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 امللخص:
إن االفصااااااالم ؤو اة ااااااااة ةي  االقا لري  فر اةا لعد  اة  اني   لت ل ل  الليم ةاكنال  ا اي، انت اةا لعد    فالني ة ااااااال ااااااار ة ف   ي   
اةشااا ف  فر  ااارم اال عام اة لةي    دكلفا ؤنا اةارا ن ااو فصااالة  اةراتاي االحاصااالم    ا رم اة تا   فو شيا اك اا فة ااا اي ا ما  

شااادل م عوي  دلت حصااارع االفصااالم اة كل اااتر ؤو فلنرفلي اة ااااة ةي  االقا لري  تشااادل م عو فر اةا لعد  اة لةي  اة  اني  االقا لؤر  ب
ل لا  ايا  االتا الو  االناي اة،كاو  فرلؤال اة   فر فالن،الي ةتاتاي اةام يا  اة اااااااااااااااااتافا   اك اا ف ال ح ل رى  اة  اعي  دؤاتي اة،كاو اةا  

اةا لعد  اة لةي  اة  اني   اتل   اة صااااااارع فاؤل ؤت  افااااااا او االفصااااااالم اة كل اااااااتر فلنرفلي ؤو اة ااااااااة ةي  فكل ة  اكنال  ا اي، فكارى  
االقا االرياا  اةار اااتؤ، فالن،االي اةام ياا  اة ااااااااااااااااااتافاا  فو شيا ااخي  فااالا  االؤ االا   اكاات اات فااتاشاال ارفا  اة لنرفاالي اةار انتر 

فكارى فلنرفلي ا  د  اة اااااة ةي  االقا لري  فر اةل ام  فا فالن،لي اة ،لمعح  ااايلقلي اصااااكلم اة صاااالة   ا اااارام عةد اة لا   اكت ت 
ازف  ,  ا، ا ااااااتاو  (ISX60)اةللة ي ي  ةق دت اةتعا اااا  ؤنا ؤام  فو اةشاااا فلي اة تعق  فر  اااارم اةل ام ةة عام اة لةي   اااا و فة اااا   

اإلصتاع  ( SPSS( اة ل  ف  اشاصلًعا اااااااااااااااااااااا )Statistical package for social sciencesاةت افج اإلاصلئي  فر اةلنرو االقا لري  )
,  ارصااااااال اة،كو اةا مح  اة   اااااااي  اةار اما ؤنا ةن تملت الا لص فر فااااااااارى االفصااااااالم ؤو اة ااااااااة ةي  االقا لري  فر ا لعد  22

ة ااذو اة  اع,  ة صااات اةتعا ااا  فو شيا اةشااا فلي ؤام  اة،كو  ةن اكنال  ا اي، االفصااالم فر اةا لعد  اة  اني    رف  فلنرفلي فيئ    
ام  اةمالئج اةار ارصنت إةاؤل تف  عح مؤ، االفصلم اةكلةر ؤو فلنرفلي اة اة ةي  االقا لري   اةزاو اةش فلي اة درل  ةن ة   اةل احر تأؤت

فللفل االعا،لط ةاكت ت فتى اأ ا   قرم (ي  حت اؤا ت اة،كو ؤنا اة  ل يس اة،ااايل   اشا،لع GRIا لعد  اة اااة ةي  االقا لري   فً ل إلالع)
االفصاااالم اة كل ااااتر ؤو اة اااااة ةي  االقا لري  ؤنا  قرم اة ة اااا اي االش ىي  ارصاااال اة،كو اةا لايت  ف لمتل ةن تملت ة   ة فصاااالم  

 اااااااااتاف   انتي  القلي اة كل ااااااااتر ؤو اة اااااااااة ةي  االقا لري  فر اةا لعد  اة  اني  ؤنا ارفا  فلنرفلي فلةي   قا  فلةي  ةتؤ، ا لعد  اال
 (  االفصلم ؤو اة اة ةي  االقا لري يGRIاةا لعد  اة  اني  ةنش فلي  ف،لمئ ) اةكن لي اة  الاي :اصكلم اة صلة ي  

Abstract: 

Disclosing social responsibility in progress reports is a starting point for analyzing and evaluating those 

reports, a prerequisite for raising the company’s value in the stock market, and maintains a balance between 

the interests of economic units and community rights by periodically achieving social performance 

indicators. The fact that accounting for social responsibility information is periodically deficient in interim 

financial reporting is a point of interest and requires research, as it affects the requirements of sustainable 

development goals and the efficiency of the decision model.The research aims to try to analyze and assess 

the content of interim financial reports and overcome their deficiencies by including accounting information 

on social responsibility that supports sustainable development requirements by reducing business risks, and 

identifying the information portals that meet the needs of stakeholders and capital markets. And to determine 

the content of the Social responsibility Report information in Iraq according to the requirements of the 

Global Initiative.The study was conducted among the companies listed on the Iraqi Stock Exchange in the 

ISX60 index, and the statistical package for social sciences, known as SPSS, version 22, was used. The 

research found the accuracy of the hypothesis that there is a decrease in the level of disclosure of social 

responsibility in the company reports the sample research and that the analysis and evaluation of disclosure 

in the progress reports provides appropriate information for decision-makers, The study recommended, 

through its findings, that the current disclosure of social responsibility information should be supported and 

that companies forming the Iraqi index should be required to prepare social responsibility reports according 

to the (GRI) framework. Research has been based on simple measures and a correlation coefficient test to 

determine how the existence of accounting for social responsibility affects the existence of other indicators. 
The research found that the impact of accounting disclosure on social responsibility in progress reports had 

been on the provision of financial and non-financial information to support sustainability reports and meet 

the needs of stakeholders.Keyword  :Company progress Reports, Gri Principles, Social responsibility 

Disclosure. 

 املقدمة:
لةر  دلمح ااتله اةش فلي اةا االفصلم ؤو فلنرفلي قا  فلةي   قا تل فو اإلفصلالي االشايلعد    ةن  اظؤ  اةا لعد  اة لةي  تشدنؤل اةك

اةؤتي اال ل ر فو ارفا  انت اة لنرفلي تر اةرصرا اةا افصلم فاكلفل  ت   اة لنرفلي اة لةي   قا  اة لةي  ةا داو اصكلم اة صلة   
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ح اةا لعد  اة لةي  ؤت  الرد  االفصلم ةااي و  اة الن،لي اةار اك ل ارفا  اةاراصل اة للا ف  فو ااالى اة  اعاي اة  اتح   دا،  دلمح ف ل 
اعح ا رام اة لا   الرد  اةا  د  اإلماعو ةيش ل اإلفصلم ؤو اة لنرفلي اة لةي   قا  اة لةي  ةااخي  فاارى ؤتو ا ل ل اة لنرفلي ااو اإلم

( ةن تملت    عح ة ف  فاارى قرمح IFAC(ي  ةكتي معا   االاكلم اةت ةر ةن كل تاو )KPMG, Aug 2010 فاال نر اةا لعد  اة لةي  )
(  IFAC, Feb 2009اةا لعد  اة لةي  ؤت  االايغ ؤو اة ة  اي قا  اة لةي   ةاكرن ف  ًتا ة اااتفر اة لنرفلي  انتر ااايلقلاؤ، اةي ف  )

ةنا لعد  اة رقؤ   االلا لماي  اصردي  ىةت  اةا  ة ف  االقا لري        اةتائر  اة اة ةي   ا ما   ؤو  اة كل تر  اإلفصلم   – اة لةي  إلت لةؤل 
اة لةي    اةا لعد   فتنس  فو  اةللة ي   اة متي    اةا لعد   ف،لمعح  ؤناؤل   و  اة مصرص 

االصتاع     Council Reporting Integrated (International(IIRC) ( اة اكلفن    GRI(   tiativeIni Reporting Global(4فر 
( اةاصلئا اة لنرب  فر اة لنرفلي قا  اة لةي   اةار  الني ICAEWي اشا  معا   فلؤت اة كل تاو اة للرلااو فر الكنا ا   دنز )  2013 

 ارفا تل تلةرحت اة مل ي ةانتي  ااايلقلي اة ااي  دو ةغ ص الزدز فؤ ؤ،    صف ا ا اايتي  اةش ف   اة الا   اة  ص اة كيل  اؤل   بيلن
ااتاو فة  اي ا ما  اة ئيا  لظً ا ة ل اك ن  فو إفصلالي م ع فتنس االماعح فر اال  اي ؤنا ا ا اايتيلي إماعح اة  ص  اة الا    فذةت ا 

 IFAC,March(ي ف ل ةظؤ ي معا   )ICAEA, Jan 2011تلف  اللر صرعح  ا ك  ؤو ا ما   فيخي  إماعح  ام اذ ا ا اايتي  اةش ف  )
لقؤل فاال ناؤل عق، قؤرم اةاكااو  فرلؤل ا يل  ( ؤتو ارفا  اةا لعد  اة لةي  ار لؤل اةكلةر اة لنرفلي قا  اة لةي  اةي ف  اةار  كا2011

ارف   اة ؤ،  فلةي  ف،ال    ؤن   ا لعد   ةؤتام  ةغ ص  اة لل ا   تلةلت ت فو  اةال ات  اة كل ،  ف ل  الني ش   فاارى  ة ؤم   اكتو فتا  
ي " اةصلمع ؤو فتنس فلل ا  اة كل ،   ( "إؤتام اةا لعد  اة لةي  اة  ان34فلنرفلي  كالقؤل اة اااتفرني دتاو اة عيلع اة كل تر اةت ةر )

تلةا لعد    (IASB,2010اةت ةي  ) اةالص   اة كل تي   اةايل لي  اة  اني    ةن  اة لةي   اةا لعد   اة كل ،  اةمو م عتل فر إؤتام  ؤ ص  ةن 
ص  اإلفصلم  ةكو تلةكت ا ملا ة كارى  اة لةي  اةامرد  التا ل اؤل ؤمت إؤتام اةا لعد  اة لةي  اة  اني   ما   ظلئف االؤا اي  اةقيلد  اةل  

( ةن االفصلم  Frederick, Taffler 2005,(ي  دتاو )2012اةا  د  اة لةر ةاش ل )اة رائ، اة لةي  اة رقزح  اال فلالي اةا اا د ( )مع دش 
اي اة ااي  دو  فالؤتاؤ، ؤنا ااالى  اة كل تر فر اةا لعد  اة  اني  ا،ً ل ة الن،لي اة لل ا  اة كل تي  اةت ةي    يدرن ة  ة   ؤنا ح اع 

( ايلن  اح   ظي   اةا لعد  2007ح اعااؤ، اال اي لعد  ا  ت  ؤ يلي ي  فو ةقل اأكات اةت ع اةكارو ةنا لعد  اة لةي  اة  اني  ال ا )فا  مةر,  
د  اةل ام   تل انتر ااايلقلي اصكلم  اة لةي  اةكلةي   م عتل فر اظؤلع اة صرع فر االفصلم اةذو ااف م  اة كل ،  اة لةي  فر ق ؤرع 

 اني   اة صلة   فمؤ، اة ااي  دوي  اتاو ةن اةا لعد  اة لةي  اةامرد  ااؤ، فر ارفا  امتةاي اكرن ةح م اةا اةراح   فر ااو ةن اةا لعد  اة 
ف ل  فر  دلمح  ةنش ف   ااؤ،  اةكلةر  اةراح   اللر صرعح  ا ك  ؤو  ةكرلؤل  اةامتةد   اة تعح  معا    ازدت فو  اة لةريك ل ؤ  ت  اةا  د   ح 

(Adams & Whelan,2009   لر اةش فلي ةالظي،    ح فيكؤل ف ل  ة   ؤنا اة لنرفلي اة  ام االفصلم ؤمؤل   دنلي اصكلم اة صلة  )
ا  اةتائر  االقا لؤر ؤت   فتعا  اةش فلي م ًعا فتاً ا فر اشايلع فة  اي ا ما  ا كي    رًال ا اتلت  ة الن،لي اةكرف    التاً ا ؤو ا م

( ؤنا    عح فشلعف  اصكلم اة صلة  ؤمت  Burritt, schaltegger,2010(ي  ةكتي معا   )GRIمعا   ل لى  االفصلم اةصلمعح ؤو )
ة  كت   يك لGRIاكت ت فكاردلي ا  د  اال اتاف  ةيش ل اة ة  اي  اة لنرفلي اةار ااؤ، فر الرد  اةمظ، اة كل تي  اةا نات    فا ف،لمئ  

(    عح ار ي  لللم االفصلم اة كل تر اة فزو  ةيش ل الشل  إماعح اة الا   فتى اتا لفؤل  Rodrigue, M., et al  2013,معا   )
   فو ةقل   تلة،لت اةتائر  اة اة ةي  االقا لري   ةغ ص الزدز اة صتا ي  تلةا لعد  اة لةي  اة  تف   فتى االةازاو تلة اة ةيلي اتله اة تا  ي   

 ,.Saeidi, S.Pاك اا اة الن،لي اةالت   الات فو  دلمح االفصلم ؤو اة لنرفلي قا  اة لةي  اةا قللي اة لنرفلي اة لةي ي  حت اامت معا   )
el at.2015.( االقا لري   اةش فلي  اة اة ةي   ااو   ل   في ل  ا اتط  تملت  ةن   )CSR   اة اة ةي ةن  اةمالئج  اة لةر  ةظؤ ي  (  ا ما  

(  Tran 2014( اة   تشدل فتا  ؤنا ا ما  اة لةر فو شيا ع ل اةل ي     ل  اةش ف   ة  كت معا   )CSRلري  ةنش فلي )االقا 
ا ه  ةن تملت اعا لع فر فاارى إمعات اةش فلي اة تعق  فر  رم اال عام اة لةي  تشأن اةا  د  ؤو اة اة ةي  االقا لري   اة كل ،  ؤمؤل  اأ  

( ؤنا    عح االفصلم ؤو فلنرفلي اة اة ةي  االقا لري  ةارفا  Cristiana 2015اة ااتاف ي ف ل ةكتي معا   )  ؤنا ةتتاي اةام ي 
اة لةااو  اة تا   اة كنناو  ةتى  اةتح   اة اكلفن     .فالن،لي  اةا لعد   إلؤتام  اةت ةر  اة تنس   ة لع 

) (IIRC,2011)Council Reporting Integrated (International  اةا لعد  ةؤل م ًعا ا تلاًيل فر االفصلم ؤو اة،لت االقا لؤر   ةن تذه
( انت اةا لعد  تاتي Higgins at al 2015فو شيا ا لعاي االلذاع اة ،د  ؤمت ؤتو االةازاو تلة اة ةي  االقا لري ي ف ل الا تي معا   )

لم فاؤل اشايلعو )قا  إةزافر( ف ل    تتل فر رؤااؤل    لفااؤل   اشايي اا ااؤل إةا )ا لعد  ا اتاف   ا لعد  فاة ةي  اقا لري (   ةن االفص
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( ةن  دلمح االفصلم اة كل تر فر اةا لعد  .2014Rodrigue, M , داي  ةنش فلي اة  ص  إلش ل  تل  اة لنرفلي اةترت د ي  اكتي معا   )
فملفااؤ،   دلت ىةت اك ًظل فش  ًال ؤمت االفصلم ف ل شنصت  اة لةي  ااي اؤا لم اصكلم اة نكي   اةمو إةا اإل  اع تش فلاؤ، ةفلو  

لن   اةتعا   اةا  قرم فترح ارحللي ااو فاااتفر اة رائ، اة لةي   اة تا   اة تلر  اصكلم اة صلة  في ل  النا تلإلفصلم ؤو اة لنرفلي اة ا
ةل ص اةالاا ةن فلظ، اةتعا لي حت ةتا ت تف  عح ار ي  لللم تلالةازافلي اةتائي   بلةالةر اةاأ ا  ؤنا ح اع اال اي لعي  اف  فو شيا ا

اتله االفصلم فر اةا لعد  اة لةي  ؤو ا ما  اةتائر  اة اة ةي  االقا لري   اةنذان  ماظ ان إصتاع فعيلع فكل تر م ةر شلص اؤ ل  فً ل ةي
( فو حتل  فتنس اةا لعد  اةت ةي   Reporting Integratedن  )اةكت و فر     فمؤج ةا ت ، اةا لعد  اة لةي  في ل  ل ي تلةا لعد  اة اكلف

( )IIRCاة اكلفن   اةللة ي   اة كل تي   اةش فلي  اةؤائلي  اصكلم  IFAC,IASB,FASB(  فت ى  ااايلقلي  انتي   اؤتي  (  ا كلم  ااو 
لم اة كل تر اةكلةر فر اةا لعد  اة  اني   اة صلة    ا رام اة لا فو اة لنرفلي ؤنا ة س إماعد   فلةي   ؤت  الرد   ار ي  لللم االفص 

ن  ااو  ؤو اة اة ةي  االقا لري  فر إالع ف،لمئ  ف لهي، اة ،لمعح اةللة ي   فلل ا  اة كل ،   االايغ اة لةر اةت ةي  ةف لن اةالتا  ؤو اةص
ل فر اة كلفظ  ؤنا مؤلئ، اةام ي  اة ااتاف  فأات  ا ما  اة لةر  اال اتاف ؛ ةاللر ع لئل اا ئملن ةن ااي  دو تأن اةش فلي فنازف  اقا لريً 

عفلئز اة اة ةي  االحاصلم  ي      ؤني   مصي تتي معا امل فر الرد  لللم االفصلم اة كل تر ؤو اة اة ةي  االقا لري  فر اةا لعد  
مرري  ةن لنرفلي ت ل  اتو القلي اصكلم  اة لةي  اة  اني  ةا داو فاال نر اةا لعد  فو ااالى ح اعاي  ني   فو شيا ارفا  اةاصلئا اة

و  اة صلة    اةرصرا اةا إفصلالي فاكلفن  ات   اة لنرفلي اة لةي   قا  اة لةي  ةنكت فو حصرع اةا لعد  فر ارفا  اة لنرفلي اةي ف ي  ف
 لعد  اة لةي  اة  اني  ةارفا  شيا فل  تا ات   فشدن  اة،كو تأن تملت حصرع فر االفصلم ؤو فلنرفلي اة اة ةي  االقا لري  فر اةا

 ااايلقلي اصكلم اة صلة   ة رم عةد اة لا ةالزدز فلنرفلي اال اتاف "  ة للةت  ىةت الات فو اإلقلت  ؤنا االار:
 ة اًل: فلتر اة اة ةي  االقا لري  ةنش ف ي 

 اصكلم اة صلة ي فو  قؤ  لظ   م ع االفصلم ؤو فلنرفلي اة اة ةي  فر عف  فاارى اةش لفي   للًيل: فلتر 
  لةًيل: فدرللي اإلالع اةكلك، إلؤتام ا  د  اة اة ةي  االقا لري   ؤملص  االفصلم اةقيل ي   

 (  فدرللا ي GRIعاتًلل: الرد  ف ا م ة ة  اي ف،لمئ )
 ولتحقيق هدف البحث نفترض اآلتي:

االفصاح في التقارير المالية المرحلية عن المسؤولية االجتماعية إلى زيادة الثقة بتلك التقارير وتوفير معلومات تلبي    تحليل وتقييم"يؤدي   
 احتياجات اصحاب المصالح وسوق العراق لألوراق المالية". 

: مفهوم المسؤولية االجتماعية:   ر اةش فلي  فتلاًل تلًفل ةنالتا ؤو اص،كت اة اة ةي  االقا لري  فر اةرحت اةكل   ةغ  فلا تح ف  أوالا
ف     فاة ةيلاؤل   اق،لاؤل اتله اة تا  ي  دتت  ةن تذا اة صلن  قت ًتا ؤنا اةش فلي   ةكم  فر قرت ه   فز ؤنا ةت ي  ا اتط ام ي  اة تا  

تائ  اة كيل  تاتي اةاغا اي اةللة ي    ام ي  اة للع اةالص  ظؤ  االتا لو اؤل فتزً  فو إ ا اايتي    فلي ا ؤ لا ةنا لؤل ف  اة تا    اة
اف    ال   اةل د   اةار  مظ  اؤل إةا م ع ا ؤ لا فر الزدز  مؤ، اةام ي  اة ااتاف    ىةت ةةت ي  اة ازا تح ةم لى  ا ؤ لا اةاتلعد  اة اات

 worldتنس االؤ لا اةللة ر ةنام ي  اة ااتاف    ي ل اةش فلي اةكتا ح اةار اؤا تي ؤنا ل لى  فرقؤ  اائيل  اقا لرًيل  امظي ًيلي   ف ل ة 
sustainable development for business council  (2019 MeetingCouncil WBCSD تألؤل االقا لري   اة اة ةي   ال ي   )

ؤ لا ةغ ص ارفا  اةكيلح  اة الت   فر اةام ي  االحاصلم   اة ااتاف  ؤت  اةالل ن ااو اة رظ او  ف يناؤ،  ة  ت،  اة تا   اة كنر ةالرد  اال
(  فيف اكرن ةكي  فال ة  اتله ةصكلم اة صلة ؛  CSRدا يل اةاكتو اةتت ت اة ا يل تلة اة ةي  االقا لري  ةنش فلي ) اةعيش اةك د،ي   

اعا،لًال   يً ل ت  لهي،   قرم ارفا  اة لنرفلي قا  اة لةي   لؤل ا ا،ط  (  .Peršić, M., Janković, S., & Krivačić, D  2017,  ى )
 ةن االفصلم ؤمؤل  ةمو اةا اكااو قرمح اة لنرفلي اة كل تي    اكااو قرمح فا قلي اةم رى  اةامتةو   اة اة ةي  االقا لري  ةنش فلي 

 ,Saeidi)ااو   ى )فر    (ي 2013ةناتف لي اةم ت   اة اا تني    بلةالةر مح  ا اي، ا ا اي اصكلم اة صلة   ما  اةش ف  )شنال  اا اهي،   
et al.,2015( االقا لري   اة اة ةي   ا لعد   اةش فلي  CSRةن  اةل ي     ل   اة ااتاف   ع ل  اةاملفاي   اة ازح  فر  فؤً ل  م ًعا  انلي   )

  اصرد  فتى ا اتلااؤل الاايلقلي اة تا   اةذو الا ت ؤني  فو ةقل اال ا  اع فر لشلاؤلي
ةن اةذو  ك ز اال اي لع فر اة ماتلي اة تاك ح تر ا فايي اصكلم    (Iyer, G. K., & Soberman, D. A.,2015)ك ل   ى فل فو  

 د ى اة صلة   ااايلقلاؤ، ة ماتلي قا  فاتللا   قرت د  اكرن فاة ة  اقا لرًيل إل تلم اةقي   االحاصلم    ااخيف اتح اة ملفا  اةال د ي  
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(,2017Aluchna, M., & Idowu, S. O.ةن اال ا  ا )  ع فر االااكلع  عف  فاارى اة اة ةي  االقا لري    النا ااكلةيف اائي   إلاللي
 بت ن  اقا لري   فلةي  ؤلةي  فل اتلت  ةن اغا اي  اةاكرالي اةت ملفيدي   اةار فللت فاؤل اةش فلي قا  فااتاف  ف ل ااتتت تأ  اع ةن تا    

 تلًفل فر الشل  اةش ف   تر عم م فلل ةنفغرط االقا لري   ا لؤنؤل ف  فللةي ف ل  ا يل ف لع لي اة اة ةي  االقا لري  فتلاًل حصتي  
 ( اشايلعد   ا س  اةتائي   فا  اة صلة   االتا لفلي  ) Uwalomwa,2011اصكلم  ةن  Nurlela and IsIahuddin,2008(ي  د ى   )

تا    اة يت   فةشً ا ةمعفت اةش فلي ةن اة شلعف   اة اة ةي  االقا لري  اكتث ااو اةش ف   ةصكلم اة صلة  فو اةل ي   اة رظ او  اة 
تلةش فلي  ؤيحاؤ،  اكااو  ؤت   اةار ي    اصاؤل  اؤل   دلمح  اةل ي   فو  ال        ةن  زدت  اة تا عي   اةاا د    دو  االؤ لا  فر 

(Tench,2016   ي  فن ل الرعي اةش ف   امي لا،  ؤتو اة ال اح االقا لري   اةاتترع اةتائر   ؤني)  م،غر ؤنا اةش ف  اةا فاز  اةارافا
( إةي  معا    االعبلم   تذا فل مؤت  اةا قللي  االقا لري   تلة اة ةي   اة اة ةي   Tjia and Lulu  2012, االتا لو  إى ةكتي ؤنا ةن   )

اة صلة   ا ا ا اصكلم  اتله  االحاصلم    تلالةازافلي  ةنرفل   ا ؤ لا  ةشي يلي  ة لد  الات   ةةؤ لا  االش ىي ا لع  االقا لري   ي 
(Servaes,2013( ةن اة عيلع )ISO,26000   ( حت اتم اة ر رؤلي اال ل ي  ةن اة ةي  االقا لري  تألؤل )ارف   اةش فلي  ا رم االلالن

(  Chernev and Blair,2015ف لع لي اةل ل  اةتائ   ف لع لي اةاشغال اةللمة   حفل ل اة ااؤنت  اةام ي   اة شلعف  اة تا عي (ي  د ى )
ا ن  ةن ةت ي  اة اة ةي  االقا لري  ات   فو شيا فشلعف  اة كل تاو اال تلاي  فر  يلد  ا اي، ا ما  االقا لؤر ةنش فلي ةغ ص اك اا اةار 

لي فو فمظرع عبكااؤل  اةماتر ااو اةليح  االحاصلم  )االلال (  اةليح  االقا لري  )مؤ، اة،لت االقا لؤر(  ة ف اةا ىةت ا اي،   ل  اةش ف
  ف اكزتل اة لةي   ع لةاؤل اتله اة تا    االفصلم ؤو م عتل اة ة ار فر ؤ نيلي اةم ر االحاصلمو  اةا تو االقا لؤر  ا ل   اةتائ ي  

لؤ،ي  د دو  فو شيا فل  تا  اتاو ةن اة اة ةي  االقا لري  المر ةل  فو اةراقي ؤنا ا  الص  اةش فلي اةل ل ةصلة  اائاؤ،  فتا 
"اةازاو فة الي ا ؤ لا اة اراصل تلةانرت ا شيحر  بلة الت   فر اةام اي  تألؤل  (CSR)ةنش فلي ةن،لاو ةن  ل فل اة اة ةي  االقا لري  

اة كنر  اة تا   تشدل ؤلو اة تا    اةللفن   ة  ت، ففًي ؤو  ةن رى  اةكيلح  ةن تملت فيا   "االحاصلم    اكااو ل ط  لرري     فو ك ل 
اةش فلي اةار اا،  اةايل لي "اةاف ا " اتلل اة اة ةي  االقا لري  قز  ة ل ر فو فالللاؤل  ا ااتافؤل ف قيلد ا اي لعو  اؤ، فر  

 امل    لاؤل اةتاتح  الزدز اشي يلاؤل ؤمت مؤ،  ا  ات فرظ اؤلي
 اصحاب المصالح تجاه ثانياا: االفصاح عن المعلومات غير المالية في رفع مستوى الشفافية 

ةن اةا لعد  اة لةي  فل تح ال    ؤتل فاااتفرتل فرلؤل ال انتر ااايلقلاؤ، اال ل ي  فو اة لنرفلي   اةاتي فر    (KPMG,2011اتاو معا   )
اة كل ،     ىةت تر اأش  اة كل ،  فر اال اتلت  ةن اغا اي فر اةتائ    ظؤرع ل لى  قت تح فو اةا لعد  ةارفا  اة لنرفلي ف ل  ظؤ  الق 

( اةا  IFAC,2010اةا اكت ت اتا   قت تح ةاغلي  ااايلقلي فاااتفر اة لنرفلي فر اةال ي ؤنا اةكيا  ؤو االما  اة لةري ف ل ة لع )
 اي ؤني  ا فاأة  ال ات اةا لعد  اة لةي  فرلؤل ا يل إاتى اةصلربلي اة ة  ح  نً،ل ؤنا اا،  ا ما  اة لةر فو حتل فاال ناؤل   ىةت لظً ا ة ل   

اةظل   اةا ا لعد   اة لنرفلي  تفلؤ،  اة مشأح   ان ؤتو  قرم انت  الشل   ةناأكت فو  اةار  كالقرلؤل  ةن لنرفلي  فو إش ل  ؤملص  اقيقي  
(Shadow Reportingةارفا  فل  كالقرل  فو فلنرفلي قا  فر رح ي )ف ت حلفت ةتم     -ةفل تشأن فشلكل اةا لعد  اة لةي   آةيلي الرد تل

( تل ص انت اة شلكل  SEC,2008( اةالتل  ةؤائ  امظي، اتا ا ا  عام اة لةي  ا ف ددي  )PCOBAلا اةاكااملي ؤنا اةا لعد  اة لةي  )إمش
ل   فتى ةت ي  اةا فاز ؤنا ارفا  ااايلقلي اة ااي  دو اة لني   ف اؤلح ارقؤلاؤ،  إؤلمح ا اي ؤل ةاكرن فتشيي ف لهي ي  ةنرصرا اةا ةفف 

 فو ةقل اتل   فشلكل اةال ات اة شلع اةاؤل   الني ا ف  ارفا    ا  د  اة لةر  اتو اة اااتفاو ةغ ص ااصيا عةد اة لا تد ل حيلظلو ةن
إفصلم فلفل  ؤلما  إالا  اة لنرفلي تلةرحت اة مل ي ةغ ص اةرصرا اةاؤل تاؤرة    اة كلفظ  ؤنا ة رام ؤلمة   فمظ    فللة  اف و  

(ي  Staff members of the U.S.,2009 اا   اكن   ااالى اة  اعاي   اكت فو االلا لماي اة رقؤ  ةانت اةا لعد  )ا ل   اة ااي  دو   
  ةغ ص اك اا اةالرد  فر اةا لعد  اة لةي  الات فو اةالر إةا  دلمح   لفي   قرمح اةا لعد  اة لةي  فو شيا: 

 التاا فالن،لي اةكرف   تشدل فاا  ي  -1
 ة لةي   الرد تل تل ا  اع ةاكرن حلان  ةن ؤ،ي ا،ايط اةا لعد  ا -2
 االقا لري   ف  ا ت ، اة ة  اي اة ئيا  ةةما  ةنترالي اةيي   اةالة   اةذف ي  –اةتائي   - ان اكرن اةا لعد   لفن  ةنترالي اة لةي   -3

لرد  اةا لعد  اة لةي    اةالر ( تف  عح ا ا  اع اةكراع ف  اصكلم اة صلة  ف تشل ا ل ر ةف لن اIFAC,2009ك ل ة صت معا   )
( ة زدت فو اةاكااو  االفصلم ؤو اة الا   Top Prioritiesةا،ايلؤل   ارفا  اة لنرفلي قا  اة لةي   فة  ااؤل تلؤا،لعتل ة ةرد  حصرى )
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ل  ل ي تلةات اةاخي    اةار  (  ا، امل ا ؤتو قت ى اة ك ح االحاصلم   في ICAEW,2011 فيخي  إماعاؤلي  ا، إح اع تذه اةارصيلي فر معا   )
اك ا ارا ن اةل ص  اةلني ؤنا اة لنرفلي ماشل ا رام اة لا  فر ااو   دو اال امال  ةن اال رام   دمؤل اك اا لايت  اةارا ن ااا ةر 

ر فو ةن االفصلم   تذا اةا اا   اال امال   الةف فل ا ا   ؤني  اة ك ان االحاصلمو  اة كل ت  -كلن االفصلم ؤو اة لنرفلي قا  فدا ل
ارا و  اةش لفي   ك  لن اةك ل ح فر ااالى اة  اعاي  ااخي  اكن   عاد اة لا   بلةالةر فإن الرد  اةا لعد  اة لةي   تي ةن  درن  لفًي تلة

 .U. S. Iر ي  ا  عبي  ) ا لعد  قا  فلةي  اةا قللي اةا لعد  اة لةي  فرلؤل ؤمص  قرت و ة ؤ، اةا لعد  اة لةي ي ةشاً ا ف ت ةكتي معا   اة  
F. E., 2011  ؤنا ةت ي  اة لنرفلي قا  اة لةي  فاأكات ةنكلق  اةاؤل ؤمت إؤتام اةا لعد   فتى إفدللي   قرم إةزاو حللرلر تلإلفصلم ؤمؤل )

 لالار:ا  ايلن ا ،لم ؤتو االفصلمي ف ل اتمي اةتعا   ةت، اة لنرفلي اةار   دو ةن انتر االاايلقلي فو اة لنرفلي  ف
 فلنرفلي ؤو فالت لي اصكلم اة صلة   -1
  فلنرفلي ؤو فيخي  إماعح اة الا ي -2
  فلنرفلي ؤو فمؤتي   يلد اة الا  -3
 فلنرفلي ؤو اة اة ةي  االقا لري   اةتائي ي -4
 تل اتاف  اةش ف ي اةا  د  ؤو اآل لع اال تلاي   اةانتي  اةملات  ؤو االلشل  االحاصلم    اةتائي   االقا لري  اة  ا،ل   -5

 د دو اال ا  لم تلةارقي  اة كل تر ا  عبر اة ات  اةصلمع ؤو اة  ر ي  ا  عبي  اةذو  ما ؤنا    عح اإلفصلم ؤو فة  اي ا ما  
تإلشل  فت رؤ    ةي اتاف   اةذو ا صا  ا  عبر  اة ماتى  فل صتع ؤو  اة لةي    فذةت  قا   اة لنرفلي  فشا ف  فو اة ئيا   قا تل فو 

(IIRC,GRI  إلؤتام إالع الك، ةارفا  اة لنرفلي قا  اة لةي  ةاكرن ةكي  ااالًحل  حلاني  ةن  لعل    اكت ت فلنرفلي اال اتاف  ا كي  انً،ل )
ة الا    فذةت  فر ا  رام  اةار اش ل  يل لي اة اة ةي  االقا لري   اة الا   اة  ص  اةايل لي اةتائي   ا ا اايتيلي اةش ف  فر إماعح ا

ا اةاأكات ؤنا    عح اةل ل فرائ   اةل ل ماشل االاكلم ا  عبر ف  اةالرعاي  اةتؤرم اةللة ي  ةارفا  فلنرفلي قا  فلةي يلااانا ف ل  ت
ي  فلرعح  ةن تملت الق     عد   فلني ا ل ر ةن ااي  دو في ل  النا تلإلفصلم ؤو اة لنرفلي قا  اة لةي   اؤتي اةرصرا اةا ا لعد  فلة

فلًي   ةكو ىةت  ا لا  ف  فتتة اإلةزاو فرن االفصلم قا  اة لةر تر إفصلم اشايلعو  ةيس إةزافر   ةن تذا اةمرع فو االفصلم ةص،   
  فالني ا ل ر فو فالن،لي قرمح اةا لعد  اة لةي   ف ل  الني إصتاع حرالاو  ف،لمئ فنزف  اك ل إةزاو اةش فلي اارفا  فلنرفلي قا  فلةي 

عد  الدس اةاكت لي االحاصلم    اةتائي   االقا لري ؛ ةغ ص الرد  اةا لعد  اة لةي  اة  اني    ةن ةت، ل لى  اةالرد  تر الزدز انت اةا ل
 اا لعد  فرا د  ؤو اة اة ةي  االقا لري   اةتائي  ت ل اش ن  فو فلنرفلي قا  فلةي ي

 ( االجتماعية وعناصر االفصاح القياسية:Deloitte & Toucheؤولية )ثالثاا: مكونات اإلطار الحاكم إلعداد تقرير المس
اةتائر   - ( ةن اإلالع تر اال لد اةذو  ا، االؤا لم ؤني  ؤمت اؤتام اةا  د  ؤو اما  اةش ف  االحاصلمو  GRIاةفت ف،لمئ اة ،لمعح اةللة ي  )

( حت الحت حتراًل  الاشلًعا فر GRIةن اة ،لمعح اةللة ي  الالع )(  2011, دمل ي ىةت ق ي  حللؤلي ا ؤ لا   عصتي معا    -االقا لؤر    –
( ةن  2011(   ة  تل فر اكااو االفصلم قا  اة لةر   ة لع )فك ت GRIم ا االاكلم ا  عبر  امل ا اقا لع اة  ر ي  ا  عبي  ف،لمئ )

  فو اة ةا  اي ةكتي ؤنا حترا انت اة ،لمئ   فمؤل فماتى اةلت ت فو اةت ا  اة مظ لي اةللة ي  االحاصلم    اةؤائلي اة كل تي  فر اةكيا
( ف عيلع  كد، اةا  د   يك ا اة لنرم فو ا  د  اة اة ةي  GRIمافرد االحاصلمو اةذو ا، اةاأكات في  ؤنا  ةن االؤا لم ؤنا إالع )

  2010( فر اةللو  UNCTADتلعح  اةام ي   االلاكلم )االقا لري   فصتع عئيس فر ارفا  اة لنرفلي قا  اة لةي ي ةفل فةا   ا ف، اة اكتح ةنا
اة اكتح ؤش ح ف،لمئ   و االا لم  اةش فلي   ةان ت االف،  اةا ا ا اايتي  فن ر   ماشل  اةا اكردل ف ؤرو اال اتاف   ةكت ؤنا اةكلق  

نا فة  اي إفصلم ؤو االما  االقا لؤر  اةللة ر فر فتلالي ا رم االلالن  اةل ل  اةتائ   فدلفك  اة الم تر ا كي    راًل الاارائ  ؤ
( فأ لد  ؤتام ا  د  اال اتاف   GRI( ف ت ةكت اأ اته اؤا لم ف،لمئ )IFAC,2006 اةتائر  االحاصلموي ةفل االاكلم اةت ةر ةن كل تاو )

 قا لؤر  االحاصلمو  اةتائري  ة تعا  ؤنا الزدز   لفي  االفصلم قا  اة لةر فرل   اااتو ةغ  ف،ال  ؤمت اةا  د  ؤو ةما  اةش فلي اال
(  اةار ااكرن فو قزئاو ا  ا ف،لمئ إؤتام اةا  د   GRI دتاو اة،كو اةلملص  اة ئيا  إلع لماي اة ،لمعح اةللة ي  إلؤتام اةا لعد  اةللة ي  )

تام اةا  د :  رف  تذا اةتللي  : ف،لمئ إؤالجزء األول(2011ؤو اة اة ةي  االقا لري   اةيللر ؤملص  االفصلم اةقيل ر  فلآلار: )فك ت 
ه  اة ،لمئ اةار اكد،  ااات  اة ر رؤلي  اة ة  اي اةار  ا م فر اةا  د   إ لف  ة ت رؤ  فو االشا،لعاي ةا اي، فاارى التاا اة مشأح ةؤذ
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اة ة  اي اة لنرب  فو اة ،لمئ فر ظل  قرم تتي ة ل ر االا اة مشأح ةاكقي    تر االفصلم اةالو ؤو اة لنرفلي اةالص  تلة ر رؤلي   
 حتل اصكلم اة صلة  ةا دامؤ، فو امل  ل رى  ح اع  ني، شلص اؤ،  ااف و تذه اة ،لمئ:

فكارى اةا  د :  ا، اكت ت فكارى اة ر رؤلي اةار اتع  فر اةا  د  االقا لؤر اؤا لًما ؤنا ةت ااؤل ف  ف اؤلح اةتةال اال ا  لمو  -1
 اكت ت فكارى اةا  د  اةا فل  نر:  االشا،لعاي اةالص  تلة ،لمئ   داامت

او ا ت ي :  المر ارفا  فلنرفلي ؤو اال لع االحاصلم    اةتائي   االقا لري  ف  ف اؤلح اةلرافل اةتاشني   اةالعقي   اة لل ا   اة رال •
 اة نازف  اؤل اةش ف ي 

 ا ا اي اة لمي :  ت، اصكلم اة صلة  ةناراصل فلؤ،  بيلن ااايلقلاؤ،ي •
 اةتائي ي -االقا لري   - اتاف : فيخي  فالت   اة مشأح فر الرع ا  اتترع اةظ  ي االحاصلم  فتلا اال •
 اةتائي  ةااؤال ؤ ني  ا اي، ا ما ي –االقا لري    –اةش رةي :  غلر اةا  د  تشدل  لفل ةن را ي  االحاصلم    •
  د  اة ااتاو ةاك اا فاارى فتا  فو اةش لفي    اش ل ف،لمئ قرمح اةا  د :  تر فت رؤ  فو اة ،لمئ اةار  ف و  قرمتل قرمح اةا -2

شا،لعاي  اآلار: )اةارا ن  اة لاني  ةن  لعل   اةتح   اةارحات اة مل ي  اةر رم  اة ر ر ي (   دياا ةن فل فتتة فو اة ،لمئ اةالت   ة  ؤتح ا
   د  اال اتاف يةتيلن فتى اراف  تذا اة تتة فر ا  د  اة اة ةي  االقا لري  تلة مشأح ةتؤ، ا

اع لماي     ات م اةا  د :  اف و تذا اة تلا إع لماي اكت ت اة لنرفلي اةت ي   ؤو اةكيلللي اةال ل  ةايل ح اة مشأح ة  اةار   -3
 اة   ؤناؤل اة مشأح اأ اً ا قرت ًدل  إؤتام اةا  د  ؤمؤل   اةكيلللي اةالعق  ؤو  يل اؤل  ال  ا، اةا  د  ؤمؤلي

 كارى فدرللي اإلفصلم اةقيل ر:  اةتز  اةيللر: ف
  كتم تذا اةتللي فكارى اة درللي اال ل ي  ة فصلم فر ا  د  اة اة ةي  االقا لري   ا  د  اال اتاف   تر فلالار:

اإلماعو   بط ااو  اة ؤد   اال ا اايتي :  اف و تذا اةتز  ارفا  عؤد  ا ا اايتي  ؤو اة مشأح ااف و ارفا  فلنرفلي ؤو اتيل  اة  اع   -1
بيلن اأ ا اي  اة اة ةي  االقا لري   اال ا اايتي   اةما ؤنا ااا او اة لل ا   اة رالاو اةت ةي   ااتلتلي االحاصلم اةكنر اة  ا،ل  تلال اتاف ي   

ؤيفاؤل اةاتلعد   اتيل  اة الا   اة  ص ؤنا ا ما  اة لةر  ة ف اةا ىةت ارفا  فلنرفلي ؤو اةش ف   فيفكؤل اال ل ي  فيل:) ا  ؤل   
لعقر   اة نكي   اةاتفلي اة ئياي   ا راحؤل اةار ال ل اؤل  صلفر فتيللاؤل(  فا ح اؤتام اةا لعد   ات متل  فتى شفرؤ  اةا اتحاا اة تحا اةا

ف  ا، االاصلا ااو اإلماعح  بيلن هيدل اةكلك ي  ماشل اةش ف   فو تر اة اة ا اةام اذو  فو ت، االؤفل  اة اا ناو  قا  اةام اذ او   في
  االا اي ىاي اةليح  االش ىي 

 فمؤج اإلماعح:  دلمر ةل  الات فو ايلن  قؤ  لظ  اإلماعح ارا اة ة  اي اة ئيا  اة اااتف  فر اةا  د  ؤمتفل  ا،   لؤلي  -2
)اة -3 ةيا ل يلي  اةت  ارفرالي  اا يل:  ا املًما  اةي ف   اةؤلف   اة ة  اي  ا ما :  تر  اةتائي   فة  اي  اة ة  اي  االحاصلم      ة  اي 

  فة  اي ا ما  اة تا لر(ي  ااف و فة  اي االما  االقا لؤر اةي ف  فر ا  د  اة اة ةي  االقا لري   اةار ا يل اةتللي اة كرعو ةةما
( انت اة كل ع  1اللال (ي  دتاو اةتت ا )اةذو ال ل في   اة  ا،ط اا)اة  لع لي اةل لةي   اةل ل اةيئا  ا رم االلالن  اة تا    فاة ةي  ا

  فلآلار:   
 ( محاور المؤشرات الرئيسة والفرعية للمسؤولية االجتماعية1جدول )

المؤشر 

 الرئيس

الممارسات العمالية 

 ( LA)المناسب والعمل 
 ( HR)االنسان حقوق 

االجتماعي األداء 

(SO) 

االنتاج  مسؤولية 

(PR) 

ر 
ش
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المممممممؤشممممممر  عدد المؤشر الفرعي عدد المؤشر الفرعي

 الفرعي

المممممممؤشممممممر   عدد

 الفرعي

 عدد

ممارسمات االسمتامار   3 التوظيف 

 والشراء

سمممة وححة   1 المجتمع 3

 العميل

2 

عمقممات االدار  

 والعمال

المممعممممممممات   2 الفساد 1 عدم التمييز 2

المممتمممجمممار مممة  

لمملمممممنممتممجممات  

 والخدمات

3 

السمممة الحمحية  

 والمهنية

الممتممعممبمميممر  4 حممر ممة 

 والتفاوض الجماعي

وسممممممممائمممممل  1 السياسة العامة 1

 التسو ق

2 
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المتمعمبميمر   1 عمالة االطفال 4 التدر ب والتعليم حمر ممة 

والمممتمممفممماوض  

 الجماعي

خحممموحمممية   2

 العميل

1 

وتمؤمما مؤ  تمنموو 

 الفرص

السمممممممملممممو   1 العمالة القسر ة 2

المممممنمما مم   

 للتنا س

 1 التوا ق 1

   1 التوا ق 1 ممارسات امنة  

حمممقممموق     احمممتمممرام 

 المواطن االحلي

1     

اة ةي  إن  قرم إالع  كد، إؤتام ا  د  اة اة ةي  االقا لري   اتؤ، ا  د  اال اتاف   دف و اةالتا  ؤو االعفلن اال ل ي  اة درل  ةا  د  اة 
 االقا لري  اةذو  كال  اةي  فاااتفرا اة لنرفليي

 :( ومكوناتهGRIرابعاا: تطوير مقترح لمؤشرات مبادئ )
(  فل ةؤل فو ةت ي  فر ارفا  اةكيا  فو GRIة ل  تا فو ا  الي لظ د  تشأن االلاشلع اةللة ر ة ،لمئ )اةالرد  اة  ا م: إ لعح   ي1

( فر ظل اإلالع GRIاة لنرفلي قا  اة لةي  اةار ال ارف تل اةا لعد  اة لةي     دو ةن،كو إ لف  اصرعاي  عؤى ة كل ة  الرد  إالع )
ا ما  اة لةر تر افصلم قرت و  للر الل،لع  إمعات ؤو اتيل  اةراتح االحاصلم    ا لعد   ل ا  فو شيا اةا فاز ؤنا ةن االفصلم ؤو  

 اة اة ةي  االقا لري  اةار اؤا، تلةترالي اةار ة، اأشذتل اةا لعد  اة لةي   اةار تر فكل اتا لو اصكلم اة صلة ي 
 إ لف  فة  اي االنا ا ةد اة لا اة ك و تلالؤا لم ؤنا اةتعا لي اةالةي : ( فو شيا  GRI بملً  ؤنا ىةت   دو احا ام آةي  ةالرد  إالع )

1- ( اة لةي   اةا لعد   اةاكااو ؤنا  إمشلا  ةتم   اة شدن  ؤلو  CIFIRمعا     )2008  ( (  اةار  AICPA,FASB,SECت شلعف  فل فو 
م ؤو اة الا    يل ؤل  ة ف اةا ىةت اةاأكات اف مت انتي  فل  كالق  اة اااتفرن فو اة لنرفلي فر اةا لعد  اة لةي   اكااو االفصل

لم ؤنا ةت ي  اة  ل يس قا  اة لةي    اكااو اة للةت  اة كل تي  اة الن   تل صرا قا  اة ن ر   اة صمل  ماشنًيل فرلؤل ا ت، فر االحاص
  رفلي اةقيلد االحاصلموياةتت ت  الت فك ت ةنقي     ةن ؤتو االؤا اي اؤل فر صني اة رائ، اة لةي    يل ش  ًقل ؤنا ف

 (: اف مت االع لماي اة ل  ا  فر فتلالي اةالرد  االار:  ICAWEمعا   فلؤت اة كل تاو اة للرلااو تإلتنا ا   دنز ) -2
 االفصلم ؤو اة  ل يس قا  اة لةي  فرن اةارم  ااتاي ة الن،لي االفصلم اة كاوي  -
ر فاو اة رائ، اة لةي  ا  اال فلالي فتتا   ةنالرد  تلؤا،لعتل فو ات، فصلمع   تي االؤا اي تل صرا قا  اة ن ر   اة صمل  ماشنًيل ف -

 اكردو اةقي   فر ظل االحاصلم اةتت تي
 ةن اك ل فكل ة  اةالرد  اةاغني ؤنا اة صرع فر ارفا  فل  كالق  ا ن  اال ؤ، فو فلنرفلي ؤو اةقي   االحاصلم   اة فلف ي  -

ة،كو ةلؤ ل اةفتان ؤنا ةت ي  ارفا  فلنرفلي قا  فلةي   فلنرفلي ؤو اة  ل يس اةاشغاني   االما    فو شيا اةتعا ااو اةالت ااو  قت ا
  اة  ص  اةاؤت تاي  االصرا قا  اة ن ر   اة صمل  ماشنًيلي 

لا  ( تإ لف  فة  اي عةد اة GRI( : فو شيا فل  تا   دو اكت ت فتلا اةالرد  إلالع )GRIفدرللي اةالرد  اة  ا ا  إلالع) ي2
( ااو ا مامي لا،  االصرا  New Economyاة ك و  اةذو  املق، ف  اةاكرا فو ف ؤرو االحاصلم اةصملؤر اةا ف ؤرو االحاصلم اةتت ت )

فر تل  اةصملؤلي فو  ي   اة راعم اة الا    ةن لظلو اةا لعد  اة لةي  اةكلةر ة،  ص ، ةناللفل فر اائ  االؤ لا    %80اة ل في  ةاصل اةا  
   فشل  ل  ة،  أشذ امظ  االؤا،لع فك فلي اةقي    فو ات ؤل عةد اة لا اة ك و اةذو ال  لا ي ت  فكل تًيل  ال  ا، إظؤلعه فر صني  اةكلةي

تم   اة رائ، اة لةي ي  اش ل االصرا اة ك د   يث الراع  تر:) عةد اة لا اة،ش و  عةد فلا اةليحلي  عةد اة لا اةؤيدنر(ي ةكتي معا   اةن
(  ةن تملت ال صلو فر اةا لعد  اة لةي  فرلؤل ال انتر اةكلقلي اة لني  SECاشلعد  اةالتل  ةؤائ  امظي، اتا ا اال عام اة لةي  االف ددي  )اال 

ةكيا   ة اااتفاؤل   د ق  اةاتي فر ىةت اةا ؤتو الرع اةا لعد  اة لةي  ام س ف تاع اةالرع فر اةتائ  االؤ لاي ف ل ا لعح اةتعا   ةن تملت ا
ة لةي   فو ل لط االل صلو  فمؤل ا ا،للم االفصلم ؤو عاد اة لا اة ك و فو اة رائ، اة لةي   اةذو   يل تكت ىاا  حصرًعا  ا ًكل فر اةا لعد  ا

(ي  SEC,PCAOB,2008 اةذو  الني ؤيق  اؤتي عف  فاارى قرمح اةا لعد  اة لةي  ت ل  ملدس ا تلًتل ؤنا ف ل ح  رم اال عام اة لةي  )
( ؤنا ةت ي  اة بط ااو االفصلم ؤو فلنرفلي عةد اة لا اة ك و  ا لعد  اة اة ةي  االقا لري  فر  Passetti othersك ل ا لعح معا   )

د  اةش فلي اال للةي    بامت اةتعا   ةن اةش فلي اال للةي  ا ص  ؤو فدرن  اات فو عةد اة لا  تر عاد اة لا اة،ش وي لظً ا ة صرع اةا لع 
لةي   ا لعد  اة اة ةي  االقا لري  فر االفصلم ؤو فلنرفلي عاد اة لا اة ك و  ا املًما اةا اةتعا لي اةالت   إ لف  فت رؤ  فة  اي  اة 



   

         

 لتغطية احتياجات( GRI)حتليل وتقييم التقارير املرحلية للشركات على وفق مبادئ 

  

  

( ااف و اة لنرفلي اةار  اكرن فمؤل عةد اة لا اة ك و  فيخي  إماعا   فتى فالت ا  GRIاكت ؤمران فة  اي عةد اة لا اة ك و إةا إالع)
اةقي   اة فلف   ة ف اةا ىةت افاتام فم ل  انت اة لنرفلي اةا شلع  لللم فاااتفر اة لنرفلي  فمؤل االماعح ةاا دو فو فيخي    فر  دلمح

  ارظيف ىةت اة رعم اة،ش و      اال ا اايتيلي  فالتل  اك اا اةا رم ؤنا فملفااؤل ؤت  ا اغيةؤل  صرةؤل اة ك د   اة لم   اال اغيا 
 ( فة  اي عةد اة لا اة ك و 2قت ا ) ل تذه اة ة  اي االار:االفيلي  اش 

ل: اةر ااااا  اة لئ، فر  ااااارم اةل ام ةة عام اة لةي : ةغ ص مؤ، اةشااااا فلي  اشاااااتيلؤل ةزدلمح اةشااااا لفي   االفصااااالم ؤو ف لع ااااالاؤل فر   شلفااااااً
 فل تلتتل  دلمح   2014اة ااااااااااة ةي  االقا لري  ةتؤ، اة ازح اةاملفااااااااااي   فللت ات، شلط  ااااااااارم اةل ام ةة عام اة لةي  اةار اك  ت فر ؤلو  

( ااااااي & Equator Horizon اكت و لظلو اال تاع )  X-Streamاالفصاااالم ؤو االاتاث اةترت د    إايم لظلو اةاتا ا االةكا  لر 
(  اايم فة اااااً ا  يل اااااًيل فئرًدل  لا ت ؤنا  يلد اةاغا  فر NASDAQ OMXشل  فشااااا  ع  ح اع فتنس اة كلفظاو  بتؤ، فو  ااااا ف  ) 

قناااا  اال ااالد   يل اااؤل ؤنا الؤل ا اااللع ا اااؤ، ؤام  فو اةشااا فلي اةار ااتا ا ا اااؤ ؤل تللاظلو تلؤا،لعتل ف يًي ةناااارم   دا، ايتات ا  ان  
 دت و تلتتل  يلد اة ة ا  فر فل قناا  ا ااملًما اةا ف لعل   ي ا  اانت اةقي  ي    فللت لالئج فشا  ع اةالرد  إايم لظلو اتا ا   100%

  ةن ااااااي  دو  ( ت ل  تلل  اااارم اةل ام  ا تو شلراي تلاتله اةللة ي    دللر ع اااالة   ا ااااكNASDAQؤلة ر  ب لل ا  م ةي   بأ اااا اي )
االقللي ؤو عصاااالل  اةترعصاااا  اةل ا ي   عصاااالل  الظ اؤل االةكا  لي ي ف ل ا، ار ااااي  اة لؤتح اة لم   اةاكمرةرقي  ةااااارم اةل ام ةيصاااا،  ا ا  

ا (  اةار  ااا ا  اة،لم  ا ااًلل ةفلو ا ااااتاو ا ميلي قت تح فر فتلSDK-Javaفة ااااا  ااااااتو تدذا  ااا ف اي  اتو اةتيلللي ؤت  ا مي  )
مرد  لشاا  اةتيلللي  شتفلي اة ااااي  دو  اةاتا ا  اةااايل ح  اة  ا ،   ال ل انت االلظ    رفًيل تصاارعح فاكلفن   فةا ا ي  ار اا  اةا لعد  اةااا

 اة صاااااني  ا لصاااااال اة ة ااااا اي  ف لعللاؤل  اتردتؤل  اةمشااااالالي اة  ا،ل  فلؤل فافااااا م  امظي، اعصاااااتح االفراا اة لتح ةنشااااا ا  ؤنا االلظ    
ةكا  لي   فً ل الا ل ي  اة  لصااا  ف  فصااا ي اة  لصااا   اكت و حلؤتح ايلللي اة اااالت او  فً ل ةة اااؤ، اة رمؤ  فر ف فز اال تاع   إايم اال

ت  ا  لي اةاتا ا ال ااااااااؤ، اةشاااااااا فلي اة تعق  اةكا  لًيل  ف ا ،   فللت   اةل رم اة م ذح تلإل اااااااالف  اةا عحلت  اة ي ح اة لةي ي ا ااااااااف اةا ىة
لم ؤو فة ا اي اةاتا ا  رفًيل   اؤ ًدل   امرًدل   االفصالم ؤو فة ا اي اةكاالتلي اةاالفي  اةاامرد   اة صاني  ةنشا فلي اة تعق   ؤو  االفصا

االاااتاث اةترت داا  قا  اةلاالم اا   ح اعاي اةؤائاالي اةلاالفاا  فو شيا   ااااااااااااااالئاال االؤيو  اة رح  االةكا  لر ةااااااااااااااارم اةل ام ةة عام اة االةياا  
www.isx-iq.net     ف فز اال تاعwww.idc-stocks.com     فرح  اةااااااااارم ؤنا YouTube  فرح  اةااااااااارم ؤنا ااكلم اةترعصاااااااالي 

 فااذةاات feas.orgwww. اال ااااااااااااااارداا     – فرح  اةااااااااااااااارم ؤنا ااكاالم اةترعصااااااااااااااالي اال عبياا      exchanges.org-www.arabاةل بياا   
اةار امشاااااااا  ايلللي اال اااااااارام اة لةي  اةل بي ي فو اتتاي الرد   اااااااارم اةل ام ةة عام اة لةي  لشاااااااا    لف  اال اااااااااي لع     Mubasher فلة 

 اةاراصااااال ف  اة اااااااي  دو  قذاؤ،  فو شيا اةمت اي  اة ةا  اي  لشااااا  االصاااااتاعاي اةال دخي  امشااااالط اةاااااارم   فة ااااا اي اةاتا ا  اةيلي 
تؤ،  ال اااااااي لع   فذةت اةتؤرح إلصااااااتاع حللرن اال عام اة لةي   فً ل ةن لل ا  اةت ةي   اةل بي   ا اااااااكتاث الني لي  حراؤت قلىت  ةي اااااااي لع ةا

ااالت   ة  اارم اة لا  اال اااي لع تل  عام اة لةي    اةاأكات ؤنا ا ااااتاو اة لل ا  اةت ةي  فر اؤتام اةا لعد  اة لةي   اشااتي  امعا  اةشاا فلي ا
 اةيلي قذم اال ااااي لع  االلا لا اةا اةيلي اةاااارم اةك  ة ف  فلتا م عان اال اااؤ،ي  ف ل  ة ااا  اكنال فة ااا اي اةاتا ا اةل ل ؤنا الرد  
شلط قلىت  ةي اااي لع  ف ا ،  االما  اةاشااغانر ةنشاا فلي اة ااالت    االفصاالم اة اااا   ؤو اة ة اا اي اة لةي   ؤ ت اةمت اي  اةن ل اي ااو 

 مؤشرات رأس المال ت

 العمقات الهيؤلي البشري

نسمبة الز اد  باألحمول   معدل انتقال الموظفين% 1

  ي ظل االدار  المالية

 عدد كبار العممء )الزبائن(

متوسممممو سممممنوات الخمدممة مع  2

 الشركة

عممدد اال ؤممار الجممد ممد  

 المطبقة من الشركة

نسمبة المبيعات ال  كبار العممء أكبر من 

50% 

تحمد مد نسممممبمة ممدى الر مممما او  3

 الشؤوى من االدار  %

التطو ر   محمممممار ف 

 المحار ف االدار ة

 عدد الشؤاوى المقدمة من العممء.-

 مل  تم تلبيمة رابمات الزبمائن عنمد احمدا   -

 تغيرات

 تؤاليف جذب الزبائن  العاد ةنسبة عمالة المعر ة ال   4

نسممبة التحول من العمالة العاد ة   5

 ال  عمالة معر ة

 مؤشر ر ا الزبائن 

التحمالفمات االسممممتراتيجيمة مع الغير التي    عدد سنوات الخبر  6

 تحقق قيمة مضا ة

http://www.arab-exchanges.org/
http://www.feas.org/
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م عةد اة لا  اماعاي اةشا فلي اة االت    اة االت او   ة،  ا، اال العح اةا االفصالم ؤو ا لعد  اة ااة ةي  االقا لري    درصار اة،كو  ار 
 ( في ل  النا اا  د  اة اة ةي  االقا لري   ىةت ةنكلق  اةا تدذا ا لعد يGRIاارفا  اة لنرفلي اة لنرب   االفصلم ؤمؤل  فً ل ة ،لمئ )

ا:   ا لبرنام  )ساااادساااا   رو اة،كو تأق ا  ؤ ني  اةا اي، ة ااااااارى االفصااااالم ؤو فدرللي ا  د  اة ااااااة ةي  ( SPSSالدراساااة االحصااااقية وفقا
االقا لري   اة ة اااااااا اي اةار  الني االفصاااااااالم ؤمؤل تلةشاااااااا فلي اة تعق  فر  اااااااارم اةل ام ةة عام اة لةي  ةغ ص اكت ت فتى مح  اة  ص 

فر اةا لعد  اة لةي  اة  اني  ؤو اة ااااااااة ةي  االقا لري  إةا  دلمح اةي   اانت اةا لعد   ارفا  فلنرفلي انتر اآلار: " ةمو الرد  االفصااااااالم  
ااايلقلي اصكلم اة صلة    رم اةل ام ةة عام اة لةي "ي  ةن اةؤتي فو ا اي، فاارى االفصلم ؤو اة اة ةي  االقا لري  تر اكت ت تل 

(  اش ل اةتعا   اكت ت فتى اراف   GRIعد  اة  اني  تلة لنرفلي قا  اة لةي  اةار امات، ف  فالن،لي )تملت الق  ةتؤ، االفصلم فر اةا ل
( تلةا لعد  اة لةي  ةنشا فلي اة تعق  فر  ارم اةل ام ةة عام اة لةي  ا ااملًما GRIاة ة ا اي اة ئياا   اة  ري  اة رقرمح  ا و لللم ف،لمئ )

  دشا  اة ح، فر اة قيلد اةا ف ي  االفصلم اة ارف ح فر اةا  د   فلالار:  6 -1اةا فقيلد فاتع   تتة فو 
 6الدرجة   5الدرجة   4الدرجة   3الدرجة   2الدرجة   1الدرجة   درجة المقياس

مستوى  

 اال حاح

ال  وجد  

ا حاح عن  

المسؤولية 

االجتماعية 

وال اي 

مؤشر من  

(GRI ) 

 

اال حاح 

عن  

المسؤولية 

االجتماعية 

 نادر جدًا 

اال حاح 

عن  

المسؤولية 

االجتماعية 

جيد  ي 

الموقع 

 االلؤتروني 

 

وجود 

تقر ر  

 حلي  

 تضمن 

المسؤولية 

االجتماعية 

بشؤل  

 مختحر

 

وجود تقر ر  

عن المسؤولية  

ة االجتماعي

 تضمن 

الممارسات 

العمالية وحقوق  

االنسان واالداء 

االجتماعي 

 والمنتج

وجود تقر ر  

 حلي عن  

المسؤولية 

االجتماعية معد  

متطلبات  و ق 

(GRI ي  )

الشركات 

 المدرجة 

 

  لتلل: لالئج اةاكنال االاصلئر: 
ةة عام اة لةي   اة افاااا و اةشاااا فلي اةار اتشل  اااا و فة اااا  ا، اةكصاااارا ؤنا ايلللي اة،كو فو شيا اة رح  االةكا  لر ةااااارم اةل ام  

(ISX 60 اة لنرفلي اة الا    و ا لعد  اةارمي  ) 
 (: 3ؤ ص تل  اةش فلي اة اتا ة    و اة ة    فاارى افصلاؤل فر اةتت ا )  -1

 ( تل  اةش فلي اة اتا ة    و اة ة   فر  رم اةل ام ةة عام اة لةي  3قت ا )
الممارسات  الشركةاسم  ت

العمالية والعمل 

 ( LA)المناسب 

حقوق  

االنسان 

(HR ) 

األداء 

االجتماعي 

(SO) 

مسؤولية  

االنتاج  

(PR) 

 3 5 2 3 أسياسيل لمتحاالت 1

 3 5 1 3 الخاتم لمتحاالت 2

 3 5 4 4 االمين للتأمين 3

 3 5 4 4 دار السمم للتأمين 4

 3 3 2 3 األ لية للتأمين 5

 3 3 2 3 االمين لمستامارات العقار ة 6

 5 4 4 5 المنحور للحناعات الدوائية 7

 3 3 2 3 السجاد والمفروشات 8

 3 3 2 3 بغداد للمشروبات الغاز ة 9

 3 3 2 3 الوطنية لحناعة االثا  المنزلي 10

 3 3 2 3 االستامارات السياحية 11

 3 4 2 3  ندق بابل 12

 3 5 2 3  ندق بغداد 13

 3 5 2 3  نادق كربمء 14

 3 4 2 3  ندق اشور 15

 3 4 2 2 الحد اة لإلنتاج الحيواني 16

 3 1 2 2 العراقية إلنتاج البذور 17

 3 1 2 2 انتاج وتسو ق اللحوم 18

 3 1 2 2 اسما  الشرق االوسو 19
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 3 1 2 2 العراقية للمنتجات الزراعية 20

اكنال لايت  اة قيلد: فو اةاكنال ةنتت ا اةاااااااالاا  ظؤ  ةمل ةن فار اااااااط اراف  اة ة ااااااا اي فر اةشااااااا فلي ؤام  اة،كو  فً ل ةن قيلد   -2
 ( االار:4اة اااتو ف ل فتام  فر اةتت ا )

 ( اكنال لايت  اة قيلد ة تى اراف  اة ة  اي   و افصلم اةش فلي4قت ا )
الممارسات العمالية  المؤشر

المناسب  والعمل 

(LA ) 

االنسان  حقوق 

(HR ) 

االجتماعي األداء 

(SO) 

االنتاج  مسؤولية 

(PR) 

درجممة   مممتمموسمممممو 

االلتزام بالمؤشمر من 

 قبل الشركة
2.95 2.25 3.4 3.1 

 0,447 1,456 0,786 0,759 االنحراف المعياري

ا حاح قليل جدا  ي   تحليل النتيجة 

 االلؤتروني الموقع 

ا حاح قليل جدا  

 ي الموقع  

 االلؤتروني  

ا حاح جيد  ي الموقع  

االلؤتروني و تطلب  

اعداد تقر ر عن 

 المسؤولية االجتماعية

ا حاح جيد  ي الموقع  

 االلؤتروني 

فللفل االعا،لط: اشا،لع فتى  قرم اعا،لط ااو اة ة اااا اي االل   اةذف  ةقيلد اأ ا   قرم فل فاغا  ؤنا اة اغا  االش   اااا و ا  د    -3
 اة اة ةي  االقا لري    حتل اةتتة الات فو ا فاز اة اغا اي ةيدرن فلالار:

الممارسات العمالية  المؤشر

المناسب  والعمل 

(LA ) 

االنسان  حقوق 

(HR ) 
 ( SO)االجتماعي داء األ

االنتاج  مسؤولية 

(PR) 

 A1 A2 A3 A4 رمز المؤشر

 وتبين الجدول نتائج اختبار االرتباط بين المؤشرات كما  أتي:

Correlations 

 LA HR SO PR 

LA 

Pearson Correlation 1 .727** .634** .636** 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .003 

N  20 20 20 

HR 

Pearson Correlation  1 .274 .524* 

Sig. (2-tailed)   .242 .018 

N   20 20 

SO 

Pearson Correlation   1 .096 

Sig. (2-tailed)    .686 

N    20 

PR 

Pearson Correlation    1 

Sig. (2-tailed)     

N    20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( ةظؤ ي لالئج اكنال االعا،لط  قرم اأ ا  ةؤذا اة اغا  ؤنا اة اغا اي االش ى  ةن  LAاة  لع لي اةل لةي   اةل ل اة مل ي )اة اغا  ا  ا: 
 ي %63,6( اما،  PR فة   ) %63,4( اما،  SO ب ة   ) %72,7( اما،  HR(   ا،ط ت ة   )LAاة ة   )

 ( ةظؤ ي لالئج اكنال االعا،لط  قرم اأ ا  ةؤذا HRاة اغا  اةيللر: ا رم االلالن )
 ي %52,4( اما،  PRاة اغا  ؤنا اة اغا اي االش ى  ةل    ا،ط ت ة   ف  فة   )

 ي %63,6ما،  ( ا PR(   ا،ط ف  فة   )SOاة اغا  اةيلةو: ا ما  االقا لؤر )
ي ف ل  تا ارصل اة،كو اةا ةن تملت %63,6(  د ا،ط ت ة  اي االلال   دة   ؤنا اراقتتل اما،   PRاة اغا  اة ات : فاة ةي  االلال  )

ق    لف فر اةيلي االفصلم ؤو ا لعد  اة اة ةي  االقا لري   فة  ااؤل  اةذو  الني االفصلم ؤو اة لنرفلي قا  اة لةي   اةاأكات ؤنا ال
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 فتى فاااتفر اةا لعد  فو اة لنرفلي اة اكلفن  ؤو اةمشلالي اةار  مظ ؤل  رم اةل ام ةة عام اة لةي    راتط اةلمل   اةراق،  ةن اللفناو  
اة الن      االةازاو االتاا حراؤت فدلفك  قاال االفراا  ا ردل االعتلم   االفصلم ؤو اةمش اي  اةا لعد  اة صني   االا ل يلي ف  ارعص  لل تات

ا  عام اار ي  اكمنرقيل اةاتا ا  افدللي  فالتل  اش،لع اةش فلي  اش،لع اةارم ف،ل  ح  فالتل  لش ح اةاتا ا اةارفي  تلت الاؤل  قنا  اتا ا  
ةا تو  اة لةي  ؤت  اةؤرااف اةذفي   شتف  اة لنرفلي ؤت  اة رح ي ة ف اةا ىةت االفصلم ؤو فة  اي عةد اة لا اة ك و تشدل ف ر  ا 

اة ك   فاؤل فو شيا إ لف  فة  اي عاد اة لا اة ك وي  ف ل  تا   دممل اة را ت تى مح  اة   ي  اة لئن : " ةمو الرد  االفصلم فر  
رم اةا لعد  اة لةي  اة  اني  ؤو اة اة ةي  االقا لري  إةا  دلمح اةي   اانت اةا لعد   ارفا  فلنرفلي انتر ااايلقلي اصكلم اة صلة    

 اةل ام ةة عام اة لةي " 
  لفمل: اةمالئج 

ة الن،لي  • اة اة ةي  االقا لري   فً ل  ةت ؤل  لف فر لش  ا لعد   اة الت   اةل ا ي   اةش فلي  اة  اني  فر  اة لةي   اةا لعد   ةن  اتاو 
(GRI  ي) 
 الني الرد  االفصلم ؤو ا لعد  اة اة ةي  االقا لري  فر ظل فل اكتا  اةتعا لي اةالت     فل ا، اةارصل اةي  فو لالئج   ان تملت  •

الق  فتا ح اةا اةالرد   إ لف  فة  اي قت تح االنا ا ةد اة لا اة ك و فالرح فااكتث ةالرد  اةا  د    بلملص   كالقؤل فاااتفرا 
 ارف تل اةا لعد  اةكلةي ي  اة لنرفلي ال 

ةن  ا، اصتاع اة رالاو اة نزف  ةنش فلي اة تعق  فر فة    رم اةل ام  اةذو   يل فتشل التي ر  ا رو تلحر اةش فلي تلا،لؤ   ل   •
 رم اةل ام ةة عام ( ف ل  ا اي ا لع ا تلاي  ؤنا  GRI  ا،ط تأؤتام ا لعد  اة اة ةي  االقا لري  ةتؤ، ا  د  اال اتاف   فً ل ة الن،لي )

 اة لةي ي  
 الني اصتاع مةال اةش فلي اة الت   اة صنر فو  رم اةل ام ةة عام اة لةي   اف و االفصلم ؤو اة  فز اة لةر ةنش فلي اة تعق    •

 فر اة ة    فذةت ا لعد  اة اة ةي  االقا لري  فم صن  ف ف    لش تل اةكا  لًيلي  
( ؤنا االفصلم ةالرد  ا لعد  اال اتاف ي IFRSامظ  االؤا،لع ا   اتمر فلل ا  االايغ اة لةر )  ل ا م اق ا  معا لي فاا تني  اأشذ •

  فذةت اكنال اللدل لي االفصلم ؤو اةام ي  اة ااتاف  ؤنا اة ازح اةاملفاي  ةنراتاي االحاصلم  ي 
 املراجع العربية:

اة لةي  اة  اني  فر اةش فلي اة الت   "اة تن  اة ص د  ةنتعا لي (  "إالع ف ا م ة كا اةا لعد   2012مع دش  ؤتت اةملص  فك ت  ) ي1
 ي 127-97(  ص 1( اةلتم )6اةاتلعد   قلفل  اة مصرعح  فني  اةاتلعح  اة تنت )

 اإلماعح كني  فلقااا  ع لة  "  ظي   االايغ اة لةر ةن كل ،  فر إالع اة رائ، اة لةي  اة  اني  " (2007فؤمت ) فك ت ةفات فا  مةر  ي2
 تغتامي  قلفل   االحاصلم

) ي3 فك ت   فغ بر  فما  اا اهي،   فصل ا   فك رم  ؤنر  اة اة ةي  2013شنال   ةا  د   اة لنرفلار  ةن كارى  اةا لؤنر  ا     ( "  يلد 
 د   فني   معا   التيقي "  فتن  اة كل ،  اة ص   -االقا لري  ؤنا قرمح االعبلم اة كل تي  فر  ر  اة ة   اة ص و ة اة ةيلي اةش فلي

 (ي6اةاتلعح  قلفل  اة لت ح  اةلتم )

ف تشل ةارفا    GRI( " ا اي،  الرد  ا  د  اال اتاف  اة لت فر  ر  ف،لمئ اة ،لمعح اةللة ي  ةنا لعد 2011فك ت  فؤي، اار اةلزو  ) ي4
 ي 2القلي  رم اة لا اة ص و فو اة لنرفلي قا  اة لةي   فتن  اة كل ،  اة ص د   اةلتم
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 الممحق: .39

Descriptive Statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

LA 2.9500 .75915 20 

HR 2.2500 .78640 20 

SO 3.4000 1.46539 20 

PR 3.1000 .44721 20 

Correlations 

 LA HR SO PR 

LA 

Pearson Correlation 1 .727** .634** .636** 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .003 

N  20 20 20 

HR 

Pearson Correlation  1 .274 .524* 

Sig. (2-tailed)   .242 .018 

N   20 20 

SO 

Pearson Correlation   1 .096 

Sig. (2-tailed)    .686 

N    20 

PR 

Pearson Correlation    1 

Sig. (2-tailed)     

N    20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 


