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  أث� اإلف�اح ع� ال�قار�� ال���املة علي ت�ش�� ق�ارات
  ال�������� في ب$رصة األوراق ال�ال�ة ال����ة  

  "دراسة م��ان�ة"
 د. ن)اة م&�� م�عى ی$ن"

 جامعة ج�ة –أس�اذ ال�&اس:ة ال��اع� 89ل�ة األع�ال 

  
  ال�ق�مة:

'ع� تع�ض  IR (Integrated Reportsلق� ت� �ه�ر مفه�م ال�قار� ال	��املة (
ك:�9 ال-�8ات لألزمة ال	ال+ة في أواخ� العق� ال	اضي به�ف تع.. ال-فاف+ة وال(قة، 
D 'ال	عل�مات ال�ي �BCاج�ن إل+ها الت=اذ �	)�E	ال �واإلش�اف وال	Eاءلة وت.و
 Dش�ح واضح ع �ل، ح+O تق�م هMه ال�قار�Rال S�	ق�ارات أك(� فعال+ة على ال

�ات+Z+�ها وفعال+ة ال8�B	ة وأداء ال-�8ة '	ا ECاه� في خلY ك+ف+ة إدارة ال-�8ة الس�
ل، وذل_ مD خالل م.ج ال	عل�مات ال�	+ة وال]�ع+ة �Rالق`+� وال S�	ة على ال	الق+
 a+ال ه]ا ل	ق`�د ب�أس ال	أن ال O+ة ب�قة، ح�Eرؤوس األم�ال ال Dلل�ع:+� ع

R-له خالل أن�Bة ی�� ت	بل ه� 8ل م=.ن للق+ ،hاألم�ال فق .ة ال-�8ة ن�B تع.
إن ال�قار�  (Robert et al., 2010)ق+	ة م]�Zاتها، وفي هMا اإلiار أشار 

ال	��املة ت�ف� ن	�ذج م��امل ی�ضح 8+ف+ة ت�Bل م�ارد ال	]q	ة ال�Eة وهي ال	ال+ة، 
وال�`]+ع، وال:-�ة، واالج�	اع+ة، والف��ة، والR:+ع+ة مD خالل األن-Rة إلى 

  م=�جات ون�ائج.

qح�8ة ون h+-[ادة فعال+ة اإلف`اح، ت�ًا أله	+ة ال�قار� ال	��املة ال	�	(لة في ز
 vب رؤوس أم�ال ج�ی�ة، فق� قامMادة أسعار األسه�، وجال��اول في ال:�رصة، وز
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الع�ی� مD ال-�8ات في بل�ان م=�لفة ب]-� هMا ال]�ع مD ال�قار� وذل_ ل	Zاراة 
ل	عل�مات أك(� وض�حًا عD أداء ال-�8ة، ضغ�z حاجة م�E=�مي الق�ائ� ال	ال+ة 

وتق�م فلEفة هMه ال-�8ات في إع�ادها ل�ل_ ال�قار� علي ت|	+D ال	عل�مات ال	ال+ة 
'Zان� ال	عل�مات غ+� ال	ال+ة ح�ل إس��ات+Z+ة ال	]-أة وال	=اi�، وال�قا'ة، واألداء 

قة تع�a الE+اق ال:+�ي واإلج�	اعي واإلق�R' ق:ل+ة�E	9 وال��قعات الMاد9 ال`�
)، م	ا س:Y ون�+Zة للق`�ر في ٢٠١١ (ال	Zلa ال�ولي لل�قار� ال	��املة، تع	ل 'ه

� ال�قار� ال	ال+ة ال�قل+�Cة �Rاجة إلى ض�ورة تBالي فق� �ه�ت الBاإلف`اح ال
لل-�8ات ح�ي تZعلها أك(� شفاف+ة، مع ال��8+. على االZCاز واأله	+ة االس��ات+Z+ة 

ة، وتD+EB ن�ع+ة ال	عل�مات ال�اردة في ال�ق�� ال]هائي، ومD وال��Rرات ال	�Eق:ل+
ه]ا ب�زت ف��ة هMه ال�راسة ال�ي ت�]اول هMا الف�� ال�Zی� لإلف`اح ال	Bاس:ي به�ف 
ال�ع�ف علي مفه�م ال�قار� ال	��املة، وم�9 الBاجة إلع�ادها، وأه	+�ها وأه�افها، 

D في وم�9 تأث+� اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة عل�	)�E	ي ت�ش+� ق�ارات ال
  ال:�رصة ال	`�ة. 

  م8Aلة ال:&@:
ال شــ_ أن ال]qــ�ة ال�قل+�Cــة لل�قــار� ال	ال+ــة لــ� تعــ� األســاس الــ9M یــ�� االع�	ــاد عل+ــه 
الت=ـاذ قــ�ارات اسـ�(	اره ج�یــ�ة مـD ع�مــه، نqـ�ًا ل��نهــا تع:ـ� عــD معل�مـات تار=+ــة 
 v[	إفالسـها أو ت|ـ vـا أن شـ�8ات 8:+ـ�ة قـ� أعل]ـ	ق:ل+ة لل-ـ�8ة، 8�E	الق�رة ال a+ول

على ال�غ� مD ت�ق+Y ب+اناتها ال	ال+ة مD ق:ل أك:ـ� شـ�8ات  تالع� في ق�ائ	ها ال	ال+ة
ال��ق+Y ال=ارجي وهMا أث� سـل:ًا علـي ثقـة مEـ�=�مي ال�قـار� ال	ال+ـة، و�ـال�غ� مـD أن 
العـــال� أصـــ:ح صـــغ+� 'ف|ـــل ال��]�ل�ج+ـــا واالت`ـــاالت ال�ـــي ســـهلv ع	ل+ـــة الB`ـــ�ل 

	عل�مــات وتق�`ـــ� علــى ال	عل�مــات إال أن ه]ــاك 8(+ــ� مــD ال-ــ�8ات تــ�Bف� علــى ال
ع	ل+ــة ن-ــ� معل�ماتهــا علــى ال:+انــات ال	ال+ــة فقــh وت�Zاهــل غ+ــ� ال	ال+ــة، لــMل_ ت�.ایــ� 
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ـــ+ع�a ال:]ـــ�د غ+ـــ� ال	ال+ـــة وال�ـــي  الBاجـــة إلـــي تRـــ�� ال]	ـــ�ذج ال�قل+ـــ�9 لإلف`ـــاح ل
أصــ:vB هامــة ع]ــ� تقــ�ی� ق+	ــة ال	]-ــأة وتق+ــ+� أدائهــا ال	Eــ�ق:لي. م	ــا ســ:Y، ت�	(ــل 

"ق`ــ�ر اإلف`ــاح الBــالي فــي تل:+ــة اح�+اجــات مEــ�=�مي القــ�ائ�  م-ــ�لة ال�راســة فــي
ال	ال+ة، ح+O أنه� في حاجة ش�ی�ة إلـي اإلف`ـاح عـD الع�یـ� مـD ال:]ـ�د غ+ـ� ال	ال+ـة 
وال�ـــي ال ت�ف�هـــا القـــ�ائ� ال	ال+ـــة ال�قل+�Cـــة بهـــ�ف ات=ـــاذ قـــ�ارات االســـ�(	ار وتق+ـــ+� إداء 

 Dعي ال�راسة إلي اإلجا'ة عEا تMي ال�الي:ال-�8ات"، لE+ال ال�ئ�Eال  
  " ما ه$ أث� اإلف�اح ع� ال�قار�� ال���املة علي ت�ش�� ق�ارات ال�������� 

  في ب$رصة األوراق ال�ال�ة ال����ة؟ "

  و]:(Y مD هMا ال�Eال االس�لة الف�ع+ة ال�ال+ة:
 املة؟��	ال � هل ی�ج� حاجة إلع�اد ال�قار
  �D؟ما هي م.اCا اإلف`اح عD ال�قار�	)�E	املة لل��	ال 
  املة له انع�اساته علي ت�ش+� ق�ارات��	ال �هل اإلف`اح عD ال�قار

D في س�ق األوراق ال	ال+ة ال	`�ة؟�	)�E	ال 

  أه��ة ال:&@:  
  �E��C هMا ال:OB أه	+�ه مD االع�:ارات ال�ال+ة: 

  األه��ة العل��ة لل:&@:
  �ال	��املة، و�ال�غ� مD تع�د ن�رة ال�راسات الع��+ة ال�ي ت]اولv ال�قار

ال�راسات األج]:+ة ال�ي ت]اولv تل_ ال�قار� إال أن أ9 م]ها ل� ی�R�ق إلى 
D، األم� الC 9Mع�:� �	)�E	علي ت�ش+� ق�ارات ال �مع�فة تأث+� تل_ ال�قار
 9�q[ار الiاع�ة في ت�س+خ اإلE	ال:اح(ة أح� الع�امل ال �qوجهه ن Dم

 ق`ى اس�فادة في ال-�8ات ال	�رجة 'ال:�رصة.لل	فه�م ومBاولة تBق+Y أ



   
 ن)اة م&�� م�عى ی$ن" د/         �املة على ت�ش�� ق�ارت ال��������أث� االف�اح ع� ال�قار�� ال�� 
٢/١٢/٢٠١٨ 

 ١٥٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

  ص علي م�ا'عة�Bال �ZC ض�عات ال�ي�	أه� ال Dاملة م��	ال �تع� ال�قار
كل ف�� ج�ی� '-أنه س�اء ت� i�ح هMا الف�� مD جان� األكادC	D+ أو 

 ال-�8ات.
  ةZی� به�ف معال�Z+ة ال�ي ته�� 'اإلف`اح ال	ث العل�B:ادة الض�ورة ز

ف`اح الBالي ال�قل+�9 وال�ي Cع�:� مD أه� ال	-�الت ال�ي الق`�ر في اإل
 تعاني م]ها ال:�رصة ال	`�ة.

  األه��ة الع�ل�ة لل:&@:
  ا	ة، 'وض�ح أه	+ة ال�قار� ال	��املة لل-�8ات ال	�رجة 'ال:�رصة ال	`�

.D�	)�E	ق وت�ش+� ق�ارات ال�Eا الMادة 8فاءة ه BCقY ز
  �ال	��املـة ألنـه C	(ـل م`ـ�رًا لل	عل�مـات ال	ال+ـة ض�ورة اإلف`اح عD ال�قار

D في ال:�رصة ال	`�ة.�	)�E	ال+ة ال�ي ت�ث� على ق�ارات ال	وغ+� ال 
  vاملــة ألنــه ث:ــ��	ال �لفــv أنqــار معــ�S القــ�ائ� وال�قــار� ال	ال+ــة إلــى ال�قــار

 كفاءته وفعال+�ه في 8(+� مD بل�ان العال� ال	�ق�م في �ل ال	�غ+�ات ال�Bی(ة.

  ه�ف ال:&@:
ی�	(ل اله�ف ال�ئ+Eي في تEل+h ال|�ء علـي أه	+ـة ال�قـار� ال	��املـة واخ�:ـار أث�هـا 
علــي ت�شــ+� قــ�ارات ال	Eــ�(	�D، ول�Bق+ــY ذلــ_ ECــعي ال:BــO إلــى تBق+ــY األهــ�اف 

  الف�ع+ة ال�ال+ة: 
  ة، مـعB`ـل	اب الBوأص D�	)�E	املة لل��	ال �ال�ع�ف علي مفه�م وأه	+ة ال�قار

حاجــة ال:+�ــة ال	Bاســ:+ة إلعــ�ادها، ودعــ�ة ال-ــ�8ات إلــي ت:]ــي هــMا ال]ــ�ع مــD إبــ�از 
� .ال�قار
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  ـ��9 الـ�ولي لل�قـ�فE	املة ال�ي ص�رت علي ال��	ال �إج�اء دراسة تBل+ل+ة لل�قار
 علي م�9 إسهامها في تD+EB درجة اإلف`اح وزادة ال-فاف+ة ح�ل أداء ال-�8ة.

 	ال Dمـــ Dعل�مـــات ال	ال+ـــة وغ+ـــ� ال	ال+ـــة بهـــ�ف ت�شـــ+� ت�Bیـــ� اح�+اجـــات ال	Eـــ�(	�
 ات=اذ الق�ارات االس�(	ارة في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�ة. 

  .ال��8+ـــ Dـــ�	C ل�ـــي ،Dت�Bیـــ� أهـــ� ال	عل�مـــات ال�ـــي تـــ�ث� علـــي قـــ�ارات ال	Eـــ�(	�
 عل+ها ع]� إع�اد الق�ائ� وال�قار� ال	ال+ة. 

  املـــة علـــي ت�شـــ+� إجـــ�اء دراســـة م+�ان+ـــة إلخ�:ـــار أثـــ� اإلف`ـــاح��	ال �عـــD ال�قـــار
D في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�ة.�	)�E	ق�ارات ال 

  ف�وض ال:&@:
في ض�ء م-�لة ال�راسة وتBق+Y أه�افها، تع�	� ال�راسة علي إخ�:ار الف�ض ال�ئ+Eي 
ال�ــالي: "ی�جــ� أثــ� ذو داللــة إح`ــائ+ة لإلف`ــاح عــD ال�قــار� ال	��املــة علــي ت�شــ+� 

	Eــ�(	�D فــي ب�رصــة األوراق ال	ال+ــة ال	`ــ�ة"، والخ�:ــار هــMا الفــ�ض تــ� قــ�ارات ال
  تقE+	ه إلي الف�وض الف�ع+ة ال�ال+ة:

 أن ال	�E(	� ال	`�C 9عي م.اCا إف`اح ال-�8ات عD ال�قار� ال	��املة. )١(
أن ال	Eــ�(	� ال	`ــ�9 ل�Cــه اح�+اجــات مــD ال	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� ال	ال+ــة  )٢(

  (	ار9 في ال:�رصة ال	`�ة.ع]� ات=اذ الق�ار االس�
ی�جــــ� أثــــ� ذو داللــــة إح`ــــائ+ة لل	عل�مــــات ال	ال+ــــة وغ+ــــ� ال	ال+ــــة ال�ــــي یــــ��  )٣(

.D�	)�E	املة علي ت�ش+� ق�ارات ال��	ال � اإلف`اح ع]ها في ال�قار
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:OB:ح�ود ال  
تق�`ــ� هــMه ال�راســة علــي إجــ�اء دراســة م+�ان+ــة ل:+ــان مــ�9 أه	+ــة ال�قــار� ال	��املــة 

م مـD خـالل اسـ�Rالع أراء ٢٠١٧أث�هـا علـي ت�شـ+� قـ�ارات ال	Eـ�(	�D لعـام واخ�:ار 
D وال	Bلل+D ال	ال++D في ب+�ة االع	ال ال	`�ة.�	)�E	ال Dع+]ة م  

:OB:م]هج ال  
 Dمـ D+ـ]هج االسـ�ق�ائي للق+ـام ب]ـ�ع	ي والiـ]هج االسـ�]:ا	ال Dعلي 8ال م OB:ال �	ع�C

ــالف�� ال	Bاســ:ي عــD  ال�راســة ال��GHــة:ال�راســات:  ت�|ــ	D دراســة وتBل+ــل مــا ورد '
اإلف`اح عـD ال�قـار� ال	��املـة وذلـ_ مـD خـالل اسـ�ق�اء ال�راسـات الEـا'قة وال:Bـ�ث 

 ال�راسـة ال���ان�ـة:مق�ـ�ح لل�قـار� ال	��املـة.  العل	+ة ذات ال`لة به�ف وضـع إiـار
D ته�ف إلي اخ�:ار أث� اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة علي ت�ش�	)�E	ق�ارات ال �+

  في ال:�رصة ال	`�ة.

  خIة ال:&@: 
  في س:+ل تBق+Y أه�اف ال�راسة، ت� تقE+� هMه ال�راسة إلي ال	:احO ال�ال+ة:

  ع�ض وتBل+ل ال�راسات الEا'قة. ال�:&@ األول:
  اإلiار ال]q�9 لل�قار� ال	��املة.  ال�:&@ ال�اني:
  ال	��املة.اإلiار ال	ق��ح لل�قار�  ال�:&@ ال�ال@:
دراسة م+�ان+ة ألث� اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة علي ت�ش+�  ال�:&@ ال�ا9ع:

.D�	)�E	ق�ارات ال  
  ال]�ائج وال��ص+ات
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  ال�:&@ األول: ع�ض وت&ل�ل ال�راسات ال�ا9قة

     ع�ض ال�راسات ال�ا9قة: ١/١
  :Ana Isabel  & Ana Coelho, 2018)دراسة ( ١/١/١

إلي ت�ض+ح أه	+ة ال�قار� ال	��املة لل	]q	ات ل	ا لها مD م.اCا ت�	(ل ه�فv ال�راسة 
في أعRاء ص�رة حE]ة الE	عة عD ال-�8ة، ق+اس األداء '-�ل �8ء، وت�ص+ل 
ن	�ذج األع	ال ب�ض�ح ألصBاب ال	`لBة، وأوضvB أن مD ض	D م�Bدات 

Eغ�اف+ة وال=`ائ� علي مZال Yi]ا	املة ال��	ال ���S اإلف`اح عD ال�قار
ال-�8ات. وق� ت� االع�	اد علي اإلح`اءات ال�صف+ة واالس�]�اج+ة ل�Bل+ل ب+انات 

) Dة م]ها (٢٢٤ع+]ة مEاملة، و(٧٩) م�س��	ال �) ت	ارس ١٤٥) ت	ارس ال�قار
م)، وت�صلv ال�راسة ٢٠١٥ – ٢٠١١) دولة خالل الف��ة (٢٦ال�قار� ال�قل+�Cة لـ(

�املة، إن غال:+ة ال-�8ات مD أورو�ا، ولها مD خالل تBل+ل ال	S��B لل�قار� ال	�
ق+	ة س�ق+ة أعلى، وأك(� ر�B+ة وأقل م�ی�ن+ة. وأن ال	:اد� وال	فاه+� األساس+ة 

  وع]اص� ال	S��B في ال�قار� ال	��املة ت:�و أقل م	ا 8ان م��قعًا.

  :Merve & et Cemil, 2018)دراسة ( ١/١/٢
إلف`اح في ال�قار� ال	��املة ه�فv ال�راسة إلى ال�ع�ف علي ن�ع+ة وح�Z ا

ألغ�اض ال�]:�، مع ت�ض+ح م�Bدات تل_ اإلف`اح، وقاما ال:اح(ان 'إع�اد م�ش� 
) D+ة وال]�ع+ة، ٣٠لإلف`اح ی���ن م	ا: ال�	ه D+ع��	Zب]�، ت� ت`]+فه إلى م (

اع�	�ت ال�راسة علي تBل+ل ال	S��B به�ف ال�BقY مD اإلف`احات ال�	+ة وال]�ع+ة و 
، وت� ٢٠١٤) ش�8ة غ+� مال+ة لعام ٥٥� ال	��املة لع+]ة م��نة مD (في ال�قار 

قة اخ�:ار الف�وض 'اس�=�ام تBل+ل االن�Bار ال	�ع�د لل:+انات �i خالل Dم
إلي أن غال:+ة ال-�8ات ت	+ل إلى تق��C ال�راسة وت�صلv ال	��عات ال`غ�9 العادCة، 
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' h:ال-�8ة ی�ت �Z+ة. وأن ح	8 a+ابي 'اإلف`اح إف`احات ن�ع+ة ولZCل إ�-
 aسل:ًا ب�ل_ اإلف`اح. وعلي ع� h:ال+ة ت�ت	أن ال�افعة ال D+ألغ�اض ال�]:�، في ح
ال��قعات، ل� ت�Z ال�راسة تأث+� 8:+� ل�ZB مZلa اإلدارة، وت��]ه، وال��B+ة أو 

  . ال`]اعة على اإلف`اح في ال�قار� ال	��املة ألغ�اض ال�]:�

  :Kathleen & et al., 2017)دراسة ( ١/١/٣
ـــار� ال	Eـــ�ول+ة  هـــ�فv ال�راســـة إلـــي ت�ضـــ+ح م�احـــل تRـــ�ر تقـــار� ال-ـــ�8ات مـــD تق

دفعــv ال|ــغ�z العال	+ــة إلــى  وقــ� االج�	اع+ــة لل-ــ�8ات إلــى ال�قــار� ال	��املــة، 
وت�|ــ	D تلــ_ ال�قــار�  ،االتZــاه نBـــ� إعــ�اد تقــار� مEــ�قلة تEــ	ي 'ال�قــار� ال	��املــة

 vـــ� واحـــ�. وت�صـــلال	عل�مـــات ال	ال+ـــة وال8�B	+ـــة واالق�`ـــادCة واالج�	اع+ـــة فـــي تق�
ال�راسة إلي أنه في ال�الCات ال	��Bة تع� ال�قـار� ال	��املـة �iع+ـة، ولـ� C`ـ�ر ح�ـى 

هـMا ال]ـ�ع مـD ال�قـار�، ح+ـO یـ�� االف`ـاح  Cقـ�م اآلن سـ�S عـ�د قل+ـل مـD ال-ـ�8ات
�ال	�شــ�ات االق�`ــادCة  ال	Eــ��ل+ة االج�	اع+ــة ثــ� CفBــ� مــا إذا  انــv عــD تقــار

 وت-ـ+� اإلف`ـاح ع]هـا أم ال؟، وال�B 	+ـة واالج�	اع+ـة ال�ـي تهـ� ال	Eـ�(	�D قـ� تـ�
ال]�ـــائج إلـــى أن ه+�ـــات ال�قا'ـــة ال�اخل+ـــة ال�ـــي تـــ� فB`ـــها ال تـــ�ف� ال	عل�مـــات ال�ـــي 

، لـMا ت�صـي ال�راسـة '|ـ�ورة )Cف|لها ال	�E(	�ون م(ل (ح`ة ال�Eق، وال�ع�|ات
ــــة اح�+اجــــات ال	Eــــ�(	�D ال-ــــ�8ات عــــD ال�قــــار� ال	��املــــة أف`ــــاح  مــــD أجــــل تل:+

وأصــBاب ال	`ـــلBة ح+ـــO أنـــه 8ل	ــا 8انـــv ال�قـــار� ال	��املـــة أك(ــ� شـــ+�عًا 8ل	ـــا قـــل 
'|ـــــ�ورة  ت�Bیـــــ� وتـــــ�ف+� اللـــــ�ائح عـــــ�ء ال:BـــــO عـــــD ال	عل�مـــــات، وت�صـــــي أC|ـــــًا 

  .إلف`اح ال	�Eق:ليوال	عای+� ال=اصة ب�ل_ ا

  :Alessandro & Luigi, 2017)دراسة ( ١/١/٤
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ه�فv ال�راسة إلي ت�ض+ح أه	+ة ال�قار� ال	��املة في خلY الق+	ة ح+O أص:ح 
ال]هج ال�قل+�9 في إع�اد ال�قار� ع��C ال�Zو9، و8ان ه]اك ت�جه دول+ًا إلق��اح 

وزادة ت�ض+ح ال��ا'h ب+D اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة به�ف زادة ال-فاف+ة، 
مZاالت أع	ال ال-�8ة وأدائها، وتD+EB ج�دة ال	عل�مات. وأشارت ال�راسة إلي أن 
 Dم �D وأصBاب ال	`لBة، ح+O أنها ت.�	)�E	ة لل	ق+ Yاملة ت=ل��	ال �ال�قار
ق+	ة ال-�8ة في ال�Eق، وت.� مD ق+	ة م�ش� ر�B+ة الEه� ال�اح�، وتBقY ج�دة 

اء ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة. وت�صلv إلي اس�فادة ال	�E(	�ون وأصBاب لل	عل�مات س� 
ال	`لBة مD زادة ال-فاف+ة، ح+O أن ال�قار� ال	��املة تZعله� أك(� وع+ًا م	ا 
ی]ع�a علي زادة ث�واته�، ووج�د م�Bدات لإلف`اح ت�جع إلي ال	]Rقة الZغ�اف+ة، 

ال�راسة '|�ورة ت�ف+� أدلة ج�ی�ة  وال:ع� ال	�سEي، وال]qام القان�ني لل:ل�، وت�صي
  على فعال+ة ال�قار� ال	��املة، وض�ورة جعلها إل.ام+ة علي م9��E ال-�8ات.

  :Isabel & Ligia, 2017)دراسة ( ١/١/٥
هــ�فv ال�راســة إلــي تBل+ــل العالقــة بــ+D اإلف`ــاح عــD ال�قــار� ال	��املــة ودرجــة عــ�م 

عــD ال�قــار� ال	��املــة وال�ــي ت�	(ــل  ت	اثــل ال	عل�مــات. وأشــارت إلــي أه	+ــة اإلف`ــاح
في ال�=ف+ف مـD م-ـاكل ال�8الـة، وتEـه+ل ات=ـاذ القـ�ارات، وتEBـ+D جـ�دة ال	عل�مـات 
لل	Eــ�(	�D. وت�صــلv ال�راســة إلــي وجــ�د عالقــة ســل:+ة بــ+D عــ�م ت	اثــل ال	عل�مــات 
واإلف`اح عD ال�قار� ال	��املـة، ح+ـO أن ال��سـع فـي اإلف`ـاح یـ�د9 إلـي ت=فـ+¢ 

ت	اثــل ال	عل�مــات، الــ9M بــ�وره یــ�د9 إلــي تEBــ+D جــ�دة ال�قــار� ال	ال+ــة. وأC|ــًا  عــ�م
وجــــ�د عالقــــة ذو داللــــة إح`ــــائ+ة لإلف`ــــاح عــــD ال�قــــار� ال	��املــــة وعــــ�م ت	اثــــل 

 .D�	)�E	ة لل  ال	عل�مات في ال:ل�ان ال�ي ت�	�ع 'B	اCة ق�

  ):٢٠١٧دراسة ( م&�� آل ع:اس،  ١/١/٦
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أوضvB ال�راسة أن ال�Eق الEع�د9 س+:�أ م�حلة ج�ی�ة ب�خ�ل ال	�E(	� األج]:ي 
في ص�رته ال	�سE+ة، وهMا ی�Rل� إج�اءات حازمة ح�ى نع.ز االس�ق�ار ال	الي 
لل-�8ات وال�]	+ة ال	��Eامة ولD ی�� ذل_ إال مD خالل تD+EB العالقة ب+D ق�ارات 

 YقBی� Dا لMوسل�ك ال-�8ات، وه �	)�E	ال+ة. وق� ب�أت ال	ال �� ال�قار�Rإال ب�
ال-�8ات 'إت=اذ خ�Rات جادة ن�B تD+EB تقار�ها، ولعل تق�� ش�8ة ال	�اعي لعام 

نقRة ت�Bل 'ارزة نq�ًا ل�عي ال-�8ة 'أه	+ة االس�(	ارات األج]:+ة، ولMا 8ان  ٢٠١٤
 �ال	��املة، عل+ها أن تZ�E+� في تقار�ها لل	]�qمة العال	+ة ال�ي تE	ى 'ال�قار

وع]� مقارنة تق�� ش�8ة ال	�اعي 'أ9 ش�8ة أخ�S ف�Z[E الف�ق واضBًا، بل ت�في 
وتق��ها ق:ل ذل_ لفه� ال�غ+� ال9M  ٢٠١٣و ٢٠١٤ال	قارنة ب+D تق�� ال	�اعي لعام 

ال�Eق ال	ال+ة وت�صلv ال�راسة إلي ن|�ج أح�ثه مفه�م ال�قار� ال	��املة، 
� ال��R+ة ت	ة ألهCع�دEی�ة، ال�Z+ة ال	مة العال�q[	ام إلى ال	الي واالن|	ال �ق�

وت�صي '|�ورة ات=اذ ق�ارات واضBة مD ق:ل ه+�ة ال�Eق ال	ال+ة ووزارة ال�Zارة 
وال`]اعة بهMا ال-أن، وض�ورة االن|	ام إلى ال	Zالa وال	]q	ات ذات العالقة 

  ب�Y+:R ال�قار� ال	��املة ل�فع ال�عي بها.

  :Silvia et al., 2016)دراسة ( ١/١/٧
ه�فv ال�راسة إلـي ت�Bیـ� مBـ�دات اسـ�=�ام ال�قـار� ال	��املـة بهـ�ف الB`ـ�ل علـى 
معل�مــــات االســــ��امة، وأوضــــvB أن ال�قــــار� ال	��املــــة تــــ�ف� معل�مــــات عــــD 8+ف+ــــة 
إســـ�=�ام ال	ـــ�ارد ال	=�لفـــة لل-ـــ�8ة. وقـــ� حـــ�دت مZ	�عـــة ال	Bـــ�دات ال�ـــي ت�خـــM فـــي 

ال�قـــار� ال	��املـــة علـــى مEـــ��S ال�ولـــة وهـــي: (ال]qـــام االع�:ـــار ع]ـــ� إعـــ�اد وعـــ�ض 
ـــة)، وعلـــى  ـــة ال	Eـــ�(	�D، وال�]	+ـــة االق�`ـــادCة، وال=`ـــائ� ال(قاف+ Cا	ـــان�ني، وح الق
مEـــ��S شـــ�8ة (حZـــ� الZBـــ�، ونـــ�ع ال`ـــ]اعة)، وت�صـــلv ال�راســـة إلـــي ث:ـــات تـــأث+� 

Cاملـــة، وأ��	ال �|ـــًا أن ال	Bـــ�دات علـــى مEـــ��S ال-ـــ�8ة ع]ـــ� إعـــ�اد وعـــ�ض ال�قـــار
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ال-ـــ�8ات فـــي نفـــa ال:لـــ� أك(ـــ� م	اثلـــة ل:ع|ـــها الـــ:ع¢، ووجـــ�د ت:ـــایD بـــ+D م=�لـــف 
  ال:ل�ان و�جع ذل_ إلي اخ�الف الل�ائح والق�ان+D وال�-�عات.

  
  

  :Marco and Chiara, 2016)دراسة ( ١/١/٨
هــ�فv ال�راســة إلــي ب+ــان دور اإلف`ــاح ال]Eــ:ي فــي ال�قــار� ال	��املــة، مــع ت�ضــ+ح 

) وال:�نــامج IIRCاإلف`ــاح بــ+D ال	Zلــa الــ�ولي إلعــ�اد ال�قــار� ال	��املــة (مBـ�دات 
 vــــ ــــ� أج� ــــ�وض ال�راســــة فق ــــار ف ــــة. والخ�: ــــار� ال	��امل ــــM إiــــار ال�ق ــــي ل�]ف+ :�Zال�

 D+�+ــال	ال D+�[ــEب+انــات ال-ــ�8ات لل Dعــة مــ�	Zلــ+الت اإلح`ــائ+ة علــى مB٢٠١٢ال� 
و�عــ¢ ال=`ــائ� علــى مEــ��S ، وت-ــ+� ن�ــائج ال�راســة إلــي أن ال`ــ]اعة ٢٠١٣و

ال-ــــ�8ات م(ــــل حZــــ� مZلــــa اإلدارة وال�]ــــ�ع تلعــــ� دورا 8:+ــــ�ا فــــي ت�Bیــــ� اإلف`ــــاح 
ال]E:ي، ب+]	ا ال:+�ـة القان�ن+ـة ال�ـي تع	ـل ف+هـا ال-ـ�8ات ال تـأث+� لهـا، وقـ�مv ال�راسـة 
 ،�رؤS م(+ــ�ة لاله�	ــام ل`ــانعي الE+اســات ســ�اء مــD ال	Zلــa الــ�ولي إلعــ�اد ال�قــار

  ال	عای+�، واألكادC	D++ ال	�ه	+D 'إع�اد ال�قار� ال	��املة. وواضعي 

  :Charl, et al., 2016)دراسة ( ١/١/٩
قــ�مv ال�راســة خلف+ــة تار=+ــة عــD ال�قــار� ال	��املــة، مــع ال��8+ــ. علــي أن اإلف`ــاح 
 �ال�Zیــ� فــي ال	Eــ�ق:ل ECــعي إلــي خلــY ق+	ــة لل-ــ�8ات. ور8ــ.ت علــي أه	+ــة ال�قــار

ـــة ل�ـــل  مـــD مه]ـــة ال	Bاســـ:ة وال	Bاســـ:+D وال	Eـــ�(	�D وأصـــBاب ال	`ـــلBة. ال	��امل
ـــار ع]ـــ� إعـــ�اد ال�راســـات  ـــي ZCـــ� أن ت�خـــM فـــي االع�: وأوضـــvB ق|ـــاCا الق+ـــاس ال�

 ال	�Eق:ل+ة ح�ل ال�قار� ال	��املة.

  : )٢٠١٥رشا،  دراسة (ح��� & ١/١/١٠
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 vـ�ذج صـ+اغة إلـى ال�راسـةهـ�ف	ـال ب+�ـة فـي االخ�+ـار9  لإلف`ـاح م��امـل ن	األع 
 إلى ال�ج�ع ت� تل_ األه�اف ول�Bق+Y ال	ق��ح، ال]	�ذج تY+:R م�S واخ�:ار ال�Eرة،
 فـي ب�رصـة ال-ـ�8ات اخ�:ـار إف`ـاح ثـ� ومـD الEـا'قة إلعـ�اد ال]	ـ�ذج، ال�راسـات

Y-دم Dعل�مات ال�اردة ع	ذج، في ال�	ال+ـة القـ�ائ� إذ تـ� ال�جـ�ع إلـى ال]	٢٢لــ ( ال( 
 ال:اح(ـان الـ9M وضـعه ال]	ـ�ذج صـالح+ة إلـى وت�صـلv ال�راسـة، ٢٠١٢لعـام  ش�8ة
 الـ�اردة ال	عل�مـات عـD ولـ� تف`ـح ال-ـ�8ات االخ�+ـار9، مEـ��S اإلف`ـاح لق+ـاس

 نE:ة أعلى بلغv ِإذ جً�ا م]=ف|ة اإلف`اح كانv نE:ة بل ال	ق:�ل 'ال-�ل 'ال]	�ذج
١٠ ،%�ZC ال�راسة أنه vـادة ال-ـ�8ات علـى وأوص االخ�+ـار9  اإلف`ـاح مEـ��S  ز

  .وال=اصة ال��Bم+ة للZهات م]افع مBC Dققه في تقار�ها ل	ا

  :George, 2015)دراسة ( ١/١/١١
 Dهــ�فv ال�راســة إلــي اخ�:ــار العالقــة بــ+D ال�قــار� ال	��املــة وت�ــ�D قاعــ�ة ال	Eــ�(	�
فــي ال-ــ�8ة. وأف��ضــv أن ال-ــ�8ات ال�ــي تل�ــ.م 'إعــ�اد تلــ_ ال�قــار� هــ�فها ال	Eــ�(	� 

ل، و علي �R9 ال�	الال	Eـ�(	�D إلـي عـ�ة أسـ:اب هـ�الء �جـع زـادة اه�	ـام ال	ـ�راء ب
م]ها: أن ال	�E(	� ق`+� اآلجـل قـ� C	(ـل عائقـا حاسـ	ا الن�قـال ال-ـ�8ات لالسـ��امة، 
 DD علي األداء ال	الي لل-�8ات، وعلي ال	Eـ�(	��	)�E	ووج�د تأث+� سل:ي له�الء ال

ــل. وقــ� تــ� اخ�:ــ�Rال Sــ�	ق+ــة لع+]ــة علــي ال+:Rخــالل إجــ�اء دراســة ت Dار الف�ضــ+ة مــ
م به�ف ج	ع ب+انات ٢٠١٠، ٢٠٠٢) ش�8ة في ال�الCات ال	��Bة ب+D عامي ٥٧٢٦(

D وال�قار� ال	��املة. وت�صـلv ال�راسـة إلـي عـ�ة ن�ـائج: وجـ�د �	)�E	ح+ازات ال Dع
ـــل واألف`ـــاح عـــD ال� �Rـــ�9 ال	علـــي ال Dـــ+D ال	Eـــ�(	� ـــة ب ـــاz ق� ـــار� عالقـــة ارت: ق

 Dال	��املة، وأن ال-�8ات ال�ـي ت	ـارس تلـ_ ال�قـار� لـ�یها قاعـ�ة 8:+ـ�ة مـD ال	Eـ�(	�
ـــي ال	عل�مـــات ال	الئ	ـــة، وذات  ـــ�ا فـــي الB`ـــ�ل عل ـــل ح+ـــO ی�غ: �Rال Sـــ�	علـــى ال
ال	`ـــ�اق+ة، وفـــي ال�قـــv ال	]اســـ� ل�ق+ـــ+� أداء ال-ـــ�8ة، وهـــMا لـــD یـــ�� إال مـــD خـــالل 
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ال�قـار� ال	��املـة. وأC|ـًا أن ال-ـ�8ات ال�ـي تعـ� ام�الك أسه� ال-�8ات ال�ي ت	ـارس 
ال�قار� ال	��املة ��Cن ل�یها آل+ة فعالة ل��ص+ل ق�رة ال-�8ة على خلY الق+	ة، وج�د 
 �ع�د مD ال	=اوف لل-�8ة ح�ل األث� ال:+�ي واالج�	اعي ی�فعها إلي م	ارسة ال�قـار

  ال	��املة.
  

  :Pieter, et al., 2014)دراسة ( ١/١/١٢
قامــv ال�راســة ل�Bق+ــY ثالثــة أهــ�اف رئ+Eــ+ة، أوله	ــا تقــ��C مفهــ�م ال�قــار� ال	��املــة 
 �i:قــًا لل	Zلــa الــ�ولي لل�قــار� ال	��املــة، ح+ــO تــ� إســ�ع�اض م�احــل تRــ�ر ال�قــار

وح�ــي تــ� إصــ�ار  ٢٠١٠ســ]�ات م]ــM أن بــ�ء ال	Zلــa الع	ــل فــي عــام  ٤خــالل ف�ــ�ة 
. ثان+ه	ا، إسـ�ع�ض الق|ـاCا ٢٠١٣ملة في عام م-�وع اإلiار ال�ولي لل�قار� ال	��ا

، وتـــ� إ'ـــالغ لZ]ـــة ٢٠١٣ال�ئ+Eـــ+ة '-ـــأن اإلiـــار ال	فـــاه+	ي لل�قـــار� ال	��املـــة عـــام 
) ت�ـــــألف مـــــIAAER Dف�ع+ـــــة تا'عـــــة للZ	ع+ـــــة ال�ول+ـــــة ل�علـــــ+� ال	Bاســـــ:ة وال:Bـــــ�ث (

Cالق|ــــا Dعــــة مــــ�	Zوأخ+ــــ�ًا، حــــ�دت ال�راســــة م .D++الــــ�ول D+:اســــB	وال D++	Cا األكــــاد
� وت]ف+M ال�قار� ال	��املة.�Rعلقة ب��	ق:ل+ة ال�E	ة ال+)B:ال  

  :Unknown, 2013)دراسة ( ١/١/١٣
هـــ�فv هـــMه ال�راســـة إلـــي ت�ضـــ+ح دور ال�قـــار� ال	��املـــة فـــي إC`ـــال ق`ـــة ال-ـــ�8ة 
'-�ل واضـح ومـ�ج. وم��امـل، وت�ضـ+ح 8+ف+ـة اسـ�غالل ال	ـ�ارد ل=لـY الق+	ـة، 8ـMل_ 

�ف�+� ال-ـ	�لي عـD اسـ��ات+Z+ة ال-ـ�8ة وªدارة م=اi�هـا وتEBـ+D تEاع� ال�قار� في ال
 vة، وع�ضــــB`ــــل	اب الBوأصــــ Dأداءهــــا فــــي ال	Eــــ�ق:ل و�]ــــاء ثقــــه لــــ�S ال	Eــــ�(	�

) دول قامــــv ب]-ــــ� ال�قــــار� ال	��املــــة خــــالل الف�ــــ�ة مــــD ١٠ال�راســــة ال:B(+ــــة أهــــ� (
ل+ا، مـع ت�ضـ+ح ) مD أه	هـا: ج]ـ�ب أف�ق+ـا وه�ل]ـ�ا، وال:�ازـل وأسـ��ا٢٠١٢-٢٠١٠(
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 Yال+ــة، وم�افــ	ــاع ال=ــ�مات الR(لــة فــي ق	�	اعــات ال�ائــ�ة فــي تلــ_ ال:لــ�ان والRأهــ� الق
الRاقة، والRاقة وال�ع�یD. وال�اقع أن ح�Z ال�قار� ال	��املة ال	عل]ـة لل=ـ�مات ال	ال+ـة 

ال�Bــ�Cات ال�ئ+Eــ+ة ع]ــ� إعــ�اد ال�قــار�  ت]اولــv ال�راســة أC|ــاً ). و ٢٠١٢% فــي ٣٥(
ال	��املة؟ أوله	ا: الBاجة إلي ت:]ي أسـل�ب ج�یـ� إلعـ�اد ال�قـار�، وهـMا C	(ـل تBـ�9 
ل(قافة ال�غ++�، ثان+ًا: ق|اCا ال	S��B وض	ان ال�ق�ـ� مـ�ج. وم]اسـ�. وأخ+ـ�ًا: ق|ـاCا 

  الBفا¬ علي ج�دة ال:+انات وال��ازن ب+D ال	قای+a غ+� ال	ال+ة وال	ال+ة.

  :Julia and Nicola,  2012)دراسة ( ١/١/١٤
هــ�فv ال�راســة إلــي تBل+ــل أوجــه ال�-ــا'ه واالخــ�الف بــ+D تقــار� االســ��امة ال�قل+�Cــة 

)TSR ( ــ�داتBیــ� م�Bت Dــ�	C ــ+ةEس�	ــة ال�q[ــادًا علــي ال	املــة. واع���	ال �وال�قــار
 Dــة لع+]ــة مــ+:�Zخــالل إجــ�اء دراســة ت D+�هــا مــ	املــة واخ�:ــار أه��	ال �إعــ�اد ال�قــار

ــة لل-ــ�8ات ت=�لــف عــD تقــار� ) شــ�8ة، ٣٠٩( وأ�هــ�ت ال]�ــائج أن ال�قــار� ال	��امل
 Dــــة ال	Eــــ�(	� Cا	ح D+ــــ�ان ــــ' Y	Z	�عــــة مــــD ال	Bــــ�دات وهــــي ق االســــ��امة ف+	ــــا ی�عل
ــــة ال:+�+ــــة  والع	الــــة، و8(افــــة الEــــ�ق وت�8+ــــ. ال	ل�+ــــة، وال	Eــــ��S االق�`ــــاد9، وال�]	+

مالئ	ــة نqــام الق+	ــة، و�]ــاء واالج�	اع+ــة، درجــات ال	Eــ��ل+ة األج�	اع+ــة لل-ــ�8ات، و 
على هMه ال]�ائج، ت�صي ال�راسة 'أن ت��ن نقRة انRالق إلجـ�اء م.ـ� مـD ال�راسـات 

  وال:�Bث ال	�Eق:ل+ة في هMا ال	Zال.

  تBل+ل ال�راسات الEا'قة: ١/٢
C	�D لل:اح(ة ع�ض أه� ال]�ائج ال	�E=ل`ة مD تBل+ل ال�راسات الEا'قة ف+	ا 

  یلي:
ال�ــــي أج�ـــv فــــي ال:+�ـــة الع��+ــــة '=`ـــ�ص ال�قــــار�  نـــ�رة األ'Bـــاث ١/٢/١

 ال	��املة.
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 ال�ـي ت	(ـل اإلف`ـاحأه�	v ال�راسات '	فه�م وأه	+ة ال�قـار� ال	��املـة  ١/٢/٢
ال	ال+ــــة غ+ـــ� ال	عل�مــــات  ت|ـــ	+DالBـــ�یO، وال�ــــي ت�8ـــ. علــــى  ال	Bاســـ:ي

ال	ال+ـة  القـ�ائ� تف�قـ�ها ال�ـى ال	عل�مات مD وغ+�ها 'Zان� ال	عل�مات ال	ال+ة
 .   ال�قل+�Cة

أه	+ــة تRــ�� ال�قــار� ال	ال+ــة واالن|ــ	ام إلــى ه]ــاك دراســات أكــ�ت علــي  ١/٢/٣
  مD خالل اع�اد ال�قار� ال	��املة.  ی�BقYال	]�qمة العال	+ة ال�Zی�ة، وهMا 

مZ	�عـة ال	Bـ�دات ال�ـي ت�خـM فـي االع�:ـار أشارت 'ع¢ ال�راسات إلـي  ١/٢/٤
ــــ�  أو مEــــ��9  ســــ�اء علــــى مEــــ��S ال�ولــــة �املــــةال	�ال�قــــار� إعــــ�اد ع]

 ال-�8ة.
ا إلخ�:ار أث� اف�قاده ت�S  ال:اح(ة ان اال ال�راسات تل_ أه	+ة مD على ال�غ� ١/٢/٥

اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة علي ت�شـ+� قـ�ارات ال	Eـ�(	�D فـي ب�رصـة 
  ت]اوله في ال:OB. ی��  ما ، وهMااألوراق ال	ال+ة ال	`�ة

ب]ــاءًا علــي مــا ســ:Y، ت	+ــ.ت ال�راســة الBال+ــة عــD غ+�هــا مــD ال�راســات الEــا'قة 'أنهــا 
درســــv أثــــ� اإلف`ــــاح عــــD ال�قــــار� ال	��املــــة علــــي ت�شــــ+� قــــ�ارت ال	Eــــ�(	�D فــــي 

  ال:�رصة ال	`�ة. 
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  ال�:&@ ال�اني: اإل�ار ال��GH لل�قار�� ال���املة

  : نAأة ال�قار�� ال���املة ٢/١
�هــ�ت ال�قــار� ال	��املــة ن�+Zــة لل�B�8ــات العال	+ــة مــD أجــل إن-ــاء نqــام اق�`ــاد9 
أك(ـ� شـ	�ال ونqـام أسـ�اق رأس ال	ـال مEــ��امة، وجعـل تقـار� ال-ـ�8ات أك(ـ� فعال+ــة، 

ع]�ما ناش�ت األم� ال	��Bة 8ل مD  ٢٠٠٩فق� ب�أت ف��ة ال�قار� ال	��املة في عام 
م:ادرة ال�قار� العال	+ة ل�-�+ل لZ]ة بهـ�ف تRـ��  االتBاد ال�ولي لل	Bاس:ة وم�سEة

ال�قــار�  إلعــ�اد ت�ــ�D ال	Zلــa الــ�وليتــ� إiــار عــال	ي لل�قــار� ال	��املــة، وقــ� 
بهــ�ف وضــع نهــج ج�یــ� ل�قــ��C ال�قــار�  ٢٠١٠) فــي أغEــaR عــام IIRCال	��املــة(

 إiار خلYال	��املة، و )، و�	(ل هMا ال]هج في إع�اد ال�قار� ٢٠١٦ال	ال+ة (ج	ال، 
 ج	ع ال	عل�مات على تع	ل وال�ي مه]ة ال	Bاس:ة، اس��امة على للع	ل عال	ً+ا مق:�ل

 وقابـل وم��امـل، ودق+ـY، واضـح وال��Bم+ـة '-ـ�ل واالج�	اع+ـة، وال:+�+ـة، ال	ال+ـة،
� في لل	قارنة، وM8ل_ ال	Eاع�ة�Rل+ة ت�	معل�مات أك(� ش D�	C ها	أك:� '-�ل فه 

أنـه تـ� iـ�ح  (John,2015)ال	�تقـ�، وأشـار  أو ال	اضـي سـ�اء ل	]q	ـةا أداء حـ�ل
ح+ــــO أوضــــح ال	Zلــــa إلــــى أن  ٢٠١٣إiــــار ال�قــــار� ال	��املــــة فــــي دECــــ	:� عــــام 

قة تف�+� وت=h+R ال-�8ات. �i D+EBة وت	الق+ Yل على خل	املة تع��	ال �  ال�قار
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 �ولقـ� أخــM م�ضــ�ع ال�قـار� ال	��املــة 'عــ�ًا عال	+ـًا 'عــ� إن-ــاء ال	Zلـa الــ�ولي لل�قــار
ال	��املة. وق� أج�S ال	Zلa دراسات وح�ارات عال	+ة وم-اورات م�(فة فـي م�ضـ�ع 

دولــة مــD ج	+ــع  ٢٦) م-ــارك مــD ١٤٠تRــ�� ال�ق�ــ� ال	ــالي ال	��امــل مــD خــالل (
إلـى أن ه]ـاك عالقـة واضـBة بـ+D قـ�ار االسـ�(	ار أنBاء العال�، وقـ� ان�هـv ال�راسـات 

ــــل وال�ق�ــــ� ال	��امــــل ذلــــ_ ألنــــه ECــــاع� علــــى ر�ــــh ال-ــــ�8ة مــــع �Rال Sــــ�	علــــى ال
D الZادیD، و�ع:ارة أخ�9 فإن ال	عل�مات ال�ي ی�ف�ها ال�ق�� ال	��امل ت�ع� �	)�E	ال

ـــل األجـــل أف|ـــل مـــD قـــ�ارات ال	|ـــارب فـــي الEـــه�، والEـــ:��i �	)ـــ�E	أن  قـــ�ار ال
ـــ�ع�  ـــة عـــD ســـ]�ات ماضـــ+ة وهـــ� بهـــMا ال-ـــ�ل ال ی ـــ�م ب+انـــات مال+ ال�ق�ـــ� الBـــالي Cق
ل األجل بل Cف+� م�=M الق�ار الق`+� ال9M یهـ�� �i ار	9 الق�ار 'غ�ض االس�(M=م�

  (Mohamed,2014)'	ـ�S قـ�رة ال-ـ�8ة علـى االسـ�	�ار ل	ـ�ة ق`ـ+�ة، وقـ� أشـارت دراسـة
ب أف�ق+ــا مــD أول مــD قامــv ب]-ــ� ال�قــار� ) فــي ج]ــ� JSEأن ب�رصــة ج�هانEــ:�غ (

ـــة فـــي عـــام  ، 8	ـــا أن-ـــأت لZ]ـــة إلعـــ�اد واألل�ـــ.ام 'ال�قـــار� ال	��املـــة ٢٠١١ال	��امل
)IRC Dلـــ� مـــRC ـــاEاملـــة، وحال+ـــًا فـــي ف�ن��	ال �)، وال�ـــي iـــ�رت أول إiـــار لل�قـــار

 Dـــ� مـــ ـــ�یها أك( ـــي ل ـــ ٥٠٠٠ال-ـــ�8ات ال� ـــار� ال	��امل ـــ.ام 'إعـــ�اد ال�ق ة. م��ـــف األل�
  و	�D اس�ع�اض ت�Rر تقار� ال-�8ات مD خالل ال-�ل ال�الي:
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Source: Adapted from IIRC, Towards Integrated Reporting: Communicating Value in 
the 21st Century, September 2011. 
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ال�قار� (Adams,2014) ع�ف تع�دت ال�ع�فات ال	ق�مة لهMا ال	`Rلح، م]ها: 
م	ارسة ج�ی�ة ت�د9 إلى تغ++� مZال إع�اد ال�قار�، وتBقY ال	��املة علي أنها 

تEB+]ات في ف�� ال-�8ات ف+	ا ی�علY 'االس��امة وذل_ ألن تR:+قها ی�Rل� ت�Bی� 
االرت:اz ب+D االس��امة، وال	=اi�، واالس��ات+Z+ة، وال8�B	ة، وال�Zان� ال	ال+ة في 

ق� تBف. على ال�غ++� في ع	ل+ات ال	Bاس:ة واإلدارة. ب+]	ا  إع�اد ال�ق��، وال�ي
) علي أنها ع:ارة عD تقار� تع	ل ٢٠١١(ال	Zلa ال�ولي لل�قار� ال	��املة، ع�فها

علي ت�ف+� ال	عل�مات ال	ال+ة 'Zان� ال	عل�مات غ+� ال	ال+ة ح�ل إس��ات+Z+ة ال	]-أة 
Eال aقة تع��R' ق:ل+ة�E	اعي واإلق�`اد9 وال�قا'ة وال��قعات ال	اق ال:+�ي واإلج�+

D وج	+ع األi�اف �	)�E	اس:+ة ل=�مة الB	عل�مات ال	+ة ون�ع+ة ال	8 D+EBبه�ف ت
'أنها ع	ل+ة تق�م على ال�ف�+�  (Moolman, et al.,2016)ذات العالقة. 8	ا ع�فها 

 hس��	الق`+� وال S�	ة على ال	الق+ Yات ح�ل خل	q[	امل لل��	ل ال�Rوال
`االت ال�اخل+ة وال=ارج+ة ذات ال`لة، وتق�م ص�رة ح�ل اس��ات+Z+ة وح�8	ة واالت

  وأداء ال	�سEة في س+اق ب+��ها ال=ارج+ة.

  أس:اب ال�&$ل إلي ال�قار�� ال���املة:  ٢/٣
؛ علي، ٢٠١٢'ال�ج�ع إلي الع�ی� مD ال�راسات الEا'قة ( ح+�ار، هالل،

 ,.Wendy Stubbs, et al؛ Pooja Dhingra, et al., 2014؛ ٢٠١٣م]ي،
) C	�D ال�-ف عD أس:اب ال��Bل إلي ال�قار� ال	��املة إلي ٢٠١٤م+هاب،؛ 2014
  ما یلي:

  ال+ــة	ــالي 'عــ� األزمــة ال	ــ. االســ�ق�ار الالعال	+ــة، ت.ایــ�ت رغ:ــة ال-ــ�8ات فــي تع.
وال�]	+ـــــة ال	Eـــــ��امة مـــــD خـــــالل ر�ــــــh القـــــ�ارات االســـــ�(	ارة لل	Eـــــ�(	� 'Eــــــل�ك 

� ال�قار� ال	ال+ة.�R+ة ل�	خالل حاجة عال Dی�� إال م Dا لMال-�8ات، وه 
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  ل:ـاتRـة م�Cـ�ًا لعـ�م 8فاqام اإلف`ـاح، ونqرا في ن�Rل� ال-�8ات تRاإلف`ـاح ت�
 D+للـــــB	وال DالBال+ـــــة، ووجـــــ�د فZـــــ�ة بـــــ+D ال�ق�ـــــ� الBـــــالي، وت�قعـــــات ال	Eـــــ�(	�

 ال	ال++D، 8ل ذل_ دفع إلي �ه�ر ال�قار� ال	��املة.
  ال+ــًا ه]ــاك حــ�اليBاملــة واقــع، ف��	ال �مــD ال-ــ�8ات فــي  ١٠٠٠أصــ:vB ال�قــار

ح+ــO أك(ــ� مــD ج	+ــع أنBــاء العــال� ECــ�=�م�ن إiــار ال�قــار� ال	��املــة ال�ول+ــة، 
 .٢٠١٥مD ال�قار� ت=�ج مD ال+ا'ان وح�ها في عام  ١٨٠

  ًللـ�ن  ی]ـ�هج حال+ـاB	ـال+�ن  ال	ـاً  الZـالى ال�ضـع دراسـة فـى حـ�ی(اً  م]ه	لل-ـ�8ات  ال
 ال]ـ�عى، عل+ـه ال�Bل+ـل RCلـY ال�قل+ـ�S ال	ـ]هج عـD ال	|ـ	�ن  مـD ح+ـC O=�لـف
 ال�ف��ة لألرقام ال�	ى �S علي ال	�B ل� Cع� إه�	امه� مB`�راً  ال	]هج لهMا ووفقاً 
 مـD األرقـام تلـ_ وراء ال:BـO إلـى ی�عـ�S وªن	ـا تqه�هـا ال:+انـات ال	]-ـ�رة ال�ـى

 وم�8.ها ال	الى. ال	]-أة ب��B+ة ال=اصة فى الE	ات دالالت ت�	(ل
  ،سـة�	ل	ة األص�ل غ+� ال	ادة ق+ح+ـO أشـارت أحـ�9 ال�راسـات إلـي أن الق+	ـة ز

 vســــة بلغــــ�	ل	ــــ�ق+ة لألصــــ�ل غ+ــــ� الEوت.ایــــ�ت إلــــي  ١٩٧٥% فــــي عــــام ١٧ال
ـــ�ج عـــD ذلـــ_ تBـــ�ل الق+	ـــة الEـــ�ق+ة لل	]q	ـــات مـــD ، ٢٠١٠% فـــي عـــام ٨٠ ون

االســـعار ال�ـــي تع�	ـــ� علـــي األصـــ�ل ال	ادCـــة إلـــي األصـــ�ل غ+ـــ� ال	ل	�ســـة. فـــي 
اآلن إلــي خلــY الق+	ــة ال	Eــ��امة، وهــMا Cع�	ــ�  ال	قابــل، فــإن مفهــ�م الق+	ــة تBــ�ل

 ب�وره علي اإلدارة الفعالة لألص�ل غ+� ال	ل	�سة. 

    أه�اف ال�قار�� ال���املة: ٢/٤
 Shan, et ؛  CRichard & Ioannis, 2017	�D اZCازها علي ال]�B ال�الي: (

al., 2017؛Francesca, et al., 2017؛WC Network, 2013 (  
  جـ�دة D+EBـاع�ة تE	ـال بهـ�ف ال	قـ�مي رأس ال	احـة ل�	اسـ:+ة الB	عل�مـات ال	ال

 في ت=`+� رأس ال	ال أك(� 8فاءة وªن�اج+ة.



   
 ن)اة م&�� م�عى ی$ن" د/         �املة على ت�ش�� ق�ارت ال��������أث� االف�اح ع� ال�قار�� ال�� 
٢/١٢/٢٠١٨ 

 ١٧٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

  ـاع�ةE	ـل بهـ�ف ال�Rـ�9 ال	عل�مـات علـي ال	ال Dمـ Dتل:+ة اح�+اجـات ال	Eـ�(	�
فــي ات=ــاذ قــ�ارات اســ�(	ارة أك(ــ� فعال+ــة، وتع.ــ. ال	Eــاءلة وال(قــة وال-ــفاف+ة فــي 

 ال.م]q	ات األع	
  �+سة وغ�	ل	ات ــ األص�ل ال	q[	ة لل�Eت�ض+ح 8+ف+ة اس�=�ام روؤس األم�ال ال

ـل، و�ضـح ال-ـ�ل رقـ� (�Rـ�9 ال	ـة علـي ال	الق+ Yل+ة خلـ	سة ـــ في ع�	ل	١ال (
'	لBــY ال�راســة ع	ل+ــة خلــY الق+	ــة لل	Eــاه	+D وأصــBاب ال	`ــلBة مــD الع	ــالء 

 وال	�ردیD وال	��ف+D وال	�Z	ع �8ل.
 ل+ــ	نهــج غ+ــ� تقل+ــ�9، شــ�ح ع �ة إدارة ال	=ــاi� والفــ�ص ح+ــO تأخــM تلــ_ ال�قــار

�i=ـا	یـ� وتقل+ـل ال�Bت �i=ـا	إدارة ال D	ال�ـي ت�اجـه رؤؤس األمـ�ال ال�ـي  وت|ـ
 vـــة، وأث:�ـــ	الق+ Yل+ـــة خلـــ	ذلـــ_ فـــي ع aـــ]ع�لهـــا تـــأث+� م:اشـــ� علـــى األداء، و

 اء ال	الي.ال�راسات وج�د عالقة ارت:اz اZCاب+ة ب+D إدارة ال	=اi� واألد
  ال��8+ـــ. ال.ائـــ� علـــى األداء Dلــة األجـــل بـــ�ال مــ�i األداء a+قـــای	إعــادة ال�ـــ�ازن ل

D+	ـاهE	ـة حقـ�ق ال	شـ�ات علـى ق+�	الي ق`+� األجل، مـع ت�ضـ+ح تـأث+� ال	ال، 
مـ(ًال: م�شـ�ات األداء ال	�علقـة ب�قل+ـل ال]فاCــات ال]اتZـة عـD ع	ل+ـة ال�`ـ]+ع تقــاس 

قـــة غ+ـــ� م:اشـــ�ة فـــي خلـــY ا�R' ـــة ال=ارج+ـــة	األداء ال:+�ـــي، وأف|ـــل 8لق+ D+ـــEB�
ســ	عة بــ+D الع	ــالء. لــMا ZCــ� تقــ��C تقــار� م��املــة تف`ــح عــD م�شــ�ات األداء 

D في مقارنة ال	]q	ات وفه� أدائها. �	)�E	اع�ة الEبه�ف م 

 Elisa Elisa I أه��ة ال�قار�� ال���املة: ٢/٥  
D	+ة ت�	ـا أه	املـة '��	ال �معل�مـات أضـاف+ة ذات ق+	ـة لل	Eـ�(	�D  تـ�ف�ه مـD ال�قار

؛ Elisa, 2018( أنهـا: ح+O الEل+	ة الق�ارت االس�(	ارة الت=اذ وأصBاب ال	`لBة
 ،v٢٠١٥م�ح ،D++القان�ن D+:اسB	ع+ة ال	؛ ٢٠١٤؛ جLinda, et al., 2014(  
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  ال-ـــ�8ة وال��جـــه Dـــ�ة شـــاملة عـــqـــي نRال+ـــة ال�ـــي تع	عل�مـــات غ+ـــ� ال	م`ـــ�ر لل
وال8�B	ــة وال	عل�مــات ال	Eــ�ق:ل+ة، ح+ــO تلعــ� تلــ_ ال	عل�مــات دور االســ��ات+Zي 

ك:+ــ� فــي تع.ــ. ال�ف�+ــ� ال	��امــل بــ+D وحــ�ات الع	ــل ال	=�لفــة. وCª`ــال صــ�رة 
شاملة عD 8افة الع�امل ال�ئ+E+ة ال�ي ت�ث� فـي خلـY الق+	ـة علـى ال	ـ�S الق`ـ+� 

ـــ]ع�a هـــMا فـــي فهـــ� الEـــ�ق مـــD خـــالل فهـــ� اســـ ـــل، و�Rوال hســـ��	ة وال+Z+ات��
 ال-�8ة، ون	�ذج أع	الها واألداء ال	الي.

 ¢+اثل ع�م ت=ف	ت D+عل�مات ب	ال D+عامل�	ا ی�د9 إلى تقل+ـل ال:�رصة في ال	م ،
h+-[ق+ق+ة، وتBق+ة وال�Eة ال	الق+ D+ة ب�Zق،  الف�Eادةو ال]ع�a ذل_ في ز �Zح 

 .ال�]	+ة مع�الت ال	ال وزادة رأس ت�لفة وان=فاض ال��اول
 ا D�	C ¢ـاع� فـي خفـEاألداء، وت �Bة فعالة إلدارة م�جهة نس�=�امها 8أداة إدار

 D+ـــEBـــل علـــي ت	ل_ تعMل+ـــة إدارة األر�ـــاح، و8ـــ	ـــاالت ق+ـــام اإلدارة 'ع	أو م]ـــع اح�
ال	عل�مات ال�اخل+ة م	ا EC	ح لـإلدارة 'إت=ـاذ أف|ـل القـ�ارات ال	�علقـة ب�=`ـ+� 

 ة. ال	�ارد، و]ع�a ذل_ علي خف¢ ال��ال+ف ال	�B	ل
  تـــ�ف+� معل�مـــات Yـــ�i Dـــال عـــ	ـــادة 8فـــاءة ســـ�ق رأس التEــاه� فـــي اســـ��امة وز

إضــاف+ة عــD ب]ــ�د ال�قــار� والقــ�ائ� ال	ال+ــة، م	ــا ی��تــ� عل+ــه زــادة ال�فــاءة ال	ال+ــة 
  لل-�8ات وال�B مD وق�ع األزمات ال	ال+ة م(ل ال�ي ح�ثv في اآلونة األخ+�ة.

  ار�� ال���املة:ال�&��ات ال�ئ���ة ع�H إع�اد ال�ق ٢/٦
) ٢٠١٣؛ ال	:ــادرة العال	+ـة إلعـ�اد ال�قــار�،Marisa & Ericka , 2017حـ�دت (

  ثالث مZ	�عات مD ال�C�Bات، C	�D ع�ضها علي ال]�B ال�الي:
الBاجة إلي ت:]ي أسل�ب ج�ی� إلع�اد ال�قار� C	(ل تBـ�9 ل(قافـة  أوًال: ثقافة ال�غ���:

ـــــ�9 الـــــ���8ر م�ن+�ـــــا مـــــ�ی� اإلدارة االســـــ��ات+Z+ة ، و الع	ـــــل الEـــــائ�ة فـــــي ال	]q	ـــــات
لالســ��امة فــي مRــار م+ــ�ن+خ " أن ال�Bــ�9 ال�ئ+Eــي الــ9M ی�اجه]ــا هــ� ع	ل+ــة إعــ�اد 
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ال�قــــار� ال	��املــــة"، ول�ــــD ه]ــــاك ال�(+ــــ� مــــD ال]�ــــائج اإلZCاب+ــــة، م(ــــل تع.ــــ. ثقافــــة 
D+بــ h'ــاد ال�ــ�اZCــادة ال��8+ــ ال�غ++ــ�، إ. علــى االســ��امة اإلدارات ل=لــY الق+	ــة، وز

ل".�Rال S�	و8-ف وف�رات في ال��ال+ف على ال  
ت�اجـــه ال-ـــ�8ات تBـــ�Cًا رئ+Eـــ+ًا حـــ�ل "إZCـــاد ال�ـــ�ازن ال`ـــB+ح  ثان�ـــًا: ق�ـــا�ا ال�&�ـــ$�:

ـــات ��B	' �األمـــ Yـــ� مـــ�ج.، وم]اســـ�، وم�8ـــ." وع]ـــ�ما ی�علـــوال�غ:ـــة فـــي ضـــ	ان ال�ق�
االج�	اع+ـة فـي ال:]ـ_ األهلـي 'أسـ��ال+ا،  ال�قار� ی]اقÉ ل�رD أو]ـ. مـ�ی� أداء ال	Eـ�ول+ة

 "الBاجة إلى ض	ان أن ال�قار� ال	��املة 'R+Eة وم�ج.ة ب�ال مD ال�عق+�".
: C	(ـل أحـ� ال�Bـ�Cات فـي الع�یـ� مـD ال-ـ�8ات ثال�ًا: ق�ا�ا ال&فا� علـي جـ$دة ال:�انـات

a+قــای	ــ�ر فــي الRال� Sــ��Eفــا¬ علــي مBل_ الMان ج�دتهــا، و8ــ	ــع ال:+انــات وضــ	غ+ــ�  ج
مال+ـــة مقابـــل إعـــ�اد ال	قـــای+a ال	ال+ـــة، وـــ�9 انـــ�ی��a مـــ�ی� إدارة ال	Eـــ�ول+ة االج�	اع+ـــة 
 Oح+ـــ Dًا مـــCـــ�Bـــ�ن ت�C أن Dـــ�	C ال+ـــة	ال+ـــة وغ+ـــ� ال	عل�مـــات ال	لل-ـــ�8ات "أن ت�امـــل ال

  ق+اس ال:+انات غ+� ال	ال+ة به�ف إع�اد تق�� م�ث�ق 'ه وم��ازن".
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  ال�ق��ح لل�قار�� ال���املةال�:&@ ال�ال@: اإل�ار 

س�ف ت�]اول ال:اح(ة في هMا ال	:OB اإلiار ال	ق��ح لل�قار� ال	��املة مD خالل 
  ع�ض ال]قاz ال�ال+ة:

  م:ادئ إرشاد�ة �)� م�اعاتها ع�H إع�اد اإل�ار ال�ق��ح: ٣/١
) أن اإلiـــار الـــ�ولي لل�قـــار� ال	��املـــة حـــ�د  ال	:ـــاد� Chiara, 2016ذ8ــ�ت دراســـة (

  اإلرشادCة ال�ي �ZC فه	ها مD ق:ل ال-�8ات ق:ل إع�اد ال�قار� ال	��املة وهي:
: ZCـ� أن Cقـ�م ال�ق�ـ� ال	��امـل نqـ�ة ) ال����� االسـ��ات�)ي وال�$جـه ال��ـ�ق:لي١(

ثاق:ـة عــD اسـ��ات+Z+ة ال-ــ�8ة ومـ�S ارت:اiهــا 'قـ�رة ال-ــ�8ة علـى خلــY ق+	ـة علــى 
ل، واس�Rوال hس��	الق`+� وال S�	امها وتأث+�ها علي رؤوس األم�ال.ال�=�  

ZCـ� أن qCهـ� ال�ق�ـ� صـ�رة شـاملة ل�ـ�ا'h الع�امـل ال	=�لفـة ) ت�ا�9 ال�عل$مات: ٢(
.Dور ال.م�	ة '	ق+ Yة على خل	q[	اد ب+]ها وال�ي ت�ث� في ق�رة ال	االع� Sوم�  

ZCــ� أن qCهــ� ال�ق�ــ� i:+عــة ون�ع+ــة عالقــات  ) العالقــات 9أصــ&اب ال��ــل&ة:٣(
�8ة مع أصـBاب ال	`ـلBة، '	ـا فـي ذلـ_ 8+ـف وªلـى أ9 مـ�S تفهـ� واسـ�Zا'ة ال-

  ال-�8ة الح�+اجات أصBاب ال	`لBة.
�ZC أن Cف`ح ال�ق�� عD معل�مات ح�ل ال	Eائل واألح�اث  ) األه��ة ال�H:�ة:٤(

 Dــة، م(ـل اإلف`ــاح عــ	الق+ Yال�ـي تــ�ث� '-ـ�ل جــ�ه�9 فـي قــ�رة ال-ـ�8ة علــى خلـ
اســــ��ات+Z+ة ال-ــــ�8ة ون	ــــ�ذج أع	الهــــا أو قــــ� تــــ�ث� فــــي ال	Eــــائل ال�ــــي أثــــ�ت فــــي 

  ال	�Eق:ل.
  �ZC أن ��Cن ال�ق�� ال	��امل م�ج..) اإل�)از: ٥(
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ــــة واالك��ــــال:٦( ــــة ال	�اضــــ+ع ال�Zه�ــــة  ) ال�$ث$ق� ــــ� 8اف ی]:غــــي أن ی�|ــــ	D ال�ق�
قة م��ازنة و��ون خRأ ج�ه�9.�R' ل:+ة على ح� س�اءEاب+ة والZCاإل  

ی]:غي أن تقـ�م ال	عل�مـات فـي ال�ق�ـ� ال	��امـل علـى  وقابل�ة ال�قارنة:) االت�اق ٧(
 Dمقارنة ال-�8ة مع غ+�ها مـ Dم D�	قة ت�Rو� ،vمع م�ور ال�ق YEأساس م�

.vة مع م�ور ال�ق	الق+ Yال-�8ات ومقارنة ق�رتها على خل  

  م�احل إع�اد اإل�ار ال�ق��ح: ٣/٢
  �ح ق� م� 'ع�ة م�احل، وهي:ت�Zر اإلشارة إلي أن إع�اد اإلiار ال	ق�

اســـــ�ق�اء ال��ا'ـــــات الEـــــا'قة ومـــــا صـــــ�ر عـــــD ال	]q	ـــــات ال	ه]+ـــــة ال	�=``ـــــة  )١(
واله+�ات ال	ع]+ة 'ال�قار� ال	��املة، به�ف ح`� 8افة ال�Zان� ال�ـي C	�ـD أن 

 ی�|	]ها اإلiار ال	ق��ح، ومD ث� إع�اد قائ	ة 'اإلiار ال	ق��ح م:�ئ+ة.
عــــ�د مBــــ�ود مــــD األكــــادC	D+ وال	Eــــ�(	�D تــــ� عــــ�ض القائ	ــــة ال	:�ئ+ــــة علــــي  )٢(

ال	`ـ�ة لل�أكـ� مـD مـ�9 8فاCـة ومالءمـة  األع	ـال ب+�ـة وال	Bللـ+D ال	ـال++D فـي
 الع]اص� ال�اردة 'القائ	ة.

إع�اد قائ	ة اإلiار ال	ق��ح في ص�رتها ال]هائ+ة 'ع� ال�ق�ف علـي مـ�9 مالئ	ـة  )٣(
ض�ء ما أسف�ت ع]ه ن�+Zة ج�ان� اإلiار ال	ق��ح لل�قار� ال	��املة، وذل_ في 

ال	قـــا'الت ال-=`ـــ+ة وال:�ـــ� االل���ونـــي، ح+ـــO ت	ـــv ع	ل+ـــات حـــMف وأضـــافة 
  ل:ع¢ الع]اص� وªعادة ص+اغة ال:ع¢ اآلخ�.

  :م&�$�ات اإل�ار ال�ق��ح ٣/٣
ات ال�قار� ال	��املة ی:�أ مD خالل اإلجا'ة على ال�Eال ال�ـالي: مـا ��Bی� م�Bلعل ت

علــى أساســـها تق+ـــ+� مقـــ�رة ال-ــ�8ة علـــى خلـــY الق+	ـــة علـــى هــي ال	عل�مـــات ال�ـــي یـــ�� 
ــل ؟ ولقــ� ت|ــ	D اإلiــار ال	ق�ــ�ح لل�قــار� ال	��املــة �Rوال hســ��	الق`ــ+� وال Sــ�	ال
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ــــات الف�ع+ــــة ل�ــــل ع]`ــــ�، 8	ــــا ZCــــ�  )١٣(��B	ــــ+ًا، مــــع ت�ضــــ+ح الE+ع]`ــــ� رئ
  ال�عامل مع هMه الع]اص� '-�ل م��ا'h مع 'ع|ها ال:ع¢، وهMه الع]اص� هي:

إلــى أیــD ت�ــ� ال-ــ�8ة أن  ) معل$مــات عــ� اســ��ات�)�ة الAــ��ة ون�ــ$ذج أع�الهــا:١(
تـــMه� و8+ف+ـــة ال�صـــ�ل إل+ـــه؟ مـــا هـــ� ن	ـــ�ذج ع	ـــل ال-ـــ�8ة؟ وع]ـــ�ما ن`ـــف ن	ـــ�ذج 
األع	ال في تق�� م��امل الب� مD اإلجا'ة علي األس�لة ال�ال+ة: 8+ف C	�D لل	]q	ـة 

ورؤ�هـــا؟ 8+ـــف C	�ـــD لل	]q	ـــة تBـــ�د ت�Bیـــ� الق+	ـــة؟ مـــا هـــي مه	ـــة و�+�ـــة ال	]q	ـــة 
اســــ��ات+Z+�ها ومــــا هــــي ال	ــــ�ارد ال�ــــي ال تEــــ�=�م؟ مــــا هــــي الفــــ�ص وال�Bــــ�Cات ال�ــــي 
 aــال فــي حاجــة ل�عــ�یلها لــ�ع�	ــ�ذج األع	ة أو ن+Z+االســ��ات Sلــى أ9 مــ�ªت�اجههــا؟ و

  ) ع�امل. ٩هMه ال��قعات؟، وق� أدرج ت�Bها في القائ	ة (

مـاذا تع	ـل ال-ـ�8ة ومـا هـي رؤ�هـا ورسـال�ها؟ مــا  ) معل$مـات عامـة عـ� الAـ��ة:٢(
  ) عامل في القائ	ة.٢٣هي الq�وف ال�ي تع	ل بها؟ .......الخ، وأدرج ت�Bها (

 ) ع�امل.١٠أدرج ت�Bها ( ت��Hف ال�������� وأداء األسه�: معل$مات ع�) ٣(

مــا هــي ال�Bــ�Cات ال�ــي ت�اجههــا ال-ــ�8ة  ) معل$مــات عــ� ال�$قعــات ال��ــ�ق:ل�ة:٤(
خالل ت]ف+M اس��ات+Z+�ها، وما هي اآلثـار ال	�B	لـة ل]	ـ�ذج أع	الهـا؟ ومـا هـي الع�امـل 

  ) ع�امل.١٠ال	�ث�ة علي األداء ال	�Eق:لي؟، وت|	]v هMه ال	Z	�عة (

  ) ع�امل.٩أدرج ت�Bها ( م)ل" اإلدارة: معل$مات ع�) ٥(

) ٧أدرج تvB هMا الع]`� في القائ	ـة ( :وال�I$�� معل$مات ع� ت�ال�ف ال:&@) ٦(
  ع�امل.
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  ) ع�امل.٣أدرج ت�Bها ( :معل$مات ع� االس��امة ال�ال�ة وال:���ة واالج��اع�ة) ٧(

ك+ف تـ�ع� ال8�B	ـة قـ�رة ال-ـ�8ة علـى خلـY الق+	ـة فـي ) معل$مات ع� ال&$��ة: ٨(
ل؟ وق� أدرج ت�Bها في القائ	�Rوال hس��	الق`+� وال S�	ع�امل.٩ة (ال (  

  ) عامًال.١٣أدرج ت�Bها ( :معل$مات ع� العامل�� في ال��Aة) ٩(

مـا هـي الفـ�ص وال	=ـاi� ال�ـي  :ال�¡ـا�� و سـ���ار�ة األع�ـال عـ� ) معل$مات١٠(
تــ�ث� علــى قــ�رة ال-ــ�8ة علــى خلــY الق+	ــة؟، و8+ف+ــه ال�عامــل معهــا؟ ح+ــO أن اإلدارة 

Yــــــ ــــــة خل ــــــة لل	=ــــــاi� أمــــــ� حاســــــ� ل|ــــــ	ان ع	ل+ ــــــY األهــــــ�اف  الفعال الق+	ــــــة وتBق+
ت�Bیـ� أنـ�اع ال	=ـاi� (م=ـاi� اسـ��ات+Z+ة، مال+ـة، ت-ـغ+ل+ة، االس��ات+Z+ة، مع م�اعـاة 

اســـ�(	ارة، 8ـــ�ادر '-ـــ�ة، ح��م+ـــة، ب+�+ـــة)، أو م=ـــاi� األع	ـــال (ال	]ـــ�ج، ال��ســـع، 
ــــف األع	ــــال)، أو م=ــــاi� الEــــ�ق (الع	ــــالت  ــــة الف��ــــة، ت�ق ال��زــــع، حقــــ�ق ال	ل�+

أســــعار الEــــلع، أســــ�اق األســــه�، ال:+�ــــة ال�]افEــــ+ة)، أو م=ــــاi� اق�`ــــادCة األج]:+ــــة، 
وت-�ع+ة (ال�]q	+ة وال�-ـ�ع+ة، قـ�ان+D ت]qـ+� الع	ـل، الE+اسـ+ة واألق�`ـادCة العامـة)، 
ومــــD ال	هــــ� شــــ�ح ع	ل+ــــة إدارة ال	=ــــاi� فــــي تق�ــــ� م��امــــل، وقــــ� أدرج تBــــv هــــMا 

 ) ع�امل.٣الع]`� في القائ	ة (

  ) ع�امل في القائ	ة.٥ت|	]v ( :الق�ارات واالن)ازات خالل العام) أب�ز ١١(

إلـى أ9 مــ�S حققـv ال-ــ�8ة  ) األداء ال�ـالي وال�&لــ�الت ال�ال�ـة وغ�ــ� ال�ال�ــة:١٢(
و8+ــف أهــ�افها االســ��ات+Z+ة للف�ــ�ة ال	Bــ�دة لل�ق�ــ�، ومــا أثــ� ذلــ_ علــى رأس ال	ــال؟ 

ات أصـــBاب ال	`ـــالح بهـــ�ف تEـــ�Z+� ال-ـــ�8ة لل�غ++ـــ�ات فـــي ال`ـــ]اعة أو اح�+اجـــ
تBق+Y االس�ق�ار، و�]اء فه� واضـح عـD 8+ـف ن	ـ�ذج االع	ـال C=لـY ق+	ـة مـD خـالل 
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اســـ�=�م العالقـــة بـــ+D ال	ـــ�ارد الEـــ�ة ال	�عـــ�دة، مـــع تBق+ـــY ال�ـــ�ازن بـــ+D األداء ال	ـــالي 
ل األجل،�iة.١٦وق� أدرج ( ق`+� األجل و	عامًال في القائ (  

  ) ع�امل في القائ	ة.٨وق� أدرج ( ل�ة ال¡�ام�ة:) معل$مات ع� الق$ائ� ال�ا١٣(

) D	ـــة ت�|ـــ	قائ Dق�ـــ�ح مـــ	ـــار الiی��ـــ�ن اإل ،Y:ـــا ســـ	١٢٥م Dعـــامًال لل�ع:+ـــ� عـــ (
) ع]`� رئ+Eـ+ًا، وف+	ـا یلـي عـ�ض ١٣ال�قار� ال	��املة، وقE	v هMه الع�امل إلي (

  لهMه القائ	ة.

  قائ	ة 'اإلiار ال	ق��ح لل�قار� ال	��املة
  ال�عل$مات  م
  ال��Aة ون�$ذج أع�الها:معل$مات ع� اس��ات�)�ة   أوالً 
  رؤة ال-�8ة ال	�Eق:ل+ة   .١
  العامة واأله�اف 'اإلس��ات+Z+ة ب+ان   .٢
  ال	ال+ة واأله�اف 'اإلس��ات+Z+ة ب+ان   .٣
ق+ة واأله�اف 'اإلس��ات+Z+ة ب+ان   .٤�Eال�  
  االج�	اع+ة واأله�اف 'اإلس��ات+Z+ة ب+ان   .٥
  الBال+ة ال-�8ة ن�ائج في االس��ات+Z+ة تأث+�   .٦
  ال	�Eق:ل+ة ال-�8ة ن�ائج في االس��ات+Z+ة تأث+�   .٧
  ن	�ذج الع	ل لل-�8ة  عD اإلف`اح   .٨
� وال��سع في ال	�Eق:ل   .٩�Rال ال�	ب+ان أع  
 :ال��Aة ع� عامة معل$مات  ثان�اً 

  ال-�8ة عD تار=+ة معل�مات   .١٠
  رؤة ورسالة ال-�8ة   .١١
  لل-�8ة ال�]q+	ي اله+�ل   .١٢
  األن-Rة ال�ئ+E+ة   .١٣
  ال�Eق  مD ال-�8ة ح`ة   .١٤
  القRاع+ة ال	عل�مات   .١٥
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  لل-�8ة اإلن�اج+ة الRاقة   .١٦
  إعادة اله+�لة واالس�(	ار   .١٧
  وال�	ل_ ال��سع امجب�    .١٨
  ال-�8ة في ال�ق]+ات ال��]�ل�ج+ة أث�   .١٩
  لل-�8ة ال�]افE+ة ت]�ع ال	]�Zات وال	+.ة   .٢٠
  ال	]افD+E تBل+ل   .٢١
  تBل+الت الف�وع   .٢٢
  االس�(	ارة 'ال=hR االل�.ام ل	�S وصف   .٢٣
  ال-�8ة في ن�ائج أع	ال اإلقل+	+ة ال��Rرات تأث+�   .٢٤
  ال-�8ة أع	ال ن�ائج في االق�`اد9 ال�ضع تأث+�   .٢٥
  ال-�8ة أع	ال ن�ائج في الE+اسي ال�ضع تأث+�   .٢٦
  ال-�8ة في القان�ن+ة ال:+�ة تأث+�   .٢٧
  االس�(	ارة لل	-ارع تBل+الت   .٢٨
Y وال��زعق]�ات  وصف   .٢٩�Eلع ال�Eوال=�مات لل  
  ب+ان+ة ورس�م ج�اول '-�ل اإلف`اح   .٣٠
  الق�مي االق�`اد في ال-�8ة مEاه	ة   .٣١
  لل-�8ة ال�ئ+D+E ال	�ردیD أو 'الع	الء ب+ان   .٣٢
  ت��Hف ال�������� وأداء األسه�: معل$مات ع�  ثال�اً 

  العام نهاCة في للEه� ال�Eق+ة الق+	ة   .٣٣
D ع�د   .٣٤�	)�E	ة العامال�لي  الCفي نها  
  أف�اد) –ت`]+ف ال	�E(	�ون وفقًا لR:+ع�ه� ( ش�8ات وم�سEات    .٣٥
  أف�اد) –ت`]+ف ال	�E(	�ون وفقًا لف�اته� ( ش�8ات وم�سEات    .٣٦
  ت`]+ف ال	�E(	�ون وفقًا ل�ZB ال	ل�+ة   .٣٧
  ال	�E(	�ون  ك:ار عD معل�مات   .٣٨
  للEه� ال�Eق+ة الق+	ة اتZاهات   .٣٩
  ج�ول+ةو  رق	+ة معل�مات ش�ل في للEه� ال�Eق+ة الق+	ة تBل+ل   .٤٠
  تBل+ل إداء الEه� في ش�ل ب+اني   .٤١
  ب+ان اس��Bذات ال-�8ة واس�(	اراتها   .٤٢
  معل$مات ع� ال�$قعات ال���ق:ل�ة:  را9عاً 
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  ال=Rة االس��ات+Z+ة ال	�Eق:ل+ة   .٤٣
  س+اسة اس�	�ارة ال]	� ال	��Eام   .٤٤
  	:+عاتوال�	+ة لل ال]�ع+ة ال�]:�ات   .٤٥
  ال	�ت:Rة 'ال��ح ال�]:�ات   .٤٦
  ال]ق�Cة ال	�ت:Rة 'ال��فقات ال�]:�ات   .٤٧
  ال�]:�ات عل+ها ب]+v ال�ي االف��اضات   .٤٨
  'ال	=RRة الفعل+ة ال:+انات مقارنة ن�ائج   .٤٩
٥٠.   D�	)�E	ة ال�ي ته� الRR=	ة ال  األح�اث ال�Zه�
  ال	�Eق:لي األداء في ال	�ث�ة الع�امل   .٥١
  العائ� ال	��قع للEه� في ال	�Eق:ل   .٥٢
 :ع� م)ل" اإلدارة معل$مات  خام�اً 
  ون�E مل�+�ه� في ال-�8ة أس� رئ+a وأع|اء مZلa اإلدارة   .٥٣
  لل	�ی�D العل	+ة ال-هادات   .٥٤
  لل	�ی�D الع	ل+ة ال=:�ات   .٥٥
٥٦.   �+Eتق D  ت]ف+Mی+D وغ+� ت]ف+Mی+D إلى ال	�ی�
  ال�]ف+Mی�ن  ال	�ی�ون  C-غلها ال�ي ال��ائف   .٥٧
  وال	�Eول+ات ال=:�ات   .٥٨
  بها الع	ل لل	�ی�D س:Y ق+ادCة م�اقع   .٥٩
٦٠.   �  ال	ال+ة ال�قار� إع�اد في ال	�ی�D م�Eول+ة عD تق�
  أسa ت�Bی� ق+	ة ال�ع�|ات أو ال	�افآت ألع|اء مZلa اإلدارة   .٦١
  :ت�ال�ف ال:&@ وال�I$��  سادساً 
٦٢.   ��Rث وال��B:س+اسة ال  
� ال:OB ن-اiات م�اقع   .٦٣�Rوال�  
� ال:OB في ال=:�اء ع�د   .٦٤�Rوال�  
� لل:OB ال	=``ة ال	+.ان+ة   .٦٥�Rوال�  
� ال:OB م-ارع   .٦٦�Rوال�  
� ال:�Bث مD ال	Bققة ال]�ائج   .٦٧�Rوال�  
٦٨.   D+�+ا'قEال D+�[Eخالل ال ��Rث وال��B:اه نفقات الZم�ش�ات الت  
  معل$مات ع� االس��امة ال�ال�ة وال:���ة واالج��اع�ة:  سا9عاً 
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٦٩.   

  االس��امة ال:+�+ة:
  ال�أث+� ال:+�ي ال9M تE::ه أع	ال ال-�8ةأ. م�9 

 ة ال|ارة االن:عاثات تقل+لZال]ات Dها. ع�R-أن 
 ةZأثار معال �i=ا	ع على ال|ارة ال:+�+ة ال	�Z	ال. 

 ¢+اس�هالكها ت=ف Dاقة مRال. 
 ادة .ال�ل�ث مD ال=ال+ة ال��]�ل�ج+ا فى اس�(	اراتها ز

 ¢+اتها ت=ف  .لإلحالل القابلة غ+� ال�+	+ائ+ة ال	�اد مD م-��
  ال:+�ة في تأث+�ها وع�م ال	]�Zات ب. سالمة

٧٠.   
لة األجل:�i ال+ة	االس��امة ال  

  وج�دة ال=�مات أ. ن	� ال	]�Zات
  ب. ن	� أر�اح ال-�8ة

٧١.   

  االس��امة االج�	اع+ة:
  أ. دع� ال�عل+� واالم�+از

  ب. ض	ان ال`Bة والEالمة
 وال=�مات ال	]�Zاتوج�دة  ج. أمان

 ��Rق د. ت�Rالمة علي الEام الqن  
D+هل��E	اه الZز. االل�.ام ت  

� أف|ل ال�فاءات�Rب وتMك. ج  
  ل. ت�س+خ ثقافة ال�Bار وال	-ار8ة ال�فاعل+ة ( ت�س+خ روح الف�Y ال�اح�)

  ال=+�ة هـ. ال�:�عات
 ( ب�نامج ال.ارات لل-�8ة، ب�امج لل��اصل مع ال	�Z	ع) االج�	اع+ة و.ال:�امج

  للع	ال 9.إعانات
 :ال&$��ة ع� معل$مات  ثامHاً 

  'ال8�B	ة االل�.ام عD معل�مات   .٧٢
  تع�� ال8�B	ة 'ال]E:ة لل-�8ة وأه	+�ها   .٧٣
  دور ال	Eاه	+D في ال8�B	ة، وحق�قه�   .٧٤
  م��Eل+ة وق�ة ون.اهة مZلa اإلدارة ( ت��]ه وو�ائفه)   .٧٥
  وم�هالته� ال8�B	ة لZ]ة أع|اء أس	اء تفاص+ل   .٧٦
  ال8�B	ة لZ]ة مهام   .٧٧
  ال8�B	ة لZ]ة اج�	اعات ع�د   .٧٨
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٧٩.   �  ال8�B	ة لZ]ة تق�
٨٠.   �i=ا	اجعة وال�	ة ال[Zل  
 :ال��Aة في العامل�� ع� معل$مات  تاسعاً 
  ال�عل+� ومS��E  وفًقا للa[Z وت`]+فه� العامل+D عD معل�مات   .٨١
  ال-�8ة إدارات داخل العامل+D ت�زع   .٨٢
  العامل+D في الE]�ات الEا'قة ع�د   .٨٣
  العامل+D في نهاCة العام الBالي ع�د   .٨٤
  ال���+ف في ال	�E=�مة الE+اسة   .٨٥
٨٦.   D+أس:اب ال�غ+� في ع�د العامل  
  م��سh دخل العامل   .٨٧
� الق�9 ال:-�ة (الع	ال)   .٨٨�Rوت �  ت�ر
  ال-�8ة ن�ائج في ال��ر� تأث+�   .٨٩
  وس+اسة ال��ر� ن�ع+ة   .٩٠
  لل��ر� ال	=``ة ال	+.ان+ة   .٩١
  ال�Zد وت��+فه� ت�ر:+ة لل=�ج+D ب�امج   .٩٢
  خ+ار مل�+ة أسه� في ال-�8ة   .٩٣
 :ال�¡ا�� و س���ار�ة األع�ال ع� معل$مات  عاش�اً 
  تع�� ال	=اi� ال�ي ت�اجه ال-�8ة   .٩٤
٩٥.   �i=ا	ی� أن�اع ال�Bت  
  وضع س+اسة إدارة ال	=اi� وم�اجع�ها وت�ج+هها   .٩٦

�Aأب�ز الق�ارات واالن)ازات خالل العام:  أح� ع  
  تع++D ع|� ج�ی�   .٩٧
٩٨.   D�	)�E	في عالقات ال ��Rت  
٩٩.   Dادة ال�ی  ز

  ال	`ار� ال�أس	ال+ة   .١٠٠
  األسه� ال	Zان+ة ............ الخ   .١٠١
�Aا عHال�ةال وغ�� ال�ال�ة وال�&ل�الت األداء ال�الي  إث�: 
  ال��Rر في ال	:+عات ( مقارنة العام الBالي 'العام ال	اضي)   .١٠٢
  وال	]�Zات وفقًا للع	الء ال	:+عات ت`]+ف   .١٠٣
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١٠٤.   
/ ن�E س�ق األسه�(الق+	ة ال�ف��ة للEه�/ ر�B+ة الEه�/ عائ� ال����ن/ م|اعف ال��B+ة

  ال��ح ال	�زع للEه�....الخ)
  لD+�[E م��ال+�+D) لألع	ال قRاعي ال�قار� القRاع+ة (تBل+ل   .١٠٥
  تBل+ل قائ	ة ال�خل   .١٠٦
  تBل+ل ت�ال+ف ال�-غ+ل   .١٠٧
  العائ� علي حق�ق ال	ل�+ة..الخ)تBل+ل ال��B+ة (مع�ل العائ� علي األص�ل/ مع�ل    .١٠٨
  األر�اح ت�زع س+اسة   .١٠٩
  س]�ات =	aل تار=+ة مال+ة معل�مات   .١١٠
  ال]ق�Cة مD أن-Rة ال�-غ+ل، واالس�(	ار، وال�	�ل ال��فقات تBل+ل قائ	ة   .١١١
  تBل+ل قائ	ة ال	�8. ال	الي   .١١٢
عة...الخ)الE+�لة  مع�الت   .١١٣�Eلة ال�+Eة ال:Eة ال��اول/ ن:Eن )  

١١٤.   
ال	�ی�ن+ة (نE:ة ال�ی�ن /إج	الي األص�ل، نE:ة ال�ی�ن/ حق�ق ال	ل�+ة، مع�ل تغR+ة  نE:ة

  الف�ائ�....الخ)
  ال	ل�+ة تفE+�ات عD ه+�ل   .١١٥
  ه+�ل ال�	�ل ال	�E=�م وال	�اح وفقًا ل��ارخ االس�Bقاق   .١١٦
  س	عة ال-�8ة في ال�Eق    .١١٧
�Aالق$ائ� ال�ال�ة ال¡�ام�ة:  ثالثة ع �معل$مات ع  
١١٨.    �  م�اق:ي الEBا'اتتق�
  اإلف`اح عD قائ	ة ال	�8. ال	الي في نهاCة العام وفقًا لل	عای+�   .١١٩
  اإلف`اح عD قائ	ة ال�خل في نهاCة العام وفقًا لل	عای+�   .١٢٠
  اإلف`اح عD قائ	ة ال�خل ال-امل في نهاCة العام وفقًا لل	عای+�   .١٢١
  لل	عای+�اإلف`اح عD قائ	ة ال��فقات ال]ق�Cة في نهاCة العام وفقًا    .١٢٢
  اإلف`اح عD قائ	ة ال�غ+� في حق�ق ال	Eاه	+D في نهاCة العام وفقًا لل	عای+�   .١٢٣
  قائ	ة ال��زعات ال	ق��حة لألر�اح في نهاCة العام   .١٢٤
  اإلC|احات ال	�		ة للق�ائ� ال	ال+ة في نهاCة العام   .١٢٥
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  ال�:&@ ال�ا9ع: ال�راسة ال���ان�ة

 Dج�ة م�	اال للفائ�ة ال	9، اس���q[ء ال.Zول��ف+� ال�ل+ل علي ن�ائج ال OB:ا الMه
س�ف تق�م ال:اح(ة 'إج�اء دراسة م+�ان+ة وذل_ مD خالل إع�اد اس�	ارة اس�ق`اء 
 D++ال	ال D+للB	وال D+:تق�	وال D++الBال D�	)�E	ال Dلع ف+ها رأ9 ع+]ة مR�Eت

D.'=`�ص أث� اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة علي ت�ش+� ق�ارات ال	�	)�E  

  ه�ف ال�راسة: ٤/١
D تهــــ�ف ال�راســــة ال	+�ان+ــــة إلــــي ال�عــــ�ف علــــي اتZاهــــات وأراء ع+]ــــة مــــD ال	Eــــ�(	�

D++ـــال	ال D+للـــB	املـــة، وال�عـــ�ف علـــي اح�+اجـــات  وال��	ال �'-ـــأن مـــ�9 أه	+ـــة ال�قـــار
 �D مD ال	عل�مات ال	ال+ة وغ+ـ� ال	ال+ـة،  وت�Bیـ� أثـ� اإلف`ـاح عـD ال�قـار�	)�E	ال

D في ال:�رصة ال	`�ة. ال	��ا�	)�E	ملة علي ت�ش+� ق�ارات ال  

  ف�وض ال�راسة: ٤/٢
في ض�ء م-�لة ال�راسة وتBق+Y أه�افها، تع�	� ال�راسة علي إخ�:ار الف�ض ال�ئ+Eي 
ال�ــالي: "ی�جــ� أثــ� ذو داللــة اح`ــائ+ة لإلف`ــاح عــD ال�قــار� ال	��املــة علــي ت�شــ+� 
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D في ب�رصة األوراق�	)�E	ا الف�ض فق� تـ�  ق�ارات الMة"، والخ�:ار هال	ال+ة ال	`�
  تقE+	ه إلي الف�وض الف�ع+ة ال�ال+ة:

 أن ال	�E(	� ال	`�C 9عي م.اCا إف`اح ال-�8ات عD ال�قار� ال	��املة. )١(
أن ال	Eــ�(	� ال	`ــ�9 ل�Cــه اح�+اجــات مــD ال	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� ال	ال+ــة  )٢(

  ال	`�ة.ع]� ات=اذ الق�ار االس�(	ار9 في ال:�رصة 
ی�جــــ� أثــــ� ذو داللــــة إح`ــــائ+ة لل	عل�مــــات ال	ال+ــــة وغ+ــــ� ال	ال+ــــة ال�ــــي یــــ��  )٣(

.D�	)�E	املة علي ت�ش+� ق�ارات ال��	ال � اإلف`اح ع]ها في ال�قار
  

  م)��ع وع�Hة ال�راسة: ٤/٣
C-ــ	ل م�Z	ــع ال�راســة ج	+ــع ال	Eــ�(	�D الBــال++D وال	ــ�تق:+D وال	Bللــ+D ال	ــال++D فــي 

	ال+ــة ال	`ــ�ة، ونqــ�ًا ل`ــع��ة ت�Bیــ� إiــار ل	�Z	ــع ال�راســة 'Eــ:� ســ�ق األوراق ال
ضـــ=امة حZـــ� هـــMا ال	�Z	ـــع، فقـــ� قامـــv ال:اح(ـــة ب��Bیـــ� ع+]ـــة تق�ی�ـــة تع�	ـــ� علـــي 

  ) مف�دة.١٢٠خ:�تها في اخ�+ار الع+]ة، و8ان ع�دها  (

  وس�لة ج�ع ال:�انات: ٤/٤
هه إلي الع+]ة ال	=�ارة، اع�	�ت ال:اح(ة في ج	ع ال:+انات علي قائ	ة اس�ق`اء م�ج

وق� روعي في اع�ادها ال:Eاiة وال�ض�ح وسه�لة الفه�، وذل_ 'غ�ض ال�ع�ف علي 
م�قف ال�Y+:R الع	لي مD م-�لة ال:OB وM8ا الB`�ل علي ال:+انات الالزمة 
إلخ�:ار صBة الف�وض 'إس�=�ام األسال+� االح`ائ+ة ال	]اس:ة، وت� إس�=�ام مق+اس 

  ت`	+� إس�	ارة اإلس�ق`اء علي ال]�B ال�الي: ع]�  ل+��ت ال=	اسي
  

غ�� م$اف¤ 
  م$اف¤ ت�اماً   م$اف¤  م&ای�  غ�� م$اف¤  �A9ة
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١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  وعل+ه فإن درجات الق:�ل لل	�غ+�ات ت��ن 8ال�الي: 

  درجة الق:�ل
م]=ف|ة 

  ج�اً 
  عال+ة ج�اً   عال+ة  م��سRة  م]=ف|ة

ف�ات 
  ال�رجات

٥ -٤,٢١  
٣,٤١- 
٤,٢٠  

٢,٦١-
٣,٤٠  

١,٨١ - 
٢,٦٠  

١,٠٠ – 
١,٨٠  

اســ�	ارة ب]Eــ:ة  ٩٨و8	ــا هــ� م�ضــح فــي الZــ�ول ال�ــالي، بلغــv االســ�	ارات ال`ــB+Bة 
  %، وهي نE:ة مق:�لة إلج�اء ال�Bل+ل االح`ائي.٨١,٧اس�Zا'ة 

  ) ١/  ٤ج�ول رق� (
   ت)��ع إس��ارات االس�ق�اء ال¡اصة 9ال�راسة

  : م� إع�اد ال:اح�ة.ال���ر  
  

ت�زــــع ع+]ــــة ال�راســــة حEــــ� ســــ]�ات ال=:ــــ�ة، ووصــــف  )٤/٢وعــــ�ض جــــ�ول رقــــ� (
ال�عامــل مــع ال�قــار� ال	��املــة مــD ق:ــل ال-ــ�8ة ال�ــي تEــ�(	� ف+هــا، ومــ�9 اح�+اجــ_ 

  لل	عل�مات غ+� ال	ال+ة ال�اردة 'ال�قار� ال	��املة
  )  ٢/  ٤ج�ول رق� ( 

ت$ز�ع ع�Hة ال�راسة ح�� سH$ات ال¡:�ة، ووصف ال�عامل مع ال�قار�� 
  ال���املة، وم�� اح��اج¥ لل�عل$مات غ�� ال�ال�ة ال$اردة ب�ل¥ ال�قار�� 

  إج�الي ع�د االس��ارات
  ال��ت�ة  ال���ل�ة  ال�$زعة  ن�:ة االس�)ا9ة

٨١,٧  ٢٢  ٩٨  ١٢٠ %  
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  ب�ـــــــان

م��$� ال¡:�ة في م�اولة 
  ال�هHة

وصف ال�عامل مع ال�قار�� 
ال���املة م� ق:ل ال��Aة 

  ف�هاال�ي ت����� 

م�� اح��اج¥ 
لل�عل$مات غ�� ال�ال�ة 

ال$اردة 9ال�قار�� 
  ال���املة

١٠ 
سH$ات 
  فأك��

٥ – 
١٠ 

  سH$ات

٥ 
سH$ات 

  فأقل

ال��Aة 
 §H:ت
  ال�قار��

ال��Aة 
علي 
عل� 
بها 
ل�Hها 
ل� 
  ت�:Hها

أنا 
ل�§ 
علي 
عل� 
  بها

�9فة 
  م����ة

غ�� 
�G�Hم  

نادر 
  ج�اً 

  ٥  ٣٩  ٥٤  ٢٣  ٧٢  ٣  ٢٩  ٤٦  ٢٣  الع�د

ال�H:ة 
%  ٥,١  ٣٩,٨  ٥٥,١  ٢٣,٤  ٧٣,٥  ٣,١   ٢٩,٦   ٤٦,٩   ٢٣,٥  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

% مD إج	الي ع+]ة ٢٣,٥ب]E:ة  ٢٣) أن ع�د  ٤/٢ی�|ح مD ال�Zول رق� ( 
 M[ه]ة م	ة ٤٦س]�ات فأك(�، وع�د  ١٠ال�راسة ی.اول�ن ال:E[ی.اول�ن ٤٦,٩ ب %

 D+ه]ة لف��ة ت��اوح ب	ة  ٢٩س]�ات، وع�د  ١٠ – ٥ال:E[ه]ة ٢٩,٦ب	ی.اول�ن ال %
 M[ق:ل ال-�8ة  ٥م Dاملة م��	ال �س]�ات فأقل، ومD ح+O وصف ال�عامل مع ال�قار

% أفادوا 'أن ال-�8ة ت:]v ال�قار� ٣,١ب]E:ة  ٣ال�ي ت�E(	� ف+ها فق� وج� أن ع�د 
% أفادوا 'أن ال-�8ة علي عل� ب�ل_ ال�قار� ول�]ها ٧٣,٥ب]E:ة  ٧٢ال	��املة، وع�د 
% ل+vE علي عل� '	فه�م ال�قار� ال	��املة، ومD ٢٣,٤ب]E:ة  ٢٣ل� ت�:]ها، وع�د 

 ٥٤ح+O م�9 االح�+اج لل	عل�مات غ+� ال	ال+ة ال�اردة 'ال�قار� فق� وج� أن ع�د 
ال	عل�مات '`فة م�E	�ة،  % مD إج	الي ع+]ة ال:�BC OBاج�ن لهMه٥٥,١ب]E:ة 
 ٥% �BCاج�ن لهMه ال	عل�مات '`فة غ+� م]�q	ة، وع�د ٣٩,٨ب]E:ة  ٣٩وع�د 
  % �BCاج�ن لهMه ال	عل�مات نادرًا ج�ًا.٥,١ب]E:ة 

  م�غ��ات ال�راسة: ٤/٥
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ت� ت`	+� إس�	ارة اإلس�ق`اء في ش�ل ثالثة أس�لة رئ+E+ة، وق� قامv ال:اح(ة 'ق+ـاس 
ـــة بلـــغ عـــ�دها ( ) ســـ�اًال، وهـــMه ال	�غ+ـــ�ات تـــ� ١٤٨كـــل م�غ+ـــ� 'إســـ�=�ام أســـ�لة ف�ع+

  إZCازها ف+	ا یلي: 
و	(لــه الEــ�ال األول والــqC 9Mهــ� م.اCــا إف`ــاح ال-ــ�8ات عــZ : D)1(ال��غ�ــ� األول 
    .X10إلي..... X1له األس�لة مD   (Z1)ن�Z أن ال	�غ+� ، و املةال�قار� ال	��
و	(لــه الEــ�ال ال(ــاني والــqC 9Mهــ� اح�+اجــات ال	Eــ�(	�D مــZ : D)2(ال��غ�ــ� ال�ــاني 

ال	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� ال	ال+ــة ع]ــ� ات=ــاذ القــ�ار االســ�(	ار9 فــي ب�رصــة األوراق 
  . X23إلي..... X11له األس�لة مD   (Z2)ال	ال+ة ال	`�ة، وال	�غ+� 

ال	عل�مـــات ال	ال+ـــة و	(لـــه الEـــ�ال ال(الـــO والـــqC 9Mهـــ� أثـــ� : Z)3(ال��غ�ـــ� ال�الـــ@ 
وغ+ــ� ال	ال+ــة ال�ــي یــ�� اإلف`ــاح ع]هــا فــي ال�قــار� ال	��املــة علــي ت�شــ+� قــ�ارات 

D�	)�E	غ+� ال�	وال ،(Z3)   Dله األس�لة مX24 .....إليX148 .  

  ال�&ل�ل االح�ائي:أسال��  ٤/٦
'عــ� ت�م+ــ. وال:+انــات وªدخالهــا للBاســ� اآللــي، قامــv ال:اح(ــة ب�Bل+ــل ال:+انــات الــ�اردة 

)، وذلــ_ 'إســ�=�ام األســال+� SPSS 17.0'قائ	ــة االس�ق`ــاء مــD خــالل ب�نــامج (
  اإلح`ائ+ة ال�ال+ة:

 .: إلخ�:ار ث:ات أداة ال�راسة(Cronbach Alpha)معاملي ال(:ات وال`�ق ٤/٦/١
ــــــار ال��زــــــع الR:+عــــــي  (Kolmogorov–Smirnov):إخ�:ــــــارإجــــــ�اء  ٤/٦/٢ إلخ�:

  لل:+انات.
  ت�ت+� األه	+ة ال]E:+ة لل	�غ+�ات ٤/٦/٣
  : إلخ�:ار ف�ض+ات ال�راسة. (One Sample T-Test)إج�اء اخ�:ار ٤/٦/٤

  ت&ل�ل ن�ائج ال�راسة اإلح�ائ�ة واخ�:ار الف�وض: ٤/٧
  معاملي ال�:ات وال��ق: ٤/٧/١

ـــــ� ـــــا ت ـــــات 'إســـــ�=�ام معامـــــل ( ألف ـــــاخ) ألســـــ�لة اســـــ�	ارة  -حEـــــاب معامـــــل ال(: 8�ون:
ـــة فـــي تع	ـــ+�  ـــي ن�ـــائج ال�راســـة ال	+�ان+ االس�ق`ـــاء، وذلـــ_ ل:BـــO مـــ�9 االع�	ـــاد عل

) ی�|ــح أن قـــ+� معــاملي ال(:ــات وال`ـــ�ق  ٤/٣ال]�ــائج. و�إســ�ع�اض الZـــ�ول رقــ� ( 
ثالث أس�لة رئ+E+ة تأخـM شـ�ل م�تفعة لZ	+ع األس�لة، ح+O ت|	]v قائ	ة االس�:+ان 

 D+ــة معامــل ال(:ــات بــ	ق+ vع]`ــ�، وت�اوحــ Dأك(ــ� مــ Dاســي وت��ــ�ن مــ	ل+�ــ�ت ال=
ت�عــ�د اح�+اجــات ال	Eــ�(	�D مــD ال	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� ) للEــ�ال ال(ــاني "٠,٦٩٢(
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ال	عل�مـــات ) للEـــ�ال ال(الـــO " أثـــ� ٠,٩٢٢" و (ال	ال+ــة ع]ـــ� ات=ـــاذ القـــ�ار االســ�(	ار9 
غ+� ال	ال+ة ال�ي ی�� اإلف`اح ع]ها في ال�قار� ال	��املة علي ت�ش+� قـ�ارات ال	ال+ة و 

D�	)�E	عامـل ال(:ـات، ال	ر ال���+عـي لMـZـاو9 الEـة معامـل ال`ـ�ق ت	أن ق+ O+وح ،"
 ) D+ـــ�ال ال(ـــاني، و(٠,٨٣٢فـــإن قـــ+� معامـــل ال`ـــ�ق ت�ـــ�اوح بـــEـــ�ال ٠,٩٦٠) للEلل (

 .Oــــة معامــــلال(الــــ	ال]�ــــائج أن ق+ Dــــع  وواضــــح مــــ+	Zم�تفعــــة ل vألفــــا 8�ون:ــــاخ 8انــــ
و8انـــv ق+	ــة ال`ـــ�ق الــMاتي لZ	+ـــع ، ٠,٩٣٥م�غ+ــ�ات اســ�	ارة االس�ق`ـــاء وتEــاو9 

C	�ــــD القــــ�ل أنهــــا معــــامالت ذات داللــــة ج+ــــ�ة ، و�ال�ــــالي ٠,٩٦٧ال	�غ+ــــ�ات تEــــاو9 
ألغــ�اض ال:BــO وتBق+ــY أهــ�اف ال:BــO، و	�ــD االع�	ــاد عل+هــا فــي تع	ــ+� ال]�ــائج 

  �راسة.علي م�Z	ع ال
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٤/٣ج�ول رق� ( 
  معاملي ال�:ات وال��ق ألس�لة إس��ارة االس�ق�اء

ع�د   ال:�ان  ال�&$ر
  العHاص�

معامل 
  ال�:ات

معامل 
  ال��ق

  ٠,٩٠٢  ٠,٨١٤  ١٠  م.اCا إف`اح ال-�8ات عD ال�قار� ال	��املة   األول

  ال�اني
اح�+اجــات ال	Eــ�(	�D مــD ال	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� 

  ٠,٨٣٢  ٠,٦٩٢  ١٣  ع]� ات=اذ الق�ار االس�(	ار9 ال	ال+ة 

  ال�ال@
ال	عل�مــــــات ال	ال+ــــــة وغ+ــــــ� ال	ال+ــــــة ال�ــــــي یــــــ�� أثـــــ� 

اإلف`ـــاح ع]هـــا فـــي ال�قـــار� ال	��املـــة علـــي ت�شـــ+� 
D�	)�E	ق�ارات ال  

٠,٩٦٠  ٠,٩٢٢  ١٢٥  

  ٠,٩٦٧  ٠,٩٣٥  ١٤٨  ج��ع م�غ��ات اس��ارة االس�ق�اء معا
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  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

    Simirnov Test  -Klamagroveإخ�:ار ال�$ز�ع الI:�عي: ٤/٧/٢
Cع�:� اخ�:ار س	+�ون�ف 8ل	Z�وف أح� االخ�:ارات اإلح`ائ+ة ال	ه	ة ال�ي ت�E=�م 

�زعة ت�زعًا i:+ع+ًا أم ال، في ف�B ال:+انات ال�ي ت� ج	عها ل	ع�فة ما إذا 8انv م
ح+C O=�:� ف�ض+ة الع�م القائلة 'أن م-اه�ات م�غ+� مع+D ت�:ع ال��زع الR:+عي 

  )، وق� ح`لv ال:اح(ة علي ال]�ائج ال�ال+ة:٢٠٠٨(أسامة، 
  ) ٤/  ٤ج�ول رق� ( 

  ن�ـائج اخ�:ار س���ون$ف �ل�)�وف لع�Hة واح�ة
 Z1 Z2 Z3  ال��غ��ات

N ٩٨  ٩٨  ٩٨  
Normal 

Parameters  
Mean ١,٥٧  ١,٧٣  ١,٧٤  

Std. Deviation ٠,٦٣٨  ٠,٦٦٦  ٠,٦٧٨  
Kolmogorov-Smirnov Z  ٠,٥٢٧ ٠,٧٦٣  ٠,٧٩٣ 
Asymp. Sig. (2-tailed)  ٠,٩٤٤ ٠,٦٠٥  ٠,٥٥٦ 

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

) أن ت�زـع ال:+انـات 8ـان i:+ع+ـا، ح+ـO بلغـv ق+	ـة  ٤/  ٤رقـ� ( ی�|ح مD ال�Zول 
) وهـي أك:ـ� مـD ٠,٥٥٦) ع]ـ� مEـ��9 مع]�ـة (٠,٧٩٣( Z1االخ�:ار لل	�غ+ـ� األول 

) ٠,٧٦٣( Z2، 8	ا بلغv ق+	ة االخ�:ـار لل	�غ+ـ� ال(ـاني (α>0.05)م9��E ال	ع]�ة 
، 8	ـــا (α>0.05)) وهـــي أك:ـــ� مـــD مEـــ��9 ال	ع]�ـــة ٠,٦٠٥ع]ـــ� مEـــ��9 مع]�ـــة (

 Oغ+ـــ� ال(الـــ�	ـــة االخ�:ـــار لل	ق+ vبلغـــZ3 )ـــة (٠,٥٢٧) ٠,٩٤٤) ع]ـــ� مEـــ��9 مع]�
، و�ال�ــالي نق:ــل الفــ�ض العــ�مي (α>0.05)وهــي أك:ــ� مــD مEــ��9 ال	ع]�ــة ال	Bــ�د 

  'أن ب+انات هMه الع+]ة م��BEة مD م�Z	ع ت�:ع ب+اناته ال��زع الR:+عي.

  �ات:ت�ت�� األه��ة ال�H:�ة لل��غ� ٤/٧/٣
 Z1 ،Z2 ، Z3ی�� ذل_ مـD خـالل ت�ت+ـ� ال	�غ+ـ�ات ال=اصـة 'ف�ضـ+ات ال�راسـة وهـي 

Y مقارنة ال�سh الEBابي لل	�غ+�ات ال=اصة '�ل س�ال ل��Bی� أ9 اإلجا'ات �i Dع
ت	+ــل إلــي ال	�افقــة '-ــ�ة وال	�افقــة، وأ9 اإلجا'ــات ت	+ــل إلــي الــ�ف¢ '-ــ�ة والـــ�ف¢ 



   
 ن)اة م&�� م�عى ی$ن" د/         �املة على ت�ش�� ق�ارت ال��������أث� االف�اح ع� ال�قار�� ال�� 
٢/١٢/٢٠١٨ 

 ١٩٤المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

% لل�ســh الEBــابي لZ	+ــع اســ�لة اإلس�ق`ــاء، وأC|ــًا قامــv ال:اح(ــة ٩٥'	Eــ��9 ثقــة 
اء مل=`ًا لإلح`ـائ+ات وهـي ال	عل�مـات إلعDescriptive Statistics R'إس�=�ام 

ال	ــ�اد الB`ــ�ل عل+هــا ل�ــل م�غ+ــ� مــD ال	�غ+ــ�ات 'إســ�=�ام الZــ�اول ال���ارــة بهــ�ف 
ج�ولة وع�ض وت:�� ال]�ائج، ح+C Oع�ض هMا االسل�ب ال��ـ�ارات واألوزان ال]Eـ:+ة 

ل مـD لهMه ال���ارات ل	�غ+�ات ال�راسة. و�� ع�ض األه	+ة ال]E:+ة لع]اصـ� 8ـل سـ�ا
  اس�لة ال�راسة علي ال]�B ال�الي:

  :1Zت�ت�� األه��ة لل��غ�� أوًال : 
، و���ن مD أس�لة ت=� م.اCا إف`اح األولوالC 9M	(له ال�Eال   Z1ال	�غ+� األول 

ال-�8ات عD ال�قار� ال	��املة، وق� ت� ت�ت+� تل_ ال	.اCا i:قًا أله	+�ها، و�|ح 
الEBابي األقل أف|ل ح+O أن م��سh ) أن ال�سh  ٤/٥مD ال�Zول رق� ( 

.Yامًا وم�اف	ت Y+ل إلي م�اف	اإلجا'ات ت  

  ) ٤/٥ ج�ول رق� (
  Z1ت�ت�� األه��ة ل��غ��ات 

 X3 X8 X1 X5 X4 X2 X6 X7 X10 X9  ال��غ��
ال$س� 
  ال&�ابي

١,٩١  ١,٨١  ١,٧٣  ١,٦٨  ١,٦٧  ١,٦٥  ١,٦٣  ١,٥٧  ١,٤١  ١,٣٥  

االن&�اف 
  ال�ع�ار� 

٠,٩٥١  ١,٠٠٢  ١,١٣٦  ٠,٧٨١  ٠,٩٦١  ١,٠٠٦  ٠,٩٧٨  ٠,٩٤٢  ٠,٩٥١  ٠,٩٢١  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر
  

) األه	+ـــة ال]Eــ:+ة ألراء ع+]ـــة ال�راســة حـــ�ل أهــ� ال	.اCـــا  ٤/٦وعــ�ض جـــ�ول رقــ� ( 
  ف`اح ال-�8ات عD ال�قار� ال	��املة. ال�ي ت�BقY ن�+Zة إل

  ) ٦/ ٤ ج�ول رق� (
  م�ا�ا اإلف�اح ع� ال�قار�� ال���املة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@

  ال�عل$مات
  العHاص�

  ع�د
  غ�� م$اف¤ �A9ة  غ�� م$اف¤  م&ای�  م$اف¤  م$اف¤ �A9ة  %

X1 ٢  ٦  ١  ٢٨  ٦١  ع�د  
%  ٢,٠  %٦,١  %١,٠  %٢٨,٦  %٦٢,٢%  

X2  ٢  ٦  ٤  ٣٢  ٥٤  ع�د  
%  ٢,٠  %٦,١  %٤,١  %٣٢,٧  %٥٥,١%  

X3 ٣  ٣  ٣  ٧  ٨٢  ع�د  
%  ٣,١  %٣,١  %٣,١  %٧,١  %٨٣,٧%  

X4  ٢  ٨  ٢  ٢٨  ٥٨  ع�د  
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%  ٢,٠  %٨,٢  %٢,٠  %٢٨,٦  %٥٩,٢%  

X5 ٢  ٧  ٢  ٢٩  ٥٨  ع�د  
%  ٢,٠  %٧,١  %٢,٠  %٢٩,٦  %٥٩,٢%  

X6 ٢  ٢  ١  ٥١  ٤٢  ع�د  
%  ٢,٠  %٢,٠  %١,٠  %٥٢,٠  %٤٢,٩%  

X7 ٥  ٧  ٢  ٢٧  ٥٧  ع�د  
%  ٥,١  %٧,١  %٢,٠  %٢٧,٦  %٥٨,٢%  

X8 ٣  ٢  ٨  ٦  ٧٩  ع�د  
%  ٣,١  %٢,٠  %٨,٢  %٦,١  %٨٠,٦%  

X9 ٢  ٣  ٣  ٦٦  ٢٤  ع�د  
%  ٢,٠  %٣,١  %٣,١  %٦٧,٣  %٢٤,٥%  

X10 ٣  ٢  ١٧  ٢٧  ٤٩  ع�د  
%  ٣,١  %٢,٠  %١٧,٣  %٢٧,٦  %٥٠,٠%  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

الEا'قة أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:OB ت�Zة ن�B ال	�افقة علـي ی�|ح مD تBل+ل ال�Zاول 
) X3هـــMه ال	.اCـــا، وقــــ� جـــاءت م�ت:ــــة وفقـــًا أله	+�هــــا علـــي ال]Bــــ� ال�ـــالي: الع]`ــــ� (

ـــY الق+	ـــة، الع]`ـــ� ( تEBـــ+D جـــ�دة ال	عل�مـــات ) X8ت�ضـــ+ح قـــ�رة ال-ـــ�8ة علـــى خل
D، ، وتEBـــــ+D قــــ�ارات ال	Eـــــ�() زـــــادة درجــــة اإلف`ــــاحX1الع]`ــــ� (ال	Bاســــ:+ة، �	

) م`ـــ�رًا لل	عل�مـــات ال	Eـــ�ق:ل+ة ال�ـــي تـــ�ث� علـــى قـــ�ارات ال	Eـــ�(	�X5 ،Dالع]`ـــ� (
) تBق+Y ال��ازن ب+D م�ش�ات اإلداء ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة به�ف مEـاع�ة X4الع]`� (

D في مقارنة أداء ال	]q	ات، الع]`� (�	)�E	الX7¢+اثل ع�م ) ت=ف	عل�مات  ت	ال
D+بـ D+عـامل�	ح�8ـة  سـ�ق  فـي ال h+ـادة ال(قـة، وت]-ـاألوراق ال	ال+ـة، م	ـا یـ�د9 إلـي ز

زـادة فهـ� أن-ـRة ال-ـ�8ة ) X2ال��اول، وزادة 8فـاءة سـ�ق األوراق ال	ال+ـة، الع]`ـ� (
 Dــ�ة شــاملة عــqــي نRال+ــة ال�ــي تع	عل�مــات غ+ــ� ال	وال��جــه  ال-ــ�8ةالنهــا م`ــ�ر لل

م]ــع اح�	ــاالت  أوخفــ¢ ) X10، الع]`ــ� (االســ��ات+Zي ون	ــ�ذج األع	ــال، وال8�B	ــة
الع]`ـ� ق+ام اإلدارة 'إساءة اس�=�ام سلRاتها ع]� ق+امها 'ع	ل+ة إدارة األر�ـاح، وأخ+ـ�ًا 

)X6 ( ،ة�i=ــــا	تقل+ــــل عامــــل ال) �الع]`ــــX9 ( Dــــ�	C ال�ــــي aأهــــ� األســــ Dتع�:ــــ� مــــ
علـي  تـ�ث�االع�	اد عل+ها ل	�اجهة األزمـات ال	ال+ـة والBـ� مـD آثارهـا الEـل:+ة ال�ـي قـ� 

  ل م]q	ات األع	ال.م�Eق:

نل=� مD ذل_ إلي أه	+ة ال	.اCـا ال�ـي BCققهـا اإلف`ـاح عـD ال�قـار� ال	��املـة، م	ـا 
  ی�د9 إلي ق:�ل الف�ض الف�عي األول ال=اص 'ال�راسة.

  :2Zثان�ًا : ت�ت�� األه��ة لل��غ�� 
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والC 9M	(له ال�Eال ال(اني، والqC 9Mه� اح�+اجات   Z2أما ال	�غ+� ال(اني 
D مD ال	عل�مات ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة ع]� ات=اذ الق�ار االس�(	ار9 في �	)�E	ال

فق� قامv ال:اح(ة ب��ت+� أه	+�ها وفقًا الس�Zا'ات ع+]ة ال:OB ، ال:�رصة ال	`�ة
  و8انv ال]�ائج 8	ا یلي :

  ) ٧/  ٤ ج�ول رق� (
  Z2ت�ت�� األه��ة ل��غ��ات 

 X13 X14 X12 X15 X20 X19 X23 X11 X16 X22 X17 X21 X18  ال��غ��
ال$س� 
  ال&�ابي

٢,٥٢  ٢,٢٩  ١,٩١  ١,٨٧  ١,٧٦  ١,٧٤  ١,٧١  ١,٧٠  ١,٦٦  ١,٦٢  ١,٥٧  ١,٣٩  ١,٣٥  

االن&�اف 
  ال�ع�ار� 

١,٥٨٨  ١,١٢١  ٠,٩٨٥  ٠,٨٨١  ٠,٩٨٥  ٠,٨٠٣  ٠,٧٦٠  ١,٠١٧  ٠,٩١٩  ١,٠٢١  ٠,٩٤٢  ٠,٧٩٥  ٠,٩٢١  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

اح�+اجـات ) األه	+ة ال]E:+ة ألراء ع+]ة ال�راسة حـ�ل أهـ�  ٤/٨وع�ض ج�ول رق� ( 
ال	Eـــ�(	�D مـــD ال	عل�مـــات ال	ال+ـــة وغ+ـــ� ال	ال+ـــة ع]ـــ� ات=ـــاذ القـــ�ار االســـ�(	ار9 فـــي 

  ال:�رصة ال	`�ة. 

  

  
  ) ٨/  ٤ ج�ول رق� (

  اح��اجات ال�������� م� ال�عل$مات ال�ال�ة وغ�� ال�ال�ة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@
  ال�عل$مات
  العHاص�

  ع�د
%  

م$اف¤ 
غ�� م$اف¤   غ�� م$اف¤  م&ای�  م$اف¤  �A9ة

  �A9ة

X11 ١  ٣  ٧  ٤٦  ٤١  ع�د  
%  ١,٠  %٣,١  %٧,١  %٤٦,٩  %٤١,٨%  

X12  
  

  ٢  ٦  ١  ٢٨  ٦١  ع�د

%  ٢,٠  %٦,١  %١,٠  %٢٨,٦  %٦٢,٢%  

X13 ٣  ٣  ٣  ٧  ٨٢  ع�د  
%  ٣,١  %٣,١  %٣,١  %٧,١  %٨٣,٧%  

X14 ٢  ٢  ١  ٢٢  ٧١  ع�د  
%  ٢,٠  %٢,٠  %١,٠  %٢٢,٤  %٧٢,٤%  
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X15  ٣  ٦  ٣  ٢٥  ٦١  ع�د  
%  ٣,١  %٦,١  %٣,١  %٢٥,٥  %٦٢,٢%  

X16  
 

  ٥  ٢  ٢  ٤٤  ٤٥  ع�د

%  ٥,١  %٢,٠  %٢,٠  %٤٤,٩  %٤٥,٩%  

X17 
 

  ١  ٣  ٢٨  ٢٠  ٤٦  ع�د

%  ١,٠  %٣,١  %٢٨,٦  %٢٠,٤  %٤٦,٩%  

X18 ٢٥  ٢  ٥  ٣٣  ٣٣  ع�د  
%  ٢٥,٥  %٢,٠  %٥,١  %٣٣,٧  %٣٣,٧%  

X19 ٢  ٨  ٤  ٢٩  ٥٥  ع�د  
%  ٢,٠  %٨,٢  %٤,١  %٢٩,٦  %٥٦,١%  

X20 
 

  ٣  ٢  ٦  ٣٥  ٥٢  ع�د

%  ٣,١  %٢,٠  %٦,١  %٣٥,٧  %٥٣,١%  

X21 
  

  ١  ١٥  ٢٨  ٢١  ٣٣  ع�د

%  ١,٠  %١٥,٣  %٢٨,٦  %٢١,٤  %٣٣,٧%  

X22 
  

  ١  ٢  ٢٠  ٣٥  ٤٠  ع�د
%  ١,٠  %٢,٠  %٢٠,٤  %٣٥,٧  %٤٠,٨%  

X23 
  

  ١  ٣  ٣  ٥١  ٤٠  ع�د
%  ١,٠  %٣,١  %٣,١  %٥٢,٠  %٤٠,٨%  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X13) �`[ال+ة ال=�ام+ة، الع	الق�ائ� ال Dمعل�مات ع (X14 ال��قعات Dمعل�مات ع (
ـــ� X12ال	Eـــ�ق:ل+ة، الع]`ـــ� ( ـــة وغ+ ـــ+الت ال	ال+ ) معل�مـــات عـــD األداء ال	ـــالي وال�Bل

D وأداء األســه�، الع]`ــ� ) معل�مــات عــD ت`ــ]+ف ال	Eــ�X15ال	ال+ــة، الع]`ــ� (�	)
)X19) �اع+ــــــة، الع]`ــــــ	ــــــة واالج� ) X20) معل�مــــــات عــــــD االســــــ��امة ال	ال+ــــــة وال:+�+

) معل�مــــات عــــD مZلــــa اإلدارة، الع]`ــــ� X17معل�مــــات عــــD ال8�B	ــــة، الع]`ــــ� (
)X16) �`[ال-�8ة، الع Dمعل�مات عامة ع (X11 ة ال-�8ة+Z+اس��ات Dمعل�مات ع (

) أبـــ�ز القـــ�ارات واالنZـــازات خـــالل العـــام، الع]`ـــ� X23( ون	ـــ�ذج أع	الهـــا، الع]`ـــ�
)X22) �ــال، الع]`ــ	ة األع) معل�مــات عــX18 D) معل�مــات عــD ال	=ــاi� وªســ�	�ار

نل=ـــ�،  ) معل�مـــات عـــD العـــامل+D فـــي ال-ـــ�8ة.X21االب��ـــار وال�Rـــ��، الع]`ـــ� (
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ال	�Rل:ــات  أه	+ـة ال	عل�مـات الــ�اردة 'ال�قـار� ال	��املـة، ح+ــC Oعـ� اإلف`ـاح مــD أهـ�
ال�ي RCال� بها ال	�E(	�ون الن أغل:ه� Cع�	�ون في مع�q ق�اراته� اإلس�(	ارة علـي 
ال	عل�مات ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة، وهMا ی�د9 إلي ق:�ل الفـ�ض الف�عـي ال(ـاني ال=ـاص 

  'ال�راسة.

  :3Zثال�ًا : ت�ت�� األه��ة لل��غ�� 
 Oغ+� ال(ال�	أما الZ3  )ال ال�Eله ال)	C 9Mه� أث� والqC 9Mوال ،Oعل�مات ال	ال

ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة ال�ي ی�� اإلف`اح ع]ها في ال�قار� ال	��املة علي ت�ش+� ق�ارات 
 ،D�	)�E	غ+� إلي (ال�	ا الMئة ه.Zال:اح(ة ب� vم�غ+�ًا ف�ع+ًا ح�ي ١٣فق� قام (

vو8ان OB:ا'ات ع+]ة الZة ب�قة وفقًا الس�+:E[+ة ال	ت�ت+� األه Dم D�	ال]�ائج  ت�
  ك	ا یلي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ� اإلف�ــاح عــ� معل$مــات اســ��ات�)�ة الAــ��ة ون�ــ$ذج أع�الهــا علــي ت�شــ�� قــ�ارات ١( ) أث
  ال��������

  ) ٩/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� معل$مات 

  إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@اس��ات�)�ة ال��Aة ون�$ذج أع�الها وفقًا 

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X25 ١  ٠,٩٢١  ١,٣٥  

X26 ٢  ٠,٧٨٩  ١,٥٢  
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X28  ٥  ٠,٧١٣  ١,٦١  

X27 ٧  ٠,٧٨١  ١,٦٨  

X24 ٣  ٠,٩٩١  ١,٦٨  

X32 ٤  ١,٠١٦  ١,٨٣  

X31 ٦  ١,٠٠٢  ١,٩٢  

X30 ٨  ٠,٨٦٥  ١,٩٣  

X29 ٩  ٠,٩٠١  ٢,٠٥  
  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر 

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X25 (ة+Z+العامـة واألهـ�اف ب+ـان 'اإلسـ��ات) �الع]`ـ ،X26 (ة ب+ـان+Z+اإلسـ��ات' 
) ب+ــان X32) رؤــة ال-ــ�8ة ال	Eــ�ق:ل+ة، الع]`ــ� (X24الع]`ــ� (ال	ال+ــة،  واألهــ�اف

� وال��سع في ال	�Eق:ل، الع]`ـ� (�Rال ال�	أعX28 (ة ب+ـان+Z+واألهـ�اف 'اإلسـ��ات 
) X27) اإلف`ــاح عـــD ن	ــ�ذج الع	ــل لل-ــ�8ة، الع]`ـــ� (X31االج�	اع+ــة، الع]`ــ� (

ق+ة واأله�اف ب+ان 'اإلس��ات+Z+ة�Eالع]`� (ال� ،X30 (�+ة تأث+Z+ن�ـائج في اإلس��ات 
  .الBال+ة ال-�8ة ن�ائج في اإلس��ات+Z+ة تأث+�) X29، الع]`� (ال-�8ة ال	�Eق:ل+ة

  
  
  
  
  ) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مات العامة لل��Aة علي ت�ش�� ق�ارات ال��������٢(

  
  ) ١٠/  ٤ ج�ول رق� (

ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 
  العامة لل��Aة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X53 ٦  ٠,٨٣٤  ١,٦٠  
X37  ١  ١,٠٤٢  ١,٦١  
X34  ٣  ١,٠٤١  ١,٦٨  
X42 ٩  ٠,٩١٩  ١,٧١  
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X51 ٢  ١,١١٩  ١,٧٢  
X50 ١٣  ٠,٨٥٣  ١,٧٤  
X40 ١٠  ٠,٩٩٠  ١,٧٨  
X52 ٥  ١,٢١٦  ١,٨٤  
X55 ١٥  ٠,٩٣٤  ١,٨٥  
X43 ٧  ١,٠٥٥  ١,٨٦  
X38 ٢٠  ٠,٧٩٥  ١,٨٧  
X54 ١٩  ٠,٧٩٥  ١,٨٧  
X41 ١٢  ٠,٩٥٨  ١,٩٠  
X35 ٨  ١,١٥٨  ١,٩١  
X33 ١٨  ٠,٨٤٦  ١,٩٢  
X49 ٤  ١,٢٢٤  ١,٩٢  
X45 ١٦  ١,٠٢٨  ١,٩٣  
X44 ١٤  ١,٠٣٠  ١,٩٩  
X39 ٢٢  ٠,٧٩٨  ٢,١١  
X36 ١٧  ١,٠٣٦  ٢,١٧  
X48 ١١  ١,٦٧٨  ٢,٣٩  
X47 ٢١  ١,٢٤٤  ٢,٤٤  
X46 ٢٣  ١,٤٨٢  ٢,٧٣  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر 
ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:OB ت�Zة ن�B ال	�افقة، وق� 

الع]`�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�الي: الع]اص�جاءت 
)X37ح`ة ال-�8ة ( Dم ) �`[ق، الع�EالX51ل+التBع ) تاالس�(	ارة،  لل	-ار

 في الE+اسي ال�ضع ) تأث+�X49، الع]`� (رؤة ورسالة ال-�8ة) X34الع]`� (
 للEلع Y وال��زعق]�ات ال��E  ) وصفX52ال-�8ة، الع]`� ( أع	ال ن�ائج

) X43ب+ان+ة، الع]`� ( ورس�م '-�ل ج�اول ) اإلف`اح X53وال=�مات، الع]`� ( 
لل-�8ة،  ال�]q+	ي ) اله+�لX35لل-�8ة، الع]`� ( ال�]افE+ة ت]�ع ال	]�Zات وال	+.ة

) إعادة اله+�لة X40ال-�8ة، الع]`� ( في ال�ق]+ات ال��]�ل�ج+ة ) أث�X42الع]`� (
ال-�8ة،  أع	ال في ن�ائج االق�`اد9 ال�ضع ) تأث+�X48الع]`� (واالس�(	ار، 

 في ال:+�ة القان�ن+ة ) تأث+�X50وال�	ل_، الع]`� ( ال��سع امجب� ) X41الع]`� (
أو  'الع	الء ) ب+انX55ال	]افD+E، الع]`� ( ) تBل+لX44ال-�8ة، الع]`� (

Dردی�	ال D+E+لل-�8ة، الع]`� ( ال�ئX45 (ل+الت الف�وعBت ،) �`[العX36 (
)  X54ال-�8ة، الع]`� (  عD تار=+ة ) معل�ماتX33، الع]`� (األن-Rة ال�ئ+E+ة

القRاع+ة، الع]`�  ) ال	عل�ماتX38الق�مي، الع]`� ( االق�`اد ال-�8ة في مEاه	ة
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)X47�+تأث ( +ة	رات اإلقل+�Rال ال�	في ن�ائج أع ) �`[ال-�8ة، العX39اقةRال ( 
  االس�(	ارة. 'ال=hR االل�.ام ل	�S ) وصفX46`� (لل-�8ة، الع] اإلن�اج+ة

) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مات ال��علقة ب���Hف ال�������� وأداء األسه� علـي ٣(
  ت�ش�� ق�ارات ال��������

  ) ١١/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 

  ب���Hف ال�������� وأداء األسه� وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@ال��علقة 

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X62 ٢  ٠,٨٠٢  ١,٥٣  

X63  ١  ١,٠٤٧  ١,٥٣  

X56  ٣  ٠,٩٤٨  ١,٦١  

X64 ٥  ٠,٩٩١  ١,٦٨  

X65 ٤  ٠,٩٦١  ١,٧٢  

X58 ٨  ١,٠٤٨  ١,٨٨  

X60 ٧  ١,٠٥٠  ١,٩٠  

X61 ٦  ١,١٢٩  ١,٩٤  

X59 ٩  ٠,٩٢٤  ١,٩٥  

X57 ١٠  ٠,٨٣١  ٢,٠١  
  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر 

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X63ـة	ل+ـل الق+Bـ�ق+ة ) تEـه� الE+ـة معل�مـات شـ�ل فـي لل	ج�ول+ـة، الع]`ـ� و  رق
)X62اهـاتZات ( ـ�ق+ةEـة ال	الق+ ) �ـه�، الع]`ـEللX56ـة	ـ�ق+ة ) الق+Eـه� الEفـي لل 

) X64الع]`ــ� (ب+ــان اســ��Bذات ال-ــ�8ة واســ�(	اراتها، ) X65العــام، الع]`ــ� ( نهاCــة
ال	Eـ�(	�ون،  ك:ـار عـD ) معل�مـاتX61الع]`ـ� (، تBل+ل إداء الEه� في ش�ل ب+ـاني

ت`ـــ]+ف ) X58، الع]`ــ� (ت`ــ]+ف ال	Eــ�(	�ون وفقــًا لZBــ� ال	ل�+ــة) X60الع]`ــ� (
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، ت`ــــ]+ف ال	Eـــــ�(	�ون وفقـــــًا لف�ـــــاته�) X59، الع]`ـــــ� (ال	Eــــ�(	�ون وفقـــــًا لR:+عـــــ�ه�
D ) ع�دX57الع]`� (�	)�E	ة العام. الCال�لي في نها  

  
ل$مات ال��علقة 9ال�$قعات ال���ق:ل�ة علي ت�شـ�� قـ�ارات ) أث� اإلف�اح ع� ال�ع٤(

  ال��������
  ) ١٢/  ٤ ج�ول رق� (

ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 
  ال��علقة 9ال�$قعات ال���ق:ل�ة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@

  ال��ت��  ال�ع�ار� االن&�اف   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X74 ١  ٠,٧٧٢  ١,٣٩  

X66 ٣  ٠,٨١٣  ١,٤٤  

X67 ٢  ٠,٩٧٦  ١,٥١  

X73 ٤  ٠,٨٣٥  ١,٥٩  

X68 ٥  ٠,٩٢٦  ١,٦٨  

X75 ١٠  ٠,٧٤٦  ١,٧١  

X69 ٧  ٠,٩٤٣  ١,٨٠  

X70 ٨  ١,٠٢٢  ١,٩٢  

X72 ٩  ١,٠٣٨  ١,٩٣  

X71 ٦  ١,١٧٠  ١,٩٥  
  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر 
  

ی�|ــح مــD تBل+ــل الZــ�ول الEــابY أن اســ�Zا'ات ع+]ــة ال:BــO ت�Zــة نBــ� ال	�افقــة، وقــ� 
الع]`ــ�  م�ت:ـة حEـ� أه	+�هـا i:قـًا إلسـ�Zا'ات ع+]ـة ال:BـO 8ال�ـالي: الع]اصـ�جـاءت 

)X74ـ�ث�ة ) الع�امـل	ـ�ق:لي، الع]`ـ� ( األداء فـي الE	الX67 ـ�	ة ال]) س+اسـة اسـ�	�ار
األحـــ�اث ) X73) ال=Rـــة االســـ��ات+Z+ة ال	Eـــ�ق:ل+ة، الع]`ـــ� (X66ال	Eـــ��ام، الع]`ـــ� (

 ،Dوال�	+ــة  ال]�ع+ــة ) ال�]:ــ�اتX68الع]`ــ� (ال�Zه�ــة ال	=RRــة ال�ــي تهــ� ال	Eــ�(	�
) X69الع]`ـ� ( ال�]:ـ�ات، عل+هـا ب]+ـv ال�ـي ) االف��اضـاتX71	:+عـات، الع]`ـ� (لل

ال]ق�Cــة،  ال	�ت:Rــة 'ال�ــ�فقات ) ال�]:ــ�ات X70ال	�ت:Rــة 'ــال��ح، الع]`ــ� (  ال�]:ــ�ات
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) العائـ�  X75'ال	=RRـة، الع]`ـ� (  الفعل+ـة مقارنـة ال:+انـات ) ن�ـائج X72الع]`ـ� ( 
  ال	��قع للEه� في ال	�Eق:ل.

ت�شـــ�� قـــ�ارات ) أثـــ� اإلف�ـــاح عـــ� ال�عل$مـــات ال��علقـــة �9)لـــ" اإلدارة علـــي ٥(
  ال��������

  ) ١٣/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 

  ال��علقة �9)ل" اإلدارة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X76 ١  ٠,٨٧٥  ١,٥٥  
X79 ٣  ٠,٧٦٥  ١,٦٣  
X82 ٢  ٠,٩٥٢  ١,٨٠  
X78 ٤  ٠,٩٨١  ١,٩٢  
X80 ٥  ٠,٨٩٦  ١,٩٦  
X81 ٦  ٠,٨٧٩  ١,٩٧  
X77 ٩  ٠,٨٧٤  ٢,٠٩  
X84 ٧  ١,١١٩  ٢,٢٨  
X83 ٨  ١,٢٠٥  ٢,٣١  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر 
  

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

 )X76 اإلدارة aلـــZوأع|ـــاء م a+ـــ� مل�+ـــ�ه� فـــي ال-ـــ�8ة،  ) أســـ� رئـــEالع]`ـــ� ون  
 )X82 م�اقع ( Y:ة سCق+اد D إلى ال	�ی�D ) تقX79 �+Eبها، الع]`� (  الع	ل لل	�ی�

D+یMالع]`ــ� (  وغ+ــ� ت]ف+ــ ،D+یMت]ف+ــX78 ل+ــة ) ال=:ــ�ات	الع]`ــ�  الع ،D  لل	ــ�ی�
 )X80 ال��ـائف ( ـ�ی�ون  ال�ـي	ـغلها ال-C  ) �ی�ن، الع]`ـMال�]ف+ـX81 ال=:ـ�ات ( 

أسa ت�Bیـ� ق+	ـة ال�ع�|ـات أو ال	�افـآت ألع|ـاء )  X84وال	�Eول+ات، الع]`� ( 
 ال�قـار� إعـ�اد فـي ال	ـ�ی�D مEـ�ول+ة عـD ) تق�ـ� X83، الع]`ـ� ( مZلـa اإلدارة

  لل	�ی�D. العل	+ة ) ال-هادات X77ال	ال+ة، الع]`� ( 
  

) أثـــ� اإلف�ـــاح عـــ� معل$مـــات ت�ـــال�ف ال:&ـــ@ وال�Iـــ$�� علـــي ت�شـــ�� قـــ�ارات ٦(
  ال��������

  ) ١٤/  ٤ ج�ول رق� (
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ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 
  ال��علقة ب��ال�ف ال:&@ وال�I$�� وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X89 ٢  ٠,٩٩٧  ١,٧٩  
X86 ٥  ٠,٨٩١  ١,٩٠  
X90 ٤  ٠,٩٠٢  ١,٩٠  
X88 ١  ١,٣١٥  ١,٩٦  
X85 ٦  ٠,٩٦٩  ٢,٠١  
X87 ٣  ١,٢٥٦  ٢,١٠  
X91 ٧  ٠,٨٣٥  ٢,٢٣  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X88+.ان+ـة	ال ( =``ــة	ال OــB:لل ) �الع]`ــ ،� ال:BـO ) م-ـارعX89وال�Rـ�
�، الع]`� (�Rوال�X87في ال=:�اء ) ع�د OB:( ال ،��Rوال�X90ققـة ) ال]�ـائجB	ال 

Dالع]`ـ� ( مـ ،�وال�Rـ��، الع]`ـ�  ال:BـO ن-ـاiات ) م�اقـعX86ال:Bـ�ث وال�Rـ�
)X85) �الع]`ـــ ،�م�شـــ�ات التZـــاه نفقـــات ال:Bـــ�ث ) X91) س+اســـة ال:Bـــ�ث وال�Rـــ�

D+�+ا'قEال D+�[Eخالل ال ��Rوال�.  

  

  

  

) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مات ال��علقة 9االس��امة ال�ال�ة وال:���ة واالج��اع�ة ٧(
  علي ت�ش�� ق�ارات ال��������

  ) ١٥/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 

  ال��علقة 9االس��امة ال�ال�ة وال:���ة واالج��اع�ة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@
  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
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X94 ٢  ٠,٨٠٤  ١,٦٣  
X93 ٣  ٠,٦٤١  ١,٦٦  
X92 ١  ٠,٩٢٢  ١,٧٩  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر
  

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

 )X92  ) �االس��امة ال:+�+ـة، الع]`ـ Dمعل�مات ع (X94  االسـ��امة Dمعل�مـات عـ (
 ) معل�مات عD االس��امة ال	ال+ة. X93الع]`� ( ، االج�	اع+ة

  ) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مات ال��علقة 9ال&$��ة علي ت�ش�� ق�ارات ال��������٨(
  ) ١٦/  ٤ ج�ول رق� (

ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات 
  ال��علقة 9ال&$��ة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X103 ٢  ٠,٨٦٩  ١,٦١  
X97 ١  ٠,٩٩٧  ١,٦٤  
X98 ٣  ٠,٨٢٦  ١,٦٥  
X100 ٤  ٠,٨٤٧  ١,٦٧  
X102 ٧  ٠,٧٧٣  ١,٨٠  
X101 ٥  ٠,٩٣٤  ١,٨٢  
X95 ٦  ٠,٨٧٣  ١,٨٦  
X96 ٨  ٠,٨٥٧  ١,٨٧  
X99 ٩  ٠,٩٢٩  ٢,٠٦  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر     

ی�|ــح مــD تBل+ــل الZــ�ول الEــابY أن اســ�Zا'ات ع+]ــة ال:BــO ت�Zــة نBــ� ال	�افقــة، وقــ� 
الع]`ــ�  م�ت:ــة حEــ� أه	+�هــا i:قــًا إلســ�Zا'ات ع+]ــة ال:BــO 8ال�ــالي: الع]اصــ�جــاءت 

)X97 ( ،ــــــة، وحقــــــ�قه�	8�Bفــــــي ال D+	ــــــاهE	دور ال) �الع]`ــــــX103 اجعــــــة�	ــــــة ال[Zل (
مEــــ��ل+ة وقــــ�ة ون.اهــــة مZلــــa اإلدارة ( ت��]ــــه وو�ائفــــه)، ) X98وال	=ــــاi�، الع]`ــــ� (

ال8�B	ـة،  لZ]ـة اج�	اعـات ) عـ�دX101لZ]ـة ال8�B	ـة، الع]`ـ� ( ) مهـامX100الع]`ـ� (
ال8�B	ـة،  لZ]ـة ) تق�ـ�X102عD االل�ـ.ام 'ال8�B	ـة، الع]`ـ� ( ) معل�ماتX95الع]`� (
 أس	اء ) تفاص+لX99) تع�� ال8�B	ة 'ال]E:ةلل-�8ة وأه	+�ها، الع]`� (X96الع]`� (

  وم�هالته�. ال8�B	ة لZ]ة أع|اء
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فــي الAــ��ة علــي ت�شــ�� قــ�ارات ) أثـ� اإلف�ــاح عــ� ال�عل$مــات ال��علقــة 9العــامل�� ٩(
  ال��������

  ) ١٧/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 

  ال��علقة 9العامل�� في ال��Aة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@
  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��

X105 ٢  ٠,٨٢٦  ١,٥٦  
X110 ١٠  ٠,٧١١  ١,٦٢  
X104 ٦  ٠,٨٤٢  ١,٦٣  
X113 ١  ١,٠٠١  ١,٧٣  
X108 ٧  ٠,٩٢٢  ١,٧٩  
X112 ٨  ٠,٩٤٥  ١,٨٢  
X114 ٤  ١,٠٢٢  ١,٨٤  
X107 ٣  ١,٠٨٧  ١,٨٥  
X115 ٥  ١,٠٨١  ١,٨٧  
X111 ١٢  ٠,٨٨٨  ١,٨٨  
X106 ١١  ١,٠٢٥  ١,٩٦  
X109 ١٣  ١,٠٣٥  ٢,٠٢  
X116 ٩  ٠,٩١٤  ٢,٣٨  

  . : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه� ال���ر     
  

ی�|ــح مــD تBل+ــل الZــ�ول الEــابY أن اســ�Zا'ات ع+]ــة ال:BــO ت�Zــة نBــ� ال	�افقــة، وقــ� 
الع]`ــ�  م�ت:ــة حEــ� أه	+�هــا i:قــًا إلســ�Zا'ات ع+]ــة ال:BــO 8ال�ــالي: الع]اصــ�جــاءت 

)X113 ،�ال-ـ�8ة،  إدارات داخـل العـامل+D ) ت�زـعX105الع]`ـ� () ن�ع+ـة وس+اسـة ال�ـ�ر
 ) ال	+.ان+ـــةX114) عـــ�د العـــامل+D فـــي نهاCـــة العـــام الBـــالي، الع]`ـــ� (X107الع]`ـــ� (
ت�ر:+ة لل=ـ�ج+D الZـ�د وتـ��+فه�، الع]`ـ�  ) ب�امجX115لل��ر�، الع]`� ( ال	=``ة

)X104معل�مات ( وت`]+فه� D+العامل Dع a[Zوفًقا لل  Sـ��Eال وم) �علـ+�، الع]`ـ�X108 (
ال-ـ�8ة،  ن�ـائج فـي ال�ـ�ر� ) تـأث+�X112فـي ال���+ـف، الع]`ـ� ( ال	Eـ�=�مة الE+اسـة

، م��سـh دخـل العامــل) X110) خ+ـار مل�+ـة أسـه� فـي ال-ـ�8ة، الع]`ـ� (X116الع]`ـ� (
تــ�ر� وتRــ�� ) X111العــامل+D فــي الEــ]�ات الEــا'قة، الع]`ــ� ( ) عــ�دX106الع]`ــ� (

  .أس:اب ال�غ+� في ع�د العامل+X109 (D، الع]`� (الق�9 ال:-�ة

) أثــ� اإلف�ــاح عــ� ال�عل$مــات ال��علقــة 9ال�¡ــا�� و ســ���ار�ة األع�ــال علــي ١٠(
  ت�ش�� ق�ارات ال��������

  ) ١٨/  ٤ ج�ول رق� (
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ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 
  9ال�¡ا�� و س���ار�ة األع�ال وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@ال��علقة 

  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X117 ١  ٠,٩٠٤  ١,٨١  
X118 ٢  ٠,٩٠١  ١,٨٥  
X119 ٣  ١,٠٣٢  ١,٩٢  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر    
  

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X117 (ــــــي ت�اجــــــه ال-ــــــ�8ة ــــــ� ال	=ــــــاi� ال� ــــــ�اع ) X118، الع]`ــــــ� (تع� ــــــ� أن ت�Bی
 ،�i=ا	الع]`� (الX119	وم�اجع�ها وت�ج+هها. ی�|ـح ) وضع س+اسة إدارة ال �iا=

م	ا س:Y، أن ن�ائج أسل�ب ال�Zاول ال���ارة ی�فY ت	امًا مع ال]�ـائج ال�ـي تـ� ال��صـل 
  .إل+ها مD مقارنة ال�سh الEBابي واالنB�اف ال	ع+ار9 لل	�غ+�ات

) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مـات ال��علقـة 9ـأب�ز القـ�ارات واالن)ـازات خـالل العـام ١١(
  ق�ارات ال��������علي ت�ش�� 

  ) ١٩/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 

  ال��علقة     9أب�ز الق�ارات واالن)ازات خالل العام وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@
  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X124 ١  ٠,٦٧٧  ١,٥٣  
X121 ٢  ٠,٨٥٣  ١,٨٨  
X120 ٣  ٠,٧٩١  ١,٩٥  
X122 ٤  ٠,٩٧٢  ٢,٣٣  
X123 ٥  ٠,٩٥٤  ٢,٤٥  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر   
  

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X124 ( ،ان+ــــــةZ	األســــــه� ال ) �الع]`ــــــX121 (D، تRــــــ�� فــــــي عالقــــــات ال	Eــــــ�(	�
) X123، الع]`ـ� (زـادة الـ�یX122 (Dالع]`� (تع++D ع|� ج�ی�، ) X120الع]`� (

ل ال���ارــة ی�فــY . ی�|ــح م	ــا ســ:Y، أن ن�ــائج أســل�ب الZــ�او ال	`ــار� ال�أســ	ال+ة
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ت	امـــًا مـــع ال]�ـــائج ال�ـــي تـــ� ال��صـــل إل+هـــا مـــD مقارنـــة ال�ســـh الEBـــابي واالنBـــ�اف 
  .ال	ع+ار9 لل	�غ+�ات

) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مات ال��علقة 9األداء ال�الي وال�&ل�الت ال�ال�ة وغ�� ١٢(
  ال�ال�ة علي ت�ش�� ق�ارات ال��������

  ) ٢٠/  ٤ ج�ول رق� (
ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات ال��$سIات 

  ال��علقة 9األداء ال�الي وال�&ل�الت ال�ال�ة وغ�� ال�ال�ة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@
  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��
X136 ١  ٠,٧٣٣  ١,٢٤  
X135 ٢  ٠,٧٩٢  ١,٣١  
X131 ٤  ٠,٧٤٨  ١,٣٥  
X132 ٣  ٠,٨٠٤  ١,٣٧  
X134 ٥  ٠,٨٧٥  ١,٤٦  
X129 ٦  ٠,٨٨٨  ١,٤٩  
X133 ٩  ٠,٨٨٥  ١,٥٧  
X139 ١١  ٠,٧٨٣  ١,٦٠  
X140 ٧  ١,٠٧٠  ١,٦٢  
X130 ١٣  ٠,٧٢٤  ١,٦٩  
X137 ٨  ١,٢٠٤  ١,٧٩  
X138 ١٠  ١,١٢٤  ١,٨٨  
X128 ١٢  ٠,٩٤٩  ١,٩٢  
X125 ١٥  ٠,٨٦٢  ٢,٠٠  
X126 ١٦  ٠,٨٧٦  ٢,٠٧  
X127 ١٤  ٥,٤١٢  ٢,٢٨  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر   

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X136معــ�الت ( ،ــ+�لةEال ) �الع]`ــX135 �ــالي، الع]`ــ	8ــ. ال�	ــة ال	ل+ــل قائBت (
)X132ــع) X134، الع]`ــ� )تBل+ــل ال��B+ــةX131 (األر�ــاح، الع]`ــ� ( ) س+اســة ت�ز

ال�ـــ�فقات ال]ق�Cـــة مـــD ال�-ـــغ+ل، واالســـ�(	ار، وال�	�ـــل، یل+ـــه الع]`ـــ�  تBل+ـــل قائ	ـــة
)X129) �ــة الــ�خل، الع]`ــ	ل+ــل قائBت (X140،ــ�قEعة ال-ــ�8ة فــي ال	الع]`ــ�  ) ســ
)X137ـ:ةEی�ن+ـة، الع]`ـ� ( ) ن�	الX133ـة مال+ـة ) معل�مـات+=سـ]�ات،  =	ـaل تار

) ه+�ــــل ال�	�ــــل X139) تفEــــ+�ات عــــD ه+�ــــل ال	ل�+ــــة، الع]`ــــ� ( X138الع]`ــــ� ( 
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 ) ال�قار� القRاع+ة (تBل+لX128ال	�E=�م وال	�اح وفقًا ل��ارخ االس�Bقاق، الع]`� (
، تBل+ـــل ت�ـــال+ف ال�-ـــغ+ل) X130، الع]`ـــ� (+D)لEـــ]�+D م��ـــال+� لألع	ـــال قRـــاعي

) ال��Rر في ال	:+عات ( مقارنـة X125) ن�E س�ق األسه�، الع]`� (X127الع]`� (
 وفقــًا للع	ــالء ال	:+عــات ) ت`ــ]+فX126العــام الBــالي 'العــام ال	اضــي)، الع]`ــ� (

  .وال	]�Zات

ال¡�ام�ة علي ت�ش�� ) أث� اإلف�اح ع� ال�عل$مات ال��علقة 9الق$ائ� ال�ال�ة ١٣(
  ق�ارات ال��������

  ) ٢١/  ٤ ج�ول رق� (
ال��$سIات ال&�اب�ة واالن&�افات ال�ع�ار�ة للفق�ات ال�ع:�ة ع� االف�اح ع� ال�عل$مات 

  ال��علقة 9الق$ائ� ال�ال�ة ال¡�ام�ة وفقًا إلس�)ا9ات ع�Hة ال:&@
  ال��ت��  االن&�اف ال�ع�ار�   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��

X142 ١  ٠,٧٥١  ١,٣٧  
X143 ٢  ٠,٦٦٨  ١,٣٩  
X147 ٣  ٠,٧٧٢  ١,٤٢  
X145 ٥  ٠,٨٥١  ١,٤٥  
X146 ٦  ٠,٩٧٦  ١,٥٢  
X144 ٤  ٠,٦٨٩  ١,٥٧  
X148 ٧  ٠,٨٣٤  ١,٦٠  
X141 ٨  ١,١٧١  ١,٧٨  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.  ال���ر   

ی�|ح مD تBل+ل ال�Zول الEابY أن اس�Zا'ات ع+]ة ال:BـO ت�Zـة نBـ� ال	�افقـة، وقـ� 
الع]`ـ�  م�ت:ة ح�E أه	+�ها i:قًا إلس�Zا'ات ع+]ة ال:OB 8ال�ـالي: الع]اص�جاءت 

)X142 ( ،�+عــای	ــة العــام وفقــًا للCــالي فــي نها	8ــ. ال�	ــة ال	قائ Dالع]`ــ� اإلف`ــاح عــ
)X143 (ــة الــ�خل فــي	قائ Dعــای+�،  اإلف`ــاح عــ	ــة العــام وفقــًا للCنها) �الع]`ــX147 (

اإلف`ــاح عــX144 ( D، الع]`ــ� (قائ	ــة ال��زعــات ال	ق��حــة لألر�ــاح فــي نهاCــة العــام
اإلف`ـاح عـD قائ	ـة ال�ـ�فقات ) X145، الع]`ـ� (قائ	ة ال�خل ال-ـامل فـي نهاCـة العـام
قائ	ة ال�غ+� فـي اإلف`اح عX146 ( D، الع]`� (ال]ق�Cة في نهاCة العام وفقًا لل	عای+�
اإلC|ــــاحات ال	�		ــــة للقــــ�ائ� ) X148، الع]`ــــ� (حقـــ�ق ال	Eــــاه	+D فــــي نهاCــــة العـــام

ی�|ـح م	ـا سـ:Y، . تق�ـ� م�اق:ـي الEBـا'ات) X141، الع]`ـ� (ال	ال+ة في نهاCة العـام
أه	+ة ال	عل�مات الEا'قة في ال�أث+� علي ت�ش+� قـ�ارات ال	Eـ�(	�D ع]ـ� شـ�اء أو ب+ـع 
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في س�ق األوراق ال	ال+ة ال	`�ة، وه� ما ی��8 ق:ـ�ل الفـ�ض الف�عـي  األوراق ال	ال+ة
  ال(الO لل�راسة.

  Test)-(One Sample Tاخ�:ار ف�وض ال�راسة  ٤/٧/٤
'إس�=�م مق+اس ل+��ت ال=	اسي لل	قارنة ب+D م��سT   hقامv ال:اح(ة 'ع	ل اخ�:ار

، فإذا 8انv ق+	ة (ت) ٣اإلجا'ات ل�ل س�ال واإلجا'ة الق+اس+ة وهي الق+	ة 
ال	��EBة سال:ة هMا Cع]ي أن ال	�Eق`ي م]ه� إجا'اته� ت	+ل إلي ال	�افقة علي 

  ال�Eال، وªذا 8انv م�ج:ة فإنها ت	+ل إلي ال�ف¢.

  ن�ائج ال�&ل�ل االح�ائي:ال)�اول ال�ال�ة ت$ضح 
́ال األول    : 1Zأوًال : ت&ل�ل إجا9ات ال�

  ،CX1  ،X2  ،X3  ،X4   ،X5  ،X6-�	ل هMا ال�Eال علي ع-�ة إجا'ات ف�ع+ة هي: 
X7 ،X8 ،X9 ،X10،  �+غ�	وال Z 1   ،ال�Eا الMالي االجا'ات الف�ع+ة له	إج Dع:� عC

لإلس�لة ال	Z	عة وذل_ لل	قارنة ب+D م��سT  hلMا قامv ال:اح(ة 'ع	ل اخ�:ار 
اإلجا'ات ل�ل س�ال واإلجا'ة الق+اس+ة، ح+O أن اإلجا'ة ال]	�ذج+ة لل�Eال األول 

  وت�صلv ال:اح(ة إلي ال]�ائج ال�ال+ة:، ٣٠هي 
  ) ٢٢/  ٤ج�ول رق� ( 

́ال األول ال�)��عي وال��$س� العام لإلجا9ات Tن�ائج إس�¡�ام اخ�:ار    لل�قارنة ب�� ال�
 Tق��ة   ال��غ��

  ال�&�$¶ة
معامل 
ال&� األدني   م�$س� الف�ق   ال�قة

  للف�ق 
ال&� األعلي 

  للف�ق 
Z 1 -٢٨,٠٨-  ٢٨,٤٤-  ٢٨,٢٥٥- **  ٤١٢,٤٠  

  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر   
  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل 

ال	��EBة سال:ة وهMا ی�ل علي أن  T) أن ق+	ة ٤/٢٢رق� (ی�|ح مD ال�Zول 
هMا Cع]ي و % ٩٩ال	�Eق`ي م]ه� إجا'اته� ت	+ل للق:�ل '	عامل ثقة عالي ج�ًا بلغ 

ف�ق ج�ه�9 ب+D م��سh اإلجا'ات وم��سh اإلجا'ة ال�ي تع:� عD أنه ال ی�ج� 
و�ال�الي فان  ٢٨,٢٥٥ال�أ9 ال	Bای�، والح� أن م��سh الف�ق سال� وق+	�ه 

م��سh الف�ق أقل مD ال	��سh العام بهMا ال	ق�ار وهMا ی�جع إلي ع�امل ال`�فة 
-  h العام وه�فقh، ون�Z أن ال�B األدني للف�ق ب+D م��سh اإلجا'ات وال	��س

  .٢٨,٠٨-، 8	ا أن ال�B األق`ي للف�ق ه� ٢٨,٤٤
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وأC|ًا قامv ال:اح(ة 'إس�=�اج 'ع¢ الق+اسات ال�صف+ة ل]�ائج ع+]ة ال�راسة م(ل 
ع�د ال	�غ+�ات (األس�لة) الف�ع+ة لل�Eال األول، وال	��سh العام، واالنB�اف 
ال	ع+ار9، وم��سh ال=Rأ ال	ع+ار9، مD خالل ع�ض ن�ائج ال�Bل+ل اإلح`ائي 

  ال�اردة في ال�Zول ال�الي: 
  ) ٢٣/  ٤ج�ول رق� ( 

لل��$س� العام واالن&�اف ال�ع�ار� وم�$س� االن&�اف  Tن�ائج إس�¡�ام اخ�:ار 
 Z1ال�ع�ار�  لل��غ�� األول 

ع�د   ال��غ��
االن&�اف   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��ات

  ال�ع�ار� 
م�$س� ال¡Iأ 

  ال�ع�ار� 
Z 1 ٠,٠٦٩  ٠,٦٧٨ ١,٧٤  ١٠  

  اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.: م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل ال���ر 
  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل        

  
  

و�|ح مD ن�ائج ال�Zول الEابY أن ال	��سh العام ل�رجات الق:�ل لZ	+ع 
) وهMا Cع]ي ان ٠,٦٧٨) 'انB�اف مع+ار9 (١,٧٤ال	�غ+�ات في ع+]ة ال�ارسة بلغ (

ی�د9 درجة الق:�ل عال+ة ج�ًا ل�9 ع+]ة ال�راسة لZ	+ع ال	�غ+�ات ال	ق��حة، وه� 
  .إلي ق:�ل الف�ض الف�عي األول ال=اص 'ال�راسة

́ال ال�اني    : 2Zثان�ًا : ت&ل�ل إجا9ات ال�
،  X11  ،X12  ،X13  ،X14   ،X15) إجا'ات ف�ع+ة هي: C١٣-�	ل هMا ال�Eال علي (

X16، X17 ،X18 ،X19 ،X20، X21، X22، X23،  �+غ�	وال Z2   الي	إج Dع:� عC
لإلس�لة ال	Z	عة  Tاالجا'ات الف�ع+ة لهMا ال�Eال، لMا قامv ال:اح(ة 'ع	ل اخ�:ار 

وذل_ لل	قارنة ب+D م��سh اإلجا'ات ل�ل س�ال واإلجا'ة الق+اس+ة، ح+O أن اإلجا'ة 
  وت�صلv ال:اح(ة إلي ال]�ائج ال�ال+ة:، ٣٩ال]	�ذج+ة لل�Eال ال(اني هي 

  
  
  
  
  
  ) ٢٤/  ٤ج�ول رق� ( 

́ال ال�اني ال�)��عي وال��$س� الع Tن�ائج إس�¡�ام اخ�:ار  ام لل�قارنة ب�� ال�
  لإلجا9ات
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 Tق��ة   ال��غ��
  ال�&�$¶ة

معامل 
  ال�قة

م�$س� 
  الف�ق 

ال&� األدني 
  للف�ق 

ال&� األعلي 
  للف�ق 

Z 1 -٣٧,٠٩-  ٣٧,٤٥-  ٣٧,٢٧- **  ٥٥٣,٦١  
  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر 

  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل 

ال	��EBة سال:ة وهMا ی�ل علي أن  T) أن ق+	ة  ٤/٢٤رق� ( ی�|ح مD ال�Zول 
هMا Cع]ي و % ٩٩ال	�Eق`ي م]ه� إجا'اته� ت	+ل للق:�ل '	عامل ثقة عالي ج�ًا بلغ 

أنه ال ی�ج� ف�ق ج�ه�9 ب+D م��سh اإلجا'ات وم��سh اإلجا'ة ال�ي تع:� عD ال�أ9 
و�ال�الي فان م��سh الف�ق  ٣٧,٢٧وق+	�ه ال	Bای�، والح� أن م��سh الف�ق سال� 

أقل مD ال	��سh العام بهMا ال	ق�ار وهMا ی�جع إلي ع�امل ال`�فة فقh، ون�Z أن 
، 8	ا أن ٣٧,٤٥- ال�B األدني للف�ق ب+D م��سh اإلجا'ات وال	��سh العام وه�

  .٣٧,٠٩- ال�B األق`ي للف�ق ه� 

  ) ٢٥/  ٤ج�ول رق� ( 
لل��$س� العام واالن&�اف ال�ع�ار� وم�$س� االن&�اف  Tن�ائج إس�¡�ام اخ�:ار 

 Z2ال�ع�ار�   لل��غ�� ال�اني 
ع�د   ال��غ��

االن&�اف   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��ات
  ال�ع�ار� 

م�$س� ال¡Iأ 
  ال�ع�ار� 

Z 2 ٠,٠٦٧  ٠,٦٦٦ ١,٧٣  ١٣  
  مHه�.: م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي ال���ر   

  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل        

و�|ح مD ن�ائج ال�Zول الEابY أن ال	��سh العام ل�رجات الق:�ل لZ	+ع 
) وهMا Cع]ي ان ٠,٦٦٦) 'انB�اف مع+ار9 (١,٧٣ال	�غ+�ات في ع+]ة ال�ارسة بلغ (

ی�د9 درجة الق:�ل عال+ة ج�ًا ل�9 ع+]ة ال�راسة لZ	+ع ال	�غ+�ات ال	ق��حة، وه� 
  إلي ق:�ل الف�ض الف�عي ال(اني ال=اص 'ال�راسة.

  

́ال ال�ال@    : 3Zثال�ًا : ت&ل�ل إجا9ات ال�
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    ..……،  X24  ،X25  ،X26) إجا'ات ف�ع+ة هي: C١٢٥-�	ل هMا ال�Eال علي (
X148 ،�+غ�	وال Z3  vا قامMال، ل�Eا الMالي االجا'ات الف�ع+ة له	إج Dع:� عC

لإلس�لة ال	Z	عة وذل_ لل	قارنة ب+D م��سh اإلجا'ات ل�ل  Tال:اح(ة 'ع	ل اخ�:ار 
، ٣٧٥س�ال واإلجا'ة الق+اس+ة، ح+O أن اإلجا'ة ال]	�ذج+ة لل�Eال ال(الO هي 

  وت�صلv إلي ال]�ائج ال�ال+ة:

  ) ٢٦/  ٤ج�ول رق� ( 
́ال ال�ال@ ال�)��عي وال��$س� العام لإلجا9ات Tن�ائج إس�¡�ام اخ�:ار    لل�قارنة ب�� ال�

 Tق��ة   ال��غ��
م�$س�   معامل ال�قة  ال�&�$¶ة

  الف�ق 
ال&� األدني 

  للف�ق 
ال&� األعلي 

  للف�ق 

Z 1 -٣٧٣,٢٦-  ٣٧٣,٦٠-  ٣٧٣,٤٣- **  ٥٧٩٣,٠٥٨  
  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�. ال���ر

  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل 

ال	��EBة سال:ة وهMا ی�ل علي أن  T) أن ق+	ة ٤/٢٦رق� (ی�|ح مD ال�Zول 
هMا Cع]ي و % ٩٩ال	�Eق`ي م]ه� إجا'اته� ت	+ل للق:�ل '	عامل ثقة عالي ج�ًا بلغ 

 Dاإلجا'ة ال�ي تع:� ع hاإلجا'ات وم��س hم��س D+أنه ال ی�ج� ف�ق ج�ه�9 ب
الي فان و�ال� ٣٧٣,٤٣ال�أ9 ال	Bای�، والح� أن م��سh الف�ق سال� وق+	�ه 

م��سh الف�ق أقل مD ال	��سh العام بهMا ال	ق�ار وهMا ی�جع إلي ع�امل ال`�فة 
-  فقh، ون�Z أن ال�B األدني للف�ق ب+D م��سh اإلجا'ات وال	��سh العام وه�

  .٣٧٣,٢٦- ، 8	ا أن ال�B األق`ي للف�ق ه�   ٣٧٣,٦٠

  ) ٢٧/  ٤ج�ول رق� ( 
لل��$س� العام واالن&�اف ال�ع�ار� وم�$س�  Tج�ول ن��)ة إس�¡�ام اخ�:ار 

 Z3االن&�اف ال�ع�ار� لل��غ�� ال�ال@ 
ع�د   ال��غ��

االن&�اف   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��ات
  ال�ع�ار� 

م�$س� ال¡Iأ 
  ال�ع�ار� 

Z 3 ٠,٠٦٤  ٠,٦٣٨ ١,٥٧  ١٢٥  
  مHه�.: م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي ال���ر

  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل   
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و�|ح مD ن�ائج ال�Zول الEابY أن ال	��سh العام ل�رجات الق:�ل لZ	+ع 
) وهMا Cع]ي ان ٠,٦٣٨) 'انB�اف مع+ار9 (١,٥٧ال	�غ+�ات في ع+]ة ال�ارسة بلغ (

ی�د9 درجة الق:�ل عال+ة ج�ًا ل�9 ع+]ة ال�راسة لZ	+ع ال	�غ+�ات ال	ق��حة، وه� 
  ق:�ل الف�ض الف�عي ال(الO لهMه ال�راسة.إلي 

لZ	+ع  One - Sample (T) Testو	�D ع�ض ال]�ائج اإلج	ال+ة الخ�:ار 
  ال	�غ+�ات في ال�Zول ال�الي:

  ) ٢٨/  ٤ج�ول رق� ( 
لل��$س� العام واالن&�اف ال�ع�ار� وم�$س� االن&�اف  Tن�ائج إس�¡�ام اخ�:ار 

 Z4ال�ع�ار�   ل)��ع ال��غ��ات 
ع�د   �غ��ال�

االن&�اف   ال$س� ال&�ابي  ال��غ��ات
  ال�ع�ار� 

م�$س� ال¡Iأ 
  ال�ع�ار� 

Z 4 ٠,٠٦٤٥  ٠,٦٣٨١ ١,٥٧١٤  ١٤٨  
  : م� إع�اد ال:اح�ة م� خالل ن�ائج ال�&ل�ل اإلح�ائي إلجا9ات ال���ق�ي مHه�.ال���ر   

  %. ٩٩** معامل ال�قة �9ع�ل        
ی�|ح م	ا س:Y أن ال	��سh العام ل�رجات الق:�ل لZ	+ع ال	�غ+�ات في ع+]ة 

) وهMا Cع]ي ان درجة الق:�ل ٠,٦٣٨١) 'انB�اف مع+ار9 (١,٥٧١٤ال�ارسة بلغ (
عال+ة ج�ًا ل�9 ع+]ة ال�راسة لZ	+ع ال	�غ+�ات، وت��8 ن�ائج ال�Zاول الEا'قة أنه ال 

D+درجات الق:�ل ب D+غ+�ات  ی�ج� اخ�الف مع]�9 ب�	ع+]ة ال�راسة ل�افة ال
D ق� أی�وا ال	Bاور وال	�غ+�ات ال�اردة �	)�E	+ع ال	ل_ ی�|ح أن جMق��حة، و�	ال
'اإلiار ال	ق��ح لإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة وأث�ه في ت�ش+� ق�اراته� االس�(	ارة 

  ما ی��8 ق:�ل ف�ض+ات ال�راسة.في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�ة، وه� 
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  :ن�ــــائج ال�راسة
، فإنه C	�D تل=+� أه� ما ت�صلv إل+ه ال�راسة ن�ائج ال�Bل+ل اإلح`ائيب]اءًا علي 

  مD ن�ائج علي ال]�B ال�الي:  
  �+في ت�ش D�	)�E	اع�ة الEاملة به�ف م��	ال �أه	+ة اإلف`اح عD ال�قار

 ق�اراته� االس�(	ارة.
   ال+ة إلي	ار في األوراق ال	اج ق�ار االس�(�BC�+)ال+ة  ال�	عل�مات ال	ال Dم

وغ+� ال	ال+ة ال�ي ت�ث� ف+ه م(ل معل�مات عD الق�ائ� ال	ال+ة ال=�ام+ة، 
ال��قعات ال	�Eق:ل+ة، األداء ال	الي وال�Bل+الت ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة، ت`]+ف 

D وأداء األسه�، معل�مات عD االس��	)�E	اع+ة، ال	ال+ة وال:+�+ة واالج�	امة ال�
معل�مات عD ال8�B	ة، مZلa اإلدارة، معل�مات عامة عD ال-�8ة، اس��ات+Z+ة 
 �i=ا	ازات خالل العام، الZاله، أب�ز الق�ارات واالن	ذج أع�	ال-�8ة ون

�، معل�مات عD العامل+D في ال-�8ة.�Rال، االب��ار وال�	ة األع وªس�	�ار
 Dاملة '-�ل واضح علي ت�ش+� ق�ارات  ی�ث� اإلف`اح ع��	ال �ال�قار

D في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�ة�	)�E	ع]ي ق:�ل الف�ض الC اMوه ،
ی$ج� أث� ذو داللة إح�ائ�ة لإلف�اح ع� "، وال9M م|	�نه: ال�ئ+Eي لل�راسة

ال�قار�� ال���املة علي ت�ش�� ق�ارات ال�������� في ب$رصة األوراق ال�ال�ة 
  ����ة"ال

  ال�$ص�ــات:
إس��	اًال لل	�Rل:ات ال	]هZ+ة، وªع�	ادًا علي ما ت�صلv إل+ه ال�راسة مD اسـ�]�اجات، 

  ولغ�ض اإلفادة م]ها م�Eق:ًال، ت�صي ال:اح(ة '	ا یلي:
  أثـ� علـى Dـار مـiا االMـا لهـ	املـة ل��	ال �ض�ورة ت:]ي اإلiار ال	ق��ح لل�قـار

وال8�B	ـة ال	�سEـ+ة لل-ـ�8ة، 8	ـا تلعـ� هـMه ال�قـار� س	عة ال-�8ة وتع.. اإلف`اح 
 دور مه� في جل� رؤوس أم�ال ج�ی�ة لل-�8ة ل��سعة أع	الها.

  ةضــ�ورة الع	ــل علــي ت�ع+ــة ال-ــ�8ات ال	Eــاه	ة ال	�رجــة 'ال:�رصــة ال	`ــ�
'أه	+ة اإلف`اح عD ال�قـار� ال	��املـة، وال�ـي تEـاع� مEـ�=�مي القـ�ائ� ال	ال+ـة علـي 

 ته� االس�(	ارة.ت�ش+� ق�ارا
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 اجـــع�	ـــادة دور الـــ�اخلي ضـــ�ورة ز فـــي إعـــالم مZلـــa اإلدارة واإلدارة العل+ـــا  ال
ب�Rــ�رات عــال� األع	ــال، وال�ــي مــD ال	ــ�جح أن تZعــل مــD ال�قــار� ال	��املــة م�Rلــ� 

 إل.امي على ال-�8ات في ال	�Eق:ل. 
  ـــــًا الح�+اجـــــات م�=ـــــ9M تRـــــ�� القـــــ�ان+D وال	عـــــای+� ال=اصـــــة 'اإلف`ـــــاح، وفق

الق�ارات االس�(	ارة، مع م�اعاة هMه االح�+اجات ع]� إص�ار ال	عای+� ل��اكـ� 
 ال��Rرات االق�`ادCة.

  ــ�ثB:ال Dــ� مــCع�:ــ� ال:BــO '	(ا'ــة دعــ�ة ف��ــة مف��حــة '|ــ�ورة إجــ�اء ال	.
  العل	+ة وال�R:+ق+ة في مZال اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة.
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 �Zارة، جامعة ب]ها. ، ق�E ال	Bاس:ة، 8ل+ة الال�Zارة

� ال�Eق ال	ال+ة"،  IRال�ق�� ال	��امل مB	� آل ع:اس، " .٨�Rة االل���ون+ة وت=E[ال
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Source: Adapted from IIRC, “Interaction of business model with internal and 
external capitals”, March 2013 
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  قائ�ة اإلس�ق�اء

  ..................األستاذ الفاضل / 

  تحية طيبة وبعد ،،،،                             

ترشيد اإلفصاح عن التقارير المتكاملة علي " أثر بعنوان  تقوم الباحثة بإعداد دراسة

  في بورصة األوراق المالية المصرية "دراسة ميدانية" قرارات المستثمرين

�ة ��ي أهمي��وء عل��ليط الض��ي تس��ث إل��دف البح��حاب يه��تثمرين وأص��ة للمس��ارير المتكامل�التق

المصلحة بغرض ترشيد اتخاذ القرارات االس�تثمارية، وس�وف ي�تم إج�راء الدراس�ة الميداني�ة 

�ة ا��دي أهمي��ان م��دف بي��ة به��ارير المتكامل��ي لتق��تثمرين ف��رارات المس��ي ق��ا عل��اس أثره�وقي

  بورصة األوراق المالية المصرية.

دراس�ة ، ف�إن الباحث�ة تق�در مع�اونتكم ف�ي اإلجاب�ة عل�ي ونظراً ألهمية آرائكم في موض�وع ال

األسئلة الواردة بهذا األستقصاء بحيادية وموضوعية وذلك حت�ي يمك�ن تحقي�ق األس�تفادة م�ن 

الجانب التطبيق�ي ف�ي دع�م الجان�ب النظ�ري، وتؤك�د أن ه�ذا األستقص�اء ق�د ص�مم ألغ�راض 

  تامة.البحث العلمي فقط ، كما أن إجاباتكم ستكون موضع سرية 

  ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير .

  الباحثة:                                                                   

  د. نجاة محمد مرعي يونس                                                          

  استاذ المحاسبة المساعد                                                             
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  الجزء األول : 

 أسم المستقصي منه (اختياري):  ...............................................  -١

 يفة المستقصي منه: ..........................................................وظ  -٢

 المؤهل العلمي: ..................................................................  -٣

 الدرجة الوظيفية الحالية: ........................................................  -٤

) أم�ام خبرت�ك √مستوي الخبرة الحالي في مزاولة الوظيفة: {برجاء وضع عالمة (  -٥

 }العملية

  أكثر .سنوات ف١٠ -

 سنوات . ١٠سنوات وأقل من  ٥أكثر من  -

 سنوات فأقل . ٥ -

ـــة مـــD ق:ـــل  -٦ أ9 مـــD الع:ـــارات ال�ال+ـــة األف|ـــل ل�صـــف ال�عامـــل مـــع ال�قـــار� ال	��امل
 }) أمام اإلجا'ة ال`B+Bة√ب�جاء وضع عالمة ( { ؟ت�E(	� ف+هاال-�8ة ال�ي 

-  v[:ال-�8ة ت�  ة.ال	��امل ال�قار
  ة.ال	��امل ال�قار�ل�]ها ل� ت�:]ى  اال-�8ة على عل� به -
 .ةال	��امل ال�قار�أنا لvE على عل� '	فه�م  -

                       مدي احتياجك للمعلومات غير المالية الواردة بالتقارير المتكامل�ة: -٧

 } أمام خبرتك العملية(√) برجاء وضع عالمة {           

  بصفة مستمرة .  -

 غير منتظم . -

  .نادر جداً  -
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  الجزء الثاني : تعاريف هامة
بجان���ب المعلوم���ات المالي���ة  ه���ي تق���ارير تعم���ل عل���ي ت���وفير: التق...ارير المتكامل...ة )١(

المعلوم���ات غي���ر المالي���ة ح���ول إس���تراتيجية المنش���أة والرقاب���ة واألداء والتوقع���ات 
المس��تقبلية بطريق��ة تعك��س الس��ياق البيئ��ي واإلجتم��اعي واإلقتص��ادي ال��ذي تعم��ل ب��ه 

ونوعي���ة المعلوم���ات المحاس���بية لخدم���ة المس���تثمرين وجمي���ع به���دف تحس���ين كمي���ة 
  األطراف ذات العالقة بمنظمات األعمال.

) أم�ام مس�توي الموافق�ة ال�ذي ت�راه  √  الرجاء من سيادتكم وضع عالمة (الجزء الثالث : 
  مناسباً من وجهه نظركم  

في رأيك أن إفصاح الشركات عن التقارير المتكاملة سيؤدي لحدوث المزايا التالية  :السؤال األول
  ـ حدد درجة موافقتك؟ــــ

  الدرجة         

    المعلومات              
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة

تحس�����ين ق�����رارات ، وزي�����ادة درج�����ة اإلفص�����اح .١
  .المستثمرين

          

مص�����در النه�����ا زي�����ادة فه�����م أنش�����طة الش�����ركة  .٢
 ش�املةللمعلومات غير المالية الت�ي تعط�ي نظ�رة 
نم���وذج ع���ن الش���ركة والتوج���ه االس���تراتيجي و

   .الحوكمةاألعمال، و
          

توض��يح ق��درة الش��ركة عل��ى خل��ق القيم��ة عل��ى  .٣
            المدى القصير والمتوسط والطويل.

تحقي����ق الت����وازن ب����ين مؤش����رات اإلداء المالي����ة  .٤
وغي��ر المالي���ة به���دف مس���اعدة المس���تثمرين ف���ي 

  المنظمات.أداء مقارنة 
          

مص��دراً للمعلوم��ات المس��تقبلية الت��ي ت��ؤثر عل��ى  .٥
            قرارات المستثمرين.

            .تقليل عامل المخاطرة .٦

 المتع�املين المعلوم�ات ب�ين تماثل عدم تخفيض .٧
زي�ادة مما يؤدي إل�ي ، األوراق المالية وق س في

زي���ادة كف���اءة ، وحرك���ة الت���داولتنش���يط الثق���ة، و
  .سوق رأس المال

          

            .تحسين جودة المعلومات المحاسبية  .٨
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تعتبر من أهم األسس التي يمكن االعتماد عليه�ا   .٩
لمواجه���ة األزم���ات المالي���ة والح���د م���ن آثاره���ا 

منظم���ات الس���لبية الت���ي ق���د ت���ؤثر عل���ي مس���تقبل 
 األعمال.

          

خف���ض أو من���ع احتم���االت قي���ام اإلدارة بإس���اءة   .١٠
اس����تخدام س����لطاتها عن����د قيامه����ا بعملي�����ة إدارة 

  األرباح.
          

  

  

  

  السؤال الثاني:  
تتعدد احتياجات المستثمرين من المعلومات المالية وغير المالية عند اتخاذ القرار االستثماري 

حدد درجة موافقت�ك عل�ي أهمي�ة ك�ل م�ن المعلوم�ات في بورصة األوراق المالية المصرية ـ 
  التالية بالنسبة للمستثمر؟

  الدرجة            

    المعلومات       

موافق 
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

معلوم�����ات ع�����ن اس�����تراتيجية الش�����ركة  .١
  ونموذج أعمالها.

          

التحل��يالت األداء الم��الي و معلوم��ات ع��ن .٢
  المالية وغير المالية.

          

            .معلومات عن القوائم المالية الختامية .٣

            .ةالمستقبليالتوقعات معلومات عن  .٤

تصنيف المس�تثمرين وأداء معلومات عن  .٥
  األسهم.

          

            .معلومات عامة عن الشركة .٦

            اإلدارة.مجلس معلومات عن  .٧

            والتطوير.االبتكار معلومات عن  .٨
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معلوم��ات ع��ن االس��تدامة المالي��ة والبيئي��ة  .٩
  واالجتماعية.

          

            .معلومات عن الحوكمة  .١٠

            .معلومات عن العاملين في الشركة  .١١

معلوم���ات ع���ن المخ���اطر وإس���تمرارية   .١٢
  األعمال.

          

            أبرز القرارات واالنجازات خالل العام.  .١٣

  

  

  

  

  

  السؤال الثالث:  
في رأيك أي من المعلومات التالية يمكن أن تؤثر علي ترشيد قرارات المستثمرين عن�د ش�راء 

  موافقتك ؟أو بيع األسهم في بورصة األوراق المالية المصرية ـ حدد درجة 

  الدرجة            

    المعلومات       

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة

الشركة ونموذج ) معلومات عن استراتيجية ١(
  تشمل:أعمالها، و

  

 رؤية الشركة المستقبلية            

 العامة واألهداف باإلستراتيجية بيان            

 المالية واألهداف باإلستراتيجية بيان            

 التسويقية واألهداف باإلستراتيجية بيان            
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 االجتماعية واألهداف باإلستراتيجية بيان            

 الحالية الشركة نتائج في االستراتيجية تأثير            

 الشركة نتائج في االستراتيجية تأثير 
  المستقبلية

          

 نموذج العمل للشركة  عن اإلفصاح            

  التطوير والتوسع في المستقبلبيان أعمال            

 :الشركة، وتشمل عن عامة ) معلومات٢(
  

 الشركة عن تاريخية معلومات            

 رؤية ورسالة الشركة            

 للشركة التنظيمي الهيكل            

 األنشطة الرئيسية            

 السوق من الشركة حصة            

 القطاعية المعلومات            

 للشركة اإلنتاجية الطاقة            

 إعادة الهيكلة واالستثمار            

 والتملك التوسع امجبر            

 الشركة في ةتكنولوجيالتقنيات ال ثرأ            

 للشركة التنافسية تنوع المنتجات والميزة            

 المنافسين تحليل            

 تحليالت الفروع            

 االستثمارية بالخطط االلتزام لمدى وصف            

 نتائج أعمال في اإلقليمية التطورات تأثير 
  الشركة
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 أعمال نتائج في االقتصادي الوضع تأثير 
  الشركة

          

 أعمال نتائج في السياسي الوضع تأثير 
  الشركة

          

 الشركة في القانونية البيئة تأثير            

 االستثمارية للمشاريع تحليالت            

 للسلع والتوزيع التسويققنوات  وصف 
  والخدمات

          

 بيانية ورسوم جداول بشكل اإلفصاح            

 القومي االقتصاد في الشركة مساهمة            

 للشركة الرئيسين الموردين أو بالعمالء بيان            

تصنيف المستثمرين وأداء  ) معلومات عن٣(
  األسهم، وتشمل:

  

 العام نهاية في للسهم السوقية القيمة          

 في نهاية العام الكلي المستثمرين عدد            

  تصنيف المستثمرون وفقاً لطبيعتهم ( شركات
  أفراد) –ومؤسسات 

          

  تصنيف المستثمرون وفقاً لفئاتهم ( شركات
  أفراد) –ومؤسسات 

        

 تصنيف المستثمرون وفقاً لحجم الملكية            

 المستثمرون كبار عن معلومات            

 للسهم السوقية القيمة اتجاهات            

 شكل في للسهم السوقية القيمة تحليل 
  جدوليةو رقمية معلومات

          

 تحليل إداء السهم في شكل بياني            

 بيان استحوذات الشركة واستثماراتها            

    :، وتشمل) معلومات عن التوقعات المستقبلية٤(
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 الخطة االستراتيجية المستقبلية            

 سياسة استمرارية النمو المستدام            

 مبيعاتوالكمية لل النوعية التنبؤات            

 بالربحالمرتبطة  التنبؤات            

 النقدية لتدفقاتالمرتبطة با التنبؤات            

 التنبؤات عليها بنيت التي االفتراضات            

 بالمخططة الفعلية البيانات مقارنة نتائج            

  األحداث الجوهرية المخططة التي تهم
  المستثمرين

          

 المستقبلي األداء في المؤثرة العوامل            

 العائد المتوقع للسهم في المستقبل            

    ، وتشمل:عن مجلس اإلدارة ) معلومات٥(
  أسم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم

  ونسب الملكية
          

 للمديرين العلمية الشهادات            

 للمديرين العملية الخبرات            

 تنفيذيين وغير تنفيذيين إلى المديرين تقسيم            

 التنفيذيون المديرون يشغلها التي الوظائف            

 مسؤولياتوال خبراتال            

 بها العمل للمديرين سبق قيادية مواقع            

 إعداد في المديرين مسؤولية عن تقرير 
  المالية التقارير

          

  أسس تحديد قيمة التعويضات/المكافآت
  اإلدارةألعضاء مجلس 
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     ، وتشمل:) تكاليف البحث والتطوير٦(

 سياسة البحوث والتطوير            

 والتطوير البحث نشاطات مواقع            

 والتطوير البحث في الخبراء عدد            

 والتطوير للبحث المخصصة الميزانية            

 والتطوير البحث مشاريع            

 والتطوير البحوث من المحققة النتائج            

  مؤشرات التجاه نفقات البحوث والتطوير
  للسنتين السابقيتين

          

) معلومات عن االستدامة المالية والبيئية ٧(
  واالجتماعية:

  

  :االستدامة البيئية  

 مدي التأثير البيئي الذي تسببه أعمال الشركة:  . أ
 عن الناتجة الضارة االنبعاثات تقليل 

 أنشطتها.
 على الضارة البيئية المخاطر أثار معالجة 

 .المجتمع
 الطاقة من استهالكها تخفيض. 
 الخالية التكنولوجيا فى استثماراتها زيادة 

 .التلوث من
  الكيميائية المواد من مشترياتها تخفيض 

  .لإلحالل القابلة غير

          

 :االستدامة المالية طويلة األجل  
  وجودة الخدمات أ. نمو المنتجات

  ب. نمو أرباح الشركة

          

  :االستدامة االجتماعية  
  أ. دعم التعليم واالمتياز ، ب. ضمان الصحة والسالمة
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 والخدمات المنتجاتوجودة  ج. أمان
  الخيرية د. التبرعات 

  (برنامج الزيارات للشركة   االجتماعية هـ.البرامج
  و ........)

    ، وتشمل:الحوكمة عن ) معلومات٨(

 بالحوكمة االلتزام عن معلومات            

 تعريف الحوكمة بالنسبة للشركة وأهميتها            

 دور المساهمين في الحوكمة، وحقوقهم            

  مسئولية وقوة ونزاهة مجلس اإلدارة ( تكوينه
  ووظائفه)

          

 الحوكمة لجنة أعضاء أسماء تفاصيل 
  ومؤهالتهم

          

 الحوكمة لجنة مهام            

 الحوكمة لجنة اجتماعات عدد            

 الحوكمة لجنة تقرير            

 لجنة المراجعة والمخاطر            

    ، وتشمل:الشركة في العاملين عن ) معلومات٩(
 وفًقا للجنس  وتصنيفهم عن العاملين، معلومات

  والتعليم
          

 الشركة إدارات داخل العاملين توزيع            

 في السنوات السابقة العاملين عدد            

 في نهاية العام الحالي العاملين عدد            

 التوظيف في المستخدمة السياسة            

 أسباب التغير في عدد العاملين            

 متوسط دخل العامل            
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 (العمال) تدريب وتطوير القوي البشرية            

 الشركة نتائج في التدريب تأثير            

 التدريبوسياسة  نوعية            

 للتدريب المخصصة الميزانية            

 للخرجين الجدد وتوظيفهم تدريبية برامج            

 خيار ملكية أسهم في الشركة            

، المخاطر وإستمرارية األعمال عن ) معلومات١٠(
 وتشمل:

  

  تعريف المخاطر التي تواجه الشركة            

  تحديد أنواع المخاطر            

  وضع سياسة إدارة المخاطر ومراجعتها
  وتوجيهها 

          

، القرارات واالنجازات خالل العام ) أبرز١١(
  وتشمل:

 

 تعيين عضو جديد            

 تطور في عالقات المستثمرين            

  زيادة الدين            

 المصاريف الرأسمالية            

 األسهم المجانية ............ الخ            

 وغير المالية والتحليالت ) األداء المالي١٢(
 ، وتشمل:ماليةال

  

  المبيعات ( مقارنة العام الحالي التطور في
  بالعام الماضي)

          

 والمنتجات عمالءوفقاً لل المبيعات تصنيف            
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  /نسب سوق األسهم (القيمة الدفترية للسهم
ربحية السهم/ عائد الكوبون/ مضاعف 

  الربحية/ الربح الموزع للسهم....الخ)
          

 ) لألعمال قطاعي تحليلالتقارير القطاعية 
  لسنتين متتاليتين)

          

  تحليل قائمة الدخل            

 تحليل تكاليف التشغيل            

  /تحليل الربحية (معدل العائد علي األصول
  معدل العائد علي حقوق الملكية..الخ)

          

 األرباح توزيع سياسة            

 سنوات لخمس تاريخية مالية معلومات            

 أنشطة ة من النقدي اتالتدفق تحليل قائمة
  التشغيل، واالستثمار، والتمويل

          

 المركز المالي تحليل قائمة            

 نسبة التداول/ نسبة السيولة  السيولة معدالت )
  السريعة...الخ)

          

 نسبة الديون /إجمالي  المديونية نسبة)
األصول، نسبة الديون/ حقوق الملكية، معدل 

  تغطية الفوائد....الخ)
          

  الملكية هيكلتفسيرات عن            

  هيكل التمويل المستخدم والمتاح وفقاً لتواريخ
  االستحقاق

          

 سمعة الشركة في السوق            

، ) معلومات عن القوائم المالية الختامية١٣(
  وتشمل:

  

 تقرير مراقبي الحسابات            

  اإلفصاح عن قائمة المركز المالي في نهاية
  العام 

          

  اإلفصاح عن قائمة الدخل في نهاية العام            

  اإلفصاح عن قائمة الدخل الشامل في نهاية
  العام
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  اإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدية في نهاية
  العام

          

  اإلفصاح عن قائمة التغير في حقوق
  المساهمين

          

  قائمة التوزيعات المقترحة لألرباح في نهاية
  العام

          

  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في نهاية
  العام

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

أث� اإلف�اح ع� ال�قار�� ال���املة علي ت�ش�� ق�ارات ال�������� في ب$رصة 
  األوراق ال�ال�ة ال����ة "دراسة م��ان�ة"

 د. ن)اة م&�� م�عى ی$ن"
جامعة ج�ة  –أس�اذ ال�&اس:ة ال��اع� 89ل�ة األع�ال   

  

  م��¡ل¸ ال:&@:
 Dمــ Dهــ�ف ال:BــO إلــي ت�ضــ+ح أه	+ــة ال�قــار� ال	��املــة، مــع ت�Bیــ� اح�+اجــات ال	Eــ�(	�
ال	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� ال	ال+ــة، و8ــMل_ إخ�:ــار أثــ� اإلف`ــاح عــD ال�قــار� ال	��املــة علــي 
ت�شــ+� قــ�ارات ال	Eــ�(	�D فــي ب�رصــة األوراق ال	ال+ــة ال	`ــ�ة. ول�Bق+ــY تلــ_ األهــ�اف تــ� 
 �ال�جـــ�ع إلــــي ال�راســـات الEــــا'قة وال:Bـــ�ث ذات ال`ــــلة بهـــ�ف وضــــع إiـــار مق�ــــ�ح لل�قــــار
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وذل_ مD خالل ت�زع اس�	ارة اس�ق`ـاء لع+]ـة م��نـة مـD ج�اء دراسة م+�ان+ة مع إال	��املة، 
. وتـــ� م٢٠١٧) مفـــ�دة مـــD ال	Eـــ�(	�D الBـــال++D وال	ـــ�تق:+D وال	Bللـــ+D ال	ـــال++D لعـــام ١٢٠(

وت�صــلv ال�راســة إلــي أه	+ــة اإلف`ــاح  .)SPSS 17.0اســ�=�ام ب�نــامج (تBل+ـل ال:+انــات '
عD ال�قار� ال	��املـة، وأن قـ�ار االسـ�(	ار �BCـاج إلـي ال	عل�مـات ال	ال+ـة وغ+ـ� ال	ال+ـة م(ـل 
معل�مات عD الق�ائ� ال	ال+ة ال=�ام+ـة، ال��قعـات ال	Eـ�ق:ل+ة، األداء ال	ـالي وال�Bلـ+الت ال	ال+ـة 

+ف ال	Eــ�(	�D وأداء األســه�، معل�مــات عــD االســ��امة ال	ال+ــة وال:+�+ــة وغ+ــ� ال	ال+ــة، ت`ــ]
واالج�	اع+ــة، ال8�B	ــة، مZلــa اإلدارة، معل�مــات عــD ال-ــ�8ة، اســ��ات+Z+ة ال-ــ�8ة ون	ــ�ذج 
 D+العـامل ،��Rال، االب��ار وال�	ة األعالع	ل، أب�ز الق�ارات واالنZازات، ال	=اi� وªس�	�ار

د أث� ذو داللة إح`ائ+ة لإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة علي ت�شـ+� في ال-�8ة. وأC|ًا وج� 
قــ�ارات ال	Eــ�(	�D فــي ال:�رصــة ال	`ــ�ة. وت�صــي ال�راســة '|ــ�ورة ت:]ــي اإلiــار ال	ق�ــ�ح 

تRـ�� والع	ل علي ت�ع+ة ال-ـ�8ات 'أه	+ـة اإلف`ـاح عـD تلـ_ ال�قـار�، و لل�قار� ال	��املة، 
  ف`اح، مع إج�اء ال	.� مD ال:�Bث العل	+ة في هMا ال	Zال.الق�ان+D وال	عای+� ال=اصة 'اإل

ال�قـار� ال	��املـة، ت�شـ+� قـ�ارات ال	Eـ�(	�D، ب�رصـة األوراق ، اإلف`ـاحكل�ات مف�اح�ة: 
  اإلف`اح االخ�+ار9، دراسة م+�ان+ة. ال	ال+ة ال	`�ة، ال	عل�مات ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة،

  

  م¡ل¸ ال:&@:
  ال�ق�مة:

أه	+ة ال�قار� ال	��املة، مع ال�ع�ف علي اح�+اجات 'ال�راسة وال�Bل+ل  ال:OBت]اول 
D مD ال	عل�مات ال	ال+ة وغ+� ال	ال+ة، وت�Bی� أث� اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة �	)�E	ال

D في ال:�رصة ال	`�ة�	)�E	علي ت�ش+� ق�ارات ال.  

  م8Aلة ال:&@:
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الي فــي تل:+ــة اح�+اجــات مEــ�=�مي القــ�ائ� ت�	(ــل م-ــ�لة ال�راســة فــي "ق`ــ�ر اإلف`ــاح الBــ
ال	ال+ة، ح+O أنه� في حاجة ش�ی�ة إلي اإلف`اح عD الع�ی� مD ال:]�د غ+ـ� ال	ال+ـة وال�ـي ال 
ت�ف�ها الق�ائ� ال	ال+ة ال�قل+�Cة به�ف ات=اذ ق�ارات االس�(	ار وتق++� إداء ال-�8ات"، لـMا تEـعي 

" مـــا هـــ$ أثـــ� اإلف�ـــاح عـــ� ال�قـــار�� الي: ال�راســـة إلـــي اإلجا'ـــة عـــD الEـــ�ال ال�ئ+Eـــي ال�ـــ
  ال���املة علي ت�ش�� ق�ارات ال�������� في ب$رصة األوراق ال�ال�ة ال����ة؟ "

  ه�ف ال:&@:
  ECعي ال:OB إلى تBق+Y األه�اف الف�ع+ة ال�ال+ة: 

  ة، مـع إبـ�ازB`ـل	اب الBوأصـ Dال�ع�ف علي مفهـ�م وأه	+ـة ال�قـار� ال	��املـة لل	Eـ�(	�
 .ال:+�ة ال	Bاس:+ة إلع�ادها، ودع�ة ال-�8ات إلي ت:]ي هMا ال]�ع مD ال�قار�حاجة 

  ـ��9 الـ�ولي لل�قـ�ف علـيE	املـة ال�ـي صـ�رت علـي ال��	ال �إجـ�اء دراسـة تBل+ل+ـة لل�قـار
 م�9 إسهامها في تD+EB درجة اإلف`اح وزادة ال-فاف+ة ح�ل أداء ال-�8ة.

 عل�مـــا	ال Dمـــ Dت ال	ال+ـــة وغ+ـــ� ال	ال+ـــة بهـــ�ف ت�شـــ+� ات=ـــاذ ت�Bیـــ� اح�+اجـــات ال	Eـــ�(	�
 الق�ارات االس�(	ارة في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�ة. 

  ال��8+ـ. عل+هـا ع]ـ� Dـ�	C ل�ـي ،Dت�Bی� أه� ال	عل�مـات ال�ـي تـ�ث� علـي قـ�ارات ال	Eـ�(	�
 إع�اد الق�ائ� وال�قار� ال	ال+ة. 

 ال� Dاملــة علــي ت�شــ+� قــ�ارات إجــ�اء دراســة م+�ان+ــة إلخ�:ــار أثــ� اإلف`ــاح عــ��	ال �قــار
D في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�ة.�	)�E	ال 

  
  
 

  ف�وض ال:&@:
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تع�	� ال�راسة علـي إخ�:ـار الفـ�ض ال�ئ+Eـي ال�ـالي: "ی�جـ� أثـ� ذو داللـة إح`ـائ+ة لإلف`ـاح 
ة"، عD ال�قار� ال	��املة علي ت�شـ+� قـ�ارات ال	Eـ�(	�D فـي ب�رصـة األوراق ال	ال+ـة ال	`ـ�

  والخ�:ار هMا الف�ض ت� تقE+	ه إلي الف�وض الف�ع+ة ال�ال+ة:
 أن ال	�E(	� ال	`�C 9عي م.اCا إف`اح ال-�8ات عD ال�قار� ال	��املة. )٤(
أن ال	Eـــ�(	� ال	`ـــ�9 ل�Cـــه اح�+اجـــات مـــD ال	عل�مـــات ال	ال+ـــة وغ+ـــ� ال	ال+ـــة ع]ـــ�  )٥(

  ات=اذ الق�ار االس�(	ار9 في ال:�رصة ال	`�ة.
داللــة إح`ــائ+ة لل	عل�مــات ال	ال+ــة وغ+ــ� ال	ال+ــة ال�ــي یــ�� اإلف`ــاح ی�جــ� أثــ� ذو  )٦(

.D�	)�E	املة علي ت�ش+� ق�ارات ال��	ال �  ع]ها في ال�قار

 ح�ود ال:&@:
تق�`� ال�راسة علي إج�اء دراسـة م+�ان+ـة ل:+ـان مـ�9 أه	+ـة ال�قـار� ال	��املـة واخ�:ـار أث�هـا 

مـD خـالل اسـ�Rالع أراء ع+]ـة مـD ال	Eـ�(	�D م ٢٠١٧علي ت�ش+� قـ�ارات ال	Eـ�(	�D لعـام 
  وال	Bلل+D ال	ال++D في ب+�ة االع	ال ال	`�ة.

  أسل$ب ال:&@:
  Cع�	� علي 8ال مD ال	]هج االس�]:اiي وال	]هج االس�ق�ائي للق+ام ب]�ع+D مD ال�راسات: 

ار� ت�|	D دراسة وتBل+ل ما ورد 'الف�� ال	Bاس:ي عD اإلف`ـاح عـD ال�قـ ال�راسة ال��GHة:
ال	��املــة وذلـــ_ مـــD خـــالل اســـ�ق�اء ال�راســات الEـــا'قة وال:Bـــ�ث العل	+ـــة ذات ال`ـــلة بهـــ�ف 

  مق��ح لل�قار� ال	��املة.  وضع إiار

ته�ف إلي اخ�:ار أث� اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة علي ت�ش+� قـ�ارات  ال�راسة ال���ان�ة:
ســة، تــ� ت`ــ	+� إســ�	ارة إس�ق`ــاء ال	Eــ�(	�D فــي ال:�رصــة ال	`ــ�ة. والخ�:ــار فــ�وض ال�را

) Dلعـام ١٢٠م�جهة إلي ع+]ة م��نة م D++ـال	ال D+للـB	وال Dم، ٢٠١٧) مف�دة مـD ال	Eـ�(	�
) سـ�ال، و�عــ� ١٤٨وقـ� قامـv ال:اح(ــة 'ق+ـاس 8ــل م�غ+ـ� 'إســ�=�ام أسـ�لة ف�ع+ــة بلـغ عــ�دها (

)، وذلـ_ SPSS 17.0ذل_ ت� تBل+ل ال:+انات الـ�اردة 'قائ	ـة االس�ق`ـاء مـD خـالل ب�نـامج (
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، (Cronbach Alpha)معـــاملي ال(:ـــات وال`ـــ�ق 'إســ�=�ام األســـال+� اإلح`ـــائ+ة ال�ال+ـــة:
ت�ت+� األه	+ـة ال]Eـ:+ة لل��زع الR:+عي لل:+انات،  (Kolmogorov–Smirnov)إخ�:ارإج�اء 

  إلخ�:ار ف�ض+ات ال�راسة.  (One Sample T-Test)إج�اء، لل	�غ+�ات

  خIة ال:&@: 
Y+قBفي س:+ل ت  OـB:	ال�ال+ـة: ت]ـاول ال O:احـ	ه ال�راسـة إلـي الMـ+� هـEأه�اف ال�راسة، تـ� تق

 �األول عـــ�ض وتBل+ـــل ال�راســـات الEـــا'قة، وعـــ�ض ال	:BـــO ال(ـــاني اإلiـــار ال]qـــ�9 لل�قـــار
 OـB:	املة، وأخ+ـ�ًا خ`ـ� ال��	ال �ال	��املة، وت]اول ال	:OB ال(الO اإلiار ال	ق��ح لل�قار

	+�ان+ــة ألثـــ� اإلف`ـــاح عــD ال�قـــار� ال	��املـــة علــي ت�شـــ+� قـــ�ارات ال�ا'ــع لعـــ�ض ال�راســـة ال
D، ث� ال]�ائج وال��ص+ات�	)�E	ال  

  :ن�ــــائج ال�راسة
  ، C	�D تل=+� ن�ائج ال�راسة علي ال]�B ال�الي:  ن�ائج ال�Bل+ل اإلح`ائيب]اءًا علي 

  فـي Dت�شـ+� قـ�اراته� أه	+ة اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة بهـ�ف مEـاع�ة ال	Eـ�(	�
 االس�(	ارة.

   �ال+ــة وغ+ــ	عل�مــات ال	ال Dال+ــة إلــي ال�(+ــ� مــ	ار فــي األوراق ال	ــاج قــ�ار االســ�(�BC
ال	ال+ـــــة ال�ـــــي تـــــ�ث� ف+ـــــه م(ـــــل معل�مـــــات عـــــD القـــــ�ائ� ال	ال+ـــــة ال=�ام+ـــــة، ال��قعـــــات 

داء ال	�Eق:ل+ة، األداء ال	الي وال�Bل+الت ال	ال+ة وغ+ـ� ال	ال+ـة، ت`ـ]+ف ال	Eـ�(	�D وأ
 Dاع+ـــــة، معل�مـــــات عـــــ	ال+ـــــة وال:+�+ـــــة واالج�	االســـــ��امة ال Dاألســـــه�، معل�مـــــات عـــــ
ال8�B	ــة، مZلــa اإلدارة، معل�مــات عامــة عــD ال-ــ�8ة، اســ��ات+Z+ة ال-ــ�8ة ون	ــ�ذج 
ــــ�ارات واالنZــــازات خــــالل العــــام، ال	=ــــاi� وªســــ�	�ارة األع	ــــال،  ــــ�ز الق ــــه، أب أع	ال

�، معل�مات عD العامل+�Rفي ال-�8ة.االب��ار وال� D 
  Dیــ�ث� اإلف`ــاح عــD ال�قــار� ال	��املــة '-ــ�ل واضــح علــي ت�شــ+� قــ�ارات ال	Eــ�(	�

 فـــي ب�رصـــة األوراق ال	ال+ـــة ال	`ـــ�ة، وهـــMا Cع]ـــي ق:ـــ�ل الفـــ�ض ال�ئ+Eـــي لل�راســـة،
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 9Mاملـة علـي وال��	ال �م|	�نه: "ی�ج� أث� ذو داللة إح`ائ+ة لإلف`اح عـD ال�قـار
D�	)�E	ة" ت�ش+� ق�ارات ال في ب�رصة األوراق ال	ال+ة ال	`�

  
  
  

  ال�$ص�ــات:
  عة	أثـ� علـى سـ Dـار مـiا االMـا لهـ	املـة ل��	ال �ض�ورة ت:]ي اإلiار ال	ق��ح لل�قـار

ال-ــ�8ة وتع.ــ. اإلف`ــاح وال8�B	ــة ال	�سEــ+ة لل-ــ�8ة، 8	ــا تلعــ� هــMه ال�قــار� دور 
 مه� في جل� رؤوس أم�ال ج�ی�ة لل-�8ة ل��سعة أع	الها.

  +ــة	ة 'أهضــ�ورة الع	ــل علــي ت�ع+ــة ال-ــ�8ات ال	Eــاه	ة ال	�رجــة 'ال:�رصــة ال	`ــ�
اإلف`اح عـD ال�قـار� ال	��املـة، وال�ـي تEـاع� مEـ�=�مي القـ�ائ� ال	ال+ـة علـي ت�شـ+� 

 ق�اراته� االس�(	ارة.
 اجــع�	ــادة دور الفـي إعــالم مZلــa اإلدارة واإلدارة العل+ــا ب�Rــ�رات  الــ�اخلي ضـ�ورة ز

ع	ــال، وال�ــي مــD ال	ــ�جح أن تZعــل مــD ال�قــار� ال	��املــة م�Rلــ� إل.امــي عــال� األ
 على ال-�8ات في ال	�Eق:ل. 

  9 القــــ�اراتMعـــای+� ال=اصـــة 'اإلف`ـــاح، وفقـــًا الح�+اجـــات م�=ـــ	وال D+القـــ�ان �تRـــ�
االســـ�(	ارة، مـــع م�اعـــاة هـــMه االح�+اجـــات ع]ـــ� إصـــ�ار ال	عـــای+� ل��اكـــ� ال�Rـــ�رات 

 االق�`ادCة.
 ع�:ــ� اC +ــة	ــ�ث العلB:ال Dــ� مــل:BــO '	(ا'ــة دعــ�ة ف��ــة مف��حــة '|ــ�ورة إجــ�اء ال	.

 وال�R:+ق+ة في مZال اإلف`اح عD ال�قار� ال	��املة.
  
  
  
  



   
 ن)اة م&�� م�عى ی$ن" د/         �املة على ت�ش�� ق�ارت ال��������أث� االف�اح ع� ال�قار�� ال�� 
٢/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٤٢المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


