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 رــــــــــــــر وثلديـــــــــــــشكـ

 ت لك بالغة                             وأ فنيت حبر امنطق يف امنظم وامنرثأ وثيومو أ هين 

ال ملرصا                          ومعرتفا ابمعجز عن واجب امشكر  ملا كنت بعد املول ا 

هعامو, مث ا مشكر موضول أ شكر هللا عز وجل أ ن وفلين ال كامل ىذا امبحث امعلمي فهل امحلد عىل جزيل فضهل وا 

عرتافا بفضليم وثلديرا جليودمه وسعهيم.  ل ىل امفضل ا 

 

ىل أ س تاذي املدير كام  عىل ما بذهل من  ر/ دمحم مطرو ال س تاذ ادلكتأ ثلدم خبامص امشكر وامتلدير ووافر اال متنان ا 

جفزاه هجد متواضل ودءوب, وما كدمو من ثوجيو سلمي ورأ ي سديد ملساعديت يف ختطي امكثري من امطعاب, 

 هللا عين خري اجلزاء وأ مده بدوام امطحة وامعافية.

 

ىل أ عضاء جلنة املناكشة املوكرين عىل ما تكبدوه من عناء يف كراءة  امسادة كام أ ثلدم خبامص امشكر وامتلدير ا 

غناهئا مبلرتحاهتم املمية.  رساميت املتواضعة وا 

 

ل وسط وأ خص ابذلكر أ عضاء ىيئة امتدريس بلسم كام أ ثلدم ابمشكر ل عضاء ىيئة امتدريس يف جامعة امرشق ا

 وامتلدير. امشكرمن هجد ومعرفة ومساعدة علمية, فليم خامص  ه يلاحملاس بة عىل ما كدمو 

 

 كام أ ثلدم بشكري ملك من ساعدين من كريب أ و من بعيد ومو بلكمة أ و دعوة ضاحلة.

 



 ق

 

 ـــداءــــــاال ىـ

ىل  ىل كدويت ال وىل وعزويت يف احلياة, ا  ىل سبب خفري ورفعيت يف ا  من أ عطاين ومل يزل يعطيين بال حدود, ا 

 ىذه احلياة ..... أ يب امعزيز أ دامو هللا ذخرا يل

 

 

ىل امظل اذلي أ وي  ىل جشريت اميت ال ثذبل, ا  ىل اميت رأ ين كلهبا كبل عينهيا, وحضنتين أ حشاؤىا كبل يدهيا, ا  ا 

ميو يف لك حني ..... أ يم احلبيبة حفظيا هللا  ا 

 

 

ىل س ندي يف ىذه احلياة   وأ مجل ما يف ذكراييت وادلرر املطوهةا 

خواين  وأ خوايت حفظيم هللا ا 

 

 

ىل لك من وكف معي من أ ضدكايئ  ا 

 

 

 أ ىدي مثرة هجدي ,,, مجيعا مهل
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The Relationship between Financial Performance and Financial Compensations 

Granted to the Chief Executive Officer (CEO) in Jordanian Commercial Banks 

(Applied Empirical Study) 
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ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the relationship between financial performance and 

financial compensation granted to the Chief Executive Officer in Jordanian 

Commercial Banks. The study population represents all commercial banks within 

the financial sector Companies listed on the Amman Stock Exchange, which 

financial statements are available for during the study period between (2011-

2015) and because of the small of this population the study sample consists of 

the whole population. 

To achieve the study objectives, the researcher used descriptive statistical 

techniques such as the mean, standard deviation to analyze its data. He also used 

other statistical techniques such as: normal distribution test, person correlation 

matrix for multicollinearity, Durbin – Watson test for autocollinearity and 

multiple regression analysis to test the study hypotheses. 

The study revealed that there is a significant statistical relationship between the 

financial performance of CEOs working in Jordanian Commercial Banks and the 

financial compensations granted to them. 

According to the study's findings, the researcher recommended to put some fair 

and objective standards to be followed in determining CEOs compensations. This 



 س

 

will create a balance between these own interests on one hand and shareholders 

interests on the other hand. 

He also recommended that other researchers should conduct studies about the 

effect of other variables such as: banks sizes, competition and governance on 

CEOs compensations. 

Key words: financial performance, financial Compensation granted to the CEO, 

the Jordanian commercial banks.
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 الفرل األول

 خمفية الجراسة وأهسيتها

 السقجمة 0-0

لقجانتذخمفيػـالعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفياآلكنةاألخيخة،حيث

كاسع نصاؽ عمى الجراسات الجانبإنتذخت ىحا يخز فيسا العالع فيبإعتبارهحػؿ الججلية القزايا مغ

إلى أدى الحي األمخ التشفيحييغ لمخؤساء مشحيا عسمية في إعتسادىا يتع أسذ كجػد لعجـ الحالي عرخنا

التجاكؿفيالجراساتكالشطخياتلمتصخؽإلىأفزلكسيمةيتعإتباعيالسشحمداياعادلةتزسغالسػازنةبيغ

الجراساتكاألبحاثإلىإعتسجتأغمبغمغجيةأخخى.كقجمرالحالخؤساءالتشفيحييغمغجيةكالسداىسي

السشذأةفياًحرريسشحنطخيةالػكالةالتيتذيخإلىأفيتختبعمىالخئيذالتشفيحيأفعمىحجكبيخ

الخؤساء بأف السشطػر ىحا كيفتخض السداىسيغ. كمرالح مرالحيع بيغ صحيح بذكل التػفيق أجل مغ

كمرالحمتزاربة.كفقالحلظكلزسافبأفالخؤساءالتشفيحييغاأىجافغالبامايستمكػفحييغكالسداىسيغالتشفي

لتعطيعمرالحالسداىسيغتذسلخصط  السسشػحةلمخئيذيريغػفاإلستخاتيجاتالسػضػعة السالية السدايا

أ عمى تخكد التشفيحي الخئيذ قخارات أف لزساف األسيع خيارات مغ كبيخ جدء غالبا السشذأةالتفيحي داء

كقيستيا.

 خالحيث ادائيا في التخاجع مغ حالة عساف بػرصة مغشيجت حاالت ضيػر بدبب الدابقة الدشػات ؿ

عجـإلىمساأدىنتيجةلمتالعبفيالسيدانياتالخاصةبياالسجرجةفيياالذخكاتالكثيخمغ الفدادداخل

اراألسيعكخدارةجدءكبيخمغقيستياالدػقيةىبػطأسعبػرصةكانعكاسذلظعمىكتجنيمؤشخالإستقخار

 البػرصةمسا في السجرجة الذخكات مغ البعس تعثخ إلى بالتالي كقجأدت عمى. ثقةذلظتختب ضعف
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فييا السدتثسخيغ أشار حيث الالتشفيحيالخئيذ, األداء تقخيخ في لعاـ عساف ببػرصة إلى2015خاص

كانخفاضالقيسةالدػقيةلألسيعالسجرجةفيبػرصة %(1.35بشدبة)عاـألسعاراألسيعالخقعالإنخفاض

بشد ك0.8)ةبعساف العامالتػاليعمى%(0.5)%( خالؿ  Amman Stock)2015ك2014يغ

Exchange Performance, 2015).ككساكردفيالتقخيخالدشػيالرادرعغىيئةمكافحةالفدادلعاـ

كالحيكذفعغأبخزقزاياالفدادالساليكاإلداريكالدياسيحيثبمغعجدالقزاياالسدجمةلجى2014

قزيةمختمفةفيالقصاعيغالعاـكالخاصالتيتتعمقبدػءإستعساؿالدمصةكالسداسبالساؿ151الجائخة

 أمػاؿ.العاـ كغديل كغر كالدخقة كاإلختالس عمىككاإلحتياؿ سمبي بذكل األحجاث ىحه إنعكدت قج

أصبحتكبخدارةكبيخة.اذقخاراتببيعاألسيععمىإتخمشيعإلىإجبارالكثيخالسدتثسخيغ,األمخالحيأدى

كضعحمػؿكإقتخاحعمىعمىاإلدارةأفتعسلاستػجبمسا.بػرصةعسافمكاناغيخمخغػببولإلستثسار

العامةكلتعسيقثقةالسداىسيغ بدػؽعسافالسالي,حيثأفثقتيعتعتبخمغأىعسخيعةلتحديغالرػرة

العػاملالتيتؤديإلىتصػيخاألسػاؽالسالية.كتتسثلثقتيعمغخالؿاالستخجاـاألمثلألمػاليعكتػضيفيا

 مغقبلأعزاءمجمذاإلدارةكالسجيخيغالخاصيغبتمظبصخيقةتخاعيمرالحيعكمشعسػءاإلستخجاـليا

 .السشذئات

السسشػحةلمخئيذالتشفيحيمغالقزاياالسعقجةكالسثيخةلمججؿلعجـكجػدأساسأكالساليةالسداياكلحلظتعتبخ

افتقختالجراساتكالشطخياتالقائسةإلىكجػدشخحإذالسداياالسسشػحة.ىحهيجؿعمىكيفيةتحجيجقيعمعيار

السدايا ىحه كتخريز تحجيج عسمية في الستبعة كالصخؽ باألحجاث الستعمقة البيانات لبعس كامل

(Frydman, 2010).لياعالقةبحجعالذخكةأكلمخئيذالتشفيحيبأفالسداياالسسشػحةيخىالبعسفبيشسا
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يخىآخخكف.(Gabaix, 2013)ك (Baker, 2002)الخئيذالتشفيحيلمذخكةبخبخةكمؤىالتالخئيذ

 (.Buigut, 2015,كفتخةالخجمة)اإلستحػاذبأفلياعالقةبالخبحية,مخاشخالدػؽ,

قبل مغ متدايجا إىتساما معيع السبخمة كالعقػد التشفيحييغ لمخؤساء تسشح التي السدايا مػضػع كيمقى

ال ليحاالباحثيغفيعرخنا نػبللإلقتراد حاضخ.كلعلمغأبخزالذػاىجعمىذلظىػأفجائدة

ليساHolmstormكHeart(قجمشحتمشاصفةلعالسياإلقتراداألمخيكييغ2016العاـ) مكافأة

عمىتصػيخ)نطخيةالعقػد(التيتزسشتمجسػعةمغاألسذتبشىعميياالعقػدالسبخمةمعالخؤساء

اعتخفابأفكضعمثلىحهاألسذتعتبخعسميةمعقجة,إالأفأىعمجاالتتصػيخىاىػالتشفيحييغ.كقج

عمى كإنسا القريخ األجل في أدائو عمى بشاء ليذ التشفيحي لمخئيذ السسشػحة السدايا تحجيج يتع أف

 بتاريخ كماؿ سػؽ لمغج, اإلقترادي )السمحق الصػيل. األجل في مشو الستػقع أكتػبخ11األداء

2016.)

التيجاءتبعشػاف الجراسةلجىالباحث, ىحه السشصمقتبمػرتفكخة  األداء السالي بيؼ عالقةال":كمغىحا

كقجتعحرخالجانبالساليلتػفخ ."األردنية لبشؽك التجاريةوالسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في ا

,مػضػعيةالبياناتالخاصةبوفيالقػائعالساليةالتيتداعجالباحثعمىالقياـبجراسةمػسعةذاتنتائج

لمخئيذالتشفيحيضسغقػائسياإذ السسشػحة السالية الساليةأكجبالقانػفعمىالبشػؾاإلفراحعغالسدايا

(2016بػرصةعساف.)دليلالحاكسيةالسؤسديةلمبشػؾ,فيكالستػفخةالدشػيةالسشذػرة

 مذكمة الجراسة 0-6

ألىسية السثمىنطخًا بالصخيقة تذغيميا إلى كالحاجة حجسيا ككبخ البشػؾ داخل السرخفية ؾيجرالعسميات

 األمػاؿ رؤكس التخاذأصحاب استخاتيجيات ككضع تصػيخ عمى القائع التشفيحي الخئيذ تعييغ ضخكرة
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يتقاضىتذغيميةكالسرادرالخاصةبتمظالبشػؾ.كمغالسفتخضأف اتكالديصخةعمىجسيعالعسمياتالالقخار

كمغىشاتشبعمذكمةالجراسة،بحيثلسداياالساليةبشاًءعمىأداءهفيتحقيقأىجاؼالبشظالخئيذالتشفيحيا

التيالتيتخزعلمشقاشفيعالعاألعساؿكالقزاياةلمخئيذالتشفيحيمغأىعالسسشػحالساليةتعتبخالسدايا

خكذلظلعجـكالتفديمفيعإختالؼفيالقابميةلابالسرالح,لساتحتػيومغالذخكاتكأصحييتعبيامداىسػ

 لسشحيا الستبعة الصخيقة كيفية تحجد كقػاعج أسذ باألداءكجػد مقارنة عمييا الحرػؿ يشبغي التي كالقيسة

كالسشا جية مغ بو أخخى،الخاص جية مغ السداىسػف عمييا يحرل التي استجعىفع الحي مغاألمخ

كالعػاملإعجادالباحثيغفيجسيعأنحاءالعالععمى دراساتمتعجدةلسحاكلةمعخفةآليةتحجيجىحهالسدايا

لتحجيجةالسؤثخةعمييا.إالأفالشتائجحتىيػمشاىحامازالتمتزاربةكلعيتعالػصػؿإلىاآلليةالسشاسب

 NullaكBahl (2015),Fallatah (2015)التيقاـبياكلمغجراساتالذلظعمىؿامث.ىحهالسدايا

ارتفعتندبةاألداءالساليالساليمعاألداءشخديةعالقةذاتكانتنتائجيعحيث(2014) ,حيثكمسا

الساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمقاسةبسؤشخاتمختمفةإرتفعت كذفتعمىعكذكذلظقيسةالسدايا ما

التيتػصمتإلىنتائجذاتCerasi (2015)كBussin (2015),Olalekan (2015)عشودراسات

أدىتزاربىحهالشتائجكقج.معاألداءالساليبيغكلمغالسداياالساليةالسسشػحةالتشفيحيعالقةعكدية

األداءفيسايتعمقبسػضػعفبعزياكافذكعالقةإيجابيةكبعزياذكعالقةعكديةالتداؤالتزيادةإلى

 الساليةبالسداياكعالقتوالسالي التشفيحييغالسسشػحة السالية.لمخؤساء السدايا مشح في الستبعة الدياسات إف

لحسم السقجمة بالسشافع مختبصة أفتكػف التشفيحيتشزعمى )لمخئيذ األسيع  Rankin, et.al p:202ة

أفيزعػاثقتيعباإلدارةالسشاسبةالتيستػضفأمػاليعبصخيقةندييةبعيجابتعالسداىسػفحيثيي(,2011

السسشػحةالساليةالسداياىل:ػىغيمغقبلالسداىسعادةألسئمةالسصخكحةأىعالحافسغعغسػءاإلستخجاـ,
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الساليةالتشفيحيتمظالسداياالخئيذىليدتحق؟كإعتساداعمىاألداءالخاصبولمخئيذالتشفيحيقجمشحتلو

كمغىشا؟السسشػحةلوالسداياىحه مسداىسيغمقابلمشافعاقتراديةلالتشفيحيالخئيذالسقجمةلو؟كىلقجـ

السداياكذخكاتالسداىسةلماألداءالساليالعالقةبيغشبيعةتأتيمذكمةالجراسة,فالسداىسػفيخغبػفبسعخفة

لمخئيذبذكلعادؿكمػضػعيُتسشحالساليةكفيساإذاكانتىحهالسدايا.التشفيحيلمخئيذالسسشػحةالسالية

مةلتقريىيربسااألكثخمالءكحيثأفالبشػؾالتجارية.التشفيحيمقابلمشافعماليةمػاءمةلحسمةاألسيع

ىحه السداجحكر بدبب كذلظ السذكمة جية,الساليةيا مغ فييا التشفيحيػف السجيخكف يتقاضاىا التي الكبيخة

كبحكعإلداـىحهالبشػؾباإلفراحكاإلعالفعغتمظالسدايافيتقاريخىاالساليةالسشذػرةمغجيةأخخى,فقج

إختارالباحثالقصاعالسرخفيمجااللجراستو.

 أسئمة الجراسة 0-3

التاليكاألسئمةالفخعيةالسختبصةالدؤاؿالخئيذإلىاإلجابةعغمغمذكمةالجراسةيدعىالباحثإنصالقا

بو.

الدؤاؿالخئيذ:

السسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالساليةالسداياكألداءالساليابيغداللةإحرائيةاتذعالقةػججتىل -1

 :الفخعيةالتاليةاألسئمةكيشبثقعشو؟األردنيةالتجاريةالبشػؾ

السداياالساليةالسسشػحةك(ROE)السمكيةحقػؽعائجعمىالبيغداللةإحرائيةاتذعالقةػججتىل -أ

 لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية؟

 -ب تىل بيغػجج إحرائية داللة ذات )عالقة األصػؿ عمى ROAالعائج السسشػحةك( السالية السدايا

 فيالبشػؾالتجاريةاألردنية؟لمخئيذالتشفيحي



3 

 

السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذك(EPSالعائجعمىالديع)عالقةذاتداللةإحرائيةبيغػججتىل -ت

 التشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية؟

 فخضيات الجراسة 0-4

:إلىإختبارالفخضياتالتاليةدعىالجراسةت

السداياالساليةكداءالساليألبيغاداللةإحرائيةاتذعالقةػججت:ال(HO1)ةاألكلىالخئيدالفخضية -1

 (α ≤ 0.05عشجمدتػى)األردنيةفيالبشػؾالتجارية لمخئيذالتشفيحيالسسشػحة

 ىي:ك خضيةثالثفخضياتفخعيةبيحهالفكيختبط

األكلىفخضيةال -أ (HO1:1)الفخعية ال ت: إحرائيةاتذعالقةػجج عمىبيغداللة حقػؽالعائج

عشجمدتػىاألردنيةفيالبشػؾالتجارية السسشػحةلمخئيذالتشفيحيالساليةالسداياك(ROE)السمكية

(α ≤ 0.05.) 

األصػؿالعائجعمىبيغداللةإحرائيةعالقةذاتػججتال:(HO1:2)الثانيةالفخعيةفخضيةال -ب

(ROA)فيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى) السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكα ≤ 

0.05.) 

فخضيةال -ت (HO1:3)الثالثةالفخعية : تال ذاتػجج إحرائيةعالقة عمىبيغداللة الديعالعائج

(EPS)فيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى) السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكα ≤ 

0.05.) 
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 أهسية الجراسة 0-5

 أىسية مغالجراسةتشبع مشيا الستػقعة كبالشتائج يسكغأنيا التي العادلة كالسعاييخ األسذ بعس ستػفخ

خكاتالسداىسةالعامةبذكلعاـالتشفيحييغفيالذلسداياالساليةالتيتسشحلمخؤساءاإلستخشادبيافيتحجيجا

,يالبشػؾالتجاريةبذكلخاص,كذلظبالذكلالحييحفعأمػاؿالسدتثسخيغفيتمظالذخكمتمغجيةكف

 آدائيع لتحديغ التشفيحييغ لمسجيخييغ مذجعة حػافد كليػفخ نيايةكسمػكيع في يؤدي كبسا أخخى, جية مغ

إلى أيزا األمخ في كالسمخاعاةالسػاءمة األسيع مرالححسمة السػدعيغ, بالخئيذمرالح الخاصة رالح

 حالالتشفيحي تمظ في كاإلداري السالي الفداد حاالت مغ التعثختالالسشذآتج إلى مشيا البعس قادت ي

 كالفذلالسالي.

 الجراسة أهجاف 0-6

فيالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيالساليةالسداياكالساليالعالقةبيغاألداءتيجؼىحهالجراسةإلىالتعخؼعمى

كذلظبقرجالػقػؼعمى.داخلالسؤسدةيخأساليخمالالخئيذالتشفيحيالبشػؾالتجاريةاألردنيةبإعتبار

 السدايا كمػضػعية عجالة خالؿالساليةمجى مغ كذلظ فييا العاممػف التشفيحيػف الخؤساء يتقاضاىا التي

مسايحفعحقػؽمغجيةأخخىالسداىسيغثخكةمغجيةكتعطيعليعالسسشػحةالسداياالساليةبيغالسػاءمة

.كذلظباإلستخشادبسجسػعةمغالسؤشخاتالساليةالستعارؼعمييالقياساألداءالساليمسثمةفيالسػدعيغ

(,كالعائجROA(,العائجعمىاألصػؿ)ROEىحهالجراسةبثالثةمؤشخاتىي:العائجعمىحقػؽالسمكية)

(.EPSعمىالديع)
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 الجراسةأنسؽذج  0-7

,كالستغيخات(أنسػذجالجراسةالحييتألفمغالستغيخالسدتقلمسثالباألداءالساليلمبشػؾ1يسثلالذكل)

كالستغيخالتابعمسثاللمسداياالسالية(األصػؿ,العائجعمىالديع,العائجعمىالسمكيةالعائجعمى)الزابصة

ك التشفيحي, لمخئيذ السسشػحة كتصبيقبإعتالباحثسيقػـ عساف بػرصة في السشذػرة السالية القػائع ساد

عمييا:السغيخاتالتالية







   

 

 

               





(مغإعجادالباحث1الذكل)

 حجود الجراسة 0-8

1-  الحالية الجراسة تتحجد السكانية: لمبشػؾبالفخكعالحجكد التجاريةالخئيدية فيكالتياألردنية, تتػاجج

 محافطةالعاصسةعس اف.

 األردنية.التجاريةلمبشػؾCEOsالحجكدالبذخية:تتسثلبالخؤساءالتشفيحييغ -2

Y 

انمصاٌا انمانٍت انممىُحت 

 نهسئٍس انتىفٍري

 

HO1:2 
HO1 

داء انمانً نهبىُك األ

 انتجازٌت

انعائدددددددددددد عهدددددددددددى  X1 الستغيخ السدتقل

 ROEانمهكٍت 

 
X2  انعائدددددددددددد عهدددددددددددى

 ROAاألصُل 

 
X3 انعائد عهى انسٍم 

 EPS 

 
 

 الستغيخات الفخعية

 الستغيخ التابع
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 .2015–2011الحجكدالدمشية:تتخاكحبالفتخةالدمشيةالػاقعةبيغ -3

الساليةالسعمغعشيافيالقػائعالساليةدكفالحجكدالسػضػعية:ستقػـالجراسة -4 التصخؽإلىعمىالسدايا

 أيمداياثانػية.

 الجراسة محجدات 0-9

قجتؤثخعمىالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمثل:حجعارجإشارىحهالجراسةخكجػدعػاملأخخى

كذلظباإلضافةإلىالبشظ,السؤىالتالعمسيةكالخبخةالسيشيةلمخئيذالتشفيحي,فاعميةنطاـالحػكسةفيالبشظ,

لعتجخلالتي)غيخالسالية(السداياالعيشيةاألخخىامةكالسشافدةبيغالبشػؾ،ككحلظاإلقتراديةالعالطخكؼ

فينصاؽالجراسةكػنياغيخمفرحعشيافيالقػائعالسالية.

 التعخيفات والسرطمحات اإلجخائية 0-01

 :األداء السالي 

لتعطيعالبشظيعخفوالباحثإجخائياعمىأنومقياسلسجىنجاحالخئيذالتشفيحيفياإلستخجاـاألمثللسػارد

كسخجعيةلمسقارنةبيغأداءالبشظكأداءالبشػؾالسساثمةكذلظبإستخجاـكاستخجاـىحهالشتائجثخكةالسداىسيغ

(,العائجROEمثل:العائجعمىحقػؽالسمكية)السالياألداءبعسالسؤشخاتالساليةالستعارؼعمييالتقييع

.(EPS(,كالعائجعمىالديع)ROAعمىاألصػؿ)

 السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي: السالية السدايا 

 ،البشظ في عسمو جخاءالخئيذالتشفيحيعمييا يحرل التيالشقجيةالسشافعيعخفياالباحثإجخائياعمىأنيا

 كتتسثلىحه كسا فييالسدايا  الدشػيةاإلجساليةالخكاتببلمبشػؾالتجاريةالساليةالتقاريختعاإلفراحعشيا
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كعزػيةمجالذإداراتالذخكاتاألخخى كحزػرالجمداتالتشقالتتكبجالالدفخ كمراريف كالعالكات

.السجفػعة الدشػيةكالسكافآتمسغلمبشظحرةمشيا

  الخئيذ التشفيحي CEO (Chief Executive Officer): 

ك التشفيحي السجيخ أحيانا عميو يصمق ما أك في تشفيحية سمصة أعمى كتشفيحالبشظىػ بػضع ميامو كتتسثل

،بػصفونقصةلمبشظ،كإدارةالعسمياتكالسػاردالعامةالسريخيةاتخاذالقخاراتاستخاتيجياترفيعةالسدتػى،

.ظشالبكمدؤكلياإلداراتالتشفيحيةاألخخىفيرةاالتراؿالخئيديةبيغمجمذاإلدا
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 الفرل الثاني

 األدب الشعخي والجراسات الدابقة

 ذات العالقة بالسدايا السالية السسشؽحة لمخؤساء التشفيحييؼ ( الشعخيات األدبية6-0)

 األداء السالي (6-6)

األداءالسالي2-2-1) (مفيـػ

قياساألداءالسالي أىسية(2-2-2)

(مؤشخاتاألداءالسالي2-2-3)

 ( السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي 6-3)

حاكسيةالذخكاتكعالقتيابالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي(2-3-1)

بذكلالتجاريةبذكلعاـكفيالبشػؾأىسيةكضيفةالخئيذالتشفيحيفيالسشذآتالتجارية(2-3-2)

خاص

السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي(2-3-3) مفيـػ

لمخئيذالتشفيحي(أىسيةالسداياالساليةالسسشػحة2-3-4)

 الجراسات الدابقة( 6-4)

 ما يسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة (6-5)
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 الفرل الثاني

 الشعخي والجراسات الدابقة األدب

 الشعخيات األدبية ذات العالقة بالسدايا السالية السسشؽحة لمخؤساء التشفيحييؼ 6-0

 أوال: نعخية الؽكالة

 ييجؼ بحث كسؤشخ القائع الفكخي اإلشار كشبيعتو، اإلنداف سمػؾ دراسة الػكالةحيثإلى نطخية بخزت

بكػنياكاحجةمغنطخياتتفديخالسشذآت.إذتفدخعمىأنيامجسػعةمغالعالقاتالتعاقجيةالزسشيةأك

 القائسة )بيغالرخيحة األسيع حسمة أك السداىسػف ( كطرف أول، والرئٌس التنفٌذي الموِكلشخفيغ:

 الموِكل. ومن خالل ذلن ٌكلف الوكٌل بالمٌام بعملٌات وأنشطة مختلفة تهدف إلى خدمة ثان  )الوكٌل( كطرف 

 وتحمٌك مصالحه من خالل تفوٌض لائم على إتخاذ المرارات نٌابة عنه.

كتيجؼىحهالعسمياتالطاىخةكالحاصمةبيشيعإلىتعطيعالسشفعةالخاصةبالصخفيغ.حيثتبجأمذكمةالػكالة

تضارب المصالح  إلى ٌؤدي ذلنف. الموِكللبالدعيإلىتحقيقمشفعةشخريةعمىحدابحيغيقػـالػكي

وضع شروط ولواعد تملل من حدة تضارب المصالح إلى أدنى المستوٌات وبالتالً  ٌوجبمما  بٌنهما

 المساعدة على إستمرار الشركة ونجاحها.

مذكمةالػكالةمغخالؿالسػاءمةبيغالعائجالحيكتدتخجـالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيلمحجمغ

مغكالسػدعيغكأصحابالسرالحاآلخخيغيحرلعميوالخئيذالتشفيحيمغجيةكحسمةاألسيعكالسالكيغ

(2015)الخفر,جيةأخخى.

 : الشعخية الكالسيكية لفخيجيغ تايمؽرثانيا

لسباديء الصبيعي التصػر مغ الشطخية ىحه الجكرةنذأت كزيادة تحديغ إلى تيجؼ ككانت العامة, اإلدارة

اإلنتاجيةفيالسؤسداتالسختمفة.حيثركدتايمػرعمىالسداياالساليةككانتكجيةنطخهبأفاألجػرىي
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ىحا عمى كبشاء أجخه. لتحديغ دائسا يدعى بصبعو اإلنداف كأف السختمفة السؤسدات في لألفخاد دافع خيخ

ألجخباإلنتاجبعالقةشخدية.كقاـبجراسةالحخكةكالدمغالتيتعتسجعمىتقميزالحخكاتالسشصمقربطا

غيخالزخكريةأثشاءالعسل.كافتخضبأفالعامميغبصبيعتيعكدالىكاليسكغتحفيدىعإالمغخالؿالسدايا

(2014)الدػرييغ,الساديةفقط.

كقجتعانتقادىحهالشطخيةبسايمي:

 مػرالبذخباآلالت.مداكاةتاي -1

 افتخاضوبأفالعامميغاليسكغتحفيدىعإالبالساؿ)غيخدقيقدائسا( -2

 افتخاضوكجػدأداءأمثللمعامميغليذمشصقيادائسا. -3

 : نعخية العالقات اإلندانيةثالثا

الخؤساء كعالقة البذخي العشرخ بصبيعة اىتست حيث الكالسيكية, الشطخية عمى كخد الشطخية ىحه جاءت

كاألفخادكجساعاتالعسلداخلالسشذآت.كتخىبأفالعامللوحاجاتغيخالحاجاتالجدجيةكالساديةبل

السشصمقجاءت احتخاـالشفذكاحتخاـاآلخخيغ.كمغىحا تتعجىذلظإلىحاجاتنفديةكاجتساعيةكأىسيا

 )بمقاسع, السعشػية. الشط2004السدايا بيحه تحجثػا الحيغ األشخاص كمغ )( ىػ مايػخية قاـ( إلتػف حيث

بالتعاكفمعأعػانوعمىعسلتجارببإسعتجاربىػثػرفلجراسةأثخالعػاملالساديةلمعسلعمىالكفاية

,ككانتالتجاربكسايمي:(2013)رتيسي,اإلندانيةلمعامميغ

 ,كقامػاعسمػاعمىالقياـبعدؿمجسػعةمغالشداءككضعيعفيغخفةخاصةبطخكؼعسلجيجة

 بتقجيعكجباتمجانيةكساعاتعسلأقلكفتخاتراحةأكبخ.

 .تعالدساحلمعامميغبالعسلفيمجسػعاتصغيخة,باإلضافةلتغييخنطاـالسداياالسالية 
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 تعإجخاءتغييخفينطاـاإلدارة,بحيثأصبحػاأكثختفيساكالحطػاأفاإلنتاجيةقجزادتكتعربط

 يخاتالسادية".ىحهالديادةبدبب"التغ

 بأفاإلنتاجيةما بإجخاءتغييخاتسمبيةكديادةدرجاتالحخارةكتخفيفاإلضاءةكلكغكججكا قامػا

 زالتفيارتفاع.كاستشتجػاىشابأفالتأثيخليذببيئةالعسلكلكغفيشخيقةإدارةالعامميغ.

 (Financial Performance)األداء السالي  6-6

 األداء السالي مفهؽم 6-6-0

في أىجافيا تحقيق عمى السؤسدة قجرة مجى السالي األداء يسثل البشػؾ فييا بسا التجارية لمسشذآت بالشدبة

لمسػارد األمثل اإلستخجاـ خالؿ مغ كذلظ السالؾ ثخكة تعطيع إلى يؤدي بسا كالخبحية كاإلستسخارية الشسػ

ا اإلستخاتيجية القخارات ضسغ الستاحة السؤسداتاإلقترادية تمظ في التشفيحية اإلدارات تتخحىا .لتي

(45,ص2010الخصيب,)

 المختلفة للنشاطات نتٌجة الشركة إلٌها توصلت التً النتائج أنوباألداءالسالي(2015الخفر,(كقجعخؼ

 أصػليا استغالؿ عمى الذخكةقجرة كمجى السؤسدة لجى كالزعف القػة نقاط لبيافوأنه دلٌل  بها، تموم التً

.األمثل بالذكل

الخاصةبالسؤسدةاألنذصةكفاءةكفاعمية(فقجعخؼاألداءالساليبأنومؤشخلتقييعBhunia,2011أما)

يجؼ,كتمغالسحاسبةكالبياناتالساليةلياالسسيدةالعسمياتالتذغيميةكالخرائزالساليةتحجيجمغخالؿ

الذخكةآداءقياسعغشخيقتحجيجكفاءةكأداءإدارةالذخكة،كساكردتفيالدجالتكالتقاريخالسالية.إلى

األعساؿالديػلةكالخبحيةكغيخىامغالسؤشخاتالتيأجخيتفيبمغخالؿعشاصخىاالسختمفةالتيتختز

.يستياالدػقيةعمىمااليقلعغقزسافمايكفيمغالعػائجلمسداىسيغلمحفاظلبصخيقةعقالنيةكشبيعية
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(عمىأنوتحجيجالػضعالساليلمبشظكقجرتوعمىخمققيسوكمػاجيةالتحجيات2014كقجعخفتو)صميحة,

مغخالؿاإلعتسادعمىالبياناتالساليةكاألخحبعيغاإلعتبارالطخكؼاإلقتراديةالسحيصةككضعالبشظ

ي كسا الخاصةبومغقبلاإلدراةمغأجلكمكانتوبيغالبشػؾاألخخى. عبخعغاإلستخجاـاألمثللمسػارد

تحقيقالخبحية.

 عخفوكسا لمسػارد2011)السصيخي, األمثل اإلستخجاـ عمى البشظ قجرة عغ يعبخ كاسع أسمػب انو عمى )

فاعلالػحجةالستاحةكفقاألسذمتعمقةباألىجاؼالسػضػعةفيضلالستغيخاتالخارجيةكالجاخميةالتيتت

قجرة عغ يعبخ السالي األداء فإف بقائيا. لزساف الالزمة كالكفاءة الفاعمية تحقيق بيجؼ معيا اإلقترادية

السسثمةلقجرةالسؤسدةعمىإنجازالسياـبشجاحاكبسعشىآخخاليجؼشتائجالالػحجةاإلقتراديةعمىإيجاد

بياالبشظ,كأيمحجدالحييدعىالبشظلتحقيقو,فيعتبخاألداءمحرمةل كافةالشذاشاتكالعسمياتالتييقـػ

يػاجيويؤثخسمباعمىاألداء.

لمبشظ السالي األداء الباحث يعخؼ الدابقة التعخيفات خالؿ الخئيذبإجخائياكمغ نجاح لسجى مقياس أنو

كاستخجا اإليخادات تػليج عمى العسل في البشظ لسػارد األمثل اإلستخجاـ في كأساسالتشفيحي الشتائج ىحه ـ

فيػيعتبخأدةتحفيدإلتخاذالقخاراتاإلستثساريةمقارنةفيالبشػؾالسساثمةكلمتأكجمغالرحةالساليةلمبشظ.

 لمبشػؾكتػجيييا إلى لمتػجو السداىسيغ تحفيد أجل مغ تتدعالبشػؾالشاجحة التي السالية السؤشخات ذات

ككضعشخؽكإجخاءاتإحتخازيةىجفياالحجالبشظبالشجاحكلتجارؾالسعيقاتكالرعػباتالتيتطيخفيحياة

مغأيخملقجتػاجيو.
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 األداء السالي قياس أهسية 6-6-6

األداء أىسية مغالساليتكسغ لمبشظ عغ يعبخ البشظكػنو قجرة تحقيقفي السقبػلة مغالشتائج السدتيجفة

السداىسيغكأصحابالسرالح البياناتك, الشتائجفيخجمةمدتخجميىحه مغأصحاببحيثتداىعىحه

مغأجلكالعسلعمىالسحافطةعمىمرادرقػتيالتحجيججػانبالقػةكالزعفالبشظالسرالحالساليةفي

ال الحمػؿ ككضع جػانبالزعف مغ كلمحج لترحيحيا,تحديشيا لمسجىبإعتباسشاسبة مسثمة الشتائج رىحه

شجدفيومياموبشجاح,كبذكلعاـاألمخالحييداعجفيعسميةإتخاذالقخاراتيأفالبشظودتصيعفيالحيي

 جية مغ فييا الجخػؿ حيث مغ لمسدتثسخيغ البشظالدميسة كالبقاءكلسداىسيغ اإلستسخارية يخز فيسا

كتيجؼإلىتصػيخكتحديغاألداءلساليلمبشػؾمغمدتػىالبحثعغالفجػاتخى.كالسشافدةمغجيةأخ

كاألخصاءككضعحمػؿلياكإبجاءاآلراءالستعمقةبياإلىمدتػىدراسةالشذاطككللسعخفةالسدتػىالحي

ةالتيفيإتباعاإلجخاءاتالرحيحكفاعميتوتػصللوالبشظفيتحقيقاألىجاؼالسػضػعةكمجىكفاءتو

السحجداتالشاتجةعغالتقييعكأسبابياكمغثعكضعمقتخحاتإضيارتدعىإلىإنجاحىحهاألىجاؼ.مع

تيجؼإلىعالجىحهالسحجداتكالحفاظعمىالجػانباإليجابيةالستعمقةبياكتصػيخىا.كتيتعالبشػؾبعسمية

ماألداءكقياستقييع لمبشظ العاـ الػضع عمى لمتعخؼ كالفالسالي الكفاءة حيث األمثلاعغ كاإلستخجاـ مية

(2013)نجيع,لمسػاردالستاحةلتحقيقالخبحيةكاإلستسخاريةكمعخفةاإلحتياجاتالسدتقبمية.

التجاريةشذآتالسالتيتػاجومغأىعالتحجياتةكاحجالساليألداءلالسشاسباسيسقالاربعسميةإختتعتبخك

فيىحاالسجاؿكذلظسؤشخاتالتقميجيةأنطستيا,كمعأفمعطعالباحثيغمازالػايدتخشجكفبالعمىإختالؼ

(يجعػإلىإجخاءIMAمعإعتخافيعبػجػدبعسنػاحيالقرػرفييا,إالأفمعيجالسحاسبيغاإلدارييغ)

كسقياسأكثخ(EVA)إصالحجحريفيىحاالسجاؿيقػـعمىإستخجاـمؤشخالقيسةاإلقتراديةالسزافة
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الباحثػففيلسراعبالكبيخةالتيالكغكفاءةلقياساألداءالسالي. السؤشخفيالػاقعقياسيػاجييا ىحا

جعمتيع لمسشذئات السشذػرة السالية البيانات في لقياسو الالزمة العشاصخ بعس تػفخ عجـ بدبب العسمي

(Venanzi, 2012)يدتسخكففيإستخجاـالسؤشخاتالتقميجية.

كتعتبخعسميةقياساألداءميسةلجكرىافيعكذدرجةنجاحالذخكةمغخالؿاإلقتشاءاإلقتراديلمسػارد

كف بكفاءة لمسؤشخاتاعكاستخجاميا السختمف اإلستخجاـ خالؿ مغ كذلظ بيا, الخاصة األىجاؼ لتحقيق مية

فيضسافتشفيحافيتحقيقىحهاألىجاؼ.حيثأفقياساألداءالفعمييعتبخأساسيالحادثلتقييعالتقجـ

 فيػ بشجاح. السؤسدة استخاتيجية عمى فيعسل أكاعرصج سمفا محجدة أىجاؼ تحقيق في السؤسدة مية

 نفديا. تمقاء السرمحة أصحاب يتعمقلحامتصمبات فيسا األمثل باإلستخجاـ القياـ الذخكة ةالتكمفبعمى

أخخى. كأبعاد كالقيسة كالسخكنة فلحاكالجػدة استخجاـ األداءإف قياس ضخكريىػاألندبنطاـ أمخ إذ,

 ميةعمىالسدتػييغاالستخاتيجيكالتذغيمي.اعكأكثخفكفاءةقخاراتأكثخاتخاذسيزسغ

(Harvey,2008 P.4-6)

إفعسميةتقييعكقياساألداءالساليتعتبخبالغةاألىسيةكذلظلقجرتياعمىبيافالسذاكلالتيتػاجوالبشظ

لمسػارد األمثل اإلستغالؿ عمى التشفيحي الخئيذ قجرة كبياف بيا, يترف التي كالزعف القػة نقاط كمعخفة

كتحجيجكفاءةالبشظكمجىقجرةاإلدارةعمىتحقيقكالتيتديعفيعسميةإتخاذالقخاراتالساليةكاإلستخاتيجية.

كحلظ الدمبيات. كمعالجة اإليجابيات ىحه تعديد بيجؼ كالدمبيات اإليجابيات كبياف السػضػعة األىجاؼ

لمبشظاألمخالحييداعجعمىمعخفةأيمغ الجاخمية تداعجعسميةقياساألداءفيالسقارنوبيغاألقداـ

(2014ديغكتصػيخكبيغالبشػؾاألخخىالسذابية.)صميحة,األقداـتحتاجإلىتح
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األداء,كإفعسميةتصبيقوىحالقياسيسثلقياساألداءالساليأىسيةكبخىفيتعخيفكتحجيجاألسمػبالستبع

بالصخيقةالرحيحةالتعكذالسدتػىالحاليلمبشظفقطكإنسايشعكذعمىمدتقبلالبشظكقجرتوعمىالتشبؤ.

األكؿيكذفعغصفاتالعاممييغداخلالبشظكقجراتيعاؾجانباكىش معاييخاألداءالسالي: فتخكدعمييا

عمىالتعمعكالتصػرالسدتسخكالثانييخكدعمىالعسلككلمايتعمقبومغسخعةفياإلنجازكالكسيةالتي

كالكفاءةفيالقياـبو. لساليبذكلشاملإلىتصػيخكتحديغاألداءفياحيثييجؼقياساألداءحققيا

(2011)السصيخي,البشػؾمعضخكرةالحخصعمىاإلستسخاريةفيعسمياتونحػتحقيقأىجافو.

فيعسميةإيجادالثغخاتكالسحجداتداخلالبشػؾ,ككضعالبجائلاكبيخاإفلقياساألداءالساليأىسيةكأثخ

كالست لمعسلعمىعالجيا كأفالالزمة أخخى, مخة كلمتأكجمغعجـكجػدىا لمحفاظعمييا ليا السدتسخة ابعة

لتقييعاألداءالساليمسايشعكذذلظعمىالبشػؾبذكلدلةكجػدمعاييخكأسذعاعمىنجاحالبشػؾيعتسج

 عمييا. مدتسخة مخاقبة ككجػد أدائيا تحديغ في األداءػالباحثكيخىإيجابي قياس مغ الغخض أف عمى ف

لوا مخصط ىػ كسا الجاخمية العسميات سيخ مغ لمتأكج لمبشظ كالسالي اإلقترادي السخكد فحز ىػ لسالي

مغأجللتحقيقاألىجاؼالخاصةبيا.كساتدتخجـنتائجاألداءالساليلغخضالسقارنةباألىجاؼالسخسػمة

حاإلنحخافاتإفكججت.كإتخاذاإلجخاءاتالالزمةلترحيمعخفةمجىمجاحسيخالعسمياتضسغالخصة

 (2013)دزايت,

التيتدتخجـلػصفالػضعالساليكالرحةالسؤشخاتكيخىالباحثبأفقياساألداءالسالييعتبخمغأىع

بحيثتمعبىحهالسؤشخاتالسدتخجمةفيقياساألداءالساليلمسشذأةدكراىامافيالسشذأة,الساليةالخاصةب

فيقياس الستبع األسمػب مدتػىتحجيج يعكذ صحيحةال بصخيقة األسمػب ىحا تصبيق ألف األداء. ىحا

,اةبيخاصالبسافيذلظاألرباحكالشفقاتاألداءالساليلمسشذأةفحدببليعصيصػرةعغأدائوالسدتقبمي
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السػارد ليشعكذذلظعمىأداءالسشذأةبذكلعاـكعمىعسميةإدارة.بالذكلاألمثلالستاحةكعسميةإدارة

بذكلخاص.كيخىالباحثبأفالحرػؿعمىشخؽقياساألداءالساليبالذكلاألمثلالسػاردالخاصةبيا

ب الخاص الستدايجة األعساؿ إدارة مغ ميع جدء يعتبخ اإلقترادياألمثل السشاخ ضل في خرػصا السشذأة

الساليةأكالتخصيط كأفنجاحالعسليسكغأفالحالي.حيثتفذلكثيخمغالسشذآتبدببسػءاإلدارة ,

كاالستخجاـيعتسجعمىكضعكتشفيحكتصػيخالشطعكالسقاييذالساليةالدميسة.حيثأفتحجيثخصةالعسل

األمثللمسػا بالسشذأة الخاصة الحرػؿعمىلمبجءبعسميةتحديغكإنجاحالعسلكبالتاليىػمكافجيجرد

مثللتمظالسشذأة.األساليالداءاأل

 األداء السالي مؤشخات 6-6-3

الخبحية بشدب يعخؼ ما ىي األعساؿ عالع في السالي األداء لقياس عمييا الستعارؼ السؤشخات أىع مغ

(Profitability Ratiosكالتيتقيذمجى)حيػيابذكلكبيخوعتبخميسقجرةالسشذأةعمىتػليجاألرباح,كت

األسيعأسعارقجحطيتالعالقةبيغاألرباحكك .تػزيعاتاألرباحبإعتبارىامرجرالكممحػظلحسمةاألسيع

الباحثيغ قبل مغ كبيخ إىتساـ عمى أف حيث تدايج. إرتفاعاألرباح إلى الغالب في الدػقييؤدي الدعخ

لألسيع إلى رأسسالتحدغكبالتالي يةمكاسب كسا لت, األساسي السرجر األرباح فػائجتعتبخ الجيػف.دجيج

كتذيخندبالخبحيةإلىكفاءةاإلدارةفياإلستخجاـاألمثلكتقػـاإلدارةباستخجاـالخبحكسقياسألداءالبشظ

عمىالشسػكالتصػركاإلستسخار لتحقيقالخبحكمجىقجرتيا الدياساتتعكذك.لمسػارد ندبالخبحيةكفاءة

(Gibson, 2008)كاألسذكالعسمياتالتياتخحتيااإلدارة.

لمبشػؾ,كمغأىعاألسبابإلستسخاريتياكبقائيا.كيتحققىجؼالخبحيةمغخالؿىجفاأساسياكتعجالخبحية

قخارالتسػيلكاإلستثسار. السرجرالحيسيتعاختيارهمغأجلمةءمالفيذيخقخارالتسػيلإلىقخاريغىسا
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بالذكلاألندبلتحقيقأعمىندبةالبشظتسػيلالسذاريعكاإلستثسارفيأصػؿلـالحرػؿعمىالساؿالالز

عائجمسكشةدكفالتعخضإلىأخصارالسبالغةفيعسميةاإلقتخاضكسػءاإلستخجاـليحهاألمػاؿ.أماقخار

األمثلألمػاؿالبشظكاألمػاؿالسقتخضةإفكججتبيجؼالحرػؿعمىعائجاإلستثسارفيذيخإلىاإلستخجاـ

(2012)السحجاف,كندبةربحيةعاليةكإتاحةالفخصلمتػسع.

كاحجةمغأىعالسشاشقالساليةالخاصةبالسشذأةالتييجبالشطخفيياىيالخبحية,حيثيخىالباحثبأفك

أفمعطعالسشذآتالشاميةتيجؼإلىزيادةالخبحيةالخاصةبياكأنومغالسيعمعخفةشخؽالقياساألمثل

رةاإلدارةعمىاإلستخجاـالخاصبيا.كأفندبالخبحيةتعتبخفئةمغالسقاييذالساليةالتيتدتخجـلتقييعقج

األمثللمسػاردالستاحةلتػليجاألرباحمقارنةبالسرخكفاتكالشفقاتاألخخىذاتالرمةالتيتعتحسمياخالؿ

فتخةمعيشةمغالدمغ.ككمساكانتالشدبةأعمىمقارنةمعالسشذآتاألخخىأكلشفذالسشذأةمعفتخاتسابقة

بعسلجيج.يعتبخذلظكجليلعمىأفالسشذأ تقػـ ناجحةتعتبخالخبحيةمغالعػاملة كلكيتكػفالسشذأة

كتعتبخعسمية مغأجلالبقاءكالشسػحتىتبقىجحابةلمسدتثسخيغعمىالسجىالصػيل. لمسشذأة الزخكرية

الدػؽ دراسة أخخى ناحية كمغ البجء(, )مخحمة ضخكري لمسشذأة البجاية مغ عمييا كالتخكيد الخبحية تحجيج

حيثيعتبخالشسػلقصاعاألعساؿىػالتػسع.مساكنسػالسبيعاتالخاصةبياىػكسيمةلتحقيقالخبحية.

كعمىالخغعمغيجعلالسشذأةأكبخفيالدػؽالسشافذكبالتاليجعلالسشذأةفينيايةالسصاؼأكثخربحية.

أةدائساإستكذاؼفخصلمشسػ,ألفىحاالخبحيةالحاليةالخاصةبالسشذأةقجتكػفجيجةكلظيجبعمىالسشذ

الخبحيةاألمخالحييبقيالذخكةعمىمخئىمغالسدتثسخيغالسحتسميغكالحالييغ. أكبخلديادة يػفخفخصا

تعتبخ الخبحية أف حيث األعساؿ, نجاح صجد في جشب إلى جشبا يديخاف كالشسػ الخبحية أف الباحث كيخى
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السش فيحيغأفالشسػالسدتسخيعتبخالسفتاحاألساسيلتحقيقالخبحيةالسفتاحاألساسيإلستسخارية ذآت,

كالشجاحعمىالسجىالصػيل.

غيثتعجمغأىععػاملجحبالسداىسيبذكلممحػظبشدبالخبحيةحييتسػفالسداىسػفكيخىالباحثأف

غإلىزيادةثقةالسداىسيالحييؤديإلىالقياـبذخاءأكالتخمزمغاألسيعفيالدػؽالساليكىػاألمخ

 حخكةالتعاملباألسيع.إرتفاعبدػؽبػرصةعسافكبالتالي

:الخبحيةالتاليةندبفيدراستوالباحثإستخجـكقج

 السمكية  حقؽق  العائج عمى(Return on owners’ Equity) 

كتعتبخأداةالعائجالسحققمغكلديشاريدتثسخهحسمةاألسيعالعاديةفيأنذصةالبشظ.قيسةكىي

غالتيتعمغأمػاؿالسداىيقياسلخبحيةالبشظمغخالؿالكذفعغمقجارالخبحالحييػلجهالبشظ

كسايأتي:كتقاس(42فحةص2016)مصخ,استثسارىا.

حقػؽالسمكيةأكمتػسطمجسػع/مجسػعبعجالزخيبةالعائجعمىالسمكية=صافيالخبح

 السمكيةالعائجعمىالسمكية=ىامرالخبح*معجؿدكرافاألصػؿ*مزاعفحقػؽأو

  العائج عمى األصؽل(Return on Assets) 

نجاحاإلدارةفيمجاؿاإلستخجاـاألمثلألصػليالتػليجاألرباح.سجىلىػمؤشخ

(Gibson, 2008):كيتعحدابياكسايمي

مجسػعاألصػؿمتػسطالعائجعمىاألصػؿ=صافيالخبح/

دكرافاألصػؿ.متػسطالعائجعمىاألصػؿ=ىامرالخبح*أو
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  العائج عمى الدهػEarnings Per Share 

كيسثلحرةالديعالعاديمغربحالسشذأةالسحققخالؿالفتخةالسحاسبية.كنطخاألىسيةىحاالسؤشخ

غتشزمعاييخالسحاسبةالجكليةعمىضخكرةخاصةبالشدبةلمسداىسيغالحالييغكالسدتثسخيغالسحتسمي

:2016اإلفراحعشوبذكلمقارففيصمبقائسةالجخلالسقارفالسشذػرةفينيايةالعاـ)مصخ,

(.49صفحة

كيتعحدابياكسايمي:

عجداألسيعمتػسطتػزيعاتاألسيعالسستازة(/–الخبحبعجالزخيبةالعائجعمىالديع=)صافي

 العادية

 السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي  6-3

 وعالقتها بالسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي السؤسدية لمبشؽكحاكسية ال 6-3-0

كيعبخعشوبالشطاـالحييػجوكيتعمغخاللوإدارةالبشػؾ,كالحيييجؼإلىتحجيجاألىجاؼالخاصةبالبشظ

كتحقيقيا،كإدارةالعسمياتالخاصةبوبذكلآمغكحسايةمرالحالسػدعيغ،كاإللتداـبالسدؤكليةالػاجبةتجاه

ظبالدياساتكالتذخيعاتالجاخميةلمبشظ.الدساىسيغكأصحابالسرالحاآلخخيغ.كبيافمجىإلتداـالبش

ضخكرةالتأكجمغكجػدسياسةداخميةكنطاـ(2016)دليلالحاكسيةالسؤسديةلمبشػؾفياألردف,كيشز

تقييعداخمييترفبالسػضػعيةكالذفافيةلسشحالسداياالساليةلمخئيذالتشفيحيكمخاجعتيابرػرةدكرية

كالسدايااألخخىالتيتسشحكساتػصيالمجشةبتحجيجالخكاتبكالسكافآتكمشتطسةكتصبيقىحهالدياسة

عمىأنويجبأفيتػفخفيسياسةمشحالسدايا15تحتنزالسادةالجليللمخئيذالتشفيحي.كساأكجب

الساليةلمخئيذالتشفيحيالعشاصخالتاليةكحجأدنى:
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كفاءاتكالخبخاتكالسياراتالالزمةكاستقصابيعأفتكػفمعجةلمسحافطةعمىالخئيذالتشفيحيذكال -1

 كتحفيدىعلإلرتقاءبأدائيع.

 أفترسعلزسافعجـإستخجاـىحهالسدايابذكليؤثخعمىسسعةالبشظ. -2

 يتعاألخحبعيغاإلعتباركضعالديػلةكاألرباحكتػقيتيا.أف -3

 سشػات.5–3أفاليعتسجمشحالسداياعمىالدشةالحاليةفقطكلكغعمىمتػسط -4

أفتحجدالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيعمىشكلأتعابأكركاتبأكبجالتأكعالكات -5

 أكخياراتأسيع.

عمىاإلفراحعغالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكلعمىحجةبأشكالياالسختمفةالجليلكقجأكجب

كذلظفينيايةكلسشة.

 أهسية وظيفة الخئيذ التشفيحي في السشذآت التجارية بذكل عام وفي البشؽك بذكل خاص 6-3-6

 في ليا مثيل التشفيحيال الخئيذ النيائية,البشظإفكضيفة فيي لمبشظ. عسميةكبالشدبة مدؤكؿعغ فيػ

سيعالقخاراتشػيمةالسجىبيجؼخمققيسةلمسداىسيغ.ككحلظعغجالبشظكضعكتصػيخكتشفيحإستخاتيجية

اإلستخاتيجيةاإلدارية ىحه لتشفيح السصمػبة التشفيحي الخئيذ كيعتبخ بيغ. مباشخة كصل اإلدارةحمقة مجمذ

,فيػيعصيقجرةفخيجةلتحجيجكتػزيعفخكعالبشظ.كيكػفدكرهمغخالؿاإلشخاؼعمىجسيعالبشظكإدارة

(كتتسثلكاجباتالخئيذالتشفيحيبسايمي:2011يت,كالتػجيواألمثلليا.)سايخبالبشظالسػاردالخاصة

 بالتعاكفمعمجمذاإلدارة.البشظالعسلعمىتصػيخإستخاتيجية -1

 القيادةكاإلشخاؼعمىتشفيحالخصطشػيمةكقريخةالسجى. -2

 تخفيسالتكاليفكالشفقاتغيخالزخكرية. -3
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 تخكيدجسيعالسػاردعمىاليجؼاإلستخاتيجيالخئيدي. -4

 .ةلمبشظكالتأكجمغمخاقبتياكإدارتيابالصخيقةالرحيحلسخاشخالخئيدتقييعا -5

 تعديدكتحديغاألداءداخلالبشظ. -6

 .البشظحمقةكصلبيغمجمذاإلدارةكاإلداراتالتشفيحيةاألخخىفي -7

 ضسافالخقابةالجاخميةالفعالةكإدارةمعمػماتاألنطسة. -8

فيػالسدؤكؿعغإتخاذالقخاراتالدمصةالتشفيحيةاألرفعفيالسشذأة,كيخىالباحثبأفالخئيذالتشفيحيىػ

إما تبعا أخخى إلى مشذأة مغ التشفيحي الخئيذ دكر كيختمف السشذأة. داخل العسل بديخ تتعمق التي كافة

لحجعالسشذأةأكالييكلالعاـالخاصبياأكلصبيعةعسلتمظالسشذأة.حيثيكػفدكرهفيالسشذآتصغيخ

الحجعيسيلإلىالتجريبالعسميكالتػضيفكيختزفيالقخاراتالتجارية,عمىعكذالذخكاتكبيخةالحجع

 فيربكلإىتساموفيالتعاملمعإستخاتيجيةالسشذأةعمىمدتػىأعمىكتػجيوتمظالقػىنحػالشسػ.كيقـػ

ة.يسكغلمخئيذالتشفيحيأفيحدغبذكلبتفػيساألعساؿالجاخميةكالتػضيفإلىاإلداراتالجاخميةالسختمف

رتوعمىمعالجةالقزاياقبلأفتتحػؿإلىؿمختمفالصخؽكمشيامايتعمقبقجكبيخأداءالسشطسةمغخال

مذاكلكإيجادحمػؿفخيجةكمبتكخة.كسايقػـبتذجيعاألفخادعمىالتصػيخميشياكمشحيعالفخصلمقياـبحلظ

يعلمسشذأةكعسميع.كسامغالسسكغتحديغأداءالسشطسومغخالؿاإلستثسارمسايشعكذذلظعمىإخالص

األمثلفيالسشذأةكفيالسػضفيغالجاخمييغاألمخالحييشعكذعمىمدتقبلالسشذأة.كيقػـالخئيذالتشفيحي

الحاصمة التغييخات مع التكيف عمى السشذأة الساليبسداعجة الدػؽ الخصطفي كضع خالؿ مغ

ستخاتيجاتالسشاسبةالتيتداعجعمىمػاكبةىحهالتغييخات,ففيعالعاألعساؿالتغييخيعتبخأمخالمفخكاإل

مشو.
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 لمخئيذ التشفيحي السسشؽحة السالية السدايامفهؽم  6-3-3

 تقديع كيسكغ,بالبشظإعتساداعمىاألداءالخاصكىيالسشافعالسباشخةالتييحرلعميياالخئيذالتشفيحي

-مايمي:إلىلمبشػؾالساليةالتقاريختعاإلفراحعشيافييالسداياكسا

السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي1-2الججكؿ

 السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي
 1 إجسالياألجػركاألتعابكالخكاتب

 2 مراريفالدفخكاإلنتقاؿ
 3 بجالتحزػرالجمدات

 4 السجفػعةالسكافآت
كدكافعوألداءاألعساؿالسػكلبياعمىأكسلكجوعغشخيقتحخيظقجراتوتحفيدهإلىىحهالسدايايجؼكت

نحػ مػجو إنتاجي لدمػؾ كتحػيميا كتعػيساإلندانية كتعتبخ السصمػبة, األىجاؼ أدائولوتحقيق مقابل

الستسيد.

الدمصاتالسسشػح تحديغمدتػىاألداءالساليىػةلمخئيذالتشفيحيحيثأفاليجؼاألساسيمغتدميع

إلىنتائجتمظاألعساؿ)الخبحية( كاستشادا الغاية, لمبشظككضعاستخاتيجياتكقػاعجتيجؼإلىتحقيقىحه

العالقةشخديةأفتكػفمغالشاحيةالشطخيةعمىاألقليفتخضلحاتحجيجقيسةالسداياالتيستسشحلو.ػجبيت

لساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيحيثيذتخطلشجاحنطاـمابيغاألداءالساليالخاصبالبشظكتمظالسداياا

(2005)الػابل,السداياالساليةبأفتكػفالعالقةكثيقةبيغاألداءكالحرػؿعمىالحافد.

جيجال(عمىأنياالسداياالساديةالسمسػسةالتيتقجـلمسجراءالتشفيحييغمقابل2011,ككساعخفيا)الجداسي

تكػفأمػاؿنقجيةمثلالخكاتبكالسكافآتكالعالكاتالسالية.كىيالسبحكؿفيإدارةالسشذأةكالتي عادةما
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اؿعمىأكسلكجولمػصػؿتعتبخمغأساسياتتحقيقأىجاؼالسؤسدةمغخالؿتحفيدالسجراءلمقياـباألعس

التييعسمػفبيا.كتعتبخميسةنحػدفعبإنتسائيعككالئيعلمسشذآتإلىأعمىأداءكرضاكضيفيمسكغلكد

السجراءلإلبجاعكالعصاءلمحفاظعمىالصسػح,حيثيعتقجبأفانعجاـىحهالسدايايعجمغأبخزعػاملاإلىساؿ

ليا.الػضيفيكالفداداإلداريكالساليحا

سمػؾاألداء,كىيتعتبخمغالسحخكاتاألساسيةلدمػؾمحفداتتحجدكمغمشطػرآخخعخفتعمىأنيا

السجراءاإليجابي.كتتسثلباألجػركالعالكاتالدشػية,كالدياداتفياألجػرالسقابمةإلرتفاعغالءالسعيذة

ال ىحه كتؤثخ السادية. القيسة ذات العيشية كالسدايا الخئيذكالسكافآت قبل مغ السبحكلة الجيػد عمى سدايا

الحي األداء نتائج أفزل تحقيق في كاستسخاريتيع إنتاجيتيع زيادة عمى العامميغ تحفيد عسمية في التشفيحي

(2013)الحاليبة,.رةإيجابيةعمىالسؤسدةيشعكذبرػ

 )الخفر, عخفيا 2015كقج كالقخكضبأنيا( كالسكافآت الخكاتب مثل التشفيحي لمخئيذ تسشح التي السشافع

كتعتبخالخكاتبالحجاألدنىمغالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيبإعتبارهكفالةالشقجيةكبجؿالدفخ.

لساؿيخرزمغاامحجاألدنىمغالقيسةالتيتسشحلو.ككحلظالسكافآتالدشػيةتعتبخمبمغالذخكةلمغ

لمخئيذالتشفيحيكمغالسسكغبأفيرلإلىعجةأضعاؼقيسةالخاتباألساسيالخاصبو.الذخكةمغقبل

كذلظيعشيبػجػبكجػدلمذخكةكمغالسفتخضبأفيتعتحجيجالخكاتبكالسكافآتإعتساداعمىاألداءالسالي

ؿسشةمغالدشػات.خاللمذخكةعالقةمباشخةبيغالسكافآتكاألداءالساليلحلظ

 )الدعػدي, بأنيا2013أما عخفيا فقج التشفيحي( الخئيذ يتػقع التي السكافآت إلى تذيخ خارجية عػامل

الحرػؿعمييالقاءقياموبعسلما.كساتعبخىحهالسداياالساليةالسسشػحةعغنتيجةاألداءالخاصبالخئيذ



14 

 

.كتتػقففاعميةىحهالسدايالمسؤسدةتحديغاألداءالساليالتشفيحيالتيحرلعميياخالؿسشومامقابل

 الساليةعمىتػافقيامعىجؼالخئيذالتشفيحيكحاجتوكرغبتو.

(عمىأنياتعبيخاتإلحتياجاتالسجراءالتشفيحييغ,فييتعبخعغ2009كمغمشطػرآخخعخفيا)عباس,

 أنيا عمى البعس إلييا يشطخ حيث داخمية, شخرية دكافع األكلى. بالجرجة تشطيسية سمػكية كمساكمذكمة

ىحهالسداياأكثختعقيجامسامشحإختمفترغباتالسجراءالتشفيحييغكدكافعيعداخلبيئةالعسلأصبحتعسمية

 قجيؤثخعمىعسميعبذكلسمبي.لحلظيسكغتمخيزالسداياالساليةالسسشػحةعمىأنيااألساسالحييقـػ

لتحقيقالسؤسداتلتشفيحييغعمىالقياـبػاجباتيعبالرػرةالسثمىكاستسخاريتيعبالعصاءداخلبتحفيدالسجراءا

األىجاؼالسػضػعةكلتحديغاألداءالساليالخاصبتمظالبشػؾ.حيثيعتبخالبعسىحهالسداياالساليةعمى

 التشفيحييغ السجراء مسارسات عمى إيجابي بذكل تؤثخ بحيث إشباع كسيمة أنيا لتحقيقالسؤسداتداخل

اإلنجازاتالسدتسخةكلتحديغاألداءالساليالخاصبيا.

عمىأنياالسجفػعاتالساليةالسقجمةلمخئيذكيعخؼالباحثإجخائياالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي

كاست السخاشخ كتحسل األىجاؼ تحقيق حيث مغ السشذأة عغ بالشيابة عسمو مقابل السػاردالتشفيحي غالؿ

بذكل لمسشذأة السالي األداء كلتحديغ خاص بذكل بالخبح السشذأة عمى يعػد لكي األمثل بالذكل الستاحة

تعتبخالسداياالساليةالسسشػحةميسةعاـ.كتذسلالسداياالخكاتبكالسكافآتالسالية,العالكاتكبجؿالدفخ.ك

لمخئيذالتشفيحي,حيثأنوإذالعيتعتعػيزيعبالذكلالرحيحفإفذلظقجيشعكذعمىججافياإلعتبار

كاإلستخاتيجية األىجاؼ تحقيق عسمية في بالذخكة الخاص السالي األداء عمى كبالتالي بو الخاص األداء

.الخاصةبالسشذأة
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 لمخئيذ التشفيحي السالية السسشؽحةأهسية السدايا  6-3-4

السدايا تجحبإف السسشػحة عادةالسالية كالكفاءات بذكلالسيارات ذلظ يشعكذ كبالتالي باألفخاد الخاصة

عمىقياـالخئيذالتشفيحيبجكرهاقػياكبالتالييعتبخذلظمؤشخلمسشذأةإيجابيعمىاألداءالساليالخاص

يجبعمىالخئيذالتشفيحي.لمسشذأةبصخيقةمثمىتعػدعميوبالسداياالساليةبذكلشخديمعاألداءالخاص

ىحهالسداياالسسشػحةتديجمغكالءحيثأف مةبيغالسداياالسػضػعةلمسػضفيغكالشتائجالسصمػبةمشيع,السػاء

كإشباعحاجاتيعكرغباتيعالسختمفةبحيثيربحاليجؼاألساسيليعتحديغاألداءلمسشذأةكإنتساءالعامميغ

مغخالؿتشسيةركحالتعاكفبيغالعامميغكبحؿالجيػدالالزمةلتحقيقذلظاليجؼةالساليالخاصبالسشذأ

(2011)الجداسي,.كبالتالياألداءالساليالسصمػب

عامال السسشػحة السالية السدايا السجيخيغىامكتعتبخ لجفع ماا كل لبحؿ تشافديةتجفعيع بيئة لمتسيدكلتػفيخ

األيستمكػف لتحديغ شاقات مغ السالي السسشػحةلمسشذأةداء السالية السدايا إف السالية. السدايا نيل كبالتالي

قجـالخئيذالتشفيحيجيج كالتفانيفيالعسل.بحيثأنوكمسا كعصاءأكبخاتجعلالسجراءيترفبالسثابخة

الساليةالسسشػحةلتحقيقأداءماليأفزللمذخكةكمساانعكذذلظعمىربحيةالذخكةكبالتاليعمىالسدايا

 السالي فاألداء عمييا, تعصى معاييخ السسشػحة السالية لمسدايا كإف الخئيذلمسشذأةلو. عمى فقط يعتسج ال

نحػالتعاكفكالعسلالجساعيكبحؿالجيجكاإلبجاعلتحقيقالسشذأةالتشفيحيبلعمىقجرتوعمىقيادةأفخاد

(2007أفزلأداءماليمسكغ.)العكر,

حيثأنواليسكغتحفيدىعكحثيعلمسجيخيغآخخضيخاإلىتساـبسػضػعالسداياالساليةالسسشػحةجانبكمغ

كالتش الدميع فالتخصيط السقابل. في مسشػحة مالية مدايا ىشاؾ يكغ لع ما كفاعمية بكفاءة العسل طيععمى

لمػصػؿإلىأىجاؼالسشاسباليعشيقياـالسجيخيغ العسلبكفاءة تعإدخاؿالسشذأةتمقائيا السصمػبة.فيشا
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كتشطيع كجو أكسل عمى بعسميع لمقياـ كحساس رغبة سبب كجعميا ليع السسشػحة السالية السدايا مرصمح

كإبجاعاتيع مياراتيع بسسارسة كالقياـ كأىجافيا كشػحاتيا السشطسة كنحػ غيخىع كنحػ أنفديع نحػ سمػكيع

(2005مياتياكبالتاليتحديغاألداءالساليالخاصبالبشظ.)الػابل,بالصخيقةالسثمىلتحديغاإلنتاجيةكعس

كتحديغ,مدتسختحفيدىعبذكلكالستشػعةكتعػدأىسيةالسداياالساليةالسسشػحةعمىالسجراءبإشباعحاجاتيع

بيع.اإلنتاجيةالخاصةفيزيادةكيشعكذعمىبحيثيؤثخذلظعمىالعسلبذكلإيجابيآدائيعكدافعيتيع

التشفيحييغكإثارةرغباتيعلمعسلعمىتحقيقاألىجاؼالسجيخيغحيثيعتبخالتأثيخعمىترخفاتكإتجاىات

آ تحديغ إلى ييجؼ الحي األساسي التحجي ىػ بالبشػؾ السداىسةدائيعالخاصة أجل مغ خاص بذكل

 األالفاعمة تحديغ كإلى تامة. كقشاعة بخغبة األمثل بالذكل مياميع البشػؾبآداء بتمظ الخاص السالي داء

(2009بذكلعاـكزيادةندبةالسشافدةالخاصةبيععمىمدتػىقصاعالبشػؾ.)عباس,

فيشاؾعالقةبيغكمغمشطػرآخخضيخاإلىتساـبالسداياالساليةالسسشػحةفيتحجيجأداءالسجراءكتػجييو,

سيا كضع يتع بحيث كآدائيع, لمسجراء السسشػحة مغالسدايا السبحكؿ الجيج مع السسشػحة لمسدايا مشصقية سة

يعتسج حيث البشػؾ. العاـ السالي األداء عمى كبالتالي آدائيع عمى ذلظ كيشعكذ حاجاتيع, إلشباع شخفيع

كاإلستخجاـ اإلنتاجية كزيادة السػضػعة األىجاؼ لتحقيق السجراء قبل مغ السسشػح الجيج عمى البشظ نجاح

(2004شاصخ,ال)تاحة.األمثللمسػاردالس

ذلظإيجاباكيخىالباحثبأفأنوكمساتعتحفيدالخئيذالتشفيحيمغخالؿالسداياالساليةالسسشػحةلوإنعكذ

السدايا تعتبخ حيث عاـ. بذكل لمسشذأة السالي األداء عمى كبالتالي خاص بذكل بو الخاص األداء عمى

الساليةالسسشػحةكحافدكمكافئةيحرلعميياالخئيذالتشفيحيلقاءمايقػـبومغأعساؿإتجاهالسشذأةمغ
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اإلستخاتي ككضع الستاحة لمسػارد األمثل اإلستخجاـ األىجاؼخالؿ تحقيق إلى تدعى التي كالخصط جيات

الخاصةبالسشذأةبذكلخاصكبالتاليإلىتحديغاألداءالساليلمسشذأةبذكلعاـ.

 (Previous Studies)الجراسات الدابقة  6-4

مغبعسقاـالباحثبسدحالجراساتالدابقةحػؿمػضػعىحهالخسالة,كتستاإلستعانةكاإلستفادة

الستغيخاتالسدتقمةكالتابعةالسدتخجمةفييا,بكعمىصمةالجراساتالتيلياعالقةمباشخةبسػضػعالجراسة,

:يأتيكمغىحهالجراساتما

 ( بعشؽان:Coughlan, 1985دراسة )

“Executive Compensation, Management Turnover, And Firm Performance” 

متابعةآلياتالخقابةاإلداريةالجاخميةداخلالسشذأةكأسذكضعالسداياالساليةىجفتىحهالجراسةإلى

بذكلخاصكعالقتياباألداءالساليمشيا السسشػحةلمخؤساءالتشفيحييغالتيتتبعياالسشذأةبذكلعاـكالمجاف

كقجإستشتج.1980–1977لتمظالسشذآت.شبقتالجراسةعمىشخكاتعامةفيالفتخةالػاقعةبيغ

الباحثإلىأفالسداياالساليةالسسشػحةلمسجيخييغالتشفيحييغتحجدمغخالؿمجمذاإلدارةكتتػافقمعحجع

الباحثبإجخاءأكصىالسمكيةالخاصةبيعمغخالؿكضعالدياساتكاإلجخاءاتالتيتفيجالسداىسيغ.ك

تحجيجالسداياالساليةالسسشػحةكعالقتياباألداءالسديجمغالجراساتككضعأسذتتبعياالسشذآتفيعسمية

الساليالخاصبتمظالسشذآت.

 ( بعشؽان:Kubu, 2000دراسة )

“The Determinants Of Executive Compensation And Its Effect On Company 

Performance In Japan And In The UK” 
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الياباف،فيالكبيخةالسشذآتفيالتشفيحييغمسجيخيغلالسسشػحةالسداياالساليةتحميلالجراسةإلىىحهىجفت

كالسداياالساليةالسسشػحةحاكسيةالسشذآتبيغالعالقةعمىخاصبذكلالتخكيدمعالستحجة،كالسسمكة

.كقجاستشتج1996–1995مشذأةفيالفتخةالػاقعةبيغ210.شبقتالجراسةعمىالتشفيحيلمخئيذ

الباحثكجػدعالقةإيجابيةفياليابافكالسسمكةالستحجةبيغالسداياالساليةالسسشػحةلمخؤساءالتشفيحييغ

كاألداءالساليالخاصبتمظالذخكاتكأفالذخكاتالكبيخةلياقجرةكبيخةعمىالديصخةعمىاإلدارةالعميا

.كالسداياالساليةالخاصةبيع

 بعشؽان: (Merhebi, 2006)دراسة 

" Australian Chief Executive Officer Remuneration Pay And Performance" 

ىجفتىحهالجراسةإلىإعادةدراسةالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة,شبقت

استشتجالباحثكجػدعالقة.كقج1999–1990شخكةأستخاليةلمفتخةالػاقعةبيغ722الجراسةعمى

.شخديةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكحجعالذخكةكأدائيا

 ( بعشؽان:Cooper, 2009دراسة )

" Performance For Pay? The Relationship Between CEO Incentive 

Compensation And Future Stock Price Performance" 

قةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكاألداءالسدتقبميلدعخالديع,شبقتىجفتالجراسةالىبيافالعال

الجراسةعمىجسيعالذخكاتالسجرجةفيسػؽبػرصةنيػيػرؾ,أميخيكافاكدبخسكبػرصةناسجاؾلمفتخة

كاألداء.كقجاستشتجالباحثالىكجػدعالقةعكديةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي2006–1994

.السدتقبميلدعخالديع
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 "CEO Compensationبعشؽان: " (Frydman, 2010)دراسة 

ىجفتالجراسةإلػكصفكمشاقذةالجليلعمىالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكعمىالعالقةبيغالجفعات

فيالػالياتالستحجةاألمخيكية,1930شبقتالجراسةعمىمشذآتمتعجدةمشحعاـكاألداءالساليلمذخكات.

كتػصمتالجراسةإالأفكالمغقػةاإلدارةكقػةاألسػاؽالسشافدةتعجميسةلتحجيجالسداياالسجفػعةلمخئيذ

بأ بالعمع كبيخمعالتقجـ تػصمتإلىأفالحػافدالسسشػحةفيتدايج السسشػحةالتشفيحي.ككسا ساسالسدايا

السسشػحة.كقجأكصىالباحثبالعسلعمى لمخئيذالتشفيحي.كىشاؾاليداؿغسػضفيبعسىحهالسديا

جسعبياناتمغمختمفالسجفكالبمجافكتصبيقالجراسةعميياعمىمختمفالذخكاتفييالمحجمغالسخاشخ

كإلقتخاحأجػبةكشخؽتداعجلمحجمغىحهالسخاشخ.

 بعشؽان: (Tariq, 2010)اسة در 

 " CEO Compensation: Relationship With Performance And Influence Of 

Board Of Directors" 

ىجفتىحهالجراسةإلىتػضيحشبيعةالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكاألداءالساليلمذخكة,

السجمذاإلداريعمىالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.كشبقتكقجىجفتإلىتحجيجأثخحجعكعجدأعزاء

.كتػصمتإلىكجػدعالقةسمبية2008–2004شخكةفيالدػيجفيالفتخةالػاقعةبيغ30الجراسةعمى

بيغحجعأعزاءمجمذ السسشػحةكاألداءالخاصبالذخكةككحلظإلىعجـكجػدتخابطما بيغالسدايا ما

حػافدالسسشػحةلمسجيخالتشفيحي.اإلدارةكال

 بعشؽان: (Sigler, 2011)دراسة 

 "CEO Compensation And Company Performance " 
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تصبيق السسشػحةالخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةبعج الجراسةإلىبيافالعالقةبيغالسدايا قانػفىجفتىحه

شخكةفينيػيػرؾ280عمىشخكاتالبػرصةفينيػيػرؾ,كشبقتالجراسةعمىأككدميكالحػكسةساراباند

الػاقعةبيغ السسشػحة2009–2006فيالفتخة بيغالسدايا .كتػصمتإلىكجػدعالقةإيجابيةىامةما

درجةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةمقاسةبالعائجعمىالسمكيةكأفحجعالذخكةيعتبخأىععشرخفيتحجيج

 فتخة يميو التشفيحي لمخئيذ السسشػحة السدايا عمىالخئاسة يجؿ الحي العامل كيعج التشفيحي بالخئيذ الخاصة

دفعو يجب ما تقخر التي الحػافد لجشة مغ أكبخ قػة يعصيو الحي األمخ الػقت خالؿ بو الخاصة الخبخة

لمخئيذالتشفيحي.

 بعشؽان:  (Aduda, 2011)دراسة 

 "The Relationship Between Executive Compensation And Firm Performance 

In The Kenyan Banking Sector" 

بعجتصبيقياعمىالبشظالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغكأداءتقييعىجفتىحهالجراسةالى

.كتػصمت2008–2004فيالفتخةالػاقعةبيغالبشػؾالتجاريةالسشذػرةفيسػؽبػرصةنايخكبي

البشظكأفبيغالسداياالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغكأداءكليذلياأثخممسػسالىكجػدعالقةسمبية

ػضعحجأقرىب.كقجأكصىالباحثالجراسةمحلالسداياالسسشػحةيتعتحجيجىامغخالؿحجعالبشػؾ

كعمىعسلدراساتأخخىتشفيحييغلزسافأقرىقجرمغالعػائجلمسداىسيغلمسداياالسسشػحةلمسجراءال

.تتعمقبالقياسمابيغاألداءالساليكالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي

 بعشؽان: (Moscu, 2013)دراسة 

" Does CEO Duality Really Affect Corporate Performance" 
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شخكة62ازدكاجيةالخئيذالتشفيحيكاألداء,شبقتالجراسةعمىىجفتالجراسةالىبيافالعالقةبيغ

مرشفةفيسػؽبػرصةبػخاريدت,كاستشتجالباحثأفاالزدكاجيةتؤثخبذكلسمبيعمىاألداء

الخاصبتمظالذخكاتكأفجسيعالجراساتالعسميةكالشطخيةأشارتإلىأفاإلزدكاجيةتؤثخبذكلسمبي

الفرلبيغب,كقجأكصىجفزمػاالفرلمابيغالخئيذالتشفيحيكمجمذاإلدارةعمىاألداءالساليكق

كإجخاءدراساتأخخىلمػصػؿإلىنتائجدقيقةحيثأفالجراسةلعترلكمجمذاإلدارةالخئيذالتشفيحي

نتائجيالإلجابةعمىسؤاؿالبحث.

 بعشؽان: (Nulla, 2014)دراسة 

" The Comparative Study Between CEO Compensation, CEO/Chairman Role 

And Accounting Performance In New York Stock Exchange 

(NYSE)Companies: An Empirical Study" 

ما إذا كان ٌىاك عالقت بٍه انمصاٌا انممىُحت نهسئٍس انتىفٍري َاشدَاجٍتً َدَزي  إنى إختبازٌدفت اندزاست 

بٍه  ما شسكت مُجُد فً سُق بُزصت وٌٍُُزك فً انفتسة انممتدة 120دزاست عهى طبقت ان, َأداء انشسكت

انباحث َجُد عالقت طسدٌت بٍه انمصاٌا انمانٍت انممىُحت نهسئٍس انتىفٍري َأداء  كشفَقد . 2010 – 2005

.انشسكت
( بعشؽان: "استخجام نعخية الؽكالة في دراسة أثخ أداء الذخكة وهيكل السمكية عمى 6105) الخفر دراسة

 السدايا السسشؽحة لمسجيخيؼ التشفيحييؼ في الذخكات السداهسة العامة في األردن"

 كىيكل أداءالذخكات مغ ككالً التشفيحييغ لمسجيخيغ السسشػحة السدايا بيغ العالقة قياس إلى الجراسة ىحه ىجفت

شخكةمداىسةعامةمجرجةفيبػرصة127األردنية,شبقتالجراسةعمى العامة السداىسة لمذخكات السمكية

 لمسجيخيغ السسشػحة السدايا تؤثخعمى التي العػامل لفيع االستقخائي عساف.قاـالباحثبإعتسادالسشيج
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 تمظ قبل مغ الػاقع في الستبعة مػكاتإلىالد لمػصػؿ األردنية العامة السداىسة بالذخكات التشفيحييغ

 الختبار اإلحرائية السعمػمات لتحميل التحميمي الػصفي السشيج عمى اعتسجتالجراسة كسا ،تالذخكا

 السمكية كىيكل السشذأة ألداء إحرائية داللة أثخىاـذك كقجاستشتجالباحثكجػد.كالػصػؿلمشتائج الفخكض

 كفاءة في الستسثمة الخقابية لمستغيخات أف إلى الجراسة أضيخت كسا.التشفيحييغ لمسجيخيغ السسشػحة السدايا عمى

السسشػحة السدايا عمى إحرائية داللة لياأثخىاـذك التشفيحي الخئيذ مياـ الذخكةكازدكاجية كحجع اإلدارة

 أعمىقػة ليا كاف الذخكة أسيع في التشفيحييغ السجيخيغ ممكية أف الشتائج كأضيخت .التشفيحييغ لمسجيخيغ

 مشح في اإلجخاءاتالستبعة بسخاقبة السخترة الحكػمية الييئات قياـ كقجأكصىالباحثبأىسية.تفديخية

 بسخاقبة السخترة الييئات الجراسةأيزاً أكصت كسا العامة، السداىسة الذخكات في التشفيحييغ لمسجيخيغ السدايا

 مجمذ كقخارات فاعمية عمى تأثيخ ليحهالشدبة كانت إذا كفيسا الذخكة، ألسيع التشفيحييغ السجيخيغ ممكية ندبة

 التً اآللٌات على تركز التً الدراسات من بالمزٌد المٌام,كعمىالتشفيحييغ لمسجيخيغ السدايا مشح في اإلدارة

 .التنفٌذٌٌن للمدٌرٌن الممنوحة المزاٌا منح فً اتباعها ٌمكن

 بعشؽان: (Aaron, 2015)دراسة 

" Structuring Executive Compensation Contracts: The Impact Of Industry 

Technological Intensity" 

العالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة,كقجشبقتىحهىجفتىحهالجراسةإلختبار

لمخئيذ السسشػحة السدايا عمى التكشػلػجية الرشاعة كثافة أثخ لسعخفة الرشاعة قصاع عمى الجراسة

خالؿالفتخةالسستجةماExecuCompرئيذتشفيحيمغ24,000التشفيحيكتعأخحعيشةمكػنةمغ

ةالتكشػلػجيةالسشخفزة.كقجاستشتجالباحثأفالذخكاتالرشاعيةذاتالكثاف2004–1992بيغ

أدا أجخءيكػف التشفيحي الخئيذ إعصاء عشج أفزل عكذامزسػناىا عمى السعصاه الحػافد مغ بجال
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العاليةفإنويفزلمشحالخئيذالتشفيحيالحػافدا التكشػلػجية لسعتسجةالذخكاتالرشاعيةذاتالكثافة

 أكصى كقج السزسػف. األجخ عمى التخكيد مغ بجال األداء أخخىاعمى عجيجة دراسات بإجخاء لباحث

لتػضيحالعالقةبيغالخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة.

 بعشؽان: (Bahl, 2015)دراسة 

"Impact Of Employee Compensation On Firm’s Performance" 

العالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةكأفىحهالسداياإختبارىجفتىحهالجراسةإلى

عمىالرشاعاتالكيسيائيةالسسشػحةيجبأفتكػفمتشاسبةمعاألداءالخاصبالذخكة,شبقتالجراسة

عمىأداءكتػصمتإلىكجػدعالقةإيجابيةىامةمابيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأثخىا,اليشجية

الباحثدائخةالسػاردالبذخيةلألخحبعيغاإلعتبارىحهالشتائجىصأكالذخكةخاصةفيالذخكاتالكيسيائية.ك

 .فيعسميةتحجيجكترسيعىيكلالسداياالسسشػحةلمسػضفيغ

 بعشؽان: (Bussin, 2015)دراسة 

“Relationship Between CEO Remuneration And Company Financial 

Performance In The South African Retail And Consumer Goods Sector” 

ىجفتالجراسةلفيعالعالقةبيغاألداءالساليباستخجاـتحميلدكبػنتكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ

فيجشػبافخيقيا.شبقتالجراسةعمىالسشذآتالسجرجةفيالتشفيحيلقصاعالتجدئةكالقصعاإلستيالكية

كقجشسلالتحميلاإلحرائياإلنحجار2011–2006لمفتخةالػاقعةبيغالساليةلألكراؽجػىاندبخغسػؽ

عجـكجػدأيعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحةكذفتالجراسةعغكتحميلمعاملاإلرتباط.ك
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كجػدعالقةسمبيةبيغالعائجعمىحقػؽالسمكيةكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.كقجأكصىكعغ

الباحثعمىأفيكػفلجىالسشذآتلجافمدتقمةكمخترةلمسػاءمةبيغمرالحالسشذأةكالسجراءالتشفيحييغ.

 بعشؽان: (Buigut, 2015)دراسة 

"Determinants Of CEO Compensation Evidence From UK Public Limited 

Companies" 

كممكيةالخئيذالتشفيحيكالخبحيةعمىالسداياالسسشػحةالسجيخيغىجفتىحهالجراسةإلىتحجيجأثخإستقاللية

شخكةمغشخكاتالسداىسةالعامة20.شبقتالجراسةعمىUKلمخئيذالتشفيحيفيالسسمكةالستحجة

.كقجاستشتجالباحثبأفممكيةالخئيذالتشفيحيلياأثخإيجابيكبيخعمى2010–2008جكدةلمفتخةالسح

إلىتخفيسالسداياالسسشػحةكأفإرتفاعندبةعجدالسدتقميغفيمجمذاإلدارةيؤديالسداياالسسشػحةلو

.كقجأكصىالباحثلتشفيحيػحةلمخئيذاعمىىحهالسداياالسسشاإيجابيالمخئيذالتشفيحي,,كأفلمخبحيةأثخ

زخكرةربطالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيبأداءالذخكةكاألفخادلسػاجيةمذاكلالػكايةكلزخكرةإجخاءب

 دراساتمتعجدةبخبطالسداياالسسشػحةبعػاملمتعجدةلخؤيةمجىالتأثيخعمييا.

 بعشؽان: (Bussin, 2015)دراسة 

" CEO Pay - Performance Sensitivity In The South African Context" 

محاكلةإيجادتػازفبيغالسداياكاألجػرالتيمغشأنياأفتجحبكتحافععمىالسجيخيغإلىىجفتالجراسة

الجراسةىجفت.ككحلظضعيفاتجاهالذخكةكخاصةعشجمايكػفأداءالذخكةعالتشفيحييغكاألداءالخاصبي

لسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيلخبطعسموبكفاءةمعأداءالذخكةلمعسلفياتحكعلىترسيععقػدفعالةإ

كقجتػصمت.2008خالؿاألزمةالساليةالعالسيةسشةإفخيقياجشػبفيمرمحةالسداىسيغ.شبقتالجراسة
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كقجأكصىالباحثأفعمىالمجافالتشفيحييغ.لػجػدعالقةسمبيةبيغاألداءالساليكالسداياالسسشػحةلمسجراء

لجىتحجيجالسخترةبتحجيجالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحياألخحبعيغاإلعتبارالحجعكالقيسةالجفتخية

الجقةفيفيعأكثخىحهالسداياحيثيدتحدغأفيقػمػابعدؿالقيسةالجفتخيةفيقياسأداءالذخكةلزساف

 .ألداءالذخكات

 بعشؽان: (Cerasi, 2015)دراسة 

" CEO Compensation, Regulation, And Risk In Banks Theory And Evidence 

The Financial Crisis " 

السسشػحةلمخئيذالتشفيحيكالتشطيعالساليكالسخاشخالساليةىجفتىحهالجراسةإلىايجادالعالقةبيغالسدايا

فيالبشػؾ.تعتصبيقالجراسةعمىعيشةكبيخةمغالبشػؾحػؿالعالعكقياسمجىأثخالسداياالساليةالسسشػحة

.كاستشتج2008–2007لمخئيذالتشفيحيداخلالبشػؾعمىأسعاراألسيعأثشاءاألزمةالعالسيةسشة

عمىكذلظػججعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالبشظتخالؿدراستوبأنوالالباحثمغ

عشجماتكػفخاصةعػائجالديعكارتفاعالتحبحبفيالبشػؾلتجنيىحهالسداياعمىإنخفاضأثخعكذكجػد

ؿالدمصاتاإلشخافيةسيصخةالسداىسيغضعيفةكعشجماتكػفعسميةفخضقيػدعمىأنذصةالبشظمغخال

ضعيفةندبيا.

 بعشؽان: (Fallatah, 2015)دراسة 

" CEO Compensation Firm Performance And Corporate Governance" 

لعالقةمابيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةباإلضافةإلىاةىجفتىحهالجراسةإلىمعخف

عمى الذخكات حػكسة تمظأثخ مجمذ كحجع الجرااإلدارةالسدايا شبقت الحكػمية. كالسمكية سةكاستقالليتو
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في السػجػدة الذخكات جسيع )عمى الدعػدية بػرصة الستجاكلةسػؽ بيغ الػاقعة الدمشية لمفتخة )2008–

فيحيغ.كقجاستشتجالباحثكجػدعالقةشخديةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة2012

كججعالقةسمبيةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكىيكلحػكسةالذخكة)مغخالؿحرخاإلستقالليو(.

كإدراجيافيدراسةعمىأداءالذخكةستغيخمغالشتائجساليةكقجأكصىالباحثبأفاستخجاـالسداياغيخال

الخئيديةعمىاألقلنػعيا.

 بعشؽان: (Olalekan, 2015)دراسة 

" Effect Of CEO Pay On Bank Performance In Nigeria" 

السسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالشيجيخيةتعدزاـ كانتالسدايا إذا الجراسةإلىمعخفةما ىجفتىحه

ىحهتجني شبقت السدايا. ىحه إعصاء حػؿ السخفية الحقائق كذف كلسحاكلة البشػؾ, بتمظ الخاص األداء

كذلظباستخجاـشخيقةالتعسيع2012–2005فينيجيخياخالؿالفتخةالػاقعةبيغابشك11راسةعمىالج

السجفػعةلمخئيذالتشفيحي(GMM)الجيشاميكية تأثيخكبيخسمبي.كقجاستشتجالباحثبأفالسدايا عمىليا

لػض مشاسبة إرشاد شخؽ بػضع الباحث أكصى كقج البشػؾ. أداء كتحجيج لمسػاع كالسدايا بيغءالحػافد مة

مرالحالخئيذالتشفيحيداخلالبشػؾكبيغالسداىسيغ.

 ما يسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة 6-5

مغالجراساتالسحجكدةالتيأجخيتفياألردفالباحث(فيحجكدعمع)كػنيامغهالجراسةأىسيةىحتشبع

الذخكاتاألردنيةبذكلعاـكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالعالقةبيغاألداءالساليإلختبار

الجراسة,خاصبذكلالبشػؾالتجاريةاألردنيةكفي الخفر)عغدراسةكتسيدتىحه بذكل(2015, مشيا

جػانبخاص :ىيمغعجة زمشياحجاثتيا عمىقصاعالبشػؾحيثكتػسعيا تصبيقيا األردنيةالتجاريةتع
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خ الفتخة دراسةيشساب2015–2011الؿ لمفتخةالخفرشبقت األردنية العامة السداىسة الذخكات عمى

,كساتتسيدالجراسةقبلذلظعغالسداياالساليةالبشػؾكذلظلعجـافراحعجدكبيخمغ2013–2011

اإلختباريالسبشيعمىتحميلباختالؼالسشيجيةالتيشبقتياكالقائسةعمىالسشيجأيزاعغدراسةالخفر

بياناتفعميةمدتخمرةمغالقػائعالساليةالسشذػرةلمبشػؾالسذسػلةبالجراسةفيحيغقامتدراسةالخفر

عمىالسشيجاإلستقخائيالقائععمىالسشيجالػصفيالتحميميبإستخجاـاإلستبانة.ككساتسيدتدراستيأيزا

حرخفي حيثتع فيالإختيارالبيانات كاألساسي الخئيدي العشرخ باعتباره " اليـخ "رأس التشفيحي خئيذ

السداياالساليةالسسشػحةعمىعكذدراسةالخفرحيثتصخؽإلىأخحكذلظبالبشظاتخاذالقخاراتالستعمقة

داياكمغثعدراسةأثخاألداءالساليعمىمجسػعكاملالسةكاحجةكسجسػعلمسجراءالتشفيحييغكمجمذاإلدارة

األمخيشعكذ كافشخزعمىدقةالبياناتبذكلسمبيالسسشػحةليعكىحا مغمجمذاإلدارةبحيثإذا

عسػميةالشتائج.تسشحلوالسدايابذكلغيخعادؿفإفذلظيؤثخعمىالتشفيحييغكالسجيخيغ
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 الفرل الثالث

 جخاءاتالطخيقة واإل

الجراسةيذتسلىحاالفرلعمىعخضلسشيجيةالجراسةالستبعةمغقبلالباحثباإلضافةإلىتشاكؿمجتسع

 :ساليباإلحرائيةالسدتخجمةاأل،كمغثععمىالسعمػماتكمرادرالحرػؿتياكأداتياكعيش

 مشهجية الجراسة 3-1

 أىجاؼ تحقيق أجل مغ عمىستخجـاالجراسة التحميمي السشيج استخجاـ الباحث دراسةالػصفي خالؿ كمغ

قػاميابياناتماليةفعميةمدتخمرةمغالتقاريخالساليةالسشذػرة”Empirical Study“ميجانيةإختبارية

لمبشػؾالتجاريةالسذسػلةفيعيشةالجراسة.

 مجتسع الجراسة 3-6

1421ضسغالقصاعالساليالسجرجةفيبػرصةعسافلعاـالتجاريةبشػؾالكافةمغتكػفمجتسعالجراسة

.ابشك(21)عجدىاكالبالغ

 سةعيشة الجرا 3-3

الجراسةمغكاملمجتسعأيتجاريااًبشك(21)مغعيشةالجراسةتتكػننطخالرغخحجعمجتسعالجراسة

1422التيتػفختبياناتياخالؿفتخةالجراسةالسستجةلعاـ%(مغمجتسعالجراسة244كبحلظتذكلالعيشة)

-1421.

 جسع البيانات مرادر 3-4

عمىنػعيغمغمرادرالسعمػماتاالعتسادكإختبارفخضياتيا,قاـالباحثبمغأجلتحقيقأىجاؼالجراسة

:كىيكاآلتي
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فيالقػائعكاردةماليةىيمعمػماتكالبياناتالتيتغصيالجانبالتصبيقيلمجراسةمرادرأكليةلتػفيخ -2

يمػاقعياااللكتخكنيةالبشػؾالتجاريةاألردنيةكالستػفخةفيبػرصةعسافكالسشذػرةفالرادرةعغالسالية

 الستغيخالسدتقلكالستغيخالتابع.العالقةبيغتعاستخجاميالقياسك1421-1422لمفتخةالػاقعةبيغ

1-  في تتسثل ثانػية كالتذخيعاتمرادر الدابقة الشطخية الجراسات مغ عمييا الحرػؿ تع التي البيانات

سػضػعمحلالجراسة،كالذبكةالعشكبػتية)اإلنتخنت(،كالسخاجعكاألبحاثكرسائلالساجدتيخالستعمقةبال

 .مغالجراسةالشطخيالجانبلتغصيةكذلظ

 أداة الجراسة 3-5

الرادرةعغالبشػؾالتجاريةلقجقاـالباحثباإلعتسادعمىمرادرفعميةلمبياناتمغخالؿالتقاريخالسالية

 .1421-1422لمفتخةالػقعةبيغالسػجػدةكالسشذػرةفيبػرصةعساف

 اإلحرائية األساليب 3-6

اليباإلحرائيةالستسثمةبكل,قاـالباحثبإستخجاـاألستحميلبياناتالجراسةكإختبارفخضياتياألغخاض

-مغ:

لكافةمتغيخاتأوال :األساليباإلحرائيةالػصفية:حيثقاـالباحثبتحميلبياناتالجراسةتحميالكصفيا

 الحدابي, الػسط مثل: كصفية إحرائية مقاييذ عجة إستخخاج أجل مغ كذلظ السعياريالجراسة االنحخاؼ

.KurtosisشحكالتفخSkewnessكأدنىقيسةكأعمىقيسة,كذلظباإلضافةإلىمؤشخياإللتػاء

الستعجدثانيا اإلنحجار نسػذج باستخجاـ كالستسثمة الجراسة فخضيات إختبار :((Multiple regression,

إلى باإلضافة الجراسة, ىحه في التابع الستغيخ عمى السدتقمة الستغيخات تأثيخ مجى إختبار أجل مغ كذلظ

مثل:يلمتحميلاإلحرائبارصالحيةالبياناتتإستخجاـأساليبإخ
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 (Normality distribution test)بارالتػزيعالصبيعيتإخ -2

 إختبارالتجاخلالخصي. -1

 إلختبارمذكمةاإلرتباطالحاتي.Durbin – Watsonإختبار -1

 مرفػفةإختباربيخسػفلستغيخاتالجراسة. -0

االجتساعيةكقاـالباحثبإستخجاـبخنامج اإلحرائيةلمعمـػ الغاية.(ليحهSPSS)الحـد

 متغيخات الجراسة 3-7

تتكػفالجراسةالحاليةمغالستغيخاتالتالية:

لمبشػؾ:األداءالساليالستغيخ السدتقل

::كتتسثلفيسايميالزابطة الفخعية أو الستغيخات

   كيتسثلفيالتحميلبالستغيخROEالسمكيةحقػؽالعائجعمى/ -2

   كيتسثلفيالتحميلبالستغيخROA العائجعمىاألصػؿ -1

   كيتسثلفيالتحميلبالستغيخ EPS العائجعمىالديع -1

.Yكيتسثلفيالتحميلبالستغيخ لساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي:السدايااالستغيخ التابع
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 الخابعالفرل 

 نتائج الجراسة

 السقجمة 4-1

التحقق مؼ صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي 4-2

اختبارالتػزيعالصبيعي0-1-2

اختبارالتجاخلالخصيكاختباراالرتباطالحاتي0-1-1

 اإلحراءات الؽصفية لمجراسات ومتغيخاتها 4-3

 مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة 4-4

 اختبار فخضيات الجراسة 4-5
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 الخابعالفرل 

 نتائج الجراسة

 مقجمة  1-4

بعجعسميةتجسيعبياناتالجراسة،كبشاءعمىاألساليباإلحرائيةالتيتعاالستشادعمييافيالفرلالدابق،

السجرجةفيبػرصة التجارية تعالقياـبتحميلالبياناتالتيتعجسعيابيجؼاستخالصنتائجالجراسةلمبشػؾ

األكؿبالتحميلالػصفيلستغيخاتالجراسةالجدءرئيدية،يتعمقأجداءالفرلمغثالثة،كيتكػفىحاعساف

االنحخاؼالسعياريمغخالؿاالستعانةبسجسػعةمغالسقاييذاإلحرائيةالػصفيةمثلالػسطالحدابيك

فتعفيوالثانيءالجدأماأعمىقيسةكأدنىقيسة،كذلظبغيةكصفعيشةالجراسةبذكليعكذكاقعبياناتيا،ك

مجىاتباعالبياناتلمتػزيعالصبيعي،مغالتحققمغصالحيةبياناتالجراسةلمتحميلاإلحرائيكالتحقق

 الحاتي، كاالرتباط الخصي التجاخل كاختبار الثالث فيوأما فتع الجراسة فخضيات احتداباختبار خالؿ مغ

 SPSS Vكذلظمغخالؿاستخجاـالخزمةاإلحرائيةمعامالتنسػذجاالنحجارالستعجدكمشاقذةالشتائج،

(22) .

التحقق مؼ صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي 4-2

إلجخاءاالختباراتاإلحرائيةمالءمةػفكتاناتالجراسةكياالجبتػفخىافيبيىشالظالعجيجمغالذخكط

الجراسة لفخضيات أشار كقج ، مغ إلىAladham et al., (2015)كHayduk, (1987, p.47)كل

التأكجمغتػزيع كفيحاؿعجـالبياناتالخاصةبستغيخاتضخكرة شبيعيًا الجراسةالتابعةكالسدتقمةتػزيعًا

الذخط، فإنوالبجمغإجخاءاختباراتالتحميللمبياناتالتيتحسلصفةالتػزيعغيخالصبيعي،تػفخىحا

أشاراإلىماسسيBagozzi and Yi, (1988)رالتػزيعالصبيعي،إالأفكعميوفإنوالبجمغإجخاءاختبا
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بشطخيةالشيايةالسخكديةالتيتفيجبعجـالحاجةإلجخاءىحااالختباركاعتبارالبياناتمػزعةشبيعيًافيحاؿ

فػؽ،كحيثأفمفخدات30ازديادحجعالعيشةالسختارةعغ) فسا راسةقجعيشةالجالسذاىجاتفي(مفخدة

مذاىجةلكلمتغيخ،األمخالحييذيخإلىعجـالحاجةإلىاجخاءاختبارالتػزيع(5*13أي)(65بمغت)

تحققشخطالتػزيعبياناتالجراسةأفالصبيعي،كمعذلظفقجقاـالباحثبإجخاءىحااالختبارلمتأكيجعمى

.الصبيعي

 اختبار التؽزيع الطبيعي 4-6-0

ا اختبار إجخاء تع باختبار باالستعانة الجراسة لستغيخات الصبيعي لبيافKolmogorov-Smirnovلتػزيع

:التػزيعالصبيعيلستغيخاتالجراسة،كذلظعمىالشحػاآلتي

 التػزيعالصبيعيلستغيخاتالجراسة:اختبار4.1ججكؿرقع
K-S P-Value Variables 
2.014 0.200** Y 
1.117 0.130 ROE 
0.522 0.054ROA 
1.081 0.061 EPS 

( نتائجالتحققمغالتػزيعالصبيعيلبياناتالجراسة)4.1يعخضالججكؿرقع )Normal-Distribution)

 باختبار باالستعانة اقتخابKolmogorov-Smirnovكذلظ مجى اختبار نتائج  الججكؿ يعخض كسا ،

 الجراسة متغيخات مغ متغيخ لكل الصبيعي تػزيعيا مغ البيانات كىيContinuous Variablesالسترمة

مقاس) التشفيحي لمخئيذ السسشػحة السالية لمخئيذةًالسدايا السسشػحة السالية السدايا لحجع الصبيعي بالمػغاريتع

 كالتشفيحي تابع، كستغيخ مغ كل عمى العائج كالسمكيةحقػؽ األصػؿ، عمى كالعائج الديع، عمى العائج

التػزيعالصبيعيإذاكانتتحققشخطاعجةالقخاركفقًاليحااالختبارأفالبيانات،كتكػفق(ةمدتقماتكستغيخ
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 & Qasem et al., 2016; Hu) يشتفيذلظ(،كغيخذلظ0.05(أكبخمغ)P-Valueقيسةاالحتساؿ)

Bentler, 1999)( رقع الججكؿ إلى كبالشطخ ،4.5 جسيع أف يالحع ) لPقيع الجراسة مغستغيخات أكبخ

 Paramatricالسعمسيةاالختباراتاستخجاـيسكغبشاءعمىذلظك،التػزيعالصبيعي(لحاتحققشخط0.05)

Testsباإلضافةالىالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيعمىأثخاألداءالساليالستعمقةببيافلمبيانات

.لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةالعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحةبياف

   اختبار التجاخل الخطي واختبار االرتباط الحاتي   4-6-6

صالحية اختبار مغ الثانية الخصػة تأتي الصبيعي، تػزيعيا مغ الجراسة بيانات اقتخاب مجى اختبار بعج

اال كاختبار الخصي التجاخل اختبار كىػ اإلحرائي لمتحميل الالبيانات حيثرتباط الجراسة، لستغيخات حاتي

نتائجياعمىالشحػاآلتي:كانت

    الذاتً االرتباط واختبار الخطً التداخلاختبار  :4.2 رلم جدول

Multicollinearity Independent  
Variables Tolerance VIF

0.958 1.044 ROE 
0.850 1.177ROA 
0.778 1.286 EPS 

2.011Durbin-Watson

سقياسمايعخؼبمغخالؿMulticollinearity Testالتجاخلالخصياختبار(4.2يعخضالججكؿرقع)

Collinearity Diagnosticsباالستخشادبسؤشخيغىسا:،كذلظ

التبايغ) .1 VIFمعاملتزخع )Variance Inflationary Factor(ككفقكلمغ،Field, 2001،)

(Myrs, 1990)(يكػفىشاؾتزخعإذاكانتقيسةVIFتداكي)أكأكثخ.5 
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(دلياًلعمىكجػدمذكمة0.10،حيثتعتبخالقيسةاألقلمغ)Toleranceمعاملالقجرةعمىالتحسل .2

( الستعجد الخصي كبسصالعةField, 2001االرتباط ،) الججكؿ أنالدابقبيانات كبالشدبةيالحع تع و

ازىحيغالسؤشخيغمسايعشيعجـمذكمةتجاخلخصيفينسػذجالجراسة.يجتلجسيعمتغيخاتالجراسةإ

) كسا الحاتي االرتباط اختبار إجخاء االرتباطAutocorrelation Testتع مذكمة كجػد عجـ مغ لمتأكج )

تطيخ(Field, 2001ككفقًالػ)(،Durbin-Watson testالحاتيفيالشسػذجكذلظعغشخيقاالختبار)

يؤثخعمىصحةالشسػذجلساسيطيخهمغأثخالسذك لمستغيخاتمتخابصةمسا تكػفالقيعالستجاكرة مةعشجما

بيغ) االختبارما (حيثتذيخالشتيجةالقخيبةمغ4-0غيخحقيقيجخاءذلظاالرتباط،كتتخاكحقيسةىحا

ػدارتباطسالبقػي،كتتخاكح(فتذيخإلىكج4(إلىكجػدارتباطمػجبقػي،أماالشتيجةالقخيبةمغ)0)

بيغ) لمستغيخات2.5-1.5الشتيجةالسثمىما (كالتيتذيخإلىعجـكجػدارتباطذاتيبيغالقيعالستجاكرة

(Qasem et al., 2016(كيالحعمغالججكؿرقع،)أفقيسة4.6)D-Wالسحدػبةلشسػذجالجراسةقج

القيسةتقعضسغالسجىالسالئعاألمخالحييذيخإلىعجـكجػدمذكمة2.011بمغت) (،كحيثأفىحه

االرتباطالحاتيتؤثخعمىصحةالشسػذج.
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  ومتغيخاتها جراسةلم الؽصفية اإلحراءات 4-3

  (Y) المزاٌا المالٌة الممنوحة للرئٌس التنفٌذيالوصفً لمتغٌر الدراسة التابع  التحلٌلنتائج  :4.3 رلم جدول

Year 
Minimu

m 
Maximum Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

2115 297818 885840 539079 182825 0.68 -0.63 

2114 290000 908847 529677 204652 0.81 -0.58 

2113 244865 739706 411819 130317 0.27 2.40 

2112 233025 773000 364463 139892 0.28 1.36 

2111 8169 616118 331614 148020 -0.30 1.44 

All years 8169 908847 435330 179982 0.89 0.76 

بالسداياالساليةالستسثلالتابعالػصفيلستغيخالجراسةاإلحرائيختباراالنتائج(4.3)رقعالججكؿيعخض

التشفيحي لمخئيذ السسشػحة،(Y)السسشػحة السالية لمسدايا الحدابي الػسط أف الدابق الججكؿ مغ كيالحع

لجسيعسشػاتالجراسة،الػسطالحدابياألعمى(كىػ539079قجبمغ)2015لمخؤساءالتشفيحييغفيعاـ

 لعاـ الحدابي الػسط أف يالحع بمغ)2014كسا مغعاـ529677قج أقل كىػ )2015 القيسةإال أف

ل األعمى 2014عاـ ىي بيغ يفدخاألعمى الحي األمخ الدشػات، لعاـإرتفاعجسيع السعياري االنحخاؼ

2014( بمغ 204652الحي الػسطكالحي( أف كيالحع الحدابي، كسصيا عغ القيع تذتت إلى يذيخ

 معاًالحدابي الدشػات )لجسيع بمغ الستػسصات435330قج عغ الستػسط ىحا انخفاض تفديخ كيسكغ )

 لعامي 2015ك2014الحدابية نتائج خالؿ مغ ل، الحدابية لمخؤساءاألكساط السسشػحة السالية مسدايا

 لمدشػات )2013ك2012ك2011التشفيحييغ بمغت ك)411819التي ك)364463( عمى331614( )

إلالتػالي ذلظ عدك كيسكغ كػنتيا، التي السخررات تكػيغ عبء تحسمت التي ىي الدشػات تمظ أف ى

 لسػاجية التجارية البشػؾ القخكضبعس بعامي الشاتجة السالية األزمة آثار عغ الشاتجة 2009الستعثخة
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التيمشحت2010ك عمىالسدايا أيزًا عمىاألداءالساليلتمظالبشػؾكمغثعسمبًا ،كالتيانعكدتسمبًا

.سائياالتشفيحييغلخؤ

افيقػمابقياسمجىحم(الKurtosis(كالتفخشح)Skewnessإلىمؤشخاتااللتػاء)ىشاكالبجمغاإلشارة

(فإفالسجىالسشاسبلاللتػاءHair et al, 2003البياناتلذخكطالتػزيعالصبيعي،كحدبرأي)مالءمة

(،كبالشطخ3(ك)-3لسشاسبلسعاملالتفخشحىػبيغ)+(،بيشساالسجىا1(ك)-1ىػعشجماتقعقيستوبيغ)

 الججكؿ الدابقإلى لمعامل كالتفخشح االلتػاء مؤشخي مغ كل قيع أف التابعيتزح الساليةالستسثل بالسدايا

Y)السسشػحةلمخئيذالتشفيحي األمخالحييذيخإلىتحققىحيغالذخشيغكيقعاف( ضسغالسجىالسالئع،

لذخطالتػزيعالصبيعي.الستغيخبياناتىحامالءمة

  (ROE) الملكٌةحموق العائد على الوصفً لمتغٌر الدراسة المستمل ختبار االنتائج  :4.4 رلم جدول

Year Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Skewnes

s 
Kurtosis 

2115 0.03 13.74 9.00 3.60 -0.39 2.37 

2114 7.57 15.26 10.67 2.32 0.58 -0.35 

2113 2.81 15.44 9.56 3.43 -0.24 0.02 

2112 1.99 14.63 8.79 3.47 -0.20 0.08 

2111 -1.45 16.37 7.86 4.91 -0.30 0.20 

All 
years -1.45 16.37 9.18 3.65 -0.68 0.83 

4.4)رقعالججكؿيعخض الجراسةاالنتائج( لستغيخ الػصفي بالسدتقلختبار حقػؽالستسثل عمى العائج

حدابيلمعائجعمىحقػؽالسمكيةكاففيعاـكسطكيالحعمغالججكؿالدابقأفأعمى،(ROE)السمكية

(،7.86حيثبمغتقيستو)2011حدابيفيعاـكسط(،فيحيغكافأقل10.67حيثبمغ)2014

(حيثيذيخ9.18كيالحعأفالػسطالحدابيلمعائجعمىحقػؽالسمكيةلجسيعالدشػاتقجبمغتقيستو)
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ىشاأيزًاأفع،كسايالحيابذكلأمثلاستثساراتمداىسيالبشػؾإلىمجىتػضيفالػسطالحدابيىشاإلى

 عمى لمعائج الشدبي )االنخفاض السمكية ROEحقػؽ لمعاميغ بالشدبة2012ك2011( عميو ىػ ما عغ

البشػؾ، تمظ أداء عمى العالسية السالية األزمة كتجاعيات بآثار أيزًا ربصو يسكغ األخخى الثالثة لألعػاـ

العائجالستسثلبالسدتقلكبالشطخإلىالججكؿأعالهيتزحأفقيعكلمغمؤشخيااللتػاءكالتفخشحلمعامل

السمكية حقػؽ أيزاتقع(ROE)عمى إلى يذيخ الحي األمخ السالئع، السجى ىحامالءمةضسغ بيانات

.العامللذخطالتػزيعالصبيعي

  (ROA) العائد على األصولالوصفً لمتغٌر الدراسة المستمل ختبار االنتائج  :4.5 رلم جدول

Year Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Skewne

ss 
Kurtosis 

2115 0.60 1.86 1.29 0.38 -0.25 -0.88 

2114 0.86 2.05 1.48 0.35 -0.11 -0.62 

2113 0.30 1.96 1.35 0.49 -0.72 0.51 

2112 0.24 1.93 1.28 0.45 -0.84 0.83 

2111 -0.17 1.89 1.12 0.63 -0.87 0.15 

All years -0.17 2.05 1.30 0.47 -0.83 0.89 

4.5)رقعالججكؿيعخض الجراسةاالنتائج( لستغيخ الػصفي بالسدتقلختبار األصػؿالستسثل العائجعمى

(ROA)،مغ ىحاكيالحع كاف حدابي كسط أقل أف لالججكؿ )2011عاـ بمغ كيالحع1.12حيث ،)

ليرل2014(كمغثعفيعاـ1.35ليبمغ)2013(كمغثعفيعاـ1.28ليبمغ)2012ارتفاعوفيعاـ

 1.48)إلى عاـ في انخفاضو يالحع حيغ في ،)2015( قيستو بمغت الشدبة(1.29حيث ىحه كتفدخ ،

ىشاسعجؿ،حيثيذيخالالستاحةلجيياكاألصػؿاالستثساراتفيتحقيقالخبحمغخالؿالبشػؾفاعميةبسجى

كبالشطخإلىالججكؿ،البشػؾمحلالجراسةالتيتحققيامغخالؿاألصػؿالستاحةلجيياانخفاضعػائجإلى

 كالتفخشح االلتػاء مؤشخي مغ كل قيع أف يتزح بالسدتقللمستغيخأعاله األصػؿالستسثل عمى العائج
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(ROAتقع)لذخطالتػزيعالستغيخبياناتىحامالءمةضسغالسجىالسالئع،األمخالحييذيخإلىىشاأيزا

 .الصبيعي

  (EPS) العائد على السهمالوصفً لمتغٌر الدراسة المستمل ختبار االنتائج  :4.6 رلم جدول

Year 
Minimu

m 
Maximu

m 
Mean Std. Deviation 

Skewne

ss 
Kurtosis 

2115 0.03 0.67 0.25 0.18 0.18 0.97 

2114 0.09 0.63 0.26 0.17 0.56 -0.09 

2113 0.03 0.65 0.25 0.18 0.68 0.23 

2112 0.02 0.49 0.21 0.15 0.74 -0.77 

2111 -0.02 0.49 0.20 0.16 0.54 -0.87 

All years -0.02 0.67 0.23 0.17 0.65 -0.09 
4.6)رقعالججكؿيعخض الجراسةاالنتائج( لستغيخ الػصفي السدتقلختبار الديعالستسثل عمى بالعائج

(EPS)،ثبات كجػد الدابق الججكؿ مغ ندبيكيالحع لفي الحدابية خالؿاألكساط الديع عمى معائج

(،فيحيغكاف2011(كذلظفيعاـ)0.20سشػاتالجراسة،حيثكافأقلمتػسطلمعائجعمىالديع)

(،كقجحرمتسشػاتالجراسةككلعمى0.26(حيثبمغ)2014أعمىمتػسطلمعائجعمىالديعفيعاـ)

الشدبةأىسيةكبيخة،حيثتعتبخ(كتحتل0.17كقجبمغاالنحخاؼالسعياري)(0.23متػسطحدابي) ىحه

قخاراتيع اتخاذ عشج السدتثسخيغ قبل مغ االعتبار بعيغ بيا األخح يتع التي الشدب أىع مغ الشدبة ىحه

االستثسارية لمعامل كالتفخشح االلتػاء مؤشخي مغ كل قيع أف يتزح أعاله الججكؿ إلى كبالشطخ السدتقل،

بياناتمالءمةضسغالسجىالسالئع،األمخالحييذيخإلىأيزاقع(تEPS)بالعائجعمىالديعالستسثل

.ىحاالعامللذخطالتػزيعالصبيعي
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 Descriptive statistics for all the variables Means during( 4.7جدول رلم )
(2011-2015) 

 

Variable

s 
Minimu

m 
Maximum Mean SD 

Skewnes

s 
Kurtosis 

Y 8169 908847 435330 179982 0.89 0.76 

ROE -1.45 16.37 9.18 3.65 0.83 -0.68 

ROA -0.17 2.05 1.30 0.47 -0.83 0.89 

EPS -0.02 0.67 0.23 0.17 0.65 -0.09 

مغختبارالػصفياالشتائجممخزل(4.7)رقعالججكؿيعخض لجسيعمتغيخاتالجراسةعمىمجارالفتخة

بالسداياالستسثلالتابعلستغيخالجراسةالحدابيأفالػسط،كيالحعمغىحاالججكؿالدابق2011-2015

التشفيحي لمخئيذ السسشػحة الدشػات(Y)السالية )لجسيع بمغ خالؿ(435330قج مغ تفديخه يسكغ األمخ

األرد التجارية بالبشػؾ الستسثمة الجراسة لعيشة الجيجة السالي األداء عساف،مؤشخات بػرصة في السجرجة نية

(لجسيعROEحيثبمغالػسطالحدابيلستغيخالجراسةالسدتقلاألكؿالستسثلبالعائجعمىحقػؽالسمكية)

الػسطالحدابيلستغيخالجراسةالسدتقلالثانيالستسثلبالعائجعمىاألصػؿ (،كبمغ9.18سشػاتالجراسة)

(ROA( الجراسة سشػات لجسيع ك1.30( الستسثل(، الثالث السدتقل الجراسة لستغيخ الحدابي الػسط بمغ

(.0.23(لجسيعسشػاتالجراسة)EPSبالعائجعمىالديع)

التػزيع متصمبات مع كالتفخشح اإللتػاء مؤشخي بجاللة جسيعيا السؤشخات ليحه الحدابية األكساط كتتالءـ

 الصبيعي.
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 الجراسةمرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات  4-4

العالقةاالرتباشيةبيغالستغيخاتالسدتقمةنفدياتقييعاعتسجالباحثعمىمرفػفةارتباطبيخسػفمغأجل

عمىالشحػاآلتي:ثعفيسابيغكلمشياكالستغيخالتابع

 لستغيخاتالجراسةنتائجمرفػفةارتباطبيخسػف: 4.8ججكؿرقع

Variable Y X1 X2 X3 

Y 1    

X1 0.352* 1   

X2 0.314* 0.673** 1  

X3 0.294* 0.451** 0.461** 1 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 تذيخ Yحيث إلى كىػ التابع مقاسالستغيخ التشفيحي لمخئيذ السسشػحة السالية بالمػغاريتعةًالسدايا

كستغيخمدتقل،كتذيخROEالسمكيةإلىالعائجعمىحقػؽX1،كتذيخالسداياتمظالصبيعيلحجع

X2إلىالعائجعمىاألصػؿROAكستغيخمدتقل،كتذيخX3إلىالعائجعمىالديعEPSكستغيخ

 .مدتقل

يمي:(يتزحما4.8كبسصالعةالبياناتاإلحرائيةالسعخكضةفيالججكؿرقع)

(،لكغقػةاالرتباطX1, X2, X3تػججعالقةذاتداللةإحرائيةمػجبةفيسابيغالستغيخاتالسدتقمة) .1

متفاكتة،إذأفمعاملاالرتباطاألقػى بيشيا أيالعائجعمىx1(كافبيغالستغيخ0.673ىػ)كفيسا
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،بيشساكافمعاملاالرتباطاألدنىROAكىػالعائجعمىاألصػؿx2كالستغيخROEحقػؽالسمكية

 .EPSأيالعائجعمىالديعx3كالستغيخROEأيالعائجعمىحقػؽالسمكيةX1بيغ

(السداياYكساتػججعالقةذاتداللةإحرائيةكبقيعمتفاكتةلسعاملاالرتباطفيسابيغالستغيخالتابع) .2

السسشػحةلمخئيذالتشفيحيككلمغالستغيخا معامل(،ككافX1, X2, X3تالسدتقمةالثالث)السالية

(،بيشسا0.352،إذبمغ)ROEخبطتمظالسدايامعالعائجعمىحقػؽالسمكيةيحيالػاألقػىىاإلرتباط

.(0.294،إذبمغ)EPSبيغتمظالسداياكالعائجعمىالديعاألدنىكاف
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 ختبار فخضيات الجراسةا 4-5

كالفخضياتالفخعيةالثالثذاتالعالقةبيا،أخزعالباحثHo1بقرجاختبارالفخضيةالخئيديةاألكلى

الحيتحكسوقاعجةالقخار0.05بياناتالجراسةلمتحميلباستخجاـأسمػباالنحجارالستعجدكبسدتػىمعشػية

التالية:

كانتقيسةHaمةكتقبلالفخضيةالبجيHoتخفسالفخضةالرفخيةأكالعجمية ≥(sigأكالجاللة)aإذا

مغقيستياالحخجةأكالججكلية،فيحيغتقبلالفخضيةالرفخية<السحدػبةFكػفقيسة،أكحيثت0.05

السحدػبةFأكحيثتكػفقيسة0.05<(sigإذاكانتقيسةالجالة)HaكتخفسالبجيمةHoأكالعجمية

التحميلكانتالشتائجالسػضحةفيالججكؿ أقلأكتداكيمغقيستياالحخجةأكالججكلية،كبشاءعمىىحا

التالي:

لمخئيذالسداياالساليةالسسشػحةكألداءالساليالمعالقةبيغ الستعجداالنحجارنتائجاختبار :4.9ججكؿرقع
التشفيحي

Model B 
Standardized 

Coefficients T Sig 

Constant 16124 - - - 16541 46444 

X1 46121 46122 16424 46404 

X2 46124 46115 16352 46410 

X3 46214 46152 16122 46421 

F test Model= 56261 Sig  F= 0.003 

Adjusted R Square= 0.166 R= 0.453 

F Distribution Table = 3.889 T Distribution Table = 1.669 

Y= β0+ β1*X1 + β2*X2+ β3*X3+e 
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 تذيخ Yحيث إلى كىػ التابع مقاسالستغيخ التشفيحي لمخئيذ السسشػحة السالية بالمػغاريتعةًالسدايا

ا السدايا التشفيحيالصبيعيلحجع السسشػحةلمخئيذ كتذيخلسالية ،X1حقػؽ عمى العائج السمكيةإلى
ROEكستغيخمدتقل،كتذيخX2إلىالعائجعمىاألصػؿROAكستغيخمدتقل،كتذيخX3إلى

 .كستغيخمدتقلEPSالعائجعمىالديع


(أعالهبخرػصاختبارفخضياتالجراسةيتزحمايمي:4.9ةالشتائجالسػضحةفيالججكؿرقع)بسصالع

الخئيديةاألكلى يمي"Ho1أكاًل:بخرػصالفخضية ما ال تؽجج عالقة إحرائية ذات داللة كالتينريا

معشؽية بيؼ األداء السالي والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية عشج 

يتزحمايمي:(α ≤ 0.05)مدتؽى معشؽية 

تػجبرفسالفخضية،إذًاي0.05أقلمغمدتػىمعشػيةاالختباركىي0.003كىيSig Fحيثأف .1

،كبسايعشيكجػدعالقةمعشػيةذاتداللةHαكقبػؿالفخضيةالبجيمةلياHo1العجميةالخئيديةاألكلى

 ,ROE, ROAإحرائيةأكتأثيخمتبادؿبيغالستغيخالسدتقلاألداءالساليمسثاًلبعشاصخهالثالث)

&EPSلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية.(معًاكالستغيخالتابعالسداياالساليةالسسشػحة 

تؤكجكجػدعالقةمػجبةكمختفعةندبيًابيغاألداءالساليلمبشػؾ0.453(كىيRقيسةمعاملاالرتباط) .2

الثالث الجراسة بستغيخات كالسسثمة الجراسة عيشة في السذسػلة )ةالتجارية كبيغx1, x2, x3مجتسعة )

(.كساأفقيسةYفيتمظالبشػؾكالستسثمةبالستغيخالتابع)االخؤساءالتشفيحيػفتييحرلعمييالسداياال

مغالتقمباتالتيتحجثفيفقط%16.6تعشيأفحػالي0.166(كىيR2معاملالتحجيجالسعجؿ)

لمخئيذ السسشػحة السالية السدايا في تحجث التي بالتغيخات تفديخه يسكغ التجارية لمبشػؾ السالي األداء

جػدعػاملأخخىتقعخارجنصاؽالعالقةإلىكاالنخفاضالشدبيلقيسةمعاملالتحجيجتذيخكالتشفيحي،

 أثخمتبادؿلكلمشيساعمىاآلخخ.الستبادلةبيغىحيغالستغيخيغقجيكػفليا
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التحميلكىيBإفقيسة) .3 تسثلقيسةثابتمعادلةاالنحجارالحييعبخ5.360(التيكذفعشياىحا

عشوعادةفينساذجالتشبؤالتييتعاستخالصيامغتحميلاالنحجارالستعجدكالتيسيتعاالستفادةمشيا

(مغجيةكالستغيخاتالسدتقمةYلعالقةبيغالستغيخالتابع)الحقًافيتصػيخالشسػذجالحييعبخعغا

(x1, x2, x3.مغجيةأخخى) 

ثانيًا:بخرػصالفخضياتالفخضيةالثالثيتزحمغبياناتذلظالججكؿمايمي:

1.  األكلى الفخعية الفخضية "Ho1-1بخرػص ال تؽجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؼ العائج كنريا

والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية  ،(ROE) عمى حقؽق السمكية

 ."(α ≤ 0.05عشج مدتؽى )

،لحايتػجبرفسالفخضيةالعجمية0.05كىيأقلمغ0.048(الخاصةبياsigبمغتقيسة)1-1

متبادلةبيغالستغيخالسدتقلإحرائيةذاتالعالقةبياكقبػؿالفخضيةالبجيمةكمفادىاكجػدعالقة

x1 السمكية حقػؽ عمى لمعائج ROEالسسثل التابع السسشػحةYكالستغيخ السالية لمسدايا السسثل

لمخئيذالتشفيحي.

بيغCorrelation coefficientتعبخعغقيسةمعاملاالرتباط0.261ىيBetaكساأفقيسة1-2

مػجبةلكشياضعيفةندبيًافيحيغأفمعاملاالنحجاركىػبيشيساالستغيخيغمسايعشيأفالعالقة

0.313(Betaيسثلالخقعالحيسيخفقب)(يحاالستغيخأيx1فينسػذجاالنحجارالحيسيسثل)

(.x1, x2, x3(كالستغيخاتالسدتقمة)Yالعالقةالتيتخبطالستغيخالتابع)
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تؽجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؼ العائج عمى  الكنريا"Ho1-2بخرػصالفخضيةالفخعيةالثانية .2

( والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية عشج مدتؽى ROAاألصؽل )

(α ≤ 0.05)". 

،لحايتػجبرفسالفخضيةالعجمية0.05كىيأقلمغ0.024(الخاصةبياsigبمغتقيسة)2-1

كقبػؿ بيا العالقة عالقةذات كجػد كمفادىا البجيمة إحرائيةالفخضية داللة بيغذات متبادلة

الساليةYكالستغيخالتابعROAالسسثللمعائجعمىاألصػؿx2الستغيخالسدتقل السسثللمسدايا

السسشػحةلمخئيذالتشفيحي.

2-2 قيسة أف Betaكسا مسا0.339ىي الستغيخيغ بيغ االرتباط معامل قيسة عغ أفتعبخ يعشي

يحاب(يسثلالخقعالحيسيخفقBeta)0.210العالقةمػجبة،فيحيغأفمعاملاالنحجاركىػ

( أي )x2الستغيخ التابع الستغيخ تخبط التي العالقة سيسثل الحي االنحجار نسػذج في )Y)

.(x1, x2, x3)كالستغيخاتالسدتقمة

تؽجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؼ العائج عمى ال كنريا"Ho1-3بخرػصالفخضيةالفخعيةالثالثة .3

 α( والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية عشج مدتؽى )EPSالدهػ )

≤ 0.05)". 

،لحايتػجبرفسالفخضيةالعجمية0.05كىيأقلمغ0.015(الخاصةبياsigبمغتقيسة)3-1

ا كقبػؿ بيا العالقة ذات السدتقل الستغيخ بيغ متبادلة عالقة كجػد كمفادىا البجيمة x3لفخضية

السسثللمسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.YكالستغيخالتابعEPSالسسثللمعائجعمىالديع
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3-2 قيسة أف Betaكسا االرتباط0.396ىي معامل قيسة عغ أفتعبخ يعشي مسا الستغيخيغ بيغ

(يسثلالخقعالحيسيخفقليحاBeta)0.130ة،فيحيغأفمعاملاالنحجاركىػالعالقةمػجب

( أي )x3الستغيخ التابع الستغيخ تخبط التي العالقة سيسثل الحي االنحجار نسػذج في )Y)

.(x1, x2, x3)كالستغيخاتالسدتقمة

 كذفاالختبارعغكجػدعالقة كإف الججكؿبأنو آخخيػضح جانب مغ بيغثالثًا: داللة ذات إحرائية

كلعمىحجهمعالستغيخالتابعإالأفالػزفالشدبيليحهالستغيخاتيتفاكتفيتذكيلةالستغيخاتالسدتقم

معادلةاالنحجار.

األمخالحييذيخROEأيالعائجعمىحقػؽالسمكيةX1إذأفالػزفاألكبخفيىحهالسعادلةىػلمستغيخ

أكبخلسرمحةالسداىسيغعمىمرمحةالسػدعيغبسااًإىتساملمخئيذالتشفيحييػليإلىأفالتكػيغالدمػكي

كاألشخاؼاألخخىذاتالسرالحيخلبسبجأمغمبادىءالحػكسةالتيتفتخضأفتخاعيمرالحالسداىسيغ

،لحاEPSأيالعائجعمىالديعX3الػزفاألقلىػلمستغيخأففيحيغبالذكلاألمثل.بسافيياالسػدعيغ

 الشسػذج ثابت قيسة Constantكبسخاعاة نسػذجتراغ5.360كىػ تسثل التي الخصي االنحجار معادلة

التييحرلعميياالخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةفيسالػتعاعتساداألداءالساليةالتشبؤلقيسةالسدايا

الساليفقطكجالةليحاالتشبؤبالذكلالخياضيالتالي:

Y = 16124 + (0.121*X1) + (4.124*X1) + (0.214*X1) +  e 

حيثأف:

Yبالمػغاريتعالصبيعيلحجعالسداياالساليةةًالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمقاس:تذيخإلى

.السسشػحةلمخئيذالتشفيحي
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X1العائجعمىحقػؽالسمكية:تذيخإلى.

X2األصػؿالعائجعمى:تذيخإلى.

X3العائجعمىالديع:تذيخإلى. 

e:أكمايعخؼإحرائيابالستغيخالػىسيالخصأىامر,Dummy Variable. 

لكغمعضخكرةالتحكخىشاإلىأفىشاؾعػاملأخخىقجيكػفليادكرفيتحجيجىحهالسداياكالتييسثميا

السثاؿالالحرخكالتيلعيتعالتعخضليافي(فيىحاالشسػذجكمغىحهالعػاملعمىسبيلeالحخؼ)

ىحهالجراسة:

حجعالبشظبسافيذلظتعجدالذخكاتالسداىسةالتييستمظمشياالبشظحررًاتتصمبكجػد .1

 مسثميغلوفيمجالذإدارتيا.

 الطخكؼاالقتراديةالعامةالستعمقةبعػاملاالقترادالكمي. .2

فخأدكاتلالستقالليةلسجالذاإلدارة،كلجشةالتجقيق،كالتجقيقكجػدنطاـحػكسةفعاؿفيالبشػؾيػ .3

الجاخمي،كالتجقيقالخارجةكالتيبػجػدىايتقمزمفعػؿاإلداراتالتشفيحيةعمىحدابمرمحة

 السداىسيغ.

 التشافذبيغالبشػؾعمىاستقصابالخؤساءالتشفيحييغمغذكيالخبخةكالدسعةالجيجة. .4
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 الخامذالفرل 

 مشاقذة نتائج الجراسة والتؽصيات

 نتائج الجراسة 5-0

 تؽصيات الجراسة 5-6
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 الخامذالفرل 

 مشاقذة نتائج الجراسة والتؽصيات

نتائج الجراسة 5-0

يسكغتمخيزالشتائجالتيتعالتػصلإليياعمىالشحػالتالي:فخضياتياكاختباربعجتحميلبياناتالجراسة

كالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيبذكلعاـإحرائيةبيغاألداءالساليتػججعالقةذاتداللة .1

،كيخىالباحثأفالدببفيذلظيعػدإلىشبيعةالعالقةالحاصمةبيغفيالبشػؾالتجاريةاألردنية

األداءالساليكالسداياالساليةالتييتعمشحيالمخؤساءالتشفيحييغ،حيثأنولكساارتفعاألداءالساليلمبشػؾ

عمىالقياـفإفذلظيجفعالخؤساءالتشفيحييغفيياإلىشمبالسديجمغالسداياالساليةمغأجلتحفيدىع

أجل مغ مدتقباًل بو كاالرتقاء لمبشظ السالي األداء عمى الحفاظ كبالتالي كجو، أفزل عمى بأعساليع

تحقيقالسيدةالتشافديةكالػصػؿإلىاألىجاؼالخئيديةليحهالبشػؾ،كقجتذابيتىحهالشتيجةمعدراسة

،)الخفرك (Nulla, 2014)ك(Sigler, 2011)ك(Merhebi, 2006)ك(Kubu, 2000)كلمغ

(Fallatah, 2015)ك(Bahl, 2015)ك(2015 الشتيجة ىحه تػافقت كسا ، دراسةأيزًا مع

(Buigut, 2015) كجػد إلى تػصمت معالتي السالي لألداء مػجبة عالقة السدايا السسشػحةالسالية

التشفيحي لمخئيذ مغ كل دراسة مع الشتيجة ىحه تعارضت حيغ في ،(Tariq, 2010  ,Aduda)ك(

(Olalekan, 2015)ك(Bussin, 2015)ك(2011 عالقة كجػد إلى جسيعيا تػصمت سالبةالتي

ك السسشػحة، السالية كالسدايا السالي األداء بيغ مغ كل نتائج إختمفت كسا (Bussin, 2015)دراسة

السسشػحةالساليةالسداياكاألداءالساليعالقةبيغأيتػصمتاإلىعجـكجػدفكالمتا(Cerasi, 2015)ك

 .لمخئيذالتشفيحي
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الخئيديفياختالؼنتائجالجراسةعغالجراساتالسذارإليياسابقًايعػدإلىكيخىالباحثأفالدبب

أمخيغ:

في أجخيت التي البيئة عغ األردف كىي الجراسة بيا أجخيت التي البيئة اختالؼ تمظمعطعأكليسا:

الجراسات.

عمىقصاعاتاقتراديةغيخقصاعالبشػؾكثانييسا:أف أغمبيةتمظالجراساتإفلعيكغمعطسياانرب 

 التجارية.

2. ( الجراسة في السذسػلة السالي لألداء الثالثة السؤشخات بيغ احرائية عالقة  ,ROE, ROAتػجج

&EPSالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالب شػؾالتجارية،(مجتسعةككٍلعمىانفخادكبيغالسدايا

،ثعROAالسختبةاألكلى،كيميومؤشخROEلكغتأثيخكلمشياعمىانفخادمتفاكتإذيحتلمؤشخ

 .EPSبعجذلظمؤشخ

كلمشياعمىانفخاد:لالعالقةكلجىتفديخ

(،كالسداياالساليةالسسشػحةROEتػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغالعائجعمىحقػؽالسمكية)2-1

كيخىالباحثأفالدبب،(α ≤ 0.05لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى)

مداىسيفيذلظيعػدإلىأفالعائجعمىحقػؽالسمكيةىػمقياسيعبخمغالعالقةبيغأمػاؿ

خالسذخكعالسدتثسخةمغجيةكعػائجىامغجيةأخخى،حيثيقػـبقياسالعائجلكلديشارمدتثس

،األمخالحييجعمومقياسًالمحكععمىكفاءةكفاعميةاإلدارةفيتػضيفمغقبلمالكيالسذخكع

أمػاؿالسالكيغ،كبالتاليفإنوكمساارتفعتىحهالشدبةأدىذلظإلىازديادالسداياالساليةالسسشػحة

عم الحفاظ كبغية الحالية الشتائج عغ السالؾ رضا بدبب التشفيحييغ مغالسجراء السدتػى ىحا ى
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حقػؽ عمى لمعائج اإليجابي األثخ شبيعة يفدخ الحي األمخ السدتقبل، في بيا كاالرتقاء الشتائج

السمكيةعمىالسداياالساليةالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغفيالبشػؾ،كقجتعارضتىحهالشتيجةمع

لعائجعمىحقػؽالسمكيةعالقةسمبيةبيغاالتيتػصمتإلىكجػد(Bussin, 2015)دراسة

،كيخىالباحثأفالدببفيذلظقجيعػدإلىاختالؼكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي

-2006مجتسعكفتخةالجراسةحيثتعإجخاءىحهالجراسةفيجشػبأفخيقياكخالؿالفتخةمابيغ

2011.

األ2-2 عمى العائج بيغ إحرائية داللة ذات عالقة )تػجج السسشػحةROAصػؿ السالية كالسدايا ،)

كيخىالباحثأفالدبب،(α ≤ 0.05لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى)

كفاءةالسجراءالتشفيحييغفياستغالؿفيذلظيعػدإلىأفالعائجعمىاألصػؿيعبخعغمجى

أمثال الساليةكالبذخيةلمبشظاستغالاًل ،كبالتاليفإفىحهيعطعمغقيسةاألرباحالسحققةالسػارد

الشدبةتختبطإيجابًابالسداياالتشفيحيةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي،حيثأنوكمساتحدشتىحهالشدبة

زادرضاالسالكيغعغكفاءةاالستخجاـألصػؿالذخكة،كبالتاليازدادرضاىععغاإلدارة،األمخ

السشاسبةمغأجلتحفيدىعلمحفاظعمىتصػيخالتشفيحيةالسداياالساليةاإلدارةمشحالحييدتجعي

.األداءالساليلمبشػؾبذكلعاـ

(،كالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذEPSتػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغالعائجعمىالديع)2-3

كيخىالباحثأفالدببفيذلظيعػد،(α ≤ 0.05التشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى)

الذخكة، دخل صافي مغ الستجاكؿ الػاحج العادي الديع حرة عغ يعبخ الديع عمى العائج أف إلى

كبالتاليفإفارتفاعىحهالشدبةيؤديإلىزيادةالصمبعمىأسيعالذخكةكبالتاليارتفاعقيستياالدػقية
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باستثساراتمدتقبمية،كعميوفإنوكمسازادتىحهالشدبةفإفكالحفاظعمىاستثساراتياالحاليةكاستقصا

ذلظيؤديإلىزيادةثقةمالكيالذخكةباإلدارةالتشفيحيةالحاليةبدببإدارتياالجيجةألمػاؿالسذخكع،

التشفيحيةفييا، الساليةلإلدارة لسشحالسدايا كقجاألمخالحييديجمغأىسيةبقاءىحهاإلدارةكيعتبخسببًا

.(Cerasi, 2015تػافقتىحهالشتيجةمعدراسة)

3-  إقتخاح إلى الباحث فيتػصل التشفيحي الخئيذ عمييا يحرل التي السالية السدايا لقيسة التشبؤ نسػذج

البشػؾالتجاريةفيسالػتعاعتساداألداءالساليفقطكجالةليحاالتشبؤبالذكلالخياضيالتالي:

Y = 16124 + (0.121*X1) + (4.124*X1) + (0.214*X1) +  e 

حيثأف:

Yبالمػغاريتعالصبيعيلحجعالسداياالساليةةًالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمقاس:تذيخإلى

.السسشػحةلمخئيذالتشفيحي

X1العائجعمىحقػؽالسمكية:تذيخإلى.

X2العائجعمىاألصػؿ:تذيخإلى.

X3العائجعمىالديع:تذيخإلى. 

e:أكمايعخؼإحرائيابالستغيخالػىسيالخصأىامر,Dummy Variable. 
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 تؽصيات الجراسة 5-6

:يػصيالباحثمايميليوالجراسةمغنتائجإبشاًءعمىماتػصمت

بشتائجالجراسة .1 الشسػذجالسقتخحمغقبلالباحثاألخح إعجادكتحجيجفيبعيغاالعتباركخرػصا

 .السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية

يغفيالبشػؾالتجاريةاألردنية،كالسػازنةبيغالتشفيحيلمخؤساءالسداياالساليةالسسشػحةفيإعادةالشطخ .2

كمعاييخعادلةسذكمرالحالخؤساءالتشفيحييغفييا،كالدعيإلىالػصػؿإلىأالسداىسيغمرالح

 .تحجدىحهالسدايابيجؼالػصػؿإلىاألىجاؼالسشذػدةمغىحهالسدايا

حثالباحثيغعمىإجخاءالسديجمغالجراساتالسدتقبميةالتيتختكدعمىتقييعالعالقةبيغالعػامل .3

التشفيحيػ الخؤساء يتقاضاىا التي السالية السدايا قيع عمى تؤثخ أف يسكغ التي البشػؾاألخخى في ف

 التجاريةمثل:حجعالبشظ،الحػكسة،السشافدةالدػقيةفيالقصاعالسرخفي...الخ.

خخىمثلكحلظإجخاءالسديجمغالجراساتعمىالسػضػعنفدوالتيتذسلالقصاعاتاإلقتراديةاأل .4

 .الرشاعية،الخجمية

دراساتمدتقبميةلسقارنةالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيكلمغالبشػؾالتجاريةإعجاد .5

 كالبشػؾاإلسالمية.

 اإلفراحعغالسداياالسعشػيةداخلالقػائعالسالية. .6

األرباح .7 مغ بشدبة أك الشقراف أك بالديادة لو السسشػحة السالية بالسدايا التشفيحي الخئيذ أداء ربط

 الدشػيةلمبشظمػاءمةمعالسشافعالسسشػحةلمسداىسيغ.

لجىالتعاقجبيغاإلدارةكالخئيذالتشفيحيالشزفيالعقجعمىأفتكػفالسداياالساليةالسسشػحةالتي .8

 يتقاضاىامبشيةعمىآدائوفياألجلالصػيلكليذفياألجلالقريخ.





34 

 

 :السخاجعو  السرادر قائسة

 السخاجع العخبية:

)بم -1 سالششية 1440قاسع, السؤسدة", في اإلندانية "العالقات دمحممجمة العمؽم اإلندانية, ( جامعة

 .12-12,صخيزخبدكخة,العجدالخامذ

أثخ الحؽافد السادية والسعشؽية في تحديؼ أداء العامميؼ في وزارة  ("1422الجداسي,عبجهللاحسج) -2

ماجدتيخغيخمشذػرة(,األكاديسيةالعخبيةالبخيصانيةلمتعميع")رسالةالتخبية والتعميػ بدمطشة عسان

 العالي,ُعساف.

أثخ الحؽافد في تحديؼ األداء لجى العامميؼ في مؤسدات القطاع ("1421الحاليبة,غازيحدغ) -3

 ")رسالةماجدتيخغيخمشذػرة(,جامعةالذخؽاألكسط,عساف,األردف.العام في األردن

,عساف:دار2"طاألداء السالي وأثخه عمى عؽائج أسهػ الذخكات(."1424)الخصيب,دمحممحسػد -4

 الحامجلمشذخكالتػزيع.

الجيغ) -5 رياضحداـ "1421الخفر, استخجام نعخية الؽكالة في دراسة أثخ أداء الذخكة وهيكل (

"ردنالسمكية عمى السدايا السسشؽحة لمسجيخيؼ التشفيحييؼ في الذخكات السداهسة العامة في األ 

اإلسالميةالعالسية,عساف,األردف.  )رسالةدكتػراهغيخمشذػرة(,جامعةالعمـػ

6- ( خجيجة "1421دزايت, تقييػ األداء السالي لمسؤسدة اإلقترادية دراسة حالة شخكة البشاء (

قاصجيبؽرقمة BATISUDلمجشؽب والجشؽب الكبيخ  جامعة مشذػرة(, غيخ ليدانذ )رسالة "

 مخباح,كرقمة.

 (.1422دليلالحاكسيةالسؤسديةلمبشػؾفياألردفلدشة) -7

http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf 

http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf
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 األكاديسية لمجراسات اإلجتساعيةالسجمة("عقمشةالسشطسةكنطخياتالتشطيع",1421رتيسي,الفزيل) -8

اإلجتساعية,واإلندانية,   .14-24,1421,21ج/قدعالعمـػ

9- ( ميذيل "1422سايخيت, طالتشفيح الشاجح إلستخاتيجية العسل( عخبية2" كمسات القاىخة: مرخ, ,

 لمتخجسةكالشذخ.

11- ( مػسى "1421الدعػدي, فيأ( العامميغ لجى الػضيفي الخضا عمى السادية الحػافد ثخ

دراسات العمؽم اإلدارية, السجمج مجمة",جامعةالبمقاءالتصبيقية,اإلجتساعياألردنيةمؤسدةالزساف

 .34-18, ص 2113, 1, العجد 41

اإلقتراد, ",1910s("اإلدارةالعمسيةكفخيجريظتايمػربفتخةاؿ1420الدػريػف,الباحثػف) -11

 http://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htmسمدمة اإلدارة.

12- ( غخيب "1420صميحة, دور السؤشخات السالية في تقييػ األداء السالي لمسؤسدة (

",)رسالةماجدتيخغيخمشذػرة(,اإلقترادية دراسة ميجانية لسؤسدة البشاء لمجشؽب والجشؽب الكبيخ

 جامعةقاصجيمخباح,كرقمة.

",الحػافدكأثخىاعمىاألداء(,"1445عبجالباسط&حسادي,سميسافعبجهللا)عباس,أنذ -13

 (.211-241,ص)12,مجمج51العجدتشسية الخافجيؼ, مجمة

عالءخميل) -14 "1443العكر, نعام الحؽافد والسكافات وأثخه في تحديؼ األداء الؽظيفي (,

ماجدتيخغيخمشذػرة(,الجامعةاإلسالمية,",)رسالةةفي وزارات الدمطة الفمدطيشية في قطاع غد 

 غدة.



31 

 

15- ( دمحم فيج "1421السحجاف, تحميل العالقة بيؼ خرؽصية الديؽلة والخبحية والسجيؽنية (

"الدابقة وبيؼ السديج التسؽيمي في الذخكات الرشاعية السجرجة في سؽق الكؽيت لألوراق السالية

 سط,عساف,األردف.)رسالةماجدتيخغيخمشذػرة(,جامعةالذخؽاألك

 2016أكتػبخ11السمحقاإلقتراديلمغج,سػؽكماؿبتاريخ -16

"1422مصخ,دمحم) -17 "يةمسيب واألدوات واإلستخجامات العالتحميل السالي واإلئتساني األسال(

 ,داركائللمشذخكالتػزيع,عساف,األردف.0صبعةال

18- ( جيد مذعل "1422السصيخي, ",ي لسؤسدة البتخول الكؽيتيةتحميل وتقييػ األداء السال(

 )رسالةماجدتيخغيخمشذػرة(,جامعةالذخؽاألكسط,عساف,األردف.

19- ( أديب سػمخ "1440الشاصخ, أنعسة األجؽر وأثخها عمى أداء العامميؼ في شخكات (

ومؤسدات القطاع العام الرشاعي في سؽريا: دراسة ميجانية عمى شخكات الغدل والشديج في 

 ")رسالةماجدتيخغيخمشذػرة(,جامعةتذخيغ,سػريا.الداحل الدؽري 

21- ( شكخي مخيع "1421نجيع, : دراسة تقييػ األداء السالي باستخجام بطاقة األداء الستؽازن (

")رسالةماجدتيخغيخمشذػرة(,جامعةالذخؽاألكسط,إختبارية في شخكة طيخان السمكية األردنية

 عساف,األردف.

أداء  مدتؽى  والسعشؽية في رفع ةدور الحؽافد السادي("1441عمي)الػابل,عبجالخحسغبغ -21

)مؼ وجهة نعخ ضباط األمؼ العام السذاركيؼ في مؽسػ الحج العامميؼ " غيخرسالة ماجدتيخ

األمشية.  مشذػرة(جامعةنايفالعخبيةلمعمـػ
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 الجراسة مالحق

 (: البيانات السالية لستغيخات عيشة الجراسة1-1)

 (: التحميل اإلحرائي1-2)

 إختبارفخضياتالجراسة(:2-1-2)

 مرفػفةإرتباطبيخسػفلستغيخاتالجراسة(:2-1-1)

 إختبارالتػزيعالصبيعي(:2-1-1)

 التجاخلالخصيكإختباراإلرتباطالحاتيإختبار(:2-1-0)

 (ROE) السمكية حقػؽالعائجعمىالػصفيلستغيخالجراسةالسدتقلختباراالنتائج(:2-1-1)

 (ROA) السمكية حقػؽالعائجعمىالػصفيلستغيخالجراسةالسدتقلختباراالنتائج(:2-1-2)

 (EPS) السمكية حقػؽالعائجعمىالػصفيلستغيخالجراسةالسدتقلختباراالنتائج(:2-1-3)

 (Y) التشفيحي السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالػصفيلستغيخالجراسةالتابعالتحميلنتائج(:2-1-4)

(Kurtosis(كالتفخشح)Skewnessاختبارااللتػاء)(:2-1-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

اندراست يالحك  

 :(2015-2011) نهتقارٌز انًانٍت انًنشىرة انًانٍتانبٍاناث (: 1-1)

Bank Code 
Financial 

Ratios 
Data 

2015 2014 2013 2012 2011 

 ARBK انبنك انعزبً ش و ع

ROE 4.38 8.90 8.75 6.74 6.90 

ROA 0.60 1.39 1.41 1.09 1.10 

EPS 0.67 0.63 0.65 0.49 0.49 

Compensation 618750 542625 432000 432000 432000 

بنك انًؤسست انعزبٍت انًصزفٍت 

 )األردٌ(
ABCO 

ROE 10.40 9.14 8.76 8.44 9.56 

ROA 1.50 1.22 1.22 1.33 1.49 

EPS 0.14 0.12 0.12 0.11 0.13 

Compensation 406074 379027 358357 296245 288393 

 BOJX بنك األردٌ

ROE 11.70 14.04 12.85 13.12 13.91 

ROA 1.86 2.05 1.75 1.65 1.78 

EPS 0.26 0.30 0.26 0.23 0.23 

Compensation 725840 850561 528260 773000 616118 

 CABK بنك انقاهزة عًاٌ

ROE 13.74 15.26 15.44 14.63 16.37 

ROA 1.69 1.89 1.84 1.74 1.89 

EPS 0.37 0.36 0.41 0.35 0.37 

Compensation 808902 404633 351958 308816 360016 

 EXFB بنك انًال األردنً

ROE 0.003 11.88 13.32 8.86 0.51 

ROA 1.06 1.76 1.96 1.37 0.10 

EPS 0.03 0.18 0.21 0.13 0.01 

Compensation 297818 395521 244865 233025 225375 

 JCBK انبنك انتجاري األردنً

ROE 11.42 8.08 2.81 1.99 -1.45 

ROA 1.06 0.86 0.30 0.24 -0.17 

EPS 0.15 0.10 0.03 0.02 -0.02 

Compensation 434947 290000 292292 240262 482510 

 JOKB انبنك األردنً انكىٌتً

ROE 8.84 10.78 11.74 12.39 11.52 

ROA 1.45 1.79 1.86 1.93 1.75 

EPS 0.39 0.47 0.47 0.46 0.40 

Compensation 445046 415671 514813 450777 416343 
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 AHLI انبنك األههً األردنً

ROE 7.28 11.06 5.63 8.87 9.16 

ROA 0.92 1.47 0.59 0.90 0.89 

EPS 0.13 0.20 0.10 0.16 0.18 

Compensation 497834 530961 365828 361843 8169 

 THBK وانتًىٌمبنك اإلسكاٌ نهتجارة 

ROE 12.00 12.21 10.27 9.89 9.36 

ROA 1.57 1.63 1.48 1.47 1.44 

EPS 0.48 0.48 0.40 0.37 0.35 

Compensation 885840 908847 442870 401750 337017 

 AJIB بنك اإلستثًار انعزبً األردنً

ROE 10.5 11.60 10.94 10.21 9.07 

ROA 1.3 1.39 1.39 1.45 1.28 

EPS 0.14 0.15 0.15 0.14 0.12 

Compensation 417128 784332 384238 342128 335414 

 INVB انبنك اإلستثًاري

ROE 9.25 8.46 8.56 8.34 7.30 

ROA 1.69 1.54 1.53 1.59 1.39 

EPS 0.14 0.12 0.12 0.11 0.11 

Compensation 652465 624600 739706 320000 193333 

 SGBJ بنك سىسٍتٍه جنزال األردٌ

ROE 7.85 7.57 6.23 4.50 5.42 

ROA 0.83 1.06 1.09 0.99 0.90 

EPS 0.10 0.09 0.07 0.05 0.07 

Compensation 346195 308956 273624 299964 347580 

 UBSI بنك اإلتحاد

ROE 9.67 9.73 8.93 6.27 4.60 

ROA 1.21 1.17 1.17 0.84 0.71 

EPS 0.23 0.24 0.20 0.15 0.10 

Compensation 471190 450076 424840 278212 268724 
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 انتحهٍم اإلحصائً:(: 1-2)

 
 اختبار االنحجار الستعجد/ ختبار فخضيات الجراسةا(: 0-6-0)

Regression 
 

Notes 

Output Created 05-SEP-2016 17:41:08 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 65 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Compensation 

  /METHOD=ENTER ROE ROA EPS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.06 

Memory Required 3456 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 
0 bytes 

 
 

[DataSet0]  

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 EPS, ROE, ROA
b

 . Enter 

a. Dependent Variable: Compensation 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .453
a

 .206 .166 .25047 

a. Predictors: (Constant), EPS, ROE, ROA 

 

 

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .592 3 .197 5.260 .003
b

 

Residual 3.827 61 .063   

Total 4.419 64    

a. Dependent Variable: Compensation 

b. Predictors: (Constant), EPS, ROE, ROA 

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.360 .092  3.903 .000 

ROE .313 .212 .261 2.018 .048 

ROA .210 .138 .339 2.796 .024 

EPS .130 .018 .396 3.366 .015 

a. Dependent Variable: Compensation 
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 مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة(: 0-6-6)

 

Notes 

Output Created 05-SEP-2016 17:42:42 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 65 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Compensations 

  /METHOD=ENTER ROE ROA EPS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.04 

Memory Required 3504 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 
0 bytes 
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Correlations 

Notes 

Output Created 05-SEP-2016 17:49:29 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 65 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data for 

that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=ROE ROA EPS 

Compensations 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.01 

 

Correlations 

 ROE ROA EPS Compensations 

ROE Pearson Correlation 1 .673
**

 .451
**

 .352 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 65 65 65 65 

ROA Pearson Correlation .673
**

 1 .461
**

 .314
*

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .011 

N 65 65 65 65 

EPS Pearson Correlation .451
**

 .461
**

 1 .294
*

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .018 

N 65 65 65 65 

Compensations Pearson Correlation .352 .314
*

 .294
*

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .011 .018  

N 65 65 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 اختبار التؽزيع الطبيعي(: 0-6-3)

 
Explore 

 

Notes 

Output Created 05-SEP-2016 18:03:19 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 65 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values for dependent 

variables are treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any dependent variable 

or factor used. 

Syntax EXAMINE VARIABLES=ROE ROA EPS 

Compensations 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:03.75 

Elapsed Time 00:00:03.07 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ROE 1.117 65 .130 .963 65 .101 

ROA .522 65 .054 .943 65 .052 

EPS 1.081 65 .061 .909 65 .059 

Compensations 2.014 65 .200 .664 65 .177 

a. Lilliefors Significance Correction 
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 واختبار االرتباط الحاتياختبار التجاخل الخطي (: 0-6-4)

 

Notes 

Output Created 05-SEP-2016 18:11:16 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data File 65 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Compensations 

  /METHOD=ENTER ROE ROA EPS 

  /RESIDUALS DURBIN. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 

Memory Required 3520 bytes 

Additional Memory Required for 

Residual Plots 
0 bytes 

 

 

Variables Entered/Removed
a

 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 EPS, ROE, ROA
b

 . Enter 

a. Dependent Variable: Compensations 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b

 

Model Durbin-Watson 

1 2.011
a

 

a. Predictors: (Constant), 

EPS, ROE, ROA 

b. Dependent Variable: 

Compensations 

 

 

Coefficients
a

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 ROE .958 1.044 

ROA .850 1.177 

EPS .778 1.286 

a. Dependent Variable: Compensations 

 
 

DESCRIPTIVES VARIABLES=e2015 e2014 e2013 e2012 e2011 ROE 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

 (ROEانىصفً نًتغٍز اندراست انًستقم انعائد عهى حقىق انًهكٍت )نتائج االختبار (: 0-6-5)

 

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

e2015 13 .00 13.74 9.0025 3.60477 -0.39 2.366 

e2014 13 7.57 15.26 10.6700 2.32468 0.575 -0.346 

e2013 13 2.81 15.44 9.5562 3.43373 -0.244 0.017 

e2012 13 1.99 14.63 8.7885 3.47100 -0.203 0.084 

e2011 13 -1.45 16.37 7.8638 4.90941 -0.298 0.195 

ROE 65 -1.45 16.37 9.1762 3.64797 -0.682 0.831 

Valid N (listwise) 13       
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 (ROAانىصفً نًتغٍز اندراست انًستقم انعائد عهى األصىل )نتائج االختبار (: 0-6-6)

 

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

a2015 13 .60 1.86 1.2877 .37967 -0.253 -0.875 

a2014 13 .86 2.05 1.4785 .34573 -0.108 -0.625 

a2013 13 .30 1.96 1.3531 .49021 -0.719 0.512 

a2012 13 .24 1.93 1.2762 .45482 -0.84 0.833 

a2011 13 -.17 1.89 1.1192 .62832 -0.868 0.153 

ROA 65 -.17 2.05 1.3029 .47024 -0.828 0.893 

Valid N (listwise) 13       

 

 

 (EPSانىصفً نًتغٍز اندراست انًستقم انعائد عهى انسهى )نتائج االختبار (: 0-6-7)

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

s2015 13 .03 .67 .2485 .18151 0.182 0.968 

s2014 13 .09 .63 .2646 .17246 0.562 -0.09 

s2013 13 .03 .65 .2454 .18428 0.681 0.231 

s2012 13 .02 .49 .2131 .15424 0.742 -0.765 

s2011 13 -.02 .49 .1954 .16003 0.545 -0.867 

EPS 65 -.02 .67 .2334 .16744 0.651 -0.094 

Valid N (listwise) 13       

 

 (Yانًًنىحت نهزئٍس انتنفٍذي )انىصفً نًتغٍز اندراست انتابع انًزاٌا انًانٍت نتائج انتحهٍم (: 0-6-8)

 

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

c2015 13 297818 885840 539079.15 182825.143 -0.39 2.366 

c2014 13 290000 908847 529677.69 204652.356 0.575 -0.346 

c2013 13 244865 739706 411819.31 130317.800 -0.244 0.017 

c2012 13 233025 773000 364463.23 139892.311 -0.203 0.084 

c2011 13 8169 616118 331614.79 148020.788 -0.298 0.195 

Compensation 65 8169 908847 435330.84 179982.909 -0.682 0.831 

Valid N (listwise) 13       
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 (Kurtosis( والتفخطح )Skewnessاختبار االلتؽاء )(: 0-6-9)


 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c2015 13 297818 885840 539079.15 182825.143 

c2014 13 290000 908847 529677.69 204652.356 

c2013 13 244865 739706 411819.31 130317.800 

c2012 13 233025 773000 364463.23 139892.311 

c2011 13 8169 616118 331614.79 148020.788 

Compensation 65 8169 908847 435330.84 179982.909 

Valid N (listwise) 13     

 

 

Statistics 

 e2015 e2014 e2013 e2012 e2011 ROE 

N Valid 13 13 13 13 13 65 

Missing 52 52 52 52 52 0 

Skewness -.390 .575 -.244 -.203 -.298 -.682 

Std. Error of Skewness .616 .616 .616 .616 .616 .297 

Kurtosis 2.366 -.346 .017 .084 .195 .831 

Std. Error of Kurtosis 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 .586 

 

 

Statistics 

 a2015 a2014 a2013 a2012 a2011 ROA 

N Valid 13 13 13 13 13 65 

Missing 52 52 52 52 52 0 

Skewness -.253 -.108 -.719 -.840 -.868 -.828 

Std. Error of Skewness .616 .616 .616 .616 .616 .297 

Kurtosis -.875 -.625 .512 .833 .153 .893 

Std. Error of Kurtosis 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 .586 
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Statistics 

 s2015 s2014 s2013 s2012 s2011 EPS 

N Valid 13 13 13 13 13 65 

Missing 52 52 52 52 52 0 

Skewness .182 .562 .681 .742 .545 .651 

Std. Error of Skewness .616 .616 .616 .616 .616 .297 

Kurtosis .968 -.090 .231 -.765 -.867 -.094 

Std. Error of Kurtosis 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 .586 

 

 

Statistics 

 c2015 c2014 c2013 c2012 c2011 Compensation 

N Valid 13 13 13 13 13 65 

Missing 52 52 52 52 52 0 

Skewness .678 .812 .267 .284 -.301 .890 

Std. Error of Skewness .616 .616 .616 .616 .616 .297 

Kurtosis -.631 -.585 2.396 1.362 1.438 .764 

Std. Error of Kurtosis 1.191 1.191 1.191 1.191 1.191 .586 

 

 


