو  
اا  وووو:ل م ووووو  الموووو:  اال عووووو:ا 
االمةوو:او اال معوو  ااومنوو: مووو 
الموووااما ال عوةوووو  الم ووو ةام  

المووااما اا  م:ةووو  االة ةوو:ا 
ي ا  م وووو   وووو  الة ةوووو:ا موووو  
لصط:ب المصو:ل  م و  الةمو   
االماماوو اال وئ:ا الط اموو  
اال ووووووووم :  اا وووووووو ما و واو 

الموووااما الع ووومو  ي 
اويصووووووووووووا ع وووووووووووو: 
و  ال نووو: اا الع وووم

 الة:مل  ع:لم  أ .

المااما الن مو ي اويصوا 
ع وووووووو: ااصووووووووا  اوووووووووم 
الملما وووو  م وووو  اا ووووو  
ال  وووووووووو:م  ااطيوووووووووووا  
المل و  الن مو  اعوما اا 

المووااما ال  ووةولو ي اويصووا ع وو: 
مااةوووووووو  ال  ووووووووةو  اال :ةوووووووو  
ال  ووووووةولو  لل وووووووم   االع وووووووو  
ال ط ووو  للم ووماة:ا االمةووااا 

ام   وووووو  لاا  ااآلاا الم وووووو ة

  Processingالممطل  ال : و  ا      المئو و  لل م  

   :  ل

 اصف  عوة  ال  : -

   :  ب

 اصف  عوة  ال  : -

   :  ل

 اصف  عوة  ال  : -

  Outputs الممطل  ال :ل  ي المةم :ا

الم   ووووووووو:ا ال : اووووووووووو  -الم   وووووووو:ا االةووووووووام:ا 

 Inputsالممطل  ا الى الماة ا 

 Outcomesالممطل  الماعة ي ال  :ئج الم م ع  ةلى  ماذل لةم:  الم  أ  

ل ووووم  موووواذل لةموووو:  الم  ووووأ  ةلووووى 
 المااما الم:لو .

ل وووم  موووواذل لةموووو:  الم  ووووأ  ةلووووى 
 المااما ال عوةو .

ل وووم  مووواذل لةمووو:  الم  وووأ  ةلوووى 
 المااما اا  م:ةو  االة ة:ا.

ا ل ووم  موواذل لةموو:  الم  ووأ  
   الم:  الع م .ةلى مل

ل وووم  مووواذل لةمووو:  الم  وووأ  
 ةلى مل  الم:  الن م .

ل وووم  مووواذل لةمووو:  الم  وووأ  ةلوووى 
 المااما ال  ةولو .

 Value creationالممطل  الماعة ي ةل  اليوم  

 اليوم  المض:   للم  أ 

ؤو  الم  أ  ا  م  م:     طيويه مو لنااف   و    ماذل لةم:  الم  أ  ام :نم ه     طيو  م
 اا  ما و و  :

 اليوم  المض:    صط:ب المص:ل 

ا  م  اصف مة صم للم نة  الة:ئا  ةلى     ئ  مو  ئ:ا لصط:ب المص:ل    و   ل ماذل لةم:   
اليوم  المض:    –اليوم  المض:   للم   مم  –اليوم  المض:   للماما –الم  أ  )اليوم  المض:   للةمو  

اليوم  المض:   للم  م  االعوئ ( –للة:ملوو   

 المصامي مو اةااا الع:طث
  ماذل لةم:  الم  أ  1شكل زقم



 رقٕٕم ػملٕخ اشساف أطؾبة المظبلؼ: 1/5

اة اُذواهِنن  اجهْم الظُْنٗج الذٖ ٌد ْاهل هيِننّ  ج الذ ّب٘ل ّدشول لنا شاهل لاتاح  هؼاا الواالغن 
ظاهٍ هٌِا ؿسة  ذنث الذقنٗنن ّٗوكي دلـ٘ص كل  هي ؿسة الظقّة الوقذنع  ان ّها دن ًا لث لذؼقِ٘ق ّالـيْاح الوـذ

   0الذالٖ: طقّة مقن  

 رقٕٕم ػملٕخ اشساف أطؾبة المظبلؼ1 1عدَر زقم 
 ئبد 
أطؾبة 
 المظبلؼ

 ازائٍم الغٌُسٔخ آلٕخ الزُاطل مؼٍم
خطُاد رؾقٕق زغجبد 
 أطؾبة المظبلؼ

 مب رم رىفٕري مىٍب

 المعزضمسٔه

اطذوا  الظوي٘ج  -
 اليوْه٘ج.

لقا اح دشاّمٗج  -
 فّمٗج.

 اًذقاا اح -

 ُن الٌذائض الوٌذـلاج 
 هي بل٘اح الذْاهل

اتطنا اح الوذـلٍ 
 لسًذاافث هي دل  الٌذائض

ها دن دؼق٘قَ هي 
 م تاح الوٌذشونٗي

 الؼم ل
اًذقاا اح مضا 

 اليوس 

 ّطَ القاْم ّديلياح 
 اليوس 

اتطنا اح الوذـلٍ لذيوٗو 
 مضا اليوس 

ها دن دؼق٘قَ هي 
 ديلياح اليوس 

 هذيلتادِن اتئذواً٘ج لقا اح هتاشنث فّمٗج المقساُن
اطنا اح اًذ٘اا  دل  

 الوذيلتاح

ها دن لققٍ هي 
 ادااق٘اح هع القائٌ٘ي

 الؼبملٕه

اًذقاا اح مضا  -
 الياهل٘ي.

 لقا اح دشاّمٗج فّمٗج -

ػقْق الياهل٘ي  ٖ 
الذقمٗب ن ّالاؼج ن 
ّالوندتاح ن ّالوكا آح 

 ّ ٘نُا

بل٘اح ًّ٘اًاح الوندتاح 
ّاجطْم ن ّاطنا اح 

الٌسهج ّالاؼج الوٌِ٘جن 
الذةه٘ي الاؼٖ ن ّػقْق 

 اتًٌاى ّ ٘نُا.

ها دن اضا ذَ 
للياهل٘ي هي ػقْق 
ًذ٘ظج الذْاهل 

 هيِن

 المُزدٔه
اطذوالاح ّلقا اح 

 هتاشنث

شنّل ّ هذيلتاح 
 الوْمفٗي

ؿيْاح ّشنّل اؿذ٘ام 
 الوْمف.

بل٘اح ضواى اًذقنام 
 لول٘ج الذْمٗق

الـقهاح 
ّالذٌِ٘سح الوققهج 
للوْمفٗي ّها إلٔ 

 كل 

الٍٕئبد 
الؾكُمٕخ 
َالغٍبد 
 الزشسٔؼٕخ

اللْائغ ّالقْاً٘ي 
ّالذشنٗياح الوندتيج 

 ةٌشال الوٌشةث

 

الٌ٘اًاح الوذتيج لسلذوام 
ةاللْائغ ّالقْاً٘ي 

 ّالوتافماح الؼكْه٘ج

 ُن اللْائغ ّالقْاً٘ي 
ّالوتافماح الذٖ 
 دٌالُا الشنكج

المغزمغ المدوٓ، االػ د ، َغٕسٌب ػلّ أن ركُن  ئبد ذاد ااب خ أْ  ئبد أخسِ مه أطؾبة المظبلؼ مضل مىظمبد 
 طلخ عٌُسٔخ  ثبلمىشؤح

 

 

 مؼلُمبد الؾُكمخ َادازح المصباس -1

 ٌُّا ٗظب للٔ الوٌشةث ات ااع لي التٌْف الذال٘ج:
 الذٌ ٘وٖ لوظلي اتفامث ّلظاى الؼْكوج.الِ٘كل  -  
 دكْٗي هظلي اتفامث ّلظاى الؼْكوج ّات ااع لي اٙدٖ: - ا

 ًٌتج اجل ا  هي الٌٌا . -ًٌتج اجل ا  الوٌذقل٘ي.    -

 ًٌتج اجل ا  هي الوظذوع الوؼلٖ. -

 كاا اح  ل ا  هظلي اتفامث ّ ل ا  لظاى الؼْكوج. - ح

 الؼْكوج.فّم ّهٌتْل٘ج كل ل ْ هي  ل ا  لظاى  - ر

ً٘اًاح اجطْم ّالؼْا و ّالوكا آح جل ا  هظلي اتفامثن ٌُّا ٗظب ات ااع لي الوكا آح الذٖ  - ص
 ٗؼال للِ٘ا كل ل ْ هي  ل ا  هظلي اتفامث ّبل٘ج دؼقٗق دل  الوكا آح 

 المصدر: من اعداد الباحث )المحتوى مقترح يتم تغييره بما يتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة(
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لقف اطذوالاح لظاى هظلي اتفامث ّ الؼْكوج ًٌّتج الذوام اجل ا  ةؼ ْمُان ّٗوكي لنضِا للٔ  - ع
  7الذالٖ :طقّة مقن  الٌؼْ 

 
 مزبثؼخ ؽضُز أػضبل  لغبن مغلط االدازح َلغبن الؾُكمخ 2عدَر زقم 

 
اطذوالاح 
 هظلي اتفامث

اطذوالاح لظٌج 
 إفامث الوـالن

اطذوالاح 
 لظٌج اتًذقاهج

اطذوالاح لظٌج 
 الوكا آح ّالذنش٘ؼاح

  ؿنٓ

      لقف اتطذوالاح

      ػ ْمالي ْ  

      ػ ْم الي ْ ا

      ػ ْم الي ْ ص

      ػ ْم الي ْ ف

ًٌتج ػ ْم اتطذوالاح 
 لليام الٌاةق

     

ًٌتج ػ ْم اتطذوالاح 
 لليام الؼالٖ

     

 الواقم: هي القاف التاػز

 فّم هظلي اتفامث  ٖ ّضع اجُقاف ّالق٘ن ّاتًذناد٘ظ٘اح. - ؽ
 فّم إفامث الؼْكوج  ٖ إفامث الوـالن: - ف

 اٙدٖ:ٌُّا ٗظب ات ااع لي 

  ُقاف إفامث الوـالن -الِ٘كل الذٌ ٘وٖ صفامث الوـالن .     -
 الواافم الوـذلاج للوـالن. -ً٘اًاح إفامث الوـالن.               -

 دققٗناح الوٌشةث صػذوال٘ج ػقّر الوـالن. -الانا الوذاػج فاؿل٘ا ّؿامط٘ا.       -

 اٙسام الوذندتج للٔ ػقّر الوـالن ّالانا -

    لذلـ٘ص  ُن الوـالن ّالانا الذٖ قق دْاطَ الوٌشةث2ياًج ةالظقّة مقن  ّٗوكي اتًذ

 اال ظبػ ػه المصباس َالفسص 3عدَر زقم 

 مظبدز المصباس َالفسص
أوُاع 
 المصباس

اؽزمبلٕخ أَ 
 معججبد ؽدَصٍب

ااصبز 
المزسرجخ 
 ػلّ ؽدَصٍب

الفسص 
 المزبؽخ

آلٕخ 
 اظزغ لٍب

الىزبئظ 
المزسرجخ ػلّ  
 اظزغ لٍب

       مصباس َ سص ثٕئٕخ

مصباس َ سص ثشسٔخ 
 )الؼبملٕه(

      

       مصباس َ سص اقزظبدٔخ 

       مصباس  َ سص مبلٕخ

       مصباس َ سص رشغٕلٕخ

       مصباس َ سص اعزمبػٕخ

 الواقم: هي القاف التاػز

 فّم إفامث الؼْكوج  ٖ دق٘٘ن اجفا  اتقذاافٕ ّ الت٘تٖ ّاتطذوالٖ: - ك
ّٗأأذن ٌُأأا ات اأأاع لأأي دشأأك٘ل لظٌأأج اتًأأذقاهج ةالوٌشأأةث ّكاا ادِأأا ّهٌأأتْل٘ذِا إضأأا ج إلأأٔ الٌ٘اًأأاح 
الوذتيج  ٖ دق٘٘ن  فا  الوٌشةث اتقذاأافٕ ّالت٘تأٖ ّاتطذوأالٖ  أٖ ضْأ  اًأذناد٘ظ٘ج الوٌشأةث ّ ُأقا ِا ّٗوكأي 

  4ات ااع لي كل  كوا ُْ هْضغ ةالظقّة مقن 
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 ال اال زظبدْ َالجٕئٓ َاالعزمبػٓ  ٓ اُل اظزسارٕغٕخ المىشؤح َأٌدا ٍبرقٕٕم ااد 4عدَر زقم 
مب رم رىفٕري مىٍب خ ر الؼبد  الصطط َااٌداف االظزسارٕغٕخ

 الؾبلٓ

المصطط رىفٕري خ ر الؼبد 
 المقجل

   الصطط َااٌداف االقزظبدٔخ

   الصطط َااٌداف الجٕئٕخ

   الصطط َااٌداف االعزمبػٕخ

 هي القاف التاػز الواقم :

فّم إفامث الؼْكوج  ٖ دشظ٘ع اتةقا  ّاتةذكام: ٌُّا ٗذن ات ااع لي اٙل٘اح الذٖ ٗذتيِا هظلي  - م
 اتفامث ّاتفامث الذٌا٘لٗج لذشظ٘ع اتةقا  ّاتةذكام ًّ٘اًاح الذؼا٘و الوذتيج.

 فامث الؼْكوجات ااع لي ً ام ًّ٘اًاح النقاةج القاؿل٘ج الوذتيج هي قتل هظلي اتفامث ّإ - ه

 وظسح ػبمخ ػلّ اادال المبلٓ َاالقزظبدْ للمىشؤح: 1/6
 ٌُّا ٗذن ات ااع لي  ُن ه شناح اجفا  اتقذاافٕ ّهٌِا:

ات ااع لي اتٗنافاح ّدكال٘ي الذشغ٘ل ّها ٖ القؿل   ٖ اجطل القا٘ن ّالوذًْل ّاليْٗل كوا  ٖ  -  
   2الظقّة مقن  

 رطُز االٔساداد َالزكبلٕب الزشغٕل َطب ٓ الدخل الزشغٕلٓ 5عدَر زقم 

 الواقم : هي القاف التاػز

ات ااع لي الذيْم الذامٗـٖ للو شناح ات ااع لي  ُن الو شناح الوال٘ج: ٌُّا ٗظب  - ا
  6الوال٘ج لذوكي الوؼلل٘ي هي الذٌت  ةالو شناح الوال٘ج الوٌذقتل٘ج  كوا  ٖ الظقّة مقن  

 المؼلُمبد المبلٕخ المسرجطخ  ثباظٍم  6عدَر زقم 

 2112 2112 2116 2115 2114 2113 الؼىظس

       أَالً:مؼلُمبد أظبظٕخ

       ااظٍم المظدزح

       أػلّ ظؼس للعٍم

       أقل ظؼس للعٍم

       ظؼس االغ ا

       Market ratiosصبوٕبً: مئشساد العُا

       EPSزثؾٕخ العٍم 

       DPSرُشٔؼبد اازثبػ لكل ظٍم 

       BV/Sالقٕمخ الد زسٔخ للعٍم 

 Price earningمضبػب العؼس للؼبئد 

ratio 
      

 2112 2112 2116 2115 2114 الؼىظس
 المعزٍدف
2112 

المعزٍدف 
2121 

        االٔساداد

        ركبلٕب الزشغٕل

طب ٓ الدخل 
 الزشغٕلٓ
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       Earning yieldؽظٕلخ السثؾٕخ 

 Dividendوعجخ رُشٔغ أزثبػ العٍم 

payout ratio 
      

القٕمخ العُقٕخ الّ القٕمخ الد زسٔخ                     
Price to book value ratio 

      

       مئشساد ظُقٕخ أخسِ

 صبلضبً: مئشساد الس غ المبلٓ )المدُٔوٕخ(
Leverage ratios 

      

        وعجخ اعمبلٓ الدُٔن/ ااطُر              

(Total Debt to Assets Ratio) 
      

 وعجخ الدُٔن أُلخ االعل الّ ااطُر
(Long Term Debt to Asset Ratio) 

      

وعجخ الدُٔن الّ ؽقُا 
  Debt to Equity)الملكٕخ                     

Ratio) 

      

وعجخ دُٔن أُلخ ااعل الّ ؽقُا 
  Long Term Debt to)الملكٕخ         

Equity) 

      

       أْ مئشساد ز غ مبلٓ أخسِ

       زاثؼبً: مئشساد العُٕلخ

  Net)طب ٓ زأض المبر الؼبمل    

Working Capital) 
      

        (Current Ratio)وعجخ الزداَر

        (Quick Ratio)وعجخ العُٕلخ العسٔؼخ

       أْ مئشساد ظُٕلخ أخسِ

       خبمعبً: مئشساد السثؾٕخ

  Return)مؼدر الؼبئد ػلّ ااطُر       

On Asset) 
      

        (Asset Turnover)مؼدر دَزان ااطُر 

 مؼدر الؼبئد ػلّ المجٕؼبد
  :(Gross Margin)-)ٌبمش السثؼ

      

  Fixed Asset)الضبثزخ مؼدر دَزان ااطُر

Turnover) 
      

 مؼدر الؼبئد ػلّ ؽقُا الملكٕخ
(Return on Common Equity) 

      

       أْ مئشساد زثؾٕخ أخسِ

 ٔزم ػسع أْ مئشساد مبلٕخ ٌبمخ أخسِ

 الواقم: هي القاف التاػز 

ّالوٌالقاح الوال٘ج ّ ٘نُا   –طوام   –ضنائب  –ات ااع لي الوق ْلاح للؼكْهاح   مًْم  - ح
 ّ ٘نُا  -الاا اح–الاًاح  –الْامفث هي الؼكْهج   فلن 

 ات ااع لي ؿيج اتًذؼقاقاح ّبل٘ج دغي٘ج الذواهاح الوٌشةث. - ر

 ات ااع لي ًٌتج الوشذنٗاح هي الوْمفٗي الوؼل٘٘ي.  - ص
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 ااع لٌَ  ٖ ات ااع لي هياهسح اجلناف كاح اليسقج  ٗوكي اتًذغٌا  لي ُلا التٌق  ٖ ػالج ات - ع
 اتٗ اػاح الوذووج للقْائن الوال٘ج 

 ا ظبؽبد مسرجطخ ثبلمعئُلٕخ االعزمبػٕخ للمىشؤح: 1/2

 ا ااػاح هندتيج ةالياهل٘ي:  -  

 ٌُّا ٗذْطب للٔ الوٌشةث ات ااع لي اٙدٖ:

 اطوالٖ لقف الياهل٘ي ةالوٌشةث ّهيقة فّماى الياهل٘ي ّداٌ٘اِن ػٌب اليون ن ّالٌْ  ن ّهْقع اليول 
  ن كوا ٗوكي دوش٘لِن ة٘اً٘ا ليكي الاْمث ةشكل  ّضغ2كوا  ٖ الظقّة مقن  

 أػداد الؼبملٕه مظىفخ ؽعت الؼمس َالىُع  2عدَر زقم 

اعمبلٓ ػدد 
 الؼبملٕه

 الؼمس

 51أكجس مه  51-41مه  41-31مه  31- 21مه 

 اعمبلٓ وعبل زعبر اعمبلٓ وعبل زعبر اعمبلٓ وعبل زعبر اعمبلٓ وعبل زعبر

             مُقغ أ

             مُقغ ة

             مُقغ ط

             االعمبلٓ

 الواقم: هي القاف التاػز 

ات ااع لي ً٘اًاح الذي٘٘ي ّاتًذقياان هع دْض٘غ اتطنا اح الوذـلث للؼق ّالق ا  للٔ لوالج  -
 اجلااة ّالوـالن الوؼ٘يج ةِا.

 ّالتؼز ّالذيْٗن: ٌُّا ٗظب ات ااع لي اٙدٖ:ات ااع لي ً٘اًاح الذقمٗب  -

  ةناهض الذقمٗب الوندتيج ةاليول٘ج الذشغ٘ل٘جن ّالٌٌتج الوتْٗج للياهل٘ي الؼاهل٘ي للِ٘ان ّهذًْل ًالاح
 الذقمٗب الذٖ ٗؼال للِ٘ا كل لاهل.

  ّهذًْل ًالاح ةناهض إفامث الوِاماح ّالذيلن هقٓ الؼ٘اثن ّالٌٌتج الوتْٗج للياهل٘ي الؼاهل٘ي للِ٘ان
 الذقمٗب الذٖ ٗؼال للِ٘ا كل لاهل.

  ةناهض الذقمٗب للٔ ً٘اًاح ّاطنا اح ػقْق اتًٌاى كاح الالج ةاليول٘احن ّالٌٌتج الوتْٗج للياهل٘ي
 الؼاهل٘ي للِ٘ان ّهذًْل ًالاح الذقمٗب الذٖ ٗؼال للِ٘ا كل لاهل.

  الاٌاف ن ّالٌٌتج الوتْٗج للياهل٘ي الؼاهل٘ي ةناهض الذقمٗب للٔ الٌ٘اًاح ّاتطنا اح الوذيلقج ةوكا ؼج
 للِ٘ان ّهذًْل ًالاح الذقمٗب الذٖ ٗؼال للِ٘ا كل لاهل.

  ةناهض الذقمٗب الوندتيج ةاطناح اح الاؼج ّالٌسهجن ّالٌٌتج الوتْٗج للياهل٘ي الؼاهل٘ي للِ٘ان
 ّهذًْل ًالاح الذقمٗب الذٖ ٗؼال للِ٘ا كل لاهل.

 اذنث هٌذقتل٘ج هؼقفثً٘اًاح الذقمٗب الوـييَ ل 

 :ٖات ااع لي ً٘اًاح اجطْم ّالوندتاح: ٌُّا ٗظب ات ااع لي اٙد 

  هذًْل  طن الياهل هقامًج ةالؼق اجفًٔ لاطْم الٌائق هؼل٘اًن هع داٌ٘ي الياهل٘ي إلٔ  تاح   لل٘ا
 ّهذًْيج ّفً٘ا .

  الياهل٘ي ةقّام طوئٖ.اتًذؼقاقاح الووٌْػَ للوْظا٘ي ةقّام كاهل ّالذٖ ت دوٌغ للو قذ٘ي 

 ا ااػاح هندتيج ةالوظذوع الوؼلٖ: - ا

 ٌُّا ٗظب للٔ الوٌشةث ات ااع لي اٙدٖ:

 . ٖالق٘وج الوال٘ج صًذشواماح الوظذوع الوؼل 
 .اليْائق الذٖ ديْف للٔ الوٌشةث ّالوظذوع ًذ٘ظج لذل  اتًذشواماح 
  ٔكل هٌِا.لنا هـذان جًْا  اتًذشواماح ّػظوِا ّاٙسام الوذندتج لل 

 . ٖلنا الـيل الوٌذقتل٘ج لـقهج الوظذوع الوؼل 

 إ ااػاح  ؿنٓ ّدشول: - ح

 . ًذائض اًذقاا اح مضا اليوس 

 اطوالٖ لقف ػْافر لقم اتهذشاة للذشنٗياح ّالقْالق اليْل٘ج الوذيلقج ةالذْاهل الذٌْٗقٖ  اتلسى- 
 ّالنلاٗج  هاٌاا دتيا لٌْ  الوٌذض. –الذنّٗض 

 لغناهاح ّاليقْةاح الٌادظج لن لقم اتلذوام ةاللْائغ ّالقْاً٘يالق٘وج الوال٘ج ل 
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 .الغناهاح ّاليقْةاح  ٘ن الوال٘ج الٌادظج لي لقم اتلذوام ةاللْائغ ّالقْاً٘ي 

 .اليقف اتطوالٖ تدااق٘اح اتًذشوام الِاهج ّاليقْف الذٖ دذ وي شنّلا دذيلق ةؼقْق اتًٌاى 

 لوؼذولج للوامًاح اليوالج  ٖ ًلٌلج اتهقاف ّالذْمٗق.اٙسام الٌلت٘ج الِاهج الايل٘ج ّا 

 . ا ااػاح  ؿنٓ هندتيج ةؼقْق اتًٌاى ٕ  

 ا ظبؽبد مسرجطخ ثبادال الجٕئٓ للمىشؤح: 1/2

 ٌُّا ٗظب ات ااع لي التٌْف الذٖ دذْا ق هع لت٘يج ًشال الوٌشةث ّهْقيِا الظغنا ٖ هي التٌْف اٙد٘ج:

 هندتيج ةالياقج الوٌذِلكج ّدشول: ا ااػاح -  
 .اطوالٖ ػظن  ّ ّهى الوْاف الوذظقفث الوٌذـقهج ؿسة الاذنث 

 .اطوالٖ ػظن  ّ ّهى الوْاف  ٘ن الوذظقفث الوٌذـقهج ؿسة الاذنث 

  كِنةا   –ػظن الياقج الوٌذِلكج ؿسة الاذنث   ّقْف 

 لاذناح الٌاةقج.ػظن الذـا٘ا الوؼقق  ٖ اًذـقام الياقج  ٖ ُلٍ الاذنث لي ا 

 .ٖالـيل الوٌذقتل٘ج لذنش٘ق اًذِس  الياقج ّ سنُا الوالٖ ّالت٘ت 

 ا ااػاح هندتيج ةاًذِس  الو٘اٍ: - ا

 .كو٘ج الو٘اٍ الوٌذِلكج  ٖ لول٘ج اتًذاص 

 .ٍاتطنا اح الوذـلث لذنش٘ق اًذِس  الو٘ا 

 .ًٌتج الو٘اٍ الوياف دقّٗنُا ّاًذـقاهِا  ٖ لول٘ج اتًذاص 

 ندتيج ةالذٌْ  التْ٘لْطٖ ّدشول :ا ااػاح ه - ح

 .هْقع ّهٌاػج اجماضٖ الوٌذـقهج هي قتل الوٌشةث ّالذٖ دذوذع ةذٌْ  ةْ٘لْطٖ هنداع 

 .ّهي اٙسام الِاهج لوٌذظاح ّؿقهاح الوٌشةث للٔ الذٌْ  التْ٘لْطٖ ةذل  الوٌالق 

 .ٖسن اتًذناد٘ظ٘اح الؼال٘ج ّالوٌذقتل٘ج للٔ الذٌْ  التْ٘لْط  

 دتيج ةالذلْر الت٘تٖ ّدشول :ا ااػاح هن - ر

 .الوـلااح الٌادظج لي اليول٘ج اتًذاط٘ج هاٌاج ػٌب الٌْ  ّبل٘ج الذـلص هٌِا 

 .ًٌتج الوْاف الوياف دقّٗنُا  ٖ اليول٘ج اتًذاط٘ج 

 .ٕػظن اتًتياساح الوتاشنث ّ ٘ن الوتاشنث لغاهاح اتػذتاى الؼنام 

  الوٌشةث ًْا   ٖ هظاة الوٌاؽ ّدقل٘ل  اهاح اتػذتاى الؼنامٕ الوتافماح الوؼل٘ج ّالقّل٘ج الذٖ دذتٌاُا
  ّ  ٕ هتافماح  ؿنٓ للؼق هي اٙسام الت٘ت٘ج لليول٘اح اتًذاط٘ج ّها دن دٌا٘لٍ هٌِا

 ا ااػاح  ؿنٓ ّدشول:  - ص

 .ًٌتج الوْمفٗي اللٗي دن اؿذ٘امُن ّ قاً لوياٗ٘ن ة٘ت٘ج 

 ًٔلٌلج الذْمٗق. اٙسام الت٘ت٘ج الٌلت٘ج الؼال٘ج ّالوؼذولج لل 

  اجسام الوال٘ج ّاتقذاافٗج الوٌذقتل٘ج الٌادظج لي اليْاهل الت٘ت٘ج الو سنث  ٖ هاافم ماّى اجهْاة
 الوٌذـقهج  ٖ الوٌشةث.

 مس قبد ٌبمخ: 1/2
 إضا ج إلٔ اص ااػاح الٌاةقج ٗذن ام اق الذقامٗن الذال٘ج:

الذقامٗن الوال٘ج ّاٗ اػادِا الوذووج ّ قاً لوياٗ٘ن الوؼاًتج الوانٗج  ّ هياٗ٘ن الذقنٗن الوالٖ القّل٘ج  -  
IFRS. 

 دقنٗن الوناطع الـامطٖ لي الذقامٗن الوال٘ج. - ا

 دقنٗن الوناطع الـامطٖ لي الويلْهاح الْامفث ةالذقنٗن الوذكاهل  ّ هيلْهاح اتًذقاهج  اى ّطق . - ح

 زاثؼبً: دَز الىمُذط المقزسػ للزقسٔس المزكبمل  ٓ الؾكم  ػلّ قدزح المىشؤح ػلّ االظزمساز َخلق القٕخ

اؿذتام هقٓ دقتل ّاًذاافث الوٌذشونٗي هي الٌوْكص الوقذنع ةقماًج ه٘قاً٘جن هأي ؿأسة قائوأج قام التاػز ة
ّقٌأالذِن ةوٌايأج الذقنٗأن الوذكاهأل اًذقاا  هْطِج للوٌذشونٗي  ٖ التْمهج الوانٗجن لنهأق هأقٓ الوأاهِن 

هأأي ًاػ٘أأجن ّدؼقٗأأق اجُو٘أأج الٌٌأأت٘ج ليٌاهأأن الذقنٗأأن الوذكاهأأل  أأٖ لول٘أأج الؼكأأن للأأٔ قأأقمث الوٌشأأةث للأأٔ 
 ّكل  هي ؿسة الوؼاّم الذال٘ج:اتًذونام ّؿلق الق٘وج هي ّطِج ً نُن هي ًاػ٘ج  ؿنٓن 

  ّت: هٌِظ٘ج القماًج الو٘قاً٘ج
 ل٘ل اتػاائٖ ّاؿذتاماح الانّا.ساًً٘ا: ًذائض الذؼ

 أَالً: مىٍغٕخ الدزاظخ المٕداوٕخ
 مغزمغ الدزاظخ: -1
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ن  ٗذوشل هظذوع القماًج  ٖ طو٘ع الوٌذشونٗي الوانٗ٘ي ةالتْمهأج الواأنٗج ّقأق قأام التاػأز ةذقٌ٘أ
 هظذوع التؼز إلٔ  تذ٘ي ُّن:

ّٗوشلْا لقف  ٘ن هؼقّف هي الوٌذشونٗي الوذياهل٘ي  ٖ التْمهج الوانٗج ٗايب  معزضمسٔه أ ساد : -  
ػانٍن ً نا لذؼْة الذياهل  ٖ التْمهج الوانٗج إلٔ دياهل إلكذنًّٖن ّهذاةيج الوٌذشونٗي للظلٌاح 
لتن الوْاقع اتلكذنًّ٘ج ّلقم ػ ْمُن لظلٌاح التْمهج إضا ج إلٔ الذوافُن للٔ شنكاح ًوٌنث 

 الوال٘ج صفامث اًذشوامادِن. اجّماق
ّقق ديلم للٔ التاػز الؼاْة للٔ الت٘اًاح الـاهج ةالو ًٌاح الوٌذشونث  مئظعبد اظزضمبزٔخ: - ا

ةالتْمهج الوانٗجن ً ناً لن ا إفامث التْمهج الوانٗج إليا  الت٘اًاح للتاػز ةالذتامُا ة٘اًاح 
 ًنٗج ت ٗوكي ات ااع لٌِا.

 ػٕىخ الدزاظخ: -2

هظذوع التؼز الولكْمث ًاةقاً الذوق التاػز  ٖ طوع الت٘اًاح للٔ لٌ٘ج ػكو٘ج لاتذٖ  ً ناً ل نّف
 التؼز دن اؿذ٘امُا للٔ الٌؼْ الذالٖ:

قق الذوق التاػز  ٖ طوع الت٘اًاح هي ُلٍ الاتج للٔ دْهٗأع قائوأج اًذقاأا  ثبلىعجخ للمعزضمسٔه اا ساد:  -  
هْقع شنكج هان للوقاهج ّاتٗقا  ّالق٘أق شنكج  042للٔ شنكاح ًوٌنث اجّماق الوال٘ج ّلقفُن 

ن كووشل لي الوٌذشونٗي اج أنافن ً أناً ليأقم هؼقّفٗأج هظذوأع القماًأج ّهأيْةج الذْاهأل  الونكوٕ  
الوتاشأأن هأأع الوٌأأذشونٗي اج أأنافن ػ٘أأز دأأذن هيأأاهسدِن  أأٖ التْمهأأج الكذنًّ٘أأاً لتأأن شأأنكاح الٌوٌأأنث 
ً ِن الوٌأأظلج ةالتْمهأأجن ّقأأق دأأن دْهٗأأع اتًأأذواماح للأأٔ هٌأأتْلٖ الذؼل٘أأل الوأأالٖ ةذلأأ  الشأأنكاح ن لكأْأ
 اجكشن الذوافا للٔ دقامٗن الشنكاح الوق٘قث ةالتْمهج لذكْٗي دْه٘ادِن ػْة اتًذشوام ةذل  الشنكاح.

: قأأق الذوأق التاػأأز  أٖ طوأأع الت٘اًأاح هأأي ُألٍ الاتأأج للأٔ دْهٗأأع قائوأأج ثبلىعنجخ للمئظعننبد االظنزضمبزٔخ - ا
نن ّلأقفُن  افٗق اتًأذشوام  أٖ اجًِأ قّق هأقامث ةْاًأي 41اًذقاا  للأٔ هٌأ شأنكج صفامث  04ج هٌأ

افٗق اتًأأذشوام  ة ّهأٌأ م الو ًٌأأاح  هْقأأع هيلْهأأاح هتاشأأن هاأأن  اجهأْأ نةالذتامُأأا  ػأأق هأْأ
ة للأٔ القائوأج الكاهلأج للو ًٌأاح الوٌأذشونث  أٖ  اتًذشوامٗجن ّكل  ً ناً ليأقم الٌأواع للتاػأز ةالؼاْأ

اًأذوامث للأٔ  21دْهٗأع التْمهج الوانٗج ّالذتامُا هيلْهاح ًنٗج ت ٗوكي ات ااع لٌِأان ّقأق دأن 
 اًذواماح لكل شنكج. 2هٌتْلٔ الذؼل٘ل الوالٖ ةشنكاح افامث هٌافٗق اتًذشوام ةْاقع 

ائن الاأؼ٘ؼج كوأا  ّقق دن دْهٗع قائوج اتًذقاأا  للأٔ  تذأٖ القماًأج ّكاًأخ ًٌأب اتًأذظاةج ّالقْأ
 ُٖ هْضؼج ةالظقّة الذالٖ:

 خ َوعت االظزغبثخ َالقُائم الظؾٕؾخرُشٔغ الٍٕكل الىعجٓ لؼٕىخ الدزاظ  2عدَر زقم 

 ػٕىخ الدزاظخ ثٕبن
 القُائم الظؾٕؾخ وعجخ االظزغبثخ

 % الؼدد % الؼدد

 %22 92 %27 016 042 معزضمسٔه أ ساد
 %26 21 %22 22 21 مئظعبد اظزضمبزٔخ

 %22 042 %22 064 702 االعمبلٓ
 مظبدز َ أظبلٕت عمغ الجٕبوبد: -3

للأأٔ الواأأافم اجّل٘أأج لظوأأع الت٘اًأأاح ّكلأأ  هأأي ؿأأسة قائوأأج اًذقاأأا  دأأن  الذوأأقح القماًأأج الو٘قاً٘أأج
كص الوقذأنع  أٖ ادـأاك قأنام اتًأذشوام  دْهٗيِا للٔ  تذٖ القماًج للْقْف للٔ اجُو٘ج الٌٌت٘ج ليٌاهأن الٌوْأ

  ٖ هٌشةث ها.

 أظبلٕت الزؾلٕل االؽظبئٓ المعزصدمخ: -4
ا  ن دأن اتلذوأاف للأٔ هظوْلأج هأي  ًأال٘ب دؼل٘أل  أٖ ضْأ  لت٘يأج هشأكلج القماًأج ّ ُأقا ِا ّ نّضِأ

 ّدشول: SPSSالت٘اًاح ّاؿذتام الانّا ةاًذـقام ةنًاهض 

للذؼقأأق هأأي فمطأأج اتلذوافٗأأج ّالشتأأاح  أأٖ  Chronbach's Alphaهياهأأل امدتأأال  لاأأا كنًّتأأاؽ  -  
 الوقاٗ٘ي الوٌذـقهج  ٖ القماًج.

ي  ما   تذأأٖ القماًأأج ن ّكأألل  لذؼقٗأأق  Man-Whitney Test ًأألْا دؼل٘أأل هأأاى ّٗذٌأأٖ  - ا الاأأنّق ةأ٘أ
 الانّق ة٘ي هؼذْٓ الذقامٗن هؼل القماًج ّإلام الوظلي القّلٖ للذقنٗن الوذكاهل.
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 صبوٕب: وزبئظ الزؾلٕل االؽظبئٓ َاخزجبزاد الفسَع

 :reliability analysisوزبئظ اخزجبز االػزمبدٔخ لمزغٕساد الدزاظخ   7/0
ن ةالذتأامٍ  كشأن  ًأال٘ب  Alpha-Chronbachقام التاػز ةاًذـقام  ًلْا هياهأل امدتأال  لاأا كنًّتأاؽ 

ا الأتيا ن ّقأق كاًأخ  دؼل٘ل اتلذوافٗج اًذـقاها ّشْ٘لاًن ّكل  للذةكق هي ادٌاق هذغ٘ناح القماًأج هأع ةي ِأ
  9ًذائض اتؿذتام كوا ُْ هْضغ ةالظقّة مقن  

 وزبئظ  قٕمخ مؼبم د ألفب كسَوجبؿ لمزغٕساد الدزاظخ   2عدَر زقم 

 المزغٕساد
ػدد الجىُد 

(N) 

مل ازرجبا مؼب
Alpha-

Chronbach 

المجبدة الؼبمخ الُاعت مساػبرٍب اػداد رقسٔس ااػمبر 
 المزكبمل

00 1.692 

 1.622 2 اا ظبػ ػه زإَض اامُار المصزلفخ

 1.690 2 وظسح ػبمخ ػلّ المىشؤح َالجٕئخ الصبزعٕخ

 1.294 00 ا ظبؽبد الؾُكمخ

 1.209 02 ومُذط أػمبر المىشؤح َٔشمل

 1.224 07 المصباس َالفسص

 1.201 9 االظزسارٕغٕخ َآلٕخ رصظٕض المُازد

 1.692 6 الىظسح المعزقجلخ َ أظبض االػداد َالؼسع

 1.222 09 مئشساد اادال االقزظبدْ

 1.220 02 مئشساد اادال الجٕئٓ

 1.912 06 مئشساد اادال االعزمبػٓ

 1.920 020 المقٕبض الكلٓ

الٖ  م ةٌشأأن 41.2كوأأا  ظِأأنح ًذأأائض اتًذقاأأا   ى ػأْأ ِن ٌٗأأذشونّى ةشأأنكاح دقأْأ % هأأي الوٌذقاأٔأ هأٌأ
ِأا ًٌأتج  ْٕ ن ٗ٘ل م ةٌشأن دقنٗأن هأالٖ 76سسر دقامٗن هٌاالج   هالٖ ن اًذقاهج ن ًٌأ % ٌٗأذشونّى ةشأنكاح دقْأ

م ةٌشأأن دقنٗأأن هأأالٖ ّدقنٗأأن اًأأذقاهج هٌااأأس02.2 قأأل ن ًٌّأأتج  ي   أأاف % ٌٗأأذشونّى ةشأأنكاح دقأْأ ىن  أٖأ ػأ٘أ
ِن ت 2ػْالٖ  م ةٌشأن دقنٗأن هذكاهأل ن ّةق٘أج الوٌذقأأ هٌأ % هي الوٌذقأ هٌِن ةةًِن ٌٗذشونّى ةشنكاح دقْأ

م ةْاًأأيج الشأأنكاح الوٌأأذشون ةِأأان ٌّٗأأذٌذض التاػأأز هأأي كلأأ  ًأأقمث ًشأأن الذقنٗأأن  ى ًأْأ  الذقنٗأأن الوٌشأْأ ٗين أْأ
أا ةالشأنكاح الوق٘أقث ةال َأ دقنٗأن الوذكاهل ةشكلَ الوينّف فّ٘ل ْٓ للٔأ ً  تْمهأج الواأنٗج ن ًّشأن الذقنٗأن الٌٌأ

ج للذقنٗأن الوذكاهأل.هي طاًأب بؿأن دأنٓ ًٌأتج  % هأي الوٌذقأأ 62هذكاهل م ن ا ذقافٍ لتيا الوؼاّم النئٌ٘٘أ
ي دأنٓ ًٌأتج  ِن  ى الذقنٗأن الوذكاهأل ْٗأ ن  ِأأن    أل لأقِٗن لأي  فا  الوٌشأةثن  أٖأ ػ٘أ ِن  ى الذقنٗأأن 70هٌأ % هٌأ

 ِن    ل لقِٗن ػْة  فا  الوٌشةث.الوالٖ ْٗ ن  

 .Mann-Whitnyوزبئظ اخزجبز  سَع الدزاظخ ثبظزصداد أظلُة مبن َٔزىٓ  2/3
وزبئظ اخزجبز الفسع الضبوٓ ثشؤن ارفبا المعزضمسٔه ػلّ أٌمٕخ مجبدة اػداد الزقسٔس المزكبمل  ٓ  2/3/1

 ز غ مىفؼخ المؼلُمبد المفظؼ ػىٍب  ٓ ػملٕخ ارصبذ القساز:
ن صؿذتأامالانا 1.12لٌق هٌذْٓ هيٌْٗأج  Mann-Whitnyقام التاػز ةاًذـقام  ًلْا هاى ّٗذٌٖ  

ر  الشاًٖ للقماًج ّاللٕ ٌٗص للٔ اٙدٖ ج  ال رُعد  سَا ذاد داللخ اؽظبئٕخ ثٕه أزال المعزقظّن منىٍم ؽُن
ظنؼ ػىٍنب  نٓ ػملٕنخ مدِ معبٌمخ رطجٕق المجبدة الؼبمخ للزقسٔنس المزكبمنل  نٓ ز نغ مىفؼنخ المؼلُمنبد المف

  01جن ّكاًخ ًذائض اتؿذتام كوا ُْ هْضغ ةالظقّة مقن   ارصبذ القساز
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 اٌمٕخ مجبدة اػداد الزقسٔس المزكبمل Mann-Whitnyوزبئظ اخزجبز     11عدَر زقم 

 مجبدة اػداد الزقسٔس

 مزُظط الس رت

معزُِ 
المؼىُٔخ   
P-value 

 وعجخ المُا قخ

 مئظعبد أ ساد

 مئظعبد أ ساد

24.2 الزسكٕص االظزسارٕغٓ
3 

62.26 1.323 23.2% 24% 

25.3 الزُعً المعزقجلٓ
6 

65.25 1.135 23.2% 22% 

24.2 رساثط َارظبر المؼلُمبد
4 

66.54 1.212 21.6% 26% 

66.2 اشساف أطؾبة المظبلؼ
6 

21.32 1.134 21.2% 21% 

62.1 ااٌمٕخ الىعجٕخ
1 

22.23 1.125 111% 24% 

62.6 االٔغبش َالُاُػ
1 

22.31 1146 22.2% 24% 

22.1 المُصُقٕخ) االػزمبدٔخ(
2 

62.54 1.112 26.2% 22% 

26.5 الشمُلٕخ
4 

63.56 1.142 22.5% 111% 

21.3 القبثلٕخ للمقبزوخ
2 

25.12 1.422 21% 62% 

24.4 الزُقٕذ الم ئم
2 

62.12 1.211 111% 111% 

25.4 القبثلٕخ للفٍم
2 

65.52 1.111 24.2% 24% 

25.4 المقٕبض الكلٓ
4 

65.61 1.123 26.4% 
22.2
% 

ّدش٘ن  ُن الٌذائض الوٌذـلاج هي الذؼل٘ل اتػاائٖ تؿذتام هقٓ هؼج ُلا الانا كوا ُْ هْضغ 
   إلٔ ها ٗلٖ:01 ٖ الظقّة مقن 

 ٔهٌِن للأٔ  ُو٘أج هتأافل الذقنٗأن الوذكاهأل  أٖ م أع هٌايأج الويلْهأاح  ةالٌ ن إلٔ ًٌتج هْا قج الوٌذقا
ي  % فاؿأل لٌ٘أج الوٌأذشونٗي اج أناف 011% ّ 20الوااغ لٌِأا  أٖ ادـأاك القأنام ًظأق  ًِأا دذأناّع ة٘أ

ي 26.4ةوذًْأأل لأأام  % فاؿأأل لٌ٘أأج الو ًٌأأاح اتًأأذشوامٗج 011% إلأأٔ 62% ن كوأأا دناّػأأخ ةأ٘أ
 ةك٘قُن للٔ  ُو٘ج دل  الوتافل  ٖ فلن ّدنش٘ق القنام اتًذشوامٕ% هوا ٗيكي د 22.2ةوذًْل لام 

  كقح   تذٖ القماًج للٔ  ُو٘ج كل هأي هتأق   الذنك٘أو اتًأذناد٘ظٖن الذْطأَ الوٌأذقتلٖن دأناةل ّاداأاة 
 الويلْهاحن اجُو٘ج الٌٌت٘جن اتٗظاه ّالْضْعن القاةل٘ج للوقامًجن الذْق٘خ الوسئنن القاةل٘ج للاِن  .

 ٌٗخ  ما   تذٖ القماًج ػْة كل هي هتق    اشنا   هؼاا الواالغ ّ الوْسْق٘ج ّ الشوْل٘ج  ػ٘ز دتا
  1.12لذل  التٌْف لي  P-Valueاًـاخ ق٘وج هٌذْٓ الويٌْٗج 

ّٗذ غ للتاػز هوا دققم اهكاً٘ج قتْة الاأنا الشأاًٖ للقماًأج ػ٘أز ت دْطأق  أنّق كاح فتلأج اػاأائ٘ج 
ة هأقٓ هٌأاُوج هتأافل الأقاف الذقنٗأن الوذكاهأل  أٖ م أع ة٘ي بما  الوٌذقأ هٌِن    ناف ّه ًٌأاح ػْأ

 .1.12< 1.022هٌايج الويلْهاح الوااغ لٌِا  ٖ لول٘ج ادـاك القنامن ّكل  ةوٌذْٓ هيٌْٗج 
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وزبئظ اخزجبز الفسع الساثغ ثشؤن ارفبا المعزضمسٔه ػلّ أٌمٕخ ػىبطس الىمُذط المقزسػ  ٓ  2/3/2 
 لّ االظزمساز َخلق القٕمخػكط قدزح المىشؤح ػ

ن تؿذتأام الاأنا 1.12لٌأق هٌأذْٓ هيٌْٗأج  Mann-Whitnyقام التاػز ةاًذـقام  ًلْا هاى ّٗذٌٖ 
ه أزال المعزقظّن منىٍم الناةع للقماًج ّاللٕ ٌٗص للٔ اٙدٖ ج ال رُعد  نسَا ذاد داللنخ اؽظنبئٕخ ثٕن

ّقأق قأام االظنزمساز َخلنق القٕمنخ  ، ؽُر أٌمٕخ مؾبَز الىمُذط المقزسػ  ٓ ػكط قدزح المىشؤح ػلّن 
ة  ة إلأٔ ًذأائض  فق ػْأ التاػز ةؼٌاا الانّق لكل هؼْم هي هؼاّم الٌوْكص الوقذنع للٔ ػأقان للْهْأ
ي  ما   تذأٖ  ف  أنّق هيٌْٗأج ة٘أ التٌْف اجكشن  ُو٘ج لاتذٖ القماًج ن ّةااج لاهج  قق اًذٌذض التاػأز ّطْأ

قنٗن الوذكاهل  ٘وا لقا الٌ نث الياهأج للأٔ الوٌشأةث ػ٘أز كأاى القماًج ػْة  ُو٘ج ّدةس٘ن طو٘ع هؼاّم الذ
ة  ُو٘أج  1.12ُّْ  كتن هي  1.727هٌذْٓ الويٌْٗج الـاا ةِا  ن ّكلل  اداقخ  ما   تذٖ القماًج ػْأ

ة دأةس٘ن ه شأناح  ن قأقث الوٌشأةث للأٔ اتًأذونام نإضأا ج إلأٔ اداأاقِن ػْأ ّدةس٘ن الٌ نث الوٌذقتلتج  ٖ دق٘٘أ
فٕ ّالت٘تٖ  أٖ الؼكأن للأٔ  فا  الوٌشأةث ّقأقمدِا للأٔ اتًأذونام  أٖ اجطأل اليْٗأل ن ّقأق اجفا اتقذاا

ِن  أأٖ طو٘أأع هؼأأاّم الذقنٗأأن  ي  ما  الوٌذقاأأٔ هأٌأ ن كوأأا ُأْأ 1.111طأأا  هٌأأذْٓ الويٌْٗأأج للاأأنّق ةأ٘أ
ة  ُو٘أج 00هْضغ ةالظقّة مقن   ِن ػْأ ي بما  الوٌذقاأٔ هٌأ ف  أنّق هيٌْٗأج ة٘أ   هوا ٗ كأق للأٔ ّطْأ

ات ااع فاؿل الذقنٗن الوذكاهل ّقق ٗنطع كل  إلٔ قلج ّلٖ الوٌذشونٗي اج أناف ةةُو٘أج الوؼأاّم  هؼاّم
ن اجطأل ّدؼق٘أق  الٌاةقج  ٖ ادـاك القنام اتًذشوام ً ناً لٌيٖ الغالت٘ج الي ؤ هٌِن إلٔ اتًأذشوام قا٘أ

لْهأاح  ٘أن اجطأل هوأا ٗوٗأق الوكاًب الٌنٗيج هوا ٗظيلِن ٗنكوّى للٔ الويلْهاح الوال٘ج  كشن هي الوي
ا  هال٘أج  ّ  ٘أن هال٘أج ّالذأٖ قأق  هأي اُذوأاهِن ةأالذينف للأٔ الوـأالن ّال أنّف الوؼ٘يأج ةالوٌشأةث ًْأ
ص  د سن للٔ  ففا  الوٌشةث  ٖ الوقٓ اليْٕن لووا ٗيٌٖ لقم اهكاً٘ج قتْة  نا القماًج الناةأع الألٕ ٌٗأ

ه أز للٔ  ًَ ج ذط ال رُعد  سَا ذاد داللخ اؽظنبئٕخ ثٕن ر أٌمٕنخ مؾنبَز الىمُن ال المعزقظّن منىٍم ؽُن
 المقزسػ  ٓ ػكط قدزح المىشؤح ػلّ االظزمساز َخلق القٕمخ 

 
 َٔزىٓ ؽُر مؾبَز مؾزُِ الزقسٔس المزكبمل ملصض وزبئظ اخزجبز مبن  11عدَر زقم 

 مؾُز اال ظبػ

 مزُظط الس رت
معزُِ 

المؼىُٔخ   
P-

value 

 وعجخ المُا قخ

 مئظعبد أ ساد

 مئظعبد أ ساد

الىظسح الؼبمخ ػلّ المىشؤح َثٕئزٍب 
 الصبزعٕخ

25.12 66.32 1.232 22.1% 
22.25
% 

 %25.3 52.2 1.111 56.15 21.52 ا ظبؽبد الؾُكمخ

 %26.2 %64.2 1.111 54.24 21.12 اال ظبػ ػه ومُذط أػمبر المىشؤح

 %26.5 %21.14 1.111 42.21 24.52 اال ظبػ ػه المصباس َالفسص

 %23.2 %21.6 1.111 55.12 21.14 االظزسرٕغٕخ َآلٕخ رصظٕض المُازد

 %21.2 %26.4 1.551 62.22 23.42 الىظسح المعزقجلٕخ

 %22.2 %66.2 1.114 52.52 22.22 أظبض االػداد َالؼسع

 %66.2 %52.2 1.211 66.56 24.22 مئشساد اادال االقزظبدْ

 %45.5 %31.2 1.222 22.26 62.21 مئشساد اادال الجٕئٓ

 %34.6 %24.2 1.111 52.41 22.54 مئشساد اادال االعزمبػٓ

 %22.5 61.26 1.111 42.22 24.41 المقٕبض الكلٓ

 

 صبوًٕب: وزبئظ الدزاظخ:
كشفذ وزبئظ الزؾلٕل االؽظبئٓ اعبثبد المعزقظّ مىٍم منه المعنزضمسٔه أ نساد َمئظعنبد ػنه الؼدٔند منه  

 الىزبئظ مه أٌمٍب:
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ا ن الوتأافل الياهأج للذقنٗأن  -   ة  ُو٘أج دْأ ِن ػْأ دت٘ي هي ًذائض اؿذتام هاى ّٗذٌأٖ اداأاق  تذأٖ الوٌذقاأٔ هٌأ
الوذكاهأل  أٖ دقأامٗن الشأنكاحن لن أع هٌايأج الويلْهأاح الوااأغ لٌِأا  أٖ لول٘أج ادـأاك القأنام ةوٌأأذْٓ 

 .1.022هيٌْٗج 
ة  ُو٘أج -ا  م   ظِنح ًذأائض اؿذتأام هأاى ّٗذٌأٖ اداأاق  تذأٖ القماًأج ػْأ ّدأةس٘ن ات اأاع لأي كأل هأي هؼْأ

مٕ الو شأناح اتقذاأافٗج ّالت٘ت٘أجن  أٖ الؼكأن  م الٌ أنث الوٌأذقتل٘جن ّهؼْأ الٌ نث الياهج للوٌشةثن ّهؼْأ
 .1.12للٔ  فا  الوٌشةث ّققمدِا للٔ اتًذونام ةوٌذْٓ هيٌْٗج  قل هي 

ة -ص   ُو٘أج ات اأاع لأي هظوأل  كوا دت٘ي هي ًذائض اؿذتام هاى ّٗذٌٖ ّطْف  نّق كاح فتلأج إػاأائ٘ج ػْأ
ن ّامداأا  ُألٍ اجُو٘أج  أٖ  تأج الو ًٌأاح لٌِأا  أٖ  1.111هؼاّم الٌوْكص الوقذنعن ةوٌأذْٓ هيٌْٗأج 

 تأأج الوٌأأذشونٗي اج أأناف ن ّقأأق ٗنطأأع كلأأ  تمداأأا  ّلأأٖ الو ًٌأأاح اتًأأذشوامٗج ً أأًنا لٌأأيِ٘ا  ًؼأْأ 
 اتًذشواماح لْٗلج اجطل.

 صبلضًب : رُطٕبد الدزاظخ :

ْ  الٌذائض الوٌذـلاج هي القماًج الٌ نٗج ّالذيت٘ق٘ج ن ًّيً٘ا ًؼْ دؼق٘أق الِأقف اجًاًأٖ للقماًأج  قأق  ٖ ض
 دٌاّة التاػز دْه٘اح القماًج للٔ الٌؼْ الذالٖ:

 رُطٕبد مُعٍخ للمعزضمسٔه: -1
ضأأنّمث دغ٘٘أأن ًوأأل ادـأأاك قأأنام اتًأأذشوام الذوأأافا للأأٔ الو شأأناح الوال٘أأج  قأأل فّى الٌ أأن إلأأٔ  0/0
لو شناح  ٘ن الوال٘ج ػ٘أز  ى الو شأناح  ٘أن الوال٘أج دشأكل الوٌأاؽ اليأام الألٕ ٌٗأالق للأٔ اًأذونامٗج ا

 ًظاع الوٌشةث  ّ  شلِا  ٖ اجطل اليْٗل.

ضنّمث ًيٖ الو ًٌاح اتًذشوامٗج الكتنٓ ًؼْ دكْٗي ماةيج ديول للٔ ديت٘أق هتأافل اتًأذشوام  0/7
 لٌق ادـاك القنام اتًذشوامٕ ًّشن الْلٖ ةِا ة٘ي الوٌذشونٗي اج ناف.  UNPRIالوٌتْة 

 رُطٕبد مُعٍخ للشسكبد المقٕدح ثبلجُزطخ: -2
ضأأنّمث اليوأأل للأأٔ هْاكتأأج الذْطِأأاح اليالو٘أأج ًؼأْأ اتًأأذشوام الوٌأأذقام ّاليوأأل للأأٔ فهأأض الذٌو٘أأج  7/0

 الوٌذقاهج ضوي ًلٌلج الق٘وج الـاهج ةالشنكج.

سقا أأج الذاك٘أأن الوذكاهأأل فاؿأأل الوٌشأأةث ّدْل٘أأج ّدأأقمٗب اليأأاهل٘ي ةالوٌأأذْٗاح اتفامٗأأج ضأأنّمث ًشأأن  7/7
 الوـذلاج للٔ ديت٘قَ.

ضنّمث ةٌا  ً ام هيلْهاح هذكاهل فاؿل الشنكج ٗنةل ة٘ي  ًشيذِا الوـذلاج ّٗيكي دةس٘ن كأل هٌِأا  7/2
 للٔ اٙؿن ًْا  كاى دةس٘نا هال٘ا  ّ  ٘ن هال٘ا.

ص الت٘اًأاح الوال٘أج ّ ٘أن الوال٘أج اًذـقام الذقٌ 7/4 ٘اح الؼقٗشج لٌ ن الويلْهاح للوٌالقث  ٖ دظو٘ع ّدلـ٘أ
  .Big Data analysisهشل دقٌ٘اح دؼل٘ل الت٘اًاح ال ـوج  

ى هٌأتْت لأي إلأقاف  7/2 ضنّمث دكْٗي  نٗق لوأل هذٌْأ  الـتأناح ٗـ أع لنقاةأج هظلأي اتفامث ٗكْأ
امفث ًّشن الذقنٗن الوذكاهل هأع ضأنّمث  ن هٌايأج الويلْهأاح الْأ هنالأاث الٌشأن  أٖ الذْق٘أخ الوسئأن لذي ٘أ

 ةالذقنٗن.
ي  7/6 اليوأأل للأأٔ اتًأأذاافث ةأأالٌوْكص الوقذأأنع للذقنٗأأن الوذكاهأأل ّديت٘قأأج لذقل٘أأل الْقأأخ ّالظِأأق السههأ٘أ

 ظنث .صلقاف الذقنٗن إضا ج إلٔ دؼق٘ق هتق  القاةل٘ج للوقامًج هي لام إلٔ لام  ّ هع الشنكاح الوٌا
ٗنٍ  7/2 ف للأٔ الوشأاكل الذأٖ دْاطأَ ديت٘قأَ ّديْأ اليول للٔ ديت٘ق الٌوْكص الوقذنع  ٖ الْاقأع ّالْقْأ

 ةوا ٗسئن  ة٘تج اجلواة الوانٗج
 

 رُطٕبد مُعٍخ الّ الجُزطخ المظسٔخ: -3
ناح لوٌاقشأأج الق أأاٗا الِاهأج الوذيلقأأج ةأالذقنٗن الوذكاهأأل ّالذْل٘أأج ةوٌأا ع ّهؼاأأواح الأأقاف لقأق ًأأقّاح ّهأ دو 2/2

 الذقنٗن الوذكاهل. 

ة ك٘ا٘أأج اصًأذاافث هأأي هيلْهأاح الذقنٗأأن الوذكاهأل  أأٖ لقأق 2/4 ي الوأأال٘٘ي ػْأ فّماح دقمٗت٘أج للوٌأأذشونٗي ّالوؼلل٘أ
 ادـاك قناماح اتًذشوام.

كص هأنى ٗوكأي  2/2 الذياّى هع ّهامث الوال٘ج ّ الوٌ واح الوٌِ٘ج لْضع هي٘أام للذقنٗأن الوذكاهأل ٗشأذول للأٔ ًوْأ
 ديْٗيَ ّ قاً ليت٘يج ًشال الشنكج ّٗذن إلوام الشنكاح الوق٘قث ةالتْمهج ةذققٗن ُلا الذقنٗن.
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 قبئمخ المساعغ

 أَالً: المساعغ الؼسثٕخ:

هٖ ج الأأام هقذأأنع لس اأأاع الوؼاًأتٖ  أأٖ الذقأأامٗن الوذكاهلأج لالوأأاة لأأي التيأأقٗي .0   ػوأقن ًأأيق هؼوأأق ةْ٘أ
 .7102ن كل٘ج الذظامث ن طاهيج اتًكٌقمٗج ن  زظبلخ دكزُزايالت٘تٖ ّاتطذوالٖ هع فماًج ديت٘ق٘جج 

غ .7  ٓ الويلْهأأادٖ لذقأأامٗن اجلوأأاة الوذكاهلأأج للأأٔ  أأناماح هأٌأ ين ج  سأأن الوؼذأْأ إًأأوال٘ل ن لاأأام لتأأق الوأٌأ
ن كل٘أج الذظأامث  مغلنخ الفكنس المؾبظنجٓفماًأج دظنٗت٘أجج ن  –اتئذواى للشنكاح الوق٘قث ةالتْمهأج الواأنٗج 

 .7106ن فٌٗوتن  4ن لقف  71طاهيج ل٘ي شوين هظلق 

ن  هأؼاا .2  شنف ناةناُ٘ن  ػوق اةناُ٘ن ج  سن ات ااع  ٘ن الوالٖ لتن دقأامٗن اجلوأاة الوذكاهلأج للأٔ دق٘٘أ
ج ه٘قاً٘أج ّدظنٗت٘أج جن  –الواالغ لوقأقمث الشأنكج للأٔ ؿلأق الق٘وأج  زايفماً٘أ ن كل٘أج الذظأامث ن زظنبلخ دكزُن

 .7102طاهيج فهٌِْمن 

ٓ دقأامٗن .4  ن اص اأاع الوؼاًأتٖ لوؼذْأ اهى كأةفاث لذق٘٘أ لتاى ن فتٍّ  قافم جاًذـقام ةياقج ق٘اى اجفا  الوذْأ
 .7102ن  كل٘ج الذظامث ن طاهيج الوٌاْمث ن زظبلخ مبععزٕسفماًج ديت٘ق٘ج ج ن -اجلواة الوذكاهلج

 أأذغ   ن لاأأام هؼوأأق ج الأأقّم الوندقأأب للوناطأأع الـأأامطٖ ًؼأْأ دؼأأقٗاح الوٌِأأج  أأٖ  ِأأن هناطيأأج لول٘أأج .2 
س الزغبزٔننخفماًأأج ه٘قاً٘أأجج ن  -اجلوأأاة الوذكاهلأأج ّالذقنٗأأن لٌِأأا ن كل٘أأج الذظأأامث ن طاهيأأج  مغلننخ الجؾنُن

 .7102ن 7ن لقف22الوقاهٗقن هظلق 

امٕن ًاُأأق هؼوأأق ٌٗأأنٕن جهؼأأقفاح ات اأأاع الوؼاًأأتٖ صلأأقاف دقأأامٗن هذكاهلأأج ّاًيكاًأأادِا للأأٔ .6  الِأْأ
الوظلأق الذاًأع ، مغلخ الفكس المؾبظجٓقناماح  هؼاا الواالغ  ٖ الت٘تج الوانٗجن فماًج ً نَٗ ه٘قاً٘جج 

 .7102لشن ن اليقف الناةع ن فٌٗوتن 

 –ًْٗين طواة للٔ هؼوق ج الذقنٗن الوذكاهأل كوأقؿل للذغ٘٘أن الأقاؿلٖ   أٖ الشأنكاح الوٌأاُوج الواأنٗج .2 
ي شأوين اليأقف الشأاًٖن الظأو  الشأاًٖن  مغلخ الفكس المؾبظجٓن فماًج اًذكشا ٘جج  ن كل٘ج الذظامث ن طاهيج ل٘أ
 .7102ْلْ٘ ن الٌٌج الذاًيج لشنن ٗ
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