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 Abstractمستخلص البحث 

 اشثوسس  الثي  وث  قيثس  الححوث ا االميحثم لحسيثس  ا دام الحوث اد   قثديهدف هذا البحث  للث  

 يوضثح  الوحليثا الريثر  بث,   الحروبطة البحالية  ا سئلة البح  هدف فم ض م للدراسة فر ض رئيسية
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سئدة  الوسبعة لحو اد   الوعرف مل  الحؤشرات السمل  رحسذج قيس  ا دام   حسيس  ا دام ا الوعرف للبح 

 االسثواسدة حرهثس فثم  لثق السيحثة  وحسيثق اهثداف لألدام  حث  ورثس ا وطث ر اليثسا حسيثس  ا دام الحوث اد  

دام الحوث اد  ملث  االر االفصسح مث  حؤشثرات حسيثس  ا ورس ا   الح كحة  الشاسفية فم الوسسرير الحسلية  

شاسفية االفصسح فم الوسسرير الدا لية  الوسسرير ال سرلية  ورس ا السيحة الحيئحثة لحعل حثست االفصثسح مث  

حسيثثس  ا دام الحوثث اد   اهحيثثة االفصثثسح مرثث, بسلرسثثبة لحسثثو دحم الوسثثسرير الحسليثثة   قيثثس  الححوثث ا 

 ثثيا دراسثثة الحسلثثة ملثث  احثثد   لبحثث  حثث .  وثث  ا وبثثسر فثثر ض اميحثثم لحسيثثس  ا دام الحوثث اد  اال

 السث ائ  الحسليثة لهثس فثم  ةالسثر ي الوسسريرالشركست الحصرية الوم وطبق حسيس  ا دام الحو اد  ح   يا 

(  اشسرت روسئج الدراسة لل   ل د ميقة اروبثسط حعر يثة ح لبثة بثي  الحؤشثرات 2013-2002الاورة  )

سئثدة  للحؤشثرات الحسليثة الوسبعثة    االفصثسح ق  بسموبسرهس حؤشثرات غير الحسلية فم حسيس  ا دام الحو اد

مثث  حؤشثثرات حسيثثس  ا دام الحوثث اد  لثثألدام لثث, االثثر ايلثثسبم ملثث  حسثثو ا شثثاسفية الوسثثسرير الدا ليثثة 

بكثا ابعثسدو  اهحيثة لميحثم لحسيثس  ا دام الحوث اد   لث د ححوث ا  ال سرلية  كحس اشثسرت الروثسئج للث  

  شسحا  دام الشثركة ككثا.  وسوثرح روثسئج البحث  الرهسئيثة ضثر رة وركيثد االدارة ملث  كحسيساسو داح, 

االفصثثسح مثث  حسيثثس  ا دام الحوثث اد  لوحسيثثق الشثثاسفية الدا ليثثة  ال سرليثثة  كحطلثث  اسسسثثم لح كحثثة 

هثثت حسثثو دحم الوسثثسرير الحسلية. لسثثد ارو قثثرارات دام  حثث  الثث  الوثثىالير ملثث ي  ا يثثفثثم وس الشثثركست  اهحيوثث,

 الدراسة بوسدي  حلح مة ح  الو صيست. 

 المصطلحات األساسية: 

الشاافاةية  -حزكمااة الشااتكات  -ائاادو زالتاب ااة لاا داء  المؤشااتات الا –س األداء المتاازا   أجيااام مايااا 

 المحتزى اإلعالمي -الشفاةية الخاتجية –الداخلية 
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 : اإلطات ال ام للبحثالاسم األزم

 المادمة  -1

محسا الحديالة ا ويفثس كبيثرا مث  بيئثة ا محثسا الوثم كسرثت سثسئدة فثم الحسضثم  حيث  ا ولات بيئة ا 

اوصات بيئة ا محثسا السديحثة بسلسثك    االسثوسرار الرسثبم  الثبطم فثم الوفييثر  لاوثرات ط يلثة رسثبيس  بيرحثس 

حثث  حيثث   اوصثات بيئثثة ا محثثسا الحديالثثة بثسلوفيرات السثثريعة  الحويحسثثة ملثث  فوثثرات قصثيرة رسثثبيس   سثث ام

احويسلست  رغبست الحسوهلكي  ا  ح  حي  الضف ط الحودايدة الرسولة ح  شدة الحرسفسة س ام كسرت ححلية ا  

مسلحية  يه ر الوكويت االقوصسدية  اراوسح ا س ا  العسلحية  الال رة الوكر ل لية فم حلسا االروسج  الوس يق 

لرام وفيرات لذرية سسوحرار فم الحرسفسة مليهس السيس  بفم البسسم  االالشركست رغبت فإذا  . ري  الحعل حست

فم العحليست الصرسمية  وطبيق فلساست لدارية لديدة بحس يحاد الحديري   العسحلي  دا ثا ولثا الشثركست ملث  

ح ولف حسو يسوه  مل  وحسيق ا هداف ذات البعد االسوراويلم .  بسلوسلم هرثسا مثدة ححثس الت لوث فير لطثسر 

ة ل ار  ا دام فم الحرشىة  الحسلة لوط ير حسيس  ا دام الحو اد  لوحسي  حسثو ا الشثاسفية فثم حوكسحا لكسف

 .الوسسرير الحسلية

 طبي ة المشكلة -2

 Taipaleenmäki and Ikäheimo,2013) هرثثسا ححثثس الت حثث  لسرثث  بعثثض البثثسحالي )  

م بسسثثو دا  حسيثثس  ا دام الحوثث اد  للوسريث  بثثي  الححسسثثبة االداريثثة  الححسسثثبة الحسليثثة فثثم حلثثسا قيثثس  ا دا

Balance Scorecard (BSC)    الثثثذ  يشثثثوحا ملثثث  حؤشثثثرات ا دام الوشثثثفيلم  ايضثثثس  الحسثثثسيي

(  الوث اد  بثي  Norton,1993,1997 and Kaplanاالسوراويلية الوم وروبط بع احثا الرلثسح الهسحثة )

الوسثسر  بثي  .ل  الدا لية  الوعل   الرحث  (  العحليست عحياالحسلم   الا بعسد الح ولاة لحسيس  ا دام الحو اد  )

عل حثست ححسسثبية لداريثة ح  الوثم وحالثاالحؤشرات غير الحسلية ح   يا الححسسبة االدارية  الححسسبة الحسلية 

  وسسمد الححسسبة االدارية فم   سئدة وردحج ح  الحسسيي   الحؤشرات الحسلية الوسبعة للححسسبة الحسلية وشفيلية ق

 وحسثثي  االفصثثسح الثثدا لم يثثؤدا الثث   وكثث   حثثسفد لوحسثثي  ا دام حثث  قبثثا الحثثديري  ححثثس  او ثثسذ السثثرارات

 الو طيط  الرقسبة ملث  الحثدا الط يثا  بسلوثسلم ملث  او ثسذ السثرارات االسثوراويلية  بيرحثس  للوسسرير الدا لية

لة الححسسثثبية  الححسسثثبة ملثث  الوكلاثثة الححسسثثبة الحسليثثة فثثم او ثثسذ السثثرار  الوسيثثي  مثث  طريثثق الحسثثسم ه وسثثس

حسيثس   سث  الوسري ية  ايضس الوح ا لل  الححسسبة ملث  السيحثة العسدلثة ححثس يثؤد  للث  الشثاسفية ال سرليثة.  ي

 سرليثثة  غثثراض  كسرثثت دا ليثثة  غثثراض الححسسثثبة االداريثثة ا وحسيثثق الشثثاسفية سثث ام با دام الحوثث اد  

الحعل حست الوثم و فرهثس السث ائ  الحسليثة الوسليديثة لل فثسم بسحويسلثست حسثو دحم مد  كاسية ل   الححسسبة الحسلية.

السثث ائ  الحسليثثة اصثثبم غيثثر حسبثث ا فثثم بيئثثة ووسثث  بثثسلوفيرات الوكر ل ليثثة  االقوصثثسدية الحثثسدة  ايضثثس ووحيثثد 

ححسرسثست العحليثة  هرسا قص ر فم الوسسرير الحسلية الوسري يثة مث  ال  بسلحرسفسة الشديدة فم ا س ا  العسلحية 

قصث ر االفصثسح غيثر الحثسلم بحثس رثوج مرث, بحس ال يام بحوطلبست الح كحة.  هذا السص ر فم الوسسرير الحسليثة 
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ح  ولسها االموراف بس ص ا غير الحلح سثة الحطحث رة دا ليثس   الوثم وحالثا لحثدا  يروبط بححسرسة الح كحة

ية  البيئية ححس يوطل  الحسلة لحسسيي  ادام غير حسلية حسببست السيحة  را  الحسا الاكر   ا هداف االلوحسم

 .قص ر االفصسح م  الحعل حست الحروبطة بسلوط رات فم ا دام الحسوسبلم للحرشىةح  الحسسيي  الحسلية ح  

 زبناء على ما تادم يحازم هذا البحث اإلجابة على األسئلة التالية:

حو  يحك  لية بلسر  حؤشرات ا دام الحسلية    حسغير الحؤشرات ا دام  حدا الحسلة لل   ل د  حس -1

 وحسيق الو اد  بيرهحس؟

كىحد   سئدة  الوسبعة لألدام  طبيعة العيقة بيرهحس فم حسيس  ا دام الحو اد  حس هم الحؤشرات الس -2

   ا دام ؟يسقرحسذج 

اهداف الح كحة  كيف يحك  االسواسدة ح  وط ر اليسا حسيس  ا دام الحو اد  فم  لق السيحة  وحسيق -3

  الشاسفية للوسسرير الحسلية؟

ها االفصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  ل, االر ايلسبم مل  حسو ا الشاسفية فم الوسسرير  -4

 الدا لية  الوسسرير ال سرلية ؟

 ؟  ا لميحم ها االفصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  ل, ححو -5

 أهداف البحث:  -3

لحسليثة سثية للث  قيثس  الححوث ا االميحثم لحسيثس  ا دام الحوث اد  فثم الوسثسرير ايهدف البح  بصثاة اسس

  -يك   ح  الضر ر  وحسيق ا هداف الارمية الوسلية:  لوحسيق هذا الهدف

سئثثدة الحؤشثرات الس   دام الحثسلم   حؤشثرات حسيثثس  ا دام الحوث اد  الوعثرف ملث  ميث   حسثثسيي  ا -1

  الوسبعة لألدام.

راحا وط ر حسيس  ا دام الحو اد   د رهس فم  لق السيحة  وحسيثق اهثداف الح كحثة حالوعرف مل   -2

  الشاسفية 

الوعثثرف ملثث  االثثر االفصثثسح مثث  حؤشثثرات حسيثثس  ا دام الحوثث اد  ملثث  شثثاسفية الوسثثسرير الدا ليثثة  -3

  شاسفية الوسسرير ال سرلية. 

 م الحو اد .ا داحسيس  هست الحريحة لإلفصسح م  حؤشرات الوعرف مل  د ر الل -4

 قيس  الححو ا االميحم لحسيس  ا دام الحو اد  . -5

 

 أهمية البحث :  -4

ححس لثثة حعسللثثة قصثث ر الوسثثسرير الحسليثثة فثثم وثث فير حعل حثثست مثث  ادام  وبثثرد اهحيثثة هثثذا البحثث  فثثم

ة الحرشىة ككا  ذلا ح   يا االسواسدة ح  وط ر اليسا حسيس  ا دام الحو اد   سصة بعد وىكيد ق امد ح كح

كسرثت دا ليثة ا   سرليثة وعحثا ملث  وحسثي  ا دام  االسثوفيا ت  حس ورط   ملي, حث  لليثست سث ام الشركس
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 االداريثة  الحسثسملة ملث  ح ولثف الحسثو يست   ا حالا للح ارد االقوصثسدية حث  واعيثا د ر الرقسبثة الححسسثبية

فية فثم الوسثسرير الدا ليثة  الوسثسرير  الحد ح  حسالت الاسسد االدار   الحسلم  ذلا بوحسيثق حسثو ا حث  الشثاس

بسالضثسفة للث  اهحيثة الوعثرف ملث   قثرارات حسثو دحم السث ائ  الحسليثة  ال سرلية  بسلوسلم يرعك  ذلا ملث  

 حد  االسواسدة ح  وطبيق هذو الحوفيرات الهسحة فم بيئة ا محسا الحصرية.

 حدزد البحث -5

فم اللسر  الريثر   الوطبيسثم ملث  حسيثس  ا دام ووعدد رحسذج قيس  ادام الشركست  لك  و  الوركيد  -

 الذ  ي د  هدف البح . فسط بسلسدرالحو اد  بىبعسدو ا ربعة 

د   الوعثرض لألسثسلي  ا  ثرا  Stander & poorوث  قيثس  حسثو ا الشثاسفية بسسثو دا  حسيثس  -

 للسيس .

 و  ورس ا لليست ح كحة الشركست بسلسدر الذ  ي د  هدف البح .  -

   منهج البحث -6

ح   يا االلسبة مل  الوسسؤالت البحالية الوم وحالا ل هر الحشكلة  وحسيسثس  هثداف البحث  فسرث, يثو  

االموحثثسد ملثث  الحثثرهج االسثثوسرائم  االسثثوربسطم حعثثس   ذلثثا حثث   ثثيا اسثثوسرام  وحليثثا حثثس يوضثثحر, الاكثثر 

ملث  وحليثا الوسثسرير  الححسسبم ح  كوسبست  بح    لصدارات ووعلق بح ض ع البح   حث   ثيا االموحثسد

 السثث ائ  الحسليثثة الحثثدا الشثثركست الحصثثرية الوثثم وطبثثق حسيثثس  ا دام الحوثث اد   واصثثم مثث  الحعل حثثست 

 قيثثس  الححوثث ا ية الوسثثسرير الحسليثثة شثثاسفيثثة  ذلثثا لسيثثس  ا الثثر ملثث  وحسيثثق الحروبطثثة بثث, فثثم الوسثثسرير الحسل

 االميحم لحسيس  ا دام الحو اد .  

 تنظيم البحث

 ال ام للبحث  اإلطاتاسم األزم :ال

 الاسم الثاني : الدتاسات الساباة

 داء المتزا   الاسم الثالث : ماياس األ

 الحسسيي  الحسلية لألدام  ا ل, االروسسدات الح ل, لليهس  -

  اال ويف بي  ري  قيس  ا دام الوسليد   االسوراويلم الحسسيي  غير الحسلية لألدام -

 دام الحو اد  ا  حسيس وط ر اليسا  -

 ةي التااتيت الماليةالمتزا    الاسم التابع : شفاةية اإلةصاح ع  ماياس األداء

 ححددات االفصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  -

 له د الحريحست الحهرية للو س  فم االفصسح م  حسيس  ا دام الحو اد  -
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 شاسفية االفصسح للوسسرير الدا لية  الوسسرير ال سرلية  -

 اسم الخامس : أثت اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا   على أس ات األسهم ال

 اهحية االفصسح م  حسيس  ا دام الحو اد  لحسو دحم الس ائ  الحسلية -

  الفصسح م  حسيس  ا دام الحو اد لحعل حست االسيحة الحيئحة  -

 لحسيس  ا دام الحو اد  الححو ا االميحم -

 تطبياية ال الاسم السادس : الدتاسة

 الاسم السابع : الخالصة زالنتائج زالتزصيات

 الاسم الثاني : الدتاسات الساباة

 يحك  وسسي  الدراسست السسبسة لل  

  رحسذج قيس  ا داما دام الحو اد  دراسست ورس لت اه  الوط رات فم حسيس   -

  فم الوسسرير الحسلية دراسست ورس لت االفصسح م  حسيس  ا دام الحو اد   -

 حسيس  ا دام الحو اد  ل الححو ا االميحمدراسست ورس لت  -

 دتاسات تنازلت أهم التطزتات ةي ماياس األداء المتزا   زنماذج قياس األداء-1

 )  (Norton&Kaplan oque,2013 أهم التطزتات ةي ماياس األداء المتزا   طبااً لـ -أزالً :
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 (1) جدزم تقم

 / السنة 
 نزع

 المتغيتات الهامة زا ال ن

1992/ 

 ماالة 

األداء   ماياااااااااااااااااااااااااس

الماااااييس  :  المتااازا  

 التي تازد األداء

دم قياااس أداء متفاازت يسااتخ إلناا  أساااس التطاازيتماياااس األداء المتاازا    ي تباات

, ال ملياات  ميام تم تحدياد أتب اة أب ااد ) الماالي , الالمااييس المالية زغيت مالية ,  

ي تبت ماياس األداء المتزا   ذات تؤية مستابلية ) , كما االبتكات(الداخلية , الت لم ز

 أداء طزيم األجم (

1993/ 

 االة م

زضااااااع ماياااااااس األداء 

 المتزا   ةي التطبيق  

التحساي  , ماياس األداء ليس مجتد قياس ةاط بم أيضاً نظاام دداتو للحفا  ما  اجام 

ماياااس . باإلضاااةة دلااى أ  مااة زذلام لماياااس أداء متاازا   نااج  الشافاةية تكااز  ها

األداء المتاازا   يجاا  أ  يااتم تصااميم  بصاازتو محااددو ليااتالءم مااع مهمااة الشااتكة 

 .زالتكنزلزجيا زاإلستتاتيجية

/1996 

 كتا  

ماياااااااااااااااااااااااااااس األداء 

المتاااااااازا  : تتجمااااااااة 

 اإلستتاتيجية دلى زاقع 

أتب ة  تحديد ,ىاإلستتاتيج ءدااس دلى نظام األتحزم ماياس األداء م  مجتد نظام قي

دعادو تصنيف ال ملياات الداخلياة كما تم .جيدمتاحم هامة لتنفيذ ماياس أداء متزا   

ة عنصات النماز دلاى زالت لم زالنمز, حيث تحزم االبتكات دلى ال مليات الداخلية زدضاة

بط ت سببية , كما ياتيتم تبط المااييس مع ب ضها الب ض ةي عالقات لم ال املي  , ز

 ية .اإلستتاتيجية زالتؤ

2001 /

 كتا 

التنظااايم باااالتتكي  علاااى 

 كيااااف -اإلسااااتتاتيجية :

التااااي للشااااتكات  يمكاااا 

ماياااااااس األداء  تطبااااااق

ةاي  اإلستمتاتالمتزا   

 بيئة تناةسية جديدو .

تزاةاق التنظايم ,  تتجمة اإلستتاتيجية دلى عناصت تشغيلية : بناء ختائط دستتاتيجية

دستتاتيجية لكام ةاتد زلكام زظيفاة:  عمملت از  : خلق زحدو أعمام ت ازنية, لخلق ا

 قاتاتات اتخااذزخلق زعى استتاتيجي , تحديد األهداف على مستزى الفاتد زالفتيق.

زا ناة زالتغذياة ال كساية , باإلضااةة دستتاتيجية ك مليات مستمتو ةاي التخطايط زالم

 .يذيةجهزد الايادو التنفدلى ت لم التغيتات م  خالم تحفي  

/2004 

 كتا  

 ساتتاتيجية:اإلالختائط 

تحااااازم األصااااازم غيااااات 

الملمزسة دلى مختجاات 

 ملمزسة 

تفسايت عالقاة الساب  زالتا ثيت بشاكم متئاي دلاى ماا هاز ,  ختائط دستتاتيجية متئية 

 مماا يسااعد يفهمهاا كام ةاتد داخام الشاتكة  أ ال مم زما هز غيت ذلم بطتياة يادت 

 .تشتتم ةي اإلستتاتيجية داخم التنظيم  التي األطتافكم 

 

/2006 

 كتا  

اساااااااااااااااااااتخدام التزاةق/

مايااس األداء المتازا   

تاازم زذلم لخلق شاتكة 

)ال ماااام  علاااى الت ااااز 

 هم المالم(

تزاةق ماا التنظيمي  دستتاتيجية الشتكة زالهيكم,  تزاةق : مصدت الايمة االقتصادية

نماز لم زال تزاةاق ماا باي  ال ملياات الداخلياة زالات, بي  دستتاتيجية المالياة زال ميام 

تزاةاااق باااي  , تزاةاااق باااي  مجلاااس اإلداتو زالمساااتثمتي  ,زالتكامااام االساااتتاتيجي 

 ., دداتو عمليات التزاةقالشتكاء الخاتجي  
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 (Watts and McNair ,2012نماذج قياس األداء ) -ثانياً :

 (2جدزم تقم )

 الزصف المؤلفالنمزذج ز 

  لزحة األداء

Tableau de Bord  

  & Epstein 

Manzoni,1997   

2009, Pezet 

ةي منتصف الخمسينات زذلم ك داو  19تم استخدام مفهزم لزحة األداء ةي آخت الات  

متنزعة زغيت محددو بالمؤشاتات المالياة ةااط , زلكا  تام دمة دداتو الشتكة , ةهي لخ

تطزيتها م  خالم المهمة زاألهاداف لكام زحادو , زتشامم علاى تتجماة تؤياة زمهماة 

مزعة م  األهداف التي تشاتق ما  عزامام النجااح التاي ياتم تحديادها الزحدات دلى مج

دلى التتكيا  أكثات ما   تميم زتتجمتها دلى مجمزعة كمية م  مؤشتات األداء الهامة .

الال م على المااييس المالية زهذا عناد التطبياق ال ملاي زيتضام  ماااييس غيات مالياة 

تماد علاى داخام الشاتكة أكثات ما  زلك  بشكم اقم.عند تجميع بيانات عا  الماااييس ت 

شااتكة ككاام أز الزحاادات تتكاا  علااى ال س عاا  المسااتهلم كمااا خاتجهااا مثاام الماااايي

 م  خالم المهمة زاألهداف أكثت م  تتكي ها على اإلستتاتيجية بها الفتعية 

  هتم األداء

Performance 

Pyramid 

Lynch   & Cross,              

1991    

ماااييس علاى مساتزى  يزجدسزاء كا  داخلياً أز خاتجياً كما  تضم  مااييس ل داءيز

 .على مساتزى الشاتكة بحياث ي كاس تؤياة الشاتكة زأهاداف منشالت األعماامالاسم ز

ميااا  هاااتم األداء انااا  يزضااا  ال القاااة باااي  دساااتتاتيجية المنشااا و زماااااييس األداء تزي

ا  ال القاااة باااي  المسااتخدمة سااازاء الداخليااة أز الخاتجياااة دال اناا  ي يااا  هااتم األداء 

المااييس المالية زغيت المالية م  الص   تزضايحها علاى الاتغم ما  منطاياة ال القاة 

زعلااى ساابيم المثااام ةااا  ال اماام ةااي المصاانع يمكاا  أ  يااؤثت ةااي م اادم ال ائااد علااى 

االستثمات للمنش و ككم زعلاى الاتغم ما  منطاياة هاذال ال القاة دال انا  ال يمكا  الت بيات 

  ماااييس األداء غيات المالياة لل امام زباي  قااييس األداء المالياة عنها بشكم ياتبط باي

 للمنش و.                                 

  ماياس األداء المتزا  

The balanced 

scorecard  

Kaplan& Norton, 

1992   

بط زيات األخاتىي كس ماياس األداء المتزا   ال ديد م  الخصاائص إلطااتات الايااس 

ؤياة التنظايم زبالتاالي ال يزجاد مؤشات أداء بمفاتدال ياؤثت علاى أداء التنظايم, الاياس بت

داء ام التجاتياة دلاى أهاداف زماااييس لا زماياس األداء المتزا   يتاتجم تؤياة األعما

 .  زال مليات الداخلية زالت لم زالنمز أتبع أب اد زهى المالي زال ميم ةي

ماياااااااااس األداء المتاااااااازا   

  االستتاتيجي

The Strategic 

balanced 

scorecard, 

Kaplan&Norton,19

96 

 & Kaplan زالتطاازيت االسااتتاتيجي لماياااس األداء المتاازا   بناااء علااى نماازذج

Norton   ائادو زالتاب اة التاي تناتج اثناا  باي  المؤشاتات الاالادمج زتام  1992عام

ة دلاى م  سلسالة عالقاات الساب  زاألثات , زتتضام  هاذال ال ملياة تتجماة اإلساتتاتيجي

مجمزعااة ماا  االةتتاضااات عاا  عالقااة السااب  زاألثاات , ماياااس األداء المتاازا   لاايس 

 تقابة اإلستتاتيجية .زلكن  أيضاً نظام لل نظام دداتو دستتاتيجيةأمجتد 
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  منشزت األداء

The performance 

Prism  

Neely,et al.,2000  

Neely,et al.,2002 

ى ) تضا األطتاف ذات المصلحة بالمنشا و يتكز  منشزت األداء م  خمسة عناصت زه

, االستتاتيجيات , ال مليات , الادتات , مساهمة األطتاف ذات مصلحة ةاي المنشا و ( 

زتكااز  الناازاحي الهامااة لمنشاازت األداء ةااي دعااادو تنظاايم زتازيااة ال القااات مااا بااي  

ان  يملام زتتمثم جزان  الازو ةي هذا النمزذج  األطتاف ذات المصلحة زبي  التنظيم .

تؤية أكثت شمزال لمختلف األطتاف المستفيدو مثم المستثمتي  زال مالء كما ان  ي خاذ 

ةي اعتباتال األطتاف الجديدو المستفيدو مثام ال ااملي  زالمازتدي  زهناام ناااط ضا ف 

ان  ال يادم دال الاليم ع  كيفية ةهم زددتام مااييس األداء زكذلم ال ي خذ  للنمزذج ةي 

 .ظمة قياس أداء قائمة زالتي تازم المنش و بتطبياها ةي حساب  أن

 دتاسات تنازلت اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا   ةي التااتيت المالية  -2

 س  لححسسثثبي  السثثسر ريي  رح ذلثثا حريكثثم لقثثدحت الللرثثة الوسبعثثة للحعهثثد :  (  (AICPA, 1994دتاسااة -

حوسلهثس الحسثوالحر    الثدائر    غيثره  حث  حسثو دحم للوسرير م  ا محسا يعكث  ارث اع الحعل حثست الوثم ي

الوسسرير الحسلية   يوك   الرح ذج ح   ح  فئست رئيسية هم: البيسرست الحسلية  غير الحسليثة    وحليثا االدارة 

للبيسرست الحسلية  غير الحسلية    الحعل حست م  الوطلعست الحسوسبلية    حعل حست م  االدارة  اه  الحسسهحي  

 عل حست اسسسية م  الحرشىة.      ح

بعحثثا رحثث ذج لإلفصثثسح  (FASB)حعثثسيير الححسسثثبة الحسليثثة  حللثث  قثثس  :  (FASB, 2001)دتاسااة  -

 لححسسثثثبي  السثثثسر ريي ا حريكثثثم لاال ويثثثسر  يشثثثحا حعل حثثثست مثثث  ال حسثثثة حلح مثثثست الصثثثسدرة الحعهثثثد 

(AICPA,1994) سثة حالثا البحث    الوطثث ير بسالضثسفة للث  حلح مثة سسدسثة وشثحا ا صث ا غيثر الحلح 

 لثدت الدراسثة ا  الحرشثات الوثم وعحثا فثم   الح ارد البشرية  العيقثست حث  العحثيم  االبوكثسر  غيرهثس.  

  غيرهس حث  الصثرسمست ا  ثرا    لعثا مصرسمة ا د ية واصم بشكا اكبر م  ارشطة البح    الوط ير 

صثثرسمة ا د يثثة  هحيثثة هثثذو الحعل حثثست لثثدا  السثثب  فثثم ذلثثا يرلثث  للثث  لدراا الحرشثثات الوثثم وعحثثا فثثم

 لوسدير  طط  اسوراويليست االدارة.الحسوالحري  

ا ضحت هذو الدراسة  لث د فلث ة للحعل حثست رسولثة مث  وركيثد :   Hooks et al. (2002)دتاسة  -

ة قبث ال  وسسرير الشركست مل  الحؤشرات الحسلية  حثس يصثسحبهس حث  الوثدا  بوطبيثق الحبثسدا الححسسثبية الحسب لث

 قثثد حيثثد البحثث  بثثي  رثث مي  حثث  فلثث ة    حثثس الحؤشثثرات غيثثر الحسليثثة فو ضثث  لإلفصثثسح اال ويثثسر  امسحثثس  

الحعل حست  هحس: فل ة الو قعست فم الحعل حست  ه  الالث ة بثي  و قعثست  احويسلثست حسثو دحم الحعل حثست 

م  اال ويف فم حل   ر ع  ةحست الرسول بي  الحوسح ح  الحعل حست فم الوسسرير الحسلية    مد  وحسالا الحعل 

 .الحعل حست الحوسحة للحديري   ولا الحاصم مرهس لحسو د  الحعل حست ال سرلم

قس  البسحالس  بعحا دراسة لعثرض وطبيسثست وكسحثا حسيثس  :  ( and Jarnag,2002)  Beanدتاسة  -

بثدحج  س( حيث  قسحث(AICPA,1994ا دام الحو اد  ح  الوسسرير الاورية  السثر ية  حثدا وحسسث, القوراحثست 
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يوضثح  حعل حثست مث  الوسريثر ل رسم مل  رح ذج ا محثسا الشثسحاحسيس  ا دام الحو اد  فم الوسسرير الحسلية ب

بعض الحعل حست وث  االفصثسح مرهثس  ا .  اسوروج البسحالس  حسليةالحعل حست غير الالحسلم الحسلم بسالضسفة لل  

ر ياالسوراويلية  وىال  اهداف الشركة    الرح   سسسم بسلحسيس  حالا الوعل بشكا افم الوسرير السر     وروبط 

طبسثس فثم السث ائ  الحسليثة احس الحعل حست م  االدارة  الحسسهحي  فيو  االفصثسح مرهثس    الصرسمة مل  الشركة 

 للحبسدا الححسسبية الحوعسرف مليهس . 

ي  ل دة الوسرير ال سرلم م  امحسا الحرشىة ورس لت هذو الدراسة  حشكلة وحس:( 2005دتاسة )ةاي و ,  -

حسوثرح للوسريثر ال ثسرلم مث  طثسر ل قسحثت البسحالثة ب ضث     ح   يا اسو دا  ريس  قيس  ا دام الحوث اد 

امحسا الحرشىة فم يا ريس  السيس  الحو اد  لألدام ح   حسثة ابعثسد   حيث  اضثسفت بعثدا   سحسثس   هث   بعثد 

االسثثوالحسرية لحثدا الحسوشثايست عسليثة هثذا االطثسر الحسوثرح بثسلوطبيق ملث  دا فدراسثة حث  وث لرادة اللث دة . 

حاردة قُسحت لل  الي  حلح مست  هم: حلح مة الرقسبثة  الحلح مثة الولريبيثة ا  لث   54ح   مل  ميرة 

وث اد  االطسر الحسورح بسسو دا  ح رلست ريس  السيثس  الح ا  الحلح مة الولريبية الالسرية    اشسرت الروسئج 

 لألدام يؤدا لل  وحسي  االفصسح ال سرلم م  امحسا الحرشىة بشكا ل هر . 

للث  الثربط بثي  ريثس  لدارة ا دام االسثوراويلم الثذ  هذو الدراسثة هدف  و:(  2006,    غلزمدتاسة ) -

حث   يعكس, الليا الالسل  لحسيس  ا دام الحو اد   حري حة ح كحة الشركست  ذلا الشوسس   ا وبسر حلح مثة

اسثوحسرة اسوسصثسم  47ال صسئص االسوراويلية الوم ودم  فعسلية لليست الح كحة  اموحثد ملث  وحليثا بيسرثست 

 قد  لصت الدراسة لل  ا  الح كحة مل  اسس   ع ا محسا ال سصشركة ح  شركست قطس 20ح دمة مل  

 حسلم.غير ال السيس  يل  اال ورص  فسط مل  ا دام الحسلم  لرحس يل  ا  وحود لل  ا دام

سو داح, كحد ا لسيس   اححس لة وط ير السيس  الحو اد  لألدام ب : قس  البسح (  2010دتاسة)مليجي ,  -

اموحثثد البسحثث  فثثم الدراسثثة    محثثسا الحصثثرية سرير الحسليثثة الحرشثث رة بحرشثثات ا حسثثو ا الشثثاسفية فثثم الوسثث

ي  بي  حرشثات ا محثسا الحصثرية   االفصثسح الوطبيسية مل  كا ح  اسل   وحليا الححو ا لوحديد حدا الوبس

قطسمثثست  10شثثركة رشثثطة بسلب رصثثة الحصثثرية فثثم  45مثث  حؤشثثرات السيثثس  الحوثث اد  حيثث  وثث  وحليثثا 

ميرثة بيسرثست اقوصسدية ح ولاة  كذلا اسل   الدراسة الحيدارية ال وبسر حثدا صثيحية الحثد ا الحسوثرح ملث  

 لثث د اروبثثسط بثثي  حسثثو ا الشثثاسفية  الحثثد ا الدراسثثة ملث  اشثثسرت روثثسئج    وحسرة اسوسصثثسم اسثث 140حث   

  .الحسورح لوط ير السيس  الحو اد  لألدام

 ماياس األداء المتزا   ل المحتزى اإلعالميتنازلت دتاسات   -3

 ةالحسلية  غير الحسلية مل  السيح الحعل حست ورس لت هذو الدراسة االر: (   Amir & Lev,1996دتاسة )  -

 1984 ( سثر ات 10 فثم فوثرة دحريثة احريكيثة اوصثسالت شثركة 14 حث  ميرثة سثه   بسسثو دا السث قية لأل

وحديثد  فثم كبيثر حثد للث  حيئحثة غيثر ا  حعر ية غير بحاردهس الحسلية الحعل حست ا  لل  و صلت (  1994:

 لواسثير ئحثةحي ا  الحسليثة حعر يثة غيثر الحعل حثست ا  حي  فم   الصرسمست ح  الر ع هذا فم اسعسر ا سه 
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 الحعل حست وصبم   الحعل حست ح  الر مي  كي مل  الرح ذج اشوحسا مرد  لك    اسعسر ا سه  فم الوفيرات

 ححثس يشثير للث  اهحيثة الثد ر اسثعسر ا سثه  فثم الوفيثرات واسثير فثم  حيئحثة حعر يثة  غيثر الحسليثة الحسليثة

 . ا سه وسيي   الحسلية فم  غير الحسلية الحعل حست بي  الوكسحلم

هدفت هثذو الدراسثة للث  ا وبثسر الححوث ا االميحثم للحسثسيي  غيثر : (  (Slehat et al,2013دتاسة   -

 السيحة بح   يا ح  غير الحسلية الحسسيي  ةحصا ف الحسلية فم حسيس  ا دام الحو اد   قس  البسحال   بوحليا

 احريكية شركة 31 ح  لحعهس و  بيسرست يوضح  وحلياال  هذا .الحسلية ا دام حسسيي  ح  لهس  حسسرروهس الوربؤية

 هثم الحسليثة غيثر الحسثسيي   اشثسرت الروثسئج ا  2007لل  2003الاورة ح    يا الطيرا  حلسا فم مسحلة

  ثيا حث  ود يثدو الثذ  يثو  حث  اكالثر حعل حثسوم لضثسفم ححوث ا لهثس  لثذلا الحثسلم لثألدام  سئدةق  حؤشرات

 .الوسليدية الححسسبية ا رقس  ح  اكالرا  الحسلية  الحسسيي 

 تاييم الدتاسات الساباة زمبتتات الدتاسة الحالية

م  حدا اهحية حسيس  ا دام الحو اد   اموبسرو حسيس  شسحا لألدام  السسبسة الدراسست روسئج اسارت

 فس هحية لذلا الحسلم   غير   الحسلم ا دام حسسيي  بي  العيقست بشس  حوبسيرة بسالضسفة لل   ل د روسئج

 ل  يو  ورس ا اهحية حسيس  ا دام الحو اد  فم  .فعسا بشكا بعد حرهس الوحسق يو  ل  الحسسيي  لهذو الرسبية

وحسيق شاسفية االفصسح فم الوسسرير الدا لية  شاسفية االفصسح فم الوسسرير ال سرلية  االر ذلا مل  قرارات 

كحس ي لد هرسا رسص فم الدراسست الوم   ه  بشكا حبسشر.مل  اسعسر ا س الحسوالحري   بسلوسلم الوىالير

بشكا حبسشر  حيئحة السيحة لحعل حست االفصسح م  حسيس  ا دام الحو اد   االرهس مل  اسعسر ا سه ورس لت 

. فو لد العديد ح  الدراسست الوم السيحة للحعل حست غير الحسلية  لك  حعي  الدراسست هرس ورس لت حيئحة

عديد ح  بسالضسفة لل   ل د الالسيحة الحيئحة للحسسيي  غير الحسلية فم حسيس  ا دام الحو اد    اشسرت لل  

اكدت  ل د ححو ا لميحم للع ائد غير العسدية لألسه   الودفق الرسد  للعحليست الوشفيلية  الوم الدراسست

 ر ال سرلية فسط .يد مل  الوسسري السيحة االقوصسدية الحضسفة ح   ل د اروسسدات للحسسيي  الحسلية للورك

 (Kaplan and Norton, 1992 ;  Ittner and Larcker, 1999; 2003;  Hughes,2000 ; 

Chen and Doda,2001 ; Liang and Yao,2005)       

  لك  الدراسة الحسلية س ف وسد  لطسر شسحا ليسواسدة ح  وط ر اليسا حسيس  ا دام الحو اد  فم وحسيق

مل  قرارات وؤالر   الوم يحك  ا للوسسرير الحسلية لدا لية  ال سرلية الشاسفية ايحة  اهداف الح كحة   لق الس

 .فم س   ا  را  الحسلية   دراسة الححو   االميحم لحسيس  ا دام الحو اد  الحسوالحري  
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 الاسم الثالث : ماياس األداء المتزا   

 ادات المزج  دليها المااييس المالية ل داء زأزج  االنتا -1

يعد قيس   وس ي  ا دام احد العرسصر ا سسسية لريس  الرقسبة االدارية  ر, يوطل  قيس  ا دام الاعلثم 

 حسسرر, الروسئج الححسسة بسلروسئج الحطل   وحسيسهس حو  ووضم الص رة لحس حد   حس ل  يحثد   حثدا الرلثسح 

قيثس   فإ يكاا االلرامات الحيئحة لوحسي  ا دام  بسلوسلم فم وحسيق ا هداف  ورايذ ال طط الح ض مة بحس 

عثسحلي  لوحسيثق حلح مثة حث  ا هثداف  حرهثس وحايثد ال ة وس ي  ا دام ليست هدفس فم حد ذاو,  لرحس هثم  سثيل

الرحثراف شثطة ححثا الوسيثي   فسمليوهثس لوصثحيم الهثس    قيثس  حثدا كاثسمة ا ر مل  وحسيق ا هداف الح طط

 دام الحسوهدف ا  وعديد ليرحراف الح ل  مث  ا دام الحسثوهدف. قد  الهثت حسثسيي  ا دام السسل  م  ا

  -الحسلية بعدة اروسسدات  ح  اهحهس:

مثثد  قثثدرة حسثثسيي  ا دام ملثث  ولبيثثة احويسلثثست بيئثثة الوصثثري  الحديالثثة فثثم حلثثسا وسيثثي  ا دام حيثث  ا   -1

ة  الدقة فم ح اميثد الوسثلي   ديثسدة االروسليثة الثذ  لسوراويلية الوصري  الحديالة وركد مل  وحسي  الل د

ا  الشثركست الصثرسمية  كحثسيوطل  حسسيي  ف رية حوفيثرة حروبطثة اروبسطثس  حبسشثرا  بهثذو االسثوراويلية  

 ال دحية و ال, حسليس  بيئة حوفيرة ووس  بسلوعسيد  الوفير فم رغبست  حسلست العحيم  الحوحاللة فم الل دة 

 اة الحر اضة  الوسلي  بص رة اسرع ح  وعدد  ور ع الحرولست.العسلية  الوكل

ححس يثؤدا للث  ولسهثا الروثسئج ط يلثة ا لثا  هثذا  مل  حسسيي  قصيرة ا لا وركيد قيس  ا دام الحسلم -2

يشكا  طر مل  السرارات االسوراويلية لإلدارة العليس حالا ورحية الحرولست  ا س ا  فضي  م  ولسهلهثس 

 يلية اللديدة حالا الل دة  الحر رة  االبوكسر  و ايض الح د  .ا هداف الوشف

وشلي  العسحلي  مل  وعيي  الح رلست حو   ل  كس  ذلا مل  حسس  ديسدة الح ثد    ا مبثسم الحسليثة  -3

مل  حسس  الل دة ال  الوىكيد مل  ا دام  فسثس  لولثا الحعثسيير يعطث  ا ل يثة للح رلثست  الحروبطة ب, ا 

  دة ححس يؤالر مل  الربحية مل  الحدا الط يا.مل  حسس  الل

مد  لد سا البعد االسوراويلم فم وسيثي  ا دام  الوركيثد ملث  االسثوالحسر فثم ا صث ا الالسبوثة العسديثة حث   -4

ولسها االسوالحسر فم الح ارد الحسوسبلية  العيقست الليدة ح  العحيم  الح ردي   ورحية قثدرات العثسحلي  

  كلهس مرسصر هسحة لرلسح ا  شركة  وسحم بإضسفة قيحة لألمحسا.  االبوكسرات الحديالة

ا  حسسيي  ا دام الحسلية اصبحت بحاردهس غير حيئحة لسيس   وسيثي  ا دام فثم بيئثة ححس سبق    يوضم       

ا محسا الحديالة  بسلوسلم البد حث  الوعثرف ملث  حسثسيي  ا دام مح حثس  الث  وحديثد اهث  ال صثسئص الوثم يلث  

 . اع الح ولاة ح  الحسسيي افرهس فم ولا الحسسيي   ا يرا الوعرف مل  ا رو 

 االختالف بي  نظم قياس األداء التاليدي زاالستتاتيجيزالمااييس غيت المالية ل داء  -2

فثثس  ا حثثر يوطلثث  وحديثثد  لوحسيثثق االموبثثسرات ال الثث  و افرهثثس فثثم ريثثس  ح ضثث مم لوسثث ي  ا دام 

 سا البعد االسوراويلم فم محليست قيس   وسيي  ا دام  ال  وحديثد ا هثداف االسثوراويلية الرؤية الحسوسبلية  لد
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رثسق  العديثد حث    كحثس  الحروبطة بل ار  ا دام  ا يثرا   ضث  حسثسيي  ا دام لكثا لسرث  حث  ل ارث  ا دام

اقوثثثثثثرح كثثثثثثا حثثثثثث   حسيثثثثثثس  ا دام   سيلثثثثثث  ا  يكثثثثثث   مليهثثثثثث الحس حثثثثثثست ا سسسثثثثثثية الوثثثثثثمالبثثثثثثسحالي  

(Lea&Parker,1989 ) سثها حوث  يحكث  فهحث,   يك   مل  قدر ح  الشثاسفية    حسيس  ا دام يل  ا ا

ملثث    (Lynch&Cross,1991). بيرحثثس اكثثد كثثا حثث  حرافثثستيركثثد ملثث  الوحسثثيرست  لثثي  ملثث  االر 

 (Kaplan& Norton)ضر رة ربط االسوراويليست بسلحسسيي   ا حدا  الوشفيلية   هذا حثس اكثدو كثا حث  

 ( 1992 1996فم سلسلة حسسالوهحس  كوبهحس )

  أهم الخصائص التي يج  تزاةتها ةي مااييس األداء

يلث  ا  يكث   هرثسا وثرابط بثي  حسثسيي  ا دام  بثي  :. حسسيي  حشوسة ح  اسوراويليست الشركة  اهثدافهس 1

ولسسئم  بحس يثويم  حث  لسوراويلية الشركة بحي  لذا وفيرت هذو االسوراويلية وفيرت حسسيي  ا دام بشكا 

يئثة ال وعحثا فثم ب هثسرل ورل  اهحية اروبسط حسسيي  ا دام بإسثوراويلية الحرشثىة للث   .االسوراويلية اللديدة

الوفير يورو  مليهثس وفيثر االسثوراويليست حث   قثت ع ثر حث  حثر ر الثدح  السبوة  حسوسرة با بيئة سريعة 

 (McNair, et al. ,1990) وسع  للوحسي  الحسوحر لوصري  الوم هذو صاة اسسسية ووصف بهس بيئة ا

وعد حسسيي  ا دام الدا لية غير كسفية فسلوركيد مل  حسسيي  ا دام  الحسسررست : . حسسيي  دا لية   سرلية 2

الدا لية قد ويهر وحسيرست فم وكسليف الحرولست  لك  بحعدا اقا م  حعدالت االر اسض فم الوكسليف الوم 

 ثر ج  ساحيسرثركة بسلوحسيرست ال هحية ححس يرثوج مرث, لل   داع لدارة الش    بسلوسلم يؤد  سهس الحرسفسيحس

 الشركة ح  الس   .

حسثسيي  غيثر حسليثة  ملث ا  الريس  الليثد لسيثس   وسيثي  ا دام يلث  ا  يشثحا . حسسيي  حسلية  غير حسلية: 3

د العحثا فثم الشثركة فهثم حيئحثة لسيثس  وروبط بإدارة الشثركة  وسثيير ا رشثطة الوشثفيلية لألقسثس   حراكث

حسسيي  حسلية لروسئج الوشفيا مل  حسو ا اكبر لوسيي  حدا  فم الحسو يست الدريس    وشحا مل   وسيي  ا دام

 (Ittner, et al. ,2003) .ي  الحديالةفم يا بيئة الوصرللشركة  وحسق ا هداف االسوراويلية

سيي  ا دام الو اد  بي  ا هداف قصيرة ا لثا  ا هثداف ط يلثة يل  ا  يحسق حس :الو اد   الحر رة  . 4

 السثثرارات الحوعلسثثة بسلرقسبثثة هثثم قثثرارات وطثث ر ا دام  ال وسثث     ا لثثا فثثم يثثا الوحسثثي  الحسثثوحر 

فثم وفييرهس  وط يرهس بص رة وويم  ح  الوفيرات  بإحكسريةبوصحيح, لذا يل  ا  وك   الحسسيي  ووصف 

  ف الحرسفسة الحسلية.الوصري   يربيئة 

 لكم يو افق ريس  قيس  ا دام ح  البيئثة الصثرسمية الحديالثة يربفثم وفيثر و لث, الريثس  حث  ووبث  حثد         

الوكلاة لل  الرقسبة مل  الوكلاة الوم ودم  محلية وحسي  العحليست  حاهث   الرقسبثة االسثوراويلية بحعرث  وث فير 

وثثسج الشثثسرات  اضثثحة  حيئحثثة حثث  ريثث  الحعل حثثست الدا ليثثة لوحديثثد الحعل حثثست االسثثوراويلية فثثسالدارة وح

 ا سبس  اللذرية للحشسكا  هذا حس ي ضح, اللد ا  الوسلم: 
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 ( االختالف بي  نظم قياس األداء التاليدي زاالستتاتيجي3) تقم جدزم 

 نظم الاياس       

 المااتنة 
 االستتاتيجي التاليدي المالي

 مثلية الج ئيةت ظيم األ - األهداف 

 تخفيض التكاليف -

 التااتيت على مستزى تأسي -

 ت ظيم األمثلية الكلية على مستزى الشتكة ككم  -

 تحسي  األداء -

 التااتيت على مستزى أةاي-

ب نها تشتق تتصف  زالتىذات تزج  مالي  - طبي ة التزج  

تك  على األحداث تالمااييس المالية زم  

 الماضية 

ستتاتيجي زالتي تتصف ب نها تشتق ذات تزج  ا -

 م  ال ميم زتهتم بالمستابم 

ذات متزناااة محااادزدو أي نظاااام زاحاااد يخااادم  -

 األغتاض الداخلية زالخاتجية 

دتجة م  المتزنة زتخصص نظام للتقابة  -

 التشغيلية

 تتبع اإلستتاتيجية  - ال يتتبط باإلستتاتيجية  -

 تستخدم لتحسي  ال مليات - تستخدم لت ديم األهداف المالية -

دتجة االتتباط  

بي  مااييس 

 األداء

 انفصام  -

مااييس منفصلة حيث تازم التكلفة  -

 زالمختجات زالجزدو بصف  مستالة

 تكامم  -

مااييس متكاملة م  حيث التكلفة زالمختجات  -

 زالجزدو م ا

 الت زيضيي تتف ب القات التبادم  - ال ي تتف ب القات التبادم الت زيضي -

  يادو الخبتو التنظيمية زم  ثم الحزاة  جماعية  -  يادو الخبتو الفتدية زم  ثم الحزاة  ةتدي  - الت لم 

Sources : (McNair,et al.,1990,p30) 

  ماياس األداء المتزا  تطزت أجيام  - 3 

ر الحسليثة  غثراض قيثس  اصبم الححسس  االدار  ي ال, بيئثة لديثدة بثردت فيهثس اهحيثة كبيثرة للحسثسيي  غيث

 وسيي  ا دام   قد لحعت رحسذج قيس  ا دام الحديالة بي  الحعل حست الحسلية  غير الحسلية ) الدا لية  ال سرلية 

( فم قيس  ا دام  كحس ربطت بي  لسوراويلية الحرشسة   حسسيي  ا دام الحسلية  غير الحسلية  ححس يدا مل  ا  

حث  الحهثس  ال سصثة بثسالدارة العليثس   بثا وهث  لحيث  الحسثو يست االداريثة بحثس فيهثس  لسوراويلية الحرشثىة لث  وعثد

(   بسلوسلم فثس  ريثس  السيثس  الحوث اد  لثألدام يسثسمد Norton,2001) and Kaplan .االدارات الورايذية

رشثىة الث  وحديثد فم و فير الرؤية الشسحلة م  الحرشىة حي  يبدا ريثس  السيثس  ا دام الحوث اد  بوحديثد حهحثة الح

االسوراويليست الوثم يربفثم ملث  الحرشثىة ورايثذهس فثم ضث م هثذو الحهحثة  الث  ورلحثة هثذو االسثوراويليست للث  

حلح مة حو ادرة ح  الحسسيي  الوم وحد لدارة الحرشىة بحعل حست شسحلة مث   ضث  الحرشثىة ككثا  وشثحا هثذو 

بسلاعا ح  ا هداف ح   ثيا قثرارات الث  او سذهثس   الحسسيي  مل  حسسيي  حسلية و ضم روسئج حس حسسو, الحرشىة

فثثم الحسضثثم بسالضثثسفة للثث  حسثثسيي  غيثثر حسليثثة )وشثثفيلية( حكحلثثة للحسثثسيي  الحسليثثة  و ضثثم حسثثببست ا دام 

الرئيسية لولا ا هداف الوم وس د ا دام فم الحسوسبا حالا رضس العحيم  كاسمة العحليست الدا لية  االبوكثسرات 

 (Norton,1992;93;96) and  Kaplanوحر.  الوحسي  الحس
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  المتزا  ماياس األداء اإلطات ال ام لنمزذج  3/1

طبسثثس لحثثس اقورحثث, كثثا حثث   الوثثسلم بعثثسد كحثثس فثثم الشثثكاحسيثثس  ا دام الحوثث اد  حثث  اربعثثة ايوكثث   رحثث ذج 

(Norton,1992 & Kaplan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متزا  األداء ال ماياس(  األب اد األتب ة ل1شكم تقم )

 

يركد مل  قيس  روسئج ا دام فم ا لا السصير   يعحا البعد الحسلم مل  وحسيثق اهثداف حسليثة  الب د المالي :

رئيسية حالا البسسم  االسوسرار  الرلسح  الوا   فيو  قيثس  البسثسم حث   ثيا قثدرة الحرشثىة ملث  و ليثد وثدفسست 

سسث, حث   ثيا الرحث  فثم الحبيعثست السثر ية  ربث  السثر ية رسدية حث  العحليثست الوشثفيلية   احثس الرلثسح فيثو  قي

 الد ا الرسوج ح  العحليست الوشفيلية   كحس يو  قيس  الوا   ح   ثيا الديثسدة فثم حصثة الحرشثىة حث  السث   

ملث  طبيعثة الصثرسمة  االسثوراويلية الوثم ووبعهثس الحرشثىة ا وبسر الحسسيي   العسئد مل  حس   الحلكية  يعوحد 

ا  البعد الحسلم هرسا لسربثس اسثو دا  ا صث ا الثذ  يوضثح  حسثسيي  ا دام الحسليثة حالثا حعثدا العسئثد  كحس رلد

 .مل  االسوالحسر  الد ا الحوبسم  السيحة االقوصسدية الحضسفة 

يوضح  بعثد العحيثا حلح مثة حث  حسثسيي  ا دام الوث  يحكث  حث   يلهثس حعرفثة  -ب د المستهلم ) ال ميم ( :

طث ا د رة الوسثلي   اللث دة  ادام الحرثوج   وركد هذو الحسسيي  مل  اربعة اهداف : ه  حيا درلة رضس الع

 الوكلاثثة    وحالثثا د رة الوسثثلي  ال قثثت الثثيد  لكثثم وحسثثق الحرشثثىة احويسلثثست العحثثيم سثث ام حثث  حرولثثست ا  

لست ا  ال دحست حث   دحست قسئحة ا  حرولست ا   دحست لديدة   احس الل دة فوحدد بحسو ا العي   فم الحرو

 لهة رير العحيا بحعر  السدرة مل  الوححا  ولر  ا مطسا  العحثا فثم يثر ف صثعبة  بيرحثس الوكلاثة حث  

 لهة رير العحيا وحالا السعر الذ  يدفع, الحسوهلا الرهسئم للحص ا مل  الحروج ا  السعر بسالضسفة للث  حثس 

 الب د المالي
لوحسيق الرلسح الحسلم  حس هم الو قعست )حعدا العسئد( 

 الوم يو قعهس الحسسهح   )اصحس  الحرشىة(؟

 التؤية زاإلستتاتيجية

 ب د ال مليات الداخلية
لوحسيق اهداف الحسسهحي   

ا  العحيم حس هم العحليست 
الدا لية الوم يل  ا  روحيد 

 فيهس؟

 ب د ال ميم
لوحسيق ا هداف ط يلة  

ا لا كيف يل  ا  يرير 
 لليرس العحيا؟

 ب د الت لم زالنمز

لوحسيق الرؤية  االسوراويلية للحرشىة كيف يحك  الحاسي 
مل  السدرة مل  الوط ير  الوحسي   االسولسبة 

 للوفيرات؟
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ي   رسثا  فحثص الحرثوج  و ديرث,    بسلوثسلم يوحسثق قد يوححل, العحيا ح  وكثسليف ا ثرا حالثا وكثسليف االسثو

رضس العحيا مردحس و لثد دقثة فثم ح اميثد الوسثلي   ارواثسع فثم لث دة الحرولثست ا  ال ثدحست  وحسثي  ادائهثس 

البثثد حث  وحديثثد قطسمثثست السثث    العحثيم الحسثثوهدفي  مرثثد  ضثث  ض فثثم وكلاثثة الحصث ا مليثث, لثثذلا  و اثي

حلح مثثة حثث   (Norton,1992)  &Kaplan لسثثد حثثدد كثثا حثث    .يئهثثساالسثثوراويلية الحرشثثىة ولثثسو مح

  -الحسسيي  الرئيسية لهذا البعد :

 حصة الحرشىة ح  الس    ه  وعك  رصي  الحرشىة ح  الس   الحسلم . -

 اكوسس  محيا  ه  حعدا لذ  الحرشىة لعحيم لدد ا  للحسلم الحبيعست لعحيم لدد. -

ا  الححسفية ح  اسوحرار العيقست ح  العحيم  يو  قيسس, بسلرسبة  الحاسي مل  العحيا  ه  حعدا بسسم -

 الحئ ية لرح  ا محسا ح  العحيم الح ل دي  ا  وكرار الشرام لحرولست الحرشىة 

رضس العحيا حي  يو  وسدير حسو ا رضس العحيم ح   يا الدراسست الحسحية ا  حسسبلة كبسر  -

رشىة بسيس  رضس العحيا بعد محلية البي  ا  ادام ال دحة م  العحيم ا  االوصسا به   قد وس   الح

 طريق دراسة  وحليا شكس ا العحيم  و صيسوه  .

ربحية العحيا  ه  يسي  صسفم ربم العحيا الذ  يسس ا الار  بي  وكلاة العحيا  ا سعسر الوم  -

اسس  الرشسط فم قيس   يدفعهس  يحك  االسوعسرة بريس  الوكلاة مل  اسس  الرشسط ا  ريس  ال قت مل 

 ربحية العحيا.

ميقست سببية وربط حس بي  الحسسيي  السسبسة   فسكوسس  العحيا  الحاسي ملي, يؤدا لل  ديسدة  ا  بسلوسلم رلد 

حصة الحرشىة ح  الس   كحس ا  اكوسس  العحيا  رضس العحيا  الحاسي ملي, يؤدا للث  ديثسدة ربحيثة العحيثا 

(Norton, 1996  &Kaplan) 

يعوبر البعد ا سسسم فم وحسيق السيحة للعحيم  ححلة السه    يوطل  هذا البعد وحديد  -ب د ال مليات الداخلية:

العحليست الحطل بة لوحسيق ا هداف الحسلية  لرضسم العحيم  بسلوسلم البد حث  ورلحثة حسثسيي  ا دام الحعوحثدة 

(  فثثم يثثا حثثد ا الحسيثثس  Mowen,2000& Hansenملثث  العحثثيم فثثم حسثثسيي  العحليثثست الدا ليثثة  )

العحليست اللديدة الوم يل  مل  الحرشثىة ا  ثذ بهثس لوحسيثق اهثداف العحثيم  مل  الحو اد  لألدام يو  الوعرف

 ا هداف الحسلية بدال  ح  ححس لثة االدارة رقسبثة  وحسثي  العحليثست الح لث دة كحثس فثم يثا الحثدا ا الوسليديثة 

االبوكثسر  يوضثح  محليثست الوصثحي   الوطث ر  هث  وعرث   سي  العحليست الدا لية لل  يحك  وس  لسيس  ا دام.

العحليست  يوضح  محليثست الوصثري   الوسث     دحثة حثس  السدرة مل  وسدي  مدد اكبر ح  الحرولست اللديدة .

 بعد البي  .

 

 

 



 
 

- 113 - 

  لشبسع
 حسلست

 العحيا 
 زيتالتط التصنيع التصميم التسزيق الخدمة

  لشبسع
 حسلست

 العحيا 

 

 

 

 سلسلة الايم ل مليات المنش و ( 2شكم تقم ) 

(Source : Kaplan& Norton,1996,p.27) 

  -حرهس :عحليست الدا لية مل  مدة حسسيي   يشوحا بعد ال

 الرسبة الحئ ية للوسلي  فم الح مد .    -

 الدح  الكل  الروسج حرولست لديدة . -

 الرسبة الحئ ية لإليرادات الوم يو  وحسيسهس ح  حرولست لديدة .  -

 الوم يو  لروسلهس فم فورة دحرية رلست سرمة االسولسبة لطلبست العحيا  ه  يحالا مدد ال حدات ح  الح  -

برسم مل  الع احا الوم يل  ا  رى ذهس فثم االموبثسر الحرشثىة حث  الثا الرلثسح فثم يثا   -ب د الت لم زالنمز :

الحرسفسة ووحدد الحسسيي  فم بعد العحيا  العحليثست الدا ليثة    للححسفيثة ملث  هثذا الرلثسح حث   ثيا ارشثطة 

الحرولست ا  العحليست فس  بعد الوعل   الرحث  يوضثح  حلح مثة حث  الحسثسيي  الوثم  الوحسي  الحسوحر س ام فم

ووعلق بساللسبة مل  الوسسؤا بإحكسرية ا  وسوحر الحرشىة فثم وحسثي    لثق قيحثة للحرشثىة حث   ثيا الحهثسرات 

  ا د ات لوحسي  العحليست الدا لية . هرسا مدة حسسيي  فم هذا البعد 

                 )Kaplan& Norton   , 1996,2001( 

 -ه  :لعسحلي   يو  اسو دا  حسسيي  ادام قدرات  حهسرات ا -1 

  يو  قيسس, م  طريق االسوسصسم ا  بحيحية ادام العسحلي  :رضسم العسحلي  -

فديسدة حعدا د را  العسحلي  يكلف الحرشىة ودري  لديد  وع يضست  للسداح   يو   -االحواسي بسلعسحلي  : -

 هذا العسحا م   طريق  قسحة مدد الح ياي  الذي  يورك   الشركة لل  للحسلم مدد العسحلي  قيس  

  كحية حالا ييس هرس يك   قيس  حعدا لروسلية العسحا   يحك  قيس  لروسلية العسحا بحس -لروسلية العسحلي  : -

يي  حسلية حالا حو سط مدد الحعسحيت ا  مدد الكيل  حورات الوم يو  وفطيوهس    كذلا يحك  قيس  بحسس

 االيرادات ا  ا ربسح لكا ح يف

 ا مل  الحعل حست حالا الرسبة الحئ ية للعسحلي  صديسدة قدرة الحعل حست ح  حي  كحية  ر ع  و قيت الح -2

 الذي  ي اله   العحيم 

  وراعبرامات ا   الولديد  االبوكسر فم الحرولست حالا ديسدة مدد الحرولست اللديدة  الحص ا مل  -3

حسذج قيس  ا دام ا  را كحس  يوحيد رح ذج السيس  الحو اد  لألدام بسل صسئص اعوية الوم وحيدو م  ر

 ( Norton and  Kaplan  (2001   -يلم:
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  الح ياي  العسحلي   قدرات  حهسرات كاسمة

 الوشفيا دح   الوشفيا العحلية ل دة

 الح مد فم  ال دحست الحرولست وسلي 

 للشركة العحيم  الم

 االسوالحسر مل  العسئد حعدا

  الرح  الوعل  بعد

 الدا لية العحليست بعد

 العحيا بعد

 سلمالح البعد

الو س  فم اسو دا  حسسيي  ادام حوعددة لح اكبة وعدد ا هداف  بحس يضح  و فير حسسيي  ادام لسيس   -

 ح  ا هداف الحوعددة. درلة الوسد  رح  بل غ كا هدف

سئدة الوم وعوبر بحالسبة حسببست ا دام الحوحيدة حي  وبرد حس ه  رات ا دام السالوركيد مل  حؤش -

ح ولف م  االسوراويليست ا  را الحطبسة فم الحرشات ا  را    هذا ب يف حؤشرات ا دام 

 الوسبعة الوم وك   مسحة لحعي  الحرشست. 

 يوضحرهس الحسيس  ا دام الحو اد  سئدة  الوسبعة  الوم يحك رات السيقست بي  الحؤشيبي  الع الوسلم الشكا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائدو زالتاب ة( ال القات بي  المؤشتات الا3) شكم تقم                          

لحؤشثرات  حؤشرات ا دام الوسري ية بعد فورة لبطثسم مل  ارهسسئدة فم حرحلة حس  وشير حؤشرات ا دام الس   

ير حؤشر ادام وسب  بعد فورة لبطسم لحؤشر رائثد عوا دام السسبسة فعل  سبيا الحالسا كاسمة العحليست الدا لية قد و

 ححس يوطل  : الذ  يعطم قيحة للعحيا ايحؤشر رائد لرضس العح ا را ه  الوعل   الرح  بيرحس يحالا ح  رسحية 

 هذا يسولد  وكسحا ريس  قيثس  ا دام الثذ  يلث  ا  يوضثح  الوركيد مل  روسئج ا دام فم ا لا الط يا  -1

 (ل ارثث  السيثثس  الدا ليثثة ) الكاثثسمة ي الاعسليثثة (  كثثذلا ل ارثث  السيثثس  ال سرليثثة ) الحوعثثددة الورسفسثثية

  كيهحس يركد مل  الوحسي  الحسوحر  ي ل  اهوحس  اكبر الموبسرات ا لا الط يا. 

وحسيثق الو افثق يث  ريثس  قيثس  ا دام  بثي  الوفيثرات فثم ية:   يسولد  ل  حسيس  ا دام غير حسلالوركيد م-2

وكث   الرقسبثة ملث  حسثببست الوكلاثة  بيرة ا محسا الحديالة    بدال ح  الوركيد مل  حكس  حد   الوكسليف

الوم وعوبر ح   الحسسيي  غير الحسلية    هذا الوح ا رح  الوركيد ملث  حسثسيي  ا دام غيثر الحسليثة سثسه  

فم وحسيق دم  محليست الوحسي  الحسوحر  دم  اداة الل دة الشسحلة الوم وسسمد فم اسوبعسد ا رشطة الوثم 

 ال وضيف قيحة.
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 أجيام الاياس المتزا   ل داء  3-3/2

ريثثرا للوطثث رات السثثريعة  الحويحسثثة لسيثثس  ا دام الحوثث اد  قثثد وثث  وسسثثي  اليثثسا الوطثث ر للثث  اربعثثة اليثثسا 

 - ه : اضحة الحعسل  

 ( أداو لتاييم األداء  1996-1992الجيم األزم ) 

 –العحليثست الدا ليثة  –العحثيم  -حسيس  ا دام الحو اد  يس   مل  اربعثة حريث رات  هث   ) ا دام الحثسلم  

  -الثثثثثوعل   الرحثثثثث  (  يوحثثثثثدد حيحثثثثثم الليثثثثثا ا  ا لسيثثثثثس  ا دام الحوثثثثث اد  فثثثثثم ال صثثثثثسئص الوسليثثثثثة :

(Kaplan&Norton,1992) 

يعوحد حسيس  ا دام الحو اد  مل  حدج بي  الحسسيي  الحسلية  الحسسيي  غير الحسلية  بحعر  حدج حس بثي   -1

ي م  بثثي  الحؤشثثرات الحسثثوسبلية الحؤشثثرات الوسري يثثة الوسبعثثة  الوثثم وهثثو  بسيثثس  ا دام السثثسبق ا  الوثثسر

 ة .سئدة  الوم وعد حسببست ا دام وؤدا لل  وحسيق الحؤشرات السسبسالس

حسيثس  (  25-20حسيثس   (  بثي  ) 20-15ححد دية مدد الحسسيي  الحسو دحة  الوم وورا ح حثس بثي  )  -2

 وروبط بس هداف الرئيسية الححددة.

وروبط الحسسيي  فم حلح مة ح  العيقثست السثببية  الوثم واوثرض حثالي ا  الرحث   الثوعل  يعوبثر حسثببست  -3

 ببست للعحيم  الوم وعوبر فم الرهسية حسببست للحسسيي  الحسلية. للعحليست الدا لية  الوم وعوبر بد رهس حس

ا ويثثسر الحسثثسيي  بطريسثثة وكوسثث  ح افسثثة االدارة  العليثثس للشثثركة  بصثث رة وعكثث  اهحيثثة كثثا حثث  وثث افر  -4

الحعل حست االسوراويلية  دم  االدارة العليس لو صيا الحعل حثست االسثوراويلية الوثم يحكث  ا  ووثدفق حث  

 ا دام الحو اد .   لل  حسيس 

 -:زةيما يلى أهم االنتاادات المزج  دلى الجيم األزم لماياس األداء المتزا  

مد   ض ح وعريف حسيس  ا دام الحو اد   ا حثر الثذ  ايهثر العديثد حث  الححثس الت المطثسم وعريثف  -1

فم مدد ا  حسح   ولا الوعرياست البديلة  المطسم وفيرات تيوضح  حسيس  ا دام الحو اد     قد افورض

ا بعسد الوم وس   مليهس    ذلا بإضسفة الحري ر البيئم حالي   كحس اقورح اليالة ابعسد هم الحري ر الحثسلم 

  . حري ر الوحسي  الحسوحر  حري ر الرح  غير العسد 

حث   ثيا و ضثيم  رح  العيقثست السثببية فثم حسيثس  ا دام الحوث اد   حيث  وث  مثرض العيقثة السثببية -2

 هثث  ا حثثر الثثذ  وثث  حعسللوثث, حثث   ثثيا ال ثثرائط عثثة د   وبريثثد حرطسثثم  ابط بثثي  ا بعثثسد ا ربالثثر

 .االسوراويلية

ح رلست ا  حسسيي  ادام  ورل  لل  الحسلثة  مد  حيئحة الحسسيي  الوم و  ا وبسرهس س ام كسرت حسسيي  -3

حيئحة  غراض الوحليا  لمداد لل  ورسية الحسسيي  بحعر  الوركيد مل  مدد ححد د ح  الحسسيي  ا كالر 

الوسسرير الحروبطة بس دام االسوراويلم   هذا احر يحوسج للث  لهثد بحالثم حسثوسا. بسالضثسفة للث  الحسلثة 

لل  ولحي  الحسسيي  بحعر   ض  هذو الحسسيي  فم  كا حلح مة  لوعك  الهثدف االسثوراويلم لكثا بعثد 

 .ح  ا بعسد ا ربعة لحسسيي  ا دام الحو اد 
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ل  حسيس  ا دام الحو اد  ال يى ذ فم االموبسر م احا مد  الوىكد الحروبطة بسالسوراويلية  الوم ووحالثا  -4

 فم الح سطر الحروبطة بس حدا  الوم قد وع   ورايذ االسوراويلية.

 ( أداو ل داء االستتاتيجي 2000-1996الجيم الثاني ) 

 دام الحو اد    وحددت حيحم الليثا الالثسرم فثم الثي  بلسر  ال صسئص الوم افردهس الليا ا  ا لحسيس  ا

    - صسئص لضسفية  حسوحدة ح  ححس لة الوفل  ملث  االروسثسدات الح لث, للليثا ا  ا  هثذو ال صثسئص هثم:

Norton,1996) &Kaplan) 

لحيا حثد ا ا هثداف االسثوراويلية الححثددة ححثا الحثد ا ال صثام الحث قام كىسثس  ال ويثسر الحسثسيي   -1

حيئحة حي  ا  الحثد ا ال صثام يحالثا رسطثة ضثعف  اضثحة فثم ا ويثسر الحسثسيي  اليدحثة بحثس يحالثا ال

حد ا ا هداف االسوراويلية ار, يعط  وبرير حسر  ال وبسر حسيس  حس مث  غيثرو حث  حلح مثة الحسثسيي  

 البديلة. 

لوم   حسسيي  حسببست ا دام ااسو دا  ال رائط االسوراويلية  بسلوسلم فس  العيقة الرسبية يل  ا  وك   بي -2

سئدة  بثي  حسثسيي  الرث اوج ) الح رلثست ( الوثم وعكث  الحسثسيي  الوسري يثة وعك  الحسسيي  الحسوسبلية الس

بثثي  هثثذو الحسثثسيي   ا هثثداف االسثثوراويلية حثث   ثثيا حثثس يسثثح  بثثسل رائط  ربثثطالوسبعثثة   بسلوثثسلم وثث  

 االسوراويلية.

 حثست سث ام حث  املث  للث  اسثاا حالثا الحعل حثست الحوعلسثة بس هثداف وصحي  لليثست بحسثسرات وثدفق الحعل -3

االسوراويلية  الح رلست الحرغ بثة   ا  حث  اسثاا للث  املث  حالثا البيسرثست الحوعلسثة بسلسيثس   الوسثسرير 

 الي حية ا حر الذ  سسمد مل  الوش يص السري   الود ا لعيج الحشسكا الوم واردهس بيئة الوطبيق .

 ( أداو للتقابة اإلستتاتيجية  2006-2001ث )الجيم الثال

بلسر  ال صسئص الوم افردهس كا ح  الليا ا  ا  الالسرم لحسثسيي  ا دام الحوث اد  وحثددت حيحثم الليثا  

الالسلثث  لحسيثثس  ا دام الحوثث اد  فثثم الثثي   صثثسئص اسسسثثية رولثثت حثث  ححس لثثة وطثث ير الليثثا الالثثسرم  هثثذو 

 (Lowire& Cobbold, 2004ال صسئص هم ) 

ا    اسو دحت قسئحة الفسيست  وحالا قسئحة الفسيست  صف حكو   يعك   ضث  الشثركة فثم الحسثوسبا  -1

حسثق   حث  الث  فثس  قسئحثة الفسيثست وحالثا اداة  ف ووسثا هداف االسوراويلية الوثم ووبرسهثس االدارة حسليثس 

س  يعكث  الروثسئج الرهسئيثة لربط الرهسيست ا  الروسئج بسلحسدحست  يا الحدا الدحرم ط يا ا حثد فهثم بيث

ح   يا وط ر ا هداف االسوراويلية الوم يل  ال ص ا لليهس فم رهسية حرحلة وصحي  حسيثس  ا دام 

 الحو اد  كىداة الدارة ا دام االسوراويلم.

حيث  وسث   رحثسذج الثربط الرسئيثة ا بعثسد ملث   -الوركيد مل  رحسذج الربط االسثوراويلية الرسئيثة ا بعثسد:  -2

دحج البعد الحسلم  بعد العحثيم فثم بعثد  احثد اسثح, الرث اوج  دحثج بعثد العحليثست الدا ليثة  بعثد  اسس 

 الوعل   الرح  فم بعد  احد اسح, الرشسط

حكوثث  االدارة االسثثوراويلية حيثث  كسرثثت الحطسلبثثة بإرشثثسم  حثثدة لداريثثة ووبثث  حللثث  االدارة  اسثثوحدالت -3
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 للة فل ة السص ر فم ا دام االسوراويلم اطلق مليهس حكو  االدارة االسوراويلية لحعس

 :( الحزكمة زالايمة زالشفاةية  2007الجيم التابع ) 

  -:بلسر  ال صسئص ا ليسا الالي  السسبسة يهر هذا الليا  يحالا اليالة اولسهست

 الح كحة ليست هدفس فم حد ذاوهس   با هم  سيلة لوحسيق هثدف اسسسثم  هث  وحسثي  االتجاال األزم الحزكمة:

ادام حرشات ا محسا حسسررس بىدام الحرسفسي   ذلا ح   يا الرقسبثة الحسثوحرة  الشثسحلة ملث  ح ولثف ل ارث  

ا دام سثث ام كسرثثت دا ليثثة ا   سرليثثة  ذلثثا بحثثس يضثثح  الوحسثثي  الحسثثوحر لثثألدام  ال صثث ا بثث, للثث  ا دام 

لوشثثفيلم  كثثذلا الوثث اد  بثثي  حصثثسلم  الوثث اد  فثثم االهوحثثس  بكثثا حثث  ا دام الحثثسلم  ا دام ا   االسثثوراويلم

 لسثد حثدد .  ( 2009االدارة  حصسلم االطراف ذات الصلة بسلحرشىة. ) اسسحة مبد الصسد    اسسحة حححث د  

Tomura   ا  الليثثثا الرابثثث  لحسيثثثس  ا دام الحوثثث اد  يطلثثثق مليثثث, حثثثس بعثثثد قثثثسر    1996مثثثسSOX 

Sarbanes–Oxley Act) )حي  يو  اسو دا  حصا فة الر( قسبة مل  ال طرRCM   )matrix  Risk 

control  الحثد  (  -الاحثص –العحا  – ذلا ح   يا دائرة ) الو طيطPPCA   الوثم وثروبط حث  حسيثس

( الوثم و ضث  لكثا  طثر  KPI هذا حس يارد حؤالرات  ال طر الهسحة ) SOXا دام الحو اد  فم يا قسر   

اورضة الوم يو  الرقسبة مليهس  وعوحد مل  )وكرار ال طثر  وعوبرهس حؤشرات وسبعة  ه  و ضم الح سطر الح

و ضم كيايثة ورايثذ  ئدة (   ه  حؤشرات قسKCIsال طر الحاورض (.  ايضس  حؤشرات الرقسبة ا سسسية ) –

ارشثطة الرقسبثة (  – صثسئص الرقسبثة  –ارشطة الرقسبة لوسليا الح سطر  وشثوحا ملث  ) حثدا وكثرار الرقسبثة 

  - ه  :  Soxدام الحو اد   فسس  لحوطلبست قسر   فم اسو دا  حسيس  ا  هرسا مدة حدايس 

: مث  طريثق  ضث  حؤشثرات ال طثر الهسحثة  حؤشثرات الرقسبثة تحسي  الشفاةية زالمساءلة المحاسابية -1

 وحد الحدير الورايذ  بسلدليا الحدم  م  ا ضسع الرقسبثة الدا ليثة للشثركة  ذلثا حث  الثا لحيث    الهسحة 

 حسوايدة.ا طراف ال

:  وكشف حؤشثرات ال طثر الهسحثة  حؤشثرات الرقسبثة ت تبت أداو مساعدو لخلق بتامج للمتاج ة الداخلية -2

م  العحليست بشكا قسئحة اسوسصسم ا  بشكا احوحسلم  الوصرفست  الحسالت م  طريق حراقبة الوفيرات 

الحشثثسكا الهسحثثة فثثم   حثث ط  يعثثرف    بسلوثثسلم فثثإ  الحرالثث  الثثدا لم يسثثدر افثثم قثثي  هثثذو الحؤشثثرات 

 الحرالعة الدا لية الحسبلة .

 الت كد م  دمكانية تتبع عمليات زتصتةات التقابة الداخلياة نحاز التحساي  المساتمت ةاي الفتاتو المابلاة: -3

الحدير الورايذ  يسدر ا   فإ حي  يحك  وسليا  رؤية لحي  محليست  وصرفست الرقسبة الدا لية  بسلوسلم 

 وحر   ضسع الرقسبة الدا لية لحسديد افضا الطر  للوحسي  ايسو د  البيسرست لوح

: حسيس  ا دام الحو اد   المديتي  لتحايق األهداف متئية للمؤشتات تضع ضغزط كبيتو علىالتغيتات ال -4

يلعا السسئحي  فم الشركة مل  دراية بى ضسع الرقسبثة الدا ليثة  لدراا الالث ة حثس   Soxفم يا قسر   

   ا  يك    ال ض  الحسلم .بي  ال ض  حس يل
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لسثوراويلية صثر  الثربم  لسثوراويلية الرقسبثة الدا ليثة   : و ضث  Soxدلى ماا ب اد   Soxم  متطلبات  -5

برثثسم ملثث  ال ثثرائط االسثثوراويلية فثثس  الحثثدير الورايثثذ  يسثثدر ا  يرسثثا رسثثسئا  اضثثحة لكثثا ا طثثراف 

االتجااال لث  وعثد كسفيثة   soxحوطلبثست قثسر   حيث  ا    soxالحسوايدة لوحسي  قيحة الشركة لل  حثس بعثد 

( ا  الليا الراب  لحسيس  ا دام Lakani,2013 &Bahardwajاموبر كا ح  ) الثاني خلق الايمة :

الحو اد  يبدا ح  رح ذج للوعل  م  االسوراويلية حو  يو  ورايذهس  هذا يوضح  كيثف يثوعل  الوريثي  اكالثر 

 Allan  يكثث   هسحثثس  فثثم يثثا الحسيثثس  ا دام الحوثث اد   قثثس  )حثث  حلثثرد الرقسبثثة  االدارة    الثثوعل

Rodrigues( بوصحي  ب صثلة ا محثسا )Business compass  هثذا مث  طريثق ربثط حسيثس   )

ا دام الحوثث اد  بسيحثثة الحرشثثىة  اسثثو داحهس ملثث  ارهثثثس قيحثثة ك دحثثة اسوشثثسرية  ايضثثس  حسيثثس  لوثثثىالير 

 ة . هذا ييهر فم الشكا الوسلم:لسوراويلية الشركة مل  الحلوح   البيئ

 

 

 

 

                               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجيم التابع لماياس األداء المتزا   -( بزصلة األعمام :4شكم تقم ) 
 

الموبسرات ا

 ا  يقية

االموبسرات 

 ا  يقية

 وسئجاهحية الر

 ودفسست رسدية

 حسببست السيحة الهسحة

سعر السه  ا  السيحة االقوصسدية 

 الحضسفة

 وسي  ا ربسح
 وسرير السيحة م  فل ة السيحة

 

 الفسيست

 الرؤية  الحهحة

 اهداف  حؤشرات ا دام الهسحة

 سوراويليستاال

 

N 

 
 ا فراد

 االبوكسر
 الرح    الوعل  

 الحسلم

 العحليست العحيا

 الحلوح  البيئة

 بيئةوىالير وفير ال

سحة الهدام ا حؤشرات 

 للبيئة

 االسوراويليست  ا هداف

 

 الفسيست

 االحوداد

 االلوحسميةحؤشرات ال
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يلثسد االولثسو  هذا الشكا يطلق ملي, الليا الرابث  لحسيثس  ا دام الحوث اد  حيث  يسثو د  ب صثلة ا محثسا ال

يثثربط بثثي  ا ربعثثة حريثث رات لحسيثثس  ا دام الحوثث اد  فسلليثثا ا  ا لحسيثثس  ا دام   حثثسا  لحرشثثات ا م

الحو اد  يثروبط حث  ال ثرائط االسثوراويلية ) الليثا الالثسرم لحسيثس  ا دام الحوث اد   قث ائ  الفسيثست ) الليثا 

الشثركة ) الليثا الرابث  لحسيثس  الالسل  لحسيس  ا دام الحو اد  ( يروبط ح  السيحة الحسليثة  الحسثوسبلية  سثه  

 ا دام الحو اد  (  بسلوسلم فس  ب صلة ا محسا وسي  ايضس وىالير الرؤية  الحهحة مل  البيئة  الحلوح .

 

 -س ف يو  الو ل, لهذا الحاه   بسلواصيا فم السس  الوسلم:االتجاال الثالث الشفاةية: 

 التااتيت المالية تزا   ةيح ع  ماياس األداء المالاسم التابع : شفاةية اإلةصا

 محددات اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا   -1

حسلة حسثو دحم الوسثسرير  لل  ديسدةارواسع درلة مد  الوىكد الحروبطة بسلوط ر فم بيئة ا محسا الحديالة  ادا

   الحرسفسثثي  الحسليثثة حثث  الحعل حثثست الحسليثثة  غيثثر الحسليثثة الحروبطثثة بسلعحليثثست الدا ليثثة  العحثثيم  الحثث ردي

االلوحسميثثة  غيرهثثس حثث  الحعل حثثست.  فسلحعل حثثست الوثثم ي فرهثثس ريثثس  السيثثس   الحسثثئ لية  الوعلثثي   الرحثث  

الحو اد  لألدام ووس  بىرهس حعل حست حيئحة  حسوسبلية   يحك  ا  وسسمد فم و اثيض درلثة مثد  الوىكثد لثدا 

حللث   محليثة او ثسذ السثرارات.  لسثد و صثلت دراسثةحو ذ السرار   وحسيق حيدة ورسفسية للحرشثىة   وثؤالر فثم 

مث  كحيثة  للث  ا  العديثد حث  الحرشثات واصثم ا ويسريثس   FASB (2001)ة حعسيير الححسسبة الحسلية ا حريكي

 اللدير بسلثثذكر ا  االدارة قثثد ال ورحثث  بحوطلبثثست .كبيثثرة حثث  الحعل حثثست الوثثم وعوسثثد ارهثثس حايثثدة للحسثثوالحري 

وعسرض حصسلحهس ح  اهثداف  سبس  كاليرة حرهس ال  ف مل  حركد الشركة الورسفسم  الو س  فم االفصسح  

الوسسرير   لولر  وكسليف لمداد  حرالعة رشر الوسسرير الح سعة   ححس يسودم  ليلسد  سيلة اللدا  حسو دحم 

 .االدارة بذلا لوحسيق ديسدة حراعة الوسسرير الحرش رة

 ع  مؤشتات ماياس األداء المتزا  اإلةصاح  نية للتزسع ةيجهزد المنظمات المه -2

اهوحت العديد حث  الحريحثست الحهريثة بسالفصثسح مث  الحؤشثرات الحسليثة  غيثر الحسليثة فثم الوسثسرير السثر ية   

 .  ح  هذو الله د: لعلوهس ضح  االفصسح اال ويسر  فم الوسسرير الحسلية  لك  ل  ولد  الشركست بهس

قس  الحعهد بسلعديثد حث  الدراسثست الوثم :  AICPA,(1994)اسبي  الاانزنيي  جهزد الم هد االمتيكي للمح-

 رج حرهس بو صيست م  اهحية االفصثسح مث   الحعل حثست الحسليثة  غيثر الحسليثة كشثرط لوحسيثق الشثاسفية فثم 

 .الس ائ   الوسسرير الحسلية 

 Insideلحعهثد رحث ذج ا اقوثرح ICAEW (1999) م هاد المحاسابي  الااانزنيي  باانجلتتا ززيلا جهازد -

Out  ه  لطثسر لواسثير لسثوراويلية الحرشثىة  حثدا الوسثد  ولثسو وحسيثق هثذو االسثوراويلية.  يوضثح  االطثسر 

   الحؤشرات الرئيسية لألدام عحا بهس الحرشىة   ضعهس الورسفسمحعل حست م  االسوراويلية   ا س ا  الوم و

 ية.بي  الوسرير ال سرلم  العحليست الوشفيل يربط   وعك  قدرة الحرشىة مل   لق السيحة الوم
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بعر ا  وحسي   2001الحلل  الوسرير مس  حي  اصدر :  FASBجهزد مجلس م اييت المحاسبة المالية  -

وضثح  الوسريثر االفصثسح مث  العديثد حث  يلمداد الوسسرير الحسليثة : االولثسو رحث  وثدمي  االفصثسح اال ويثسر   

 .ة الحؤشرات الحسلية  غير الحسلي

( زقزاعد لجنة بزتصة األزتات المالية  Sarbanes-Oxley act. 2002دتاسة التشتيع األميتكي ) -

SEC  :حعثسيير لديثدة للحسثسملة الححسسثبيةحوطلبست ححددة لديسدة درلثة الشثاسفية  لرشثسم ب الدحت الشركست 

ات غيثر الحسليثة   السثي لة هسحثة حالثا الحؤشثرحعل حثست ضثح  بهدف وط ير الوسسرير الحسلية الحرش رة لكم وو

  ا ص ا غير الحلح سة .

يعوبثثر لصثثدار حعثثسيير الححسسثثبة الحصثثرية  ق امثثد  :دصاادات م اااييت المحاساابة المصااتية  زقزاعااد الحزكمااة-

قثس  حيث   .الح كحة فم حصر ح  اه  الع احا الوم يحكث  ا  وديثد حث  شثاسفية االفصثسح فثم الوسثسرير الحسليثة

بحرالعة دليا ق امد ح كحة الشركست الصسدر فم  2011 دارة االسوالحسر فم حسر  حركد الحديري  الوسب  ل

 ق امثد  .بفرض وحديال, ليو ام  ح  الحوفيرات الوثم طثرات ملث  الح كحثة فثم حصثر  العثسل  2005اكو بر 

وريثي  ح كحة الشركست ال اردة بهذا الدليا ال وحالا رص صس  قسر رية  ال ي لثد الوثدا  قثسر رم بهثس   لرحثس هثم 

 بيثثس  للسثثل ا الليثثد فثثم لدارة الشثثركست  فسثثس   فضثثا الححسرسثثست العسلحيثثة بحثثس يحسثثق و ادرثثس  بثثي  حصثثسلم 

ا طراف الح ولاثة. ووطل  حث  الشثركست االفصثسح مث  الحعل حثست غيثر الحسليثة حالثا وشثكيا حللث  االدارة 

ة  هيسكثا الحلكيثة بسلشثركست الشثسيسة  للسر, الح ولاة  السير الذاويثة  مضثسم الحللث   هيكثا الحلكيثة بسلشثرك

 الوسبعة  السيسسست البيئية  الحسئ لية االلوحسمية للشركة   اية احدا  ا  حعل حست ل هرية وه   الحسثسهحي  

 ري . اصحس  الحصسلم اع 

 شفاةية اإلةصاح للتااتيت الداخلية زالتااتيت الخاتجية  -3

للث  ا  الشثاسفية فثم الوسثسرير الحسليثة الحرشث رة  (Mensah et al.2006,pp.47-55)اشثسرت دراسثة   

ووحسق فم الوسسرير الحسلية ح   يا:  شاسفية االفصسح م   الحعسحيت  ا حدا  االقوصسدية  ليهسر الحركد 

    شثثاسفية االفصثثسح الحبثثسدا  الطثثر  الححسسثثبية الوثثم وثث  اسثثو داحهس فثثم ولثثا الحعثثسحيت    الحسيسثثم للشثثركة

ة االفصثسح مث  الوسثديرات  ا حكثس  الش صثية لثإلدارة ذات الوثىالير اللث هر  ملث  الشثركة شاسفي  ا حدا 

 شثاسفية الوربثؤ بثىدام الشثركة فثم الحسثوسبا ملث  حثدا فوثرة دحريثة حعس لثة   االفوراضست الوم اسثوردت مليهثس

 .رير الحسليةشاسفية الحص ا مل  الحعل حست بطريسة يسها فهحهس  ا  وك   حوسحة للحي  حسو دحم الوسس 

لث, د ر حهث  فثم صثرسمة السثرار    اللدير بسلذكر ا  الو س  فم االفصسح الححسسبم  وث افر الحعل حثست      

كثثذلا وعوبثثر  وسيثثي  ا دام   الحعرفثثة بيثثر ف الشثثركست   وسيثثي  حصثثداقية الشثثركست حثث  حثث  ووعسحثثا حعهثث . 

يثة  غيثر الحسليثة الحعل حثست الحسلح  كثا حث  حسيس  ا دام الحو اد  كحسيس  شسحا يوضثشاسفية االفصسح م  

اداة حؤالرة فم وحسيق اهداف ح كحة الشركست  الوم وشحا ودمي  السدرة الورسفسية لحريحست ا محسا  واعيا  
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الل ارثث  الرقسبيثثة بهثثس  ديثثسدة السثثة الحسثثوالحري  فيهثثس  وسثث ي  ادام االدارة  وسريثثر الحسثثسملة  ححسربثثة الاسثثسد 

 .اف الح ولاة  واعيا الو اصا حعه  حرامسة حصسلم ا طر

 اإلةصاح ع  مؤشتات ماياس األداء المتزا   زالشفاةية الداخلية-  3/1

 حالثا حسيثس  ا دام الحوث اد  ح  اه  حوطلبست بيئة ا محسا الحديالة  ل د حسلة للث  ريثس  ليثد لسيثس  ا دام

ا ريثس  حعل حثست ليثد  فعثسا لسيثس  حعل حست وسسه  فثم وحسثي  االفصثسح الثدا لم بسلحرشثىة حث   ثي لو فير

 وحسثثي  لث دة الوسثثسرير  ال ثسرلمفثم وطثث ير االفصثسح الثثذ  يحكث  االسثواسدة حرثث,  وسيثي  ا دام بسلحرشثىة    

 ووطلثث  الشثثاسفية االفصثثسح مثث  كسفثثة الحعل حثثست الوثثم وعكثث  ادام حرشثثات ال سرليثثة مثث  امحثثسا الحرشثثىة . 

م  الحث ردي   الحرسفسثي    الثوعل   الرحث   االبوكثسر   ا صث ا غيثر ا محسا حالا العحليثست الدا ليثة   العحثي

وحسي  حسو ا االفصثسح الدا ليثة   لمثداد وسثسرير مث  حسثو ا الحلح سة  الحسئ لية االلوحسمية  غيرهس    

بسالضسفة للث  . ووصف بسلحيئحة  الحصداقية  وك   حسفد لإلدارة مل  وحسي  ا دام  ا دام  االفصسح مرهس

بدقثة ادام  موبثسرو حسيثس  شثسحا يعكث ا  بس هداف االسوراويلية  ربط,وطبيق حسيس  ا دام الحو اد  هحية ا

ة للحثديري   العثسحلي   كثا حوسحث حؤشرات ا دام وك    يو  االفصسح مر, فم الوسسرير الدا لية بحي الحرشىة 

 يست االداريثثة  لوحسثثي  كاثثسمة ريثث  اداة ليوصثثسا بثثي  لحيثث  الحسثثولوكثث   حثثسفد لثثألدام   فثثرد فثثم الحرشثثىة

 .فم وحسي  ل دة الوسسرير الدا لية لحعل حست  الحسسهحة ا

 زم  أهم المازمات التي تدعم زجزد الشفاةية الداخلية لماياس االداء المتزا  : 

بهثس يل  و افر بيئة حراقبة ليدة ودمحهس حلح مة حث  السيسسثست  االلثرامات الوثم يلوثد  البيئة التقابية:   -

كسفة العسحلي   فم الحرشىة   الوم يو  وصحيحهس بحي  ويم   و اك  احويسلست  حوطلبست الحرشىة.  وو  حراقبة 

كحثس يلث  ا  و ضث  للوسيثثي   كاثسمة ضث ابط الرقسبثة الدا ليثة  يوث ل  حللث  االدارة حهحثة الحراقبثة الد ريثة 

  الحرالعة الحسوسلة بهدف وحديد فرص وحسي  ا دام .

اريحثثة الرقسبثثة الدا ليثثة  دقثثة البيسرثثست  مثث  الوىكثثد حثث  كاثثسمة  فعسليثثةوكثث   حسثثئ لة اج ااة الداخليااة: المت-

الححسسثثبية حيثث  وحكثث  حثث  فحثثص  وسيثثي  لثث دة ا دام  حصثثداقية  سثثيحة الحعل حثثست  االلوثثدا  بسلسيسسثثست 

   الس اري   ال طط  ححسية ا ص ا  االسو دا  ا حالا للح ارد الحوسحة.

وعد الشاسفية  الحسسملة مرصري  حهحي  حعس  فسلشاسفية حبدا هس  حث  حبثسدا الح كحثة ءلة المحاسبية : المسا -

واعيا الحسسملة الححسسثبية حث  ريثس  ليثد لوسث ي  وسسمد مل  فصسح م  حسسيي  ا دام  حؤشراوهس  االشاسفية ف

االسثثوراويلية  االلثثرامات الوثثم وكاثثا ا دام. فيثثروبط حاهثث   الحسثثسملة بسالطثثسر السثثسر رم  الهيكثثا الورييحم  

بحي  يك   لكثا مضث  فثم الحرشثىة الحثق ا  يعثرف قثرارات حللث  0االسو دا  ا حالا للح ارد االقوصسدية 

االدارة  ا سبس  الوم دفعوه  الو سذ هذو السثرارات    يلث  ملث  حللث  االدارة االسثولسبة لهثذا الطلث  حث  

رضس العسحلي  م  ادام االدارة  مل  ض م روثسئج هثذو البحث   ملث   االلودا  بإلرام ابحس  د رية م  حدا

 يسسمد  حد   ا  صرامست دا لية.  حلل  االدارة ا  يى ذهس فم االموبسر    كحس ملي, ا  يسلا ح  احوحسا
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مل  وعديثد الشثاسفية  الحسثسملة  لث د ريثس  للحعل حثست فعثسا يضثح  وث فير الحعل حثست الحرسسثبة فثم ال قثت 

 دمثث  محليثثة او ثثسذ السثثرارات    واعيثثا ريثثس  االوصثثسا بثثي  الحسثثو يست االداريثثة الح ولاثثة لوحسثثي   الحرسسثث 

االسو دا  ا حالا للح ارد االقوصسدية    ضث  ريثس  ححثدد يضثح  االلثرامات ال الث  او سذهثس لإلبثيغ مث  

 .    قسئ  الاسسد االدار   ضبط الح سلاست  و قي  العس بست

لثث  ا  يوضثثح  وسريثثر الهيكثثا الورييحثثم للشثثركة  صثثاس للح ثثسطر الوثثم ووعثثرض لهثثس يالمخاااطت :  دداتو -

 االرلثثسدات الوثثم حسسوهثثس حدمحثثة بس رقثثس    صثثف لألحثثدا  الهسحثثة   ا الثثر الحثثسلم للعحليثثست غيثثر العسديثثة  

لث   وحليا الحركد الحسلم  روسئج امحسا الشركة ح  االفصسح م  الوطث رات الحسثوسبلية الهسحثة  و قعثست حل

محسا  ال ض  الورسفسم    بيس  م  حسؤ لية حللث  االدارة لاعسليثة الضث ابط  االلثرامات ا االدارة لروسئج 

 . الدا لية للشركة

 اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا   ز شفاةية التااتيت الخاتجية.   -  3/2

حث  حلثرد ريثس  -رشثات ا محثسا ادا الوفير ح  الثد ر االسثوراويلم السثو دا  حسيثس  ا دام الحوث اد  فثم ح

دا لثثم لسيثثس   لدارة ا دام االسثثوراويلم للثث  ريثثس   ثثسرلم لوحسيثثق الشثثاسفية  ولبيثثة احويسلثثست حسثثو دحم 

لثذلا البثد حث  وحديثد االحويسلثست   وحسي  ل دة الوسريثر ال ثسرلم مث  امحثسا الحرشثىة لل   -الوسسرير الحسلية

 حلسا  ل دة الحعل حست الحاصم مرهس فثم يثا ريثس   الحعل حست.الححيدة لحسو دحم الوسسرير ال سرلية ح  

السيس  الحو اد  لألدام. حي  ا  لفصسح الحرشىة م  رؤيوهس االسثوراويلية  حثس يرثوج مرهثس حث  وحسثيرست هث  

بحالسبة حؤشر للحسو د  ال سرلم لحعل حست الحرشثىة مث  رسثسط السث ة الوثم سثوؤدا فثم ا لثا غيثر البعيثد للث  

فم ا دام الحسلم ه  ار اسض حؤقت رسوج م  ورايثذ  ي فم ا دام الحسلم    و ضيم ا  االر اسضوحس  حلح 

لسوراويليست لديدة.  مل  الرغ  ح   ل د هذو الرغبة لدا االدارة لإلفصسح م  الحعل حثست   لال ا  وحاثي 

االدارة  و  فهس ح  حسئ لية االفصسح م  حعل حست حسسسة للحرسفسي  غسلبس  حس يا   رغبوهس فم ليهسر ادائهس 

ا  الديثسدة فثم الطلث   (Robb ,2001)ا ضحت دراسة كحس . (96  ص2005يدة مبيد هللا   الحوحيد.  )فس

ملثث  الحعل حثثست غيثثر الحسليثثة  حثث  حؤسسثثست االسثثوالحسر  الححللثثي  الحثثسليي  بسثثب  ححثثس لوه  للوعثثرف ملثث  

حسليثة ححركست  لق السيحثة فثم الحثدا الط يثا  ا  الحعل حثست ال صثاية ال وسثه  فسثط فثم واسثير الحسثسيي  ال

 الكحيثثثة  لكرهثثثس وحثثثدد ايضثثثس  حسثثثببست السيحثثثة غيثثثر الححاللثثثة ب ضثثث ح فثثثم السثثث ائ  الحسليثثثة. كحثثثس يثثثرا

(Sussland,2004)  ا  السيحة الحسيسية لل حدات االقوصسدية لرحس ورثوج حث  مثسحلي  اسسسثيي  هحثس الحرسفسثة

 Strategicالسثثوراويليةالححوحلثثة  الثثربم الححوحثثا  هثثذي  العثثسحلي  يو لثثدا حثث  واسمثثا كثثا حثث  الحثث ارد ا

Resources    العحليثست االداريثة Management Processes  بسلوثسلم يلث  الحكث  ملث  ا دام 

 مل  اسس  العسئد ح  كا الح ارد الحوسحة الوم و  اسوالحسرهس  لي  الح ارد الحسلية فسط.
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 الاسم الخامس: أثت اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا   على أس ات األسهم

 أهمية اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا   لمستخدمي الازائم المالية  -1

رح ذج الوسرير الحسلم الحسلم ال يسسمد حسو دحم الس ائ  الحسليثة ملث  وسيثي  ادام الشثركة ككثا  وحييثد االدارة 

ربثسح الكفم م  االدارة غير الكفم  رهثس وعوحثد ملث  الحؤشثرات الحسليثة فسثط  وركثد ملث  الويمث  فثم ا 

لمثسدة  يلث  .  بسلوثسلم بصرف الرير م  ردرة ح ارد الشركة  حدا قدرة االدارة مل  االسو دا  ا حالا لهثس

   وسيي  رح ذج الوسرير الحسلم  اقوراح  ط ات محلية هسحة يل  ا  وؤ ذ فم االموبسر لبرسم الالسة فم الوسسرير

فسلحعل حثثست مث  ربحيثثة ا سثثه  فسثط قثثد ال وايثثد   ا  يكث   لطثثسر الوحثرا رحثث  االدارة االسثثوراويلية للشثركة

الحسوالحر  الوه  االدارة ل ل د حعل حست ا را وحسق شاسفية اكالر للشركة  بسلوسلم وحسيق هدف رضس العحيا 

مل  الحد  الط يا   دم  الحعل حست غير الحسلية ا  را حالا  الحعل حست ال سصة بسلعسحلي   براحج البح   

الهوحثثثثثس  بس صثثثثث ا غيثثثثثر الحلح سثثثثثة مسحثثثثثا حثثثثث  م احثثثثثا الرلثثثثثسح ملثثثثث  الحثثثثثدا  الوطثثثثث ير   ديثثثثثسدة ا

حثث   وو افثثق الحعل حثست الحسثثوحدة حثث  حؤشثرات السيثثس  الحوثث اد ل    (Thomas,2003,P.63)الط يثا

وحسي  حسو ا شاسفية االفصسح فم الوسسرير الحسلية م  ا دام الدا لم  ص ل دة الحعل حست  وؤد  لل  صسئ

و دحم  شح لهس مل  ل ار  حسلية  غير حسليثة لثألدام ححثس يلعلهثس حيئحثة الحويسلثست حسث  ال سرلم للحرشىة

فهثث  يث فر حعل حثثست وسثثسمد ملثث  حسيثثس  ا دام الحوثث اد  ف .(and Jarnag,2002)  Beanالحعل حثست.

 الرؤيثثة  الطح حثثست االسثثوراويلية للحرشثثىة  حثث  الثث  االسثثوراويلية الوثثم وثث  ا ويسرهثثس لوحسيثثق ولثثا الرؤيثثة

االسوراويلية   يعحا مل  فه  حسببست السيحة الرئيسية الوم يل  لداروهس لورايثذ هثذو االسثوراويلية     يشثحا 

حعل حست م  قدرة الحرشىة مل   لق قيحة لححلة ا سه . حي  اصبم الربم الححسسبم الذ  يرثوج حث  بيسرثست 

 دية .ي, ل لق قيحة اقوصسوسري ية  حسلية حؤشرا  قد يصع  االموحسد مل

 الايمة المالئمة لم لزمات اإلةصاح ع  ماياس األداء المتزا    -2

يحالا العرض  االفصسح الححسسبم اداة و صيا الحعل حثست الححسسثبية للث  الحسثوايدي   الحوعثسحلي  فثم سث   

ذو ا  را  الحسليثثة بهثثدف ورشثثيد السثثرارات االسثثوالحسرية    يسثث   الحسثثوالحر    الححللثث   الحثثسلي   بوحليثثا هثث

 طبسثس لدراسثست فثرض كاثسمة السث   الحسليثة فثس   . الحعل حست  البيسرست بهدف الحسسمدة فم او سذ السثرارات

اسعسر ا سه  وعك  لحي  الحعل حست الحوسحة  مل  ذلا فس  قيحة الحعل حثست الححسسثبية الحعلث  مرهثس يحكث  

س ا  هرسا اموبثسرات ا ثرا وثؤالر ملث  قيسسهس م  طريق قيس  حدا وىالر اسعسر ا سه  بهذو الحعل حست.  كح

فسلح كحثة هثم    ح رلست الوسسرير  حالا الح افد لدا حعد  الوسسرير  لليست السث ة   صثسئص اسث ا  الحثسا

ا داة الس ية  الاعسلة الوم وح ا لليهس الاكر الححسسثبم للسضثسم ملث  ل ارث  السصث ر الوثم اصثسبت الححوث ا 

شئ م  وطبيق الحعسيير الححسسبية    الوفير الذ  يحك  ا  وحدال, الح كحة  االميحم للحعل حست الححسسبية الرس

  يدم  سث   ا  را  الحسليثة فثم وحديثد السثعر العثسدا للسثه  . الححو ا اال بسر  للحعل حست ح  شىر, افم 

لحسلية    ذلا ال  حؤشر اسعسر ا سه  ح  اه  الع احا الوم يوحدد مل  اسسسهس قرار االسوالحسر فم ا  را  ا
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ححثس حي  يعك  العسئد مل  هذو االسوالحسرات   اسثو دا  لليثست الح كحثة بلسرث  حعثسيير الححسسثبة الحصثرية 

 ( . 2008يسسمد فم اسوسرار اس ا  الحسا  ح  ال  ال ص ا للسعر العسدا للسه  )مبد الحلا   

م الوسسرير الحسلية يكث   لهثس قيحثة ا  الحعل حست الوم ي فرهس حسيس  ا دام الحو اد  مرد االفصسح مرهس فكحس 

حيئحثة  رهثثس سث ف وسثثسمد فثثم و اثيض درلثثة مثد  الوىكثثد   وثثؤالر فثم محليثثة او ثسذ السثثرارات االسثثوالحسرية. 

(Kaplan and Norton, 1999; Juliang and Ming,2005) 

 المحتزى اإلعالمي لماياس األداء المتزا  -3

ر فم الحوفير الوسب   الوم يحك  واسيرهس ب اسطة الحوفير الحسوسا الححو ا االميحم لحوفير حس ه  رسبة الوفي

   يعوبثثر حوفيثثر حثثس ذ  ححوثث ا لميحثثم لذا كثثس  قثثسدر ملثث  شثثرح الوفيثثرات فثثم اسثثعسر ا سثثه  ا  لذا ادا 

االمي  مر, لل  حد   وفيير فثم اسثعسر ا سثه  فثم وثسري  هثذا االمثي .  يايثد وحليثا الححوث ا االميحثم 

فم  دراسة ا دام الحسلم للشركة  الذ  وعكس, السث ائ  الحسليثة الحرشث رة   كحثس يلعث  د ر اسسسثم  للحوفيرات

 فم وسدير الودفسست الرسدية الحسوسبلية  ح  ال  وسدير قيحة الشركة  قيحة اسهحهس.

                                                                     (Biddle et al.,1995)   

( ا  دراسثست الححوثث ا االميحثم للحعل حثست الححسسثثبية الوثم ووضثثحرهس 2007 يثرا احثد البثثسحالي  )مبيثد   

 -الس ائ  الحسلية ورس لو, ح  د ايس حوعددة :

 الححو ا االميحم للربم   يوعلق بو قيت االمي  م  ا ربسح  اال ويف فم اسولسبة الس  .  (1

ا ربثثثثسح  يوعلثثثثق بثثثثىالر الو ديعثثثثست  وربثثثثؤات ا ربثثثثسح الححوثثثث ا االميحثثثثم للحعل حثثثثست ب ثثثثيف  (2

  الحصر فست الراسحسلية  غيرهس  ح  الرس  الحسلية 

الححو ا االميحم للحعل حست غير الحسلية حالا  طط حكاات االدارة  وحايست الحرالعي   حرسقشست  (3

 االدارة  غيرهس ح  الحعل حست غير الحسلية

لحسيس  ا دام الحو اد  ح  وىكيد بعض الدراسست مل  ضثعف العيقثة وىوم اهحية دراسة الححو ا االميحم 

بي  الحعل حست الححسسثبية الحرشث رة  اسثعسر ا سثه     اهحيثة الحعل حثست غيثر الحسليثة الوثم قثد يعوحثد مليهثس 

بحسس  حعسحا الوحديثد  حعسحثا اسثولسبة الثربم  (Lev and Zarowin,1999)الحسوالحر. فسد قس   كا ح  

مثس    لصثت للث  ضثعف العيقثة بثي   20شثركة ملث  حثدار فوثرة دحريثة  1300الشثركست بلفثت  لعيرة ح 

الحعل حست الححسسبية الحعوحدة مل  الربم الححسسثبم  الحرشث رة فثم السث ائ  الحسليثة  اسثعسر ا سثه  ححثس يثدا 

حعل حثست ا ثرا  مل  ا  الحسوالحري  فم س   ا  را  الحسلية يس حث   بوسثدير قيحثة الشثركة بسالموحثسد ملث 

غير ولا الوثم ووضثحرهس قسئحثة الحركثد الحثسلم  هث  حثس يشثير للث  ار اثسض الاسئثدة حث  الحعل حثست الححسسثبية 

( حثسالت  اقعيثة  19 ص2008الحرش رة لحسو دحم الس ائ  الحسلية. كحس مرض احد البثسحالي  )مبثد الحلثا   

سح  بسلرغ  ح  ذلا ل  ووىالر اسثعسر ا سثه  لبعض الشركست الحصرية الوم املرت م  حد   ديسدة فم ا رب

غيثر الحسليثة  ملثا ذلثا ب لث د قصث ر فثم  بسلحعل حثست سثهحهس وثىالر سثعر لشركست ا را  اقعية    حسالت
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االفصسح الححسسبم فم الشركست الحصرية رويلة لوركيد الشركست مل  االفصسح الحثسلم فسثط ححثس  لثق رث ع 

فم االفصسح مث  الحعل حثست  ا حثدا  الل هريثة الوثم وثؤالر ملث  ح  الحضسربست روج ح  مد   لد شاسفية 

حسوسبا الشركة. بسالضسفة لل  مثد  وثىالر اسثعسر ا سثه  بديثسدة ا ربثسح يرلث  للث  وركيثد الحسثوالحري  ملث  

حعل حست ا را غير الروسئج الحسلية  برسم مل  ذلا يل  ا  وؤ ذ الحعل حست غير الحسلية فم الحسبس  ضثح  

عسر ا سه  .  بسموبسر االفصسح م  هذا حكحا للوسرير  الحسلم. كحس يحك  وسسي  دراسست الححو   ححددات اس

 -االميحم لل  ر ميي  ح  الدراسست:

  Event Studyدتاسات الحدث  -1

وس   هثذو الدراسثست ملث  اسثس  اسثو دا  رحث ذج السث   فثم الوربثؤ بسلحسثو ا الحو قث   دام السثه  فثم فوثرة 

سبم برسم مل  الحعل حست الحوسحة حو  هذو الاورة ال  قيثس  ا دام الاعلثم للسثه   وحديثد حثس لذا االفصسح الححس

ملثث  حعل حثثست ذات حراعثثة  اشثثوحاكثثس  هثثذا االفصثثسح قثثد ادا للثث   لثث د ادام غيثثر مثثسد  للسثثه   بسلوثثسلم 

  .(Bamber,1987p.510)للس  

  Association studyدتاسات المساهمة    -2

ت مل  اسس  قيس  حثدا حسثسهحة الحوفيثر الححسسثبم الحثراد قيثس  ححوث او االميحثم فثم  وس   هذو الدراسس

الوفير فم ادام السه   يو  ذلا م  طريثق اسثو دا  رحث ذج االرحثدار لسيثس  العيقثة بثي  ادام ا سثه  الحلحث  

راد قيثس  ححوث او مل  حدار فورة دحرية حعيرة )كحوفير وسب  (  الحوفير الححسسبم الذ  و  االفصسح مر,  الحث

 لوحسيق الهدف ح  هثذا البحث                                 (Board and Day,1989, p.3)االميحم. 

س ف يو  االموحسد مل  الر ع الالسرم ح  الدراسثست فثم قيثس  الححوث ا االميحثم لحسيثس  ا دام الحوث اد    

  )كحوفيثر حسثوسا (ملث  وثىاليرو ملث  وفييثر اسثعسر  وعوحد دراسة الححو   االميحم لحسيثس  ا دام الحوث اد

 ا سه  )كحوفير وسب (  مل  السدرة الواسيرية فم واسير الوفيرات فم اسعسر ا سه .  

 السادس : الدتاسة التطبياية اسمال

 الشتكة محم دتاسة الحالة -1

الهدف الرئيسم للبح   ل دحست الرسا  الولسرة ال وبسر فر ض البح   وحسيق (1)و  ا ويسر شركة ايليورار 

حيث  ووث افر  2013للث   2002ح  قيس  الححوث ا االميحثم لحسيثس  ا دام الحوث اد   ذلثا فثم الاوثرة حث 

بيسرثثست  حعل حثثست هثثذو الاوثثرة حثث   ثثيا الح قثث  االلكور رثثم للشثثركة ملثث  شثثبكة االروررثثت  ذلثثا حثث   ثثيا 

 الوسسرير السر ية  الس ائ  الحسلية.

 مستخدمالنمزذج اإلحصائي ال

 ال طم االرحدار للوحليا االحصسئم    اسو دا  رح ذج   SPSS((17.0اسو دا  البررسحج  مل  و  االموحسد

 الحوفيثر فثم فرمثم حسثوسا حوفير كا وىالير ال وبسر   Simple Linear Regression Model البسيط

                                                           
 (1لحديد ح  الواصيا م  الشركة حلحق رق  ) (1)
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   Multiple Linear Regression Model الحوعثدد ال طثم كحس وث  اسثو دا  االرحثدار ملث  حثدة الوثسب 

لوحديد حدا ق ة  R و  ليلسد حعسحا االروبسط  مدد ح  الحوفيرات الحسوسلة مل  الحوفير الوسب    وىالير ال وبسر

لوحديثثد حثثدا  2Rكحثثس وثث  ليلثثسد حعسحثثا الوحديثثد  ةالحسثثوسل ا  الحوفيثثرات العيقثثة بثثي  الحوفيثثر الوثثسب   الحوفيثثر

ال وبثسر  T-TESTبثسي  فثم الحوفيثر الوثسب   بسالضثسفة للث  اسثو دا  حسثسهحة الحوفيثر الحسثوسا فثم واسثير الو

 . %0.5ال وبسر حعر ية الرح ذج   ذلا مرد حسو ا حعر ية  F-TEST حعر ية الحوفيرات  

 متغيتات الدتاسة -2

ملثث  ابعثثسد  حريثث رات  حؤشثثرا  ح دمثثس   20وثث  اسثثو دا  :  حوفيثثرات حروبطثثة بحسيثثس  ا دام الحوثث اد ا ال  : 

   الحو اد  ا ربعة مل  الرح  الوسلم:الحسيس

   حعثدا  الحسثوالحر حؤشثر السثي لة   حعثدا العسئثد ملث  را  الحثسا  االيثرادات: حعثدا رحث  البعد الحثسلم -

 (2)السيحة االقوصسدية الحضسفة العسئد مل  حس   الحلكية 

رسبة شكس ا العحيثا   رسبة االحواسي بسلعحيا  حصة الشركة ح  الس    : رسبة رضس العحيا بعد العحيا -

 .الرسا  الشح     دحةو  حلهس

الراسثثست  للثثمراسثثست وكر ل ليثثس الحعل حثثست   رسثثبة  الحطثث رة  لديثثدةالحرولثثست ال: بعثثد العحليثثست الدا ليثثة -

 للحثثسلم للثث  االداريثثة  راسثثست وكر ل ليثثس الحعل حثثست  وطبيسثثست اللثث دة  رسثثبة الحصثثر فست الراسثثحسلية 

 االيرادات.

العدد  لل رسبة العسحلي  الحودربي  الراسحسلية  الراسست  لل براحج الودري  : رسبة راسست  لرح بعد الوعل   ا -

 .رضس العسحلي   حعدا د را  العسحلي   ح  البراحج الحسوايدي مدد العسحلي  للعسحلي   الكلم

 بىسعسر ا سه  السريس : حوفير وسب  حروبط

حعل حثست مث  حو سثط سثعر السثه  كثا شثهر حث  شثه ر السثرة و فر الوسسرير السر ية للشركة ححثا الدراسثة 

 .  كا سرة ح  فورات الدراسةالحص ا مل  حو سط سعر السه    لفرض وحسيق هدف الدراسة و 

 اختبات ةتزض الدتاسة

 (3)الفتض األزم

داء المتزا   باعتباتها تزجد عالقة اتتباط م نزية مزجبة بي  المؤشتات غيت المالية ةي ماياس األ

 ائدو ل داء زالمؤشتات المالية باعتباتها مؤشتات تاب ة ل داءؤشتات قم

 -:الفتزض الفتعية للفتض األزم

                                                           
)را   –االقوصسدية الحضسفة بسلحعسدلة الوسلية: السيحة االقوصسدية الحضسفة = )صسف  الد ا الوشفيل  بعد الضريبة(  وحس  السيحة  (2)

 حعدا وكلاة را  الحسا(.× الحسا 

 (2حلحق رق  ) (3)
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ائدو زمؤشتات ماياس األداء المتزا   كمؤشتات ق تزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات ب د ال ميم ةي .1

 0الب د المالي كمؤشتات تاب ة

ئدو ةي ماياس األداء المتزا   اخلية كمؤشتات قاب د ال مليات الدتزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات  .2

 0زمؤشتات الب د المالي كمؤشتات تاب ة

ائدو ةي ماياس األداء المتزا   شتات ب د الت لم زالنمز كمؤشتات قتزجد عالقة اتتباط بي  مؤ .3

  0زمؤشتات الب د المالي كمؤشتات تاب ة

لية زب د الت لم زالنمز كمؤشتات ت الداختزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات ب د ال ميم زب د ال مليا .4

 0ائدو ةي ماياس األداء المتزا   زمؤشتات الب د المالي كمؤشتات تاب ةق

 (4لد ا رق  )

م اماااااااااااااااااااام  المتغيت المستام

 االتتباط

الخطااااااااااااااااااااا  

 الم ياتي

م امااام التحدياااد 
2R 

 Tم نزية  Fم نزية 

 0.000 0.000 0.743 0.3245 0.862 ب د ال ميم 

 0.001 0.001 0.660 0.3699 0.816 الداخلية ب د ال مليات

 0.000 0.000 0.960 0.1277 0.980 ب د الت لم زالنمز

 المؤشتات غيت المالية

 ائدو ل داء المتزا  الا 

0.987 0.2910 0.974 0.000 0.000 

 اآلتي: دلى اإلحصائية للفتزض الساباة نتائجالأشاتت 

 يدا مل   ل د ميقة اروبسط ق يثة  0.862سحا االروبسط ا  حعبسلرسبة للارض الارمم ا  ا  لد  -

ييهثر ا  حؤشثرات بعثد  0.743حعسحا الوحديثد   بي  حؤشرات بعد العحيا  حؤشرات البعد الحسلم 

ححس  0.05حسو ا حعر ية اقا ح  بفم حؤشرات البعد الحسلم    اتح  الوفير %74.3العحيا واسر 

 . الحسلمبعد حؤشرات الا  يعرم  ل د ميقة بي  حؤشرات بعد العحي

حعسحثا االروبثسط     0.05بحسثو ا حعر يثة اقثا حث   قبث ا الاثرض الارمثم الالثسرم وشير الروسئج للث  -

يدا مل   ل د ميقة اروبثسط ق يثة بثي  حؤشثرات بعثد العحليثست الدا ليثة  حؤشثرات البعثد  0.816

حثثث   %66ا ليثثثة ياسثثثر ييهثثثر ا  حؤشثثثرات بعثثد العحليثثثست الد 0.660حعسحثثثا الوحديثثثد    الحثثسلم 

 .حسلمفم حؤشرات البعد ال اتالوفير

    ل د ميقة بي  حؤشرات بعد الوعل   الرح   بعد الحؤشرات الحسلية فثم حسيثس  ا دام الحوث اد .   -

ححس يثدا ملث   لث د ميقثة اروبثسط ق يثة بثي  حؤشثرات بعثد الثوعل   الرحث   0.980حعسحا االروبسط 

 %96ييهر ا  حؤشرات بعد الثوعل   الرحث  واسثر  0.960الوحديد  حعسحا   حؤشرات البعد الحسلم 

  0.05سو ا حعر ية اقا ح  بحح  الوفير فم حؤشرات البعد الحسلم 



 
 

- 128 - 

رات بعثد قب ا الارض الارمم الراب  ب ل د ميقة بي  حؤشث وشير روسئج االرحدار الحوعدد الحوفيرات -

 ا الحسليثة فثم حسيثس  ا دام الحوث اد  .حيث   سئدة لثألدام  بعثد الحؤشثراتالحؤشرات غير الحسلية الس

بثي  بعثد الحؤشثرات غيثر الحسليثة  ذلا يدا مل   ل د ميقة اروبسط ق يثة  0.987حعسحا االروبسط 

بعد الحؤشرات غيثر الحسليثة  ا ييهر  0.974حعسحا الوحديد   سئدة لألدام  حؤشرات البعد الحسلم الس

  0.05ا حعر ية اقا ح  حسو بم حؤشرات البعد الحسلم ح  الوفير ف %87.1سئدة لألدام ياسر الس

 الفتض اإلحصائي الثاني

اإلةصاح ع  مؤشتات ماياس األداء المتزا   ل داء ل  أثت ايجابي على مستزى شفاةية التااتيت الداخلية  

 زالخاتجية زالازائم المالية

ححثا الدراسثة لحسثو ا الشثاسفية فثم   يو  الوحسق ح  هذا الارض م  طريق ا وبسر حد  وحسيق الشثركة     

 ( ا حريكيثة Standard & Poor) حسيثس  شثاسفية االفصثسح ال ثسص بحؤسسثةاالفصثسح بسسثو دا  رحث ذج 

حعل حثة حث   83 يعوحد هذا الحسيس  مل  فحص الوسرير السر   للشثركة ححثا الدراسثة ال وبثسر حثد  وث فر 

 30برد(حعل حست حسلية  غير حسلية ) 18الحسسهحي  )حعل حست هيكا الحلكية  حس   -حعل حست االفصسح م :

  .(2007( )الصسد    مبيد    (برد35حعل حست م  هيكا  محليست حلل  االدارة )  برد(

رض وحسيثثق هثثدف الدراسثثة  ا وبثثسر العيقثثة بثثي  االفصثثسح مثث  حؤشثثرات حسيثثس  ا دام الحوثث اد  لفثث      

فية االفصسح م  حعل حست الوسسرير الدا لية حالا االفصسح م   الشاسفية  و  لضسفة بعض الرسسط ال سصة بشاس

وهس فم وحسيق شاسفية االفصسح يلسوراويلية الشركة   ابعسد الحسيس  الحو اد    للرامات الرقسبة الدا لية  هح

فم الوسسرير الدا لية   بسالضثسفة للث  البرث د ا  ثرا  حرهثس حعل حثست مث  هيكثا الحلكيثة  حسث   الحسثسهحي   

  الشاسفية الحسلية   حعل حست م  هيكا  محليست حلل  االدارة.

حي  بداية وطبيق  2013-2008ي ضم قيس  الشاسفية للشركة ححا الدراسة فم الاورة  (4) اللد ا الوسلم

  .للشركة ةرير السر يسالشركة لحسيس  ا دام الحو اد   ذلا ح  بيسرست الوس

 (5لد ا رق  )

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 النااط 

شاافاةية اإلةصاااح ةااي التااااتيت 

 الداخلية 

 دستتاتيجية الشتكة

   الب د المالي

 ب د ال ميم

 ب د ال مليات الداخلية

 ب د الت لم زاالبتكات

 دجتاءات التقابة الداخلية

 

 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

 

 

50% 

75% 

50% 

25% 

50% 

50% 

 

 

50% 

75% 

50% 

25% 

50% 

50% 

 

 

50% 

75% 

75% 

50% 

50% 

50% 

 

 

50% 

75% 

75% 

50% 

75% 

50% 

 

 

50% 

75% 

75% 

50% 

75% 

50% 

 

 

50% 

75% 

75% 

50% 

75% 

50% 

                                                           
 (3ملحق تقم ) (4)
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 %65 %65 %65 %55 %45 %45 20 الشفاةية الداخلية

شاافاةية اإلةصاااح ةااي التااااتيت 

 الخاتجية 

الملكياااااااااة زحاااااااااازت  هيكااااااااام

 المساهمي 

 الشفاةية المالية زاإلةصاح

 هيكم زعمليات مجلس اإلداتو

 

 

15 

25 

35 

 

 

46.7% 

  45% 

42.8% 

 

 

53.3% 

  45% 

42.8% 

 

 

53.3% 

  50% 

45.7% 

 

 

66.6% 

  50% 

48.5% 

 

 

66.6% 

  55% 

51.4% 

 

 

66.7% 

  60% 

51.4% 

 %57.2 %55.7 %52.8 %48.6 %45.7 %44 70 الشفاةية الخاتجية

 %58.8 %57.8 %55.5 %50 %45.6 %44.4 90 المستزى ال ام للشفاةية

            

لوسثسرير الدا ليثة  الرسولثة حث  اسثو دا  حسيثس  ا دام حؤشثرات شثاسفية االفصثسح ل اللد ا السسبق ا ي ضم  

بعثد العحيثا   بعثد العحليثست الدا ليثة    الحو اد  ح  االفصسح م  لسوراويلية الشركة  حؤشرات البعد الحسلم

مث   2008ايثة وطبيثق الحسيثس  مثس   بعد الوعل   الرح   للرامات الرقسبة الدا لية الحسو دحة ا ولاثت حث  بد

الشركة وديد ح  حسو ا االفصسح م  حؤشرات البعثد الحثسلم حيثت  صثا للث   ا فرلد  لهس  السر ات الوسلية 

 ذلا فم حسسبا    في يو  االفصسح م  الحؤشرات الهسحة ا  را حالا السيحة االقوصسدية الحضسفة %75رسبة 

احثس الحسثو ا العثس  لشثاسفية الوسثسرير   س بسلرسثبة لبعثد العحليثست الدا ليثة البر د الوم يو  االفصثسح مرهث مدد قلة

فثم  احثس بسلرسثبة لحؤشثرات االفصثسح .2013فم مثس   %65صا لل  يل 2008فم مس   %45الدا لية فكس  

 %66.7كس  اكالر حسو ا لإلفصسح ال سص بهيكثا الحلكيثة  الحسثسهحي  حيث   صثا للث الوسسرير ال سرلية 

رحثس كثس  الحسثو ا العثس  يب  %51.4ر د ال سصة بهيكا  محليست حللث  االدارة  حيث   صثا للث   اقلهس الب

 وشير . 2013فم  %58.8ليصا لل   2008فم  %44.4للشاسفية ح  بداية وطبيق حسيس  ا دام الحو اد  

االر ايلثسبم ملث  االفصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  لألدام ل, بى  لل  قب ا الارض الالسرم الروسئج 

   ية  ال سرلية.حسو ا شاسفية الوسسرير الدا ل

 (5)الفتض الثالث

 مؤشتات ماياس األداء المتزا   لها محتزى دعالمي دضاةي على أس ات األسهم

 -:للفتض الثالثالتالية الفتزض الفتعية زتم صياغة 

 زأس ات األسهم تزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات الب د المالي لماياس األداء المتزا   .1

 تزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات ب د ال ميم لماياس األداء المتزا   زأس ات األسهم .2

 تزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات ب د ال مليات الداخلية لماياس األداء المتزا   ز أس ات األسهم .3

 ات األسهمتزجد عالقة اتتباط بي  مؤشتات ب د الت لم زالنمز لماياس األداء المتزا   ز أس  .4

 مؤشتات ماياس األداء المتزا   لها محتزى دعالمي دضاةي على أس ات األسهم .5

                                                           
 (4ملحق تقم ) (5)
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 (6لد ا رق )

 Tم نزية  Fم نزية  2Rم امم التحديد  الخط  الم ياتي م امم االتتباط المتغيت المستام

 0.013 0.027 0.402 2.4352 0.634 الب د المالي

 0.006 0.011 0.490 2.2504 0.700 ب د ال ميم

 0.043 0.086 0.266 2.6993 0.515 ب د ال مليات الداخلية

 0.005 0.010 0.499 2.2299 0.706 ب د الت لم زالنمز

 0.011 0.022 0.424 2.4352 0.651 مؤشتات ماياس األداء المتزا  

 -اشسرت روسئج الوحليا االحصسئم لل :

قة اروبسط ق يثة بثي  حؤشثرات البعثد الحثسلم   ب ل د مي الارمم ا  الل  قب ا الارض روسئج الاشسرت  -

حعسحثا الوحديثد    0.634حعسحثا االروبثسط حيث  ا     0.05بحسثو ا حعر يثة اقثا حث    اسعسر ا سثه 

 .ح  الوفير فم اسعسر ا سه  %40.2حؤشرات البعد الحسلم واسر  ا ييهر  0.402

يثثدا ملثث   لثث د ميقثثة ححثثس  0.700ط حعسحثثا االروبثثس ا  بسلرسثثبة للاثثرض الارمثثم الالثثسرم وشثثير الروثثسئج -

 0.490عسحا الوحديد ح   اروبسط ق ية بي  حؤشرات بعد العحيا لحسيس  ا دام الحو اد   اسعسر ا سه  

 0.05حسو ا حعر ية اقا حث  بح  الوفير فم اسعسر ا سه   %49حؤشرات بعد العحيا واسر  ا ييهر 

 .بي  حؤشرات بعد العحيا  اسعسر ا سه ب ل د ميقة اروبسط  حس يؤيد قب ا هذا الارض ح

 ا   ل د ميقة اروبسط بي  حؤشرات بعد العحليست الدا لية  اسثعسر ا سثه  .فسثد  لثد روسئج لل  الوشير  -

حؤشثرات بعثد العحليثست الدا ليثة  يثدا ذلثا ملث  ا   0.266حعسحا الوحديثد    0.515حعسحا االروبسط 

ححثس  0.05حسو ا حعر ية للحوفير الحسوسا اقا ح  با سه  فم اسعسر  اتح  الوفيرفسط  %26.6واسر 

 يؤيد قب ا هذا الارض.  

فسد  ميقة اروبسط بي  حؤشرات بعد الوعل   الرح   اسعسر ا سه . الراب  ب ل دو  قب ا الارض الارمم  -

اسثر حؤشرات بعثد الثوعل   الرحث  و ا ييهر  0.499حعسحا الوحديد  0.706   حعسحا االروبسط   لد ا 

 .0.05حسو ا حعر ية اقا ح  بح  الوفير فم اسعسر ا سه   49.9%

 يدا مل   ل د ميقة  0.634حعسحا االروبسط  ا لل  روسئج الاشسرت بسلرسبة للارض الارمم ال سح    -

 ا ييهثر  0.424حعسحثا الوحديثد  ا اروبسط بي  حؤشرات حسيثس  ا دام الحوث اد   اسثعسر ا سثه  كحثس 

ح  الوفيثر فثم اسثعسر ا سثه   الع احثا ا  ثرا واسثر  %42.4ا دام الحو اد  واسر حؤشرات حسيس  

ححثس يعرثم  لث د ميقثة اروبثسط  بثي   0.05سو ا حعر ية اقثا حث  بح  ح  هذو الوفيرات %57.6رسبة 

 ( الحو اد  )البعد الحسلم   بعد العحيثا  بعثد العحليثست الدا ليثة  بعثد الثوعل   الرحثحؤشرات حسيس  ا دام 

 ححس يؤيد قب ا هذا الارض.    اسعسر ا سه  .
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 الخالصة زالنتائج زالتزصياتالاسم السابع: 

اسوهدف هذا البح  قيس  الححو ا االميحم لحسيس  ا دام الحوث اد  فثم الوسثسرير الحسليثة  لسثد وث  البثدم      

س    ا دام الحثسلم  وث  ورثس ا حسيثبوسدي  لطسر رير  ورثس ا رحثسذج قيثس  ا دام  االروسثسدات الح لهثة لحسثسيي

 ورس ا البح  وط ر اليسا حسيس  ا دام الحو اد   االرهثس  لألدام سئدة   الوسبعة ا دام الحو اد   الحسسيي  الس

االثر االفصثسح مث  حؤشثرات حسيثس  ا دام  الح كحثة  الشثاسفية  كحثس ورثس ا  لثق السيحثة  وحسيثق اهثداف مل 

د ر اللهست الحريحة لإلفصسح مث  حؤشثرات الحسيثس    ال سرلية   ر الدا لية الحو اد  مل  شاسفية الوسسري

السيثس  بدارسثة و     الحو اد  لألدام   االر االفصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  مل  اسعسر ا سه .

   سليثةواصم م  حؤشثرات حسيثس  ا دام الحوث اد  فثم الوسثسرير الحوطبق  وطبيسية مل  لحدا الشركست الوم 

الارض ا  ا ا وبسر  ل د ميقة اروبسط بي  الحؤشرات غير :  ذلا ال وبسر اليالة فر ض لحصسئية اسسسية 

سئثدة لثألدام  الحؤشثرات الحسليثة بسموبسرهثس حؤشثرات دام الحوث اد  بسموبسرهثس حؤشثرات قالحسلية فم حسيس  ا 

  ا دام الحو اد  لألدام  االرو مل  حسو ا الارض الالسرم حروبط بسالفصسح م  حؤشرات حسيس لألدام وسبعة 

لحؤشثثرات حسيثثس  ا دام  االميحثثم الاثثرض الالسلثث  مثث  الححوثث ا   ال سرليثثة شثثاسفية الوسثثسرير الدا ليثثة 

 . الحو اد   االرو مل  اسعسر ا سه 

 -زقد خلص البحث بالنتائج التالية:

وركثثد ملث  الحسثثسيي    رهثسسرير الحسليثة مثد  قثدرة الحسثثسيي  الحسليثة ملث  ولبيثثة احويسلثست حسثو دحم الوسثث (1

فرحث ذج الححسسثبة الحسليثة يهثو  بس حثدا  الوسري يثة   قصيرة ا لا  وولسها البعد االسوراويلم للحرشثىة 

 حس وضحر, ح  حؤشرات حسلية فسط فم قيس  ا دام  ال يوضح  الحؤشرات الوثم وسثسمد ملث   لثق قيحثة 

حالثثا رضثثس العحيثثا  السثثدرات   حشثثسكا كاليثثرة ت وولسهثثا قضثثسيسالعديثثد حثث  الشثثركس    حسثثوسبلية للشثثركة

الحؤشثرات الحسليثة  ا مل  الثرغ  حث   .الورييحية  وا   العحليست الدا لية  وركد فسط مل  ا دام الحسلم

وعوحد مل  اسس  الوحسق فسر, ح  ا فضا الحص ا مل  حسيس  شسحا يوضح  الحؤشرات الحسليثة  غيثر 

حسيس  ا دام الحو اد  يسسمد مل  و فير رؤية شثسحلة مث  الحرشثىة  ذلثا حث   ثيا الحسلية  بسلوسلم فس  

سئدة  الوسبعة لألدام  الوطث ر فثم اليثسا الحسيثس  لثدم  محليثست الوحسثي  الحسثوحر  لضثسفة الحؤشرات الس

 قيحة للحرشىة. 

يثة  كحطلث  حث  حؤشثرات الحسيثس  الحوث اد  فثم وحسيثق الشثاسفية الدا ليثة  ال سرل االفصسح مث اهحية  (2

حوطلبست الح كحة لوحسيق شاسفية الوسسرير الدا لية  ذلا ح   يا اال ويثسر الليثد لحؤشثرات ا دام الوثم 

يثثو  االفصثثسح مرهثثس  ربطهثثس بس هثثداف االسثثوراويلية  وعبيرهثثس بدقثثة مثث  ادام الحرشثثىة  ا  وكثث   حوسحثثة 

وك   حسفد لألدام  كىداة ليوصسا بي  لحي  للحديري   العسحلي  فم الحرشىة ضح  الوسسرير الدا لية حو  

الحسو يست االدارية فم الحرشىة  لوحسي  كاسمة ري  الحعل حست فثم الحرشثىة  بسلوثسلم يسثسه  ريثس  السيثس  

 الحو اد  لألدام فم وحسي  ل دة الوسسرير الدا لية. 
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ح حثست االسثوراويلية للحرشثىة لاه  الرؤية  الط و اد  حعل حست يحوسلهس الحسوالحري فر حسيس  ا دام الح  (3

 ايضثثس  يثث فر فهثث  لحسثثببست السيحثثة  االسثثوراويلية  حثث  الثث  االسثثوراويلية الح وثثسرة لوحسيثثق ولثثا الرؤيثثة 

الرئيسية الوم يل  لداروهس لورايذ هذو االسوراويلية  بسلوسلم فه  يث فر حعل حثست مث  قثدرة الحرشثىة ملث  

رير ال سرليثثة  بسلوثثسلم سثث ف وثثؤالر ملثث  السثثرارات  لثثق قيحثثة لححلثثة ا سثثه   يحسثث  حثث  لثث دة الوسثثس

 االسوالحسرية لحسو دحم الوسسرير الحسلية  اسعسر ا سه  فم س   ا  را  الحسلية. 

ايدت روسئج الدراسة الوطبيسية الدراسة الريرية فم قب ا الارض ا  ا حي  و لثد ميقثة اروبثسط حعر يثة  (4

بعثد العحليثست الدا ليثة  بعثد الثوعل   الرحث ( فثم حسيثس   ا العحيثح لبة بي  الحؤشرات غير الحسلية )بعثد 

سئثثدة لثثألدام  الحؤشثثرات الحسليثثة بسموبسرهثثس حؤشثثرات وسبعثثة لثثألدام ت قا دام الحوث اد  بسموبسرهثثس حؤشثثرا

سئثدة رات الوسبعة لألدام  الحؤشثرات الس ذلا يواق ح  االطسر الرير  للبح  فم ض م العيقة بي  الحؤش

 شىة ح   يا وطبيق حسيس  ا دام الحو اد  ل لق قيحة للحر

و  قب ا الارض الالسرم الحروبط بسالفصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  لألدام  االرو مل  حسو ا  (5

شاسفية الوسسرير الدا لية  ال سرلية  السث ائ  الحسليثة  ذلثا يواثق حث  االطثسر الريثر  للبحث   ريحثي ا  

قيثس  الشثركة بوطبيثق حسيثس  ا دام الحوث اد   االدارة  الفصثسح يرلث  للث الودرج فم حسيس  الشثاسفية  ا

االسوراويلية  االفصسح م  الحعل حست الهسحة حالا حؤشرات ا دام الحروبطة بثسلل دة  الحث ارد البشثرية 

وسثث   بسالفصثثسح مثث  الحعل حثثست الوثثم وهثث  كحس  الوسثث يق  الحبيعثثست بسالضثثسفة للثث  الحؤشثثرات الحسليثثة.

ري  حالثثا الوطثث رات  الدا ليثثة فثثم الشثثركة   ا محثثسا االلكور ريثثة  وطبيسثثست اللثث دة   وطبيسثثست الحسثثوالح

لرشثسم ح قث  الكور رثم ملث  بسالضسفة للث  الح كحة   للرامات الرقسبة الدا لية   الحسئ لية االلوحسمية .

ل حثست ا  ثرا الوثم الحع  شبكة االروررت حي  واصم ح   يل, م  الوسسرير السثر ية  السث ائ  الحسليثة 

 طلبهس ب رصة ا  را  الحسلية.وو

بسلرسبة للارض الالسل  اشسرت الروسئج لل  قب ا الارض الارمم ا  ا ب ل د ميقة اروبسط بي  حؤشرات  (6

ح  الوفيرات فم اسعسر ا سثه     قبث ا الاثرض الارمثم  %63البعد الحسلم  اسعسر ا سه  حي  واسر 

سط بثي  حؤشثرات بعثد العحيثا  اسثعسر ا سثه  حيث  فسثرت الوفيثرات فثم مث   لث د ميقثة اروبث الالسرم

 وث  قبث ا الاثرض  %51  احس حؤشرات بعد العحليست الدا لية ل  واسر غير  %70اسعسر ا سه  برسبة 

   كذلا و  قب ا الارض الارمم الراب  م   ل د ميقة اروبسط بي  حؤشرات بعثد الثوعل   الرحث  الالسل  

ح  الوفيرات فم اسعسر ا سه   ذلا مرثد حسثو ا حعر يثة اقثا حث   %70حي  فسرت    اسعسر ا سه 

 قب ااشسرت الروسئج لل  بسالضسفة لحس سبق ح  الوفيرات ورل  لع احا ا را.  %30 بسلوسلم  0.05%

الارض الارمم ال سح  م   ل د ححو ا لميحم لحسيس  ا دام الحوث اد  مرثدحس يشثحا كثا ا بعثسد ) 

 اشثسرت حسلم   بعد العحيا   بعد العحليست الدا ليثة  بعثد الثوعل   الرحث (  حعثس فثم حسيثس   احثد .البعد ال

حثث  الوفيثثر فثثم اسثثعسر ا سثثه   الع احثثا  %42.4الروثثسئج  ا  حؤشثثرات حسيثثس  ا دام الحوثث اد  واسثثر 

سمة سث   مثد  كاث مدة اسبس  حرهس:  ذلا لل رل  ي قد ح  هذو الوفيرات   %57.6ا  را واسر رسبة 
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ا  را  الحسلية   حي  وعوحد دراسست الححو ا االميحثم ملث  افوثراض اسسسثم هث  كاثسمة سث   را  

وكث   الحعل حثثة حوسحثة لحو ثثذ  السثرارات سثث ف وثرعك  بصثث رة ف ريثة ملثث  اسثثعسر  ا الحثسا فبحلثثرد 

الوم وؤالر مل  ا سه   ه  حس ل  يوس  ب, س   را  الحسا فم حصر    كذلا  ل د الحعل حست الدا لية 

 مثثثد  وحسالثثثا الحعل حثثثست بسلرسثثثبة لحسثثثو دحم السثثث ائ  الحسليثثثة. بسالضثثثسفة للثثث  ا ثثثويف اسثثثولسبة السثثث  

لشثركست الح ولاثة حالثا حلث  الشثركة   هيكثا الوح يثا   هيكثا حللث  للحعل حست ورل  للث   صثسئص ا

لثث  ليدحثثة الحسليثثة   اسثثبس  ور االدارة   فثثرص الرحثث   غيرهثثس حثث  الحعل حثثست الحسليثثة  غيثثر الحسليثثة.

الحوفيرات السيسسية   فس دحة الحسلية ارعك  االرهس مل  كسفة ا رشطة االقوصسدية فم لحي  ارحثسم العثسل  

 وىالرت بهس البر ا  شركست الـوىحي   الب رصست العسلحية    ادت لل  ار اسض اسعسر السل   ال ثدحست 

 وثىالر الب رصثة الحصثرية بس دحثة الحسليثة  كثذلا  ديسدة حعدالت الوضث    طل  مليهسرويلة ار اسض ال

حلحث   فثم   كثذلا الحوفيثرات السيسسثية الوثم ادت للث  ار اثسضدية الحروبطثة بهثس  الحؤسسست االقوصثس

  .لوداحست االرت وىالير ل هر  مل  مرسصر ا ص ا  اال ا رشطة االقوصسدية
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 التزصيات

ضث م ملث  السصث ر الحثسلم للوسثسرير الحسليثة بثسلوركيد ملث  الحؤشثرات اسهحت هذو الدراسثة فثم للسثسم ال -

الحسليثثة فسثثط  اهحيثثة االفصثثسح مثث  حؤشثثرات حسيثثس  ا دام الحوثث اد  لديثثسدة شثثاسفية الوسثثسرير الدا ليثثة 

 ال سرليثثة لثثذلا فيبثثد لللهثثست  الحريحثثست الحهريثثة فثثم حصثثر  للهيئثثة العسحثثة للرقسبثثة الحسليثثة حثث  للثثدا  

فصسح م  حؤشرات حسيس  ا دام الحو اد  كحسيس  شثسحا  دام الشثركست  كثذلا لصثدار الشركست بسال

فثيحك  للثرام راث  الدراسثة حث  قيثس  الححوث ا  ة حشسكا السيثس   االفصثسح.الحعسيير الححسسبية لحعسلل

الحؤسسثثست حثث  الشثثركست فثثم قطسمثثست ح ولاثثة ا   االميحثثم لحسيثثس  ا دام الحوثث اد  ملثث  مثثدد اكبثثر

 .ية.الحسل

لحكسرية بح  الوكسحا بي  االدارة مل  اسس  السيحة  حسيس  ا دام الحو اد   هذا حس يطلق ملي, حسيثس    -

 وكث    حريث رات   Value-Based Balanced Scorecardا دام الحو اد  مل  اسس  السيحة 

حريث ر العحيثا    حريث ر السيحثة   الحريث ر الحثسلم  الحسثوالحر  هم حسيس  ا دام الحو اد  بشكا لديد 

 حري ر العحليست حي  ركدت حعي  الدارسست مل  االدارة مل  اسس  السيحة  حسيس  ا دام الحوث اد  

 بشكا حراصا.

  ورشى الشركست ح اق  الكور رية يحك  ح   يلهثس االفصثسح مث  الحعل حثست الهسحثة  الوسثسرير السثر ية ا -

  ح  الحص ا مل  هدو الحعل حست الكسفيثة  فثم الو قيثت  الس ائ  الحسلية حو  وحك  الحسوالحري   البسحالي

 الحرسس . 
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 متاجع البحث

 أزالً :  المتاجع ال تبية: 

(   وطثث ير رحثث ذج الوربثثؤ بس ربثثسح الحسثثوسبلية  االثثرو ملثث  وحسثثي  قيثثس  2007لبثثراهي  السثثيد مبيثثد ) -

  س   ا سه  فم لحه رية حصر العربية الححو ا االميحم للبيسرست الححسسبية الحرش رة بسلوطبيق مل

   رسسلة دكو راو   غير حرش رة   كلية الولسرة   لسحعة طرطس.

 ا  را  س   لألسه  ف  العسدا السعر وحديد ف  الشركست ح كحة ( د ر2008الحلا) مبد رل  اححد -

  الحللثد  1رقث  العثدد يةاالسثكردر لسحعثة العلحية  للبح   الولسرة كلية وحليلية    حللة دراسة – الحسلية

(45) 

حثد ا حوكسحثا –(ح كحثة ادام شثركست الثـوىحي  2009اسسحة سعيد مبد الصسد   اسثسحة حراثم حححث د ) -

الحللثد الالثسرم –لسحعة طرطس – دام اسوراويلم حو اد   الحللة العلحية للولسرة  الوح يا   كلية الولسرة 

 العدد الالسرم .

وعديثثد لليثثست ح كحثثة الشثثركست بسسثثو دا  ريثثس  لدارة ا دام  ( 2006لثث دة مبثثد الثثرؤف دغلثث ا  )  -

االسوراويلم للليا الالسل  لحسيس  ا دام الحو اد  الحللة العلحية للولسرة  الوح يا كلية الولسرة   لسحعثة 

 طرطس   العدد الالسرم. 

امحسا الحرشثىة ( لطسر حسورح لوحسي  ل دة الوسسرير ال سرلية م  2005فسيدة ححح د حححد مبيد هللا  ) -

كليثثة  -فث  يثا اسثو دا  ريثثس  قيثس  ا دام الحوث اد  حثث  دراسثة وطبيسيثة رسثسلة دكوثث راو غيثر حرشث رة 

 لسحعة االسكردرية.-الولسرة 

 الوسثسرير فثم االفصثسح شثاسفية قيثس  (2007  ) مبيثد السثيد لبثراهي    لسثحسميا الصثسد  حححثد دكريثس -

الحديالثة  االولسهثست حؤوحر الحصر   الس   فم الحودا لة ركستالش مل  حيدارية دراسة الحسلية الحرش رة

 - 29. قسث  الرابث  السثر   الحثؤوحر    الوكر ل ليثس االقوصثسدية الوفيثرات يا فم  الحرالعة للححسسبة

 . السسهرة لسحعة الولسرة كلية   الححسسبة

يثس  الحوث اد  لثألدام كحثد ا لسيثس  الشثاسفية فثم ( وطث ير الس2011حليلم ) حلد  حليل  مبد الحكي   -

الدراسثثست  البحثث    الوسثثسرير الحسليثثة الحرشثث رة  بحرشثثات ا محثثسا الحصثثرية دراسثثة ريريثثة وطبيسيثثة 

 .89-3  العدد الالسرم  الحللد ا  ا    ي ري    ص.   لسحعة برهس  -  كلية الولسرةالولسرية

   حعسيير الححسسبة الحصرية   السسهرة.(2006 دارة االسوالحسر   ) -
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 (1ملحق تقم )

 1973حسثثسهحة حصثثرية فثثم مثثس   وىسسثثت الشثثركة الحصثثرية ل ثثدحست الرسثثا  الولثثسرة )ايليوثثرار ( شثثركة 

 غرضهس ا سسسم وحاليا اصحس  السا   شركست الحيحة  امحسا الطيرا   السيس  بىمحسا ال كسلثة الحيحيثة 

 حدا لة امحسا الشح   الرسا  ال دحست العسحثة  حدا لثة رشثسط الرسثا الثد لم بثرا   بحثرا   لث ا   غيرهثس حث  

شثركة ايليوثرار  رؤيثة لسثوراويلية ط يلثة ا لثا  ا  وكث    ا محسا الحروبطة بهثذا الرشثسط.   قثد  ضثعت

فثم الرحث  مث   الشركة الحصرية الرائدة فم وسدي   دحست  حل ا الرسا الحوكسحا مسلحيس م  طريق االسثوحرار

الحسثثوحر لرسيحثثة االدارة  طريثثق الورثث ع فثثم ا محثثسا الحوعلسثثة بحلثثسا الرسثثا الحوكسحثثا  الوطثث ير   الوحسثثي 

ذلا ا وثثثثسرت ا  وطبثثثثق ريثثثثس  بطسقثثثثة وسيثثثثي  ا دام الحوثثثث اد  كريثثثثس  لسيثثثثس  ا دام   االدارة الدا ليثثثثة   لثثثث

 - اه  ا حدا  الل هرية فم الشركة:  االسوراويلية.

  و   ض  ريس  للح  البيسرست م  لحي  السيسسست اللديدة الوم و  لد سلهس فم بطسقثة وسيثي   2007فم مس    -

  برسم سلسلة حوعسقبة ح  بطسقست وسيي  ا دام الحو اد  مل  حسو ا الحثديري    ا دام الحو اد  بشكا حروي  

 ح  ال  ربط اهداف كا فرع   لدارة بىهداف الشركة ككا حو  يعحا اللحي  بسلشثركة حعثس كاريثق  احثد حث  

ي  ا دام االسثثوحرار فثثم  الوسثثد  وثثدريليس فثثم لد ثثسا قيحثثة االدارة االسثثوراويلية الحبريثثة ملثث  ريثثس  بطسقثثة وسيثث

 الحو اد  فم كا لسر  ح  ل ار  السسفة الحريحة

  كثس  الوطبيثق الوثدريلم لريثس  بطسقثة وسيثي  ا دام الحوث اد  ملث  الحسثو ا الاثرد  بحثس  2008 فم مثس   -

يضح  لكا ح يف فم الشركة اهدافس لسوراويلية قسبلة للسيس  وو ائ  ح  الو ل, االسوراويلم للشركة ح  ربط 

ام  طريسثثة  ضثث  الح ادرثثة الوسديريثثة بريثثس  بطسقثثة وسيثثي  ا دام الحو اد .كحثثس قسحثثت بإرشثثسم ح قثث  وسيثثي  ا د

 يشوحا كسفة البيسرست  الحعل حثست   ir.egytrans.comالكور رم حو صصس  لعيقست الحسوالحري  بسلشركة 

ضثا وسريثر سثثر   الوثم وهث  الحسثوالحر.  فثم راث  العثس  حصثلت ملث  اللثسئدة الوسديريثة  فضثا لفصثسح  اف

احدا  ل هريثة بسثب  ا دحثة الحسليثة الوثم االثرت ملث  قطثسع الرسثا  2008 ح ق  الكور رم . كحس شهد مس  

 البحر  بسب  ار اسض حعدالت الولسرة العسلحية.

كحثثس فثثسدت   CASE,30  وثث  د ثث ا الشثثركة ضثثح  شثثركست الحؤشثثر العثثس  للب رصثثة  2009 فثثم مثثس   -

ركة حسيثثدة فثثم الب رصثثة . بسالضثثسفة للث  االرضثثحس  ليواثثس  العثثسلحم لألحثث  بلثسئدة احسثث  ح كحثثة  فضثثا شث

فثم لطثسر يسثحم بح امحثة محليثست  اسثوراويليست الشثركة حث  الحبثسدا  UN Global Compactالحوحدة 

  الحسب لة فم حلسالت حس   االرسس   العحا  البيئة  حكسفحة الاسسد  غيرهس ح  الحبسدا

عرضت لحه رية حصر العربية  حدا  االرت اقوصسديس  احريس   سيسسيس   وىاليرا و  2013   2011فم مس   -

حلح سس  مل  السطسمست االقوصسدية ب لث, مثس   حث  الححوحثا ا  يثؤد  للث  ار اثسض حلحث   ملث  ا رشثطة 

 االقوصسدية  ح  الححوحا ا  يك   لهس وىالير ل هر  مل  مرسصر ا ص ا  االلوداحست  السيحة االسثوردادية

لهس  يا الاورات السسدحة فحالي  و  وسليص رشسط الحرطسة الحرة بب رسثعيد  اسثوحدا  ضث ابط لديثدة حث  قبثا 
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اللهثثست االداريثثة ححثثس ادا للثث  ار اثثسض صثثسفم السيحثثة البيعيثثة الحو قعثثة للبضثثسئ  بفثثرض البيثث   اضثثححيا 

ـوىالير ملث  حركثة الصثسدرات الح د    ارواسع سعر الصرف العحيت ا لربيثة حسسبثا اللريثة الحصثر   الث

  ال اردات  غيرهس ح  الحع قست الوم ا رت ح  وط ر امحسا الشركة

واصم الشركة فم الوسسرير السر ية م  العديد ح  الحؤشرات الحروبطة بسلل دة  الح ارد البشرية   الوس يق  -

  ا دام الشثهر  لسثه  الشثركة الحبيعست   غيرهس ح  الحؤشرات الحسلية  الحصة الس قية   بسالضسفة لوحليثا 

 - اللد ا الوسلم ي ضم اه  الحؤشرات الحروبطة بوطبيق حسيس  ا دام الحو اد  :

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 المؤشت

نسبة شكازي ال مالء التي تم حلها 
 زانتهت بتضا ال ميم

85% 92.5% 95% 100% 100% 100% 

 %6.85 %6.76 %11 %8 %9.3 %7.08 م دم دزتا  ال املي 

 22 22 23 68 68 28 عدد البتامج التدتيبية 

دي  م  يعدد ال املي  المستف
 البتامج التدتيبية

187 70 70 37 20 43 

 %96 %90 %93 %88 %82 %83 نسبة تضا ال مالء

 %98 %97 %73 %77.20 %67.7 %60.79 نسبة االحتفاظ بال مالء
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 (2ملحق تقم )

 الفتض األزم
 الفتض الفتعي األزم

Correlations 

  
  ال ميم ب د  المالي الب د

 Pearson Correlation  المالي      الب د
 
  ال ميم ب د

1.000 .862 

.862 1.000 

 Sig. (1-tailed)   المالي الب د
 
  ال ميم ب د

. .000 

.000 . 

N 12 12  المالي الب د 

 12 12  ال ميم ب د

 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.862 .743 .717 .32449 

 
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.045 1 3.045 28.914 a.000 

Residual 1.053 10 .105   

Total 4.097 11    

 

 فتعي الثاني الفتض ال
Correlations 

  الداخلية ال مليات ب د  المالي الب د  

Pearson 
Correlation 

 816. 1.000  المالي الب د

 1.000 816.  الداخلية ال مليات ب د

Sig. (1-tailed) 001. .  المالي الب د 

 . 001.  الداخلية ال مليات ب د

N 12 12  المالي الب د 

 12 12  الداخلية ال مليات ب د
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bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.816 .666 .633 .36991 

 
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.729 1 2.729 19.945 a.001 

Residual 1.368 10 .137   

Total 4.097 11    

 
 

 الفتض الفتعي الثالث

Correlations 

 زالنمز الت لم ب د  المالي الب د  

Pearson 
Correlation 

 980. 1.000  المالي الب د

 1.000 980. زالنمز الت لم ب د

Sig. (1-tailed) 000. .  المالي الب د 

 . 000. زالنمز الت لم ب د

N 12 12  المالي الب د 

 12 12 زالنمز الت لم ب د

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.980 .960 .956 .12771 

 
 

bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.934 1 3.934 241.226 a.000 

Residual .163 10 .016   

Total 4.097 11    
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 الفتض الفتعي التابع 

Correlations 

  

  ال ميم ب د  المالي الب د

 ب د
 ال مليات
  الداخلية

 الت لم ب د
 زالنمز

Pearson 
Correlation 

 980. 816. 862. 1.000  المالي الب د

 919. 849. 1.000 862.  ال ميم ب د

 822. 1.000 849. 816.  الداخلية ال مليات ب د

 1.000 822. 919. 980. زالنمز الت لم ب د

Sig. (1-tailed) 000. 001. 000. .  المالي الب د 

 000. 000. . 000.  ال ميم ب د

 001. . 000. 001.  الداخلية ال مليات ب د

 . 001. 000. 000. زالنمز الت لم ب د

N 12 12 12 12  المالي الب د 

 12 12 12 12  ال ميم ب د

 12 12 12 12  الداخلية ل ملياتا ب د

 12 12 12 12 زالنمز الت لم ب د

                                                                                              
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.987 .974 .965 .11488 

 
 

bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

3.992 3 1.331 100.831 a.000 

Residual .106 8 .013   

Total 4.097 11    
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 (3ملحق تقم ) 
 الفتض الثاني

 س االداء المتزا  ماياس شفاةية اإلةصاح ةي التااتيت الداخلية زالخاتجية زالمتتبط بتطبيق مايا

 مؤشتات شفاةية اإلةصاح ةي التااتيت الداخلية لتطبيق ماياس األداء المتزا   
 دستتاتيجية الشتكة

 (1)هم تتضم  التااتيت المالية مناقشة لإلستتاتيجية التي تتب ها الشتكة -
 (1)هم تتضم  التااتيت المالية م لزمات ع  االتجاهات ال امة ةي الصناعة التي ت مم بها -

 الب د المالي
 (1)هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  م دم نمز اإليتادات زم دالت السيزلة -
  (1)هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  م دم ال ائد على حق الملكية -
 (1)هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  م دم ال ائد على األمزام المستثمتو  -
  (1)م لزمات ع  الايمة االقتصادية المضاةة  هم تتضم  التااتيت المالية -

 ب د ال ميم
 (1)هم تفص  الشتكة ع  نصيبها السزقي ألي م  األنشطة التي تماتسها -
 (1هم تفص  التااتيت المالية ع  نسبة تضا ال ميم ) -
 (1هم تفص  التااتيت المالية ع  نسبة شكازي ال مالء التي تم حلها) -
 (1نسبة االحتفاظ بال مالء)هم تفص  التااتيت المالية ع   -

 ب د ال مليات الداخلية
 (1)هم تتضم  التااتيت المالية م لزمات ع  الخدمة التي تادمها الشتكة -
 (1هم تفص  الشتكة عم نفاات تكنزلزجيا الم لزمات المستخدمة ) -
 (1تطبياات الجزدو الشاملة ) هم تفص  الشتكة ع  -
 (1مادمة)هم تفص  الشتكة ع  م دالت ةشم الخدمة ال  -

 ب د الت لم زالنمز
 (1هم تفص  الشتكة ع  بتامج التدتي  التي تادمها لل املي  بالشتكة) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  عدد ال املي  المستفيدي  م  بتامج التدتي ) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  م دم دزتا  ال املي ) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  نسبة تضا ال املي  م  الخدمات المادمة لهم) -

 دجتاءات التقابة الداخلية
 (1م لزمات ع  أنظمة التقابة الداخلية المطباة ةي الشتكة) هم تادم التااتيت المالية -
 (1م لزمات ع  عمم دداتو المتاج ة الداخلية) هم تادم التااتيت المالية -

 مؤشتات شفاةية اإلةصاح ةي التااتيت الخاتجية 
 هيكم الملكية زحازت المساهمي -1

 يكم الملكيةشفاةية ه
 (1)هم تادم التااتيت المالية زصف ألنزاع األسهم لدى الشتكة -
 (1)هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  أنزاع المستثمتي  -
هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  عدد األسهم المتخص بإصداتها زاألسهم المصدتو  -

 (1)بالف م
 (1)االسمية لتلم األسهم  هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  الايمة -
 (1)هم تادم التااتيت المالية م لزمات ع  الايمة االسمية لتلم األنزاع الساباة م  األسهم  -
 (1)هم تفص  التااتيت المالية ع  حازت التصزيت لكم نزع م  أنزاع األسهم المزجزدو لديها -

 تتكي  هيكم الملكية
 (1)تى أكبت عشتو مستثمتي  ةي الشتكة هم يتم اإلةصاح ع  أكبت مستثمت أز ثالثة أز ح -
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 (1)م  أسهم الشتكة %10هم يتم اإلةصاح ع  المستثمتي  الذي  يملم كم منهم أكثت م   -
 (1)هم يتم اإلةصاح ع  نسبة األسهم التي يمتلكها أشخاص م  ال املي  بالشتكة -

 دجتاءات التصزيت زالماابالت بي  المساهمي 
 (1)ات الجم ية ال مزمية للمساهمي هم يتم اإلةصاح ع  جدزم اجتماع -
 (1)هم يتم اإلةصاح ع  المزضزعات الهامة التي تتنازلها تلم االجتماعات -
 (1)هم يتم اإلةصاح ع  الماتتحات التي تم تاديمها ةي تلم االجتماعات  -
 (1)هم يتم اإلةصاح ع  االجتماعات غيت ال ادية للجم ية -
 (1ألعضاء مجلس اإلداتو) هم يتم اإلةصاح ع  كيفية اختيات الجم ية -
 (1)هم تتضم  التااتيت السنزية دشاتو دلى زجزد دليم لازاعد الحزكمة التي تلت م بها الشتكة -
 الشفاةية المالية زاإلةصاح -2
 (1هم تتضم  التااتيت المالية أي نزع م  أنزاع تنبؤات اإلداتو ل تباح المتزق ة ةي المستابم ) -
 (1لزمات ع  خصائص االصزم المستخدمة )هم تتضم  الازائم المالية م  -
هم تتضم  التااتيت المالية مستزيات تلم المؤشتات الساباة ةي الصناعة التي ت مم ةيها الشتكة  -

(1) 
 (1)هم تتضم  التااتيت المالية خطط االستثمات الم مع تنفيذها ةي السنزات الاادمة -
 (1)لم مع تنفيذها ةي السنزات الاادمةهم تتضم  التااتيت المالية تفاصيم ع  خطط االستثمات ا -

 السياسات المحاسبية
 (1هم تازم الشتكة بنشت تااتيت مالية ةتتي  ) -
 (1)هم تفص  التااتيت المالية ع  السياسات المحاسبية المطباة -
 (1)هم تفص  التااتيت المالية ع  الم اييت المحاسبية المطباة -
 (1) هم تازم الشتكة بتطبيق م اييت محاسبية محلية -
-  ً  (4)هم تازم الشتكة بتطبيق م اييت محاسبية مت اتف عليها دزليا
هم تفص  الشتكة ع  االختالةات بي  ما تطبا  م  م اييت محلية زالم اييت المت اتف عليها  -

 ً  (1)دزليا
 (1)هم تفص  الشتكة ع  طتت تاييم األصزم -
 (1هم تفص  الشتكة ع  م لزمات بخصزص طتت حسا  دهالم األصزم) -
 (1تازم الشتكة بنشت قزائم مجم ة ةي حالة زجزد شتكات تاب ة تحت سيطتتها)هم  -

 الم امالت مع األطتاف ذزي ال القة
 (1هم تفص  الشتكة ع  هيكم ملكية الشتكات التاب ة ل ) -
 (1)هم تفص  الشتكة ع  الم امالت مع األطتاف ذزي ال القة -
 (1)مجمزعةهم تفص  الشتكة ع  الم امالت التي تتم بي  شتكات ال -

 الم لزمات ع  متاجع الحسابات
 (1)هم تفص  الشتكة ع  اسم متاجع الحسابات الذي قام بمتاج ة الازائم المالية -
 (1)هم تفص  الشتكة ع  تاتيت المتاجع متةاا بالازائم المالية -
 (1)هم تفص  الشتكة ع  المبلغ الذي قامت بدة   ك ت ا  متاج ة -
 (1)ي تم دة ها للمتاجع ماابم خدمات اختى غيت المتاج ةهم تفص  الشتكة ع  المبالغ الت -
 هيكم زعمليات مجلس اإلداتو -3

 هيكم مجلس اإلداتو
 (1هم تفص  الشتكة ع  اسم تئيس مجلس اإلداتو ) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  تفاصيم ع  تئيس مجلس اإلداتو) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  أسماء أعضاء مجلس اإلداتو) -
 (1شتكة ع  تفاصيم بخصزص أعضاء مجلس اإلداتو)هم تفص  ال -
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 (1هم تفص  الشتكة ع  تفاصيم بخصزص الزضع الزظيفي زطبي ة أعضاء مجلس اإلداتو) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  تفاصيم بخصزص الخبتو الساباة ألعضاء مجلس اإلداتو) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  تزقيت انضمام كم عضز لمجلس اإلداتو) -
 (1الشتكة ع  تصنيف األعضاء سزاء تنفيذيي  أز م  خاتج الشتكة) هم تفص  -

 دزت المجلس
 (1هم تفص  الشتكة ع  تفاصيم بخصزص دزت مجلس اإلداتو ةي الشتكة) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  األمت يختص بها مجلس اإلداتو) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  اللجا  التاب ة لمجلس اإلداتو) -
 (1تماعات مجلس اإلداتو)هم تفص  الشتكة ع  جدزم اج -
 (1هم هنام لجنة متاج ة) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  أسماء أعضاء لجنة المتاج ة) -
 (1هم هنام لجنة للمكاةلت أز الحزاة ) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  أسماء لجنة المكاةلت زالحزاة ) -
 (1هم هنام لجنة للت يينات) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  أسماء لجنة الت يينات) -
 (1جنة تختص باالستتاتيجيات / االستثمات/التمزيم)هم هنام ل -

 مكاةلت زتدتي  أعضاء مجلس اإلداتو
 (2هم تفص  الشتكة ع  البتامج التدتيبية التي تلااها أعضاء مجلس اإلداتو) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  عدد األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلداتو ةي الشتكة) -
 (1عضاء مجلس اإلداتو)هم تفص  الشتكة ع  كيفية مكاةلت أ -
 (1هم تفص  الشتكة ع  متتبات أعضاء مجلس اإلداتو ) -
 (1هم تفص  الشتكة ع  أشكام متتبات أعضاء مجلس اإلداتو )نادية ,أسهم , زغيتها() -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  مكاةلت أعضاء مجلس اإلداتو المتتبطة باألداء) -

 تاييم زمكاةلت المديتي  التنفيذيي 
 (1ح ع  قائمة ب سماء المديتي  التنفيذيي  م  غيت أعضاء مجلس اإلداتو)هم يتم اإلةصا -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  م لزمات بخصزص هؤالء المديتي  التنفيذيي ) -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  عدد األسهم التي يمتلكها هؤالء المديتي  ةي الشتكة) -
 (1ي الشتكات التاب ة)هم يتم اإلةصاح ع  عدد األسهم التي يمتلكها هؤالء المديتي  ة -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  كيفية مكاة و هؤالء المديتز ) -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  متتبات هؤالء المديتز ) -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  أشكام متتبات هؤالء المديتز ) -
 (1هم يتم اإلةصاح ع  مكاةلت هؤالء المديتز  المتتبطة باألداء) -
 CEO(1)ع المديت التنفيذي هم يتم اإلةصاح ع  تفاصيم الت اقد م -
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 (4ملحق تقم )
 الفتض الثالث

 الفتض الفتعي األزم

Correlations 

  المالي الب د  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط  

Pearson 
Correlation 

 السزقية الايمة متزسط
  األسهم ألس ات

1.000 .634 

 1.000 634.  المالي الب د

Sig. (1-tailed) السزقية الايمة متزسط 
  األسهم ألس ات

. .013 

 . 013.  المالي الب د

N السزقية الايمة متزسط 
  األسهم ألس ات

12 12 

 12 12  المالي الب د

bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a.634 .402 .342 2.43522 

 
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

39.911 1 39.911 6.730 a.027 

Residual 59.303 10 5.930   

Total 99.214 11    

 
 الفتض الفتعي الثاني

Correlations 

 ال ميم ب د  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط  

Pearson 
Correlation 

 السزقية الايمة متزسط
  األسهم ألس ات

1.000 .700 

 1.000 700.  ال ميم ب د

Sig. (1-tailed) السزقية الايمة متزسط 
  األسهم ألس ات

. .006 

 . 006.  ال ميم ب د

N السزقية الايمة متزسط 
  األسهم ألس ات

12 12 

 12 12  ال ميم ب د
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bModel Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.700 .490 .438 2.25046 

 
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

48.568 1 48.568 9.590 a.011 

Residual 50.646 10 5.065   

Total 99.214 11    

 

 
 الفتض الفتعي الثالث

Correlations 

 السزقية الايمة متزسط  
  الداخلية ال مليات ب د  األسهم س اتأل

Pearson 
Correlation 

 515. 1.000  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط

 1.000 515.  الداخلية ال مليات ب د

Sig. (1-tailed) 043. .  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط 

 . 043. الداخلية ال مليات ب د

N 12 12  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط 

 12 12  الداخلية ال مليات ب د

 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.515 .266 .192 2.69932 
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 الفتض الفتعي التابع

 
Correlations 

 السزقية الايمة متزسط  
 زالنمز الت لم ب د  األسهم ألس ات

Pearson 
Correlation 

 706. 1.000  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط

 1.000 706. زالنمز الت لم ب د

Sig. (1-tailed) 005. .  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط 

 . 005. زالنمز الت لم ب د

N 12 12  األسهم ألس ات السزقية الايمة متزسط 

 12 12 زالنمز الت لم ب د

 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.706 .499 .449 2.22992 

 
bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 49.488 1 49.488 9.952 a.010 

Residual 49.725 10 4.973   

Total 99.214 11    

 
 
 
 

bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio
n 

26.350 1 26.350 3.616 a.086 

Residual 72.863 10 7.286   

Total 99.214 11    
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 الفتض الفتعي الخامس
 

Correlations 

 السزقية الايمة متزسط  
 المتزا   االداء ماياس  األسهم ألس ات

Pearson 
Correlation 

 ألس ات السزقية الايمة متزسط
  األسهم

1.000 .651 

 1.000 651. المتزا   االداء ماياس

Sig. (1-tailed) ألس ات السزقية الايمة متزسط 
  األسهم

. .011 

 . 011. المتزا   االداء ماياس

N ألس ات السزقية الايمة متزسط 
  األسهم

12 12 

 12 12 المتزا   االداء ماياس

 
bModel Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 a.651 .424 .366 2.39145 

 
 

bANOVA 

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.023 1 42.023 7.348 a.022 

Residual 57.190 10 5.719   

Total 99.214 11    

 
 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.382 1.379  6.078 .000 

 022. 2.711 651. 842. 2.281 المتزا   االداء ماياس

 


