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 ة في الشركات الصناعية العراقيةإطار مقترح إلعداد تقارير األعمال المتكامل

 )دراسة تطبيقية(
 

 الباحث: سمير عماد شعبان  أ.م.د. سطم صالح حسين

 كلية اإلدارة واالقتصاد  كلية اإلدارة واالقتصاد

 جامعة تكريت  جامعة تكريت
 

 :المستخلص

مفهوم وأهمية وأهداف تقارير األعمال المتكاملة إلى التعرف بكل من يهدف البحث   

، وعناصر المحتوى المعلوماتي لها عدادهاتعتمد عليها الشركات في إ والمبادئ التوجيهية التي

فضالً عن تقديم إطار مقترح لها وفق ما يالئم متطلبات البيئة العراقية بحيث يلقى قبوالً عاماً من 

الحالة على الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات ، وقد تم أجراء دراسة قبل الشركات

، وقد اشارت النتائج أن 8112سنة الطبية/ سامراء، وباالعتماد على البيانات المالية الخاصة ب

توفير ودمج المعلومات المالية الخاصة باألنشطة االقتصادية للشركة مع المعلومات غير المالية 

فصاح عنها عبر تقارير األعمال واإللبيئية والحوكمة واالستراتيجية الخاصة بالقضايا االجتماعية وا

المتكاملة، سوف تساعد أصحاب المصالح على فهم العالقة بين هذه المعلومات، وبالتالي تمكنهم من 

 تقييم أداء الشركة ومدى قدرتها على خلق القيمة والحفاظ عليها بمرور الوقت.

Abstract: 

  The research aims to identify the concept, the importance and the objectives of 

the integrated business reports and the guidelines on which the companies rely on their 

preparation and elements of information content, in addition, the present paper is also 

providing a proposed framework according to the requirements of the Iraqi environment 

to be accepted by the companies. The study considered the General Company for the 

manufacture of medicines and medical supplies / Samarra as a case study. The financial 

statements for the year 2017 has been considered for the analysis. The results of the 

study indicated that, providing and integrating the financial information on the 

economic activities of the company, with the non-financial information on social issues 

and strategic governance strategy. Then, disclosing this information through integrated 

business reports will help the stakeholders to understand the relationship between that 

information, and thus enable them to assess the company's performance and its ability to 

create value and maintain it over time. 
 

 لمقدمة. ا1

لى تساؤل حول أدت األزمات المالية التي حدثت على مستوى العالم خالل العقد الماضي إ  

على نماذج التقارير الحالية، وبصفة خاصة التقارير المالية السنوية ذات  عتماداالمكانية إمدى 

المنظور المالي قصير األجل، وأصبح هناك اتفاق بين األكاديميين والممارسين على أن البقاء على 

األنظمة الحالية سيترتب عليه مواجهة سلسلة من القيود، وهذا بمثابة دعوة الستيقاظ أصحاب 

المستثمرين في جميع أنحاء العالم ليدركوا أنهم بحاجة إلى معلومات شاملة  المصالح، وخاصة

كمية )ترتبط بالمستقبل. ونظراً لطلب أصحاب المصالح في الشركات على معلومات غير مالية 
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، فإن نظام معلومات المحاسبة المالية بوضعه الراهن، أصبح قاصراً عن توفير هذه (ونوعية

ه لكي ينتج معلومات غير مالية، معظمها ذات بعد استراتيجي وبيئي المعلومات، ويلزم تطوير

تم تشكيل المجلس الدولي ألعداد التقارير  نتيجةً لزيادة الطلب عليهاوواجتماعي وحوكمة واستدامة، 

كانت مهامه  8111( في سنة IIRC- International Integrated Reporting Councilالمتكاملة )

التقارير بحيث تكون قادرة على توفير جميع احتياجات أصحاب المصالح من  خلق اطار ألعداد هذه

المعلومات المالية وغير المالية التي تمكنهم من معرفة مدى قدرة الشركة على خلق القيمة بمرور 

 الوقت، وأن يكون هذا اإلطار مقبوالً عالمياً.

 البحثمشكلة  1-1

من  ل والمتعلقة في مجال خلق القيمة للشركةفي ظل التطورات المعاصرة في بيئة األعما  

أسس اإلفصاح المحاسبي من أجل تقديم عن المصالح، ظهرت عدة مقترحات منظور أصحاب 

في مجهودات الشركة وضوحاً وشمولية ألداء الشركة، وفي نفس الوقت صورة عن صورة أكثر 

بما يعطي نوع  واالجتماعية والبيئية،خلق القيمة في كافة األبعاد المالية وغير المالية، واالستثمارية 

من المصداقية على مدى مساهمتها في تحقيق تطلعات أصحاب المصالح كافة. ولعل تقارير 

بيئة  تاحدى تلك المقترحات التي انتشرت بصورة كبيرة في الشركات ذااألعمال المتكاملة تعد 

اإلمارات العربية و السعوديةاشئة )أمريكا( وبعض الدول النقيا وجنوب افريالدول المتقدمة )

المتحدة(، ومع هذا لم يمكن هناك اهتمام لوضع نموذج لتقارير األعمال المتكاملة يناسب بيئة 

يظهر المنافع التي يمكن ان تحقق نتيجة هذا النوع من اإلفصاح األعمال العراقية، وفي نفس الوقت 

هل يمكن وضع عن هذه التقارير. وبناًء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال اآلتي: 

 إطار مقترح لتقارير األعمال المتكاملة يناسب بيئة األعمال العراقية؟

 هداف البحثأ 1-2

الضوء على مفهوم تقارير األعمال المتكاملة وأهدافها والمبادئ ألقاء لى إالبحث هذا يهدف   

ن مللشركات آلية خلق القيمة و ،والعناصر التي تحكم عمل هذه التقارير والمحتوى المعلوماتي لها

عمال الخاص ضمن نموذج األوذلك عبر تفاعل رؤوس األموال الستة المفصح عنها ها، خالل

 عمال العراقية.األعمال المتكاملة يناسب بيئة األقترح لتقارير بالشركة، فضالً عن تقديم إطار م

 أهمية البحث 1-3

في توفيرها للمعلومات المالية وغير عمال المتكاملة تقارير األ تنبع أهمية البحث من أهمية  

المالية التي تمّكن المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح من تكوين صورة شاملة عن أداء 

 وقدرتها على خلق القيمة.الشركة 

  فرضية البحث 1-4

يقوم البحث على فرضية رئيسة مفادها يمكن وضع إطار مقترح لتقارير األعمال المتكاملة   

 في بيئة الشركات العراقية، بما يسهم في تحقيق المنافع التي توفرها تلك التقارير.

 منهجية البحث 1-5

 مناهج البحث العلمي هما:يعتمد البحث على منهجين أساسيين من   

من كتب  البحث. المنهج الوصفي: وذلك من خالل االدبيات والنشرات العلمية ذات الصلة بموضوع 1

ورسائل جامعية ودوريات ومؤتمرات علمية وابحاث ومقاالت من المواقع االلكترونية سواء كانت 

 عربية أو اجنبية.
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المعلومات الخاصة بالشركة العامة لصناعة االدوية . المنهج التطبيقي: وذلك من خالل البيانات و8

 والمستلزمات الطبية/ سامراء.

وبعد تناول مقدمة البحث ومنهجيته في القسم األول من البحث سوف يتم تقسيم الفقرات   

 :، كما يليالمتبقية

 تحليل ومناقشة الدراسات السابقة. القسم الثاني:

 .عمال المتكاملةاألمفهوم وأهمية تقارير  القسم الثالث:

 عمال المتكاملة.اإلطار المقترح لتقارير األ القسم الرابع:

 .الفرضيةالدراسة التطبيقية واختبار  القسم الخامس:

 االستنتاجات والتوصيات. القسم السادس:

 الدراسات السابقةتحليل ومناقشة  .2

، (Adams et al., 2016(، )8110(، )أحمد، Akse, 2015هناك العديد من الدراسات منها )  

والمبادئ التي تناولت مفهوم تقارير األعمال المتكاملة وأهميتها وأهدافها (، 8112)محمود، 

 ي تعتمد عليها الشركات في إعداد هذه التقارير.التوجيهية والعناصر الت

الخرائط لمؤشرات رأس المال وعالقتها بخلق لى رسم إ (Akse, 2015حيث هدفت دراسة )  

سباب التي تؤثر على تحديد األوتناولت هذه الدراسة  القيمة ضمن إطار التقارير المتكاملة،

الشركات في خلق القيمة لها بمرور الوقت، ودراسة العالقات والترابط بين رؤوس األموال الستة 

 أن رأس المال المالي ورأس ، وتوصلت هذه الدراسة إلىفي إطار عمل تقارير االعمال المتكاملة

، وأن التوجه نحو هذه لمال الفكريالمال االجتماعي والعالقات يؤثران بصورة إيجابية في رأس ا

نها أستدامة لى تقارير االإخلق القيمة واالستدامة حيث ينظر التقارير يكمن في العالقة والترابط بين 

 .المتكاملةتقارير العداد إالخطوة األولى نحو 

إطار مقترح لإلفصاح المحاسبي في إلى تقديم ( 8110دراسة )أحمد،  هدفتفي حين   

كل من تقييم هذه الدراسة ، وتناولت التقارير المتكاملة لألعمال عن البعدين البيئي واالجتماعي

اإلفصاح المحاسبي البيئي واالجتماعي وتقارير األعمال المتكاملة، وكذلك تناولت فجوة التوقعات 

 تقاريرهذه الب المصالح وممارسات إدارة الشركات لإلفصاح المحاسبي في بين احتياجات أصحا

وجود وتوصلت هذه الدراسة إلى  عن البعدين البيئي واالجتماعي، فضالً عن اإلطار المقترح،

العديد من األساليب الممكن إتباعها عند اإلفصاح عن المحتوى المعلوماتي البيئي واالجتماعي من 

من خالل التقارير المالية المنشورة هي  داماً األساليب استخهذه كثر قبل الشركات، وإن أ

الجهات المهنية واألكاديميين ضرورة ملحة من قبل الكثيرين هناك واإليضاحات المتممة لها، و

إلى االتجاه نحو أسلوب جديد لإلفصاح عنهما أطلق عليه باإلفصاح من خالل الجهات المعنية دفعت 

 .المتكاملةتقارير األعمال 

اإلفصاح عن اآلثار المترتبة على ( إلى دراسة Adams et al., 2016كما هدفت دراسة )  

تطوير تقارير الشركات عن آلية  التقارير المتكاملة لالستثمار االجتماعي، وتناولت هذه الدراسة

اسة على تحليل أنشطة االستثمار االجتماعي في سياق التوجه نحو التقارير المتكاملة، واعتمدت الدر

هناك أن ، وتوصلت الدراسة إلى كات متعددة الجنسية في استرالياونقاش محتوى التقارير ألربع شر

بالتفكير في أنشطتها  ، ألن الشركات هي التي بدأتضح نحو إعداد التقارير المتكاملةتحرك وا
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هذه التقارير توفر االستثمارية واالجتماعية من حيث خلق القيمة وربطها باالستراتيجية، وأن 

 .إمكانيات كبيرة لتغيير الطريقة التي تفكر بها الشركات في االستثمارات االجتماعية

على بيان دور تقارير األعمال المتكاملة في دعم القدرة ( 8112وركزت دراسة )محمود،   

كمدخل لإلفصاح عمال المتكاملة تقارير األ، وتناولت الدراسة كل من التنافسية للمنشآت الصناعية

المحاسبي االختياري، وأثر هذه التقارير على تعزيز القدرة التنافسية للشركات، فضالً عن اإلطار 

فوائد مهمة في بيئة يحقق استخدام تقارير األعمال المتكاملة  إلى أن، وتوصلت الدراسة المقترح

ة احتمالية حصول األعمال، حيث تشمل أحدث التحسينات في العمليات وخفض التكاليف وزياد

الشركة على رأس مال بتكلفة معقولة، وإدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وتعزيز 

 .الشفافية والوضوح التنظيمي فيها

التطرق الى عناصر ومبادئ ويتميز البحث الحالي عن غيره من الدراسات السابقة في   

الصادر من قبل المجلس الدولي ألعداد التقارير  تقارير األعمال المتكاملة والمحتوى المعلوماتي لها

 يناسب بيئة األعمال العراقية. (، فضالً عن اقتراح إطار لتقارير األعمال المتكاملةIIRCالمتكاملة )

 همية تقارير االعمال المتكاملةأمفهوم و .3

 مفهوم تقارير األعمال المتكاملة 3-1

المفاهيم الحديثة نسبياً، والقى اهتماماً كبيراً من  يعتبر مفهوم تقارير األعمال المتكاملة من  

قبل الكثير من الشركات والمنظمات المهنية والهيئات، وهذا ما أدى الى نشوء درجة كبيرة من عدم 

 عمال المتكاملة.تفاق على ماهية ومفهوم تقارير األاال

األعمال المتكاملة: هي ( إن تقارير IIRCحيث يرى المجلس الدولي للتقارير المتكاملة )  

رسالة واضحة ومختصره عن كيفية قيام إدارة الشركة بخلق قيمة على المدى القصير والمتوسط 

والطويل، وذلك من خالل جمع المعلومات المالية وغير المالية عن استراتيجية وحوكمة الشركة 

 (.Akse, 2015: 23وأفاقها وأدائها االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تعمل فيه )

( Accounting for Sustainability -A4Sفي حين يعرف مشروع المحاسبة من أجل االستدامة )     

تقارير األعمال المتكاملة: على إنها تلك التقارير التي تربط بين تقارير الحوكمة واألداء المالي 

ب المصالح اتخاذ واالقتصادي واالجتماعي والبيئي واالستراتيجي للشركات، بحيث تساعد أصحا

 (.2: 8114القرارات ضمن أداء الشركة الحقيقي )البسيوني، 

هي  ن تقارير األعمال المتكاملة:أ( Adams et al, 2016: 285كما عرفت دراسة )  

اإلجراءات التي تقوم بها الشركات لتوفير ومعالجة احتياجات مقدمي رأس المال من المعلومات 

توفير نظرة عن عمليات االستراتيجية التي تقوم بها الشركات من أجل غير المالية، وذلك من خالل 

خلق القيمة لها، ودمج أدائها البيئي واالجتماعي وأنشطة االستثمار االجتماعي في العمليات التي 

 تقوم بها.

: تعد الوسيلة التي من بأنها تقارير األعمال المتكاملة( 08: 8114واخيراً يرى )حجازي،   

كن توصيل المعلومات المالية والمعلومات غير المالية سواء كانت كمية أو وصفية عن خاللها يم

حوكمة واستدامة الشركة وادائها المالي واالستراتيجي لمساعدة أصحاب المصالح على اتخاذ 

 القرارات التي تحقيق فيها مصالحهم ومنافعهم.
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 أهمية تقارير األعمال المتكاملة 3-2

 نقاط توضح أهمية تقارير األعمال المتكاملة وكما يأتي:هناك مجموعة من   

. ملئ فجوة التواصل بين العمليات التي تقوم بها الشركات وأصحاب المصالح الذين يبحثون عن 1

 .القرارات اتخاذتساعدهم في  عية واالستراتيجية والحوكمة التيالمعلومات البيئية واالجتما

سلوك الشركات من الناحية الوظيفية والتشغيلية، وبالتالي تمكنهم من زيادة رأس المال بسهولة  تُغير. 8

يمكن أن يقيس المخاطر على أساس أكثر وضوحاً وشفافية وبتكلفة أقل ألن مقدم رأس المال أكبر 

 .(Villiers & Sharma, 2017: 4) لما توفره هذه التقارير من معلومات مالية وغير مالية

لخلق القيمة تتمثل في كيفية خلق قيمة ألصحاب المصالح على المدى الطويل، وأن أفضل طريقة  .5

 .(21: 8110تحقيق توزان بين األرباح والقضايا غير المالية )شرف، بذلك ، وهو تحقيق االستدامة

تساعد أصحاب المصالح على تقييم أداء الشركات بصورة صحيحة وعدم الوقوع في أخطاء اثناء  .4

عملية التقييم وذلك لما تقدمه هذه التقارير من المعلومات تخص كافة القضايا اإليجابية والسلبية التي 

 .(Kim et al., 2017: 6) صحيحةأصحاب المصالح  قراراتتقوم بها الشركات، وبالتالي جعل 

 أهداف تقارير األعمال المتكاملة 3-3

 :أتييمكن إيجازها فيما ياألهداف التي تحققها تقارير األعمال المتكاملة هناك مجموعة من   

Stubbs, 2014: 5))، (wolters Kluwer, 2015: 7)، (IIRC, 2012: 3) 

فقرات التقارير بحيث تستوعب جميع  بنهج أكثر شموالً وفعالية. تحفيز الشركات على إعداد تقارير 1

لى مجوعة كاملة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة في إاألخرى، والوصول 

 خلق قيمة بمرور الوقت.

. اإلفصاح عن تخصيص الموارد من قبل مقدمي رأس المال المالي الذي يدعم خلق القيمة على 8

 المدى القصير والمتوسط والطويل.

المساءلة واالشراف فيما يتعلق برؤوس األموال الستة )المالي، التصنيعي، البشري،  عزيز. ت5

 والفكري، والطبيعي، االجتماعي(، وتعزيز فهم العالقات والروابط فيما بينها.

. تعزيز التفكير المتكامل واتخاذ القرارات واإلجراءات التي تركز على خلق القيمة على المدى 4

 مدى المتوسط والقصير.الطويل وكذلك ال

. زيادة الشفافية، وتحسين نوعية المعلومات المتاحة لمقدمي رأس المال المالي لتمكنهم من توزيع 0

 رأس المال على نحو أكثر كفاءة وإنتاجية.

 المبادئ التوجيهية لتقارير األعمال المتكاملة 3-4

هذه إعداد وعمل يضم آلية إطار  (IIRC) إلعداد التقارير المتكاملة أصدر المجلس الدولي  

لمبادئ التوجيهية السبعة وكما حدد المجلس من ضمن هذا اإلطار احيث  ،8115تقارير في عام ال

 (IIRC, 2013A: 18-21( ،)Akse, 2015: 26(، )523-524: 8115)علي،  :أتيي

ن يتضمن التقرير توضيحاً لألهداف االستراتيجية التي تسعى أيجب التركيز على االستراتيجية:  .1

الشركة إلى تحقيقها، واإلجراءات والسياسات المتبعة من قبلها، فضالً عن آلية الربط بين قدرتها 

على الوصول إليها وتحقيقها وخلق القيم المؤسسية والحفاظ عليها في المدى القصير والمتوسط 

 والطويل. 
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ن تعكس تقارير األعمال المتكاملة صورة شاملة للشركة عن كيفية تجميع أيجب  ات:اتصال المعلوم .2

 وتحقيق الترابط بين القضايا التي تؤثر على قدرتها في خلق القيمة بمرور الوقت.

ن تظهر تقارير األعمال المتكاملة رؤية عن طبيعة عالقات أيجب  عالقات أصحاب المصالح: .3

والى أي مدى تسعى الشركة وتأخذ في االعتبار تلبية جميع  الشركة مع أصحاب المصالح،

 احتياجات واهتمامات أصحاب المصالح المشروعة.

ن تتضمن تقارير األعمال المتكاملة المعلومات التي تحتوي على مستوى أيجب  األهمية النسبية: .4

 الطويل. ىى المدعاٍل من األهمية تُؤثر بشكل كبير على قدرة الشركة في خلق القيمة عل

ن تكون تقارير األعمال المتكاملة موجزة وذلك عن طريق توفير معلومات موثوقة أيجب  االيجاز: .5

 وتركز على المسائل المادية فقط.

ن تحتوي تقارير األعمال المتكاملة على جميع المعلومات الجوهرية أيجب  الموثوقية واالكتمال: .6

 إليجابية والسلبية، دون الوقوع في أي خطأ جوهري.والتي تتضمن توازن جميع وجهات النظر ا

ن تكون المعلومات التي تحتويها تقارير األعمال المتكاملة معدة أيجب  الثبات والقابلية للمقارنة: .7

 على أساس الثبات مع مرور الوقت، وقابلية مقارنتها مع الشركات األخرى.

 عناصر محتوى تقارير األعمال المتكاملة 3-5

ي ـس الدولـالمجل ارـإطص ـين ةـسابقرة الـي الفقـفورة ـادئ المذكـى المبـلإافة ـباإلض  

ي: ـة وهـال المتكاملـر األعمـوى تقاريـمحتل رـعناصبعة ـى سـاً علـأيض ةـر المتكاملـداد التقاريـإلع

(Bary & Chapman, 2012: 2( ،)IIRC, 2013B: 24-25( ،)Sheridan, 2014: 15 ،)

 (52-50: 8112 )محمود،

هو ما يفسر طبيعة األعمال والبيئة التي تعمل فيها : . نظرة عامة على الشركة والبيئة الخارجية1

يمي، واألسواق الرئيسة، والمعلومات الشركة، كالثقافة واألنشطة، والقيم، والملكية والهيكل التنظ

الشركة. وأما فيما يتعلق بالبيئة عدد الموظفين وااليرادات وعدد الدول التي تعمل فيها عن  الكمية

 .بيئية، والتحديات العية، والقضايا المجتمومات عن القوى السوقيةالخارجية فيتم توفير المعل

هيكل حوكمة الشركة الذي يدعم خلق القيمة على المدى القصير والمتوسط  تتضمن: . الحوكمة2

مهماً لتوسع الشركات  التي تعتبر أمراً  يجية المتكاملة،والطويل، وذلك من خالل دمجها مع االسترات

عالمياً والقدرة على مواجهة المنافسة المتزايدة، فالشركات التي تملك إدارتها سمعة جيدة يكون لها 

 .تقييم سوقي جيد

لى مخرجات، إ ، لتحويل المدخالتالتجارية أنشطتهاة كيفية استخدام الشركب يتمثل: . نموذج األعمال3

 ،بمرور الوقت ستراتيجية للشركة وخلق القيمةتحقيق األهداف االلالنتائج التي تهدف للوصول إلى 

 بما يلي: على رؤوس األموال الستة التي تمثلنموذج األعمال في التقارير المتكاملة  ويستند

يتمثل بمجموعة من الموارد المالية التي تستخدمها الشركة في إنتاج السلع  رأس المال المالي: . أ

وتقديم الخدمات، ويتم الحصول عليها من خالل التمويل مثل القروض أو حقوق الملكية أو من 

 .(EY, 2014: 15) خالل العمليات االستثمارية

يتمثل بما تحتويه الشركات من وحدات المادية المصنعة التي تستخدمها في  . رأس المال التصنيعي:ب

 .(Akse, 2015: 24) ةتحتيآلالت، والبنية الانتاج السلع وتقديم الخدمات مثل المعدات وا

يتمثل بالموجودات غير الملموسة والتي تشمل العالمات التجارية وبراءات  . رأس المال الفكري:ج

 .التي تعتبر شريان حياة الشركة، ر وسمعة الشركة والملكية الفكريةاالختراع وحقوق التأليف والنش
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يشمل المهارات والخبرات والقدرات ودوافع على االبتكار لدى الموظفين،  . رأس المال البشري:د

 .وطرق التي يتم من خاللها الحفاظ على المستويات المطلوبة من خالل برامج التدريب والتنمية

يتمثل بالعالقات بين كل من الشركات وأصحاب المصالح . رأس المال االجتماعي والعالقات: ـه

أجل تحقيق النجاح والقدرة على التبادل المعلومات لتعزيز الرفاهية وشبكات األخرى، من 

 . (Melloni, 2015: 664) االجتماعية

يتمثل بجميع الموارد والعمليات البيئية المتجددة وغير المتجددة التي توفر  . رأس المال الطبيعي:و

الهواء ك والحاضر والمستقبل،ار في الماضي السلع والخدمات لتساعد الشركة على التقدم واالزده

 .(Mio, 2016: 254) والماء والمعادن والغابات والتنوع البيولوجي والصحة والنظام البيئي

ر األعمال المتكاملة نهجاً فقد أخذت تقاري لمخاطروا الفرص: من حيث إدارة . الفرص والمخاطر4

رؤوس األموال التي لها ، حيث وضعت استراتيجية تتضمن تحديد وتخفيض المخاطر ضد واسعاً 

 على قدرة الشركة في خلق القيمة. تالي تؤثرالتأثير مباشر على األداء، وب

: يجب على تقارير األعمال المتكاملة أن تقدم فهماً واضحاً عن . االستراتيجية وتخصيص الموارد5

لى خطط إة جل خلق قيمة بمرور الوقت، إضافاألهداف االستراتيجية للشركة وكيفية تحقيقها من أ

قدرة الشركة على لتقديم فهم حول مدى  المحددةتخصيص الموارد التي لديها لتنفيذ االستراتيجيات 

 .التكيف والتغيير

تحتوي تقارير األعمال المتكاملة على معلومات كمية ونوعية تنص على مدى قدرة الشركة  . األداء:6

في تحقيق أهدافها االستراتيجية وكيف تؤثر النتائج على رؤوس االموال، وكذلك الترابط بين األداء 

جهة  في الفترتين الماضية والحالية من جهة، وبين أداء الفترة الحالية والتطلعات المستقبلية من

 أخرى.

تقدم تقارير األعمال المتكاملة معلومات عن توقعات الشركة عن البيئة  . التوقعات وأساس العرض:7

الخارجية التي تعمل بها، والتهديدات والتحديات التي من المحتمل أن تواجهها الشركة وكيفية 

 .االستجابة لها على المدى القصير والمتوسط والطويل

 قارير األعمال المتكاملةاإلطار المقترح لت. 4

( 154-181: 8110)أحمد،  ( وIIRC, 2013B: 10-25)باالعتماد على دراسة كل من   

التي تناولت المحتوى المعلوماتي لتقارير األعمال المتكاملة  (21-21ب: 8112)محمود،  و

إطار لهذه التقارير بحيث يتناسب مع  الباحثانواالقسام التي يجب أن تحتويها، وعلى ضوئها يقترح 

 ويلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب المصالح، وكما يأتي:البيئة العراقية 

 تقارير األعمال المتكاملة إطار مقترح لهيكلية (1جدول )ال

 تقارير االعمال المتكاملة لشركة ......... المساهمة

 للسنة المالية المنتهية في )... / .../ .......(

  ويتضمن: . قسم مقدمة التقرير 1

 معلومات تعريفية عن الشركة:. اوالا 

 اسم الشركة. -

 عنوان الشركة. -

 الشكل القانوني للشركة. -

 تاريخ نشر التقرير. -

 المصانع التابعة للشركة. -
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 موقع الشركة على االنترنيت: .ثانياا 

 البريد االلكتروني للشركة. -

 الرسمي.مواقع التواصل االجتماعي والصفحات  -

 . قسم محتويات التقرير وتتضمن:2

 العامة عن الشركة: االفصاحات .اوالا 

 :القسم األول: لمحة مختصرة عن الشركة 

 نشأة الشركة وتطورها التاريخي. -

 معلومات عن مجلس إدارة الشركة. -

 الثقافة والقيم المهنية للشركة، والمعايير والقوانين التي تطبقها. -

 أصحاب المصالح ذات العالقة واألسواق الرئيسة التي توجد فيها.آلية التواصل مع  -

 معلومات عن الهيكل التمويلي للشركة. -

 معلومات عن عدد الموظفين وعدد الدول التي تعمل فيها الشركة. -

 :القسم الثاني: اإلفصاح عن حوكمة الشركة 

 هيكل إدارة الشركة والمهارات التي يمتلكها المسؤولون عن الحوكمة. -

المتطلبات التنظيمية والعمليات الخاصة في اتخاذ القرارات االستراتيجية التي تؤثر على هيكل حوكمة  -

 الشركة.

 الثقافة والقيم واالخالقيات التي تمتلكها الشركة ومدى انعكاس تأثيراتها على رؤوس األموال. -

طط النمو واستحداث المنتجات أنشطة مجلس اإلدارة: االهتمام بالخطط اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية، وخ -

 والخدمات، واالهتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية.

تقرير المكافآت: ويشمل الحوافز والمكافآت التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بخلق القيمة على المدى القصير  -

 والمتوسط والطويل، وكيفية ارتباطها وتأثيرها على رؤوس األموال.

 والمسائل والمخاطر المحاسبية التي نظرت فيها اللجنة. لجنة التدقيق: االحكام -

 القسم الثالث: اإلفصاح عن استراتيجية وتخصيص الموارد 

األهداف االستراتيجية بشكل موجز مع تركيز على األهداف التي تم تسعى الشركة من خاللها لخلق القيمة  -

 والحفاظ عليها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

 عمال الشركة والتي تكون مهمة لتنفيذ االستراتيجيات المحددة.أالتي تحصل في نموذج  التغيرات -

النتائج والصفات الرئيسة لمشاركة أصحاب المصالح والتي تستخدم في صياغة استراتيجية الشركة  -

 وتخصيص الموارد المتاحة لها.

 عمال الشركة.ألى نجاح إ التطلعات المستقبلية والسياق التشغيلي للشركة، والعوامل التي تؤدي -

استراتيجية التي تسعى الشركة من خاللها الى زيادة االستثمار التجاري وذلك بالتركيز على زيادة المبيعات  -

 واالستثمار ذات صلة بالقضايا االجتماعية والبيئية. التي تعطي قيمة،

 تركيز على االستراتيجيات التي تؤدي الى تطور العالمة التجارية للشركة. -

الموازنة التخطيطية التي يمكن من خاللها تحقيق األهداف االستراتيجية التي تسعى اليها الشركة، ومعرفة  -

 وتحديد االنحرافات وتحليلها.
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 القسم الرابع: اإلفصاح عن الفرص والمخاطر 

و أالفرص والمخاطر االستراتيجية: األهداف والظروف والتهديدات والفرص غير المتوقعة سواء كانت حالية  -

 مستقبلية التي قد تحدث وتؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها.

ن تؤثر على كفاءة واستمرارية وموثوقية أالفرص والمخاطر المستقبلية: األهداف والظروف التي يمكن  -

نشطة التجارية التي تقوم بها الشركة، والتي يمكن أن تؤثر على موجوداتها الملموسة وغير الملموسة األ

 كاألثار التي تؤثر على صحة وسالمة الموظفين والجمهور.

الفرص والمخاطر المالية: المخاطر التي تتعرض اليها الشركة كالخسائر المالية التي تنشأ بسبب تقلبات أسعار  -

 مالت األجنبية.السوق والع

عمال، وسرقة البيانات ليها أنظمة األإالفرص والمخاطر التكنولوجية: كالهجومات االلكترونية التي تتعرض  -

 التي تحتوي على المعلومات الخاصة بالعمالء والعقود المالية واالستثمارية.

على النتائج المخطط  وتؤثرن تواجه الشركة أعمال: كاألحداث والظروف التي يمكن الفرص والمخاطر األ -

 العوائد المتوقعة في المستقبل، وسمعة الشركة وعالمتها التجارية.و لها،

 القسم الخامس: اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركة 

معلومات ومؤشرات تقييم األداء الخاصة بالموارد الطبيعية والبيئية: وتشمل معلومات مالية وغير مالية،  -

اء، كالمحافظة على سالمة البيئة المحيطة بالشركة والمحافظة على الموارد الطبيعية لما ومؤشرات تقيم األد

 تسببه األنشطة التي تقوم بها الشركة من أضرار في البيئة.

معلومات ومؤشرات تقييم األداء الخاصة بالمساهمة العامة للشركة: والمتمثلة باألنشطة التي تحقق منافع  -

مراض واألوبئة، ودعم الجمعيات الخيرية، وإقامة الحدائق في المنطقة للحد من األ للمجتمع، كاستخدام برامج

 وحضانة لألطفال، وحقوق االنسان، والفقر، والنظم التعليمية.

معلومات ومؤشرات تقييم األداء الخاصة بالموارد البشرية: وتشمل األنشطة التي تلبي احتياجات الموظفين في  -

انا للموظفين، وتوفير الدور السكنية لهم، ومستويات الرواتب واألجور والحوافز الشركة، كتقديم العالج مج

 .المقدمة لهم، وتقديم وسائل األمن الصناعي

معلومات ومؤشرات تقييم األداء الخاصة بالمنتجات والخدمات: تشمل األنشطة المرتبطة بالعالقات مع  -

من قبل الشركة التي تلبي احتياجاتهم، واالهتمام  العمالء، كتحقيق رضاهم عن المنتجات والخدمات المقدمة

 .بتطوير واالبتكار المنتجات الجديدة

 القسم السادس: اإلفصاح عن األنشطة المستقبلية 

المعلومات المستقبلية واألنشطة المتوقعة للشركة وأهدافها وادائها المبني على أساس فهم الطبقات المجتمعية  -

 .وتوقعات أصحاب المصالح

 هديدات التي من المحتمل ان تواجه الشركة واآلثار الناتجة عنها في المستقبل.الت  -

 .سياسات اإلدارة والحفاظ على نمو المبيعات وتوقعات األرباح األسهم للسنة القادمة -

 استراتيجية والخطط التي تتعلق بالقوانين واللوائح والتشريعات الجديدة. -

بعاد والقضايا التي تخص أنشطة الشركة المتوقع إنجازها كافة األ موازنة تخطيطية المرفقة التي تحتوي على -

 في المستقبل.

 القسم السابع: اإلفصاح عن األداء الفعلي للشركة 

عداد القوائم المالية )قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، إمعلومات المالية المتكاملة: ويتم توفيها من خالل  -

 الملكية، قائمة التدفقات النقدية، كشوفات المالية(.قائمة التغيرات في حقوق 

 األرباح والعوامل التي تؤثر عليها كالتغيرات في حجم المدخالت والمخرجات وتكاليف وسعر البيع. -

 عمال الشركة.أتوضيح العناصر غير التشغيلية وغير العادية التي دخلت ضمن نتائج أنشطة  -

 واهتمامات المشروعة ألصحاب المصالح.كيفية استجابة الشركة على احتياجات  -



 8112/ 1ج (44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت 

 

01 
 

 

 اإلفصاح عن رؤوس األموال ونموذج أعمال الشركة .ثانياا 

 القسم الثامن: اإلفصاح عن نموذج أعمال الشركة:

األنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة وتميز نفسها في السوق، وذلك من خالل تمييز المنتجات والخدمات  -

 .ءالمقدمة للعمال

 في نجاحها. لها دورعمال والمبادرات الرئيسة داخل الشركة والتي معلومات عن قطاعات األ -

نبذة مختصرة عما تمتلكه الشركة من موجودات ملموسة وغير ملموسة التي تستخدمها في اإلنتاج، واألنشطة  -

 والعمليات التي تقوم بها كالتخطيط والبحث والتطوير والتصميم واإلنتاج.

 ة أصحاب المصالح والعوامل المهمة التي لها تأثير على البيئة الخارجية.تحديد ومعرف -

 معلومات عن المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة. -

 القسم التاسع: اإلفصاح عن رأس المال المالي:

 معلومات عن أسهم الشركة: مثل )صافي ربح للسهم الواحد، الربحية، توزيعات األسهم، صافي الربح قبل -

 التوزيع(.

 معلومات عن حقوق الملكية، والتمويل، واالستثمارات، ورأس المال العامل، وديون الشركة. -

 إيرادات الشركة: مثل )إيرادات الخارجية، أجمالي اإليرادات، وتأثيرات سعر الصرف(. -

عائدات جديدة، األداء التشغيلي للشركة: ويشمل جميع العمليات واألنشطة التي تقوم بها الشركة بحيث توفر  -

 وزيادة معدل العائد على المبيعات، وهامش الربح.

 القسم العاشر: اإلفصاح عن رأس المال التصنيعي:

 معلومات عن البنية التحتية التي تشمل طرق وجسور ومصانع ومواني ومصانع معالجة المياه. -

 يعها.معلومات عن المباني والمعدات واآلالت الحفر، وآلية إعادة صيانتها وتصن -

 التكنولوجيا، والمشاريع، ومرافق التدريب. -

 القسم الحادي عشر: اإلفصاح عن رأس المال الفكري:

معلومات عن الموجودات غير الملموسة للشركة والتي تشمل العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق  -

 التأليف والنشر وسمعة الشركة والملكية الفكرية وغيرها.

 ة بناء رأس المال الفكري وإمكانية االحتفاظ به وابتكار رأس مال فكري جديد.معلومات عن كيفي -

 معلومات عن رأس المال التنظيمي للشركة كالمعرفة ونظم العمليات واإلجراءات. -

 القسم الثاني عشر: اإلفصاح عن رأس المال البشري:

الرعاية الطبية والصحية للموارد معلومات عن إدارة العالقات مع الموظفين: مثل )مجلس الموظفين،  -

 .(البشرية، رضا الموظفين، تشجيع الموظفين على االبتكار، المكافأة والشكر والتقدير

 .معلومات عن استراتيجية الموارد البشرية: مثل إدارة واكتساب المواهب -

 .معلومات عن مشاركة الموظفين في وضع األهداف واستراتيجيات التي تسعى اليها الشركة -

 .والتقدم والتنميةمعلومات عن التدريب والتطوير وآلية تنظيم استراتيجية التعلم  -
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 القسم الثالث عشر: اإلفصاح عن رأس المال االجتماعي والعالقات:

 معلومات عن سمعة إدارة الشركة. -

 معلومات عن آلية التواصل مع المساهمين، وكيفية التواصل مع أصحاب المصالح. -

 .(الموظفين: مثل )التدريب والتطوير، والمكافآت الحوافز، وتوفير منح دراسيةمعلومات عن  -

معلومات تخص المستثمرين والمحللين: مثل )تقرير السنوي المتكامل، االجتماعات السنوية، اإلعالنات  -

 والنشرات والصحافة، الزيارات الميدانية، والدعوات االجتماعية(.

كنقل المهارات ذات الصلة، الحصول على اآلالت والمعدات الضرورية  معلومات عن التنمية االستراتيجية -

 وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركات، واإلجراءات الشراكة مع الشركات.

معلومات عن الموردين ومقدمين الخدمات: مثل )االجتماعات الدورية مع الموردين، والزيارات الميدانية،  -

 ائل سلسة التوريد، تقييم أداء الموردين.والتعاون مع وحدات االعمال على مس

 القسم الرابع عشر: اإلفصاح عن رأس المال الطبيعي:

معلومات عن السياسة البيئية للشركة: وتشمل استخدام النظم اإلدارة البيئية المقبولة عالمياً، وتقييم المعايير  -

 .البيئة آثارهاجل تحديد الخطوات التي تسعى الى تقليل من أالتي وضعت من 

 .معلومات عن الطاقة المتجددة: وتشمل االستهالك المباشر وغير المباشر للطاقة من مصدرها -

اإلدارة البيئية السلمية والمتكاملة التي تعمل على معاجلة المسؤوليات البيئية في جميع مراحل اإلنتاج من  -

 مرحلة التصميم والتصنيع والتعبئة والتغليف الى مرحلة النقل.

 معلومات عن كمية الماء المستخدمة، والسعي في الحد من استهالك المياه. -

 الطبيعة.الموارد معلومات عن كيفية إدارة والحفاظ على األراضي و -

 .امعلومات عن النفايات من حيث حجمها ووزنها، والعمليات إعادة تدويرها وآلية التخلص منه -

 تقييم أداء الشركة من وجهة نظر اإلدارة: .ثالثاا 

ويحتوي هذا القسم على معلومات موجزة عن رأي إدارة الشركة والفريق التنفيذي فيما يتعلق بأداء الشركة  -

 الحالي والمستقبلي، بناًء على األهداف االستراتيجية للشركة.

 ( وIIRC, 2013B: 10-25ة )ــى دراسـاد علـباالعتم انـداد الباحثـن إعـدول مــالمصدر: الج

 (21-21ب: 8112)محمود،  ( و154-181: 8110)أحمد، 

 تطبيقية واختبار الفرضيةدراسة الال. 5

 نبذة مختصرة عن الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء 5-1

برأس  1138تم تأسيس الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية رسمياً سنة   

، 1121عشرة ماليين دينار عراقي، وباشرت باإلنتاج التجريبي في سنة  11.111.111مال قدره 

، فتأسست بموجبه هذه 1112لسنة  88واستمر العمل فيها إلى حين صدور قانون الشركات رقم 

ي الشركة تحت مسمى الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية، وموقعها الرئيسي ف

مليار  1.221.344.111دينار، ثم تم زيادته إلى  821.344.111مدينة سامراء برأس مال قدره 

 .1111دينار في سنة 

 خطوات إعداد تقارير األعمال المتكاملة للشركة عينة الدراسة 5-2

في إعداد تقارير األعمال المتكاملة للشركة العامة  انإن اآللية التي اعتمد عليها الباحث  

التوجيهية وعناصر محتوى هذه كانت وفق المبادئ  ،لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء

، واعتماداً الذي تم اقتراحه من قبل الباحثانوعلى اإلطار المقترح سابقاً التي تم تناولتها التقارير 
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، علماً أن الشركة عينة الدراسة غير من الشركةل عليها وحصتم العلى البيانات والمعلومات التي 

 وذلك بسبب:هذه التقارير  إعداد ملزمة في

. تطبيقها لنظام المحاسبي الموحد المفروض على الشركات الحكومية في البيئة العراقية، حيث ينص 1

المالية الخاصة باألنشطة االقتصادية التي تقوم بها  هذا النظام على إعداد القوائم والكشوفات

بيئية واالستراتيجية الشركات وال يأخذ في نظر االعتبار الجوانب األخرى كالقضايا االجتماعية وال

 .والحوكمة

. عدم وجود معيار خاص ينظم عملية التي يتم من خاللها أعداد تقارير األعمال المتكاملة ليسهل على 8

 اإلعداد.شركات عملية 

 فهي: تقاريرهذه الأما بخصوص اإلجراءات المطلوبة لكي يمكن تحقيق هدف استخدام 

ادخال بعض التعديالت على النظام المطبق بحيث يشمل كافة األقسام التي تحتويها تقارير األعمال  أ. 

 المتكاملة.

على أهمية تقارير األعمال المتكاملة  ةوالفهم التام من قبل إدارة الشركب. ضرورة زيادة الوعي 

والمنافع التي يمكن الحصول عليها الشركة بمرور الوقت والتي تساهم في خلق القيمة لها، وذلك 

من خالل إقامة دورات ومؤتمرات علمية للمواجهة المعوقات التي تواجههم عند إعداد ونشر هذه 

 التقارير.

بإعداد تقارير األعمال المتكاملة للشركة عينة  انثقام الباحا البحث وتلبيةً لمتطلبات هذ  

 الدراسة وتضمنت عدة أقسام وكما يلي:

تضمن هذا القسم معلومات تعريفية عن الشركة مثل اسمها وعنوانها  قسم مقدمة التقرير: .أوالا 

 وشكلها القانوني وطبيعة النشاط والمصانع التابعة لها ومواقعها االلكترونية.

 تضمن هذا القسم المحتويات التالية:تويات التقرير: قسم مح .ثانياا 

 تضمنت: . االفصاحات العامة عن الشركة:1

لمحة مختصرة عن الشركة: تضمن هذا القسم تأسيس الشركة واألسواق التي توجد فيها ورأس  أ. 

 المال وعدد العاملين فيها وسرعة استجابتها للتطورات التكنولوجية.

 .ولجان التدقيقهذا القسم معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة ب. حوكمة الشركة: تضمن 

 .للشركةجية االستراتيجية وتخصيص الموارد: تضمن هذا القسم معلومات عن األهداف االستراتي ج. 

 المخاطر والتهديدات التي تواجه الشركة. عنالفرص والمخاطر: تضمن هذا القسم معلومات  د. 

 .عي للشركةللشركة: تضمن هذا القسم معلومات عن األداء االجتما. المسؤولية االجتماعية ـه

و. األنشطة المستقبلية: تضمن هذا القسم معلومات عن األنشطة التي تسعى الشركة لتحقيقها في 

 المستقبل.

ي. األداء الفعلي للشركة: تضمن هذا القسم معلومات عن األداء الفعلي التي قامت به الشركة خالل 

 السنة.

 : تضمن هذا القسم ما يلي:اإلفصاح عن رؤوس األموال الستة ونموذج األعمال. 2

نموذج أعمال الشركة: تضمن هذا القسم طبيعة ونشاط الشركة والمواصفات الدولية التي تعتمد  أ. 

 عليها في اإلنتاج، وآلية عملية التسويق والترويج التي تقوم بها والسياسة السعرية التي تتبعها.

 .القروض الماليةلمال المالي: تضمن هذا القسم معلومات عن رأس المال الشركة وب. رأس ا

 رأس المال التصنيعي: تضمن هذا القسم معلومات عن البنية التحتية التي تمتلكها الشركة. ج. 
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 ير الملموسة التي تمتلكها الشركةرأس المال الفكري: تضمن هذا القسم معلومات عن الموجودات غ د. 

 رأس المال البشري: تضمن هذا القسم معلومات عن الموارد البشرية الموجودة في الشركة.. ـه

 .أصحاب المصالح معها تضمن هذا القسم معلومات عن عالقرأس المال االجتماعي والعالقات:  و. 

ي. رأس المال الطبيعي: تضمن هذا القسم معلومات عن كميات المياه المستخدمة والكهرباء وكمية 

 فايات المطروحة واإلجراءات المتخذة في سبيل الحفاظ على البيئة المحيطة.الن

: تضمن هذا القسم معلومات عن تأييد اإلدارة على صحة . تقييم أداء الشركة من وجهة نظر اإلدارة3

 ادناه:( 8)، وكما موضح في الجدول واكتمال المعلومات والبيانات المقدمة

 المتكاملة للشركة عينة الدراسةتقارير األعمال (: 8الجدول )

 دوية والمستلزمات الطبية/ سامراءلشركة العامة لصناعة األللمتكاملة تقارير األعمال ا

 2117/ 12/ 31للسنة المالية المنتهية في 

 . قسم مقدمة التقرير ويتضمن:1

 معلومات تعريفية عن الشركة .اوالا 

 والمستلزمات الطبية/ سامراء.دوية الشركة العامة لصناعة األ اسم الشركة: -

 ( Samarra Durg In Dustry: SDI) :اسم العلمي للشركة -

 .عنوان الشركة: تقع الشركة في قضاء سامراء/ محافظة صالح الدين -

 الشكل القانوني للشركة: شركة عامة )حكومية(. -

 طبيعة ونشاط الشركة: يتمثل بإنتاج االدوية البشرية بأنواعها والمستلزمات الطبية األخرى.  -

 .نموقع إدارة الشركة: يتمثل في مقرها العام في مدينة سامراء/ محافظة صالح الدي -

 المصانع التابعة للشركة: -

 سامراء.-مصنع ادوية سامراء .1

 الموصل.-مصانع أدوية نينوى .8

 بغداد.-الطبية مصنع بغداد للغازات .5

 بابل.-مصنع المحاقن الطبية .4

 موقع الشركة على االنترنيت .ثانياا 

 www.sdisamarra.comالموقع االلكتروني:  -

  sdi_sama@yahoo.com  or sdi_g.office@yahoo.com البريد االلكتروني: -

 SDI – Samarraمواقع التواصل االجتماعي )فيس بوك(:  -

 . قسم محتويات التقرير ويتضمن:2

 االفصاحات العامة عن الشركة .اوالا 

 القسم األول: لمحة مختصرة عن الشركة 

مع االتحاد السوفياتي السابق للتعاون الفني واالقتصادي، وقد بدء وفق عقد مبرم  1138تم تأسيس الشركة سنة  -

 .1121التشغيل التجريبي سنة 

 األسواق الرئيسية التي توجد فيها الشركة )صالح الدين/ سامراء، وبغداد/ العامرية، وكركوك، وبابل(. -

د وسبعون مليون دينار، مليار وسبعمائة وواح 1.221.344.111رأس مال الشركة االسمي المدفوع هو  -

 وستمائة واربعة واربعون ألف دينار عراقي.

 ( عامالً.4445عدد العاملين الذين يعملون في الشركة بلغ ) -

 االستمرار بأنشاء بنايات إنتاجية جديدة وفق أحدث المواصفات الدوائية العالمية للتصنيع الدوائي. -

النمطي وهي مستحضرات ذات اهمية وقيمة عالية المستحضرات الدوائية الجديدة الى االنتاج عدد من ادخال  -

 للشركة وللسوق الدوائية وذات جدوى اقتصادية جيدة.

تأهيل عدد من أقسام الشركة االنتاجية ومخازن المواد االولية وحسب متطلبات ومالحظات وزارة الصحة من  -

 الشركة.لى تجهيز مولدات كهربائية جديد في إالل جوالتهم التفتيشية باإلضافة خ

http://www.sdisamarra.com/
mailto:sdi_sama@yahoo.com
mailto:sdi_g.office@yahoo.com
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 القسم الثاني: االفصاح عن حوكمة الشركة 

 تضمن هذا القسم معلومات ومؤشرات خاصة بحوكمة الشركة، وكما يلي: -

 إن رئيس مجلس اإلدارة هو نفسه مدير التنفيذي في الشركة، والمتمثل بالمدير العام الشركة. .1

 يوجد قسم تدقيق داخل الشركة، والمتمثل بالرقابة الداخلية. .8

 قق خارجي أيضاً للشركة، والمتمثل بديوان الرقابة المالية.يوجد مد .5

 ( أعضاء.1يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الخاص بالشركة ) .4

 ( عضو.8يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الشركة الخارجين ) .5

 القسم الثالث: اإلفصاح عن استراتيجية وتخصيص الموارد 

 :هي انون وعقد التأسيساألهداف االستراتيجية للشركة المحددة في الق -

. إنتاج األدوية البشرية بأشكالها الصيدالنية المختلفة لسد الحاجة المحلية وفقا للطاقات واإلمكانيات المتوفرة 1

 (.GMPوبموجب المواصفة العالمية المعتمدة الـ)

 المحلي. المتوفرة، لسد جزء من االحتياج  لإلمكانياتالطبية بأنواعها وفقاً  . إنتاج المستلزمات8

 . إنتاج األدوية البيطرية لسد جزء من حاجة الهيئة العامة للثروة الحيوانية، وهو متوقف حالياً.5

. إجراء البحوث والدراسات العلمية لفك سر المعرفة لألدوية الجديدة ذات المفعول العالجي الكبير والمردود   4

 الحاصلة في صناعة األدوية.االقتصادي العالي لمواكبة التطورات العلمية الحديثة 

تسعى الشركة لنقل وتوطين المعرفة والتكنلوجيا العلمية الحديثة وتحسين سبل استخدامها بطرق عديدة من خالل  -

 .وخارجهادخال العاملين في دورات تدريبية داخل العراق 

ذات سمعة جيدة لى عقود المشاركة مع عدد من الشركات العالمية والعربية إتسعى الشركة من خالل اللجوء  -

 لى استثمار مصانعها المتوقفة عن العمل.إومركز مالي متميز 

 تهدف الشركة الى توسيع نشاطها االقتصادي من خالل االمتيازات الممنوحة للمصانع االهلية. -

 القسم الرابع: اإلفصاح عن الفرص والمخاطر 

مبيعات الشركة لوزارة الصحة العراقية بسبب امتناع وزارة الصحة/ شركة تسويق االدوية عن التعاقد ضعف  .1

 مع شركتنا بمبالغ تناسب حاجة البلد الفعلية.

السيولة النقدية التي واجهت الشركة خالل سنوات ثالثة االخيرة بسبب عزوف المسوقين عن سحب  مشكلة .8

 ة.كميات تتناسب مع حجم انتاج الشرك

 لى انخفاض االنتاج وقلة االيرادات مقارنة بالمصاريف.إأدى ، اعتماد اّلية االنتاج حسب الطلب .5

 الشديدة في االسواق سواء كانت من المنتجات المشابهة والمنتجة محلياً أو المستوردة. المنافسة .4

 تحصيل مستحقات الشركة المالية من وزارة الصحة لسنوات السابقة والسنة الحالية. صعوبة .0

 من كمية اإلنتاج الفعلي. %1نسبة اإلنتاج المعيب )التالف(  بلغت .3

 القسم الخامس: اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركة 

 ماعي للشركة:وتضمن هذا القسم مجموع من المؤشرات والمعلومات الخاصة باألداء االجت -

 المقدار البيان ت

 د 35.531.221 تكلفة المساهمة في الرعاية االجتماعية  .1

 د 3.152.128.048 تكلفة المساهمة في دعم تقاعد موظفي الدولة  .8

 د 3.334.011 تكلفة مساهمة الشركة في دعم نادي الصناعة  .5

 %1.80 نسبة المساهمة في الرعاية االجتماعية   .4

 %10 في دعم تقاعد موظفي الدولةنسبة المساهمة   .0
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 القسم السادس: اإلفصاح عن األنشطة المستقبلية 

 تضمن هذا القسم معلومات ومؤشرات عن األنشطة المستقبلية للشركة، وكما يلي: -

 المقدار البيان ت

 2 عدد المستحضرات الدوائية الجديدة   .1

 4 التجريبيعدد المستحضرات الدوائية الجديدة التي دخلت اإلنتاج   .8

 %02 نسبة المستحضرات التي دخلت في االنتاج  .5

 81 الدراسات البحثية الجديدة  .4

 1 الدراسات البحثية المنجزة خالل السنة  .0

 %51 نسبة الدراسات البحثية المنجزة  .3

 1.2 نسبة تكلفة مشروعات تحت التنفيذ  .2

 

 

 القسم السابع: اإلفصاح عن األداء الفعلي للشركة 

 العامة للشركة: الميزانية -

 2117/  12/  31الميزانية العامة كما في 

 الموجودات

 الموجودات الثابتة:

 الموجودات الثابتة القائمة )بالقيمة الدفترية(

 مشروعات تحت التنفيذ

 استثمارات مالية طويلة االجل

83.023.844.205 

411.353.111 

4.144.822.812 

 51.111.101.221 مجموع الموجودات الثابتة

 الموجودات المتداولة:

 المخزون )بالكلفة(

 االعتمادات المستندية

 قروض ممنوحة قصيرة االجل

 المدينون

 النقود

51.184.014.801 

8.328.411.110 

1.420.111.111 

21.341.841.220 

14.112.131.331 

 153.151.015.111 مجموع الموجودات المتداولة

 132.101.335.221 مجموع الموجودات

 مصادر التمويل

 مصادر التمويل طويلة االجل

 راس المال المدفوع

 االحتياطيات

 العجر المتراكم

 القروض المستلمة

1.221.344.111 

31.181.225.218 

(113.538.238.108) 

21.320.151.012 

 مصادر التمويل قصيرة االجل

 155.253.232.515 الدائنون

 132.101.335.221 مجموع مصادر التمويل
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 كشف العمليات الجارية للشركة -

 2117/  12/  31كشف العمليات الجارية للشركة كما في 

 اإليرادات الجارية

 33.611.354.736 إيرادات النشاط الجاري

 المصروفات الجارية

 الرواتب واالجور

 المستلزمات السلعية

 المستلزمات الخدمية

 االندثارات

40.514.123.383 

12.210.124.111 

8.423.038.128 

4.431.884.212 

(21.103.152.313) 

 (36.454.682.061) فائض )عجز( العمليات الجارية )النشاط التشغيلي(

 واألخرىتضاف: اإليرادات التحويلية 

 إيرادات استثمارية مالية

 اإليرادات التحويلية

 اإليرادات األخرى

0.118.311.212 

81.413.453.811 

01.213.830 

54.341.244.408 

 واألخرىتنزل: المصروفات التحويلية 

 المصروفات التحويلية

 األخرىالمصروفات 

......... 

42.103.312 

42.103.312 

  (1.851.805.115) صافي )عجز( العمليات الجارية )النشاط اإلجمالي(
 اإلفصاح عن رؤوس األموال الستة ونموذج اعمال الشركة .ثانياا 

  :اإلفصاح عن نموذج أعمال الشركةالقسم الثامن 

 دوية البشرية بأنواعها والمستلزمات الطبية االخرى.يعة نشاط الشركة يتمثل بإنتاج األطب -

ان عملية التسويق والترويج للمنتجات الشركة تتم من خالل تقسيم السوق الى عدة مراكز وهي )صالح الدين/  -

 سامراء، وبغداد/ العامرية، وكركوك، وبابل(.

وكذلك للشركة مكاتب إعالمية منتشرة في كل من بغداد/ الكرادة، وفي السليمانية/ شارع مولوي، وفي دهوك/  -

 اعالم نينوى تتبع لقسم العالقات االعالم في مقر الشركة.

بالنسبة للسياسة السعرية التي اتبعتها الشركة للسنة الحالية فقد اثرت عليها عدة عوامل منها سياسة اغراق  -

لى زيادة اسعار منتجاتها إشديدة امام الشركة فلجأت الشركة بمنتجات زهيدة الثمن والتي خلقت منافسة  السوق

 وفق خطة انتاجية متصاعدة لتغطية نفقاتها المتزايدة.

 القسم التاسع: اإلفصاح عن رأس المال المالي 

 معلومات عن رأس المال المالي الخاص بالشركة وكما يلي: -

 المبلغ )بالدينار( البيـــــــــــــــان ت

 1.221.344.111 رأس المال االسمي المدفوع .1

 31.181.224.111 احتياطيات الشركة .8

 33.512.145.111 األرباح المحتجزة .5

 113.538.235.111 الخسائر المتراكمة .4

 21.320.151.012 القروض المستلمة .0
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  رأس المال التصنيعيالقسم العاشر: اإلفصاح عن 

 معلومات عن رأس المال التصنيعي الخاص بالشركة، وكما يلي: -

 )المبالغ باأللف الدنانير(

 المباني البيان
 اآلالت

 والمعدات

 عدد

 والقوالب

 األثاث

 واالجهزة
 اراضي

 51.052 8.132.112 801.138 52.248.342 11.141.510 1/1كلفة في 

 51.052 8.180.018 831.154 51.333.212 11.111.111 51/18كلفة في 

 1111 (45.410) 11.128 184.121 41.220 القيمة المضافة
 

 

 القسم الحادي عشر: اإلفصاح عن رأس المال الفكري 

 تضمن هذا القسم معلومات ومؤشرات خاصة برأس المال الفكر للشركة، وكما يلي: -

 المقدار البيان ت

 SDI وجود عالمة تجارية للشركة .1

 1 عدد الخبراء الشركة .8

 ISO 9001: 2008 حصول الشركة على شهادة ايزو .5

4. 
تعتمد الشركة على مواصفات دستورية دوائية عالمية في 

 صناعة االدوية

 USPاالمريكية 

 BPالبريطانية 
 

 

 القسم الثاني عشر: اإلفصاح عن رأس المال البشري 

 المال البشري الخاص بالشركة وكما يلي:تضمن هذا القسم معلومات ومؤشرات عن رأس  -

 المقدار البيان ت

 %21 نسبة العاملين من الذكور  .1

 %81 نسبة العاملين من االناث  .8

 511 عدد العاملين المستفيدين من التدريب  .5

 %1.115 معدل ساعات تدريب العاملين  .4

 %1.12 نسبة المبالغ المصروفة على البحث والتطوير  .0

 %1.2 العينية المقدمة للعاملينمعدل المزايا   .3
 

 

 القسم الثالث عشر: اإلفصاح عن رأس المال االجتماعي والعالقات 

 تضمن هذا القسم المؤشرات عن رأس المال االجتماعي والعالقات الخاص بالشركة وكما يلي: -
 

 المقدار البيان ت

 د 11.113.251 معدل قياس الدخل النقدي للعامل  .1

 %1.2 العاملينمعدل دوران   .8

 %1.13 نسبة أقساط التأمين المدفوعة  .5

 1.112 نسبة تكاليف دعم العاملين  .4

 %1.48 نسبة المكافآت التشجيعية  .0
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 القسم الرابع عشر: اإلفصاح عن رأس المال الطبيعي 

 تضمن هذا القسم معلومات ومؤشرات عن رأس المال الطبيعي الخاص بالشركة وكما يلي: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدار البيان ت

 5م 111.105 كمية المياه المستهلكة   .1

 كغم 31.284 كمية النفايات المطروحة   .8

 د/كغم 12.150 معدل تكلفة كغم الواحد  .5

 د 8.018.111 تكلفة المياه المستهلكة   .4

 د 254.322.051 تكلفة الكهرباء  .0

 %1.02 نسبة تكاليف قسم البيئة  .3

 وجهة نظر اإلدارة ثالثاا: تقييم أداء الشركة من

إنه ال يوجد أي مخالفات من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء او من العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات  .1

 والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية.

ـــــ )المدينون، الدائنون، المجهزون، أننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة والمتعلقة بتحديد األطراف ذوي العالقة ك .8

 العمالء( وغيرهم.

 نؤيد لكم أن البيانات المالية المقدمة لكم حالياً خالية من أي تحريفات أو حذف او شطب تماماً. .5

 .ربكافة تعاقداتها مع الغيأن الشركة قد ألتزمت  .4

 .يةالبيانات المال ام علىالتي لها إثر هلبات الجهات الرقابية والنظامية ال يوجد أي أخالل بمتط .0

 بيانات التي تم الحصول عليها من الشركة.الباالعتماد على  انمن إعداد الباحث الجدولر: دالمص

ليها الباحثان فقد تم اثبات الفرضية وعلى ضوء النتائج التي توصل إما سبق وبناًء على   

المتكاملة في بيئة الشركات "يمكن وضع إطار مقترح لتقارير األعمال على أنه  التي نصت

 العراقية، بما يسهم في تحقيق المنافع التي توفرها تلك التقارير".

 

 االستنتاجات والتوصيات .6

خلصت الدراسة في ظل ما تم تناوله في البحث، إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات   

 أهمها ما يلي:

 االستنتاجات 6-1

والتي  ،بتوصيل المعلومات المالية وغير المالية عن أداء الشركةتقارير األعمال المتكاملة  تقوم. 1

تركز على القضايا االقتصادية واالجتماعية والبيئية والحوكمة وكيفية ربطها مع استراتيجيتها، 

لتمكن أصحاب المصالح من تقييم مدى قدرة الشركة على خلق القيمة والحفاظ عليها على المدى 

 القصير والمتوسط والطويل.

يعتبر نموذج األعمال هو صميم الشركة الذي تعتمد عليه في خلق القيمة، وذلك عن طريق استخدام . 8

 رؤوس األموال الستة كمدخالت ومن خالل األنشطة التجارية يتم تحويلها الى مخرجات ونتائج.

المالية فقط، لمعلومات إن خلق القيمة التي تسعى اليها الشركات ال يمكن تحقيقها من خالل توفير ا. 5

خذ في االعتبار تأثيرات البيئة الخارجية والقضايا التي تختص بالجوانب االقتصادية بل يجب األ

 واالجتماعية والبيئية وكيفية ربطها ودمجها في استراتيجية الشركة.
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 التوصيات 6-2

ال تفقد المنافع التي ضرورة زيادة الوعي والفهم التام بأهمية وأهداف تقارير األعمال المتكاملة حتى . 1

نشأت من أجلها، وذلك من خالل إقامة مؤتمرات وندوات علمية للتغلب على الصعوبات والتحديات 

 التي تواجه الشركات عند إعدادها ونشرها.

عمال المتكاملة لشمولها ضرورة قيام إدارة الشركة عينة الدراسة باإلفصاح عن طريق تقارير األ. 8

االقتصادية واالجتماعية والبيئية والحوكمة والفرص والمخاطر وربطها مع استراتيجية بعاد كافة األ

 الشركة من أجل خلق القيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل والحفاظ عليها.

ضرورة اصدار معيار خاص بتقارير األعمال المتكاملة بحيث يتناسب مع الظروف االقتصادية . 5

في العراق، مع األخذ في االعتبار تجارب الدول التي ألزمت شركاتها بإعداد واالجتماعية والبيئة 

 هذه التقارير.

 مصادرال

 أوالا: المصادر العربية

 الرسائل الجامعية أ. 

(، إطار مقترح لإلفصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة 8110احمد، سعد محمد بيومي، ). 1

رسالة دكتوراه في المحاسبة غير لألعمال عن البعدين البيئي واالجتماعي مع دراسة تطبيقية، 

 ، كلية التجارة، جامعة االسكندرية، جمهورية مصر العربية.منشورة

(، أثر اإلفصاح غير المالي عبر تقارير األعمال المتكاملة 8110)شرف، إبراهيم أحمد إبراهيم، . 8

رسالة على تقييم أصحاب المصالح لمقدرة الشركة على خلق القيمة: دراسة ميدانية وتجريبية، 

 ، كلية التجارة، جامعة دمنهور، جمهورية مصر العربية.دكتوراه في المحاسبة غير منشورة

(، دور تقارير األعمال المتكاملة في دعم القدرة التنافسية للمنشآت 8112محمود، به شدار نايف، ). 5

، كلية التجارة، جامعة رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورةالصناعية )دراسة ميدانية(، 

 .المنصورة، جمهورية مصر العربية

 ب. الدوريات العلمية

االفصاح السردي كأحد ادوات التقارير االعمال المتكاملة وأثره  (،8114البسيوني، هيثم محمد، ). 1

، العدد مجلة البحوث المالية والتجاريةعلى جودة المعلومات المحاسبية )دراسة نظرية وتحليلية(، 

 .، كلية التجارة، جامعة بور سعيد، جمهورية مصر العربية5

التوكيد المهني على تقارير االعمال المتكاملة (، القيمة المضافة من 8114حجازي، وجدي حامد، ). 8

مجلة كلية التجارة  من وجهتي نظر مراقبي الحسابات والمستثمرين في االسهم )دراسة تجريبية(،

 ، كلية التجارة، جامعة االسكندرية، جمهورية مصر العربية.1، العدد 08، المجلد للبحوث العلمية

تقارير االعمال المتكاملة على قرار االستثمار في االسهم  (، إثر تفعيل8115علي، محمود احمد، ). 5

، 82، المجلد مجلة البحوث التجارية المعاصرة)دراسة تجريبية على شركات االسمنت في مصر(، 

 ، كلية التجارة، جامعة سوهاج، جمهورية مصر العربية.8العدد 
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 المصادر األجنبية  .ثانياا 

A. Thesis 
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