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  اليحث:ممخز 
يانات الزخسة يعكذ اتستخجام ححميتات اليمقتخح  نسػذجحسثل الهجف الخئيدي لميحث في حقجيع   

Big Data جػدة ) مداياها، التحجيات والسخاشخ التي حػاجهها، أبعادها، نساذجها( لتحديغ مغ حيث
غيخ مالية( بالذخكات  –عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي )مالية  االتقاريخ السالية وانعكاتساحه

ه تختيار فخو حجديجا  الو اليحث أهجاف نحػ ححقيق  تسعيا  و . السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية
قام الياحث بتقديع مشهجية اليحث إلى تخسدة محاور أتساتسية ححجدت في كل مغ: االشار السشهجي 

كأحج حقشيات حكشػلػجيا السعمػمات. والشسػذج السقتخح التستخجام  Big Dataلمييانات الزخسة 
كاتساحها عمى مؤشخات حقييع األدا  ححميتات الييانات الزخسة في ححديغ جػدة التقاريخ السالية وانع

رععة فئات أتساتسية )معج  التقاريخ السالية بالسؤتسدات السالية أل االتستخاحيجي مغ تختال مدح ميجاني 
 تحسثمو  السدتثسخيغ( –السحمميغ السالييغ  -مدئػلي السشرات االلكتخونية  –وشخكات االحراالت 

وعمغت االتستسارات الرحيحة التي حع  بديصة كعيشة عذػائيةمفخدة  200في  سدح السيجانيعيشة ال
 التستكسال الجراتسة الشطخية بذأنسشصمق وذلظ ك ،%82شدية اتستجابة مفخدة ب 262ادتخالها وححميمها 

وححميل مؤشخات حقييع األدا   ،في ححديغ جػدة التقاريخ الساليةودورها الييانات الزخسة محجدات 
تستخجام ححميتات الييانات الزخسة عمى مؤشخات حقييع األدا  أثخ ا وأتخيخا  بيان .االتستخاحيجي لمذخكات

التي التجارية في مرخ  مغ تختال حقجيع دليل حصييقي لميشظ التجار  الجولي كأول اليشػكاالتستخاحيجي 
   قامت باتستخجام ححميتات الييانات الزخسة.

االشـار ميـل ل عـخو وححوتخمز الياحـث إلـى مجسػعـة مـغ الشتـائظ الشطخيـة والتصييقيـة مـغ تخـتا 
ُحعــدز الييانــات الزــخسة زيــادة الكفــا ة  ، أهسهــا:الشطــخ  لميحــث وكــحلظ الجراتســتيغ السيجانيــة والتصييقيــة
مــغ تخــتال مخاجعــة حػثيــق الييانــات ومــج  حكاممهــا  التذــغيمية لمذــخكات وةدارة السخــاشخ بذــكل احتــخاز  

، كسـا رة هـح  السخـاشخ فـػر حـجوثهاواحكام الخقابة عميها وعشا  نساذج حشيؤيه وتسيشاريػهات مخصصة إلدا
مـغ االفتخا ـات غيـخ السػ ـػعية لتقـجيخ األرـػل وررـج التغيـخات التـي  في الحـجهح  التحميتات  دهعحُ 

حــجعيسا  لستصميــات  حــػفخ األتســذ السػ ــػعية التازمــة لمتػرــل إلــى القيســة العادلــة ، حيــثحصــخأ عميهــا
IFRS13 .  عتاقـة شخديـة بـيغ أبعـاد الييانـات الزـخسة كذفت نتائظ السدح السيـجاني عـغ وجـػد  وقد

ــات، تســه) ــػافخ الييان ــة، الستا ح ــاريخ ػلة االتســتخجام، السػثػقي مــة، جــػدة العــخو( وححدــيغ جــػدة التق
جــػدة التقــاريخ الساليــة ومؤشــخات وجــػد عتاقــة شخديــة بــيغ وكــحلظ %. 2الساليــة عشــج مدــتػ  معشػيــة 

%، وفدـخت هـح  العتاقـة 2السـالي عشـج مدـتػ  معشػيـة  حقييع األدا  االتستخاحيجي بيعجيها السالي وغيـخ
الجراتســة التصييقيــة عمــى قيــام اليشــظ التجــار  كســا أكــجت  % مــغ واقــع نتــائظ ححميــل السدــار.56بشدــية 
محـاور رئيدـية حسثمـت فـي ححميـل اتسـتثسارات  4باتستخجام ححميتات الييانات الزخسة فـي  CIBالجولي 

نعكـذ . األمـخ الـح  العسـتا ، وححمـيتات السخـاشخ، وححمـيتات األدا االبتكارات التكشػلػجيـة، وححمـيتات ا
   عمى حػفيخ حقاريخ آنية )الػقت الحقيقي( حدهع في حخشيج القخارات وحقييع األدا  االتستخاحيجي.

 مؤشخات حقييع األدا   جػدة التقاريخ السالية، ،ححميتات الييانات الزخسة :الكمسات الجالة
 .االتستخاحيجي
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    A Proposed Model For Using Big Data Analytics in Improving Financial 

Reports Quality and Their Impact on Strategic Performance Indicators 

   " With a field study and a Practical guide to The Egyptian Environment" 

 Abstract : 

 
The main objective of the research is to provide a proposed model that 

reflects the use of Big data analyzes in terms of their advantages, challenges, 

risks, dimensions and models to improve the quality of financial reports and 

their impact on strategic performance indicators (financial / non-financial) in 

The Egyptian Companies inserted in the exchange market. In order to achieve 

the objectives of the research and the embodiment of the test hypotheses, the 

researcher divided the research methodology into five main axes identified in: 

the methodological framework of Big Data as an information technology. And 

the proposed model for the use of Big data analyzes to improve the quality of 

financial reports and their impact on SPIs through a field survey of four main 

categories (financial reporting preparers of financial institutions, 

telecommunications companies, electronic platform administrators, financial 

analysts, investors), The sample of the field survey was 200 as a simple random 

sample and the correct forms were entered and analyzed 162 items with 81% 

response. The study was completed as a starting point for completing the 

theoretical study on the determinants of data and its role in improving the 

quality of financial reports. Finally, the impact of the use of Big data analyzes on 

SPIs is demonstrated by providing an empirical guide for CIB as the first to use 

Big data analyzes. 

The researcher concluded with a set of theoretical and applied results 

through the presentation and analysis of the theoretical framework of the 

research as well as the field and applied studies. These analyzes also contribute 

to the reduction of non-objective assumptions to estimate assets and monitor 

their changes, providing the necessary grounds for reaching fair value to 

International financial reports IFRS13.The results of the survey revealed a 

positive correlation between the dimensions of the Big data (availability of data, 

ease of use, reliability, relevance, quality of supply) and improve the quality of 

financial reports at a significant level of 1%. As well as the existence of a positive 

relationship between the quality of financial reports and indicators of strategic 

performance assessment in terms of financial and non-financial at a level of 1%, 

and explained this relationship by 56% of the results of the analysis of the path. 

The study also confirmed that CIB used Big data analysis in four main areas: 

analysis of technological innovation investments, customer analysis, risk analysis 

and performance analysis. This is reflected in the provision of real-time (real-

time) reports that contribute to rationalizing decisions and evaluating strategic 

performance. 

 Keywords:        
  Big data analytics, Quality of Financial Reports, strategic performance 

Indicators.  
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  اإلشار العام لميحث :  أوال  

 : اليحث مقجمة  -2
التـي حخحكـد عمـى العجيـج مـغ التقشيـات يذهج العـالع انن اليـجايات السيكـخة لمثـػرة الرـشاعية الخابعـة 

 3D Printingبعـاد ، والصياعـة ثتاثيـة األIoT، وةنتخنت األشيا Big Dataالييانات الزخسة  أهسها
ـــحكا  االرـــصشاعيإ Cloud Computingوالحػتســـية الدـــحابية   ـــا ال ـــى جان  Artificial ل

intelligence ، ــا السعمػمــات والذــيكاتوقــج ، تســاعج التصــػر الدــخيع والستتاحــق فــي مجــال حكشػلػجي
االقترـادية  تشسيـةالذـكل التقميـج  لم مـغتسـخيع  حـػلوضهػر الذيكة الجولية لمسعمػمـات عمـى حـجوث ح

ت العامـة والخارـة نحـػ اشـتاق مػاقعهـا االلكتخونيـة الذكل االلكتخوني، األمخ الح  دفع السؤتسدـا إلى
حيث حتيح هـح  السػاقـع بيانـات كسيـة وورـفية  .اتستثساريةحشافدية و  عمى شيكة االنتخنت لتحقيق مدايا

لمييانات والسعمػمـات بذـكل عـام مرجرا  متججدا  ها جعمتورػر وججاول برػرة مهيكمة أو غيخ مهيكمة 
مسا أعصى لها أهسية كييخة في شتى السجـاالت والتسـيسا  برفة تخارة وفي مجال تسػق األوراق السالية

نحــػ حمييــة احتياجــات متخــح  القــخارات والسدــتثسخيغ الحخــاذ  تســعيا   فـي مجــال التحميــل والتثقيــي الســالي
ــع األتســهع ــا يتعمــق بذــخا  وعي ــخارات مدــتشيخة تخارــة فيس ــع عػائــجها ق  Sledgianowski et)وحتي

al.,2017.)   
ــا مــغ  مذــخكات السقيــجة بدــػق األوراق الساليــة السرــخية ل أهسيــة حقيــيع األدا  االتســتخاحيجيوانصتاق 

حتصمـا قـجر كييـخ مـغ الييانـات غيخ السالية التـي أرـيحت و السؤشخات السالية  واتستختاص مجسػعة مغ
 حــجدات الييئــةحـخحي  بكافــة أبعــاد وم والسػ ـػعية والتــي غاليــا  مــا الستا مــةالػرـفية والكسيــة والساليــة 

ــة لخجمــة كافــة األشــخاف السدــتفيجة.  ــة والخارجي ــحل  حيــثالجاتخمي ــخ مــغ حي الذــخكات والسؤتسدــات الكثي
تخصصهـا بشـا  رتسـع اتسـتخاحيجياحها و  لرياغةاألمػال والجهػد في تسييل الحرػل عمى الييانات وححميمها 

 يخهاوعخ ــها وحفدــ تهــامعالجو عسميــة ححميــل الييانــات  دــتهجفإذ ح ،عستائهــا رغيــات وحػجهــاتعمــى 
واالرحياشــات غيــخ السعخوفــة واحجاهــات الدــػق وحفزــيتات العســتا  وأ   دــتتخةلكذــي عــغ األنســا  السا

 ,Amani & Fadlalla) معمػمات أتخخ  حداعج أرحاب األعسال عمى احخاذ قخارات مجروتسة وعشا ة

2017)  . 
ــج التحــج  السعمػمــاحي ــة وحداي ــة لمتصــػرات الدــخيعة والستتاحق ــح  ا وكشتيجــة حتسي ــخن بعػامــل ال قت

الػقت والجهج والتكمفة لسعالجة الييانات، أريح الشهظ التقميـج  لسعالجـة الييانـات وححميمهـا واالتسـتفادة 
أتساتسـيا  فـي دفـع  مارتسـت التصـػرات التكشػلػجيـة دورا   مشهـا أمـخ غيـخ مقيـػل فـي انونـة األتخيـخة، حيـث

مـغ شــأنها ححدـيغ جــػدة حقاريخهــا  الذـخكات نحــػ حغييـخ شخيقــة عسمهـا وحيشــي ثقافــة معمػماحيـة ججيــجة
وحخشــيج القــخارات  تقيــيع األدا حعــج أتســاس لالساليــة وغيــخ الساليــة التــي حــجعع رتســع الخصــ  والدياتســات و 

لسعالجـة وححميـل الييانـات لعـل . األمخ الح  دفع الذخكات إلى حيشي حقشيات حجيثة االدارية واالتستثسارية
ــات الزــخسة  ــيتات الييان والتــي حدــهع بذــكل جــػهخ  فــي ت  Big Data analyticsأشــهخها ت ححم

وححدــيغ التقـجيخات السحاتسـيية، وزيــادة  تخـتال دقــة حقيـيع األرـػل، مـغ ححدـيغ جـػدة التقـاريخ الساليــة
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دقة عسميات التشيؤ واتستذخاف الػ ع السدتقيمي، فزتا  عـغ حفعيـل االلتـدام بستصميـات معـاييخ التقـاريخ 
الجقـة والسػثػقيـة ب الخرـائز الشػعيـة لمسعمػمـات والتـي حتعمـقحػافخ  حيثمغ  IFRSالسالية الجولية 

فــخص عــجم حساثــل السعمػمــات السحاتســيية بــيغ كافــة األشــخاف  لتخفــيسمــة والتػقيــت السشاتســا والستا 
السدتفيجة، كسا حسكغ الذخكات مغ التحػل مغ التقاريخ الجورية إلى حقاريخ الػقت الحقيقي/الفعمـي مسـا 

مــى ثقــة السدــتثسخيغ فــي السسارتســات السحاتســيية بػجــه تخــاص واتســتخاحيجيات تســيكػن لــه أثــخ ايجــابي ع
، فزــتا  عــغ حعطــيع قــجرة السحممــيغ الســالييغ مــغ حقيــيع األدا  االتســتخاحيجي وحػجهــات االدارة بػجــه عــام

 Schneider et al.,2015;Al-Htaybat & von) باالرحكاز عمـى كـع هائـل ومتشـػ  مـغ الييانـات

A.,2017.) 
اتستخجام ححميتات الييانـات الزـخسة بأبعادهـا السختمفـة  تسيق يدتهجف الياحث حقييع   ماوفي  ػ 

مؤشـخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي لمذـخكات تسـعيا   عمـى اجػدة التقاريخ السالية وانعكاتسـاحه ححديغفي 
نحػ حقجيع نسػذج مقتخح يسكغ اتستختاره مغ تختال السدح السيـجاني لـيعس الذـخكات السقيـجة بدـػق 

 وراق السالية السرخية وكحلظ حقجيع دليل حصييقي لقياس هحا التأثيخ بذكل كسي.األ 
 مذكمة اليحث : -2
ُيعــد  فذــل محممــي التقــاريخ الساليــة فــي اتســتختاص مؤشــخات ماليــة وغيــخ ماليــة ُحدــهع فــي حقيــيع   

مهـا ومدـتقيمها األدا  االتستخاحيجي لمذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية والتشيؤ بصييعـة عس
ــالي عمــى  ــل الس ــاذج التحمي ــا  نس ــي بش ــيغ ف ــاد هــؤال  السحمم ــى اعتس ــى االتســتسخار، إل ــجرحها عم ومــج  ق
الييانــات الساليــة الــػاردة بالتقــاريخ الجوريــة التقميجيــة والتــي أرــيحت قارــخة عــغ حــػفيخ رــػرة شــاممة 

 ; Gepp et al.,2017ومػ ـػعية عـغ كافـة أنذـصة وعسميـات حمـظ الذـخكات فـي الػقـت السشاتسـا )

Ferrara et al.,2018). 
واحداقا  مع الكع الهائل مغ الييانـات والسعمػمـات التـي حػفخهـا حقشيـات الييانـات الزـخسة لفهـع تخصـ   

ميــات وأنذــصة الذــخكة بحيــث حتزــسغ عسميــة االفرــاح معمػمــات ا ــافية غيــخ وتسياتســات وشييعــة عس
سال الستاحطــات عمــى القــػائع الساليــة بســا ُيسكــغ ماليــة حتعمــق بالزــػاب  الجاتخميــة التــي حدــتخجم التســتك

السدتثسخيغ مغ الػرػل إلى بعس اليشػد غيـخ السمسػتسـة واألكثـخ أهسيـة تخـارج السيدانيـة، األمـخ الـح  
يدهع في ححديغ ججو  الدجتات السحاتسيية وحقجيخ مػ ػعيتها فزتا  عـغ اتسـتخجام أتسـاليا التقيـيع 

 & Intezari)شــــػد بالتقــــاريخ الساليــــة الحقيقيــــةالكســــي بذــــكل كييــــخ ومــــغ ثــــع إدراج هــــح  الي

Gressel,2017.) 
وحأكيجا  لمعجيج مغ الجراتسات الدابقة والسسارتسات السهشية عمى الـجور الفعـال الـح  حسارتسـه ححمـيتات  

الييانــات الزــخسة فــي حغييــخ السسارتســات السحاتســيية لتحدــيغ جــػدة التقــاريخ الساليــة مــغ تخــتال عــجة 
    :(Trigo et al.,2014 ; Zhao&Yang,2017 ; Gantner&Hieble,2018)عػامل أهسها

 .دقة حقييع األرػل اتستشادا  إلى أتسمػب القيسة العادلة 
 .ححديغ التقجيخات واالفتخا ات السحاتسيية 
 .كفا ة وفاعمية العسميات التذغيمية 
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 .حجعيع القجرة التشيؤية ألنذصة وعسميات الذخكة واتستذخاف الػ ع السدتقيمي 
  شخات حقييع األدا  االتستخاحيجي لمذخكات.تستامة مؤ 
وارحكازا  عمى هح  العػامل يسكغ اتستختاص مجسػعة السؤشخات السالية وغيخ السالية التـي ُحدـهع فـي  

ــيع األدا  االتســتخا ــػفيخ معمػمــات متا حقي ــة  –مــة حيجي لمذــخكات وح لتخشــيج  –ورــفية، وكسيــة، ومالي
   القخارات االدارية واالتستثسارية.

زخسة اتستخجام ححميتات الييانات النسػذج مقتخح يجدج اليحث في حقجيع  ةحتجدج مذكم ومغ ثع
لتحديغ أبعادها السختمفة ونساذج حصييقها مغ حيث مداياها، والتحجيات والسخاشخ التي حػاجهها، و 

غيخ مالية(  –)مالية مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي عمى  اجػدة التقاريخ السالية وانعكاتساحه
 مغ تختال التداؤالت التالية : . وذلظبالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية

اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة في اعجاد وعخو التقاريخ ما هي شييعة وأهسية  .2
اتستخجامها بالذخكات السرخية السقيجة وما هي مدايا ؟ غيخ مالية( –)مالية  السحاتسيية

 ؟ بدػق األوراق السالية
في اعجاد أهع التحجيات والسخاشخ التي حػاجه اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة ما هي  .2

 ؟غيخ مالية( –)مالية  وعخو التقاريخ السحاتسيية
ي شييعة العتاقة بيغ اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة وححديغ جػدة التقاريخ ما ه .3

 ؟السالية
سة عمى مؤشخات حقييع األدا  إلى أ  مج  يؤثخ اتستخجام ححميتات الييانات الزخ .4

   ؟غيخ مالية( بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية-االتستخاحيجي )مالية
هل يسكغ حقجيع نسػذج مقتخح النعكاتسات اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة عمى مؤشخات  .5

   ؟بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية االتستخاحيجي حقييع األدا 
 :الجراتسات الدابقةعخو وححميل  -3

حيث حخكيدها عمـى محـجدات يسكغ عخو وححميل الجراتسات الدابقة مغ متغيخات اليحث في تسياق      
، ودورهــا فــي حصــػيخ السسارتســات السحاتســيية وانعكاتســاحها عمــى ححمــيتات الييانــات الزــخسة اتســتخجام

اليـة تستختاص السؤشـخات الساليـة وغيـخ السال مشاتسا ومػ ػعيححديغ جػدة التقاريخ السالية كأتساس 
 لتقييع األدا  االتستخاحيجي، وذلظ عمى الشحػ التالي : 

 دراتسات حشاولت محجدات الييانات الزخسة كأحج حقشيات حكشػلػجيا السعمػمات: -3/2
 Cloud Computing and Big Data( بعشػانGupta et al.,2012اتستهجفت دراتسة )

Analytics: What Is New from Databases Perspective?  الكذـي عـغ التحـجيات التـي
ــة والستغيــخة بذــكل مدــتسخ، وقــجمت الجراتســة  ــل الييانــات الزــخسة لكــل مــغ الييانــات الثابت حػاجــه ححمي

التــي حــتحكع فيهــا الذــخكة وحــجتخل  ــسغ نصــاق قػاعــج  -نــػعيغ مــغ األنطســة حشاتســا الييانــات الثابتــة 
، وأنطسـة التحمـيتات واتسـعة الشصـاق ات حقـجيع الييانـات التفاعميـةلييئـ NoSQLأنطسـة  هسـا: -بياناحها



 7 

ــى نســػذج  ــل  MapReduceالسدــتشجة إل ــه. Hadoop نطــاممث ــى أن ــغ  كســا تخمرــت الجراتســة إل يسك
دعـع القـخارات عمـى السـج  الصػيـل واالتسـتعتامات و لتذـغيل  Hadoopاتستخجام األنطسة السدـتشجة إلـى 

الستغيـخة لسعالجـة الييانـات ت السجسعة والسحتسمة كأتسـاس مػ ـػعي نتاج اليياناالتحميمية السدتهمكة وة
والخػارزميـات التػ ـيحية لشطـام هح  األنطسة اتستخجام كسا كذفت الجراتسة عغ  حاالت ، بذكل مدتسخ

 .  بالذخكات كأحجث حقشيات حكشػلػجيا السعمػمات (DSMSجفق الييانات )حإدارة 
 The Challenges of Data Qualityان بعشـػ  (Cai et al.,2015وقج ناقذت دراتسـة )

and Data Quality Assessment in the Big Data Era  ححميـل التحـجيات التـي حػاجههـا
بعــس األبحـاث وحجــارب بعـس الــجول  ت الجراتسـةواتستعخ ــالزـخسة، الذـخكات عشــج اتسـتخجام الييانــات 

 والـح  يتكـػن قيـيع جـػدة الييانـات لت مقتخحـا   إشـارا   قـجمت الجراتسـةححجيـج معـاييخ جـػدة الييانـات. و  نحػ
جـػدة أتخيـخا   مـة، و والستا ،السػثػقيـةو ، االتسـتخجاموتسـهػلة ، حػافخ الييانـات  :مغ تخسدة أبعاد رئيدية 

كذـفت أمخ تسهل ندييا ولكشه ليذ باألمخ الجيـج، و يعج أن جسع الييانات  ت الجراتسة إلىالعخو. وأشار 
مـج  قـجرحها عمـى  فـية الحاليـة لسعالجـة الييانـات يتسثـل أن التحج  الكييخ لتقشيات الجـػدالجراتسة عغ 

 فزـتا  عـغ وقت قرـيخ. في )مشطسة( إلى بيانات مهيكمة )غيخ السشطسة( ححػيل الييانات غيخ السهيكمة
السعخفة مشهـا أرـيح مـغ القزـايا السهسـة  واتستخخاجأن  سان جػدة الييانات الزخسة وكيفية ححميمها 

جــػدة حمــظ الييانــات تســػف يــؤد  إلــى  انخفــاو حيــث أن واألكــاديسي يالرــشاعالخئيدــية لــج  القصــا  
 انخفاو مشفعتها يميها تسمدمة مغ القخارات الخاشئة.

في حصػيخ السسارتسات السحاتسيية وححديغ جػدة الييانات الزخسة  دوردراتسات حشاولت  -3/2
 :التقاريخ السالية

أهسيـة  Big Data: Its Power and Perils( بعشـػان  Chua,2013دراتسـة ) حشاولـت
 مـة التجاريـةعـغ العتا كثيـخا   يال حختم حيث أنها أريحتأنػا  األرػل  الزخسة كأحجالييانات معاممة 

انثـار الستخحيـة لمييانـات الزـخسة عمـى  ، واتستهجفت الجراتسة حقيـيعكأحج أشكال األرػل غيخ السمسػتسة
، القـخارات احخـاذام الييانات الزخسة فـي اتستخجو  ،السهغ السحاتسيية والسالية فيسا يخز: حقييع األرػل

ــة اتســتخجامها وكــحلظ ــائظ أهسهــا:فــي إدارة السخــاشخ. و  امكاني ــج مــغ الشت أن  كذــفت الجراتســة عــغ العجي
احخاذ القـخارات الهامـة والرـحيحة مـغ قيـل و  ححديغ جػدة التخصي  والتشيؤ فيهع الييانات الزخسة حد
ن ألتحقق مشها. كسا أنـه مـغ السحتسـل تستثسار واارات االالذخكات وقخ  اتستخاحيجياتالسجيخيغ فيسا يخز 

ل التقـــاريخ الساليـــة مــغ تخـــتا  غيـــخو الييانـــات الساليــة قـــة بــيغ حدــتخجم الييانـــات الزــخسة إلثيـــات العتا
كييـــخ فـــي حعديـــد التفكيـــخ  الستكاممـــة مســـا يعشـــي أن وضـــائي السحاتســـية والساليـــة يسكـــغ أن حمعـــا دورا  

أن السحاتســييغ والستخررــيغ فــي القصــا  الســالي  جت الجراتســة عمــىأكــالستكامــل بــيغ السشطســات. كســا 
ــحيغ يكتدــيػن مهــارات ججيــجة فــي معالجــة وححميــل الييانــات الزــخسة تســػف يكػنــػا قــادريغ عمــى  ال

مـج  ححديغ عسمية رـشع القـخار وةدارة السخـاشخ والتعـخف عمـى األتسـػاق الججيـجة و  في االدارةمداعجة 
 وزيادة هامر الخعح.  ية واالتستثساريةالتذغيمارات القخ كحلظ ححديغ كفا ة و حصػرها 
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بعشــــػان  (Bhimani & Willcocks 2014,) هجفت دراتســــةوفــــي هــــحا الدــــياق اتســــت
Digitisation, Big Data and the Transformation Of Accounting Information 

إدارة التكـاليي  فـيخ دقة كثأت ححميتا واعتسادجسع وححميل الييانات  فيحعديد نذخ التكشػلػجيا الشاشئة 
ـــىكســـا  ـــة  أكـــجت الجراتســـة عم ـــة لتا االتســـتعانةأهسي الخـــجمات  مقـــجميتســـتفادة مـــغ بالسرـــادر الخارجي

وقـجمت الجراتسـة الخارجييغ فيسا يتعمق بتخديغ الييانات ومعالجتها متزسشة حمػل الحػتسية الدـحابية، 
 هسيـة قيسـة الييانـات وجػدحهـا أ إلـى أ تهـح  التغيـخات، وأشـار  أمثمة عمى بعس الذخكات التي واكيـت

حكشػلػجيــا  هــا عمــىاعتساد نتيجــةقــج حػاجــه الذــخكات  التــيكســا نــاقر بعــس التحــجيات  ،كــان حجسهــا
إلى أن الييانات الزخسة تسػف حغيخ مغ شييعة مهشـة السحاتسـية،  ت الجراتسةالييانات الزخسة. وحػرم

 اتســتيعابلذــخكات وزيــادة قــجرحهع عمــى ا مــجيخ  عمــى  ــخورة حغيــخ السفــاهيع التقميجيــة لــج   تكســا أكــج
ـــات ومتا ـــات والسعمػم ـــخ احدـــاقا بذـــأن الييان ـــة وو ـــع اتســـتخاحيجيات أكث ـــة السختمف ـــع السعخف ـــا م  مته

 .  مغ تختال اتستخجام مجسػعة مغ الشساذج الػرفية والكسية لتحميل هح  الييانات اتستخاحيجيات الذخكة
 :Infer, Predict, and Assure ( بعشـػان(Schneider et al.,2015دراتسـةوقج نػهت 

Accounting Opportunities in Data Analytics  ت الييانـات الزــخسة حـأثيخ ححمـيتاعـغ
مجـال السحاتسـية  فـي وأهسيـة اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسةة، يالسسارتسات السحاتسيشييعة عمى 

دورهـا فـي   مؤكـجة عمـى أن بالتقـاريخ الساليـة. الكذي عـغ الغـركحلظ والزخائا، و اإلدارية، السالية، و 
ــج ــة يع ــجليذ بالتقــاريخ السالي ــخ السجــا الكذــي عــغ الغــر والت ــيتاات الأكث ت الييانــات تســتفادة مــغ ححم

ت حـجل عمـى أنذـصة غدـيل األمـػال وحشاولـ التـيت غيـخ العاديـة السعامتا عغالزخسة مغ تخمل الكذي 
ت الجراتسة إلـى العجيـج مـغ رممجال الييانات الزخسة. وحػ  فيبعس الفخص والتحجيات  الجراتسة عخو
ت الييانات الزـخسة حقـجم مدايـا عجيـجة مـغ حيـث فعاليـة التكمفـة والقـجرة عمـى أن ححميتا الشتائظ أهسها:

قـجرة  مـغ مقارنـة بـالصخق التقميجيـة، كسـا أنهـا حديـج الحقيقي)السشاتسـا(الػقـت  فـيححجيج أنسـا  ججيـجة 
إلـى  -داتخميـة وتخارجيـة –كافـة األشـخاف السدـتفيجة حـجعع قخارات معقجة وميتكخة  احخاذعمى السحاتسييغ 
 مدؤولية الذخكات حػل كيفية الحفاظ عمى تخرػرية وتسخية بياناحها.  عيئ كييخ عمى أن هشاك

 How Big Data ( بعشـػانWarren et al.,2015وفـي هـحا الدـياق أ ـافت دراتسـة )

Will Change Accounting الزـخسة عمـى السحاتسـية  الكيفيـة التـي يسكـغ أن حـؤثخ بهـا الييانـات
أن األنـػا  السختمفـة مـغ الييانـات  عيشـت الجراتسـةو  ،اإلدارية والسالية ومسارتسـات إعـجاد التقـاريخ الساليـة

السخـاشخ التـي حعـد   جراتسـةال تت السحاتسيية السػجػدة، واتستعخ الزخسة حسثل بيانات مكسمة لمدجتا
ي حخغـا فـي إدراج الييانــات الزـخسة فــي الذـخكات التــانـات الزــخسة وأو ـح بأنـه يجــا عمـى إلـى اليي
 متهـا، وحقـخر مـا إذا كـان يشيغـي وحقييع مج  متا الخارة بها ححجيج حمظ الييانات ت السحاتسييةالدجتا

فـي ححميـل هـح   االتخفـاقأن  بيشـت الجراتسـة. كسـا الأم  هـح  الييانـات لتحميلتستعانة بسرادر تخارجية الا
ــات ــل مــغ نػ  الييان ــة الدــجتابذــكل رــحيح يسكــغ أن يقم ــائظ عي ــي الشت ــة ف ــة الكامش ت السحاتســيية والثق
فرـاح والقيـاس االإلى أن الييانات الزـخسة تسـػف حعـدز الذـفافية وعسميـات  وتخمرت الجراتسةالسالية. 

. كسـا أنهـا تسـػف حسكـغ مـغ التقـارب لة لجعع رفقات السحاتسـية اإلداريـةمغ تخمل أنسا  ججيجة مغ األد
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عـاييخ السحاتسـية الجوليـة بذـكل أكثـخ تسـخعة مسـا يدـاعج عمـى بشـا  وم األمخيكيـةبيغ معاييخ السحاتسـية 
يـتع بهـا  التـيالقيسة العادلة. وأو ح بأنه بغس الشطخ عـغ الكيفيـة  عمى يخحكدنطام عالسي لمسحاتسية 

غيـخ حقميـل االفتخا ـات  فـيهع فإنهـا تسـػف حدـ الحرػل عمى السعمػمـات باتسـتخجام الييانـات الزـخسة
فـإن الييانـات الزـخسة يسكـغ أن حــؤثخ  مـغ ثـعاتسـية عـغ القيسـة العادلــة. و السػ ـػعية فـي حقـجيخ السح

 .عشها فراحاليتع بها ا التيالكيفية وكحلظ عمى حصػر السسارتسات السحاتسيية، 
 Toward Integration of بعشـػان ((Sledgianowski et al.,2017 دراتسـةونػهـت 

Big Data, Technology and Information Systems Competencies Into The 

Accounting Curriculum  السشـاهظ  فـيوالتكشػلػجيـا الحجيثـة  خسةأهسية دمظ الييانات الزـإلى
زيــادة حخكيــد اليــاحثيغ عمــى حــجعع السحاتســيية حيــث حــتع عسميــات جســع وححميــل الييانــات بصخيقــة أليــة 

ت التحمــيتا خجاماتســتالزــػ  عمــى أهسيــة وقــج تســمصت الجراتســة  عسميــات التحميــل واكتذــاف رؤ  ججيــجة.
إعـجاد وححميـل ت الييانـات الزـخسة حػقعـات األدا  بحيث حتزسغ ححمـيتاحقييع التشيؤية وحصػر مؤشخات 
زيــادة التخكيــد عمــى التسثيــل فــي ضــل األدا ، حقيــيع ت الخعحيــة، وعشــا  بصاقــات السػازنــة وةجــخا  ححمــيتا

أن الييانــات  أكــجت الجراتســة عمــىذلــظ السجــال. و  فــيلمييانــات وعــخو أهــع اليــخامظ السدــتخجمة  السخئــي
حقيــيع التكــاليي ودعــع بصاقــة  حقــجيخ وححميــل فــيالزــخسة تســػف حتــيح لميــاحثيغ حصــػيخ نســاذج ججيــجة 

   .لمذخكات االتستخاحيجيةاألدا  لتحقيق األهجاف 
( مجتخل مقتـخح لتقيـيع أهسيـة حصـػيخ السحاتسـية فـي ضـل بيئـة 2028وقجمت دراتسة )يػتسي ، 

ظ باتســتخجام التقيــيع الذــامل الفــاز  مــغ تخــتال التخكيــد عمــى ثتاثــة عشارــخ : الييانــات الزــخسة ، وذلــ
حصػيخ معاييخ السحاتسية ، حصػيخ السشـاهظ والسقـخرات الجراتسـية وأهـع السهـارات التـي يجـا أن حتزـسشها 
حمــظ السقــخرات، وحصــػيخ الخرــائز الشػعيــة لجــػدة السعمػمــات السحاتســيية. وقــج حػرــمت الجراتســة إلــى 

ييخة لييئة الييانات الزخسة في مهشـة السحاتسـية وفقـا  لػجهـة نطـخ الخيـخا  فـي اتسـتخجام وجػد أهسية ك
الييانات الزخسة ومعج  التقاريخ السالية ، وكانت الشتائظ عمى مدتػ  كل عشرخ مغ عشارـخ التقيـيع 

% ألهسيـــة الييانـــات 23% ألهسيـــة الييانـــات الزـــخسة فـــي حصـــػيخ معـــاييخ السحاتســـية، 60الثتاثـــة ، 
% لـجورها فـي ححدـيغ تخرـائز جـػدة السعمػمـات 27سة لتصػيخ السشـاهظ والسقـخرات الجراتسـية، الزخ

 السحاتسيية.
( بقيــاس أثــخ الييانــات الزــخسة عمــى جــػدة 2028كســا قامــت دراتســة ) رــالح ي السغــاز  ، 

التقاريخ الساليـة ، والتـي اتسـتهجفت الكذـي عـغ أبعـاد الييانـات الزـخسة مـغ حيـث الخرـائز والسدايـا 
ي حتستـع بهـا، ودعـع أدوات ذكـا  األعسـال لمييانـات الزـخسة، ومدـاهسة قػاعـج الييانـات الستدمدـمة الت

مفـخدة.  222في جػدة الييانات الزخسة وذلظ مغ تخـتال دراتسـة ميجانيـة عمـى عيشـة عذـػائية قػامهـا 
سثـل فـي وحػرمت الجراتسة إلى أن التقاريخ السالية تسػف حذهج حصػرا  فـي ضـل بيئـة الييشـات الزـخسة يت

ــخ شــسػال  عــغ  ــة، كســا يسكــغ أن حعصــي رــػرة أكث ــة بالسيداني ــة ومػ ــػعية العشارــخ التقجيخي ــادة دق زي
األرػل غيخ السمسػتسة، وحقجيع أدلة إ افية لتيخيخ القيع التـي حـع  حدـجيل السعـامتات بهـا، كسـا أكـجت 

 الييانات الزخسة.  عمى أن أدوات ذكا  األعسال وقػاعج الييانات الستدمدمة حقجم فخص واعجة لجعع



 11 

 :حصييقات الييانات الزخسة ودورها في حخشيج القخارات وحقييع األدا دراتسات حشاولت  -3/3
 Exploring Qualitativeبعشــػان (  Manuela et al.,2015استتخفد ج اساستتت ) 

Data: the use of Big Data technology as support in strategic decision-

making تسـتخاحيجية الا اذا كانت حكشػلػجيا الييانات الزـخسة حدـهع فـي جعـل القـخارات ام الكذي عغ
لــجمظ حكشػلػجيــا الييانــات الزــخسة فــي عسميــات احخــاذ  مشهجــيإشــار  حيشــيل أكثــخ مػ ــػعية مــغ تخــتا 

مــا إذا كانــت حكشػلػجيــا الييانــات الزــخسة قــادرة عمــى: حخجســة مــغ تســتخاحيجية، والتحقــق الالقــخارات ا
عتيـار بهـجف الحؤتخـح بعـيغ ا الػعة متكاممـة مـغ الييانـات غيـخ السهيكمـة الزـسشية التـي واتستخجام مجس

إيجـــاد التـــػازن الرـــحيح بـــيغ عشرـــخ الحاحيـــة وكـــحلظ تســـتخاحيجية. الححدـــيغ عسميـــة احخـــاذ القـــخارات ا
جســع الييانــات مــغ وقــج اعتســجت الجراتســة عمــى تســتخاحيجي. الوالسػ ــػعية لمسعمػمــات عمــى السدــتػ  ا

لمذــخكة وو ــع إشــار مقتــخح لمذــخكات التجاريــة يخكــد عمــى كيفيــة ححجيــج  االجتســاعيارــل مػقــع التػ 
حـأثيخ تسـتخاحيجية وحـع اتختيـار االحؤثخ عمى عسميـات احخـاذ القـخارات  التيوحقييع واتختيار مرادر الييانات 

ــي أحــج شــخكات رــشاعة ا ــخار مــغ أجــل حصــػيخ السشتجــات ف ــى عسميــة رــشع الق جهــدة الهــحا اإلشــار عم
 سـارسأن حكشػلػجيـا الييانـات الزـخسة حوتخمرت الجراتسة إلى العجيج مغ الشتـائظ أهسهـا : شػلػجية. التك
فــي اتستكذــاف مرــادر الييانــات غيــخ السهيكمــة كســا أنهــا حدــهع فــي الحرــػل عمــى التغحيــة  كييــخا   دورا  

   . عستا السخحجة مغ ال
 The Role Of Big Data In Finnish ( بعشـػان Kuurila,2016دراتسـة ) بيشـتكسـا 

Companies And The Implications Of Big Data On Management 

Accounting ــات الزــخسة، تحمــيتات اكيفيــة حصييــق الذــخكات ل ــج لتحــجيات التــي حػاجههــا والييان عش
التســتخجام  عجيــجةوقــج حشاولــت الجراتســة مجــاالت القــخارات اإلداريــة.  حخشــيجحصييقهــا، ومــج  أهسيتهــا فــي 

األدا   وحقيـيع ورقابـة  ،قـات العسـتاكـالتشيؤ والتخصـي ، والتدـػيق وةدارة عتا انات الزـخسةححميتات اليي
التقــاريخ  تقــاريخ التاريخيــة التقميجيــة إلــىأهسيــة التحــخك مــغ ال مؤكــجة عمــى،  وزيــادة الكفــا ة والتخصــي 

، حػرـل الذـخكات مـجيخ  ت شخرـية مـع العجيـج مـغ ومقـابتا اتستقرا التشيؤية. ومغ تخمل ححميل قػائع 
ــجيها الػتســائل جراتســةال ــث أن ل ــات الزــخسة، حي ــخ اتســتخجاما لمييان ــخة هــي األكث ــى أن الذــخكات الكيي  إل

إلـى أن إدارة  مت الجراتسـة. كسـا حػرـوححميمها وعخ ها بذـكل جيـجلجسع الييانات وحخديشها  واالمكانيات
حج مـغ التكـاليي مـغ األتسـياب زيادة الكفا ة وال فيالسعخفة، وحغيخ األتسػاق، وزيادة السشافدة، والخغية 

 حصـػيخ فـيحيشى الذخكات لمييانات الزخسة. كسا قـج تسـاعجت الييانـات الزـخسة الذـخكات  فيالخئيدية 
ــجة، وا ــجة، ال مشتجــات ججي ــى أتســػاق ججي ــال إل ــى أن أهــع نتق ــيالتحــجيات وأكــجت الجراتســة عم حػاجــه  الت

 .  هاػدة الييانات وشخق حفديخ ج يكسغ في التحقق مغ مج حصييق الييانات الزخسة  فيالذخكات 
 Corporate بعشــػان( Sadasivam & Lakshme ,2016)دراتســة فـي حــيغ قــجمت 

Governance Fraud Detection from Annual Reports Using Big Data 

Analytics ــة ــاأهسي ــاريخ الدــشػية ألي ــل التق ــات الزــخسة لمذــخكات لتحمي بســا  اتســتخجم مشرــات الييان
ونسـػذج  Hadoopباتسـتخجام حقشيـة الهـادوب  غيـخ مهيكمـة( –)مهيكمـة ت نرية مغ معمػما ححتػيها 

MapReduce  نأ كذـــفت الجراتســـةو  .األدا حقيـــيع لمكذـــي عـــغ احتيـــال الذـــخكات وةعـــجاد بصاقـــة 
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ـــالاال ـــة أهـــخ مـــغ مطـــاهخ فذـــل حػكســـة الذـــخكات و مط الســـالي يعـــج حتي ـــات السخاجعـــة الجاتخمي ن عسمي
ــة  ــخوالخارجي ــة لكذــي  أرــيحت غي ــات اكافي ــالالعسمي ــػرة  حتي ــل وث ــػجي الهائ ــجم التكشػل ــي ضــل التق ف

أشـكال مختمفـة  فـيالييانـات الساليـة يطهـخ  عسميـات الغـر والتزـميل فـي. وأو ح بـأن الخقسشة الحالية
قترـاد الحتياليـة لهـا حـأثيخ كييـخ عمـى اومسارتسـات السحاتسـية االمثل هشجتسة األرعاح والتهخب الزخييي 

 دـسعة الذـخكاتبيزـخ األمـخ الـح   .بدػق األوراق السالية غ ثقة السدتثسخيغالعالسي كسا أنها حقمل م
يحســـل أن ححميـــل الكـــع الهائـــل لمييانـــات باتســـتخجام الصـــخق التقميجيـــة  ، فزـــتا  عـــغفـــي الســـج  الصػيـــل

أن تســخعة اتســتخخاج وححميــل وأتخيــخا  أكــجت الجراتســة عمــى تكمفــة. الذــخكات مديــج مــغ الػقــت والجهــج وال
 باتستخجام حقشية الهادوب حزاعفت عذخ مخات بالسقارنة مع الصخق التقميجية.  الييانات الزخسة

-Al-Htaybat & Von Albertiدراتســــــةاتســــــتهجفت  وفــــــي هــــــحا الدــــــياق

Alhtaybat,2017)) بعشـػان Big Data and Corporate Reporting: Impacts and 

Paradoxes  مـــى حقـــاريخ الذـــخكات، أثخهـــا عححجيـــج اليحـــث فـــي الييانـــات الزـــخسة كطـــاهخة ججيـــجة و
الستعمـق  دور السحاتسـييغ قـج اتستعخ ـت الجراتسـةالسحاتسيية الحالية والسدـتقيمية. و  اتالسسارتسشييعة و 

أهسية زيادة معخفة السحاتسييغ فيسا يتعمـق بـجمظ الييانـات الزـخسة مـع مؤكجة عمى بالييانات الزخسة 
حيـث مـغ ها الييانات الزخسة قيستهـا أثيتت في وأفرحت الجراتسة عغ السجاالت التيحقاريخ الذخكات ، 

، السثمـى لهـا الحمـػلاليـجائل و عمى حػفيخ حقجيخات أكثـخ دقـة، وححجيـج السذـاكل السحتسمـة وحقـجيع  حهاقجر 
ي  والسػازنـــة والتشيـــؤ وتخمــق قيســـة، عمـــى تســييل السثـــال مجـــال التدــػيق والعسميـــات التذـــغيمية والتخصــ

شخيقـة إعـجاد  فـي جـحر  لزخسة تسـػف حـؤد  إلـى حغيـخ أن الييانات اوتخمرت الجراتسة إلى  بالسييعات.
الييانـات عـجم حساثـل  عسل الييانـات الزـخسة حقمـل مـغ فـخصلية وححميمها ، حيث أن آ حقاريخ الذخكات

، كسا أنها حسكغ مغ ححػل حقاريخ الذخكات الجورية إلـى حقـاريخ الػقـت تاوالذخك الحأرحاب السر بيغ
ـــى ثقـــة السدـــتثسخيغ تســـيكػن ل ، ومـــغ ثـــع الحقيقي)السشاتســـا( السسارتســـات  فـــيهـــا حـــأثيخ إيجـــابي عم

 السحاتسيية والذخكات بذكل عام.
 Impact of Businessبعشــػان Appelbaum et al.,2017) حشاولــت دراتســة ) كســا

Analytics And Enterprise Systems On Managerial Accounting  أثـخ الييانـات
ــيتا ــى السحاتســية الزــخسة وححم ــة، وححػلهــاإلدت األعســال عم ــة  ااري ــة ومخاقي مــغ ححميــل القــخارات السالي

ذـــغيمية إلـــى نهـــظ أكثـــخ اتســـتخاحيجية يخكـــد عمـــى ححجيـــج وقيـــاس وةدارة الـــجوافع الساليـــة والت ػازنـــاتالس
ت ححمـــيتا التســـتخجامإشـــار لمسحاتســـييغ اإلداريـــيغ ، وقـــج قـــجمت الجراتســـة  الخئيدـــية لقيســـة السدـــاهسيغ

ت ع عمــى نطخيــة بصاقــة األدا  الستــػازن يتزــسغ حصييــق التحمــيتابيئــة أنطســة الذــخكة قــائ فــيالييانــات 
الجاتخميـة،  ات ، والعسميـلقياس أدا  الذخكات مغ أرععة جػانا وهى الساليـة، والعسـتا هالػرفية والتشيؤي
 مؤكـجة  ت األعسال عمى أنطسة الذـخكات، سة وححميتاشاولت الجراتسة أثخ الييانات الزخوالتعمع والشسػ. وح

تســياق الييانــات الزــخسة وأهسيــة أن حستمــظ الييانــات تســسات  فــيحػاجــه الذــخكات  التــيات التحــجي عمــى
مـغ تخمـل  اتستختارـها مة، والتػقيت، والجقة، لزسان فائجة السعمػمات التي حع عالية الجػدة مثل الستا
 حقشيات ححميل الييانات. 
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 Business value of( بعشـػان Dong & Yang,2018ومـغ جانـا أتخـخ أكـجت دراتسـة )

big data analytics: A systems-theoretic approach and empirical test  عمـى أنـه
ا رئيدــي ا لعسميــات التدــػيق واالبتكــار، إال أن تات الييانــات الزــخسة اعتيــخت محخكــالــخغع مــغ أن ححمــي

ــتع فهسهــا حسا ــع ي ــل الييانــات الزــخسة وةنذــا  قيســة أعســال لهــا ل ــة ححمي غ والتحقــق مــ مــا  معخفــة كيفي
ححمـيتات وتسـائل التػارـل االجتسـاعي  وقـج قامـت الجراتسـة باتسـتخجامرحتها حجخيييا  عمى نصاق واتسـع. 

وتخمرـت . لتفديخ واتختيار حأثيخ الدػق في ححميتات الييانات الزـخسة بذـكل حجخييـيليعس الذخكات 
عمــى أدا   أن حشــػ  الػتســائ  االجتساعيــة وححمــيتات الييانــات الزــخسة لهــا حــأثيخ إيجــابيالجراتســة إلــى 

 وحخشيج قخارات السدتثسخيغ. الدػق 
 ومغ تختال عخو وححميل الجراتسات الدابقة يسكغ لمياحث اتستختاص أهع الشقا  التالية:

  الجراتسـات  غالييـةأجسعـت(Kuurila,2016;Schneider et al.,2015;Cai et al.,2015) 
افها، ونسـاذج حصييقهـا مغ حيث مفهػمهـا، وأهـج Big Dataالييانات الزخسة  مداياشييعة و  عمى

باعتيارها أحج التقشيات الحجيثـة التـي حـؤثخ عمـى السسارتسـات السحاتسـيية بذـتى الفـخو  )السحاتسـية 
السالية، واالدارية، والزخائا، والسخاجعة ...(. إال أن هح  الجراتسات لع حقجم أشخ مشهجية و ـػاب  

فادة مشهـــا ألغـــخاو التخصـــي  مػ ـــػعية لكيفيـــة حشفيـــح هـــح  التحمـــيتات وكيفيـــة حفدـــيخها واالتســـت
 القخارات.حقييع األدا  وحخشيج والخقابة و 

 ؛2028) رـــــالح ي السغـــــاز  ، حشاولـــــت بعـــــس الجراتســـــاتAl-Htaybat & Von 

Alberti,2017 )  قيــاس أثــخ الييانــات الزــخسة عمــى ححدــيغ جــػدة التقــاريخ الساليــة مــغ تخــتال
السشاتســا، األمــخ الــح  يتجمــى فــي التحــػل  والتػقيــت الستا مــةحــػفيخ الييانــات بالجقــة والسػثػقيــة و 

، إال أنهـا لـع حتصـخق إلـى مـج  مغ التقاريخ الجورية إلى حقاريخ الػقـت الحقيقي/الفعمي)السشاتسـا( 
يدــهع فــي حعديــد متصميــات  بســا IFRSحػافقهــا أو اتختتافهــا مــع معــاييخ التقــاريخ الساليــة الجوليــة 

يجـــا  والسخاجعـــة كجتســـتػر لسهشـــة السحاتســـيةهـــح  السعـــاييخ التـــي حقتزـــيها  االفرـــاح والذـــفافية
   .االحتكام إليها

 فــي ححمــيتات الييانــات الزــخسة  دور لــع حتصــخق أ  مــغ الجراتســات واألدبيــات الدــابقة نحــػ قيــاس
مؤشـخات حقيــيع األدا  االتسـتخاحيجي تســػا  بذــكل جــػدة التقـاريخ الساليــة وانعكاتسـاحها عمــى ححدـيغ 

 .التقاريخ السالية وحخشيج القخارات االدارية واالتستثسارية كسجتخل حقيقي لتحميل ميجاني أو حصييقي
اتســتخجام ححمــيتات الييانــات دراتســة وححميــل  ومــغ ثــع أرــيح لــج  الياحــث حأكيــج جــػهخ  بذــأن أهسيــة

دقـة مؤشـخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي مـغ  عمـى اجػدة التقاريخ الساليـة وانعكاتسـاحه لتحديغالزخسة 
الية وغيخ الساليـة، وحقـجيع نسـػذج مقتـخح ُييـخز هـحا التـأثيخ بذـكل ورـفي تختال مجسػعة السؤشخات الس
ــجاني  ــة الجراتســةمــغ تخــتال مدــح مي ــيعس لعيش ــل حصييقــي ل ، وكــحلظ بذــكل كســي مــغ تخــتال حقــجيع دلي

    الذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية.
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 أهجاف اليحث : -4
اتستخجام ححميتات الييانات يعكذ مقتخح  ذجنسػ يتسثل الهجف الخئيدي لميحث في حقجيع      

مغ حيث ) مداياها، التحجيات والسخاشخ التي حػاجهها، أبعادها، نساذجها(  Big Dataالزخسة 
غيخ  –مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي )مالية عمى  اجػدة التقاريخ السالية وانعكاتساحه لتحديغ

ة السرخية ، وذلظ مغ تختال اجخا  مدح ميجاني مالية( بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالي
وذلظ تسعيا  نحػ ححقيق األهجاف محل الجراتسة.  يشػكوحقجيع دليل حصييقي مغ واقع حقاريخ بعس ال

 الفخعية التالية:
ـــج .2 ـــي  ححجي ـــات الزـــخسة ف ـــيتات الييان ـــة اتســـتخجام ححم ـــاريخشييعـــة وأهسي  اعـــجاد وعـــخو التق

مدايا اتسـتخجامها بالذـخكات السرـخية السقيـجة ذي عغ ، والك غيخ مالية( –)مالية  السحاتسيية
 .بدػق األوراق السالية

التحــجيات والسخــاشخ التــي حػاجــه اتســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة فــي الكذــي عــغ أهــع  .2
 غيخ مالية(. –اعجاد وعخو التقاريخ السحاتسيية )مالية 

دـــيغ جـــػدة التقـــاريخ ححميـــل شييعـــة العتاقـــة بـــيغ اتســـتخجام ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة وحح .3
 .السالية

ححجيـــج أثـــخ اتســـتخجام ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة عمـــى مؤشـــخات حقيـــيع األدا  االتســـتخاحيجي  .4
                 .غيخ مالية( بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية -)مالية

شـخات حقيـيع نسػذج مقتخح يجدج انعكاتسات اتستخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة عمـى مؤ  بشا  .5
   . األدا  االتستخاحيجي بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية

 فخوو اليحث : -5
واتسـتشادا  عمـى عـخو وححميـل الجراتسـات  نحـػ ححقيـق أهجافـه ، وتسـعيا   يحـثفي  ػ  حداؤالت ال      

 :عمى الشحػ التاليفخوو اليحث  الدابقة يسكغ اشتقاق
ــاتحػجــج  .1 ــة  اتختتاف ــةذات دالل ــيغ آرا  السدتقرــ معشػي ــاريخ )شهعمــ ىب ــج  التق مدــئػلي  -مع

ـــة ـــيغ الســـالييغ  -السشرـــات االلكتخوني ـــة –السحمم بذـــأن ( السدـــتثسخيغ بدـــػق األوراق السالي
، لسحاتســييةشييعــة وأهسيــة اتســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة فــي اعــجاد وعــخو التقــاريخ ا

 .ق األوراق الساليةمدايا اتستخجامها بالذخكات السرخية السقيجة بدػو 
ــاتحػجــج  .2 ــة  اتختتاف ــةذات دالل ــيغ آرا  السدتقرــ معشػي ــاريخ )مــشهع ىب ــج  التق مدــئػلي  -مع

بذـأن أهـع السدـتثسخيغ بدـػق األوراق الساليـة(  –السحممـيغ السـالييغ  -السشرـات االلكتخونيـة
التحـــجيات والسخـــاشخ التـــي حػاجـــه اتســـتخجام ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة فـــي اعـــجاد وعـــخو 

 غيخ مالية(. –تقاريخ السحاتسيية )مالية ال
    بأبعادهــا السختمفــة حػجــج عتاقــة ذات داللــة معشػيــة بــيغ اتســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة .3

وححدــيغ جــػدة  مــة، جــػدة العــخو(ػلة االتســتخجام، السػثػقيــة، الستا ) حــػافخ الييانــات، تســه
 .التقاريخ السالية
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غيـخ -ة عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي )ماليـةاتستخجام ححميتات الييانات الزخسيؤثخ  .4
                  .مالية( بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية

نسػذج مقتخح يجدج انعكاتسات اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة عمـى مؤشـخات  يسكغ حقجيع .5
 لسالية السرخية.   حقييع األدا  االتستخاحيجي بالذخكات السقيجة بدػق األوراق ا

 اليحث :ونصاق حجود  -6
 التحميتات الػرفية، والتحميتات التشيؤية يقترخ اليحث عمى حشاول : مػ ػعية( )حجود مشهجية

حأثيخها عمى مؤشخات  مج  قياسعتاقتها بتحديغ جػدة التقاريخ السالية و لمييانات الزخسة و 
ن التصخق لمتحميتات الفزػلية والتحميتات دو ،االتستخاحيجي لمذخكات محل الجراتسةحقييع األدا  
 االتستخشادية.

  : يشظ التجار  لم لييانات الزخسة الستاحة عمى السػقع االلكتخونيحتسثل في ححميل احجود زمشية
، ومج  حأثيخها عمى مؤشخات حقييع 2028لمعام الساليوذلظ  –كجليل حصييقي  - CIB الجولي

 األدا  االتستخاحيجي.
واكا ضهػر الييانات الزخسة العجيج مغ التقشيات واألدوات الجاعسة التستختاص  :أهسية اليحث  -7

السعخفة مشها وكفا ة اداراحها والتحقق مغ مػثػقيتها، األمخ الح  يشعكذ عمى جػدة التقاريخ السالية 
اليحث أهسيته مغ حدايج اهتسام هحا يدتسج دقة وتستامة السؤشخات السدتخمرة مشها، لحا مج  و 

محممي  –السحاتسييغ والسخاجعيغ  –تخيخا  نسحجة الييانات  –ديسييغ والسهشييغ )ميخمجي الييانات األكا
بأبعادها السختمفة ونساذج Big Data  الييانات ...الخ( بالجور الح  حقػم به الييانات الزخسة

، ويسكغ اريةوالتشيؤ والخقابة وحخشيج القخارات االدارية واالتستثس  التخصي  تخجمة أغخاوحصييقها في 
 :حشاول أهسية هحا اليحث مغ السشطػريغ العمسي والعسمي عمى الشحػ التالي

 األهسية العمسية: -7/2
  حدايج االهتسام بالييانات الزخسة كأحجث حقشيات نطع السعمػمات التي حدتخجم لسعالجة وعخو

 الييانات تسػا  السالية أو غيخ السالية.
 مييانات الزخسة مغ حيث مداياها والتحجيات والسخاشخ التي ل شهجيةحقجيع الزػاب  واألشخ الس

 حػاجهها، ومرادرها وأشكالها السختمفة.
  ،حعديد اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة في فخو  عمع السحاتسية )السالية، االدارية

 الزخائا...( والكذي عغ مجاالت االتستفادة مشها.
  قخارات معقجة وميتكخة حخحكد عمى كع هائل مغ  السحاتسييغ والسخاجعيغ عمى احخاذ قجرةحعديد

   الييانات السهيكمة وغيخ السهيكمة.
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 األهسية العسمية: -7/2
  حدايج حاجة مدتخجمي التقاريخ السالية لمذخكات بذكل عام والسدتثسخيغ الحالييغ والسخحقييغ عمى

س عجم حساثل السعمػمات )الفعمي( التي حعسل عمى حخفيوجه التحجيج إلى حقاريخ الػقت الحقيقي 
بجال مغ التقاريخ الجورية التي حرجرها ، وذلظ بيغ الذخكات وأرحاب السرالح السحاتسيية
 .الذخكات

  حعطيع اتستفادة الذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية مغ اتستخجام ححميتات الييانات
 مغ حيثى وجه التحجيج، عموالسحاتسية السالية نطع السعمػمات بذكل عام  الزخسة في مجال

دقة وتستامة مؤشخات حقييع األدا  ححديغ جػدة التقاريخ السالية و  انعكاتساحها االيجابية عمى
 االتستخاحيجي.

 تقييع األدا  االتستخاحيجي سالية وغيخ السالية لحسكيغ السحمميغ السالييغ مغ اتستخخاج السؤشخات ال
 الػ ع الحالي والتشيؤ بالػ ع السدتقيمي. لمذخكات بجقة ومػ ػعية، وذلظ فيسا يتعمق بتحميل

  حسكيغ السحاتسييغ والستخرريغ بقصا  االحراالت والقصا  السالي مغ معالجة وححميل الييانات
الزخسة لتحديغ عسمية رشع القخار وةدارة السخاشخ التي حػاجهها، والتعخف عمى األتسػاق 

 الخعح. الججيجة وحصػرها وححديغ كفا ة التذغيل وتسيل زيادة هامر
في تسييل التعخف عمى مذكمة اليحث وتسعيا  نحػ ححقيق أهجافه واتختيار فخو ه  مشهظ اليحث : -8

 :، وذلظ عمى الشحػ التاليغ السشهظ االتستقخائي واالتستشياشيكل ماعتسج اليحث عمى 
 : واألدب ورد بالفكخ جراتسة وححميل ماب وفقا  لهحا السشهظ قام الياحث السشهظ االتستقخائي 

، ومعهج السحاتسييغ  ACCAجسعية السحاتسييغ السعتسجيغ أرجرحه  ما حاتسيي وكحلظالس
حأثيخها عمى عمى رأتسها الييانات الزخسة و بذأن أهع السدتججات التكشػلػجية و  IMAاالدارييغ 

بأبعادها  Big Dataوأهسية الييانات الزخسة متعخف عمى شييعة ل ، وذلظالسسارتسات السحاتسيية
أهع التحجيات والسخاشخ التي حػاجهها فزتا  عغ دورها في ححديغ ، و اتستخجامهاالسختمفة ومدايا 

جػدة التقاريخ السالية وحأثيخها عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي بالذخكات السقيجة بدػق 
  األوراق السالية السرخية.

 : تخح يعكذ أثخ التستختاص وعشا  نسػذج مق اعتسج الياحث عمى هحا السشهظالسشهظ االتستشياشي
ححديغ جػدة التقاريخ  بأبعادها السختمفة عمى Big Dataاتستخجام ححميتات الييانات الزخسة 

يعتسج  مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي وذلظ مغ تختال مدح ميجاني السالية وانعكاتساحها عمى
الشسػذج لتحجيج مقػمات وركائد هحا  عمى قائسة اتستقرا  بهجف ححميل اجابات فئات الجراتسة

، وكحلظ حقجيع دليل حصييقي لقياس األثخ الكسي وانعكاتساحه عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي
 . التستخجام هحا الشسػذج
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ه فخو تختيار حجديجا  ال، و هنحػ ححقيق أهجاف تسعيا  في  ػ  مذكمة اليحث، و  :تخصة اليحث -9
 اليحث عمى الشحػ التالي : هحاحقديع  عحالشتائظ والتػريات  أهع تستختاصال واعتسادا  عمى مشهجه

 .  اإلشار العام لميحث:    أوال  
 كأحج حقشيات حكشػلػجيا السعمػمات. Big Dataاالشار السشهجي لمييانات الزخسة :   ثانيا  
فــي ححدــيغ جــػدة التقــاريخ الساليــة تســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة الشســػذج السقتــخح ال:  ثالثـــا  

 .مدح ميجاني –ى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي لمذخكات عموانعكاتساحها 
 .كسخحكد لتحديغ جػدة التقاريخ السالية Big Dataالييانات الزخسة محجدات :  رابعا  
 .ححميل مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي لمذخكات ودورها في حخشيج القخارات: تخامدا  

 –خسة عمى مؤشـخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي لمذـخكات أثخ اتستخجام ححميتات الييانات الزتسادتسا  : 
   دليل حصييقي.

 .والجراتسات السدتقيمية الشتائظ والتػريات تسابعا  :
  وفيسا يمي عخو حفريمي لياقي محاور تخصة اليحث.

كأحــــج حقشيــــات حكشػلػجيــــا  Big Dataاالشــــار السشهجــــي لمييانــــات الزــــخسة : ـا  نيــــثا
 :السعمػمات

 :Big Dataييانات الزخسةوتخرائز المفهػم  -2
مفهػم الييانات الزخسة باعتيارها أحجث التقشيات الحجيثة الشاحجة العجيج مغ الجراتسات حشاولت 

 (Warren et al.,2015; Smeda,2015)دراتسة كل مغ  قجمت، حيث عغ التصػرات التكشػلػجية
يا  باتستخجام أنطسة إدارة كع هائل مغ قػاعج الييانات يرعا ححميمها عسمت الييانات الزخسة بأنها 

ها حخديشها وحػزيعقػاعج الييانات أو اليخامظ التقميجية، بيشسا حتصما حقشيات متقجمة اللتقا  الييانات و 
 ; Thirathon,2016) دراتسة كل مغوححميمها بذكل جيجت. وقج أ افت وةداراحها 

Anagnostopoulos et al.,2016) جيل ججيج مغ  ت هابأن مييانات الزخسةأنه يسكغ الشطخ ل
ية االلكتخونية التي حتصما أشكاال  ججيجة مغ التكامل بهجف الكذي عغ القيع تالتقشيات واليشى التح

باحت السدتتخة مغ مجسػعات كييخة ومتشػعة ومعقجة مغ الييانات حيث أن األجهدة واليخامظ التقميجية 
قجم معهج ماكيشد  العالسي  في حيغ .تغيخ قادرة عمى التعامل معها  سغ اشار زمشي مشاتسا

Mckinsey Global Institute  الييانات الزخسة بأنها مجسػعات الييانات التي يتجاوز حجسها
 Matthias et)امكانيات بخامظ قػاعج الييانات الشسػذجية لتجسيعها وحخديشها وةداراحها وححميمها 

al.,2017) .السفاهيع لمييانات الزخسة يسكغ الدابقة وغيخها مغ  ومغ اتستقخا  وححميل السفاهيع
     يخكد عمى تخرائرها وأبعادها ومقػمات حفعيمها حيث حعجلمياحث حقجيع مفهػم شامل ومػ ػعي 

كع هائل مغ الييانات حتسيد بكيخ حجسها وحشػ  مرادرها وحعجد أشكالها، والتي حعج أرػل معمػماحية " 
وحخديشها ومعالجتها وةداراحها وححميمها  تجسيعهال حتصما بشية ححتية الكتخونية وحقشيات وعخامظ حجيثة
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 متا مةيدهع في حػفيخ معمػمات  فزػلية وحشيؤيه واتستخشاديه، بساباتستخجام أتساليا ورفية و 
  ت. االدارية واالتستثسارية لرشاعة وحخشيج القخارات

 ; Bertei et al.,2015 ; Kshetri,2016)وقج اتستقخت العجيج مغ الجراتسات 

Kuurila,2016)  عمى الخرائز الخئيدية  لمييانات الزخسة والتي حتسثل في الحجع والدخعة
جاقية كيعج رابع يؤثخ عمى مخاحل  خورة حستع هح  الييانات بالسر IBMوالتشػ  ، وأ افت شخكة 

 خورة حػافخ بعجيغ أتخخيغ هسا التغيخ السدتسخ، لميخمجيات  SASداراحها وححميمها، كسا قجمت شخكة إ
وفي . هح  اليياناتالسزافة ل قيسةالبعج ا افي يتسثل في  ORICALEج، وأتخيخا  قجمت شخكة والتعقي
حسيدها  الخرائز التي حتدع بها الييانات الزخسة والتي (Lee,2017) الدياق لخرت دراتسةهحا 

 يسكغ حشاولها بذكل مخترخ عمى الشحػ التالي: بذكل جػهخ  
 الحجع كييخة volume :غ أهع الخرائز التي حتدع بها الييانات الزخسة حعج تخارية الحجع م

 الييانات ومحجدات مقجار يحجد ما وهػ معيغ، مرجر مغ السدتخخجة الييانات حيث حذيخ إلى كع
 وأجهدة كييخة معالجات إلى الزخسة، وكشتيجة حتسية لحلظ ححتاج الييانات حرشي  سغ لكي
 الييانات. هح  مع التعامل عمى وقادرة

 دخعة الvelocity:  حذيخ الدخعة إلى الػقت التازم لتجفق الييانات مغ حيث حجسيعها ومعالجتها
عشرخا  حعج الدخعة  لتميية متصميات السدتفيجيغ، ومسا الشظ فيه أنواتستخخاج الييانات  وححميمها

القخار بشا  عمى هح  الييانات وهػ الػقت الح  ندتغخقه مغ لحطة ورػل هح   احخاذحاتسسا  في 
 .أو ما يصمق عمية الػقت الحقيقي/الفعمي إلى لحطة الخخوج بالقخار بشا  عميها الييانات

  التشػ variety :ت)رػر، فيجيػهاومختمفة  متعجدة وريغ أشكال الزخسة الييانات حذسل ،
 ججاول، نرػص، رتسائل...الخ( وحكػن هح  األشكال مغ الييانات مهيكمة أو غيخ مهيكمة.

 السرجاقية veracity : إلى مج  قجرة حقشيات الييانات الزخسة عمى ححخ  الجقة حذيخ
  والسػ ػعية في الييانات التي يتع حجسيعها ومعالجتها وححميمها وعخ ها دون ححيدات شخرية.

 قيسةال value :والتي حدهع في رياغة سة السزافة جػهخ الييانات الزخسة حسثل القي
 مغدا  بذكل مدتسخ، ولتعطيع القيسة السزافة حقييع األاالتستخاحيجيات ورتسع الخص  والدياتسات و 

 هح  مع لمتعامل الكافية والسهارات يستمكػن الخيخات متخرريغ إلى نحتاج الزخسة الييانات
 .بذكل مشاتسا وححميمها الييانات

 التعقيج Complexity : حذيخ هح  الخارية إلى حعجد مرادر الحرػل عمى الييانات وحذابكها
 .ما حقشيات وعخامظ مدتحجثة إلداراحها وححميمها بذكل جيجا يتصوعجم حجاندها مس

 السطاهخ متعجدة visualization : بأشكال عخ هاو  ححميمها الزخسة الييانات اتستخجاميتصما 
 اإلحرا ات: مثل متعجدة أشكال حأتخحفي هحا الدياق و  اتستخجامها، شييعة مع حتشاتسا مختمفة

 .وغيخها الهشجتسية واألرقام واألشكال
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  :الييانات الزخسة وأهع أشكالهامرادر  -2
مغ  حعخ ت العجيج مغ الجراتسات الدابقة لمسرادر األتساتسية التي حقػم عميها الييانات الزخسة والتي

أجهدة حتيع الييانات مغ الهػاحي السحسػلة،  ،شيكات أجهدة االتستذعار ،السرادر التجاريةبيشها 
 وتسائ  عمى كالتعميقات بانرا  الستعمقة الييانات مرادر فزتا  عغ ،والشطام العالسي لتحجيج السػاقع

بذكل عام إلى مرادر داتخمية وأتخخ   حرشيي هح  السرادريسكغ االجتساعي. إال أنه  التػارل
 :كسا يميتخارجية 

حتعمق الييانات الجاتخمية بكافة األنذصة والعسميات والشطع الجاتخمية : لمييانات مرادر داتخمية -2/2
، CRM، ونطع إدارة عتاقات العستا  ERBحتسثل في نطع حخصي  مػارد السشذأة  لمذخكة والتي

 Artificial intelligenceوحصييقاحها، ونطع الحكا  االرصشاعي  IOTونطع انتخنت األشيا  
مذاركة حفظ ومعالجة و وغيخها مغ الشطع التي حستمظ األجهدة السادية وااللكتخونية وحدهع في 

جهدة عيخ االنتخنت بجون حجتخل بذخ  حيث حترل هح  األجهدة بأدوات وحقشيات الييانات بيغ حمظ األ
 .(Arnold,2016 ; Kuurila,2016)االتستذعار عغ بعج لعجد غيخ محجود مغ األحجاث واألشيا 

حخحي  هح  السرادر بالجهات الخارجية التي ال حستمكها الذخكة مرادر تخارجية لمييانات:  -2/2
وحؤثخ فيها ومشها: شيكات االنتخنت وعيانات الدػق والسشافديغ فزتا  عغ الييانات إال أنها حتأثخ بها 

والتي أريحت  …Facebook, Twitter, Anstigramالتي حتيحها وتسائل التػارل االجتساعي 
 Vasarhely)دراتسة ، كسا أ افت (Debreceny,2015)عشرخا  هاما  ومؤثخا  في بيئة السعمػمات 

et al.,2015) عج مغ بيغ السرادر الخارجية لمييانات الزخسة كل مغ تسجتات حجاول األوراقأنه ح 

  سان وغيخها مغ الييانات الخارجية.، وعيانات بصاقات االئتGPSالسالية وعيانات األقسار الرشاعية
ت الزخسة، حيث ذهيت بعزها إلى وحيايشت الجراتسات الدابقة فيسا يخز أشكال الييانا 

، في حيغ ذهيت دراتسات )مشطسة( وأتخخ  غيخ مهيكمة )غيخ مشطسة(مهيكمة حقديسها إلى بيانات 
إلى حقديسها إلى بيشات نرية، ومقاشع فجيػ، وعيانات  Vasarhelyi et al.,2015)أتخخ  مشها )

حيث يسكغ حقديع الييانات الزخسة حدا الجراتسات الدابقة  رػحية. إال أن الياحث يتفق مع معطع
  (: García et al., 2016 ; Kshetri,2016ل رئيدية وهي )أشكالها إلى ثتاثة أشكا

فـي رـػرة جـجاول، أو قػاعـج والتـي غاليـا  مـا حكـػن الييانات السشطسـة  حعيخ عغبيانات مهيكمة:  -أ 
 وةداراحها وححميمها بذكل جيج. لسعالجتها بيانات حسهيجا  

وحذـيخ إلـى  ،ييانـاتالشدـية األكيـخ مـغ الالييانـات غيـخ السشطسـة حذكل  بيانات غيخ مهيكمة: -ب 
 ، ورتسـائل ،هاتفيـجيػ و  مـغ كتابـات نرـية، ورـػر يػميـا   األشـخاص حمظ الييانات التـي يزـيفها
 .ونقخات عمى مػاقع االنتخنت

عيارة عغ تخمـي  مـغ الييانـات السهيكمـة وغيـخ السهيكمـة، وغاليـا  مـا حكـػن بيانات شيه مهيكمة:   -ج 
 .أو قػاعج بيانات في ججاول هاسيحرسيتع ال الييانات  هح  ، إال أنأقخب لمييانات السهيكمة
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 مخاحل ومتصميات معالجة الييانات الزخسة: -3
 ; Hu et al.,2014 ; Bhimani & Willcocks,2014) حجدت العجيج مغ الجراتسات

Mancini et al.,2016)  السخاحل األتساتسية لمييانات الزخسة والتي يجا التعخف عميها وفهع
، في ثتاث بذتى السجاالت يانات والسعمػمات التي حجعع حخشيج القخاراتشييعتها لتحديغ جػدة الي

جسع الييانات، ثع حخديشها، وأتخيخا  ححميمها باتستخجام التقشيات السشاتسية  عسميةمخاحل أتساتسية حيجأ ب
مع هح  الجراتسات بذأن وال يتفق الياحث . التي حدهع في اتستخخاج السؤشخات التازمة لتقييع األدا 

مخاحل الييانات الزخسة في ثتاث مخاحل فق ، حيث حػجج مخاحل أتخخ  ال يسكغ حجاهمها مثل اتختدال 
مخحمة عخو الييانات، ورشع وحخشيج القخارات، فزتا  عغ أهسية التغحية السخحجة التي حدهع بذكل 

فق لحا يتفعال في ححديغ جػدة الييانات والتأكج مغ اكتسالها ودقتها بكل مخحمة مغ هح  السخاحل. 
الح  قجمت اشار فعال يجدج مخاحل ححميتات ( Mandeep&Sushma,2018)مع دراتسة  الياحث

 الييانات الزخسة ودورها في رشع القخارات، والتي يسكغ حػ يحها مغ تختال الذكل التالي:
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نات مغ زح مغ الذكل الدابق أن مخاحل ححميتات الييانات الزخسة حيجأ بعسمية إدارة اليياتوي
، وحيازحها، وألية حخديشها ثل في التعخف عمى مرادر اليياناتثتاث محاور رئيدية حتستختال 

وحذغيمها، ثع مخحمة ححميتات الييانات الزخسة مغ تختال ركيدحيغ أتساتسيتيغ هسا التعخف عمى وتسائل 
في التػقيت  تا مةالسوحقشيات ححميل الييانات، وحشفيح هح  التحميتات التستختاص الييانات والسعمػمات 

حأحي مخحمة هامة حتسثل في العخو السخئي لشتائظ ححميتات الييانات الزخسة تسػا   وأتخيخا  . حقيقيال
... األمخ الح  يدهع في رشاعة وحخشيج  تفيجيػهابرػرة نرية أو في شكل ججاول أو رػر أو 

  سة.القخارات وفقا  لثتاث تخصػات مشهجية حتسثل في اكتذاف وتخمق وادراك القي
 مجسػعةعمى أنه حػجج  (Sledgianowski et al.,2017) أكجت دراتسةاحداقا  مع ما تسيق و 

لتحػل نحػ اتستخجام الييانات الزخسة بفعالية في السؤتسدات حسثل متصميات اركائد أتساتسية 
 والسشطسات وهي:

  حػل مجاالت  مػ ػعية رؤيةو لجيها أهجاف وا حة يجا أن حكػن الذخكات القيادة: حيث
 في  ػ  ححميتات الييانات واالمكانيات الستاحة. لشجاح والتصػيخ السسكشةا

 :حذيخ إلى قجرة االدارة عمى اتستقصاب كفا ات بذخية مكػنة مغ مجتخمي الييانات  إدارة عيقخية
عمى التعامل مع الييانات  لجيهع القجرة ومدئػلي السشرات االلكتخونية اليياناتوميخمجي 

وححميل  ،مغ تختال التخمز مغ الييانات السدعجة وغيخ الزخوريةالهائمة لج  السؤتسدات 
 .الييانات السهسة لمسؤتسدة وحقجيسها بصخيقة عمسية ومػثقة وميدصة لستخح  القخار

  :الكع الهائل مغ هحا بخمجيات معيشة وأجهدة تخارة لمتعامل مع  حذيخ إلى  خورة حػافخالتقشية
السدتخجمة في التعامل مع الييانات  امظخ اليخ إنجاز العسميات، ومغ أشه الييانات وتسخعة
 . Hadoop, H base, Couch DBالزخسة بخنامظ 

  محممي الييانات واألشخاص السعشييغ  حذيخ إلى مج  التػارل الفعال بيغالقخار:  احخاذمشهجية
السعمػمات مغ أجل  مذاركةحيادل و  ، بسا يزسغ تسهػلة وتسخعةبحل السذكتات والتحجيات

 .الستا مةارات احخاذ القخ 
وهشا يخ  الياحث أن حصييق ححميتات الييانات الزخسة واالتستفادة مشها بذكل عام وفي مجال 
السحاتسية عمى وجه التحجيج يتصما مجػعة رئيدية مغ السقػمات حتسثل في: متصميات مادية حدسى 

والسشرات  واليخمجيات تاليشية التحتية االلكتخونية، حذسل كافة األجهدة وشيكات االحراال
رتسع الخص  والدياتسات واعتساد اليخامظ ومتابعتها. متصميات إدارية حعسل عمى  االلكتخونية. وكحلظ

فزتا  عغ الستصميات اليذخية التي حخحكد عمى حػافخ كػادر بذخية مؤهمة عمسيا  وعسميا  التستخجام 
التحتية االلكتخونية وحصػيخها  بخامظ وحقشيات الييانات الزخسة. وأتخيخا  متصميات مالية لتحديغ اليشية

 بذكل مدتسخ.
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 ححميل الييانات الزخسة: تسالياحقشيات وأ -4
مغ الييانات بكفا ة  سغ  الكع الهائلحتصما الييانات الزخسة حقشيات اتستثشائية لسعالجة 

 جيجةححميتات بعس التقشيات السشاتسية التي حتزسغ  2022حقخيخ ماكيشد   قجمالػقت السدسػح. و 
وحكامل الييانات،  ححميلحعمع قاعجة السرادقة، الترشيي، التحميل العشقػد ،  :أهسهات لمييانا

 ىالخػارزميات الجيشية، التعمع انلي، معالجة المغات الصييعية، الذيكات العريية، التعخف عم
، الشسحجة التشيؤية، االنحجار، ححميل وجهات الشطخ، ستصخفة، الكذي عغ األشيا  ال األنسا 
 السحاكاة، ححميل الدتاتسل الدمشيةخا ع لمخقابة، الات اإلشارات، التعمع الخا ع وغيخ معالج

(Davenport& Dyché,2013).   كسا أنه حػجج بعس التحميتات  لمييانات الزخسة حتعمق
بترشيي ومعالجة الييانات أثشا  حخكتها دون الحاجة الى حجسيعها وحخديشها حيث أشارت دراتسة 

(Gupta et al.,2012 ) إلى أهسية نطع إدارة قػاعج اليياناتDBMSs  في ححميل كع هائل مغ
والسػ ػعية وحػفيخها في الػقت الحقيقي  الستا مةالييانات أثشا  حخكتها واتستختاص السعمػمات 

 لتخشيج القخارات االدارية واالتستثسارية.
 &Mandeep)وحأكيجا  عمى أهسية اتستخجام حقشيات الييانات الزخسة قجمت دراتسة 

Sushma,2018) تستة حقشيات أتساتسية حتسثل في كل مغ: حرشيي الييانات Classification  ،

 Graph والتحميل اليياني،  Clustering والتحميل العشقػد ،  Regression واالنحجار

Analytics  ،وححميل التجاتخل Association Analyses  ،وشجخة القخارات Decision Tree ،

قشيات في ححميل كافة الييانات السهيكمة وغيخ السهيكمة واتستختاص السعمػمات وحدهع هح  الت
في ضل ( أنه Lee,2017والسؤشخات الجقيقة لتقييع األدا . وقج احفقت الجراتسة الدابقة مع دراتسة )

 حقييعو  القخار رشع ديعد حقجم هح  الييانات فخص كييخة لت BDT الييانات الزخسةحقشيات اتستخجام 
 التستختاص التحميمية األتساليا مغ مجسػعة وذلظ مغ تختال االرحكاز عمى تستخاحيجي،الا دا األ
 يسكغ عخ ها بذكل مخترخ كسا يمي: الييانات، مغ والسػ ػعية الستا مةمػمات السع
 الحالي الػ ع لتحجيج والسعمػمات الييانات بتجقيق هح  التحميتات حقػم :الػرفية التحميتات - أ

 في وذلظ وا حة، واالتستثشا ات واألنسا  التصػرات بها حريحالتي  بالصخيقة العسل، لحالة
 .مخررة وحقاريخ قياتسية حقاريخ حقجيع شكل

مشها عمى  األعسال، مقتخحات رفس /العتساد الييانات فحز حػل حجور :يةلالفزػ  التحميتات - ب
 .العػامل ححميل اإلحرائي، التحميل الييانات، في تشقياال ححميتات تسييل السثال ال الحرخ:

 االحتساالت لتحجيج اإلحرائية والشسحجة بالتشيؤهح  التحميتات  حهتع :التشيؤية التحميتات - ت
 .السدتقيمية

 األعسال ححديغ كيفية لتقييع واالتختيار بالتحديغ حتعمق :/االتستخشاديةتػجيهيةال التحميتات - ث
 .الشفقات حقميل مع ة لجيهاخجمال لسدتػيات

 األحــجاث بذــأن احتخازيــة إجــخا ات احخــاذ عمــى القــجرة امــتتاك إلــى حهــجف :االتســتياقية التحمــيتات - ج
 السخــاشخ ححجيــجوالتــي عمــى رأتســها  التشطيســي، األدا  عمــى مخغــػب غيــخ بذــكل حــؤثخ قــج التــي
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أو مـا يعـخف باتختيـارات ححسـل  السدـتقيل فـي السخـاشخ حخفيي باتستخاحيجيات والتػرية السحتسمة
 .الزغػ 

كيفيـة حشفيـح هـح  التحمـيتات واالتسـتفادة مشهـا بذـكل عـام وفـي مجـال  ومغ تختال التقري والتحميل عـغ
ومػ ػعية حدهع فـي التخصـي  والخقابـة وحقيـيع  متا مةالسحاتسية عمى وجه التحجيج، لتػفيخ معمػمات 

األدا  وحخشــيج القــخارات، حيــيغ ارحيــا  نجــاح هــح  التحمــيتات لهــحا الكــع الكييــخ مــغ الييانــات العذــػائية 
 :  ( (Ur Rehman et al, 2016ليخامظ حتسثل فيسا يميبسجسػعة مغ ا

   بتتتتراهIBM  :حتستــــع IBM  بخؤيــــة عاليــــة فــــي نطــــع التحميــــل الستقجمــــة، مــــغ تخمــــل حقــــجيع
 .الصييعية ةسكغ الجسهػر مغ التفاعل معها بالمغح والتيالخارة بها  Watsonمشرة

  ــخامظ ــج Clouderaب ــة مشرــة: حع ــح وضــائي لت Hadoop قائســة عمــى الهــادوب الكتخوني شفي
ومـغ الجـجيخ بالـحكخ أنهـا حعـج  حػفيخ مشرة حخديغ مػحـجة.الزخسة، فزتا  عغ  ت اليياناتححميتا

   الييانات الزخسة. أشهخ السشرات االلكتخونية وأكثخها شيػعا  في ححميتات
  بخامظAzure  مقجمـة مـغ شـخكة مايكخوتسـػفتالكتخونيـة مشرـة : عيارة عـغMicrosoft  حقـجم

حشيؤيــه، وحتدــع هــح  السشرــة بالتكامــل فــي حخــديغ ومعالجــة الييانــات فزــتا  عــغ تخــجمات ححميميــة 
 تسهػلة اتستخجامها.

  بخامظSAS  حقـجم شـخكة :SAS   مشرـة ححميميـة متقجمـة، كسـا حقـجم مشتجـات عاليـة الجـػدة ذات
 وقادرة عمى ححميل الييانات الزخسة بكفا ة عالية.    كييخةمخونة 

 ه اتستخجام الييانات الزخسة:التحجيات والسخاشخ التي حػاج -5
عمى الخغع مغ الخرائز التي حتدع بها الييانات الزخسة والسدايا العجيجة التي حقجمها والتي 

بكل مغ تخرائرها، تسيق عخ ها في محػر تسابق، إال أنها حػاجه العجيج مغ التحجيات التي حخحي  
 سكغ حشاول هح  التحجيات كسا يمي:وحقشيات معالجتها، فزتا  عغ التحجيات التي حخحي  بإدارحها وي

حقتخن هح  التحجيات بخرائز الييانات التحجيات السخحيصة بخرائز الييانات الزخسة:  -5/2
يذيخ حيث  (.Wazid,2013  &Goudar)مغ حيث الحجع والدخعة والتشػ  والقيسة الزخسة 

حجة قياس أعمى غاليا  ما حكػن أو و  تيخابايتالحجع إلى الكع الهائل لمييانات والتي حتصما اتستخجام ال
الييانات يتع حذكيمها بدخعة غيخ مديػقة هح  الييانات، كسا حعشي الدخعة أن هح  لقياس حجع معقجة 

، في حيغ يذيخ التشػ  إلى أن الييانات الكييخة ححتػ  عمى حقيقيويجا التعامل معها في الػقت ال
وعيانات غيخ مشطسة ححتاج إلى قجرات كييخة  أنػا  الييانات التي حشقدع إلى بيانات مشطسة كافة

لسعالجتها. وأتخيخ ا حسثل القيسة ححج  ججيج حفخ ه الييانات الزخسة حيث حتشاتسا كثافة القيسة عكديا 
كسا أ افت دراتسة  قمت القيسة ندييا .كمسا زاد حجع الييانات الزخسة مع الحجع الكمي لمييانات ف

(Yang & Li Cai, 2015) س التحجيات التي حخحي  بخرائز الييانات الزخسة مشها أنه حػجج بع
، وكحلظ الييانات في السفقػدة والقيسة الثقة وعجم الذكػك،و  التحيد، حذيخ إليححجيات السرجاقية و 

 يجا الػقت مغ رالحة، وكع الييانات حكػن  متى إلى يعشيلتغيخ السدتسخ لمييانات والتي ححجيات ا
 بالذخكة. الخارة الييانات قػاعج في بالييانات نحتفظ أن عميشا
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كسا أشخنا تسابقا  إلى أن الييانات الزخسة حتصما اتستخجام  ححجيات معالجة الييانات : -5/2
حقشيات وعخامظ الكتخونية حجيثة لسعالجتها والتي يخحي  بها مجسػعة مغ التحجيات أهسها: ححجيات 

عجد أشكالها يكسغ التحج  الحقيقي في كيفية حجسيع الييانات وحدجيمها، نطخا  لكيخ حجع الييانات وح
ذلظ حسهيجا  لتدجيمها، وكحلظ التحجيات التي و هح  الييانات وفقا  لسعاييخ و ػاب  محجدة ومعتسجة  فمتخة

والتي حتصما  Data Miningحقتخن بعسمية االتستعتام عغ الييانات أو ما يعخف بالتشقيا عشها 
التأكج مغ رحة ودقة الييانات التي ححتاجها شيي والجمظ و مجسػعة مغ السهارات مثل الفخز والتر

الذخكة، وأتخيخا  التحجيات التي حخحي  بشسحجة الييانات تسػا  بذكل ورفي أو كسي بحيث حكػن هح  
 الييانات قابمة لمتحميل واتستختاص السعمػمات السفيجة لتخشيج القخارات االدارية واالتستثسارية

(Lee,2017) . 
ححجيات األمغ  العجيج مغ التحجيات عمى رأتسها حذيخ إلىدارة الييانات: ححجيات إ -5/3 

 أليات وا حة ومحجدة اتستحجاث  خورة إلى ((Morabito, 2015رت دراتسةأشا فقج ، والخرػرية
، فزتا  عغ السؤتسدات  قيل  السصمقة مغ الديصخة ححت حكػن  يجا أن  التي لترشيي الييانات

السؤتسدة أو الرشاعة حجود  الييانات تخارج نقل الييانات عمى ابأرح مػافقة الحرػل عمى  خورة
 أو عجم بشقمها التي يدسح الييانات شييعة وهشا يتزح أهسية وجػد قػانيغ وحذخيعات ححكعالجولة، أو 
وكحلظ ححجيات حػافخ كػادر بذخية مؤهمة عمسيا  وعسميا  بحيث حستمظ السهارات  الخارج. إلى نقمها

كشها مغ اتستخجام التقشيات واليخامظ التازمة لتشفيح ححميتات الييانات الزخسة والسعارف التي حس
 مهارات ذو   السؤتسدات اجتحاب مػضفيغ مغ حتصما التي والسعقجة الججيجة السجاالتباعتيارها مغ 

 إلى إ افة والتحميل، واإلحرا  اليحػثاالدارة والسحاتسية و  حذسل حخررات في ومتشػعة ججيجة
  .متعسق لمسجال سعمػمات واالحراالت، وكحلظ فهعحكشػلػجيا ال

عمى نحػ جمي أن الييانات الزخسة حػاجه العجيج مغ التحجيات التي حقي  ومسا تسابق يتزح لشا
عائق أمام السدايا والفػائج التي ححققها، كسا يؤكج الياحث عمى أن اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة 

جاالت وال تسيسا في مهشة السحاتسية والسخاجعة يكػن محفػف بقجر كأحج التقشيات الحجيثة في شتى الس
كييخ مغ السخاشخ السالية والتكشػلػجية والقانػنية وكحلظ مخاشخ الدسعة وغيخها مغ السخاشخ، والتي 
مسا الشظ فيه حؤثخ عمى السخكد السالي ونتيجة أعسال هح  الذخكات بذكل كييخ . لحا يجا عمى إدارة 

 هح  السخاشخ والتحكع فيها والعسل عمى حجشيها.  ةال دار تخص  وتسياتسات فعالة  هح  الذخكات و ع
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الشسػذج السقتخح التستخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة فـي ححدـيغ جـػدة التقـاريخ  ـا :ثالث
مدـــح  –الساليـــة وانعكاتســـاحها عمـــى مؤشـــخات حقيـــيع األدا  االتســـتخاحيجي لمذـــخكات 

 ميجاني.
 جاني:مشهجية السدح السي -أ

حرسيع قائسة ، مغ تختال السدح السيجانياعتسج الياحث عمى السرادر األولية لتجسيع بيانات 
الشسػذج السقتخح النعكاتسات اتستخجام ححميتات  بشا اتستييان حذسل الستغيخات الخئيدية لميحث بهجف 

االتستخاحيجي، وقج  عمى مؤشخات حقييع األدا  اجػدة التقاريخ السالية وانعكاتساحه الييانات الزخسة عمى
اعتسج الياحث في بشا  االتستييان عمى مجسػعة مغ التداؤالت حع اتستختارها مغ واقع اتستقخا  

 وححميل الجراتسات الدابقة التي حخحي  بستغيخات اليحث الخئيدية التالية : 
 .مدايا اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة 
  الييانات الزخسة.التحجيات والسخاشخ التي حػاجه اتستخجام ححميتات 
 .العتاقة بيغ اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة وححديغ جػدة التقاريخ السالية 
 .انعكاتسات اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي 

  : سدح السيجانيمجتسع ال -2
لسالية بالسؤتسدات السالية يتسثل مجتسع السدح في أرععة فئات أتساتسية )معج  التقاريخ ا     

السدتثسخيغ( وحعج هح   –السحمميغ السالييغ  -مدئػلي السشرات االلكتخونية  –وشخكات االحراالت 
الفئات هي األكثخ ارحياشا  بستغيخات اليحث تسػا  مغ حيث اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة كستغيخ 

ويشػ  الياحث عغ أن محجدات  .ستغيخ حابعمدتقل أو مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي لمذخكات ك
 هح  الفئات حجدجت فيسا يمي :

  رـخفية الخائــجة كأحـج السؤتسدـات الس التجـار  الــجوليحـع اتختيـار معـج  التقــاريخ الساليـة باليشـظ
، وشــخكة فػدافــػن لتاحرــاالت، كســا تســيتع االتســتعانة فــي اتســتخجام حقشيــات الييانــات الزــخسة

 .التستخجام الييانات الزخسةكجليل حصييقي  CIBتجار  الجولي لميشظ البالتقاريخ السالية 
  تخيـــخا  نسحجـــة الييانـــات( باليشـــظ  –حـــع اتختيـــار مدـــئػلي السشرـــات االلكتخونيـــة )السيـــخمجيغ

، وشـخكة رـخفية التـي حدـتخجم حقشيـات الييانـات الزـخسةكأحج السؤتسدـات الس لتجار  الجوليا
 فػدافػن لتاحراالت.

 لمسجسػعة السالية هيخمذ ػن السحمميغ السالييغ يشتسEFG HERMES. 
 .السدتثسخيغ يشتسػن ليػررتي القاهخة واالتسكشجرية 

 : عيشة السدح السيجاني -2 
 فئاتمػزعة عمى الكعيشة عذػائية بديصة مفخدة  200في  سدح السيجانيحتسثل عيشة ال

هح  سة االتستقرا  عمى وقج حع حػزيع وحجسيع قائاتستسارة لكل فئة.  50بػاقع محل الجراتسة  األرععة
 ويعكذ الججول التالي ندية االتستجابة والقػائع الرحيحة التي حرمح لتاتختيارات اإلحرائية. الفئات،
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 (2ججول رقع )

 وندا االتستجابة. سدح السيجانيحػزيع الهيكل الشديي لعيشة ال 

 فئات السدح
االتستسارات 
 السػزعة

 الرحيحةاالتستسارات  االتستسارات السدتمسة
 % العجد % العجد

 %82 42 %88 44 50 معج  التقاريخ السالية 
 %78 39 %84 42 50 مدئػلي السشرات االلكتخونية

 %74 37 %74 37 50 السحمميغ السالييغ
 %90 45 %92 46 50 السدتثسخيغ
 %82 262 %84.5 269 200 اإلجسالي

مفخدة بشدية  262 ارات اإلحرائيةالرالحة لمتدجيل واالتختيو  تستسارات الرحيحةوعحلظ حتسثل اال 
 وهي ندية مخحفعة حعكذ التسثيل الرادق لمييانات واتختيارات التحميل اإلحرائي. ،% 82
بعج قيام الياحث بتفخيغ بيانات االتستسارات الرحيحة  األتساليا اإلحرائية السدتخجمة : -3

 SPSSالتحميل اإلحرائي  اتستسارة، حع اتستخجام حدمة أتساليا 262والرالحة لمتدجيل والتي بمغت 
 في اجخا  التحميل االحرائي لمييانات، وذلظ مغ تختال األتساليا التالية : -االرجار الدابع عذخ -
لمتحقق مغ درجة االعتسادية والثيات في Cronbach Alpha معامل ارحيا  ألفا كخونياخ  .2

 لشتائظ.السقاييذ متعجدة السحتػ  السدتخجمة في اليحث ومغ ثع امكانية حعسيع ا
أتساليا التحميل اإلحرائي الػرفي مثل الػتس  الحدابي لمػقػف عمى مج  األهسية الشديية  .2

مشهع بذأن السحاور الخئيدية لميحث ، واالنحخاف السعيار  لقياس درجة  ىإلجابات السدتقر
 التذتت في أرا  السدتقرى مشهع لكل عيارة مغ العيارات الػاردة بقائسة االتستييان.

 ويخمد له بـ one-way analysis of variance : يل التيايغ األحاد ححمأتسمػب  .3
ANOVA يدتخجم لمسقارنة بيغ الستػتسصات أو التػرل إلى قخار يتعمق بػجػد أو عجم وجػد ،

بهجف التػرل إلى العػامل التي حجعل متػتس  مغ  الفئات محل الجراتسةفخوق بيغ متػتسصات 
 .الستػتسصات يختمي عغ الستػتسصات األتخخ  

لتفديخ العتاقات الدييية بيغ الستغيخات الخئيدية  Path Analysisأتسمػب ححميل السدار  .4
لميحث وحجدئتها إلى أثار مياشخة وغيخ مياشخة ، ويتصما ححميل السدار اجخا  ححميل االنحجار 

، كحلظ في حالة الجاللة يجا التأكج مغ وجػد  (F)والتأكج مغ داللته مغ تختال حداب اتختيار 
R) )قة الخصية بيغ الستغيخات مػ ع اليحث حيث يتع حداب معامل التحجيج العتا

وكمسا ذادت 2
 قيسة هحا السعامل دلت عمى وجػد عتاقة قػية.
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 نتائظ السدح السيجاني واتختيار الفخوو: -ب
 :  اليحثب السدتخجمة السقاييذ في Reliability الرجق /الثيات حقييع -2

 Alpha Correlation Coefficientأتسمػب معامل االرحيا  ألفا  قام الياحث باتستخجام      
. والح  يدتخجم لمتأكج مغ احداق متغيخات Reliabilityباعتيار  أكثخ أتساليا ححميل االعتسادية 

الجراتسة مع بعزها اليعس، مغ تختال ارحيا  الستغيخات داتخل السجسػعة الػاحجة، وارحيا  كافة 
غ الستعارف عميه إحرائيا  أن إحرائية االتختيار يجا أال حقل عغ الستغيخات بيعزها اليعس، وم

أرععة محاور رئيدية  ) . ويػ ح الججول التالي معامل االرحيا  ألفا كخونياخ لستغيخات الجراتسة0,6
( بالسخحمة 0,877( و)0,620، حيث يتزح أن قيسة ألفا كخونياخ حتخاوح ما بيغ )( عيارة 37 بػاقع

% حيث اقتخعت السعشػية 95( لكافة متغيخات الجراتسة. وذلظ بجرجة ثقة قجرها 0,709األولى بػاقع)
مغ الرفخ، وكحلظ درجة مرجاقية مخحفعة لستغيخات اليحث ككل حيث  P- Value الحقيقية

وحعتيخ هح  القيع مقيػلة بالذكل الح  يعكذ حػافخ االعتسادية والثقة بستغيخات الجراتسة 0,824حيمغ
 خاحل التحميل التالية.وحؤكج رتاحيتها لس

 (2) رقع ججول
 نتائظ اتختيار الثيات والرجق لستغيخات اليحث

 متغيخات اليحث
عجد 
 العيارات

 الثياتمعامل 
Cronbach's 

Alpha 

معامل 
 الرجق

 حاحيال
مدايا اتستخجام ححميتات الييانات  السحػر األول :

الزخسة بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية 
 السرخية.

22 0,877 0,936 

التحجيات والسخاشخ التي حػاجه السحػر الثاني : 
 اتستخجام ححميتات الييانات الزخسة.

20 0,823 0,907 

العتاقة بيغ اتستخجام ححميتات الييانات السحػر الثالث : 
الزخسة وححديغ جػدة التقاريخ السالية بالذخكات 

 السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية.
20 0,739 0,859 

انعكاتسات اتستخجام ححميتات الييانات السحػر الخابع : 
 الزخسة عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي.

5 0,620 0,763 

 0,824 0,709 37 إجسالي متغيخات اليحث
 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي. السرجر:
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 : بذأن متغيخات اليحث نتائظ التحميل الػرفي إلجابات السدتقرى مشهع -2
 السعيـــار   واالنحـــخاف( السخكديـــة لمشدعـــة كسقيـــاس) الحدـــابي الستػتســـ  مـــغ كـــل بتحجيـــج قـــام الياحـــث

  F-Testمتعخف عمى األهسية الشدـيية لستغيـخات اليحـث، وكـحلظ اتسـتختاص قيسـة ل( لمتذتت كسقياس)
 :التاليعمى الشحػ والتي يسكغ عخ ها  ، ANOVAودرجة السعشػية مغ تختال ححميل 

ــائظ ححميــل  -2/2 ــشهع بذــأن ANOVAنت ــات السدتقرــى م مزايااا اخاام تال مت ااي    إلجاب

 :البيانا  الض مة
حػجج اتختتافات ذات داللـة معشػيـة بـيغ آرا  السدتقرـى  يشز الفخو األول لميحث عمى أنه ت

غ السدــتثسخي –السحممــيغ الســالييغ  -مدــئػلي السشرــات االلكتخونيــة -مشهع)معــج  التقــاريخ 
بدــػق األوراق الساليــة( بذــأن شييعــة وأهسيــة اتســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة فــي اعــجاد 
ــجة بدــػق األوراق  ــا اتســتخجامها بالذــخكات السرــخية السقي ــاريخ السحاتســيية، ومداي وعــخو التق

وحذيخ أهع الشتائظ السدتخمرة مغ التحميل اإلحرائي التختيار مج  رـحة هـحا الفـخو كسـا  ت السالية
مدايـا اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات وجػد أهسية ندـيية عاليـة نحـػ إلى  (3رقع ) التالي ا الججوليػ حه
بالذــخكات السقيــجة بدــػق األوراق الساليــة السرــخية، حيــث بمــغ إجســالي متػتســصات إجابــات  الزــخسة

   وذلــظ بسدــتػ  معشػيــة0,349 (F)بمغــت قيســة  كســا 0,50بــانحخاف معيــار   4,4,مفــخدات الجراتســة 
 ( (P. Value97,09 حيت    حجدتد وهت  متن كوكت  س تف الاترل ا و   97995هت  كببتر هت  و

بذـأن شييعـة ومدايـا اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات  آرا  السدتقرى مـشهعاخخال اث ذاث ا لت هعنجكت بي  
 الزخسة بالذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية.
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 (3) رقع ججول
 .مزايا اخم تال مت ي   البيانا  الض مة بات السدتقرى مشهع بذأنإلجا ANOVAنتائظ ححميل 

مزايووووا اسووووتخدام تحلوووويالت البيانووووات الضووووخمة 
بالشوووووركات المميووووودة بسوووووالق األالراق الماليوووووة 

 المصرية.

 معدي التمارير
مسئاللي المنصات 

 االلكترالنية
 االجمالي المستثمريغ المحلليغ المالييغ

 Fليمة 
درجة 
 المعنالية

P. Value االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط 

 - X1 تُسووا د البيانووات الضووخمة االدارة فووي
رسووم الخطووط الالسياسووات المسووتمبلية التووي 
توود م االبتكووار التحميووك الريووادة الالتميووز فووي 

 الصنا ة.

,4,4 44,,, ,4,4 44,,0 ,4,, 44,,4 ,4,4 44,04 ,4,4 44,,4 44,,0 444,, 

X2-  تُمكوووووغ البيانوووووات الضوووووخمة المتعلموووووة
بسووولالن المنافسووويغ الالعموووالء... المحللووويغ 
المالييغ مغ التنبؤ باتجاهات السالق الآليوات 

 التكيف مع التغيرات الناشئة.

,4,, 44,4, ,4,4 44,,0 ,4,0 44,,0 ,4,, 44,4, ,4,, 44,40 44444 44404 

X3- ضووخمة فووي تحسوويغ تُسووهم البيانووات ال
إدارة  اللات العمالء مغ خالل الكشوف  وغ 
مشووواكل الجوووالدة الاجوووراء التعوووديالت بشوووكل 
أسوووور ال فضووووالن  ووووغ التنبووووؤ باالحتياجووووات 

 المحتملة للعمالء. 

,4,, 44,,4 ,4,, 4440, ,4,4 44,,4 ,4,4 44,04 ,4,, 44,,4 44,4, 44444 

X4-  تُعزز تحليالت البيانات الضخمة ترشويد
االداريووة الداخليووة سووالاء المتعلمووة  الموورارات

 بالعمليات التشغيلية ال/أال المالية.
,4,4 444,, ,4,4 444,, ,4,, 4444, ,4,, 4444, ,4,4 4444, 44,4, 444,, 

X5-  تُعمووك تحلوويالت البيانووات الضووخمة فهووم
 ,4440 444,4 ,44,4 ,,4, 44444 ,,4, 0,,44 ,,4, 44,40 4,4, 44,44 ,,4, أداء الشركات بشكل أفضل.

X6-  تُسووا د تحلوويالت البيانووات الضووخمة فووي
 ,4444 ,,444 4,,44 ,,4, ,,,44 ,,4, 4,,44 4,4, 4,,44 4,4, ,,,44 4,4, تحسيغ كفاءة إدارة سلسلة التالريد.  



 29 

 (3) رقع ججولحابع 
 مزايا اخم تال مت ي   البيانا  الض مة إلجابات السدتقرى مشهع بذأن ANOVAنتائظ ححميل 

X7-  تُسوووا د البيانوووات الضوووخمة فوووي زيوووادة
الكفاءة التشغيلية للشوركات الإدارة المخواطر 

 بشكل احترازي)استبالي(. 
,4,, 4404, ,444 44,,, ,4,, 44404 ,4,4 444,, ,4,4 440,, 444,4 44,4, 

X8-  توووووالفر تحلووووويالت البيانوووووات الضوووووخمة
األسووا المالضووال ية الالزمووة للتالصوول إلوو  

 الميمة العادلة. 
,4,, 44,,, ,4,4 4440, ,4,4 44,4, ,4,0 44,,, ,4,, 44,,, 44,,, 444,4 

X9-  تُحووود تحلووويالت البيانوووات الضوووخمة موووغ
االفتراضوووووات ليووووور المالضوووووال ية لتمووووودير 
 األصالل الرصد التغيرات التي تطرأ  ليها.

,44, 444,4 ,4,, 44004 ,4,0 4404, ,444 4444, ,4,, 44444 44,,, 44,,4 

X10- لبيانوووات الضوووخمة تُضوووبط تحلووويالت ا
 إدارة التمييم المخزالغ بكفاءة الفعالية.

,4,4 44,04 ,4,0 44,04 ,4,0 44,,0 ,444 440,, ,4,, 44,0, 44,,4 444,4 

X11-  تُسهم تحلويالت البيانوات الضوخمة فوي
مراجعوووة تالثيوووك البيانوووات التكاملهوووا البنووواء 

 نماذج تنبؤيه.
,4,, 4404, ,4,4 44,4, ,4,4 4404, ,4,4 440,4 ,4,, 44,,, 44,,, 44,,, 

X12-  تُكسوووب تحلووويالت البيانوووات الضوووخمة
المحاسووووبيغ مهووووارات تحليليووووة جديوووودة مووووغ 

 شأنها تطالير الممارسات المحاسبية.
,4,, 444,4 ,44, 44444 ,4,4 44440 ,4,, 444,4 ,4,0 4444, 44404 444,4 

 4,, 44,, ,4,, 44,, ,4,, 44,4 ,4,, 44,, ,4,4 44,4 44,,4 44,4, (X1-X12) االجمالي 

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.السرجر:  
، السقيـجة بدـػق األوراق الساليـةاتستخجام ححميتات الييانـات الزـخسة بالذـخكات السرـخية ومدايا مغ الججول الدابق يتزح وجػد حأكيج جػهخ  بيغ مفخدات الجراتسة بذأن أهسية 

يميهـا فـي السخحيـة  ،. 0,992   بسدـتػ  معشػيـة    0,035 (F)حيـث بمغـت قيسـة  ححمـيتات الييانـات الزـخسة فـي ححدـيغ كفـا ة إدارة تسمدـمة التػريـج ولـى دوروقج جا  في السخحيـة األ 
فـي زيـادة  دورهـافـي السخحيـة األتخيـخة  جـا ت فـي حـيغ 0,983بسدـتػ  معشػيـة  0,056 (F)حيـث بمغـت قيسـة  ُحعسق ححميتات الييانـات الزـخسة فهـع أدا  الذـخكات بذـكل أفزـل الثانية

 0,597بسدتػ  معشػية  0,630 (F)حيث بمغت قيسة  الكفا ة التذغيمية لمذخكات وةدارة السخاشخ بذكل احتخاز  
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المتااتيا  لالم ااالت الماا   إلجابــات السدتقرــى مــشهع بذــأن ANOVAنتــائظ ححميــل  -2/2

 :اخم تال مت ي   البيانا  الض مة ملاجه
حػجج اتختتافات ذات داللـة معشػيـة بـيغ آرا  السدتقرـى ت  لميحث عمى أنه ثانياليشز الفخو 

السدـــتثسخيغ  –السحممـــيغ الســـالييغ  -مدـــئػلي السشرـــات االلكتخونيـــة -مشهع)معـــج  التقـــاريخ 
بدػق األوراق السالية( بذأن أهـع التحـجيات والسخـاشخ التـي حػاجـه اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات 

وحذــيخ أهــع الشتــائظ . ت غيــخ ماليــة( –خ السحاتســيية )ماليــة و التقــاريالزــخسة فــي اعــجاد وعــخ 
السدتخمرة مغ التحميل اإلحرائي التختيار مج  رـحة هـحا الفـخو كسـا يػ ـحها الجـجول التـالي رقـع 

اتســتخجام ححمــيتات الييانــات  التحــجيات والسخــاشخ التــي حػاجــهوجــػد أهسيــة ندــيية عاليــة نحــػ ( إلــى 4)
ــات بالذــخكات السق الزــخسة ــغ إجســالي متػتســصات إجاب ــث بم ــة السرــخية، حي ــجة بدــػق األوراق السالي ي

   وذلــظ بسدــتػ  معشػيــة0,044 (F)كســا بمغــت قيســة  0,45بــانحخاف معيــار   4,42مفــخدات الجراتســة 
 ( (P. Value0,988  حيـث ال حػجـج  ثـانيومغ ثـع يسكـغ رفـس الفـخو ال 0,005وهي أكيخ مغ

بذــأن أهــع التحــجيات والسخــاشخ التــي حقتــخن  را  السدتقرــى مــشهعآاتختتافــات ذات داللــة معشػيــة بــيغ 
 .باتستخجام ححميتات الييانات الزخسة

وفي هحا الدياق بيشت الشتائظ وجـػد حأكيـج جـػهخ  بـيغ مفـخدات الجراتسـة بذـأن أهـع التحـجيات 
وراق والسخاشخ التي حػاجه اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة بالذـخكات السرـخية السقيـجة بدـػق األ 

التشــػ  الكييــخ فــي شــكل الييانــات الستاحــة تســػا  مــغ داتخــل و/أو الساليــة، وقــج جــا  فــي السخحيــة األولــى 
وتســـائل  -السدتذـــعخات –التقـــاريخ  –الدـــجتات  -بيانـــات األجهـــدة -العقـــػد -تخـــارج الذـــخكة )الػثـــائق

ــيتا ــام السسارتســيغ والسدــتفيجيغ مــغ ححم ــل ححــج  جــػهخ  أم ــات التػارــل االجتســاعي....( يسث ت الييان
ُحعــج . ، يميهــا فــي السخحيــة الثانيــة 0,996بسدــتػ  معشػيــة  0,029 (F)قيســة  حيــث بمغــتالزــخسة 

الييانات الزخسة مغ السجـاالت الججيـجة والسعقـجة التـي حتصمـا مـغ السؤتسدـات حأهيـل الكـػادر اليذـخية 
فـي  0,992ة بسدـتػ  معشػيـ 0,033   (F)حيـث بمغـت قيسـة وعسميـا  فـي حخررـات متكاممـة عمسيـا  

فمتـخة الييانـات و ـغصها وحدـجيمها فـي ضـل الجيـل األحػمـاحيكي كتحـج  حيغ جا ت في السخحية األتخيخة 
بسدـتػ  معشػيـة  0,302  (F)أمام معج  الييانات ومدئػلي السشرـات االلكتخونيـة. حيـث بمغـت قيسـة

0,825  
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 (4) رقع ججول
 .اخم تال مت ي   البيانا  الض مة المتتيا  لالم الت الم  ملاجه إلجابات السدتقرى مشهع بذأن ANOVAنتائظ ححميل 

اسووووتخدام  التحووووديات الالمخوووواطر التووووي تالاجووووه
 .تحليالت البيانات الضخمة

 معدي التمارير
مسئاللي المنصات 

 االلكترالنية
 االجمالي المستثمريغ المحلليغ المالييغ

 Fليمة 
درجة 
 المعنالية

P. Value االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف تالسطالم االنحراف المتالسط 

X13-  يمثل النمال الكبير الالسوريع فوي حجوم
ليووور مهيكلوووة(  -البيانوووات المتاحوووة )مهيكلوووة

تحوووووووودي جووووووووالهري أمووووووووام الممارسوووووووويغ 
الالمسووووووتفيديغ موووووووغ تحلوووووويالت البيانوووووووات 
الضووخمةال مووغ حيووة كيفيووة التعاموول مووع هووذا 

 يانات الاالستفادة منها.الكم الهائل مغ الب

,4,, 44,4, ,4,0 44,44 ,4,4 4444, ,4,4 44,0, ,4,, 44,00 44,,4 444,, 

X14-  يمثل التنال  الكبير فوي شوكل البيانوات
المتاحة سالاء مغ داخل ال/أال خارج الشوركة 

السجالت  -بيانات األجهزة -العمالد -)الالثائك
السووووووووائل  -المستشووووووووعرات –التمووووووووارير  –

ا ي....( تحووودي جوووالهري التالاصووول االجتمووو
أمووام الممارسوويغ الالمسووتفيديغ مووغ تحلوويالت 

 البيانات الضخمة.

,4,, 44,4, ,4,, 44,40 ,4,, 4444, ,4,, 44,04 ,4,, 44,00 444,4 44444 

X15-  تُشووكل ليمووة البيانووات المتاحووة الالتووي
ترتبط بضورالرة توالافر الخصوائل الرئيسوية 

التالليوووووت  –االتاحوووووة  –الدلوووووة  -)التكامووووول
مناسووووب( تحوووودي كبيوووور لتلبيووووة متطلبووووات ال

 صانعي المتخذي المرارات. 

,4,4 44,4, ,4,4 4444, ,4,4 4444, ,4,, 44,04 ,4,4 44,44 444,, 4440, 

X16-   تمثوووول مصوووودالية البيانووووات المتاحووووة
الخلالهوووا موووغ التحيوووز ال ووودم الثموووة الالميموووة 
المفمووووالدة تحوووودي كبيوووور أمووووام معوووودي هووووذ  

 لكترالنية.البيانات المسئاللي المنصات اال

,4,4 444,4 ,4,4 4440, ,4,, 44404 ,4,4 4444, ,4,, 4444, 4444, 44404 
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 (4) رقع ججولحابع 
 .اخم تال مت ي   البيانا  الض مة المتتيا  لالم الت الم  ملاجه إلجابات السدتقرى مشهع بذأن ANOVAنتائظ ححميل 

X17-  يعووود التغيووور المسوووتمر فوووي البيانوووات
المتاحووة تحوودي كبيوور أمووام صووانعي المتخووذي 

 المرارات .
,4,4 44,,, ,4,, 44,44 ,4,4 44404 ,4,, 44,,, ,4,, 44,,4 4444, 44004 

X18-  تمثوووووول فلتوووووورة البيانووووووات الضووووووغطها
التسجيلها في ظول الجيول األتالمواتيكي تحودي 
كبيووووور أموووووام معووووودي البيانوووووات المسوووووئاللي 

 االلكترالنية. المنصات 

,444 44,,4 ,4,, 444,, ,4,0 4440, ,444 44,,, ,4,, 44,44 44,4, 4404, 

X19-   يمثووول توووأميغ الخصالصوووية البيانوووات
المتاحووة ال وودم تغييرهووا أال اخترالهووا تحوودي 
كبيووووور أموووووام معووووودي البيانوووووات المسوووووئاللي 

 المنصات االلكترالنية.   

,4,, 44,44 ,4,, 444,, ,4,4 4444, ,4,4 44,4, ,4,4 44400 44,,, 444,, 

X20-  تُعوود البيانووات الضووخمة مووغ المجوواالت
الجديوووووودة الالمعموووووودة التووووووي تتطلووووووب مووووووغ 
المؤسسووات تأهيوول الكووالادر البشوورية  لميووا 

 ال مليا في تخصصات متكاملة.

,4,, ,4444 ,4,0 ,444, ,4,4 44404 ,4,, ,4444 ,4,, ,44,, 444,, 44444 

X21- توووورتبط تحلوووويالت البيانووووات الضووووخمة 
كنظوووام متكامووول بالمخووواطر التشوووغيلية التوووي 

 تعالق تحميك أهدافها.
,4,, 44,,, ,4,4 440,, ,4,, 444,, ,4,4 44044 ,4,4 44,,4 44,44 444,4 

X22-  توووورتبط تحلوووويالت البيانووووات الضووووخمة
كنظام معلالمات بالعديد مغ المخواطر الماليوة 
الالمانالنيوووووة الالسووووومعة التوووووي توووووؤثر  لووووو  

 المؤسسة.

,4,4 44,,0 ,4,4 44,,4 ,4,, 44,4, ,4,, 44,0, ,4,4 44,4, 444,, 44444 

 4,, 44,, ,4,, 44,, ,4,4 44,, ,4,4 44,, ,4,, 44,, 444,, 44400, (X13- X22) االجمالي 

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.السرجر:  



 33 

 وححدـيغ جـػدة التقـاريخ الساليـة وانعكاتسـاحها اتستخجام ححميتات الييانـات الزـخسة تاقة بيغالع إلجابات السدتقرى مشهع بذأن ANOVAنتائظ ححميل  -2/3
العتاقـة بـيغ اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة وححدـيغ جـػدة وجػد أهسية نديية عالية نحـػ ( 5يػ ح الججول التالي رقع ) عمى مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي:

               وذلــــظ بسدــــتػ  معشػيــــة0,262 (F)كســــا بمغــــت قيســــة  0,39بــــانحخاف معيــــار   4,44جســــالي متػتســــصات إجابــــات مفــــخدات الجراتســــة ، حيــــث بمــــغ إالتقــــاريخ الساليــــة
((P. Value0,853  سـالي ، حيـث بمـغ إجانعكاتسـات اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة عمـى مؤشـخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي، وكحلظ وجػد أهسية ندـيية عاليـة نحـػ

 . P. Value0,824)وذلظ بسدتػ  معشػية ) 0,302 (F)كسا بمغت قيسة  0,39بانحخاف معيار   4,53متػتسصات إجابات مفخدات الجراتسة 
 (5) رقع ججول

  اخم تال مت ي   البيانا  الض مة الع قة بين إلجابات السدتقرى مشهع بذأن ANOVAنتائظ ححميل 

 ع ى مؤشتا  مقييل األتاء االخمتاميج . عكاخامهالان لمتخين جلتة المقاتيت المالية

 المحالر الثالة الالرابع
 معدي التمارير

مسئاللي المنصات 
 االلكترالنية

 االجمالي المستثمريغ المحلليغ المالييغ
 Fليمة 

درجة 
 المعنالية

P. Value النحرافا المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط االنحراف المتالسط 

 استخدام تحلويالت البيانوات الضوخمة العاللة بيغ
 .التحسيغ جالدة التمارير المالية

 

  4444 ,44,4 44,4 4,4, ,,44 ,,4, 44,4 ,,4, ,,44 ,,4, 44,0 4,0, .تالافر البيانات 

  444,4 4,,44 44,4 ,,4, 44,0 ,,4, 44,4 ,,4, 4444 ,,4, 44,4 4,0, .سهاللة االستخدام 

 44444 ,44,4 4444 ,,4, ,444 4,4, ,444 4,4, ,444 4,4, ,,44 4,4, . المالثاللية 

 44040 ,44,4 4440 4,0, ,,44 4,4, ,,44 4,4, ,444 ,,4, ,444 ,,4, . المالءمة 

  44444 ,4444 4444 4,4, 4444 4,4, ,444 ,,4, ,444 ,,4, ,444 4,0, .جالدة العرض 

 ,,440 ,4444 44,4 ,,4, 44,4 ,,4, ,,44 4,4, 44,4 4,0, ,,44 ,,4, االجمالي 

 اسووووووتخدام تحلوووووويالت البيانووووووات انعكاسووووووات
 لوووووو  مؤشوووووورات تميوووووويم األداء  الضووووووخمة

 .االستراتيجي
,4,, 44,4 ,4,4 44,, ,4,, 44,4 ,4,, 44,4 ,4,, 44,4 44,44 4404, 

 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.السرجر:  
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 التستختاص شييعة العتاقات بيغ متغيخات اليحث: Path Analysisر تائظ ححميل السدان  -3
لمػرـــػل إلـــى الرـــػرة  Path Analysisقـــام الياحـــث باتســـتخجام أتســـمػب ححميـــل السدـــار 

الجراتسة والتي حتزسغ متغيـخات ثتاثـة )مدـتقمة ووتسـيصة وحابعـة(،  بيغ متغيخاتالستكاممة لمعتاقات 
وفقــا   ة لهــح  العتاقــة. وفيســا يمــي شــكل عتاقــات الشســػذجوقيــاس التــأثيخات السياشــخة وغيــخ السياشــخ 

   لشتائظ ححميل السدار:
 
 

 
 
 
 
 
 (2شكل رقع )

 عتاقات نسػذج ححميل السدار
ومــغ تخــتال الذــكل الدــابق، يسكــغ اتســتختاص شييعــة العتاقــات بــيغ متغيــخات اليحــث والكذــي عــغ 

 .الججول التالي مغ تختالدرجة حأثيخ كل مشها وعيان مج  داللتها 
 (6ججول رقع )

 Path Analysis التقجيخات العامة لشسػذج ححميل السدار
 العاللــــات

 الخقدكراث
F (Sig.) R

2
 

B Beta الوعنجكت Sig. 

availability <--- QR   2,032 0,63 0,000** 

64,977 
0,000) ) 

0,649 
 

Ease of 

use 
<--- 

QR 0,5 0,29 **0,004  

Reliability <--- 
QR 0,862 0,49 0,000** 

Relevance <--- 
QR 2,27 0,64 0,000** 

Display 

quality 
<--- 

QR 2,22 0,55 0,000** 
QR <--- SPI 0,35 0,56 ** 0,029  
FI <--- SPI 2,02 0,39 ** 0,032  

N-FI <--- SPI 2,032 2,02 **0,024  
ــ ــيغ كاف ــة ب ــات ايجابي ــة ويتزــح مــغ الجــجول الدــابق وجــػد عتاق ــث جــا ت كاف ــخات اليحــث، حي ة متغي

ـــة  ـــجيخات معشػي ـــظ بقيســـة ) (0,000(التق ـــج )ومعامـــل  F  )64,977وذل Rححجي
% لتفدـــيخ 64,9( 2

 العتاقة بيغ هح  الستغيخات.

 تالافر البيانات

 جالدة العرض

 المالءمة

 المالثاللية

 سهاللة االستخدام

e8 

e7

, 

e6

6 

e5 

e4 

جالدة 

التمارير 

المالية 

QR 

مؤشرات 

تمييم 

األداء 
االستراتيجي 

SPI 

 مؤشرات مالية

 مؤشرات لير مالية

e1  

e2

1 

e9 

e10 

0,64 

0,29 

0,49 

0,63 

0,55 

2,02 

0,39 

0,56 

مة
خ
ض
 ال
ت
نا
يا
لب
 ا
اد
بع
أ
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لتحجيج مج  حأثيخ الستغيخات السدتقمة التي حتجدج  عجدالستاليدي  /ويسكغ اتستخجام ححميل االنحجار 
لزـــخسة مـــغ حيـــث ) حـــػافخ الييانـــات، تســـهػلة االتســـتخجام، السػثػقيـــة، فـــي أبعـــاد ححمـــيتات الييانـــات ا

، جػدة العخو( عمـى ححدـيغ جـػدة التقـاريخ الساليـة وانعكاتسـاحها عمـى مؤشـخات حقيـيع األدا   الستا مة
 :كسا يميكسخحكد التختيار باقي فخوو اليحث االتستخاحيجي مغ تختال السؤشخات السالية وغيخ السالية 

لمعتاقــة بــيغ أبعــاد الييانــات الزــخسة وححدــيغ جــػدة التقــاريخ  عــجدجار الستنســػذج االنحــ -3/2
 السالية:

حػجج عتاقة ذات داللة معشػية بـيغ اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات يشز الفخو الثالث عمى أنه ت 
، جـػدة العـخو( الستا مـةالزخسة بأبعادها السختمفـة) حـػافخ الييانـات، تسـهػلة االتسـتخجام، السػثػقيـة، 

وألغــخاو اتختيــار هـحا الفــخو حــع االعتســاد عمــى معمســات التقــجيخات  ت، يغ جــػدة التقــاريخ الساليــةوححدـ
 كسا يػ حها الججول التالي :     دار في تسياق نسػذج االنحجار الستعجدالسدتخمرة مغ نتائظ ححميل الس

 (7ججول رقع )
 خسة وجػدة التقاريخ الساليةلمعتاقة بيغ ححميتات الييانات الز عجدحقجيخات نسػذج االنحجار الست

 العاللــــات
 الخقدكراث

F (Sig.) R
2

 
B T الوعنجكت Sig. 

Constant  ثابث الدالة  2,360 6,934 0,000** 

22,485 
(0,000)  0,286 

availability <--- QR   0,264 2,727 0,007** 
Ease of 

use 
<--- 

QR 0,088 2,688 0,003** 

Reliability <--- 
QR 0,274 3,045 0,003** 

Relevance <--- 
QR 0,003 2,063 0,022* 

Display 

quality 
<--- 

QR 0,225 4,276 0,000** 

 %.5%.           * معامالت معنوية عند مستوى 1معامالت معنوية عند مستوى ** 
 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.السرجر: 

( ومدـتػ  22,485) Fالججول الدابق، معشػية نسػذج االنحجار السقجر حيث بمغت قيسـة ويتزح مغ 
R، كسا بمغت قيسة معامل التحجيج %2أقل مغ  Sig. (0,000 P. Value )معشػية 

( مسـا 0,286) 2
حـػافخ الييانـات، تسـهػلة االتسـتخجام، يعشي أن الستغيخات السدتقمة الستسثمـة فـي أبعـاد الييانـات الزـخسة )

% فــي الستغيــخ الػتســي  الستسثــل فــي جــػدة 28,6 خ ندــية، جــػدة العــخو( حفدــالستا مــةلسػثػقيــة، ا
جسيـع اشـارات معـامتات االنحـجار جـا ت كسـا  التقاريخ السالية وعاقي التفديخات حخجع إلى عػامـل أتخـخ .

لسختمفـة مسا يؤكج عمى وجػد عتاقة شخديـة بـيغ اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة بأبعادهـا ا مػجية
حػجـج عتاقـة ت الـح  يقزـي بـــ ومـغ ثـع يسكـغ قيـػل الفـخو الثالـث وححديغ جػدة التقاريخ الساليـة، 

ذات داللة معشػية بيغ اتستخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة بأبعادهـا السختمفـة) حـػافخ الييانـات، تسـهػلة 
 ت. سالية، جػدة العخو( وححديغ جػدة التقاريخ الالستا مةاالتستخجام، السػثػقية، 
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 :ومؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي نسػذج االنحجار لمعتاقة بيغ جػدة التقاريخ السالية -3/2
( شييعــة العتاقــات بــيغ جــػدة التقــاريخ الساليــة ومؤشــخات حقيــيع األدا  8يعــخو الجــجول التــالي رقــع )

( ومدـتػ  38,446) Fاالتستخاحيجي، والح  يػ ح معشػية نسـػذج االنحـجار السقـجر حيـث بمغـت قيسـة 
R%، كسا بمغت قيسة معامل التحجيج 2( أقل مغ  0,000 P. Value) .Sigمعشػية 

( مسـا 0,294) 2
% فـي الستغيـخ التـابع 29,4يفدـخ ندـية  يعشي أن الستغيـخ الػتسـي  الستسثـل فـي جـػدة التقـاريخ الساليـة

ساليـة وعـاقي التفدـيخات حخجـع إلـى الستسثل في مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي بأبعاد  الساليـة وغيـخ ال
عػامل أتخخ . كسا جا ت جسيع اشـارات معـامتات االنحـجار مػجيـة مسـا يؤكـج عمـى وجـػد عتاقـة شخديـة 

 بيغ ححديغ جػدة التقاريخ السالية ومؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي.
 (8ججول رقع )

  لية ومؤشخات حقييع األدا لمعتاقة بيغ جػدة التقاريخ السا اليدي حقجيخات نسػذج االنحجار 
 العاللــــات

 الخقدكراث
F (Sig.) R

2
 

B T الوعنجكت Sig. 

Constant  ثابث الدالة  2,566 8,052 0,000** 
38,446 

(0,000)  
0,294 

QR <--- FI 0,287 2,636 0,000** 
QR <--- N-FI 0,482 6,332 0,000** 
QR <--- 

SPI 0,443 6,200 0,000** 

 %.           1معامالت معنوية عند مستوى ** 
 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.السرجر: 

ــيغ  عــجدنســػذج االنحــجار الست -3/3 ــة ب ــات الزــخسة لمعتاق ــاد الييان ــيع األدا  و أبع مؤشــخات حقي
 :االتستخاحيجي

انـات الزـخسة عمـى مؤشـخات حقيـيع اتسـتخجام ححمـيتات اليييشز الفخو الخابـع لميحـث عمـى أنـه ت يـؤثخ 
ت والتختيــار  غيـخ ماليـة( بالذـخكات السقيـجة بدـػق األوراق الساليـة السرـخية-األدا  االتسـتخاحيجي )ماليـة

هحا الفخو حع االعتساد عمى معمسات التقجيخات السدتخمرة مغ نتائظ ححميل السدار في تسـياق نسـػذج 
ــع) ــا يػ ــحها الجــجول رق ــيغ معشػيــة نســػذج االنحــجار السقــجر عشــج (، ح9االنحــجار الستعــجد كس يــث حي

Sig. (0,000P. Value  )( ومدـتػ  معشػيـة 20,572) F% حيـث بمغـت قيسـة 2مدتػ  معشػيـة 
R%، كســـا بمغـــت قيســـة معامـــل التحجيـــج 2أقـــل مـــغ 

( مســـا يعشـــي أن الستغيـــخات السدـــتقمة 0,253) 2
، جـػدة الستا مـةاالتسـتخجام، السػثػقيـة، حـػافخ الييانـات، تسـهػلة الستسثمة في أبعـاد الييانـات الزـخسة )

% فـــي الستغيـــخ التـــابع الستسثـــل فـــي مؤشـــخات حقيـــيع األدا  االتســـتخاحيجي 25,3العـــخو( حفدـــخ ندـــية 
بأبعادهــا الساليــة وغيــخ الساليــة وعــاقي التفدــيخات حخجــع إلــى عػامــل أتخــخ . كســا جــا ت جسيــع اشــارات 

شخدية بـيغ اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة مسا يؤكج عمى وجػد عتاقة مػجية معامتات االنحجار 
 . خابعومغ ثع يسكغ قيػل الفخو ال، ودقة مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجيبأبعادها السختمفة 
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 (9ججول رقع )
 لمعتاقة بيغ أبعاد الييانات الزخسة ومؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي عجدحقجيخات نسػذج االنحجار الست

 العاللــــات
 لخقدكراثا

F (Sig.) R
2

 
B T الوعنجكت Sig. 

 **Constant 2,533 7,788 0,000  ثابث الدالة

20,572 
 (0,000)  

 
0,253 

availability <--- 
SPI 0,224 2,976 *0,050  

Ease of 

use 
<--- 

SPI 0,042 2,845 0,039* 

Reliability <--- 
SPI 0,267 3,072 0,003** 

Relevance <--- 
SPI 0,004 2,778 0,048* 

Display 

quality 
<--- 

SPI 0,205 3,987 0,000** 

 %.5%.           * معامالت معنوية عند مستوى 1معامالت معنوية عند مستوى ** 
 من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي.السرجر: 

   لفـخو الخـامذ واألتخيـخ لميحـث وهـػى رـحة اوفي تسياق العـخو والتحميـل الدـابق، يشتهـي الياحـث إلـ
 بأبعادهــا السختمفــة نســػذج مقتــخح يجدــج انعكاتســات اتســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة يسكــغ حقــجيع ت

ت وذلـظ فـي  عمى مؤشخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي بالذـخكات السقيـجة بدـػق األوراق الساليـة السرـخية
وهــحا مــا  IFRSا  لستصميــات معــاييخ التقــاريخ الساليــة الجوليــة اشــار ححدــيغ جــػدة التقــاريخ الساليــة وفقــ
ويسكـغ  لشتائظ الجراتسـة السيجانيـة.اور التالية مغ اليحث اتستكساال  تسيتعخو له الياحث حفريميا  في السح

 :رياغة العتاقات التي أتسفخت عشها نتائظ السدح السيجاني في الشسػذج التالي 
 
 

 حيث أن:
SPI  :ااء ا سخراحيج .هؤشراث حقيين ا  

a  :.القيوت الثابخت 

availability  :.حجا ر البياناث 

Ease of use  :.سفجلت ا سخخدام 

Reliability  :.الوجمجقيت 

Relevance  :الوالءهت. 

Display quality  :.دجاة العرل 

e  :. الخطأ العشجائ 

ت الزـخسة) حـػافخ الييانـات، تسـهػلة االتسـتخجام، وهشا يجا التأكيج عمى أن هـح  األبعـاد الخسدـة لمييانـا
، جــػدة العــخو( حتــجاتخل وحتكامــل مــع الخرــائز الشػعيــة لمسعمػمــات السحاتســيية الستا مــةالسػثػقيــة، 

التي ححـجد جـػدة التقـاريخ الساليـة وفقـا  لستصميـات السعـاييخ السحاتسـيية، والتـي حـؤثخ بذـكل ايجـابي عمـى 
 لمسشذأة.مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي 

SPI = a+B1 availability +B2 Ease of use +B3 Reliability + 

B4 Relevance + B5 Display quality + e 
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 .كسخحكد لتحديغ جػدة التقاريخ السالية Big Dataالييانات الزخسة محجدات  :ـا  رابع
 لتحميتات الييانات الزخسة االشار الشطخ  ححميل الجراتسات الدابقة وعخو اتستشتظ الياحث مغ 

ت، تسهػلة أهسية ححميتات الييانات الزخسة بأبعادها السختمفة) حػافخ الييانا ،السدح السيجانينتائظ و 
، جػدة العخو( في ححديغ جػدة التقاريخ السالية ، ومغ ثع دورها الستا مةاالتستخجام، السػثػقية، 

في اتستختاص مؤشخات مالية وغيخ مالية حدهع في حقييع األدا  االتستخاحيجي لمػ ع الحالي 
واالرجارات  العجيج مغ الجراتسات األكاديسيةوحجديجا  لسا حشاولته واتستذخاف الػ ع السدتقيمي. 
السحجدات الخئيدية التي يسكغ االرحكاز عميها لمحكع عمى جػدة بذأن السهشية والسسارتسات التصييقية 

إرجار معاييخ التقاريخ  IASBالتقاريخ السالية. حيث اتستهجف مجمذ معاييخ السحاتسية الجولية 
تي حعكذ األدا  لتحديغ مدتػ  االفراح والذفافية عغ السعمػمات ال IFRSالسالية الجولية 

االقتراد  والسخكد السالي الحقيقي، عمى أن حكػن القػائع السالية الستاحة أمام األشخاف السدتفيجة 
وفي تسياق حخص الجراتسات الدابقة عمى  (.Gara et al.,2011قابمة لمسقارنة والتحقق والفهع)

ع عمى مج  جػدة إيجاد الشسػذج األمثل الح  يسكغ اتستخجامه كسقياس ورفي و/أو كسي لمحك
 التقاريخ السالية يسكغ عخو الشساذج التالية:

نسػذج ورفي قائع عمى الخرائز الشػعية لمسعمػمات السحاتسيية في  ػ  متصميات  -2
    : IFRSمعاييخ التقاريخ السالية الجولية 

ة عمى أهسية حػافخ مجسػعة مغ الخرائز الشػعي IFRSأكجت معاييخ التقاريخ السالية الجولية 
التسثيل الرادق( والتي مغ شأنها  – الستا مةلمسعمػمات السحاتسيية مغ حيث الخرائز الخئيدية)

 Financialا فا  مديج مغ الثقة بالتقاريخ السالية، وقج قجم مجمذ معاييخ السحاتسية األمخيكية 
Accounting Standards Board (FASB,2010)  8قائسة مفاهيع السحاتسية السالية رقع 

 ، وقج كانت عمى رأس هح  الخرائز كل مغ: الخرائز الشػعية لمسعمػمات السالية السفيجةبذأن 
في مج  قجرحها عمى إحجاث فخوق في القخارات االدارية  الستا مة: حتسثل السعمػمات  الستا مة - أ

والتأكيجية  ،Predictive Valueواالتستثسارية، وذلظ مغ تختال قيستها التشيؤية 
Confirmatory Value أو كميهسا معا . فزتا  عغ قجرحها عمى االحرال العكدي،Feedback 

Value  والح  يدتهجف ححديغ وحصػيخ نػعية السخخجات لمشطام وقجرحه عمى التكيي مع الطخوف
ويخ  الياحث أن ححميتات الييانات الزخسة حدهع في حعديد تخارية الستا مة مغ  والييئة الستغيخة.

  والتأكيجية لمسعمػمات السالية وغيخ السالية.حيث دعع القيسة التشيؤية 
التسثيل الرادق: يعج التسثيل الرادق أحج الخرائز الهامة لمجاللة عمى جػدة السعمػمات  - ب

 هي: أركان أتساتسية  أرععةدق عمى حػافخ السحاتسيية ويخحكد التسثيل الرا
االقترادية أن حكػن السعمػمات تخالية مغ األتخصا  أو الححف في وري وعيان األحجاث  -

 لمسؤتسدة، ومعالجة كافة السعمػمات السالية وغيخ السالية السعمغ عشها.
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أن حكػن السعمػمات محايجة وال حخزع لمتحيد، بحيث ال يتع عخو القػائع السالية لخجمة  -
داب باقي األشخاف األتخخ ، وكحلظ عجم شخف أو جهة معيشة مغ السدتخجميغ عمى ح

 معيغ.اتستخجامها لتحقيق هجف أو غخو 
أن حكػن السعمػمات قابمة لمتحقق، بحيث حكػن ناحجة عغ قياس مػ ػعي يسكغ مغ تختاله  -

 التػرل إلى نفذ الشتائظ بػاتسصة أفخاد أتخخيغ.
يجا أن حكػن السعمػمات كاممة بحيث حعيخ عغ كافة السعمػمات الزخورية حتى يتسكغ  -

انت حمظ السعمػمات ورفية أو السدتخجميغ مغ فهع األحجاث التي يتع التعييخ عشها، تسػا  ك
   حػ يحية أو كسية.

كسا قجمت معاييخ التقاريخ السالية الجولية  مجسػعة مغ الخرائز السعدزة/ الجاعسة لجػدة السعمػمات 
   .القابمية لمسقارنة، والقابمية لمتحقق، والتػقيت السشاتسا، وأتخيخا  القابمية لمفهع :السحاتسيية حتسثل في 

    :والسرخيةالجولية  السحاتسيةمعاييخ  ئع عمى جػهخية/ مػ ػعية قانسػذج  -2
في  متا مةفي قياس جػدة التقاريخ السالية عمى حػفيخ معمػمات محاتسيية هحا الشسػذج يعتسج 

مسدتفيجيغ ُحسكشهع مغ لػعية التي حتعمق بالقياس واالفراح عغ السعمػمات  ػ  الستصميات السػ 
لسا لهسا مغ  IFRS 13، و IAS 1، وهشا يتصخق الياحث بذكل ميد  لكل مغ معيار تاراالقخ احخاذ 

 حأثيخ مياشخ عمى جػدة التقاريخ السالية.
: بعشػان ت عخو القػائع السالية ت 2025( السعجل عام 2والسعيار السرخ  رقع )  IAS 1معيار  - أ

أن حمتدم السشذأة باإلفراح عغ كافة األتسذ والدياتسات والقػاعج التي حست  حصما كل مشهساحيث 
، والتي عمى أتساتسها حع إعجاد القػائع السالية وذلظ لزسان تسهػلة فهسها جات السحاتسييةبها السعال

وقخا ة األرقام التي ححتػيها وحتسثل في كل مغ: أتسمػب االهتاك، وأتسمػب حقجيخ حكمفة اليزاعة، 
 وحقجيخ االتستثسارات السالية، وأ  متاحطات أتخخ  مثل : 

 ية الجولية مج  االلتدام بسعاييخ التقاريخ السالIFRS. 
 .أتسذ القياس السدتخجمة إلعجاد القػائع السالية 
 .الدياتسات السحاتسيية التي حع اتستخجامها 
 .السعمػمات اال افية التي لع حعخو في رما القػائع السالية 

االفراح عغ  IAS 1عمى  خورة أن يذسل معيار  (FASB,2010)  حقخيخ وفي هحا السجال أكج
 ذا لع يتع االفراح عشها في مكان أتخخ كسعمػمات مخفقة لمقػائع السالية:السعمػمات التالية إ

 .عشػان الذخكة وعمج حأتسيدها 
 .وري لصييعة عسميات السشذأة وأنذصتها الخئيدية 
 .اتسع الذخكة األم أو االتسع السحتسل لها إذا كانت جد  مغ مجسػعة 
 .أهجاف الذخكة وتسياتساحها وعسمياحها إلدارة رأس السال 
 ت بذأن ما حعتيخ  الذخكة رأتسسال.بيانا 
  . فيسا إذا التدمت الذخكة بستصميات لخأس السال  
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: حصخق هحا السعيار إلى حقييع حقشيات التقييع السدتخجمة ت القيسة العادلة تبعشػان IFRS 13معيار - ب
في اتختيار أتساليا مشاتسية والتي حجدها السعيار بثتاثة أتساليا حتسثل في : أتسمػب الدػق، 

كمفة، والجتخل . وفي بعس الحاالت يكػن اتختيار أتسمػب حقييع واحج هػ األندا، وفي حاالت والت
أتخخ  يكػن مغ األندا اتستخجام أتساليا متعجدة وذلظ بهجف حقجيخ تسعخ بيع األرل أو نقل 
االلتدام فيسا بيغ السذاركيغ بالدػق في حاريخ القياس، وقج رشي السعيار التدمدل الهخمي لمقيسة 

ة إلى ثتاث مدتػيات وفق السعمػمات السدتخجمة في حقشيات التقييع بهجف زيادة االحداق العادل
 :(Spector,2014)والقابمية لمسقارنة في القياس واالفراح وحتسثل هح  السدتػيات في 

  األتسػاق الشذصة لمسػجػدات والسصمػعات.السدتػ  األول : معمػمات األتسعار في 
 بختاف األتسعار السعمغ عشها بالسدتػ  األول. السدتػ  الثاني : السعمػمات 
 .السدتػ  الثالث : السعمػمات غيخ القابمة لمخرج مغ األرل أو االلتدام 

( أنه يجا عمى السشذأة أن حفرح عغ السعمػمات التي حداعج 2027كسا أشارت دراتسة)عمي ، 
ا بالقيسة العادلة بذكل مدتخجمي القػائع السالية في حقييع األرػل وااللتدامات التي يتع قياتسه

دور  أو غيخ دور  بعج االعتخاف األولي، وكحلظ االفراح عغ أتساليا التقييع والسعمػمات 
 السدتخجمة.

ويخ  الياحث أن ححميتات الييانات الزخسة حدهع بذكل فعال في حصييق نساذج وأتساليا قياس 
آليات االفراح عشها بالقػائع  القيسة العادلة لألرػل وااللتدامات وححجيثها بذكل دور ، وحجعع

السالية مع بيان أتسياب وميخرات القياس ومدتػ  التدمدل الهخمي لمقيسة العادلة، وكحلظ االفراح 
عغ ميالغ التحػيتات بيغ السدتػ  األول والثاني، فزتا  عغ االفراح عغ االتستخجام األفزل 

 لألرل غيخ السالي.      
 ; Francis et al.,2010)اولت العجيج مغ الجراتساتحش :قائع عمى جػدة األرعاحنسػذج  -4

Burnett,2011)  كسقياس لجػدة التقاريخ السالية، وحيايشت محجدات جػدة األرعاح السحاتسيية
هح  الجراتسات حيث ذهيت بعزها إلى جػدة االتستحقاقات كسقياس لجػدة األرعاح والتي يسكغ 

 Totalالكمية االتستحقاقات ج حجدئتها إلى مكػناحها بحيث ححتػ  عمى كل مغ نساذ

Accruals، ونساذج االتستحقاقات االتختياريةDiscretionary Accruals في حيغ ركدت .
نساذج أتخخ  عمى تخسدة عػامل أتساتسية لتقجيخ السكػن الستأرل في جػدة االتستحقاقات وهي: 

وشػل دورة  حجع الذخكة، وحقاريخ التجفق الشقج  مغ العسميات التذغيمية، وحقاريخ السييعات،
 التذغيل، وأتخيخا  حجوث الخدائخ. 

ومســـا هـــػ جـــجيخ بالـــحكخ أن ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة حدـــهع فـــي حـــػفيخ بيانـــات ومعمػمـــات دقيقـــة 
   بذكل آني. ومػ ػعية تسػا  بذكل كسي أو ورفي ليشا  هح  الشساذج وحقجيخ رافي الخعح الحقيقي
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دهع به لجور الفعال والتكاممي الح  حُ وفي تسياق العخو الدابق ُيسكغ لمياحث اتستختاص ا
كأحج التقشيات السدتحجثة لتكشػلػجيا السعمػمات  Big Data Analyticsححميتات الييانات الزخسة 

 في ححديغ جػدة التقاريخ السالية، وذلظ مغ تختال الذكل التالي: 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

كل مغ الييانات الزخسة وجػدة التقاريخ السالية حخحكدان عمى ويتزح مغ الذكل الدابق، أن 
محػريغ أتساتسييغ وهسا الشساذج الػرفية التي ُحجدج في مجسمها الخرائز الشػعية الػاجا حػافخها 
في الييانات لتعطيع االتستفادة مغ السعمػمات والسعارف التي حجعع حخشيج القخارات مغ قيل السدتفيجيغ 

ف كل مشهسا جػدة العخو التي حسيد حقاريخ األدا  ونتيجة أعسال السشذأة. كسا أن ، فزتا  عغ اتستهجا
كتاهسا يعتسج بذكل أتساتسي عمى الشساذج الكسية التي حدتهجف دقة ومػ ػعية القياس لألحجاث 

وهشا يجا والعسميات واألنذصة واليشػد التي حجرج بالتقاريخ السالية ويعيخ عشها بذكل كسي و/أو مالي. 
أكيج عمى أن حقشيات ونساذج الييانات الزخسة حسارس حأثيخ مياشخ عمى ححديغ جػدة التقاريخ الت

السالية تسػا  مغ حيث حجعيع الخرائز الشػعية لمسعمػمات السحاتسيية أو مػ ػعية ودقة أتساليا 
ت . بيشسا حؤثخ جػدة التقاريخ السالية عمى اليياناوهحا ما أكجحه نتائظ السدح السيجاني القياس

الزخسة بذكل غيخ مياشخ يتسثل في التغحية السخحجة/ العكدية ، حيث أنه في حالة حجني مدتػ  
جػدة السخخجات الشهائية لمتقاريخ السالية يدتعج  التحقق مغ شييعة الييانات التي حع ادتخالها وتستامة 

 ومػ ػعية أتساليا ححميمها ومعالجتها. 

 لــتكام

 لــتكام

 من إعداد الباحث. المصدر :

 ( 3شكل رلم ) 

 نات الضخمة في تحسيغ جالدة التمارير الماليةدالر البيا

 ات تكناللالجيا المعلالماتــــد تمنيــــالبيانات الضخمة كأح

 IFRSمحددات جالدة التمارير المالية في ضالء متطلبات 

 نماذج الصفية:* 
 تالافر البيانات. -
 سهاللة االستخدام. -
 المالثاللية. -
 المالءمة. -
 جالدة العرض. -

 :كمية نماذج * 
 تحليل االنحدار. -

 نمذجة تنبؤيه . -

 تحليل  نمالدي. -

 تحليل استرشادي. -

 :خصائل نال ية * 
 المالءمة. -
 التمثيل الصادق. -
 لابلية للممارنة. -
 لابلية للتحمك. -

 التالليت المناسب. -

 :مالضال يةنماذج * 

 مداخل الميمة العادلة:
 السالق. -
 التكلفة. -

 الدخل.. -

تأثير 

 مباشر

 تأثير

 لير

 مباشر
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 .تخاحيجي لمذخكات ودورها في حخشيج القخاراتححميل مؤشخات حقييع األدا  االتس :ا  تخامد
اتستكساال  لسا حع عخ ه في السحاور الدابقة، وحأكيجا  عمى الجور الفعال الح  حسارتسه ححميتات 

لكع الهائل مغ الييانات السهيكمة في ححديغ جػدة التقاريخ السالية، مغ تختال ححميل االييانات الزخسة 
مات عغ األتسػاق والعستا  والسشافديغ والعسميات واألنذصة التي وغيخ السهيكمة والتي حخحي  بسعمػ 

حعتيخ التقاريخ  حيث .التػارل االجتساعي التي حخحي  بسػاقع سعمػماتال، فزتا  عغ ..حتيشاها الذخكة
حعج مرجرا  هاما  مغ مرادر و السالية السشذػرة مغ قيل الذخكات السادة األتساتسية لمتحميل السالي، 

ي يخحكد عميها متخح  القخارات وحذسل التقاريخ السالية عمى القػائع السالية باإل افة إلى السعمػمات الت
  .حعكذ أدا  الذخكة والدياتسات والخص  التي حتيشاها أ  معمػمات أتخخ  مالية وغيخ مالية

 (;Cardinaels et al.,2010 2023؛ الديج ،2022وأكجت العجيج مغ الجراتسات ) رالح، 
ات السحاتسيية السالية في بيئة األعسال السعارخة حعج غيخ كافية لتكػيغ فكخة شاممة عمى أن السؤشخ 

كافة األنذصة التذغيمية واالتستثسارية والتػجهات الدػقية فزتا  عغ  ذسلعغ كفا ة األدا  لكػنها ال ح
ه عجم التعييخ عغ األنذصة الييئية والسجتسعية التي أريحت قصا  ال يسكغ حجاهمه مغ حيث قياتس

السؤشخات السالية وغيخ السالية في واالفراح عشه وحقييسه، وحكسغ الشتيجة الحتسية لعجم التػازن بيغ 
حػفيخ معمػمات قارخة ندييا  الحخاذ قخارات رشيجة، مسا يؤثخ عمى اتستسخار وعقا  الذخكة باألتسػاق 

  وذلظ في  ػ  فمدفة التذغيل انلي وححجيات السشافدة في عرخ السعمػماحية. 
حقييع األدا  االتستخاحيجي لمذخكات في  ػ  السؤشخات السالية وغيخ السالية  ويتيشى الياحث

ألول مخة عام   Kaplan and Nortonباالرحكاز عمى محاور بصاقة األدا  الستػازن الح  قجمها 
جستها إلى والتي حعتسج في حقييع األدا  عمى الخؤية واألهجاف االتستخاحيجية لمذخكة والتي يتع حخ  2992
، وشسمت اليصاقة أرععة أبعاد أتساتسية حتعمق بكل مغ : اليعج السالي، وععج لسقاييذ األدا نطام 

والعسميات الجاتخمية ، والشسػ والتصػيخ. كسا أ افت العجيج مغ الجراتسات واليحػث اليعج الييئي العستا ، 
ع األنذصة  الييئية والسجتسعية ، واالجتساعي كيعج تخامذ ليصاقة األدا  الستػازن يدهع في ررج وحقيي

 وفيسا يمي عخو ميد  لمسؤشخات التي حخحي  بكل بعج مغ هح  األبعاد :
حعج مخخجات الشطام السحاتسيي هي السرجر األتساتسي لمسقاييذ السالية، وفيسا يمي  اليعج السالي : -2

 الي :أمثمة لمسقاييذ التي يسكغ االعتساد عميها لتخصي  وقياس وحقييع اليعج الس
ندية القخوو شػيل ، و  التجاولوحتسثل في ندية الديػلة الدخيعة ، وندية الديػلة :  مقاييذ -أ

 األجل إلي حقػق السمكية.
وغيخها  العائج إلي حقػق السمكية، و ندية العائج إلي السال السدتثسخحذيخ إلى  ذ الخعحية :اييقم – ب

 .مغ مؤشخات الخعحية
 عجل دوران السخدون ، والعستا  ، واألرػل .مقاييذ الكفا ة : مثل م –ج 
 التكمفة الثابتة لمتكمفة الكميةندية مقاييذ داتخمية : حتسثل في ندية حخفيس التكمفة الدشػية، و  –د 

 ، وكحلظ ندية التكاليي اإلدارية / إجسالي التكاليي )%(. القيسة السزافة، ومعجل زيادة 
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طخة السشذأة لمعستا  أو السدتفيجيغ والتغحية السخحجة مغ  حعج ن :تا مشطػر العس اليعج الثاني : -2
حعميقاحهع و   Likesهؤال  العستا  أو السدتفيجيغ مغ تختال االتستييانات وشكاو   العستا  واعجابهع

Comments  تسي لمسقاييذ الخارة بهحا هي السرجر األتساعيخ رفحات التػارل االجتساعي
ي يسكغ االعتساد عميها لتخصي  وقياس وحقييع السشطػر ، وفيسا يمي بعس السقاييذ التالسشطػر

مؤشخ ر ا العستا  )%( ، ورعحية العسيل )%( ، ومؤشخ وال   الخاص بالعستا  أو السدتفيجيغ :
 العستا  )%( ، والحرة مغ الدػق )%(، وكحلظ حجع أو ندية العستا  الججد )عجد أو %(.

أجسعت الجراتسات الدابقة والسسارتسات السهشية عمى أن  : مشطػر العسميات الجاتخمية اليعج الثالث: -3
لمسقاييذ الخارة بهحا اليعج  األتساتسيالسرجر حعج  TQMالسقاييذ السخحيصة بإدارة الجػدة الذاممة 

عميها لتخصي  وقياس وحقييع اليعج الخاص  االعتساد، وفيسا يمي بعس السقاييذ التي يسكغ 
مغ  –الػقت السعيار  التدميع في الػقت السحجد )%( ، و مؤشخات مثل  بالعسميات الجاتخمية باليصاقة :

(، ومدتػ  التحدغ في دوران السخدون )عجد مخات( ، ومؤشخ إرجار الصميية إلى التدميع )زمغ
مرخوفات حكشػلػجيا ( ، وكحلظ ندية حكشػلػجيا السعمػمات )% فيالتحدغ اإلنتاجية )%( ، ومج  

 ة )%( .السعمػمات / السرخوفات اإلداري
بالعشرخ  االهتسامأو اليعج عمى هحا السشطػر يخكد  مشطػر التعمع والشسػ / االبتكار: اليعج الخابع: -4

لخمق نسػ وححديغ شػيل األجل إذ يحجد هحا السشطػر حقيقة أن وححديغ القجرة التشطيسية  اليذخ  
الحالية فق  فالتعمع واالبجا   السشذآت غيخ قادرة عمى حميية شسػحات األتسػاق إذا ما اعتسجت التقشيات

وحتسثل مؤشخات ،  واإلجخا ات التشطيسية( حعجان مغ السرادر الخئيدة الثتاثة وهى) األفخاد ، والشطع ،
، ها لمدػق تختال فتخة زمشية معيشة عجد السشتجات الججيجة التي حع حقجيس حقييع هحا اليعج في كل مغ :

عجد ، و تخة االبتكار والتصػيخ والتججيجف، و وحكمفة مشخفزة جيجة بجػدة عالية تسخعة حقجيع مشتجات جو 
  .اإل افات التكشػلػجية الحجيثة وعخا ات االتختخا  السدجمة

السقاييذ الييئية واالجتساعية بتأثيخات السشذأة السشطػر الييئي واالجتساعي : حعج  :خامذاليعج ال -5
عمى أن السقاييذ الييئية يسكغ أن حدتخجم  وأعسالها عمى ما يحي  بها. واتستقخت الجراتسات واليحػث

في عجد مغ السجاالت مشها: اتستخجام وتخػاص عػامل اإلنتاج ،واالنيعاثات الشاحجة مغ اإلنتاج ، 
ومحتػ  السشتظ والتأثيخات الييئية نتيجة اتستخجامه ، وفاعمية وتسائل الشقل السختمفة وآثارها الييئية، 

 مشها، عجد وندية مذاركة السشذأة في السداهسة االجتساعية.ومقجار العػادم والشفايات والتخمز 
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أثخ اتستخجام ححميتات الييانات الزـخسة عمـى مؤشـخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي ا : تسادتس
   دليل حصييقي. –لمذخكات 

حشــاول الياحــث فــي السحــاور الدــابقة االشــار الشطــخ  لكــل مــغ ححمــيتات الييانــات الزــخسة ومؤشــخات 
ـــل الجراتســـات الدـــابقة التـــي ارحيصـــت حقيـــيع  األدا  االتســـتخاحيجي بالذـــخكات، وفـــي تســـياق عـــخو وححمي

بستغيــخات اليحــث حــع اتســتختاص نســػذج مقتــخح يجدــج أثــخ اتســتخجام ححمــيتات الييانــات الزــخسة عمــى 
هحا الشسػذج مـغ تخـتال مدـح ميـجاني عمـى فئـات الجراتسـة.  بشا مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي، وحع 

اليشـظ التجـار   حجخعـةعـخو وححميـل مـغ تخـتال تسيقػم الياحث بتقجيع دليل حصييقي كساال  لسا تسيق واتست
عمـى اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة. حيـث حـخص الخائجة في  كأحج اليشػك التجارية CIBالجولي 

ليرـيح بـحلظ  جيا والتصػيخ التقشي القائع عمى أتسذ حجيثـة ،االتستثسار بكل امكانياحه في مجال التكشػلػ 
والتــي حدــهع  Big Dataوتســ  يدــتخجم ححمــيتات الييانــات الزــخسة ي مرــخ والذــخق األ ول بشــظ فــأ

 ،بجورها فـي حعسيـق فهـع وةدراك اليشـظ لصييعـة العسـتا  واحتياجـاحهع مـغ السشتجـات والخـجمات السرـخفية
اب شـخائح ججيـجة وكحلظ دورها فـي ححجيـج السشـاشق السثمـى الـح  يجـا التػتسـع واالتسـتثسار بهـا التسـتقص

، فزــتا  عـغ دورهـا فـي حصـػيخ مشطػمــة التشيـؤ بالسخـاشخ السحتسمـة وحيشــي تخارـة مـغ الفئـات السهسذـة
عمـى ححدـيغ  بذكل مياشخ والتحكع فيها والخقابة عميها. األمخ الح  يشعكذ إلدارحهااتستخاحيجيات فعالة 

   .الصػيلو  مى السج  الستػتس عميشظ ليذ فق  في األجل القريخ وةنسا مي والسالي لاألدا  التذغي
ومغ الججيخ بالحكخ أن اليشظ التجـار  الـجولي بسرـخ يشـتهظ اتسـتخاحيجيات مختمفـة فـي مجـالي ححميـل 

التــي حــػلي اهتســام و السػجــػدة بــاليشػك األوروعيــة واألمخيكيــة  حمــظ االتســتخاحيجيات الييانــات وةدارحهــا عــغ
تسـميى ات االحتيال والغـر السـالي لسـا لهـا مـغ حـأثيخ حتيع عسمي فيكييخ التستخجام حمظ التقشيات الحجيثة 

حعطـيع آليـات حع التخكيد عمـى  مرخ حيث في ن الػ ع يختمي حساما   أ، االبتقخيخها السالية رعاحعمى األ 
 70حتكـػن مـغ  دارة مدـتقمة. لـحا قـام اليشـظ بإنذـا  إلزسان ححدـغ األدا  السـاليدا  التذغيمي أوال  األ

 تخيـخا  نسحجـة –محممـي الييانـات  –االلكتخونيـة  –السحاتسيية  –)االدارية  متخرز بسختمي السجاالت
عمـى  قيسـة مزـافة والقـجرة حقـجيعات لتعطيع االتستفادة مشهـا و دارة الييان( والتي حختز بتحميل وةالييانات
ػفيخ حقــاريخ الػقــت الحقيقــي التــي أرــيحت نحــػ حــ دا  التذــغيمي والســالي بذــكل مدــتسخ تســعيا  حقيــيع األ

محـاور ححمـيتات الييـات  ترحكد ة والخارجية بالقصا  السرخفى . واشخاف الجاتخميا  خور  لكافة األمصم
 كل مغ : في CIB الجولي التجار  الزخسة باليشظ 

  ومؤشخات اتستخجامهاححميل االتستثسار في االبتكارات التكشػلػجية. 
  حشيؤيه( –) ورفية ححميتات العستا . 
 ميشظل ححميتات األدا  االتستخاحيجي . 
  االتستجامة الييئية والسدئػلية السجتسعيةححميتات . 

 مغ هح  السحاور عمى حج  :محػر وفيسا يمي عخو ميد  لكل 
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 : ومؤشخات اتستخجامها باالبتكارات التكشػلػجيةاالتستثسار  ت الييانات الزخسة في مجالححميتا -2
حقشيـات الييانـات الزـخسة، والتـي حصييـق اتسـتخاحيجيات  2026مشـح عـام التجـار  الـجولي اليشـظ  حيشى

حقــجيع العجيــج مــغ  التــي حــجععاالتســتثسار فــي االبتكــارات التكشػلػجيــة مديــج مــغ نحــػ حجمــت فــي التػجــه 
ــه بذــكل الكتخونــى مدــتخجما كافــة وتســائل  ــة ، و  لالتػارــتخجماحــه ومشتجاح ــات الحجيث االحرــاالت والتقشي

 ة فــي العســل عمــى ححميــل احجاهــات العســتا بتػضيــي ححمــيتات الييانــات الزــخس اليشــظ قــام وتســخعان مــا
عغ ححميل مدـتػ  جـػدة  فزتا   ،تخارة مغ الفئات األكثخ احتياجا   ةوشخائح العستا  السدتهجف الحالييغ

ححميــل ( 20جـجول رقـع )ححدــيشها برـفة مدـتسخة ، ويػ ـح ال الخجمـة السقجمـة مـغ اليشـظ والعسـل عمـى
 .مغ قيل اليشظ وججو  االتستثسار بها 2028 عاماتستخجام االبتكارات التكشػلػجية فى 

 (20ججول رقع )
 2028ححميل اتستخجام االبتكارات التكشػلػجية فى نهاية 

 عجد انـــــــــــبي
 20247924 عجد زيارات مػقع اليشظ مغ قيل العستا 

 Call Center 4424202عجد السكالسات الػاردة لـ 
 IVR 2727975مكالسات 

 408226 خجمات اليشكية عغ شخيق االنتخانتالعستا  السدتخجميغ لم
 Smart Wallet 377803العستا  السدتخجميغ لخجمة 

 292666 الخجمات عغ شخق الهاحي مدتخجميعجد 
 23446 بأنحا  الجسهػرية P.O.Sنقا  الييع عجد 

 ATM 927عجد ماكيشات الرخاف األلي 
 .2028قخيخ االتستجامة ، الجولى ، حالسرجر: اليشظ التجار                    

ــظ  ــالسخكد الخئيدــي لميش ــات ب ــل إدارة الييان ــى أن وأكــج مدــئػلي ححمي ــابتات الذخرــية عم مــغ تخــتال السق
ححميتات الييانات الزخسة حع حصييقها في هحا السجال مغ تختال مخحمتيغ، حجدـجت السخحمـة األولـى فـي 

شػلػجيــة مـغ حيـث شييعــة وجـػدة السػاقــع ححميـل الػ ـع الحــالي لسجـال االتسـتثسارات فــي االبتكـارات التك
االلكتخونيــة لميشــظ عيــخ االنتخنــت، وحػزيــع عــجد نقــا  الييــع ومؤشــخات اتســتخجامها ور ــا العســتا  عشهــا 

لخجمــة العســتا . وأتســفخت حمــظ السخحمــة  ATMبأماكشهــا الحاليــة، وكــحلظ عــجد ماكيشــات الرــخاف انلــي 
حتصمـا اتسـتفادة أكيـخ مـغ الخـجمات السرـخفية بذـكل عغ قجرة اليشـظ عمـى ححجيـج السشـاشق السثمـى التـي 

ــخ بشدــية  ــح  حتصمــا احــجاث حغيي ــج األمــخ ال ــة عمــى وجــه التحجي % لهــح  السػاقــع 20عــام وااللكتخوني
فــي حــيغ ركــدت السخحمــة الثانيــة عمــى كيفيــة االتســتعانة بتحمــيتات الييانــات  والخــجمات السعخو ــة بهــا.

أتسـيػعيا  مة زمشية شػيمـة بسـج  زمشـي قرـيخ )غ تختال تسمدالػرفية لسدتخجمي الخجمات االلكتخونية م
نري تسشػيا ( لمتشيؤ بالػ ع السدـتقيمي لصييعـة هـح  الخـجمات وأهـع حصمعـات  –رعع تسشػيا   –شهخيا   –

 العستا  بذأنها.
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 العستا  : ت الييانات الزخسة في مجالححميتا -2
ــات الزــخسة إحــج  الػتســائل  ــيحعــج الييان ــ الت ــل و يتيعهــا اليشــظ ف فهــع تســمػك العســتا  تســػا  ى ححمي

، مـــغ تخـــتال الحرـــػل عمـــى معمػمـــات مدتفيزـــه عـــشهع حتزـــسغ حفزـــيتاحهع الحـــالييغ أو الســـخحقييغ
شــتاق عــجد مــغ السشرــات الحا ــخ والسدــتقيل وذلــظ مــغ تخــتال إ فــى الػقــت عوحػجهــاحهع واهتسامــاحه

تفاعميـة الرـػحية و/ أو السخئيـة ، واحاحـة القشـػات الفحات التػارل االجتسـاعي السختمفـةااللكتخونية بر
، ويعكـذ حمـظ الخـجماتلتقـجيخ الػقـت السشاتسـا ألدا   Personal Seasonality، واتسـتخجام مؤشـخ 

 ( حجع انتذار اليشظ عمى السدتػ  السحمى . 22ججول رقع )
 (22ججول رقع )

 2028فى نهاية حجع انتذار اليشظ عمى السدتػ  السحمى 
 عجد انـــــــــــبي

 229 القاهخة  مشصقة
 27 مشصقة االتسكشجرية 
 26 مشصقة تسيشا  والقشا 

 24 مشصقة الجلتا
 27 حسخمشصقة الػجه القيمي واليحخ األ

 203 اجسالى الفخو  والػحجات
 .2028ولى ، التقخيخ الدشػ  لميشظ ، السرجر: اليشظ التجار  الج              

سؤشـخات ل ات والسشتجات السرـخفية لألفـخاد والسؤتسدـات وفقـا  اليشظ فى حقجيع الخجم توحسثمت اتستخاحيجيا
 : التاليالججول 

 (22)ججول رقع 
 اتستخاحيجيات اليشظ في حقجيع الخجمات السرخفية لمعستا  والسؤتسدات

 الخجمات السرخفية لمسؤتسدات الخجمات السرخفية لألفخاد انـــــــــــبي

 رؤية اليشظ
  ــــشح ــــى م ــــة ف التػجــــه نحــــػ العالسي

  .تيازات التجارية السرخفيةاالم
  السرخفيقيادة الدػق.  
 عمى رعحيةححقيق أ.  

 التخكيد

 نقا  الييع والخجمات االلكتخونية. 
  التػتســــع فــــى حسػيــــل السذــــخوعات

 .الرغيخة ومتشاهية الرغيخ

 حسػيل السذخوعات الستػتسصة والكييخة.  
  حسػيــــــل السذــــــخوعات القػميــــــة والقــــــخوو

  .السذتخكة
 ق رأس السال والخدانةتسػاحقجيع تخجمات أ 

 %80 %20 القخوو فيالتغيخ 
 %25,2 %74,8 الػدائع فيالتغيخ 

 مؤتسدة 22406 عسيل 2350768 عجد العستا 
 .2028التقخيخ الدشػ  لميشظ ، السرجر: اليشظ التجار  الجولى ،   
 

عميهـا  اتسـتحػذ قية التـى( حسثمت الحرة الدـػ 22( ، )22رقع ) يغوفى تسياق الييانات الدابقة بالججول
اتسـتخخجها مـغ تخـتال ححمـيتات الييانـات الزـخسة  حع القصا  السرخفى السرخ  والتى إجسالياليشظ مغ 
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وحتـى  2023 تسـشػات بـجأت بعـام 6مكػنـة مـغ نسا لدمدة زمشيـة وة 2028، 2027ليذ فق  لعامي 
 ، كسا يػ حها الذكل التالى : 2028عام

 
    
 األدا  االتستخاحيجي : حقييع لت الييانات الزخسة في مجاححميتا -3

ــيع األدا       ــام ، االتســتخاحيجي فــي مجــال حقي ــات الزــخسة ق ــيتات الييان ــي ححم ــظ بتػضي ــي ررــج اليش ف
مـغ تخـتال حصييـق نســاذج  وراق الساليـةحخكـة أتسـعار األتسـهع داتخـل تسـػق األ التـي شـخأت عمـى  التغييـخات

( 23، وفيســا يمــى جــجول رقــع )خات القادمــةالتحمــيتات الػرــفية كسخحكــد لمتشيــؤ بأتســعار األتســهع فــي الفتــ
 . 2028وحتى عام  2024تسهع اليشظ تختال الفتخة مغ عام ححميل حخكة أتسعار أ يعكذ

 (23ججول رقع )
 .2028وحتى  2024تسهع اليشظ تختال الفتخة مغ أتسعار أحخكة 

 2028 2027 2026 2025 2024 2023 انـــــــــــبي

 86438 94826 93463 43692 44673 29329 جشيه( )القيسة السميار رأس السال الدػقى

 0,359 0,379 2,68 2,59 2,20 0,90 القيسة بالسميار جشيه( )متػتس  التجاول اليػمى

 82,6 78,43 46,67 42,30 42,30 24,26 )بالجشية السرخ (متػتس  الدعخ اليػمى

 . 2028اليشظ التجار  الجولى ، حقخيخ االتستجامة ،  السرجر:
ولـيذ شـهخ   رعع تسشػ  وفـي بعـس الحـاالت بذـكل بذكلان حخكة التغيخات في تسعخ الدهع ويسكغ بي

 : تختال حمظ الفتخة مغ تختال الذكل التاليتسشػ  وعخ ها باتستخجام حقشيات الييانات الزخسة 
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تخـتال عـامي  السـاليدا  يسكـغ عـخو ممخـز ألهـع مؤشـخات األظ لميش الساليدا  يخز ححميل األوفيسا 
   .التاليلججول لسؤشخات ا وفقا   2028و 2027

 (24ججول رقع )
 .2028و 2027السالي تختال عامي  دا األ ححميل ؤشخاتم

 التغيخ % 2028 2027 دا مؤشخات األ انـــــــــــبي

 (مميار جشيه )الخعحية 

 االيخادات. 
 رافى الخعح بعج الزخائا. 
 العائج عمى متػتس  حق السمكية. 
  رػلعمى متػتس  األالعائج. 

24,890 
7,526 
32,5% 
2,69% 

20,379 
9,582 
33,2% 
3,03% 

37% 
27% 
2% 
23% 

 الكفا ة
 رافى هامر العائج. 
 التكمفة / الجتخل.  

4,97% 
20,79% 

6,43% 
20,33% 

29% 
(2)% 

 (مميار جشيه) رػلاأل
 رػلإجسالي األ. 
 رافى القخوو. 

294,782 
88,428 

342,462 
206,377 

26% 
20% 

 رػلاألجػدة 
 جسالي إسشتطسة / ال القخوو غيخ

 .القخوو
 معجل التغصية. 

6,95% 
 
254% 

4,06% 
 
269% 

(42)% 
 
74% 

 (مميار جشيه ) التسػيل
  ودائع العستا.  
 معجل الػدائع / القخوو. 

250,723 
40,84% 

285,297 
42,89% 

24% 
3% 

 رأس السال والسمكية
 ممكية السداهسيغ.  
 معجل كفاية رأس السال. 

28,439 
28,03% 

34,228 
29,09% 

20% 
6% 

 .2028، حقخيخ االتستجامة ،  الجولي التجار  اليشظ  السرجر:   
وحدــهع ححمــيتات الييانــات الزــخسة الػرــفية والتشيؤيــه فــي حقيــيع األدا  الســالي تخــتال فتــخات دوريــة 
قريخة قج حكػن رعع تسشػية أو شـهخية أو أتسـيػعية وقـج حـتع فـي بعـس الحـاالت بذـكل يـػمي، وقـج أكـج 

)تخـتال شـهخ  التجار  أثشا  السقابمة الذخرية التي نطسهـا الياحـث ارة ححميل الييانات باليشظمدئػلي إد
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م أن اليشــػك األجشييــة حقــػ  ،(لميشــظ مــع مــجيخ  إدارة ححميــل الييانــات بــالسخكد الخئيدــي – 2028مــارس  
ا  باليشـظ ممخـز لسؤشـخات حقيـيع األد ةالتاليـ مجسػعـة األشـكالعكـذ اليػم بإعجاد ححمـيتات لحطيـة، وح

 .الييانات الزخسةاتستخجام حقشيات بتختال عذخ تسشػات متتالية 
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 : ة والسدئػلية السجتسعيةياالتستجامة الييئ ت الييانات الزخسة في مجالححميتا -4

مميـػن  2,8، نجـح اليشـظ فـي حقمـيز اتسـتهتاك الكهخعـا  بـأكثخ مـغ فى مجال االتستجامة الييئيـة    
 ـا ة التقميجيـة بأنطسـة اال ـا ة غ فخو  اليشظ حيـث بـادر باتسـتيجال أنطسـة اإلمفخ   87وات فى يمػ ك
% . 4,8ـــتساليا الصاقة الستججدة ، كسا حسكغ مغ تخفـس ندـية اتسـتخجام الـػرق بواتستخجام أ ،جيثةالح

كسا قام بتصييق بخنامظ اعادة حجويخ السخمفات الػرقيـة بالتعـاون مـع الذـخكات الشاشـئة فـى هـحا السجـال 
سـال عاألعـغ التعـاون مـع مجسػعـة مـغ شـياب رواد  لي جشيه ، فزـتا  أ 200اد  حجاوز ل عائج ممقاب

كســا حيشــى اليشــظ ميــادرات اليشــظ السخكــد  السرــخ   .(Raye7-CIB)لتصــػيخ حصييــق الهــاحي السحســػل
ــاج الشطيــي  ــي حتػجــه باتســتثساراحها نحــػ االنت ــل السذــخوعات الرــغيخة والستػتســصة الت بذــأن دعــع حسػي

ــا .واألمــ ــة غ بيئي ــادرات السدــئػلية وفــى مجــال السدــئػلية السجتسعي ، حــخص اليشــظ عمــى دعــع وحيشــى مي
رــة فــى مجــال الثقافـــة نذــصة السجتسعيــة وتخار مذــاركته الفعالــة بالعجيــج مــغ األ السجتسعيــة فــى اشــا

مميــػن جشيــه،  240 ةنذــا  حزــانات بتكمفــة إجساليــوالخيا ــة واألنذــصة الفشيــة، كســا حيشــى مذــخو  إ
 .لمسدئػلية السجتسعية يرئيد جاععنذصة والسيادرات التي شارك فيها اليشظ كا يمى عجد مغ األ وفيس
 السرخية لستحج  االعاقة والتػحج رعاية االحتفالية الدشػية التي حشطسها الجسعية. 
  قــام اليشــظ بسػارــمة شــخاكته السستــجة مــعEnactus  والسعخوفــة تســابقا  باتســع تســايو( كــي حقــػم(

مهشية وعسميـة بـيغ الذـياب لسعـاونتهع عمـى الػرـػل إلـى حمـػل مدـتجامة لتحدـيغ بتخويظ حمػل 
 أو ا  السجتسعات الفقيخة والسحتاجة.

  شـارك متصػعـػن حيـث والدـفارة الكشجيـة بسرـخ،  57357التعاون مع مدتذفى تسـخشان األشفـال
خة، وذهيـت كع، وذلظ حػل تسػر الجامعة األمخيكية بالقاه4مغ اليشظ في تسياق حيخ  فػكذ بصػل 

 .57357جسيع عػائج هح  االحتفالية إلى مخكد األبحاث بسدتذفى 
بذـأن اتسـتخجام مرـخ كأحـج اليشـػك الخائـجة فـي وفي تسياق عخو وححميل حجخعة اليشظ التجـار  الـجولي  
كأحــجث حقشيــات نطــع السعمػمــات التــي حدــهع فــي ححدــيغ جــػدة التقــاريخ الييانــات الزــخسة  حمــيتاتح

ــة واتســتختاص ــغ  السالي ــظ، يسك ــيع األدا  االتســتخاحيجي لميش ــي حقي ــة حدــهع ف ــخ مالي ــة وغي مؤشــخات مالي
 التأكيج عمى مجسػعة مغ الشقا  األتساتسية :
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  التـي حتعمـق بقاعـجة والخارجيـة حداعج الييانات الزخسة في ححميل كـع كييـخ مـغ الييانـات الجاتخميـة
ــات السرــخفية السقجمــة لهــع،  ــة العسمي ــظ العســتا  وشييع ــخة ز وذل ــا لفت ــغ مــغ تختاله ــخة يسك ــة كيي مشي

 لػ ع السدتقيمي.تستذخاف الحالي واتستختاص مؤشخات ال التعخف عمى الػ ع
  ــث شييعتهــا، وحجــع ــة مــغ حي ــارات السالي ــات االبتك ــة بيان ــل كاف ــات الزــخسة فــي ححمي حدــهع الييان

 مج  ر ائهع عشها.قياس األمػال السدتثسخة فيها، ومعجالت اتستخجامها مغ قيل العستا ، و 
 دز الييانات الزخسة دقة السؤشخات السالية وغيخ الساليـة التـي حعكـذ حقيـيع األرـػل ومدـتػيات حع

تسـتثسار فـي األنذـصة األمشـة بيئيـا ، الخعحيـة، ومعـجالت الكفـا ة التذـغيمية والتدـػيقية، ومعـجالت اال
 وكحلظ معجالت السداهسة السجتسعية.

 ـــجها يسكـــغ اتســـتخجام ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة فـــي إدارة ا لسخـــاشخ السرـــخفية مـــغ حيـــث ححجي
وححميمهـــا واحكـــام الخقابـــة عميهـــا، وحيشـــي اتســـتخاحيجيات فعالـــة حكفـــل دقـــة مؤشـــخات قياتســـها وعشـــا  

 في ضل الطخوف غيخ العادية. Stress Testingتسيشاريػهات افتخا ية التختيارات ححسل الزغػ  
 :ابعا  : الشتائظ والتػريات والجراتسات السدتقيميةتس

التــي حخــجم أغــخاو اليحــث ومــغ تخــتال السدــح السيــجاني خو وححميــل السحــاور الخئيدــية فــي اشــار عــ
ــة لم ــة محــل الجراتســة، ومــغ واقــع الجراتســة التصييقي كأحــج السؤتسدــات  CIBيشــظ التجــار  الــجولي لمعيش

ــجيع التػرــيات السرــخفية  ــائظ وحق ــة، يسكــغ لمياحــث اتســتختاص أهــع الشت ــجة بدــػق األوراق السالي السقي
 السدتقيمية وذلظ عمى الشحػ التالي:والجراتسات 

 نتائظ الجراتسة : -2
ُحدــاعج حقشيــات الييانــات الزــخسة االدارة فــي رتســع الخصــ  والدياتســات السدــتقيمية التــي حــجعع   -2/2

االبتكار وححقيق الخيادة والتسيـد فـي األدا ، ومـغ ثـع حخشـيج القـخارات االداريـة الستعمقـة بالعسميـات 
 التذغيمية و/أو السالية.

ــــــا ة التذــــــغيمية لمذــــــخكات وةدارة السخــــــاشخ بذــــــكل  -2/2 ــــــادة الكف ــــــات الزــــــخسة زي ــــــدز الييان ُحع
وعشـا   ومـج  حكاممهـا واحكـام الخقابـة عميهـا مخاجعة حػثيق الييانـات مغ تختال ،احتخاز )اتستياقي(

 .وتسيشاريػهات مخصصة إلدارة هح  السخاشخ فػر حجوثها نساذج حشيؤيه
مــغ االفتخا ــات غيــخ السػ ــػعية لتقــجيخ األرــػل  فــي الحــج الزــخسة ححمــيتات الييانــات دــهعحُ  -2/3 

تازمــة لمتػرــل إلــى القيســة حــػفخ األتســذ السػ ــػعية ال ، حيــثوررـج التغيــخات التــي حصــخأ عميهــا
 . IFRS13، وذلظ حجعيسا  لستصميات معاييخ التقاريخ السالية الجولية العادلة

غيـخ مهيكمـة(، والتشـػ  الكييـخ  -ات الستاحـة )مهيكمـةيسثل الشسػ الكييخ والدـخيع فـي حجـع الييانـ -2/4
الدـجتات  -بيانـات األجهـدة -العقـػد -في أشكالها تسػا  مغ داتخل و/أو تخارج السشذـأة )الػثـائق

وتسائل التػارل االجتسـاعي....( ححـج  جـػهخ  أمـام السسارتسـيغ والسدـتفيجيغ مـغ  -التقاريخ  –
 تسات فعالة لسػاجهة هح  التحجيات.، لحا يجا حيشي تسياححميتات الييانات الزخسة

ــيغ كذــفت  -2/5 ــة ب ــة شخدي ــجاني عــغ وجــػد عتاق ــائظ السدــح السي ــات الزــخسة )نت ــاد الييان ــػافخ أبع ح
وححدـــيغ جـــػدة التقـــاريخ مـــة، جـــػدة العـــخو( ػلة االتســـتخجام، السػثػقيـــة، الستا الييانـــات، تســـه
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%. وحتفـق 2تػ  معشػيـة عشـج مدـ مػجيـةالسالية، حيث جا ت جسيع اشارات معامتات االنحـجار 
 (;Al-Htaybat & Von Alberti,2017 2028هح  الشتيجة مع دراتسة )السغاز ؛ رالح،

جـػدة التقـاريخ الساليـة ومؤشـخات حقيـيع السدح السيجاني وجـػد عتاقـة شخديـة بـيغ  حأكج مغ نتائظ -2/6
مػجيـة عـامتات سالاألدا  االتسـتخاحيجي بيعـجيها السـالي وغيـخ السـالي، حيـث جـا ت جسيـع اشـارات 

 % مغ واقع نتائظ ححميل السدار.56%، وفدخت هح  العتاقة بشدية 2عشج مدتػ  معشػية 
أبعــاد الييانــات الزــخسة )حــػافخ الييانــات، شخديــة بــيغ حيــيغ مــغ السدــح السيــجاني وجــػد عتاقــة  -2/7

ــة، الستا تســه ــيع األدا  االتســتخاو مــة، جــػدة العــخو( ػلة االتســتخجام، السػثػقي حيجي مؤشــخات حقي
 %.2عشـج مدـتػ  معشػيـة مػجيـة  السعـامتاتجـا ت جسيـع  حيثبأبعادها السالية وغيخ السالية. 

 .( Chua,2013; Manuela et al.,2015 وحتفق هح  الشتيجة مع دراتسة كل مغ)
التسـتخجام الييانـات الزـخسة كذفت الجراتسة التصييقيـة باليشـظ التجـار  الـجولي عـغ الـجور الفعـال  -2/8

ــي  ــي :  اورمحــ 4ف ــارارئيدــية حجدــجت ف ــي االبتك ــل االتســتثسار ف ــة ومؤشــخات ححمي ت التكشػلػجي
ـــيتات العســـتا ) ورـــفية حح، و اتســـتخجامها ـــه(  –م ـــظ حح، و حشيؤي ـــيتات األدا  االتســـتخاحيجي لميش ، م

 ححميتات االتستجامة الييئية والسدئػلية السجتسعية .و 
الزخسة في ححدـيغ جـػدة عـخو التقـاريخ  أكجت الجراتسة التصييقية عمى حأثيخ ححميتات الييانات -2/9

السالية، مغ حيث كع الييانات التي يسكغ عخ ها واتخـتتاف شييعتهـا وأشـكالها وحػقيتاحهـا، بذـكل 
. وقــج حخشــيج القــخارات وحقيــيع األدا  االتســتخاحيجيجعع متائــع ومػثــػق فيــه مــغ قيــل السدــتفيجيغ لــ

قــػائع الساليــة وحقــاريخ االتســتجامة وححميــل حيــيغ ذلــظ مــغ واقــع االشــتا  عمــى التقــاريخ الجوريــة وال
 محتػاها، والتي حػافقت مع نتائظ الجراتسة الشطخية والسدح السيجاني. 

كل مغ الييانات الزخسة وجػدة التقـاريخ الساليـة عمـى محـػريغ أتساتسـييغ وهسـا الشسـاذج حخحكد  -2/20
الييانـــات لتعطـــيع الػرـــفية التـــي ُحجدـــج فـــي مجسمهـــا الخرـــائز الشػعيـــة الػاجـــا حػافخهـــا فـــي 

،. كسا أن كتاهسـا يعتسـج بذـكل أتساتسـي عمـى الشسـاذج الكسيـة التـي حدـتهجف دقـة االتستفادة مشها
ــخ  ومػ ــػعية القيــاس لألحــجاث والعسميــات واألنذــصة واليشــػد التــي حــجرج بالتقــاريخ الساليــة ويعي

 عشها بذكل كسي و/أو مالي.
 حقجيع مجسػعة مغ التػريات أهسها ما يمي: انصتاقا  مغ نتائظ الجراتسة يسكغحػريات الجراتسة :  -2
مغ اتستخجام  ةتستفاداالحعطيع نحػ الذخكات السقيجة بدػق األوراق السالية السرخية ححفيد  -2/2

ححميتات الييانات الزخسة في مجال نطع السعمػمات بذكل عام والسحاتسية السالية عمى وجه 
ػدة التقاريخ السالية ودقة وتستامة يجابية عمى ححديغ جلسا لها مغ انعكاتسات االتحجيج، 

 مؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي.
في  التقاريخ الجورية التي حرجرهامتحػل مغ الذخكات اتستخاحيجيات فعالة ل يجا أن حتيشى -2/2

التي حعسل عمى حخفيس عجم حساثل و إلى حقاريخ الػقت الحقيقي )الفعمي(  فتخات معيشة
حاجة مدتخجمي التقاريخ  وحمييخكات وأرحاب السرالح، السعمػمات السحاتسيية بيغ الذ

 .لييغ والسخحقييغ عمى وجه التحجيجالسالية بذكل عام والسدتثسخيغ الحا
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تصييق ححميتات الييانات الزخسة واالتستفادة مشها ل خئيديةال مجػعة مغ السقػماتيجا حػفيخ  -2/3
افة األجهدة وشيكات االحراالت حذسل كحػافخ اليشية التحتية االلكتخونية والتي : أهسها

رتسع الخص  والدياتسات  إدراك اإلدارة العميا ألهسيةوكحلظ  ،واليخمجيات والسشرات االلكتخونية
وأتخيخا  متصميات مالية لتحديغ اليشية التحتية االلكتخونية وحصػيخها  ،واعتساد اليخامظ ومتابعتها

 بذكل مدتسخ.
تقييع سالية وغيخ السالية التازمة لاتستخخاج السؤشخات ال عمى أهسيةالسحمميغ السالييغ  حث -2/4

في ضل ححجيات التصػر التكشػلػجي مغ حيث  األدا  االتستخاحيجي لمذخكات بجقة ومػ ػعية
، وذلظ فيسا يتعمق بتحميل الػ ع الحالي والتشيؤ الحجع والدخعة والتشػ  والقابمية لمقياس

 .لمذخكات محل الجراتسة بالػ ع السدتقيمي
بذأن كيفية اتستخجام حقشيات الييانات  السحاتسييغ والسخاجعيغ خورة حأهيل جيل ججيج مغ  -2/5

احخاذ قخارات معقجة وميتكخة رشاعة و عمى  قجرحهعتعديد ل الزخسة وأليات االتستفادة مشها،
   حخحكد عمى كع هائل مغ الييانات السهيكمة وغيخ السهيكمة.

تجرييية لألكاديسييغ والسهشييغ والسهتسيغ بآليات اتستخجام عقج وحشفيح الشجوات واليخامظ ال -2/6
ة ححميتات الييانات الزخسة وكيفية االتستفادة مشها في ضل التصػرات التقشية والتكشػلػجي

 الستدارعة، وحػجه الذخكات نحػ حعطيع االتستفادة مغ السشرات االلكتخونية.
والجولية في مجال السحاتسية والسخاجعة  خورة قيام السشطسات العمسية والسهشية السرخية  -2/7

ححميتات الييانات الزخسة  مشهجية بتصػيخ السعاييخ الحالية أو ارجار معاييخ ججيجة حذسل
، تخارة في ضل حدايج الحاجة إلى السعمػمات السالية وغيخ كأحجث حقشيات حكشػلػجيا السعمػمات

  السالية ألغخاو التخصي  والخقابة وحخشيج القخارات.
يسكـغ لميـاحثيغ اجـخا  مديـج مـغ الجراتســات راتسـات السدـتقيمية التـي حـخحي  بسجـاالت اليحــث: الج -3

 :حها عمى مهشة السحاتسية والسخاجعة واليحػث التي حخحي  بتقشيات الييانات الزخسة وحأثيخا
نسػذج مقتخح ألثخ اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة عمـى إدارة السخـاشخ الساليـة مـع دراتسـة  -3/2

 يقية باليشػك التجارية السرخية.حصي
ــاريخ األعســال  -3/2 ــخح لتحدــيغ جــػدة حق ــات الزــخسة كســجتخل مقت ــيتات الييان ــة اتســتخجام ححم مشهجي

 دراتسة حصييقية. –الستكاممة 
دراتســة  –أثــخ اتســتخجام نســاذج الييانــات الزــخسة عمــى عسميــات التحاتســا الزــخييي االلكتخونــي  -3/3

 ميجانية.
لزــخسة عمــى محــجدات القيــاس واالفرــاح السحاتســيي فــي ضــل معــاييخ التقــاريخ حــأثيخ الييانــات ا -3/4

 .IFRSالسالية الجولية 
قياس أثخ اتستخجام السخاجع الخارجي لتحميتات الييانات الزخسة عمـى اكتذـاف الغـر بالتقـاريخ  -3/5

 السالية وانعكاتساحها عمى جػدة عسمية السخاجعة مع دراتسة حصييقية.
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 مخاجع اليحث
 سخاجع العخعية :ال  -أ

ت دراتســة مــج  حصييــق اليشــػك لمسقيــاس الستــػازن لــألدا   (،2023)الدــيج ، عمــي مجاهــج أحســج  .2
BSC  وأثخ ذلظ عمى األدا  السالي في األجل الصػيل : دراتسة ميجانية باليشػك التجاريـة السرـخيةت

 .خابعالعجد الثاني، السجمج ال، كمية التجارة، جامعة ششصا،  السجمة العمسية لمتجارة والتسػيل، 
ت أثــخ الييانــات الزــخسة عمــى  (،2028)لفتــػح ؛ السغــاز ، مشــار دمحم أحســجرــالح ، تســسيخ أبــػ ا .2

شرـػرة، ، كميـة التجـارة، جامعـة السالسجمة السرـخية لمجراتسـات التجاريـة جػدة التقاريخ السالية ت ، 
 .، العجد الثاني42السجمج 

أثـخ اتسـتخجام السقيـاس الستـػازن لـألدا  فـي حصـػيخ ت  (،2022) ر ا ابخاهيع عيج القـادر،  رالح .3
:  السعخفــة األدا  الســالي االتســتخاحيجي لميشــػك التجاريــة السرــخية فــي ضــل السشافدــة وحكشػلػجيــات

، العـجد ششصـا، كميـة التجـارة، جامعـة  العمسيـة لمتجـارة والتسػيـلالسجمـة ت ،  دراتسة نطخية وحصييقية
 .ولاأل 

ت دراتسـة العتاقـة بـيغ القيسـة العادلـة ألتسـهع اليشـػك الدـعػدية  (،2027)رـابخ تسـيجعمي ، أيسـغ  .4
، الفكـخ السحاتسـييمجمـة ت ، 23ومؤشخات األدا  السالي في ضل حصييق التقخيـخ السـالي الـجولي رقـع

 .األول، العجد 22، السجمج عيغ شسذكمية التجارة، جامعة 
ػيخ السحاتسـية فـي ضـل بيئـة مجتخل مقتـخح لتقيـيع أهسيـة حصـت  (،2028) جسال دمحم عمي،  يػتسي .5

ــج عــيغ شــسذ، كميــة التجــارة، جامعــة الفكــخ السحاتســييمجمــة ت، الييانــات الزــخسة  ، 22، السجم
 الثاني.العجد 
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 يحثمتاحق ال

 (2ممحق رقع )

 قائمـــــــة االخمقصاء

 

 
                                                                                                                              ك يــــة المجـــــــــاتة                                                                                                                                        جامعة متينة الخاتا 

 قخل المتاخبة لالمتاجعة                                                                                              
    
 

 / .................................... سخاذالسيد ا 

 

 

 ححيت طيبت وبعد ،،،

    حسثل هـح  القائسـة أحـج الجػانـا الخئيدـية إلحسـام بحـث فـي العمـػم التجاريـة ت حخرـز السحاتسـية ت بعشـػان :  
جـــػدة التقـــاريخ الساليـــة  فـــي ححدـــيغ Big Dataتســـتخجام ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة ت نســـػذج مقتـــخح ال

 .ت السرخية ييئةالب دليل حصييقيو  : مع دراتسة ميجانيةمؤشخات حقييع األدا  االتستخاحيجي  عمى اعكاتساحهوان
 Bigويتسثل الهجف الخئيدي لميحث في حقجيع نسػذج مقتخح يعكذ أثخ اتسـتخجام ححمـيتات الييانـات الزـخسة   

Data جـػدة التقـاريخ الساليـة عمـى اذجهـا( مغ حيث )مداياها، التحجيات والسخاشخ التي حػاجهها، أبعادها، نس
غيـخ ماليـة( بالذـخكات السقيـجة بدـػق األوراق  –مؤشخات حقيـيع األدا  االتسـتخاحيجي )ماليـة  عمى اوانعكاتساحه

السالية السرخية ، وذلظ مغ تختال اجخا  مدح ميجاني وحقجيع دليل حصييقـي مـغ واقـع حقـاريخ بعـس الذـخكات 
 محل الجراتسة.

ث فإنشا عمى ثقة بكع في التعاون الرادق التستيفا  األتسئمة الػاردة بهح  القائسة ، ونؤكـج ولتحقيق هجف اليح  
ــجيع  ــائظ وحق ــخ فــي إعــجاد الشســػذج السقتــخح واتســتختاص الشت ــاحكع تســيكػن لهــا عطــيع األث ــأن إجاب لدــيادحكع ب

  التػريات ولغ حدتخجم إال ألغخاو اليحث العمسي.
 

 ق معنا الالالالشاكريغ لسيادتكم حسغ تعاالنكم الصاد
 

 الـباح                                                                                 

 ع   شتامة ا/  دمحم هجسى                                                                      

 متتس بقخل المتاخبة لالمتاجعة                                                                    
 جامعة متينة الخاتا  –ك ية المجاتة                                                                  

 
 هـ 4,,, –ل  44,0
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  بيانات عامة لسدتػفي القائسة  : 
 ........................................:   السؤهل العمسي    . ..............................التابع لها:  فئةال

 ...........................................تسشػات الخيخة :      .............................الػضيفة الحالية : 
____________________________________________________________ 

مزايا اخم تال مت ي   البيانا  الض مة بالشتكا  المقيتة لت المالية الم  معكس ألالً : ما ه  تتجة األهمية النخبية ل بن
 بخلق األلتاق المالية المصتية.

   ( أمام الدرجة التي تعبر عن وجهة نظرك :  √برجاء وضع عالمة ) 

مزايا اخم تال مت ي   البيانا  الض مة بالشاتكا  المقياتة بخالق 
 األلتاق المالية المصتية.

هال 
 جتاً 
(,) 

 هال
 
(,) 

مملخل 
األهمية 

(,) 

ق يل 
األهمية 

(4) 

غيت 
هال 
(,) 

ُحدــاعج الييانــات الزــخسة االدارة فــي رتســع الخصــ  والدياتســات  -2
السدــتقيمية التـــي حــجعع االبتكـــار وححقيـــق الخيــادة والتسيـــد فـــي 

 .دا األ

     

ُحسكغ الييانات الزخسة الستعمقة بدمػك السشافديغ والعسـتا ...  -2
لسحمميغ السالييغ مغ التشيـؤ باحجاهـات الدـػق وآليـات التكيـي ا

 مع التغيخات الشاشئة.

     

ُحدهع الييانات الزـخسة فـي ححدـيغ إدارة عتاقـات العسـتا  مـغ  -3
تخـــتال الكذـــي عـــغ مذـــاكل الجـــػدة واجـــخا  التعـــجيتات بذـــكل 

 أتسخ ، فزتا  عغ التشيؤ باالحتياجات السحتسمة لمعستا . 

     

ز ححمــــيتات الييانــــات الزــــخسة حخشــــيج القــــخارات االداريــــة ُحعــــد  -4
 الجاتخمية تسػا  الستعمقة بالعسميات التذغيمية و/أو السالية.

     

ُحعســـق ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة فهـــع أدا  الذـــخكات بذـــكل  -5
 أفزل.

     

ححدـــيغ كفـــا ة إدارة  ُحدـــاعج ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة فـــي -6
 .  تسمدمة القيسة

     

ُحداعج الييانات الزخسة في زيـادة الكفـا ة التذـغيمية لمذـخكات  -7
 وةدارة السخاشخ بذكل احتخاز )اتستياقي(. 

     

حــػفخ ححمــيتات الييانــات الزــخسة األتســذ السػ ــػعية التازمــة  -8
 لمتػرل إلى القيسة العادلة. 

     

ـــــغ االفتخا ـــــات غيـــــخ  -9 ـــــات الزـــــخسة م ُححـــــج ححمـــــيتات الييان
 لتقجيخ األرػل وررج التغيخات التي حصخأ عميها. السػ ػعية

     

ُحزـــي  ححمــــيتات الييانــــات الزـــخسة إدارة وحقيــــيع السخــــدون  -20
 بكفا ة وفعالية.

     

ُحدهع ححميتات الييانات الزـخسة فـي مخاجعـة حػثيـق الييانـات  -22
 وحكاممها وعشا  نساذج حشيؤيه.

     

السحاتسييغ مهارات ححميميـة  ُحكدا ححميتات الييانات الزخسة -22
 ججيجة مغ شأنها حصػيخ السسارتسات السحاتسيية.

     

 مدايا أتخخ  . اذكخها وحجد درجة أهسيتها مغ وجهة نطخك ؟
 ................................................................... 

 ................................................................... 
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المتتيا  لالم الت الم  ملاجه اخم تال مت ي   البيانا  ثانياً : ما ه  تتجة األهمية النخبية ل بنلت المالية الم  ملضح 
 .Big Dataالض مة 

    ( أمام الدرجة التي تعبر عن وجهة نظرك :  √برجاء وضع عالمة ) 

 انا  الض مة.المتتيا  لالم الت الم  ملاجه اخم تال مت ي   البي
هال 
 جتاً 
(,) 

 هال
 
(,) 

مملخل 
األهمية 

(,) 

ق يل 
األهمية 

(4) 

غيت 
هال 

(,) 

غيـخ  -يسثل الشسػ الكييخ والدخيع في حجـع الييانـات الستاحـة )مهيكمـة -23
مهيكمـــة( ححـــج  جـــػهخ  أمـــام السسارتســـيغ والسدـــتفيجيغ مـــغ ححمـــيتات 

الكـع الهائــل  الييانـات الزـخسة، وذلــظ مـغ حيـث كيفيــة التعامـل مـع هــحا
 مغ الييانات واالتستفادة مشها.

     

يسثــل التشــػ  الكييــخ فــي شــكل الييانــات الستاحــة تســػا  مــغ داتخــل و/أو  -24
التقـاريخ  –الدجتات  -بيانات األجهدة -العقػد -تخارج الذخكة )الػثائق

وتســائل التػارــل االجتسـاعي....( ححــج  جــػهخ  أمــام  -السدتذـعخات –
 يغ مغ ححميتات الييانات الزخسة.السسارتسيغ والسدتفيج

     

ُحذـكل قيســة الييانـات الستاحــة والتـي حــخحي  بزـخورة حــػافخ الخرــائز  -25
التػقيـت السشاتسـا( ححـج  كييـخ  –االحاحـة  –الجقـة  -الخئيدية )التكامل

 لتميية متصميات رانعي ومتخح  القخارات. 

     

لتحيـــد وعـــجم الثقـــة حسثـــل مرـــجاقية الييانـــات الستاحـــة وتخمػهـــا مـــغ ا -26
والقيســـة السفقـــػدة ححـــج  كييـــخ أمـــام معـــج  هـــح  الييانـــات ومدـــئػلي 

 السشرات االلكتخونية.

     

يعــج التغيــخ السدــتسخ فــي الييانــات الستاحــة ححــج  كييــخ أمــام رــانعي  -27
 ومتخح  القخارات .

     

حسثــل فمتــخة الييانــات و ــغصها وحدــجيمها فــي ضــل الجيــل األحػمــاحيكي  -28
 ج  كييخ أمام معج  الييانات ومدئػلي السشرات االلكتخونية. حح

     

يسثــل حــأميغ وتخرػرــية الييانــات الستاحــة وعــجم حغييخهــا أو اتختخاقهــا  -29
 ححج  كييخ أمام معج  الييانات ومدئػلي السشرات االلكتخونية.   

     

صمـا مـغ ُحعج الييانات الزخسة مغ السجاالت الججيجة والسعقجة التـي حت -20
السؤتسدــــات حأهيــــل الكــــػادر اليذــــخية عمسيــــا وعسميــــا فــــي حخررــــات 

 متكاممة.

     

حـخحي  ححمــيتات الييانـات الزــخسة كشطــام متكامـل بالسخــاشخ التذــغيمية  -22
 التي حعػق ححقيق أهجافها.

     

حخحي  ححميتات الييانات الزخسة كشطام معمػمات بالعجيج مـغ السخـاشخ  -22
 ية والدسعة التي حؤثخ عمى السؤتسدة.السالية والقانػن

     

 ححجيات ومخاشخ أتخخ . اذكخها وحجد درجة أهسيتها مغ وجهة نطخك ؟
 ................................................................... 
 ................................................................... 
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الع قة بين اخم تال مت ي   البيانا  الض مة لمتخاين جالتة ما ه  تتجة األهمية النخبية ل بنلت المالية بشأن  ثالثاً :

 المقاتيت المالية بالشتكا  المقيتة بخلق األلتاق المالية المصتية.

    ( أمام الدرجة التي تعبر عن وجهة نظرك :  √برجاء وضع عالمة ) 

  البياناااا  الضااا مة لمتخاااين جااالتة الع قاااة باااين اخااام تال مت اااي 

 .المقاتيت المالية بالشتكا  المقيتة بخلق األلتاق المالية المصتية

هال 
 جتاً 
(,) 

 هال
 
(,) 

مملخل 
األهمية 

(,) 

ق يل 
األهمية 

(4) 

غيت 
هال 
(,) 

 : حػافخ الييانات  

ــات الزــخسة فــي ححدــيغ جــػدة التقــاريخ  -23 ــيتات الييان ُحدــهع ححم
 قجيع رػرة أكثخ شسػلية عغ أدا  الذخكات.السالية مغ حيث ح

     

ُحعدز ححميتات الييانات الزخسة ححدـيغ جـػدة التقـاريخ الساليـة  -24
مــغ حيــث حــجعيع عسميــات التغحيــة العكدــية عــغ أنذــصة وأعســال 

 الذخكات.

     

 : تسهػلة االتستخجام  

حــجعع ححمــيتات الييانــات الزــخسة حػافــق التقــاريخ الساليــة مــع  -25
 ميات حذغيل الذخكات.متص

     

حــجعع ححمــيتات الييانــات الزــخسة حػافــق التقــاريخ الساليــة مــع  -26
 .IFRSمتصميات معاييخ التقاريخ السالية الجولية 

     

 : السػثػقية  

ُحعــدز ححمـــيتات الييانـــات الزـــخسة عـــخو قيســـة بشـــػد التقـــاريخ  -27
 ها.السالية بذكل مػ ػعي وفقا  لمتغيخات التي حصخأ عمي

     

ُحدــاعج ححمــيتات الييانــات الزــخسة فــي حــػفيخ التقــاريخ الساليــة  -28
 معمػمات دقيقة في الػقت الحقيقي )السشاتسا(.

     

 الستا مة :  

حــجعع ححمــيتات الييانــات الزـــخسة قــجرة التقــاريخ الساليــة عمـــى  -29
 حكػيغ مؤشخات مالية لتقييع األدا  الحالي والستػقع.

     

ححمــيتات الييانــات الزـــخسة قــجرة التقــاريخ الساليــة عمـــى حــجعع  -30
 حكػيغ مؤشخات غيخ مالية لتقييع األدا  الحالي والستػقع.

     

 : جػدة العخو  

حــجعع ححمــيتات الييانــات الزـــخسة قــجرة التقــاريخ الساليــة عمـــى  -32
عـــخو اليشـــػد الســـخاد التقخيـــخ عشهـــا بســـا يحـــج مـــغ عـــجم حساثـــل 

 السعمػمات السحاتسيية.

     

ُحعسق ححميتات الييانـات الزـخسة مديـج مـغ االفرـاح والذـفافية  -32
 بالتقاريخ السالية.

     

 أتخخ  .. اذكخها وحجد درجة أهسيتها مغ وجهة نطخك ؟
 ..................................................... 
 ..................................................... 
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انعكاخا  اخم تال مت ي   البيانا  الض مة ع ى مؤشتا  مقييل األتاء تابعاً : ما ه  تتجة األهمية النخبية ل بنلت المالية بشأن 
 االخمتاميج .

    ( أمام الدرجة التي تعبر عن وجهة نظرك :  √برجاء وضع عالمة ) 

انعكاخااا  اخاام تال مت ااي   البيانااا  الضاا مة ع ااى مؤشااتا  مقياايل 
 تاء االخمتاميج .األ

هال 
 جتاً 
(,) 

 هال
 
(,) 

مملخل 
األهمية 

(,) 

ق يل 
األهمية 

(4) 

غيت 
هال 
(,) 

حــشعكذ ححمــيتات الييانــات الزــخسة عمــى قــجرة محممــي التقــاريخ  -33
رافعــة  –رعحيــة  –الساليــة عمــى اتســتخخاج مؤشــخات ماليــة )تســيػلة 

 .مالية( لتقييع األدا  الحالي والستػقع 

     

ححمــيتات الييانــات الزــخسة عمــى قــجرة محممــي التقــاريخ  حــشعكذ -34
ـــات  ـــق بالعسمي ـــى اتســـتخخاج مؤشـــخات غيـــخ ماليـــة حتعم الساليـــة عم

 الجاتخمية لتقييع األدا  الحالي والستػقع لمذخكات.

     

حــشعكذ ححمــيتات الييانــات الزــخسة عمــى قــجرة محممــي التقــاريخ الساليــة  -35
بـالعستا   لتقيـيع األدا  الحـالي  عمى اتستخخاج مؤشخات غيخ ماليـة حتعمـق

 والستػقع لمذخكات.

     

حــشعكذ ححمــيتات الييانــات الزــخسة عمــى قــجرة محممــي التقــاريخ الساليــة  -36
عمـــى اتســـتخخاج مؤشـــخات غيـــخ ماليـــة حتعمـــق بـــالشسػ والتصـــػيخ واالبتكـــار 

 .لتقييع األدا  الحالي والستػقع 

     

مــى قــجرة محممــي التقــاريخ الساليــة حــشعكذ ححمــيتات الييانــات الزــخسة ع -37
عمــى اتســـتخخاج مؤشـــخات غيـــخ ماليـــة حتعمـــق باليعـــج الييئـــي واالجتســـاعي 

 .لتقييع األدا  الحالي والستػقع 

     

 

 (2ممحق رقع )

 AMOSشكل النملذج لفقاً لم تجا  مت يل المخات باخم تال 
 

 

 


