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 واألداء السالى للذخكات  مدتهيات االفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة ثشائية العالقة بين  أثخ
  السدجلة فى البهرصة السرخيةالسداهسة 

 "دراسة اختبارية"
 ملخص

مدتػػ االفراح وفقا لمتقاريخ بضغ  "bidirectional" العالقة ثشائضة دراسة واختبارالبحث إلى  ييجؼ
وذلظ مغ خالؿ دراسة أثخ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة عمى األداء  ،الستكاممة واالداء السالى

عمى السالى ، ودراسة أثخ األداء السالى عمى مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة . وقج إجخيت الجراسة 
-2101شخكة مداىسة مقضجة فى بػرصة االوراؽ السالضة السرخية فى الفتخة مغ ) 021عضشة مكػنة مغ

دلضال أشارت الشتائج بػجػد وقج  .االنحجارتع اختبار فخضضغ البحث ػذجنسوباستخجاـ تحمضل السحتػػ و  ،(2105
   عالقة مػجبة واألداء السالى  ) كستغضخمدتقل( عمى مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخالستكاممةعمى أف يا اختبار 

مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة  يتحدغ األداء سعشى أنو فى ضل زيادة ) انخفاض( ب ) كستغضخ تابع(  
االفراح السحاسبى يختبط بتخفضس مع نطخية الػكالة التى تخػ أف وتتدق تمظ الشتضجة  .السالى )يشخفس(

درجة عجـ تساثل السعمػمات  بضغ أصحاب السرالح ،وبالتالى يدداد حجع التعامل فى الذخكات التى يكػف 
وجػد عالقة مػجبة  أوضحت الشتائجكسا  .زيادة األداء السالي لمذخكةوما يتختب عمضيا  مدتػػ إفراحيا أكبخ

وتتدق تمظ الستكاممة ) كستغضخ تابع(، خ ودالة بضغ األداء السالى ) كستغضخ مدتقل( ومدتػػ األفراح وفقا لمتقاري
أف زيادة ربجضة الذخكة قج يجفع مجيخػ الذخكة الى زيادة مدتػػ  تذضخوالتى  ،ع نطخية األشارةمالشتضجة 

والرساؿ إشارات الى الدػؽ  أسباب ارتفاع مدتػػ الخبحضة لمسدتثسخيغاالفراح فى التقاريخ السالضة لتبخيخ 
 .ء السالى لمذخكةدابتحدغ اال

 

 . السحتهى تحليل  – األداء السالى -  التقاريخ الستكاملةالكلسات السفتاحية : 
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The Impact Of Bidirectional Relation between Integrated Reporting and 

Corporate Financial Performance in  

the Egyptian Listed Companies 

An Empirical Study 

Abstract 

The research aims to study the impact of "bidirectional" relationship between 

the level of of disclosure according to integrated reporting  and financial 

performance, by studying the impact of the level of disclosure according to 

integrated reporting on financial performance, and studying the impact of financial 

performance on the level of of disclosure according to integrated reporting. Applied 

on a sample of 120 Egyptian companies listed on Stock Exchange in the period 

(2014-2018). The manual content analysis and regression model is teste with two 

research hypotheses . the paper offers empirical evidence that the level of disclosure 

according to the integrated reporting (as an independent variable) has a positive 

relationship and financial performance (as a dependent variable), meaning that with 

an increase (Decrease) the level of disclosure according to the integrated reporting, 

improves financial performance (decreases),This resulte is consistent with the 

agency Theory which suggests that accounting disclosure is s linked to a reduction 

in the degree of asymmetry information between stakeholders, and consequently, 

the volume of transactions in companies whose disclosure level is greater and the 

consequent increase in the financial performance, The results also showed a positive 

and significant relationship between financial performance (as an independent 

variable) and the level of disclosure according to the integrated reporting (as a 

dependent variable), and that result is consistent with the signaling  theory, which 

suggests that increasing the profitability of the company may push the company's 

managers to increase the level of disclosure in the financial reports to justify the 

reasons High level of profitability for investors. 

 

KeyWords: Integrated Reporting - Financial Performance – Content analysis. 
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 مقجمة
ىع االدوات التى يدتخجميا السداىسضغ وغضخىع مغ أصحاب السرالح التخاذ تعج التقاريخ السالضة مغ أ 

 مدتػػ  عمى حجثت التي السالضة األزماتالقخات االستثسارية ، اال انو مع التغضخ فى بضئة األعساؿ وضيػر 
 السالي السشطػرالحالضة ذات  السالضة التقاريخ عمى االعتساد إمكانضة مجػ حػؿ تداؤؿوالتى أدت إلى ال  العالع
عغ اآلثار األقترادية والتغضخات بأف التقاريخ السالضة التعبخ بذكل كافى  اتفاؽ ىشاؾ أصبح األجل، قرضخ

غضخ  -فاصحاب السرالح والسدتثسخيغ بحاجة إلى معمػمات شاممة  )مالضة  ،األقترادية فى الػقت السشاسب
عمى الخغع مغ أف الذخكات تقجـ معمػمات غضخ و ، الحالى والتشبؤ بادائيا السدتقبمى  داء الذخكةألتقضضع مالضة( 

اإل أف ىحه التقاريخ التقجـ معمػمات مالضة وغضخ مالضة باسمػب متكامل الحػ  ،مالضة اكثخ فى تقاريخ األستجامة
وبالتالى ، (Lee and Yeo,2016 Bernard&Stark,2018 &) .أداء الذخكة تقضضعفى  يداعج السداىسضغ

 غضخ معمػمات تجتش لكي اتصػيخى ويمـد السعمػمات، ىحه تػفضخ عغةقاصخ ت أصبح ،ةضالحال السالضة التقاريخ فإف
 نحػ الذخكات تػجو إلى أدػ مسا واستجامة، وحػكسة واجتساعي وبضئي تضجيخااست بعج ذات معطسيا مالضة،
 عمضيا، الصمب لديادة نتضجة، و رادية(واالقت ةواالجتساعض البضئضة( السالضة غضخ السعمػمات عغ التقخيخ في التػسع

 Integrated Reporting Council IIRC)  The  الستكاممة التقاريخ إلعجاد الجولي السجمذ تذكضل تع

International تػفضخ عمى قادرة تكػف  بحضث التقاريخ، يحهل إشار إعجاد ميامو وكانت ، 2013 )سشة في 
 قجرة مجػ معخفة مغ تسكشيع التي السالضة وغضخ السالضة السعمػمات مغ السرالح أصحاب احتضاجات جسضع

حضث تعج تقاريخ األعساؿ . عالسضا مقبػال اإلشار ىحا يكػف  وأف ،الصػيلفى السجػ  االستسخار عمى الذخكة
 تدود بحضث السالي وغضخ السالي أدائيا عغ اإلفراح في الذخكات تدتخجمياالػسضمة التى  IRالستكاممة 
 مغ يسكغ بصخيقة  والبضئضة، واالجتساعضة االقتراديةباألمػر  تتعمق التي السعمػمات بكافة السرالح أصحاب
مغ ىشا زاد االىتساـ  .الصػيل السجػ في الحكع عمى األداء الكمى لمسشذأة وعمى قجرتيا عمى األستسخار خالليا

 &2106رمزاف،)  بجمج السعمػمات غضخ السالضة داخل تقاريخ األعساؿ مغ خالؿ إعجاد التقاريخ الستكاممة
( أف التقاريخ الستكاممة Padia and Makiwane 2013,)  وقج أوضح ،(2102شخؼ،  &2102اليػارػ ،

ولكغ ىحه التقاريخ تعسل عمى إحجاث التخابط والتكامل بضغ  ،لضدت مجخد دمج لمتقاريخ السالضة وتقاريخ االستجامة
ونسػذج األعساؿ والفخص والسخاشخمسا يداعج  ةالسعمػمات السالضة وغضخ السالضة وربصيا باستخاتضجضة الذخك

 اء الذخكة بذكل متكامل.أصحاب السرالح فى تقضضع اد
 Theالسجمذ الجولى لمتقاريخ الستكاممة فقج قاـ الستكاممة  ونطخا لالىسضة التى اكتدبيا مجاؿ التقاريخ

International Integrated Reporting Council    باستقصاب عجد كبضخ مغ 2102فى ديسمبر
مذخوع شخكة لمسذاركة فى  011بمغ أكثخ مغ الذخكات الخائجة فى مجاؿ األعساؿ عمى مدتػػ العالع 

وفقا لمتقخيخ الرادر عاـ  .(2104حداف، لرضاغة إشار يقـػ عمى أساسة إعجاد التقاريخ الستكاممة ) التجخيبى 
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مشتجػ األعساؿ الحػ يقجـ السذػرة   B20 Panel of international accounting networkعغ  2101
 ، أف التقاريخ الستكاممة ىػ ابتكار رئضدى  Big4قج اعتبخت مجسػعة ف  -G20لحكػمات مجسػعة العذخيغ 

Key Innovation .والحػ مغ شأنة أف يجعل التقاريخ الجورية لمذخكات أكثخ مالئسة لالستثسار شػيل األجل 
قضسة إنذاء  رؤية أكثخ شسػلضة لكضفضةالمفاهيمى للتقارير المتكاملت يحقق إلى أن األطار  B20تقخيخ  وضحوقج أ

األداء  ،لمذخكة عمى السجػ الصػيل مغ خالؿ تػفضخ مديج مغ السعمػمات عغ استخاتضجضة الذخكة،الحػكسة
فقج  IIRCسة الدض B20وكشتضجة لمتأيضج مغ جانب األفاؽ السدتقبمضة التى تتزسشيا تقاريخ الذخكة.  ،السدتقبمى

 أشار التقخيخ إلى أف تحدضغ محتػػ تقاريخ الذخكات يجب أف يكػف مجفػعا باحتضاجات السدتثسخيغ.
 مذكلة البحث 

يعج الغخض األساسى مغ عخض التقاريخ الستكاممة ىػ مداعجة السدتثسخيغ فى تقجيع تفدضخ عغ كضف 
تحتػػ عمى معمػمات مالضة وغضخ مالضة ، حتى وبالتالى فاف تمظ التقاريخ البج أف تشذئ الذخكة بسخور الػقت، 

والسيتسػف بقجرة الذخكة عمى االستسخارفى  بالذخكة وأصحاب السرالح يدتفضج مغ تمظ التقاريخ كافة األشخاؼ
أف ( Atkins et al.,2015& Maroun,2015& Veldkemp,2006. فقج أوضح كل مغ ) األجل الصػيل
فسغ  ،عمى السداىسضغ هسػؼ يكػف لو أثخ األفراح وفقا لسشيج التقاريخ الستكاممة  لدضاسة  اتباع الذخكات

 مسا تتضح ،بديادة مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة تتحدغ نػعضة السعمػمات الستاحة لمسداىسضغالستػقع 
أف التقاريخ  ( إلىZhou et al.,2017)  كسا أوضح. حػؿ أداء وقضسة الذخكةتفدضخات أفزل  لمسداىسضغ

الستكاممة تيجؼ إلى تحجيج أداء وقضسة الذخكة بذكل كمى مغ خالؿ التقخيخ عغ مجسػعة مغ العػامل السالضة 
ة والبضئضة والفكخية والبذخية والتى تؤثخ عمى قجرة الذخكة عمى خمق القضسة عمى السجػ القرضخ ضواالجتساع

تكاممة قج يداعج عمى تحدضغ بضئة السعمػمات لتمظ والصػيل. حضث أف قضاـ الذخكات باعجاد التقاريخ الس
عمى أف  IIRCوقج أكج  .خفاض تكمفة راس الساؿالذخكات والحػ قج يشعكذ عمى االداء السالى لمذخكة وان

و تحدضغ نػعضة السعمػمات التقاريخ الستكاممة سػؼ تؤدػ إلى تحدضغ قجرة الذخكة عمى استثسار رأس الساؿ 
تحدغ واستقخار األداء بسا يداعج عمى تحقضق لسقجمى رأس الساؿ لتحدضغ كفاءة وانتاجضة رأس الساؿ  ةالستاح
إعجاد التقاريخ فى ساس األح ببالتالى يتختب عمى ذلظ تحدغ كفاءة عسمضة إعجاد التقاريخ، بحضث يرو . السالى

األشخاؼ  احتضاجاتالسالضة وغضخ السالضة، وكضفضة مقابمة  السعمػماتىػ ابخاز مجػ التكامل والتأثضخ الستبادؿ بضغ 
مع التغضخات  حتى يتساشضا السختمفة مغ أصحاب السرالح وكضفضة تصػيع نسػذج األعساؿ واستخاتضجضة الذخكة

تدتصضع الذخكة مػاجية السخاشخ والتحجيات وكحلظ االستغالؿ  وبالتالى ، الذخكة  فى البضئة التى تعسل بيا
 تحدغ األداءعمى  واالجخاءات التى تخكد ودعع التفكضخ الستكامل واتخاذ القخارات ، مفخص الستاحةاألمثل ل

والشظ أف التػسع فى األفراح عغ السعمػمات غضخ  (.IIRC,2013)  عمى السجػ القرضخ والستػسط والصػيل
جخاء التقضضع األفزل ألداء الذخكة قج يداعج أصحاب السرالح فى إالسالضة فى صػرة تقاريخ أعساؿ متكاممة، 
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تداىع فى تحقضق  قج عغ األداء مختمفةمؤشخات ومجػ قجرتيا عمى التػسع واالستسخار وذلظ مغ خالؿ تػفضخ 
مغ خالؿ تحجيج نقاط القػة والزعف والتيجيجات التى تػاجو الشذاط وذلظ  ، التحدغ السدتسخ لألداء التذغضمى

يكػف مبخر لديادة مدتػػ االفراح رغبة مغ السجيخيغ فى الحج مغ مذكمة  كسا اف تحدغ االداء السالى قج،
وتبخيخ أسباب التحدغ السالى لمسدتثسخيغ وأيزا اعصاء أشارات لمدػؽ عغ التحدغ عجـ تساثل السعمػمات 

شفافضة إذا أف الخبط بضغ السعمػمات السالضة وغضخ السالضة فى التقاريخ الستكاممة قج يحدغ مغ  ، السالى لمذخكة
 ,.Arnold et al)  .الذخكة واداء مسا يداعج السدتثسخيغ فى تحجيج مرادر قضسة بضئة السعمػمات لجػ الذخكة

,2014 Oprişor &4et al., 201 Cheng2012& ) 
 تأثير االفصاح وفقا للتقارير المتكاملة                               

                            
                             

 
 

  تأثير األداء المالى                                                   
                   

                  
 األثر ثنائى االتجاة بين االفصاح وفقا للتقارير المتكاملة واالداء المالى (: 1شكل رقم )                 

 : فى التداؤل التالى مذكلة البحث  بلهرةومسا سبق يسكن 
السداهسة   فى الذخكاتاألداء السالى و  مدتهى األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملةبين العالقة  ثشائية ماهه أثخ

 ؟ السدجلة فى البهرصة السرخية
 هجف البحث 

 : فى ضهء مذكلة البحث يتسثل هجف البحث فى
فى الذخكات السداىسة األداء السالى  و مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة بضغ  العالقة ثشائضة أثخاختبار 

 ويتع ذلظ مغ خالؿ : السدجمة فى البػرصة
السداىسة السدجمة فى البػرصة السرخية فى الذخكات  مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة أثخ قضاس  -

 عمى األداء السالى.
قضاس أثخ األداء السالى عمى مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة فى الذخكات السداىسة السدجمة فى  -

 البػرصة السرخية.
 
 
 
 

 االداء المالى 

االفصاح وفقا 
للتقارير 

 المتكاملة 
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 البحث  سيةأه
 : البحث فى أهسيةفى ضهء مذكلة البحث يتسثل 

السداىسة مدتػػ االفراحات التى تقجميا الذخكات  بقضاس قامتنجرة األبحاث التى لحج عمع الباحثو  -
فقا لمسبادغ التى و  التقاريخ الستكاممةمع متصمبات االفراح مغ خالؿ  السدجمة فى البػرصة السرخية 

 أثخىا عمى األداء السالى لمذخكات  قضضعوت. IIRCأصجرىا 
فى التعخؼ عمى مجػ استعجاد الذخكات سػؼ تداعج نتائج الجراسة الحالضة الجيات التشطضسضة  -

لمتحػؿ مغ التقاريخ السالضة التقمضجية إلى إعجاد التقاريخ  السداىسة السدجمة فى البػرصة السرخية
  الستكاممة .

تدايخ ىحه الجراسة االتجاىات الحجيثة التى تشادػ بالتػسع فى االفراح االختضارػ لمحج مغ عجـ  -
 تساثل السعمػمات، وتعج التقاريخ الستكاممة خصػة نحػ ىحا االتجاة 

نطخا لحجاثة مفيػـ التقاريخ الستكاممة فى الفكخ السحاسبى، ونجرة االبحاث التى تتحجت عغ التقاريخ  -
ىسضتيا بالشدبة لمذخكات، فاف الجراسة الحالضة سػؼ تديع فى تحقضق خصػة ججيجة فى ىحا الستكاممة وأ 

بجراسة العالقة فقج تعج الجراسة الحالضة بسثابة إضافة إلى ادبضات الفكخ السحاسبى فضسا يتعمق  السجاؿ.
 األداء السالى لمذخكات.و  الستكاممة ثشائضة االتجاه بضغ التقاريخ

 خظة البحث 
 مذكلة البحث وتحقيقا ألهجافه تتزسن خظة البحث : فى ضهء

 .تقاريخ األعسال الستكاملة واألداء السالى:  القدم األول
 : الجراسات الدابقة وتظهيخ فخوض البحث.  نىالقدم الثا

 : ترسيم البحث.  الثالثالقدم 
 : مشاقذة وتفديخ الشتائج. الخابع القدم 
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 القدم األول
 الستكاملة واالداء السالى للذخكة تقاريخاالعسال

طخيات إعجاد التقاريخ الستكاممة، عالقة تقاريخ نىحا القدع تػضضح مفيػـ التقاريخ الستكاممة ، ومجاخل و  ييجؼ
 األعساؿ الستكاممة باألداء السالى لمذخكة. 

 تقاريخ الستكاملةال مفههماوال:  
احتضاجات أصحاب السرالح مغ  يعج كافضا لتمبضةوىحا ال ،فقط التقاريخ السالضة الحالضة عمى األداء السالىتخكد  

ولحابجأت بعس الذخكات فى األفراح عغ معمػمات غضخ مالضة فى صػرة تقاريخ مدتقمة تتزسغ  ،السعمػمات
احتضاجات أصحاب  ايزا واالجتساعضة ضسغ التقخيخ السالى، اال أف ىحا الذكل لع يمبى  الجػانب البضئضة

السرالح مغ السعمػمات، فيػ اليقجـ صػرة متكاممة عغ الشػاحى االقترادية واالجتساعضة وفى نفذ الػقت 
أف  (IFAC,2011) كسا يخػ  (.2103اليػفخ رؤية شاممة عغ جػانب األداء السالى لمذخكة ) اسساعضل ،

ذسل االفراح عغ ت ةأعساؿ متكامم تقاريخ بحلتر ىانطخة ضضقة ويجب تصػيخ   اتذ ضةالحال ضةالسال التقاريخ
 السجاالت االجتساعضة ،البضئضة، االقترادية ،الحػكسضة واالستخاتضجضة لمذخكة.

( إلى أف الحل ىػ Steyn,2014& IMA,2016&Havlova,2015) لحا فقج أشارت دراسة كل  مغ  
لتػصضل السعمػمات السالضة وغضخ السالضة فى تبشى الذخكات لسجخل التقاريخ الستكاممة عمى اعتبار انيا الػسضمة 

لحا  .تقخيخ واحج إلى أصحاب السرالح، وتخفضس مخاشخ السعمػمات وبالتالى مداعجتيع فى إتخاذ القخارات
التقخيخ الستكامل بانو رسالة مػجدة حػؿ  (IIRC,2013)عخؼ السجمذ الجولى لمتقاريخ الستكاممة  فقج

واألداء والتصمعات فى سضاؽ بضئتيا الخارجضة، مغ أجل خمق القضسة عمى السجػ استخاتضجضة السؤسدة، والحػكسة 
 فضياوالتى تمـد القػاعج السشطسة لدػؽ الساؿ  شبقا لتقخيخ حكػمة جشػب افخيقضاو  القرضخ والستػسط والصػيل.

التقاريخ التى تقجـ  ىىالتقاريخ الستكاممة  (2016Perego,) أشار فقج .الذخكات باصجار التقاريخ الستكاممة
أف اليجؼ العاـ مغ التقاريخ  أشارتسثضل شامل ومتكامل عغ أداء الذخكة مغ حضث التسػيل واالستجامة. كسا 

الذخكة والحفاظ عمى قضستيا فى السجػ القرضخ  أداء اب السرمحة عمى تقضضعالستكاممة ىػ مداعجة أصح
التقاريخ  بانياالتقاريخ الستكاممة أيزا  (Harvard Business,2010) دراسة  عخفت كسا .والستػسط والصػيل

التقاريخ السالضة التى ترجرىا الذخكات، وتقاريخ السدئػلضة االجتساعضة وتقاريخ االستجامة فى تقخيخ التى تذسل 
التى تػفخ  الستكاممة ىى التقاريخ التقاريخ أف ( et al,2015 Sierra‐Garcíaدراسة ) كسا أشارت واحج.

يقة تعكذ الػضع االجتساعى والستػقع بصخ  عغ استخاتضجضة السشذأة، الحػكسة، األداء الحالى مجسعة  معمػمات
أػ أف التقخيخ الستكامل يقـػ عمى فكخة الخبط والجمج بضغ السعمػمات السالضة وغضخ السالضة  فى  والبضئى لمذخكة .

 تقخيخ واحج .
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 التقاريخ الستكاملة .ثانيا: نظخيات ومجاخل اعجاد 
 Stakeholder Theory                                                   نظخية أصحاب السرالح

تترخؼ الذخكة فى ضل ىحا السجتسع، وماىػ  وكضف ،تيتع ىحه الشطخية بالعالقة بضغ الذخكة والسجتسع
خية عمى الذخكة أف تأخح فى االعتبار احتضاجات طوفقا ليحه الشو  ،تجاه أصحاب السرالح رد فعل الذخكة

السشطسات غضخ  -السػرديغ –الجائشضغ  -وشمبات السداىسضغ وأصحاب السرالح األخخػ) حسمة األسيع 
. لحا قج تمجأ الذخكات إلى األفراح االختضارػ رغبة مشيا فى تحدضغ صػرتيا مغ خالؿ االستجابة الحكػمضة(

 )2103يع بانيا تستثل لمستصمبات الخاصة بيع ) حافع،إلقشاع لصمبات أصحاب السرالح
فى إضفاء الذخعضة لمتأكضج عمى التقاريخ الستكاممة،  كسا أف التػاصل مع أصحاب السرالح يعج عامال ىاما

لدج الفجػة الستػقعة بضغ األداء السالى  وذلظ مغ خالؿ التػافق مع احتضاجات ومتصمبات أصحاب السرالح
اب السرالح أحج وأف معخفة األدارة لستصمبات أصحواإلستجامى وبضغ ما يحتاج إلضة أصحاب السرالح.

 (.2106لالفراح مغ خالؿ التقاريخ الستكاممة .) أحسج ، السحجدات الخئضدضة
         Agency Theory                                                               نظخية الهكالة

وذلظ نطخا لرعػبة  ،تعج نطخية الػكالة مغ أكثخ الشطخيات التى تفدخ قضاـ األدارة باألفراح األختضارػ        
فانيع يمجأوف إلى مرجر لمسعمػمات يسكغ االستشاد  متابعة السالؾ وأصحاب السرالح فى الذخكة ألداء اإلدارة

اال انيا لع تعج كافضة لتحقضق  .عمضة فى تقضضع األداء لالدارة ، وتعج التقاريخ السالضة ىى السرجر لتمظ السعمػمات
لحا فاف السجيخيغ سػؼ يقػمػف بديادة مدتػػ اإلفراح مغ خالؿ الشقاريخ  .متصمبات أصحاب السرالح

واقشاعيع باف االدارة تترخؼ عمى الشحػ الحػ يحقق مرالحيع  الستكاممة لتحقضق متصمبات أصحاب السرالح
 (.Birjandi,2015 & Balago,2014 & Bouckovà,2015 ) 

 Legitimacy Theory                                                          نظخية الذخعية

تخكد تمظ الشطخية عمى العالقة القائسة بضغ الذخكة والسجتسع بجسضع فئاتة، وشبقا لتمظ الشطخية فاف 
لذخكات استسخارية الذخكة مختبصة بقجرتيا عمى الػفاء بالتداماتيا تجاه السجتسع وتجاه السالؾ. لحلظ تقػـ ا

وتحقضق رفاىضة  باالفراح عغ السعمػمات البضئضة واالجتساعضة شػعا وبارادتيا مغ أجل اكتداب الذخعضة
، حضث يعج خصخ القبػؿ األجتساعى مغ أىع السخاشخ التى تػاجو الذخكات ، وتعج التقاريخ الستكاممة السجتسع 

  (Ousama et al.,2012) التقخيخ الستكامل.ا أحج ادوات إدارة تمظ السخاشخ مغ خالؿ الذفافضة التى يحققي
 اتباعفالتقخيخ الستكامل  يعج  وسضمة ميسة لتػاصل  الذخكة مع السجتسع لمحفاظ عمى مذخوعضتيا مغ خالؿ 

 Velte and Stawinoga,2017)االستخاتضجضات التى تحقق رفاىضة السجتسع الحػ تعسل فضة )
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 Signaling Theory                                                                نظخية األشارة

تخكد ىحه الشطخية عمى مذكمة عجـ تساثل السعمػمات، كسا تػضح الشطخية كضف يسكغ تخفضس عجـ 
األخخػ، وفى الذخكات الكبخػ  لألشخاؼتساثل السعمػمات بػاسصة شخؼ لجية معمػمات أكثخ يقػـ بارساليا 

سػؼ يتجو السجيخوف نحػ تسضضد أنفديع عغ الذخكات األخخػ مغ خالؿ األفراح األختضارػ عغ األخبار 
الجضجة، مغ أجل إيراؿ األشارة بالشجاح، ألنو يجب عمى السجيخيغ إستخجاـ إشارات ججيخة بالثقة ) 

 الذخكةيشبغى أف تعدز مغ األفراح عغ استجامة  . وتذضخ نطخية األشارة إلى أف الذخكات )2115عفضفى،
 Rezaee,2017).) الذخكةواف تقػـ بالتػاصل الفعاؿ مع جسضع أصحاب السرالح لتحدضغ سسعة 

               Resource dependence theory                               نظخية االعتساد على السهارد  

مجسػعة مغ السػارد السمسػسة وغضخ السمسػسة والتى  ىى عبارة عغ شبقا ليحه الشطخية فاف أػ شخكة
فراح عغ ىحه السػارد، وتػضح ىحه الشطخية تأثضخ لأل ىشاؾ ضخورةتؤثخ عمى أدائيا وقضستيا، وبالتالى 

حرػؿ الذخكة عمى  ضفضةالعػامل والقضػد البضئضة والخارجضة عمى الذخكة، ويخكد جػىخ ىحه الشطخية عمى ك
 Chen and).االستخاتضجضة والحضػية التى تعتسج عمضيا فى خمق مضدة تشافدضة مدتجامة لمبقاء واالستسخار السػارد 

Roberts,2010)  . راس الساؿ  اف األفراح مغ خالؿ التقاريخ الستكاممة عغ السػارد األساسضة فى الذخكة(
راس الساؿ األجتساعى ( والتى تجخل ضسغ نسػذج  -راس الساؿ السعخفى –راس الساؿ الرشاعى  –البذخػ 

 األعساؿ قج يداعج عمى خمق القضسة لكافة أصحاب السرالح .
 Institutional Theory                                                                        الشظخية السؤسدية

التشطضسى لمذخكة ودراسة أوجة الذبة واالختالؼ بضغ السسارسات فى  تيتع تمظ الشطخية بجراسة اليضكل
واف اتفاؽ  ،الذخكات، كسا تخػ تمظ الشطخية أف الذخكة جدء مغ نطاـ سضاسى واقترادػ وتعمضسصى وبضئى

، وأف تمظ الشطع تفخض ضغػشا مؤسدضة عمى الذخكات مع تمظ الشطع شخشا أساسضا لمبقاء واالستسخار
أف األفراح مغ خالؿ التقاريخ الستكاممة سػؼ يداىع فى مػاجية الزغػط التى تفخض  الذخكات. والشظ

) and Aguilera عمى الذخكة، حضث يؤدػ إلى تعديخ صػرة الذخكة مغ أجل البقاء واالستسخار.
Mandojana,2013)  

 The Accounting Constellation theory                         نظخية التكامل فى السحاسبة

دارية وقضاس تشجرج تمظ الشطخية تحت نطخية السعمػمات الستكاممة ، والتى تقػـ عمى تقضضع الكفاءة اال
لشطع األداء مغ خالؿ تحمضل عالقة الدبب والشتضجة بضغ السسارسات السحاسبضة والستغضخات التى تذكل ا

، وتفدخ تمظ الشطخية الشقمة الشػعضة الستختبة عمى التحػؿ إلى االجتساعضة والسؤسدضة الدائجة فى بضئة الذخكة
التقاريخ الستكاممة عمى ميشة السحاسبة ،حضث تتسضد ىحه الشطخية بشطختيا لالفراح الستكامل عمى أنو نتاج 
لمتفاعل بضغ الذخكة السيتسة بالحفاظ عمى سسعتيا واستسخاريتيا فى الدػؽ، واألشخاؼ السختمفة مغ أصحاب 
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والجيات التشطضسضة والسيشضة السدئػلة عغ تػفضخ اإلشار  ،رالح السيتسة بتقضضع قجرة الذخكة عمى خمق القضسةالس
 )2104التشطضسى والسعايضخ التى يتع مغ خالليا إعاد وتقضضع التقاريخ الستكاممة. ) حداف،

 مجاخل اعجاد التقاريخ الستكاملةثالثا: 
 ( Hossain,2016  aji andH ((.2106الستكاممة )أحسج ،تػجج ثالث مجاخل العجاد التقاريخ 

 مجخل التقخيخ السجسع .أ 
وفقا ليحا السجخل يكػف التقخيخ الستكامل قائسة واحجة تجسع بضغ التقخيخ السالى وتقخيخ االستجامة، وىحا 

 أداء اإلستجامة.و يعصى إشارة إلى تداوػ أىسضة األداء السالى 
 مجخل التقخيخ الستكامل .ة 

ليحا السجخل يػضح التقخيخ الستكامل الخوابط بضغ األداء السالى واالستجامة، ويفرح عغ اآلثار وفقا 
السالضة واالستجامة وعالقة اإلستجامة باستخاتضجضة األعساؿ، وبخغع عجـ وجػد مثاؿ لتمظ الجرجة مغ 

 مالضا تعج خصػة جضجة.عغ القزايا البضئة واالجتساعضة اليامة  التكامل اإلأف الجيػد الستعمقة باإلفراح
 مجخل التقخيخ الكلى  .ج 

مغ السشطػر الكمى لالعساؿ وأصحاب السرالح ويعبخ تعبضخا وفقا ليحا السجخل يتع اعجاد تقخيخ واحج 
 ونسػذج أعساليا. الذخكةسمضسا عغ قضسة 

 التقاريخ الستكاملة واالداءالسالى.رابعا: 
عمى أىسضة األفراح عغ السعمػمات السالضة وتأثضخ تمظ  ت الجراسات ركد استخجاـ التقاريخ الستكاممة  لقب

 ولع تشطخ إلى أػ مجػ قج يكػف لمسعمػمات غضخ السالضة تأثضخ عمى أداء الذخكة السعمػمات عمى أداء الذخكة.
(Beaver,2002& Ernst and Young,2014).  بضغ  اتفاؽعمى حقضقة أنو ال يػجج  الجراساتركدت فقج

إلى اكتذاؼ العػامل الخفضة )السعمػمات غضخ ، مسا دعى القضسة الجفتخية والقضسة الدػقضة لمعجيج مغ الذخكات 
 (.Lourenco et al.,2014السالضة( التي تدببت في ىحا التبايغ )

 مدألة معقجة. السالضة لمذخكة عغ السعمػمات االختضارػ  ف مدألة العالقة بضغ ربحضة الذخكة واإلفراحا
عغ  وجػد عالقة ايجابضة بضغ ربحضة الذخكة واالفراح االختضارػ الخئضدضة إلى  األفراحتذضخ نطخيات  حضث

مغ السفتخض أف  ،إلى أنو بشاًء عمى نطخية الػكالة) Najm and Tufail,2013)أشار فقج.السعمػمات السالضة
في تزارب السرالح بضغ السداىسضغ والجائشضغ والسجيخيغ ،  االختضارػ تتحكع السسارسات السحاسبضة واإلفراح 

كمسا ارتفع ف ،إلى أف ىحه العالقة غضخ متدقة شػاؿ الػقت (Horn et al.,2017) دراسةفي حضغ تذضخ 
حضث قج تدتخجـ اإلدارة ىحه  .السالضة  عغ السعمػمات االفراح االختضارػ  انخفس مدتػػ  الذخكةمدتػػ ربح 

 مثل الحرػؿ عمى مديج مغ السكافآت أو ضساف استقخارىا داخل السشطسة. ،شخرضةالسعمػمات في قزايا 
كل  أشارت نتائج فقج عمى السجػ الصػيل.  ألػ شخكة حػؿ الخبحضة حدع األمخنطخيات اإلفراح  تحاولوقج 
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إلى  (Larrán and Giner, 2002 &Oyelere et al., 2003 &Marston and Polei, 2004)مغ 
 األفراح األختضارػ  اتالذخك مجيخػ يدتخجـ حضث يجابضة بضغ مدتػػ اإلفراح وربحضة الذخكة. إوجػد عالقة 

كأداة لتعديد صػرة الذخكة في نطخ السدتثسخيغ والجائشضغ وفي الػقت نفدو زيادة أجػرىع وتأمضغ مخاكدىع في 
تأثضخ إيجابي الى وجػد ( Gul and Leung 2004)  & Anton et al. 2004 . كسا أشار كل مغ  الذخكة

مغ قبل الذخكات متعجدة الجشدضات السجرجة في  اختضاريا االفراح عشيالمخبحضة عمى كسضة السعمػمات التي تع 
  .بػرصة نضػيػرؾ والذخكات السجرجة في ىػنغ كػنغ

 وفي ،فى الذخكة إلى أف الخبحضة ىي مؤشخ جضج لجػدة االستثسار العالضة السدتػػ  ةتذضخ نطخية اإلشار 
عمى عمى الحرػؿ  فعدم القدرة  تسػيل بتكمفة عالضة.التقمضل السخاشخ السختبصة بالحرػؿ عمى  نفذ الػقت 

يخجع إلى القضػد السفخوضة عمى االئتساف أو عجـ قج  ،عمى التسػيل بتكمفة عالضةيل السصمػب أو الحرػؿ ػ التس
القضػد عمى رأس الساؿ تمعب دورا رئضدضا فى اتخاذ فالقجرة عمى االقتخاض، وعجـ القجرة عمى إصجار األسيع، 

القخارات االستخاتضجضة والتى تؤثخ عمى القخارات االستثسارية مغ خالؿ التأثضخ عمى خضارات ىضكل رأس الساؿ، 
إلى زيادة  ذلظ تمظ القضػد . ويخجعتشخفس يع الذخكات لمتقاريخ الستكاممة وتقاريخ االستجامة ولكغ مع تقج
نخفاض تكالضف التعاقج االجسالضة إكسا يخجع إلى ، لمذخكات واألدارػ  األثخ االجتساعى والبضئى ؿالذفافضة حػ 

وإمكانضة تػلضج االرباح نتضجة لشجاج األداء االجتساعى فى إشخاؾ أصحاب السرمحة والحج مغ الدمػؾ 
فاض تكالضف الػكالة مغ خالؿ إشخاؾ أصحاب السرمحة وزيادة الذفافضة مغ خف انإوبالتالى فاالنتيازػ. 

عمى القادريغ   السدتثسخيغنخفاض تكمفة رأس الساؿ، وجحب إخالؿ االفراح فى التقاريخ الستكاممة يؤدػ إلى 
( et al.,2015 Martínez‐Ferrero) شاركسا أ (.  Seraphim, andCheng 2014) تسػيل االستثسارات

أف االفراح عغ األداء البضئى واألجتساعى يشبع مغ أف السعمػمات الستعمقة باألداء البضئى واألجتساعى ذات 
ثضخا مباشخا فى السخكد السالى لمذخكة وبالتالى تؤثخ عمى األداء السالى تأشبضعة مالضة وكسضة، مسا يجعميا تؤثخ 

( اف et al., 2015 Battaglia, 2014& et al. Adamsوفى ذات الدضاؽ فقج اوضح ).الذخكاتلتمظ 
عجـ  تخفضس، كسا تعسل عمى  لمذخكة تقاريخ االستجامة تعسل عمى تحدضغ القضسة الدػقضة الستػقعة مدتقبمضا

السالى. تساثل السعمػمات وتحدضغ سسعة الذخكة ودعع السخكد التشافدى لمذخكة وىػ ما قج يشعكذ عمى األداء 
أف التقاريخ الستكاممة تداعج فى تخفضس عجـ  (2017Gámezand  García ,)كسا أوضحت أيزا دراسة 

 . وتخفضس مذاكل الػكالة وتديضل اتخاذ القخارات وتحدضغ السعمػمات بضغ السدتثسخيغ. ،تساثل السعمػمات
لمسدتثسخيغ، وتػضضح ما اذا  أىسضة التقاريخ الستكاممةإلى ( et al,2016 Barth) أشار فقجوفى ىحا الدضاؽ 

قضسة الذخكة وقج اعتسجت الجراسة عمى و  كاف دمج التقاريخ يختبط بكل مغ الدضػلة ، التجفقات الشقجية الستػقعة،
وانتيت الشتائج إلى وجػد عالقة ايجابضة بضغ التقاريخ الستكاممة وكال مغ الدضػلة بضانات مغ جشػب افخيقضا 

فالتقاريخ الستكاممة يسكغ أف تحدغ نػعضة السعمػمات الستاحة وبالتالى  الشقجية الستػقعة،والتجفقات  وقضسة الذخكة
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 نطخة. ونتضجة لحلظ تػفخ التقاريخ الستكاممة تحدغ مغ قجرة السدتثسخيغ عمى تقجيخ التجفقات الشقجية السدتقبمضة
قج يشعكذ عمى األداء السالى  أكثخ شسػلضة لقضسة الذخكة وتسكغ مغ تحدضغ رصج قخارات السجيخيغ ، وىػ ما

( إلى أف األفراح الدخدػ لمسعمػمات غضخ السالضة فى التقاريخ 2102، أحسجكسا أشارت دراسة) .لمذخكة
السالضة يعسل عمى مداعجة السحممضغ السالضضغ فى أداء أعساليع وتحدضغ قجرتيع عمى التشبؤ، حضث يػفخ 

 -األصػؿ غضخ السمسػسة -االجتساعضة والبضئضة -االقتراديةاألفراح الدخدػ معمػمات شاممة عغ) اآلثار 
استخاتضجضة الذخكة أداء و  إضافضة عغ وتفاصضل معمػمات األفراح الدخدػ يقجـ كسا ،رأس الساؿ الفكخػ(

وأىجافيا، وبالتالى يعج مرجر ىاـ لمسحممضغ السالضضغ حضث يخفس مغ درجة عجـ تساثل السعمػمات وىػ ما قج 
تعسل التقاريخ الستكاممة عمى تعديد السداءلة وزيادة الذفافضة  فقج ة تشبؤات السحممضغ السالضضغيشعكذ عمى دق

(and Petru,2017 Ioana-Roxana).  فقج اختبخوفى ىحا الدضاؽ) Zhou et al., 2017 )   الجرجة التي
تػقعات السحممضغ وتكمفة رأس في جشػب أفخيقضا عمى دقة  IR السالى وفقا لمتقاريخ الستكاممة يؤثخ بيا إفراح

 الذخكاتمغ قبل  IR السالى وفقا لمتقاريخ الستكاممة فراحالإلى أف تشفضح إانتيت نتائج الجراسة  وقج ،الساؿ
أف  (Schuttz and tsikwe,2011) أوضح كسا. دقة تػقعات السحممضغ و خفزت تكمفة رأس الساؿ ترفع

السشذأة فى حالة الجمج بضغ السعمػمات السالضة واالقترادية واالجتساعضة والبضئضة فى أعساليا مغ خالؿ التقاريخ 
 &Lee and Yeo, 2016. كسا أشار الستكاممة سػؼ تربح أكثخ قجرة عمى خمق القضسة عمى السجػ الصػيل

Bernardi and Stark, 2018)  )  وفقا لمتقاريخ الذخكة واإلفراح  داءغ أعالقة إيجابضة بضإلى وجػد
الستكاممة تعسل عمى تحدضغ نطع  ، فالتقاريخعمى وجو التحجيج في السؤسدات الكبضخة والسعقجةو  IR الستكاممة

النتاج معمػمات غضخ مالضة ذات مػثػقضة فى الػقت السشاسب ، وىػ ماقج يؤثخ عمى  ذخكةالخقابة الجاخمضة بال
حضث تعسل التقاريخ الستكاممة عمى تحدضغ جػدة  (. IMA,2016) تحدضغ العالقات مع أصحاب السرالح

وقج أكجت  ,Churet and Eccles) 2014 .)األداء البضئي واألجتساعي وىػ ما قج يشعكذ عمى األداء السالى
 .عمى أداء الذخكةىحه الشتضجة اإليجابضة لمتقاريخ الستكاممة  (Frias ‐ Aceituno et al., 2013نتائج دراسة )
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 القدم الثانى 
 ثالجراسات الدابقة وتظهيخ فخوض البح

العالقة بضغ ييجؼ ىحا القدع إلى دعع الجراسات التحمضمضة فى القدع الدابق ، بجراسات اختبارية عغ شبضعة 
 متغضخات البحث بسا يديع فى تصػيخ الفخوض.

 الجراسات الدابقة التى اهتست بجراسة العالقة بين مدتهى األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة واألداء السالى.
واألداء بتحمضل العالقة بضغ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة اتجو كثضخ مغ الجراسات فى الفتخة االخضخة 

السالى، وبسخاجعة الجراسات الدابقة اتزح انيا تذسل وجيتى نطخ متعارضة بذأف ىحه العالقة بضغ األفراح 
 وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى.

والتى إجخيت عمى عضشة مغ الذخكات السدجمة فى بػرصة  (Barth et al.,2016)دراسةفقج تػصمت نتائج 
، إلى وجػدعالقة ارتباط مػجبة بضغ  )2102-2100شخكة فى الفتخة مغ )  011مكػنة مغ جػىاندبخج، 

، وقج اعتسجت تمظ الجراسة عمى  Bid- ask spreadsالتقاريخ الستكاممة وبضغ سضػلة األسيع والسقاسة ب 
يعتسج ىحا السؤشخ عمى بضانات مغ خارج  مؤشخ بجيل لقضاس مدتػػ االفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة، 

راسة تمظ الشتائج باف جوقج فدخت ال حضث تسثل ىحا السؤشخفى نطاـ تدجضل نقاط عشج تقضضع الذخكة ،الذخكة، 
 Lee and) دراسة  استيجفتكسا .خالؿ فتخة الجراسةثخ دائسا بالقضسة الستػقعة لمتجفقات الشقجية أقضسة األسيع تت

Yeo,2016 ) وقج إجخيت الجراسة ى، الستكاممة واألداء السال مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخعالقة بضغ ال اختبار
لقضاس  بشػد 5مغ  واعتسجت الجراسة عمى مؤشخمكػف  عمى عضشة مغ الذخكات السقضجة فى بػرصة جػىاندبخج

 organizational over) الخؤية التشطضسضة لمذخكة وسضاؽ التذغضل مدتػػ االفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة 

view and operating context-  الحػكسةGovernance-  نساذج األعساؿBusiness model- 
 Strategy andاستخاتضجضة وخصط تػزيع السػارد  -.  Opportunities and risksالفخص والسخاشخ

resource allocation plans-  األداء والشػاتجPerformance and outcomes- اؽ السدتقبمضة األف
. وقج تع االستشاد preparation and presentationأسذ اإلعجاد والعخض  -Future outlookلمذخكة 

وقج قدست الجراسة كل بعج مغ األبعاد   ((IIRC,2013فى ترسضع السؤشخ إلى إشار التقاريخ السحجد مغ 
صفخ تعشى  (،2خاوح تقضضع البعج بضغ )صفخ،إلى خسذ ابعاد لتقضضع مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة، يت

. وانتيت ( تعشى االلتداـ الكامل باالفراح وفقا لمتقاريخ2عجـ االلتداـ باالفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة ، )
ارتفاع مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى.وتتدق  الشتائج بػجػد عالقة ارتباط مػجبة بضغ

القة عاختبار ال والتى استيجفت  (Wen and Heong,2017)تمظ الشتضجة مع ماتػصمت الضة نتائج دراسة 
جخيت الجراسة عمى عضشة مغ الذخكات إوقج  ،بضغ مدتػػ االفراح فى التقاريخ الستكاممة واألداء السالى

اعتسجت الجراسة فى قضاس مدتػػ االفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة و (،2102-2102السالضدية فى الفتخة مغ ) 
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 –الفخص والسخاشخ  –الحػكسة  –نسػذج االعساؿ  –نطخة عامة لمذخكة )بشػد  5عمى مؤشخ مكػف مغ 
فى حالة تػافخ البشج باخح  ء(األدا -اسذ العخض واالعجاد -االفاؽ والتحجيات-االستخاتضجضة وتخرضز السػارد

نسػذج  ،( وعجـ تػافخ ياخح )صفخ(. وقج أشارت الشتائج إلى وجػد عالقة ايجابضة بضغ الحػكسة0القضسة )
األعساؿ، الفخص والسخاشخ،االفراح عغ األداء وبضغ األداء السالى لمذخكة مقاسا بسعجؿ العائج عمى األصػؿ 

والتى  (et al Albetairi 2018,) تتدق تمظ الشتضجة مع دراسةكسا  ئج عمى حقػؽ السمكضةاومعجؿ الع

عضشة  تبار تاثضخ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة عمى األداء السالى ، وقج اجخيت الجراسة عمىخاستيجفت ا
( وقج استخجمت الجراسة تحمضل 2102 -2102خسذ شخكات تأمضغ فى البحخيغ فى الفتخة مغ ) مكػنة مغ 
لمتقاريخ السالضة، لتحجيج مجػ التداـ الذخكات  باألفراح وفقا لبشػد لمتقاريخ الستكاممة )نطخة عامة السحتػػ 
االفاؽ -االستخاتضجضة وتخرضز السػارد –الفخص والسخاشخ  –الحػكسة  –نسػذج االعساؿ  –لمذخكة 

 وعجـ تػافخ ياخح )صفخ(. (0فى حالة تػافخ البشج باخح القضسة ) األداء( -اسذ العخض واالعجاد -والتحجيات
وبضغ كل مغ نسػذج األعساؿ واالستخاتضجضة وقج اشارت الشتائج بػجػد عالقة مػجبة األداء السالى لمذخكة 

أيزا  وتتدق تمظ الشتضجة وتخرضز السػارد، وعالقة سالبة بضغ الفخص و السخاشخ واألداء السالى لمذخكة.
(والتى استيجفت اختبارمدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ Pavlopoulos et al,2019مع ما تػصمت الضة دراسة )

-2100شخكة فى الفتخة مغ )  52الستكاممة عمى األداء السالى ،وقج إجخيت الجراسة عمى عضشة مكػنة مغ 
(، وقجأشارت الشتائج بػجػد عالقة ايجابضة بضغ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى 2102

 لمذخكة. 
التى استيجفت مقارنة مجػ ومدتػػ األفراح وفقا  (Suttipun,2017)  ع نتائج دراسةمتمظ الشتائج وتختمف 

لمتقاريخ الستكاممة فى الذخكات السجرجة فى بػرصة تايمشج والذخكات غضخ السجرجة فى البػرصة وكحلظ مقارنة 
مددتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة فى الذخكات الجائدة لمسدئػلضة األجتساعضة  والذخكات غضخ الجائدة 

 ( 2102-2102شخكة فى الفتخة مغ )  021ألجتساعضة وقج إجخيت الجراسة عمى عضشة مكػنة مغ لمسدئػلضة ا
 ،وقج اعتسجت الجراسة عمى اسمػب تحمضل السحتػػ لتحجيج مجػ ومدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة 

 تختمفكسا سالى لمذخكة .واشارت الشتائج بػجػد عالقة سالبة بضغ االفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء ال
دراسة العالقة بضغ  والتى استيجفت( Churet and Eccles, 2014)دراسة تمظ الشتضجة مع ما تػصمت الضة 

مسارسات التقاريخ الستكاممة وجػدة األداء البضئى واالجتساعى والحػكسى مغ ناحضة والعالقة بضغ مسارسات 
أخخػ . وتػصمت الجراسة إلى وجػد عالقة معشػية بضغ مسارسات التقاريخ الستكاممة واألداء السالى مغ ناحضة 

التقاريخ الستكاممة وجػدة األداء البضئى واالجتساعى والحػكسى وعجـ وجػد عالقة بضغ التقاريخ الستكاممة واألداء 
كخة وفى السالى، وتفدخ الجراسة ذلظ إلى أف مفيـػ التقاريخ الستكاممة ىػ مفيـػ حجيث ، والسسارسات مازالت مب

وتتدق بجايتيا ، ومع مخور الػقت وتحدغ السسارسات ووجػد إلداـ بيا سضتحدغ األداء السالى فى السدتقبل.
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التقاريخ  بضغ العالقةاستيجفت اختبار والتى  (Dube, 2018) تمظ الشتضجة مع مت تػصمت الضة دراسة 
-2102(شخكة مدجمة فى بػرصة جػىاندبخج فى الفتخة مغ  11الستكاممة واألداء السالى لعضشة مكػنة مغ 

وقج أشارت الشتائج بانو اليػجج ارتباط بضغ االختالؼ فى جػدة التقاريخ الستكاممة واالداء السالى   )2104
 لمذخكات.

أف نتائج تمظ الجراسات انقدست بضغ نتائج مؤيجة لمعالقة  مغ العخض الدابق لمجراسات الدابقة يتزح
   (                         et al Albetairi 2018, االيجابضة بضغ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى 

Wen and Heong,2017&Pavlopoulos et al,2019)  وقج اعتسجت تمظ الجراسات فى تفدضخ الشتائج
السالضة  الذخكات ذات األداء السالي األفزل وقضسة الذخكة األعمى تسضل إلى تمبضة متصمبات السعمػمات فعمى ا

لمتقاريخ لشطخية الػكالة يسكغ  كسا انو شبقا ( Nasi et al,1997) ألصحاب السرمحة ، ضةوغضخ السال
دة األداء السالي ، مع كدب بضغ مالكي الذخكات والسجيخيغ مغ خالؿ زيا أف تقمل مغ الشداعات الستكاممة 

 ودراسات  ، .(Frias-Aceituno et al,2014)الذخكات لألرباح التي قج تعػض تكمفة اإلفراحات الستكاممة
وقج اعتسجت  (Suttipun,2017 )بضغ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى  مؤيجة لمعالقة الدمبضة 

زيادة مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة قج يؤثخ عمى األداء اف  تمظ الجراسات فى تفدضخ الشتائج عمى
وخاصة السشافدػف وىضئات  فصبقا لشطخيات التسػيل السقضجة لألفراح عغ السعمػمات لألشخاؼ الخارجضةى السال

اؿ قضج السعمػمات الستعمقة باستخاتضجضة الذخكة ونساذج األعسعغ تخػ تمظ الشطخيات أف األفراح  سػؽ الساؿ
داء السالى لمذخكة التشفضح والفخص والتحجيات السحضصة بالذخكة إلى السشافدضغ قج يزخ بالذخكة ويؤثخ عمى اال

 (Stent and Dowler,2015).. من كسا اوضحت نتائج دراسة كل (Churet and Eccles, 2014& 
2018 , Dube )  واعتسجت تمظ  واألداء السالى.بعجـ وجػد عالقة بضغ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة

يتحدغ  الجراسات فى تفدضخ نتائجيا عمى اف مفيػـ التقاريخ الستكاممة مازاؿ حجيث ندبضا ومع الػقت سػؼ
 االفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة وخاصة فى وجػد إلداـ باالفراح عشيا. 

لجراسة  وىحا ما دعا الباحثة ،أف الججؿ األكاديسى مازاؿ مدتسخا حػؿ تمظ العالقةمغ ذلظ  يتزح  
تختمف ف معطع الجراسات إجخيت عمى أسػاؽ متقجمة أوخاصة العالقة بضغ التقاريخ الستكاممة واألداء السالى 

 .الدػؽ السرخػ خرائريا عغ خراص 
مغ اتجاه  اعتسجت الجراسات الدابقة عمى دراسة العالقة بضغ االفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واالداء السالى 

رسات فى تفدضخ نتائجيا اواعتسجت تمظ الج أػ دراسة تأثضخ التقاريخ الستكاممة عمى األداء السالى.،واحج فقط 
 بضغ أصحاب فراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة باعتباره تػسعا فى األفراح يحج مغ عجـ تساثل السعمػماتاف اال

السعمػمات  إضافضة لمسدتثسخيغ باحتضاجاتيع مغ السعمػمات غضخ السالضة بخالؼ اشاراتالسرالح، فضخسل 
السالضة ، وىػ ما قج يجعع التػقعات عغ األرباح والتجفقات الشقجية الخاصة بالذخكة باالضافة إلى السخاشخ 
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األداء السالى كسا زيادة االفراح قج يؤثخ عمى تقضع اداء السالى لمذخكة ،السحضصة بالذخكة مسا يشعكذ عمى 
لحسمة األسيع والتى تحجث كشتضجة لمحج مغ مذاكل عجـ تساثل  لمذخكة مغ خالؿ زيادة التجفقات الشقجية

 نطخية األشارة اوضحت جانب أخخ إال أنو مغ.(Hassan et al.,2009) السعمػمات بضغ اصحاب السرالح
مجيخػ الذخكة الى ىحا التحدغ  الذخكة  قج يجفع مدتػػ األداء السالى لمذخكة وازدادت ربحضة أنو كمسا تحدغ 

 زيادة مدتػػ االفراح فى التقاريخ السالضة لتبخيخ مكافاتيع وارساؿ اشارات عغ تحدغ األداء السالى لمذخكة
((Wallace et al., 1994  . ثشائضة وىػ ما يعشى اف العالقة بضغ االفراح السحاسبى واألداء السالى عالقة

، وتحدغ  ممة يتختب عمضة تحدغ االداء السالىفاالفراح وفقا لمتقاريخ الستكا ."bidirectional"االتجاه 
تيتع الجاسة  سػؼ لحا .يخيغ لسديج مغ االفراح الرساؿ اشارات عغ تحدغ االداءاالداء السالى يجفع السج

وفقا لمتقاريخ الستكاممة واالداء بضغ مدتػيات ألفراح  "bidirectional" الحالضة بجراسة العالقة ثشائضة االتجاه
 السالى

بضغ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى فى الذخكات ويتع اختبار تمظ العالقة الثشائضة 
 :  الفخضين التاليين صياغة من خالل السداىسة  السدجمة فى البػرصة السرخية .

 فى الذخكات  تقاريخ الستكاممة واألداء السالىلم األفراح وفقا مدتػػ  يػجج عالقة بضغ : الفخض األول 
 .السدجمة فى البػرصةالسداىسة 

: يػجج عالقة بضغ األداء السالى ومدتػيات األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة فى الذخكات الفخض الثانى 
 السدجمة فى البػرصة السرخية .السداىسة 
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 القدم الثالث
 البحثترسيم 

 مجتسع وعيشة البحث.اوال: 
تتصمب الجراسة الحالضة اف يتزسغ مجتسع الجراسة الذخكات التى ترجر تقاريخ وفقا لالشار السفاىضسى لمتقاريخ 

أو الذخكات التى ترجر تقاريخ عالضة الجػدة متػافقة مع خرائز  (IIRC,2013الستكاممة الرادرعغ )
يذسل مجتسع الجراسة جسضع  كشيا الترجرتحت مدسى التقاريخ الستكاممة.األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة، ول

حضث بمغ عجد الذخكات .)2105-2101خالؿ الفتخة )فى البػرصة السرخية  السجرجةالسداىسة  الذخكات 
 .2105شخكة وفقا لمتقخيخ الدشػػ لمبػرصة لدشة  221السداىسة السدجمة فى البػرصة السرخية 

 وشخكات التأمضغ والخجمات السالضة لسا لالفراح عغ تقاريخىا مغ شبضعة خاصة.استبعاد البشػؾ 
 استبعاد بعس الذخكات لعجـ تػافخالبضانات الستعمقة بستغضخات الجراسة.

 311، مداىسة مدجمة بالبػرصة السرخية( شخكة 021) وقج أسفخ تصبضق السعايضخ الدابقة عغ اختضار
عمى ( التالى شخكات عضشة الجراسة مرشفة عمى اساس قصاعى0ويػضح الججوؿ) مذاىجة لتسثل عضشة الجراسة.

 الشحػ التالى.

 .( الترشيف القظاعى لعيشة البحث1ججول رقم )
 نسبت ششكبث انعينت  عذد ششكبث انعينت انقطبع انصنبعي يسهسم

 %10 12 يواسد أسبسيت 1

 %10 12 اغزيت ويششوببث 2
 %3,13 16 سعبيت صحيت وأدويت 3
 %6,11 14 عقبساث 4
 %8,10 13 سيبحت وتشفيت 5
 %1,9 11 كيًبويبث 6
 %10 12 ينتدبث ينضنيت 7
 %5,12 15 تشييذ وبنبء 8

 %5,12 15 يوصعوٌ وتدبسة تدضئت 11
 %100 120 اخًبني

 ثانيا : مرادرجسع البيانات 
االيزاحت الستسسة ليا مغ مػقع و تع جسع البضانات الستعمقة بستغضخات الجراسة مغ التقاريخ السالضة السشذػرة 

 السػاقع االلكتخونضة الخاصة بالذخكات محل الجراسة، ،مرخ لشذخ السعمػمات ةشخك ،البػرصة السرخية
 مػقع مباشخ .الشذخات الجورية ليضئة الخقابة السالضة، 

 نساذج البحث ثالثا : 
بضغ   ثشائضة العالقة الختبارالستعجد لالنحجار الخصى  نسػذجالبحث عمى  ضضغتعتسج الباحثة فى اختبار فخ 

 .اتاألداء السالى لمذخكو مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة 
  .السالىو األداءعلى مدتهى األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة  أثخ :األول فخضالختبار (:ا1نسهذج )

 
ROAit = β0 + β1 it IRSore it+ β2 SIZE it + β3 LEV it + β4 SGROW it + ε it          (  (1                                                                           
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 :حيث أن 
 
 
 
 

 

 .مدتهى األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة على األداء السالى  أثخ:الثانى فخضالختبار (:ا2نسهذج )
 
 

 حيث أن:
 
 
 
 
 

 التعخيف االجخائى لستغيخات البحث  رابعا : 
  Independent Variable        الستغيخ التابع

  : األداء السالى للذخكة                                             ROAit 
            يسثل األداء السالى أحج عشاصخ تقضضع الذخكات، ويتع قضاسة مغ خالؿ معجؿ العائج عمى األصػؿ  

 (ROA)  صافى الخبح بعج الزخائب مزافا الضة مرخوؼ الفائجة الخالى مغ الزخائب عمى متػسط
 لألداء كسقضاس خالسؤش ىحه استخجمت التى الجراسات مغ لمعجيج وفقا وذلظ .ةإجسالى األصػؿ خالؿ الفتخ 

 (Carlucci Rossi &Lotfi, & Ifleh, 2016,2014) لمذخكات والسحاسبى السالى
   Variable Dependent          السدتقل الستغيخ 

 انًتكبيهت نهتقبسيش وفقب األفصبذ يستوى                                     it IRSore                 

، وفقا لمتقاريخ الستكاممة لقضاس ىحا السدتػػ مغ األفراح  Proxyبجيل مؤشخالجراسة عمى  تعتسج سػؼ
 &Rambaud and Richard, 2015&al.,2016 Zhou etكل مغ )فقج اعتسجت دراسة 

2016,Lee and Yeo ) وقج . ا لمتقاريخ الستكاممةلقضاس مدتػػ األفراح وفقعمى مؤشخات بجيمة عجيجة
يعتسج ىحا السؤشخ عمى  (Lee and Yeo,2016دراسة )فى اعتسجت الجراسة عمى السؤشخ السدتخجـ 
لبحث مجػ تػافخ تمظ األبعاد مجتسعة ،Content analysisجسع البضانات باستخجاـ تحمضل السحتػػ 

ROAit                               : يعذل انعبئذ عهي األصول نهششكت i في انعبو t. 

IRSore it                           :  يؤشش يستوى األفصبذ وفقب نهتقبسيش انًتكبيهت  
LEV it        : نسبة الرفع المالى للشركةi   ام فى العt. 

SIZE it                         : حدى انششكت i في انعبوt . 

SGROW it  : انششكت يعذل نًو انًبيعبث i  انعبوفيt . 

ε it                : الخطأ للشركة i فى العام t . 

 

IRSore it = β0 + β1 ROAit + β2 SIZE it + β3 LEV it + β4 SGROW it + ε it          (  (2                                                                           

 

ROAit                               : يعذل انعبئذ عهي األصول نهششكت i في انعبو t. 

IRSore it                           :  يؤشش يستوى األفصبذ وفقب نهتقبسيش انًتكبيهت  
LEV it        : نسبة الرفع المالى للشركةi   ام فى العt. 

SIZE it                         : حدى انششكت i في انعبوt . 

SGROW it  : انششكت يعذل نًو انًبيعبث i في انعبوt . 

ε it                : الخطأ للشركة i فى العام t . 
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وقج استخجمت الجراسة ىحا السؤشخ لالسباب  بالتقاريخ السالضة لمذخكمت السدجمة فى البػرصة السرخية،
 التالضة :

  لقضاس مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة مثل التى استخجمت كسؤشخ بجيل  السؤشخات البجيمة
السدتخخج مغ قاعجة بضانات  CGVS،ومؤشخ Bloombergالرادر عغ قاعجة بضانات  ESGمؤشخ 

ASSET4  اعجة بضاناتفالرادر عغ Thomson Reutesr ومؤشخ ،KLD  لقضاس السدئػلضة
مؤشخات لقضاس  فى األساسىى ، شخكة أمخيكضة 2111األجتساعضة والبضئضة والحػكسة الفزل 

، ىحا )2105) فخيج ، ولضذ لقضاس مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممةالبضئى و األداءاالجتساعى 
اف يراحبة ارتفاع  باالضافة أنو لضذ شخشا ارتفاع مدتػػ االفراح عغ االداء البضئي واالجتساعى

  . مساثل لسدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة
 (Lee and Yeo,2016تعتسج الجراسة الحالضة عمى السؤشخ السدتخجـ فى دراسة )سػؼ 

 organizational( الخؤية التشطضسضة لمذخكة وسضاؽ التذغضل 0األبعاد التالضة: ) وقج تزسغ ىحا السؤشخ 

over view and operating context( ،2 الحػكسة )Governance( .2 نساذج األعساؿ )Business 

model .(1الفخص والسخاشخ )Opportunities and risks ( .2 استخاتضجضة وخصط تػزيع السػارد )
Strategy and resource allocation plans( .3 األداء والشػاتج )Performance and outcomes .

 preparation and( أسذ اإلعجاد والعخض 5. )Future outlook( األفاؽ السدتقبمضة لمذخكة 4)

presentation وقج تع االستشاد فى ترسضع السؤشخ إلى إشار التقاريخ السحجد مغ .IIRC,2013))   وقج
قدست الجراسة كل بعج مغ األبعاد إلى خسذ ابعاد لتقضضع مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة، يتخاوح تقضضع 

( تعشى االلتداـ الكامل 2اممة ، )(، صفخ تعشى عجـ االلتداـ باالفراح وفقا لمتقاريخ الستك2البعج بضغ )صفخ،
( ، وكمسا 211باالفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة  وبالتالى سػؼ تتخاوح درجة الذخكة عمى السؤشخ بضغ )صفخ، 

ولمتاكج مغ  .حرمت الذخكة عمى درجة مجسعة لجسضع األبعاد أعمى كمسا دؿ ذلظ عمى زيادة مدتػػ األفراح
تمظ االبعاد تع عخض التقاريخ الدشػيو عمى بعس الستخررضغ لقخاءة  االبعاد والسعمػماتصحة جسع تمظ 

 (Aly etal.,2018. ) السالضةفى التقاريخ  السعمػماتو 
                                                   Control variablesالستغيخات الخقابية      

  الخفع السالى        LEVit 
تقاريخ ال لتداـ باعجادبضغ مدتػػ اال قػيةارتباط عالقة  ( إلى وجػد )2017al. De Villiers et ,) أشار

 السقخضضغالحاجة إلى السعمػمات مغ قبل ب وقج فدخ ذلظالستكاممة ومدتػػ الخافعة السالضة لمذخكة 
( أوضح أف التقاريخ الستكاممة كشطاـ &Iatridis ,2012) Annandale et al. 2004 الخارجضضغ.

التخفضف  مسا يداىع فى التى يحتاجيا السقخضضغ السعمػمات في عخض داعج اإلدارةيغ أف معمػمات يسك
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 ،(et al. 2008 O’Sullivan). وفًقا لػ  وىػ ما قج يشعكذ عمى تخفضس تكمفة االقتخاضمغ السخاشخ 
أف تخفف عجـ  العالقة بضغ الخافعة السالضة القػية والتقاريخ الستكاممة. يسكغ لمتقاريخ الستكاممةفقج أوضح 

تكمفة  يتختب عمضو تخفضسمسا يقمل مغ احتساؿ تخمف السقتخض عغ الدجاد ، مسا  ،تشاسق السعمػمات
الخافعة يتع قضاس  قج ييجؼ التقخيخ الستكامل إلى الحرػؿ عمى رأس الساؿ بأقل تكمفة. رأس الساؿ. لحلظ

فى  iلمذخكة  مقدػمة عمى إجسالى األصػؿ tفى نياية العاـ iلمذخكة مغ خالؿ إجسالى االلتدامات  السالضة
 .tنياية العاـ

 حجم الذخكة SIZE it                                                                    
يعج حجع الذخكة مغ الستغضخات التى يحب أف تاخح فى الحدباف فى دراسة العالقة بضغ التقاريخ السالضة 

، فى الذخكات األكبخ حجسا، تدتحػذ تمظ الذخكات عمى لشطخيو أصحاب السرالح صبقا ف واألداء السالى،
، وبالتالى قج تتجو إلى مديج مغ  نطخا لتشػع فئات أصحاب السرالح اىتساـ العجيج مغ السدتخجمضغ

وتمبضة احتضاجات أصحاب السرالح الستعجدة مغ األفراح بيجؼ تخفضس التعارض فى السرالح 
.  tفى نياية العاـ iلمذخكة  بالمػغاريتع الصبضعى إلجسالى األصػؿ حجع الذخكة ويقاس السعمػمات،

(2016,Lee and Yeo) 
 معجل نسه السبيعات                                                           SGROW it 

يعج معجؿ نسػ السبضعات مغ الستغضخات التى يجب أف تؤخح فى الحدباف فى دراسة العالقة بضغ التقاريخ 
 t-1الحالضة و السبضعات فى الفتخة الدابقة   t السالضة واألداء السالى ، وتقاس بالفخؽ بضغ مبضعات فى الفتخة 

 t ( .2016,Lee and Yeo)-1مقدػمة عمى مبضعات الفتخة الدابقة 
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 ث ( التعخيف االجخائي لستغيخات البح2ججول )
 مرجر البيانات التعخيف االجخائى الستغيخ

 رمد الستغيخ  اسم الستغيخ 
 انًتغيشاث انًستقهت

مدتهى األفراح مؤشخ 
 وفقا للتقاريخ الستكاملة

it IRSore                  التشظيسية الخؤية  (0)وهى :  ابعاد ثسانيةمؤشخ مخكب من
( 4( نساذج األعسال. )3( الحهكسة. )2) .للذخكة وسياق التذغيل

( 6( استخاتيجية وخظط تهزيع السهارد. )5الفخص والسخاطخ. )
( أسذ 8( األفاق السدتقبلية للذخكة. )7األداء والشهاتج. )

اإلعجاد والعخض. وقج قدست الجراسة كل بعج من األبعاد إلى 
األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة، خسذ ابعاد لتقييم مدتهى 

(، صفخ تعشى عجم االلتدام 5يتخاوح تقييم البعج بين )صفخ،
( تعشى االلتدام الكامل 5) ،باالفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة
وبالتالى سهف تتخاوح درجة  باالفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة
 ( ، وكلسا حرلت الذخكة222الذخكة على السؤشخ بين )صفخ، 

على درجة مجسعة لجسيع األبعاد أعلى كلسا دل ذلك على زيادة 
 (Lee and Yeo,2016)مدتهى األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة

تقبسيش االستذايت 
وتقبسبش انًسئونيت 

 االختًبعيت.

 الستغيخ التابع 
الخالى من صافى الخبح بعج الزخائب مزافا الية مرخوف الفائجة  ROAit األداء السالى للذخكة

 ةالزخائب على متهسط إجسالى األصهل خالل الفتخ 
 

 القهائم السالية للذخكات
 الخقابيةالستغيخات 

  tفى نهاية العام iللذخكة  اللهغاريتم الظبيعى إلجسالى األصهل SIZEit       حجم الذخكة 
 
 

 القهائم السالية للذخكات 
 

 مقدهمة على إجسالى األصهلإجسالى االلتدامات  LEV it الخافعة السالية 
و السبيعات فى الفتخة  tالفخق بين مبيعات فى الفتخة الحالية  SGROW it معجل نسه السبيعات

 . t-1مقدهمة على مبيعات الفتخة الدابقة  t-1الدابقة  
بتحمضل بعج صضاغة نساذج البحث ، وكحلظ التعخبف اإلجخائى لمستغضخات، تقػـ الباحثة فى القدع الخامذ 

 نتائج الجراسة ، ومشاقذة وتفدضخ الشتائج.
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  خابعالقدم ال
 مشاقذة وتفديخ الشتائج

 اختبار صالحية البيانات للتحليل األحرائىاوال 
 Multiple Linear Regression اعتسجت الباحثة عشج تحمضل البضانات عمى نسػذج االنحجار الخصى الستعجد

Model   فى تقجيخ كسا اعتسجت الباحثة  الخقابضة،الختبار العالقة بضغ الستغضخ التابع والستغضخات السدتقمة و
، Ordinary Least Squares Analysisشخيقة السخبعات الرغخػ العادية عمى  نسػذج االنحجار معمسات

 Minimum، وذات أقل تبايغ Un biasednessتقجيخات خصضة وغضخ متحضدة  نطخا النيا تعصى

Variance، االنحجار فضجب تػافخ  نسػذج وحتى يسكغ استخجاـ شخيقة السخبعات الرغخػ فى تقجيخ معمسات
 )2100) عشانى،. عجة افتخاضات

 يتع اختبار تػافخ تمظ االفتخاضات بالشدبة لكل مغ نسػذجضغ الجراسة:
 Autocorrelation                   االرتباط الحاتى بين االخظاء )استقالل األخظاء(         .أ 

( لفحز مجػ وقػع الشسػذج فى ىحه السذكمة أـ ال. فقج Durbin –Watsonاعتسجت الباحثة عمى اختبار ) 
تؤدػ تمظ السذكمة إلى أثخ غضخ حقضقى لمستغضخات السدتقمة عمى الستغضخ التابع،وقج اشارت نتائج ىحا االختبار 

 .وبالشدبة لمشسػذج الثانى (552,0فى االختبار تداوػ ) بالشدبة لمشسػذج األوؿ واشدػف  –الى أف قضسة دربغ 
 االوؿ والثانى الشسػذجكل مغ  مغ ذلظ أنو اليػجج ارتباط ذاتى بضغ األخصاء، واف  يتزحو (، 222,2) 

 اليعانى مغ ىحه السذكمة .
 Multi-collnearity             عجم وجهد ارتباط خظى تام بين الستغيخات السدتقلة.          .ة 

لمتأكج مغ عجـ وجػد  Variance Inflation Factor( VIFاعتسجت الباحثة عمى معامل تزخع التبايغ)
وتػصمت الباحثة إلى أف درجة االرتباط الخصى فى الشسػذج مشخفزة ، حضث أف  ،ارتباط خصى بضغ الستغضخات

،وقضسة التبايغ السدسػح بو )01االنحجار لع تتجاوز )( لستغضخات نسػذج VIFجسضع قضع معامالت التزخع )
 (.2007O’brien,(، وىحا يذضخ إلى عجـ وجػد مذكمة التجاخل الخصى فى نسػذج الجراسة )12,1أكبخ مغ )

 
 نهنًورج األول ( نتبئح اختببس انتذاخم انخطي3خذول )

 (Toleranceالتباين السدسهح به )  (VIFتزخيم البيانات ) الستغيخ 
LEV it 225,1 995, 
SIZE it 228,1 992, 

SGROW it 212,1 988, 
IRSore it 214,1 986, 

 ( نتبئح اختببس انتذاخم انخطي نهنًورج انثبني4خذول )
 (Toleranceالتباين السدسهح به )  (VIFتزخيم البيانات ) الستغيخ 
LEV it 221,1 979, 
SIZE it 125,1 889, 

SGROW it 264,1 791, 
ROA it 165,1 858, 
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 Hetroscedasticity                                             ثبات تبايشات األخظاء    .ج 

ذلظ لمتحقق مغ ثبات التبايشات بضغ  اعتسجت الباحثة عمى اختبار معامل ارتباط الختب لدبضخماف، و
 فى الشسػذج األوؿ أف معامل ارتباط الختب الستغضخ التابع والستغضخات السدتقمة، وقج أوضحت نتائج االختبار

 ومعامل ارتباط الختب  .= P – Value = sign> %5  ,322 (  غضخ معشػؼ،حضث:ROAit) ei ،| Ŷ| بضغ
 = P – Value = sign> %5  ,216 (  غضخ معشػؼ،حضث:IRsoreit) ei ،| Ŷ| بضغ فى الشسػذج الثانى 

 .لكل مغ الشسػذجضغ البجيل بأف ىشاؾ اختالؼ فى التبايشاتلحلظ سػؼ يتع قبػؿ فخض العجـ، ورفس الفخض 
 االحراءات الهصفية ثانيا: 

وىى قضسة ( األحراءات الهصفية لستغيخات الجراسة على مدتهى شخكات عيشة الجراسة 4يهضح الججول )
 كل مغ الستػسط  واالنحخاؼ السعضارؼ الحج االدنى والحج االقرى

 ( االحراءات الهصفية5ججول )
الحجاالدنى  متغيخات البحث

Minimum 
الحج االقرى 
Maximum 

الستهسط 
Mean 

االنحخاف السعيارى 
Std. Deviation 

 الستغيخالسدتقل 
              للتقاريخ الستكاملة مؤشخ مدتهى األفراح وفقا

it                                                           IRSore            
85 161 54,117 457,17 

  الستغيخ التابع
 ,ROA it 21, 96, 5613, 15256                       األداء السالى 

 الخقابيةالستغيخات 

 ,LEVit   21153, 97192, 54231, 163595                    الخفع السالى   

 ,SIZE it 3172,7 97888,9 4338,8 472164                  الحجم          

 ,SGROW it 21, 99, 5719, 15758           معجل نسه السبيعات

 

 اوضحت االحراءات الهصفية مايلى :

( فضسا بضغ شخكات عضشة البحث حضث نجج األداء السالى) ROAit بضغ قضع الستغضخ التابع  واسع وجػد مجػ -
بضشسا نجج أف أقل قضسة تع الحرػؿ عمضيا ( ,63ىى) األداء السالىأف اكبخ قضسة تع الحرػؿ عمضيا لستغضخ 

، كسا بمغ قضسة متػسط األداء السالى( .وىحا يعشى وجػد تفاوت بضغ شخكات العضشة فضسا يخز ,20ىى )
 (.124,04بانحخاؼ معضارػ يبمغ )  (,2312فى شخكات العضشة ) األداء السالى

متػسط قضع متغضخ مؤشخ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة فى  كسا أوضحت االحراءات الػصفضة أف -
اكبخ  031أقل قضسة تع الحرػؿ عمضيا ،  52( بسجػ يتخاوح بضغ 21,014)  it IRSore شخكات العضشة

 (.124,04بانحخاؼ معضارػ يبمغ)  قضسة تع الحرػؿ عمضيا
               ،(,21220)  عمى التػالى الذخكةحجع كل مغ الخفع السالى ، معجؿ نسػ السبضعات،  بمغ متػسط  -

( 2416,،) ( 1225,5.) 
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 ثالثا : تحليل االرتباط

ييجؼ ىحا االختبار إلى اختبار قػة العالقة الخصضة بضغ الستغضخات السدتقمة والستغضخ التابع وذلظ عشج مدتػػ 
كسا  .%2أقل مغ   (P- Value)% وتعتبخ العالقة معشػية إذا كانت قضسة 62% وبسعامل ثقة 2معشػية 

( إلى أف االزدواج الخصى Gujarati,2003ييجؼ إلى اكتذاؼ االزدواج الخصى بضغ الستغضخات. فقج أشار ) 
كحج أقرى. وتؤكج مرفػفة االرتباط لبخسػف عجـ وجػد مذكمة   (,81)يعج مقبػال إذا بمغ معامل االرتباط 

( ، ,81)امالت االرتباط بضغ الستغضخات السفدخة أقل مغ االزدواج الخصى بضغ الستغضخات ، حضث أف كل مع
ويعخض . معجؿ نسػ السبضعات و األداء السالى لمذخكة( وذلظ بضغ ,571حضث بمغ أقرى معامل ارتباط )

تطيخ نتائج  .(،والستغضخات السدتقمةROAit)األداء السالى ( مرفػفة ارتباط بضخسػف لمستغضخ التابع 3الججوؿ )
بضغ  مػجب( وجػد ارتباط 3االرتباط لبضخسػف عمى مدتػػ شخكات العضشة ، كسا ىػ مػضح بالججوؿ رقع )

(، , 111 (عشج مدتػػ  (,117)بقضسة  ومؤشخمدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة األداء السالىمتغضخ 
.وعغ العالقة األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممةمدتػػ مع زيادة  ارتفاع االداء السالىويعج ذلظ مؤشخا عمى 
 مػجبةومتغضخ الخفع السالى فقج اشارت الشتائج إلى وجػد عالقة ارتباط األداء السالى االرتباشضة بضغ متغضخ 

 األداء السالى( ،وعالقة ارتباط مػجبة وضعضفة بضغ متغضخ حجع  الذخكة , 111 (( عشج مدتػػ ,218)بقضسة 
(، كسا اوضحت نتائج االرتباط وجػد عالقة ارتباط مػجبة بقضسة , 111 (عشج مدتػػ ( , 023 (بقضسة

قج يتختب عمضة ارتفاع مدتػػ  معجؿ نسػ السبضعات(،ويعج ىحا مؤشخا أف ارتفاع , 111 (( عشج مدتػػ ,571)
  األداء السالى.

 ( مرفهفة االرتباط " بيخسهن " للعالقة بين متغيخات البحث6ججول )
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 رابعا تحليل االنحجار :
 اثخ مدتهيات األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة على األداء السالى نتائج اختبار  .أ 

 .اثخ مدتهيات األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة على األداء السالىنتائج تحليل االنحجار الختبار ( 7ججول رقم )
قيسة  الستغيخات

(B) 
الخظأ 

 السعيارى 
قيسة 

(Beta) 
 اختبارات االزدواج الخظى Pقيسة  (tقيسة )

Tolerance VIF 

   ,111 -2 ,141  ,126  -,222 ثابت االنحجار
 102,0 ,654 ***,111 201,2  ,010 ,121 ,005 الخفع السالى 

 062,0 ,524 ***,111 331,3 ,215 ,114 ,115 الحجم
 060,0 ,511 ***,111 260,05 ,242 ,122 ,251 معجل نسه السبيعات

 241,0 ,454 **,116 322,2 ,152 ,111 ,110 مؤشخ مدتهى األفراح
 تقييم معشهية الشسهذج 

Rمعامل التحجيج"  R" 4,40معامل االرتباط "
2       "1,20 

Rمعامل التحجيج السعجل "
 206,024= (Fقيسة ) 0,20" السعجلة 2

 033 ,2=   (Durbin Watsonنتيجة اختبار )  (, 111) ( Fمعشهية )
 ,Tolerance =532 متهسط قيسة التباين السدسهح 311 (= Nحجم العيشة )

 0342,0( = VIF) متهسط معامل التباين التزخسى  
 (P > ,10% حضث أف )0*** الفخوؽ دالة عشج مدتػػ معشػية 

 (P > ,12% حضث أف )2** الفخوؽ دالة عشج مدتػػ 
الشسػذج داؿ ن ( أ0(، نتائج نسػذج االنحجار لمسعادلة رقع )4) تطيخ نتائج االنحجار السػضحة بالججوؿ رقع

(، كسا تبمغ القػة التفدضخية لمشسػذج ,111) بسدتػػ داللةF (206,024 )إحرائضا،حضث بمغت قضسة
Rيج ) (،حضث أف قضسة معامل التحج,200)

(، ويعشى ذلظ أف الستغضخالسدتقل يفدخ ,200السعجلة( تداوػ ) 2
 األداء السالى% مغ التبايغ فى 0,20

( بضغ ,116)( وجػد عالقة مػجبة ودالة عشج مدتػػ 4يتزح مغ نتائج االنحجار السػضحة بججوؿ رقع )
مدتػػ شى أنو فى ضل زيادة) انخفاض( بسع مؤشخ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى 

مع نطخية (، وتتدق تمظ الشتضجة مشخفس)مختفع  الذخكة أداء مالىاألفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة تحقق 
بضغ أصحاب السرالح  عجـ تساثل السعمػمات  درجة يختبط بتخفضس السحاسبى االفراحأف  التى تخػ الػكالة 

وبالتالى يدداد حجع التعامل فى الذخكات التى يكػف مدتػػ إفراحيا أكبخ ومعمػماتيا متػفخة ،نطخا ،
زيادة التجفقات الشقجية والتى مغ خالؿ  ،لمذخكة زيادة األداء الساليالنخفاض حالة عجـ التاكج وما يتختب عمضيا 

مع كدب الذخكات لألرباح التي  الحتحجث كشتضجة لمحج مغ مذاكل عجـ تساثل السعمػمات بضغ اصحاب السر
كسا  .(Aceituno et al,2014-Frias& Hassan et al.,2009) قج تعػض تكمفة اإلفراحات الستكاممة

( Wen and Heong,2017&Pavlopoulos et al,2019 نتائج دراسة ما تػصمت الضةتتدق تمظ الشتضجة 
 السحاسبى وفقا لمتقاريخ الستكاممة واألداء السالى.التى تخػ بػجػد عالقة مػجبة بضغ مدتػػ االفراح 

نتائج االنحجار كحلظ وجػد عالقة مػجبة ودالة عشج مدتػػ  تضيخ أ فقج  :خقابيةفيسا يتعلق بالستغيخات ال
 معجؿ نسػ السبضعاتفى ضل زيادة)انخفاض( بسعشى أنو  معجؿ نسػ السبضعات واألداء السالى ( بضغ ,111)
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بضغ  (,111)ودالة عشج مدتػػ  مػجبة، كسا أضيخت الشتائج وجػد عالقة  (يشخفس)يتحدغ األداء السالى 
تحقضق عمى قجرة  اكثخفالذخكات ذات السجيػنضة السختفعة مغ السحتسل أف تكػف واألداء السالى الخفع السالى 

بضغ حجع  (,111). كسا أوضحت نتائج االنحجار وجػد عالقة مػجبة ودالة عشج مدتػػ أداء مالى أفزل 
تحدغ  فخص ، ويخجع ذلظ إلى أنو مع زيادة حجع الذخكة تدداد  فخص الخبحضة وتددادواألداء السالىالذخكة 

 .األداء السالى
 مدتهيات األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة  األداء السالى على نتائج اختبار اثخ .ة 

 .نتائج تحليل االنحجار الختبار اثخ مدتهيات األفراح وفقا للتقاريخ الستكاملة على األداء السالى( 8ججول رقم )
الخظأ  (Bقيسة ) الستغيخات

 السعيارى 
قيسة 

(Beta) 
 اختبارات االزدواج الخظى Pقيسة  (tقيسة )

Tolerance VIF 

   ,110 -0 ,221  666,4  -261,01 ثابت االنحجار
 121,0 ,640 ***,124 201,2  ,140 612,1 622,01 الخفع السالى 

 210,0 ,513 ***,111 225,02 ,122 ,640 544,00 الحجم
 331,0 ,312 ***,111 022,2 ,201 322,1 545,22 معجل نسه السبيعات

 566,0 ,224 **,110 060,2 ,011 411,2 221,05 األداء السالى
 تقييم معشهية الشسهذج 

Rمعامل التحجيج"  R" 1,32معامل االرتباط "
2       "4,26 

Rمعامل التحجيج السعجل "
 162,65= (Fقيسة ) 2,26" السعجلة 2

 222 ,2=   (Durbin Watsonنتيجة اختبار )  (, 111) ( Fمعشهية )
 ,Tolerance =4232 السدسهحمتهسط قيسة التباين  311 (= Nحجم العيشة )

 1242,0( = VIF) متهسط معامل التباين التزخسى  
 (P > ,10% حضث أف )0*** الفخوؽ دالة عشج مدتػػ معشػية 

 (P > ,12% حضث أف )2** الفخوؽ دالة عشج مدتػػ 
الشسػذج داؿ ن ( أ0(، نتائج نسػذج االنحجار لمسعادلة رقع )5تطيخ نتائج االنحجار السػضحة بالججوؿ رقع )

(، كسا تبمغ القػة التفدضخية لمشسػذج ,111) بسدتػػ داللةF (162,65 )إحرائضا،حضث بمغت قضسة
R(،حضث أف قضسة معامل التحجيج ),262)

(، ويعشى ذلظ أف الستغضخالسدتقل يفدخ ,262السعجلة( تداوػ ) 2
 .األداء السالى% مغ التبايغ فى 2,26

األداء ,( بضغ 110( وجػد عالقة مػجبة ودالة عشج مدتػػ)5بججوؿ رقع ) يتزح مغ نتائج االنحجار السػضحة
 االداء السالىمؤشخ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة بسعشى أنو فى ضل زيادة) انخفاض( و السالى 

وتتدق تمظ الشتضجة مع نطخية األشارة ،  .وفقا لمتقاريخ الستكاممة يختفع ) يشخفس( مدتػػ االفراح األفراح
والتى تقتخح أف زيادة ربجضة الذخكة وارتفاع مدتػػ األداء السالى لمذخكة قج يجفع مجيخػ الذخكة الى زيادة 

 تحدغ األداء السالى عغمدتػػ االفراح فى التقاريخ السالضة لتبخيخ مكافاتيع وارساؿ اشارات 
   تتدق تمظ الشتضجة مع ما تػصمت الضة نتائج  دراسةكسا  ، Wallace et al., 1994))لمذخكة

(Clatworthy and Jones 2003&Schleicher andWalker 2010)  اف ارتفاع مدتػػ األداء السالى
 الى اصحاب السرالح  لتقجيع معمػمات إضافضة الدخدػ لمذخكة  لمذخكة قج يجفعيا لتقجيع مديج مغ األفراح
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( تتجو الذخكات التى Political Costكسا انو وفقا لمتكالضف الدضاسضة )  .لمذخكةعغ تحدغ األداء السالى 
تحقق مدتػيات مختفعة مغ األداء السالى نحػ مديج مغ األفراح االختضارػ لتقجيع مبخرات معقػلة لسا حققتو 

نتائج  الضةماتػصمت   ( ، كسا تتدق تمظ الشتضجة معFrias-Aceituni et al.,2014الذخكة مغ أرباح ) 
( الى تذضخ إلى الذخكات االكثخ ربحضة تتجو نحػ مديج مغ األفراح عغ تقاريخ Durak,2014)  دراسة

قج األفراح السحاسبى فديادة  .بضغ أصحاب السرالح األعساؿ الستكاممة وذلظ لمحج مغ عجـ تساثل السعمػمات
يخػ السداىسضغ انيا نتضجة مغ خالؿ زيادة التجفقات الشقجية الفعمضة التى  االداء السالى وقضسة الذخكةتؤثخ عمى 

وبالتالى يشخفس حجع التعامل فى الذخكات التى يكػف مدتػػ إفراحياأقل . تخفضس مذاكل الػكالة 
 ومعمػماتيا غضخ متػفخة ،نطخا الرتفاع حالة عجـ التاكج وما يتختب عمضيا مغ صعػبة تقضضع الدمضع الداء

 الشتائج دا :خام
 أوضحت نتائج الجراسة مايلى :

مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ بضغ  ودالة مػجبةوجػد عالقة فقج اوضحت الشتائج  قبهل الفخض األول: -
مدتػػ بسعشى أنو فى ضل زيادة ) انخفاض( ،) كستغضخ تابع( واألداء السالى) كستغضخ مدتقل (  الستكاممة 

كسا تتدق تمظ الشتضجة مع ما تػصمت الضة  (،.يشخفس) يتحدغ األداء السالى األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة 
الستكاممة واألداء السالى                              مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخبضغ  مػجبة معطع الجراسات الدابقة بػجػد عالقة 

,2018) et al Albetairi&  Wen and Heong,2017&Pavlopoulos et al,2019) 
وجػد عالقة مػجبة ودالة بضغ األداء السالى  ) كستغضخ مدتقل ( أوضحت الشتائج قبهل الفخض الثانى :  -

وتتدق تمظ الشتضجة مع نطخية األشارة ، والتى تقتخح  ،ومدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة ) كستغضخ تابع(
أسباب أف زيادة ربجضة الذخكة قج يجفع مجيخػ الذخكة الى زيادة مدتػػ االفراح فى التقاريخ السالضة لتبخيخ 

 Wallace et al., 1994))ارتفاع مدتػػ الخبحضة لمسدتثسخيغ . 

ة االتجاه بضغ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاربخ الستكاممة واالداء السالى ،زيادة اوضحت الشتائج وجػد عالقة ثشائض -
مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة  قج يداعج أصحاب السرالح فى الذخكات عمى اجخاء تقضضع أفزل 

مغ عغ مدتػػ األداء السالى ، كسا أف تحدغ األداء السالى قج يجفع مجيخػ الذخكات الى إجخاء مديج 
األفراحات لتبخيخ اسباب التحدغ السالى ورغبة مشيع فى إعصاء إشارات لمسدتثسخيغ عغ تحدغ األداء السالى 

 لمذخكة. 

 األداء السالىو ودالة بضغ متغضخ الخفع السالى  مػجبةفقج أوضحت الشتائج وجػد عالقة  الخقابضةبالشدبة لمستغضخات  -
 واألداء السالى.(  الحجع، معجؿ نسػ السبضعات، ووجػد عالقة مػجبة ودالة بضغ متغضخكل مغ )
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 التهصيات سادسا: 
 فى ضهءما تهصل الية البحث من نتائج يسكن تقجيم مجسهعة من التهصيات التالية:

تزافخ جيػد الجيات السيشضة والتشطضسضة مغ أجل التحػؿ إلى التصبضق اإللدامى  لمتقاريخ الستكاممة، ضخورة  -
 افق مع متصمبات التقاريخ الستكاممة.تتػ والداـ الذخكات السجرجة فى البػرصة بسديج مغ األفراحات التى 

التقاريخ الستكاممة أخح فى الحدباف ضخورة إصجار معضار محاسبى خاص بالتقاريخ الستكاممة  لتشطضع إعجا  -
 تجارب الجوؿ األخخػ.

 لتشطضع إعجاد التقاريخ الستكاممة. متابعة اليضئة العامة لدػؽ الساؿ االصجارات السيشضة -

 الجراسات السدتقبلية سابعا: 
 فى ضهء ما تهصل الية البحث من نتائج يسكن تهضيح بعض السجاالت التى تذكل أساسا لبحهث مدتقبلية.

 مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة عمى جػدة األرباح.اختبار أثخ  -

اختبار اثخ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة عمى قخار مشح االئتساف بالتصبضق عمى الذخكات السدجمة  -
 فى البػرصة .

 . السعار األسيع غضلضدراسة أثخ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة عمى دقة تشبؤات السحممضغ السا -

 دراسة أثخ مدتػػ األفراح وفقا لمتقاريخ الستكاممة عمى تكمقة رأس الساؿ . -
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 (1ملحق رقم )
 الخؤية التشظيسية للذخكة وسياق التذغيل (1)

 ما ىي ميسة السشطسة ورؤيتيا وثقافتيا وقضسيا والطخوؼ التي تعسل فضيا؟
 ما ىػ السذيج التشافدي لمسشطسة ومكانتيا في الدػؽ؟

في البضئة كضف تتأثخ قجرة السؤسدة عمى خمق القضسة عمى السجػ القرضخ والستػسط والصػيل بعػامل ميسة 
 الخارجضة؟

ىل يقجـ التقخيخ الستكامل معمػمات حػؿ آثار العػامل البضئضة الخارجضة اليامة عمى السشطسة مثل االحتضاجات 
والسرالح السذخوعة ألصحاب السرمحة، والطخوؼ االقترادية الجدئضة بسا في ذلظ االستقخار االقترادؼ 

خات التكشػلػجضة والقزايا السجتسعضة والتحجيات البضئضة والبضئة والعػلسة واتجاىات الرشاعة وقػػ الدػؽ والتغض
 الدضاسضة والتشطضسضة؟

ىل يخبط التقخيخ الستكامل العػامل السيسة التي تؤثخ عمى البضئة الخارجضة بتػافخ وجػدة وتحسل تكمفة رؤوس 
 األمػاؿ التي تدتخجميا السشطسة أو تؤثخ عمضيا؟

 الحهكسة. (2)
 ارة السشطسة قجرتيا عمى خمق القضسة عمى السجػ القرضخ والستػسط والصػيل؟كضف يجعع ىضكل إد

 ما السعمػمات التي يقجميا التقخيخ الستكامل حػؿ ىضكل القضادة في السشطسة بسا في ذلظ مياراتيا وتشػعيا؟
الستخاتضجضة وإدارة ما السعمػمات التي يقجميا التقخيخ الستكامل حػؿ العسمضات السحجدة لمسؤسدة التخاذ القخارات ا

 السخاشخ ومعالجة القزايا األخالقضة ؟
كضف تشعكذ ثقافة السشطسة وأخالقضاتيا وقضسيا في استخجاميا وتأثضخاتياعمى راس الساؿ  بسا في ذلظ عالقاتيا 

 مع أصحاب السرمحة الخئضدضضغ؟
سشطسة لخؤوس األمػاؿ عمى ىل تختبط مكافآت وحػافد السجيخيغ وكبار التشفضحيضغ بخمق القضسة واستخجاـ ال

 السجػ القرضخ والستػسط والصػيل؟
 نساذج األعسال (3)

 ما ىػ نسػذج أعساؿ السشطسة؟
 إلى أؼ مجػ يخمق نسػذج األعساؿ قضسة لمسشطسة عمى السجػ القرضخ والستػسط والصػيل؟

واألنذصة التجارية ما ىي السعمػمات التي يقجميا التقخيخ الستكامل حػؿ السجخالت )مخدوف رأس الساؿ( 
 والسخخجات ونتائج نسػذج األعساؿ؟

 كضف يختبط نسػذج األعساؿ باستخاتضجضة عشاصخ السحتػػ األخخػ مثل السخاشخ والسخاشخ والفخص واألداء؟



37 
 

بالشدبة لمسؤسدات التي تعسل في أنذصة تجارية متعجدة مع نساذج أعساؿ متعجدة ، ما مجػ االتراؿ والفػائج 
 ػدة بضغ األعساؿ السختمفة؟التآزرية السػج

 الفخص والسخاطخ. (4)
ما ىي الفخص والسخاشخ السحجدة التي تؤثخ عمى قجرة السشطسة عمى خمق القضسة عمى السجػ القرضخ 

 والستػسط والصػيل؟
ما السعمػمات التي يقجميا التقخيخ الستكامل حػؿ السخاشخ الخئضدضة لمسشطسة والتي تذسل السخاشخ االستخاتضجضة 

 سمدمة التػريج ، الدضاسة ، السالضة ، السػارد البذخية ، البضئة ، تكشػلػجضا السعمػمات ، ومخاشخ الدسعة؟ ،
ىل تحجد السشطسة السرادر السحجدة لمسخاشخ والفخص ، وتقضع احتسالضة أف تؤتي السخاشخ أو الفخص ثسارىا 

 وتحجد حجع التأثضخ إذا حجث ذلظ؟
تي تتخحىا السشطسة لمتخفضف أوإدارة السخاشخ الخئضدضة أو خمق قضسة مغ ما ىي خصػات العسل السحجدة ال

 الفخص الخئضدضة بسا في ذلظ تحجيج األىجاؼ واالستخاتضجضات االستخاتضجضة ذات الرمة ،
 الدضاسات ومؤشخات األداء الخئضدضة؟

قضة أساسضة مؤثخة عمى ىل تدتخجـ السشطسة السبجأ التػجضيي لألىسضة الشدبضة في اإلبالغ عغ أؼ مخاشخ حقض
 قجرة السشطسة عمى خمق القضسة حتى لػ كانت احتساؿ الحجوث صغضخا؟

 استخاتيجية وخظط تهزيع السهارد (5)
 ماىي أىجاؼ السشطسة االستخاتضجضة القرضخة والستػسصة والصػيمة السجػ وكضف تشػؼ الػصػؿ إلضيا ؟

 ما ىي خصط تخرضز مػارد السشطسة؟
خاتضجضتيا وخصط تخرضز السػارد بشسػذج أعساليا والتغضضخات الالزمة لتشفضح ىل تخبط السشطسة است

 استخاتضجضتيا؟
ىل تخبط السشطسة استخاتضجضتيا وخصط تخرضز السػارد بالتأثضخات البضئضة الخارجضة ومذاركة أصحاب 

 السرمحة والسخاشخ والفخص السحجدة؟
 مى خمق القضسةما يسضد السشطسة مغ حضث السضدة التشافدضة وقجرتيا ع

 األداء والشهاتج (6)
 إلى أؼ مجػ حققت السشطسة أىجافيا االستخاتضجضة؟

 ما ىي نتائج السشطسة مغ حضث اآلثار عمى رؤوس األمػاؿ السدتخجمة في سمدمة القضسة )اإليجابضة والدمبضة(؟
والسداىسة في  ىل يقجـ التقخيخ الستكامل معمػمات عغ نتائج مثل رضا العسالء ، وعػدة السداىسضغ ،

الزخائب ، وخمق فخص العسل ، وتصػيخ السػضفضغ والسذاركة ، وتحدضغ مدتػيات السعضذة ، والتأثضخ عمى 
 البضئة ، وتخخضز السؤسدة لمعسل؟
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ىل يشاقر التقخيخ الستكامل حالة العالقات مع أصحاب السرمحة الخئضدضضغ وكضف استجابت السشطسة 
 لسذخوعة ألصحاب السرمحة الخئضدضضغ؟لالجتساع االحتضاجات والسرالح ا

إلى أؼ مجػ يجسع التقخيخ الستكامل بضغ األداء السالي واألداء فضسا يتعمق بالعػاصع األخخػ مثل البذخية 
 والصبضعضة والفكخية والسرشعة واالجتساعضة؟

 األفاق السدتقبلية للذخكة (7)
 السشطسة في متابعة استخاتضجضتيا؟ما ىي التحجيات والذكػؾ التي مغ السحتسل أف تػاجييا 

 كضف يتع تجيضد السشطسة لالستجابة لمتحجيات الحخجة والذكػؾ التي مغ السحتسل أف تشذأ؟
 ما ىي اآلثار السحتسمة عمى نسػذج أعساؿ السشطسة وأدائيا السدتقبمي؟

 األىجاؼ االستخاتضجضة؟ىل يذسل الشقاش حػؿ اآلثار السحتسمة البضئة الخارجضة والسخاشخ والفخص عمى تحقضق 
ىل الشقاش حػؿ اآلثار السحتسمة يذسل تػافخ رؤوس األمػاؿ وجػدتيا والقجرة عمى تحسل تكالضفيا وتأثضخىا عمى 

 قجرة السشطسة عمى خمق القضسة بسخور الػقت؟
 أسذ اإلعجاد والعخض (8)

تحجيج أو تقضضع مثل ىحه  كضف تحجد السشطسة األمػر التي يجب تزسضشيا في التقخيخ الستكامل وكضف يتع
 األمػر؟

 ىل يقجـ التقخيخ الستكامل ممخًرا لعسمضة تحجيج األىسضة السادية لمسشطسة واألحكاـ الخئضدضة السعتسجة؟
 كضف يحجد التقخيخ الستكامل حجود التقاريخ الخاصة بو ويفدخ كضف يتع تحجيجه؟

و أصحاب السرمحة اآلخخيغ أو تختبط بالتقخيخ ىل ُتعدػ السخاشخ والفخص والشتائج السادية إلى الكضانات أ
 الستكامل لجرجة أنيا تؤثخ مادًيا عمى قجرة التقخيخ السالي عمى خمق القضسة؟

ىل يقجـ التقخيخ الستكامل ممخًرا ألشار العسل واألسالضب السيسة السدتخجمة لقضاس أو تقضضع األمػر السادية 
 السجرجة في التقخيخ؟

 
 
 


