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 البحث ممخص
تقيدد البا بالبحمدد حللشبحتشددليرللحرشددت   لبحتددللتةمددعلاددلل ي دد لبا مدد  للمؤشددتب ييدد البحث ددىلإحدد ل  دد  ل

(ل021مددخللددر ل تبسدد لتل  ق دد ل ردد ل للIFRSبحسددةش   ل  ددعلشثةدد لتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل
ل481(ل إجمد حلل د  لمشد ى ب ل2108-2105شت  لغيتلم ح  لم تج لثسدش لبحمد  لبحسدةش الللدر لبح تدت ل 

مش ى  ل شت  ل/لسن (.لشتشصر لبحنت  جلإح لشجش لأثتلسدر للمةندشاللحتل يديلبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل
IFRSًرلاللمة  لبحة   ل ر لباصدش  لشمةد  لبحة  د ل رد ل قدش لبحمر  د  ل ر ل ًرلمخلبا بالبحم حللمتمثل

لشبا بالبحتشليرللمتمثًرلال لبحت اق  لبحنق   لمخلبانشل لبحتشلير   لشمة  ل شتبخلباصش .
بحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حل لمؤشددتب لبا بالبحمدد حل لمؤشددتب لبا بالبحتشددليرل للالكمماا ا الماح ح:اا  

ل م  لبحسةش   . ي  لبا
Abstract  

The aim of this research is to measure the indicators of evaluation of financial and 
operational performance before and after the application of the International 
Financial Reporting Standards (IFRS) through an applied study on (120) non-
financial companies listed on the Saudi capital market during the period (2015-2018) 
with a total number of observation 480 (company / year). The results found that 
there is a negative impact of the application of IFRS on both financial performance, 
represented in return on assets & return on equity, and operational performance in 
the form of operating cash flows & turnover of assets. 
Keywords: International Financial Reporting Standards, Financial Performance 
Indicators, Operational Performance Indicators, Saudi Business Environment. 
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 المقدم  -1
تسد ىالبحتقدد ت تلبحم ح دد لاددللتددشايتلبحمةرشمدد  لحمسددتل ميي لمددخلمسددتثمت خلشمدد ن للب تمدد خلشجيدد  ل
  شم دد لمثددعلمصددر  لبحدد لعلشبحت دد   لش تش ددالب تمدد  لأصدد  تلبحمصدد حال ردد لبحتقدد ت تلبحم ح دد ل ردد ل

حم د   لشاديلإلد تلإ د ب لترد لجش  لم لت ش ولمدخلمةرشمد  لشبحتدللت د  ى لبحلصد  ولبحنش  د لحيد لشب
لبحتق ت ت.

ثش علمستمتلحتة  ر لمخلأجعلبح د لمدخلبح د ب علبحم  سد   لممد لبحتقت تلبحم حللشتلضعلمة ييتل
 س   لاللبح  لمخلإ بت لبالتب حلشبح  لمخلبحت ت الادللبحمةرشمد  لبحم  سد    لث فضد ا لإحدللت د   ل
للللللللللمسددددددتشالبفاصدددددد حلممدددددد ل ةددددددتتلمددددددخلجددددددش  لبحمةرشمدددددد  لبحم  سدددددد   لش ت دددددد لمددددددخلمسددددددتشالبحشدددددد  ا  ل

(Al-Ghazzawi and Alsoboa,2016).ل

شأ التتبيدد لبحةشحمدد لشت  مددعلأسددشب لبحمدد  لإحدد لسددت  لبال تمدد  ل ردد لحلدد لشب دد  لحرتقت ددتلبحمدد حل ل
 شحدد لسددشبالثشدد علل031شتتتددتل ردد لذحدد لبحت ددش لإحدد لبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللاددللأ ثددتلمددخل

(.ل يدىلأصدث  لترد لKrishnan and Zhang,2019, Hoshino,2017إحتبمدللأشلبلت د تالل 
حمة ييتلحل لبا م  لبحمشتت  ل يخل ش لبحة حالنتيج لم ليتتتتل ر لتل  قي لمخلت د   ل تجد لبحق  ر د لب

ل(.Kamath and Desai,2014حر يالشبحق  ر  لحرمق تن لحرقشب البحم ح  ل  تلبح  ش ل 

شتتتتل ر لبحت ش لحرمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حل*لثةضلبحت     لمني ل  التم ثعلبحمةرشمد  ل
نتيجددددد ل  ددددد الثةدددددضلمددددد يتاللبحشدددددت   ل تل يددددديلمة حجددددد  لت قددددديلمصددددد ح يالبحشلصددددد   لشمشبجيددددد ل
بحمسدددتثمت خلمشددد ر لادددللت سددديتلمددد لتتضدددمخلبحتقددد ت تلبحم ح ددد لمدددخلتةددد  ر لمتمثرددد لادددللنتددد  جلبحق ددد  ل

 Edeigba  and  Amenkhienan, 2017 Mo  and) لبحم ح د لشبفاصد    لبفضد ا  لحرمةد مر

Lee,2018)ل ل

ت شحددد لبحشدددت   لبحم تجددد لادددللبحسدددش لبحم ح ددد لبحسدددةش   لإحددد لبحمةددد ييتلل2107شمدددعل  ب ددد ل ددد ال
 نسدددلتي لبح  مرددد لشثشددد علإحتبمدددل.لشتمثدددعلبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتللللIFRSبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلل

تلشتلحرمة ييتلبحسةش   لبحم ر  لإاللأني لتتميدتلث حشدمش لشبحت  مدعلشبح  بثد  لايدللت ةد للIFRSم حللبح
أشدمعلادللتلليتيد لحرمةد مر لشبا د بىلبحتدللتدؤثتلادللبحمت دتلبحمد حللحرمنشدع لشنتد  جلأ م حيد ل يددىل

م  سددددد يخليددددتالتلل ددددد لمشبضددددد علحدددددالتتةدددددتضلحيددددد لبحمةدددد ييتلبحسدددددةش   لبحم ر ددددد ل بحيي ددددد لبحسدددددةش   لحر
ل(.2107بحق نشنييخ 

لحإلش ت لإح ل"لبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حل".لللIFRS*ل ستل البحث  ث خلمصلرال
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ىدشلبنضدم مي لحرة يد لمدخلبحمن مد  للIFRSشمخل شباعلت دش لبحممر د لبحةتب د لبحسدةش   لحمةد ييتل
بال تص    لبحة حم  لشىللمن م لبحتج ت لبحة حم د  لشمجمش د لبحةشدت خ لشصدن ش لبحنقد لبحد شحللشبح ند ل
تبحدد لبح ددشبجتلبال تصدد    لشبحتن  م دد لشتش يددد ل بحدد شحل لشجم ددعلبحمن مدد  لبحسدد ثق لتقددشال ردد لتقريددعلشبا

المدخلبحد ش لت ييدالأن متيد لبال تصد    لشبحم ح د لادللبالجتباب لالل علمتلرث  لبحةشحم لبحتللتسدترتل
 (.ل2104بتج هلبحتش ي لشبحتشاييل  سيتال 

بحة يددد لمدددخلبحتةددد  ر لثشدددعخلبحمة حجددد  لبحم  سددد   لحةن صدددتلبحقدددشب اللللIFRSشتتضدددمخلمةددد ييتل
بحم ح دد لشبالاصدد حل ددخلأمددشتلمثددعلبفاصدد حل ددخلباتبدد حلث سددتل بالبحدد لعلبحشدد معلشبحتددلل  ددشخلحيدد ل

بآلث تلبحن تج ل دخلبحت دش لإحد ل( لشحذح لاإخلتن ش لHoshino,2017 ر لمؤشتب لبال بال ل  بنة 
مسدددعح لى مددد لحمسدددتل مللبحتقددد ت تلبحم ح ددد لن دددتًبلاللدددترال ي ددد لبا مددد  ل ددديخلبحددد ش للIFRSمةددد ييتل

 Yahya et.al,2016.)ل

 البحث  مشكم  -2
(لشأ بالبحشددت   لاددللبال تصدد     لIFRSت  دد لبحةر دد ل دديخلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل 

بحن ش  لث ىتم الث حغلاللبح تت لباليت لمخلبحن    لبا    م  لشبحةمر   لشذح لن تًبلاىم  لتر لبحةر د ل
حمستل مللبحتق ت تلبحم ح  لشمني ل ر لس يعلبحمث   لأىميتي لحرمستثمت خلمخل يدىلأثتىد ل رد لأسدة تل

 .لل(Yeboah  and Takacs,2018)حرشت    لش شحم لبحسش للباسيالالل علبحتشسة  لبالستثم ت  

شمخللر لت ريعلبح تبس  لبحس ثق لاللبحة ي لمخل ش لبحة حاليتضالشجش لبلدترالاثدتلبحت دش ل
 Kubíčková and)حرمةددددد ييتلبح شح ددددد لحرتقت دددددتلبحمددددد حلل رددددد لمؤشدددددتب لبا بالمدددددخل شحددددد لالدددددتالل

Indrichovska,2012). 

الشحمسدد يت لبا تلل2107  ب ددً لمددخل دد اللIFRSشمددعلتل يدديلبحممر دد لبحةتب دد لبحسددةش   لحمةدد ييتل
 ر لمؤشتب لتقي البا بالبحم حللشبحتشليرلللIFRSبحم  س ل ليتاللبحث  ث خلأىم  ل تبس لأثتلتل ييل

 ر لبحتةدد شبحددذالل د ليتجددعلإحدلللIFRSحت  يد لمد الباللددترال ديخلتردد لبحمقد ي  ل  ددعلشثةد لتل يديل
ادددللمتلرثدددد  لبال تددددتبالشبحق ددد  لشبالاصدددد حلحةن صددددتلبحقدددشب البحم ح دددد  لشثشدددد عللددد ولثةدددد لتشصددددعل

 Yahya et.al.,2016للإحد لشجدش لبلدترالادللبحنسدتلبحم ح د لنتيجد لتل يديل)IFRSممد ليتلردتلل
إح لأخلل(Hoshino,2017 مخلبحمستثمت خلمتب   لذح ل ن لت ريعلبحقشب البحم ح  لحرشت   .لشتشصعل
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يتتتتل ر ولتلش تلمؤشتب لبا بالبحم ح  لشغيتلبحم ح  لثش عل ر التةد  ر لبحمةد ييتللIFRS ييلتل
لحل م لأص  تلبحمص حالالللتقي البا با.

 وب لح لي فإن مشكم  البحث ححمثل في االج ب  عمى الحس ؤالا البحث:  الح ل:  
 بحسدةش اللبحد لبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلىعلبحت دش لبالحتبمدللحرشدت   لبحمسدجر لادللبحسدش لبحمد حللل

 بحم حلليؤثتلاللمؤشتب لتقي البا بالبحم حل؟
 ىعلبحت دش لبالحتبمدللحرشدت   لبحمسدجر لادللبحسدش لبحمد حللبحسدةش اللبحد لبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلل

 بحم حلليؤثتلاللمؤشتب لتقي البا بالبحتشليرل؟

 هدف البحث -3
غيدددتلبحم ح ددد لبحم تجددد لثسدددش لبحمددد  لحرشدددت   لحللشبحتشدددليرللييددد البحث دددىلإحددد لتقيددد البا بالبحمددد 

تل يددديلل لمدددخللدددر ل  ددد  لأثدددتIFRS  دددعلشثةددد لتل يددديلبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلللبحسدددةش ال
لبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلل ر لمؤشتب لتقي البا بالبحم حللشبحتشليرل.

 البحث حدود -4
غيدتلبحم ح د لبحم تجد لتقتصدتلبح تبسد ل رد ل ي د لبا مد  لبحسدةش   لمدخللدر ل يند لمدخلبحشدت   لل -

 .ثسش لبحم  لبحسةش ال
شلدر لاتدت لتمن د ل صديت لحمد للIFRSإحدللتم لبح تبسد لادللبحسدنشب لباشحدللمدخلبحت دش لبالحتبمدللل -

شحدذبل د لتلتردالل( 2106-2105(لشمق تنتي لمعلاتت لمد ل  دعلبحت دش  2108-2107ثة لبحت ش ل 
 بحنت  جل ن لبحتل ييل ر لاتت لتمن  لألش .

 األهم:  والمبرراا -5
تتمثعلباىم  لبحةرم  لحرث ىلالل ن ال   لنمد ذ لحق د  لأثدتلبحت دش لإحدللبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلل -

شد علبحم حلل ر لمؤشتب لبا بالبحم حللشبحتشليرللشىشلبامتلبحذالليتسالث حن ت لاللبح ي  لبحةتب د لث
 دد الشبي دد لبا مدد  لاددللبحممر دد لبحةتب دد لبحسددةش   لثشدد عللدد ول مة ددالبح تبسدد  لب تمدد  ل ردد ل

ادلل ش لمثدعلبح تبت دع لنيجيت د  لبح  ثد خ لب ل ح د  للللIFRS  د  لمؤشدتب لبا بال  دعلشثةد لتل يديل
 شجنشتلبات ق  (.

ل
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 باىم  لبحةمر  لال:لتتمثعل -
 تددد  النتددد  جلبحث دددىل  ددد ا لسدددش لبحمددد  لمدددخللدددر لتشايتىددد لمةرشمددد  لحرمسدددتثمت خل نددد لتقيددد الأ بالل

 لIFRSبحشددت   لمددخللددر لمق تندد لمؤشددتب لبا بالبحمدد حللشبحتشددليرلل  ددعلشثةدد لبحت ددش لحمةدد ييتل
 ن تًبلال تم  ل   ا لسش لبحم  لثش علأس سلل ر لبحمةرشم  لبحتللتشاتى لبحتق ت تلبحم ح  .

 إض ا لمتليدتلج يد لشىدشلبحت دش لبحد للIFRSند لإجدتبالتقيد الحد  بالشت ريدعلبالتج ىد  لمدخل  دعلل 
 م ررللبحقشب البحم ح  لحرشت   لبحمسجر لثسش لبحم  .

 ةتم لمتب  للبح س ث  ل ر لمؤشتب لبا بالث  تث تى لضمخلبفجتباب لبحت رير  لشبحتللتمثعلأ د لل 
لIFRS ىلأ ح لتؤلذلاللبال تثد تلمدخل  دعلبحمدتبجةيخل دخلأثدتلإجتباب لبحمتبجة لشمخلثال ق البحث

  ر لتر لبحمؤشتب .ل
 تشايتلأ ح لاةر د ل دخلبآلثد تلبحمتتتثد ل رد لبحت دش لإحد للIFRSحرجيد  لبحمين د لشبحتن  م د لمثدعلللل

بحيي ددد لبحسدددةش   لحرم  سددد يخلبحقددد نشنييخلشىي ددد لبحسدددش لبحم ح ددد لبحسدددةش   لشبحتدددللتؤلدددذلادددللبال تثددد تل
 .للللIFRSًرل ن لبتل ذل تبتب لثشعخلتلش تلمة ييتلمستقث

 اإلط ر النظري  -6
 أهم:  وححد: ا الححول اإللزامي لممع يير الدول:  لمحقرير الم لي  6-1

مدخللدر لتشد يعلحجند لمةد ييتلبحم  سدث لبح شح د لل0973  ألشضعلمة  تلمق ش ل  حم دً لادلل د ال
 IASCشبحشال دددد  لبحمت ددد  لشبسدددتتبح  لش نددد بلشاتنسددد لشأحم ن دددد ل(لشبحتدددللتضدددالبحممر ددد لبحمت ددد  لشبيتحنددد بل

شبح  ثدد خلشبحم سدد  لشىشحندد ب.ل يددىل  مدد لبحرجندد ل تلددش تلمة دد تلم  سددث ل دد حملل  ددعلم ددعلبحمةدد ييتل
بحم ر دد لحمشبامدد لباللترادد  لاددللبحتقت ددتلبحمدد حللشبحن تجدد ل ددخلتنددشعلبحددن البحق نشن دد لشى   ددعلبا مدد  ل

ن د البحةد حا.لشذحد ل يد المسد    لمسدتل مللبحمةرشمد  لبحم ح د ل رد لشبان م لبحضت    لاللجم علأ
ل(.Akinleye,2016إجتبالمق تن لحرقشب البحم ح  لحرشت   لبحملتر  ل 

ش ردد لمدد بتلبحةقدد يخلباليددت خ لأصددثالمجردد لمةدد ييتلبحم  سددث لبح شح دد لىددشلبحمؤسسدد لباس سدد  ل
 لادللFASBتلبحم  سدث لبحم ح د لبامت  دللحشضعلبحمة ييتلبحم  س   لنتيج لحتة شنولمعلمجر لمةد يي

إلدد تلبحمشدد ت علبح شح دد لحرتقدد تتلبحم  سدد ل ل يددىلتددالإصدد بتلأشدد   لمنق دد لحمةدد ييتلبحتقدد ت تلبحم ح دد ل
صدددد بتلمةدددد ييتلج يدددد  لتم مددددً لت دددد ل يدددش لبفجددددتباب لبحق نشن دددد لبح شح دددد .لشأثددددت ل ددددعلىددددذهل بح  ح ددد  لشبا

(.لشبذح لأصثال  ح ً لمجر لمةد ييتلBurca and Almasi,2019بحتلشتب ل ر لمؤشتب لبا بال 
لبحم  سث لبح شح  لىشلبحجي لبحمس شح ل خلإص بتلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حل.
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بحشدت   لبحمسدجر لث ح شتصد لشبحت ثةد لحد ش لبالت د  لل2115شل ح  لبحم شض  لباشتشب  لالل  ال
ف د ب لبحتقد ت تلبحم ح د .لشمندذلذحد لبحةد ا للباشتشبللبسدتل بالبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل عسد  

ل(.Zeller et al.,2019 لللIFRS شح لمة ييتلل021ت ن لأ ثتلمخل

 Burca)ثعني لمة ييتل  ح  لبحجش  لش دعل د حمللف د ب لبحتقد ت تلبحم ح د للIFRSشتةتالمة ييتل
and Almasi,2019)لمجر لمة ييتلبحم  سث لبح شح د  خللشتص تلIASBحمةد ييتللشىدللبسدت م  ل

ل.ل(2108 ىرحل لIASCبحس  يلإص بتى لمخلحجن لمة ييتلبحم  سث لبح شح  للبح شح  بحم  سث ل

ش مثعلبحت ش لبالحتبمدللحرمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حللأ د لبالتج ىد  لبحمة صدت لادللبحة يد لمدخل
تل ريلحر ثيدتلمدخل ش لبحة حالشذح لحم ل  ققولمخلمتب   لشا لذب لبحش  لاإخلذح لبحت ش ل مثعلمص 

(.لشحددذبلتقددشالحجندد لAkinleye,2016بحدد ش لشاللسدد م لبحدد ش لبحن م دد لحمدد لحددولمددخلتددعثيتل ردد لبال تصدد   
شبحمشد ت يخللThe Securities and Exchange Commission (SEC)تد بش لباشتب لبحم ح د ل

 Krishnan)تلبحمد حللاللبحسش ل تقي الت د حيالشمند اعلبحت دش لبالحتبمدللإحد لبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت د
and Zhang,2019)ل.ل

شتددت ب لأىم دد لبحت ددش لحرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللحدد اللبحشددت   لبحتددللحدد يي لبسددتثم تب ل شح دد ل
 Yahya, et.al.,2016ل يددىلتيدد ال )IFRSإحدد لت قيدديلتشبادديلحمةدد ييتلبحم  سددث ل دديخلملترددالل

 ش لبحةدد الفنتددد  لتقددد ت تلم ح ددد ل رددد لمسددتشاللشدددت   ل دددعل شحددد ل رددد ل دد  لمدددخلأجدددعلتسدددييعل مر ددد ل
بحمق تن لا بالبحشت   ل  تلبح ش لش  ةتتلذح لمخل مر  لبالستثم تلباجن للمخللدر لجدذتلبحمت د ل

ل(.2108مخلبالستثم تب ل ىرحل 

بحت ددش لحرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل دد  لمتب دد لمنيدد لت سدديخلجددش  لبحمةرشمدد  لشأ ضددً ل  قدديل
ث حتقددد ت تلبحم ح ددد لنتيجددد لتدددشباتلبح  ددد لشبحتش يددد لبحمن سدددت لتقريدددعلبح جدددش لادددللبحمةتاددد لبحمةرشم ت ددد ل ددديخل
صدددل تلبحمسدددتثمت خلشبحمينيددديخلأشلمددد ل ةدددتالث اللت ددد تلبحة سدددل لبحق  ر ددد لحرمق تنددد لنتيجددد لبح ددد لمدددخل

 Magli et)باللتراددددددد  ل ددددددديخلبحمةددددددد ييتلبحم  سددددددد    لششجدددددددش لنمدددددددشذ لمة ددددددد تاللحرتقت دددددددتلبحمددددددد حلل

al.,2018) Mo and Lee,2018.ل

مددخلبحم شضدد  لباشتب دد للIFRSشتددالإجددتبالبسددتلرعلآلتبالأصدد  تلبحمصدد حال ددخلمندد اعلتل يدديل
 لش  ند لأىددالنتد  جلذحدد لبالسددتلرعلثدعخلمندد اعلتل يدديل2104 رد ل ش لبالت دد  لباشتبدلللددر ل دد ال

IFRSىللت سيخلش  ا  لبحقشب البحم ح   لت   ال   ر  لبحقشب البحم ح  لحرمق تن  لتسييعلبح صدش ل رد لل
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ثقدددددددد لاددددددددللبحسددددددددش لبحمدددددددد حللتمش ددددددددع لتل دددددددد ضلت ر دددددددد لبحتمش ددددددددع ل م  دددددددد لبحمسددددددددتثمت خ لشت دددددددد   لبح
 Hessian,2018 لث ددىلتل  قددلل ردد لبحشددت   لباشتب دد للددر ل24(.لشادد ل تبسدد لت رير دد لحةدد  ل)

.لتشصدر لنتد  جلمة دالترد لبحث دشىلبنل  ضدً لادللت ر د لتأ ل2105إحدلل د الل2111بح تت لمخل  ال
ت  ت دً ل لمق تندً لث حشدت   لبحم  لث حنسث لحرشت   لبحتلل  م ل ت نللبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حللبل

 (ل.ALexandru,2017بحتللت ن لتر لبحمة ييتلبلت  ت ً ل 

حولإيج     لشمني لبح  لمخلبح  ب عللبحم  سد    لإالللللIFRSلمة ييتشث حتغالمخلأخلبحت ش لإح ل
قد يتب لسر   لنتيج ل ت  لبف بت لاللباللت  تلمخل يخلتر لبح  ب علشبتس علنل  لبحت جشبنتلأنوليتتثطل

(لثددعخلبحت ددش لYahya, et.a.,2016 (.لش ضدد الحددذح لمدد لتشصددعلبح ددول2108بحم  سدد   ل ىرحددل 
حرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلليددتتثطلثددولبحة يدد لمددخلبحت دد    لمنيدد لبحت دد اللبحددذال ق  رددولبحم رردديخل

ق تند لشبحتدللتتجدعلبحم حييخلشبحمستل ميخل ن لت سيتلأثتلباللترالاللمؤشتب لبال بال ن لبحق  ر د لحرم
ل.لIFRSبح لتل ييلمة ييتل

شأ ضدددً لىنددد  لت ددد    لألدددتاللتتمثدددعلادددللبحت ددد ش ل ددديخلبحقل  ددد  لبال تصددد    لادددلل ددد تتي ل رددد ل
شمد التدشباتلبح  د اب لبحمين د لبحقد  ت ل رد لتل يديلمتلرثد  لترد ل لIFRSبست ة تلمتلرثد  لمةد ييتل

حتدددللتمثدددعلأىدددالتلدددشتب لبحمةددد ييتلبحم  سددد   لبحمةددد ييتلشبحتع ددد لمدددخلتل  قيددد  لشمدددخلترددد لبحمتلرثددد  لشب
ل(.ل2107بحسةش   لشايلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حل:ل بحيي  لبحسةش   لحرم  س يخلبحق نشنييخ 

تلل د لمشبضدد علحدالتتةددتضلحيدد لبحمةد ييتلبحسددةش   ل  رد لسدد يعلبحمثدد   لمند اعلبحمددش  يخ لشبحقددشب الل -
    لشبحتتب   لشبحتة يخ(بحم ح  لبحمن صر  لشبحةق تب لبالستثم تل

تلل دد لأ ثددتلشددمشاًللحمشضددشعلمةدديخل  ردد لسدد يعلبحمثدد  لبشددتتببلمتبجةدد ل شت دد لحنسددتلبالسددتير لل -
 شبحق م لبحمتثق  لحآلال لشبحمة ب (.

ثةدددضلبحمشبضددد علبحتدددلل  حجتيددد لبحمةددد ييتلبحسدددةش   لثشددد علمقتضدددتلتجددد ى لادددللبحمةددد ييتلبح شح ددد لل -
 تل ثدددت لبحت  صدديعلبحمتةرقدد ل يدد لمثددعلمة دد تل   مدد لبحتددد اق  لحرتقت ددتلبحمدد حللاددللمة دد تلمسددتقعلثسدد

بحنق  دد  لمة دد تلبحس  سدد  لبحم  سدد   لشبحتليددتب لاددللبحتقدد يتب لشباللدد ا لمة دد تلبا دد بىلثةدد لاتددت ل
 بحتقت ت لشمة  تلباصش لغيتلبحمت بشح لبحم ت ظل ي لحر  ع.

 شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلل إ ددد   لتقددددش البالىتمددد ال تل  قددد  لبحق مددد لبحة  حددد  ل يدددىلتسددددمالبحمةددد ييتلبحل -
باصددش لبحث  تدد  لشتقددش البحةقدد تب لبالسددتثم ت  لثق متيدد لبحة  حدد  لش  دد  لباصددش لبح يشبن دد لشبحتتب  دد ل
شمنتج تي لث حق م لبحة  ح لمت لم لأم خل    لتر لبحق م لثمشثش    لش    لبالحتتبمد  للش رد لباجدعل

  لبح  ح  ل  اًللمخل  متي لبالسم  .بحمتةرق ل ني   لبحل م لشاقً لحق متي
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مةد ييتل تل يدي مدخ يتجدتأ ال جدتاًل ت ةد  بفضد ا  لشبحتدل بالاصد     مدخ مجمش د ل بحيي د  أ دت ل -
 بحملتر د  باندشبع  ديخ بحت ت دي مدخ بحمسدت ي يخ بحتدللتم دخ بحتقت دتلبحمد حللمثدعلبالاصد    

بحتمش ر د  لشتدشايتل بحملتر د  لشبحمصدتشا  شبحصد ش  لشبفيدتب ب لبحتمش ر د ل حرسدتثم تب  لشبحسدن ب 
 باص    لت صير  لحرستثم تب لثعنشب ي .

 الماهوم والمق ي:س-األداء الم لي والحشغيمي مؤشراا 6-2
يتجددعلبىتمدد البح  ددتلبحم  سدد للثمشضددشعلمؤشددتب لبا بالاىم دد لذحدد لاددللتقيدد المنشددع لبا مدد  ل

بالسددتمتبت  لاددلل ددعلندد ت لبحمددشبت لمق تندد لا ب يدد لممدد ل سدد   ى لاددللت سدديخلبحشضددعلبحمدد حللشضددم خل
ل(.2109ث ال ت  ج  لبحم ح  لحتر لبحمنشع ل بحس متب للشآلتشخ 

شتمثددددعلمؤشددددتب لبا بالأ دددد لأ شب لبحت  ثدددد لمددددخللددددر لتقيدددد الأ بالبحشددددت  لشت  يدددد لجشبنددددتلبحقددددش ل
شبحمقتضديخلادلللشبحضةا لث فض ا لبح لأني لأ  لأىالبا شب لبحتلل ةتم ل ريي لبحمر لشبحمستثمت خ

 بحمسدتق ر   مةتاد لبالتج ىد    رد  شمةرشمد  لتسد       ند   مدخ تدشاته مد  لدر  بتلد ذل دتبتتيالمدخ
بحم ح د ل تسد ي لبحتتبم تيد   رد  ش   ريتيد  باتبد ح ت قيدي ادل بالسدتمتبت  د تتي ل رد  شمد ا حرمنشدع 

ل(.2106 بحس   اللشى  الل 

حقددشب البحم ح دد لمددخل   ندد  لشمةرشمدد  ل يددىليددتالت ريددعلش ددتالتقيدد البا بالث ال تمدد  ل ردد لمدد لتددشاتهلب
تردد لبحمةرشمدد  لمددخللددر ل دد  لأ شب لمنيدد لبحنسددتلشبحمؤشددتب لشبحتددللتقدد ال الال لشت سدديتلحرةر دد  ل

(.لشتستل البحنستلشبحمؤشتب ل ر لنل  لشبسعلمدخل2109 يخلتر لبحمةرشم  ل بحس متب للشآلتشخل 
ل(.Branswijck et al.,211بحم ح  لحرشت   ل بحمستثمت خلشبحمقتضيخلح تبس لبحقشب ال

شمؤشتب لبا بالمتة   لمني لبحم حللشبحتشليرل لامخلمؤشتب لبا بالبحم حللمؤشتلبحتب   لشبحدذال
يشضددددال ددددد ت لبحمنشدددددع ل رددددد لتشحيددددد لباتبددددد حلمدددددخلبحم  ةددددد  لشباصدددددش  لش قدددددش لبحمر  ددددد ل بحسددددد   الل

(.لش ددتال  دد  لبحتب  دد لمددخللددر ل دد  لمقدد ي  لمنيدد لمةدد  لبحة  دد ل ردد لباصددش لشىددشل2106ىدد  ال 
تقيدد ال د ت لبحمنشددع ل رد لبسددتل بالبحمدشبت لبحم دد ش  لث  د ا  ل يددىل شديتلبتت   ددولإحد لأخلبحددتبالمة د تل

 Hassanein and)أ رددددد لمق تنددددد لث اصدددددش  لممددددد ل ةندددددللأخلبحمنشدددددع لتسدددددتل الباصدددددش لث  ددددد ا ل

Khalifa,2007 Lee et al.,2019ل El-Habashy,2019 شأ ضً لمخلمؤشتب ل2109 لبحمرح.)
(لش  ددد  ل دددًرلمدددخلبحددد لعلبحصددد اللبحمتددد حلح مرددد لROEبحة  ددد ل رددد ل قدددش لبحمر  ددد ل بحتب  ددد لمةددد  ل
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 Kamath and لباسدددددددديالاددددددددللبحشددددددددت  لشبحملدددددددد لتلبحمتتثلدددددددد لث سددددددددتثم تلباسدددددددديالاددددددددللبحشددددددددت  

Desai,2014 2109 لبحمرح) 

شأ ضدددً لىنددد  لمؤشدددتب لبا بالبحتشدددليرللشمنيددد لمؤشدددتلبح  ددد ا لشبحدددذالل ة ددد ل  ددد ا لبحشدددت  لادددلل
(.لش ددتال  دد  لبح  دد ا لمددخللددر لمةدد  ل2106أصددشحي لحتشحيدد لبحم  ةدد  ل بحسدد   اللشىدد  ال لبسددتل با

 Hassanein and  ) شتبخلباصش لشبحذاليشضال   ا لبف بت لاللتشليعلباصش لحتشحيد لم  ةد  ل
Khalifa,2007)لشم البستل بالبحشت  للاصشحي ل(Aubert and Grudnitski 2011 Lee et 

شمؤشدتلبحتد اق  لبحنق  د لمدخلبحنشد بلل.al.,2019 and Padrtova and Vochozka ل(2011
بحتشليرللشبحذال ق  ل   ا لأ بالبف بت لاةن م لت شخلبحت اق  لبحنق   لمدخلبحةمر د  لبحتشدلير  لمشجدتل

 ,Kamath and  Desai)ل لش ند م ل  دشخلسد حتلمؤشددتلحةد ال  د ا لبف بت لمؤشدتلح  د ا لبف بت 
ل.(2014

 الس بق  س اححميل الدرا 6-3
يدتال دتضلبح تبسدد  لبحسد ثق لبحتدللتن شحدد لأثدتلتل يديلبحمةدد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمدد حلل رد لمؤشددتب ل
با بالبحمدد حللشبحتشددليرللسددشبالثشدد علمث شددت لأشلثشدد علغيددتلمث شددتل تعثيتىدد ل ردد لجددش  لبحمةرشمدد  ل

لبحن شلبحت حل:بحم  س    لشأ ضً لبح تبس  لبحتللتم لاللبح ي  لبحسةش    لشذح ل ر ل
أثدتلت ندللبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلل(Kubíčková and Indrichovska,2012تن شحد ل تبسد ل ل -

بحم حلل ر لمؤشتب لبا بالبحم حللمدخللدر لت ريدعلح تبسد  لسد ثق لثةد  ل ش لأشتب د  لثدالبحتل يديل
 ييتلبح شح دد ل(لشددت  ل  شحدد لبحتشدد  .لشتشصددر لبحنتدد  جلإحدد لبلددترالتددعثيتلبحمةدد08 ردد ل يندد لمددخل 

حرتقت تلبحم حلل ر لمؤشتب لبا بالبحم حللث لترالبح شح  لش  الشجش لأثدتلحت ندللبحمةد ييتلبح شح د ل
 حرتقت تلبحم حلل ر لمؤشتب لبا بالبحم حللبحشت   ل  شح لبحتش  .ل

 ردد لجددش  لحرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل(لأثددتلبحت ددش ل2104 تبسدد ل   دد لبح  دد ا لشبلت ددت لل -
حمةرشم  لبحم  س   لش  م لبحشت   لبحمسجر لشت ريعلبنة  س  لذح ل ر ل دتبتب لبحمسدتثمت خلادللب

 ي دد لبا مدد  لبحسددةش   لمددخللددر لت ريددعلم تددشالبحتقدد ت تلبحم ح دد لحرشددت   لبحسددةش   لبحمسددجر لمددخل
ل(لشت  لتعميخللر لاتدت لمد 35(لشت  لثقل علبحمص تالشبحل م  لبحم ح   ل 00لر ل ين لمخل 

(.لشتشصدر لبحنتد  جلإحدلل2103ل–ل2101(لشاتدت لمد لثةد لبحمةد ييتل ل2117  علبحت دش لحرمةد ييتل 
شجددش لتددعثيتلإيجدد  للحرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لجددش  لبحمةرشمدد  لبحم  سدد    لت دد   ل  مدد ل

 بحشت   لش تبتب لبحمستثمت خ.
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ب تمدد  لبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتل  دد  لتددعثيتلل(Kamath and Desai,2014شىدد ا ل تبسدد ل ل -
بحم حلل ر لبانشل لبحم ح  ل بحمل لتلبحم ح   لبانشل لبالستثم ت   لبانشل لبحتشدلير   لشبحد يشخ(ل

.لشتشصددر ل2103-2101حرشددت   لبحين  دد لشذحدد ل ردد ل يندد لمددخلثمدد نللشددت   للددر لبا ددشبالل
يددؤثتلثشدد علمةنددشاللاددللبحمؤشددتب لبحم ح دد للبحنتدد  جلإحددللأخلب تمدد  لبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حل

لشبانشل لبالستثم ت  لشبانشل لبحتشلير   ل ينم لالليؤثتل ر ل ًرلمخلبحمل لتلبحم ح  لشبح يشخ.
بحةر ددد ل ددديخلت ندددللبحمةددد ييتللحمةتاددد (لت ريدددعلبحنسدددث لبحم ح ددد لAkinleye,2016 تبسددد ل شبلت دددت لل -

(ل ندش للددر لبح تدت لمددخل01يت دد .لتدالبلت دد تل يند لمددخل بح شح د لحرتقت ددتلبحمد حللشأ بالبح نددش لادللنيج
.لشأ يت لبحنت  جلأخلت نللبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللحولتعثيتلإيج  لل ر ل2104إح لل2119

أ بال نددش لبحش ب ددعلبحنق  دد لبحمق سدد لمددخل يددىلبحة  دد ل ردد لباصددش لشمددخل يددىلبحة  دد ل ردد ل قددش ل
 .لبحمر   

(ل  د  لأثدتلب تمد  لYahya et.al.,2016ىد ا ل تبسد ل ل لبحتل يدي شبدن  لبحمنيج د لشذب ل ي دل -
 ردد لبحنسدددتلبحم ح ددد لبحت  سدد  لمدددخللدددر ل تبسددد لبحمةددد ييتلبح شح دد لحرتقت دددتلبحمددد حللبح نددش لبحنيجيت ددد ل

إحدد ل دد الشجددش لبلددترال دديخلمؤشددتب لبا بالبحنتدد  جلتل  ق د ل ردد لتسددة ل نددش لنيجيت دد .لشتشصددر ل
ل.للللIFRS  علشثة لتل ييل

  د  لمؤشدتب لتأ لبحمد  لبحة مدعل  دعللSilva and Miranda, 2016) مد لبسدتي ا ل تبسد ل ل -
اللبح تبت علمخللر ل تبس لتل  ق  ل ر ل ين لل IFRSشثة لتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حل

لبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت دددت(لشددت  لمسددجر لث ح شتصدد لبح تبت ر دد للددر لاتدددت لمدد ل  ددعلتل يدديل35مددخل 
إحددد لشجدددش لبحنتددد  جل(.لشتشصدددر ل2103-2101(لشاتدددت لمددد لثةددد لبحتل يدددي ل2117-2114 بحمددد حلل

بلددترالحمؤشددتب لصدد اللتأ لبحمدد  لبحة مددع لتصددي لبحنق  دد  لشمةدد  لبحسدديشح ل  ددعلتل يدديلمةدد ييتل
IFRSلشثة ى  ل ينم لمؤشتلمتلرث  لتأ لبحم  لبحة معلحالتتعثت.ل

(ل    لأثتلت نللبحمةد ييتلMoura and Coelho,2016شا لن  ل ي  لبحتل يي لى ا ل تبس ل ل -
بح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لمةدد ال لبحم يشن دد لاددلللبحشددت   لبح تبت ر دد لمددخللددر لل تبسدد لتل  ق دد ل

.لشتشصر لل2105لل-ل2118(لشت  لنشل ل  شتص لبح تبت عللر لبح تت لمخل78 ر ل ين لمخل 
 تقت تلبحم حلليؤثتل ر لنستلبحم يشن  .بحنت  جلإح لأخلتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحر

(ل  ددد  لشت ريدددعلتدددعثيتلبحتل يددديلبفحتبمدددللحرمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتل2107شىددد ا ل تبسددد ل  سددديخ ل -
بحمدد حلل ردد لمسددتش   لت  دددظلباتبدد ح لشمسددتش   لبا بالثشددق ولبحم  سددد للشبحتشددليرلللمددخللدددر ل

بحمدد  لبحسددةش الللددر لبح تددت لمددخلل(لشددت  لمسدد ىم لم ح دد لمسددجر لثسددش ل32 تبسدد لتل  ق دد ل ردد ل 
 لشتشصر لبحنت  جلإح لبتتث بلبحتل ييلبالحتبمللحمةد ييتلبحتقد ت تلبحم ح د لبح شح د ل2105إح لل2116
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ثةر دددد لسدددد حث لمددددعل ددددعلمددددخلمسددددتش   لبحددددت  ظلبحم  سدددد ل لصدددد اللبحتدددد ايلبحنقدددد اللمددددخلبانشددددل ل
تثطلثةر دد لمشجثدد لمددعل ددعلمددخلبحتشددلير   لشنصدديتلبحسدديالمددخلبحتدد ايلبحنقدد اللبحتشددليرل ل ينمدد ليددتل

 مة  لبحة   ل ر ل قش لبحمس ىميخ لشتب   لبحسيا.
  دد  لأثددتلت نددللبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لل(Masoud.N,2017 تبسدد ل ل مدد لىدد ا ل -

(لشددت  لأت ن دد لمقيدد  ل  شتصدد ل66مددخللددر لبحتل يدديل ردد ل يندد لمددخل لبحمدد حييختن ددؤب لبحم رردديخل
شتشصر لبحنت  جلإح لأخلت نللبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللل.2103ل–ل2112 م خللر لبح تت ل

   سخلمخل  ت للبحم رريخلبحم حييخل ر لبحتن دؤلث اتبد ح لممد ليد  ل رد لأخلبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتل
ل.بحم حللت سخلمخلجش  لباتب حل

تلبحمددد حلل رددد لبحم  سدددث لأثدددتلت ندددللبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددل(Hoshino,2017 تبسددد ل شبلت دددت لل -
بف بت  لمخللر ل تبس لمي بن  ل تشت علبسدت   خل رد لبحشدت   لبح  ث ن د .لشتشصدر لبحنتد  جلإحد لأخل

 ت نللبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللأ الإح لتلش تلمؤشتب لبا بالبحم ح  لشغيتلبحم ح  .
رم  سددددث لشمتب ددددعل شت ل  دددد  لبح شح دددد للحبحمةدددد ييتل(لأثددددتلت نددددلل2108بلت ددددت ل تبسدددد ل ل ةمددددش  ل -

(لشتک لمقي  لثسدش لباسديالبحسدةش الل81بحمشتشعل ر لمستشالبحت  ظلبحم  س لل ر ل ين لمخل 
.لشتشصددر لبح تبسدد لإحدد ل دد الشجددش لأثددتلمةنددشاللح ددًرلمددخلأثددتلت نددلل2107شلل2106لددر ل دد ملل

حم  س للبفجم حللأشلبح شح  للحرم  سث لشمتب عل شت ل    لبحمشتشعل ر لمستشالبحت  ظلببحمة ييتل
بح شح دد لحرم  سددث لاددللبحمةدد ييتلبحمشددتشب لشأخلبحددت  ظلبحمشددتشبلبنل ددضلثشدد علمةنددشالللثةدد لت نددلل

 علمت ر لبحنضج لشحاليتعثتلمةنش ً لاللث  للمتب عل شت ل    لبحمشتشع لشأخلبحت  ظلبفجمد حللحدال
 يتعثتلمةنش ً لاللأاللمخلمتب عل    لبحمشتشع.

لجدددددش  أثدددددتلت ندددددللبحمةددددد ييتلبح شح ددددد لحرتقت دددددتلبحمددددد حلل رددددد لل(Hessian,2018 شتن شحددددد ل تبسددددد لل -
بحمةرشمدد  لبحم  سدد   لثمق  سددللإ بت لباتبدد حلشمر مدد لبحمةرشمدد  لبحم  سدد   لمددخللددر ل يندد ل ردد ل

.لشتشصر لبح تبس لإح لأخلل2100-0997(لشت  لمقي  لث ح شتص لبحمصت  للر لبح تت لمخل56 
حرتقت تلبحم حلليت  لمخلاتولبف بت لحمم تس لإ بت لباتب حلمم ليل ضلمدخلبحمة ييتلبح شح  للتل يي

 بحق م لبحمر م لحرمةرشم  لبحم  س   .
(لأثدتلبفاصد حلادلل دعلبحمةد ييتلبح شح د لOfoegbu & Odoemelam,2018 تبسد ل لبلت دت شلل -

ت ريدددعلم تدددشالحرتقت دددتلبحمددد حلل رددد لبا بالبحمددد حللحرشدددت   لبحم تجددد ل  شتصددد لنيجيت ددد لمدددخللدددر ل
(ل384 إجمدد حللمشدد ى ب ل ل2107ل–ل2102(لشددت  للددر لبح تددت ل64بحتقدد ت تلبحم ح دد لحةيندد لمددخل 

مش ى  .لشتشصر لبحنت  جلإح ل  الشجش ل ر  ل يخلمستشالبالاص حلشبا بالبحم حللمق سدً لثمةد  ل
 بحة   ل ر لتأ لبحم  لبحمستثمت.
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 قش لبفيج تل ر للIFRS16تلتل ييلمة  تل(ل    لأثMagli et al.,2018شبستي ا ل تبس ل ل -
با بالشمدد البلددترالذحدد لباثددتلثدد لترالنددشعلبحقلدد علمددخللددر ل تبسدد لتل  ق دد ل ردد للمؤشددتب 

(لتقت تلم حللحرشت   لبحمقيد  لثسدش لتد بش لباشتب لبحم ح د لبف لد حل.لشتشصدر لبحنتد  جلإحد ل384 
جتل يددىلتددت ب لبالحتتبمدد  لشتددنل ضل قددش لشجددش لتددعثيتلىدد الاددلل   مدد لبحمت ددتلبحمدد حللحدد البحمسددتع

بحمر  لش   م لبح لعليت ب لص اللبح لعل  علبحضتب تلشت ر  لبحتمش علشأخلذح لباثتلبلترال ديخل
  ل    لبا م  لبحملتر  .

  د  لأثدتلتل يديل(لYeboah and Takacs,2018شمعلبلدترال ي د لبحتل يدي لىد ا ل تبسد ل ل -
(لشددت  ل49بحمدد حلل ردد لأ بالبحشددت   لمددخللددر ل تبسدد لتل  ق دد ل ردد ل بحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتل

.لشتشصر لبحنتد  جلإحد لشجدش لأثدتلل2105-2111صن    ل  شتص لجنشتلأات ق  للر لبح تت لمخل
إيجدد  للحتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد ل ددًرلمددخلمةدد  لبحة  دد ل ردد لباصددش لشمةدد  ل

 نم لأثتلسر لل ر لتب   لبحسيا.بحة   ل ر ل قش لبحمر    ل ي
(لأثتلتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحمد حللRashwan and Amarif,2019 تبس ل شبستي ا لل -

حرشت   لبحصليت لشبحمتشسل ل ر لت سيخلبالست    لمخلمةرشم  لبحتق ت تلبحم ح  لمخللر ل تبسد ل
الشمدددد يتاللشتؤسدددد البف بتب ل(لبسددددت   خل ردددد لمدددد يتاللبحةمددددشل021مي بن دددد ل يددددىلتددددالتشت ددددعل دددد  ل 

شبحم  س يخلشمتبجةللبح س ث  لشبحمتب  يخلبحم حييخلبحة مريخلاللبح شب تلبحم ح  لحرشت   لبح رسلين  ل
شبحري  دد .لشتشصددر لبحنتدد  جلأخلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللحددولبحة يدد لمددخلبحمتب دد لشأىميدد ل

شت دد   لمسدددتشالبفاصددد حلشبحشدد  ا  لادددللبحتقددد ت تلت سدديخلجدددش  لبحمةرشمددد  لبحم ح دد لبحم صدددال نيددد  ل
 بحم ح  .

(ل    لبحمؤشدتب لبحم ح د لث ال تمد  ل رد لبحقدشب البحم ح د لZeller et al.,2019 تبس ل  م لى ا لل -
(ل شحدد للددر ل84(لمؤشددتلاددلل 51مددخللددر لت ريددعل بحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللبحم ةدد  لشادديل

أخلبحمؤشتب لبحمستن  ل ر لمةرشمد  ل تقد ت تلم ح د لإح لنت  جل.لشتشصر لبح2105ل–ل2100بح تت ل
م ة  لشايلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللمتسق لش   ر لحرمق تن ل ر لبحتغالمخلباللترا  لالل ي  ل

 بحتل يي.
(ل  ددد  لأثدددتلبحت ندددللبالحتبمدددللحمةددد ييتلبحتقت دددتلبحمددد حلل2109شأليدددتًب لىددد ا ل تبسددد ل   ددد لبحمجيددد  ل -

 ر لللتلبني  تلباسيالث حتل ييل ر لشت   ل ل علبحمشب لباس س  لبحمقي  لثسش لبحمد  للبح شح  
إحدددد لأخلبحت نددددللبالحتبمددددللحمةدددد ييتلبحتقت ددددتلبحمدددد حللبح شح دددد لأ الإحدددد لبحسددددةش ال.لشتشصددددر لبحنتدددد  جل
لبنل  ضلللتلبني  تلباسيا.
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 بححميل الدراس ا الس بق  يحضح اآلحي و 
 

 Masoud.N,2017 Hessian,2018 (Rashwan andتن شحد لثةددضلبح تبسدد  لبحسدد ثق لل -
Amarif,2019)اددلل ي دد لبا مدد  لبح شح دد لباثددتلغيددتلبحمث شددتلحتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلل

بحم حلل ر لمؤشتب لبا بالمخللر ل  د  لباثدتل رد لبحلصد  ولبحنش  د لحرمةرشمد  لبحم  سد   ل
 بحتللتة  لجش  لبحتق ت تلبحم ح  لالل ي  لبا م  لبح شح  .شبا بت لباتب ح لشل

بح تبس  لبحتللتن شح لباثتلبحمث شتلحتل يديلبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل رد لمؤشدتب لبا بالل -
(لKubíčková and Indrichovska,2012  ند لادلل ي د لأ مد  لملتر د ل يدىل  ند ل تبسد ل 

 Yahya)(لادددددددددددلللبحينددددددددددد  ل تبسددددددددددد لKamath and Desai,2014اددددددددددللبحتشددددددددددد  ل ل تبسددددددددددد ل 

et.al.,2016) Akinleye,2016  Ofoegbu & Odoemelam,2018ل للللادددلللنيجيت دد  ل

Silva and Miranda, 2016)ل Moura and Coelho,2016لاددللبح تبت ددع ل تبسدد ل)
 Hoshino,2017 لاللبح  ث خ ل تبسد ل)Magli et al.,2018لادللب ل ح د  ل تبسد ل)(Yeboah 

and Takacs,2018)اللجنشتلبات ق  .ل 
تشجدد لندد ت لاددللبح  ددتلبحم  سدد للثشددعخل ر دد لشأثددتلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لل -

مؤشتب لتقي البا بالالل ي  لبا م  لبحةتب  لثشد عل د الشبح ي د لبحسدةش   لثشد عللد و ل يدىلأخل
(ل  م لثق د  لأثدتلبحت دش ل2107سيخ  ل 2104بح تبس  لبحتللتم لاللبح ي  لبحسةش   ل مريجل 

بحجت للشح  لبحت ش لبح ردللحرمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حللش  ند لبح تبسد لثد حتل ييل رد لبحقلد عل
بح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل رد لبحقلد عللبحم حلل ينم لبح تبس لبح  ح  لتتن ش لأثدتلبحت دش لبح ردللحرمةد ييت

 .2107شبحذال  ألت ةيرولالل  اللغيتلبحم حل

بحتدلل  مد لل–ادلل د ش لبلدرعلبحث  ثد خلل–شث حت حلليتسالبحث ىلبح  حللثعنولمخلأشح لبح تبس  ل
اددللبحممر دد لبحةتب دد لبحسددةش   لشبحددذالتدداللمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حل  تبسدد لأثددتلبحت ددش لبح رددللحر

حمد حللشث سدتل بال ر لمؤشتب لبا بالبحم حللشبحتشدليرللث حقلد علغيدتلبل2107تل  قولمخل  ب  ل  ال
نم ذ ل م  لحق   لتر لبحمؤشتب ل ر ل   ن  لاةر د لمدخلبحتقد ت تلبحم ح د لشبحسدنش  لحرشدت   لبحمسدجر ل

 اللسش لبحم  لبحسةش ال.

 

ل
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 -أثر الححاول اإللزاماي لممعا يير الدول:ا  لمحقريار الما لي عماى مؤشاراا األداء  6-4
 اشحق ق فروض البحث

مددخللددر لت ريددعلبح   ندد  لشبحمةرشمدد  لث حتقدد ت تلبحم ح دد لشذحدد ليددتالتقيدد البا بالبحمدد حللشبحتشددليرلل
 ,Silva and Miranda)ل ي البحتة يتل خلبحشب علبال تص  اللشبحم حللحرشت  لح  البتل ذلبحقتبتب 

 لش ددتالتقيدد البا بالمددخللددر لبحة يدد لمددخلباسدد حيتلمثددعلبحنسددتلشبحمؤشددتب لبحم  سدد   لشبحتددلل(2016
 ر  لمةً  لش تالتصنيالترد لبحمؤشدتب لإحد ل د  لتصدن     لامدخلشجيد للتةتم ل ر لت ميخلتتبليم 

نسددددث لبحسدددديشح  لشنسددددث لبحنشدددد ب لشنسددددث لبحمددددرا  لشنسددددث لن ددددتلبف بت لبحم ح دددد لتصددددنالبحنسددددتلإحدددد ل
ل(.لAkinleye,2016 بحتب   

تةد يعلش تتتتل رد لبحت دش لمدخلبحمةد ييتلبحم  سد   لبحم ر د لإحد لبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل
اللبحمم تس  لشبحتق يتب لبحم  سد   لممد ليدؤثتل رد ل ندش لبحقدشب البحم ح د لمثدعلتلييدتلادللبحقد البحت م د ل
فيدددتب ب لبحم  ةددد   لبحمصدددتشا   لباصدددش  لبحدددتبالبحشددد مع لشبحتددد اق  لبحنق  ددد لش دددنة  لذحددد ل رددد ل

للسد يعل( لاةردHoshino,2017 لYahya, et.al.,2016  Rad et.al.,2016مؤشدتب لبا بال 
يتعثتلبحة   ل ر لباصش لثش علإيج  للإذبلتب لص اللبح لعلالل يخلحال  خلىن  لتلييتلأشلبحمث  ل

بنل  ضلاللإجمد حللباصدش  لأشلإذبلحدال  دخلىند  لتلييدتلادللصد اللبحد لعل ينمد لبنل دضلإجمد حلل
ع.لش تددعثتلباصددش .لش تددعثتلبحة  دد ل ردد لباصددش لسددرًث لإذبلتب  لباصددش ل ينمدد لبنل ددضلصدد اللبحدد ل

بحة  دددد ل ردددد لباصددددش لثشدددد علغيددددتلجددددشىتاللإذبلتب ل ددددعلمددددخلباصددددش لشصدددد اللبحدددد لعلاددددللن دددد ل
 (.Rixon and Lightstone,2016بحش   

 رد لأخلب تمد  لبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلليدؤثتللSilva and Miranda, 2016)ش ؤ  ل ل
 ر لبال تتبالش    لشتسجيعل ن صدتل قدش لبحمر  د  لشأ ضدً لحدولأثدتل رد لإ بت لتأ لبحمد  لبحة مدعل
حرشددت   لمددخللددر لتعثيتىدد ل ردد لصدد ا لتأ لبحمدد  لبحة مددع لتصددي لبحنق  دد  لشمةدد  لبحسدديشح  لشبحتددلل

(لإح لبنل  ضلمستشالSetiawanet.al.,2019م حل.لشتشصعل تمثعلأس  لبحت ريعلبال تص  اللشبح
إ بت لباتب حلثة لب تم  لبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حل لشأخلبحمص ت البحتق يت  ل د لبنل ضد .لشمدعل

لIFRS(لإحدد لأخلت نددللPWC,2019ذحدد لت دد حيالبفنتدد  لشبحتدد اق  لبحنق  دد لتب  .لشأ ضددً لتشصددعل 
حتب  دددد لشمددددخلثدددداليددددنة  لذحدددد ل ردددد لمةدددد ال لبحنمددددش.ل مدددد لتشصددددعليددددؤثتل ردددد ل  دددد  لباليددددتب ب لشب

 Yeboah and Takacs,2018لإحد لأخلبحت دش لحرمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حللحدولأثدتلسددر لل)
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 ر لمة  لبحة   ل ر لباصش  لشمة  لبحة   ل ر ل قش لبحمر    ل ينم لحولأثتلإيجد  لل رد لتب  د ل
 بحسيا.

مةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلل رددد لمؤشدددتب لبا بالمددد ليتضدددمنولشممددد ليددد  ل رددد لأثدددتلبحت دددش لحر
(لمدخلبفاصد حل دخلأثدتلبالنتقد  لمدخلمثد  سلبحم  سدث ل0بحمة  تلبح شحللف  ب لبحتق ت تلبحم ح د لت دال 

بحمق شحدد ل مشًمدد لإحدد لمةدد ييتلبحم  سددث لبح شح دد ل ردد لبحمت ددتلبحمدد حللشبا بالبحمدد حللشبحتدد اق  لبحنق  دد ل
 Yahya, et.al.,2016.)ل

(لمددخلت ريددعلحدد  تلبحم  سدد للإحدد لKrishnan and Zhang,2019ش ؤ دد لمدد لتشصددعلبح ددول 
بلددترالأثددتلبحت ددش لحرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لمؤشددتب لبا بالثدد لترال ي دد لبح تبسدد  ل

تبد حلاةرللس يعلبحمث  لتشصدر لبح بتسد  لبحتدللتمد ل رد لبحشدت   لباشتب د لبنل  ًضد لادللجدش  لبا
ثة لبحت نللبفحتبمدللحمةد ييتلبحتقد ت تلبحم ح د لبح شح د ل ل ينمد لتشديتلبا حد لادلل ي د لبا مد  لباسدتتبح  ل

لإح ل   لذح .ل

بحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلل ر لبحتقت تلبحم حللا ست ل دعل متد لإحد لبحتدعثيتل شالل قتصتلتعثيت
  لشنمدد ذ لإ دد   لبحتقيدد الشبحتددللتددنة  ل ردد لتقيدد ال ردد لإ بت لبا مدد  لبحتج ت دد لمثددعل مر دد  لبالندد م

با با لشتلييدددتلادددلل دددًرلمدددخلبحت  ثددد لبف بت ددد  لباىددد بالبالسدددتتبتيج   لشن دددالبحم  سدددث لنتيجددد لت ددد   ل
بح ددتولشبانشددل لبالسددتثم ت   لشحددذبلمددخلبحضددتشتاللشضددعلمقدد ي  لحدد  بالتر ددالتردد لبحتليددتب لمثددعل

 حلشبحت دددش لمدددخلصددد ا لبحددد لعلبحددد لصددد اللبحددد لعلبحشددد معلتلدددش تلمة ددد تلحق ددد  لبحم  ةددد  لشباتبددد
 Hoshino,2017.) 

مددخلشجيدد لن ددتلبحمسددتعجتلإ دد   لتصددنيالل06ش تلرددتللبحمة دد تلبحدد شحللف دد ب لبحتقدد ت تلبحم ح دد ل
 (.لStancheva-Todorova, and Velinova-Sokolova,2019بحت اق  لبحنق   لبحل تج ل 

(لاددإخل2107  سدديخ Hoshino,2017  Yeboah and Takacs,2018شلثقددً لح تبسدد ل 
مؤشددتب لبا بالبحمدد حللبحتددللتددعثت ل تل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللىددللمةدد  لبحة  دد ل ردد ل

 Hoshino,2017 Yahyaبالصددددددددش  لمةدددددددد  لبحة  دددددددد ل ردددددددد ل قددددددددش لبحمر  دددددددد .لشلثقددددددددً لح تبسدددددددد ل 

et.al.,2016 تل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لل(لاددإخلمؤشددتب لبا بالبحتشددليرللبحتددللتددعثت 2107 ل سدديخ 
  شتبخلباصش ل لشنسث لبحت ايلبحنق اللبحتشليرل.لحرتقت تلبحم حللىللمة  



 قياس مؤشرات تقييم األداء المالي والتشغيلي فى ظل........                  أمحد هشام معوض، د/عيد حممود أبو زيدد/ 

16 

 

وفي ضوء م  سبق، واعحم دًا عمى نح ئج الدراس ا الس بق  فاي األد  المح سابي يحو ال الب حثا ن 
 الى الاروض البحث:  في  ورة الارض البديل عمى النحو الح لي 

 حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي عمى مؤشراا األداء الم لي.   يؤثرH1الارض األول
يددؤثتلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لمةدد  لبحة  دد ل ردد لل H1aالااارض الارعااي األول

لباصش .
يددؤثتلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل ردد لمةدد  لبحة  دد ل ردد لل H1bالااارض الارعااي الثاا ني

ل  ل. قش لبحمر 

   يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي عمى مؤشراا األداء الحشغيمي.H2الارض الث ني
ليؤثتلتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلل ر لمة  ل شتبخلباصش .ل H2aالارض الارعي األول
يدؤثتلتل يديلبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل رد لنسدث لبحتد ايلبحنقد اللل H2bالارض الارعاي الثا ني
لمخلبانشل لبحتشلير  .

 منهج:  البحث 7
تةتمدد لمنيج دد لبحث ددىل ردد ل تبسدد لتل  ق دد لشبحتددللتيدد الإحدد لتقيدد البا بالبحمدد حللشبحتشددليرلل  ددعل

 لبحم تجدد لثسددش لبحمدد  لحرشددت   لغيددتلبحم ح ددلللIFRSشثةدد لتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلل
(ل2108ل-2107شمدد لثةدد ى ل لIFRS(لإحددللل2106-2105بحسددةش الللددر لاتددت لمدد ل  ددعلبحت ددش ل 

لمخللر لأتبة لنم ذ لحق   لشت سيتلبحةر   ل يخلمتليتب لبحث ىلشبلتث تلبح تشض.

 مجحمع وعين  البحث 7-1
ش ال لشتالبلت د تل يند ليت شخلمجتمعلبحث ىلمخلبحشت   لغيتلبحم ح  لبحم تج لثسش لبحم  لبحسة

 لل2108ل–ل2105شايلمجمش  لم   ب لشىللتشباتلبح   ند  لبحرتمد لحر بتسد للدر لبح تدت لبحتمن د ل
شأخللت شخلمخلبحمؤسس  لغيتلبحم ح  لحشجش لمتلرثد  لل صد لحترد لبحمؤسسد   لشاد لضدشالذحد لتدال

(ل0بحجد ش لت دال ل(لمشد ى   لش شضدا481(لشدت  ل إجمد حلل د  لمشد ى ب ل 021بلت  تل ين لمخل 
لتشت عل ين لبحث ىل ستلبحقل    .
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   حوزيع عين  البحث حس  القط ع ا(1دول )ج
 

 العيىة القطاع

 4 االتصاالث | انقطاع: االتصاالث انقطاع انزئٍسً

 2 اإلعالو وانتزفٍه | انقطاع: االتصاالث انقطاع انزئٍسً

 12 إَتاج األغذٌت | انقطاع: انسهع االستهالكٍت األساسٍت انقطاع انزئٍسً

 4 تجزئت األغذٌت | انقطاع: االستهالكٍت األساسٍتانسهع  انقطاع انزئٍسً

 9 انخذياث االستهالكٍت | انقطاع: انسهع االستهالكٍت انكًانٍت انقطاع انزئٍسً

 6 انسهع طىٌهت االجم | انقطاع: انسهع االستهالكٍت انكًانٍت انقطاع انزئٍسً

 6 تجزئت انسهع انكًانٍت | انقطاع: انسهع االستهالكٍت انكًانٍت انقطاع انزئٍسً

 1 األدوٌت | انقطاع: انصحت انقطاع انزئٍسً

 6 انزعاٌت انصحٍت | انقطاع: انصحت انقطاع انزئٍسً

 2 انخذياث انتجارٌت وانًهٍُت | انقطاع: انصُاعاث انقطاع انزئٍسً

 13 انسهع انزأسًانٍت | انقطاع: انصُاعاث انقطاع انزئٍسً

 5 انُقم | انقطاع: انصُاعاث انقطاع انزئٍسً

 2 انطاقت | انقطاع: طاقتان انقطاع انزئٍسً

 10 إدارة وتطىٌز انعقاراث | انقطاع: انعقار انقطاع انزئٍسً

 1 انًزافق انعايت | انقطاع: انًزافق انعايت انقطاع انزئٍسً

 37 انًىاد األساسٍت | انقطاع: انًىاد األساسٍت انقطاع انزئٍسً

 120 اإلجًانً
 

 المحغيرااو ف وق: س  7-2
   IFRSالمحغير المسحقل  حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي 

تال    لتل ييلبحشت   لغيتلبحم ح  لبحمسجر لث حسدش لبحمد حللبحسدةش اللحرمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتل
ل2107الل  ح لتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللشى لحر تت لل0بحم حللمخللر ل  م لشىم  ل=ل

 للشبحق مدددد ل=لصدددد تلاددددلل  حدددد ل دددد التل يدددديلبحمةدددد ييتلبح شح دددد لحرتقت ددددتلبحمدددد حللشىدددد لحر تددددت ل2108ل–
ل.2105-2106

 المحغير الح بع  مؤشراا حقي:م األداء الم لي والحشغيمي
تددالت  يدد لش  دد  لمؤشددتب لتقيدد البا بالبحمدد حللشبحتشددليرللبا ثددتلبسددتل بمً لاددللبا تلبحم  سدد لل

 ردد لمؤشددتب للللIFRS تلأثددتلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللثشدد عل دد ا لشادد لمجدد  لبلتثدد
-El ل2109 لبحمدددددددرح 2107 سددددددديخ (لب تمددددددد ً ل رددددددد لبح تبسددددددد  لبحسددددددد ثق لبا بالثشددددددد عللددددددد و

Habashy,2019 Hassanein and Khalifa,2007 Lee et al.,2019 Kamath and 
Desai,2014  Yeboah and Takacs,2018  Yahya et.al,2016)م ليرل:ل  

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7LTsMwFES_hYWX9N4mIQ3sQqSkj5AKhETrjeW6Vhvh2JF929C_r_kBWI7maOYAhx1wK6_9SVLvrDQx73kukqQq5s8Zttgu5ljmDa7e37K0qRH2EViIbtlWSyySTdM9pREo6ioru2Sbp7AG_vdCvDgTjS8MGU7TNOsPw0y5geHPYGxgOHp3ZHiUJOk2aobKWdKWGHod3MUr_aicMVr9Ggfg6iw9CZKhF-rifSRFiKXzsPusX1fw9Z_w-P1hrrfy4Q5vADcL/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7BbsIwEES_pQcfyy5JGlJuUSoCbQhqhQT4YrnGggjHjuyFlL_H_YH2OJqnmQcc9sCtvHUnSZ2z0sR84LlIkqqYvmbYYDObYpnXuPpcZ2m9QDhEYCbaZVMtsUg-6vYljUCxqLKyTTZ5Cu_A_16IF2eiYc6Q4TiOk-67nyjXM_zpjQ0MB--ODI-SJN0HzVA5S9oSQ6-Du3qln5UzRqtf4wBcnaUnQTJ0Ql29j6QIsXQe9tv12wp2_wkPly9zu5dPDxG-6tQ!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7BbsIwEES_pQcfyy5JCCm3KBKBkgaBKgG-WK6xSlTHjuyFlL_H_EB7HM3TzAMOR-BW3rpvSZ2z0sR84rlIkqqYvmXYYDOfYpnXuN59ZGm9RDhFYC7aVVOtsEg2dTtLI1Asq6xsk22ewjvwvxfixYVoWDBkOI7jpPvqJ8r1DH97YwPDwbszw7MkSfdBM1TOkrbE0Ovgrl7pV-WM0eppHICri_QkSIZOqKv3kRQhls7D8XPfrOHwn_Dwsze3e_nyAM9c8Kc!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7BbsIwEES_pQcfyy5JCCm3NBKBNk1bhFTwxTLGggjHjuyFlL-v-wPtcTRPMw847IBbeetOkjpnpYl5z3ORJFUxfcqwwWY-xTKvcf35lqX1EmEfgbloV021wiJ5rdtZGoFiWWVlm7znKbwA_3shXpyJhgVDhuM4TrpDP1GuZ_jdGxsYDt4dGR4lSboPmqFylrQlhl4Hd_VKPypnjFa_xgG4OktPgmTohLp6H0kRYuk87LYfz2v4-k94uGzM7V4-_AALXm1N/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7LbsIwFES_pQsv4V6SNAR2USQCbZo-hAR4YxljQYRjR_aFlL-v-wPtcjRHMwc47IFbee_OkjpnpYn5wHORJFUxW2TYYDOfYZnXuPl8y9J6hXCIwFy066ZaY5G81u1zGoFiVWVlm7znKbwA_3shXlyIhiVDhuM4TrtjP1WuZ_jdGxsYDt6dGJ4kSXoMmqFylrQlhl4Hd_NKT5QzRqtf4wBcXaQnQTJ0Qt28j6QIsXQe9tvqYwO7_4SH65e5P8qnH_d_KtA!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7LbsIwFES_pQsvy70kIaTdRZEIjxBUVAnwxnKNVaI6dmRfCPx9zQ-0y9EczRzgcARu5a37ltQ5K03MJ56LJKmK6VuGDTbzKZZ5jauPbZbWC4RTBOaiXTbVEotkU7ezNALFosrKNtnlKayB_70QLy5EwztDhuM4TrqvfqJcz_DeGxsYDt6dGZ4lSXoMmqFylrQlhl4Hd_VKvypnjFZP4wBcXaQnQTJ0Ql29j6QIsXQejp9VvYLDf8LDz97cHuXLLzpa4sk!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7BTsMwEES_pQcf290mIQ3cokhNCiGIqhKtL5ZxLBrh2JG9bejfY36gHEfzNPOAwxG4ldfhS9LgrDQxn3gukqQq1o8Ztthu1ljmNe7eX7O03iKcIrARXdNWDRbJS909pBEotlVWdslbnsIz8PsL8eJMND0xZDjP82r4HFfKjQx_RmMDw8m7nmEvSdJt0gyVs6QtMfQ6uItXeqmcMVr9GQfg6iw9CZJhEOrifSRFiKXzcDwcuh18_Cc8fe_N9VYufgEh0TaM/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7BbsIwEES_pQcfyy5JCGlvUSQCNKQqqgT4YrnGggjHjuyFlL-v-wNwHM3TzAMOe-BW3rqTpM5ZaWI-8FwkSVVM3zJssJlPscxrXH1tsrReIBwiMBftsqmWWCQfdTtLI1Asqqxsk888hTXwxwvx4kw0vDNkOI7jpPvpJ8r1DH97YwPDwbsjw6MkSfdBM1TOkrbE0Ovgrl7pV-WM0erfOABXZ-lJkAydUFfvIylCLJ2H_fd2s4LdM-HhsjW3e_nyB61k2I0!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/markets/equities/indices/today/!ut/p/z1/hY7BbsIwEES_pQcfyy5JGlJuUSQCNE1FBQJ8sVxjlQjHjuyFwN_X_YH2OJqnmQccDsCtvHXfkjpnpYn5yHORJFUxfc2wwWY2xTKvcbV5z9J6gXCMwEy0y6ZaYpG81e1LGoFiUWVlm3zkKayB_70QL85Ew5whw3EcJ91XP1GuZ3jvjQ0MB-9ODE-SJD0GzVA5S9oSQ6-Du3qln5UzRqtf4wBcnaUnQTJ0Ql29j6QIsXQeDtvddgX7_4SHy6e5PcqnHxvA0D4!/
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 مؤشراا حقي:م األداء الم لي - أ
  يتال   سولثقسم لص ا لبحتبالثة لبحضتب تل ر لإجم حللباصش .معدل الع ئد عمى األ ول،   -
يددتال   سددولثقسددم لصدد ا لبحددتبالثةدد لبحضددتب تل ردد لإجمدد حللمعاادل الع ئااد عمااى حقااوق الممك:اا ،   -

   قش لبحمر   .

 مؤشراا حقي:م األداء الحشغيمي -  
 يتال   سولثقسم لص ا لبحم  ة  ل ر لإجم حللباصش ل.ن األ ول، معدل دورا  -
يددتال   سدي لثقسددم لصدد ا لبحتد اق  للبحنق  دد لبحتشددلير  لالحادفق ا النقد:اا  ماان األنشااط  الحشااغيم: ،   -

  ر لإجم حللباصش .ل

 المحغيراا الرق ب:  
مؤشددتب لبا ثددتلتددعثيتًبل ردد لبحمتليددتب لبحت ثةدد لشبحمتمثردد لاددلللتددالت  يدد لش  دد  لبحمتليددتب لبحت    دد 

ل et al.,2011 Crisóstomoلب تمدد ً ل ردد لبح تبسدد  لبحسدد ثق  لتقيدد البا بالبحمدد حللشبحتشددليرلل
ل(ل م ليرل:Yeboah and Takacs,2018  2107 ل سيخ 2107أ شت   

لبحل  ةللفجم حللباصش ل. ليتال    ل جالبحشت  لمخللر لبحرشغ ت تالحجم الشرك   -
 يتال   سي لثقسم لإجم حللبح يشخل ر لإجم حللباصش ل.الرافع  الم ل: ،   -

 (  محغيراا البحث وك:ا:  ق: سه 2دول )ج
 قياس المتغير وصف المتغير ووع المتغير

 انًتغٍز انًستقم
تطبٍق انًعاٌٍز انذونٍت 

 IFRSنهتقزٌز انًانً 

تطبٍقق انًعقاٌٍز انذونٍقت نهتقزٌقز فً حانت  1قًٍت وهًٍت = 

(، وانقًٍققت = رققيز فققً حانققت عققذو 2118-2117انًققانً  

 (2116-2115تطبٍق انًعاٌٍز انذونٍت نهتقزٌز انًانً  

 انًتغٍز انتابع

يؤشزاث تقٍٍى األداء 

 انًانً

يعذل انعائذ عهى األرىل = رافى انزبح بعقذ انرقزائ   

 إجًانً األرىل

انًسققاهًٍٍ= رققافى انققزبح بعققذ  يعققذل انعائققذ عهققى حقققى 

 انرزائ   إجًانً حقى  انًساهًٍٍ

يؤشزاث تقٍٍى األداء 

 انتشغٍهً

 يعذل دوراٌ األرىل= رافى انًبٍعاث  إجًانً األرىل

انتققذفقاث انُقذٌققت يققٍ األَشققطت انتشققغٍهٍت= انتققذفقاث انُقذٌققت 

 يٍ األَشطت انتشغٍهٍت   إجًانً األرىل

 انًتغٍزاث انزقابٍت
 انهىغارٌتى انطبٍعً إلجًانً األرىل انشزكت حجى

 إجًانً االنتزاياث   إجًانً األرىل انزافعت انًانٍت
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 نم ذج البحث  7-3
اللضشالى البحث ى لششصالش  د  لمتليتبتدو لتدالبحتشصدعلإحد لأتبةد لنمد ذ لبن د بتلاللتثد تل

لاتشضلبحث ىل ر لبحت حل:
 لمحقرير الم لي عمى معدل الع ئد عمى األ ول.النموذج األول  يؤثر حطبيق المع يير الدول:  

 

ROA it = α + β1 IFRS   it + β2 Leverage it + β3 Size it + ε   (1) 
 

النمااوذج الثاا ني  يااؤثر حطبيااق المعاا يير الدول:اا  لمحقرياار الماا لي عمااى معاادل الع ئااد عمااى حقااوق 
 الممك: .

 

ROE it = α + β1 IFRS   it + β2 Leverage it + β3 Size it + ε   (2) 
 

النموذج الث لث  يؤثر حطبيق المع يير الدول:ا  لمحقريار الما لي عماى الحادفق ا النقد:ا  مان األنشاط  
 الحشغيم: .

 

CFO  it  = α + β1 IFRS   it + β2 Leverage it + β3 Size it + ε     (3) 
 

 عمى معدل دوران األ ول.النموذج الرابع  يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي 
 

AT it = α + β1 IFRS   it +  β2Leverage it + β3 Size it + ε   (4) 
ل

ل يىلأخل:ل
 ل Return On Assetل)ROA itلمة  لبحة   ل ر لباصش لحرشت  لل: (i)  شبح تت لبحتمنt).)ل
 ل Return On Equityل)RO itلمة  لبحة   ل ر ل قش لبحمر   لحرشت  ل: (i).  شبح تت لبحتمنt).) 
 ل Cash Flow From Operating Activities) CFO it لصد ا لبحتد اق  لبحنق  د لبحتشدليرلل:

ل(.(tشبح تت لبحتمن  ل(i)حرشت  
 (Asset Turnover )لAT it  ل:لمة  ل شتبخلباصش لحرشت(i)شبح تت لبحتمن  لt).)ل
 IFRS it (International Financial Reporting Standard)لبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتل:

ل(..ل(tشبح تت لبحتمن  ل(i)بحم حللبحتللتلثقي لبحشت  
 Size itلل جالبحشت  ل:(i)شبح تت لبحتمن  لل(t).ل
  Leverageل) LEV itلبحتباة لبحم ح  لبحشت  ل:(i)شبح تت لبحتمن  لل(t).ل
 β1, β2, β3  ل.  يت  مة مع :ل  م
 : ε itبحةششب ل بحللع تة تل خل . 



 قياس مؤشرات تقييم األداء المالي والتشغيلي فى ظل........                  أمحد هشام معوض، د/عيد حممود أبو زيدد/ 

21 

 

 أدواا البحث 7-4
ب تم لبحث  ث خل رد لأ ب لبحتقد ت تلبحم ح د لبحسدنش  لحرشدت   لبحم تجد لثسدش لبحمد  لبحسدةش الل يدىل
تالت ريعلم تشبى لالستلتب لبح   ن  لبحرتم لحق   لمتليدتب لبحث دى لشتدالبح صدش ل رييد لمدخللدر ل

 بحمشب علبالح تتشن  لحرشت   لشمش علت بش .

 الدراس الححميل اإلح  ئي لنم ذج  7-5
 اللتث تلاتشضلبح تبس لتدالإجدتبالبحت ريدعلبف صد  للحر   ند  لبحتدللتدالجمةيد لثمسد    ل تند مج

STATA 13مدخللدر للPanel Data Analysisل يدىلتدالإجدتبالبف صد البحشصد للحمتليدتب ل 
بحث دددى لبلتثددد تلصدددر   لبح   نددد  لشنمددد ذ لبالن ددد بتلحرت ريدددعلبال صددد  ل لثدددالت ريدددعلنتددد  جلادددتشضل

 ل ى لشذح ل ر لبحن شلبحت حل:بحث 

 البحثاالح  ء الو اي لمحغيراا  7-5-1
بحث دددى لمتضدددمنً لبح ددد لحمتليدددتب للبحشصددد لت يدددتلنتددد  جلبحت ريدددعلبف صددد  للمقددد ي  لبف صددد ال

لبا ن  لبح  لبا ر  لبحمتشسطلبح س  ل لشبالن تبالبحمة  تاللشذح ل م ليرل:

  حغيراا البحثلمح  ء الو اي ( اإل3جدول )

LEV 

 الرافعة المالية

SIZE 

حجم 

 الشركة

ASSET 

TUR 

معدل دوران 

 األصول

CFO 

التدفقات الىقدية 

مه األوشطة 

 التشغيلية

ROE 

معدل العائد 

على حقوق 

 الملكية

ROA 

معدل 

دوران 

 األصول

STATS 

 انحذ األدَى 0.511- 0.839- 0.575- 0.001 7.099 - 0.016

 انحذ األقصى 0.460 0.587 0.377 4.465 11.667 0.889

 انًتىسط 0.039 0.058 0.084 0.548 9.332 0.397

0.210 0.732 0.488 0.092 0.153 0.086 
االَحزاف 

 انًعٍاري

%لث ن تبالمة د تالل د تهل3.9(لأخلمتشسطلمة  لبحة   ل ر لباصش ل3يتضالمخلبحج ش لت ال 
( لشمتشسدطل18053مة د تالل %لثد ن تبال588(.لشمتشسطلمة  لبحة  د ل رد ل قدش لبحمر  د ل18186 

(لشمتشسددطلمةدد  ل18192%لثدد ن تبالمة دد تالل ل884نسددث لبحتدد اق  لبحنق  دد لمددخلبانشددل لبحتشددلير  ل
ل9833(لشمتشسدددددطلحشغددددد ت تال جدددددالبحشدددددت   ل18488%لثددددد ن تبالمة ددددد تالل 5488 شتبخلباصدددددش ل

ل.(18201%لث ن تبالمة  تالل 3987(لشمتشسطلبحتباة لبحم ح  ل18732ث ن تبالمة  تالل 
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 اخحب ر  الح:  الب: ن ا ونم ذج االنحدار لمححميل االح  ئي 7-5-2
 ديخلبحمتليدتب ل Multicollinearity حرت قديلمدخل د الشجدش لمشد ر لبحتد بلعل بالت شب (لبحللدلل

بحمستقر لشبحت      ل يىلأخل ش لنمشذ لبالن  بتلتةتم ل ر لاتض  لبستقر لبحمتليتب لبحت سديت   لتدال
 Varianceمددددخللددددر لإيجدددد  لمة مددددعلتضددددلالبحتثدددد يخلل Multicollinearity Testإجددددتبالبلتثدددد تل

Inflation Factor ل VIF لش شضاللنتيج لذح لباللتث تلبحجد ش لت دال2109(لح علمتليت بحسشبح )
ل(لبحت حل:4 

 Multicollinearity Test  الخطي الحداخلاخحب ر  نح ئج( 4جدول )
 

1/VIF VIF VARIABLE 

0.870330 1.15 IFRS 

0.870336 1.15 SIZE 

0.999978 1.00 LEV 

1.10 Mean VIF 

(ل0حجم ددعلبحمتليددتب لبحمسددتقر لشبحت    دد لأ  ددتلمددخل ل(VIF (لأخل  مدد ل4يتضددالمددخلبحجدد ش لت ددال 
( لمم لي  ل ر لأخلبحنمدشذ لبحمسدتل الادللت سديتلباثدتل رد لبحمتليدتلبحتد ثعلالل ةد نلل01شأ علمخل 

( لشث حتد حللاللتشجد لمشد  علادلل  د  ل2107  سديخ  بحللدللمخلشجدش لمشد ر لبحتد بلعل بالت شب (ل
ثال ش لنمشذ لبالن  بتلاللت سيتلتعثيتلبحمتليتلبحمستقعل ر لنمشذ لبالن  بتلتؤثتلاللنت  جو لشمخل

لبحمتليتلبحت ثع.

 نح ئج اخحب ر الاروض  ححميل 7-5-3
 ححميل نح ئج اخحب ر الارض األول  7-5-3-1

لتالبجتبالت ريعلنت  جلبح تضلبحت  سللباش لمخللر لت ريعلنت  جلاتشضولبح ت   ل م ليرل:
 (H1aححميل نح ئج اخحب ر الارض الارعي األول ) -

بحشددددت   لبحمقيددددد  لثسدددددش لبحمددددد  للتل يددددديأثدددددتلبلتثدددد تلل(H1a لباش لبح ت دددددلبسددددتي البح دددددتضل
شاللتثددد تلبح دددتضلتدددالل باصدددش ل رددد لبحة  ددد لمةددد  ل رددد لبحمددد حللحرتقت دددتلبح شح ددد لرمةددد ييتبحسدددةش اللح

ل: ر لبحن شلبحت حللص  غتولاللصشت لاتضلبحة ا
H0   الم لي عمى معدل الع ئد عمى األ ولال يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير 

لبح تضلاللتث تهلب ص   ً لاللنمشذ لبالن  بتلبحت حل:لشتالص  غ 
ل

ROA it = α + β1 IFRS   it + β2 Leverage it + β3 Size it + ε 
ل(لنت  جلبحت ريعلبال ص  للاللتث تلبح تض لشذح ل ر لبحن شلبحت حل:5ش شضالبحج ش لت ا 
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 حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم ليالخحب ر أثر محعدد نح ئج نموذج انحدار  (5جدول )
 عمى معدل الع ئد عمى األ ول

 

ROA Coefficients Std. Err. z Significance 

IFRS -0.0296311 0.0110421 -2.68 0.007 ** 

LEV 0.0135754 0.0090212 1.50        0.132 

SIZE -0.1890285   0.03194 -5.92    0.000  *** 

cons 0.0035786   0.088119 0.04        0.968 

R2  0.3244 

Wald chi2 41.54 

Prob > chi2        0.0000 *** 

***, **, and * denote statistical significance of the coefficients at 0.001, 0.01,  and  0.05 levels. 

لل:ل(5يتضالمخلبحج ش لت ال 
  أخل  م Wald chi2 لمم لي  ل ر لمةنش  ل18110 ن لمستشالمةنش  لأ علمخلل40.54تس شالل 

 نمشذ لبالن  بت.
 أخل  م لمة معلAdjusted R Squareلمم ليد  ل رد ل د ت لبحمتليدتلبحمسدتقعلل32.44تس شالل%

ة  ددد ل رددد ل بحمةدد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حل(لشبحمتليددتب لبحت    ددد ل رددد لت سددديتلبحتليددتلادددللمةددد  لبح
باصددش لشثدد  للبحنسددث ل دد ليتجددعلإحدد ل دد الإ تب لمتليددتب لمسددتقر لألددتال دد خل م ددخلب تجيدد لشذب ل

 .تعثيتلأشلإح لبحللعلبحةششب ل
 أخلتل يددديلبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت ددددتلبحمددد حلليدددؤثتلثشدددد علمةندددشاللشسدددرثً ل ردددد لمةددد  لبحة  ددد ل ردددد ل

تل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلل لممدد ل شدديتلإحدد لأخ1810باصددش ل ندد لمسددتشاللمةنددشاللأ ددعلمددخل
بحة  د ل رد لباصدش لش تجدعلذحد لإحدللت د   لباصدش لأشلبنل د ضللبحم حللتتتدتل ر دولبنل د ضلادل

( لشتت دددددددددددديلتردددددددددددد لبحنتيجدددددددددددد لمددددددددددددعلRixon and Lightstone,2016اددددددددددددللصدددددددددددد اللبحدددددددددددد لعل 
( لش د ليتجدعلAkinleye,2016شتلتردالمدعل ( Yeboah and Takacs,2018 2107 سيخ  

ترالمنيج  لبحث ىلمخل يىللت ل    لبحمتليتب لش يند لشاتدت لبح تبسد .لشبند ًال رد لمد لذح لالل
مددخلبح ددتضل(لH1aحر ددتضلبح ت ددللباش ل لسدد ي ل م ددخلتاددضلاددتضلبحةدد الش  ددش لبح ددتضلبح دد يع

ياؤثر حطبياق المعا يير الدول:ا  لمحقريار الما لي عماى معادل الع ئاد بحت  سللباش لشبحذاللينول ر ل
 .عمى األ ول
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 مةددد  لبحة  ددد ل رددد لباصدددش لالليتدددعثتلث حتباةددد لبحم ح ددد ل نددد لشا مددد ليتةرددديلثددد حمتليتب لبحت    ددد  لادددإخل
بحشددت  ل ندد لمسددتشالمةنش دد لش تددعثتلثشدد علسددر للشمةنددشاللث جددال ل1815مسددتشالمةنش دد لأ  ددتلمددخل

 .18110أ علمخل
 (H1bححميل نح ئج اخحب ر الارض الارعي الث ني ) -

(لبلتثدددد تلأثددددتلتل يدددديلبحشددددت   لبحمقيدددد  لثسددددش لبحمدددد  لH1b بسددددتي البح ددددتضلبح ت ددددللبحثدددد نلل
بحسةش اللحرمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلل ر لمة  لبحة   ل ر ل قش لبحمر   ل لشاللتثد تلبح دتضلتدال

لص  غتولاللصشت لاتضلبحة ال ر لبحن شلبحت حل:
H0 حقوق الممك:   ال يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي عمى معدل الع ئد عمى 

لشتالص  غولبح تضلاللتث تهلب ص   ً لاللنمشذ لبالن  بتلبحت حل:
ROE it = α + β1 IFRS   it + β4 Leverage it + β6 Size it + ε 

ل(لنت  جلبحت ريعلبال ص  للاللتث تلبح تض لشذح ل ر لبحن شلبحت حل:6ش شضالبحج ش لت ا 

 حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لينح ئج نموذج انحدار الخحب ر أثر  (6جدول )
 عمى معدل الع ئد عمى حقوق الممك:  

 

ROE Coefficients Std. Err. z Significance 

IFRS -0.0464177 0.0209822 -2.21 0.027 

LEV 0.0285243 0 .0179462 1.59 0.112 

SIZE -0.2497121 0.0705341 -3.54 0.000 

cons -0.086293 0.1676854 -0.51 0.607 

R2 0.2416 

Wald chi2 17.35 

Prob > chi2 0.0006 
ل

لل:ل(6يتضالمخلبحج ش لت ال 
  أخل  م Wald chi2 لمم لي  ل ر لمةنش  ل18110 ن لمستشالمةنش  لأ علمخلل07.35تس شالل 

 نمشذ لبالن  بت.
 أخل  م لمة معلAdjusted R Squareلمم ليد  ل رد ل د ت لبحمتليدتلبحمسدتقعلل24.06تس شالل%

 بحمةدد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حل(لشبحمتليددتب لبحت    ددد ل رددد لت سددديتلبحتليددتلادددللمةددد  لبحة  ددد ل رددد ل
 قددش لبحمر  دد لشثدد  للبحنسددث ل دد ليتجددعلبحدد ل دد الب تب لمتليددتب لمسددتقر لألددتال دد خل م ددخلب تجيدد ل

 .شذب لتعثيتلأشلبح لبحللعلبحةششب ل
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 أخلتل يددديلبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت ددددتلبحمددد حلليدددؤثتلثشدددد علمةندددشاللشسدددرثً ل ردددد لمةددد  لبحة  ددد ل ردددد ل
 لممدد ل شدديتلإحدد لأخلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتل1815باصددش ل ندد لمسددتشاللمةنددشاللأ ددعلمددخل

بحة   ل ر ل قدش لبحمر  د لش تجدعلذحد لإحدللت د   ل قدش لبحمر  د لأشللبحم حللتتتتل ر ولبنل  ضلال
شتلتردال( Yeboah and Takacs,2018  ل  ضلاللص اللبح لع لشتت يلتر لبحنتيجد لمدعلبن

(ل يدددىل ددد خلباثدددتلمشجدددتل2107( لشأ ضدددً لتلتردددالمدددعلنتيجددد ل  سددديخ Akinleye,2016مدددعل 
ثدد حتغالمددخلأنيدد ل  ندد لاددلل ي دد لبا مدد  لبحسددةش    لش دد ليتجددعلذحدد لاللددترال يندد لبح تبسدد ل يددىل

.لشبند ًال رد لمد ل2116/2105شاتت لبح تبس ل يىل  ن للر لبح تت للتمثر لاللبحمؤسس  لبحم ح  
مددخلبح ددتضل(لH1bحر ددتضلبح ت ددللبحثدد نلل سدد ي ل م ددخلتاددضلاددتضلبحةدد الش  ددش لبح ددتضلبح دد يعل

يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الما لي عماى معادل الع ئاد بحت  سللباش لشبحذاللينول ر ل"ل
 .عمى حقوق الممك:  "

 مة  لبحة   ل ر ل قدش لبحمر  د لالليتدعثتلث حتباةد لبحم ح د ل ند لةريلث حمتليتب لبحت      لاإخلشا م ليت
بحشددت  ل ندد لمسددتشالمةنش دد لش تددعثتلثشدد علسددر للشمةنددشاللث جددال ل1815مسددتشالمةنش دد لأ  ددتلمددخل

 .18110أ علمخل

  رددللشادد لضددشالمدد لسدد يليتشصددعلبحث  ثدد خلإحدد لصدد  لبح ددتضلبحث ثددللبحت  سددللباش لشبحددذاليددنو
 "يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي عمى مؤشراا األداء الم لي".

 ححميل نح ئج اخحب ر الارض الرئ:سي الث ني 7-5-3-2
لتالإجتبالت ريعلحر تضلبحت  سللبحث نللمخللر لت ريعلنت  جلاتشضولبح ت   ل م ليرل:

 (H2aححميل نح ئج اخحب ر الارض الارعي األول ) -
(لبلتثدددد تلأثدددددتلتل يددددديلبحشددددت   لبحمقيددددد  لثسدددددش لبحمددددد  لH2a دددددللباش ل بسددددتي البح دددددتضلبح تل

بحسدددةش اللحرمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلل رددد لبحتددد اق  لبحنق  ددد لمدددخلبانشدددل لبحتشدددلير   لشاللتثددد تل
لبح تضلتالص  غتولاللصشت لاتضلبحة ال ر لبحن شلبحت حل:

H0الحدفق ا النقد:  من األنشط  الحشغيم:    ال يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي عمى 
لبح تضلاللتث تهلب ص   ً لاللنمشذ لبالن  بتلبحت حل:لشتالص  غو

ل

CFO it = α + β1 IFRS   it +  β4 Leverage it + β6 Size it + ε 
ل

ل(لنت  جلبحت ريعلبال ص  للاللتث تلبح تض لشذح ل ر لبحن شلبحت حل:7ش شضالبحج ش لت ا 
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 الخحب ر أثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي  نح ئج نموذج انحدار (7جدول )

 عمى الحدفق ا النقد:  من األنشط  الحشغيم: 
 

CFO Coefficients Std. Err. z P>|z| 

IFRS -0.0372623 0.0043974 -8.47 0.000 

LEV 0.0284884 0.0062882 4.53 0.000 

SIZE -0.1164639 0.0356651 -3.27 0.001 

cons -0.1173653 0.0571979 -2.05 0.040 

R2 0.3390 

Wald chi2 114.33 

Prob > chi2 0.0000 
ل

لل:ل(7يتضالمخلبحج ش لت ال 
  أخل  مد Wald chi2 لممدد ليدد  ل ردد ل18110 ندد لمسدتشالمةنش دد لأ ددعلمدخلل004.33تسدد شالل 

 مةنش  لنمشذ لبالن  بت.
 أخل  مد لمة مدعلAdjusted R Squareلممد ليد  ل رد ل د ت لبحمتليدتلبحمسدتقعلل33.9تسد شالل%

 بحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حل(لشبحمتليددتب لبحت    دد ل ردد لت سدديتلبحتليددتلاددللبحتدد اق  لبحنق  دد لمددخل
بانشل لبحتشلير  لشث  للبحنسث ل  ليتجعلبح ل  الب تب لمتليتب لمستقر لألدتال د خل م دخلب تجيد ل

 .ةششب لشذب لتعثيتلأشلبح لبحللعلبح
 أخلتل يددديلبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلليدددؤثتلثشددد علمةندددشاللشسدددرثً ل رددد لبحتددد اق  لبحنق  ددد لمدددخل

 لمم ل شيتلإحد لأخلتل يديلبحمةد ييتلبح شح د ل18110بانشل لبحتشلير  ل ن لمستشاللمةنشاللأ علمخل
شبندد ًال ردد لمدد لل.بحتدد اق  لبحنق  دد لمددخلبانشددل لبحتشددلير  لحرتقت ددتلبحمدد حللتتتددتل ر ددولبنل دد ضلاددل

(لمددخلبح ددتضلH2aسدد ي ل م ددخلتاددضلاددتضلبحةدد الش  ددش لبح ددتضلبح دد يعلحر ددتضلبح ت ددللباش ل 
يااؤثر حطبيااق المعاا يير الدول:اا  لمحقرياار الماا لي عمااى الحاادفق ا بحت  سدللبحثدد نللشبحددذالليددنول ردد ل"ل

( شتلتردددددالمدددددعل2107شتت ددددديلتردددد لبحنتيجددددد لمدددددعل  سدددديخ النقد:اااا  مااااان األنشاااااط  الحشاااااغيم:  "، 
 (.2107م    ل

 تتددعثتلثشدد علمةنددشاللبحتدد اق  لبحنق  دد لمددخلبانشددل لبحتشددلير  لشا مدد ليتةردديلثدد حمتليتب لبحت    دد  لاددإخل
ش تدعثتلثشد علسدر للشمةندشاللث جددالل ل18110 ند لمسدتشالمةنش د لأ دعلمدخلمشجدتلث حتباةد لبحم ح د ل

 .1810بحشت  ل ن لمستشالمةنش  لأ علمخل
ل
ل
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 (H2bالث ني ) ححميل نح ئج اخحب ر الارض الارعي -
بلتث تلأثتلتل ييلبحشت   لبحمقي  لثسش لبحم  لبحسدةش الل(H2bبح تضلبح ت للبحث نلل بستي ال

بح شح  لحرتقت دتلبحمد حلل رد لمةد  ل شتبخلباصدش  لشاللتثد تلبح دتضلتدالصد  غتولادللصدشت للحرمة ييت
لاتضلبحة ال ر لبحن شلبحت حل:

H0  للالم لي عمى معدل دوران األ ول ال يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير
لشتالص  غولبح تضلاللتث تهلب ص   ً لاللنمشذ لبالن  بتلبحت حل:

ل

AT (Asset turnover ) it = α + β1 IFRS it + β4 Leverage it + β6 Size it + ε 

ل(لنت  جلبحت ريعلبال ص  للاللتث تلبح تض لشذح ل ر لبحن شلبحت حل:8 لش شضالبحج ش لت ا

       نح ئج نموذج انحدار الخحب ر أثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي  (8)جدول 
 عمى معدل دوران األ ول

 

AT Coefficients Std. Err. z P>|z| 

IFRS -.068533 .0305174 -2.25 0.025 

LEV -.4260431 .1387536 -3.07 0.002 

SIZE .3383533 .2262885 1.50 0.135 

cons 4.471797 1.301736 3.44 0.001 

R2 0.5932 

Wald chi2 19.96 

Prob > chi2 0.0002 
ل

لل:ل(8يتضالمخلبحج ش لت ال 
  أخل  م Wald chi2 لمم لي  ل ر لمةنش  ل18110 ن لمستشالمةنش  لأ علمخلل09.96تس شالل 

 نمشذ لبالن  بت.
 أخل  م لمة معلAdjusted R Squareلمم ليد  ل رد ل د ت لبحمتليدتلبحمسدتقعلل59.32تس شالل%

 بحمة ييتلبح شح  لحرتقت دتلبحمد حل(لشبحمتليدتب لبحت    د ل رد لت سديتلبحتليدتلادللمةد  ل شتبخلباصدش ل
شث  للبحنسث ل  ليتجعلبح ل  الب تب لمتليتب لمستقر لألتال  خل م خلب تجي لشذب لتعثيتلأشلبحد ل

 .بحللعلبحةششب ل
 مة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلليؤثتلثش علمةنشاللشسرثً ل ر لمة  ل شتبخلباصدش ل ند لأخلتل ييلبح

 لمم ل شيتلإح لأخلتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللتتتتل ر دول1815مستشاللمةنشاللأ علمخل
مةدددد  ل شتبخلباصددددش لش تجددددعلذحدددد لإحددددللت دددد   لباصددددش لأشلبنل دددد ضلاددددللصدددد الللبنل دددد ضلاددددل



 قياس مؤشرات تقييم األداء المالي والتشغيلي فى ظل........                  أمحد هشام معوض، د/عيد حممود أبو زيدد/ 

27 

 

 ردد لمدد لسدد ي ل م ددخلتاددضلاددتضلبحةدد الش  ددش لبح ددتضلبح دد يعلحر ددتضلبح ت ددلللبحم  ةدد  .لشبندد اًل
يؤثر حطبيق المعا يير الدول:ا  لمحقريار (لمخلبح تضلبحت  سللبحث نللشبحذاللينول ر لH2bبحث نلل 

( لشتلتردداللمدعلنتيجدد لBao,2010 لشتت ديلتردد لبحنتيجد لمدعل لالما لي عمااى معادل دوران األ ااول
 Stent et.al,2010.)ل
  يتدددعثتلثشددد علمةندددشاللسددد حتلث حتباةددد للمةددد  ل شتبخلباصدددش مددد ليتةرددديلثددد حمتليتب لبحت    ددد  لادددإخلشا

 ند لمسدتشالمةنش د لأ  دتلمدخلبحشدت  لشالليتدعثتلث جدالل ل1810 ن لمستشالمةنش  لأ علمخلبحم ح  ل
1815. 

 شادد لضددشالمدد لسدد يليتشصددعلبحث  ثدد خلإحدد لصدد  لبح ددتضلبحث ثددللبحت  سددللبحثدد نللشبحددذاليددنول رددل
 "يؤثر حطبيق المع يير الدول:  لمحقرير الم لي عمى مؤشراا األداء الحشغيمي".

 النح ئج -8
لأخلتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلليؤثتلثش علمةنشاللشسر لل ر لمؤشتب لبا بالبحم حل. -
أخلتل يدددديلبحمةددددد ييتلبح شح ددددد لحرتقت دددددتلبحمددددد حلليددددؤثتلثشددددد علمةندددددشاللشسدددددر لل رددددد لمؤشدددددتب لبا بال -

لليرل.بحتش
أخلتل يددديلبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرتقت دددتلبحمددد حلليدددؤثتلثشددد علمةندددشاللشسدددر لل رددد لمةددد  لبحة  ددد ل رددد ل -

لباصش  لشأخلمة  لبحة   ل ر لباصش لالليتعثتلث حتباة لبحم ح   ل ينم ليتعثتلسرثً لث جالبحشت  .
ة  د ل رد ل قدش لأخلتل ييلبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حلليؤثتلثش علمةنشاللشسر لل رد لمةد  لبح -

بحمر  ددد  لشأخلمةددد  لبحة  ددد ل رددد ل قدددش لبحمر  ددد لالليتدددعثتلث حتباةددد لبحم ح ددد  ل ينمددد ليتدددعثتلسدددرثً لث جدددال
 بحشت  .

أخلتل يدديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حلليددؤثتلثشدد علمةنددشاللشسددر لل ردد لبحتدد اق  لبحنق  دد لمددخل -
بحتشدلير  لتتدعثتلبيج ثدً لث حتباةد لبحم ح د  ل ينمد لبانشل لبحتشلير   لشأخلبحت اق  لبحنق   لمدخلبانشدل ل

 تتعثتلسرثً لث جالبحشت  .
أخلتل يديلبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت دتلبحمدد حلليددؤثتلثشد علمةنددشاللشسددر لل رد لمةدد  ل شتبخلباصددش  ل -

 شأخلمة  ل شتبخلباصش ليتعثتلسرثً لث حتباة لبحم ح   ل ينم ليتعثتلبيج ثً لث جالبحشت  .ل
ل
ل
ل
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 الحو : ا -9
تقيدد البحجيدد  لبحتن  م دد لحميندد لبحم  سددث لحمندد اعلشت دد حيالبحت ددش لبالحتبمددللحمةدد ييتلبحتقت ددتلبحمدد حلل -

شبحتدددللمنيدددد لأثتىددد ل ردددد لمؤشدددتب لبا بالبحمدددد حللشبحتشدددليرللثلددددتضلبحتشصدددعلبحدددد لأاضدددعلبح رددددش ل
تل ندد لت نددللحرسددت    لمددخلذحدد لبحت ددش لاددللت سدديخلجددش  لبحتقدد ت تلبحم ح دد  لشألددذلذحدد لاددللبال تثدد 

لمة ييتلج ي  لمستقثًر.
 ر لمج ح لإ بت لبحشت   لشمستل مللتق ت تى لبحم ح د ل ند لتقيد الأ بالبحشدت   لبحمد حللشبحتشدليرلل -

متب دد  لأخلمقدد ي  لذحدد لبا بالتتددعثتل تل يدديلحرمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حل لشبحددذال دد ليتجددعلإحددلل
تًبلح  بثد لبحتل يديلشبحدذاليتلردتلمت د لمدخلت د   ل  د ا لمش  علاللبحمة ييتلذبتي لأشلاللتل  قي لن 

 م ة اللبحتق ت تلبحم ح  لمخللر لبح شتب لشبح تبمجلبحت ت    .
إ ل  لبحمة ييتلبح شح  لحرتقت تلبحم حللضمخلمقتتب لبح تبس  لبحةر  لث حج مةد  لبحةتب د  لشبحت د يىل -

   لبحدددشبت  لثع ددد ىلتةددد يعلثمةددد ييتلبحمسدددتمتلحمقدددتتب لبحث ددد حشت ش لحتت ددديلمدددعلبحمة حجددد  لبحم  سددد
IFRS. 

 البحوث المسحقبم:  -11
 دد ليتجددعلباللددترالاددللمؤشددتب لبا بالإحدد لبلددترالبحمة حجدد  لشبحتسددش   لبحم  سدد   لمددخل لدد عل -

آللتلنتيج لتل يديلأ د لبحمةد ييتلادلل لد عل شخلغيدتهلشحدذبل د لتلتردالبحنتد  جلادلل د  ل تبسد لأثدتل
شلأثدتلتل يديلبحمةد ييتلبح شح د لحرتقت دتلبحمد حلل رد ل لد علشب د  لتل ييلمة ييتلتقت تلم حللم    لأ

لث فض ا لبح لإجتبالبح تبس للر لسرسر لتمن  لألش .
تلش تلمؤشتب لتقي البا بالمخلمن شتلبحم  سث لبف بت  لبالسدتتبتيج  لحدتة  لآثد تلت ندللبحمةد ييتل -

 بح شح  لحرتقت تلبحم حل.
م ةدد  لحرةر دد ل دديخلت نددللبحمةدد ييتلبح شح دد لحرتقت ددتلبحمدد حللإ لدد  للصدد  ولمجردد لبف بت ل متليددتل -

 شمؤشتب لتقي البا با.

ل

ل

ل

ل

ل
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 المراجع -11
 المراجع ب لمغ  العرب: أواًل  

(.لأثددددتلبسددددت   البحشددددت   لحمتلرثدددد  لبف تب لاددددللبحمؤشددددتلبحمصددددتالل2107أ شت دددد  ل يدددد لم مددددش . 
االسااكندري  لمبحااوث مجماا   ردد ل  مدد لشأ بالبحشددت  ل تبسدد لتل  ق دد .للESGحرمسدد شح  ل
ل.691ل-623 ل ر  لبحتج ت  لج مة لبالس ن ت   لبحة  لباش :المح سب: 

(.لبحةر دد ل دديخلمؤشددتب لبا بالبحمدد حلل2106بحسدد   ال ل ددرال  دد لبح سدديخ لىدد  ا ل ردد لمج ىدد . ل
مجماا  دراساا ا، شبحملدد لت لبحن  م دد ل تبسدد لتل  ق دد لاددللسددش لبحةددتب لحدد شتب لبحم ح دد .ل

 .605-0ل:0 لمر يلل34 لبحمجّر لري العموم اإلدا

( لأثتلبفاص حل خل2109بحس متب ل ل م تل ص ا لبحةر  شال للر  لشبحشت    لن    ل   لبحجث ت. 
(ل رددددد لبا بالبحمددددد حلل7با شب لبحم ح ددددد لشاددددديلمتلرثددددد  لمة ددددد تلبفثدددددر لبحمددددد حللت دددددا 

مجما  العماوم بحث دت خ( حرمص تا  تبس لت رير  لحةين لمخلبحمص تالبحة مر لاللممر  ل
 .73-53:ل03 لبحة  ل 3بحمجر  لاالقح  د:  واإلداري  والق نون: ،

(.لت ريعلبحةر  ل يخللص  ولبحشت  لشبفاص حل خلبحمل لتل2109بحمرح لشيت خلشش للبحسي . 
شأثتىدددد ل ردددد لبا بالبحمدددد حل:ل تبسددددد لتل  ق دددد ل ردددد لبحشدددددت   لبحمسددددجر لاددددللبح شتصددددد ل

 لبحة  ل23 ل ر  لبحتج ت  لج مة ل يخلشم  لبحمجر لالمح سبي مجم  الاكربحمصت  .ل
 .215ل-053:لل3

ل:2107بحيي  لبحسةش   لحرم  س يخلبحق نشنييخ 
 https://socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspxل

(.لنم ذ لم  س   لمقتت  لحق   لبحتل ييلبفحتبمللحمة ييتلبحتق ت تل2107 . سيخ ل رال ر لأ م 
 رددد لمسدددتش   لت  دددظلباتبددد حلشبا بالبحم  سددد للشبحتشدددليرلللIFRS  sبحم ح ددد لبح شح ددد ل

 ل ر دد لبحتجدد ت  لمجماا  الاكاار المح ساابي.لحرشددت   لبحمسدد ىم لبحم ح دد ل:ل تبسدد لتل  ق دد 
 ل.0147-977ل:0 لبحة  20ج مة ل يخلشم  لبحمجر ل

 

https://socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspx
https://socpa.org.sa/Socpa/Home/Projects/1.aspx
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(.بلتثدد تللتددعثيتلتل يدديلمةدد ييتلبحم  سددث لبحمصددت  لبحمة حدد لشاقددً ل2107لمدد   ل سددخل  مددعلاددت . 
حرمةدد ييتلبح شح دد لف دد ب لبحتقدد ت تلبحم ح دد ل ردد لبحنسددتلبحم ح دد لبحت  سدد    حيعل مرددللمددخل

 ل ر  لبحتج ت  لج مة ل نللسش ال لبحة  لمجم  المح سب  والمراجع  بح نش لبحمصت  (.
  .316-269:ل2

(.ل"لأثدددتلبحت دددش لإحدددللمةددد ييتلبحتقددد ت تلبحم ح ددد لبح شح ددد لجدددش  ل2104  ددد لبح  ددد ا لمجددد المريجدددل. 
 تبسددد لل-بحمةرشمددد  لبحم  سددد   لش  مددد لبحشدددت   لبحمسدددجر لادددلل ي ددد لبا مددد  لبحسدددةش   

 ل ر  لبحتج ت  لج مة ل ندللسدش ال لبحمجرد لمجم  المح سب  والمراجع ن ت  لتل  ق  ".ل
 .50-0:ل2  ل لبحة2

  دد  لأثددتلبحت نددللبفحتبمددللحمةدد ييتلبحتقت ددتلبحمدد حللبح شح دد ل ردد لل(.2109  دد لبحمجيدد  ل ميدد  ل . 
 لبحجمة ددد لمجماا  البحاااوث المح سااب: .لللددتلبني دد تلأسدددة تلأسدديالبحشددت   لبحسدددةش   

 .042-69:ل0 لبحة  ل04بحسةش   لحرم  سث  لبحمجر 

م  سددددث لبحسدددةش   ل دددديخلبحت نددددللأشلبحتشايددديلمددددعلمةدددد ييتل(.لمةدددد ييتلبح2104 سددديتال ل  دددد  ل ردددل. 
بحم  سددث لبح شح دد :ل تبسدد لت رير دد .لمجردد لج مةدد لبحمردد ل  دد بحةت ت:لبال تصدد  لشبف بت  ل

 .68-33:ل2 لبحة  لل28بحمجر ل

(.لأثدددتلت ندددللبحمةددد ييتلبح شح ددد لحرم  سدددث لشمتب دددعل شت ل  ددد  ل2108 ةمدددش  لشدددت ال رددد للمددد  . 
بحددت  ظلبحم  سدد لل تبسدد لتل  ق دد ل ردد لبحشددت   لبحمقيدد  لثسددش لبحمشددتشعل ردد لمسددتشال

 ل ر دد لبحتجدد ت  لج مةدد ل دديخلشددم  لبحمجردد لمجماا  الاكاار المح ساابي.لباسدديالبحسددةش ال
 .667-625:لل6 لبحة  ل22

شمرامتيد لحرتل يديللللIFRS(.لبحمة ييتلبح شح  لف  ب لبحتقد ت تلبحم ح د ل2108ىرحل لأس مولأ م . 
مجما  صت  لمخلمن شتلبحمتة مريخلمعلسش لبحم  ل تبس لت رير  لشمي بن  .اللبح ي  لبحم

-00:ل0 للللللبحةد  ل22 ل ر د لبحتجد ت  لج مةد ل ديخلشدم  لبحمجرد لالاكر المح سبي
671. 
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 نح ئج الححميل اإلح  ئي (1ممحق )
  حغيراا البحثلمح  ء الو اي اإل

 

Tabstat roa roe cfo assetturnover size lev   statistics( min max mean sd ) 

STATS |   ROA           ROE          CFO       ASSET TUR        SIZE             LEV 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

min |    -.5118455    -.8397998  -.5754631  .0013367   7.099365   .0162499 

max |    .46027         .5871962   .3774135  4.465208   11.66702    .8894728 

mean |   .0394593    .0580037   .0844998  .5483375   9.332638    .3973404 

sd |      .0867086    .1538291   .0929846  .4889919    .7321743     .210933 
 

 

عماى معادل الع ئاد   حطبيق المعا يير الدول:ا  لمحقريار الما ليالخحب ر أثر محعدد نح ئج نموذج انحدار 
 عمى األ ول

 
 

. xtpcse roa ifrs size lev, corr(psar1) 

(note: estimates of rho outside [-1,1] bounded to be in the range [-1,1]) 

Prais-Winsten regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs) 

Group variable:   firm                                          Number of obs      =       480 

Time variable:    year                                            Number of groups   =       120 

Panels:           correlated (balanced)                    Obs per group: min =         4 

Autocorrelation:  panel-specific AR(1)              avg =         4          max =         4 

Estimated covariances      =      7260                    R-squared          =    0.3244 

Estimated autocorrelations =       120                 Wald chi2(3)       =     41.54 

Estimated coefficients     =         4                        Prob > chi2        =    0.0000 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------              

|Panel-corrected 

  roa |     Coef.         Std. Err.          z          P>|z|     [95% Conf.    Interval] 

-------------+------------------------------------------------------------------------------------  

 ifrs |  -.0296311      .0110421      -2.68    0.007    -.0512733       -.0079889 

 size |   .0135754      .0090212      1.50     0.132    -.0041059        .0312567 

 lev |  -.1890285       .03194          -5.92    0.000    -.2516297       -.1264273 

  cons |   .0035786    .088119       0.04      0.968    -.1691315       .1762887 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

rhos = -.3944912  .7055036  .8679499  .6398243  .3869507 ...  .8377516 

 
 
 
 
 



 قياس مؤشرات تقييم األداء المالي والتشغيلي فى ظل........                  أمحد هشام معوض، د/عيد حممود أبو زيدد/ 

37 

 

عماى معادل الع ئاد   الخحب ر أثر حطبيق المعا يير الدول:ا  لمحقريار الما ليمحعدد نح ئج نموذج انحدار 
 حقوق الممك: عمى 

 

. xtpcse roe ifrs size lev, corr(psar1) 

(note: estimates of rho outside [-1,1] bounded to be in the range [-1,1]) 

Prais-Winsten regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs) 

Group variable:   firm                                          Number of obs      =       480 

Time variable:    year                                            Number of groups   =       120 

Panels:  correlated (balanced)                             Obs per group: min =         4 

Autocorrelation:  panel-specific AR(1)               avg = 4                  max =         4 

Estimated covariances      =      7260                    R-squared          =    0.2416 

Estimated autocorrelations =       120                  Wald chi2(3)       =     17.35 

Estimated coefficients     =         4                          Prob > chi2        =    0.0006 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             |           Panel-corrected 

roe |      Coef.           Std. Err.      z         P>|z|       [95% Conf.     Interval] 

-------------+----------------------------------------------------------------------------------------  

 ifrs |  -.0464177    .0209822     -2.21     0.027      -.087542        -.0052934 

size |   .0285243     .0179462      1.59      0.112     -.0066496       .0636982 

lev |     -.2497121   .0705341     -3.54     0.000      -.3879564       -.1114677 

cons |   -.086293    .1676854     -0.51      0.607      -.4149504       .2423643 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

rhos = -.3551399         1         1  .6247761  .4404752 ...  .9401296 
 

 

الحاادفق ا عمااى   الخحباا ر أثاار حطبيااق المعاا يير الدول:اا  لمحقرياار الماا ليمحعاادد نحاا ئج نمااوذج انحاادار 
 النقد:  من األنشط  الحشغيم: 

 
 

. xtpcse cfo ifrs size lev, corr(psar1) 

(note: estimates of rho outside [-1,1] bounded to be in the range [-1,1]) 

Prais-Winsten regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs) 

Group variable:   firm                                          Number of obs      =       480 

Time variable:    year                                            Number of groups   =       120 

Panels:           correlated (balanced)                     Obs per group: min =         4 

Autocorrelation:  panel-specific AR(1)               avg = 4                  max =         4 

Estimated covariances      =      7260                     R-squared          =    0.3390 

Estimated autocorrelations =       120                  Wald chi2(3)       =    114.33 

Estimated coefficients     =         4                          Prob > chi2        =    0.0000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             |           Panel-corrected 

cfo |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf.              Interval] 

-------------+----------------------------------------------------------------------------------------  

ifrs |  -.0372623      .0043974    -8.47   0.000    -.0458809   -.0286436 

size |   .0284884      .0062882     4.53   0.000     .0161638     .040813 

lev |  -.1164639       .0356651    -3.27   0.001    -.1863662   -.0465616 

cons |  -.1173653    .0571979    -2.05   0.040    -.2294712   -.0052594 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

rhos = -.5251305  .5069454  .2881473  .0321645  .3978619 ...  .9142014 
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. xtpcse assetturnover ifrs size lev, corr(psar1) 

(note: estimates of rho outside [-1,1] bounded to be in the range [-1,1]) 

Prais- Winsten regression, correlated panels corrected standard errors (PCSEs) 

Group variable:   firm                                     Number of obs      =       480 

Time variable:    year                                       Number of groups   =       120 

Panels:           correlated (balanced)               Obs per group: min =         4 

Autocorrelation:  panel-specific AR(1)         avg =  4    max =         4 

Estimated covariances      =      7260               R-squared          =    0.5932 

Estimated autocorrelations =       120            Wald chi2(3)       =     19.96 

Estimated coefficients     =         4                   Prob > chi2        =    0.0002 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

             |           Panel-corrected 

assetturnover |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

ifrs |   -.068533       .0305174      -2.25    0.025     -.128346      -.00872 

size |  -.4260431     .1387536       -3.07   0.002     -.6979951     -.154091 

lev |   .3383533       .2262885       1.50    0.135     -.1051641     .7818707 

cons |   4.471797     1.301736      3.44    0.001      1.920441      7.023154 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

rhos =         1  .6950221  .9363979  .8052893  .8832734  

 

 

 


