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The Impact of Supply Chain Management Practices on the Financial 

Indicators Performance of the Businesses with a Field Study                 

of the Industrial Sector Under the Egyptian Environment 

 
 

  1ممخص البحث
أثدر تببقدم ااررسدرت ختبدرر الت ال راسد  فهد        

سدتراتقيق  )الشدراارت اال SCMP إ ارة سلسل  التورق 
اسددددددتو  و اددددددر الاددددددور قالق واا ارة ,  ددددددرت ال ادددددد  ق 

 اشددددررا  الا لواددددرتق ويددددو ة الا لواددددرت الاتبر لدددد  
 الاؤشدرات هده  )وتشدتا  األ ا  الادرلى اؤشرات ,لى

,لي ا    ال رئ  ,لى األصدو ق وا د   ال رئد  ,لدى 
ا دددد   و وا دددد   ال رئدددد  ,لددددي الابق ددددرتق االسددددتثاررق 

ا دد    وراال األصددو ق و ال رئدد  ,لددى  اددوم الالاقدد ق 
ق للابق دددددرت ونسدددددب  الاصدددددررق  ال اواقددددد  وا  ارقددددد 

نتريقدد  ال درالقال ق لانشددلت األ,اددر  و  اياد  الددربوق واا
ولت اقدم  الاصدرق  األ,ادر  الصنر,ق  فدي لد  بقئد  

قدددد  أهدددد ا  ال راسدددد  تددددى اال,تاددددر  ,لددددى  راسدددد  ت لقل
للاددددوائى الارلقدددد  للانشددددلت ,قندددد  ال راسدددد  وتاددددت هدددده  
ال راسدد  الت لقلقدد  اددال خدد    سددرأل اؤشددرات األ ا  

ااررسدددرت إ ارة ,دددال فتدددرة ثددد ث سدددنوات  بددد  تببقدددم 
ق وث ث سدنوات خخدر  ب د  التببقدم ثدى سلسل  التورق 

تاددت الااررندد  بددقال الاقادد  الاتوسددب  لادد  اؤشددر  بدد  
نفس الاؤشدددددر ب ددددد  التببقددددم برلاقاددددد  الاتوسدددددب  لدددد

التببقدددددم وهلدددددة لادددددد  انشدددددلة اددددددال الانشدددددلت ا دددددد  
 وارال ,   الانشلت الخرض   لل راس   -ال راس 

 

لا رفدد  ادد   الت سددال أو التدد هور فددي  -سددت انشددلت
ادد  اؤشددر اددال هدده  الاؤشددراتق بر ضددرف  ال,تار هددر 
أقضددددددر ,لددددددى أسددددددلوأل الااددددددرب ت الشخصددددددق  شددددددب  

انشددددلت الاهقالدددد  اددددر ب دددد  ادددد قر  ا  ارات فددددي ال
ا دددد  ال راسدددد  بر ضددددرف  لتوسقددددر  ددددوائى األستاصددددر  
لا رولدد  ياددر ارفدد  البقرنددرت ال سادد  الختبددرر فددر  

 الب ث  
تددى ت لقدد  البقرنددرت التددي تددى يا هددر برسددتخ اى        

الاادددددرققس الوصدددددفق  والتادددددرارت والتادددددرارات النسدددددبق  
وا رادد  االرتبددرب لسددبقرارال وت لقدد  االن دد ارق وب ددد  

بددررات ا  صددرئق  تددى التوصدد  إلددى ,دد ى إيددرا  االخت
ويدو  تدلثقر لتببقدم هده  الااررسدرت ,لدى أ  اؤشدر 
اال اؤشدرات األ ا  الادرليق و,لدى الدرنى ادال هلدة  د  
أشرر ياقدر الاشدرراقال لاد   أهاقد  هده  الااررسدرت 
و ورهددددر فددددي ت سددددقال األ ا  التشدددد قلي )الاتاثدددد  فددددي 
السددددددر,  فددددددي تادددددد قى الانتيددددددرت الي قدددددد ة واالبتاددددددرر 
والاروندد  وتخفددق  التاددرلق   بشددا  ابقددر يدد اق ولددها 
فاال الا تا  أال هه  الت سقنرت في األ ا  قاادال أال 
 تؤثر ,لى األ ا  الارلي ولاال بصورة نقر ابرشرة 

ااررسددددددرت إ ارة سلسددددددل   الكمماااااافت الم: فح اااااا  
 التورق ق اؤشرات األ ا  الارلي 
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Abstract 
  

        The main objective of the research 

is to investigate the impact of supply c-

hain management practices (Strategic p-

artnerships with suppliers, customer rel-

ationship management, and the level of 

sharing information, and the quality of 

information shared) on the financial in-

dicators performance (include Return o-

n assets, return on investment, return on 

sales, return on equity, asset turnover r-

ate, the percentage of general administ-

rative expenses for sales, gross profit, 

and productivity of workers) of the bus-

inesses under the Egyptian environme-

nt, To achieve the objectives of the stu-

dy the researcher depend on an analyt-

ical study of the financial statements of 

the study sample During two periods(t-

hree years Before and after implement-

ation of supply chain management prac-

tices) Then  a comparison between two 

periods In order to know the extent of i-

mprovement or deterioration in the per-

formance indicators is occurred. The st- 

 

 

 

 

udy also relied on semi-structured inter-

views with some of the directors of de-

partments in enterprises under study, as 

well as questionnaires to try to collect 

all information for test the research hy-

pothesis.  

        The data that was collected was a-

nalyzed by Using descriptive measure-

ments, frequencies, relative frequencies, 

the Spearman correlation coefficient an-

d simple regression analysis, The resul-

ts indicate the Absence impact of these 

practices of supply chain management  

in any measure of the financial perfor-

mance indicators, hence We won't be a-

ble to reject H0, Despite all of that, par-

ticipants have pointed to the importance 

of these practices and its role in impro-

ving the operational performance (spee-

d of introduction new products, innova-

tion, flexibility and cost reduction) The-

refore it is probable that these improve-

ments in performance can affect the fin-

ancial performance but indirectly. 
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 ,لدى  د رتهر ةانشدل أ  نيدرح اسدتارار قتبلأل       
بهدر   الا دقب الات قدر ال درلى ا تقريدرت لتلبقد  الت ققدر
 اادر أ د  الت ققدر ,لدى الانشدلة  د رة تادوال و,ند ار
 ولدها بد أت .األفدم فدي تلدوح  د  نهرقتهدر فدنال  ولهدر

 فدى ال رلقد  الانرفسد  بقئد  لد  فدي انشدتت األ,ادر 
 الاقدسة ت اقدم بهد   وات در ات تتادت  فدى الد خو 

 التات ت هه  إ ارة ضرورة ,لق  ترتأل التنرفسق   اار
 التورقد  األاثدر سلسدل  إ ارة فادرة وأصدب ت بفر,لقد  
 ايتاددر الانرفسدد ق وقهدتى ت د قرت لاوايهد  أهاقد 

 التورقد   سلسدل  بدن ارة ال رضدر الو دت فدي األ,ادر 
 أو نسدق الي ات د  ة الابقدرة تلالانشد يرندأل ادال سوا 

 ابقرة  ري  ت بى أصب ت والتي الص قرة الانشتت
 التناقدددددد  لدددددد  األهاقدددددد  لس سدددددد  التورقدددددد  فددددددى اددددددال

 فرلانشدتت الت ققدر  ت تدرج إلدى والتدي اال تصدر ق 
 س سد  إ ارة تيدر  أخر  ارة تراقسهر أ,ر ت ياق هر
 الاتو ددر  ق واددال442ق ص4102)البتددرنونيق التورقدد 

 وافدر ة بسدر,  ىالقدو  التورقد  س سد  تسدتيقأل أال
 النيدرح لل فدرل ,لدى السدوم فدي للت قدرات وف رلقد 

 السوم في تنرفسق  اقسة خلمت سقال األ ا  الارلي و و 
 والاروند  الو دت ,لدى التراقدس خد   ادال ال درلاى

وسر,  االسدتيرب  والتاقد  فدي لد  ادر قشده   ال درلى 
القدددوى ادددال ت ددد قرت شرسددد  قصددد أل ,لدددي الانلادددرت 

  در رة األ,ادر  تلانشد ادوالت الصاو  أاراهدرق ولادي
 مقدثدى ت ا وادال وفر,لقد  بافدر ة أهد افهر ت اقم ,لى
 الانرفسد   الانشدتت اوايهد  اال تاانهر تنرفسق  اقسة
 ادال التي تاانهدر السب  ,ال الب ث اال لهر الب  ارال
 ادال باياو,د  تهدتى فلصدب ت السدوم فدي البادر 

والاصددأل  الانبددر يددرنبى ت بددىالتددي  الااررسددرت
 الشراا  ت ,لىالااررسر هه  وتشا    التورق لسلسل 

ال اد     ادر ال   درت الادور قال  ادر االسدتراتقيق 
 االهتادرى لهدر  الاسدتار والتد فم الا لوادرت تبدر  

 الافدر ات الت هقد   الاتبر لد   الا لوادرت بيدو ة
الا د    الو دت في والاخسوال ا نترج األسرسق   نلرى

"Just In Time"  اال الخرلق  ال اخلق  والااررسرت 
 التورقد  لسلسدل  الف رلد  ا  ارة ت سقدس بهد   الفر د 
للت قدرات فدي  وف رلقد  وافدر ة بسر,  استيربتهر وسقر ة

السددوم لل فددرل ,لددى النيددرحق وت اقددم اقددسة تنرفسددق ق 
 ,.Ghatebi, et al)وسقدر ة الرب قد  وت سدقال األ ا  

2013, p. 270; Li et    al.,2006, p.108)  
 .Ince et al)ال راسددرت  اددال ت دد   بددرلرنى     

,2013, p.1125 and Li et al.,2006, 
p.108)  التدددددي تؤاددددد  ,لدددددى تساقددددد  أهاقددددد  وضدددددرورة

تببقددم ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  بر,تبررهددر أهددى 
الوسددرئ  والبددرم ا  ارقدد  الاسددتخ ا  لت اقددم ا  ارة 

واددال ثددى ت سقددس األ ا  لياقددر الف رلدد  لسلسددل  التورقدد  
الاشددددرراقال والدددده  قددددؤ   فددددي النهرقدددد  إلددددى  أ,ضددددر 

ت سدددددددقال اؤشدددددددرات األ ا  الادددددددرلي لسلسدددددددل  التورقددددددد  
وادددددال هندددددر يدددددر ت هددددده  ال راسددددد  لا رولددددد   قبلاالهدددددر

هددد  تدددؤثر ااررسدددرت  التدددرلي   ا يربددد  ,لدددى التسدددرؤ 
 )الشراا  ا ستراتقيق  ار الادور ق التورق إ ارة سلسل  

ررا  اسددددتو  يدددددو ة واشدددددو ,  ددددرت ال اددددد  ق واا ارة 
األ ا  الادددددرلي اؤشدددددرات ت سدددددقال ,لدددددى الا لوادددددرت  

األ,اددددددر  الصددددددنر,ق  فددددددي بقئدددددد  األ,اددددددر   لانشددددددلت
 الاصرق ؟

بصدددف    هااادل البحاااثوبندددر  ,لدددى ادددر سدددبم        
أسرسددددق  إلددددى تنددددرو  ااررسددددرت إ ارة سلسددددل  التورقدددد  
وأهاقتهدددر فدددي تدددوفقر سلسدددل  تورقددد   وقددد   دددر رة ,لدددى 

ة فدددي لددد  بقئددد  الصددداو  واوايهددد  الت ددد قرت الشددد ق 
األ,اددددر  ال رلقدددد  واددددال ثددددى ت سددددقال اؤشددددرات األ ا  
الادددرلي لانشدددلت األ,ادددر  الصدددنر,ق  فدددي لددد  البقئددد  

 الاصرق   
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للب دث فدي  األهم   العمم  واار سبم تتضو        
ااررسرت إ ارة سلسل  تنرول  لاوضوع هرى نسبقر وهو 

التورقددد  و ورهدددر فددددي ت سدددقال اؤشدددرات األ ا  الاددددرلي 
فت تبدر  لألهم ا  العمم ا األ,ار    وبرلنسب  لانشلت 

ال راس  اري ق  رئقسق  للانشلت التي تس ى لت سقال 
أ ائهدددددر وتبدددددوقر وضددددد هر التنرفسدددددي فدددددي لددددد  بقئددددد  
األ,ار  ال رلق  اال خ   اليهو  الت رونق  الاشترا  

 بقال ياقر أ,ضر  سلسل  التورق  
ب دددد  الانشددددلت هدددده  ال راسدددد  ,لددددى  وبباددددت      

وهلدددة بسدددبأل ادددر قتسدددى بددد  هددده    الاصدددرق  الصدددنر,ق
الابرع اال التاد ى التانولدويي السدرقر وشد ة الانرفسد  

ال نوبرلتدددرلي فدددوالت قدددرات السدددرق   فدددي بقئددد  األ,ادددر ق 
الانشلت التيررق  والخ اق  تار خدررج  د و  ال راسد ق 

ال راسددد  خددد   فتدددرة سانقددد  ا ددد  ةق هددده  اادددر تنببدددم 
والادد قرقال قال الا رسددب,لددى وسددو  تتضدداال ال راسدد  

 وبرلتدرلى فدنالالارلققالق وا قر  الابق رت والاشترقرتق 
 خددررج تاددر الانشدلة فددي الاددولفقال الفئدرت اخخددر  ادال

  ال راس  نبرم
,لدى فدي شدا  النلدر  ,تاد  هدها الب دث و   ا       

الارتببد  بااررسدرت  ال راسرت السدربا استارا  ب   
قال و ورهددددر فددددي ت سدددد "SCMP"إ ارة سلسدددل  التورقدددد  

اؤشدددرات األ ا  الادددرليق وادددال خددد   هدددها االسدددتارا  
سددقاوى البر ددث ببنددر  ا بددرر النلددر  للب ددث تاهقدد ا 
الشتارم فر  الب ثق ثى ب   هلدة سدقتى اختبدرر هدها 
الفددر  اددال خدد    راسدد  اق انقدد  للابددرع الصددنر,ي 

 في بقئ  األ,ار  الاصرق  وسو 
 ااا م إءااااراء هاااااس الدراسااا  اساااا نفدا إلااااى الخطااااوات 

 - فل   ال
ت  قدددد  الانشددددلت الصددددنر,ق  الاببادددد  لااررسددددرت  -أ

إ ارة سلسل  التورق ق ثى الاقرى ب ا  ب د  السقدررات 
الاق انق  لدب   الانشدلتق و د  تااندت البر ثد  ادال 

يددرا   خدد   هدده  السقددررات بتوسقددر  ددوائى استاصددر  واا
ب   الاارب ت شدب  الاهقالد  ادر اد قر  ا  ارت 

ق وا  ارة الارلقدد ق وا نتددرج  )الابق ددرتق والاشددترقرت
 في الانشلت ,قن  ال راس  

وا,تادددد ت الب دددددث أقضددددر ,لدددددى إيددددرا  ) راسددددد   -ب
 -ت لقلق   خ   فترتقال وهار 

فتددددرة ثدددد ث سددددنوات  بدددد  وثدددد ث سددددنوات ب دددد   أوال 
التببقم لااررسدرت إ ارة سلسدل  التورقد  وهلدة لت  قد  

 استو  األ ا  الارلي للانشلت 
هلددة قددتى إيددرا  الااررندد  بددقال الفتددرتقال ثددى ب دد   ثفن ااف 

وهلة لا رف  ا   ي و  تببقم الانشلت لااررسدرت 
إ ارة سلسدددددددل  التورقددددددد  فدددددددي ت سدددددددقال األ ا  الادددددددرلي 

 للانشلت ,قن  ال راس  
وبنفء عمى الك, فإن خط  البحث عالوة عمى       

 مقدم  البحث   نفول النقفط ال فل   
في ت سقال  و ورهر التورق  سلسل  إ ارة ااررسرت -1

 األ ا  لانشلت األ,ار  
 إ ارة بااررسرت الارتبب  السربا  الب ثق  اليهو - 2

 و ورهر في ت سقال األ ا  واشتارم  التورق سلسل 
 .الب ث فر 

 .التببقاق  ال راس   -3
 .الاستابلق  الب ث وايرالت والتوصقرت النترئج- 4
 ال ور اد سمسام  إدارة ممفرسافت -2

 حساا ن األداء لمنشااأت فااي  ودورهااف
 األعمفل

تسته   ال راس  في هه  اليسئق  توضقو إ ارة       
سلسدددددددددل  التورقددددددددد  وااررسدددددددددرتهر وخصدددددددددرئص هددددددددده  
الااررسدرتق بر ضدرف  لتوضدقو  ور هده  الااررسدرت 
فدددي ت سدددقال اؤشدددرات األ ا  الادددرليق لدددها سدددو  قدددتى 
تندددرو  ت رقددد  ب ددد  هددده  الااررسدددرت وخصرئصدددهر 
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ت سدقال األ ا  الادرلي للانشدلتق  توضقو تلثقرهدر ,لدى
  -وسقتى هلة ,لى الن و الترلي 

  عر ل إدارة سمسم  ال ور د 2/1
ق تبددر الت دد   والتنددرفس بددقال س سدد  التورقددد         

فدددي لددد  بقئددد  األ,ادددر  ال رلقددد  وا ددد ة ادددال الت قدددرات 
واالتيرهرت الهرا ق  قث لى ت   الانرفسد  اادر ارندت 

 قدددددددد  الاسددددددددتال  فدددددددي الارضددددددددي بددددددددقال الانشدددددددلت الفر 
Salazar,2012, p.1) ق وبرلتدددرلي فدددنال النيددددرح 

 هدددده  اللددددرو النهددددرئي لانشددددلت األ,اددددر  فددددي لدددد  
ق تا  ,لى اد   الاد رة ,لدى الد خو  واالسدتارار فدي 

ق ورقدددد  الاوقدددد  والاتارسددددا  بددددقال أ,ضددددرئهرلتس سدددد  ا
  لسلسددل  التورقدد  ,لددى 7ق ص4112وقشددقر رفددر,ي )

تصدداقى الانددتج انشددلت اوضددو,  واشدداول  فددي أنهددر 
الي قددد  والخ اددد  وتددد بقر الادددوا  الخدددرى وت وقلهدددر إلدددى 
انتيدددرت شدددب  نهرئقددد  ونهرئقددد  وتسدددلقاهر إلدددى ال اقددد  

 ق و ددددددددد  أشدددددددددررت ال  قددددددددد  ادددددددددال ال راسدددددددددرتالنهدددددددددرئي
 Li et ؛442ق ص4102قالبتدددددددرنوني)

al.,2006,p.107; Mentzer et al.,2001, 
p.9)   ارة  قث تسر,  ا ألهاق  إ ارة سلسل  التورق 

تخفدددددق  التادددددرلق  الف رلددددد  لس سددددد  التورقددددد  ,لدددددى 
  تبدر   الا لوادرت  قسهتو  تقخرص  تارلق  الصفار

والدده  قااددال الانشددلة اددال ال فددرل ,لددى  ريدد  ,رلقدد  
ادددال ال سرسدددق  للسدددومق وقسدددر,  أقضدددر ,لدددى ت  قددد  

 Youssef andوقدر   ق ايرالت الت سقال الا تالد
EL-nakib(2015, p. 492)  أال إ ارة سلسدددددددددل  

التورقدددددددد  ,بددددددددررة ,ددددددددال اياو,دددددددد  اددددددددال الااررسددددددددرت 
لت اقدددم التاراددد  الاددد   والف دددر  خددد   الاسدددتخ ا  

الارا   الاختلف  ,بدر سلسدل  التورقد  ادال أيد  إنتدرج 
وتسددددددلقى البضددددددرئر فددددددي الو ددددددت الانرسددددددأل وبرلااقدددددد  
 واألس رر الانرسب  لتلبق  ا تقريرت ال ا   الاتنو, ق

لسددل  التورقدد  فنندد  واددال أيدد  ت اقددم ا  ارة الف رلدد  لس

قوي  ال  ق  اال الااررسرت التي أشدررت إلقهدر ب د  
ال راسرت ول ورهر فدي ت اقدم ا  ارة النري د  لسلسدل  

وت دددر  هددده  الااررسدددرت ,لدددى أنهدددر  قالتورقددد  بلاالهدددر
اياو,دد  ادددال األنشددب  التدددي تنفددده اددال  بددد  الانلاددد  
لتشدديقر ا  ارة الف رلدد  لسلسدد  التورقدد  التددي تاددر فقهددر 

أهددى هدده  الااررسددرت الشددراا  ا سددتراتقيق  اددر  واددال
الادور ق واسدتو  اشدررا  الا لوادرتق واسدتو  يدو ة 

ق واا ارة ,  ددددددددددرت ال اددددددددددد   اشددددددددددررا  الا لوادددددددددددرت
(Karimi and Rafiee,2014; Li et 

al.,2006, p.109) ق والتي سدو  قدتى تنرولهدر ,لدى
 -الن و الترلي 

 ال ور دممفرسفت إدارة سمسم   عر ل  2/2
ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  اددال أهددى  ت تبددر       

األ وات ا  ارق  ال  قث  التدي اتيهدت إلقهدر الانشدلت 
في األون  األخقرة لاسر, تهر في اوااب  الت قرات في 
بقئد  األ,اددر  الا رصددرةق وت سددقال وضدد هر التنرفسدديق 

 -ومن أهم هاس الممفرسفت مف  مي 
وأثرهاف  لماوردالشراك  اإلس را  ء   مع ا 2/2/1

 عمى األداء المفلي لممنشأت
,لدى قال ا سدتراتقيق  ادر الادور ت ر  الشراا        
يدد  بددقال الانشددلت واور قهددرق نهددر ,  ددرت بوقلدد  األأ

وهدددددى اصدددددداا  ل سدددددتفر ة اددددددال الاددددد رات التشدددددد قلق  
واالسددددتراتقيق  للانشددددلت الفر قدددد  فددددي سلسددددل  التورقدددد  

 Li et)ارة تهى في ت اقم فوائ  يوهرقد  اسدتلاسر, 
al.,2006, p.109 and Sukati et al., 

2012, p.227) لدى االرتبدرب  تلة الشدراارتتراس ق,
تشدير التخبدقب الاتبدر   اادر  قيد الابرشر بوق  األ

 Li)   الاشا ت بدقال البدرفقال ليهو  الاشترا  الو 
et al.,2006, p.109)  ق وتددددددددددددددددددتى الشددددددددددددددددددراارت

  تادددوقال االسدددتراتقيق  ادددال خددد   تدددوفقر هقاددد  لاقفقددد
وال فددرل ,لددى ,  ددرت اددر الاددور قال والتددي تتضدداال 
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نتريقدد  الاشددترا  بددقال الشددرا  واور قهددر االتفر قددرت ا 
يدددد  تخفددددق  التاددددرلق  واالبتاددددرر فددددي أوهلددددة اددددال 

اددددال الانتيددددرت الي قدددد ة وخلددددم  قادددد  لادددد  البددددرفقال 
لت اقددم ت ددروال بوقدد    الاتبر لدد والثادد  االلتددساى خدد  
   (Salazar,2012, p.9 يدد  ونيددرح اشددترةاأل

تنبددددو  الشددددراارت االسددددتراتقيق  اددددر الاددددور قال ,لددددى 
ال  قدددد  اددددال الانددددرفر الاسددددتارة للانشددددلت الفر قدددد  فددددي 

تااال اال ال ا  بف رلق  ار ,د    قث  سلسل  التورق 
 لقدد  اددال الاددور قال األسرسددققال والددرانبقال فددي اشددررا  

اادر أال اشدررا  ق الاسئولق  الات لا  بنيرح الانتيدرت
ج قاادال لتصداقى الاندت ة ال فدي الارا د  الابادر الادور ق

أال قا اوا خقدررات أفضد  فقادر قت لدم بتصداقى الاندتج 
وتاددوال أقضددر أاثددر ف رلقددد  اددال نر قدد  التالفدد ق  قدددث 

اختقدددددرر أفضددددد  الااوندددددرت والتانقدددددرت  فددددديقسدددددر, وا 
والاسددددر, ة فددددي تاقددددقى التصدددداقى الخددددرص برلانتيددددرت 

والشدراارت  بر ضرف  إلدى أال هده  الت رلفدرتق الي ق ة
,لى ال ا  بشا  اتاررأل وقال  ادال الانشلت  تسر, 

ضقرع الو ت والايهو  والدتخلص ادال األنشدب  نقدر 
الاضددددقف  للاقادددد  وبرلتددددرلي فننهددددر ت تبددددر ااددددوال هددددرى 

 Li et ورئقسدددددي فدددددي ت اقدددددم رقدددددر ة سلسدددددل  التورقددددد 

al.,2006, p.109)  و,دد وة ,لددى هلددة  دد  أشددررق 
Jamal and Tayles(2014, p.52)  بددددددلال

الشددددراارت االسددددتراتقيق  اددددر الاددددور قال تسددددر,  ,لددددى 
 سقدددر ة وبرلتدددرلي قسدددر,  الوصدددو  واالسدددتيرب  للسدددوم

رضر ال اد   وهلدة ادال خد   االتصدرالت الانتلاد  
ق وال   رت الاستارة والاتارسدا  ,لدى الاد   البوقد 

لهراددد  التدددي قاادددال ت اقاهدددر هدددى اوأقضدددر ادددال الفوائددد  
سددقرأل الاددوا  الخددرى اددال سددهول  و  دد  تو قددت تدد فم وان

وبرلترلي الاضدر  ,لدى االخدت الت  قالاور قال لل ا  
أقضدر اار تسر,  ق التي قااال أال ت  ث في الاستاب 

نتددددددرج فددددددي الو ددددددت الشددددددرا  وا  أسددددددلوأل,لددددددى تبنددددددي 

والدده  قسددر,  ,لددى تددوفقر الاثقددر اددال  "JIT"الانرسددأل
التاددددرلق  الات لادددد  برلاخددددرسال وال ارلدددد  ونقرهددددر اددددال 

وادد  هلددة قددؤ   فددي النهرقدد  لت سددقال األ ا   التاددرلق 
 الارلي وال وائ  الا اا  للانشلت 

     خصاااااافئص الشااااااراك  االساااااا را  ء   2/2/1/1
 مع المورد ن

  أال 422ق ص4102قوضددددددددددددددو البتددددددددددددددرنوني)       
 شدراا  لقسدت سدتراتقيق  ادر الادور قالا الشدراارت 
 خ   اال ,را  بصف  توثم ولانهر الارنونى برلا نى
 تادوال ادر بدر   و,در ة اد  اسدئولقرت  د  ق ,اد 

 ثد ث إلدى تاتد  ادر ونرلبر   وا  ة سن  لا ة الشراارت
 نفدس لهدر والت رلفرت االسدتراتقيق  ت سنوا خاس أو

 الااررسد  فدي ولادال للشدراارت ال راد  الخصدرئص
 ت تاد  ألنهدر الاد   البوقد  ,لدى تادوال  د  ال القد 
 وأ ق توالتسده الابقدرة االسدتثاررات ادال الاسقد  ,لدى

 قال ا  الشرقا أو أ   يرنأل اال الت رقأل
قخلص البر ث اار سبم ألهاقد  إ ارة سلسدل         

التورقدددد  و ورهددددر فددددي تااددددقال الانشددددلت اددددال تخفددددق  
التادددددرلق  وت سدددددقال األ ا  وهلدددددة ادددددال خددددد   تبندددددي 
الااررسددددرت ا  ارقدددد  الهرادددد  الاسددددر, ة فددددي ت اقددددم 

الشدددددددراا   ا  ارة الف رلددددددد  لسلسدددددددل  التورقددددددد ق وت تبدددددددر
وا ددددددد ة ادددددددال أهدددددددى هددددددده   ا سدددددددتراتقيق  ادددددددر الادددددددور 

الااررسددرت  قددث ت ادد  ,لددى بنددر  وتوبقدد  ,  ددرت 
 وقدددد  وبوقلدددد  اخيدددد  اددددر ,دددد    لقدددد  اددددال الاددددور قال 
األسرسددقالق ااددر  أنهددر تسددر,  ,لددى تخفددق  التاددرلق  
ادددال خددد    ورهدددر فدددي بندددر  وتنسدددقم الت دددروال والددده  

ال الانشددلت قسدر,  ,لددى االتصددر  الدد ائى والاسددتار بددق
وبرلتدددرلي الاضدددر  ,لدددى ال ريددد  ل  تفدددرل بدددرلاخسوال 
واال ثى تخفق  التارلق  وسقر ة الربو والاضر  ,لدى 

 االخت الت التي قااال أال توايههر الانلا   
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مس وى مشفرك  المعمومفت ب ن أطارال  2/2/2
وأثرهااف عمااى األداء الماافلي  سمساام  ال ور ااد

 لممنشأت
ل  التورقددددد  للادددددرة لهدددددر اصدددددبلو إ ارة سلسددددد       

ق و دددد  بدددد أت الانشددددلت فددددي 0294األولددددى فددددي ,ددددرى 
التس نققرت إ راة أهاق  ا  ارة الف رل  لسلسل  التورق  
بر,تبررهددر أ اة رئقسددق  لت اقددم اقددسة تنرفسددق  اسددت اا  
لانتيرتهر وخ ارتهر في ل  بقئ  ش ق ة الانرفس ق و   
رادست الانشدلت أقضددر ,لدى االتيددر  ن دو الااررسددرت 

األسددددرلقأل الهرادددد  التددددي قااددددال اسددددتخ ااهر لت اقددددم و 
ا  ارة الف رلدددد  لسلسددددل  التورقدددد  ول دددد  اددددال أهددددى هدددده  
الااررسددددرت هددددى اسددددتو  اشددددررا  الا لواددددرت بددددقال 
األ,ضددددددددددددددددددددددر  الاشددددددددددددددددددددددرراقال فددددددددددددددددددددددي سلسددددددددددددددددددددددل  

   قشددددقر اسددددتو  (Salazar,2012, p.7التورقدددد 
اشدددددررا  الا لوادددددرت إلدددددى اددددد   توسقدددددر أو اشدددددررا  

لسدددرق  واألسرسدددق  بدددقال أ,ضدددر  الا لوادددرت الهراددد  وا
ق (Marinagi etal.,2015, p.475)سلسدل  التورقد 

أال اشدددررا  الا لوادددرت  Aareskjold (2012وقدددر 
هددى الادد   الدده  قاددوى فقدد  بددر  فددي سلسددل  التورقدد  
بتوصق  ونا  الا لوارت الهرا  والاالوا  ل  لبدر  
خخدددر فدددي سلسدددل  التورقددد ق  قدددث ,نددد ار قادددوال ياقدددر 

لتورق  ,لى نفس الا رف  برلا لوارت أ,ضر  سلسل  ا
الاتر دددد  فددددنال سلسددددل  التورقدددد  تصددددبو أاثددددر س سدددد ق 
وارونددد ق و ددد رة ,لدددى االسدددتيرب  للت قدددرات الاتبدددورة  

ت رقدد   Jaya et al.(2012, p.42)قضددق  
لاشددررا  الا لواددرت ,لددى أنهددر خلقدد  لتنسددقم وتارادد  
  ال القدددددرت واألنشدددددب  ,لدددددى ااتددددد ا  سلسدددددل  التورقددددد 

بر دث اسدتو  اشدررا  الا لوادرت ,لدى أنهدر ق ر  ال
أ د  ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  والدده  اددال خ لدد  
تدددددتااال أ,ضدددددر  سلسدددددل  التورقددددد  ادددددال تبدددددر   وناددددد  
الا لوادددرت الخرصددد  بهدددى ادددال أيددد  اشدددررا  الدددرؤ  

وويهددددرت النلددددر الاختلفدددد  وا رولدددد  التارقددددأل بقددددنهىق 
وا رولددد  تسدددوق  النسا,دددرتق والوصدددو  لل ددد  األاثددد  

اشدددددرا  الخرصددددد  بهدددددىق وا رولددددد  تنفقددددده الاشدددددررا  لل
الف رل  في التخبدقب الاسدتابلي لا رولد  تاد قى أفضد  
الانتيدددرت والخددد ارت للسدددوم اددد  هلدددة قسدددر,  ,لدددى 
ت سددددددقال األ ا  وت سقددددددس الوضددددددر التنرفسددددددي وتالقدددددد  
الاخددددددددربر التددددددددي قااددددددددال أال قت ددددددددر  لهددددددددر ياقددددددددر 

ق وتتضدداال الا لواددرت الاشددرراقال فددي سلسددل  التورقدد 
ي قدددددددتى اشدددددددرراتهر ,لدددددددى الا لوادددددددرت الخرصددددددد  التددددددد

بدددرلاخسوالق البلدددألق أواادددر البقدددر والشدددرا ق وتدددتى هددده  
الاشدددررا  ادددر أبدددرا  ات ددد  ة وادددال أهاهدددر اشدددررا  
الا لواددرت اددر ال ادد  ق والاددور قالق وبددقال الولددرئ ق 

 وبقال الانشلت  
دور المحفساااااااب ن اإلدار ااااااا ن فاااااااي  2/2/2/1

 عمم   مشفرك  المعمومفت
,القد  اشدررا  الا لوادرت لقسدت ,القد   ت تبدر      

الاثقددر قهددر سددهل  ااددر هددو اتو ددر  قددث  دد  قترتددأل ,ل
ادددددال الاندددددرفر والاخدددددربر ل ,ضدددددر  الاشدددددتراقال فدددددي 
سلسددددل  التورقدددد ق لددددها البدددد  اددددال االهتاددددرى برلاشددددررا  
الف رلدددد   تددددى قااددددال ت لددددقى الانددددرفر الاتو  دددد  انهددددر 
وت نقدد  الاخددربر والصدد وبرت التددي قااددال أال ت دد ث 

 قدددددم هددددده  ال القددددد ق ولادددددي تدددددتى ,القددددد  الاشدددددررا  وت
للا لواددرت ااددر قنب دديق فنندد  قيددأل ,لددى الا رسدددبقال 
ا  ارققال ضرورة الت خ  في هه  ال الق   قث ت تبر 
الا رسددددب  ا  ارقدددد  باثربدددد  وسددددقل  لتصدددداقى واترب دددد  
التخبدددقبق والت دددروالق ونلدددى الا لوادددرتق وقدددتى ت اقدددم 

 وات والتانقدددرت هددده  ال القددد  ادددال خددد   اسدددتخ اى األ
التدددددددددددددي تهددددددددددددد   للتلاددددددددددددد  ادددددددددددددال اتخدددددددددددددره الادددددددددددددرار 

-,rational" "(Brandau and Hoffjanال ا ندي
2010, p.75.)   اادددددر أال ال دددددر  ادددددال اشدددددررا

الا لواددرت هددو خلدددم  قادد  لل اقددد  النهددرئي وت سدددقال 
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توبقدددد  ال   ددددرت وتخفددددق  و الت ددددروال اددددر الشددددرار  
التاددددرلق ق والاضددددر  ,لددددى النسا,ددددرت بددددقال الشددددرار ق 

تارقدددددأل ويهدددددرت النلدددددرق وبرلتدددددرلي فدددددنال الا رسدددددب  و 
 ور هددددددرى فددددددي هدددددده  ا والا رسددددددبقال ا  ارقددددددقال قل بددددددو 

  -ال الق ق واله  قااال توضق   ,لى الن و الترلي 
ت تبددددر إ ارة الاشددددترقرت اددددال ا  ارات الهرادددد         

في الشرا ق لها قيأل إشراة الا رسبقال ا  ارققال في 
  برلت دددددددددرل  الانر شدددددددددرت الخرصددددددددد  بهدددددددددر والات لاددددددددد

االسددددددددتراتقيي اددددددددر الاددددددددور قالق وصددددددددقرن  ووضددددددددر 
االتفر قددددرت وال اددددو ق  قددددث أال الا رسددددبقال ا  ارقددددقال 
قاتلاوا الاهررات الفنقد  الخرصد  الات لاد  برلا لوادرت 

فددددددي  ر قوقدددددد ا ور  الالتارلقفقدددددد  والتددددددي تي لهددددددى قل بددددددو 
الانر شدددددددرت الات لاددددددد  باشدددددددررا  الا لوادددددددرت وفدددددددتو 

 open book)السددددددي ت الا رسدددددددبق  
accounting")"قادددوى  الأ ق و,ددد وة ,لدددى هلدددة قيدددأل

الا رسدددددددبقال ا  ارقدددددددقال بوضدددددددر وتبدددددددوقر التانقدددددددرت 
قااددال فهاهددر   تددىالانرسددب  لاقددرس األ ا  والتاددرلق  

 الاال  ب  األشخرص نقدر الا رسدبقال والدهقال قشدرراو 
فدددددددي الانر شدددددددرت الات لاددددددد  برلت دددددددرل  االسدددددددتراتقيي 

ولت اقددددم  قتاشددددررا  الا لواددددرب الخرصدددد  واتفر قددددرت
االسدددتفر ة ادددال اشددددررا  الا لوادددرت وفدددتو السددددي ت 
الا رسدددبق  فهندددرة اياو,ددد  ادددال ال وائدددم التدددي قيدددأل 

 تخبقهددر وهاددرا رولدد  ,لددى الانلادد  الت رادد  ا هددر و 
ا,تادددددر  الادددددور قال ,ددددد ى ويدددددو  فوائددددد  ادددددال االنفتدددددرح 
واشددددددررا  الا لواددددددرت و,دددددد ى تادددددد قى  لددددددو  ارب دددددد  

ر ق تادددددد  ق ااددددد"win-win solutions"لليدددددرنبقال
الادددور قال ضدددرورة ويدددو  الا لوادددرت الا رسدددبق  فدددي 
ال اخ  وضدرورة ال فدرل ,لقهدر  قدث أنهدر ت تبدر سدر 
نيرح الانشلتق و, ى إنتدرج ا لوادرت تادرلق    قاد ق 
وبرلتددددددرلي ق تادددددد  األبددددددرا  الاشددددددررا  ,دددددد ى يدددددد و  

"ق بر ضدددرف  "poorالاشدددررا  لا لوادددرت نقدددر يقددد ة 

النتهددددددددرس  إلددددددددى خددددددددو  الاددددددددور قال اددددددددال السددددددددلوة ا
واالسدددددت    إها تدددددى الاشددددد  ,دددددال هقاددددد  التادددددرلق  
والا لواددرت الخرصددد  بهدددىق و,ددد ى ويدددو  بدددرم اتفدددم 
,لقهدر لاددي قدتى بهددر اشدررا  الا لواددرت" الاقفقد  التددي 
قتى بهدر اشدررا  الا لوادرتق اادر ت تبدر ضد   ثارفد  
األشددخرص الاشددرراقال فددي هدده  ال القدد  أقضددر ,ددرئم 

 را  الا لواددددددددددرتلاشددددددددددرلت اقددددددددددم التنفقدددددددددده النددددددددددريو 
(Cullen,2009, p.24  ق 4102البتددددددرنونيق؛

 ق تادددد  البر ددددث أال ,دددد ى الثادددد  بددددقال    )404ص
األبدددددرا  الاشدددددترا  فدددددي سلسدددددل  التورقددددد ق وضددددد   
وسدددرئ  االتصدددر  و,ددد ى اال,تادددر  ,لدددى تانولويقدددرت 
ووسددددرئ  اتصددددر  اتا ادددد  اددددال يرنددددأل ادددد  البددددرفقالق 

را  بر ضددرف  إلددى ,دد ى االلتددساى اددال األبددرا  الاشددت
فدددي تبدددر   الا لوادددرت ال  قاددد  والتدددي قاادددال اال,تادددر  
,لقهدددر فدددي اتخدددره الادددرارت الاتنو,ددد  قاادددال أال قاوندددوا 
,دددرئم ابقدددر فدددي ت اقددددم الاشدددررا  والتبدددر   السددددرقر 

 واليق  للا لوارت 
أثاار مشاافرك  المعموماافت عمااى األداء  2/2/2/2

  المفلي لممنشأت
لسددل  ت تبددر اشددررا  الا لواددرت بددقال أبددرا  س      

التورق  اال الااررسدرت الهراد  التدي قندتج ,دال تنفقدههر 
بنيددددرح ال  قدددد  اددددال الانددددرفر والت سددددقنرت فددددي األ ا  
 قددددددث ت تبددددددر اشددددددررا  الا لواددددددرت اصدددددد ر للاقددددددسة 
التنرفسددق  اددال خدد   الرقددر ة فددي التالفدد  النرتيدد  ,ددال 
الاشددررا  بددقال األ,ضددر  فددي اتخددره الاددرارات الات لادد  

واشددررا  ق ر أفضدد  البدد ائ واختقددر بتصدداقى الانتيددرت
الا لوارت قااال أقضر أال تاوال وسقل  ف رلد  لت اقدم 

اددال خدد   تبنددي افهددوى الشددرا  وا نتددرج رقددر ة التالفدد  
 أقضدرق اار تااال الانشلت "JIT"في الو ت الانرسأل 

ادددال ال اددد  ااقدددرال وا ددد ق وبرلتدددرلي السدددر,  فدددي فهدددى 
  واالسدددتيرب  ل  تقريدددرت الات ددد  ة والات قدددرة لل اددد 
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 لياقدددددر الانشدددددلت ا  األوالددددده  قدددددؤ   إلدددددى ت سدددددال 
األ,ضر  في سلسل  التورق  سوا  اال النر قد  الارلقد  

ق و,ددددددد وة ,لدددددددى هلدددددددة فدددددددنال اشدددددددررا   أو التشددددددد قلق
تاراددد  سلسدددل  التورقددد  ادددال ,لدددى الا لوادددرت تسدددر,  

خدد   سقددر ة  دد رة الانشدددلت ,لددى الاقددرى برلتسددلقى فدددي 
لانرسددددب  والدددده  الو ددددت والاو ددددر والااددددرال وبرلتالفدددد  ا

قسرهى بشا  ابقر في ت سقال اؤشرات األ ا  الادرلي 
لانشددلت األ,اددر ق وت ادد  اشددررا  الا لواددرت أقضددر 

وسددر,  االسددتيرب  لادد   agility,لددى سقددر ة الاروندد  
ق (Li et al.,2006,p.110)أ,ضر  سلسدل  التورقد  

أال تبنددي  Mensah et al.(2014, p.4)قددر  
والاشدددررا   "OBA"ق افهدددوى فدددتو السدددي ت الا رسدددب

للا لواددددرت بددددقال األ,ضدددددر  الاشددددرراقال فددددي سلسدددددل  
التورقدددد  قسددددر,  فددددي االاتشددددر  والت سددددقال الاسددددتار 
للايدددرالت والنادددرب الاختلفددد  وبرلتدددرلي ت سدددقال تالفددد  
الاندتج بشدا  اسدتار وبرلتدرلي بقدر الانتيدرت بلسدد رر 
تنرفسق  برلااررن  برلانرفسدقال والده  قدؤ   فدي النهرقد  

 Wang etقشقرو اؤشرات األ ا  الارليق لت سال في 
al.(2014, p.716)  أال تبر   واشررا  الا لوادرت

سر,  ,لى سر,  التاق  وت  ق  اليد او  ا نتريقد  ت
وفاددددر لاتبلبددددرت السددددومق وبرلتددددرلي ت دددد ق  اسددددتوقرت 
الاخددددسوالق وادددد  هددددها قنصددددأل فددددي تخفددددق  تاددددرلق  

ت سددددقال األ ا  الاددددرلي ا نتددددرج والاخددددسوال واددددال ثددددى 
 Wang) وتوضدو ب د  ال راسدرتق  ة الرب قد وسقدر

et al.,2014, p.717; Zhou et al.,2011, 
p.2; Yigitbasioglu,-2010, p. 552)  أقضدر

هو   ""Qualityأال الاشددددددددررا  للا لوادددددددددرت اليقددددددددد ة 
 قددث  ابقدددددرة ق ددددأها هاتو تق  ددددددال  دد ق واالاتاددر ق وال
رة ددددددددددددد  ادددددددددال أثدددددددددر السقبدددددددددددددتسدددددددددر,  ,لدددددددددى التخفق

والددده  قالددد  ادددال ق  "bullwhip effect"تارردددددال وا
وبرلتددددرلي ال دددد  ,دددد ى التلادددد  خدددد   سلسددددل  التورقدددد ق 

اال الاخربر ال اخلق ق اار أند  ق اد  ,لدى  والتخفق 
تخفددددددق  ,دددددد ى تارثدددددد  الا لواددددددرت وبرلتددددددرلي سقددددددر ة 

أل,ضددر  الاشددرراقال فددي سلسددل  ااالرتبددرب والثادد  بددقال 
 Jeronimo, Espejo and)قشدددقرالتورقددد ق 

Gil,2008, p.78)  أقضر لاشررا  الا لوادرت ,لدى
أ اة هراد  للتنسدقم والر ربد  ,لدى األنشدب   أنهر ت تبدر

والاشدددررقر الاشدددترا  بدددقال الانشدددلتق اادددر أنهدددر ت تبدددر 
,نصر  رسى لتبوقر وتناقد  ال   درت الت رونقد  بدقال 

أادد ت نتددرئج ال راسدد  بددلال الاشددررا  ,لددى و الانشددلتق 
سقددددددددد  ادددددددددال تو  دددددددددرت نبدددددددددرم واسدددددددددر للا لوادددددددددرت ت

وت ددر  تو  ددرت االسددتارارق  ,لددى أنهددر  -االسددتارارق 
التو ر أو التصور الثنرئي الاستابلي برستارار التبدر   

فدددددددي  والتفر,ددددددد  وقتضددددددداال االتصدددددددرالت الشخصدددددددق 
   ادددال السدددلواقرت االنتهرسقددد ال ددد الاسدددتاب  وبرلتدددرلي 

وت اددددد  الاشدددددررا  الف رلددددد  للا لوادددددرت ,لدددددى سقدددددر ة 
,ددددد ى التلاددددد ق  ريددددد  الق وتخفدددددق  التنسدددددقم والت دددددرو 

وتخفدددق  تادددرلق  الاخدددسوالق وتاادددقال الانشدددلت ادددال 
ا لادددددرى بدددددرلفرص والت قدددددرات السدددددو ق  والتدددددي تسددددداو 

والتاقددد  واالسددددتيرب   التخبدددقببرلسدددر,  وال  ددد  فددددي 
اددال خدد   السددر,   ئهىلل ادد  ق وبرلتددرلي سقددر ة رضددر

 ,.Kocoglu et al). والثاددد  وا,تار قددد  التسدددلقى
2011, p.1631) 

قخلددددص البر ددددث ااددددر سددددبم ألهاقدددد  اشددددررا         
الا لواددرت فددي ت سددقال األ ا  وت اقددم اقددسة تنرفسددق  
للانشلت ادال خد    ورهدر فدي بندر  وت سقدس االتصدر  
والثادد  بددقال األ,ضددر  الاشددرراقال فددي سلسددل  التورقدد ق 
بر ضددرف  إلددى  ورهددر فددي اشددررا  الا ددرر  وويهددرت 

وتبددوقر الانتيددرت  النلددر واألفاددرر الي قدد ة لتصدداقى
الي ق ة وت  ق  الانربم والايدرالت التدي ت تدرج إلدى 
ت سددددقنرت ااددددر قالدددد  اددددال النسا,ددددرت والت ددددرر  فددددي 
األفارر والتارقدأل بدقال ويهدرت النلدر الاختلفد  والده  
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قسدددددر,  ,لدددددى إنتدددددرج انددددددتج بدددددل,لى يدددددو ة وأفضدددددد  
اواصددفرت وأ دد  تالفدد  اااندد  واددال ثددى ال فددرل ,لددى 

الاسقددد  ادددال ال اددد   ونادددو  ال اددد   ال دددرلققال ويدددهأل
ال صدددد  السددددو ق ق وبرلتددددرلي ت سقددددس الادددد رة التنرفسددددق  
 وت سقال اؤشرات األ ا  الارلي والتش قلي للانشلت  

العواماااااال المااااااؤثرة عمااااااى مشاااااافرك   2/2/2/3
                     المعمومفت

ت تبر ,الق  اشررا  الا لوارت لقست ,القد         
يو لهدده  ال القدد  ق تددرج بسددقب   قددث أال التنفقدده النددر

لل  قددد  ادددال الترتقبدددرت واالتصدددرالت والانر شدددرت بدددقال 
األبرا  الاشدتراقال ولت اقدم هلدة البد  ادال االهتادرى 
بددددب   ال واادددد  ال رسددددا  والتددددي تددددؤثر ,لددددى إتاددددرى 
,القدددد  اشددددررا  الا لواددددرت بنيددددرح واددددال أهددددى هدددده  

قيدأل  قدث  اال صفل و كنولوء ف المعمومافتال واا  
وا راددددددد   ىال تادددددددوال ,لدددددددى و,دددددددأ الانشدددددددلت,لدددددددى 

للا لوادددرت الي قددد ة والاتولددد ة والتدددي قاادددال اال,تادددر  
االسددددددتيرب  للت قددددددرات و هددددددر فددددددي اتخددددددره الاددددددرارات ق,ل

االستثارر  الانشلتالسرق  ق ولهها السبأل قيأل ,لى 
اددال  ووسددرئ  االتصددر  بشددا  ابقددر فددي الانولويقددرت

أيددد  ت سقدددس الاددد رة ,لدددى إ ارة الا لوادددرت والا دددرر  
لسدددددددل  التورقددددددد ق  قدددددددث ت تبدددددددر تانولويقدددددددر خددددددد   س

الا لواددرت اددال أهددى ,واادد  االتصددر  الاسددر, ة ,لددى 
الا لوادرت بدقال أ,ضدر  سلسدل   تياقر وت لق  ونشدر

التورقدد  وهلددة اددال أيدد  ت سددقال ,القدد  اتخددره الاددرارق 
 ,لدددى تالقددد  و دددت تبدددوقروتسدددر,  هددده  االتصدددرالت 

 قالانتيددددرت الي قدددد ةق وو ددددت الوفددددر  بددددلواار ال ادددد  
تدددددددوفقر الت هقددددددد  ال اسدددددددق  الفورقددددددد  والتدددددددي قاادددددددال و 

اسددددتخ ااهر لدددد فر ,القدددد  الددددت لى وتبددددوقر الانتيددددرت 
ت اقددم اقددسة  ىوالخدد ارت والدده  قددؤ   فددي النهرقدد  إلدد

-Baihaqi and Bea)ال األ ا  قتنرفسددق  وت سدد
umont,2005, p.4; Fawcett et al.,2007, 

p.359 and Rashed et al.,2010, p.62)  ,
وتانولويقددر الا لواددرت االتصددر   اددال أال,لددى الددرنى 

الاددددد رة ,لددددددى التواصددددد  وتبددددددر    ت اددددد  ,لدددددى خلددددددم
ن  هنرة ب   ال وااد  اخخدر  التدي أ الاالا لوارت 

الرغباا  أو قااددال أال ت قددم اشددررا  الا لواددرت وهددى 
 قددددث أال ب ددددد  الانشدددددلت قاادددددال أال ال االسااااا عداد 

قاددددوال لدددد قهر الرنبدددد  فددددي اشددددررا  الا لواددددرت  قددددث 
بر,تبرر  ,قأل وفا اال للادوة والسدلب  ولدقس  تنلر إلق 

لدددددد قهى تددددددر   قااددددددال أال قاددددددوال اقددددددسة تنرفسددددددق ق ااددددددر 
"reluctance"ابقدددر فدددي اشدددررا  الا لوادددرت   بشدددا

فادد اال  وبصددف  خرصدد  ا لواددرت التاددرلق  خوفددر اددال
السدددلوة االنتهدددرس  و  "loss of power"السدددلب 

للبر  اخخر بر,تبرر أال هه  الا لوادرت ت تبدر هدى 
 .Fawcett et al.,2007)يددرح األ,اددر سددر ن

p.359 and Li et al.,2006, p.110)    ت تبدر
أقضددر اددال ال واادد  األسرسددق  التددي  كاافل ل ال حو اال 

تددددددؤثر وت فددددددس الاشددددددرراقال ,لددددددى تبددددددر   واشددددددررا  
الا لواددرت خدد   سلسددل  التورقدد ق وت ددر  ,لددى أنهددر 
تلة التارلق  التي تت الهر الانلا  ,ن  االنتادر  ادال 

  خخر ,ن  شرا  نفس السل  ق و   تاوال تارلق  اور 
نا قددددد  أو نقدددددر نا قددددد  وتتاثددددد  هددددده  التادددددرلق  فدددددي 
ا يرا ات ال سا  للت را  ادر ادور  ا دقالق وتادرلق  
الب ددث ,ددال اددور قال يدد   والافرضددل  بقددنهىق والو دددت 
الابلددوأل لتنفقدده هلددةق وبرلتددرلي فددنال تاددرلق  الت وقدد  

ى اشددددررا  ب دددد  الانشددددلت ,لدددد "forced" دددد  تيبددددر
الاسق  اال الا لوارت اال أي  ال فرل ,لى ال   رت 

ت تبددر  الثقاا  الاشددترا ق بر ضددرف  لهدده  ال واادد  فددنال
هددددى النابدددد  األسرسددددق  فددددي االسددددتارار ,لددددى الادددد   
البوقدد  واا رادد  ونيددرح ,  ددرت بقنقدد  بوقلدد  األيدد ق 
وت اقم هه  الثا  بقال األبرا  ق ا  ,لى سقر ة اد ة 

ال   درت بوقلد  األيد  بدقال الشدرار  ال ا  والشدراا  و 
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اار تشير ,لى  د  النسا,درت والاروند  والسدر,  فدي 
االستيرب  وبرلترلي سقدر ة تد فم الا لوادرت ادال خد   

 Kocoglu)الش ور برالنتار  والرنبد  فدي الاشدررا  
et al.,2011,p.1633)وضددددو   قYigitbasi-

oglu(2010, p.9)   أندد  بايددر  أال تاددوى الانلادد
نهدددددر تاتلدددددة نالاددددد رات والانتيدددددرت الي قددددد ة ف بتبدددددوقر

اسددددلل   ارقدددد  الا لواددددرت  تددددى تاددددوال  ددددر رة ,لددددى 
ال صدددو  ,لدددى ثادددرر الادددوة اال تاررقددد  ألبدددو  فتدددرة 
ااان ق وبرلترلي فنال الانشلت تاوال اتر  ة في تبدر   

 جدورة ح فة المن الا لوارت في الارا   الابارة اال 
بددددلال ,دددد ى ق ااددددر أشددددرر ار لدددد  تبددددوقر وناددددو الانددددتج

ق ر  ,لى أن  األ د اث نقدر الاتو  د  التدي  -التلا 

قاادددال أال ت دددد ث اددددال يرندددأل الانبددددر أو الاصددددأل أو 
ت دددد ث نتقيدددد  ل  دددد اث نقددددر الاتو  دددد  فددددي البقئدددد  
الخرريقدددد  والدددده  قددددؤ   لت بقدددد  ال القددددرت والتددددلثقر 

ق تبدر أقضدر ادال ال وااد    -بشا  سدلبي ,لدى األ ا 
ت وبر ضددرف  إلددى التددي تددؤثر ,لددى اشددررا  الا لواددر

هه  ال واا  ق تا  البر دث أال الت درا ت والتصدرفرت 
السدربا  والسددا   والثادد  بددقال األبددرا  الاندد ايقال فددي 
سلسل  التورق  قااال أقضر أال تاوال إشدررة ,لدى اد   

وقااددال توضددقو  إاارنقدد  اشددررا  الا لواددرت بقددنهىق
ادددال  الادددؤثرة ,لدددى اشدددررا  الا لوادددرتهددده  ال وااددد  
 -الترلي  خ   الشا 

 

 

 
                      

 الاص ر  إ, ا  البر ث                        

 

 

 
           

ءودة المعمومفت الم بفدل  ب ن أعضافء  2/2/3
وأثرهاف عماى األداء المافلي  سمسم  ال ور اد

  لممنشأت
تيبر الانرفسد  ال رلاقد  الانشدلت ,لدى ضدرورة       

شدددددرارئهر ادددددال أيددددد  البادددددر ق  الت دددددروال والتنسدددددقم ادددددر
والناوق واالستارارق وتشير أقضدر ,لدى ضدرورة تبندي 

ب دد  ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد ق واددال أهددى هدده  
الااررسرت اشررا  الا لوادرت  اليقد ة ادر األبدرا  

 Li etفي سلسدل  التورقد ق وقشدقر  الاشترا الات   ة 
al.(2006, p.110)   ليدددو ة الا لوادددرت الاتبر لددد

أنهددر ادد     دد ق واصدد ا ق  الا لواددرت الاتبر لدد  ,لدى 
ق  قددددث بددددقال الشددددرار  التيددددررققال فددددي سلسددددل  التورقدددد 

العوامل المؤثرة عمى مشفرك  
 المعمومفت

  اال صفل و كنولوء ف المعمومفت 
   الرغب  لدى المشفرك ن         

 سمسم  ال ور د في
  الثق  ب ن المشفرك ن 
   عدم  مفثل السمط            

 المشفرك ن ب ن 
   كفل ل ال حو ل  
  مراحل دورة ح فة المن ج 

 

 

 

مشفرك  مس وى 
 المعمومفت

  حساااااااااا ن األداء
لءم اااااع أعضااااافء 

 سمسم  ال ور د
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ق تبر تبدر   الا لوادرت ال  قاد  وفدي الو دت الانرسدأل 
ادددال أهدددى ,وااددد  ت سدددقال األ ا  ,لدددى ااتددد ا  سلسدددل  
التورقدد  فرلا لواددرت الاشددوه  تخلددم ,ددأل  ابقددر فددي 

اددرلق   وقيددأل سلسددل  التورقدد  ااددر قددؤ   الرتفددرع الت
أال تتصدد  الا لواددرت الاتبر لدد  بددقال أ,ضددر  سلسددل  
التورق  برل  اث ق والثا  في اص رهرق وال  د ق وتوافرهدر 

 ,Jaya et al.(2012في الو دت الانرسدألق وقشدقر 
p.43)  أقضددر ليددو ة الا لواددرت الاتبر لدد  ,لددى أنهددر

اد    د رة الا لواددرت الاتبر لد  ,لددى تلبقد  ا تقريددرت 
لتخبقب الشدرا  للبلدأل وال در  وشدرا  الانشدلت  فدر

الادددوا  الخدددرى وا نتدددرجق ور ربددد  الاخدددسوالق والتخدددسقالق 
وتوسقر الانتيرتق واا ارة الا لوارت هى أنشب  هراد  
فددي سلسددل  التورقدد  وبرلتددرلي قيددأل أال تاددوال الانلادد  
 ددددددر رة ,لددددددى النلددددددر فددددددي بلددددددأل الاخددددددسوال للسددددددوم 

ي او   وا تقريرت ق والاقرى برلتخبقب وا نترجق ووضر
ا نترج  ب  بلأل الاوا  الخرى وهها ق تا  ,لى يدو ة 
الا لواددددرت الاتبر لدددد  بددددقال أ,ضددددر  سلسددددل  التورقدددد ق 
وهلدددددة  تددددددى ال ت دددددر  الانلادددددد  لت اددددد  تاددددددرلق  
الاخددسوال السائدد  اددال الاددوا  الخددرى أو ت الهددر اخددربر 
فادددد اال أو إنتهدددددر  الاخدددددسوال و,دددد ى تلبقددددد  ا تقريدددددرت 

ق 4102) البتددددرنونيق ال ادددد   فددددي التو قددددت الانرسددددأل
     422ص
                   تأبعافد ءاودة المعموماف 2/2/3/1

ت تبددر يددو ة الا لواددرت وخصرئصددهر النو,قدد         
هى الا    الرئقسدي لاد   األسدتفر ة وقاادال توضدقو 

    -هه  الخصرئص ,لى الن و الترلي 
ت بددددددر الا ئادددددد  ,ددددددال ادددددد    دددددد رة   المالئماااااا  -أ

قر فدددي الادددراراتق فبددد وال  دددد رة الا لوادددرت ,لدددى التدددلث
الا لوارت ,لى التلثقر في الارارات فننهدر تادوال نقدر 
ا ئاددد ق وتتادددوال هدددده  الخرصدددق  اددددال ثددد ث يوانددددأل 
أسرسدددددق  وهادددددر الاقاددددد  التنبؤقددددد ق والت هقددددد  ال اسدددددق ق 

 والو تق   

   ""Reliabilityاالع مفد   أو الموثوق    -ب
ال الا لواد  توافم بدقتشقر اوثو ق  الا لوارت لا   ال

 والتاثقدد  الصددر م للا ددرا تق والا ددرا ت األسرسددق 
" Neutral" نقدر ات قدسة  قر قد بر ضرف  إلى اونهر 

أال التاددددددددوال الا لواددددددددرت ات قددددددددسة لصددددددددرلو با نددددددددى 
اياو,دددد  ,لددددى  سددددرأل البددددر  اخخددددرق أو ات قددددسة 
ال,تبددددددددددددررات األنلبقدددددددددددد  وقااددددددددددددال الت اددددددددددددم انهددددددددددددر 

"Verifiable" ة وت دددددددر  أقضدددددددر ,لدددددددى أنهدددددددر يدددددددو ق 
الا لوادددددرت التدددددي تؤاددددد  أال الا لوادددددرت خرلقددددد  ادددددال 
الخبلق وا رقد ةق وتاثد  الا درا ت واأل د اث بلارند  

 اونهددربر ضددرف  إلددى  قتاثدد  بصدد م اددر  دد ث ف لقددرو 
 قت اددددددددددددمو  ت اددددددددددددم ا فصددددددددددددرح الشددددددددددددرا "االاتار "

"Completeness"وفر ا  الا لوارت التي تت ,ن ار
ق ثقد  بلارند ت تبر هرا  لت اقم الت بقدر الصدر م والتا

صددددق  رالصدددد م فددددي الت بقددددر ت نددددي أال األر ددددرى والتفو 
الاويدددددو ة والافصدددددو ,نهدددددر ارتببددددد  واتبرباددددد  ادددددر 

 The FASB’s Conceptual). األ د اث الف لقد 

Framework, 2012 ; Matov-u, 2005, 

p.13)  

 
أثر ءودة المعمومافت الم بفدلا  عماى  2/2/3/2

 أداء المنشأت
رت أهاقدددد  الا لواددددرت تنرولددددت ب دددد  ال راسدددد       

اليقددددد ة وتلثقرهدددددر ,لدددددى أ ا  الانشدددددلت وادددددال أهاهدددددر 
(Reid et al.,2015, p.3)  بدلال الا لوادرت تشدقر

ت تبدددددددددر الاخريدددددددددرت أو الاندددددددددتج الرئقسدددددددددي لنلدددددددددرى 
الا لوادددرتق وهدددها الاندددتج قيدددأل أال قادددوال لددد  ب ددد  
الخصرئص اث  اال,تار ق ق والا ئا ق والهقال قدؤثروا 

ا لواددرت نقددر اليقدد ة تددؤثر ,لددى األ ا ق  قددث أال ال
سدددلبر ,لدددى ال اددد   والاسدددتثارقال وقادددوال أقضدددر ادددال 
الصددددددد أل اتخدددددددره الادددددددرارات التدددددددي ت ادددددددم األهددددددد ا  

فدنال الا لوادرت اليقد ة قادوال  الناق ,لى  قالابلوب 
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" "usefulnessلهددددددر الادددددد رة ,لددددددى ت اقددددددم النف قدددددد  
للاسددتثارقال وياقددر أصدد رأل الاصددرلوق واددال ثددى فددنال 

ر إقيربددددر ,لددددى أ ا  الانشددددلت يددددو ة الا لواددددرت تددددؤث
 اادر وضدوق سوا  اال النر ق  الارلق  أو نقر الارلق 

(Reid et al. 2015, p.6)  بدلال يدو ة الا لوادرت
والناوق  قت أنهر تسدر,  ,لدى  ترتبب إقيربر برلتبوقر

" اار "R&Dسقر ة االبتارر والتنبؤ والب وث والتبوقر 
تسدددر,  ,لدددى  ددد  الاشدددا ت بشدددا  أسدددرع وأسددده ق 

ر ضدددرف  إلدددى أال   ددد  ووضدددوح وااتادددر  الا لوادددرت ب
تسددددرهى فددددي تادددد قى خ ادددد  أفضدددد  لل ادددد  ق وبرلتددددرلي 
انخفددر  نسددب  شددارو  ال ادد   وسقددر ة  دد رة الانلادد  

واددد   ق ويدددهأل ,اددد   يددد  ,لدددى اال تفدددرل بدددرل ا  
هدددها قنصدددأل فدددي النهرقددد  فدددي سقدددر ة الرب قددد  وارتفدددرع 

ا ددرا ت  يددى الابق ددرت والدده  قددؤ   لسقددر ة  يددى ال
واألبددددرا  الات رالدددد  اددددر الانلادددد ق وبرلتددددرلي سقددددر ة 

بر ضدددددرف  إلدددددى أال ق واالسدددددتارارالنادددددو اددددد رة ,لدددددى ال
ا ئاددد  الا لوادددرت تدددؤثر ,لدددى  دددرارات الاسدددتخ اقال 
الات لادددددد  بتخصددددددقص الاددددددوار ة النددددددر رة اددددددال خدددددد   
اسددددر, تهى فددددي التنبددددؤ برلاخريددددرت والنتددددرئج ال رلقدددد  

ر اسر, تهى فدي تلاقد  أو والارضق  والاستابلق ق وأقض
تص قو التو  رت الاوضو,  اسبار وهلدة ادال خد   
اونهددددر تنبؤقدددد ق وت بددددي ت هقدددد  ,اسددددق ق وتادددد ى فدددددي 

 ,Bykenya(2014 ق قشدددددقرالو تقددددد  الانرسدددددب 
p.185)   أقضدددددر بدددددلال يدددددو ة الا لوادددددرت الا رسدددددبق

ت تبدددر يدددس  هدددرى ادددال يهدددو  إ ارة األ ا ق  قدددث أنهدددر 
صددددرلو الدددد اخلققال ت سددددال التواصدددد  اددددر أصدددد رأل الا

والخدددددرريققال وتدددددؤ   التخدددددره  دددددرارات أفضددددد  والددددده  
قنصدددددأل فدددددي النهرقددددد  فدددددي ت سدددددال اسدددددتوقرت األ ا  
الارلقددد ق اادددر وضدددو بدددلال الا لوادددرت نقدددر الا ئاددد  
ونقر الافق ة تؤ   لاشرا  خبقرة اار أنهدر الت ادس 
ال اقاددددد  اال تصدددددر ق  وتدددددؤ   التخدددددره  دددددرارات نقدددددر 

ق رت إلى خسرئر فر  د ا ئا  قااال أال تؤ   برلشرا

   Matovu(2005,p.18) و,دددد وة ,لددددى هلددددة قشددددقر
تي د  الاد قرقال أاثدر أادرال ,لى أنهر     الا لوارت ل

وأاثر ا,تار  ,لقهر في اتخره الارارات أار الا لوارت 
نقددر ال  قادد  ونقدددر الارالدد  تددؤثر بشدددا  سددلبي ,لدددى 

ق فاث  األخبدر  ئهرالاقسة التنرفسق  للانلا  و,لى أ ا
,ددد ى ال  ددد  فدددي البقرندددرت الخرصددد  بدددرلاخسوال تي ددد  و 

الادددد قرقال قتخددددهوا  ددددرارت تددددؤ   ل دددد وث تادددد س فددددي 
أو انخفددددر  شدددد ق  فقدددد  "over stock"الاخددددسوال 

"under stock" ق واددال خدد   ال  د  الا رسددبق  فددنال
األفرا  والا قرقال قتاانوا اال اتخره  رارات أاثر افر ة 

 .االوتويق  الاوار  إلى أفض  استخ اى اا
ق تا  البر ث أال إتر   الا لوارت التي ت ام        

خرصق  الا ئا  ) الاقا  التنبؤقد ق والت هقد  ال اسدق ق 
اارنقددد  اال,تادددر  )ا رقددد ةق       والو تقددد  الانرسدددب   واا

وقااددال الت اددم انهددرق واالاتاددر   تااددال الانشددلت اددال 
اال,تادددر  ,لقهدددر فدددي اتخدددره الادددرارات الصددد ق  ق اادددر 

ضدددددر ,لدددددى سدددددر,  االسدددددتيرب  والتاقددددد  تسدددددر, هر أق
للت قددرات فددي السددوم واالسددتفر ة اددال الفددرص الاتر دد  
وتيندددأل الته قددد ات التدددي قاادددال أال تت دددر  لهدددر فدددي 
لددد  بقئددد  األ,ادددر  الا رصدددرةق اادددر تسدددر, هر أقضدددر 
,لددى اختقددرر الو ددت الانرسددأل للدد خو  للسددوم وتادد قى 
أفضدد  الانتيددرت بباددر ال تقريددرت ورنبددرت ال ادد   

,قال والسددددددددر,  فددددددددي الددددددددر  ,لددددددددى الشددددددددارو  الاتنددددددددو 
واالستفسدددررات الخرصددد  بهدددى والددده  قسقددد  ادددال والئهدددى 
وانتاددرئهى للانشددلتق ااددر أال تددوافر الا لواددرت اليقدد ة 
الخرصددددد  برلتورقددددد  والادددددور قال تاادددددال الانشدددددلت ادددددال 
اال تفرل برلاسدتو  األاثد  ادال الاخدسوال والده  قالد  

لابلدوأل تارلق  اال تفرل برلاخسوال السائ  ,ال ال   ا
فضدددددد  ,ددددددال سقددددددر ة  دددددد رة الانشددددددلت ,لددددددى التنسددددددقم 
والتواصدددد  اددددر الاددددور قال والدددده  قسقدددد  اددددال ا تارلقدددد  
ااتادددر  وتي قددد  ال ادددو  ادددر تلدددة الادددور قالق وبرلتدددرلي 
سقدددر ة  يدددى الابق دددرت وادددال ثدددى األربدددرح وت سدددال فدددي 
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اؤشرات األ ا  الارلي وت اقم اقسة تنرفسق  برلااررند  
تارار والباددر  والناددو فددي برلانرفسددقال تاانهددر اددال االسدد
 ل  بقئ  األ,ار  ال رلق  

وأثرهااااف  CRMإدارة عالقاااافت العمااااالء  2/2/4
 عمى األداء المفلي لممنشأت

لا  أصبو ال اق  فدي لد  اللدرو  التنرفسدق         
ال رلقددد  هدددو الهددد   والا دددرة األسرسدددي التدددي تسددد ى 
الانشدددلت  رضدددرئ  وال فدددرل ,لقددد   قدددث أال ال اقددد  

 ادددددو  الفادددددر  أل  انشدددددلةق ولدددددها فدددددنال ق تبدددددر هدددددو ال
الهتاددددددرى بدددددد  ق تبددددددر اددددددال أسرسددددددقرت ويددددددو  وباددددددر  ا

واسددتارار الانشددلتق ولددهلة أصددب ت ياقددر الانشددلت 
تتيدددد  ل هتاددددرى بدددد  وال فددددرل ,لقدددد  وا رولدددد  يددددهأل 
,ادددد   يدددد   اددددال خدددد   بنددددر  واا ارة ,  ددددرت  وقدددد  
وبوقلدد  األيدد  اددر ال ادد   األسرسددققال للانشددلةق و دد  

  إ ارة ,  ددرت ال ادد   ,لددى 4104ي),ددر  السدد  ن
لب اقد   ابرشدرة الاويه  ا  ارق  األنشب  ا  إلىأنهر 

 ال   د  وتبدوقر ,لقد  وال فدرل ال اقد   ادر ال   د 
نري د  بوقلد  األيد ق وت در   ,  درت لت اقدم ا د 

 و,القددرت  إ ارقدد   أقضددر ,لددى أنهددر اسددتراتقيقرت
  در رة الانلاد  التدى تي د  الا لوادرت  وتانولويقدر

فهدى  خد   ادال الاقاد  وسقدر ة ا قدرا ات  ت لدقى ,لدى
رضدرئ   إ ,لدى وال اد  الفر قد   ال اقد  ا تقريدرت
,لددى أنهددر  Li et al.(2006, p.109)و,رفهددر 
 ل ر  تستخ ى والتي الااررسرت اال ارال  اياو, 

 األيد  بوقلد  ,  درت وبندر  ال اد    إ ارة شدارو 
رضدرهى  وأشدرر  الوت سدق بلبدرتهى تلبق  ب ر  ا هى

Saelee et al.(2015, p.97)  ارة ,  ددرت  
ال ادد   ,لددى أنهدددر  دد رة الانشددلة ,لدددى بنددر  ,  دددرت 
بوقلدد  األيدد  لل فددرل ,لددى ال ادد   وت سقددس الرب قدد  

لخاددس  CRM ادال خدد   هده  ال   ددرتق و د   سددى 
 ااونرت رئقسق  وهار  

,لدددى أنهدددر CRM " ت دددر  "processا القددد   -
 ,    بوقل  األي  ار ال ا   ,الق  لخلم 

ت دددر  ,لدددى أنهدددر  " "Strategy سدددتراتقيق را -
اسدددتراتقيق  السدددتثارر الانشدددلة فدددي ,اددد   ادددرب قال 
هات  قاددد  وتالقددد  االسدددتثارر فدددي ال اددد   , قاددد  

 الاقا  
ت ددر  ,لددى أنهددر فلسددف   " "Philosophyفلسددف   -

لل ادد  تهدد   لوضددر ال ادد   ارهتاددرى رئقسددي"هات 
 في الانشلة وتوي  تراقس الانشلة ,لق   أولوق "

" ت ددر  ,لددى أنهددر  دد رة الانشددلة ,لددى "Ability دد رة -
ا رفدد  سددلوة  واتيرهددرت ال ادد   اددال خدد   ياددر 

 الا لوارت الخرص  بهى 
ت دددددددر  ,لدددددددى أنهدددددددر  Technology"تانولدددددددويي" -

التانولددويي الاسددتخ ى لدد اج نلددرى التسددوقمق ونلددرى 
 ,    ار ال ا    البقرق ونلى الا لوارت لخلم

              (p.129, 30 ,2013)و دددددددددددد  ,رفهددددددددددددر       
Kolis and Jirinova   لى أنهدر ,القد  ادال شدلنهر,

الاسددر, ة فددي تياقددر أابددر  دد ر اددال الا لواددرت ,ددال 
ال ا  ق والابق رتق وف رلق  التسوقمق وا   أستيرب  
الانشلة للسوم واتيرهرت ق اار ,رفهر أقضر ,لدى أنهدر 

أل إ ار  لت لددددقى وسقددددر ة ,ادددد   الانشددددلة اددددال أسددددلو 
خدد   إ ارة ,  ددرتهىق وتتاددوال إ ارة ,  ددرت ال ادد   
ادددال رضدددر ال اددد  ق وال  ال اددد  ق والا رفلددد  ,لدددى 
ال ادددددد  ق ورب قدددددد  ال اقدددددد  خدددددد    ورة  قرتدددددد  فددددددي 

 الانشلة 
وتسدددددد ى الانشددددددلت الهتاددددددرى بددددددرل ا   واا ارة        

اددال األهدد ا  التددي  ,  ددرتهى اددال أيدد  ت اقددم ال  قدد 
  ,لدى الن دو 422ق ص4102أشدرر إلقهدر )البتدرنونيق

 -الترلي 
 الانشدلة صدورة وت سدقال ال اد   خ اد  ت سدقال -أ

ىق وبرلتدددددرلي سقدددددر ة ا تارلقددددد  اسدددددتارار تلدددددة أادددددراه
 ال   رت في األي  البوق  



 لت الخوريذ على مؤشراث.......أثر حطبيق ممارساث إدارة سلسكنفاني                       أ/ أسماء سعيد محمد ال  

15 

 

 ادال وال فدرل ,لدقهى وال د  ال اد   وال  سقدر ة -ب
 فا هى وا رول  يهأل ,ا   ي   

 الفدرص وتالقد  الي قد ة التيررقد  الفدرص ت  قد  -ج
  الضرئ  

  ا قرا ات وسقر ة التارلق  تخفق  -د

   -,Hormohammadi et al. (2016قشددقر -هاا
p.62)  ألهاقددد  إ ارة ,  دددرت ال اددد    قدددث أنهدددر

ت تبدر ,رادد  هددرى فددي لد  البقئدد  التنرفسددق  ال رلقدد ق 
  قدددث ت تدددرج الانلادددرت لا لوادددرت ,دددال ,ا ئهدددر

 CRMوا تقريددددددرتهى وتو  ددددددرتهىق وأشددددددرر إلددددددى أال 
ت تبدددددر اسدددددتراتقيق    ارة التفر,ددددد  واالرتبدددددرب ادددددر 
ال ا   اال أيد  ت لدقى  قاد  ورضدر ال اد   ,لدى 
الادد   البوقدد ق واددال ثددى سقددر ة  دد رة الانلادد  ,لددى 

 االستارار والناو والبار  في الاستاب  
 المر بطا  السافبق  البحث ا  الءهاود- 3

 دال ور اا سمساام  دارةإ بممفرسافت
 ودورهاف فاي  حسا ن األداء واشا قفق

 البحث فرض
ت لقدددد   اليسئقدددد   تسددددته   ال راسدددد  فددددي هدددده       

إ ارة بااررسدددرت وتاقدددقى ال راسدددرت السدددربا  الارتببددد  
األ ا  ت سددقال اؤشددرات ,لددى  هددرسلسددل  التورقدد  وتلثقر 

  الارلي
ااررسددرت إ ارة ت دد  ت ال راسددرت التددي تنرولددت       
فددي اختلدد  الابر,ددرت اددال اؤسسددرت  ل  التورقدد سلسدد

صددددنر,ق  أو خ اقدددد  أو تيررقدددد ق وسددددقتى تاسددددقى تلددددة 
ال راسددرت إلددى اياددو,تقال تتاثدد  فددي ال راسددرت التددي 

بشددا  اياددر إ ارة سلسددل  التورقدد  تنرولددت ااررسددرت 
ق وال راسددددرت التددددي تنرولددددت ادددد  ,لددددى األ ا  هددددروتلثقر 

,لدى  د ة  إ ارة سلسدل  التورقد ااررس  اال ااررسرت 
 وتلثقرهر ,لى األ ا  

الدراساااااافت الساااااافبق  ال ااااااي  نفولاااااات  3-1
بشاااكل إدارة سمسااام  ال ور اااد ممفرسااافت 

 عمى األداء هفو أث ر مءمع 
أثدر  الختبرر Li et al. (2006)   راس ه فت      

ااررسددددددرت إ ارة سلسدددددل  التورقدددددد  ,لددددددى أ ا  تببقدددددم 
الانلا  وت اقم اقسة تنرفسق  للشرارت األ,ضر  في 

ال راسدددددد  خاسدددددد  أب ددددددر   وتنرولددددددتسلسددددددل  التورقدددددد   
لااررسددددددددرت إ ارة سلسددددددددل  التورقدددددددد  وهاددددددددر الشددددددددراا  
ا سدتراتقيق  ادر الادور ق و,  درت ال اد  ق واسدتو  
اشدددددررا  الا لوادددددرتق ويدددددو ة اشدددددررا  الا لوادددددرتق 
والتليقدددد   تددددى اختبددددرر ال   دددد  بددددقال ااررسددددرت إ ارة 

  الانلادددددد   سلسددددددل  التورقدددددد  والاقددددددسة التنرفسددددددق  وأ ا
 022ا,تاددددد ت ال راسددددد  ,لدددددى يادددددر البقرندددددرت ادددددال 

ال   ددددددرت برسددددددتخ اى ناددددددوهج  انلادددددد  وتددددددى اختبددددددرر
الا ر لدددددددد  الهقالقدددددددد   وتوصددددددددلت ال راسدددددددد  إلددددددددى أال 
االسدددتخ اى الف دددر  للا لوادددرت الانرسدددب  وفدددي الو دددت 
الانرسدددأل ادددال يرندددأل أ,ضدددر  سلسدددل  التورقددد  ق تبدددر 

الشدددراارت و  ,راددد  تنرفسدددي اادددر أال ال   دددرت اليقددد ة
بقال الاور قال وال ا   واا ارتهر بشا  يقد  ق تبدر ادال 
النوا ي الهرا  التي تسر,  ,لى نيرح سلسل  التورق  
وت اقددم اساقددر تنرفسددق  لسلسدد  التورقدد  بلاالهددرق وأخقددرا 
وض ت النترئج أال ااررسرت إ ارة سلسل  التورق  لهدر 
تددددلثقر ا نددددو  ,لددددى ت اقددددم اقددددسة تنرفسددددق  وت سددددقال 

لتنلقاي لسلسدل  التورقد  بلاالهدرق اادر أشدررت األ ا  ا
بلال الاقسة التنرفسق  قااال أال قادوال لهدر تدلثقر إقيدربي 

ق وتتفدم نتدرئج هده  ال راسد  ابرشر ,لى أ ا  الانشلت
 رى أقضر برختبدرر  Hamister     (2012ار  راس 

اتدرير التيسئد   أ ا  ,لىااررسرت أثر تببقم هه  ال
 توصد و  ققدورة األارقاقد ص قرة ال يدى فدي والقد  نقو 

ااررسدرت قدؤثر إقيربدر ,لدى تلة الإلى أال تنفقه أقضر 
أ ا  اتدددددرير التيسئددددد  صددددد قرة ال يدددددى ولادددددال ت سقدددددس 
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ب ريددد  أ ددد  برلااررنددد  برلانشدددلت ابقدددرة ال يدددى بسدددبأل 
ت ر  الانشلت ص قرة ال يى لض وب انرفس  أابر 

ق واادر سدبم قتضدو وت رالهر ار ا تصر  ش ق  التالدأل
رسددددرت إ ارة سلسددددل  التورقدددد  و ورهددددر فددددي أهاقدددد  اار

ت سددقال األ ا  فددي لدد  اللددرو  والبقئددرت الاختلفدد ق 
ولاددي تددتااال الانلاددرت اددال ت اقددم الانددرفر الاريددوة 
ف بددد  ادددال ال اددد  فدددي لدددرو  اسدددتارة وتاددد قى الددد ,ى 

 الارفي لتببقم تلة الااررسرت 
 أقضدر ب راسد  Ghatebi et al.(2013) و درى      

وتنفقه ااررسدرت إ ارة سلسدل  التورقد   ال     بقال فهى
فدددددي الانشدددددلت الصدددددنر,ق  والاتاثلددددد  فدددددي الشدددددراارت 

ال ادد     اددر ال   ددرتا سددتراتقيق  اددر الاددور ق و 
 الا لوادرت  نلدى يدو ةو  الا لوادرت  تبر   واستو 

الفر د ق وت اقددم  ادال الخرلقدد  ال اخلقد  والااررسدرت
 اد قىت فدي ااثلد  تنرفسدق  لاقدسة الصدنر,ق  الانشدلت
 لل اد  ق و د  أيرقدت أ,لدى يدو ة هات انتيدرت

 .ارسخسدترال بدن لقى الصدنر,ق  الانشدلت ال راسد  ,لدى
 الاد قرقال أرا  اسدتبقرال ل راسد  البدر ثقال اسدتخ ى
 ,  دد  أقضدر لويددو  ال راسدد    توصددلت والخبدرا
 التورقد  سلسدل  إ ارة ااررسدرت تببقدم بدقال إقيربقد 

ت در  س االتيدر  وفي نفد   .التنرفسق  وت اقم الاقسة
Jamal and Tayles(2014) أثدر  أقضدر الختبدرر

ااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد  الاتاثلددد  فدددي تببقدددم 
)الشددراا  االسدددتراتقيق  ادددر الادددور قالق واا ارة ,  دددرت 
ال ادددددد  ق واا ارة الا لواددددددرتق والااررسددددددرت ال اخلقدددددد  
الخرلق  اال الفر    ,لدى ااررسدرت الا رسدب  ا  ارقد  

 benchي )الااررندددددد  برألفضدددددد  الاتاثلدددددد  فدددددد
markingالتالفددددددد  ,لدددددددى أسدددددددرس النشدددددددرب قABC  ق

وا  ارة ,لددى أسددرس الشددربق الاقددرس الاتددواسال لدد  ا ق 
والا رسدددددب  ,دددددال ا نيدددددرسق وت لقددددد  رب قددددد  ال اقددددد ق 

 راسددد  ل بر ضدددرف والا رسدددب  ا  ارقددد  االسدددتراتقيق ق 
أثدددر تببقدددم اددد  ادددال ااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد  

رت الا رسددددددب  ا  ارقدددددد  ,لددددددى أ ا  سلسددددددل  وااررسدددددد
التورقددد   ا,تاددد ت ال راسددد  ,لدددى يادددر البقرندددرت ادددال 
الشددددددرارت الارلقسقدددددد  الا ريدددددد  فددددددي البورصدددددد   و دددددد  
توصدددلت ال راسددد  لويدددو  ,  ددد  إقيربقددد  بدددقال تببقدددم 
ااررسددددرت إ ارة سلسدددددل  التورقدددد  وتببقدددددم ااررسدددددرت 
الا رسددب  ا  ارقدد ق فضدد  ,ددال ويددو  ,  دد  إقيربقدد  

قال تببقددددم ادددد  الااررسددددتقال وأ ا  سلسددددل  التورقدددد  بدددد
وبرلترلي فنال هده  النتدرئج تسدلب الضدو  ,لدى األهاقد  
االسدددددتراتقيق  لل   ددددد  الث ثقددددد  بدددددقال ااررسدددددرت إ ارة 
سلسدددل  التورقددد  وااررسدددرت الا رسدددب  ا  ارقددد  وأ ا  
سلسددددل  التورقدددد ق لددددها قيددددأل ,لددددى الادددد قرقال اسددددتخ اى 

  ا  ارقدد  لدد ,ى نيددرح الا لواددرت الخرصدد  برلا رسددب
إ ارة سلسل  التورقد  والده  قدؤ   فدي النهرقد  لت سدقال 

واددال ال رسددرت التددي تنرولدددت    أ ا  س سدد  التورقدد  
-Youssef and ELأقضر ااررسرت سلسل  التورق 

nakib (2015) تببقددددم تلددددة ف ددددص أثددددر ب  ددددرى
ااررسددددرت والاتاثلدددد  فددددي )تارادددد  سلسددددل  التورقدددد ق ال

لت دددددرل  االسدددددتراتقيي فدددددي سلسدددددل  واا ارة الت اقددددد ق وا
التورقدد ق وتانولويقددر الا لواددرتق واالبتاددرر التشدد قلي  
,لدددى ااددددرققس األ ا  الاددددرلي )ال رئددد  ,لددددى األصددددو  

ROA  ق وال رئددد  ,لدددى  ادددوم الالاقدددROE  ق وال رئددد
   للشددددرارت الصددددنر,ق   و دددد  ROS,لددددى الابق ددددرت

اددد قر 29ا,تاددد ت ال راسددد  ,لدددى يادددر البقرندددرت ادددال 
شدددرا  صدددنر,ق  اسددديل  فدددي البورصددد   02ااثلدددقال  

ق اادددددر أنددددد  تدددددى 4101-4112الاصدددددرق  ادددددال ,دددددرى 
ال صدددددو  ,لدددددى ب ددددد  البقرندددددرت الفر,قددددد  الات لاددددد  
بددددددرأل ا  الاددددددرلي ,ددددددال برقددددددم الاوا ددددددر ا لاترونقدددددد  
للشرارت ا   ال راس   توصلت ال راس  لويو  تلثقر 
ا ندددو  لااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد  ,لدددى األ ددد  

اادددرققس األ ا  الادددرليق فقادددر قت لدددم  ,لدددى وا ددد  ادددال
األ ا  اؤشدددددرات بدددددلثر تاراددددد  سلسدددددل  التورقددددد  ,لدددددى 

الادددددرلي  ددددد  وضددددد ت ال راسددددد  ويدددددو  تدددددلثقر اخدددددتلب 
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"mixed"  لددددى األ ا ق  قددددث أشددددررت لويددددو  تددددلثقر,
ق وويددددددو  تددددددلثقر اخددددددتلب ,لددددددى ROEسددددددلبي ,لددددددى 

ROS  ق وفقاددر قت لددم بتددلثقر ت اقدد  سلسددل  التورقدد  فادد
ق ROSلويددو  تددلثقر سددلبي لهددر ,لددى  أشددررت النتددرئج

اؤشدرات أار برلنسب  لتلثقر التوافم االسدتراتقيي ,لدى 
األ ا  الاددددرليق فادددد  توصددددلت ال راسدددد  لويددددو  تددددلثقر 

وهددها قااددال إرير,دد   ROAو ROEسددلبي لهددر ,لددى 
ل  اثددد  افدددرهقى وااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد  فدددي 

يقدر ل  بقئ  األ,ار  الاصرق ق وبرلنسدب  ألثدر تانولو 
الا لواددددددرت بر,تبررهددددددر أقضددددددر أ دددددد  ااررسددددددرت إ ارة 
سلسل  التورق  ,لى األ ا  الارلي فاد  أشدررت ال راسد  

ق ROAق وROEلويددو  تددلثقر إقيددربي ,لددى ادد  اددال 
ق قااددددال إريددددرع هلددددة للتبددددورات التانولويقدددد  ROSو

ت ددددددو  ا لددددددى سددددددر,  والبقئدددددد  الا رصددددددرة ال رلقدددددد  و 
اد  اثد  نلددى لتببقدم نلدى الا لواددرت الاتا  الانشدلت

نلدددددرا لددددد ورهر فدددددي  ERPتخبدددددقب ادددددوار  الاشدددددروع 
تسددددهق  وتسددددرقر إنيددددرس األ,اددددر  والدددده  قددددؤ   فددددي 

 النهرق  لت سقس األ ا  الارلي للشرارت 
االرتبددرب  et al.(2015) Okongwu و رس     

األ ا  الاددددرلي و بددددقال ااررسددددرت إ ارة سلسددددل  التورقدددد  
اددددد  فالادددددرليق ونلدددددرا لت ددددد   تلدددددة الااررسدددددرت  نقدددددرو 

تضددددانت ال راسدددد  ,لددددى ب دددد  الااررسددددرت الهراددددد  
الاتاثلدددددددددد  فددددددددددي اشددددددددددررا  الا لواددددددددددرتق والشددددددددددراا  

ال اددددددد     و,  دددددددرتاالسدددددددتراتقيق  ادددددددر الادددددددور قالق 
وضددددددد ت نتددددددددرئج ال راسدددددددد  أال هندددددددرة ال  قدددددددد  اددددددددال 
االرتبربددددددرت بددددددقال ااررسدددددددرت إ ارة سلسددددددل  التورقددددددد  

)أب دددر  الاقدددرس  الارلقدد  نقدددرو   وااددرققس األ ا  الارلقددد
وبرلنسددددددب  لاشددددددررا  الا لواددددددرت اتددددددواسال لدددددد  ا  ق ال

 بر,تبررهددددر أ دددد  ااررسددددرت إ ارة سلسددددل  التورقدددد  فادددد 
لويددو  ال  قدد  اددال االتيرهددرت  ال راسدد  أشددررت نتددرئج

لاشدددررا  الا لوادددرت  قدددث قدددتى اشدددررا  الا لوادددرت 
يدرا ات  الخرص  )الادور قالق وال اد  ق والانتيدرتق واا

 درت والتسدوقم وأقضدر التصنقر والنا  والتخدسقال والابق
الا لوارت الارتببد  بدرأل ا   لدهلة فدنال األ ا  سدو  
قتدلثر بشددا  اختلد   سددأل ندوع الا لواددرت التدي قددتى 
تبر لهددر واشددرراتهرق ,لددى سددبق  الاثددر  فددنال اشددررا  
الا لوارت الخرصد  برلابق درت والسدوم سدو  ت سدال 
االسددتيرب  لل ادد   والتاقدد  اددر التبددورات الاسددتارةق 

ال اشددددررا  الا لواددددرت الخرصدددد  برلناددددد  فددددي  ددددقال أ
والتخسقال تااال الانلارت اال تخفق  التارلق  واال 

,لدددددى اادددددرققس  هندددددر قتضدددددو االخدددددت   فدددددي التدددددلثقر
إقيددربي واددال  تدؤثر بشددا األ ا ق إال أند  فددي الايادد  

ثدددى فدددنال نتدددرئج هددده  ال راسددد  تشدددا  اسدددرها  ,القددد  
تسددددر,  ,لددددى تويقدددد  الادددد قرقال فددددي ت اقددددم التوافددددم 

اتقيي بددددددقال ااررسددددددرت إ ارة سلسددددددل  التورقدددددد  االسددددددتر 
 واستراتقيق  وأه ا  الانشلت 

قخلدددددددص البر دددددددث اادددددددر سدددددددبم لت ددددددد   أب دددددددر        
ااررسددددددددرت إ ارة سلسددددددددل  التورقدددددددد  والتددددددددي تنرولتهددددددددر 

,لدى ت اقدم  الانشدلتال راسرت السربا  والتي تسدر,  
ال  ق  اال الانرفر والفوائ  لياقدر الشدرار  فدي سلسدل  

أهى تلة الااررسرت والتدي رادست ,لقهدر  ق واالالتورق 
ا لددى ال راسددرت السددربا  الشددراارت االسددتراتقيق  اددر 
الاور قالق واستو  اشررا  الا لوارت بقال األ,ضدر  
الاشددددرراقال فددددي سلسددددل  التورقدددد ق ويددددو ة الا لواددددرت 
الاتبر ل ق و   توصلت تارقبر ياقدر ال راسدرت السدربا  

سدددقال األ ا  ألهاقددد  هددده  الااررسدددرت و ورهدددر فدددي ت 
  أو ,ROS, ROE ROI, ROA) سددوا  الاددرلى

التش قلي )أب ر  الاقدرس الاتدواسال لد  ا  ق واادر سدبم 
قتضددو أهاقدد  هدده  الااررسددرت وضددرورة االهتاددرى بهددر 
وا رولدد  تادد قى الدد ,ى الاددرفي لاددي قددتى تنفقددههر بشددا  

 ف ر  قااال اال ت اقم أ صى استفر ة ااان  
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نفولااااااات الدراسااااااافت السااااااافبق  ال اااااااي   3-2
بشااااكل إدارة سمساااام  ال ور ااااد ممفرساااافت 

 عمى األداء هفو أث ر من:رد 
الدراساااااافت ال ااااااي  نفولاااااات مساااااا وى  3-2-1

مشاافرك  المعموماافت كأحااد ممفرساافت إدارة 
 عمى األداء هفو أث ر  سمسم  ال ور د

ت   ت ال راسرت التدي ت رضدت لااررسدرت  لا       
هددددر إ ارة سلسددددل  التورقدددد  بشددددا  اياددددر وتنرولددددت تلثقر 

,لدى األ ا  و,لدى الددرنى ادال هلدة قويدد  أقضدر ب دد  
ال راسرت اخخر  التي تنرولت هه  الااررسرت بشدا  
فر   و رولت توضقو أثر اد  ااررسد  بشدا  فدر   
 ,لددددددددددددددددددددددددى األ ا  واددددددددددددددددددددددددال أهاهددددددددددددددددددددددددر  راسدددددددددددددددددددددددد 

(Schloetzer,2011)  اختبددرت إلددى أ  ادد   قددؤثر
بددقال األبددرا  الات دد  ة  التارادد  واشددررا  الا لواددرت

ا تاددددددر  التددددددلخقر   ,لددددددى   لسلسددددددل  التورقدددددد الااوندددددد
ق بر ضرف  خ   سلسل  التورق  "hold-up"الت بق  

هدها التاراد  والاشدررا  للا لوادرت ,لدى  الختبرر أثر
 األ ا  الادددددرلي والاادددددرققس اخخدددددر  لدددددد  ا  اادددددرققس

)الاقرس الاتواسال ل  ا  ق و د  ا,تاد ت ال راسد  ,لدى 
 022ولق  ابر  ويار البقرنرت اال شرا  تصنقر بتر 

اددوسع سقددوت تشدد قى ات ر دد  ا هددر  وتوصددلت ال راسدد  
لسقدددددر ة ا تارلقددددد  الت بقددددد  ,نددددد  انخفدددددر  التاراددددد  
واشدددررا  الا لوادددرت ادددر الادددوس,قالق و,لدددى النادددق  

ويددددو  التارادددد  واشددددررا  الا لواددددرت اددددر  فددددي  رلدددد 
الاوس,قال فتنخف  ا تارلق  الت بق  والتدلخقر والده  

 ق اادددراتبدددر   بدددقال الشدددرار قادددرس ب يدددى اال,تادددر  ال
 اشدررا لتوصلت نتدرئج ال راسد  لويدو  تدلثقر إقيدربي 

األ ا  اؤشددددرات والتارادددد  ,لددددى ت سددددقال  الا لواددددرت
فددي ت سددقال الرب قدد  وناددو الابق ددرت  الاتاثلدد الاددرلي 

وا نتريقدددددد ق ااددددددر توصددددددلت ال راسدددددد  إلددددددى أال سقددددددر ة 
التارادد  واالرتبددرب واشددررا  الا لواددرت بددقال الشددرار  

سقددددر ة التو  ددددرت بخصددددوص االسددددتاراق  ,لددددى  قددددؤثر
 تي قددد  ال ادددو  ادددر الادددوس,قال والددده  بددد ور وا تارلقددد  

ق ,لدددددددى ت سدددددددقال األ ا  الادددددددرلي لاددددددد  انهادددددددر قدددددددؤثر
وبخصدددوص االسدددتارارق  وا تادددر  تي قددد  ال ادددو  ادددر 

 Jeronimo et al.(2008)    الاشدرراقال  درى
أثدددددر اشدددددررا  الا لوادددددرت ,لدددددى التو  دددددرت برختبدددددرر 

السددددتارارق  )أشددددررت ال راسدددد  لتو  دددددرت بخصددددوص ا
االستارارق  ,لى أنهر التصور الاستابلي الثنرئي لاد  
اال الاور  والاشدتر  بشدلال اسدتارار التبدر   والتفر,د  
بادددددر فدددددي هلدددددة االتصدددددرالت الشخصدددددق  وتنشدددددل هددددده  
التو  دددرت ادددال ال ريددد  ل ارقددد  األصدددو  واا ارة ,ددد ى 

الاشددتر    بددقال البددرئر و فددي لدد  بقئدد  األ,اددر  التلادد 
بر ضددددرف  إلددددى  ورهددددر فددددي التددددلثقر ,لددددى السددددلواقرت 
الارنوبدددد  وتينددددأل السددددلواقرت االنتهرسقدددد ق تددددى ياددددر 

ادددددددد قر  21شدددددددرا  اشددددددددترق  و 012البقرندددددددرت اددددددددال 
ابق ددرت  وضدد ت نتددرئج ال راسدد  بددلال سقددر ة اشددررا  
الا لوارت قسق  اال تو  درت االسدتارارق  والده  بد ور  

وضدددددو اددددد قر  قالددددد  ادددددال السدددددلوة االنتهدددددرس ق اادددددر 
الابق ددرت والاشددترقرت بددلال النبددرم الاتسددر اددال تبددر   
واشدددددررا  الا لوادددددرت ق فدددددس السدددددلواقرت الارنوبدددددد  
وق درفل ,لددى الاساقدر الا تالدد  اددال هدها التبددر    قددث 
أال التنسقم والت دروال بدقال الشدرارت ق ادم الاثقدر ادال 

 الاساقر لياقر الاشرراقال  
شدددررا  ولادددى تدددتااال الانشدددلت ادددال ت اقدددم الا      

اليقدددددد ة للا لواددددددرت البدددددد  اددددددال االهتاددددددرى برل واادددددد  
ال رسددا  التددى تددؤثر ,لددى هدده  ال القدد  و,لددى إتاراهددر 

 et ه  داستددد  دير   ددددها االتددددي هددددق وفددد يرحدبنددد
al.(2007)  Fawcett   توضدددقو أهاقددد  اشدددررا

الا لوادددرت وأثدددر االتصدددرالت وتانولويقدددر الا لوادددرت 
ى اشدددددررا  والرنبددددد  واالسدددددت  ا  لددددد   الانشدددددلت ,لددددد

الا لواددددرت بددددقال األ,ضددددر  الاشددددتراقال فددددي سلسدددددل  
التورقددد   ا,تاددد ت ال راسددد  ,لدددى يادددر البقرندددرت ادددال 



 لت الخوريذ على مؤشراث.......أثر حطبيق ممارساث إدارة سلسكنفاني                       أ/ أسماء سعيد محمد ال  

19 

 

خدددد   الااددددرب ت شددددب  الاهقالدددد  واألستاصددددر  ,بددددر 
البرقدددد  االلاترونددددي لل صددددو  ,لددددى الددددرؤ  وويهددددرت 
النلدددددددر الخرصددددددد  برلاددددددد قرقال )الاشدددددددترقرتق والناددددددد  

اقفقددد  تبدددوقر واللويسدددتقرتق والتصدددنقر  فقادددر قت لدددم ب
وت سقس اشدررا  الا لوادرتق و د  تدى إيدرا  الاادرب ت 
فدددي أربدددر ايددددرالت أو نو,قدددرت اددددال الشدددرارت ,لددددى 
اات ا  سلسل  التورق  وهار )تيرر التيسئد ق والادوس,قال 

قالق واادددد اي الخدددد ارت  للانتيددددرت النهرئقدددد ق والاددددور 
ااربلددددد   توصدددددلت  022وارندددددت إيادددددرلي الاادددددرب ت 

ال راس  ألهاق  اشررا  الا لوارت  قث تسر,  ,لى 
إ,ددددددر ة تصدددددداقى وتسددددددهق  ال   ددددددرت الت رونقدددددد  بددددددقال 
أ,ضددددر  سلسددددل  التورقدددد ق و دددد  وضددددو الادددد قرقال بددددلال 
نادددددص الا لوادددددرت قاادددددال أال قادددددوال ,دددددرئم لت اقدددددم 

اساقدددددر تنرفسدددددق ق الت دددددروال و صدددددو  الانشدددددلت ,لدددددى 
 وبرلنسب  لل واا  التي تؤثر ,لدى اشدررا  الا لوادرت
)االتصددر ق والرنبددد   فاددد  وضدد ت نتدددرئج ال راسددد  أال 
االتصدددر  وتانولويقدددر الا لوادددرت ق تبدددر ت ددد   ابقدددر 
لاشدددددررا  الا لوادددددرت وقتدددددلثر بشدددددا  ابقدددددر برلثارفددددد  
التنلقاق ق فقار قت لم برلرنب  واالسدت  ا  فننهدر ت تبدر 

ح الرئقسددي لاشددررا  الا لواددرت بشددا  اسددتارق الافتدر
و,دددد وة ,لددددى هلددددة فادددد  أشددددرر الادددد قرقال أندددد  ,ندددد ار 
قيتاددر الرنبدد  واالتصددر  وتانولويقددر الا لواددرت فددنال 
الانشددلت تاددوال  ددر رة ,لددى ت اقددم انددرفر اثقددرة يدد ا 
وت اقددددم االسددددتفر ة الاثلددددى اددددال اشددددررا  الا لواددددرت 

قدددددددددد  وهددددددددددها قلفددددددددددت االنتبددددددددددر  ا  ار  لضددددددددددرورة توي
رات الارلقددددد  ن دددددو االتصدددددرالت وتانولويقدددددر راالسدددددتثا

الا لوادددددرت وأقضدددددر ضدددددرورة االهتادددددرى بسقدددددر ة رنبددددد  
الانشلت وت فقسهى وتا قى الضارنرت ال سا  لهدى ادال 

 أي  تشيقر الاشررا  الف رل  للا لوارت  

 Kocoglu et)وفدي نفدس االتيدر   د   درو        
al.,2011)  رقدددددد أثددددددر تارادددددد  سلسددددددل  التو   راسدددددد- 

الاتاثددددد  فدددددي التاراددددد  ادددددر ال اددددد  ق والتاراددددد  ادددددر 

,لدددى اشدددررا    -الادددور قالق والتاراددد  بدددقال الانشدددلت
تتضددددداال اشدددددررا  الا لوادددددرت ,لدددددى و  - الا لوادددددرت

اشررا  الا لوارت ار ال ا  ق وار الاور قالق وبدقال 
و,لدى أ ا  سلسدل  التورقد   -الولرئ ق وبقال الانشدلت

اوثو قدددد  سلسدددددل  فقاددددر قت لددددم برسدددددتخ اى األصددددو ق و 
التورقددددد ق والارونددددد  وسددددددر,  االسدددددتيرب ق والتاددددددرلق ق 
وأقضددر  ور اشددررا  الا لواددرت فددي تشدداق  والتددلثقر 
,لى أ ا  سلسل  التورق   ا,تا ت ال راس  ,لى يار 

شرا  صنر,ق  في تراقر اال أابدر  029البقرنرت اال 
شدددرا  ا ريددد  فدددي ال رفددد  التيررقددد  برسدددبنبو   211

لت ال راسدددد  ألهاقدددد  تارادددد    توصدددد4101فددددي ,ددددرى 
سلسدددل  التورقددد  فدددي ت سقدددس اشدددررا  الا لوادددرت وأ ا  
سلسددل  التورقدد  فضددد  ,ددال  ورهددر فدددي ت سقددس التدددرابب 
والتنسددددقم والت ددددروال بددددقال األ,ضددددر  الاندددد ايقال فددددي 
سلسدددل  التورقددد ق وأشدددررت النتدددرئج أقضدددر ألهاقددد  هدددها 
التارادد  والاشددررا  للا لواددرت فددي ت سددقال التو  ددرت 

برلبلددأل وت سددقال خبددب التصددنقر والتوسقددرق  الخرصدد 
اار أال إتر   وتدوافر الا لوادرت فدي الو دت الانرسدأل 
لى ال ا   قسر,  ,لى سقدر ة اسدتو  التواصد   اال واا
والتنسقم في الشبا ق اار تشير وتسر,  ,لى تببقم 
األسددددرلقأل والتانقددددرت ال  قثدددد  خدددد   سلسددددل  التورقدددد  

,دددد ى التلادددد  برلت ددددروال بددددقال الشددددرار  وتالقدددد  اسددددتو  
والددددده  ق اددددد  ,لدددددى ت سدددددقال األ ا  بشدددددا  يدددددوهر  
برلااررنددددد  برلانشددددددلت اخخدددددر  التددددددي ال تتبندددددى تلددددددة 
الااررسددرتق وااددر سددبم قتضددو أال ال راسدد  توصددلت 
لويدددددو  ,  ددددد  إقيربقددددد  ث ثقددددد  بدددددقال تاراددددد  سلسدددددل  
التورقددد ق واشدددررا  الا لوادددرت وأ ا  سلسدددل  التورقددد   

شددددددددررا  وقخلددددددددص البر ددددددددث ااددددددددر سددددددددبم ألهاقدددددددد  ا
والثاد  ت سقدس التدرابب والتنسدقم الا لوارت و ورهدر فدي 

بددددقال األ,ضددددر  وسقددددر ة تو  ددددرت االسددددتاراق   وااللتددددساى
ق ولادي تدتااال الانشدلت الان ايقال في سلسل  التورقد 

اال ت اقم هه  الاشررا  بنيرح قيأل ,لقهر االهتارى 
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بدددددب   ال واادددددد  التددددددي تاادددددال اددددددال تنفقدددددده اشددددددررا  
االتصددددرالت أهاهددددر يددددو ة الا لواددددرت بنيددددرح واددددال 

وتانولويقددددددر الا لواددددددرت والرنبدددددد  واالسددددددت  ا  لدددددد   
 هى بقنفقار الانشلت ,لى اشررا  الا لوارت 

الدراسااااااافت ال اااااااي  نفولااااااات ءاااااااودة  3-2-2
كأحاااد ممفرسااافت إدارة  المعموماافت الم بفدلااا 

 عمى األداء هفو أث ر  سمسم  ال ور د
ادد  برلنسددب  ألثددر يددو ة الا لواددرت ,لددى األ ا  ف     

ل راسدد  االرتبددرب بددقال يددو ة  Matovu(2005)سدد ى 
الا لواددرت وأ ا  الانشددلت الاتوسددب  والصدد قرةق و دد  
 دد   ا بددرر النلددر  لل راسدد  أب ددر  يددو ة الا لواددرت 
الا رسدددددبق  والاتاثلددددد  فدددددي )اال,تار قددددد ق والا ئاددددد ق 
والاربلقدددد  للفهددددىق وال  دددد   ووضدددد ت ال راسدددد  أال هدددده  

وااددد  اثددد  اال تدددرا ق األب دددر  تدددؤثر ,لدددى ب ددد  ال 
الشدددرا ق والتخدددسقالق والدددت اى فدددي ااددد ار  والتصدددنقر أو

ا نتدددددرجق وهددددده  ال وااددددد  تدددددؤثر ,لدددددى أ ا  الانشدددددلت 
الاتاث  في الابق رت والرب ق  و   استخ ات ال راس  
هددددده  الاادددددرققس لددددد  ا  ألنهدددددى قسدددددر, وا ,لدددددى بادددددر  

انلا   021الانشلت في السوم  شررة في ال راس  
 012قرةق وارندددت االسدددتيرب   دددوالي اتوسدددب  وصددد 

  توصدددددلت ال راسددددد  للت لقددددد صدددددرل    %22بنسدددددب  
لويددددو  تددددلثقر إقيددددربي بشددددا  اتوسددددب ألب ددددر  يددددو ة 
الا لوارت الا رسبق  ,لى الاسدرها  فدي ت سقدس أ ا  

 الانشلت اال  قث الرب ق  والابق رت  
ال   دد    راسدد  Bukenya  (2014 اادر تنددرو      

الا رسددبق  واأل ا  الاددرلي فددي  بددقال يددو ة الا لواددرت
ا,تادددد ت ال راسددد  ,لددددى و الابدددرع ال دددرى فددددي أوننددد ا  

الاددددنهج الوصددددفي برسددددتخ اى ,قندددد  ,شددددوائق  بباقدددد   
أاددد ت ال راسددد  ,لدددى أال الاوثو قددد  والا ئاددد  وال  ددد  
ت تبددر ااددرققس انرسددب  ليددو ة الا لواددرت الا رسددبق    
توصددددلت نتدددددرئج ال راسدددد  إلدددددى أال يددددو ة الا لوادددددرت 

 رسددبق  تسددر,  ,لددى اتخددره أفضدد  الاددرارات والتددي الا

ت دددسس وت ادددم اسدددتوقرت ارتف ددد  ادددال األ ا  الادددرليق 
اار أشررت نترئج ال راس  إلى تفوم األ ا  الارلي في 
الابرع ال رى ا د  ال راسد  بشدا  نقدر اتو در بسدبأل 
ويدددددو  سدددددي ت ارفقددددد  وا ئاددددد  وا لوادددددرت يقددددد ةق 

ع ,لدددددى إ ارة وبرلتددددرلي أ ت لسقددددر ة  ددددد رة تلددددة الابددددر
ا قدددددددرا ات وانخفدددددددر  ,القدددددددرت التهدددددددرأل والتيندددددددأل 
الضددددرقبي فددددي هددددها الابددددرع واددددال ثددددى ت سقددددس األ ا  

اار سدبم   خمص البفحث الارلي بشا  نقر اتو ر  
ألهاق  اشررا  الا لوارت و ورهر الف در  فدي تسدهق  

ال   ددددددددرت الت رونقدددددددد  وتسددددددددهق   التواصدددددددد  وت سقددددددددس
تسقد   د رة الانشدلت  الا را ت بقال الشدرار  اادر أنهدر

,لدى التاقدد  واالسددتيرب  اددر الت قددرات الات  ادد  فددي 
بقئددد  األ,ادددر  ال رلقددد  فضددد  ,دددال  ورهدددر فدددي ت سقدددس 

االلتددساى الاتبدددر   بددقال األبدددرا  الاشددترا  فدددي و الثادد  
التورق  واله  قسق  اال ا تارلق  تي قد  ال ادو   س س 

واالتفر قدددددرت بقدددددنهى وتوبقددددد  ال   دددددرت والددددده  بددددد ور  
وبرلتدرلي  قسر,  ,لدى تبدر   األفادرر وويهدرت النلدرق

ال دددد  اددددال الصددددرا,رت والنسا,ددددرت وتسددددهق  التشدددد ق  
القددواي لل القددرت وادددال ثددى تخفدددق  التاددرلق  وسقدددر ة 

وال وائدددد  النهددددرئي الا اادددد  لياقددددر أ,ضددددر   األربددددرح 
سلسددل  التورقدد ق بر ضددرف  إلددى أال الا لواددرت اليقدد ة 

لت رادد  اددر الت دد قرت تسقدد  اددال الاروندد  والادد رة ,لددى ا
ال رلقددد  فدددي لددد  لدددرو  ,ددد ى التلاددد  التدددي توايههدددر 

بشدددددا  اسدددددتار فدددددي لددددد  بقئددددد  األ,ادددددر   الانشدددددلت
ال رلقدد ق ااددر ت اددد  أقضددر ,لددى ت اقدددم تسددلقى قاادددال 
 قاال,تادددر  ,لقددد  وادددال ثدددى سقدددر ة رضدددر ووال  ال اددد  
وبرلتددرلي ال فددرل ,لددى ال ادد   ال ددرلققال وسقددر ة  دد رة 

ادددد   يدددد   والدددده  قنصددددأل الانشددددلت ,لددددى يددددهأل ,
بشددا  أسرسددي فددي ت سددقال رب قتهددر ووضدد هر الاددرلي 

وت تبدر الشدراا  االسدتراتقيق  وسقر ة  صتهر السو ق ق 
اال الااررسرت الهراد  التدي قيدأل أقضر  ار الاور قال

,لدددددددى الانشدددددددلت ضدددددددرورة االهتادددددددرى بهدددددددر الشدددددددراا  
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االسددتراتقيق  اددر الاددور قال  قددث تسددر,  ,لددى سقددر ة 
تادددر  الاتبدددر   بدددقال الانلاددد  واور قهدددر االرتبددرب واال,

ااددددر قددددؤ   لسقددددر ة الشدددد ور برلتارادددد  والو دددد ة بقددددنهى 
والدده  قالدد  اددال التاددرلق  وق سددال األ ا  لادد  اددنهى 
اددال خدد   الوصددو  للاسددتو  األاثدد  للاخددسوال ,ندد  
ادد  انهاددرق ااددر أال هدده  الشددراارت ت ادد  ,لددى سقددر ة 

بددرا  اسددتو  الثادد  وااللتددساى فددي الا ددرا ت بددقال األ
والدده  قسقدد  وقشددير اليهددو  الاشددترا  ل دد  الاشددرا  

 والنسا,رت وبرلترلي ت سقال استو  األ ا  
الدراساااااافت ال ااااااي  نفولاااااات الشااااااراكفت  3/2/3

األساا را  ء   كأحااد ممفرساافت إدارة سمساام  
  عمى األداء هفو أث ر  ال ور د

وفدددددددي اتيدددددددر  أخدددددددر ل راسددددددد  أثدددددددر الشدددددددراارت       
أ دددددد  أهددددددى ااررسددددددرت إ ارة األسددددددتراتقيق  بر,تبررهددددددر 

  4102سلسددددل  التورقدددد  ,لددددى األ ا   دددد   ددددرى السددددق )
بر تراح ناوهج ا رسبي قتضاال اياو,  اال الاوا,  
النلراق  ال راا  والتي قااال للانشلة اال,تار  ,لقهدر 
واالسترشدددر  بهدددر ,نددد  إ راددد  واا ارة ,  دددرت الت دددرل  
ة االستراتقيق  ار الانرفسقالق بار قسرهى في نيدرح تلد

النو,قد  ادال ,  ددرت الت درل ق أو ,لددى األ د  قسددرهى 
فددددي تخفددددق  ا تاددددرالت فشددددلهرق وهلددددة اددددال خدددد   
االسدددتفر ة ادددال ا  ارة االسدددتراتقيق  للتالفددد  بر,تبررهدددر 
نلددرى اتاراددد  للا لوادددرت قددوفر الا لوادددرت الا ئاددد  
لت لقددد  ال   دددرت بدددقال التادددرلق  والاخدددربر وال وائددد  

,  دد  ت ددرل  اسددتراتقيق  النرشددئ  ,ددال إ رادد  الانشددلة 
ار أ   الانرفسقال  و د  وضد ت نتدرئج ال راسد  اد   
أهاقدددددد  هدددددده  الشددددددراارت و ورهددددددر فددددددي ت سقددددددس األ ا  
وت سقال الوضر التنرفسيق و د  أشدررت نتدرئج ال راسد  
أن  لاي قتى تنفقه هها الت رل  بنيرح الب  ادال إيدرا  
انر شرت ابول  بقال الانشلة والاندرفس ال لقد   دو  

 قددد  ادددال اليواندددأل أهاهدددر اقفقددد  تبدددر   الا لوادددرت ال 
بقددنهىق واقفقدد  تصدداقى ال ادد  الاددرنوني ال ددراى ل   دد  

الت درل  بقددنهىق والت  قد  الاشددترة لا درققر تاقددقى أ ا  
,  ددد  الت دددرل ق ضدددرورة ويدددو  ,اددد  قتضددداال ,لدددى 
الاوا,  وا يرا ات التي تضاال تنفقه ,    الت رل  

بدددددرب والتواصددددد  بقدددددنهى بنيدددددرحق اادددددر قسقددددد  ادددددال االرت
 وقضاال استارار ,    الت رل  في الاستاب  

واشاا قفق فاارض   ق اا م الدراساافت الساافبق  2/1
 البحث

 Youssef)ال راسرت السربا  ب    أشررت         

and EL-nakib,2015; Karami et al.,2014; 

Jamal and Tayles,2014; Ghat-ebi et al., 

2013;Ince et al.,2013; Hamis-ter,2012; 

Li et al.,2006) ق  اال ااررسدرت إ ارة سلسدل  لل  
التورقددد  واددددال أهاهدددر والتددددي رادددست ا لددددى ال راسددددرت 
,لقهددددر الشددددراا  ا سددددتراتقيق  اددددر الاددددور ق واسددددتو  
اشدددددررا  الا لوادددددرتق ويدددددو ة الا لوادددددرت الاتبر لددددد ق 

وشدد ة التارادد  بددقال الشددرار ق واا ارة ,  ددرت ال ادد  ق 
لدددددددد افر الرئقسددددددددي ورا  اهتاددددددددرى ق تادددددددد  البر ددددددددث أال ا

الانشدلت بتببقددم تلددة الااررسدرت هددى شدد ة الانرفسدد  
واالنفتدددرح وال ولاددد  فدددي لددد  بقئددد  األ,ادددر  ال رلقددد ق 
و,لددددى الددددرنى اددددال ويهدددد  النلددددر ال رادددد  بخصددددوص 
سدددهول  تببقدددم وتاراددد  تلدددة الااررسدددرت إالنددد  قويددد  
ال  قدد  اددال ال واادد  التددي قيددأل أخددههر فددي ال سددبرال 

وتاراددد  تلدددة الااررسدددرت ادددر ب ضدددهر لنيدددرح تببقدددم 
الددددب   واددددال أهاهددددر ضددددرورة ويددددو  الثادددد  وااللتددددساى 
الاتبددددر   بددددقال أبددددرا  سلسددددل  التورقدددد ق فضدددد  ,ددددال 
ضددرورة يددو ة االتصددر  وتانولويقددر الا لواددرت التددي 
تدددربب تلددددة األبددددرا  الات دددد  ة اددددر ب ضددددهر الددددب   
 قددددددث قيددددددأل أال تلددددددسى الانشددددددلت ب ضددددددهر الددددددب   

ا لوادددددددرت واالتصدددددددرالت بضدددددددرورة تببقدددددددم نلدددددددى ال
الاتا ا   تدى قاادال ت اقدم الت دروال والتنسدقم الف در  
بقددددددنهىق ااددددددر ت تبددددددر السددددددا   والا ددددددرا ت السددددددربا  
للانشددلت فددي السددوم اددال ال واادد  الهرادد  التددي قيددأل 
النلدددددر فقهدددددر ,نددددد  االنددددد ارج والتاراددددد  ادددددر أبدددددرا  
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خرريقددددد ق بر ضدددددرف  إلدددددى ضدددددرورة االهتادددددرى بتالفددددد  
لق  التددي تت الهددر الانلادد  ,ندد  الت وقدد  وهددى التاددر

انتارلهددر اددال اددور  خخددرق ولاددي تتينددأل الانلادد  تلددة 
التادددرلق  قيدددأل ,لقهددددر ال فدددرل ,لددددى إ راددد  وتوبقدددد  
,  رت  وق  بوقل  اخي  ار أبرا  اختدررة ب نرقد  
واوثوم بهرق وهلدة  تدى تدتااال الانشدلت ادال ت اقدم 
ولددددو يددددس  اددددال الانددددرفر الا تالدددد  اددددال تببقددددم تلددددة 

سددددرت  قددددث تسددددر,  ,لددددى تخفددددق  التاددددرلق  الاارر 
والددددتخلص اددددال الفر دددد ق وسقددددر ة  دددد رة الانشددددلت ,لددددى 

لت قددرات ال قنراقاقدد ق فضدد  ,ددال  ورهدددر اددر االتاقدد  
فدي ت سقددس يددو ة الانتيددرت اددال خدد   اال,تاددر  ,لددى 
أفضددد  الافدددر ات الاتخصصددد  فدددي أ ا  األنشدددب  أو 
إسددددنر هر ألبدددددرا  خرريقدددد ق اادددددر أال إتر دددد  وتبدددددر   

وادددددرت اليقددددد ة بر,تبررهدددددر أ ددددد  ااررسدددددرت إ ارة الا ل
سلسدددل  التورقددد  تسدددر,  ,لدددى اتخدددره أفضددد  الادددرارات 
واالسدددددتفر ة ادددددال الفدددددرص والت لدددددأل ,لدددددى الت ددددد قرت 
الاويدددو ة فدددي لددد  بقئددد  األ,ادددر  ال رلقددد  وهلدددة ادددال 
خدد   ال   ددرت الاوقدد  بددقال األبددرا  الات دد  ة والتددي 

رلترلي ت اقم وب قتسق  اال ا تارلق  تي ق  ال او  بقنهى
انددرفر اسددتارة لادد  انهاددر والتددي تتاثدد  فددي ال دد  اددال 
اوايه  التضررأل والت رر  واله  قال  اال ا تارلق  
ت بق  األ,ار ق اار ت ا  أقضر ,لى ال   اال ,د ى 
تارثدددد  الا لواددددرت والدددده  بدددد ور  قالدددد  اددددال السددددلوة 
االنتهرس  ,بدر سلسدل  التورقد  وادال ثدى ت سدقال األ ا  

التنرفسدق  لسلسدل  التورقد  بلاالهدر   بندر   وسقدر ة الاد رة
,لددى اددر تادد ى اددال اراي دد  وت لقدد  لددب   ال راسددرت 

ل راسدد  ,لددى الن ددو االسددربا  قااددال لنددر اشددتارم فددر  
 الترلي 

 
 
 

   ااؤثر ممفرساافت إدارة سمساام  ال ور ااد إ ءفبااف 1ل
لمنشاااااأت األعمااااافل األداء الماااافلي مؤشااااارات  عمااااى

  .صر  في ظل ب ئ  األعمفل الم الصنفع  
 ال طب ق   الدراس   -4
تسدددددته   ال راسددددد  فدددددي هددددده  اليسئقددددد  ,دددددر        

انهيقدد  ال راسدد  الاسددتخ ا  الختبددرر فددر  ال راسدد  
ولت اقددم هلددة سددقتى تنلددقى هدده  اليسئقدد  ,لددي الن ددو 
التددددرليق أهدددد ا  ال راسدددد ق وايتاددددر و,قندددد  ال راسدددد ق 
يرا ات  وتوصق  و قرس ات قرات ال راس ق وأ وات واا

  ق والت لق  ا  صرئيق ونترئج ال راس  ال راس
                        هادل الدراسا  4/1

تسددته   ال راسدد  بصددف  أسرسددق  اختبددرر فددر      
الب ددث ,القددر الاتاثدد  فددي الت ددر  ,لددى أثددر تببقددم 

,لدددددددددى  SCMPااررسدددددددددرت إ ارة سلسدددددددددل  التورقددددددددد  
اؤشدددرات األ ا  الادددرلي لانشدددلت األ,ادددر  الصدددنر,ق  

 ,ار  الاصرق  في بقئ  األ
 مء مع الدراس  4/2
قتاثدددد  ايتاددددر ال راسددددد  فددددي ياقددددر الانشدددددلت       

الاصددددرق  الاببادددد  لااررسدددددرت إ ارة سلسددددل  التورقددددد  
SCMP ق وتتاث  ,قن  ال راس  في الابرع الصدنر,ي

فدي لدد  بقئد  األ,اددر  الاصدرق  و دد  تدى اختقددرر سددت 
انشددددلت اددددال هددددها الابددددرع فددددي ادددد قنتي ا سددددان رق  

 وتى إيرا  ال راس  ,لقهى  والارهرة
  م غ رات الدراس  4/3
 الم غ رات المس قم 4/3/1
  SCMP طب ق ممفرسفت إدارة سمسم  ال ور د  -أ

وهدددى ,بدددررة ,دددال الشدددراا  ا سدددتراتقيق  ادددر الادددور ق 
اسددددتو  يددددو ة واشددددررا  الا لواددددرت واا ارة ,  ددددرت 
ال ا  ق وقتى  قرسهى اال خ   ,   اال األسئل  ,ال 

  ,  دددرت  وقددد  ادددر الادددور قال وال اددد  ق اددد   ويدددو 
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واددددد   سدددددر,  و  ددددد  تددددد فم الا لوادددددرت بدددددقال ياقدددددر 
 أ,ضر  سلسل  التورق  

 الم غ رات ال فبع  4/3/2
  قااددددال  قرسدددد  اددددال خدددد   ا دددد   األداء الماااافلي -أ

ال رئ  ,لدى االسدتثاررق وا د   ال رئد  ,لدى األصدو ق 
ا دد   ال رئدد  ,لددى  اددوم الالاقدد ق ا دد   ال رئدد  ,لددى 

لابق ددددددرتق ا دددددد    وراال األصددددددو ق ايادددددد  الددددددربوق ا
إنتريق  ال رالقالق نسب  الاصررق  ال اواق  وا  ارق  

 .للابق رت
 اإلءراءات الم بع  في الدراس  4/4
ال راسدد  بصددف  أسرسددق  ,لددى أسددلوأل  ا,تادد ت      

  ارات الارلقدددد ق  ر ادددد قرقالادددد الااددددرب ت الشخصددددق 
ا نتددددددددددرج و  والابق ددددددددددرتق والاشددددددددددترقرتق والتاددددددددددرلق ق

بر ضدددددرف  لتوسقدددددر  دددددوائى أستاصدددددر  ادددددل وات ليادددددر 
ق ااددر ا,تادد ت ال راسدد  ,لددى ت لقدد  البقرنددرت ال سادد 

الاددوائى الارلقدد  ل دد   اددال الانشددلت الصددنر,ق  الاببادد  
ق  قددددث تددددى SCMPلااررسدددرت إ ارة سلسددددل  التورقدددد  

إيدددرا  ت لقددد  لاياو,ددد  ادددال الاؤشدددرات الارلقددد  لاددد  
ثدد ث سددنوات  بدد  تببقددم انشددلة وهلددة خدد   فتددرتقال 

ااررسددددرت إ ارة سلسددددل  التورقدددد  وثدددد ث سددددنوات ب دددد  
التببقدددم ثدددى تدددى إيدددرا  ااررنددد  بدددقال األ ا   بددد  وب ددد  
التببقددم لا رفددد  اددد   الت سدددال أو التددد هور فدددي هددده  
الاؤشرات ب   تببقدم ااررسدرت إ ارة سلسدل  التورقد ق 

  -وتتاث  الاؤشرات الارلق  الاستخ ا  في اختي 
وقددتى  سددرب   ROA ل العفئااد عمااى األصااولمعااد -أ

اال خ    سا  صرفي الربو ادال ال القدرت  إيادرلي 
 األصو  

ق بددر ,ددال  ROI معاادل العفئااد عمااى االساا ثمفر -ب
ا   افر ة الانشلة في استخ اى واا ارة ياقدر األادوا  
الاتر ددددد  لددددد قهر سدددددوا  ادددددال الاسدددددرهاقال أو األادددددوا  

ا ق وقددتى الااترضدد  فددي ت اقددم ,رئدد  ,لددى تلددة األاددو 
 سرب  ادال خد    سدا  صدرفي الدربو ادال ال القدرت  

إيادددرلي األادددوا  الاسدددتثارةق وت تبدددر ااررسدددرت إ ارة 
سلسدددددل  التورقددددد  الاتاثلددددد  فدددددي الشدددددراارت وال   دددددرت 
االستراتقيق  ار الاور قال واا ارة ,  رت ال ا   ادال 
أهددى الدد ,رئى التددي تسددر,  ,لددى ت سددقال ا دد   ال رئدد  

 ر  اال الاؤشرات ,لى االستثارر ونق
قادقس ال رئد   ROE العفئد عماى حقاوق الممك ا  -ج

اله  ق اا  الا ة اال استثارر أادوالهى فدي الانشدلةق 
وقددددتى  سددددرب  اددددال خدددد    سددددا  صددددرفي الددددربو اددددال 

 ال القرت   اتوسب  اوم الالاق  
) نسب  صففي ROSمعدل العفئد عمى المب عفت  -د

ف دد  لصددرفي تشددقر النسددب  الارت الااربم ماان العمم اافت 
الددددربو اددددال ال القددددرت الا اددددم ,ددددال ادددد  ينقدددد  اددددال 
الابق رتق وقتى  سرب  اال خد    سدا  صدرفي الدربو 

 اال ال القرت  صرفي الابق رت 
قاددقس  دد رة الانشددلة ,لددى ت اقددم  مءماال الااربم -هااا

أابددددر ربددددو اااددددال اددددال خدددد   الددددت اى فددددي تاددددرلق  
ا نتددرج )الافددر ة ا نتريقدد  ق وقددتى  سددرب  اددال خدد   

 ايا  الربو  صرفي الابق رت   سا 
ق بر ,ال اد   نشدرب  AT معدل دوران األصول -و

و دد رة األصددو  الاالوادد  للانشددلة فددي ت اقددم ابق ددرت 
وقددددتى  سددددرب  اددددال خدددد    سددددا  صددددرفي الابق ددددرت  

 إيارلي األصو  
قتى  سدربهر  نسب  المصفر ل العموم   واإلدار   -م

  اددددال خدددد    سددددا  الاصددددررق  ال اواقدددد  وا  ارقدددد 
صددددرفي الابق ددددرت والاددددر انخفضددددت هدددده  النسددددب     

 ,لى ويو  ر رب  ,لى هه  الاصررق  
تادددقس إنتريقددد  ال راددد  خددد    إن فء ااا  العااافمم ن -ن

ال رىق وهه  النسب  تفق  في توضقو ا     رة الانشلة 
,لددددددى اوايهدددددد  ضدددددد وب ال ادددددد  واوايهدددددد  انرفسدددددد  
اخخددددددرقال فدددددديق وقددددددتى  سددددددربهر اددددددال خدددددد   صددددددرفي 

    ال رالقال الابق رت  ,
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بر ضدددددرف   يدددددرا  ال راسددددد  الت لقلقددددد  للادددددوائى       
الارلقددددددد   رادددددددت البر ثددددددد  بن,ددددددد ا   رئاددددددد  أستاصدددددددر  
لل صددو  ,لددى الا لواددرت ال سادد  التددى تت لددم بددلثر 
تببقدددم ااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد  ,لدددى األ ا   
وب   إ, ا هر تى ت  ق  الانشدلت الصدنر,ق  الاصدرق  

ت إ ارة سلسدددل  التورقددد  ادددال خددد   الابباددد  لااررسدددر
االنترندددت وال راسددددرت األار قاقدددد  و ددد   راددددت البر ثدددد  
ب ا  سقررة أو اثندقال ليدس  ادال هده  الانشدلت التدي تدى 
ت  ق هرق واال خ   هه  السقررات تااندت ادال ااربلد  
ب ددد  اددد قر  ا  اراتق وارندددت اددد ة الااربلددد  تتدددراوح 

   قاددددد  وادددددال خددددد   هددددده  الاادددددرب ت 21-02بدددددقال 
تاانت البر ث  ادال ال صدو  ,لدي ب د  الا لوادرت 
الخرص  بااررسرت إ ارة سلسل  التورق  وا   تلثقرهر 
,لدددى األ ا ق وادددرال ,ددد   الانشدددلت التدددي تدددى سقررتهدددر 
,شددددددددر انشددددددددلت فددددددددي ايددددددددرالت ات دددددددد  ة )أسددددددددا ة 
واقاروقددددرتق انتيددددرت نهائقدددد ق نددددس  ونسددددقجق   قدددد  
وصلألق أسدانتق ابدربر  وب د  إيدرا  هده  الخبدوات 

 رئاددددد  صدددددرل   للت لقددددد  بنسدددددب   21انتهدددددت بيادددددر 
 رئادددددد  وتددددددى  21%  قددددددث تددددددى توسقددددددر 21اسددددددتيرب  

 41 رئا  وأقضر تى استب ر  انهى  21استريرع انهى 
 رئادد  ل دد ى ا ئاتهددر للت لقدد  بسددبأل شددبأل الانشددلت 
التدددي تنتاددددي إلقهدددر هدددده  الادددوائى اددددال البورصددد  و,دددد ى 

  لهددى تااددال البر ثدد  اددال ال صددو  ,لددى الاددوائى الارلقدد
لددددها اددددرال البدددد  اددددال اسددددتب ر  هدددده  الانشددددلت ل ددددر  

 الت لق  ا  صرئي 
 األسفل ب اإلحصفئ   المس خدم  4/5

 -:الترلق  ا  صرئق  األسرلقأل البر ث استخ ى
ااددددرققس ا  صددددر  الوصددددفي وانهددددر تددددى  سددددرأل  -أ

 والوسقب الا قرر  واالن را  ال سربيالاتوسب 
 هده  ترتقدأل وتدى والاسدتال   الترب د  للات قدرات
 ببادر   النسدبق  أهاقتهدر ,لدى أسدرس الات قدرات
 .الا قررق  واالن رافرت للاتوسبرت

للت ادددم ادددال  Q-Squareتدددى اسدددتخ اى اختبدددرر  -ب
االخت فددددددددددرت اليوهرقددددددددددد  فددددددددددي خرا  وخقدددددددددددررات 

 الاستاصى انهى 
 Tests of" ا  ددددددددددتدددى إيدددرا  اختبدددرر ل ,ت -ج

Normality" بررددداختوهار 
  Kolmogorov-Smirnov ,ShapiroWilk   ق

 ات قدددددددراتوتوصدددددددلنر ادددددددال هددددددده  االختبدددددددررات أال 
تتبدددر للتوسقدددر الا تددد   ولدددهلة سدددو   ال ال راسددد 

 Testاالختبددررات ال ا لاقدد  اثدد   ن تادد  ,لددى

;.Mann-Whitney Test Kruskal-Wall-

is Test  

 اثدد  ال ا لاقدد  االختبددررات ,لددى اال,تاددر  تددى -د
Mann-Whitney Test Kruskal-Wallis 

Test   ل راسدد  تددلثقر ب دد  ال واادد  ال قاويرافقدد
  ,لى  ري  تببقم ااررسرت إ ارة سلسل  التورق 

تدددددى اال,تادددددر  ,لدددددى ت لقددددد  االن ددددد ار البسدددددقب  -هاااااا
simple Regression  الختبدددرر أثدددر تببقدددم

ااررسددددرت إ ارة سلسدددددل  التورقددددد  ,لدددددى اؤشدددددرات 
   األ ا  الارلي)اختبرر ال     بقال الات قرات

وتدددددددى اسدددددددتخ اى البرندددددددراج ا  صدددددددرئي اليدددددددرهس  -و
SPSS Version 22   يددددرا  ال القددددرت 

 ا  صرئق  
 وصل ن فئج قفئم  األس قصفء 4/6
تددددى اال,تاددددر  فددددي هددددها اليددددس  ,لددددى الااددددرققس       

الوصدددفق ق والتادددراراتق والتادددرارات النسدددبق ق واسدددتخ اى 
للت ادددم   "Chi-square"أقضدددر اختبدددرر اربدددر ادددر  

و  صدددإاارنقددد  ت ادددقى النتدددرئج التدددي تدددى ال   اددد ادددال 
,لقهر اال الاارققس الوصفق  ,لدى ايتادر ال راسد  أى 
الق و ددد  تدددى تاسدددقى ر و  الاشدددرراقال فدددي األستاصدددر  

الابدرع الده  ق الدوا فقد ق و,د   ال درالقال أل ,لى  سد
  في الانشلة
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   ف ه واوفقف لمقطفع الاي  عممالمشفرك ن  قس م  - أ
 النسب  رك نعدد المشف القطفع
 %2 22 01 المفلي

 %41 2 المب عفت
 %2 42 7 المش ر فت
 %7 2 4 المخفزن
 %01 2 ال كفل ل
 %2 2 0 ال خط ط
 %2 2 0 اإلن فج

 %011 21 اإلءمفلي
      

قوضددددو هددددها اليدددد و  أقضددددر ادددد   التنددددوع فددددي       
,قندد  ال راسدد  ااددر أفددرا  الابر,ددرت التددي قنتاددي إلقهددر 

 ة ادال أرائهددى وويهدرت نلددرهى الاتنو,دد  قاادال االسددتفر

تببقدددم ااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقدددد  ب قت لدددمفقادددر 
SCMP  

برلنسب  ل د   ال درالقال فدي ياقدر الانشدلت ا د   -ب
 ,را   211ال راس  فا  سا  ,ال

 SCMPدرء   طب ق ممفرسفت إدارة سمسم  ال ور د  4/6/1
 

  اإلحصفئ  
 

1 9222 
1 9090 
1 2721 
1 21 
0 

  تببقم ااررسرت إ ارة سلسل  التورق ري     
 الاتوسب

 %22ال   األ نى             فترة ثا  للاتوسب ,ن  استو  
 ال   األ,لى

 أ    ري  تببقم 
 أ,لى  ري  تببقم

 

 ريددد   قتضدددو ادددال اليددد و  السدددربم أال اتوسدددب     
وارال  9222ق1 تببقم ااررسرت إ ارة سلسل  التورق 

 ررسرت ارنتدددددددددده  الااددددددده % أال تببقم22بر تار  
 
 
 
 
 

 مددددددددتببقوارنت أ    ري   27 1و94ق1قتراوح بقال  
وأ,لددددددى  ريدددددد   2 1وفاددددددر خرا  الاشددددددرراقال تسددددددرو  

  % اال الااررسرت011أ   0تببقم تسرو 
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  SCMPال ور د الدوافع ال ي ح:زت المنشأت ل طب ق ممفرسفت إدارة سمسم   4/6/2
 

سهسهت دوافع تطبٍك ممارساث إدارة 

 انتىرٌذ
 انىســــط

االوحراف 

 انمعٍاري
p-value 

ترتٍب حسب 

 األهمٍت

 5 1.113 1.57 4.48 تحسٍه معذل انعائذ عهى االستثمار

 11 1.111 1.18 3.66 تحسٍه معذل انعائذ عهى األصىل

 9 1.111 1.85 4.17 تحسٍه معذل دوران انمخسون

 2 1.115 1.44 4.76 تخفٍض انتكانٍف

 7 1.166 1.72 4.34 وت انشركتزٌادة مرو

 8 1.166 1.73 4.21 تخفٍض انمخاطر ودرجت عذو انتأكذ

 6 1.113 1.57 4.45 انسرعت فً تهبٍت احتٍاجاث انعمالء

 1 1.112 1.41 4.79 تحسٍه انمركس انتىافسً نهشركت

 11 1.156 1.92 3.93 انرغبت فً مىاكبت انعىنمت وانتغٍراث 

 1 1.112 1.41 4.79 انىمى فً انسىقانرغبت فً االستمرار و

 تىطٍذ وانحفاظ عهى عاللاث لىٌت مع 
 عمالئهاومىردٌها وجمٍع انمتعامهٍه معها 

4.69 1.61 1.111 3 

 4 1.111 1.61 4.66 سرعت ودلت اتخار انمراراث

       
  p-valueقوضدو اليد و  السددربم أال  قاد         

أال ياقددر %ق وهددها ق نددي 2لياقددر األسددبرأل أ دد  اددال 
الاشرراقال قوافاوال ,لى أهاق  هه  ال وافر في ت فقس 
الانشددددلت بشددددا  ,ددددرى ,لددددى تببقددددم ااررسددددرت إ ارة 
سلسل  التورق ق فقار , ا سقر ة ارونددد  الانشلة والاددقا  

ق وتخفقددددددددددددددددددددد   p-value1 122=اال تادددددددددددددددددددددرلق  
الاخدددددددددددددددربر و ريددددددددددد  ,ددددددددددد ى التدددددددددددددددلا  و)الاقددددددددددددددا  

  والرنبدددد  فددددي اواابدددد  ال ولادددد  0222 1لق اال تادددددددددر
= p-valueوالت قرات الات  ا  والاقاد  اال تاددددددرلق  

ق وقاادددال أقضدددر ا,تبدددرر سقدددر ة  ريددد  الارونددد  122 1
وسقددر ة  دد رة الشددرا  ,لددى اواابدد  الت قددرات الات  ادد  
اددددال الدددد وافر الهرادددد  أقضددددر لتببقددددم ااررسددددرت إ ارة 

%ق وهها 01ا نوق  سلسل  التورق  ولاال ,ن  استو  
قشددقر إلدددى ادد   أهاقددد  ياقددر األسدددبرأل السددربا  ادددال 
ويهددددرت نلددددر الايتاددددر فددددي ت فقددددس و فددددر الانشددددلت 

  وقخلددددص البر ددددث أقضددددر إلددددى أال SCMPلتببقددددم 
الاشرراقال  د  أيا دوا ,لدى ويدو  خادس  وافدر هراد  

وأهاهددر ت سددقال  SCMPيدد ا ت فددس الانشددلت لتببقددم

االستارار والناو  الاراس التنرفسي للشرا  والرنب  في
% بلنهدددر ت تبدددر  وافدددر 2 72فدددي السدددوم و ددد  أشدددرر 

هرا  ي اق وقلقهر في األهاق  تخفق   التادرلق  و د  
% أقضر بلنهدر هراد  يد اق وت تبدر سدر,  2 72أشرر 

و  ددد  اتخدددره الادددرارت الددد افر التدددرلي التيدددر  الانشدددلت 
% بلنهددددر 2 74فادددد  أيددددرأل أقضددددر  SCMPلتببقددددم 

ق وقددلتي ب دد  هلددة رنبدد  الشددرا  ت تبددر  افددر هددرى يدد ا
فددي ت سددقال ا دد   ال رئدد  ,لددى االسددتثارر فادد  أيددرأل 

% بلنهدر هراد  يد ا فدي ت فقدس الشدرا  لتببقددم 7 20
SCMP  

                        حم ل القاوائم المفل ا  4/7
تدددى تاددد قى النتدددرئج التدددي تدددى التوصددد  إلقهدددر ادددال        

خدددددد   ,قنددددددد  ااوندددددد  ادددددددال سددددددت انشدددددددلت ابباددددددد  
رسرت إ ارة سلسل  التورق  لتوضقو الت قرات التي لاار

  ثت فدي اؤشدرات األ ا  الادرلي لهده  الانشدلت ادال 
خددد   ااررنددد  الاقاددد  الاتوسدددب  لاددد  اؤشدددر خددد   
ثدددد ث سددددنوات  بدددد  تببقددددم لااررسددددرت إ ارة سلسددددل  
التورقددد  برلاقاددد  الاتوسدددب  لدددنفس الاؤشدددر ,دددال فتددددرة 
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ت سددال أو ثدد ث سددنوات ب دد  التببقددم لا رفدد  ادد   ال
الت هور في ا  اؤشر اال الاؤشرات الارلقد  التدي تدى 
تنرولهددر فددي ال راسدد ق وهلددة لت اقددم ال ددر  الرئقسددي 
لل راس  واختبدرر اد   صد   الفدر ق وسدو  نتندرو  

 -هه  الانشلت ,لى الن و الترلي 

                                المنشاأة األولاى -أ
 ة تتخصددددددص هدددددده  الانشددددددلة فددددددي صددددددنر,  األسددددددا

والاقاروقدرت وهدي ادال الانشدلت ابقدرة ال يدى  قددث 
قس ا   يى ابق رتهر ,دال القدوال ينقد  اصدر ق اادر 

 ,را   4111قس ا  ال رالقال بهر ,ال 
  1ال غ ر في مؤشرات األداء المفلي)

 

مؤشراث األداء 
 انمانً

          انمتىسط 
 لبم انتطبٍك

        انمتىسط 
 بعذ انتطبٍك

       ٍر وسبت انتغ
 فً انمؤشر

 %4.43انخفاض بنسبت %13.61 %14.23 معذل انعائذ عهى األصىل

معذل انعائذ عهى 
 االستثمار

 %29زيادة بنسبت  21.64% 16%

معذل انعائذ عهى حمىق 
 انمهكٍت

 %5.64زيادة بنسبت 25.35% 24%

 اليوجذ حغير 1.41 1.41 معذل دوران األصىل

وسبت صافً انربح مه 
 ثانعمهٍا

 %5.1انخفاض بنسبت 33.96% 35.79%

 2.97انخفاض بنسبت %41.4 %42.7 مجمم انربح

وسبت انمصارٌف 
 انعمىمٍت واإلدارٌت

 %2.41انخفاض بنسبت 2.16% 2.21%

 %35.6زيادة بنسبت  293721 216551 إوتاجٍت انعامهٍه
 

 المنشأة الثفن   -ب
تتخصص هه  الانشلة في صنر,  الانتيرت         
 سقوت والصربوال در,  الد هائق  وخصوصر صنال

 

وهدددي ادددال الانشدددلت ابقدددرة ال يدددى  قدددث قدددس ا   يدددى 
ابق رتهددر ,دددال القدددوال ينقددد  اصدددر ق اادددر قدددس ا  ,ددد   

 ,را   4111ال رالقال بهر ,ال 
 

  2ال غ ر في مؤشرات األداء المفلي)
 

مؤشراث األداء 

 انمانً

       انمتىسط 

 لبم انتطبٍك

          انمتىسط 

 بعذ انتطبٍك

       وسبت انتغٍر 

 فً انمؤشر
 %15زيادة بنسبت %5.87 %5.1 معذل انعائذ عهى األصىل

معذل انعائذ عهى 

 االستثمار
 %21.7انخفاض بنسبت  11.69% 14.74%

معذل انعائذ عهى حمىق 

 انمهكٍت
 %11.27انخفاض بنسبت  21.19 22.51%

 %2.62انخفاض بنسبت 1.21 1.23 معذل دوران االصىل

وسبت صافً انربح مه 

 انعمهٍاث
 %18.93زيادة بنسبت  4.91 4.12%

 %22.39زيادة بنسبت  %11.23 %8.36 مجمم انربح

وسبت انمصارٌف 

 انعمىمٍت واإلدارٌت
 %45.3زيادة بنسبت  5.68% 3.91%

 %16.11انخفاض بنسبت  156 186 إوتاجٍت انعامهٍه
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 المنشأة الثفلث  -ج
الانشدددلة فدددي صدددنر,  ال  قددد   تتخصدددص هددده        

 قث دبقرة ال يى  دوالصلأل وهي اال الانشلت ا

 
قددس ا   يددى ابق رتهددر ,ددال القددوال ينقدد  اصددر ق ااددر 

 ,را   2111قس ا  ,   ال رالقال بهر ,ال 
  3ال غ ر في مؤشرات األداء المفلي)

 

مؤشراث األداء 

 انمانً

          انمتىسط 

 لبم انتطبٍك

          انمتىسط 

 انتطبٍكبعذ 
 وسبت انتغٍر فً انمؤشر

معذل انعائذ عهى 

 األصىل
 %117انخفاض بنسبت 1.33%- 4.58%

معذل انعائذ عهى 

 االستثمار
 %118انخفاض بنسبت 1.69%- 8.91%

معذل انعائذ عهى حمىق 

 انمهكٍت
 %118انخفاض بنسبت 1.37%- 17.53%

 %3.7انخفاض بنسبت 1.85 1.88 معذل دوران األصىل

فً انربح مه وسبت صا

 انعمهٍاث
 %117انخفاض بنسبت 1.38%- 5.22%

 %36.8انخفاض بنسبت %8.21 %12.99 مجمم انربح

وسبت انمصارٌف 

 انعمىمٍت 
 %115زيادة بنسبت 2.46% 1.2%

 %6.13انخفاض بنسبت  4125 4394 إوتاجٍت انعامهٍه
 

 المنشأة الرابع  -د
تتخصددص هدده  الانشددلة فددي صددنر,  األسددانت       

 قث قس ا   يى دوهي اال الانشلت ابقرة ال يى  

 
ابق رتهددر ,دددال القدددوال ينقددد  اصدددر ق اادددر قدددس ا  ,ددد   

 ,را   2111ال رالقال بهر ,ال 
 

  4)ال غ ر في مؤشرات األداء المفلي
مؤشراث األداء 

 انمانً
          انمتىسط 
 لبم انتطبٍك

         انمتىسط 
 بعذ انتطبٍك

           وسبت انتغٍر
 نمؤشرفً ا

 %53.4انخفاض بنسبت  %5.56 %11.93 معذل انعائذ عهى األصىل

معذل انعائذ عهى 
 االستثمار

 %52.8انخفاض بنسبت 6.72% 14.25%

معذل انعائذ عهى حمىق 
 انمهكٍت

 %41.6انخفاض بنسبت 8.59% 14.46%

 %65.16زيادة بنسبت  1.49 1.29 معذل دوران االصىل

وسبت صافً انربح مه 
 ثانعمهٍا

 %71.75انخفاض بنسبت  11.28% 39.94%

 %41.8انخفاض بنسبت  %19.9 %33.64 مجمم انربح

وسبت انمصارٌف 
 انعمىمٍت واإلدارٌت

 %259زيادة بنسبت 9.84 2.74%

 %151زيادة بنسبت  1488 595 إوتاجٍت انعامهٍه
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 المنشأة الخفمس  -ها
تتخصددددص هدددده  الانشددددلة فددددي صددددنر,  ال ددددس        

 هي اال الانشلت ابقرة ال يى  قث قس ا  والنسقج و 

 
 يددى ابق رتهددر ,ددال القددوال ينقدد  اصددر ق ااددر قددس ا  

 .,را  2111,   ال رالقال بهر ,ال 
  5ال غ ر في مؤشرات األداء المفلي)

 

مؤشراث األداء 

 انمانً
 وسبت انتغٍر فً انمؤشر بعذ انتطبٍك لبم انتطبٍك

 %14444اض بنسبت انخف %3.9- %1.29 معذل انعائذ عهى األصىل

معذل انعائذ عهى 

 االستثمار
 %1478انخفاض بنسبت 5.65%- 1.41%

معذل انعائذ عهى حمىق 

 انمهكٍت
 %2611انخفاض بنسبت 12%- 1.48%

 %8.57زيادة بنسبت  1.312 1.278 معذل دوران االصىل

وسبت صافً انربح مه 

 انعمهٍاث
 %1391انخفاض بنسبت  12.9%- 1%

 %3.77زيادة بنسبت  %18.42 %17.75 مجمم انربح

وسبت انمصارٌف 

 انعمىمٍت واإلدارٌت
 %6.67انخفاض بنسبت  7.62% 8.17%

 %58.6زيادة بنسبت  581 366 إوتاجٍت انعامهٍه
 

 المنشأة السفدس  -و
تتخصدددص هددده  الانشدددلة فدددي صدددنر,  األسدددانت      

 س ا   يى دوهي اال الانشلت ابقرة ال يى  قث ق

 
لقددوال ينقدد  اصددر ق ااددر قاددرأل ,دد   ابق رتهددر ,ددال ا
 ,را  0111ال رالقال بهر اال 

 

  6ال غ ر في مؤشرات األداء المفلي)
 

 مؤشراث األداء انمانً
       انمتىسط 
 لبم انتطبٍك

          انمتىسط 
 بعذ انتطبٍك

          وسبت انتغٍر 
 فً انمؤشر

 %28.73انخفاض بنسبت  %15.63 %21.93 معذل انعائذ عهى األصىل

 %24.26انخفاض بنسبت  %24.13 %31.86 معذل انعائذ عهى االستثمار

معذل انعائذ عهى حمىق 
 انمهكٍت

 %23.55انخفاض بنسبت  25.23% 33%

 %16.7انخفاض بنسبت 1.823 1.988 معذل دوران األصىل

وسبت صافً انربح مه 
 انعمهٍاث

 %14.4انخفاض بنسبت  19% 22.2%

 %61انخفاض بنسبت  %12.23 %31.6 مجمم انربح

وسبت انمصارٌف انعمىمٍت 
 واإلدارٌت

 %38.8زيادة بنسبت  7.26% 5.23%

 %32.8انخفاض بنسبت  1165 1585 إوتاجٍت انعامهٍه
 

 اخ بفر فرض البحث 4/8
قسته   هها الاسدى اختبدرر اد   صد   فدر        

 ى ناوهجدددددددها اليس  ,لدددددددال راس  وسو  ن تا  في ه

 
   ختبدددددرر هدددددها الفدددددر  الات لدددددم االن ددددد ار البسدددددقب ال 
 ىددددددلدورق  ,دلسل  التدرت إ ارة سددددددددددررسدلثر تببقم ااب
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اؤشددرات األ ا  الاددرلي )ا دد   ال رئدد  ,لددى األصددو ق 
وا ددد   ال رئددد  ,لدددى االسدددتثاررق وا ددد   ال رئددد  ,لدددى 
 اوم الالاق ق وا     وراال األصو ق ونسب  صدرفي 

الدددددربوق وهدددددراب اياددددد  الدددددربوق ونسدددددب  الاصدددددررق  
نتريقدددددد  ال ددددددرالقال ق وقااددددددال ال اواقدددددد   وا  ارقدددددد ق واا

 -توضق   ,لى الن و الترلي 
لمنشااأت األعماافل األداء الماافلي مؤشاارات     ااؤثر ممفرساافت إدارة سمساام  ال ور ااد إ ءفبااف عمااى1ل

 .في ظل ب ئ  األعمفل المصر   الصنفع  
  

 R² ANOVA B T Sig مؤشراث األداء

معذل انعائذ عهى 

 األصىل 
1.184 

F    (1.912) 

Sig  (1.396 )

 نمورج غيرمعنوي

 (1.188-ثابج   )

 (1.171ميل    )

-1.541 

1.951 

1.617 

1.396 

معذل انعائذ عهى 

 االستثمار
1.211 

F    (1.162) 

Sig  (1.361 )

 نمورج غيرمعنوي

 (1.153-ثابج   )

 (1.281ميل    )

-1.623 

1.131 

1.567 

1.361 

معذل انعائذ عهى 

 حمىق انمهكٍت
1.137 

F    (1.633) 

Sig(1.471 نمورج )

 غيرمعنوي

 (1.145-ثابج   )

 (1.288ميل    )

-1.444 

1.795 

1.681 

1.471 

معذل انعائذ عهى 

 انمبٍعاث
1.195 

F    (1.422) 

Sig  (1.551 )

 نمورج غيرمعنوي

 (1.134-ثابج   )

 (1.257ميل    )

-1.376 

1.651 

1.726 

1.551 

 

معذل دوران 

 األصىل
1.114 

F    (1.515) 

Sig (1.513) 

 نمورج غيرمعنوي

 (1.211ثابج   )

 (1.591-ميل    )

1.614 

-1.717 

1.182 

1.513 

 1.225 مجمم انربح

F   (1.159) 

Sig (1.342) 

 نمورج غيرمعنوي

 (1.81-ثابج   )

 (1.295ميل    )

-1.322 

1.177 

1.763 

1.342 

 

 1.861 إوتاجٍت انعامهٍه
F(24.827) 

Sig(1.118) 

 (7781291ثابج )

 (7459112-ميل)

5.752 

-4.983 

1.115 

1.118 

وسبت انمصارٌف 

انعمىمٍت 

واإلدارٌت 

 نهمبٍعاث

1.221 

F(1.135)    

Sig(1.347) 

 نمورج غيرمعنوي

 (1.111-ثابج )

 (1.179ميل  )

-1.169 

1.165 

1.874 

1.347 

 

ممفرسفت إدارة ** الم غ ر المس قل ....  
 سمسم  ال ور د

اليدددددددد و  السددددددددربم تددددددددلثقر تببقددددددددم  قوضددددددددو       
,لدددى ادد  اؤشددر ادددال  ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد 

ق اؤشددددددرات األ ا  الاددددددرلي للانشددددددلت ا دددددد  ال راسدددددد 
وقوضو الي و  أال ياقر النارهج ارنت نقر ا نوق  
ااددددر قشددددقر لددددرف  فددددر  ال راسدددد ق فقار,دددد ا تددددلثقر 
ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  ,لددى إنتريقدد  ال ددرالقال 

نادددوهج ا نددددو  ولانددد  سددددلبي اادددر ق نددددي ادددرال هددددها ال
أقضددر ,دد ى الادد رة ,لددى رفدد  فددر  ال دد ىق واددال ثددى 
رف  الفر  البد ق ق لدها قاادال الادو  بلند  تدى رفد  
الفددر  القددرق وقااددال إريددرع السددبأل الرئقسددي لددرف  
هددددها الفددددر  بسددددبأل أال هدددده  الااررسددددرت لددددال تددددؤثر 
بشددا  ابرشدددر ,لدددى ااددرققس األ ا  الارلقددد   قدددث  ددد  
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اصددددددى اددددددنهى لضددددددرورة ااررسددددددرت إ ارة أشددددددرر الاست
سلسدددل  التورقددد  وأهاقتهدددر فدددي ت سدددقال اادددرققس األ ا  
التش قلق  اثد  سقدر ة ا د    وراال الاخدسوالق وت سدقال 
الاراس التنرفسي للشدرا ق وتخفدق  الاخدربر و ريد  
,دددددد ى التلادددددد  نتقيدددددد  ال   ددددددرت الاوقدددددد  والشددددددراارت 

وندد  االسدتراتقيق  اددر الاددور قالق ااددر أنهددر تسقدد  اددال ار 
الشددددددددرا  فددددددددي االسددددددددتيرب  للت قددددددددرات فددددددددي السددددددددوم 
وا تقريرت واتبلبرت ال ا   الاتنو,  اار قسر, هر 
في ال فرل ,لى ال ا   ال رلققال ويهأل ,ا   ي   
فددي األيدد  البوقدد  واددال ثددى ت سددقال اؤشددرات األ ا  

 الارلي بشا  نقر ابرشر 
 البحث ومءفالت وال وص فتالن فئج  -5

 المس قبم  
 ج البحثن فئ 5/1

تسددته   ال راسدد  فددي هددها اليددس  ,ددر  ألهددى       
النتدددرئج التدددي توصدددلت إلقهدددر ال راسددد  بشددداقهر النلدددر  
وال اليق بر ضرف  ل ر  أهى التوصقرتق وايدرالت 
الب ددث الااتر دد  فددي هددها الايددر ق وهلددة ,لددى الن ددو 

 -الترلي 
اسددددددددته فت ال راسدددددددد  اختبددددددددرر تددددددددلثقر تببقددددددددم       

  التورقددد  ,لدددى اؤشدددرات األ ا  ااررسدددرت إ ارة سلسدددل
ا ددد   ال رئددد  ,لدددى األصدددو ق وا ددد   ال رئددد  الادددرلي )

,لدددددى االسدددددتثاررق وا ددددد   ال رئددددد  ,لدددددي الابق دددددرتق 
ا دددد    وراال و ا دددد   ال رئدددد  ,لددددى  اددددوم الالاقدددد ق و 

األصدددددو ق ونسدددددب  الاصدددددررق  ال اواقددددد  وا  ارقددددد ق 
نتريقدد  ال ددرالقالو    لانشددلت األ,اددر  ايادد  الددربوق واا

فدي لد  بقئدد  األ,ادر  الاصدرق ق ولت اقددم  الصدنر,ق 
هددددد   ال راسددددد  تدددددى ت رقددددد  ااررسدددددرت إ ارة سلسدددددل  

أهددى األ وات ا  ارقدد  ال  قثدد  التددي التورقدد  ,لددى أنهددر 
اتيهدت إلقهدر الانشدلت فددي األوند  األخقدرة لاسددر, تهر 
فدددي اواابددد  الت قدددرات فدددي بقئددد  األ,ادددر  الا رصدددرةق 

أهدددى هددده   ق وادددالوضددد هر التنرفسددديو  أ ائهدددر وت سدددقال

الادددددددور قال  الشدددددددراا  ا سدددددددتراتقيق  ادددددددرالااررسدددددددرت 
تخفدددق  التادددرلق  ادددال وتسدددر,  هددده  الااررسددد  فدددي 

خدد    ورهددر فددي بنددر  وتنسددقم الت ددروال والدده  قسددر,  
,لى االتصر  ال ائى والاستار بقال الانشدلت وبرلتدرلي 
الاضدددر  ,لدددى ال ريددد  ل  تفدددرل بدددرلاخسوال وادددال ثدددى 

ى االخدددت الت التدددي تخفدددق  التادددرلق  والاضدددر  ,لددد
اشدددددددددررا  ت تبددددددددر ق و قااددددددددال أال توايههددددددددر الانشددددددددلة 

يددددددو ة ق و الا لواددددددرت بددددددقال أبددددددرا  سلسددددددل  التورقدددددد 
نهى أقضددددر اددددال الااررسددددرت الا لواددددرت الاتبر لدددد  بقدددد

سقدددر ة التنسدددقم والت دددروالق الهراددد  التدددي تسدددر,  ,لدددى 
,ددددد ى التلادددددد ق وتخفدددددق  تاددددددرلق   ريدددددد  وتخفدددددق  

لاددددرى بددددرلفرص الاخددددسوالق وتااددددقال الانشددددلت اددددال ا 
تسددداو برلسدددر,  وال  ددد  فدددي  اادددروالت قدددرات السدددو ق  

التفر,دد  والتاقدد  واالسددتيرب  لل ادد  ق وبرلتددرلي سقددر ة 
ال اددددددد   ادددددددال خددددددد   السدددددددر,  والثاددددددد   ووال  رضدددددددر

وأقضددر ت ادد  ,لددى سقددر ة الف رلقدد   قوا,تار قدد  التسددلقى
اتخدددره الادددرارات السدددرق   الف رلددد  و ددد  النسا,دددرت فدددي 

وادال ثدى ت سقال االسدتيرب  والتخبدقبق بشا  أفض  و 
سقددر ة ا تارلقدد  تخفددق  التاددرلق  وت سددقال اؤشددرات 
األ ا  الاددرلي ق والختبددرر ادد   صدد   فددر  ال راسدد  

,لددددى  راسدددد  اق انقدددد  للابددددرع  ,القددددر ا,تادددد  الب ددددث
الصددددنر,ي فددددي بقئدددد  األ,اددددر  الاصددددرق ق بر ضددددرف  
 يدددددرا  الاادددددرب ت الشخصدددددق  ادددددر ب ددددد  ادددددد قر  

الانشلت ,قن  ال راسد  بر ضدرف  لتوسقدر  ا  ارات في
 دددددددوائى أستاصدددددددر  لا رولددددددد  ال صدددددددو  ,لدددددددى ارفددددددد  
الا لوادددرت ال ساددد  الختبدددرر فدددر  ال راسددد ق وبل دددت 

 رئاد  وتدى اسدتريرع  21,   الادوائى التدي تدى توسق هدر 
 رئاددد   41 رئاددد  وأقضدددر تدددى اسدددتب ر  ادددنهى  21اددنهى 

تددي ل دد ى ا ئاتهددر للت لقدد  بسددبأل شددبأل الانشددلت ال
تنتادددي إلقهدددر هددده  الادددوائى ادددال البورصددد  و,ددد ى تاادددال 
البر ثددد  ادددال ال صدددو  ,لدددى الادددوائى الارلقددد  لهدددى ,دددال 
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السدددنوات الابلوبددد  لدددها ادددرال البددد  ادددال اسدددتب ر  هددده  
الانشدددلت ل دددر  الت لقددد  ا  صدددرئيق أ  أال نسدددب  

% ق 21الددددددرو  السددددددلقا  الصددددددرل   للت لقدددددد  ارنددددددت)
  للادددوائى وا,تاددد ت أقضدددر ,لدددى إيدددرا   راسددد  ت لقلقددد

الارلقدد  للانشددلت ,قندد  ال راسدد  لا رفدد  ادد   الت سددال 
أو التددد هور فدددي اؤشدددرات األ ا  الادددرلي ب ددد  تببقدددم 
ااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد ق ثدددى تدددى إيدددرا  ب ددد  

و وصاااامت هااااس االخ باااافرات االختبدددررات ا  صدددرئق  
 -لعدة ن فئج  مكن  نفولهف عمى النحو ال فلي 

تببقددم ااررسددرت إ ارة  توضددو النتددرئج أال  ريدد  -1
تتدددددددراوح بدددددددقال % 22سلسدددددددل  التورقددددددد  بر تادددددددر  

ق و ددد  وضددد ت النتدددرئج ويدددو  ,ددد ة 27 1و90ق1
 وافدددددر رئقسدددددق   فدددددست الانشدددددلت لتببقدددددم تلدددددة 
الااررسرت اال أهاهر رنب  الانشلت فدي ت سدقال 
اراسهددر التنرفسددي واالسددتارار والناددو فددي السددومق 
وت تبدددددر أقضدددددر الرنبددددد  فدددددي تخفدددددق  التادددددرلق  

وبقددددددد  وبندددددددر  ,  دددددددرت  وقددددددد  ادددددددر ال اددددددد   وت
والادددور قال أقضدددر ادددال أهدددى الددد وافر الهراددد  التدددي 
 فست الانشلت ل هتارى بااررسدرت إ ارة سلسدل  

 التورق  
توصلت ال راس  اال خد   ت لقد  الادوائى الارلقد   -2

وت لقددددددد  اؤشددددددددرات األ ا   بددددددد  وب دددددددد  تببقددددددددم 
ااررسدددرت إ ارة سلسدددل  التورقددد  إلدددى ,ددد ى ويدددو  

ر لهددددده  الااررسدددددرت ,لدددددى ياقدددددر اؤشدددددرات تدددددلثق
األ ا  الارلي )ا    ال رئ  ,لى األصو ق ا د   

 ,لددددددىال رئدددددد   وا دددددد  ال رئدددددد  ,لددددددى الابق ددددددرتق 
  الالاقددد  ادددوم  ,لدددىال رئددد  وا ددد   االسدددتثاررق 

% 2أابدر ادال    p- value قدث ارندت  قاد 
لياقددر الاؤشددرات ااددر ق نددي ,دد ى إاارنقدد  رفدد  

الفددددر  البدددد ق ق فددددر  ال دددد ىق وبرلتددددرلي رفدددد  
 Youssef and وتتفم هده  النتدرئج ادر  راسد  

EL-nakib (2015) أثدر أقضدر برختبدرر   رادت
ى لددددددد,إ ارة سلسددددددد  التورقددددددد  ااررسدددددددرت تببقدددددددم 

فدددددددددي بقئددددددددد  األ,ادددددددددر   اادددددددددرققس األ ا  الادددددددددرلي
الاصدددددرق ق و ددددد  توصدددددلت لويدددددو  تدددددلثقر سدددددلبي 
لتببقدددم تلدددة الااررسدددرت ,لدددى ب ددد  اؤشدددرات 

ا دد   ال رئدد  ,لددى األصدددو ق األ ا  الاددرلي اثدد  
وا    ال رئ  ,لى  ادوم الالاقد  و د  أشدرر إلدى 

بي ,لددى األ ا  لهددها األثددر السدد أندد  قااددال إريددرع
  اث  افرهقى وااررسرت إ ارة سلسل  التورق  في ل

ق وق تادد  البر ددث أندد  لدد  بقئدد  األ,اددر  الاصددرق 
قاادددددددال إريدددددددرع هدددددددها األثر),ددددددد ى ويدددددددو  تدددددددلثقر 

,لدددددددى األ ا   التورقددددددد ااررسدددددددرت إ ارة سلسدددددددل  ل
فددي لدد  إيربددرت الاشددرراقال فددي ال راسدد   الادرلي 

شررتهى لا   أهاق  هه  الااررسرت و ورهر في  واا
ت سددقال األ ا  التشدد قلي )أب ددر  الاقددرس الاتددواسال 
لددد  ا   إلددددى أال هدددده  الااررسدددرت تددددؤثر وبشددددا  
ف دددر  ,لدددى اادددرققس األ ا  الادددرلي ولادددال بشدددا  

سقدددر ة الثاددد   نقدددر ابرشدددر ادددال خددد    ورهدددر فدددي
وااللتددساى بددقال الات ددرالقال وسقددر ة يددو ة الا لواددرت 
الاتر   والاتبر ل  والتي تااال اال ت سقدس الوضدر 
التنرفسي واتخره أفض  الارارات واال ثدى تخفدق  
التادددرلق  وسقدددر ة الرب قددد  وت سدددقال األ ا  الادددرلي 

 ولاال بشا  نقر ابرشر 
  وص فت البحث 5/2

توصددلت إلقهددر ال راسدد   فددي ضددو  النتددرئج التددي      
توصددددي البر ثدددد  بضددددرورة االهتاددددرى بااررسددددرت إ ارة 
سلسددل  التورقدد  بر,تبررهددر اددال األ وات ا  ارقدد  الهرادد  
التي ال تت رة أ  انشلة رانب  في النادو واالسدتارار 
بدددد ونهرق لددددها توصددددي البر ثدددد  ياقددددر الانشددددلت بهدددده  
سالدد  الاخددرو   الااررسددرت وال ددرص ,لددى تببقاهددر واا
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  شددددي  ي قدددد ق  قددددث أال التادددد ى واالسددددتارار اددددال ادددد
والنادددو لدددال ق ددد ث بددد وال اواابددد  وتببقدددم األسدددرلقأل 
والبددددرم ا  ارقدددد  ال  قثدددد ق اددددر ضددددرورة األخدددده فددددي 
اال,تبرر أال هه  الااررسرت تؤثر وبشدا  ف در  ,لدى 
ت سددددددددقال ياقددددددددر يوانددددددددأل األ ا  سددددددددوا  الاددددددددرلي أو 
التش قلي ولاال هدها التدلثقر ادال الا تاد  ,د ى لهدور  

 شا  صرقو وابرشر ب
اادددر توصدددي البر ثددد  بضدددرورة االنددد ارج والتاراددد   -

بقال الانشلة و,ا ئهر واور قهدر وال اد  ا در ااقدرال 
وا    قث أال هها قسده  ,لدقهى اثقدر ادال األادورق 
ااددددر ق ادددد  ,لددددى سقددددر ة  ريدددد  الاروندددد  وتخفددددق  
اخددربر ,دد ى التلادد  التددي قااددال أال قت رضددوا لهددرق 

  االتيددر  ق تبددر ,راددد  بر ضددرف  إلددى أال تبنددي هدده
ابقدددر يددد ا فدددي ت سدددقال الوضدددر الادددرلي والتنرفسدددي 

 لهى 
توصددددى البر ثدددد  أقضددددر بضددددرورة اتيددددر  الانشددددلت  -

ال اواقدد  ل هتاددرى بااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  
وخصوصدددددر الشدددددراارت االسدددددتراتقيق  ادددددر ال اددددد   
والادددور قال وا رولددد  التخلدددي ,دددال الاوا,ددد  والدددروتقال 

لابدرع اثد  اال,تادر  بشدا   ائدى الاويو  فدي هدها ا
,لددددى الانر صددددرت والدددده   دددد  ق الهددددر الاثقددددر اددددال 
التادددرلق   وال يددد و ق اادددر القاانهدددر ادددال ااددددت ة 

 ,  رت  وق  ار الات رالقال ا هر 
 مءفالت البحث المق رح  5/3

ن دو   قاترح البر ث أال تتي  الب وث الاستابلق      
 -اختي 

نلدى تخبدقب ادوار   راس  أثر التارا  بقال تببقدم  -
الاشددروع وااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  بددرلتببقم 

 ,لى الابرع التيرر  

أثدددر تببقدددم أسدددلوأل سدددي ت الا رسدددب  الافتو ددد   -
ويدددو ة الا لوادددرت الاتبر لددد  ال ددد  ااررسدددرت إ ارة 
سلسددل  التورقدد  ,لددى ت سددقال األ ا  الاددرلي وت اقددم 

 اقسة تنرفسق  للانشلت الصنر,ق  
تببقددم ااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد    راسدد  أثددر -

,لددددى ت سددددقال األ ا  التشدددد قلي والاددددرلي بددددرلتببقم 
 ,لى الانشلت التيررق  

تاقددقى أثددر التارادد  بددقال تببقددم نلددى تخبددقب اددوار   -
الاشددروع وااررسددرت إ ارة سلسددل  التورقدد  برسددتخ اى 

  "BSC"األب ر  األرب   للاقرس الاتواسال ل  ا  
ت إ ارة سلسدددل  التورقددد  ,لدددى أثدددر تببقدددم ااررسدددر -

 ,ى ,الق  اتخره الارار اال  ب  أص رأل الاصرلو 
  راس   رل  الابرع الصنر,ي  - اخ  الانشلة
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 ممحق البحث 
 قفئم  االس قصفء

 الق  تيررة
 يرا    انهور

 ........................ لالفرض األسترهة/ الفرض  ترهاالس
 وبعد،،،،، ط ب   ح  

 

 قد لال ا سد راال   نيدرس قد لال ا الخبدرة وا در ادال سدقر تاىأرا   ادال االسدتفر ة إلدى الترلقد  الارئاد    هدت       

ادر  -انشدلت األ,ادر األ ا  الادرلي لاؤشدرات أثر تببقدم ااررسدرت إ ارة سلسدل  التورقد  ,لدى  ن و,نوا ب ثلل

 اق انق  في الابرع الصنر,ي في ل  البقئ  الاصرق   راس  

 الشداررات  بدرب البر ثد  وتتاد ى .الب دث هدها إنيدرس فدي يد ا   ابقدرة ا هاسدر الارئاد  هده  هىتسدر وسو        

 ستسدخ ى ادرتو لالا  ارفد  الأ التلاقد  االستاصدر   ادر هدها السدتاار  الاثادر ت دروناى نلقر لسقر تاى والتا قر

  فاب ايلال  لب ثألنرا  

 .البحث هاا إ مفم ىمع البفحث  لمعفون  الشكر ءز ل ولكم
 

 البفحث / أسمفء سع د الكن:فني.
 
 

 
 
 
 
 
 



 لت الخوريذ على مؤشراث.......أثر حطبيق ممارساث إدارة سلسكنفاني                       أ/ أسماء سعيد محمد ال  

39 

 

 ب فنفت عفم 
 

                                                                     اسى الاستاصى ان  )اختقرر    -1

                                                                                  نثى النوع  )هار  أ -2

                                                                                                  السال -3

                                        الولقف  ال رلق                                                  -4

   ,   سنوات الخبرة في تلة الولقف                                                                  -5

   الاؤه ت ال راسق  ال رص  ,لقهر                                                                   -6

   تي ت ا  بهر                                                                         اسى الشرا  ال -7

   نوع الصنر,  التي تنتاي لهر الشرا ) ببق   النشرب                                                 -8

 )       211 إلدى 410 ادال                     )       411إلى0اال     اى ,   ال رالقال برلشرا    -9

     ,را        ال        فضلة اال 211 اال أاثر                                             
 

   هل  طبق شركف كم ممفرسفت إدارة سمسم  ال ور د؟ -11
 ال نعم ممفرسفت إدارة سمسم  ال ور د

   تبر   واشررا  الا لوارت ار الاور قال
اارنق  اال,تار  يو ة الا لوارت  الاتبر ل )     وو تق  واص ا ق  وا ئا  واا

 ,لى الا لوارت  ار هؤال  الاور قال
  

   ال   رت الاوق  والشراارت االستراتقي  بوقل  األي  ار الاور قال
   إ ارة ,  رت ال ا  

   في  رل  ويو  ااررسرت خخر  اال فضلة أهارهر
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هاااااااي الااااااادوافع ال اااااااي ح:ااااااازت شاااااااركف كم ل طب اااااااق  مااااااان وءهااااااا  نظااااااار حضااااااار ك ماااااااف -11
  ممفرسفت إدارة سمسم  ال ور د؟

   

دوافع  طب ق ممفرسفت إدارة سمسم  
 ال ور د

 غ ر هفم
 1إطالقف 

 غ ر هفم
2 

 محف د
3 

 هفم
4 

 هفم ءدا
5 

      ت سقال ا    ال رئ  ,لى االستثارر
      ت سقال ا    ال رئ  ,لى األصو 

      سوال ت سقال ا     وراال الاخ
      تخفق  التارلق 

      سقر ة ارون  الشرا 
      تخفق  الاخربر و ري  , ى التلا  

السر,  في االستيرب  وتلبق  ا تقريرت 
 ال ا  

     

      ت سقال الاراس التنرفسي للشرا 
الرنب  في اوااب  ال ولا  والت قرات 

 الات  ا  
     

      او في السومالرنب  في االستارار والن
توبق  وال فرل ,لى ,  رت  وق  ار 

 ,ا ئهر واور قهر
 وياقر الات رالقال ار الشرا  

     

      سر,  و    اتخره الارارات
في  رل  ويو   وافر أخر  اال فضلة 

    هر
     

      
 

                              أ  ت لقاددرت أو إضددرفرت ,لددى األسددئل                                       -
                                                                                                          

                                                                                                            
 س فد كم عمى حسن  عفونكم معي إلنءفز هاس الرسفل وأخ را أشكر 

 
 


