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 شكــر وتقدير

هللا تعالى الذي مَن علي بإتمام هذا العمل المتواضع راجيًا من هللا تعالى أن يكون خالصًا  أشكر

 ...لوجهه الكريم

إيمانًا بفضل و ” ال يشكر هللا من ال يشكر الناس“سلم : و  و انطالقًا من قوله صلى هللا عليه

أن أعبر  إال وال يسعني ،االعتراف بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم بإنجاز هذه الرسالة

عبد هللا “مشرفي الفاضل الدكتور و  امتنان ألستاذيو  عرفانو  عما أختلج بملئ فؤادي من شكر

على ما أجزله و  حتى نهايتهو  متابعته له من بدايتهو  على قبوله اإلشراف على هذا البحث ”الدعاس

اًل المولى أن يجزيه عني سائ ،هذا المستوى إلى  إرشاد إليصال هذا البحثو  سعة صدرو  من عطاء

 خير الجزاء.

تفضلت بقبول مناقشة و  الثناء للجنة التي منحتني الفرصةو  وال بد أن أتقدم بأعذب كلمات الشكر

ختامًا آمل أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث بالطريقة التي تخدم الوطن والدارسين ، و رسالتي

 بإذن هللا تعالى. 
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 ماليالأدائها أثر تبني الشركات األردنية للمسؤولية االجتماعية على 

 دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية
  

 إعداد
 محمد احمد جمعة

 إشراف 
 الدعاساحمد عبدهللا  الدكتور

 ملخص 
أدائها أثر تبني الشركات األردنية للمسؤولية االجتماعية على  تحري إلى  هدفت هذه الدراسة

دنية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية، وتم المالي، وتمثل مجتمع الدراسة بالشركات األر 

( شركة 149لتكون )( Robert mason) روبرت ماسون اختيار عينة الدراسة اعتمادا على معادلة 

مدرجة في سوق عمان لألوراق المالية موزعة على فئات مجتمع الدراسة اعتمادا على طريقة العينة 

في  التحليليالدراسة باالعتماد على المنهج الوصفي  الدراسة قامت هذه أهدافالطبقية، ولتحقيق 

 Multiple linear“إجراء الدراسة، والختبار فرضيات الدراسة تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد 

regression”. تعديل الملخصات حسب النتائج الجديدة. 

جتماعية على لمسؤولية االالتبني نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية  أظهرتوقد 

 حمايةالمتعلقة ، ووجود أثر لكل من األنشطة (ROAاألداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على األداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول واألنشطة  البيئة

(ROA) علقة بخدمة المجتمع لتبني الشركات لألنشطة المت اثر ذو داللة إحصائية، وعدم وجود

لتبني وجود أثر ذو داللة إحصائية ، و (ROAعلى األداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

، ووجود أثر (ROE) حقوق الملكيةللمسؤولية االجتماعية على األداء المالي مقاسًا بالعائد على 
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موارد البشرية على األداء المالي المتعلقة بتنمية الواألنشطة  البيئة حمايةبالمتعلقة لكل من األنشطة 

لتبني الشركات  اثر ذو داللة إحصائية، وعدم وجود (ROE) حقوق الملكيةمقاسًا بالعائد على 

، (ROE) حقوق الملكيةلألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع على األداء المالي مقاسًا بالعائد على 

والجهات االخرى ذات العالقة  ليةسوق عمان لألوراق المابحث المسؤولين في وأوصت الدراسة 

بتفعيل الرقابة على التزام الشركات باإلفصاح عن أنشطتها االجتماعية التي تقوم بها وتحفيز 

زيادة الوعي حول اآلثار واالنعكاسات التي تتبع القيام باألنشطة و الشركات على القيام بذلك، 

 .االجتماعية لما لها من أثر على أدائها المالي

 .سوق عمان لألوراق الماليةالمسؤولية االجتماعية، األداء المالي، المفتاحية:  الكلمات
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Abstract 

This study aimed to study the impact of Adopting Jordanian 

companies of Social Responsibility on Its Financial Performance, The 

study community is represented by Jordanian companies listed at Amman 

stock exchange, The study sample have been chosen based on Robert 

Mason equation which was represented by (149) companies listed at 

Amman stock exchange distributed on the community groups based on 

stratified sampling. In order to achieve the objectives of this study, the 

researcher used the descriptive analytical approach in conducting the study, 

and to test the hypotheses of the study, Multiple linear regression were 

used. 

The results of the study showed a significant impact of adopting 

social responsibility on financial performance measured by return on assets 

(ROA), and an impact of both activities related to environmental control 

and activities related to human resources development on financial 

performance measured by (ROA), and no impact of activities related to 

community service on financial performance as measured by (ROA),  

and a significant impact of adopting social responsibility on financial 

performance measured by return on equity (ROE), and an impact of both 

activities related to environmental control and activities related to human 
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resources development on financial performance measured by (ROE), and 

no impact of activities related to community service on financial 

performance as measured by (ROE), The study recommended to urge 

officials in ASE and other relevant authorities to activate the supervision on 

commitment of companies to disclose their social activities and to stimulate 

companies to do so, raise awareness about the effects and implications of 

social activities because of their impact on their financial performance. 

Keywords: Social Responsibility, Financial Performance, Amman Stock 

Exchange. 
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 ل األولصالف

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة (1-1) 

نتيجة البيئة المعقدة والمتغيرة في الوقت الراهن تحديات كثيرة المؤسسات االقتصادية تواجه 

انتشار الشركات الدولية في شتى والتقنية، ومع  ،واالجتماعية ،والسياسية ،من النواحي االقتصادية

للعديد من الجوانب ينبغي أصبح هناك  ،توسع نظرة إدارات الشركاتو  الحالي أنحاء العالم في وقتنا

االجتماعية،  هدافنما أيضًا األإاالقتصادية للشركة و  هدافليس فقط على األ عليها ضوءالتسليط 

ما أطلق عليه متعزيز إلى  فالتزام الشركات بتنفيذ المسؤولية االجتماعية بجانب تعظيم الربح قد أدى

 لمسؤولية اإلجتماعية والتي تقوم على تقييم األداء االجتماعي للشركات.المحاسبة عن ا

المحاسبة نظام متكامل غير منفصل عن البيئة ويتفاعل معها ويتكيف باستمرار مع  وتعتبر

من بيئتها تتأثر وتؤثر بالتغيرات  أً التغيرات التي تحدث بها، وتبعًا للمنظور الذي يعتبر الشركة جز 

بها، فإنه يجب على النظام المحاسبي أن يتكيف مع جميع التغيرات التي قد  البيئية المحيطة

 .(2006)عبد الحسين،  تحصل في الشركة

استجابة لمطالب عمالء الشركات فقد أصبح هناك اهتمام أكبر من قبل إداراتها للمسؤولية 

جتماعية حيث تقوم الشركات بأنشطة محاسبة المسؤولية اال (،Bremner, 2009)االجتماعية 

مثل: المحافظة على موظفي الشركة وتعزيز الروح المعنوية  هدافبهدف تحقيق مجموعة من األ

لديهم، وتحسين صورة الشركة، واالستجابة لتوقعات العمالء، وبناء عالقات جيدة مع الحكومة 

 (.Henderson, 2007) والمجتمع المحلي
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على المجتمع فحسب بل كان له أثر  ولم يتوقف تأثير االهتمام بالمسؤولية االجتماعية

الثقة  جراءوذلك قيمة أسهمها السوقية و وعلى نتائج أعمالها  ،على أداء الشركة المالي ومهمرجعي 

 عمالئها والتي تنعكس على والئهم.من  تكتسبهاالتي 

وأثر ذلك تبني الشركات للمسؤولية االجتماعية  لتحري بناء على ما سبق قامت هذه الدراسة 

، المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية األردنية الشركاتكدراسة تطبيقية على  الماليأدائها على 

وذلك بهدف مساعدة إدارات الشركات على اتخاذ القرارات الالزمة المتعلقة بتطبيق المسؤولية 

 االجتماعية.

 مشكلة الدراسة (1-2) 

بالمسؤولية اإلجتماعية وانتشار  لدى إدارات الشركات كدرااإلوعي و العلى الرغم من وجود 

من الشركات ال تلتزم بتطبيق  الكثيرهناك  كثير من الشركات، إال أنه ما زالتتطبيقها لدى ال

المسؤولية اإلجتماعية والمحاسبة عنها، ومن أهم األسباب التي قد تدفع الشركات غير المطبقة لهذا 

لى الشركة تقلل من ربحها وتضعف من المفهوم هو الخوف من تحميل تكاليف إضافية وأعباء ع

ه ، إال أن(belal, 2008) هاأهدافها الرئيسية بسبب تشتيت تركيزها عن أهدافقدرتها على تحقيق 

التزام  المجتمعات والحكومات حول المسؤولية االجتماعية فقد أصبحوعي وإدراك ومع زيادة 

األمر  ،ء بشكل مباشر أو غير مباشرسوا هاتأثير على أعمال لمسؤولية االجتماعية لهالشركات با

الستكشاف أثر تبني المسؤولية االجتماعية على األداء المالي في أدى إلى وجود حاجة الذي 

 الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية.
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 الدراسة أهداف (1-3) 

  التالية : هدافتحقيق األإلى  الدراسة تسعى

مقاسًة بكل من للمسؤولية االجتماعية  تبني الشركاتلثر أ كمعرفة فيما إذا كان هنا .1

البيئة، واألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع، واألنشطة المتعلقة  بحماية)األنشطة المتعلقة 

 (ROA)العائد على األصول كل من بمقاسًا  على األداء الماليبتنمية الموارد البشرية( 

 .(ROE)والعائد على حقوق الملكية 

على حده وأيها األكثر كل مستوى تطبيق كل من أنشطة المسؤولية االجتماعية  تحديد .2

 تطبيقًا لدى الشركات المساهمة العامة األردنية.

العائد وعلى األثر لتطبيق المسؤولية االجتماعية على العائد على األصول  المقارنة بين قوة .3

 على حقوق الملكية.

  ( حدود الدراسة1-4)

شركات المدرجة في للبيانات المالية المستخرجة من التقارير المالية لا الدراسة استخدمت

 2016وحتى  2012في الفترة الممتدة من عام  سوق عمان لألوراق المالية

  أهمية الدراسة (1-5) 

من قبل الشركات الخدمات المقدمة إلى  الدراسة من زيادة حاجة المجتمعهذه تنبع أهمية 

فية التطورات التكنولوجية العديد من االثار على الذي صاحبت  في الوقتبإختالف انواعها،

إلى  زيادة حجم البطالة وزيادة التلوث، األمر الذي أدىإلى  أدى هالمجتمع والبيئة، وهذا بدور 

مساهمة الشركات لمساعدة المجتمع والبيئة التي تعيش به من خالل القيام باألنشطة إلى  الحاجة
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واألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع، واألنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية البيئة  بحمايةالمتعلقة 

 بهدف القيام بالمسؤولية االجتماعية الواجبة.

الواقع الذي فرضته التطورات الجديدة على أنشطة الشركات  تكمن اهمية الدراسة فيكما 

مساهمة االجتماعية للشركة جعل مستوى ال وهو ماتحقيق للربح، إلى  ومنظمات األعمال الهادفة

ومسؤوليتها تجاه بيئتها المحيطة من أهم المؤشرات بعد مؤشر الربح التي تقيم مدى فاعلية ونجاح 

في  ، لذلك فإنه يمكن لمدراء شركات مجتمع الدراسة االستفادة من نتائج هذه الدراسةتلك الشركات

 حاسبة المسؤولية االجتماعية.ت ممعرفة فيما إذا كان هناك جدوى اقتصادية من تطبيق ممارسا

هذه الدراسة أثر تطبيق المسؤولية االجتماعية على األداء المالي من خالل  لقد تناولت

قياس األداء المالي بمؤشرين هما العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية والمقارنة بين قوة 

 عية. النموذجين لمعرفة أيهما أكثر تأثرًا بالمسؤولية االجتما

وائم المالية قلتم استخراجها من اوكون هذه الدراسة تم إجراءها اعتمادًا على بيانات مالية 

فإن هذا قد يفتح المجال أمام الباحثين لعمل دراسات أخرى تقوم على اختبار فرضيات الدراسة من 

ارنتها خالل االعتماد على آراء أشخاص ذوي خبرة في السوق مثل المحللين الماليين بهدف مق

 بنتائج هذه الدراسة.

  هافرضياتو  أسئلة الدراسة (1-6) 

 األسئلة التالية :بفي ضوء ما تقدم تتمثل مشكلة الدراسة 

 بحمايةمقاسًة بكل من )األنشطة المتعلقة للمسؤولية االجتماعية  ما اثر تبني الشركات .1

على ية الموارد البشرية( البيئة، واألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع، واألنشطة المتعلقة بتنم

 ؟(ROA)بالعائد على األصول مقاسًا  األداء المالي
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 بحمايةمقاسًة بكل من )األنشطة المتعلقة للمسؤولية االجتماعية  ما اثر تبني الشركات .2

على البيئة واألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع، واألنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية( 

 ؟(ROE)بالعائد على حقوق الملكية  مقاساً  األداء المالي

  ولالجابة عن اسئلة الدراسة حاولت الدراسة اختبار الفرضيات االتية:

 االولىالرئيسة  الفرضية

Ho1: ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لمسؤولية االجتماعية التبني

المالي مقاسًا بالعائد على على األداء  ،عةمجتم (البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد البشرية حماية)

 .سوق عمان لالوراق المالية( في الشركات األردنية المدرجة في ROA)االصول 

 :االتيةالفرضية الرئيسة األولى الفرضيات الفرعية  ويتفرع من

 االولىالفرعية  الفرضية

Ho1:1 ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة شركات اللتبني

( في الشركات ROA)مقاسًا بالعائد على االصول  على األداء المالي البيئة بحمايةالمتعلقة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 

 الفرعية الثانية الفرضية

Ho1:2  ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة  الشركاتلتبني

( في الشركات ROA)مقاسًا بالعائد على االصول  األداء المالي المجتمع علىبخدمة المتعلقة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 
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 الفرعية الثالثة الفرضية

Ho1:3 ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة الشركات لتبني

( في ROA)مقاسًا بالعائد على االصول  على األداء الماليالمتعلقة بتنمية الموارد البشرية 

 .سوق عمان لالوراق الماليةالشركات األردنية المدرجة في 

 الرئيسة الثانية الفرضية

Ho2 ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لمسؤولية االجتماعية التبني

 بمؤشرات األداء المالي مقاساً على األداء ية مجتمعة( البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد البشر  حماية)

سوق عمان لالوراق ( في الشركات األردنية المدرجة في ROE)مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية 

 .المالية

 الفرضيات الفرعية التالية:إلى  الثانيةالفرضية الرئيسة  ويتفرع من

 االولىالفرعية  الفرضية

Ho2:1 ذو دال ال يوجد اثر( 0.05لة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة الشركات لتبني

( في الشركات ROE)مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية  على األداء المالي البيئة بحمايةالمتعلقة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 

 الفرعية الثانية الفرضية

Ho2:2 ذو داللة إحصائية عند مس ال يوجد اثر( 0.05توى ≤ α)  لألنشطة  الشركاتلتبني

( في الشركات ROE)مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية  األداء المالي المجتمع علىالمتعلقة بخدمة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 



7 
 

 الفرعية الثالثة الفرضية

Ho2:3 ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α) لألنشطة الشركات بني لت

( في ROE)مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية  المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على األداء المالي

 .سوق عمان لالوراق الماليةالشركات األردنية المدرجة في 

 :مصطلحات الدراسة (1-7) 

اس وتحليل األداء : وتتمثل بمجموعة من األنشطة الخاصة بقيمحاسبة المسؤولية االجتماعية -

االجتماعي للشركات وتوصيل المعلومات الناتجة عن القياس والتحليل لألطراف المعنية من أجل 

(، DiSegni et al., 2015م األداء االجتماعي لتلك الشركات )يمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم وتقي

مجموعة من األنشطة ل من خال المسؤولية االجتماعيةعن محاسبة قياس ال في هذه الدراسة وقد تم

 هي:

بتقليص األثر تهتم  اجتماعية أنشطةمجموعة : وهي األنشطة الخاصة بحماية البيئة •

في سبيل الحفاظ على سالمة البيئة السلبي الناتج عن ممارسة أنشطة القطاع على البيئة 

 .(2017المبيضين والظهراوي، ) في المجتمع المحلي والموارد الطبيعية بالقطاعالمحيطة 

أكبر قدر من الفائدة هي أنشطة تقوم على تحقيق  :ة بالمجتمع المحليصاألنشطة الخا •

أو  تشغيل ذوي االحتياجات الخاصةأو  من خالل تدريب طلبة الجامعات للمواطنين،

المساهمة في أو  تأسيس الجمعيات الخيريةأو  المساهمة في الحد من الفقر والبطالة

المبيضين ) ى تحقيق الرفاهية االقتصادية في المجتمعالرعاية الصحية، بشكل يساعد عل

 (.2017والظهراوي، 
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العاملين وهي أنشطة تهتم بالتزام المنشأة تجاه  :البشرية األنشطة الخاصة بتنمية الموارد •

لديها بتحسين وضعهم المعيشي والوظيفي من خالل تحسين الخدمات المقدمة لهم وتحسين 

المناسبة واالهتمام بدرجة الرضا والطاقة االنتاجية  ظروف العمل وتوفير بيئة العمل

 (.2017المبيضين والظهراوي، ) للعاملين

تعظيم ستمرارية و انمو و  الرئيسية لها من هدافاألعلى تحقيق  الشركةقدرة  وتمثل: األداء المالي -

ضمن  ةالمتوفر للموارد اإلقتصادية  أفضل استخدامتعظيم ثروة المالك من خالل  بهدفربحية ال

وتم (، 2010، )الخطيب الشركاتالتنفيذية في تلك  ةاإلدار  المتخذة من قبلالقرارات اإلستراتيجية 

 :تقييم األداء المالي في هذه الدراسة من خالل بمجموعة من المؤشرات المالية هي

من أصولها، بالشركة  أرباحعالقة وتتمثل هذه النسبة ب (:ROAالعائد على األصول ) •

 المتداولة(و إجمالي األصول )مجموع األصول الثابتة  علىصافي الربح  خالل قسمة

(Gitman & Zutter, 2015) ،ومعادلتها كما يلي: 

 الربح صافي                                   
  =      األصول العائد على     

  إجمالي األصول                                 

ويثمل العالقة بين أموال مالكي : (Return on Equity) الملكيةالعائد على حقوق  •

المنشأة التي تم استثمارها من جهة وعوائد هذه األموال من جهة أخرى، حيث تقوم هذه 

 .النسبة بقياس مجموع العوائد المتأتية من كل دينار تم استثماره من قبل مالكي المشروع

(Gitman and Zutter, 2012) ومعادلتها كما يلي : 

 الربحصافي                                                 
  معدل العائد على حقوق الملكية =              

 حقوق الملكية إجمالي
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 لفصل الثانيا
 األدب النظري والدراسات السابقة  

 أوالا: األدب النظري 

 تمهيد

الفكر المحاسبي  يميزاضية لم وفي القرن العشرين الماضي وتحديدًا في العقود الثمانية الم

إذ ، همصطلح المحاسبة المالية عن المسؤولية االجتماعية حيث لم يكن ُمدرجًا ضمن مصطلحات

 .(2007م )جربوع، 1923عام  ظهر هذا المصطلح ألول مرة في

صالح نتيجة لتطور المحاسبة على مدار السنين بفعل تطور العالقة بين أصحاب الم

الفردية، والتي جمعت بين  اتالشركلتلك العالقة حول ما يملكه صاحب  ايةوالشركات، كانت البد

الفردية فقط، ثم نشأت الشركات المساهمة التي أصبح لها  الشركةشخصية المالك وشخصية 

وبالتالي يقومون بتوكيل وإنابة كوادر  ،ستقاللية عن شخصية المالكباالشخصيتها التي تتمتع 

وتوسع نطاق اصحاب  إلى هذا التطور أدى. الشركة يديرون مالك ال خاصة إلدارة الشركة كون ال

جملة إلى  المصالح ليضاف اليهم الموظفون والحكومة والبيئة والمجتمع، وبذلك اضافت المحاسبة

ظهور مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية إلى  جديدًا وهو البعد االجتماعي ما ادى ها بعداً أهداف

 .(2007)بدوي،

 لمسؤولية االجتماعيةا( 2-1)

لمجموعة من التطورات المتتابعة  تعرض مفهوم المسؤولية االجتماعية منذ فترة طويلة

التي تعتمدها  هدافصورته الحالية، حيث كانت الرؤية نحو الوحدات االقتصادية واألإلى  ليصل

االهتمام في  ابقاً س كان .تلك الوحدات فيما يتعلق بأصحاب المصالح تمتلك نظرًة مختلفة في البداية
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مؤسسات األعمال يتمحور حول مصالح األشخاص المالكين لتلك األعمال حصريًا، وانصّبت 

حول االنتاج واألرباح بفاعلية وكفاءة، ولكن احتدام التنافس واالختالف في  هدافالعديد من األ

بنظرة شمولية جعل الوحدات االقتصادية تتمتع  ؛مباشرين والمباشرينالمصالح المستفيدين غير 

أكبر ليتم النظر لها بأنها كيانات اقتصادية اجتماعية، وكانت هذه النظرة هي نواة فكرة المسؤولية 

 .(2010)أنور،  وتطورتاالجتماعية التي صعدت على السطح وظهرت 

وقد ظهر مفهوم المسؤولية االجتماعية لحيز الوجود بعد إدراك ضرورة اهتمام الشركات "

ية االجتماعية إلى جانب تركيزها على مبدأ تعظيم األرباح وقيمة الشركة، وذلك بأهداف المسؤول

(.  2017)المبيضين والظهراوي، "بسبب كونها جزء ال يتجزأ من المجتمع الذي تمارس به أنشطتها

 المسؤولية االجتماعيةباألنشطة الخاصة ( 2-2)"

ذلك اإلطار،  صعوبة في تحديدلمسؤولية االجتماعية لتواجه عملية تحديد اإلطار العام "

األدبيات على  فيقد تم االتفاق بصورة عامة و  .يجعل من اإلطار عائمًا دون تحديدولكن هذا لم 

وجود أربعة أنشطة اجتماعية رئيسية تستطيع الشركات من خاللها أن تحقق مسؤولياتها 

 :على النحو اآلتيية استعراض األنشطة االجتماع يمكن .(2014، ابو ريشة واخرون )"االجتماعية

  األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية: -1

يضم هذا النشاط مجموعة من األنظمة االجتماعية التي يكون هدفها األساسي تجنب 

. وتهدف أنشطة من شأنه التأثير على البيئة الذية نشاطها الشركتأدية  عن الناتجةاآلثار السلبية 

والمحافظة على الموارد الطبيعية التي  ،همة الفاعلة في حماية البيئةلمساتنمية الموارد البيئية إلى: ا

 .(2009 )وهيبة، ةالشركبتحيط 

وتعتبر األنشطة الواقعة ضمن هذه المجموعة من أبرز مجموعات المسؤولية االجتماعية، 

ترتب عليه من تضخم في يبفعل التطور التقني وما و نتيجة زيادة استغالل الموارد الطبيعية، 
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أنشطة بصورة واسعة على كافة المستويات، وترتبط  تحدث المشاكل البيئية .لمخلفات الصناعيةا

الدولة وما يترتب على  بطبيعة الحياة، فيتوسع أثر هذه االنشطة ليشمل نفقات تنمية الموارد البيئية

 .(2007 )بدوي، ميزانيتها

وذلك من خالل  ،نشاط اإلنتاجيالمظاهر البيئية للأنشطة تنمية الموارد البيئية كما تشمل 

وبسبب األضرار التي  .والرقابة على سالمة البيئة التي تحيط بالشركة ،حماية الموارد الطبيعية

تصنف ضمن  أنشطة تنمية الموارد البيئيةفإن  ؛والماء ،والهواء ،ث للتربةتترتب على البيئة من تلو 

 .(2007 في المسؤولية االجتماعية )جربوع، األنشطةأهم 

 االنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية: -2

، حيث تعمل بشكل فاعل من أجل تحقيق هذا المجال على الموارد البشرية أنشطة تركز

ألفراد ة، وبالتالي فهي تضم االنشطة التي تساهم في تحسن ظروف وأوضاع االشرك أهداف

 المسؤولية فيمجااًل داخليًا  ةأنشطة تنمية الموارد البشري ويعد مجال .العاملين فيها بصورة عامة

 ،وبأفضل الوسائل ،ات أن توفر للعاملين لديها كل ما هو جيدالشرك، فينبغي على االجتماعية

التركيز على عامل المسؤولية االجتماعية  إنكونهم يشكلون رأس المال البشري ألي منظمة، لذلك 

ن على المستوى الوطني هدف العاملين الماهري أصبح ؛بصفة خاصة عن غيره من العوامل

 .(Eweje & Bentley, 2006العالمي )و 

عات وُتعّد األنشطة المتعلقة بالموارد البشرية بمثابة مجموعة داخلية وواحدة من مجمو 

 .(2002 )الفضل وآخرون، المسؤولية االجتماعية

ة باألفراد المتمثلو مجال الموارد البشرية مدى تأثير األنشطة على الموارد البشرية فيها  ويمثل

من  .هداف وغايات الشركة المطلوبة منهاالتي تهدف بالدرجة األولى للوصول ألو  ،العاملين فيها

األنشطة ترتكز على وضع وظروف الموظفين من أجل رفع مستوى المعيشة  هذه هنا نجد أن
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التعيين  وتقديم التسهيالت، وإجراءات ،تنفيذ برامج التدريب المتوفرة للموظفين :من خالل ،لديهم

 ،وعائالتهم ،وتعليم الموظفين ،وخطط الحوافز المعنوية ،ومستويات الرواتب واألجور ،واالستقطاب

وسائل األمن و  ،وتقديم التأمين الصحي المجاني ،وتنفيذ سياسات تحقيق الرضا الوظيفي

 (. (Rahahleh & sharairi, 2008الصناعي

  األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع: -3

حيث ُتولي منظمات  ،األنشطةع المحلي هو النطاق الذي تعمل ضمنه هذه يعتبر المجتم

األعمال المجتمع المحلي أهمية كبرى بوصفه يشكل قاعدة أساسية تأمل من خاللها أن تقوي 

مما يستدعي قيامها ببذل المزيد من  ؛عن طريق زيادة الكثير من الرفاهية العامة العالقات وتقويها

 ,Anselmsson & Johanssonاه المجتمع المحلي بكافة شرائحهتج الجهود في أنشطتها

2007) .) 

والمجتمع  تضم هذه المجموعة أنشطة تعمل على توفير مصالح وفوائد للمجتمع المحلي

وإتاحة  ،ودعم الجمعيات الخيرية ،قيامهم بإنشاء حضانات ألطفال المنطقة :بصورة عامة، مثل

لتقليل من االوبئة لوالمشاركة في برامج الرعاية الصحية  ،الفرصة أمام طلبة الجامعات للتدريب

وتتواصل الشركة مع المجتمع المحلي في سبيل تحقيق الرفاهية االجتماعية  .واألمراض

في هذا النطاق تتمتع بطابع  وتعّد االنشطة .مما يزيد من ديمومة الشركة واستمراريتها ؛واالقتصادية

 (.(Algray et., 1995 االلتزام الطوعي واالختيارية

 األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات والخدمات: -4

يتضمن نطاق هذه المجموعة االنشطة المرتبطة بالعالقات مع الزبائن من حيث تحقيق  “

الخدمة، وتتضمن هذه االنشطة المظاهر للمنتجات مثل صالحيتها أو  رضاهم عن المنتج

تحقيقها لرضى إلى  ك اثرها على تلوث البيئة اضافةلالستخدام وتقديم المنافع المرجوة منها وكذل
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الخدمة، ووضوح أو  هناك انشطة اخرى متعلقة بالصدق في االعالن عن المنتجأن  المستهلك. كما

 .(Hossain et. al, 2006)”طريقة االستخدام، وانخفاض المخاطر المرتبطة بهم

ة المستهلكين، حيث وتضم هذه المجموعة جميع تكاليف األداء التي تدخل ضمن خدم

 باإلضافة ،وتطوير العاملين ،تكاليف ضمانات المتابعة لما بعد البيع على، تحتوي هذه األنشطة

وتضم هذه المجموعة  .وتكاليف جودة االنتاج ،تكاليف الرقابة على تكاليف البحث والتطويرإلى 

من الخدمات والمنتجات  من خالل المنافع التي يتم تحصيلها ،أنشطة توفر الرضا لدى المستهلكين

 .(2009 التي تقدمها )وهيبة،

وعلى المستوى المحلي، فقد بلغ إجمالي إنفاق الشركات األردنية المدرجة في السوق األولي 

، 2013( مليون دينار خالل عام 27في سوق عمان لألوراق المالية على المسؤولية االجتماعية )

صافي أرباحها. كما تبين أن مجمل إنفاق % من 3، وهو ما يمثل 2013( في عام 27.3و)

 90-60الشركات األردنية ككل على المسؤولية االجتماعية في المملكة تراوحت قيمته ما بين 

مليون دينار سنويًا، حيث تقوم الشركات األردنية ممارسة األنشطة االجتماعية بالتركيز على القطاع 

صحيفة معية، وقطاعي الشباب والرياضة والبيئة )التعليمي، والقطاع الصحي، وقطاع التنمية المجت

 (. 2014الرأي، 

  األطراف المتأثرة بالمسؤولية االجتماعية( 2-3)

إن المسؤولية االجتماعية للشركات تقوم على عدم اقتصار أهداف الشركات على تعظيم 

ساهم بخدمة أفراد أرباحها وقيمتها السوقية وتحقيق النمو واالزدهار لها، وإنما وضع أهداف أيضًا ت

المجتمع المحلي، وذلك بسبب كونها كمثل الكائنات الحية في المجتمع تؤثر وتتأثر بالبيئة المحيطة 
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من  ،المسؤولية االجتماعيةتتأثر بمن األطراف والجهات التي  (. وهناك العديد2009العناتي، بها )

 :(2008 العامري،و أهم هذه الجهات )الغالبي 

 ،والقانوني ،سالمة الموقف االخالقي :مثل ،ثر المالكون بأمور عديدةالمالكون: حيث يتأ -1

 ،وتعظيم قيمة السهم ،الشركةوزيادة قيمة  ،في المجتمع للشركةورسم صورة محترمة 

 وتحقيق األرباح.

 ،والعدالة الوظيفية ،مشاركة القرارات :مثل ،العاملون: يتأثر العاملون بالعديد من األمور -2

 الوظيفية، والفرص ،مستمرال والتطوير والتدريب ،ية المناسبةوظروف العمل الصح

 وغيرها من االمتيازات. ،واألجور والمرتبات ،والترقية

 وأمان : جودة النوعية، والسعر للمنتجات،مثل ،الزبائن: ويتأثر الزبائن بالعديد من األمور -3

وااللتزام بمعالجة  ،جوتوفير الوسائل للحصول على الخدمة والمنت ،عند استعمالهامنتجات ال

إلى  باإلضافة ،األضرار في حالة حدوثها، وإعادة تدوير األرباح لمصلحة فئات من الزبائن

 االلتزام األخالقي.

والعمل على تقليل  ،الحد من مخاطر البيئة :مثل ،البيئة: وتتأثر البيئة بالعديد من األمور -4

وتقديم  ،ومعالجة المخلفات ،نوع البيئيوحماية الت ،وترشيد استخدام المياه ،استهالك الطاقة

والعمل على مشاركة ممثلين عن  ،حوافز ومكافآت لألفراد العاملين الفاعلين بمجال البيئة

باإلضافة لربط  ،البيئة في مجلس اإلدارة، وتوضيح السياسات المتعلقة باستخدام المواد

 بالبيئة. وتوفير المدونات االخالقية المتعلقة، بالشركةاألداء البيئي 

دعم مؤسسات المجتمع  :مثل ،المجتمع المحلي: ويتأثر المجتمع المحلي بالعديد من األمور -5

واحترام  ،ومؤسسات التعليم ،ودعم المراكز العلمية ،ودعم األنشطة االجتماعية ،المدني
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ومحاربة  ،وعدم خرق السلوك والقواعد العامة، ودعم البنى التحتية ،العادات والتقاليد

 والحد من الفساد اإلداري.  ،ةالرشو 

تسديد االلتزامات الضريبية والرسوم  :مثل ،الحكومة: وتتأثر الحكومة بالعديد من األمور -6

واحترام مبدأ تكافؤ  ،بصورة صادقة، وتعزيز سمعة الحكومة والدولة في التعامل الخارجي

وتعزيز الجهود  ،بينهمواحترام الحقوق المدنية لكافة األفراد دون التمييز  ،الفرص بالتوظيف

، وااللتزام بالقوانين والتشريعات التي تصدر المزمنةالصحية وخاصة فيما يتعلق باألمراض 

 من الحكومة.

 ،وجود أسعار مقبولة وعادلة للمواد :مثل ،الموردون: ويتأثر الموردون بالعديد من األمور -7

، كافة أساليب تطوير العملب العاملين على تجهيز الموادوتدريب  ،وتطوير استخدام المواد

 والصدق بالتعامل. ،وتسديد االلتزامات

بحيث تكون المنافسة قائمة  ،منافسةتتعلق بعدالة ونزاهة الويتأثرون بعدة أمور المنافسون:  -8

 .عدم االضرار بمصالح االخرينعلى 

 استراتيجيات المسؤولية االجتماعية( 2-4)

في زيادة مكانة األداء المالي والوحدات  ساهمت االستراتيجيات االجتماعية والبيئية

على الوفاء بالمتطلبات قدرتها إلى  باإلضافة ،االقتصادية نظرًا للفوائد التي تحققها في عالم األعمال

ويتمثل تطبيق االستراتيجيات من خالل االستجابة للقوانين االجتماعية واألنظمة البيئية  .التشريعية

طوعية، كل هذا دفع الوحدات تين وتأخذ منحى المبادرات الالتي تتعدى التشريعات والقوان

العمل بفاعلية وزيادة الجهود لتكون وحدة اقتصادية ملتزمة اخالقيًا، حيث تتبنى إلى  االقتصادية

بالصفات  وتتحلى ،الوحدات االقتصادية هذا النهج من مدونات السلوك والعمل الخيري االستراتيجي
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قق للمستثمرين رغباتهم المتمثلة بالعوائد المالية واألرباح بفعل حتى يح ،العالية من السلوك

 استثماراتهم في تلك المبادرات الطوعية.

التنمية االقتصادية االجتماعية الوطنية إلى  تطلعي فهوالقطاع الحكومي إلى  وبالنظر

ات الشركة، بينما هذه النقلة في مجال التنمي ية عن طريق الوحدات الكبيرة لديه التي تحقق لهاإلقليم

فإنها تعكف على مطالبة الوحدات االقتصادية بمزيد  ؛ومنظمات المجتمع المدني ،غير الحكومية

 ،من االلتزام بمقاييس عالية الجودة التي من شانها أن تتيح للمجتمعات المحلية مزيدًا من الموارد

 ,Strachan et al) وق االنسان والمحافظة على البيئةدورها في حماية حقإلى  باإلضافة

2003.) 

أنشطة المسؤولية االجتماعية لتلبية رغبات أصحاب بالوحدات االقتصادية  ومع تزايد اهتمام

، عدم تجاوز التوسع في هذا االهتمام على حساب حملة األسهمإلى  يجدر االنتباه ،المصالح

Moser & Martin, 2012))عن االجتماعية بتكاليف أنشطة المسؤولية  . إن عدم تعدي الشركة

في  استثماراً  الشركةفمثاًل عندما تبدأ  الفوائد المتحصلة منها يؤدي إلى زيادة قيمة حاملي األسهم.

نه يتوجب تحديد إف المتجددة، مثل: وضع نظام للخاليا الشمسية لتوليد الكهرباء،مجال الطاقة 

 .رستثماتكلفة اال اء أعلى منالكهربمن استعمالها  يهاالتي تعود علالمنافع  تكون  بحيث ،المنافع

من تلبية حاجات  ؛المدراء أنهم يحققون منافع ويخدمون جميع األطراف ومن هنا عندما يدرك

فإنها ستسعى بكل تأكيد لإلنفاق  ؛وفي الوقت ذاته تعظيم قيمة المساهمين ،وحماية البيئة ،المجتمع

 & Benabou المنافع والتنبؤ بها لقدرتهم على توقع تلك المتجددة،أكثر في مجال الطاقة بشكل 

tirole, 2010)). 
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تمثل منهجًا  هذه االستراتيجيات أصبحتوقد  .وقد تبنت الوحدات االقتصادية أربع استراتيجيات

تم حصر هذه قد تطبيقيًا لمواجهة قضايا المسؤولية االجتماعية والمساهمة االجتماعية، و 

 :(2003)الحمدي، يأتي االستراتيجيات المتمثلة فيما 

: تتجاهل الوحدات االقتصادية Obstructionist Strategyاالستراتيجية المعرقلة  -1

 كونها تعتمد فقط المنافع ؛عن أسلوب إدارتها المسؤوليات االجتماعية وتحاربها وتبعدها

 ،هنا عن مسؤوليتها أمام الجمهور الشركةوالمتطلبات االقتصادية دون غيرها، وتتخلى 

بعد معرفة الجمهور بها دون االكتراث لألخطاء ولمدى تأثيراتها  ،وتستجيب للمشاكل

هنا تعمل  فالشركة ،فهي فقط تنفس عن غضب الجمهور وتعمل على تهدئتهم ،السلبية

 باستراتيجية ردود األفعال وما ينتج عنها فقط. 

جية بناًء على هذه االستراتي الشركة: وتتبنى Defensive Strategyاالستراتيجية الدفاعية  -2

بهدف مواجهة المسؤوليات القانونية  ؛مبدأ تكتيكي من خالل المناورات القانونية

تجاوز وتخفيض االلتزامات التي ترتبط بالمشاكل على سياسة هذه التعتمد و  .واالقتصادية

، لتواجه بصورة أقل قانونية المطالبات القوية بحماية البيئة الشركةالتي تتسبب بها 

 ضغوط السوقية والتنافسية المتزايدة عليها في ذات الوقت. والمستهلك وتتصدى لل

وتنطلق الوحدة االقتصادية : Accommodative Strategyاالستراتيجية التكيفية -3 -1

تبني الحد االدنى من إلى  المستخدمة لهذا النوع من االستراتيجيات التوفيقية التي تشير

ات االقتصادية والقانونية واالخالقية. المتطلبات االخالقية من خالل االلتزام بالمسؤولي

عدم تجاوز على الوحدة االقتصادية المستخدمة لهذا النوع من االستراتيجيات  وتقوم

الوحدة االقتصادية  سلوك ويكون  .حتى ال تتعرض للمسائلة القانونية ،التشريعات الحكومية

يم والتوقعات السائدة في منسجمًا مع المعايير والق المستخدمة لهذا النوع من االستراتيجية
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ثقافتها  عننابعًا  وال يكون  ،ضغوط الخارجية فقطسلوكها عن الشأ حيث ينالمجتمع، 

  .وادراكها

من خالل هذه االستراتيجية  الشركة: تتبنى Proactive Strategyاالستراتيجية المبادرة  -3

يجعلها بشكل ة وتتصف اإلدارة هنا بمستوى كاٍف من الحري .مبدأ األخذ بزمام المبادرة

. قادرًة على مؤازرة المبادرات واألنشطة التي تقوي وجودها في السوق وسمعتها االقتصادية

االستجابة للمسؤوليات األخالقية، واالقتصادية، والقانونية وفقًا الستراتيجية المبادرة؛  وتكون 

لمواجهة  أهبه، وتكون متلمسؤولياتهذه االستجابة لفي ا للشركة الرغبة الذاتية نابعة عن

القدرة على التعامل مع االتهامات الملقاة عليها،  ، وتمتلكالتهديدات والضغوط الخارجية

 المجال لوجود المتطلبات االجتماعية.  وتتيح

االستراتيجيات السابق ذكرها من خالل الرسم التوضيحي الذي  Schermerhonوقد وضح 

 ة االجتماعية التي حددت مسبقًا:صوب معايير المسؤولي الشركةيوضح درجات التزام 

 
 االجتماعيةاستراتيجيات المسؤولية ( 1-2الشكل رقم )

 (Schermerhorn, 2001: 128) المصدر 
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 المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية( 2-5)

تعد المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من المواضيع الحديثة التي نالت اهتمام العديد "

ت واالقتصادية، وبناء على ازدياد تبني المسؤولية االجتماعية في شركات من الباحثين والوحدا

األعمال، أصبح اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يؤثر في قرارات مستخدمي القوائم المالية، 

وهو ما أدى إلى توجه مستخدمي القوائم المالية نحو الشركات التي تتبنى اإلفصاح عن المسؤولية 

 ."(2012زة وعلي، عنياالجتماعية )

األنشطة  :( محاسبة المسؤولية االجتماعية بأنها160، ص 2012)، عنيزة وعليعرف  

التي يتم من خاللها قياس وتحليل األنشطة االجتماعية التي تقوم بها الوحدة المحاسبية وتوصيل 

 .القراراتالمعلومات الالزمة للفئات والجهات المختصة بهدف مساعدتهم في عملية تقييم واتخاذ 

( وجود العديد من الفوائد المرجوة من المحاسبة االجتماعية المتمثلة بما 2009أوضح )خلف، و 

 :يأتي

المصداقية، والبعد عن إلى  بهدف الوصول بها ،نتاجإلة من تقدير كلف االشركتمكين  -1

وبالتالي  ،مما يؤثر على المصداقية في تسعير المنتجات ؛حساب الكلفة بطريقة وهمية

 ة.الشركتأثير على أرباح ال

 ،والعمليات ،ومراكز الكلف ،ة من خصخصة الكلف على مراكز الخدماتالشركتمكين  -2

 لتسهيل عملية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية. ؛والمنتجات بصورة مناسبة

وخفض  ،تحسين نوعية البيئة :مثل ،هدافتمكين المدراء من تحقيق بعض الغايات واأل -3

 التكلفة.
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للتعرف على األساليب والطرق التي تقود  ؛ةالشركبداعية لدى العاملين في قة اإلتحفيز الطا -4

 لخفض الكلف.

التقليل من إلى  نتاجية، مما يقودتغيير في العمليات اإل تحقيقة من أجل الشركتحفيز  -5

 عادة تسويق وتدوير المخلفات وخفضها.إ و  ،استخدام الموارد

 يا السالمة المهنية والصحة.ة بقضاالشركتوعية األفراد العاملين في  -6

وزيادة رضا الزبائن عن الخدمات  ،ة للمميزات التنافسيةالشركزيادة فرصة وصول  -7

والعمل على دمج المحاسبين  ،والمنتجات، عن طريق قياس االداء البيئي واالجتماعي

 ،بهدف الحصول على مدخل استراتيجي للمحاسبة اإلدارية ؛اإلداريين في فريق عمل

وإدارة  ،ودمج البيئة في قرارات النفقات الرأسمالية ،فهم وإدارة الكلف البيئيةإلى  باإلضافة

 وفهم كلف إعادة التدوير.

  المسؤولية االجتماعيةعن محاسبة الهوم مفنشأة و ( 2-6)

لم يكن اصطالح المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية هو احد المصطلحات المستخدمة 

بقاء اي وأن  سؤولية اي وحدة بالدرجة االولى مسؤولية اجتماعية،مأن  إذ ،في الفكر المحاسبي

تستلزم وتستوفي مسؤولياتها االجتماعية عند اداء وظائفها المختلفة أن  وحدة واستمرارها يحتم عليها

 (.2009 )أبو سمره،

والجامعات  ،والمنظمات المهنية ،ولوحظ االهتمام من قبل الباحثين بدوائر البحث العلمي

القضاء األمريكي قد أن  بمفهوم المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية، حيث ،لدول الخارجيةفي ا

ساهم في إصدار القوانين التي تحمل دالالت تدور حول ضرورة الوفاء وااللتزام بالمسؤولية 

 .(2007 االجتماعية من قبل الوحدات االقتصادية )جربوع،
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مجموعة األنشطة التي تختص بقياس ":ة بأنهاوقد تم تعريف محاسبة المسؤولية االجتماعي

وتحليل األداء االجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيل المعلومات الالزمة للفئات والطوائف 

 .(2012عنيزة وعلي، )"المختصة بذلك لغرض مساعدتهم في عملية تقييم واتخاذ القرارات

لتنمية المستدامة من قبل أصحاب وتعّد المسؤولية االجتماعية بمثابة التزام ومساهمة في ا

النشاطات االقتصادية عن طريق العمل مع المجتمع المحلي، من أجل تحقيق مستوى معيشي جيد 

وينبغي على القطاع الخاص أن ُيفّعل الدور التنموي . معاً بطريقة تخدم كاًل من التنمية واالقتصاد 

 ,ASongu) ةالشركفي  -اع القرارمن قبل صن-له من خالل نشوء قوة دافعة وبمبادرة وإقدام 

2007). 

كما تم تعريف محاسبة المسؤولية االجتماعية بأنها تهتم بالمعرفة حول تأثير شركة ما على 

تتأثر أو  المجتمع وكذلك حول العالقة مع اصحاب المصالح، وهم جميع المجموعات التي تؤثر

أو  ما على المجتمعات المهتمة بانشطة الشركة، وأنها عبارة عن تحليل منظم لتأثيرات شركة

 )الفداغ،اصحاب المصالح مع مدخالتها كجزء من البيانات التي يتم تحليلها الغراض القوائم المالية 

2008.) 

العام بانها العالقة ما بين المنظمة والمجتمع الذي تعمل ضمن  بمعناها ها أيضاً تعريف وتم

يتم اعتبارها أن  ى المنظمة الوفاء بها اذا ارادتنطاقه، وهي تركز على االلتزامات التي يتوجب عل

 (.ASongu, 2007) متمتعة بصفات المواطنة الجيدة

وتمثل المسؤولية االجتماعية نشاطات الشركة من أجل تحمل مسؤولياتها التي تنتج بفعل 

وافقة لتكون تلك األنشطة مت ،تأثير تلك األنشطة التي تطبقها على المجتمع والنطاق الذي يحيط بها

 مع التنمية المستدامة ومنافع المجتمع.
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باإلضافة  ،بشكل خاص على السلوك األخالقي وتسلط المسؤولية االجتماعية الضوء

تعّد و  .ندماج مع نشاطات الشركة اليوميةمن خالل اال ،الحترام االدوات الحكومية والقوانين

التي يتوقع حدوثها على المجتمع المسؤولية االجتماعية بمنزلة االلتزام من أجل حصر األضرار 

وتجنب وقوعها، وزيادة الشعور الكبير بمدى أهمية تأثير المنفعة الحاصلة منها لفترة دائمة 

 ومستمرة.

وُتصنف قطاعات األعمال أبعاد المسؤولية االجتماعية بأنها مسؤوليات ذات طبيعة خيرية 

وتعتمد المسؤولية  .بنفس الوقت باإلضافة لكونها مسؤوليات اقتصادية وقانونية ،وأخالقية

دون إغفاٍل لالعتبارات  ،التي تأخذها بصورة التزامات بعيدة المدى هدافاالجتماعية على األ

بهدف تعزيز  ،االخالقية، وتضع في الحسبان المبادرات التي تقوم بها منظمة االعمال الحقيقية

 .(Belal, 2008) امن خالل الوفاء بااللتزامات وتحقيقه ،صورتها أمام المجتمع

المسؤولية االجتماعية بأنها عقد بين المجتمع إلى  (2005)وينظر الغالبي والعامري، 

ة بتحقيق منافع المجتمع والعمل على إرضائه، حيث تعتمد الشركة يتم من خالله إلزام الشركو 

وحل  ،بة الفقرومحار  ،ة القيام بالعديد من األنشطة االجتماعية المتعددة مثل مكافحة التلوثالشرك

ة نحو المجتمع الذي الشركمشاكل المواصالت والسكن وتوفير العديد من فرص العمل نتيجة التزام 

 تنتمي إليه بتحقيق مصالح أفراد المجتمع.

وتعّد المسؤولية االجتماعية التزام للتعامل بصورة أخالقية من جهة شركات االعمال من 

يشملهم من عائالت  منو  ،لمعيشية للقوى العاملةأجل المساعدة في تحسين طبيعة الظروف ا

مجتمع بصورة كلية وهذا من شأنه العمل على توفير التنمية االقتصادية في أي مجتمع وبين الو 

 أفراده.
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 نطاق محاسبة المسؤولية االجتماعية( 2-7)

يتصف نطاق المسؤولية االجتماعية بالطبيعة المتغيرة، حيث يتغير نطاق المسؤولية 

تماعية من زمن آلخر، ومن مكان آلخر. من البديهي أن يكون من الصعب أو غير المنطقي االج

تحديد أنشطة اجتماعية ثابتة تصلح لجميع األزمنة واألماكن، فالمشكالت االجتماعية التي تصلح 

)عنيزة وعلي،  في مجتمع وزمن محددين قد ال تصلح نفسها مع مجتمع آخر أو في زمن آخر

توضيح العوامل التي تلعب دورًا في تحديد نطاق المسؤولية االجتماعي على . ويمكن (2012

 النحو اآلتي:

ان انشطة المسؤولية االجتماعية ذات طبيعة متحركة )غير مباشرة( تتغير "العامل الزمني: -1

(. 2007اخر تبعا لتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة )بدوي، إلى  من زمن

مجموعة ثابتة النشطة المسؤولية االجتماعية، فانشطة المسؤولية فمن الصعب تحديد 

تصلح لنفس المجتمع في زمن  االجتماعية التي قد تصلح في مجتمع ما وزمن ما، قد ال

 .(2002 ،ونور والدوغجيالفضل )"الحق

ن االنشطة االجتماعية تختلف من مجتمع الخر وفق اختالف الثقافات إ"العامل المكاني: -2

المفاهيم السياسية السائدة في كل مجتمع تفرض على الشركات سلوكات معينة الدينية و 

أو  المقبولةالدائها. وفي نفس الوقت تحدد تلك القيم والمفاهيم سلوكات الشركات 

 .(2003 )حنان،"المفروضة اجتماعياً 

 المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية واألداء المالي( 2-8)

تعظم ثروة أن  مدى النجاح المالي الذي تستطيع فيه الشركات":هبأن األداء الماليويعرف 

وتوجد مقاييس متعددة  .وذلك من خالل الحصول على اعلى عائد ممكن الستثماراتهم ،مالكها
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 ائد على حقوق المساهمين من اكثرويعتبر العائد على الوجودات، والع .لقياس االداء المالي

 (.Mahoney & Roberts, 2007)"شيوعاً  المقاييس

وتنبع تلك األهمية  .يعّد االداء المالي من األدوات الفاعلة لتقييم أداء الشركات بصورة عامة

بناًء على  فكل طرف يفسر األداء الماليمن عدم وجود مفهوم واحد لألداء المالي ومحدداته، 

األجور، و  ويسعى الموظف لرفع مستوى الحوافز ،البقاء واالستمرارإلى  ، فتسعى الشركةهمصالح

والمساهم يرغب بتعظيم ثروته، بينما المجتمع  ،تنمية عوائد الضرائبإلى  ويهدف الجهاز الحكومي

 .(2006 يترقب تحقيق العدالة االجتماعية ورفاهية األفراد والرخاء االقتصادي )عبدالغني،

ت تقييم في عمليا ،والكتاب ،والباحثين ،ويعتبر األداء المالي العامل المشترك بين المدراء

ويقصد بالقدرة الكسبية  .األداء في العديد من الشركات، بهدف تحقيق القدرة االيرادية في الشركة

بهدف مكافأة  ،قدرة الشركة من أجل تحقيق فائض من األنشطة االستثنائية والرأسمالية والجارية

يد االيرادات من األنشطة فهي مدى قدرة الشركة على انتاج وتول ،أما القدرة االيرادية .عوامل االنتاج

 .(2010 الجارية )الدعاس،أو  الرأسماليةأو  االستثنائية

تحتوي في  ،تعتبر العالقة بين األداء المالي ومحاسبة المسؤولية االجتماعية عالقة جدليةو 

 ,fauzi & Idris طياتها على قضية رئيسية للشركة وهي اتجاه العالقة )محايد أم سلبي أم ايجابي(

2010)). 

وبنية  ،لشركةعلى اويترتب على تطبيق المسؤولية االجتماعية تكاليف مالية عالية 

 تأمل الشركات أن تحصل على الفوائد االقتصادية واالجتماعية ؛التعويض عن تلك التكاليف

(guney, 2010). 

االجتماعية واألداء  عن المسؤولية وتعددت النتائج حول اتجاه العالقة بين المحاسبة

فأصحاب علم المحاسبة لديهم  ؛وتتباين وجهات النظر التي تتحدث عن تلك العالقة ،يالمال
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وبذلك فإن  ،وأصحاب األبحاث العلمية لديهم نتائج تشكل آراًء خاصة بهم ،قناعاتهم الخاصة

 :اآلتيةالعالقة بينهم تتخذ إحدى االتجاهات 

صاح عن محاسبة المسؤولية حول مسألة االف يجادل أصحاب هذا االتجاهاالتجاه السلبي:   -أ

مزيٍد من التكاليف التي تخفض من ثروة المساهمين إلى  االجتماعية بوصفها تقود الشركة

عن  وإفصاحعالقة سلبية بين األداء المالي  وجودإلى  ويشير هذا االتجاه .أرباحهم لوتقل

 االدارية التي تقودمحاسبة المسؤولية االجتماعية، وتعتمد العالقة بينهم على مبدأ االنتهازية 

مما ينعكس على  ،نتيجة تخفيض اإلنفاق على المسؤولية االجتماعية ؛زيادة الربحيةإلى 

فإن المدراء  ؛وعندما يتحول األداء المالي ويوصف بالضعيف .زيادة التعويضات لإلدارة

سيقومون باإلنفاق على البرامج االجتماعية لتحويل وتشتيت االنتباه عن هذا األداء 

 .((wright & ferris, 1997 متواضعال

االتجاه المحايد: يزعم هذا االتجاه المقولة التي تدعي أن البيئة التي تحيط بالشركات   -ب

األعذار لعدم وجود هذه  هذا االتجاه ويقدم .وتعمل من خاللها هي بيئة غير مباشرة ومعقدة

م فروضًا بأن موازنة العالقة بناًء على نظرية )توازن السوق( أي العرض والطلب، ويقد

تكاليف األنشطة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية يتم عن طريق تقليل التكاليف األخرى 

 .(Linthicum et al., 2010) الجارية

االتجاه طريقة االستثمار في األنشطة الخاصة هذا يتبنى أصحاب  االتجاه االيجابي: -ج

عن طريق التقليل من  ، وذلكرباحبالمسؤولية االجتماعية لتستطيع من خاللها تحقيق األ

عفاء المبالغ التي إ كما يعتمد هذا االتجاه التوجه نحو  .التكاليف وتعزيز انتاجية الموظفين

 ،في منتجاتها مما يدفعها للتوسع ؛نفاقها على االنشطة االجتماعية من الضرائبإيتم 
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إلى  استثماراتها كون هذه األنشطة االجتماعية تتجه في ،المخاطرإلى  وتقليل التعرض

 .(orlitzky et al., 2003) االبتعاد عن الضرائب

في هذه  تم ؛وكنتيجة لتعدد اآلراء حول العالقة بين المسؤولية االجتماعية والمحاسبة

للتعرف على  ،قياس مدى تأثير المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية على األداء المالي الدراسة

سوق عمان الي للشركات األردنية المساهمة العامة المدرجة في نوعية هذا األثر في االداء الم

 . لألوراق المالية

 الدراسات السابقة :ثانياا 

على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة وفيما يلي عرض  تم االطالع

 :األحدث فاألقدملهذه الدراسات وفق تسلسلها الزمني من 

"أثر إفصاح شركات قطاع الصناعات  ( بعنوان:2017)المبيضين، الظهراوي،  دراسة

االستخراجية والتعدينية المدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية عن تكاليف المسؤولية االحتماعية 

  على االداء المالي للقطاع"

افصاح شركات قطاع الصناعات االستخراجية والتعدينية  طبيعةالتعرف على  وكان هدفها

عن تكاليف المسؤولية االجتماعية في القوائم المالية والمتمثة بكل من  ة األردنيةالمساهمة العام

على األداء وأثر ذلك )حماية المستهلك، حماية البيئة، خدمة المجتمع المحيط، وحماية العاملين( 

من خالل تصميم استبانة  التحليلي الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي أهدافولتحقيق  .المالي

 منشركة  (17) فيمديرًا ماليًا وإداريا عاملين  (34)يعها على عينة الدراسة والتي تكونت من وتوز 

نتائج  أظهرت وقد .نتائج الدراسة صالحه الستخراجاستبانة  (29)شركات القطاع، وتم استرجاع 

يوجد اثر لالفصاح عن تكاليف المسؤولية االجتماعية الخاصة بحماية المستهلك  هالدراسة أن
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نتائج الدراسة عدم وجود  أظهرتحماية البيئة وخدمة المجتمع على األداء المالي للقطاع، كما و و 

 األداء المالي لشركات القطاع. لىاثر لإلفصاح عن تكاليف الخاصة بحماية العاملين ع

 بعنوان : (Rehm, 2015 & Hirigoyen)دراسة 

Relationships between Corporate Social Responsibility and Financial 

Performance: What is the Causality? 

السببية بين مختلف أبعاد المسؤولية االجتماعية للشركات  ةالعالقالبحث في إلى  وسعت

)الموارد البشرية، حقوق اإلنسان في مكان العمل، االلتزام المجتمعي، احترام البيئة، سلوك السوق 

واستندت الدراسة ائد على حقوق الملكية، العائد على األصول(. األداء المالي )العبين والحوكمة( و 

مناطق جغرافية )الواليات المتحدة وأوروبا  عدةشركة مدرجة في  (329)من مكونة عينة  على

تم استخدام تحليل و  ،2010و 2009 خالل فترة شملت العامينومنطقة آسيا والمحيط الهادئ( 

سة العالقات السببية بين والمسؤولية االجتماعية، واألداء االنحدار الخطي واختبار السببية لدرا

تحسين األداء المالي، بل إن إلى  النتائج أن زيادة المسؤولية االجتماعية ال تؤدي أظهرتو  ،المالي

 .األداء المالي يؤثر سلبا على المسؤولية االجتماعية للشركات

 المواقع على االجتماعية وليةالمسؤ محاسبة"( بعنوان: 2014، )ابو ريشة واخرون  دراسة

  "األردن حالة: اإللكترونية

تقسيم األنشطة بمحاسبة  البحث في أنشطة محاسبة المسؤولة االجتماعية، وتمإلى  هدفت

اربع انشطة )األنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية، األنشطة الخاصة إلى  المسؤولية االجتماعية

 .خاصة بخدمة المجتمع، األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات(بتنمية الموارد البشرية، األنشطة ال

لمواقع ا المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل محتوى الدراسة تم االعتماد على  أهدافولتحقيق 
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( 61شركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة األردنية، حيث بلغت عينة الدراسة )لاإللكترونية ل

لألنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية  ئج الدراسة أن مستوى اإلفصاحنتا أظهرتوقد  .شركة

ن مستوى االفصاح أقطاع الخدمي اقل من المتوسط، و الواألنشطة الخاصة بخدمة المجتمع في 

لالنشطة الخاصة بمحاسبة المسؤولية االجتماعية في القطاع الصناعي على مستوى القطاعين معًا 

 بمحاسبة األنشطة الخاصة لحو فروقاتنتائج الدراسة وجود  رتأظهاقل من المتوسط، كما 

الشركة في أثر لحجم  يوجد ال أنهو، نيةردألا العامة المساهمة لصناعيااالجتماعية  المسؤولية

شركات القطاعين الخدمي  في المسؤولية االجتماعية بمحاسبة الخاصة اإلفصاح لألنشطة مستوى

 .على المستوى الصناعيأو  والصناعي معاً 

في  التزام شركات المساهمة العامة باإلفصاح البيئي ( بعنوان: "مدى2014، )أحمد دراسة

  "مجموعة سوداتل لالتصاالت المحدودة )السودان(-التقارير المالية المنشورة دراسة تطبيقية

اختبار مدى التزام شركات المساهمة العامة في السودان باإلفصاح إلى  هدفت هذه الدراسة

اتبعت  .التقارير المالية المنشورة مع التركيز على مجموعة سوداتل لالتصاالت المحدودة البيئي في

 لتقاريرامحتوى تحليل  وقد تم ،وذلك لتناسبه وطبيعة الدراسة التحليليالدراسة المنهج الوصفي 

عدد من النتائج منها: ال إلى  وتوصلت الدراسة .(2011) المالية للشركة موضوع الدراسة للعام

البيئية سواء على مستوى التقارير  تفصح التقارير والقوائم المالية لشركة سوداتل عن المعلومات

لم تتناول اإليضاحات المتممة للقوائم المالية و في قوائم مالية منفصلة، أو  والقوائم المالية السنوية

ة وما يسببة من الشرك أي نص للمخاطر البيئية التي قد تنجم عن طبيعة نشاطأو  للشركة أي ذكر

أن  نتائج أظهرتاثار بيئية يترتب عليها تحمل الشركة اثارًا مالية نتيجة لألضرار البيئية، كما و 

من قبل الشركة حيال المسؤولية اإلجتماعية فيما يتعلق بمجال المجتمع المحلي هنالك تجاوبًا 
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وعات التنمية الجتماعية، حيث جاء هذا التجاوب في صورة دعم مباشر لمشر ت والمساهما

   االجتماعية والمتمثلة في الصحة والمياه والتعليم وكفالة األيتام.

 ( بعنوان:Bidhari et al., 2013) دراسة

“Effect of corporate social responsibility information disclosure on 

financial performance and firm value in banking industry listed at 

Indonesia stock exchange” 

 .البحث في العالقة ما بين االفصاح عن المسؤولية االجتماعية واألداء الماليلى ت افدهو

بغية جمع البيانات الخاصة  الوصفي التحليليالدراسة تم االعتماد على المنهج  أهدافولتحقيق 

( شركة 40رير سنوية لـ )( تق110عينة الدراسة، وتم تحليل ) االندونيسيةباالداء المالي للشركات 

( مقابلة تم 31، كما قامت الدراسة بتحليل ما يقارب )2010عام إلى  2008خالل الفترة من عام 

نتائج الدراسة وجود  أظهرتوقد  .اجراؤها مع المدراء الماليين العاملين بالشركات عينة الدراسة

جتماعية واألداء المالي إحصائية بين كل من اإلفصاح عن المسؤولية اال عالقة ذات داللة

 للشركات عينة الدراسة.

"مدى تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في  بعنوان: (2012الحنيطي وحسن، )دراسة 

  البنوك اإلسالمية العاملة في األردن".

البحث في مدى تطبيق محاسبة المسؤولية االجتماعية في البنوك اإلسالمية إلى  وتطرقت

دى إدراك إدارات هذه البنوك لمفهوم المسؤولية االجتماعية ومجاالت تطبيق في األردن ومعرفة م

الدراسة تم تصميم استبانة تم توزيعها على  أهدافولتحقيق  .محاسبة المسؤولية في البنوك المذكورة
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 أظهرتوقد  .( منهم للتحليل62( من المدراء ومساعديهم في البنوك اإلسالمية تم إعتماد )75)

سة أن إدارات البنوك اإلسالمية في األردن تدرك مفهوم المسؤولية االجتماعية وأنها تطبق نتائج الدرا

محاسبة المسؤولية االجتماعية بدرجات متفاوتة، حيث تبين أن التطبيق في مجال العمالء بدرجة 

ا مرتفعة، أما في مجالي خدمة العاملين في تلك البنوك وخدمة المجتمع فقد كان بدرجة متوسطة، أم

 مجال حماية البيئة فكان التطبيق فيه بدرجة ضعيفة.

 ( بعنوان:Macarulla & Talalweh, 2012) دراسة

“Voluntary Corporate Social Responsibility Disclosure: A Case Study of 

Saudi Arabia” 

 يةولسنا ريرلتقاافي الجتماعية ا ليةؤوللمس حإلفصاا وى مست البحث في لىت افدهو

 وى مست نبي لعالقةا على رفلتعوا ،لماليا السعودية وق س في جةدرلما يةودلسعا تكارللش

المنهج الوصفي الدراسة تم االعتماد على  أهدافولتحقيق  .تكارلشا هذه صخصائو حإلفصاا

 .(2011-2005خالل الفترة ما بين ) شركات العينةبهدف جمع البيانات الخاصة  التحليلي

 كما، ضحوا بشكل ضمنخف يةودلسعا تكارلشاتوى االفصاح في مسأن  نتائج الدراسة أظهرتو 

 لجميع حإلفصاا وى مع مست بحيةرلوا ديالقتصاا عاطلقوا كةرلشا محج نبي عالقة ودجو رتهأظ

ين ب حصائيةإ اللةذات د عالقة ودجو دمع لنتائجا أظهرت، في حين الجتماعيةا ليةؤولمسا ةطنشأ

 ليةؤولمسا ةطنشأ لجميع حإلفصاا وى مع مست المية(عأو  )محلية تللحسابا ققةدلما كةرلشا عيةون

  .الجتماعيةا
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تاثير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم "( بعنوان: 2012)، عنيزة وعلي دراسة

  "المالية في قرارات مستخدمي هذه القوائم: دراسة تطبيقية واستطالعية

ولية االجتماعية ومعالجة مفهوم واهمية محاسبة المسؤ  البحث فيإلى  هدفت الدراسة

القصور في مخرجات النظام المحاسبي المتمثل بالقوائم المالية من خالل تضمن هذه القوائم 

معلومات عن المسؤوليات االجتماعية للوحدات االقتصادية وبيان اثر االفصاح عنها على 

وتم  وصفي التحليليالمنهج التم االعتماد على  هدافولتحقيق هذه األ .مستخدمي القوائم المالية

( حيث تم اختيار معمل إسمنت الكوفة كعينة 2010تطبيق هذه الدراسة في العراق خالل العام )

نتائج الدراسة أن مستخدمي القوائم المالية يهتمون باالفصاح عن المسؤولية  أظهرتو  .للدراسة

ف االهمية النسبية النتائج اختال أظهرتهذا االفصاح يؤثر في قراراتهم، كما وأن  االجتماعية

لمجاالت المسؤولية االجتماعية لمستخدمي القوائم المالية حيث حظي مجال حماية المستهلك للمنتج 

 .النهائي باالهتمام االكبر

 ( بعنوان:Inoue & Lee, 2011) دراسة

“Effects of different dimensions of corporate social responsibility on 

corporate financial performance in tourism-related industries” 

عالقات هي ) طةأنش 5تصنيف المسؤولية االجتماعية للشركات من خالل لى ا وسعت

 أساس أنشطة على (قضايا التنوعو  القضايا البيئية، العالقات المجتمعية، جودة المنتج، الموظفين،

ت في أربع صناعات ذات صلة بالقطاع على االداء المالي للشركا كل نشاط أثر ودراسة ،طوعية

 أهدافولتحقيق  .السياحي في ماليزيا وهي )شركات الطيران، والنوادي، والفنادق، والمطاعم(

من خالل التقارير السنوية لعينة الدراسة المكونة  المنهج الوصفي التحليليالدراسة تم االعتماد على 
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-2005طعم( خالل الفترة ما بين )م 183فندق، و 51نادي، و 59شركة طيران، و 74من )

كل نشاط له اثر متباين على كل من الربحية واالستمرارية، أن  نتائج الدراسة أظهرتو  .(2010

ووجود آثار مالية مختلفة عبر الصناعات االربع، ويوصي الباحث مديري السياحة باالعتماد عليها 

يحسن أداء شركاتهم أن  ن شأنةكمؤشرات حول أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات الذي م

 ماليا.

 ليةؤولمسا رعناص نع حالفصاا دىم"( بعنوان: 2011) ،دراسة فرح والهنداوي 

 صةورب في جةدرلما لصناعيةا تكارلشا حالةالمساهمة العامة، دراسة   تكارللش الجتماعيةا

  "2008-2007 لعامي نعما

 ريرلتقاا في الجتماعيةا ليةؤولمسا رعناص نع حإلفصااالبحث في مدى إلى  هدفتو 

 محجو وداتجولما محج نم كل رثأ نبياو ،نيةردألا لعامةا لمساهمةا لصناعيةا تكارللش يةولسنا

 دىملقياس  المنهج الوصفي التحليلي سةدرالا تمدستخا دقو .حجة إلفصادر على تلمبيعاا

امة اردنية ع مساهمة صناعية( شركة 72على ) سةادر لا تيرجاو  ،لماليةا ريرلتقاا في حإلفصاا

 نع حإلفصاا وى مست في وتتفا ودجو سةدرالا نتائج أظهرتو  .(2008-2007خالل الفترة )

، وبلطلما وى لمستدون ا لاز ي ما حإلفصااأن  الإ ت،كارلشا نبي الجتماعيةا ليةؤولمسا رعناص

 حإلفصاا وى مست على داتو جولما ملحج حصائيةا اللةد وذ أثر ودجو دمع الدراسة أظهرتكما 

البيئية سواء على  المالية عن المعلومات هاتقارير في ال تفصح  وأن شركة سوداتل ،إلجتماعيا

المتممة  اإليضاحات وعدم تناولفي قوائم مالية منفصلة، أو  مستوى التقارير والقوائم المالية السنوية

ة من الشركة وما يسبب لمخاطر البيئية التي قد تنجم عن طبيعة نشاطا التي تصدرهاللقوائم المالية 

من قبل اثار بيئية يترتب عليها تحمل الشركة اثارًا مالية نتيجة لألضرار البيئية، ووجود تجاوب 
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الجتماعية، ت المسؤولية اإلجتماعية فيما يتعلق بمجال المجتمع المحلي والمساهما تجاهالشركة 

ة في الصحة حيث جاء هذا التجاوب في صورة دعم مباشر لمشروعات التنمية االجتماعية والمتمثل

   والمياه والتعليم وكفالة األيتام.

 ( بعنوان:Tagesson et al., 2009) دراسة

“What explains the extent and content of social and environmental 

disclosures on corporate websites: a study of social and environmental 

reporting in Swedish listed corporations” 

قع والماة على ـالجتماعيالية ؤوسـلمن اعح الفصاا ياتو فة محترمعإلى  ت الدراسةهدف

ـدة حولاة ـبحيـم ورحجن يـة بـلعالقا والبحث في ،ديوسـلاي ـية فدصاـالقتـدات احونية للرواللكتا

لمنهج ااعتمدت الدراسة علىى  .ةــالجتماعيالياتها ؤوســمــن عح صاــالفوى استــمن يـبوية دصاـالقتا

ى ــها علرشــية بندصاــالقتــدات احولــوم اي تقــلتاة ــلماليت ااــمولمعلا استنادًا على الوصفي التحليلي

ــدات حولاأن  ةــسدارلا نتائج أظهرتو  .(2007-2002خالل الفترة ) ةــنيرواللكتاع ــقوالما

ـن مـر كبورة اصـة بـيالجتماعالياتها ؤومسن تفصح عم لعاع ااطلقن اضم المصنفىةية دصاــالقتا

دات حولم احجن بي طرديةعالقة  ووجود ،صلخاع ااطلقن العاملة ضماية دصاـالقتـدات احولا

وأن  ،ةــنيرواللكتاع ــقوالماى ــه علــبــوم تقــذي لح اصاــالفوى استــع مــا مـبحيتهورية دالقتصاا

الخالقية بنسبة ت اماولمعلن ائية تفصح عذالغت ال بالصناعاــي تعمــلتاية دصاــالقتــدات احولا

  رى.الخت اصناعاـلاي ـة فـلعاملـدات احولـن امـر كبا
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( بعنوان: "محاسبة المسؤولية االجتماعية لشركات االتصاالت 2009)العناتي،  دراسة

 .االردنية "

 مضار من الحد في األردنية اإلتصاالت شركات تلعبه الذي الدور قياسإلى  والتي هدفت

 دعمإلى  . كما هدفت الدراسةالبطالة من والحد العمل فرص توفير وفي ،عيالتلوث اإلشعا

المنهج الوصفي الدراسة تم االعتماد على  أهدافولتحقيق  .والرياضية واالجتماعية الثقافية األنشطة

، وتم االعتماد على المقابالت الشخصية والدراسة المتفحصة لتقارير محاسبة المسؤولية في التحليلي

 الشركة اورنج، أردنية )مجموعة شركات اتصاالت ثالث على الدراسة أجريت وقد العينة،شركات 

 الدراسة مساهمة شركات أظهرتو  (،أمنية شركة المتنقلة )زين(، الهواتف لخدمات األردنية

 الثقافية، األنشطة دعم طريق عن فيه تعمل المحلي الذي مجتمعها تنمية في األردنية االتصاالت

والرياضية، ووجود تباين واضح بين أداء شركات االتصاالت األردنية في تنمية ، ةواالجتماعي

مجتمعها المحلي، وعدم مساهمة هذه الشركات في تنمية المجتمع المحلي فيما يتعلق بتوفير فرص 

 يكون لها حاجة فعليه.أن  عمل دون 

 ( بعنوان:Raar, 2007) دراسة

"Reported social and environmental taxonomies: a longer-term glimpse" 

 الشركات في اإلجتماعية االنشطة عن اإلفصاح في أنماط البحثإلى  الدراسة هدفت

المنهج الوصفي الدراسة تم االعتماد على  أهدافولتحقيق  .الشركات وأداء وارتباطها باالستمرارية

االسترالية وذلك  البورصة في ( من الشركات المدرجة187وتم تطبيق هذه الدراسة على ) التحليلي

االجتماعية  المسؤولية وجود إفصاح كمي عن الدراسة نتائج أظهرتوقد  .على مدى خمس سنوات
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 بين إحصائية دالله ذات وجود عالقة عدم نتائج الدراسة أظهرت( من شركات العينة، و %21لدى )

 وسيلة ليست السنوية التقاريرأن  أظهرتحيث  الشركات واستمراريتها، وأداء االجتماعية المسؤولية

 .الشركات استمرارية حول للمقارنة قابلة إيصال

( بعنوان: مدى تطبيق القياس واالفصاح المحاسبي عن المسؤولية 2007)جربوع،  دراسة

 .االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة

غزة  قطاع في أعمال من بين الشركات شركات وجود مدى معرفةإلى  الدراسةسعت 

على  وزعتالدراسة تم تصميم استبانة  أهدافولتحقيق  .االجتماعية المسؤولية تختص بممارسة

عدم  الدراسة نتائج أظهرتوقد  في قطاع غزة.( من المحاسبين والمدراء الماليين في الشركات 70)

 للمحاسبة ةالمهني الجمعيات قبل من االجتماعية المسؤولية عن بالمحاسبة وجود اهتمام كافٍ 

 ولم المعالم محدد غير إطار هو االجتماعية للمسؤولية العام وأن اإلطار ،قطاع غزة في والمراجعة

 المسؤولية عن المحاسبة أن الدراسة أظهرت كما قاطع، اليوم بشكل حتى أبعاده على يتفق

 ومتغيراته، هفأهداو  ومجاالته فئاته تحديد طريق عن تقنينه يمكن نشاط الشركات لهذه االجتماعية

 موضوعي. بشكل نتائجه عن واإلفصاح سبل قياسه تحديد يمكن وبالتالي

 يمكن تلخيص الدراسات السابقة من خالل الجدول اآلتي:
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 السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة يميز ماثالثاا : 

األداء المالي  ها علىقامت هذه الدراسة بالبحث في تبني المسؤولية االجتماعية وأثر 

 للشركات المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية.

بناًء على ذلك امتازت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث موضوع الدراسة 

األنشطة متمثلة بكل من )تبني الشركات األردنية للمسؤولية االجتماعية المتمثل بالبحث في أثر 

المتعلقة بخدمة ، واألنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشريةنشطة ، واألالبيئة بحمايةالمتعلقة 

األداء المالي والذي تم قياسه من خالل )العائد على األصول، والعاد على حقوق  على المجتمع(

الملكية( للشركات المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية، فعلى الرغم من وجود العديد من 

في قياس تبني  ارتكزتع المسؤولية االجتماعية، إال أن هذه الدراسة الدراسات التي تناولت موضو 

وأثرها على األداء المالي من خالل االعتماد على  المسؤولية االجتماعية وأيها أكثر تطبيقاً أنشطة 

 .االستبانةطريق  عنوليس على آراء مستقاة  ،البيانات المنشورة في القوائم السنوية للشركات

ختياره، حيث الدراسة عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة الذي تم كما تميزت هذه ا

قامت هذه الدراسة بإختيار جميع الشركات األردنية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان 

 .2016-2012اشتملت على الفترة الممتدة ما بين ، كما لألوراق المالية كمجتمع للدراسة

  

  



40 
 

 الفصل الثالث

 الجراءاتالطريقة وا

 تمهيد (3-1) 

إيضاح منهجية الدراسة، ولهذا الغرض سوف يتطرق هذا الفصل إلى  يهدف هذا الفصل

 .المستخدمة في الدراسة واالساليب االحصائيةلمجتمع وعينة الدراسة، ومصادر جمع المعلومات، 

 منهجية الدراسة (3-2)

 التحليليالمنهج الوصفي  علىتم االعتماد  الدراسة بهذهتغطية الجانب التطبيقي من اجل 

وذلك من اجل محاولة اختبار فرضيات الدراسة واالجابة على اسئلتها بغية الخروج بالنتائج المناسبة 

 .اعتمادًا على القوائم المالية لشركات عينة الدراسة

هذه الدراسة تم االعتماد على نوعين رئيسين من المصادر التي تم من  أهدافولتحقيق 

 ية جوانب هذه الدراسة:خاللها تغط

 بالمسؤوليةقة المصادر الثانوية: وذلك باالعتماد على الكتب والمؤلفات ذات العال (1

والدراسات الجامعية  /واالبحاث المنشورة ،واالداء المالي والمجالت العلمية االجتماعية

 .والمصادر المختلفة لتغطية الجانب النظري من الدراسة/

المدرجة و العامة  المساهمةبالشركات القوائم المالية الخاصة في : وتتمثل المصادر األولية (2

 .2016-2012 ما بينخالل الفترة الممتدة  سوق عمان لألوراق الماليةأسهمها في 

 

 

 



41 
 

 مجتمع الدراسة (3-3)

 والبـالغ عـددها ،سـوق عمـان لـألوراق الماليـةجميـع الشـركات المدرجـة فـي  يتكون مجتمع الدراسة من

، ويمكــن توضــيحها 2016فــي نهايــة عــام  ســوق عمــان لــألوراق الماليــةع ب موقــشــركة حســ( 247)

 على النحو اآلتي:

 ( شركات مجتمع الدراسة1-3جدول )

 عدد الشركات القطاع

 113 القطاع المالي

 61 القطاع الخدمي

 73 القطاع الصناعي

 247 المجموع

 

 عينة الدراسة (3-4) 

 Hayduk, 1987, P) ماسون التالية روبرت معادلة ستخدامقام الباحث باوالختيار عينة ممثلة 

331): 

 

 

 حيث ان:

Nحجم العينة الممثلة : 

Mالمجتمع. : حجم 

    112 


pqMS

M
n
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Sالخطأ  معدل على 1.96 قسمة أي 0.95 الداللة لمستوى  المقابلة المعيارية الدرجة : قسمة

0.05. 

P0.50 وهي الخاصية توافر : نسبة. 

q0.50 وهي للخاصية المتبقية : النسبة. 

( شركة، اتضح أن العينة الممثلة التي 247وعند تطبيق المعادلة على حجم المجتمع المتمثل بـ )

وشملت الدراسة على الفترة الممتدة ما  ( شركة150يمكن تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة هي )

الختيار  التناسبية القصدية الباحث باستخدم طريقة العينة الطبقية قامو  .2016و 2012بين 

 كما هو موضح في الجدول التالي: ،من كل قطاع العينة شركات

 ( شركات عينة الدراسة2-3جدول )

 القطاع
عدد الشركات ضمن المجتمع 

 الدراسة
 نسبة%

عدد الشركات ضمن عينة 

 الدراسة

 68 %46 113 القطاع المالي

 37 %25 61 القطاع الخدمي

 44 %30 73 القطاع الصناعي

 149 %100 247 المجموع
  

، بصورة قصدية التناسبية طريقة العينة الطبقيةختيار العينة ضمن كل قطاع من خالل تم ا

 2012إختيار الشركات التي تتوفر بياناتها المالية مدققة ومنشورة طيلة فترة الدراسة من حيث تم 

 .2016ولغاية 
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 الدراسة أنموذج (3-5)

المسؤولية االجتماعية كمتغير مستقل واألداء المالي  اعتمادًا علىتم تشكيل أنموذج الدراسة 

 .كمتغير تابع

تم تمثيل المتغير المستقل )المسؤولية االجتماعية( باالقتصار فقط ثالثة  ويجدر التنويه أنه

، إذ تم في هذه الدراسة استبعاد (البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد البشرية حماية)محاور وهي: 

االرتقاء غاية  بسبب كون  (األنشطة الخاصة باالرتقاء بالمنتجات والخدمات) وهو المحور الرابع

هي تحقيق رضا الزبائن، األمر الذي يجعلها بعيدة نسبيًا عن المسؤولية بالمنتجات والخدمات 

 إذا ما قورنت باألنشطة الثالثة السابقة. االجتماعية

مؤشرين رئيسيين هما )العائد على األصول، أما فيما يتعلق باألداء المالي فقط تم تمثيله من خالل ب

 والعائد على حقوق الملكية(.

 ويمكن توضيح العالقات بين متغيرات الدراسة على النحو اآلتي

 (                                 )المتغيرات التابعة(المستقلة)المتغيرات                   
 
  
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحث -أنموذج الدراسة  (1-3) الشكل

المسؤولية االجتماعية  تتضمن 
:الثالثةالمحاور   

 البيئة حماية •

 تمعخدمة المج •

 الموارد البشرية •

األداء المالي  مقاسًا بمؤشرات  
:األداء  

 ROAالعائد على االصول  -

 ROEالعائد على حقوق الملكية  -
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 نموذجي الدراسة رياضيًا من خالل المعادالت اآلتية:أويمكن صياغة 

ROA= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Ԑ   ………. (1) 

ROE= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Ԑ   ………. (2) 

 حيث أن:

ROA: العائد على األصول 

ROE: العائد على حقوق الملكية 

X1: تطبيق أنشطة المسؤولية االجتماعية المتعلقة بحماية البيئة 

X2: تطبيق أنشطة المسؤولية االجتماعية المتعلقة بخدمة المجتمع 

X3: تطبيق أنشطة المسؤولية االجتماعية المتعلقة بالموارد البشرية 

Ԑ: هامش الخطأ 

 قياس متغيرات الدراسة( 3-6)

  :المسؤولية االجتماعية

البيئة، وخدمة المجتمع،  حماية) محاور رئيسية هيوتم تمثيلها في هذه الدراسة بثالثة 

 .(والموارد البشرية

 السنويةوقد تم قياس المحاور الثالث للمسؤولية االجتماعية من خالل البحث في التقارير 

ور، وتم إعطاء القيمة كل من هذه المحافي  مساهمتهاأو عدم  مساهمتهاعن إفصاح الشركات عن 

إفصاح الشركة عن  ( في حال0لمحور، والقيمة )مساهمتها في ان إفصاح الشركة ع ( في حال1)

 لمحور.مساهمتها في اعدم 

في معرفة التطبيق من عدمه على ذكر الشركات في  ويجدر التنويه أنه تم االعتماد

حيث ، كل من محاور المسؤولية االجتماعيةب مساهمتها أو عدم مساهمتهاتقاريرها السنوية عن 
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ارير السنوية للشركات على بند منفصل يتحدث عن مساهمة الشركة في حماية احتوت غالبية التق

 .البيئة وخدمة المجتمع، أما بند الموارد البشرية فغالبًا ما يكون منفصالً 

  :األداء المالي

وتم قياسه اعتمادًا على مؤشرين رئيسيين هما )العائد على األصول، والعائد على حقوق 

لعائد على األصول من خالل: قسمة صافي الربح بعد الضريبة على الملكية(. حيث تم قياس ا

إجمالي األصول. أما العائد على حقوق الملكية؛ فتم قياسه من خالل: قسمة )صافي الدخل بعد 

  الضريبة مطروحًا منه توزيعات أرباح األسهم الممتازة( على إجمالي حقوق الملكية.

  المعالجة االحصائية (3-7)

ختبار الفرضيات تم إستخدام االساليب االحصائية للعلوم ااسئلة الدراسة و لالجابة عن 

ات وذلك لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها، كما اعتمدت المعالج (spss) جتماعيةاال

 :االحصائية االتية

 .لتحقق من التوزيع الطبيعي للبياناتا .1

 .لمستقلةتحليل إختبار عدم وجود التداخل الخطي بين المتغيرات ا .2

إختبار  وذلك من أجل (Multiple liner Regression) تحليل االنحدار الخطي المتعدد .3

 .تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع
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 الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

 )التحليل االحصائي واختبار الفرضيات(

  تمهيد( 4-1)

، لشركات عينة الدراسة نتائج الدراسة لىالحصول ع المجمعة من أجلتم تحليل البيانات 

 لبياناتلتحليل الوصفي ااألول  القسم تضمن، أقسام رئيسةثالثة  علىهذا الفصل  احتوى وقد 

الوسط كالمقاييس اإلحصائية الوصفية لوصف عينة الدراسة من خالل االستعانة بالدراسة 

من بيانات  التحقق والتثبتالثاني  سمالق وتضمنالحسابي، واالنحراف المعياري، وأعلى وأدنى قيمة، 

إلى  إضافةالتوزيع الطبيعي  والتأكد من توافقها مع فروضللتحليل اإلحصائي  تهاصالحيو الدراسة 

اختبار  فتم فيه الثالث أما القسم، بها واالرتباط الذاتي لبيانات الدراسة اختبار التداخل الخطي

 نموذج االنحدار المتعدد.ماد على من خالل االعتالدراسة الخاصة بهذه فرضيات ال

 التحقق من صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي (4-2)

من المهم التأكد من تحقيق بيانات الدراسة للشروط التي تؤكد على مالئمتها الختبارات 

تحليل الفرضيات، ومن أهم الشروط الواجب توافرها في بيانات الدراسة هو اتباعها للتوزيع 

إذ من المهم اتباع متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة  (Hayduk, 1987, p.47)الطبيعي، 

 إجراء اختبارات تحليلللتوزيع الطبيعي وفي حال عدم اتباعها لشروط التوزيع الطبيعي فإنه يجب 

 للبيانات التي تحمل صفة التوزيع غير الطبيعي. إحصائي ال معلمية

انات الدراسة متمثلة باختبار التوزيع الطبيعي واختبارات وفيما يلي نتائج اختبارات التحقق من بي

   التداخل الخطي واالرتباط الذاتي:
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  اختبار التوزيع الطبيعي 4-2-1

 من المهم إجراء االختبارات الالزم للتأكد من مدى اتباع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي،

مفردة فإنه يمكن  30يادة حجم العينة عن إال أنه حسب نظرية النهاية المركزية المتضمنة أنه عند ز 

;Field, 2013 )اعتبار بيانات الدراسة موزعة طبيعيًا دون الحاجة إلجراء هذا االختبار 

Hayduk, 1987) مما يمكن الباحث من  ،مفردة 745، وحيث أن عينة الدراسة قد بلغت مفرداتها

نية استخدام االختبارات المعلمية لمتغيرات وامكا ،اعتبار بيانات الدراسة تتبع شروط التوزيع الطبيعي

 الدراسة.

   اختبار التداخل الخطي واختبار االرتباط الذاتي  4-2-2

تم االستعانة باختبار التداخل الخطي واختبار االرتباط الذاتي الختبار صالحيات بيانات 

 الدراسة للتحليل اإلحصائي وذلك كما في الجدول أدناه:

   لتداخل الخطي واختبار االرتباط الذاتياختبار ا (1-4)جدول 

 المتغيرات في النموذج االول
 اختبار التداخل الخطي
Multicollinearity 

Tolerance VIF 

 1.004 0.996 البيئة حماية
 1.043 0.959 خدمة المجتمع
 1.040 0.962 الموارد البشرية

 Durbin-Watson 1.904 اختبار االرتباط الذاتي

 يرات في النموذج الثانيالمتغ
 اختبار التداخل الخطي
Multicollinearity 

Tolerance VIF 

 1.003 0.996 البيئة حماية
 1.044 0.959 خدمة المجتمع
 1.060 0.962 الموارد البشرية

 Durbin-Watson 2.032 اختبار االرتباط الذاتي
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( من خالل Multicollinearity Test) التداخل الخطي( نتائج اختبار 1-4يبين الجدول أعاله )

 مؤشرين هما:اعتمادًا على (، Collinearity Diagnosticsمقياس )

هناك يكون و ، Variance Inflationary Factor( VIFمعامل تضخم التباين )  .1

 ,Field) 5تساوي أو  اكبر من( VIFقيمة ) عندما تكون  حسب هذا المؤشرتضخم 

2013; Myrs, 1990). 
الذاتي حسب هذا مشكلة االرتباط وتكون  ،Toleranceلقدرة على التحمل معامل ا  .2

 .(Field, 2013( )0.10)أقل من  Toleranceالمؤشر عندما تكون قيمة 

( واستدالاًل بفروض المؤشرين السابقين يتضح 1-4وحسب النتائج المبينة في الجدول رقم )

مشكلة تداخل خطي في وجود عدم  يعنيوهو ما هذين المؤشرين اجتياز جميع متغيرات الدراسة 

 نموذج الدراسة.

لتأكد من عدم الذي تم إجراءه من أجل ا( Durbin-Watson test) اختبارأما فيما يتعلق ب

فإنه يجب أن تتراوح  ( في النموذجAutocorrelation Testوجود مشكلة االرتباط الذاتي )

عدم وجود ارتباط ذاتي بين لمتغيرات لى إ يرحيث أنها تش، (2.5-1.5)النتيجة المثلى ما بين 

(Swamynathan, 2017, P 150 ،)أن قيم  وحيثD-W الدراسة  ينموذجكل من المحسوبة ل

عدم إلى  يشير فإن ذلك المالئم ضمن المدى وهي، ( على التوالي2.015و) (1.965) اقد بلغت

 .ي الدراسةنموذج فيوجود مشكلة االرتباط الذاتي تؤثر 
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  ومتغيراتها دراسةلل الوصفية صاءاتاإلح( 4-3)

 الوصفي لمتغيرات الدراسة التابعة(: نتائج التحليل 2-4جدول )

Maximum Minimum Std. Deviation Mean المتغيرات التابعة 

 العائد على االصول 1.66 8.651 49.71- 40.38

 العائد على حقوق الملكية 2.11 15.50 89.07- 79.17

( والمتضمن التحليل الوصفي للمتغيرات التابعة للدراسة 2-4)ول أعاله باالطالع على الجد

يالحظ من الجدول أن أعلى قيمة للعائد . و حقوق الملكية( وهي )العائد على األصول والعائد على

، 2014وتعود لشركة فيالدلفيا لصناعة األدوية في عام  40.38على األصول لشركات العينة هي 

شركات لديها إدارة جيدة ألصولها بشكل يجعلها تحقق عوائد كبيرة منها، إال وهو ما يدل على وجود 

وتعود لشركة  -49.71أدنى قيمة للعائد على األصول لشركات العينة التي بلغت إلى  أنه وبالنظر

فإنه يالحظ وجود شركات قد حققت خسائر ، 2013حدائق بابل المعلقة لالستثمارات في عام 

تها ألصولها كما يجب، وقد بلغ الوسط الحسابي للعائد على األصول فادحة بسبب عدم إدار 

أما فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية فيالحظ أن أعلى قيمة لشركات العينة قد بلغت  ،1.66

وذلك يدل على ، 2012وتعود لشركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية في عام  79.17

التي  -89.07أدنى قيمة وهي إلى  جيدة لمساهميها، إال أنه وبالنظر وجود شركات تحقق عوائد

وهو ما يدل على وجود شركات  ،2013في عام  الشرق األوسط للكابالت المتخصصةتعود لشركة 

تحقق خسائر ضخمة تعود على مساهميها، وقد بلغ الوسط الحسابي للعائد على حقوق الملكية 

 العينة تحقق ارباح لمساهميها.  وهو يدل على أن متوسط شركات 2.11
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 الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة(: نتائج التحليل 3-4جدول )  

 

امل الدراسة المستقل تبني المسؤولية ( التحليل الوصفي لع3-4يتضمن الجدول أعاله )

البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد  حمايةهي ) ةاالجتماعية والممثل من خالل ثالث متغيرات فرعي

البيئة وخدمة  حمايةاهتمام الشركات بكل من أن أعاله يالحظ  الجدولوبالنظر في  .البشرية(

نشطة المسؤولية كان أكثر تطبيق أل ، وقدحد ماإلى  المجتمع والموارد البشرية هو متساو  

 حماية، ثم تلتها (0.856)تطبيقها المتوسط الحسابي لخدمة المجتمع إذ بلغت االجتماعية في 

(، كما كانت 0.754بمتوسط حسابي )، ثم تلتها الموارد البشرية (0.769بمتوسط حسابي )البيئة 

إلى حد ما حيث بلغ االنحراف  درجة تشتت نتائج كل من المحاور عن الوسط الحسابي متقاربة

 .(0.43(، وبلغ للموارد البشرية )0.42البيئة ) حماية(، وبلغ ل0.35المعياري لخدمة المجتمع )

 الدراسة لمتغيراترتباط االمصفوفة ( 4-4)

على مصفوفة ارتباط بيرسون من أجل تقييم العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة  تم االعتماد

 على النحو اآلتي: في كل من نموذجي الدراسة فيما بين كل منها والمتغير التابعثم  ،نفسها

Std. Deviation Mean المتغيرات المستقلة 

 البيئة حماية 0.769 0.421

 خدمة المجتمع 0.856 0.350

 الموارد البشرية 0.754 0.430
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 نموذج الدراسة األولمتغيرات االرتباط بين مصفوفة  نتائج: (4-4)جدول 
Variable COE CS HR ROA 

    1 حماية البيئة

   1 0.057 الرقابة على خدمة المجتمع

  1 **0.193 0.017- الموارد البشرية

لعائد على االصولا  0.125** 0.079* 0.088* 1 

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

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

رقابة على األنشطة المتعلقة بالإلى  CSالبيئة كمتغير مستقل، وتشير حماية بألنشطة المتعلقة اإلى  COEحيث تشير 
شير يو ، إلى األنشطة المتعلقة بالرقابة على موارد البشرية كمتغير مستقلإلى  HRخدمة المجتمع كمتغير مستقل، وتشير 

ROA  العائد على االصولوهو المتغير التابع إلى. 

 ( يتضح ما يلي:4-4البيانات اإلحصائية المعروضة في الجدول رقم ) بالنظر

بإستثناء عالقة طردية  ،إحصائية فيما بين المتغيرات المستقلةتوجد عالقة ذات داللة ال  .1

األنشطة المتعلقة وبين األنشطة المتعلقة بالرقابة على خدمة المجتمع ضعيفة تربط بين 

 .(0.193حيث بلغت هذه القيمة )بالرقابة على موارد البشرية 

فيما بين المتغير التابع  كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية وبقيم متفاوتة لمعامل االرتباط .2

األنشطة ) العائد على االصول وكل من المتغيرات المستقلة الثالثبمقاسًا  األداء المالي

، وكان معامل اإلرتباط األقوى هو الذي يربط العائد على (لمسؤولية االجتماعيةبا المتعلقة

تدل على  والتي (0.125، إذ بلغ )حماية البيئةاالصول مع األنشطة المتعلقة بالرقابة على 

مقاسًا بالعائد  األداء الماليأن  مما يعني ضعيفة ذات داللة إحصائيةطردية  عالقة وجود

، بينما حماية البيئةاألنشطة المتعلقة بالرقابة على يزداد بازدياد تطبيق على االصول 

األنشطة وبين مقاسًا بالعائد على االصول  األدنى كان بين األداء الماليمعامل االرتباط 

ضعيفة طردية  عالقة تدل على وجود ، والتي(0.079، إذ بلغ )خدمة المجتمعبالمتعلقة 
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يزداد مقاسًا بالعائد على االصول  األداء الماليأن  مما يعني جدًا ذات داللة إحصائية

 عالقة ، كما ويالحظ من الجدول وجودخدمة المجتمعباألنشطة المتعلقة بازدياد تطبيق 

 مقاسًا بالعائد على االصول األداء الماليبين كل من  ذات داللة إحصائيةضعيفة طردية 

 (.0.088بمقدار ) الموارد البشريةاألنشطة المتعلقة بالرقابة على وبين 

 نموذج الدراسة الثانيمتغيرات االرتباط بين مصفوفة  نتائج: (5-4)جدول 

Variable COE CS HR ROE 

البيئة حماية  1    

خدمة المجتمع الرقابة على  0.057 1   

  1 **0.193 0.017- الموارد البشرية

 1 **0.131 *0.085 *0.093 العائد على حقوق الملكية

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

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

األنشطة المتعلقة بالرقابة على إلى  CSالبيئة كمتغير مستقل، وتشير  بحمايةتعلقة ألنشطة الماإلى  COEحيث تشير 
شير يو ، إلى األنشطة المتعلقة بالرقابة على موارد البشرية كمتغير مستقلإلى  HRخدمة المجتمع كمتغير مستقل، وتشير 

ROE  العائد على حقوق الملكيةوهو المتغير التابع إلى. 

عالقة  ( يتضح وجود5-4اإلحصائية المعروضة في الجدول رقم )وبمطالعة البيانات  

 األداء الماليوبين  فيما بين المتغيرات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعيةضعيفة ذات داللة إحصائية 

 ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية فيما بين المتغيرات المستقلة، ال حقوق الملكية مقاسًا بالعائد على

وبين األنشطة المتعلقة بالرقابة على خدمة المجتمع طردية ضعيفة تربط بين  بإستثناء عالقة

 .(0.193حيث بلغت هذه القيمة )األنشطة المتعلقة بالرقابة على موارد البشرية 
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 ختبار فرضيات الدراسة( ا4-5)

ذو داللة إحصائية  ال يوجد اثر: والفرضيات الفرعية التابعة لها 1Ho، الفرضية الرئيسية

البيئة، وخدمة  حماية)بأبعدها الثالثة لتبني للمسؤولية االجتماعية  (0.05α ≥ د مستوى )عن

( في الشركات ROA)المالي مقاسًا بالعائد على االصول على األداء المجتمع، والموارد البشرية( 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 

سية اعتمدت الدراسة على تحليل االنحدار الفرضية العدمية الرئي تحديد نتيجة ولغرض

( لتقييم مدى القوة التفسيرية التي يمتلكها نموذج الدراسة F) المتعدد، وقد تم االعتماد على قيمة

أنه إلى  ومدى مالئمته في تمثيل العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة، حيث تشير قاعدة القرار

المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية، ولغرض معرفة أثر كل  Fيتم قبول النموذج عندما تكون قيمة 

 tمن المتغيرات المستقلة كل منها على حده على المتغيرات التابعة تم االعتماد على قيمة 

المحسوبة عن قيمتها  tتنص قاعدة القرار على وجود زيادة القيمة المطلقة لـ  حيث المحسوبة،

 ،( وذلك لقبول الفرضية البديلة ورفض العدمية0.05قل من )أ (Sigمستوى معنوية )الجدولية عند 

 قيمة مدى دقة تفسير المتغيرات المستقلة لكل من المتغيرات التابعة تم االعتماد علىإلى  ولإلشارة

 .Adjusted R Square المعدل التحديد معامل
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  االولى ةللفرضية الرئيسي المتعدد االنحدارنتائج اختبار  (6-4)جدول 

 B تغيراتالم

Beta 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig Sig F=0.000  t Distribution 

Table = 1.985 

 الجدولية

 0.013 2.504- ..…… 2.677- الثابت
F test 

Model= 6.801 

 0.001 3.386 0.123 2.523 البيئة حماية
= 2Adjusted R

0.023 

F 

Distribution 

Table = 3.417 

 0.0272R = 0.123 1.546 0.057 1.410 خدمة المجتمع

 R= 0.164 0.034 2.129 0.079 1.580 الموارد البشرية

 

المتمثلة  المستقلة لمتغيرات الدراسة المتعدد االنحدار اختبار نتائج( 6-4) رقم يبين الجدول

 البشرية(موارد وال خدمة المجتمع،و البيئة،  حماية)مجتمعة األنشطة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية ب

، ويالحظ من الجدول العائد على االصول(ب)األداء المالي مقاسًا  التابع المتغير على وبيان أثرها

( وأكبر من قيمتها 0.000لة عند مسنوى )ا( وهي د6.801المحسوبة قد بلغت ) Fأن قيمة 

ة التفسيرية تمتع النموذج المقترح بالمالئمة والقو إلى  (، مما يشير3.417الجدولية التي تساوي )

أقل من  0.000وهي  Sig Fحيث أن ولكن بشكل ضعيف، كما بينت نتائج تحليل االنحدار 

وقبول  1Ho، إذًا يتوجب رفض الفرضية العدمية الرئيسية 0.05مستوى معنوية االختبار وهي 

 ، وبما يعني يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني للمسؤولية االجتماعيةHαالفرضية البديلة لها 

( في الشركات األردنية ROAعلى األداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )بأبعدها مجتمعة 

 .المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية
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تؤكد  (0.164)( وهي Rقيمة معامل االرتباط )كما يتضح من نتائج اختبار االنحدار المتعدد 

لمتمثلة باألنشطة المتعلقة بالمسؤولية لمتغيرات الدراسة المستقلة اضعيفة وجود عالقة موجبة 

وبين األداء المالي مقاسًا بالعائد على  البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد البشرية( حمايةاالجتماعية )

 .االصول

( والتي تشير إلى قدرة 0.027( قد بلغت )2Rوبينت النتائج أن قيمة معامل التحديد )

ى األصول من خالل التقلبات التي تحدث في متغيرات % للعائد عل2.7مقدارها منخفضة تفسيرية 

الدراسة المستقلة الثالثة )أنشطة المسؤولية االجتماعية(، وال بد من التنويه أن قيمة معامل التحديد 

(2R تقع ما بين )؛ فإنه ال يمكن االعتماد على بناء 30وفي حال كانت قيمتها أقل من ، 1-0%

وعلى الرغم  .لى األصول من خالل أنشطة المسؤولية االجتماعيةمعادلة رياضية للتنبؤ بالعائد ع

أنه في حال إجراء االنحدار المتعدد يتم االستعاضة عنه بمعامل التحديد  إالمن أهمية هذا المؤشر، 

( تزداد بشكل طبيعي كلما زاد عدد 2Rقيمة معامل التحديد ) وذلك ألن(، 2Adjusted Rالمعدل )

( وذلك كون طريقة حسابه 2Adjusted Rحين ال يحدث ذلك في قيمة ) فيالمتغيرات المستقلة، 

 تأخذ بعين االعتبار عدد المتغيرات التي يتم إدخالها للتحليل.

أن قيمة معامل التحديد المعدل وعليه فباإلطالع على نتائج الجدول السابق يالحظ  

(2Adjusted R وهي )(0.023)  بات التي تحدث في % فقط من التقل.32تعني أن حوالي وهي

متغيرات الدراسة تفسيره بالتغيرات التي تحدث في  األداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول يمكن

البيئة، وخدمة المجتمع،  حماية) مجتمعةالثالثة المستقلة المتمثلة بأنشطة المسؤولية االجتماعية 

غير جيدة وال يمكن  تعتبر % فإنها30هي أقل من  هذه القيمةحيث أن ، و والموارد البشرية(

وجود عوامل أخرى تقع إلى  تشير المعدل لقيمة معامل التحديد الكبيرواالنخفاض االعتماد عليها، 
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 خارج نطاق العالقة المتبادلة بين هذين المتغيرين قد يكون لها أثر متبادل لكل منهما على اآلخر.

أنشطة معدل العائد على األصول من خالل وعليه فإنه ال يمكن بناء معادلة رياضية للتنبؤ بقيمة 

 محاسبة المسؤولية االجتماعية التي تم أخذها في هذه الدراسة.

رفض الفرضيات الفرعية التابعة للفرضية الرئيسية قام الباحث باالعتماد أو  ولغرض قبول

 على مخرجات اختبار االنحدار المتعدد كما يلي: 

1.1Ho: ذو داللة إحصائية ال يوجد اثر ( 0.05عند مستوى ≤ α)  لألنشطة الشركات لتبني

( في الشركات ROA)مقاسًا بالعائد على االصول  على األداء المالي البيئة بحمايةالمتعلقة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 

 Beta القيمة المطلقة لمعامل بيتا المطلقق أن( 6-4) يالحظ من الجدول رقم

Standardized Coefficients  تدل على قوة تأثير المتغير المستقل  والتي( 0.123)قد بلغت

 بحمايةتبني الشركات لألنشطة المتعلقة أن إلى  على التابع العائد على االصول، وهو ما يشير

األداء المالي مقاسًا بالعائد تأثيرًا على لمسؤولية االجتماعية الجوانب التي تتعلق با أكثرهو البيئة 

 tوفيما يتعلق بالقيمة المطلقة لـ  ،تناولتها الدراسةمن بين الجوانب )المتغيرات( التي االصول على 

( وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة 3.386أنها قد بلغت ) الدراسة نتائج أظهرت المحسوبة فقد

( حيث 0.05التي كانت أقل من ) Sig t(، ويساند هذه النتيجة قيمة الداللة المعنوية 1.985)

 إذا( Ho1.1) العدمية الفرضية رفض على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.001بلغت قيمتها )

أقل من  Sig tالمحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند قيمة داللة معنوية  tالقيمة المطلقة لـ  كانت

على األداء المالي مقاسًا ؤثر تالبيئة  بحمايةتبني الشركات لألنشطة المتعلقة فإن  وبالتالي (،%5)

 الفرضية وقبول الفرعية األولى العدمية الفرضية رفض تم ذلك على وبناءً  ،بالعائد على االصول
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البيئة على  بحمايةلتبني الشركات لألنشطة المتعلقة  يوجد اثر ذو داللة إحصائية أنه أي البديلة،

كات األردنية المدرجة في سوق عمان ( في الشر ROAاألداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

 .لالوراق المالية

1.2Ho: ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة  الشركاتلتبني

( في الشركات ROA)مقاسًا بالعائد على االصول  األداء المالي المجتمع علىالمتعلقة بخدمة 

 .ةسوق عمان لالوراق المالياألردنية المدرجة في 

 Beta القيمة المطلقة لمعامل بيتا المطلقق أن( 6-4) يالحظ من الجدول رقم

Standardized Coefficients  تدل على عدم تأثير المتغير المستقل  والتي( 0.057)قد بلغت

أنها قد بلغت  الدراسة نتائج أظهرت فقد tوفيما يتعلق بالقيمة المطلقة المحسوبة لـ  على التابع،

(، ويساند هذه النتيجة قيمة الداللة 1.985قيمتها الجدولية البالغة ) أقل من ( وهي1.546)

 (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.123( حيث بلغت قيمتها )5%التي كانت أكبر من ) Sig tالمعنوية 

أقل من قيمتها  tالقيمة المطلقة المحسوبة لـ  كانت إذا( 1.2Ho) العدمية الفرضية قبول على تنص

تبني الشركات لألنشطة فإن  وبالتالي (،0.05أكبر من ) Sig Tلية عند قيمة داللة معنوية الجدو 

 وبناءً  ،على األداء المالي مقاسًا بالعائد على االصولؤثر ال تالمتعلقة بالرقابة على بخدمة المجتمع 

ذو   يوجد اثرال أنه أي البديلة، الفرضية ورفض الفرعية الثانية العدمية الفرضية قبول تم ذلك على

مقاسًا بالعائد  األداء المالي المجتمع علىلألنشطة المتعلقة بخدمة  الشركاتلتبني داللة إحصائية 

 .سوق عمان لالوراق المالية( في الشركات األردنية المدرجة في ROA)على االصول 
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1.3Ho: ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  طة لألنشالشركات لتبني

( في ROA)مقاسًا بالعائد على االصول  المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على األداء المالي

 سوق عمان لالوراق الماليةالشركات األردنية المدرجة في 

 Beta القيمة المطلقة لمعامل بيتا المطلقق أن( 6-4) يالحظ من الجدول رقم

Standardized Coefficients  تدل درجة تأثير المتغير المستقل  يوالت( 0.079)قد بلغت

هو تبني الشركات لألنشطة المتعلقة بالرقابة على الموارد البشرية أن إلى  على التابع، وهو ما يشير

األداء المالي مقاسًا بالعائد على تأثيرًا على لمسؤولية االجتماعية الجوانب التي تتعلق با أقل

وفيما يتعلق بالقيمة  م اختيارها من قبل الباحث،من بين الجوانب )المتغيرات( التي تاالصول 

( وهي أعلى من قيمتها 2.129أنها قد بلغت ) الدراسة نتائج أظهرت المحسوبة فقد tالمطلقة لـ 

التي كانت أقل من  Sig t(، ويساند هذه النتيجة قيمة الداللة المعنوية 1.985الجدولية البالغة )

 العدمية الفرضية رفض على تنص بعًا لقاعدة القرار التي(، وت0.034( حيث بلغت قيمتها )0.05)

(Ho )القيمة المطلقة لـ  كانت إذاt  المحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند قيمة داللة معنوية

Sig t ( 5%أقل من،) تبني الشركات لألنشطة المتعلقة بالرقابة على الموارد البشرية فإن  وبالتالي

 العدمية الفرضية رفض تم ذلك على وبناءً  ،قاسًا بالعائد على االصولعلى األداء المالي مؤثر ت

لتبني الشركات لألنشطة  يوجد اثر ذو داللة إحصائية أنه أي البديلة، الفرضية وقبول الفرعية الثالثة

( في ROAالمتعلقة بتنمية الموارد البشرية على األداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

 .نية المدرجة في سوق عمان لالوراق الماليةالشركات األرد
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لتبني  (α ≥ 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ) ال يوجد اثر: 2Ho، الفرضية الرئيسية
على األداء البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد البشرية(  حماية)بأبعدها الثالثة للمسؤولية االجتماعية 

سوق عمان ( في الشركات األردنية المدرجة في ROE)المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية 
 .لالوراق المالية

  الثانية ةللفرضية الرئيسي المتعدد االنحدارنتائج اختبار  (7-4)جدول رقم 

 B المتغيرات

Beta 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig Sig F= 0.000  t Distribution 

Table = 1.985 

 الجدولية

 0.002 3.081- ..…… 5.898- الثابت
F test 

Model= 7.413 

 0.012 2.523 0.092 3.366 البيئة حماية
= 2Adjusted R

0.025  

F 

Distribution 

Table = 3.417 

 2R 0.029 = 0.131 1.512 0.056 2.470 خدمة المجتمع

 R= 0.171 0.001 3.296 0.122 4.380 الموارد البشرية

  

المتمثلة  المستقلة لمتغيرات الدراسة المتعدد االنحدار اراختب نتائج( 7-4) رقم يبين الجدول

وبيان  موارد البشرية(وال خدمة المجتمع،و البيئة،  حمايةاألنشطة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية )ب

، ويالحظ من الجدول أن )األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية( التابع المتغير على أثرها

(، مما 3.417( وهي أكبر من قيمتها الجدولية التي تساوي )7.413بة قد بلغت )المحسو  Fقيمة 

تمتع النموذج المقترح بالمالئمة والقوة التفسيرية ولكن بشكل ضعيف، كما بينت نتائج إلى  يشير

، إذًا 0.05أقل من مستوى معنوية االختبار وهي  0.000وهي  Sig Fحيث أن تحليل االنحدار 

، وبما يعني يوجد Hαوقبول الفرضية البديلة لها  2Hoية العدمية الرئيسية يتوجب رفض الفرض
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اثر ذو داللة إحصائية لتبني للمسؤولية االجتماعية على األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق 

 .في الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية (ROEالملكية )

 (0.171)( وهي Rقيمة معامل االرتباط )النحدار المتعدد كما يتضح من نتائج اختبار ا

لمتغيرات الدراسة المستقلة المتمثلة باألنشطة المتعلقة بالمسؤولية ضعيفة تؤكد وجود عالقة موجبة 

وبين األداء المالي مقاسًا بالعائد على  البيئة، وخدمة المجتمع، والموارد البشرية( حمايةاالجتماعية )

 .حقوق الملكية

( والتي تشير إلى قدرة 0.029( قد بلغت )2Rبينت النتائج أن قيمة معامل التحديد )و 

من خالل التقلبات التي تحدث في  حقوق الملكية% للعائد على 2.7تفسيرية منخفضة مقدارها 

متغيرات الدراسة المستقلة الثالثة )أنشطة المسؤولية االجتماعية(، وال بد من التنويه أن قيمة معامل 

%؛ فإنه ال يمكن االعتماد 30، وفي حال كانت قيمتها أقل من 1-0( تقع ما بين 2Rحديد )الت

من خالل أنشطة المسؤولية االجتماعية.  حقوق الملكيةعلى بناء معادلة رياضية للتنبؤ بالعائد على 

نه في حال إجراء االنحدار المتعدد يتم االستعاضة ع إال أنهوعلى الرغم من أهمية هذا المؤشر، 

( تزداد بشكل 2R(، وذلك ألن قيمة معامل التحديد )2Adjusted Rبمعامل التحديد المعدل )

( 2Adjusted Rطبيعي كلما زاد عدد المتغيرات المستقلة، في حين ال يحدث ذلك في قيمة )

 وذلك كون طريقة حسابه تأخذ بعين االعتبار عدد المتغيرات التي يتم إدخالها للتحليل.

أن قيمة معامل التحديد المعدل طالع على نتائج الجدول السابق يالحظ وعليه فباإل 

(2Adjusted R وهي )(0250.)  فقط من التقلبات التي تحدث في .52تعني أن حوالي وهي %

متغيرات تفسيره بالتغيرات التي تحدث في  يمكن حقوق الملكيةاألداء المالي مقاسًا بالعائد على 

البيئة، وخدمة  حماية) الثالثة مجتمعةبأنشطة المسؤولية االجتماعية  الدراسة المستقلة المتمثلة
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غير جيدة وال  % فإنها تعتبر30هي أقل من  هذه القيمةحيث أن ، و المجتمع، والموارد البشرية(

وجود عوامل إلى  تشير المعدل لقيمة معامل التحديد الكبيرواالنخفاض يمكن االعتماد عليها، 

لعالقة المتبادلة بين هذين المتغيرين قد يكون لها أثر متبادل لكل منهما أخرى تقع خارج نطاق ا

 حقوق الملكيةوعليه فإنه ال يمكن بناء معادلة رياضية للتنبؤ بقيمة معدل العائد على  على اآلخر.

 من خالل أنشطة محاسبة المسؤولية االجتماعية التي تم أخذها في هذه الدراسة.

ات الفرعية التابعة للفرضية الرئيسية الثانية قام الباحث رفض الفرضيأو  ولغرض قبول

 باالعتماد على مخرجات اختبار االنحدار المتعدد كما يلي: 

2.1Ho: ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة الشركات لتبني

في الشركات ( ROEملكية )بالعائد على حقوق المقاسًا  على األداء المالي البيئة بحمايةالمتعلقة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 

 Beta قلقيمة المطلقة لمعامل بيتا المطلا أن( 7-4) يالحظ من الجدول رقم

Standardized Coefficients  تدل على قوة أثر المتغير المستقل  والتي( 0.092)قد بلغت

هو أقل الجوانب البيئة  حمايةبركات لألنشطة المتعلقة تبني الشأن إلى  على التابع، وهو ما يشير

من األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية تأثيرًا على لمسؤولية االجتماعية التي تتعلق با

 Tوفيما يتعلق بالقيمة المطلقة لـ  بين الجوانب )المتغيرات( التي تم اختيارها من قبل الباحث،

( وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة 2.523أنها قد بلغت ) الدراسة ئجنتا أظهرت المحسوبة فقد

( حيث 5%التي كانت أقل من ) Sig T(، ويساند هذه النتيجة قيمة الداللة المعنوية 1.985)

 إذا( Ho) العدمية الفرضية رفض على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.012بلغت قيمتها )

أقل  Sig Tالمحسوبة أعلى من قيمتها الجدولية عند قيمة داللة معنوية  T القيمة المطلقة لـ كانت
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على األداء المالي ؤثر تالبيئة  حمايةبتبني الشركات لألنشطة المتعلقة فإن  وبالتالي (،5%من )

 وقبول الفرعية األولى العدمية الفرضية رفض تم ذلك على وبناءً  ،مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية

 حمايةبلتبني الشركات لألنشطة المتعلقة  يوجد اثر ذو داللة إحصائية أنه أي البديلة، الفرضية

( في الشركات األردنية المدرجة ROEالبيئة على األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية )

 .في سوق عمان لالوراق المالية

2.2Ho: ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة  الشركاتلتبني

في الشركات ( ROEبالعائد على حقوق الملكية )مقاسًا  األداء المالي المجتمع علىالمتعلقة بخدمة 

 .سوق عمان لالوراق الماليةاألردنية المدرجة في 

 Beta Standardized القيمة المطلقة لـ أن( 7-4) يالحظ من الجدول رقم

Coefficients  وفيما  تدل على عدم تأثير المتغير المستقل على التابع، لتيوا( 0.056)قد بلغت

( وهي أقل 1.512أنها قد بلغت ) الدراسة نتائج أظهرت المحسوبة فقد Tيتعلق بالقيمة المطلقة لـ 

التي كانت  Sig T(، ويساند هذه النتيجة قيمة الداللة المعنوية 1.985من قيمتها الجدولية البالغة )

 الفرضية قبول على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.131لغت قيمتها )( حيث ب5%أكبر من )

المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية عند قيمة داللة  Tالقيمة المطلقة لـ  كانت إذا( Ho) العدمية

تبني الشركات لألنشطة المتعلقة بالرقابة على بخدمة فإن  وبالتالي (،5%أكبر من ) Sig Tمعنوية 

 قبول تم ذلك على وبناءً  ،على األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكيةؤثر تال المجتمع 

ذو داللة إحصائية  ال يوجد اثر أنه أي البديلة، الفرضية ورفض الفرعية الثانية العدمية الفرضية

بالعائد على حقوق مقاسًا  األداء المالي المجتمع علىلألنشطة المتعلقة بخدمة  الشركاتلتبني 

 .سوق عمان لالوراق الماليةفي الشركات األردنية المدرجة في ( ROEالملكية )
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2.3Ho: ال يوجد اثر ( 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى ≤ α)  لألنشطة الشركات لتبني

في ( ROEبالعائد على حقوق الملكية )مقاسًا  المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على األداء المالي

 سوق عمان لالوراق الماليةة المدرجة في الشركات األردني

 Beta Standardized القيمة المطلقة لـ أن( 7-4) يالحظ من الجدول رقم

Coefficients  تدل على قوة أثر المتغير المستقل على التابع، وهو ما  والتي( 0.122)قد بلغت

هو أكبر الجوانب التي رية تبني الشركات لألنشطة المتعلقة بالرقابة على الموارد البشأن إلى  يشير

من بين  األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكيةتأثيرًا على لمسؤولية االجتماعية تتعلق با

المحسوبة  Tوفيما يتعلق بالقيمة المطلقة لـ  الجوانب )المتغيرات( التي تم اختيارها من قبل الباحث،

وهي أعلى من قيمتها الجدولية البالغة  (3.296أنها قد بلغت ) الدراسة نتائج أظهرت فقد

( حيث 5%التي كانت أقل من ) Sig T(، ويساند هذه النتيجة قيمة الداللة المعنوية 1.985)

 إذا( Ho) العدمية الفرضية رفض على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.001بلغت قيمتها )

أقل  Sig Tولية عند قيمة داللة معنوية المحسوبة أعلى من قيمتها الجد Tالقيمة المطلقة لـ  كانت

على ؤثر تتبني الشركات لألنشطة المتعلقة بالرقابة على الموارد البشرية فإن  وبالتالي (،5%من )

الفرعية  العدمية الفرضية رفض تم ذلك على وبناءً  ،األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية

لتبني الشركات لألنشطة  يوجد اثر ذو داللة إحصائية هأن أي البديلة، الفرضية وقبول الثالثة

( في ROEالمتعلقة بتنمية الموارد البشرية على األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية )

 .الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية
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 الفصل الخامس

 والتوصياتالدراسة  نتائج 

 : نتائج الدراسة(5-1)

ناء على االختبارات اإلحصائية واختبار فرضيات الدراسة يمكن تلخيص النتائج التي تم ب

 التوصل إليها على النحو التالي:

على بأبعادها الثالثة مجتمعة لتبني للمسؤولية االجتماعية  يوجد اثر ذو داللة إحصائية .1

المدرجة في سوق  ( في الشركات األردنيةROAاألداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

أن تبني الشركات إلى  ويعود السبب في ذلك حسب ما يرى الباحث، عمان لالوراق المالية

إلى  للمسؤولية االجتماعية له أثر إيجابي على رسم صورة جيدة للشركة في المجتمع إضافة

تحقيق قدر أكبر إلى  تحسين سالمة موقفها القانوني واألخالقي وهو ما يؤدي في النهاية

البعيد، كما أن  أموتعظيم قيمة أسهم الشركة سواء على المدى القريب  ،من األرباح

تحسين رضاهم عن العمل ودفع قدراتهم على العطاء إلى  االهتمام بالموارد البشرية يؤدي

مما يؤثر إيجابًا على أداء الشركة، األمر الذي يساعد إدارات الشركات في تحقيق استثمار 

 (2009تيجة مع دراسة )العناتي، تعتمد عليها، وقد تشابهت هذه النجيد ألصولها التي 

 ,Inoue & Lee( و)Tagesson et al., 2009و)( 2017)المبيضين، الظهراوي، و

(، في حين Bidhari et al., 2013( و)Macarulla & Talalweh, 2012( و)2011

التي تم إجراؤها  (Rehm, 2015  &Hirigoyen)اختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من 

( التي Raar, 2007)دراسة و  الواليات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئفي 
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، وتتفرع عن هذه النتيجة ثالث االسترالية البورصة في الشركات المدرجةتم إجراؤها على 

 نتائج فرعية كما يلي:

البيئة على األداء  حمايةبيوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني الشركات لألنشطة المتعلقة  .أ

( في الشركات األردنية المدرجة في سوق عمان ROAالمالي مقاسًا بالعائد على االصول )

أن أصحاب المصالح في هذه إلى  يرجع السبب في هذه النتيجةقد ، و لالوراق المالية

معايير معينة حسب متطلبات إلى  خدمات خاضعةأو  تقدير منتجاتإلى  الشركات يميلون 

واصفات معينة مع االهتمام بالجانب البيئي لهذه المنتجات والخدمات، كما أن االستثمار وم

المتوقع باألنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية يحقق عوائد مع أن اإلنفاق في هذا المجال 

 يزيد من التكاليف التشغيلية لكنها تؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي.

لتبني الشركات لألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع على  ة إحصائيةال يوجد اثر ذو دالل  .ب

( في الشركات األردنية المدرجة في سوق ROAاألداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

أن التكاليف المتوقعة من هذه إلى  يرجع السبب في هذه النتيجةقد ، و عمان لالوراق المالية

توقعة مما يجعل االستثمار في مثل هذه األنشطة ليس اإلنشطة قد تكون أكبر منافعها الم

له تأثير على األداء المالي للشركات، كما أن تعقيد البيئة التي قد تعمل بها الشركات 

 ارتفاع تكلفة تلبية هذه القيود، األمر الذي يقودإلى  وتطلبها قيود اجتماعية محددة قد يقود

 .عدم وجود أثر لها على األداء الماليإلى 

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني الشركات لألنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على  .ج

( في الشركات األردنية المدرجة في سوق ROAاألداء المالي مقاسًا بالعائد على االصول )

الواضحة  ةوجود الوعي والرؤيإلى  يرجع السبب في هذه النتيجةقد ، و عمان لالوراق المالية

ات شركات عينة الدراسة بهذا النوع من االستثمارات وحول أهمية تطوير وتثقيف لدى إدار 
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توفر القدرة لديها كشركات إلى  وظفين والعاملين فيها بالمسؤولية االجتماعية، إضافةمال

مساهمة عامة على تلبية احتياجات الموارد البشرية لديها من تعليم ودورات تدريبية، وهو ما 

شركات لديهم اهتمام بالمسؤولية االجتماعية ويتمتعون بالخبرات يجعل موظفي هذه ال

 والقدرات الالزمة ولديهم الوالء للشركة، مما يؤثر إيجابًا قوة األداء المالي في هذه الشركات.

على بأبعادها الثالثة مجتمعة يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني للمسؤولية االجتماعية  .2

( في الشركات األردنية المدرجة في ROEئد على حقوق الملكية )األداء المالي مقاسًا بالعا

أن تبني الشركات للمسؤولية إلى  ويعود السبب في ذلك، سوق عمان لالوراق المالية

بشكل إيجابي على صورة الشركة في المجتمع كما أنه يساعد على قد ينعكس االجتماعية 

تعظيم قيمة إلى  ي يؤدي في النهايةتحسين سالمة موقفها القانوني واألخالقي األمر الذ

أسهم الشركة وتحقيق قدر أكبر من األرباح سواء على المدى القريب البعيد، كما أن 

تحسين رضاهم عن العمل ودفع قدراتهم على العطاء إلى  االهتمام بالموارد البشرية يؤدي

في تحقيق عوائد  يساعد إدارات الشركات وبتالي قديؤثر إيجابًا على أداء الشركة، قد مما 

)المبيضين، ( و2009جيدة لمالكيها، وقد تشابهت هذه النتيجة مع دراسة )العناتي، 

( Inoue & Lee, 2011( و)Tagesson et al., 2009و)( 2017الظهراوي، 

(، في حين اختلفت Bidhari et al., 2013( و)Macarulla & Talalweh, 2012و)

التي تم إجراؤها في  (Rehm, 2015  &Hirigoyen)هذه النتيجة مع دراسة كل من 

( التي تم Raar, 2007)دراسةو  الواليات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ

، وتتفرع عن هذه النتيجة ثالث نتائج االسترالية البورصة في الشركات المدرجةإجراؤها على 

 فرعية كما يلي.
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البيئة على األداء  حمايةبألنشطة المتعلقة يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني الشركات ل .أ

( في الشركات األردنية المدرجة في سوق ROEالمالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية )

أن أصحاب المصالح في هذه إلى  يرجع السبب في هذه النتيجةقد ، و عمان لالوراق المالية

ير معينة حسب متطلبات معايإلى  خدمات خاضعةأو  تقدير منتجاتإلى  الشركات يميلون 

ومواصفات معينة مع االهتمام بالجانب البيئي لهذه المنتجات والخدمات، كما أن االستثمار 

المتوقع باألنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية يحقق عوائد مع أن اإلنفاق في هذا المجال 

 ي.يزيد من التكاليف التشغيلية لكنها تؤثر بشكل إيجابي على األداء المال

ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني الشركات لألنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع على  .ب

( في الشركات األردنية المدرجة في ROEاألداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية )

أن التكاليف المتوقعة إلى  يرجع السبب في هذه النتيجةقد ، و سوق عمان لالوراق المالية

شطة قد تكون أكبر منافعها المتوقعة مما يجعل االستثمار في مثل هذه من هذه اإلن

األنشطة ليس له تأثير على األداء المالي للشركات، كما أن تعقيد البيئة التي قد تعمل بها 

ارتفاع تكلفة تلبية هذه القيود، األمر إلى  الشركات وتطلبها قيود اجتماعية محددة قد يقود

 .أثر لها على األداء المالي عدم وجودإلى  الذي يقود

يوجد اثر ذو داللة إحصائية لتبني الشركات لألنشطة المتعلقة بتنمية الموارد البشرية على  .ج

( في الشركات األردنية المدرجة في ROEاألداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية )

الوعي والرؤيا  وجودإلى  ، ويرجع السبب في هذه النتيجةسوق عمان لالوراق المالية

الواضحة لدى إدارات شركات عينة الدراسة بهذا النوع من االستثمارات وحول أهمية تطوير 

توفر القدرة لديها إلى  وتثقيف الوظفين والعاملين فيها بالمسؤولية االجتماعية، إضافة

كشركات مساهمة عامة على تلبية احتياجات الموارد البشرية لديها من تعليم ودورات 
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يبية، وهو ما يجعل موظفي هذه الشركات لديهم اهتمام بالمسؤولية االجتماعية ويتمتعون تدر 

بالخبرات والقدرات الالزمة ولديهم الوالء للشركة، مما يؤثر إيجابًا قوة األداء المالي في هذه 

 الشركات.

 : توصيات الدراسة(5-2)

  :اآلتيةالتوصيات  إصدارتم  هائضو  وعلى نتائجال مجموعة منإلى  الدراسة لقد تم التوصل في هذه

والجهات االخرى ذات العالقة تفعيل الرقابة  سوق عمان لألوراق الماليةحث المسؤولين في  .1

على التزام الشركات باإلفصاح عن أنشطتها االجتماعية التي تقوم بها وتحفيز الشركات 

 على القيام بذلك.

القيام باألنشطة االجتماعية لما لها من أثر  زيادة الوعي حول اآلثار واالنعكاسات التي تتبع .2

 على أدائها المالي.

التوجه نحو وضع منظمات تختص بتوعية إدارات الشركات حول أنشطة محاسبة  .3

المسؤولية االجتماعية لمساعدة إدارات الشركات على معرفة كيفية ممارسة مثل هذه 

 األنشطة.

 ة وأثرها على القيمة السوقية للشركات.اجراء دراسات أخرى تتناول المسؤولية االجتماعي .4
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عقد دورات حول موضوع المسؤولية االجتماعية، بشكل ينعكس بشكل ايجابي على األداء  .5

 بشكل خاص وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام. سوق عمان لالوراق المالية المالي على

سوق تطيقها في االستفادة من سياسات اإلفصاح المحاسبية المطبقة في الدول األجنيبة، و  .6

 .عمان لالوراق المالية

تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لدى المالك ومدراء وموظفي الشركات بحيث يتم  .7

 وتعزيزها اجتماعيا. همالتركيز على توحيد مصالح
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 الجامعي الحديث.
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االتأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية  المحاسبة عند(، 2000بدوية محمد عباس، ) (7

 ، دار الشروق، عمان، االردن.2، طللمشروع بين النظرية والتطبيق

، مدى تطبيق القياس واالفصاح المحاسبي عن المسؤولية (2007)جربوع، يوسف،  (8

، المجلد مجلة الجامعة االسالميةاالجتماعية بالقوائم المالية في الشركات بقطاع غزة 

 .281 – 239س عشر، العدد االول ص الخام

، االبعاد التسويقية للمسؤوليات االجتماعية للمنظمات (2003)الحمدي، فؤاد حسين،  (9

 وانعكاساته على رضا المستهلك، اطروحة دكتوراه محاسبة، الجامعة المستنصرية.

 ، عمان: دار وائل للنشر.بدائل القياس المحاسبي المعاصر(، 2003حنان، رضوان، ) (10

(. مدى تطبيق محاسبة 2012حنيطي، هناء محمد هالل؛ حسن، أنعام محسن.)ال (11

 مجلة الفكر المحاسبيالمسؤولية االجتماعية في البنوك االسالمية العاملة في األردن، 

(16) (2 ،)42-63. 

، المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة (2007)خامرة، الطاهر،  (12

حالة سوناطراك، اطروحة غير منشورة، جامعة  –لتنمية المستدامة االقتصادية في تحقيق ا

 ورقلة: الجزائر. –قاصدي مرباح 

(. محاسبة التلوث البيئي، رسالة ماجستير، االكاديمية العربية 2009خلف، لعيبي هاتو، ) (13

 المفتوحة، الدنمارك.

ي: دراسة تطبيقية ( إدارة الجودة وأثرها في تحسين األداء المال2010الدعاس، عبد هللا، ) (14

 .113-93، ص 1، عدد 37، مجلد دراساتفي عينة من المصارف التجارية األردنية، 

 ، الطبعة الثالثة، الكويت، ذات السالسل.نظرية المحاسبة(، 2002الشيرازي، عباس، ) (15
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ار ، داالدارة واالعمال( 2008)العامري، مهدي محسن، والغالبي طاهر محسن منصور،  (16

 .بعة الثانيةوائل للنشر، الط

(، ادراكىالمسؤولية االجتماعية للشركات الصناعية العراقية 2006عبد الحسين، المجيد، ) (17

، 8، المجلد القادسية للعلوم االداريةواالفصاح عنها في التقارير المالية_دراسة ميدانية، 

 .205-171، ص 4العدد 

المؤسسات االقتصادية، ( قراءة في األداء المالي والقيمة في 2006عبد الغني، دادن ) (18

 .48-41، ص 4، عدد4، مجلد مجلة الباحث

( محاسبة المسؤولية االجتماعية لشركات االتصاالت االردنية، 2009العناتي، رضوان ) (19

بحث مقدم في المؤتمر الدولي السابع بعنوان تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على 

 11-10جامعة الزرقاء الخاصة، عمانـ منظمات األعمال، التحديات، الفرص، اآلفاق(، 

 .2009تشرين الثاني 

(، تاثير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم 2012ماهر، )، عنيزة، حسين وعلي (20

الغري للعلوم المالية في قرارات مستخدمي هذه القوائم: دراسة تطبيقية واستطالعية، 

  .189-153، ص ص 9جلد ، العدد السادس والعشرون، ماالقتصادية واالدارية

( تاثير اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم 2013عنيزة، حسين، وعلي، ماهر ) (21

مجلة الغري للعلوم  المالية في قرارات مستخدمي هذه القوائم دراسة تطبيقية واستطالعية.

 .189-153، ص 26، العدد9مجلد ,االقتصادية واالدارية

، دار وائل للنشر، الطبعة اإلدارة واألعمال( 2008مهدي، )الغالبي، طاهر، والعامري،  (22

 الثانية.
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( مدى تطبيق مقومات 2011الغرايبة، فاتنة، والدبعي، مأمون، وأبو نصار، محمد ) (23

محاسبة المسؤولية في الشركات األردنية وأثره على ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية، 

 .1، العدد38، المجلد دراسات

، عمان : مؤسسسة الوراق للنشر المشكالت وحاالت محاسبية (2008) الفداغ، فداغ، (24

 والتوزيع.

 ليةؤولمسا رعناص نع حالفصاا دىم، (2011) داوي،لهن، اضياور رازق لا دعب رح،ف (25

 في جةدرلما لصناعيةا تكارلشا حالةالمساهمة العامة، دراسة  تكارللش الجتماعيةا

، عدد 7، مجلد ية في إدارة االعمالالمجلة األردن، 2008-2007 لعامي نعما صةورب

 .294-273، ص ص 2

المشاكل المحاسبية (، 2002الفضل، مؤيد ونور، عبد الناصر والدوغجي، علي، ) (26

 ، عمان: دار المسير للنشر والتوزيع.المعاصرة

(، أثر إفصاح شركات قطاع الصناعات 2017)محمد، الظهراوي، و  طارق  المبيضين، (27

لمدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية عن تكاليف المسؤولية االستخراجية والتعدينية ا

مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ، االحتماعية على االداء المالي للقطاع

  .222-182، ص ص 22، مجلد 55، العدد بجامعة األزهر

ة ( دور المسؤولية االجتماعية لمنشآت األعمال في دعم نظم اإلدار 2009وهيبة، مقدم ) (28

المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد إلى  البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، بحث مقدم

 .2009والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، نيسان، 
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 قائمة المالحق

 

 .نتائج التحليل االحصائي( 1ملحق رقم ) -1

 اسماء عينة الدراسة.( 2لحق رقم )م -2
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( 1)رقم ملحق   

 نتائج التحليل االحصائي
 
 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 745 -49.71 40.38 1.6629 8.65194 

ROE 745 -89.07 79.17 2.1098 15.50850 

Valid N (listwise) 745     

 

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Control of the environment 745 .7691 .42167 

Community Service 745 .8564 .35094 

human resources 745 .7544 .43075 

Valid N (listwise) 745   

 

 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 1.904a 

a. Predictors: (Constant), 

human resources, Control of 

the environment, Community 

Service 

b. Dependent Variable: ROA 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Control of the environment .996 1.004 

Community Service .959 1.043 

human resources .962 1.040 
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Regression 

 

Model Summaryb 

Model Durbin-Watson 

1 2.032a 

a. Predictors: (Constant), 

human resources, Control of 

the environment, Community 

Service 

b. Dependent Variable: ROE 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Control of the environment .996 1.003 

Community Service .959 1.044 

human resources .962 1.060 

a. Dependent Variable: ROE 
 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .164a .027 .023 8.55248 

a. Predictors: (Constant), human resources, Control of the environment, 

Community Service 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1492.465 3 497.488 6.801 .000b 

Residual 54200.438 741 73.145   

Total 55692.903 744    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), human resources, Control of the environment, Community Service 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.677 1.069  -2.504 .013 

Control of the 

environment 
2.523 .745 .123 3.386 .001 

Community Service 1.410 .912 .057 1.546 .123 

human resources 1.580 .742 .079 2.129 .034 

a. Dependent Variable: ROA 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

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

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ROE 

  /METHOD=ENTER COE CS HR. 

 

 

 
Regression 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .171a .029 .025 15.31179 

a. Predictors: (Constant), human resources, Control of the environment, 

Community Service 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5213.944 3 1737.981 7.413 .000b 

Residual 173728.042 741 234.451   

Total 178941.986 744    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), human resources, Control of the environment, Community Service 

 

 



84 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.898 1.914  -3.081 .002 

Control of the 

environment 
3.366 1.334 .092 2.523 .012 

Community Service 2.470 1.633 .056 1.512 .131 

human resources 4.380 1.329 .122 3.296 .001 

a. Dependent Variable: ROE 

 

 
Correlations 
 

Correlations 

 

Control of the 

environment 

Community 

Service 

human 

resources ROA 

Control of the 

environment 

Pearson 

Correlation 
1 .057 -.017 .125** 

Sig. (2-tailed)  .119 .650 .001 

N 745 745 745 745 

Community Service Pearson 

Correlation 
.057 1 .193** .079* 

Sig. (2-tailed) .119  .000 .030 

N 745 745 745 745 

human resources Pearson 

Correlation 
-.017 .193** 1 .088* 

Sig. (2-tailed) .650 .000  .017 

N 745 745 745 745 

ROA Pearson 

Correlation 
.125** .079* .088* 1 

Sig. (2-tailed) .001 .030 .017  

N 745 745 745 745 

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

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

Correlations 

 

Control of the 

environment 

Community 

Service 

human 

resources ROE 

Control of the 

environment 

Pearson 

Correlation 
1 .057 -.017 .093* 

Sig. (2-tailed)  .119 .650 .011 

N 745 745 745 745 

Community Service Pearson 

Correlation 
.057 1 .193** .085* 

Sig. (2-tailed) .119  .000 .021 

N 745 745 745 745 

human resources Pearson 

Correlation 
-.017 .193** 1 .131** 

Sig. (2-tailed) .650 .000  .000 

N 745 745 745 745 

ROE Pearson 

Correlation 
.093* .085* .131** 1 

Sig. (2-tailed) .011 .021 .000  

N 745 745 745 745 

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

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 (2ملحق رقم )
 اسماء عينة الدراسة

 السنوات اسم الشركة

العائد على 

 االصول 

العائد على 

 حقوق الملكية 

الرقابة على 

 البيئة

خدمة 

 المجتمع

موارد 

 البشرية

ي 
ي الكويت 

 البنك االردن 

2016 1.10 6.47 1.00 1.00 1.00 

2015 1.45 8.84 1.00 1.00 1.00 

2014 1.81 11.05 1.00 1.00 1.00 

2013 1.86 11.74 1.00 1.00 1.00 

2012 1.93 12.39 1.00 1.00 1.00 

ي 
 البنك التجاري األردن 

2016 0.74 6.40 1.00 1.00 1.00 

2015 1.06 11.42 0.00 1.00 0.00 

2014 1.01 9.74 1.00 1.00 0.00 

2013 0.30 2.81 1.00 1.00 0.00 

2012 0.24 1.99 0.00 1.00 0.00 

 بنك االسكان للتجارة والتمويل

2016 1.68 12.22 1.00 1.00 1.00 

2015 1.57 12.29 1.00 1.00 1.00 

2014 1.63 12.21 0.00 1.00 1.00 

2013 1.48 10.27 1.00 1.00 1.00 

2012 1.47 9.89 1.00 1.00 1.00 

 بنك اإلتحاد

2016 1.14 9.43 1.00 1.00 1.00 

2015 1.21 9.83 1.00 1.00 0.00 

2014 1.17 9.73 1.00 1.00 1.00 

2013 1.17 8.93 1.00 1.00 1.00 

2012 0.84 6.27 1.00 1.00 1.00 

بنك المؤسسة العربية 
 المرصفية/االردن

2016 1.26 8.95 1.00 1.00 0.00 

2015 1.52 10.24 1.00 1.00 0.00 

2014 1.22 9.14 1.00 1.00 1.00 

2013 1.22 8.76 1.00 1.00 1.00 

2012 1.33 8.44 1.00 0.00 0.00 

 البنك االستثماري

2016 1.64 9.44 1.00 1.00 1.00 

2015 1.69 9.27 1.00 1.00 1.00 

2014 1.54 8.46 1.00 1.00 0.00 

2013 1.53 8.56 1.00 0.00 1.00 

2012 1.59 8.34 1.00 1.00 0.00 

ي 
 بنك المال األردن 

2016 0.80 4.48 0.00 0.00 1.00 

2015 0.05 1.82 1.00 0.00 1.00 

2014 1.76 11.88 1.00 1.00 0.00 

2013 1.96 13.32 1.00 1.00 1.00 

2012 1.37 8.86 1.00 1.00 1.00 

ال   األردن -بنك سوسيته جن 

2016 0.84 8.17 1.00 1.00 1.00 

2015 0.83 7.85 1.00 1.00 1.00 

2014 1.06 7.57 1.00 1.00 1.00 

2013 1.09 6.23 1.00 1.00 1.00 
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2012 0.99 4.50 0.00 1.00 1.00 

 بنك القاهرة عمان

2016 1.39 10.47 0.00 1.00 1.00 

2015 1.63 13.38 1.00 1.00 1.00 

2014 1.89 15.26 0.00 1.00 1.00 

2013 1.84 15.44 1.00 1.00 1.00 

2012 1.74 14.63 1.00 1.00 1.00 

 بنك االردن

2016 1.80 10.21 1.00 1.00 1.00 

2015 1.82 11.27 1.00 1.00 1.00 

2014 2.05 14.04 1.00 1.00 1.00 

2013 1.75 12.85 0.00 1.00 1.00 

2012 1.65 13.12 1.00 1.00 1.00 

ي 
 البنك  االهلي االردن 

2016 1.12 9.14 1.00 1.00 1.00 

2015 0.92 7.28 1.00 1.00 1.00 

2014 1.47 11.06 1.00 1.00 1.00 

2013 0.59 5.63 1.00 1.00 1.00 

2012 0.90 8.87 1.00 1.00 1.00 

ي   البنك العرن 

2016 0.88 6.07 1.00 1.00 1.00 

2015 0.60 4.38 0.00 1.00 1.00 

2014 0.84 6.12 1.00 1.00 1.00 

2013 1.41 8.75 1.00 1.00 1.00 

2012 1.09 6.74 1.00 1.00 1.00 

 داركم الالستثمار

2016 -2.82 -4.16 0.00 1.00 0.00 

2015 0.01 0.01 1.00 1.00 0.00 

2014 -0.90 -1.28 0.00 1.00 0.00 

2013 -2.39 -3.33 1.00 1.00 0.00 

2012 -39.10 -53.10 0.00 0.00 0.00 

 المحفظة الوطنية لالوراق المالية

2016 3.70 4.90 1.00 1.00 1.00 

2015 -1.33 -3.77 1.00 1.00 0.00 

2014 4.24 3.50 1.00 1.00 0.00 

2013 -1.20 -4.37 1.00 1.00 0.00 

2012 -0.21 -3.32 1.00 1.00 0.00 

بي    االستثمارية القابضة للمغن 
 االردنيي   

2016 -0.09 -0.06 1.00 1.00 1.00 

2015 -1.36 -0.91 1.00 1.00 1.00 

2014 10.61 11.81 1.00 1.00 0.00 

2013 4.67 4.93 1.00 1.00 1.00 

2012 0.89 1.19 1.00 0.00 1.00 

ي 
 البنك اإلسالمي األردن 

2016 1.32 15.76 1.00 1.00 1.00 

2015 1.28 15.66 1.00 1.00 0.00 

2014 1.27 15.99 1.00 1.00 1.00 

2013 1.37 17.66 1.00 1.00 1.00 

2012 1.47 17.69 1.00 1.00 1.00 

االنماء لالستثمارات والتسهيالت 
 المالية

2016 -5.88 -7.15 1.00 1.00 0.00 

2015 -4.45 -5.30 0.00 1.00 0.00 

2014 -5.14 -6.33 1.00 1.00 0.00 
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2013 -3.13 -3.82 1.00 0.00 0.00 

2012 -2.48 -3.01 1.00 1.00 0.00 

 الثقة لالستثمارات االردنية

2016 2.80 3.34 1.00 1.00 0.00 

2015 0.71 0.75 0.00 1.00 0.00 

2014 0.97 0.75 0.00 1.00 1.00 

2013 1.47 0.80 1.00 0.00 0.00 

2012 -6.12 -9.49 1.00 1.00 1.00 

 الضمان لالستثمار

2016 1.77 1.80 0.00 1.00 0.00 

2015 3.17 3.22 1.00 1.00 0.00 

2014 3.15 3.20 1.00 0.00 1.00 

2013 3.47 3.51 0.00 1.00 0.00 

2012 1.77 1.79 1.00 1.00 0.00 

 االتحاد لالستثمارات المالية

2016 -1.23 -5.22 1.00 1.00 0.00 

2015 0.14 -10.66 1.00 1.00 0.00 

2014 0.50 -6.52 1.00 1.00 0.00 

2013 5.19 5.88 1.00 0.00 0.00 

2012 -0.54 -5.55 1.00 1.00 0.00 

 العربية لالستثمارات المالية

2016 2.76 3.13 1.00 1.00 1.00 

2015 2.49 2.80 1.00 1.00 0.00 

2014 4.22 4.58 1.00 1.00 1.00 

2013 5.35 6.03 1.00 1.00 0.00 

2012 2.58 3.24 1.00 1.00 1.00 

 االردنية لضمان القروض

2016 0.37 0.80 1.00 1.00 1.00 

2015 2.29 4.06 1.00 1.00 0.00 

2014 1.62 2.90 0.00 0.00 0.00 

2013 1.69 2.91 1.00 1.00 0.00 

2012 1.15 1.93 1.00 0.00 0.00 

ي لالستثمارات  ق العرن 
الشر

 المالية واالقتصادية

2016 3.17 3.22 1.00 0.00 0.00 

2015 0.96 1.21 0.00 1.00 1.00 

2014 -1.22 -2.67 1.00 1.00 0.00 

2013 -1.92 -3.70 1.00 1.00 1.00 

2012 0.14 0.92 1.00 1.00 1.00 

 إجادة لإلستثمارات المالية

2016 -4.15 -6.93 1.00 1.00 1.00 

2015 -5.54 -10.75 0.00 1.00 1.00 

2014 -8.28 -14.86 1.00 1.00 0.00 

2013 -12.05 -20.03 1.00 1.00 1.00 

2012 -14.52 -21.44 0.00 1.00 1.00 

 االمي   لالستثمار

2016 -30.78 -76.02 1.00 1.00 1.00 

2015 0.44 0.50 0.00 0.00 0.00 

2014 -5.61 -5.86 1.00 1.00 1.00 

2013 3.91 4.18 0.00 1.00 1.00 

2012 7.11 7.44 1.00 1.00 0.00 

 المتحدة لالستثمارات المالية
2016 2.64 2.76 1.00 1.00 1.00 

2015 -8.96 -10.93 1.00 1.00 1.00 
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2014 11.66 15.03 1.00 1.00 0.00 

2013 3.33 4.14 1.00 1.00 1.00 

2012 -0.34 -1.02 1.00 1.00 1.00 

االردنية العادة تمويل الرهن 
 العقاري

2016 4.47 4.91 1.00 1.00 1.00 

2015 0.36 9.83 0.00 1.00 1.00 

2014 4.93 10.44 1.00 0.00 1.00 

2013 5.40 10.00 0.00 1.00 1.00 

2012 8.00 11.20 0.00 1.00 1.00 

ي للتطوير  ق العرن 
الشر

 واالستثمارات

2016 5.24 9.70 0.00 1.00 1.00 

2015 -1.65 -3.09 1.00 0.00 1.00 

2014 -1.61 -2.88 0.00 1.00 1.00 

2013 -1.89 -3.17 0.00 0.00 1.00 

2012 -1.68 -2.71 0.00 1.00 1.00 

العالمية للوساطة واألسواق 
 ماليةال

2016 -21.54 -40.94 1.00 1.00 1.00 

2015 -5.35 -11.49 0.00 0.00 1.00 

2014 1.79 0.40 0.00 1.00 1.00 

2013 -0.35 -4.02 1.00 0.00 1.00 

2012 6.30 3.72 1.00 1.00 1.00 

 بيت االستثمار للخدمات المالية

2016 -2.28 -14.16 1.00 0.00 0.00 

2015 -2.58 -15.07 0.00 1.00 1.00 

2014 -11.84 -58.63 0.00 0.00 1.00 

2013 3.85 28.75 0.00 0.00 0.00 

2012 -1.94 -19.43 1.00 1.00 1.00 

 األمل لالستثمارات المالية

2016 0.38 3.43 1.00 1.00 1.00 

2015 5.33 5.26 0.00 1.00 1.00 

2014 4.02 4.35 0.00 1.00 1.00 

2013 4.02 4.52 0.00 1.00 1.00 

2012 1.74 1.59 1.00 1.00 0.00 

 الرؤية لالستثمار

2016 -1.31 -1.37 1.00 1.00 0.00 

2015 -1.36 -1.41 0.00 1.00 1.00 

2014 -2.70 -2.75 1.00 1.00 0.00 

2013 0.06 0.06 1.00 1.00 1.00 

2012 -0.46 -0.46 1.00 0.00 1.00 

كو لألوراق المالية  شن 

2016 1.35 1.19 0.00 1.00 1.00 

2015 1.51 1.75 0.00 1.00 1.00 

2014 1.02 1.15 1.00 1.00 1.00 

2013 -6.11 -6.70 1.00 1.00 0.00 

2012 -4.90 -5.28 1.00 0.00 1.00 

السنابل الدولية لالستثمارات 
 االسالمية )القابضة(

2016 -3.38 -3.46 0.00 1.00 1.00 

2015 -5.37 -5.42 1.00 1.00 1.00 

2014 -2.91 -2.93 0.00 1.00 1.00 

2013 -3.55 -3.57 1.00 0.00 1.00 

2012 -0.33 -0.34 1.00 1.00 1.00 

 1.00 0.00 0.00 1.03 0.86 2016 البالد لألوراق المالية واالستثمار
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2015 6.04 5.99 1.00 0.00 0.00 

2014 -5.89 -9.50 0.00 1.00 1.00 

2013 0.70 0.29 0.00 1.00 1.00 

2012 -11.56 -12.72 1.00 1.00 1.00 

 األوىل للتمويل

2016 5.42 6.90 1.00 1.00 0.00 

2015 5.98 7.65 0.00 1.00 1.00 

2014 5.37 7.86 1.00 1.00 0.00 

2013 5.09 7.19 1.00 1.00 1.00 

2012 4.49 6.08 1.00 1.00 1.00 

 ة واالستشاراتاألردنية لإلدار 

2016 3.89 7.59 0.00 1.00 1.00 

2015 5.93 9.99 1.00 0.00 1.00 

2014 5.64 9.55 0.00 1.00 1.00 

2013 8.47 15.29 1.00 1.00 0.00 

2012 8.81 15.15 1.00 1.00 1.00 

 المستقبل العربية لالستثمار

2016 0.07 0.22 0.00 1.00 1.00 

2015 -0.90 -0.96 0.00 1.00 1.00 

2014 1.06 1.11 0.00 1.00 1.00 

2013 -35.28 -36.77 0.00 0.00 1.00 

2012 1.23 1.27 1.00 0.00 1.00 

 حدائق بابل المعلقة لالستثمارات

2016 3.28 3.29 0.00 1.00 1.00 

2015 3.08 3.12 0.00 1.00 1.00 

2014 1.98 2.00 1.00 0.00 1.00 

2013 -49.71 -50.64 0.00 0.00 1.00 

2012 -2.55 -2.62 0.00 1.00 1.00 

 البطاقات العالمية

2016 -1.25 -2.31 1.00 1.00 1.00 

2015 2.66 1.13 0.00 0.00 0.00 

2014 2.26 0.02 1.00 1.00 1.00 

2013 2.48 0.22 0.00 1.00 1.00 

2012 7.02 7.89 1.00 1.00 1.00 

ة الكفاءة لالستثمارات المالي
 واالقتصادية

2016 -0.99 -1.12 0.00 0.00 1.00 

2015 -1.88 -2.10 0.00 1.00 0.00 

2014 -4.04 -4.42 1.00 1.00 0.00 

2013 -1.56 -1.70 1.00 1.00 0.00 

2012 -2.13 -2.28 0.00 1.00 1.00 

 تهامة لالستثمارات المالية

2016 -2.80 -3.62 1.00 1.00 0.00 

2015 -0.38 -0.47 1.00 1.00 1.00 

2014 0.72 0.92 0.00 1.00 1.00 

2013 -1.43 -2.33 0.00 0.00 0.00 

2012 -3.22 -6.17 1.00 0.00 1.00 

 األردن األوىل لالستثمار

2016 -0.68 -0.78 1.00 1.00 1.00 

2015 0.50 0.48 0.00 1.00 1.00 

2014 2.41 1.76 1.00 0.00 1.00 

2013 -4.74 -7.34 0.00 1.00 1.00 

2012 -1.76 -3.51 1.00 1.00 1.00 
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أبعاد األردن واإلمارات لالستثمار 
 التجاري

2016 -0.34 -0.34 0.00 1.00 1.00 

2015 -1.83 -2.02 1.00 1.00 1.00 

2014 -2.34 -2.64 0.00 1.00 1.00 

2013 -2.81 -3.15 1.00 1.00 1.00 

2012 -2.49 -2.51 1.00 1.00 1.00 

 دارات األردنية القابضة

2016 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 

2015 0.04 0.04 1.00 1.00 1.00 

2014 -0.58 -0.49 0.00 0.00 0.00 

2013 -1.57 -1.34 1.00 1.00 1.00 

2012 0.63 0.98 1.00 0.00 0.00 

 سبائك لالستثمار

2016 1.10 1.19 1.00 1.00 1.00 

2015 0.30 0.34 1.00 1.00 0.00 

2014 1.01 1.09 1.00 1.00 1.00 

2013 2.82 2.95 0.00 0.00 1.00 

2012 1.17 1.22 0.00 0.00 1.00 

اإلرساء لالستثمار والتمويل 
 اإلسالمي 

2016 0.23 0.29 1.00 1.00 1.00 

2015 0.34 0.44 1.00 1.00 1.00 

2014 -1.09 -1.19 0.00 1.00 0.00 

2013 0.06 0.06 1.00 1.00 1.00 

2012 0.59 0.61 1.00 1.00 1.00 

 رم للوساطة المالية

2016 -1.17 -1.32 1.00 0.00 1.00 

2015 0.86 0.90 1.00 1.00 0.00 

2014 3.13 3.50 1.00 1.00 1.00 

2013 4.81 5.12 1.00 1.00 1.00 

2012 -9.00 -9.98 1.00 1.00 1.00 

ق األوسط للتأمي     الشر

2016 5.25 10.87 1.00 1.00 1.00 

2015 2.66 5.91 1.00 1.00 0.00 

2014 2.71 6.35 1.00 1.00 1.00 

2013 3.13 7.44 1.00 1.00 0.00 

2012 1.65 3.92 1.00 0.00 0.00 

ي للتأمي     النش العرن 

2016 3.47 12.18 1.00 1.00 1.00 

2015 3.64 11.46 1.00 1.00 1.00 

2014 3.41 9.42 1.00 1.00 1.00 

2013 2.79 6.96 1.00 1.00 1.00 

2012 2.56 5.74 1.00 1.00 0.00 

 التأمي   االردنية

2016 1.49 3.43 1.00 1.00 1.00 

2015 0.83 1.84 1.00 1.00 1.00 

2014 4.52 8.61 1.00 1.00 1.00 

2013 0.34 0.62 1.00 1.00 0.00 

2012 5.08 8.95 1.00 1.00 0.00 

 األردن -التأمي   العربية 

2016 1.49 3.43 1.00 1.00 1.00 

2015 0.46 1.17 0.00 1.00 1.00 

2014 2.87 6.84 1.00 1.00 1.00 

2013 1.91 4.44 1.00 1.00 1.00 
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2012 2.19 4.51 1.00 0.00 0.00 

 دلتا للتأمي   

2016 2.74 6.56 1.00 1.00 1.00 

2015 2.17 5.18 1.00 1.00 1.00 

2014 4.03 8.90 1.00 1.00 1.00 

2013 3.55 7.12 1.00 1.00 1.00 

2012 5.24 9.49 1.00 1.00 0.00 

 القدس للتأمي   

2016 1.33 3.43 0.00 1.00 1.00 

2015 3.16 7.53 1.00 1.00 1.00 

2014 5.27 12.17 0.00 1.00 1.00 

2013 4.73 10.41 0.00 1.00 0.00 

2012 4.94 10.19 1.00 1.00 1.00 

 المتحدة للتأمي   

2016 4.14 11.45 1.00 1.00 1.00 

2015 3.58 9.67 1.00 1.00 1.00 

2014 4.00 11.41 1.00 1.00 1.00 

2013 3.06 7.88 1.00 1.00 1.00 

2012 1.98 4.51 1.00 0.00 0.00 

 االردنية الفرنسية للتأمي   

2016 19.20 0.77 1.00 1.00 1.00 

2015 4.42 17.07 1.00 1.00 1.00 

2014 4.75 19.48 1.00 1.00 1.00 

2013 0.75 3.26 1.00 1.00 1.00 

2012 -1.38 -5.30 0.00 0.00 0.00 

عمون الدولية لالستثمارات 
 المتعددة

2016 -4.39 -4.49 1.00 1.00 0.00 

2015 -4.13 -4.25 1.00 1.00 1.00 

2014 -36.39 -52.44 1.00 1.00 1.00 

2013 1.97 1.50 1.00 0.00 1.00 

2012 -0.72 -2.30 1.00 1.00 0.00 

موك للتأمي     الن 

2016 1.33 2.17 1.00 1.00 0.00 

2015 1.33 2.17 1.00 1.00 1.00 

2014 3.74 6.16 1.00 1.00 1.00 

2013 7.22 10.32 1.00 1.00 0.00 

2012 1.18 1.69 1.00 1.00 0.00 

 المنارة للتأمي   

2016 0.00 0.01 0.00 1.00 1.00 

2015 -1.22 -4.28 1.00 1.00 0.00 

2014 -2.54 -9.73 1.00 1.00 1.00 

2013 -1.74 -5.54 1.00 0.00 0.00 

2012 -21.53 -66.28 0.00 1.00 1.00 

ي للتأمي    ق العرن 
 الشر

2016 1.09 3.56 1.00 1.00 1.00 

2015 4.24 12.79 0.00 1.00 1.00 

2014 5.35 15.72 1.00 1.00 1.00 

2013 4.88 14.40 1.00 1.00 1.00 

2012 4.71 13.07 0.00 1.00 1.00 

 األردنية اإلماراتية للتأمي   

2016 -5.77 -30.46 1.00 1.00 1.00 

2015 -14.52 -11.12 0.00 1.00 1.00 

2014 5.85 24.86 1.00 1.00 1.00 
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2013 -2.02 -12.85 0.00 1.00 1.00 

2012 1.71 10.08 1.00 1.00 0.00 

العرب للتأمي   عل الحياة 
 والحوادث

2016 2.21 5.35 0.00 1.00 1.00 

2015 1.96 5.09 0.00 1.00 1.00 

2014 3.40 9.62 1.00 1.00 1.00 

2013 -2.13 -6.08 1.00 1.00 0.00 

2012 -0.92 -2.38 1.00 1.00 1.00 

 فيالدلفيا للتأمي   

2016 2.71 5.89 1.00 1.00 1.00 

2015 2.94 7.61 1.00 1.00 1.00 

2014 7.02 21.29 1.00 0.00 1.00 

2013 -4.89 -19.42 1.00 1.00 1.00 

2012 -4.53 -14.28 1.00 1.00 0.00 

ي الدوىلي للتأمي     االتحاد العرن 

2016 -2.34 -11.19 1.00 1.00 1.00 

2015 -4.15 -18.37 1.00 1.00 1.00 

2014 5.05 17.56 0.00 0.00 1.00 

2013 -8.36 -37.54 1.00 1.00 1.00 

2012 -7.99 -28.00 1.00 1.00 1.00 

 التأمي   الوطنية

2016 5.45 13.24 1.00 1.00 0.00 

2015 5.16 13.36 1.00 1.00 1.00 

2014 4.92 14.42 0.00 1.00 1.00 

2013 2.31 6.63 1.00 1.00 1.00 

2012 1.04 2.41 1.00 1.00 0.00 

 االردن الدولية للتأمي   

2016 2.56 4.09 1.00 1.00 1.00 

2015 4.55 6.38 0.00 1.00 1.00 

2014 3.60 5.12 1.00 1.00 1.00 

2013 1.96 2.99 0.00 1.00 1.00 

2012 -0.80 -1.48 0.00 1.00 1.00 

وروبية المجموعة العربية األ
 للتأمي   

2016 2.66 7.06 1.00 1.00 1.00 

2015 2.56 7.39 1.00 1.00 0.00 

2014 6.57 18.13 1.00 0.00 1.00 

2013 3.02 8.37 1.00 1.00 0.00 

2012 3.29 9.77 1.00 1.00 1.00 

المجموعة العربية االردنية 
 للتأمي   

2016 3.56 11.70 1.00 1.00 1.00 

2015 2.94 9.40 1.00 1.00 1.00 

2014 3.35 10.86 1.00 1.00 1.00 

2013 -2.45 -9.03 1.00 1.00 1.00 

2012 -7.08 -22.97 0.00 1.00 0.00 

 االسواق الحرة االردنية

2016 30.91 33.87 1.00 0.00 1.00 

2015 31.43 33.97 1.00 1.00 1.00 

2014 31.45 35.60 1.00 1.00 1.00 

2013 24.59 27.65 1.00 0.00 0.00 

2012 21.02 24.51 1.00 1.00 0.00 

ي للتجارة الدولية
 المركز االردن 

2016 4.18 6.63 1.00 1.00 0.00 

2015 5.08 6.86 0.00 1.00 1.00 
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2014 3.52 4.79 0.00 0.00 1.00 

2013 5.20 7.84 1.00 1.00 0.00 

2012 7.54 11.36 1.00 1.00 1.00 

 التجارية االردنية التسهيالت

2016 5.16 9.70 0.00 1.00 0.00 

2015 9.13 10.65 0.00 1.00 1.00 

2014 7.74 7.30 1.00 1.00 1.00 

2013 8.67 8.59 1.00 1.00 1.00 

2012 6.71 7.15 0.00 1.00 1.00 

المتخصصة للتجارة 
 واالستثمارات

2016 9.19 14.24 1.00 1.00 1.00 

2015 -1.66 -2.29 1.00 0.00 1.00 

2014 -9.79 -10.25 1.00 0.00 1.00 

2013 -2.14 -2.71 0.00 1.00 0.00 

2012 -2.67 -3.36 1.00 1.00 1.00 

األردنية لالستثمارات 
 المتخصصة

2016 0.32 0.35 1.00 1.00 1.00 

2015 0.24 0.27 1.00 1.00 1.00 

2014 -0.06 -0.07 1.00 0.00 1.00 

2013 -23.57 -27.14 1.00 1.00 0.00 

2012 -1.53 -2.32 1.00 1.00 0.00 

 بندار للتجارة واإلستثمار

2016 4.65 7.86 1.00 1.00 1.00 

2015 5.22 3.61 0.00 1.00 0.00 

2014 4.05 1.57 0.00 1.00 1.00 

2013 6.51 6.17 1.00 1.00 1.00 

2012 5.79 5.51 1.00 1.00 0.00 

 فتك القابضةمجموعة أو 

2016 5.72 6.50 0.00 1.00 1.00 

2015 3.51 2.22 1.00 1.00 1.00 

2014 2.63 1.49 1.00 1.00 1.00 

2013 2.05 0.94 1.00 1.00 1.00 

2012 1.55 0.38 1.00 1.00 1.00 

ونيات  الجنوب لإللكن 

2016 -4.83 -9.77 1.00 1.00 1.00 

2015 -3.29 -20.37 1.00 1.00 0.00 

2014 -1.52 -12.18 1.00 1.00 1.00 

2013 -4.33 -24.82 1.00 1.00 0.00 

2012 -2.01 -6.17 1.00 1.00 0.00 

 نوبار للتجارة واالستثمار

2016 -0.71 -0.71 0.00 1.00 1.00 

2015 -2.92 -2.93 1.00 1.00 1.00 

2014 -0.88 -0.88 0.00 1.00 1.00 

2013 -3.11 -3.12 1.00 0.00 0.00 

2012 -3.97 -3.97 1.00 1.00 0.00 

 المتكاملة للتأجن  التمويلي 

2016 4.18 18.36 1.00 1.00 1.00 

2015 9.62 18.42 0.00 1.00 1.00 

2014 9.64 15.88 0.00 0.00 0.00 

2013 9.44 16.51 1.00 1.00 0.00 

2012 10.21 13.93 1.00 1.00 1.00 

 1.00 1.00 1.00 14.39 5.84 2016 آفاق للطاقة
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2015 7.33 12.68 1.00 0.00 1.00 

2014 8.44 13.98 1.00 1.00 0.00 

2013 8.56 14.10 0.00 1.00 0.00 

2012 4.56 6.01 1.00 0.00 1.00 

انجاز للتنمية والمشاري    ع 
 المتعددة

2016 2.32 6.71 1.00 1.00 1.00 

2015 4.37 4.34 1.00 1.00 1.00 

2014 8.13 8.38 1.00 1.00 1.00 

2013 4.81 5.02 1.00 0.00 1.00 

2012 12.77 16.73 1.00 1.00 0.00 

 الزرقاء للتعليم واالستثمار

2016 4.14 7.04 0.00 1.00 1.00 

2015 6.59 10.89 1.00 1.00 1.00 

2014 8.03 12.77 1.00 1.00 1.00 

2013 10.48 15.94 1.00 1.00 1.00 

2012 9.94 16.44 0.00 1.00 1.00 

العربية الدولية للتعليم 
 واالستثمار

2016 11.20 12.69 1.00 1.00 1.00 

2015 10.31 13.29 0.00 1.00 1.00 

2014 12.34 16.19 0.00 1.00 1.00 

2013 16.04 20.06 1.00 1.00 1.00 

2012 14.80 20.01 1.00 1.00 1.00 

 مدارس االتحاد

2016 7.06 9.65 1.00 1.00 1.00 

2015 6.40 7.54 1.00 1.00 1.00 

2014 2.94 3.73 1.00 1.00 1.00 

2013 1.75 1.40 1.00 1.00 1.00 

2012 3.11 4.56 0.00 1.00 0.00 

 اإلرساء للتعليم واإلستثمار

2016 8.87 11.31 1.00 1.00 1.00 

2015 9.44 11.81 1.00 1.00 1.00 

2014 13.51 16.27 0.00 1.00 1.00 

2013 16.09 19.24 1.00 1.00 1.00 

2012 18.68 21.78 1.00 1.00 1.00 

اء للتعليم  البن 

2016 15.44 20.59 1.00 1.00 0.00 

2015 13.78 18.51 1.00 1.00 1.00 

2014 16.51 21.82 1.00 1.00 1.00 

2013 16.17 20.89 1.00 1.00 1.00 

2012 16.66 21.39 0.00 1.00 1.00 

فيالدلفيا الدولية لالستثمارات 
 التعليمية

2016 14.46 20.06 0.00 1.00 1.00 

2015 14.46 20.35 1.00 1.00 1.00 

2014 16.20 20.66 1.00 1.00 1.00 

2013 13.55 16.31 0.00 1.00 1.00 

2012 11.51 14.12 0.00 1.00 1.00 

 البالد للخدمات الطبية

2016 -3.14 -4.11 1.00 1.00 1.00 

2015 5.84 8.55 1.00 0.00 1.00 

2014 8.34 11.35 0.00 0.00 1.00 

2013 4.90 7.44 1.00 1.00 0.00 

2012 5.80 9.87 1.00 1.00 1.00 
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المجموعة االستشارية 
 االستثمارية

2016 3.21 5.24 1.00 1.00 1.00 

2015 -22.29 -38.23 0.00 1.00 1.00 

2014 -6.85 -11.42 1.00 1.00 1.00 

2013 -0.82 -3.20 1.00 1.00 0.00 

2012 5.60 6.45 1.00 1.00 0.00 

 مستشف  ابن الهيثم

2016 1.43 2.00 1.00 1.00 0.00 

2015 4.46 3.94 1.00 1.00 1.00 

2014 3.90 4.48 1.00 1.00 1.00 

2013 4.70 4.67 1.00 1.00 1.00 

2012 5.50 7.07 0.00 1.00 1.00 

 الدولية لالستثمارات الطبية

2016 -31.44 -48.31 0.00 1.00 0.00 

2015 3.45 1.82 1.00 1.00 1.00 

2014 6.09 7.04 1.00 1.00 0.00 

2013 8.29 9.14 0.00 1.00 0.00 

2012 13.50 18.28 1.00 1.00 1.00 

 الفنادق والسياحة االردنية

2016 6.10 6.76 1.00 1.00 1.00 

2015 7.00 7.44 1.00 1.00 1.00 

2014 8.38 8.80 1.00 1.00 1.00 

2013 4.54 4.41 1.00 1.00 1.00 

2012 6.42 6.72 1.00 1.00 1.00 

 العربية الدولية للفنادق

2016 3.83 4.80 1.00 1.00 0.00 

2015 3.40 3.19 1.00 1.00 1.00 

2014 4.20 4.09 1.00 1.00 1.00 

2013 3.43 2.93 0.00 1.00 1.00 

2012 4.29 4.07 1.00 1.00 0.00 

البحر المتوسط لالستثمارات 
 السياحية

2016 3.83 4.80 0.00 1.00 1.00 

2015 5.18 5.50 1.00 1.00 1.00 

2014 5.52 5.83 1.00 1.00 1.00 

2013 5.61 5.95 1.00 1.00 1.00 

2012 4.45 4.68 0.00 1.00 1.00 

 زارة لالستثمار القابضة

2016 1.25 1.05 0.00 1.00 1.00 

2015 0.08 -1.47 1.00 1.00 1.00 

2014 1.71 0.28 1.00 1.00 1.00 

2013 0.96 0.75 1.00 1.00 1.00 

2012 2.25 0.68 1.00 1.00 1.00 

ق للمشاري    ع االستثمارية  الشر

2016 2.64 2.72 1.00 1.00 1.00 

2015 6.54 6.75 1.00 1.00 1.00 

2014 10.68 11.20 1.00 1.00 1.00 

2013 10.31 10.93 0.00 1.00 1.00 

2012 8.00 8.45 1.00 1.00 1.00 

الدولية للفنادق واالسواق 
 التجارية

2016 7.90 8.95 1.00 1.00 1.00 

2015 3.94 4.03 1.00 1.00 0.00 

2014 4.62 4.73 0.00 1.00 1.00 

2013 4.96 5.14 1.00 1.00 1.00 
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2012 5.23 5.41 1.00 1.00 1.00 

األردن لتطوير المشاري    ع 
 السياحية

2016 0.92 1.84 1.00 1.00 1.00 

2015 10.54 14.34 1.00 1.00 1.00 

2014 3.15 2.60 0.00 1.00 1.00 

2013 -3.09 -20.67 1.00 1.00 1.00 

2012 -2.36 -14.13 1.00 1.00 1.00 

وادي الشتا لالستثمارات 
 السياحية

2016 -15.85 -18.60 1.00 0.00 1.00 

2015 -15.29 -30.77 1.00 0.00 1.00 

2014 -11.86 -19.76 0.00 1.00 0.00 

2013 -13.34 -21.52 0.00 1.00 0.00 

2012 -13.25 -20.12 1.00 1.00 1.00 

المؤسسة الصحفية االردنية 
 الرأي/ 

2016 -5.29 -7.35 1.00 1.00 1.00 

2015 -3.55 -6.64 1.00 1.00 0.00 

2014 -4.07 -7.38 1.00 1.00 1.00 

2013 -1.17 -2.72 1.00 1.00 1.00 

2012 -7.91 -10.17 1.00 1.00 1.00 

 االتصاالت األردنية

2016 2.90 6.74 1.00 1.00 1.00 

2015 2.80 4.90 1.00 1.00 1.00 

2014 7.17 11.86 1.00 1.00 1.00 

2013 8.37 14.11 1.00 1.00 1.00 

2012 12.97 20.98 1.00 1.00 1.00 

الفارس الوطنية لالستثمار 
 والتصدير

2016 0.22 1.13 1.00 1.00 1.00 

2015 -0.81 -21.62 1.00 1.00 0.00 

2014 -3.31 -28.31 1.00 1.00 0.00 

2013 -2.26 -51.19 1.00 1.00 0.00 

2012 -2.22 -35.41 1.00 1.00 0.00 

الخطوط البحرية الوطنية 
 االردنية

2016 8.00 13.87 1.00 1.00 1.00 

2015 5.64 8.41 1.00 1.00 1.00 

2014 3.83 5.84 1.00 1.00 1.00 

2013 3.88 5.99 1.00 1.00 0.00 

2012 7.47 12.05 1.00 1.00 1.00 

 السالم الدولية للنقل والتجارة

2016 -9.24 -0.82 1.00 1.00 0.00 

2015 -0.37 -4.63 1.00 1.00 1.00 

2014 -1.74 -8.87 1.00 0.00 0.00 

2013 0.45 0.03 1.00 1.00 0.00 

2012 -2.37 -6.98 1.00 1.00 1.00 

 الكهرباء االردنية

2016 1.37 11.11 1.00 1.00 1.00 

2015 5.27 20.84 1.00 1.00 1.00 

2014 2.94 2.82 0.00 1.00 1.00 

2013 0.58 11.54 1.00 1.00 1.00 

2012 3.03 9.08 1.00 1.00 1.00 

 كهرباء محافظة اربد

2016 2.96 42.43 1.00 1.00 1.00 

2015 1.98 20.44 0.00 1.00 1.00 

2014 3.40 36.53 1.00 1.00 1.00 
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2013 1.99 19.63 0.00 1.00 1.00 

2012 5.88 45.42 0.00 1.00 1.00 

الصناعية التجارية الزراعية / 
 االنتاج

2016 0.12 0.17 1.00 1.00 1.00 

2015 0.47 0.35 1.00 1.00 1.00 

2014 4.17 5.66 1.00 0.00 1.00 

2013 5.52 10.52 1.00 0.00 1.00 

2012 6.99 12.26 1.00 1.00 1.00 

 المتصدرة لألعمال والمشاري    ع

2016 36.07 50.85 1.00 1.00 1.00 

2015 0.36 7.02 1.00 1.00 1.00 

2014 7.22 14.20 1.00 1.00 1.00 

2013 5.31 1.61 1.00 1.00 1.00 

2012 -9.91 -36.03 1.00 1.00 1.00 

 الصناعات الكيماوية االردنية

2016 4.06 8.96 1.00 1.00 1.00 

2015 6.15 8.44 1.00 1.00 1.00 

2014 3.49 2.83 1.00 1.00 1.00 

2013 5.87 9.63 1.00 0.00 1.00 

2012 2.61 1.54 1.00 1.00 1.00 

 العالمية للصناعات الكيماوية

2016 -15.87 -19.84 1.00 1.00 1.00 

2015 -15.05 -19.84 1.00 1.00 1.00 

2014 -8.97 -12.20 1.00 1.00 1.00 

2013 -20.50 -25.02 1.00 0.00 0.00 

2012 -14.16 -16.81 1.00 1.00 1.00 

 الوطنية لصناعة الكلورين

2016 -4.57 -10.47 1.00 1.00 1.00 

2015 0.76 0.53 1.00 1.00 1.00 

2014 0.62 0.33 1.00 0.00 0.00 

2013 -1.81 -2.57 1.00 1.00 1.00 

2012 4.50 4.90 1.00 0.00 1.00 

 الموارد الصناعية األردنية

2016 -2.80 -3.21 1.00 1.00 1.00 

2015 -4.05 -5.66 1.00 0.00 1.00 

2014 0.50 0.73 1.00 1.00 0.00 

2013 3.79 3.13 1.00 1.00 0.00 

2012 3.61 2.31 1.00 1.00 1.00 

 المتكاملة للمشاري    ع المتعددة

2016 19.09 19.26 1.00 1.00 1.00 

2015 1.24 13.88 1.00 0.00 1.00 

2014 2.80 7.25 0.00 1.00 1.00 

2013 4.88 0.83 1.00 1.00 1.00 

2012 4.94 0.80 1.00 1.00 0.00 

العربية لصناعة المبيدات 
 واألدوية البيطرية

2016 9.66 11.80 1.00 1.00 1.00 

2015 9.43 9.68 1.00 1.00 1.00 

2014 9.28 10.22 1.00 0.00 1.00 

2013 10.42 13.78 1.00 0.00 0.00 

2012 9.23 10.71 1.00 0.00 1.00 

وكيماوية  الصناعات البن 
 الوسيطة

2016 -3.22 -5.05 1.00 1.00 1.00 

2015 -4.18 -8.23 1.00 1.00 0.00 
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2014 1.21 0.82 0.00 1.00 1.00 

2013 2.14 1.18 1.00 1.00 1.00 

2012 2.38 1.45 1.00 1.00 1.00 

الوطنية لصناعة الكوابل 
 واألسالك الكهربائية

2016 -5.78 -8.34 1.00 1.00 1.00 

2015 0.16 1.74 1.00 1.00 1.00 

2014 1.16 1.05 1.00 1.00 1.00 

2013 1.29 1.02 1.00 1.00 1.00 

2012 -4.57 -9.96 1.00 1.00 0.00 

ق األوسط للكابالت  الشر
 المتخصصة / مسك_األردن

2016 -5.78 -8.34 1.00 1.00 1.00 

2015 -45.49 -64.77 0.00 1.00 1.00 

2014 -5.47 56.08 1.00 1.00 1.00 

2013 -1.34 -89.07 1.00 1.00 0.00 

2012 -7.00 -8.51 1.00 1.00 1.00 

 العربية للصناعات الكهربائية

2016 -14.01 -25.27 1.00 1.00 0.00 

2015 -8.81 -18.62 0.00 1.00 1.00 

2014 0.02 3.15 1.00 1.00 1.00 

2013 2.87 1.74 1.00 0.00 1.00 

2012 2.24 0.69 1.00 1.00 0.00 

 مصانع الكابالت المتحدة

2016 0.61 0.71 0.00 1.00 1.00 

2015 2.08 1.68 1.00 0.00 1.00 

2014 0.92 0.08 1.00 1.00 1.00 

2013 3.03 2.56 1.00 1.00 1.00 

2012 1.40 0.47 1.00 0.00 0.00 

 االردنية لصناعة األنابيب

2016 -1.91 -2.71 1.00 1.00 1.00 

2015 -1.85 -5.58 0.00 0.00 1.00 

2014 0.15 1.96 1.00 1.00 1.00 

2013 3.32 2.64 1.00 1.00 0.00 

2012 1.63 1.00 1.00 1.00 1.00 

األردنية للصناعات الخشبية / 
 جوايكو

2016 -4.45 -6.29 1.00 1.00 0.00 

2015 -15.84 -25.15 1.00 1.00 1.00 

2014 0.79 0.81 1.00 1.00 1.00 

2013 -6.37 -9.32 1.00 1.00 1.00 

2012 -3.28 -4.69 1.00 1.00 1.00 

الباطون الجاهز والتوريدات 
 االنشائية

2016 6.81 11.71 0.00 1.00 1.00 

2015 6.18 8.67 1.00 1.00 1.00 

2014 6.26 10.26 1.00 1.00 1.00 

2013 5.68 6.82 0.00 1.00 1.00 

2012 4.50 4.33 1.00 1.00 1.00 

العربية لصناعة المواسن  
 المعدنية

2016 3.30 3.89 1.00 1.00 1.00 

2015 -2.59 -4.63 1.00 1.00 1.00 

2014 4.12 5.11 1.00 1.00 0.00 

2013 4.53 5.64 1.00 1.00 1.00 

2012 10.20 12.94 1.00 1.00 0.00 

 1.00 1.00 1.00 4.29 2.97 2016 القدس للصناعات الخرسانية
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2015 3.52 4.34 1.00 1.00 1.00 

2014 2.41 2.91 1.00 1.00 1.00 

2013 -1.25 -1.79 1.00 1.00 1.00 

2012 -28.26 -36.75 0.00 1.00 0.00 

 أساس للصناعات الخرسانية

2016 1.17 1.87 1.00 1.00 1.00 

2015 -3.06 -6.67 1.00 1.00 1.00 

2014 -1.23 -3.73 1.00 0.00 1.00 

2013 2.26 1.13 1.00 1.00 0.00 

2012 -0.29 -3.48 1.00 1.00 1.00 

 سبأ لسكب المعادن

2016 -8.00 -9.83 1.00 1.00 1.00 

2015 -11.23 -14.47 1.00 0.00 1.00 

2014 1.37 1.06 1.00 1.00 0.00 

2013 -28.37 -32.90 1.00 1.00 0.00 

2012 1.02 0.72 1.00 1.00 1.00 

األردنية لتجهن   وتسويق الدواجن 
 ومنتجاتها

2016 -2.74 -8.24 0.00 1.00 1.00 

2015 1.66 5.47 1.00 1.00 1.00 

2014 0.93 3.21 1.00 0.00 1.00 

2013 0.37 1.09 1.00 1.00 1.00 

2012 0.52 1.79 0.00 0.00 1.00 

 اآللبان األردنية

2016 5.20 6.98 1.00 1.00 1.00 

2015 12.42 15.19 0.00 1.00 1.00 

2014 9.91 12.97 1.00 1.00 1.00 

2013 8.46 10.94 1.00 1.00 1.00 

2012 6.41 8.27 0.00 0.00 1.00 

 االستثمارات العامة

2016 8.06 8.98 1.00 1.00 1.00 

2015 3.70 4.21 0.00 1.00 0.00 

2014 7.58 8.32 1.00 0.00 1.00 

2013 6.14 6.74 0.00 1.00 0.00 

2012 7.90 8.74 1.00 1.00 1.00 

القرية للصناعات الغذائية 
 والزيوت النباتية

2016 -28.33 -45.48 0.00 0.00 0.00 

2015 -12.96 -27.86 0.00 0.00 0.00 

2014 -4.07 -55.52 1.00 0.00 0.00 

2013 -3.03 -18.79 1.00 0.00 0.00 

2012 22.01 79.17 1.00 0.00 0.00 

 العالمية الحديثة للزيوت النباتية

2016 11.65 13.07 1.00 1.00 1.00 

2015 11.33 12.61 1.00 1.00 1.00 

2014 8.43 10.20 1.00 0.00 0.00 

2013 5.17 5.61 1.00 1.00 1.00 

2012 4.85 4.32 1.00 1.00 1.00 

 الوطنية للدواجن

2016 -10.38 -11.55 1.00 1.00 1.00 

2015 5.73 6.23 1.00 1.00 1.00 

2014 8.39 9.76 0.00 1.00 1.00 

2013 4.94 6.69 1.00 1.00 1.00 

2012 1.76 2.52 1.00 1.00 1.00 
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المصانع العربية الدولية لألغذية 
 واالستثمار

2016 6.87 6.92 1.00 1.00 1.00 

2015 5.84 5.87 1.00 1.00 1.00 

2014 5.68 5.71 0.00 1.00 1.00 

2013 4.45 4.47 1.00 1.00 1.00 

2012 4.99 5.07 1.00 1.00 1.00 

 دار الغذاء

2016 5.74 9.55 1.00 1.00 1.00 

2015 8.19 15.91 0.00 1.00 0.00 

2014 4.65 3.67 1.00 1.00 1.00 

2013 -8.37 -78.94 0.00 1.00 1.00 

2012 -43.80 -34.15 0.00 1.00 1.00 

 مصانع الزيوت النباتية األردنية

2016 5.28 6.43 1.00 0.00 0.00 

2015 5.83 6.64 1.00 1.00 1.00 

2014 8.49 8.81 1.00 1.00 1.00 

2013 8.88 8.02 1.00 1.00 1.00 

2012 3.32 0.67 1.00 1.00 1.00 

 سنيورة للصناعات الغذائية

2016 3.99 7.27 1.00 1.00 1.00 

2015 11.11 17.08 1.00 1.00 1.00 

2014 14.75 21.53 1.00 1.00 1.00 

2013 10.27 16.35 1.00 1.00 1.00 

2012 9.52 16.63 0.00 0.00 0.00 

 العامة للتعدين

2016 -30.87 -28.97 1.00 1.00 1.00 

2015 -44.91 -52.80 0.00 1.00 1.00 

2014 -20.18 -24.49 0.00 1.00 1.00 

2013 -28.66 -33.07 1.00 0.00 0.00 

2012 7.34 8.27 1.00 1.00 1.00 

 العربية لصناعة االلمنيوم/ارال

2016 3.09 3.98 0.00 1.00 1.00 

2015 3.33 3.98 0.00 1.00 1.00 

2014 4.93 7.03 1.00 1.00 1.00 

2013 3.88 5.90 1.00 1.00 1.00 

2012 3.26 4.56 0.00 1.00 1.00 

 الوطنية لصناعة الصلب

2016 6.64 21.32 1.00 1.00 1.00 

2015 -2.86 -9.56 1.00 0.00 0.00 

2014 8.74 18.19 1.00 1.00 1.00 

2013 10.82 20.51 0.00 1.00 1.00 

2012 6.52 8.93 1.00 1.00 1.00 

 ع الورق والكرتون األردنيةمصان

2016 -14.49 -62.03 1.00 0.00 0.00 

2015 -10.34 -62.03 1.00 1.00 1.00 

2014 4.48 1.39 1.00 0.00 0.00 

2013 -6.27 -33.08 1.00 1.00 1.00 

2012 -2.84 -14.50 1.00 1.00 1.00 

 اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

2016 3.83 4.99 1.00 1.00 1.00 

2015 4.51 5.66 0.00 1.00 1.00 

2014 2.92 3.70 0.00 1.00 1.00 

2013 4.51 5.77 1.00 1.00 1.00 
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2012 8.80 12.07 1.00 1.00 1.00 

 دار الدواء للتنمية واالستثمار

2016 5.01 8.85 0.00 1.00 1.00 

2015 6.49 7.54 1.00 1.00 1.00 

2014 8.60 11.60 1.00 1.00 1.00 

2013 6.37 9.49 1.00 1.00 1.00 

2012 -2.14 -7.85 1.00 1.00 1.00 

 فيالدلفيا لصناعة األدوية

2016 5.64 7.05 1.00 1.00 1.00 

2015 27.67 31.36 1.00 1.00 1.00 

2014 40.38 51.01 1.00 1.00 1.00 

2013 15.72 22.41 1.00 1.00 1.00 

2012 -12.18 -23.62 1.00 1.00 1.00 

 األردنية إلنتاج األدوية

2016 -12.79 -41.79 0.00 1.00 1.00 

2015 -19.97 -55.46 1.00 0.00 0.00 

2014 -9.36 -29.69 0.00 1.00 1.00 

2013 -1.21 -5.75 1.00 1.00 1.00 

2012 0.04 -4.45 1.00 1.00 1.00 

 االقبال للطباعة والتغليف

2016 8.33 11.89 1.00 1.00 1.00 

2015 5.98 6.89 0.00 0.00 0.00 

2014 4.83 5.65 0.00 0.00 0.00 

2013 4.46 5.20 1.00 1.00 1.00 

2012 3.80 4.82 1.00 1.00 1.00 

 اإلقبال لالستثمار

2016 26.17 29.42 1.00 0.00 0.00 

2015 29.36 42.08 1.00 1.00 1.00 

2014 27.13 39.10 1.00 1.00 1.00 

2013 29.02 42.35 0.00 0.00 0.00 

2012 31.12 36.47 1.00 1.00 1.00 

مصانع االتحاد النتاج التبغ 
 والسجائر

2016 0.07 0.17 1.00 1.00 1.00 

2015 1.90 -1.40 1.00 1.00 1.00 

2014 2.16 0.05 1.00 1.00 1.00 

2013 4.64 8.01 1.00 1.00 1.00 

2012 6.21 8.88 1.00 1.00 1.00 

 مجموعة العرص لالستثمار

2016 8.49 12.18 1.00 1.00 1.00 

2015 5.07 6.07 1.00 1.00 1.00 

2014 13.46 14.46 0.00 1.00 1.00 

2013 9.62 11.58 1.00 1.00 1.00 

2012 3.87 5.46 1.00 1.00 1.00 

 مصانع اآلجواخ االردنية

2016 5.88 5.68 1.00 1.00 1.00 

2015 7.34 7.12 1.00 1.00 1.00 

2014 5.90 5.75 1.00 0.00 0.00 

2013 6.04 5.69 1.00 1.00 1.00 

2012 7.55 7.10 1.00 1.00 1.00 
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 الزي لصناعة األلبسة الجاهزة

2016 -3.74 -13.01 1.00 1.00 1.00 

2015 -6.31 -26.83 1.00 0.00 0.00 

2014 -0.95 -9.86 1.00 1.00 1.00 

2013 3.05 0.73 1.00 1.00 1.00 

2012 4.46 3.20 1.00 1.00 1.00 

 

 
 
 


