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 الملخص
تبني تقارير األعمال المتكاملة في جذب  دور على التعرف إلى الدراسة تهدف

قد استخدم ولتحقيق أهداف الدراسة ف ؛االستثمارات المالية األجنبية المباشرة في األسواق المالية
مجموعة من استبانة على  91حيث تم تصميم وتوزيع  ؛الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 الصناعة المدرجة ببورصةقطاع شركات في  داري اإلو  المالي العاملين في المجالكبار 
 استبانة صالحة منها. 61تم استرداد  ،فلسطين

أن هناك دور لتقارير األعمال المتكاملة في جذب االستثمارات  إلىوقد خلصت الدراسة 
 أبرزها من لتيا التوصيات بعض اقترحت الدراسة نتائج ضوء وفي ،المباشرة جنبيةاألالمالية 

 حقوقهم ىعل وتحافظ ،األجانب المستثمرين تحمي محددة قوانين وضع المالية السوق  دعمت أن
 بضرورةو  ،فلسطين إلى األجانب المستثمرين لجذب أكثر تسهيالت وتقديم ،المالي بالسوق 

قارير األعمال ت نهجيةم ا لمكوناتلإلفصاح وفق   ؛فلسطين بورصة في المدرجة الشركات تبني
 المتكاملة.

 المفتاحية: االستثمارات المالية، األسواق المالية، األعمال المتكاملة.الكلمات 
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Abstract 

 This study aims to know the role to which the application of 

Integrated Reporting on attract the foreign financial direct investment 

in the financial market and to achieve the objectives of the study، the 

researcher used the descriptive analytical method، and used a 

questionnaire as a study tool، was  distributed of 95 a questionnaire to 

high workers in the financial and administration  filed in the industrial  

sector of Palestine market، 75 of them were returned as valid. 

The researcher found that there is a statistically significant role 

of Integrated Reporting attract the foreign financial direct investment 

in the financial market. 

In the light of the results of the study suggested that some of the 

Recommendations of the study، which highlighted the financial 

market to try to develop specific laws to protect foreign investors and 

maintain the rights of the financial market and provide more facilities 

to attract foreign financial direct investors to Palestine، and the 

Palestine market is trying to design disclosure  to the content of  

Integrated Reporting approach. 

 

Key words: Financial Investments, Financial markets, Integrated 

Business. 

 
 لوالمحور األ 

 طار العام للبحثاإل
  مقدمة:

 صحابأ لمجموعات الالزمة المعلومات توفير إلى اي التقليدي عموم  المال التقرير يهدف
تقارير إال أن ال ،الستخدامها في عملية صنع واتخاذ القرار ؛ة في الشركةالمختلف الحالمص

فصاح عن وذلك بسبب تجاهلها اال ؛المالية التقليدية لم تعد كافية لسد احتياجات المستخدمين
ها ا عند تقدير قيمة المنشأة وأهميتالعديد من المعلومات غير المالية والتي أصبحت مهمة جد  
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مر الذي ساعد في تطوير أشكال ونماذج جديدة من التقارير تلبي احتياجات األ ،وكفاءة أدائها
 أصحاب المصالح المختلفة.

ة يث تمثل في تشكيل مجلس التقارير الدولية المتكاملطار فقد ظهر اتجاه حدوفي هذا اإل
International Integrated Reporting Council(IIRC)  من قبل  656.في العام

ومجموعة  IFAC، IASB، FASBكبرى شركات االستثمار والهيئات المحاسبية الدولية مثل 
ومات جمع بين المعلوالتي ت ،تمخض عنه طرح تصور التقارير المتكاملة نمن األكاديميي

ادي الذي صالمالية والمعلومات غير المالية بطريقة تعكس السياق البيئي واالجتماعي واالقت
تكاملة عمال الموقع أن يؤدي االلتزام بتقارير األحيث أنه من المت ،طاره المنشأةتعمل في إ

إمداد المستثمرين الماليين األجانب بالمعلومات الالزمة التي تساعد على جذب  إلى
دور التقارير  لىع التعرف فإن وعليه ،استثماراتهم المالية المباشرة نحو األسواق المالية المحلية

المهمة  يعالمواض من يعد جنبية وتحليل طبيعتهات المالية األجذب االستثمار  فيالمتكاملة 
 .واالهتمام البحث من المزيد تستوجب التي والحديثة

 : الدراسةمشكلة  -5
اذ األساس الذي يتم االعتماد عليه التخ هيالنظرة التقليدية للقوائم المالية لم تعد 
لكون القوائم المالية هي معلومات تاريخية وال تعبر  انظر   ؛جديدة من عدمه ةقرارات استثماري

 هناك أن حيثوائها على المعلومات غير المالية، ولعدم احت ،(5)عن القدرة المستقبلية للشركة
 ،لتقليديةاتضمنت تالعب في قوائمها المالية  أوكبيرة قد أعلنت إفالسها الشركات ال العديد من

 أحدث الذي ر األم ،تدقيق بياناتها الماليةب كبر شركات التدقيق الخارجيأ قياممن على الرغم 
زعزعة في الثقة في قدرة القوائم المالية التقليدية حتى المدققة على الوفاء باحتياجات 

                                                             

، 650.، مقالة منشــــــــــورة عبر االنترنت، "التقارير المتكاملة فرصـــــــــة جديدة للتدقيق الداخلي"( أيمن عبد الرحيم، 5)
 ويمكن الطالع على المقالة األصلية عبر االنترنت من خالل الرابط التالي :

https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2016/05/14/integrated_reporting/، . 

Knowledge  Sharing Site، Copyright Reserved to Ayman Abdelrahim. 

https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2016/05/14/integrated_reporting/
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 اوزتتجوالتي  ،التقارير المتكاملةاألمر الذي مهد لظهور  ،جانب،سيما األ المستثمرين
 ينتزويد المستخدم من خالل ،فصاح المالي التقليدي وتدعمه بالمعلومات غير الماليةاإل

بما يتوافق  ،كيفية إدارة الشركة الستراتيجيتها وفعالية الحوكمة وأداء الشركة عنالمعلومات ب
 ،وبما يساهم في خلق قيمة لها على المدى القصير والطويل ،مع البيئة الخارجية للشركة

هل يؤدي االلتزام " :اآلتي التساؤل لىع إلجابةالرئيسة تتمثل في ا الدراسة وبالتالي فإن مشكلة
إمداد المستثمرين الماليين األجانب بالمعلومات الالزمة التي  إلىمال المتكاملة عبتقارير األ

 ".؟تساعد على جذب استثماراتهم المالية المباشرة نحو األسواق المالية المحلية
 : فرض الدراسة -.

جود دور "ما مدى و  التالي:يتمثل الفرض الرئيس في للدراسة في اإلجابة على التساؤل 
لتقارير األعمال المتكاملة في جذب االستثمارات المالية األجنبية المباشرة في األسواق المالية" 

 وبالتالي يمكن صياغته على النحو التالي:
ال يوجد دور لاللتزام بتقارير األعمال المتكاملة في إمداد المستثمرين الماليين األجانب  -

تساعد على جذب استثماراتهم المالية المباشرة نحو األسواق بالمعلومات الالزمة التي 
 المالية المحلية.

  ية:شتق منه الفرضيات الفرعية اآلتوالذي ي  
يساهم المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة في تمكين المستثمرين األجانب  -

 من تقييم مدى قدرة الشركات على خلق القيم المضافة.
بية جنل في جذب االستثمارات المالية األالمعلوماتي لتقارير األعمايساهم المحتوى  -

 المباشرة ألسواق رأس المال المحلية.
 :الدراسةهدف  -3

التعرف على دور تقارير األعمال المتكاملة في يوجد  إلى يبشكل رئيس الدراسة تهدف
معلومات ألجانب بالدور لاللتزام بتقارير األعمال المتكاملة في إمداد المستثمرين الماليين ا

 الالزمة التي تساعد على جذب استثماراتهم المالية المباشرة نحو األسواق المالية المحلية.
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 والذي ينبثق عنه العديد من األهداف الفرعية على النحو التالي: 
ت جنبية المتاحة والمرتبطة بمتغيرايل الدراسات السابقة العربية واألاستعراض وتحل -

 الدراسة.
 التقارير المتكاملة واستعراض ظروف نشأتها ومبادئها ومكوناتها وأهميتها.تعريف  -
تعريف االستمارات المالية األجنبية المباشرة وتوضيح مزاياها وصورها وأهميتها في دعم  -

 االقتصاد المحلي وتحسين أداء األسواق المالية.
 :الدراسةأهمية   -4

قارير ت موضوع ا مهم ا وحديث ا وهو لاو تتنا كونه منمن الناحية العلمية  الدراسة أهمية تنبع
والتي رأت  UNاألعمال المتكاملة، والتي بدأ الحديث عنها بمناشدات خطتها األمم المتحدة 

النور بعد تظافر جهود عظيمة قامت بها العديد من الهيئات األكاديمية والمهنية أهمها؛ 
 حال تبني تقارير حدثهمكن أن تي ماومن الناحية العملية  ،IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين 

ية المالية المحلية واألجنب تجذب االستثمارا فيمهم  دور مناألعمال المتكاملة وااللتزام بها 
راق المالية في ظل الظروف االقتصادية الضبابية وغير المستقرة و وتنشيط سوق فلسطين لأل

ة االستثمار بوصل رير من أهمية بالغة في إعادة توجيهالحالية ما يمكن أن تضفيه هذه التقا
 كثر أمن ا. نحو البدائل األ

 ن تتجلى بما يمكن أن تخلص إليه الدراسة الميدانيةلتالي فإن األهمية العملية يمكن أوبا
ب بمعلومات لين األجانمن أهمية متوقعة للتقارير المالية المتكاملة في تزويد المستثمرين الما

ا على قرارات االستثمار المالي المتاحة باألسواق المالية يجابي  يمكن أن تؤثر إمهمة 
 الفلسطينية.

  :محددات الدراسة -1
 .659.تقتصر الدراسة على العام  الحدود الزمنية: -
تقتصر الدراسة على شركات قطاع الصناعة المدرجة في بورصة  الحدود المكانية: -

 فلسطين.
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المدراء العامين والمدراء ورؤساء األقسام العاملين في الدوائر واألقسام  الحدود البشرية: -
 دارية.واإل المالية

تبني تقارير األعمال  تقتصر الدراسة على الكشف عن دور الحدود الموضوعية: -
 المالية األجنبية المباشرة. االستثمارات جذب المتكاملة على

 
 المحور الثاني

 اإلطار الفكري للبحث
 تمهيد:

ال لتقارير األعمالباحث في هذا المحور ما يتعلق باإلطار الفكري  لاو يتنسوف 
وتحليل المفاهيم المرتبطة ( IIRC) لتوجهات مجلس التقارير الدولية المتكاملةا وفق   ،المتكاملة

 ذات العالقة. بجذب االستثمارات المالية

: الدراسات السابقة وأدبيات البحث.أو   ال 
 :على النحو التاليفي جدول على شكل ملخصات السابقة يستعرض الباحث الدراسات 

 ملخص الدراسات السابقة العربية 
أثر المحتوى المعلوماتي لتقارير العمال المتكاملة على قرارات منح االئتمان للشركات  .5

، مجلة الفكر 650.(، 5)إسماعيل المقيدة بالبورصة المصرية، عصام عبد المنعم 
 .جامعة عين شمس. جمهورية مصر العربية التجارة،المحاسبي، كلية 

 
 

                                                             

عصــــــام عبد المنعم إســـــــماعيل، "أثر المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة على قرارات منح االئتمان  (5)
، كلية 6..-505ص -، ص3، العدد 6.للشـركات المقيدة بالبورصـة المصـرية"، مجلة الفكر المحاســبي، المجلد 

 .650.التجارة، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، 
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 أهم ما ورد في الدراسة:
اختبار أثر المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة في تمكين  إلىهدفت الدراسة  -

مانحي االئتمان من تقييم مدى قدرة الشركات على خلق القيمة، وقياس أثر ذلك على قرار 
 االئتمان في البيئة المصرية.

وجود فروق معنوية بين متغيرات قرار منح القروض بحسب بدائل  إلىوقد توصلت الدراسة 
صاح الثالث، حيث كان المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة له األثر األكبر االف

يلية التقارير المالية التقليدية المدعومة بتقارير تفص أوواألهم من التقارير المالية التقليدية 
ملحقة في التأثير على قرار منح االئتمان، وذلك من خالل دراسة ميدانية لشركة سيدي 

 .ياتاو للبتروكيمكرير 
صت الدراسة باعتماد منهجية االفصاح من خالل تقارير األعمال المتكاملة بما أو وقد 

 تحتويه من معلومات مالية وأخرى غير مالية مدمجة.
دارية االستراتيجية مع دراسة نظور المحاسبة اإلمستقبل االفصاح السردي من م ..

ل لقسم المحاسبة و المؤتمر العلمي األ ،656.،(5) براهيم ربيعمروة إ استطالعية،
والمراجعة، دور المحاسبة والمراجعة في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في مصر، 

 .جمهورية مصر العربية
 أهم ما ورد في الدراسة:

ل ذلك فقد قام يوفي سب ،هدفت الدراسة لتحليل أبعاد قصور التقارير المالية التقليدية
غياب  جه قصورها في ظلأو نواع التقارير المالية التقليدية وتفنيد الباحث باستعراض أ

                                                             

ميدانية،  ، مع دراسةةاالستراتيجي( مروة إبراهيم ربيع، " مسـتقبل اإلفصـاح السـردي من منظور المحاسبة اإلدارية 5)
ل لقســـــــــــم المحاســــــــــــبة والمراجعة، دور المحاســــــــــــبة والمراجعة في دعم التنمية االقتصــــــــــــادية و "، المؤتمر العلمي األ

-ص 656.مايو من عام  6-0االجتماعية في مصر، جامعة االسكندرية، جمهورية مصر العربية، المنعقد في و 
 .00.-599ص 
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وذلك من خالل دراسة استطالعية قام بها الباحث على الشركات  ؛المعلومات غير المالية
 .المقيدة بالبورصة المصرية

أهمية التقرير االستراتيجي في شرح وسرد كل المعلومات  إلىوقد توصلت الدراسة   
ديم نموذج وتق ،الخارجيةلمالية حول الشركة مع ربط البيئة الداخلية بالبيئة المالية وغير ا

ويد دارية في تز همية أدوات وأساليب المحاسبة اإلوالقدرة على االستدامة وأشارت أل عمالاأل
 معد التقرير بالمعلومات الالزمة.

ركات المقيدة شصت الدراسة هيئة الرقابة المالية المصرية بضرورة إصدار توجيه للأو وقد 
في البورصة لتوسيع عملية االفصاح ليتضمن اإلفصاحات االستراتيجية وتوسيع التقرير 
السنوي للشركة بحيث يشتمل على استراتيجية الشركة والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة 

 عليها.
 ،حالة دراسة –دليل استرشادي لقياس مستوى اإلفصاح في تقارير األعمال المتكاملة  .4

أعمال المؤتمر الدولي الثاني: إدارة المنظمات  (5) المطلبشيماء أبو المعاطي عبد 
الصناعية والخدمية، الممارسات الحالية والتوجهات المستقبلية، جامعة جنوب الوادي. 

 .جمهورية مصر العربية
 أهم ما ورد في الدراسة:
تطوير دليل استرشادي لقياس مستوى االفصاح في  لةاو مح إلىهدفت الدراسة 

الشركات التي تقدم تقارير األعمال المتكاملة، بهدف تقديمه لهيئة سوق المال المصرية 
استكماال  لتطوير نموذج الدليل االسترشادي لإلفصاح عن االستدامة المعتمد في أسواق رأس 

 .650.المال المصرية منذ العام 

                                                             

لمؤتمر أعمال ا" األعمال ( شيماء أبو المعاطي عبد المطلب، "دليل استرشادي لقياس مستوى اإلفصاح في تقارير5)
، عدد .، مجلد ممارسات الحالية والتوجهات المستقبليةالدولي الثاني، إدارة المنظمات الصناعية والخدمية، ال

، 656.مارس من عام  4-5المنعقد في ، جامعة جنوب الوادي، كلية التجارة، جمهورية مصـــر العربية ،.4
 .14-9.ص -ص
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لثبوت معنوية الدليل االسترشادي المقترح في تحقيق جودة اإلفصاح  وقد توصلت الدراسة  
 . لتقارير األعمال المتكاملة

صت الدراسة بتعديل الدليل االسترشادي؛ لإلفصاح عن االستدامة المصري ليحتوي أو وقد  
 ويتوافق مع مكونات تقارير األعمال المتكاملة.

 ملخص الدراسات السابقة األجنبية
طار إ –المتكاملة في ظل بيئة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي التقارير  .5

  )1(مفاهيمي
 أهم ما ورد بالدراسة:

هدفت الدراسة بشكل شامل لدراسة دور تقنيات االتصال عبر اإلنترنت في التقارير 
المتكاملة وتحليل الدور المحتمل لتقنيات االتصال باإلنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل 
االجتماعي، في عملية إعداد التقارير المتكاملة مع تطوير إطار مفاهيمي لدراسة مزايا تقنيات 

 لتي يمكن أن تسهل جانب االتصال الخارجي المهم لتقارير األعمال المتكاملة. اإلنترنت، وا
أن تقنيات اإلنترنت تحتوي مزايا وإمكانيات وتطبيقات هامة في  إلىوقد توصلت الدراسة 

تعزيز االتصاالت الخارجية مع أصحاب المصالح المالية المتكاملين في إعداد التقارير 
 المتكاملة.
سة بتمكين جوانب االتصال الخارجي من التقارير المتكاملة، من خالل صت الدراأو وقد 

تركيزها على الدور المحتمل لتكنولوجيات االتصال عبر اإلنترنت في إعداد التقارير المتكاملة، 
 وبتوسيع نطاق البحوث الحديثة في مجال األدب واالتصاالت المحاسبية المتكاملة.

                                                             

(1) Sumit Lodhia، Gerard Stone، "Integrated Reporting in an Internet and Social Media 
Communication Environment: Conceptual Insights"، Australian Accounting Review; 

Melbourne Vol. 27، Iss. 1،  Mar 2017، p-p 17-33. DOI:10.1111/auar.12143. 

https://search.proquest.com/docview/1879744906/845CE81752B94555PQ/5?accountid=63189
https://search.proquest.com/docview/1879744906/845CE81752B94555PQ/5?accountid=63189
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  )1(الهندياريو الشركات ملة في سينتطبيق التقارير المتكا -0

 أهم ما ورد في الدراسة: 

 عمال المتكاملة عبر السيناريو الهنديتحليل استخدام تقارير األ إلىاسة هدفت الدر 
والتي تتطلب من الشركات االفصاح عن رؤية الشركة، رسالتها، وقيمها، القوانين واللوائح 

الوطنية لألعمال التجارية، تحديد طموح كل  الطوعية، المبادئالحالية، المبادئ التوجيهية 
مبدأ، تحديد سياسة المسؤولية التجارية، واعتماد مؤشرات لضمان االمتثال لجميع المتطلبات 

 القانونية مع اإلطار التنظيمي. 
أن إطار عمل تقارير الشركات في الهند يحتوي على  إلىوقد توصلت الدراسة 

المالي وغير المالي للشركات، ولكن ال يلبي حاجات مكونات مختلفة لإلبالغ عن األداء 
 بيئة األعمال العالمية وغير المستقرة والمتغيرة وتوقعات أصحاب المصلحة.

 من خالل اعتماد تقارير األعمال ،صت الدراسة بتطويرها وتلبية هذه التوقعاتأو وقد 
 المتكاملة ضمن جدول اإلفصاحات لدى اإلدارة.

دراسة  :العملية الحالية في االستدامة وتقارير األعمال المتكاملةالتغلب على التحديات  -4
  )2(ميدانية سويسرية

 

 

                                                             

(1) Babita Kundu، "APPLICATION OF INTEGRATED REPORTING IN INDIAN 
CORPORATE SCENARIO"، Prestige International Journal of Management & IT- 

Sanchayan; Gwalior Vol. 6، Iss. 1،  2017، p-p  99-110. 

(2) Verena Berger، et al.، "Overcoming current practical challenges in sustainability and 
integrated reporting: insights from a Swiss field study"، Sustainability Management 

Forum: SMF; Heidelberg Vol. 26، Iss. 1،2018،p-p 35-46.  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kundu,+Babita/$N?accountid=63189
https://search.proquest.com/docview/2158622656/845CE81752B94555PQ/9?accountid=63189
https://search.proquest.com/docview/2158622656/845CE81752B94555PQ/9?accountid=63189
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 أهم ما ورد في الدراسة:
تحليل التحديات العملية الحالية في االستدامة واإلبالغ  إلىهدفت هذه الدراسة 

ا  أبحاث ميدانية من وجهة نظر  إلىالمتكامل واقتراح أدوات عملية للتغلب عليها، استناد 
 ودراستين حالة في قطاعي البنوك والسياحة. الخبرة،استشارية قائمة على 
أهمية ما تم نشره من مبادئ توجيهية جديدة لإلبالغ الطوعي، مثل  إلىوقد توصلت الدراسة 

ير ر معايير اإلفصاح عن االستدامة في مبادرة اإلبالغ العالمية، والمبادئ التوجيهية للتقا
المتكاملة قام بها المجلس الدولي للتقارير المتكاملة والمعايير القطاعية لمجلس معايير 

/  653/91.محاسبة االستدامة ومن ثم اعتماد لوائح جديدة ملزمة لإلفصاح، مثل التوجيه 
EU روبية.و بشأن التقارير غير المالية الصادرة عن المفوضية األ 

غ عن االستدامة، بما في ذلك اعتماد نماذج تحليل صت الدراسة بتعزيز اإلبالأو وقد 
متعددة المعايير في إطار منهجية تقارير األعمال المتكاملة الصادرة عن المجلس الدولي 

 للتقارير المتكاملة.
لتقليدية أن التقارير المالية ا إلىوقد خلص الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة 

لم تعد كافية لالرتكاز عليها في قرارات االستثمار المالي وأن المطلوب هو تعزيزها بالعديد 
لما  ؛عمال المتكاملةبديل المتمثل في نموذج تقارير األن ال، وأمن اإلفصاحات غير المالية

مال عاأل سيما في بيئة ،مهمة ومفيدة في اتخاذ القرار االستثماري  راو محيحتويه من 
ذ بالنموذج خه عام بين الباحثين على ضرورة األأن هناك توج إلىو  ،المضطربة وغير المستقرة

والذي  ،الدولي للتقارير المتكاملة كأساس يمكن االرتكاز إليه في عملية االفصاح المعاصر
 .لزام بهاإل إلىوالدعوة  عماليلبي احتياجات مستخدمي تقارير األن يمكن أ

 ما يلي: لاوبتنوعليه فإن الباحث سوف يقوم 
جذب بذات العالقة كافة  اجوانبه من تقارير األعمال المتكاملةمفهوم  دراسة وتحليل (5)

 .جنبيةالمالية األاالستثمارات 
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في جذب االستثمارات المالية االجنبية لألسواق  تقارير األعمال المتكاملة تحليل دور (.)
 .المالية

: مفهوم وأهمية تقارير األعمال المتكاملة اثاني    
 نشأة تقارير األعمال المتكاملة: -5

من االتحاد عندما ناشدت األمم المتحدة كل  669.بدأت فكرة التقارير المتكاملة في عام 
تطوير إطار  على الدولي للمحاسبة، ومؤسسة مبادرة التقارير العالمية؛ لتشكيل لجنة لإلشراف

في العام  لىو تكاملة، في حين تم طرح إطار التقارير المتكاملة للمرة األعالمي للتقارير الم
أن التقارير المتكاملة تعمل على تحسين طريقة تفكير  إلى؛ حيث خلصت اللجنة 654.

ا؛ وهو أن  وتخطيط الشركات، كما أنها توثق قصة الشركة ضمن تقرير بخالف ما كان سائد 
تها لمعلومات المتعلقة بها وتقتصر عملية نشر معلوماهناك الكثير من الشركات تتحفظ على ا

 على البيانات المالية المدققة فقط.
س مقدمي رأ إلىتحسين جودة المعلومات المتوفرة  إلىويهدف اإلطار الذي تم وضعه 

ا وفعالية لتقارير  المال؛ للمساعدة في كفاءة وإنتاجية رأس المال، وتعزيز نهج أكثر تماسك 
ل اعتماد معايير وإيصال صورة كاملة عن كل العوامل الرئيسة التي تؤثر الشركات، من خال

في المؤسسة لخلق قيمة على مر الزمن، وتعزيز المساءلة واإلشراف على قاعدة واسعة من 
المواضيع وخاصة المواضيع المتعلقة بـالمالية، التصنيع، الفكر، الموارد البشرية، والعالقة مع 

تعزز فهم الترابط بين هذه المواضيع، ودعم التفكير المتكامل، وصنع المجتمع والبيئة، كما 
 ات التي تركز على خلق القيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل.جراءالقرار، واإل

 جه التشابه واالختالف بين تقارير األعمال المتكاملة والتقارير المالية التقليدية:أو  -0
المتكامل على شقين وهما؛ الشق المالي وشق االستدامة، باإلضافة لكل  -يحتوي التقرير

المعلومات التي تساعد أصحاب المصلحة في الشركة على تقييم قدرتها على خلق القيمة 
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، وال شك بأن النظرة التقليدية (5)الشاملة، والحفاظ عليها في األجل القصير والمتوسط والطويل
لية لم تعد األساس الذي يتم االعتماد عليه التخاذ قرارات استثماريه جديدة من للقوائم الما

عدمه؛ نظر ا لكون القوائم المالية هي معلومات تاريخية وال تعبر عن القدرة المستقبلية 
تضمنت تالعب في قوائمها المالية؛  أو، كما أن شركات كبيرة قد أعلنت إفالسها (.)للشركة

بياناتها المالية عن طريق أكبر شركات التدقيق الخارجي، فالتقارير  على الرغم من تدقيق
المتكاملة تزيد من فعالية اإلفصاح عن المعلومات، وعن كيفية إدارة الشركة الستراتيجيتها، 
وفعالية الحوكمة وأداء الشركة بما يتوافق مع البيئة الخارجية للشركة وبما يساهم في خلق 

 ير والطويل.قيمة لها على المدى القص
وبالتالي يرى الباحث أن تقارير األعمال المتكاملة أكثر شموال  من التقارير المالية التقليدية 
المتمثلة في القوائم المالية األربعة، وهي قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التغير 

جه أو م الي ُيلخص أهفي حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدي وإيضاحاتهما، والجدول الت
 التشابه واالختالف مع التقارير المالية التقليدية:

 جه التشابه واالختالف بين تقارير األعمال المتكاملة والتقارير المالية التقليديةأو  (5جدول )
 التقارير المالية التقليدية تقارير األعمال المتكاملة الموضوع

المسئول عن إعداد التقرير 
 ونزاهته

الدائرة المختصة  –اإلدارة مجلس 
 بالحوكمة.

 الدائرة المالية.  –مجلس اإلدارة 

خارج الشركة وقد يتم االستفادة  المستهدف من التقرير
منه داخل الشركة لفهم 
قصة الشركة واتخاذ 

 القرارات.

خارج الشركة وقد يتم االستفادة 
منه داخل الشركة لفهم 
قصة الشركة واتخاذ 

 القرارات.

                                                             

دراســــــة نظرية وميدانية"، مجلة  المتكاملة:( نجوى محمود أحمد أبو جبل، "تطوير إطار لمراجعة تقارير األعمال 5)
 1.، ص .653.كلية التجارة، جامعة طنطا، جمهورية مصر العربية،  ،.البحوث المحاسبية، العدد 

 ( أيمن عبد الرحيم، "مرجع سبق ذكره..)
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 التقارير المالية التقليدية تقارير األعمال المتكاملة الموضوع

تقديم تقرير عن مدى قدرة الشركة  من التقريرالهدف 
على خلق قيمة في 

 المستقبل.

تقديم تقرير عن نتيجة أعمال 
الشركة ومركزها المالي 

 في الفترة الماضية.
عن  معلومات مالية وغير مالية المحتوى المعلوماتي للتقرير

نموذج أعمال الشركة 
واستراتيجيتها  وحوكمتها

 وتوزيع مواردها وأداءها
 والنظرة المستقبلية للشركة

معلومات مالية عن أصول 
الشركة والتزاماتها المالية 
ونتائج أعمالها من حيث 
اإليرادات والمصروفات 
وطبيعة التدفقات النقدية 

 في الفترة الماضية. 
 من إعداد الباحث.  المصدر:

 أهمية تقارير األعمال المتكاملة في قرار االستثمار: -3
المتوفرة في تقارير األعمال المتكاملة وخاصة المعلومات غير المالية تعطي المعلومات 

نظرة أشمل عن الشركة وعن التوجه االستراتيجي لها، ويمكن اعتبار التقرير مصدر معلومات 
التخاذ قرارات استثماريه جديدة للمستثمرين ومن جهة أخرى، قد يساعد التقرير المتكامل 

إللقاء نظرة عامة على الشركة، كما أنه يعزز التفكير  األطراف المختلفة داخل الشركة
 المتكامل.

حيث أن الشركات تستخدم التقارير المتكاملة إليصال قصة الشركة بشكل واضح وموجز 
ومتكامل وتوضيح كيف يتم استغالل الموارد لخلق قيمه للشركة، كذلك تساعد التقارير 

تطوير وخطط الشركة وإدارة مخاطرها الرئيسة، و المتكاملة في التفكير الشمولي عن استراتيجية 
 لدى المستثمرين وأصحاب المصلحة. ثقةأداءها في المستقبل وخلق 

 المبادئ اإلرشادية للتقارير المتكاملة -4
إن إطار التقارير المتكاملة هو إطار مبني على المبادئ، والهدف من ذلك هو منح 

الفات بين الشركات مع المحافظة على درجة الشركات مرونة في إعداد التقرير؛ نظر ا لالخت
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 كافية من التشابه في المحتويات، وذلك بهدف المقارنة بينها.
حيث أن اإلطار لم يحدد أي مؤشرات أداء لقياس اإلفصاح المطلوب، وإنما أشار اإلطار 

المبادئ اإلرشادية التي يجب على الشركات تحديدها وفهمها قبل إعداد التقارير  إلى
 وهي: )5(املةالمتك

ة يجب أن يقدم تقرير األعمال المتكامل نظر  التركيز االستراتيجي والتوجه المستقبلي: -
ثاقبة عن استراتيجية الشركة ومدى ارتباطها بقدرة الشركة على خلق قيمة على المدى 

 القصير والمتوسط والطويل، واستخدامها لرأس األموال.
يجب أن يظهر تقرير األعمال المتكامل صورة شاملة لترابط العوامل  ترابط المعلومات: -

المختلفة ومدى االعتمادية بينها، والتي تؤثر في قدرة المنظمة على خلق قيمة بمرور 
 الزمن.

يجب أن يظهر تقرير األعمال المتكامل نظرة ثاقبة لطبيعة  العالقات بأصحاب المصلحة: -
أي  ىإللمصلحة الرئيسيين، بما في ذلك كيف و ونوعية عالقات الشركة مع أصحاب ا

مدى تفهم الشركة وتأخذ بعين االعتبار وتستجيب الحتياجات والمصالح المشروعة 
 ألصحاب المصلحة.

األعمال المتكامل عن معلومات حول المسائل  يفصح تقريريجب أن  األهمية النسبية: -
متوسط المدى القصير وال التي تؤثر بشكل جوهري في قدرة الشركة على خلق قيمة على

 والطويل.
 ينبغي أن يكون تقرير األعمال المتكامل موجز ا.  اإليجاز: -
ينبغي أن يتضمن تقرير األعمال المتكامل كل المواضيع الجوهرية  الموثوقية واالكتمال: -

 اإليجابية والسلبية على حد سواء بطريقة متوازنة وبدون خطأ جوهري.

                                                             
(1) Colin Higgins، Markus Milne، "AN EXPLORATION OF THE INFORMATION 

NEEDS OF SELECTED STAKEHOLDERS OF INTEGRATED REPORTING"، 

Monash University، Australia)، 2017،p 6.  
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ينبغي أن ُتقدم المعلومات في تقرير األعمال المتكامل على  :االتساق والقابلية للمقارنة -
أساس متسق مع مرور الوقت، وبطريقة تمكن من مقارنة الشركة مع غيرها من الشركات 

 ومقارنة قدرتها على خلق القيمة مع مرور الزمن.
 مكونات تقارير األعمال المتكاملة في ظل اإلطار الدولي: -1

المتكاملة الدولي ثمانية عناصر رئيسية لمكونات أي تقرير يتضمن إطار تقارير األعمال 
متكامل، وقد وضح اإلطار المحتويات الرئيسية لكل عنصر من هذه العناصر، كما 
يجب التعامل مع هذه العناصر بشكل مترابط مع بعضها البعض ويمكن صياغة هذه 

 على النحو التالي: )5(العناصر على شكل استفسارات 
ماذا تعمل الشركة، وما هي الظروف التي  الشركة والبيئة الخارجية:نظرة عامة عن  -

 تعمل بها؟
كيف يدعم إطار حوكمة الشركة قدرتها على خلق قيمة على المدى القصير  الحوكمة: -

 والمتوسط وطويل المدى؟
 ما هو نموذج عمل الشركة؟ نموذج األعمال: -
قدرة الشركة على خلق  ما هي المخاطر والفرص التي تؤثر على المخاطر والفرص: -

 قيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكيف تتعامل الشركة معها؟
 لىإأين تريد الشركة أن تذهب، وكيف تنوي الوصول  إلى االستراتيجية وتوزيع الموارد: -

 ذلك؟
أي مدى حققت الشركة أهدافها االستراتيجية للفترة المحددة للتقرير وما هي  إلى األداء: -

 نتائج وأثر ذلك على رأس المال؟
ما هي التحديات واألمور غير الثابتة للشركة والمرجح أن تواجهها  اآلفاق المستقبلية: -

 مستقبل؟لخالل تنفيذ استراتيجيتها، وما هي اآلثار المحتملة لنموذج أعمالها واألداء في ا

                                                             
(1) EY’s Climate Change and Sustainability Services، "Integrated reporting، Elevating 

value  EYG no. AU2354، ED none، Australia.، 2014،p-p 7-8.  
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كيف تحدد الشركة ما هي المواضيع المهمة التي يجب أن يتم إدراجها  أسس العرض: -
 ضمن التقرير المتكامل، وكيف يتم تقييم أهميتها؟

 لية األجنبية في األسواق المالية: االستثمارات المااثالث  
 مفهوم االستثمارات المالية األجنبية المباشرة:   -5

( االستثمار األجنبي المباشر؛ بأنه االستثمار داخل IMFيعرف صندوق النقد الدولي )
دولة ما يسيطر عليه مالك في دولة أخرى بحيث يكون للمسيطر القدرة على توجيه سياسات 

بينما يعرفه تقرير التجارة والتنمية الخاص بمنظمة األمم  (5)المشروع و التحكم في مقدراته
ر في دولة أخرى يحق له بموجبها إدارة موجوداته بأنه عالقة طويلة األجل لمستثم ).(المتحدة

والتحكم بها. وبصفة عامة فإن هذا النوع من االستثمار ينطوي على تملك المستثمر األجنبي 
ا  أولجزء من المشروع  لكل المشروع في البلد المستثمر فيه. وقد شهدت السنوات األخيرة تزايد 

باشرة، حيث أصبحت من أهم مصادر التمويل ملحوظ ا في أهمية االستثمارات األجنبية الم
في الدول النامية، حيث يساهم االستثمار األجنبي المباشر في جلب المزيد من رؤوس 
األموال، وتقديم أنظمة وتقنيات إدارية جديدة قادرة على خلق فرص عمل، ومحفزة للمنافسة، 

حدد بكونه أجنبي ا بحسب وعليه فإن االستثمار يت ،(4)وقادرة على تخفيض األسعار المحلية
جنسية المستثمر، و يشتمل االستثمار األجنبي المباشر على خاصيتين أساسيتين؛ وهي 

ابة البالد النامية، ووجود الرق إلىتصدير رؤوس األموال من جانب أصحابها بالبالد المتقدمة 
 المباشرة من جانب المستثمر األجنبي على المشروع.

                                                             

، .65.( نشـــــأت علي عبد العال، "االســــــتثمار والترابط االقتصـــــادي الدولي"، دار الفكر الجامعية، االســــــكندرية،5)
 .53.-64.ص -ص

( 2 )UNCTAD، World Investment، Cross- border Mergers and acquisitions and 

Development، UN، New York and Geneva، 2000،p 267.  

 

 التالي:( موقع البنك الدولي، والذي يمكن الوصول إليه من خالل الرابط 4)
http:/ / info. worldbank. org/ governance/ wgi/ sc_country. asp. 
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 األجنبي:مزايا ومحددات االستثمار  -0
 توفر للمستثمر مرونة في اختياره ألدوات استثمارية ذات عائد مرتفع.  -
 توفر أدوات استثمارية متعددة تتيح للمستثمر فرصة توزيع المخاطر. -
توفر فرصة للمستثمر لتوظيف أمواله في أسواق منتظمة ومتخصصة لتبادل جميع أدوات  -

صال والذهب والسلع التي تتوفر فيها قنوات اتراق المالية و االستثمار المعروفة كأسواق األ
نشطة تسهل على المستثمر الحصول على المعلومات المناسبة وخبرات المحللين الماليين 

 والسماسرة.
 صور االستثمار األجنبي المباشر: -3

تتباين أشكال وسياسات االستثمارات األجنبية المباشرة وتتعدد تبع ا لألهمية النسبية 
زة لكل شكل من أشكال هذا االستثمار، وتبع ا لهذا التنوع والتباين في والخصائص الممي

ا اختيارات وتفضيالت كل من الدول المضيفة  األهمية والخصائص المميزة، تتباين أيض 
جنبي من المستثمر األ أولالستثمار األجنبي المباشر من ناحية، والشركات المتعددة الجنسية 

 أشكال هذا النوع من االستثمار. أوشكل  ناحية أخرى، فيما يتعلق بتبني
نذكر منها  ،(5) عواملعدة  إلىويمكن إرجاع هذا التباين في االختيارات والتفضيالت 

اختالف البنى االقتصادية واالجتماعية والنظم السياسية المطبقة في الدول المضيفة، 
واألهداف التي يسعى الجتذابها من وراء االستثمار األجنبي وعوامل أخرى ترتبط بالتكاليف 

تجارية لالمتوقعة، ومتطلبات االستثمار المالية والتقنية والفنية، واألرباح المنشودة، والمخاطر ا
 وغير التجارية.

 وهما: (.) رئيسيننوعين  إلىوبشكل عام يمكن تقسيم االستثمار األجنبي 

                                                             

"االســــتثمار األجنبي المباشــــر في الدول اإلســــالمية في ضــــوء االقتصــــاد اإلســــالمي"، دار النفائس  عبد،( محمد 5)
 .11، ص661. األردن،للنشر والتوزيع، طبعة أولى، 

ا –"آليات جذب االســـتثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمة  صــيام،( أحمد زكريا .) "، األردن نموذج 
 .66، ص661. األردن،فريقيا، العدد الثالث، مجلة اقتصاديات شمال أ
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تبدال واالس واستثمارات اإلحاللاالستثمار الحقيقي المتمثل في استثمارات التوسع  -
 واستثمارات التجديد.

 تاالستثمار المالي المتمثل في استثمارات شراء األصول المالية من أسهم وسندا -
 واستثمارات في السلع الرأسمالية القديمة.

 العالقة بين التقارير المتكاملة وجذب االستثمارات األجنبية:  -4
املة نموذج تقارير األعمال المتك إلىخلص الباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة  

ا في اتخاذ القرار االستثماري، سيما في بيئة األعمال  راو محبما يحتويه من  ا ومفيد  يعتبر مهم 
أن هناك توجه عام بين الباحثين على ضرورة األخذ بالنموذج  إلىالمضطربة وغير المستقرة، و 

الدولي للتقارير المتكاملة كأساس يمكن االرتكاز إليه في عملية اإلفصاح المعاصر، والذي 
االلزام به وهذا ما سوف  إلىات مستخدمي تقارير األعمال والدعوة يمكن أن يلبي احتياج

 يذهب الباحث الختباره في بيئة األعمال الفلسطينية بشكل ميداني.
 المحور الثالث

 الدراسة الميدانية والتحليل اإلحصائي
الباحث في هذا المحور اإلطار النظري للدراسة الميدانية، ومن ثم  لاو يتنسوف  تمهيد:

 بة على تساؤالت الدراسة واستخالص النتائج والتوصيات.اإلجا
: اإلطار النظري للدراسة الميدانية.أو  ال   
 منهجية الدراسة. -5

يانات توفير الب إلىسوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يهدف 
 والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على دالالتها.

 البيانات:طرق جمع  -0
اعتمد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة الميدانية واختبار فرضيتها على نوعين من 

ة لية المتمثلة بدراسة الجانب الميداني بتوزيع قائمة استقصاء لدراسو البيانات هما؛ البيانات األ
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بعض مفردات الدراسة، وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوعه والبيانات الثانوية؛ 
 متمثلة بالكتب والدوريات والمنشورات الخاصة المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة. ال
 مجتمع وعينة الدراسة: -3

يتكون مجتمع الدراسة من المدراء العامين، ومدراء ورؤساء الدوائر المالية واإلدارية في 
( موظف وقد قام 91الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين والبالـغ عـددهم )

( استبانة الختبار مدى االتساق الداخلي، 46احث بتوزيع عينة استطالعية حجمها )الب
والصدق البنائي، وثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار فقد قام 

( استبانة على عينة الدراسة، وقد 91الباحث باستخدام نظام عينة المسح الشامل تم توزيع )
( تقريب ا، وبعد تفحص قوائم االستقصاء %66( استبانة بنسبة استرداد )60تم استرداد )

المستلمة، فقد تم استبعاد واحدة منها نظر ا لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة عليها، وتم 
( استبانة باستخدام 61تحليل وتفسير بيانات قائمة االستبانة المجاب عليها والصالحة البالغة )

 (.SPSSحصائية )برنامج الحزم اإل
 أداة الدراسة: -4

لى ل عو جزأين؛ حيث يحتوي الجزء األ إلىتم إعداد قائمة استقصاء وتقسيمها      
بيانات المبحثين، بينما يحتوي الجزء الثاني على  دور تقارير األعمال المتكاملة في جذب 

من فقرات  ل فقرةاالستثمارات المالية نحو الشركات الملتزمة بها، وقد كانت اإلجابات على ك
 ( التالي:3قائمة االستقصاء وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب جدول رقم )
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 مقياس اإلجابة على الفقرات (.جدول )
ا التصنيف  غير موافق مطلق ا غير موافق محايد موافق موافق تمام 

 5 0 3 4 1 الدرجة

 من إعداد الباحث بناء  على مقياس ليكرت الخماسي
 أداة الدراسة. صدق وثبات -1

 صدق فقرات قائمة االستقصاء: .أ
 تم التأكد من صدق فقرات قائمة االستقصاء بطريقتين وهما:

 الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكمين(: -
لية على مجموعة من المحكمين من و قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األ

أعضاء الهيئة التدريسية في كليات االقتصاد واإلدارة في الجامعات الفلسطينية من 
 المتخصصين في المحاسبة واإلحصاء والمجاالت ذات العالقة. 

 صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء: -
لغ عينة دراسة استطالعية بتم حساب االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء على 

مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور  46حجمها 
(، حيث إن القيمة 6661التابعة له وتبين أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )

 ي او تسوالتي الجدولية  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rوقيمة  6661االحتمالية لكل فقرة أقل من 
 تعتبر فقرات قائمة االستقصاء صادقة لما وضعت لقياسه. ، وبذلك66404

 الدراسة: راو لمحصدق االتساق البنائي  .ب
الدراسة مع المعدل الكلي  راو محتبين أن معامالت االرتباط بين معدل كل محور من 

حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  ،6661لفقرات االستبانة دالة عند مستوى داللة 
 .66404 ي او تسالجدولية والتي  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rوقيمة  6661
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 ثبات فقرات أداة الدراسة. -0
أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة 

 التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .أ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبية ومعدل األسئلة 
سبيرمان  باستخدام معامل ارتباط تصحيح معامالت االرتباط وقد تمالزوجية الرتبية لكل ُبعد، 

 التالية:  حسب المعادلة( 5)( Brown Coefficient-Spearmanللتصحيح ) ن او بر 
معامل الثبات = حيث ر معامل االرتباط وقد تبين أن هناك معامل ثبات كبير نسبي ا لفقرات 

 مما ُيمكن الباحث على استخدام قائمة االستقصاء بكل طمأنينة. 66666االستبيان حيث بلغ 
 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   .ب

كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس استخدم الباحث طريقة ألفا 
مما يمكن الباحث على  66699، وقد تبين أن معامالت الثبات مرتفعة، حيث بلغت (2)الثبات

 استخدام قائمة االستقصاء بكل طمأنينة.
 ثاني ا: التحليل اإلحصائي للبيانات واختبار فرضية الدراسة

 اختبار التوزيع الطبيعي.  .5
لمعرفة  ((Sample K-S -1)سمرنوف  - )كولومجروفاستخدم الباحث اختبار 

( نتائج االختبار، حيث أن 1مدى اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي ويوضح الجدول رقم )

                                                             
(1) Eisinga، R.; Te Grotenhuis، M.; Pelzer، B "The reliability of a two-item scale: Pearson، 

Cronbach or Spearman-Brown?". International Journal of Public Health، 58 (4) 

2012. 
(2)  Ritter، N "Understanding a widely misunderstood statistic: Cronbach's alpha"، Paper 

presented at Southwestern Educational Research Association (SERA) Conference 
2010. 
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(، وهذا يدل على أن البيانات .sig> 0.05 ) 6661القيمة االحتمالية لكل محور أكبر من 
 أمكن استخدام االختبارات المعلمية.تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتالي 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي ) (4جدول رقم )

القيمة  Zقيمة  عدد الفقرات المحورعنوان  المحور
 االحتمالية

 20545 20988 6 تقييم القدرة على خلق القيم المالية. لو األ

بية المالية االجنتقيم القدرة على جذب االستثمارات  الثاني
 66661 66664 6 المباشرة.

 66596 66919 51 جميع الفقرات 
 من إعداد الباحث بناء  على نتائج التحليل االحصائي المصدر:

 التحليل االحصائي لفقرات قائمة االستقصاء. .0
( لتحليل فقرات قائمة One Sample T testللعينة الواحدة ) Tتم استخدام اختبار 

يمة قاالستبانة، وتعتبر الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت 
t  المحسوبة أكبر من قيمةt 6661القيمة االحتمالية أقل من  أو)5696 ي او تس الجدولية والتي 

"(، وغير 4لمحايد "الحسابي أكبر من المتوسط ا والمتوسط % 06والوزن النسبي أكبر من 
 ذلك الفقرة سوف تكون غير إيجابية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها.

 وفيما يلي تحليل إجابات المبحوثين على فقرات قائمة االستبانة:
ل: مساهمة المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة في تمكين والمحور األ 

 تقييم مدى قدرة الشركات على خلق القيم المضافة.المستثمرين األجانب من 
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 تقييم القدرة على خلق القيم المضافة (3جدول )
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5 
يعتبر فهم استراتيجية الشركة وتحليل 

دير مهما لتقبيئتها الداخلية والخارجية 
 قدرتها على االستمرار.

4696 66306 69606 506641 66666 4 

0 
يتوجب على الشركة إعطاء تصور عن 
كفاءة نظام الحوكمة لتقييم شفافية 

 مجلس اإلدارة.
4695 66311 63646 56654 66666 0 

3 
معرفة حجم الفرص والمخاطر التي 
تتعرض لها الشركة ضروري لتقييم 

 االستدامة المالية.قدرتها على 
36.5 66000 6660. 566900 66666 5 

4 
لتقييم قدرة الشركة على صناعة القيمة 
المضافة، البد من فهم هيكليتها ونموذج 

 أعمالها.
4666 66366 6660. 566.01 66665 6 

1 
للحكم على كفاءة استخدام االمكانيات 

وزيع تستراتيجية االمتاحة، البد من فهم 
 المتاحة. الموارد

4694 6636. 66630 566636 66666 1 

0 
لتقييم قدرة الشركة على التوسع، البد من 
تقييم توقعات الشركة وآفاقها 

 بموضوعية. 
4663 66460 66664 5066.. 6665. 6 

2 
البد من توفر مؤشرات حول كفاءة 

 . 66666 566.3 65694 66304 .365 األداء للوثوق بتقارير اإلدارة التنفيذية.

8 
للوثوق بالتقارير المقدمة من قبل اإلدارة 
البد من توافر كفاءة عرض في التقرير 

 لوياته.أو وترتيب في 
4694 664.6 66636 566646 66666 3 

  20222 580025 29005 20401 3092 جميع الفقرات 
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 .5696 ي او تس" 513" ودرجة حرية " 6661الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة
 .حصائيباحث بناء  على نتائج التحليل اإلمن إعداد ال المصدر:

( والذي يبين آراء 0للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 ،(افةتقييم القدرة على خلق القيم المض) اختبار فقرات المحورأفراد عينة الدراسة في فقرات 

( والتي عكست بوزن نسبي بلغ 4الباحث أن أعلى درجات التأثر كانت في الفقرة ) جدو وقد 
معرفة المستثمرين لحجم الفرص والمخاطر التي تتعرض لها الشركة قدرة مدى " %.6660“

درجات  بينما بلغت أدنى ،المبحوثينمن وجهة نظر في تقييم قدرتها على االستدامة المالية 
لتقييم قدرة الشركة على "  %66664“( والتي عكست بوزن نسبي بلغ 0التأثير في الفقرة رقم )

 ،تفعتين. وكالهما درجتي ارتباط مر التوسع البد من تقييم توقعات الشركة وآفاقها بموضوعية
 .تتمتع به مكونات التقارير األعمال المتكاملة من تأثيروهذا األمر انعكاس طبيعي لما 

تقييم ) لو اختبار المحور األحسابي لجميع فقرات وبصفة عامة يتبين أن المتوسط ال
وهي أكبر من  القيمة المتوسطة المحايدة   4696 ي او تس( القدرة على خلق القيم المضافة

وهي أكبر من   %696.5 ي او يسوالوزن النسبي  66396 ي او يس"، واالنحراف المعياري 4"
 tوهي أكبر من قيمة  566.65 ي او تسالمحسوبة  t" وقيمة  %06الوزن النسبي المحايد "

 6661وهي أقل من   66666  ي او تس، و القيمة االحتمالية 5696  ي او تسالجدولية والتي 
شركة فهم لطبيعة عمل اليساعد على زيادة  تقارير األعمال المتكاملةمما يدل على  أن تبني 

 دار الزمنم والقدرة على الحكم على مدى قدرتها على االستدامة وتحقيق القيم المضافة على
 (.≥6661α) في وقت واحد عند مستوى داللة لجميع المستخدمين العاديين

وهذا ينسجم مع ما خلص إليه الباحث من خالل الدراسات السابقة من أن التقارير 
أن المطلوب هو و  ،المالية التقليدية لم تعد كافية لالرتكاز عليها في قرارات االستثمار المالي

عمال المتمثل في نموذج تقارير األ ن البديلاإلفصاحات غير المالية، وأ عديد منتعزيزها بال
 المتكاملة لما يحتويه من أبعاد مهم ومفيد في اتخاذ القرار االستثماري. 
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ل في جذب االستثمارات المالية المحور الثاني: مساهمة المحتوى المعلوماتي لتقارير األعما
 المحلية.جنبية المباشرة ألسواق رأس المال األ

 جذب االستثمارات المالية االجنبية المباشرة( 1جدول )

 الفقرات م
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5 
يؤدي تطبيق نظم الحوكمة في تطوير 

 1 66666 5661.6 656.4 66111 3663 أداء الشركات.

0 
يساهم فهم استراتيجية الشركة في زيادة 

 . 66666 59651 .6666 66163 3656 المالي في البورصة. لاو التدحجم 

3 
يساهم االستثمار المالي األجنبي 
المباشر في زيادة القيمة السوقية 

 للشركة.
3663 66656 65651 566035 66666 3 

4 
تساهم الشفافية المالية في زيادة حجم 

 4 66666 5666.1 69603 663.5 .365 لدى الشركة. لاو التد

1 
معرفة المستثمر المالي األجنبي بقدرة 
الشركة على التوسع يزيد من فرص 

 أسهمها.  لاو تد
366. 661.6 66666 596163 66666 0 

0 
اإلفصاح عن مستوى التطور اإلداري 
والتكنولوجي للشركة يجذب االستثمار 

 المالي األجنبي المباشر.
4691 66694 6669. 506469 66666 6 

2 
يساهم اإلفصاح المالي للشركة في رفع 
مستوى االستثمار المالي األجنبي 

 المباشر فيها.
3645 66350 64613 566564 66666 5 

  20222 580352 82020 20100 4029 جميع الفقرات 

 .5696 ي او تس" 513" و درجة حرية " 6661الجدولية عند مستوى داللة "   tقيمة 
 .حصائيالتحليل اإل من إعداد الباحث بناء  على نتائج المصدر:
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( والذي يبين آراء 6للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار 
 ،(لمباشرةجنبية اجذب االستثمارات المالية األ) المحور الثانيأفراد عينة الدراسة في  فقرات 

والتي عكست بوزن نسبي بلغ  ،(6أعلى درجات التأثر كانت في الفقرة )الباحث أن وقد وجد 
نبي جي رفع مستوى االستثمار المالي األفصاح المالي للشركة فاإلمساهمة  مدى" 64613%“

 ،(0بينما بلغت أدنى درجات التأثير في الفقرة رقم ) ،من وجهة نظر المبحوثين المباشر فيها
اإلفصاح عن مستوى التطور مدى مساهمة "  %.6669“والتي عكست بوزن نسبي  بلغ 

تي وكالهما درج ،جنبي المباشرللشركة يجذب االستثمار المالي األداري والتكنولوجي اإل
ت المالية االستثمارالعبه تارتباط مرتفعتين وهذا األمر انعكاس طبيعي للدور المتوقع أن 

 .الشركاتجنبية المباشرة من آثار مباشرة وغير مباشرة على األ
ذب ج) المحور الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات 

يمة المتوسطة وهي أكبر من  الق 3669 ي او تس (جنبية المباشرةاالستثمارات المالية األ
وهي  %.6666 ي او يسوالوزن النسبي   .6610 ي او يسنحراف المعياري "، واال4المحايدة  "

وهي أكبر من  566456 ي او تسالمحسوبة  tوقيمة  ،"%06المحايد "أكبر من  الوزن النسبي 
 ،6661وهي أقل من  66666 ي او تسوالقيمة االحتمالية  ،5696  ي او تسالجدولية والتي  tقيمة 

واق سيساهم في تنشيط األ جذب االستثمارات المالية االجنبية المباشرةمما يدل على أن 
 .(≥6661α)عند مستوى داللة المدرجة  المالية وتطوير أداء الشركات

وهذا ينسجم مع ما خلص إليه الباحث من خالل الدراسات السابقة من أن االستثمارات 
من خالل  ،وأن المطلوب هو تعزيزها ،المالية األجنبية مفيدة في تنشيط عمل األسواق المحلية

عمال ألتقارير افصاح مثل نموذج ورفدها باألساليب الحديثة في اإل تطوير أداء الشركات
 المتكاملة. 
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 المحور الرابع
 النتائج والتوصيات

: النتائج.ال  أو   
د توصل قفإن الباحث  ،سفرت عنه نتائج البحث النظرية والدراسة الميدانيةأعلى ضوء ما 

 يلي:ما  إلى

يوجد دور لاللتزام بتقارير األعمال المتكاملة في إمداد المستثمرين الماليين األجانب  -
بالمعلومات الالزمة التي تساعد على جذب استثماراتهم المالية المباشرة نحو األسواق 

 المالية المحلية.
يساهم المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة في تمكين المستثمرين األجانب  -

 من تقييم مدى قدرة الشركات على خلق القيم المضافة.
ية في جذب االستثمارات المال األعمال المتكاملة يساهم المحتوى المعلوماتي لتقارير -

 جنبية المباشرة ألسواق رأس المال المحلية.األ
يساهم المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة في الحكم على ديمومة الشركة   -

 واستدامتها وقدرتها على توليد القيم المضافة على مدار الزمن.
ر جنبية المباشرة في تنشيط حركة األسواق المالية وتطوياالستثمارات المالية األ تساهم -

 أداء الشركات المدرجة في السوق المالي. 
 ثاني ا: التوصيات. 

الخروج  ه يمكنفإن ،سفرت عنه نتائج البحث النظرية والدراسة الميدانيةأعلى ضوء ما 
 :بالتوصيات التالية

قة فصاح المتعلللبورصة الفلسطينية؛ لتطوير نظم اإلالمستمر  ضرورة العمل -
  . لتبني منهجية تقارير األعمال المتكاملةبالشركات المدرجة فيها وصوال  
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كاديمية والمهنية الفلسطينية نحو العمل المشترك الواقع على الجهات األضرورة  -
 ،متكاملةالعمال تقارير األ إلىتقل لإلفصاح، يستند تطوير نموذج فلسطيني مس

 . ويتوافق مع مكوناتها
إعادة تقييم للتشريعات والقوانين الفلسطينية المتعلقة بتطوير األداء المالي لمؤسسات  -

والتحديث المستمر لها سيما ما يتعلق  سيما المدرجة في البورصة ،خاصالقطاع ال
 وضع ةالمالي السوق دعم توأن  ،الكافية الشفافيةو  النزاهة حققوي ،اإلفصاحنظم ب

 ،اليالم بالسوق  حقوقهم على وتحافظ األجانب المستثمرين تحمي محددة قوانين
تثمارات لجذب االس فلسطين إلى األجانب المستثمرين لجذب أكثر تسهيالت وتقديم

 .المالية األجنبية المباشرة
ساليب م وتكنولوجيا المعلومات وتبني األالعمل المستمر على متابعة مستجدات العلو  -

 الية.وغير الم الماليةوالمعلومات العصرية في مخاطبة المستخدم العادي للبيانات 
ات إجراءتوفير أدوات ودعائم تطبيق ما تطرق إليه الباحث من العمل على   -

 .خاصلكتروني في القطاع الفصاح اإلتوصيات متعلقة بتطوير اإلو 
 المراجع 

  
فرصة جديدة للتدقيق الداخلي"، مقالة منشورة عبر المتكاملة التقارير "، أيمن عبد الرحيم .5

، ويمكن الطالع على المقالة األصلية عبر االنترنت من خالل الرابط 650. االنترنت،
 التالي:

press.com/2016/05/14/intehttps://aymanoninternalaudit.word
grated_reporting/، .Knowledge   Sharing Site،Copyright  

Reserved to Ayman Abdelrahim. 
آليات جذب االستثمارات الخارجية إلى الدول العربية في ظل العولمة "أحمد زكريا صيام،  ..

 .661. األردن، ،مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد الثالث ،"األردن نموذجا –

https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2016/05/14/integrated_reporting/
https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2016/05/14/integrated_reporting/
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