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فيشخكاتاألدكيةالسجرجةمراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليتقييعأثخىجفتىحهالجراسةإلى

شخكاتالرشاعةالجكائيةالسجرجةفيبػرصةكتكػفمجتسعالجراسةمغ.فيبػرصةعسافلألكراؽالسالية

اتغيخمدتسختيغكقجشكمتعيشةالجراسةجسيعشخكاتالسجتسعباستثشاءشخك،شخكات(>عسافكعجدىا)

كقجشسمت،كلتحقيقأىجاؼالجراسةاعتسجالباحثعمىالسشيجالػصفيالتحميمي،(شخكات:لتربحالعيشة)

عتسادعمىنسػذجإلا،كالختبارفخضياتالجراسةتع;700->700الدشػاتالسستجةمابيغالجراسةعمى

 .(SPSS)عتماد عهى برمجيت انتحهيم اإلحصائي إلورنك باالستجرجاالنحجارالبديطكاالنحجار

 وقذ عغ الجراسة كذفت ىاـ أثخ كجػد لعجـ كالتصػيخ البحث اسراريف بسعجؿالساليداءألعمى مقاساا

السمكية حقػؽ عمى ROE)العائج ) بػرصة في السجرجة األدكية شخكات ىاـعساففي أثخ كجػد كعجـ ،

اإليخاديةداءالساليمقاسااألاسراريفالبحثكالتصػيخعمىل في(ROAصػؿ)ألأكالعائجعمىابالقػة

أضيختالشتائجعجـكجػدأثخىاـلحجعالذخكةكستغيختاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعسافشخكا ،كسا

التفديخيةضابط ثخكالتصػيخعمىالعائجعمىحقػؽالسمكية،ككجػدألشسػذجمراريفالبحثعمىالقػة

 ضابطىاـ كستغيخ الذخكة لحجع التفديخية القػة القػةعمى عمى كالتصػيخ البحث مراريف أثخ لشسػذج



 ؿ

 

إالأنولعيقعبتحديغتأثيخمراريفالبحثكالتصػيخعمىالقػةاإليخاديةليبقىضئيالاليذلو،اإليخادية

.داللةإحرائية

الجراسةجمق ت أىسيا: التػصيات مغ تتشاكؿمجسػعة التي كالتذخيعات القػانيغ بػضع االىتساـ زيادة

.مراريفالبحثكالتصػيخ

 .مراريفالبحثكالتصػيخ،األداءالسالي،شخكاتاألدكيةالكمسات السفتاحية:

 

 

 

 

 

  



 ـ

 
The Impact of Research and Development Expenses on Financial 

Performance of Pharmaceutical Industrial Companies Listed at Amman 

Stock Exchange (ASE)  

(Empirical Study) 

 Prepared by:  

Munther Salah Nairoukh 

Supervised by: 

Prof. Mohammad Matar 

Abstract 

 

This study aimed to demonstrate the impact of research and development expenses 

on financial performance of pharmaceutical industrial companies listed in Amman 

Stock Exchange.  

The study sample consisted of (7) pharmaceutical industrial companies for the 

period between 2007-2016. To achieve the study objectives, the researcher used 

the qualitative methodology based on an empirical study, to analyse the study data, 

the researcher used many statistical descriptive methods, such as means, standard 

deviation, and used simple regression and multiple regression analysis in testing 

the hypotheses of the study, based on statistical analysis software (SPSS). 

After processing and analyzing the study data and testing its hypotheses, the study 

revealed a number of results, includingthat there is no significant impact of 

research and development expenses on financial performance measured by both 

return on equity (ROE) and earning power (ROA), in pharmaceutical industrial 

companies listed in Amman Stock Exchange. The study also indicated that there is 

no significant impact of the firm size as a control variable on the explanatory 



 ف

 
power of research and development expenses on return on equity model, and a 

significant impact of the firm size as a control variable on the explanatory power of 

research and development expenses on earning power model, however it did not 

improve the impact of research and development expenses on earning power to 

remain insignificant. 

The main recommendations of the study were that Jordanian pharmaceutical 

companies should disclose the value of research and development expensesas a 

separate item in their financial statements, and should pay more attention to 

develop the laws and legislationwhich deal with the research and development 

expenses. 

Keywords: Research and Development Expenses, Financial Performance, 

Pharmaceutical Companies. 
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 الفرل األول

 خمفية الجراسة وأىسيتيا

 السقجمة: 1.1

 تبعأصبحت كذلظ كثيخة تحجيات تػاجو الحالي كقتشا في عالعااالذخكات في الستدارعة لمتصػرات

 التي كالخجمات السشتجات حيثتقجميااألعساؿكفي الذخكات، بيغىحه حادة السشافدة الحيجعل األمخ ،

ػؽكاحتالؿفخضنفديافيالدعشجماتخغبفيأصبحمغالسيعأفتحققالذخكاتالسيدةالتشافديةخاصة

 فيو، مشياكيتعحرةكبيخة الصخؽ مغ العجيج خالؿ مغ التشافدية السيدة أك:تحقيق ججيجة، شخحمشتجات

الحالية، السشتجات اتصػيخ أنطسة تحجيث اإلأك ككفاءة سخعة كيديج التكمفة يخفس بذكل مغنتاجإلنتاج

نحػالبحثكالتصػيخالحييعجكسيمةذات،كاليتعذلظإالمغخالؿالتػجوخالؿتخفيسالتالفمثالا

مكانةرفيعةتعسلبياالذخكاتالتيتدعىنحػالخيادةفيبيئتياالتشافدية.

إفالبحثالعمسيماىػإالسمدمةمغالشذاشاتالبحثيةفيالسحيطلديادةالسعخفةكتدخيخىافي

 التشسية، خجمة تشطخ كالكال العمسي البحث إلى العخبية الجكؿ لمبقاء، شخشاا فتقشي العاـ تخاكح;700في

مغالشاتجالسحمياإلجسالي%3إلى%2نتاجالسعخفيكالبحثالعمسيبيغمتػسطاإلنفاؽالعخبيعمىاإل

(.>700،قبيالت)


خاص بذكل الرشاعيةبذكلعاـكصشاعةاألدكية الذخكات صعيج كالتصػيخأىسية،كعمى البحث يستمظ

لقخفالحاديكالعذخيغتحققتقفداتعسالقةفيشخكاتصشاعيةاستصاعتمغتحقيقخاصةفييا،ففيا

قامت تجارب جخاء ريادية مدتػيات كبمػغ متػقعة غيخ )الحبيب،فيياإنجازات كالتصػيخ البحث عمى
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مراريفالبحثكالتصػيخضسغمعاييخىاتحجيجاافيػضع(،األمخالحيدعالجشةالسعاييخالجكليةب:700

السػسػـبػ"األصػؿغيخالسمسػسة".=8رقعمعيارالسحاسبةالجكلي


كالتعػدأىسيةاالىتساـفيالبحثكالتصػيخفيصشاعةاألدكيةفقطإلىأىسيةىحهالرشاعةفي

تحقيقالحقػؽاألساسيةلإلندافبدبباىتساميابرحتوكحياتو،كإنساأيزاابدببحداسيةالسشتجاتالتي

ىح التصػيخيتقػـ كالبحث التحميل عمى أساسي بذكل تصػرىا في تعتسج كالتي بترشيعيا، الذخكات ه

 صسيع مغ تعتبخ التي كالتجارب عمى الحخص عمييا يػجب مسا الرشاعة، ىحه بالبحثإلاعسل ستسخار

(.2010مخيدؽ،كالتصػيخ)


 يتع التي السؤشخات أىع مغ كاحج ىػ السالي األداء أف السعخكؼ لجىكمغ االعتبار بعيغ أخحىا

الذخكاتلتحقيقمرالحياكمرالحالسداىسيغكالسدتيمكيغكالسػضفيغمسغليععالقةبيا،كعمىالجانب

اآلخخ،ىشاؾالعجيجمغالعػاملالتيليادكركتأثيخعمىتحجيجاألداءالساليمشيامجىمالءمةمشتجات

األ تصػرىا، كمجى الدػؽ يتصمبو ما مع ججكىالذخكة عمى الزػء لتدميط الحاجة إلى يذيخ الحي مخ

مراريفالذخكاتفيالبحثكالتصػيخ.


عمىماتبيغمغأىسيةلمبحثكالتصػيخمغجيةك جاءتىحه،ألداءالساليمغجيةأخخىلبشاءا

رصةالجراسةلتبحثفيأثخمراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليلذخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػ

،كذلظبيجؼ(مقاساابالمػجاريتعالصبيعيلحجعاألصػؿ)حجعالذخكةفيضلكجػدالستغيخالزابطعساف

 إدارات المداعجة تحديغتمظ مغ كتسكيشيع شخكاتيع عمى كالتصػيخ البحث آثار عمى التعخؼ في ذخكات

أداءىعالسالي.
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 مذكمة الجراسة   1.2

يعتبخ كالتصػيخ البحث كاحجاا السعخفةأكثخمغ أىسيةمػلجات كقج أصبحت، الستقجمة كالذخكاتالجكؿ

الحقيقةلأكثخإدراكاافيياالخيادية السراريفالتيالتػجولديادةمخرراتإلىأدىبيااألمخالحييحه

أيزااإلىفتػجيتلحلظيابعسالجكؿالشاميةفيشخؽآسياكجشػبتشبيتكسا.البحثكالتصػيخعمىتشفقيا

مساخمق،قترادالسعخفيإلأيضسغمايعخؼبابتكارلجيياإلزيادةماتشفقوعمىمشطػمةالعمعكالتقشيةكا

فييا مختفعة نسػ الصمب.معجالت ضغط تحت العمسي البحث أنذصة ضيخت فقج العخبي، كشششا في أما

ا،االجتساعي بالحاجات ارتباشيا لمبمجاإلككاف الفعمية قترادية العخبية يجبف كسا ليذ زاؿ، تفكانكما

لسالومغ،نفاؽعمىمثلىحهالسراريفالبحثكالتصػيخكزيادةاإلحػؿديادةالتػعيةلىشاؾحاجةماسة

(.;700)السشطسةالعخبيةلمتخبيةكالثقافةكالعمػـ،آثارإيجابيةمدتقبمية

مذكمة تتسحػر ىحهلحا تقييع حػؿ الجراسة أثخ األداءمراريف عمى كالتصػيخ البحث فيالسالي

شخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.



 الجراسة أسئمة 1.3

:تيةاآلاألسئمةجابةعمىإلفالجراسةتدعىلإ

0-  أثخ يػجج لىل عمى كالتصػيخ البحث السمكيةسراريف حقػؽ عمى شخكاالعائج األدكيةفي ت

؟السجرجةفيبػرصةعساف
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العائجعمى)حجعالذخكة(فيضلكجػدالستغيخالزابطسراريفالبحثكالتصػيخلىليػججأثخ -7

؟تاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساففيشخكاعمىحقػؽالسمكية

8-  أثخ يػجج لىل عمى كالتصػيخ البحث اإليخاديةسراريف شخكاالقػة فيفي السجرجة األدكية ت

؟بػرصةعساف

القػةعمى)حجعالذخكة(فيضلكجػدالستغيخالزابطيخسراريفالبحثكالتصػلىليػججأثخ -9

 ؟تاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساففيشخكااإليخادية



 الجراسة فخضيات 1.4

H01:داللةاليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى(α ≤ 0.05)سراريفالبحثكالتصػيخعمىل

تاألدكيةالسجرجةفيبػرصةفيشخكا(Return on Equity (ROE))السمكيةالعائجعمىحقػؽ

.عساف

H01.1:داللةاليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى(α ≤ 0.05)سراريفالبحثكالتصػيخل

 الستغيخ كجػد ضل في )الزابط الذخكة( حجع عمى حقػؽ عمى العائج ROE)السمكية شخكا( تفي

.األدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف

H02:داللةأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىاليػجج(α ≤ 0.05)سراريفالبحثكالتصػيخعمىل

.تاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساففيشخكا(Return on Assets (ROA))اإليخاديةالقػة
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H02.2:داللةاليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى(α ≤ 0.05)سراريفالبحثكالتصػيخل

تاألدكيةالسجرجةفيشخكا(ROA)اإليخاديةالقػةىعم(حجعالذخكة)الزابطفيضلكجػدالستغيخ

 .فيبػرصةعساف



 الجراسة أىسية 1.5

أىسيةالجراسةمغكػنياكبالشتائجالسأمػلةمشياككحلظالتػصياتالتيستبشىعمىتمظالشتائج،تيأت

لىالتػسعفيالبحثكالتصػيخاإداراتالذخكاتالتيتيجؼستديعفيتجعيعالجيػدالتيتبحليافيأنيا

،حيثبذكلخاصمشياشخكاتالرشاعةالجكائية،كفيفيالذخكاتاألردنيةالسداىسةالعامةبذكلعاـ

اىتسامااكبيخااأصبحتفيالعرخالحاليتحتلمغالسػاضيعالتيالبحثكالتصػيخمراريفيعجمػضػع

.مغالسجراءفيالذخكات

السػجػدةفيأىعالقصاعاتكاحجمغمغشبيعةالقصاعالرشاعيالحييعتبخكساتكتدبأىسيتيا

كذلظبدببدكلوأيقترادإلمػدالفقخياالعبسثابةالرشاعةتعجإذ.دكؿالعالعفيجسيعاألسػاؽالسالية

يتعمقعغشخيقمػازنةالجكؿكتحديغقترادإلتجعيعافيأىسيتيا اإلسياـفيتحديغكضعالجكلةفيسا

كالترجيخإلبا كتخفي،ستيخاد الرادرات رفع خالؿ مغ الػارداتكذلظ .س كتسثل فييالرشاعالذخكات ة

كمغجيةأخخىفإفأحجالفئاتاليامةفيقصاعالرشاعةفي.الذخكاتمجسػعمغ%30ةاألردفندب

ىي األدكيةخشاألردف كات تذكل ندبالتي 10تقاربو مغ الرشاعال% األردفيقصاع في

(www.ase.com.jo ،2016) أكثخ مغ تعتبخ حيث االقترادية، الرشاعةالقصاعات قصاع في تصػراا

http://www.ase.com.jo/
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األمخالحيجعلمغالزخكرةتحجيجمجىاىتساـ،ستثسارفيالبحثكالتصػيخإلتصمباالحييلصبيعةعسميا

مجراءىحهالذخكاتفيالبحثكالتصػيخ.

 

 الجراسة أىجاؼ 1.6

اآلتي:بيسكغتمخيزأىعاألىجاؼالتيسعتالجراسةإلىتحقيقيا

0- مراريفالبحثكالتصػيخ.تػضيحمفيـػ

كلمغالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةسراريفالبحثكالتصػيخعمىلمعخفةفيساإذاكافىشاؾأثخ-7

 .فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعسافخاديةإليا

)حجعالذخكة(فيضلكجػدالستغيخالزابطسراريفالبحثكالتصػيخلمعخفةفيساإذاكافىشاؾأثخ-8

.فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعسافخاديةإليكلمغالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةاعمى

م-4 تحديغ في الذخكات تمظ في كالتصػيخ البحث مراريف أثخ التشافدقعخفة يزسغكيةجرتيا بذكل

عسميا،ءبقا كديسػمة السعشييغكذلظىا السجراء مداعجة إلى تتعمقفيياباإلضافة التي قخاراتيع اتخاذ عمى

.البحثكالتصػيخبسراريف
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 الجراسة أنسهذج 1.7

















 

 

 

 

(مغإعجادالباحث1الذكل)

كيسكغصياغةأنسػذجالجراسةرياضياامغخالؿالسعادالتالتالية:

ROE= α + β1 X1 + β2 X2 + Ԑ   ………. (1) 

ROA= α + β1 X1 + β2 X2 + Ԑ   ………. (2) 

حيثأف:

ROE: العائجعمىحقػؽالسمكية 

 الستغيخ التابع الستغيخ السدتقل

 السالي األداء
 
معجل العائج عمى حقهؽ السمكية -

(ROE.) 
 (.ROAالقهة اإليخادية)-

اال
ستثس
ار 
في 

𝑹&𝐷مراريف البحث كالتصػيخ
𝑵𝑺صافي السبيعات

 

 البحث والتطهيخ
 مسثاًل بالشدبة التالية:

 الستغيخ الزابط

 

 حجم الذخكة

Total Assets 
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ROA: القػةاإليخادية 

X1: البحثكالتصػيخ 

X2: حجعالذخكة 

Ԑ: هامش انخطأ 

 

 الجراسة حجود 1.8

 يمي:بساتسثمتحجكدالجراسة

.;700->700السستجةمابيغالحجكدالدمانية:غصتالفتخةالدمشية-0

 عساف.شخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةاقترختالجراسةعمىالحجكدالسكانية:-7



 الجراسة محجدات 1.9

كساتعأخح،تعتصبيقىحهالجراسةعمىفئةكاحجةفقطمغالذخكاتالرشاعيةاألردنيةكىيشخكاتاألدكية

،كبالتاليعجـإمكانيةلعجـالتسكغمغالػصػؿإلىبياناتياالساليةفقطالذخكاتالسجرجةفيبػرصةعساف

.الذخكاتاألردنيةجسيعتعسيعنتائجالجراسةعمى

مغ ججاا محجكد عجد سػى ىشاؾ يكغ لع حيث الجراسة، بسػضػع تعمقت التي العخبية السخاجع محجكدية

 األبحاثالعخبيةالتيتشاكلتمػضػعالجراسة.
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 التعخيفات والسرطمحات اإلجخائية 1.10

مشتجاتأكخجماتلىتصػيخاتيجؼالتيجيػدالاإلنفاؽعمىأكجوكتذيخإلى:مراريف البحث والتطهيخ

فيىحهالجراسةمغخالؿالسعادلةالتالية،كذلظكساكرداكسيتعقياسي،أكحلمذاكلحاليةأكمدتقبمية

:(Ayaydin & Karaaslan, 2014دراسة)في

البحثكالتصػيخاريفمر
=البحثكالتصػيخ

 السبيعاتصافي

ردىالتعطيعثخكةمداىسييا،كيسكغاستخجاـاألمثللسػإلمجىنجاحالذخكةفيالىاكيذيخ :السالي األداء

بقياسةعتسادعميياكسخجعيةلمسقارنةبيغأداءىاكأداءالذخكاتالسشافدةليا،كقاـالباحثفيىحهالجراسإلا

بالعائجمقاساا)معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةاإليخاديةىسا:شخيغىاميغؤماألداءالساليعغشخيق

 .(عمىاألصػؿ

كيسثلعالقةأمػاؿمالؾالسذخكعالتيتعاستثسارىامعالعػائجالتيتأتي : معجل العائج عمى حقهؽ السمكية

ستثساره،كيتعإكيتعمغخالؿىحهالشدبةقياسالعػائجالتيتأتيلسالكيالسذخكعمغكلديشارتع،مشيا

 قياسوكسافيالسعادلةاآلتية:
الخبحصافي

معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية=
حقػؽالسمكيةإجسالي
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مقجرةالذخكةعمىتحقيقالخبحمغاستخجامياكتسثل : صهلألأو ما يطمق عميو العائج عمى االقهة اإليخادية 

 ندبة خالؿ مغ تسثيميا كيسكغ األساسية، أنذصتيا في ربحلسػجػداتيا الذخكة مػجػداتيا،اعسميات لى

كيسكغقياسياعغشخيقالسعادلةالتالية:


التذغيميصافيالخبح
=القػةاإليخادية

إجسالياألصػؿ


كيتسثلبترشيفمشطساتاألعساؿإلىصغيخةككبيخةالحجعمغخالؿالعجيجمغالسقاييذ : حجم الذخكة

)بػخا (2012لفة، ك، تع قج حجع ىحقياس في الذخكة خالؿ مغ الجراسة ه إلالمػغاريتع جساليالصبيعي

 .(Waresul etal., 2012)األصػؿ
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 الفرل الثاني

 الشعخي والجراسات الدابقة األدب

 األدب الشعخي  :ولأل السبحث ا

 مقجمة

 لتحقيق السخاد ىحااليجؼ مغ الفرل تقديع تع ااالفرل، السحػر تشاكؿ حيث رئيدييغ، محػريغ كؿأللى

،مغخالؿالتحجثعغنذأتوكتصػرهفياألردفصشاعةاألدكيةقصاعيجازاإلشارالشطخيالحيتزسغإب

 التصخؽ تع كسا فيو كالتصػيخإلى البحث مغ كل مفيػـ عخض خالؿ مغ كالتصػيخ البحث،البحث كأىسية

كالتصػيخ،كالتصػيخ البحث أنذصة كالتصػيخ،كشبيعة البحث البحثكالسحا،كمعػقات تكاليف عغ سبة

األداء مفيػـ حيث مغ السالي األداء مػضػع جانب الى السالي،كالتصػيخ، األداء األداء،كمفيـػ كأىسية

لقاءالزػءعمىالجراساتالتيتشاكلتمػضػعإلكشخؽتقييسوكقياسو،أماالسحػرالثانيفخرز،السالي

فأكفيالخارج.الجراسةسػاءبذكلمباشخأكغيخمباشخفياألرد

 نذأة قطاع األدوية وتطهره 7.0

ىتساـعمىإلمغاالرشاعةقترادية،فاستحقتىحهإلاحتمتالرشاعةالجكائيةمكانةميسةبيغالرشاعاتا

العذخكفمدتػىالعالعككل،فعمىمدتػىالػشغالعخبيكتحجيجاافيمرخكفينيايةالثالثيشاتمغالقخف

أنذأتالبجاياتاألكلىلمرشاعاتالجكائية،ثعتبعتيافيالخسديشاتالسغخب،كتػالتالجكؿالعخبيةالسيتسة

 الدتيشات في لترل القصاع الرشاعاتابيحا بإنذاء البجء قخركا الحيغ كالعخاؽ كسػريا األردف مغ كل لى



11 

 

الد مغ كل لتزع العخبية البمجاف مجسل بعجىا لتتػالى كاليسغالجكائية، كالجدائخ كتػنذ كالكػيت عػدية

(2000الخحاحمة،).العذخكفكالدػدافكتحجيجاافيالدبعيشاتكالثسانيشاتمغالقخف

كمحميااتتخبعاألردفبخيادةعاليةفيقصاعاألدكيةعمىمدتػىالػشغالعخبي،لكػنوبمجاااستصاعأفيكػف

ال كاكتدب بل لألدكية األكلى بالجرجة مرجراامشتجاا كيكػف كالعخبي السحمي السدتػى ليتعجى لمجكاءثقة

لسختمفالبمجافاألكركبية،فرشاعةاألدكيةاألردنيةتكتدبميداتصيجالنيةعاليةالكفاءةكاألمافكبأسعار

العالع أرجاء كافة في السدتفيجيغ األفخاد مغ السالييغ تتعجى كبيخة لذخيحة لسشتجي)مقبػلة العخبي االتحاد

.(2017ألدكية،ا

(16عاماالتعدزدكرىابيغالرشاعاتليبمغعجدىاستعذخة)48صشاعةالجكاءاألردنيةعمىمجاركسعت

 5شخكة عاـ في عساف بػرصة في ادراجيا تع العامييغ،(www.ase.com)2017مشيع في تع فقج

 السحكػر العجد عمى لتدتقخ كدمجيا ىيكمتيا إعادة عمى العسل لسشتجيالدابقيغ العخبي سابقاا.)االتحاد

(2017األدكية،

كتتستعالرشاعةالجكائيةباألردفبالعجيجمغالسسيداتبفعلالخقابةالشػعيةالتيفخضتياالرشاعةالجكائيةفي

األردفعمىأدكيتيا،كانفخدقصاعاألدكيةبخاصيةالترجيخلمبمجافاألخخىليدتحقلقبقصاعالترجيخفي

كأسعارمقبػلةككفاءةعالية،اعتسجاعتساداارئيديااعمىىحهالخاصيةكػنويحطىبدسعةمستازةاألردف،ك

دكلة،كيتعتػزيعيافيتمظالجكؿ60يرجرأدكيتوألكثخمغكمغىشاتسكغقصاعاألدكيةفياألردفأف

%،أماالجكؿالعخبيةفتبمغ81بمغتندبةالترجيخمغانتاجاألدكيةإلىاألسػاؽالخارجيةمايعادؿفقج

%،كسالجأتصشاعةالجكاءفياألردفإلىعقج90األدكيةاألردنيةمايتخاكحندبتوصادراتحرتيامغ

 مع فأقامت األخخى الجكؿ مع األخخى8الذخاكات الذخكات لثقة مذتخكة مذاريع كعخبية أجشبية دكؿ
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االتحاد)لرشاعةمغأجػاءايجابيةلجػدتياككفاءتياالعاليةبالرشاعاتالجكائيةفياألردفلسايحيطبيحها

.(2017العخبيلسشتجياألدكية،

 عاـ ا1996كفي تأسذ إلـ  The Jordanian Association ofاألدكيةلسشتجياألردنيتحاد

Pharmaceutical Manufacturers (JAPM)رغبةفيحسايةىحهالرشاعةكلزسافتدييخاألعساؿ،

بأنوجسعيةلسشتجياألدكيةتحاداألردنيإلدفعيالسديجمغالشسػكالتصػربالرػرةاألفزل،كيعخؼافيياك

ةمسثمةلزعجسيعصانعياألجيدةالصبيةكالسدتحزخاتتحادىيئإلتصػعيةىجفياغيخربحي،كسايعتبخا

ا في السيسة الرشاعات مغ كػنيا بإلالريجالنية يحطى كقصاع األردني مدتػىقتراد عمى كبيخ اىتساـ

(2017األدكية،لسشتجيتحاداالردنيإلا)القصاعاتالرشاعيةاألخخى.

إنذا تع دكاء شخكة أكؿ الجكائية لمرشاعات العخبية الذخكة عاـؤكتعّج في األردفكتحجيجاا في ـ،1962ىا

كسسثمةكحيجةلمرشاعةالجكائيةفيفيالقخفالعذخكفكاستسختىحهالذخكةحتىفتخةمشترفالدبعيشات

 (www.Jamp.com)األردف عاـ ففي أخخى، دكائية شخكات افتتاح ذلظ بعج كتػالى إنذاء1975، تع ـ

 عاـ الحكسة أدكية شخكة كتبعيا كاالستثسار، لمتشسية األدكية دار شخكة1977شخكة تدسى كانت حيث ـ

ـدخمتالذخكةاألردنيةإلنتاجاألدكية1978،كفيعاـ)اليففارما(إلىأفتغيخاسسياألدكيةالحكسة

ـحيث1983عمىخطصشاعةالجكاءفياألردف،كبعجىاتأسذالسخكدالعخبيلمرشاعاتالجكائيةفيعاـ

ل األدكية إنتاج في مختراا فتخةإلاعتبخ كشيجت الفارغة، الجالتيشية الكبدػالت كإنتاج الخارجي ستعساؿ

التدعيشاتفقجشيجتقفدةأشخكاتالثسانيشاتدخػؿ فتخة دكيةججيجةىيشخكةالحياةكشخكةعساف،أما

كفيالدلفياكالجكليةالشجسة)شخكاتىيسبعبمغعجدىاكبيخةفيعجدالذخكاتالجكائيةالتيتعإنذائياحيث
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الجككالخازيكالستصػرة الرشاعات سػؽ في أعساليا الذخكات ىحه جسيع كباشخت كائيةالخاـ(

.(2000)الخحاحمة،

اإ يتع سػقيةكصشاعيةميسةيشبغيأف حرة ىػ الجكائيةفياألردف الرشاعات قصاع مغإلف بيا ىتساـ

عمىترجيخ فياألردفكقجرتو األدكية قصاع تؤكجنجاح القصاعمغاثباتات قجموىحا لسا الجكلة، جانب

مشتجاتوالجكائيةلخارجاألردفعخبيااكعالسياا،فقجتستعتىحهاألدكيةبالدسعةالجيجةكبأسعارمشاسبةلكافة

الذخائحمغاألشخاصكالجػدةالعاليةكالكفاءة.

 البحث والتطهيخ 7.7

يتسيدالعالعفيالػقتالحاليبػجػدخرائزتتعمقبدخعةالتغيخفيالثقافةنتيجةالثػرةالدخيعةكالجائسة

فيالسعمػمات،مسااستجعىتسّجدالسشطساتإلىخارجالحجكداإلقميسية،كمغىشاكافالبّجمغإعصاءنطخة

مغمػاجيةالسشافدةالقػيةالتيستحجثفياألسػاؽالخارجيةكحتىأخخىلمبخامجكالسشتجاتحتىتتسكغ

فاعمية كتحجيث كزيادة كتصػيخ تحديغ بغية الصاقات تجسيع ممحة برػرة يدتجعي مسا كحلظ، الجاخمية

الخجمةأكالسشتجالحييتععخضوعمىالدبائغ.

 كالتصػيخ البحث نذاط إلى الشطخ يتع ىشا كمغ اباعتباره حتىالقاعجة السشذأة عمييا تختكد التي ألساسية

لمشسػتتسكغمغ مشيا سعياا عمىمإلكالتصػركامػاجيةالسشافدةكالترجيليا اسبقفإفستسخارية،كبشاءا

لشتائجالحقيقيةتؤثخكبذكلمباشخعمىايتختبعميوتكمفةعاليةلكغميعأليمشذأةنذاطالبحثكالتصػيخ

األىسيةفأنويشبغياستعخاضىحاالشذاطالبحثيألىسيتوعمىالسشذأة.،كنطخااليحهياألعسال

مغأجلكذلظعتسجالسشيجيةالعمسيةكأساسلياأىعاألنذصةاإلبجاعيةالتيتمغكيعتبخالبحثكالتصػيخ

فييالػصػؿإلىأنساطتقشيةىجفياالخئيديخجمةكتشسيةالسشذآتالتيتدعىلمخبح.كيعتبخالتغييخالتقش
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 الرشاعي فيالقصاع ميساا مختفعةعشرخاا نسػّ  معجالت إلى الستعمقةالػصػؿ السعمػماتية الثػرة نتيجة ،

.(2001بالتقجـالرشاعيكمدتحجثاتالعرخالججيجة)الذخع،

الػقػؼكاستعخاضمفيػـكأىسيةكمعػقاتإف مػضػعالبحثكالتصػيخىػجانبميعأليمشذأةيدتمـد

ىحاالشذاطمغأجلاالرتقاءبالقصاعالرشاعيفيأيدكلةتػاكبالتصػركالشسػفيأنذصتيا.

 مفيهم البحث والتطهيخ: 7.7.0

كلمغخ،فقجُعخؼالبحثمغكجيةنطختعجدتاآلراءمغأجلالػصػؿلتعخيفلسفيػـالبحثكالتصػي

(بأنوعبارةعغعسلأصيليقػدبرػرةمشتطسةلديادةمتػقعةفيإشار18،ص2010الاليحكالذاكي،)

السعارؼالفشيةكالعمسية،كمغناحيةأخخىُيشطخلمبحثكيتعتعخيفوبأنوعبارةعغمحاكلةمغأجلاكتداب

.أكعمسيةججيجةفشيةكمخصطلوبغيةالحرػؿعمىفيعكمعخفةخالؿاستقراءأصميالسعخفةمغ

.(331،ص2008)ميخزاكآخخكف،

(بأنوتخجسةالبحثلترسيعمشتج18،ص2010كباالنتقاؿإلىمفيػـالتصػيخفقجعخفو)الاليحكالذاكي،

خيكاالختيارلبجائلاستخجامياأكبيعيا،كيحتػيىحاالتعخيفعمىالترسيعكالتكػيغالفكأكخصة،بيجؼ

مغدكفاحتػائيالمتغييخاتالخكتيشيةالتيتحجثبيغفتخةكأخخىفيالسػجػدمغالسشتجات.السشتج

كساُعخؼالتصػيخبأنوعبارةعغتصبيقنتائجمعخفةأكبحثعمىترسيعأكخصةمغأجلإنتاجمػادأك

ستخجاـالتجاريإلتكػفمحدشةبرػرةجػىخيةقبلاخجماتججيجةأكنطعاكعسمياتأكمشتجاتأكأدكات

.(331،ص2008،أكبجءاإلنتاج)ميخزاكآخخكف

كيتعتحجيجاألنذصةالتيتشجرجتحتإشارالبحثفيسايمي:

أنذصةىجفياالػصػؿإلىمعخفةججيجة.-1
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البحثعغبجائللمعسمياتأكالسشتجات.-2

جيجةمغالعسمياتكالسشتجات.تذكيلكترسيعبجائلمحدشةاكج-3

أمافيإشارالتصػيخفإفاألنذصةالتيتتعمقبوتشجرجفيسايمي:

العسميةأكالسشتج.نتاجإلاالعسلعمىتقييعبجائل-1

ترسيعالخجماتكالعسمياتكالسشتجاتالتيتحتػيتقشيةججيجةأكالعسلعمىتحديغالعشاصخالستػافخة-2

برػرةجػىخية.

تذغيلكإنذاءالسرانعالستسيدة.-3

معكضيفةالتصػيخكتكسالفبعزيساالبعسكػفاألكلىفإفكمغىشا متػاز  كضيفةالبحثتتساشىبذكل 

يتع التي البحث لشتائج عسمي تشفيح عمى التصػيخ يقػـ بيشسا مػضػعة خصة ضسغ السعخفة لتػفيخ تدعى

التػصلإلييا.

 والتطهيخأىسية البحث  7.7.7

بقرجتختبعمىأيمشذأةيتساشياامعزمغالعػلسةكالتغييخاتاليائمةكالستالحقةلمتقشيةالحاصمةفيو،فإنو

زيادةالقجرةالتشافديةكديسػمةىحهالسشذأةأفتتبشىسياسةقبػؿالتحجيمغأجلالتأقمعمعالطخكؼالحالية

كفمونذاطالبحثكالتصػيخيكالسدتقبميةلتزسغاستسخاريتياكبقائياضسغإشارالسشذآتالسشافدة،كىحاما

اعيوالسدتسخةإلىىجؼالػصػؿإلىأعمىكػنويحخصمغخالؿمد،الحيتدايجالػعيكاإلدراؾبأىسيتو

.(Khazabi, 2008, p 56مدتػياتفياألداء)

بجأت كالتي كالتصػيخ البحث أنذصة بو تقػـ الحي الياـ الجكر عغ التغافل مشذأة ألي يسكغ ال ىشا كمغ

العسلعمىتػفيخبالفعلبالتدايجفيالعجيجمغالسذخكعاتالستشػعة،إالأفىحهالسشذآتقجالتتسكغمغ
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،تيابيغتكمفةاألنذصةكمجىكفاءفياألجلالقريخىحهاألنذصةبرػرةداخميةبدببعجـكضػحالعالقة

باإلضافةإلىارتفاعتكمفةأنذصةالبحثكالتصػيخ.

ضسغأىعاستخاتيجياتالسؤسداتالستصػرةلكػنيامغتقعكمغىشااستصاعتكضيفةالبحثكالتصػيخأف

العػاملالقػى أىع مغ كالتصػيخ البحث ميشة اعتبار إلى دعا كمو ىحا السدتسخ، التججيج نحػ تجفع التي

.(Ehie & Olibe, 2010)الخئيديةفيمخصصاتالتشسية

:(Zhong et..al, 2011كيتعتمخيزأىعالشػاحيالتيتطيخأىسيةالبحثكالتصػيخفيسايمي)

تحديغأساليبإبجاعيةحجيثةبغيةتصبيقالتكشػلػجيافيكافةالسخاحلانتقاءالبجائلالفعالةمغأجل-1

اإلنتاجيةمغأجلتصػيخالعسمياتاإلنتاجية،باإلضافةإلىتصػيخاإلمكانياتالحاتيةالستػافخةبيجؼالشجاح

فيتصبيقالخياراتالتكشػلػجية.

ىالسداياالتشافديةمغخالؿحلمذاكلتخفيسالتكاليفكزيادةمدتػىجػدةالسشتجاتكالحرػؿعم-2

اإلنتاجكتحديغنػعيتوكزيادةحجسو.

مدايخةالتصػراتالتيتحرلفيالبيئةالخارجيةلمسشذأة،كالعسلعمىالتشػعفيمخخجاتاإلنتاجمغ-3

أجلخخكجيابذكليتسيدبالتكمفةاألقلكالجقةكالكفاءة.

بتكاركاإلبجاع.إليديةلعسمياتااعتسادالبحثكالتصػيخكجعامةرئ-4

ستثساراتإلبػصفوكاحجاامغأبخزافيالجكؿالستقجمةكيذغلاالستثسارفيالبحثكالتصػيخمكانةىامة

الشطخة تغيخ نخى ىشا كمغ خاصة، برػرة الكبخى الرشاعية كالسذاريع عامة برػرة لمسؤسدات بالشدبة

لعيعجالدببفقطبأفعشرخيالثخكاتالصبيعيةكاإلمكاناتالساديةالدائجةالتيأثبتتياالتجاربالحاصمة

الستعمقبتصػرالجكؿكنجاحالسشطسات،بلأفىشاؾمشذآتكمؤسداتصشاعيةاستصاعتتشفيحالخئيذ
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خصػاتضخسةفيمجاؿالتشسيةاالقتراديةكالترشيعباإلضافةإلىالػصػؿإلىمدتػياتمتقجمةكتحقيق

ةمغخالؿارتكازىافيالقخفالحاديكالعذخيغعمى"األصػؿالسعخفية"كىػمرصمحتعتجاكلوإنجازاتكبيخ

(.2005لمتعبيخعغالسػاردالصبيعيةغيخالسادية)الحبيب،

قتراديةكبيغالتقجـالتقشيبرػرةممفتة،حيثبيغالخبخاءإلرتباطبيغمعجالتالتشسيةاالجتساعيةكاإلكتدايجا

قتراديإلا أف تقجيخية برػرة الغخب في العالسيػف 45ػف % الدشػاتتقخيباا في الفخد دخل نسػ زيادة مغ

أفا كسا التقشي، التقجـ أساسيةإلى قجاستصاعتحقيقإلالدابقةيخجعبرػرة كالتصػيخ البحث في ستثسار

أمػرمختمفة)تقخيخالتشسيةستثساراتفيإلجساليةعشجمقارنتيامعغيخىامغاإلستثساريةاإلأعمىالعػائجا

(.2013اإلندانيةفيالبمجافالعخبية،

كيعتبخالتدايجالستدارعكالسدتسخفيالقيسةالسزافةالسعخفيةلمخجماتكالدمعبالسقارنةمعالعسالةكالسػارد

تغيخكالقيسةستثسارفيالبحثكالتصػيخالتيتقػدلرشعالإلاألكليةمؤشخااميساايؤكجعمىأىسيةمراريفا

الفزاءكأنطسة بتكشػلػجيا متسثمةا التكشػلػجيا في الزخسة الثػرة حرػؿ ذلظ إلى مزافاا السشذآت، داخل

(.2005تراالت)مخاياتي،إلماتكاالميدركتكشػلػجياالسعمػ

اإ الذخكةإلف إلنجازات مزافة قيسة ىػ كالتصػيخ البحث في التق،ستثسار بالجانب االىتساـ خالؿ شيمغ

الشػعمغاالستثسار مسشذأةبخالؼاالىتساـلستثساريةإكػنويحققنتائجربحية،كازديادالػعيبأىسيةىحا

.الحييحققإنجازاتمحجكدةلمذخكة،كليةألبالجانبالساديمغالعسالةكالسػاردا

 نذطة البحث والتطهيخأطبيعة  ..7.7

نججأفعشاصخالسخاشخةبجرجاتمتفاكتة،كبالسقارنةالسخاشخةتتزسغأنذصةالبحثكالتصػيخعشرخ

ستثساراتبرػرةعامةتختمفعغعشرخعجـالتأكجفيالبحثكالتصػيخ،حيثيتعخضفخيقإلالتيتػاجوا
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مةالستصمباتاإلنتاجيةمعمايتاحأثشاءفتخةالتصػيخ،باإلضافةءالبحثكالتصػيخإلىعػاملمشياعجـمال

مفةعشاصخاإلنتاجالسصمػبةلمسشتجالججيج.إلىزيادةتك

مغخالؿماأكالسخاشخةالتأكجعجـ(اآلتيالعالقةبيغنػعالبحثكالتصػيخكبيغ1-2)رقعكيبيغالججكؿ

 (:2010يمي)الاليحكالذاكي،

 (1-2ججكؿرقع)
العالقةبيغعجـالتأكجكنػعالبحثكالتصػيخ

 الدبب البحث والتطهيخنهع  )السخاطخة(عجم التأكج
عسمية )مختفع(السخاشخة أك لسشتج ججيج استحجاث

 .خارجإشارنذاطمذخكع
بالبيئة مباشخ اتراؿ ليا

 .الخارجية/السخخجاتشػيمةاألجل
 .ليااتراؿمباشخبالبيئةالجاخمية .إنتاجججيجلسشتجاتمعخكفة (عادي)السخاشخة
محجكدلمسشتجاتتعجيلأكتحديغ (مشخفس)السخاشخة

 .أكشخؽاإلنتاج
عسميةركتيشية/السخخجاتقريخة

 .األجل
البيئةالخارجية تأثيخ نالحظ الدابق الججكؿ إمعافالشطخفي بالذخكةكعشج عجـعمىمدتػياتالسحيصة

 درجةUncertaintyالتأكج فإف ىشا كالتصػيخ،كمغ البحث مغ الستعجدة لألنػاع تكػفعجـبالشدبة التأكج

ا مجى عمى كبيخة برػرة كالتصػيخ البحث نذاط ارتكد كمسا الخارجيةإلعالية بالبيئة يستجتراؿ كبالتالي

عتسادمغإلالتأكجتكػفمشخفزةكمساقّلاعجـلفتخاتشػيمةاألجل،كالعالقةعكديةفيىحهالحالةفجرجة

كبالتاليتستجلفتخاتقريخةاألجل.تراؿبالبيئةالخارجيةإلجانبالبحثكالتصػيخعمىا

 التداؤؿ ضيخ اعتباركقج يتع كاف إذا فيسا كالتصػيخ البحث استشفاذىامراريفتكاليف يدتمـد

(Expirationأكتدييميا)التداؤؿالسمحبفعل،كقجضيخأـىيأصػؿغيخممسػسة الحاصلالمغطىحا

ستثساراتالكبيخةالتيحجدتياالذخكاتالكبخىفيمجاؿإلفيالسحاسبةعغتكاليفالبحثكالتصػيخنتيجةا

البحثكالتصػيخ.
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كيختبطعشرخ،البحثكالتصػيخمخاشخالتأكجكمجىتأثخهبالستغيخاتالخارجيةىػمغأىععجـعشرخإف

السصمعجـ الدمشية الفتخات قرخ أك عمىشػؿ تأثيخىا يطيخ عكدية بعالقة الخارجية البيئة مع ػبةالتأكج

لتشفيحالبحثكالتصػيخ.

 معهقات البحث والتطهيخ ..7.7

الجاخمية كالرعػبات التحجيات مغ لسجسػعة كالتصػيخ البحث كضيفة تسارس التي السؤسدات تتعخض

:(2004كالخارجية،كمغأبخزالسعػقاتالسحتسمةفيالسؤسداتالرشاعيةنحكخىافيسايمي)بذارات،

بيغمؤسداتالبحثكالتصػيخكالرشاعة.فيبعساالحيافانعجاـالتكامل-1

بيغاستخاتيجيةالبحثكالتصػيخكاستخاتيجيةالسؤسدةالكميةمسايجفعإلىالفذلفيأحيانااقمةالتػافق-2

تصبيق في كالتأخخ لمعسل، مالئسة خصة في البجء أجل مغ كالسالية كاإلدارية البذخية السػارد تأميغ

ستخاتيجيةالبحثيةأكالتخميالكاملعغتشفيحىحهالخصط.إللبحثيةالتيتشجرجتحتااألنذصةا

فيالجكؿالشاميةفيإمكانياتالسؤسداتلمبحثكالتصػيخ.كبيخانعجاـالثقةبذكل-3

ىمسايقػدإلىالتخددعم،كجػدصعػبةفيتجقيقالفػائجالحاليةكالسباشخةلشذاشاتالبحثكالتصػيخ-4

ستثساريةلبخامجالبحثكالتصػيخ.إلحتياجاتاإلشػؿالسجىفيتػفيخا

برػرةكبيخةعشجمقارنتيافيالجكؿالشاميةخرػصااانخفاضمعجالتاإلنفاؽعمىالبحثكالتصػيخ-5

بالجكؿالرشاعية.

عمى-6 البحػثالتصبيقيةتخكيدمخاكدالبحثكالتصػيخالعامةعمىالبحػثاألساسيةأكثخمغتخكيدىا

متكافئة غيخ الرشاعة،برػرة حاجات لتمبية كافية برػرة السخاكد تمظ تػجو عجـ نتيجة ذلظ كيعدى

كضعفتمظالسخاكدكىذاشتيابذكلعاـ.
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انخفاضمدتػىالكفاءاتالتدػيقيةلسؤسداتالبحثكالتصػيخ.-7

قبلمؤسداتالبحثكالتصػيخكانعجاـتساشيياعجـتصابقتػقعاتالرشاعةمعالسذاريعالتيتجارمغ-8

معحاجاتالسؤسداتبالزخكرة.

نتيجةقمةاإلنفاؽعمىإف نذاطالبحثكالتصػيخيػاجوالتحجياتكالسعيقاتأثشاءكصػلولغاياتوالسخجػة

خالؼب،كغيخهمغالرعػباتالتيىسذتالبحثكالتصػيخفيتمظالجكؿ،أنذصةالبحثفيالجكؿالشامية

الجكؿالرشاعيةالستقجمةالتيتػليالبحثكالتصػيخأىسيةكبخىفيمشذآتيا.

السحاسبة عن تكاليف البحث والتطهيخ ..7.7

 السالي كاإلبالغ السحاسبة معاييخ IFRS)ركدت ا( يتع التي الصخيقة البحثإلعمى بتكاليف بيا عتخاؼ

يدسى"ب38السحاسبةالجكليرقعأصجرتلجشةمعاييخالسحاسبةمعياركالتصػيخ،حيث صػؿاألكىػما

"تكاليفالبحػثكالتصػيخ"الحيكافقج9ىحاالسعيارمكافمعيارالسحاسبةالجكليةحلاغيخالسمسػسة"كقج

(،كمغالسسكغتمخيزذلظ2014السعاييخالجكليةإلعجادالتقاريخالسالية،مجمذ()1993صجرفيعاـ)

عمىالشحػالتالي:

 تكاليف البحث: . أ

انعجاـ نتيجة كذلظ الجخل، بياف ضسغ مرخكؼ مدسى تحت البحث فتخة أثشاء الستختبة التكاليف تشجرج

غيخ أصل تصػيخ لسخحمة التػصل عجـ بدبب السمسػس غيخ لألصل كجػد تػضيح عمى السشذأة إمكانية

التيتخكدعمىالبحثعغكجػدممسػس،كمغأىعاألمثمةعمىاألنذصةالستعمقةبالبحثىيتمظاألنذصة

نتائج لتصبيق عسمية كإيجاد ججيجة لسعخفة لمتػصل تدعى التي كالبحػث كالسػاد، كالعسميات لألنطسة بجائل

ستكذاؼالشفطخالؿمخحمةإكمغأىعاألمثمةعمىذلظ:تكاليف(.2014البحث)أبػنرار،كحسيجات،
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تكشػلػجيااالتراالتفيالسخاحلاألكلىمغسعيياالختخاعمشتجحفخاآلبارأكالسبالغالتيتشفقياشخكات

ججيجأكتحديغمشتجقجيع.

تشقدعجسيعاألدكيةالسشتجةمحمياكعالسياالىمشتجيغأساسييغكتدسىكعمىصعيجالرشاعةالجكائية،

 مشيا األكلى )ىكتدس(Originators)صيمةأمشتجات جشيدة مشيامشتجات مشيا،(Genericsالثانية كل

ا عسميات نػعية تحجيج في ىاما دكرا فيألتمعب كالتصػيخ البحث مختبخات في الستبعة كالتصػيخ بحاث

الرشاعاتالجكائية.

ماالسشتجاتأ،سسياإختخاعبإكؿمخةكتدجلبخاءاتألدكيةحجيثةمشتجةألصيمةىيمشتجاتألفالسشتجاتا

ردنيةألختخاعيا.ففيالسسمكةاإنتياءصالحيةبخاءةإنتاجيابعجإدكيةشبييةليايتعألفييمشتجات،الجشيدة

تتبع،الياشسية الثاني الشػع الجكائية الجشيدةأالسشتجات السشتجات مقارنة،ي السشخفزة لتكمفتيا كذلظ

.نتاجياإلعمسيةكالفشيةكالساليةمكاناتالإلكلتػفخا،صيمةألبالسشتجاتا

كضساف،مختبخاتالبحثكالتصػيخفيالرشاعةالجكائيةىػالسحخؾالخئيديلتصػيخالسدتحزخاتتعتبخ

نتاجإدكيةمػاكبةالتصػراتالحاصمةعمىألفبجكفكجػدىحهالسختبخاتالتدتصيعشخكاتا،نتاجياإقابمية

عسمياتألا عجةدكية.تذسل مخاحل الجكائية الرشاعات في كالتصػيخ أتبج،البحث السدتحزخإعشج ختيار

ل قابال يربح اف الى بتصػيخه السختبخ سيقػـ فيإلالحي كالتصػيخ البحث مختبخات مسيدات نتاج.مغ

الجكائية بيأ،الرشاعات تجخي مرغخ مرشع عغ عبارة الترشيعيةنيا العسميات بجسيع،جسيع كمجيد

الخخكجبسعادلةالترشيعالتفريمية.لحيغ،ختباركالتجخيبكالتحميلإلمياتاالسدتمدماتالالزمةلعس

 حيث،كساىػمبيغاعاله،(Genericsدكيةالجشيدة)ألردنيةأساساعمىصشاعةاألنتاجالسرانعاإيقـػ

بادئا في ألتقـػ باختيارمشتج صيلأمخ جشيذمكافئلوفيا، غخضإلليتععسلمشتج ستخجاـكيؤدي
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،صيلألاكمحتػيعمىجسيعالرفاتالفيديائيةكالكيسيائيةكالحيػيةلمسشتج،كبدعخمشاسب،صيلألالجكاءا

عسميةالتصػيخكسايمي:أكتبج

 مغخالؿالسدحالػثائقيكالشذخاتالعمسيةالستػفخة.،صميألتحجيجالسػادالجاخمةفيتخكيبةالسدتحزخا -1

 سيائيبيغمكػناتيا.كدراسةالتػافقالفيديائيكالكي،كضعتخكيبةمبجئيةلمسدتحزخ -1

السدتحزخ -3 لتحميل الالزمة كالكيسيائية الفيديائية التحميل شخؽ الصخؽأكالت،دراسة ىحه مغ تكػف،كج لكي

السدتحزخ لتحميل ثباأكالت،مشاسبة مغ حخارةكج مغ السختمفة التخديغ ضخكؼ تحت كتعخضتو كرشػبة

 لمزػء.

1-  تخكيبات الشيائيةبػضع التخكيبة الجكاءترسيع مختمفةمغ كبشدب السساثلكاختيار،مختمفة السشاسبمشيا

كالسيكخكبيػلػجيةالسشاسبة.بعجاجخاءالفحػصاتالفيديائيةكالكيسيائية،صيلأللمسدتحزخا

عمى الترشيعية التجارب بعسل كالتصػيخ البحث مختبخ يقػـ ذلظ السدتحزخبعج كذلظ،الشيائيةتخكيبة

الترشيعحدب خمط،(Manufacturing Formula)السبجئيةمعادلة يتع معادلةحيث حدب السػاد

ا،الترشيع لمسػاد الخمط عسميات الفعالةألتتخمل اكلية كليةألكالسػاد فيالغيخ ججا دقيقة خصػات فعالة

الخمط عسميات السكػنات، تجانذ عمى لمسحافطة كذلظ السخمػط، في الفعالة السادة تجانذ كخرػصا

الشيائي الترشي، معادلة عمى التجارب مغ كبيخ عجد العسمية ىحه في لمسدتحزخكيجخل الى،ع لمػصػؿ

،صيلفيالخرائزالكسيةكالكيسيائيةكالفيديائيةألكالتيتكافئالجكاءا،السثاليةلعسميةالترشيعالسعادلة

تجخيب عسمية بعجكل بانو ب،عمسا تحميمي لفحز التحميل.ستخجاإيخزعالسدتحزخ اجيدة العجيجمغ ـ

لمسدتحزخ السثمى السعادلة الى الػصػؿ متقا،كعشج نتائج اعصت اكالتي الجكاء مع ادخاؿ،صيلألربة يتع

،كتبقىالعيشاتفيىحهالحاضشات،كذلظلجراسةالثباتعمىالعيشات،(Chambersالعيشةالىحاضشات)
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مغرشػبةعاليةكحخارة،كتكػفىحهالحاضشاتذاتشبيعةقاسية،شيػرالىسشتيغ3لفتخةتتخاكحمابيغ

لمزػء كتعخض مختفعة التحزيخ، تحت العيشة الختبار ، كقتكقتكلسعخفة كتقجيخ فييا الجكاء تكدخ

عادةإكيتعبعجكلفتخةمحجدةالعسلعمى،كمجىمالئستياكتحسميالمطخكؼالتخديشيةالسختمفة،صالحيتو

العيشات الحاضشاتتحميل ىحه في كالسيكخكبيػلػجية،السػجػدة كالفيديائية الكيسيائية الخرائز ،لفحز

صالحيتيا. كقت كتحجيج ثباتيا الىكمجى العيشات تشتقل الثبات دراسة عسمية في العيشات نجاح حاؿ كفي

،رشيعياتحتالجراسةكالسعتسجةت،نتاجتذغيميةكاممةمغالتخكيبةالسثمىإيتع.مخحمةدراسةالتكافؤالحيػي

مخكد الى تدميسيا أكيتع حيػي تكافؤ دراسة مخكد،(Bio Equivalence study center)بحاث يكػف

عمىعسلالتجارب،حيثتقػـفكخةىحهالجراسة،كمخرراالعسمياتدراسةالتكافؤالحيػيبحاثمجيدااألا

،نطسةمعتسجةعالسيالزسافسالمةالستصػعيغأتباعإبختيارمتصػعيغ،إعغشخيق،ندافإلاالحيػيةعمى

صيلكالجكاءألالستصػعيغلمجكاءاكتعتسجالجراسةعمىمقارنةحخكيةالجكاءحيػيابعجتشاكؿ،الجراسةكصحة

كعسل،بسخاقبةجسيعالستصػعيغالسخكديقػـ،ختبارإلكبعجبجءعسميةا،الجشيذحدبنطاـمعتسجدكليا

الحيػية الفحػصات ا، السدتحزخيغ تالئع الستصػعيغألكمجى مع كالجشيذ صيل ت، دراسة ثيخاتأمع

الستصػعيغ عمى السدتحزخيغ ، الشتائج تصابق حاؿ لمسجسػعتيغكفي الحيػية الجشيذ، السدتحزخ يعتبخ

ل كيرمح البذخيإلناجح دكائيأكتبج.ستخجاـ كسشتج لو التدجيل عسميات ذلظ بعج بالصخؽ، تجاكلو يتع

االسعخكفة. البحث مخحمة أثشاء الجكلية السعاييخ فخضت إلكقج البحث عمى باإلنفاؽ البحث)عتخاؼ مخحمة

مرخكف بػصفو داخمي( ااالسذخكع كعجـ تحسمو، عتخاؼإليشبغي ممسػس غيخ كأصل )بو السعاييخمجمذ

(.2014الجكليةإلعجادالتقاريخالسالية،
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،فإفالسذخكعالليبأنوفيمخحمةالبحثييخالسحاسبةكاإلبالغالسا(كأحجمعا38كقجأكصىالسعياررقع)

يتعإكجػدلألصلغيخالسمسػسالحيسيتعالتحققمغيتسكغمغ نتاجمشافعمدتقبميةمحتسمة،كمغىشا

اإلإلا مغ الشػع بحلظ فيعتخاؼ مرخكؼ بأنو دائسة برػرة أىعنفاؽ اإلنفاؽ.كمغ ىحا تحسل تع حالة

(:2014السعاييخالجكليةإلعجادالتقاريخالسالية،مجمذعمىالبحث)األنذصة

 .األنذصةالتيىجفياالػصػؿلمسعخفةالججيجة 

 .البحثعغتصبيقاتمغأجلنتائجالبحثكالسعخفةكالعسلعمىتقييسياكإجخاءاختيارنيائييقيديا

 دكاتكالسػادألكاالبحثعغالبجائللمخجماتكاألنطسةكالعسمياتكالسشتجات 

 الججيجةأكالسحدشةأكالعسلعمىكضعكترسيعكتقييعكإجخاءاختبارنيائيلمبجائلالسسكشةلمخجمات

 األنطسةأكالعسمياتأكالسشتجاتأكاألدكاتأكالسػاد.

 تكاليف التطهيخ: . ب

داخمي برػرة يتػلج الحي السمسػس غيخ باألصل يعتخؼ فأنو الجكلية لمسعاييخ يتستعكفقاا كػنو حالة في ة

عتخاؼبتصػيختقشيةإنتاجججيجة،إلبالتحجيجكالتسييدعغغيخهمغاألصػؿاألخخىبخالؼالذيخة،مثلا

فإنويشبغي تسكشتالسشذأةمغالتحققمغتػفخجسيعالبشػدالسحجدة فقطعتخاؼإلاكبرػرةعامةفإنوإذا

م كىحا ممسػس غيخ كأصل التصػيخ عسمية التالية)بتكاليف البشػد خالؿ مغ ذكخه سيتع ا السعاييخمجمذ

:(2014الجكليةإلعجادالتقاريخالسالية،

 ستخجاـ.إلالججكىالفشيةمغأجلاستكساؿاألصلغيخالسمسػس،ليتسكغمغتػفيخهلمبيعأكا 

 ستكساؿاألصلكاستخجاموأكبيعو.إتػاججالشيةلمسشذأةبيجؼ 

 ستخجاـاألصل.مقجرةالسشذأةعمىبيعكا 
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 احتساليةتػفيخاألصلغيخالسمسػسلفػائجاقتراديةمدتقبميةمتػقعة،كمغىشايشبغيعمىالسذخكع

داخمي بذكل استعسالو سيتع ىل أك تػاججه، حالة في السمسػس غيخ األصل إنتاج سػؽ كتحجيج بياف

فائجةاألصلغيخالسمسػس(.)

  األصل بيع أك كاستخجاـ تصػيخ الساليةاستكساؿ السػارد تػفيخ عمى القجرة خالؿ مغ السمسػس غيخ

كالفشيةالسالئسة.

 غيخ باألصل السختبصة الشفقات لتمظ السػثػؽ التصػيخ خالؿ مغ الشفقات قياس مغ السشذأة تسكغ

 السمسػس.

ا مخحمة كىي ذكخىا تع التي البشػد تدبق أكلى بسخحمة التسييج يتإلكيشبغي التي بالتكاليف انفاقياعتخاؼ ع

البشػد تػفخ مغ فييا التأكج يبجأ الحي التاريخ كفي التكاليف، ىحه رسسمة كعجـ كسرخكؼ التصػيخ بيجؼ

(.2014الدابقةفسغىحهالشقصةتبجأرسسمةتكاليفالتصػيخ)أبػنرار،كحسيجات،

(:2014ريخالسالية،السعاييخالجكليةإلعجادالتقامجمذكمغأىعاألمثمةعمىأنذصةالتصػيخمايمي)

 ستعساؿكنساذجأكلية.إلبشاءكترسيعكاختيارنساذجسابقةلإلنتاجأكلسابعجا 

 .ترسيعالقػالبكاألصبغةكأجيدةالتثبيتكاألدكاتالتيتحتػيتقشيةججيجة 

 ك كترسيع أكإبشاء السشتجات أك العسميات أك األنطسة أك السحدشة أك الججيجة لمخجمات بجيل ختبار

 األجيدةأكالسػاد.

تحتلمكانةفيغايةداخلالسؤسداتفيالبحثكالتصػيخستثسارإلساسبقيتبيغأفمراريفالكبالشطخ

لتمظاألىسية األكلى األكلػية كجعل البذخية كالكفاءات السصمػب التسػيل تػفيخ ذلظ يدتمـد ىشا كمغ ،

السراريفكتػفيخالجععالكاملليا.
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الجكؿالرشاعيةالستقجمةككضعتونربأعيشيا،كلكغمؤسداتشافيالعالعالعخبيلعتدتصعأدركتوكىحاما

المحاؽبيحهالجكؿكتغافمتعغالػضيفةالحيػيةكتخصتالجععليحهالسيشةكىحاماضيخفيالغالبمشيا،

ػدذلظألسباب،كيعدةغيخمػجػفعشجاإلمعاففياليياكلالتشطيسيةلمسؤسداتنججكضيفةالبحثكالتصػيخ

نتائج تشعكذ كمالحقةياكثيخة مػاجية مغ تتسكغ لع التي السؤسدات لتمظ السخخجات مدتػى عمى سمبية

مغ تخمػ مؤسدات بػصفيا األجشبية كمغالسؤسدات األجشبية، السؤسدات بو تتستع الحي كالجػدة التسيد

.(2017)جخيجةالغج،كيتخؾأثخهعميياالصبيعيأفيشعكذىحااالمخعمىاألداءالساليلمسشذأة

أف التكاليفتكاليفكيالحظ تحت لتشجرج كبيخة ككاجيتصعػبات متجرجة بسخاحل مخت كالتصػيخ البحث

كالشفقاتفيالسشذأة،باإلضافةالتيتشػعالشذاشاتكاألمثمةالتيتسثلنذاطالبحثكالتصػيخمعالتخكيد

قجمت قج الستقجمة الجكؿ أف السجاؿعمى ىحا في لسشذآتيا الكافي مدتػى،الجعع كرفع لمتسيد دفعيا مسا

بخالؼمايحرلفيالعالعالعخبيمغضعفكتخاجععغاالىتساـانعكذأثخهعمىالسشذأة،األداءالسالي

كأدائياالساليالستجني.

IAS-9الجولي  السعمهمات الهاجب نذخىا عن تكاليف البحث والتطهيخ وفق معيار السحاسبة7.7.6

فإنويجبأفيتعاإلفراحعغتكاليفالبحثكالتصػيخفيالقػائعIAS-9كفقاالمسعيارالسحاسبيالجكلي

الساليةبكلالبشػداآلتية:

 الصخؽالسحاسبيةالسعتسجةفيالسحاسبةعغالبحثكالتصػيخ. .1

 .البحثكالتصػيخالسحسمةعمىمراريفالجكرةالحاليةتكاليف .2

 تكمفةالتصػيخالسؤجمةأكالسخسسمة.قيسة .3

 شخؽاإلشفاءأكاالىتالؾالسدتخجمة. .4
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 معجالتأكفتخاتاالىتالؾالسصبقة. .5

 الخصيجالحيلعيتعاىتالكومغنفقاتالتصػيخالسخسسمةكحخكاتوالسجيشةكالجائشة. .6

 مبمغتكاليفالتصػيخالسعادإدماجياضسغمراريفالجكرةبعجرسسمتيا. .7

 المجشةكسا IASCتذجع ماIAS-9السعيار الدشػية كتقاريخىا السالية قػائسيا تتزسغ أف عمى السشطسات

يمي:

 نذصةالبحثكالتصػيخمعتقجيخالسبمغالستػقعمغالسراريفإلنيائيا.ألكصفعاـ .1

األسبابالتيدفعتإلىإعادةإدماجتكاليفالتصػيخالسخسسمةضسغالسراريففيحاؿحجكث .2

 .ذلظ

السعيارفيعاـIAS-9كبتمخيزمعيارالسحاسبيالجكليالتاسع لقجصجرىحا كأصبحساري1978،

 عاـ مغ ابتجاءا السالية البيانات عمى 1980السفعػؿ في تعجيمو ،1995ك1993ك1990األعػاـكتع

ا،أمافيسايتعمقكأكصىالسعياربتحسيلجسيعنفقاتالبحثكالتصػيخعمىمراريفالفتخةالتيتحرلفيي

باألسمػبالبجيلالسدسػحبوفيػتأجيمياكرسسمتياكأصلشخيصةالقجرةعمىقياسمشافعياالستػقعةبصخيقة

بشاءعمىذلظفإنو:،مػضػعيةكعسمية

 .فييامراريفالجكرةالتيتشفقفيتكاليفالبحثكاملليجبتدجتػي .1

فييا،ماعجاتمظالتيمراريفالجكرةالتيتشفقفيالتصػيختكاليفكاملليتدجأيزااجبتػي .2

 تشصبقعمييامجسػعةمغالذخكطفتدجلكأصل.

ال .3 بسا مشافعمدتقبمية فييا التيتعصي فيالفتخة التييتعتأجيميا اىتالؾتكاليفالتصػيخ يتع أف

 سشػات(.5يتعجاالػ
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مراريفيفالتصػيخالسخسسمةفيتكالتدجيلكاملفيحاؿعجـتػفخأيمغشخكطالخسسمة،يتع .4

الجكرةالحالية.



 السالي األداء ..7

يتستعاألداءالساليفيالسؤسداتكالذخكاتبسختمفأنػاعيابالحخصالبالغمغجيةالسدتثسخيغكاإلدارييغ

كالجارسي السالي األداء ألف كالباحثيغ، غ الجيج استسخارية عمى لمسحافطة السزسػف الصخيق كبقاءيعتبخ

الذخكة،كيعّجاألداءالساليمغأبخزالقػاعجاألساسيةالتيتبشىعميياالذخكاتكػنياتقجـبرػرةمتكاممة

باألداءالفعميألنذصةتمظالذخكات،كذلظعغشخيقكضع لمسعمػماتعشجمقارنتيا نطاماامػثػقااكدقيقاا

ىجاؼالتيتعتحجيجىا.نحخافاتعغسابقيامغاألإلمؤشخاتمحجدةبيجؼتحجيجا

ا كصف كقيعألكيسكغ كسمػؾ معاييخ مغ الذخري أداةلمحكع بانو السالي بوداء تتستع الحي كالسدتػى

يقمعاييخقابمةلمقياسالجقيقعغشخاألنذصة،كقياسمجىتحققاألىجاؼبفاعميةمغجػانبماديةكأرقاـ

(.2010الديػلة()الخصيب،كالشذاطكالتػزيعاتكالخفعالساليكمحجدةمثل)الخبحية



مفيهم األداء 0...7

 فخكع لكافة شسػلية حالة برفتو كتقييسو، األداء بسفيػـ اىتست التي كالبحػث الجراسات حقػؿالتعجدت

اإلداريةكالسحاسبية،كذلظلكػفمفيػـاألداءمفيػماايتسيدباألىسيةكالذسػليةلكافةمشذآتاألعساؿبرػرة

عامة.
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ألداءانتذخبيغالجارسيغيعبخفيمامعشاهإلىأفالفعلالحييؤديلتشفيحاألعساؿاكمغىشاضيخمفيػـ

 السعشىفإفمفيـػ بالرػرةالسصمػبةبرفةشسػليةكمدتسخةىػمايذيخلسفيػـاألداء،كانصالقاامغىحا

 الحقيقية الزسانة ىػ إلاألداء برػرتيا السشذأة كبقاء قجرةستسخارية مجى ذلظ إلى كيزاؼ الشاجحة،

السؤسدةعمىتحقيقالتأقمعالسفخكضعميياكػنويعكذمجىامكانيةتكيفالسؤسدةمعالبيئةالسحيصة

.(217،ص2010بياكقجرتياعمىذلظ)الجاككي،

" عمىتحقيق السؤسدة قجرة الساليمجى يسثلاألداء البشػؾ فييا بسا لمسشذآتالتجارية فيبالشدبة أىجافيا

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

السؤسدات تمظ في التشفيحية اإلدارات تتخحىا التي اإلستخاتيجية القخارات ضسغ الستاحة "اإلقترادية

(.45,ص2010)الخصيب,

 للنشاطات نتيجة الشركة إليها توصلت التي النتائج"يػـاألداءىػبأفمف(37،ص2015،الخفربيشسابيغ)

استغالؿعمىالذخكةقجرةكمجىالسؤسدةلجىكالزعفالقػةنقاطلبياف، وأنه دليل بها تقوم التي المختلفة

."األمثلبالذكلأصػليا



 

 مفيهم األداء السالي 7...7

عمى السفيػـ ىحا يعتسج حيث الذخكات أداء لقياس السحجكد بسفيػمو السالي األداء يذيخ السالي: األداء

كيعتبخاألداءالساليالحافدمغأجلقياسمجىإنجازاألىجاؼ،كغيخالساليةالسؤشخاتالساليةمجسػعةمغ

ستثساريةلمذخكةفيإلكيعدزالفخصالمذخكاتلسجسلاألعساؿالتيتقػـالذخكاتبسسارستيا،كساالخئيذ
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تحقيق عمى بالتالي تشعكذ التي لمذخكة السالية السػارد تػحيج عمى كيعسل الستشػعة، األداء مجاالت كافة

(.296،ص2003األىجاؼكتمبيةمتصمباتأصحابالسرالح)شاىخكحديغ،

ىتمظالعػائجالتييتعالديصخةعمييا،كتعبخكمسةالعػائجعغمفيػـاألداءالسالينتيجةحرػؿالذخكةعم

الشقجية التجفقات تػفيخ عمى الذخكة قجرة مغ العػائج ىحه كالكيفيةكتتػلج يتع التي السػاردإالفعالة ستخجاـ

كإتاحةالػسائلمغأجلتقييعأداءاإلدارةفيالػقتخ،الخدائاألرباحأكتجىحهالعػائجمشحدابفييا،كتش

.(Elliott & Elliott, 2011, 140)الدابق

كيعبخعغاألداءالساليبرػرةأخخىبأنومدتػىاألعساؿضسغفتخةمحجدةمغالدمغحيثيتعالتعبيخ

األداء كيتيح الفتخة، تمظ نفذ في كاألرباح الخدائخ مرصمحات خالؿ مغ عاـ بذكل السالي األداء عغ

 بالحكع السشذأة في كمالكيو القخار ألصحاب استخاتيجياتالسالي كأنذصة نتائج عمى مػضػعية برػرة

(.financial performance, 2015األعساؿ.)

(األداءالساليبأنو:37،ص2002الدعيج،)ككضح

  خالؿ مغ الشاجحة الذخكات نحػ تػجيييا يتع تحفيدية اإأداة القخارات تجفعإلتخاذ التي ستثسارية

نحػاألسيعالتيتعبخمعاييخىاالساليةعغالشجاحكالتقجـالسدتثسخيغمغأجلاإلقباؿعمىالذخكةأك

 السصمػبيغأليشخكة.

 أداةمغشأنياتفاديالسعيقاتكاليفػاتكالسخاشخكالسذاكلالتيتعتخضشخيقالذخكات،فييبسثابة

كالسالي الشقجي العدخ نتيجة نقجية كصعػبات ربحية عػاقب ضيػر حالة في إشالقو يتع إنحار جخس

 ككثخةالجيػفمسايعصيإشعاراابالخصخإلدارةالذخكةلتجاكزالخصخ.
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 إلى الػصػؿ بغية الذخكة في كالعامميغ اإلدارة قبل مغ الجيج مغ السديج بحؿ أجل مغ لمتحفيد أداة

 معاييخماليةكنتائجتكػفأفزلمغالحيسبقيا.

 أداةلسعخفةالػضعالساليالحاليلمذخكةفي لأكلجانبمحجدألداءالذخكةأكألداءمعيشةككفتخة

األسيعفيالدػؽالساليفيفتخةمعيشةكيػـمحجد.

أداةتعبخعغالعػائجكالسؤشخاتالساليةالتيتحققبأنوداءالساليألااستشتاجاامساسبقفإنويسكغتعخيف

.أكالخدارةتختبطبالخبحستثساراتبتقييعكضعالذخكةالساليكػنياإلأىجاؼالذخكةتدسحألصحابا

  أىسية األداء السالي ....7

مغ" السدتيجفة السقبػلة الشتائج تحقيق في الذخكة قجرة عغ تعبيخه في الساليلمذخكات األداء أىسية تكسغ

أصحاب مغ البيانات ىحه مدتخجمي خجمة في الشتائج ىحه تداىع حيث السرالح، كأصحاب السداىسيغ

كالزعفكالعسلعمىالسحافطةعمىمرادرقػتيامغالذخكةلتحجيججػانبالقػةالسرالحالساليةفي

(.2013)نجيع،"أجلتحديشياكلمحجمغجػانبالزعفككضعالحمػؿالسشاسبةلترحيحيا

(:17،ص2002كيمبياألداءالساليلمسدتثسخيغمجسػعةمغاألمػرلمذخكاتمغأىسيامايمي:)ككتخز،

تثسخمعخفةكمتابعةشبيعةنذاطالذخكة،كتقجيخمدتػىتأثيخأدكاتاألداءالساليعمىسعخديتيحلمسُ-1

قتراديةالتيتحيطإلكنذاطكمجيػنية،كيداىعفيمعخفةالطخكؼالساليةكاكتػزيعاتاألرباحاألسيع

بالذخكةكمتابعتيا.

2- السدتثسخفي إيداعج كذلظ الذخكة ألكضاع الرائب القخار عسميةتخاذ بإجخاءات القياـ شخيق عغ

التحميلكالسقارنةكتفديخلمبياناتالساليةكالعسلعمىفيعالتفاعلبيغالبياناتالسالية.
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ستفادةمشيافيإلكيفيةالتػصللمسعمػماتالتييتعاعمىكمغىشافإفاألداءالسالييتسحػربرػرةرئيدية

كذلظمغخالؿالسؤشخاتالتييقجميااألداءالساليلمذخكات،كسااختيارالديعاألندببيغكلفتخةكأخخى

بيجؼ السشاسبة التحميل ألغخاض السعمػمات تمظ القخارات.كتدتغل تحجيجصشع يسكغ فإنو عامة كبرػرة

(:75،ص2010أىسيةاألداءالساليمغخالؿتخكيدهعمىالجػانباآلتية)الخصيب،

تقييعربحيةالذخكة.•

تقييعسيػلةالذخكة.•

ستسخار.إلكقجرتياعمىاتقييعتصػرنذاطالذخكة•

تقييعمجيػنيةالذخكة.•

تقييعتصػرتػزيعاتالذخكة.•

تقييعتصػرحجعالذخكة.•

فإنويتعتحجيجالسؤشخاتالتيتقجـلمذخكةكتػفخلياأدكاتكشخؽالتحميللألداءالسالي،،كمغأجلذلظ

السداىعكقيسةالذخكة،بيشسايكػفالغخضمغثخكةمغتقييعالخبحيةىػالعسلعمىتعطيعفيبخزالغخض

أماالغخضمغتقييعالشذاطفيػ،قريخةاألجلتقييعالديػلةىػزيادةقجرةالذخكةعمىالػفاءبالتداماتيا

بياالذخكة رىاالسالية،كالغخضمغتقييعستثساراتياكمرادإفيتػزيعيتسحػرحػؿمعخفةالكيفيةالتيتقـػ

عتسادالذخكةعمىالتسػيلالخارجي،كالغخضمغتقييعالتػزيعاتىػمعخفةإالخفعالساليىػمعخفةدرجة

األرباح،أماتقييعحجعالذخكةفالغخضمشوتحديغالقجرةالكميةلمذخكةمزافااإلىفيتػزيعسياسةالذخكة

أبعاداقترادية.ذلظتدكيجالذخكةبسسيداتذات
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أف يتزح سبق ما ضػء عمى الذخكة في بالغة بأىسية يتستع السالي األداء لمسدتثسخ يقجـ البياناتكػنو

كالسعمػماتالتيتدسحلوبتقييعكضعالذخكةكالحكععمىأدائياكمعخفةمجيػنتياكمرادرىاالساليةالتي

ة.الذخكعمىتشعكذبالتاليعمىمجىإقباؿالسدتثسخيغ

 األداء الساليتقييم و قياس  ....7

مثل)مستازكجيجكمقبػؿ(أكقيسةرقسية،بيجؼكصفاا(التقييعبأنوإعصاء264،ص2013عّخؼ)بخقاكي،

بيافمدتػىاألداءكدرجةأىميتولمتخقيةكالشسػكالتصػر،كيبحثتقييعاألداءأيزاافيمجاؿمقارنةمدتػيات

التييسكغقياسياكسؤشخاتكمعاييخلألداءمغأجلأىجاؼالسخصصةمدبقاابسدتػياتاألداءاألداءالفعمية

(.21،ص2010)البياتي،معيشة

يتعبذكلجيجأـال،كذلظضسغفتخةمعيشةمغأداؤىاإذاكافماتقييعقجرةالذخكةفيحالةكيشبغيأفيتع

السج عمى الجيج الذخكة كضع معخفة ليتع عمىالدمغ فييا الشسػ كمدتػى الذخكة مػقع كمعخفة القريخ ى

فيقػـالسحملبسخاقبةالخبحالستػلجمغخالؿحدابولألرباحكالخدائخفيالذخكة،كتعّجالشدبالسجىالبعيج،

.(Ismaila, 2011, p7) البياناتالساليةالساليةمغأبخزالػسائلشيػعااالتييتعاستخجاميالتحميل

السعاييخكالسؤشخاتالساليةالسدتخخجةمغالذخكةفيالتعخؼبيدخكسيػلةعمىكيفيةأداءالذخكةتداىع

ىحه فإف ىشا كمغ مدتقبمية، استشتاجات إلى الػصػؿ في السدتثسخيغ لسداعجة كالحاضخ الساضي في

يشبغيأفيعخفوعغأداءالذخكةفيكافةال شػاحيكذلظعغالسؤشخاتتقجـلمسدتثسخصػرةكاضحةلسا

أجم مغ السقارنة األرقاـ أك السئػية الشدب أك البيانية الخسـػ اشخيق مػرألتبديط الشتائجعميو ليدتػعب

بذكلسخيععمى كالتغيخاتبصخيقةسيمةأفزلمغالخػضباألرقاـالجامجةكذلظعغشخيقالقاءنطخة

كيتػافخ بياني، يرسع كالتي السالية السؤشخات مغ فيعالكثيخ أجل مغ مختمفة عشاكيغ تحت ترشيفيا سكغ
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كيحتػي،البياناتالسالية،كمغىحهالسدسياتمايختبطبالتػزيعاتكالخفعالساليكالديػلةكالخبحيةكالشذاط

كلعشػافمغتمظالعشاكيغعمىالكثيخمغالسؤشخاتالسالية،حيثتشسيتمظالسؤشخاتدكراامحػريااكتثقيفياا

(.124،ص2005سغيدتخجـالبياناتالسالية.)ناجي،تػعػياال

(بأنياعبارة80،ص2004،الدبيجي)كُعّخفتمقاييذاألداءالساليباستخجاـالشدبالسئػيةمغكجيةنطخ

كمتعمقة كمػضحة مفدخة بيشيسا العالقة تكػف أف يشبغي بحيث كالبدط، السقاـ مغ كل  بيغ العالقة عغ

كتسث باألداء، كمختبصة التي كالبيانات األرقاـ كالبدط السقاـ قيع ل كل في عخضيا قايتع الجخلمغ ئسة

.ئسةالتجفقالشقجيكقاكالسيدانيةالعسػمية

ا قياس تع ألكقج التي الخبحية خالؿ مغ الجراسة ىحه في السالي الستعمقةداء الشتائج مغ العجيج عغ تعبخ

درج قياس عمى تعسل التي كالدياسات بالقخارات ة كتتسثلفاعمية األرباح، تػليج عمى الذخكة كقجرة ككفاءة

،أياألرباحالرافيةمقدػمة(ROE)عغشخيقالعائجعمىحقػؽالسمكيةفيىحهالجراسةندبالخبحية

 الستغيخ ىحا السمكية،كيقيذ حقػؽ عميحيالالعائجعمى الحرػؿ السداىسػف الساؿويدتصيع مقابلرأس

ا كقػع في الدبب كيعػد الذخكة، في استثساره يتع شائعإلالحي السقياس ىحا كػف الشدبة ىحه عمى ختيار

 في كتقميجي اغمب كالفزل، )نػر األداء. قياس أجل مغ ص2003الجراسات ،189) كسا تاستخجم،

حيث(ROAعمىاألصػؿ)أكالعائجاإليخاديةالقػةىػقياساألداءالساليمقياسااآخخلألداءبأيزااالجراسة

يسثلتعج ال رقع ىي األرباح لكػف كذلظ الذخكة، كفاءة لسعخفة األرباح مغ أفزل مؤشخاا اإليخادية القػة

يديلمغالقياـبالسقارنةمعإلا العالقةمسا ىحه اإليخادية القػة تػجج حيغ في تحقيقيا، تع التي ستثسارات

تجاهالحييتخحهأداءإلكمؤسداتأخخى،كمغخاللياتدتصيعاإلدارةأفتتعخؼعمىاعػائجفتخاتأخخى

حدابياجشخكتيا،كتعتبخالقػةاإليخاديةمؤشخاالمحكععمىكفاءةأداءالذخكةالتذغيمي،األمخالحييػجبعش
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خكةكاألخحبعيغاالعتباراألخحبعيغاالعتبارفقطالسػجػداتالسذاركةبذكلفعميفيالعسمياتالعاديةلمذ

عتسادعمىإلكذلظباسراريفالخبحالستػلجمغتذغيلىحهالسػجػداتقبلالزخائبكاإليخاداتاألخخىكال

.(;>،ص;700)أبػزعيتخ،رباحالعسمياتأصافي

لمذخكةمخترخةلمػضعالساليصػرةعادلةكقياسكتقييعاألداءالساليىػإعصاءكصفأكقيسةتقجـإف

مغخالؿمعادالتمحجدةضسغفتخةزمشيةمحجدةتداعجفيمعخفةالػضعالساضيكالحاليلمذخكةكتقجـ

استشتاجاتمدتقبميةلمسدتثسخ.
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 الجراسات الدابقةالسبحث الثاني 

مغتسكغ الباحث اعخض الدابقة للجراسات األقخب الجراسة، سبيلسػضػع مشفي ،يااالفادة

:إلىاألقجـمغاألحجثتدمدمياالدمشيبشاءاعمىىحهالجراساتمدتعخضاا

 ( بعشهان:Bouaziz, 2016دراسة)

“The impact of R&D expenses on firm performance: empirical witness from 

the best technology index” 

كقجتعاختيار،أداءالذخكاتكبيغنفقاتالبحثكالتصػيخىجفتىحهالجراسةإلىمعخفةالعالقةبيغ

تراالتفيتخكياخالؿالفتخةالسستجةمابيغإلضسشقصاعتكشػلػجياالسعمػماتكااتشخك10عيشةمكػنةمغ

مغخالؿتحميميالعمىالسشيجالػصفيكمغاجلتحقيقاىجاؼالجراسةتساالعتساد،2013-2009عاـ

عجـكجػدعالقةالجراسةنتائجضيختأ،كلقجبيخسػفطرتباإلكمرفػفةانحجارالستعجدإلاستخجاـتحميلا

 نفقاتالبحثكالتصػيخكبيغأداءالذخكات.بيغ

 ( بعشهان:Ting et al., 2016دراسة)

“Ownership Structure and Firm Performance: The Role of R&D” 

أثخ معخفة إلى الجراسة ىحه )ىجفت السمكية العائميةىيكل السمكية كالسمكية، الحكػمية، كالسمكية

الذخك أداء عمى ااألجشبية( عمى العائج خالؿ مغ الىألات باإلضافة صػؿ، أثخ فيإلاتقييع ستثسار

شخكة201كقجتعاختيارعيشةمكػنةمغ،البحثكالتصػيخعمىالعالقةبيغىيكلالسمكيةكاألداءمراريف

دعتساإلكذلظبا،2011-2002عاميفتخةالسستجةمابيغخالؿالكذلظفيبػرصةماليدياصشاعيةمجرجة

كجػدعالقةشخديةبيغكلالجراسةنتائج،كلقجاضيختالستعجدنحجارإلاستخجاـتحميلاالكسيبعمىالسشيج

مسمكيةالحكػميةات،فيحيغتبيغعجـكجػدعالقةلأداءالذخككبيغكالسمكيةاألجشبيةمغالسمكيةالعائمية
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قةبيغكلمغستثسارفيمراريفالبحثكالتصػيخيقػيالعالإلداء،كساكأضيختنتائجالجراسةأفاألمعا

ات.أداءالذخككبيغكالسمكيةاألجشبيةالسمكيةالعائمية

 ( بعشهان:Xu & Jin, 2016دراسة)

“Research on the Impact of R&D Investment on Firm Performance in China's 

Internet of Things Industry” 

أثخ عمى التعخؼ إلى الجراسة ىحه اىجفت إلمراريف كالتصػيخ البحث في ستثسار أداءعمى

الذخكات ، مغ مكػنة عيشة اختيار تع شخكة30كقج مجرجة صشاعية بػرصة في الفتخةالريغ،كذلظ خالؿ

الكسيكتععمىالسشيجعتسادإلاكمغاجلتحقيقاىجاؼالجراسةتع،2013-2011عاميالسستجةمابيغ

سراريفثخلأكجػدالجراسةنتائج،كقجاضيختلفخضياتاالسذتخؾلقبػؿاكرفسنحجارإلاستخجاـتحميلا

إلا كالتصػيخ البحث في ستثسار ايجابيأعمى تأثيخ كجػد تبيغ حيث ضعيف، بذكل كلكغ الذخكات داء

عتخاؼبياكسرخكؼ،كساكبيشتإلحلاالكلىعشجاعمىىامرالخبحفيالسخاسراريفالبحثكالتصػيخل

 .لياتأثيخسمبيعمىىامرالخبحالبحثكالتصػيخستثسارفيإلامراريفافرسسمةالجراسةنتائج

 ( بعشهان:VanderPal, 2015دراسة)

“Impact of R&D expenses and corporate financial performance” 

 معخفة إلى الجراسة ىحه الذخكاتىجفت أداء عمى كالتصػيخ البحث نفقات اعتسجتتأثيخ حيث ،

مّثمت العػامل مغ مجسػعة عمى الذخكاتالجراسة اأداء في الشسػ كمعجؿ الدػقية، القيسية رباح،ألمثل

األكا تع الجراسة اىجاؼ كلتحقيق التذغيمي، باإلداء الكسي السشيج عمى اإلعتساد بتحميل نحجارإلستعانة

عاليةفيااسجمتقيسكركبيألتحاداإل(شخكةصشاعيةفيا103مكػنةمغ)ذلظباختيارعيشةالستجرج،ك

نفقاتأفالشتائج(،كقجأضيخت2013-1979،كذلظخالؿالفتخةالسستجةمابيغعامي)البحثكالتصػيخ
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 كالتصػيخ األداءمقياسعمىميعتأثيخلياالبحث الجراسة نتائج كبيشت كسا لمذخكات، البحثأف نفقات

.داءالتذغيميألرباح،كاألةالدػقية،كمعجؿالشسػفياذكلكبيخكايجابيمعكلمغالقيستختبطبكالتصػيخ

 ( بعشهان:Öztürk & Zeren, 2015دراسة)

“The Impact of R&D Expenditure on Firm Performance in Manufacturing 

Industry: Further Evidence from Turkey” 

،كقجتعاختيارعيشةتأثيخنفقاتالبحثكالتصػيخعمىأداءالذخكاتىجفتىحهالجراسةإلىمعخفة

ابيغخالؿالفتخةالسستجةمتخكياشخكةصشاعيةضسغالذخكاتالتحػيميةمجرجةفيبػرصة34مكػنةمغ

 اعتس2014-2007عاـ حيث ، الػصفي السشيج عمى الجراسة كجات تعلتحيقالتحميمي الجراسة اىجاؼ

الجراسةأفإلاستخجاـتحميلا نفقاتالبحثكالتصػيختؤثخبذكلإيجابينحجارالستعجد،كلقجاضيختىحه

.عمىزيادةالسبيعاتفيقصاعالرشاعاتالتحػيمية

 ( بعشهان:Schimke & Brenner, 2014دراسة)

“The role of R&D investments in highly R&D-based firms” 

الشسػفيالسبيعات،كقجتعاختيارتأثيخنفقاتالبحثكالتصػيخعمىىجفتىحهالجراسةإلىمعخفة

،كتع2006-2003كركبيخالؿالفتخةالسستجةمابيغعاـألتحاداإلشخكةضسغا1000عيشةمكػنةمغ

إلا الػصفي السشيج عمى العتساد تع الجراسة اىجاؼ تحقيق اجل كمغ اتحميمي، تحميل نحجارإلاستخجاـ

بيعات،كساسنسػالنفقاتالبحثكالتصػيختؤثخبذكلإيجابيعمىالستعجد،كلقجاضيختىحهالجراسةأف

حجعالذخكةكنػعالقصاعكستغيخاتضابصة،حيثيدادمعتغيخثخيتغيخألكبيشتنتائجالجراسةافىحاا

حجعالذخكة.دثخمعازدياألىحاا
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 ( بعشهان:Wang& Fan, 2014دراسة)

“R&D reporting methods and firm value: evidence from China” 

في كالتصػيخ البحث تصبيق مدتػى في اختالؼ ىشاؾ كاف إذا فيسا معخفة إلى الجراسة سعت

الذخكات قيسة عمى كالتصػيخ البحث مراريف لخسسمة أثخ ىشاؾ كاف إذا فيسا كمعخفة الريشية الذخكات

عتسادعمىاستبانةتعإعجادىاكتػزيعياإل،كتعا(CAS)الججيجةالسجرجةضسغمعاييخالسحاسبةالريشية

بيغ ما التيامتجت الفتخة في الريشية الذخكات الجراسةمغ الشتائج2012-2007عمىعيشة كقجبيشت ،

مىقيسةالذخكات،ككجػدسعخستثسارفيالبحثكالتصػيخلياتأثيخكاضحعإلاختالؼشخيقةالتقخيخعغا

 أعمى سيعكعائج باالذخكاتالتي اىتساـ اإللجييا مغ )رسسمةستثسارإلستفادة البحثكالتصػيخكأصل في

ستثسارفيالبحثكالتصػيخكسعخالديع،فيحيغأضيختإلالشفقات(،ككجػدعالقةإيجابيةبيغرسسمةا

تيتقػـبحدابالبحثكالتصػيخكشفقاتإيخادية،ككجػدعالقةالشتائجكجػدسعخسيعكعائجأقللمذخكاتال

أسعاراألسيع.معكسرخكؼالبحثكالتصػيخنفقاتسمبيةلحداب

 ( بعشهان:Ayaydin & Karaaslan, 2014دراسة)

“The effect of research and development investment on firm’s financial 

performance: evidence from manufacturing in Turkey” 

عمىسعت الزػء تدميط زيادة الجراسةإلى التي الستغيخات عمى أثخ ليا يكػف الساليقج األداء

كبيجؼالحرػؿ،ستثسارفيالبحثكالتصػيخكأثخهعمىأداءالذخكاتإلمغخالؿتخكيدىاعمىالمذخكات،

 GMM(Generalized Methods of Momentsمقجراتنطاـعمىنتائجالجراسةتعاالعتسادعمى

System) عيشةتكػنتمغ عمى الجراسة 145كتعتصبيقىحه بيغالمغالذخكات ما الفتخة خالؿ تخكية

الذخكاتالساليداءاألعمىالبحثكالتصػيخسراريفكجػدأثخإيجابيل،كقجبيشتالشتائج2008-2013
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بتكاركيداىعإلالبحثكالتصػيخلكػنياتسثلاستثساريػلجالسعخفةكامراريفكخمرتالجراسةإلىأىسية

داءالساليلمذخكات.ألرتقاءباإلبذكلكبيخفيا

 ( بعشهان:.710، ومخادطفى يمردراسة)

  ”أثخ إستخاتيجية البحث والتطهيخ عمى ربحية السؤسدة االقترادية“

 الجراسة ىحه سعت إلىإلى كالتصػيخالتصخؽ البحث السؤسداتكأثخىاإستخاتيجية ربحية عمى

كجػدشتائجال(،كبيشت2008-1996خالؿالفتخةمابيغ)فيالجدائخكتعتصبيقىحهالجراسةقترادية،إلا

معكجػدمخاشخمختفعةقتراديةإلاالسؤسداتربحيةعمىكالتصػيخالبحػػػػػػثستخاتيجيةإلأثخشخديكاضح

.ببالتكمفةالسختفعةليحهالعسميةباإلضافةإلىالسخاشخالسختفعةالتيتخبتطبشتائجياالستػقعةبدذلظيخجع

 ( بعشهان:Ciftci & Cready, 2011دراسة)

“Scale effects of R&D as reflected in earnings and returns” 

كافىشاؾأثخلحجعالذخكةىحهالجراسةإلىالتعخؼعمىعػائجالبحثكالتصػيخ،كفيساإذاىجفت

األرباح، كتقمب العػائج ىحه أداء الػالياتعمى في الذخكات مغ مجسػعة عمى الجراسة ىحه تصبيق كتع

(كبػرصةAMEX(كاميخيكافاكدبخس)NYSEالستحجةاألمخيكيةكالسجرجةفيكلمغبػرصةنيػيػرؾ)

البحثمراريفبميةلياعالقةإيجابيةىامةمعكقجبيشتالشتائجأفالعػائجالسدتق(،NASDAQناسجاؾ)

 السدتقبمية األرباح تقمب كأف الذخكة، حجع بازدياد تدداد العالقة ىحه كأف كالتصػيخ معلو إيجابية عالقة

بيشتالشتائجارتباطستثسارفيالبحثكالتصػيخكأفىحهالعالقةتددادبازديادحجعإلا مجاؿالذخكة،كسا

كالتصػيخ االبحث مخاشخ انخفاض فكخة مع يتفق بذكل الدػقية، العػائج مع البحثإلعكدياا في ستثسار

.السجاؿكالتصػيخمع
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 ( بعشهان:Kamran, et.at , 2011دراسة)

“R&D profitability, intensity and market-to-book: evidence from Australia” 

السالي اإلفراح إلى التصخؽ إلى الجراسة ىحه البحثسعت مراريف كالػاقععغ كالتصػيخ

قتراديلو،كمحاكلةتحجيجأثخالبحثكالتصػيخعمىالقيسةالدػقيةإلىالقيسةالجفتخية،كتعتصبيقىحهإلا

ستخاليةالسقبػلةقبػالاعاماا،كقجقامتىحهألستخاليةالتيتخزعلسعاييخالسحاسبةاألالجراسةعمىالذخكاتا

ت بإجخاء قياسالجراسة شخيق عغ كذلظ كالتصػيخ البحث مغ الذخكات تكدبيا التي الخبحية لسعجؿ قييع

أضيختالشتائجك،2004-1988البحثكالتصػيخكتعتصبيقىحهالجراسةفيفتخةامتجتمابيغمراريف

يسةكجػدربحيةلمبحثكالتصػيخبذكلعاـ،فيحيغأضيختعجـكجػدتأثيخىاـلمبحثكالتصػيخعمىالق

الدػقيةإلىالقيسةالجفتخية.
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 ما يسيد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقةالسبحث الثالث: 

فيضلكجػدالستغيخالبحثكالتصػيخمراريفأثختحجيجإلىسعىالباحثفيىحهالجراسةلقج

(السمكية،كالقػةاإليخاديةمعجؿالعائجعمىحقػؽ)الساليمقاساابكلمغعمىاألداء)حجعالذخكة(الزابط

.شخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساففي

اتيافيمػضػعيا،حيثقاـمػضػعىحهالجراسةتسيدتىحهالجراسةعغسابقفيضػءماسبق

مراريفالبحثكالتصػيخعمىالخبطبيغمراريفالبحثكالتصػيخكاألداءالساليمغخالؿدراسةأثخ

كذلظلساليحاالسػضػع)البحثكالتصػيخ(مغأىسيةكػنومغالسػاضيعالحجيثةعمى،لياألداءالساعمى

حجعمعالباحث،كساتعإضافةحجعالذخكةمغخالؿالمػجاريتعالصبيعيلسجسػعاألصػؿكستغيخضابط

جعشخكاتعيشةبيجؼضبطالعالقةبيغمتغيخاتالجراسةكاإلقالؿمغالخصأالشاتجعغتأثيخالتباعجفيح

كجػدنجرةكاضحةفيالجراساتالعخبيةالتيتعمقتبسػضػعالجراسة.كقجتبيغالجراسة،

عغ ميدىا قج آخخ أمخاا الجراسة ىحه في اختياره تع الحي السجتسع كاف فقج سبق ما إلى إضافة

ىتساـالحييحطىإلذلظلك،الجراساتالدابقة،إذتعتصبيقىحهالجراسةعمىشخكاتالرشاعةالجكائيةفقط

بوالبحثكالتصػيخفيمثلىحهالذخكاتالتيتعسلبججإلجخاءالجراساتكاألبحاثالسخبخيةالتيتسكشيا

مغالػصػؿإلىمشتجاتججيجةكذاتحداسيةتقػـعمىعالجالسذاكلالرحية،إضافةإلىكػفتصبيق

تحديغدقةالشتائجكبالتاليالتػصياتالتيتبشىعمىالجراسةعمىعيشةتكػفمفخداتيامتجاندةيداعجفي

تالتيتتشاكؿشخكااألكلىفينػعياعمىمدتػىاألردفىيأساسيا،كحدبعمعالباحثفإفىحهالجاسة

.األدكيةفقط

  



11 

 

 الفرل الثالث

 الطخيقة واالجخاءات

  مقجمة  2.2

الجراسة، كعيشة مجتسع ك مشيجية عخض الى الفرل ىحا كالسعالجةيتصخؽ الجراسة، كمتغيخات

.البياناتضافةالىأسمػبجسعإلاالحرائيةالستبعةفيالجراسةكأسمػبيا،با



مشيجية الجراسة  2.1

الػصفيالسشيجاستخجاـعمىالجراسةستعتسجىجاؼالتيتدعىلتحقيقيا،ألنطخاالصبيعةالجراسةكا

دراسةاختباريةتقػـعمىمغخالؿمالئسةليحاالشػعمغالجراساتالسشاىجأكثخمغبدببكػنوالتحميميك

لذخكاتالرشاعةالجكائيةالتقاريخالساليةالدشػيةالجراسةعمىاعتسجتكلجسعبياناتالجراسة،بياناتفعمية

.2016-2007مابيغتخةخالؿالففيمػقعبػرصةعسافالسجرجة

 

 مجتسع الجراسة2.2

شخكات(7)عجدىاكشخكاتالرشاعةالجكائيةالسجرجةفيبػرصةعساف،مجتسعالجراسةمغيتكػف

 عساف بػرصة مػقع نيايةحدب حتى 2016عاـ عساف، 2017)بػرصة حيث األدكيةتعج(، شخكات

.كالرشاعاتالصبيةمغالفئاتالخئيديةكاليامةفيقصاعالرشاعة
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 عيشة الجراسة  2.3

كىيتذكلمجتسعالجراسةبعجححؼفيبػرصةعساففقطدكائيةمجرجةشخكات(5)شسمتعيشةالجراسة

لعجـ(نطخااالسخكدالعخبيلمرشاعاتالجكائيةك،الكشجيلمرشاعاتالجكائيةكىي)القصاعالجكائيشخكتيغفي

50فقجكافمجسػعمفخداتالجراسة،كعميو(2016-2007مابيغ)خالؿفتخةالجراسةالسستجةاساستسخاريتي

.سشػات(10شخكات*5مفخدة)

 البياناتمرادر جسع 2.4

عتسادفيجسعالبياناتعمىنػعيغمغإلتعاالجراسةالسخجػةمغىحهىجاؼاألتحقيقسبيلكفي

 :السرادرىسا

كالسػاقعااللكتخكنيةكالجراساتكتذكلالكتبالعخبيةكاألجشبيةكالسقاالتكالجكرياتالسرادرالثانػية: (1

 كاألبحاثالتيلياصمةبسػضػعالجراسةسػاءفياألردفأكفيدكؿأخخى.

السجرجةالسذسػلةفيعيشةالجراسةكلذخكاتالرشاعةالجكائيةالقػائعالسالية:كتذكلالسرادراألكلية (1

 .(2016-2007فتخةالجراسة)خالؿبػرصةعسافأسيسيافي

 قياس متغيخات الجراسة  2.5

الجراسةقياسمراريفالبحثكالتصػيخباالعتسادعمىقدسة مراريف البحث والتطهيخ: لقجتعفيىحه

مراريفالبحثكالتصػيخعمىصافيالسبيعات،كتعاستخخاجيامغالقػائعالساليةالدشػيةلذخكاتالعيشة.

خالؿمؤشخيغرئيدييغىسا:كقجتعقياساألداءالساليمغ األداء السالي:
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:كتعقياسومغخالؿقدسةصافيالخبحعمىحقػؽالسمكيةاعتساداامعجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية .1

عمىالقػائعالساليةالدشػيةلذخكاتالعيشة.

القػةاإليخادية:كتعقياسومغخالؿمعجؿالعائجعمىاألصػؿكذلظبقدسةصافيالخبحعمىإجسالي .1

 األصػؿ.

حجم الذخكة:  عمى باالعتساد الذخكة حجع قياس تع كقج إلالمػغاريتع األصػؿالصبيعي كتعجسالي ،

استخخاجيامغالقػائعالساليةالدشػيةلذخكاتالعيشة.

 حرائية إلالسعالجة ا 2.6

ف إلختبار جسعيا تع التي الجراسة بيانات تحميل اجل الجرامغ خضيات بإستخجاـ الباحث قاـ األساليبسة،

-اإلحرائيةكسايمي:

لكافةمتغيخات .1 الباحثبتحميلبياناتالجراسةتحميالكصفيا األساليباإلحرائيةالػصفية:حيثقاـ

الػسطالحدابي،االنحخاؼالسعياريالجراسةكذلظمغأجلإستخخاجعجةمقاييذإحرائيةكصفيةمثل:

قيسة كأدنى قيسة كأعمى مؤ، إلى باإلضافة كذلظ التفخشح بياناتأمتلاإللتػاءكشخي اقتخاب مجى مغ كج

.الجراسةمغالتػزيعالصبيعي

،كذلظمغأجلتحجيجمجىتأثيخالبديطإختبارفخضياتالجراسةمغخالؿاستخجاـنسػذجاإلنحجار .1

التابع الستغيخ عمى السدتقل الستغيخ ا، كتع إلكسا عتسادعمى اإلنحجار أجلالستجرجنسػذج مغ كذلظ ،

يحهالجراسة،كسالفيضلكجػدالستغيخالزابطتحجيجمجىتأثيخالستغيخالسدتقلعمىالستغيخالتابع

عتسادعمىأساليبإختبارصالحيةالبياناتلمتحميلاإلحرائيالتالية:)إختبارالتػزيعالصبيعي،إلكتعا
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 التجاخلالخصي،كإختبار بكإختبار بيخسػف(،اإلاإلرتباطالحاتي، إختبار مرفػفة الى مغضافة كذلظ

االجتساعيةخالؿإستخجاـبخنامج اإلحرائيةلمعمـػ قىحهالغاية.(لتحقيSPSS)الحـد
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 الفرل الخابع

 نتائج الجراسة 

 حرائي واختبار الفخضيات(إل)التحميل ا

  مقجمة 3.2

بخنامجالتحميلاإلحرائيبيجؼتحميلبياناتلقجتعإدخاؿالبياناتالتيتعجسعيافيىحهالجراسةإلى"

التحميل اختبارات مغ لسجسػعة عخضاا الفرل ىحا أجداء تزسشت كقج السشاسبة، بالشتائج كالخخكج الجراسة

التحققمغصالحيةالبياناتلمتحميلاإلحرائيمغخالؿاختبار اإلحرائيكتػضيحكلمشيا،فتعأكالا

رتباطالحاتي،كمغثعتعإجخاءاختباراتاإلحراءاتإلتجاخلالخصيكاختباراالتػزيعالصبيعيكاختبارال

اختبار تع كأخيخاا الجراسة، لستغيخات بيخسػف ارتباط مرفػفة عخض تع كسا كمتغيخاتيا، لمجراسة الػصفية

".نحجارالستجرجإلنحجارالبديطكاإلفخضياتالجراسةاعتسادااعمىاسمػبيا

التحقق من صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي 7..

ختباراتتحميلالفخضيات،إلىشالظمجسػعةمغالذخكطيجبأفتحققيابياناتالجراسةلكيتكػفمالئسة"

 مالءمةكيعتبخ بيا تتستع أف يجب التي الذخكط أىع مغ الصبيعي لمتػزيع  ,Hayduk, 1987)البيانات

p.47)اتباعأيمغالستغيخاتالسدتقمةأكالتابعةلذخطالتػزيعالصبيعيفإفذلظ،حيثأنوفيحاؿعجـ

."يػجبالمجػءإلىاختباراتالتحميلاإلحرائيالالمعمسيةلمبياناتالتيالتحسلصفةالتػزيعالصبيعي

راتالتجاخلكيسكغعخضنتائجاختباراتالتحققمغبياناتالجراسةمتسثمةباختبارالتػزيعالصبيعيكاختبا"

 :"رتباطالحاتيإلالخصيكا
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  اختبار التهزيع الطبيعي 7.0..

عمىالخغعمغشسػؿىحهالجراسةلسعطعشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعسافخالؿفتخةالجراسةكىػ"

أ إال الجراسة، لسجتسع مسثمة الجراسة بيانات يجعل فما صغخحجع الجراسة التيعيشة مفخداتيا 50بمغت

قجتعاختبار،فإنويجبالتأكجمغتسثيميالسجتسعالجراسةمغخالؿإجخاءاختبارالتػزيعالصبيعي،كمفخدة

ورنك كما  ،Kolmogorov-Smirnovاختبارالتػزيعالصبيعيلستغيخاتالجراسةمغخالؿاالعتسادعمى

:"في انجذول اآلتي

 الجراسةالتهزيع الطبيعي لستغيخات اختبار  (0-.)ججول 





 

" اختبار نتائج الدابق الججكؿ متغيخات(Kolmogorov-Smirnov)يبيغ مغ لكل الصبيعي التػزيع

لتكػفمتغيخات(Field, 2013)(0.05(أكبخمغ)P-Value)يجبأفتكػفقيسةكحيثأنو،الجراسة

الجراسةلمتػزيع(فإنويتبيغاتباعمتغيخات1-4مخخجاتججكؿ)فإنوحدبالجراسةمػزعةتػزيعااشبيعياا،

"الصبيعي.

  :رتباط الحاتيإل اختبار التجاخل الخطي واختبار ا 7.7..

ا" تع اإلحرائي التحميل إلجخاء الجراسة بيانات صالحية مغ التحقق أجل اختبارإلكمغ عمى أيزاا عتساد

:"ختبارإلرتباطالحاتي،كيعخضالججكؿالتالينتائجىحااإلالتجاخلالخصيكاختبارا



 P-Value طبيعة الستغيخ الستغيخ

 0.074متغيخمدتقل R&Dالبحثكالتصػيخ1
 0.099متغيخضابط TAالصبيعيإلجسالياألصػؿعالمػغاريت2
 0.188متغيختابع ROEمعجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية3
 0.121متغيختابع ROAاإليخاديةالقػة4
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 رتباط الحاتيإل اختبار التجاخل الخطي واختبار ا (7-.)ججول 

 الجراسةالستغيخات 
 اختبار التجاخل الخطي

(Multicollinearity) 
 رتباط الحاتي إل اختبار ا

(Durbin-Watson) 

VIF 
 (معامم حضخم)

Tolerance 
 (انخحمممعامم )

 0.991 1.009 متغيخ مدتقلالبحثكالتصػيخمراريف 1.242
 0.972 1.309 متغيخضابطالصبيعيإلجسالياألصػؿعالمػغاريت

 

(مغخالؿمقياسMulticollinearity Testالتجاخلالخصي)(نتائجاختبار2-4يبيغالججكؿأعاله)"

(Collinearity Diagnostics،)مؤشخيغىسا:اعتسادااعمى"

حدبىحاتزخعىشاؾيكػفك،Variance Inflationary Factor(VIFمعاملتزخعالتبايغ)" .1

 ".(Field, 2013; Myrs, 1990) 5تداكياكبخمغاك(VIFقيسة)عشجماتكػفالسؤشخ

الحاتيحدبىحاالسؤشخعشجماتكػفرتباطإلمذكمةاكتكػف،Toleranceمعاملالقجرةعمىالتحسل" .2

 ".(Field, 2013()0.10)أقلمغToleranceقيسة

" السبيشةفيالججكؿرقع)كحدب جسيع2-4الشتائج اجتياز الدابقيغيتزح السؤشخيغ بفخكض كاستجالالا )

مذكمةتجاخلخصيفينسػذجالجراسة.كجػدعجـكىػمايعشيىحيغالسؤشخيغمتغيخاتالجراسة

ب يتعمق فيسا Durbin-Watson testاختبار)أما ا( أجل مغ إجخاءه تع كجػدالحي عجـ مغ مذكمةلتأكج

( الحاتي الشسػذجAutocorrelation Testاالرتباط في بيغ( ما السثمى الشتيجة تتخاكح أف يجب فإنو

(،Field, 2013يخإلىعجـكجػدارتباطذاتيبيغالقيعالستجاكرةلمستغيخات)حيثأنياتذ(1.5-2.5)

فإفالسالئعضسغالسجىيكى(،2.153نسػذجالجراسةقجبمغ)كلمغالسحدػبةلD-Wأفقيعكحيث

."الجراسةتؤثخعمىصحةنسػذجارتباطذاتييذيخإلىعجـكجػدمذكمةذلظ
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  اإلحراءات الهصفية لمجراسة ومتغيخاتيا...

 : نتائج التحميل الهصفي لستغيخات البحث والتطهيخ(.-.)ججول 

 انبحث وانخطوير

R&D 

 =  

NS/R&D Exp 

 Mean Std .Deviation Maximum Minimum انسنواث

2007 339,718.73 267,812.12 723,477 99,608 

2008 331,369.20 351,544.12 942,539 77,758 

2009 580,667.40 633,114.96 1,355,149 96,520 

2010 564,797.60 560,118.20 1,323,795 67,601 

2011 678,092.20 753,868.10 1,902,778 43,970 

2012 658,421.80 599,258.09 1,514,147 36,868 

2013 498,722.00 533,450.04 1,300,675 41,095 

2014 490,552.00 596,908.87 1,496,276 31,000 

2015 428,451.00 587,842.35 1,474,313 101,322 

2016 522,287.00 829,831.63 1,995,021 35,624 

 31,000 1,995,021 547,726.36 508,870.90 انسنواث مخوسط

 صافي انمبيعاث

NS 

2007 14,161,492.00 13,454,170.00 34,325,637 2,516,901 

2008 15,750,377.20 15,670,466.32 40,889,837 2,377,629 

2009 17,180,206.20 17,322,996.07 44,650,838 1,895,642 

2010 17,322,002.60 17,788,861.98 46,229,986 1,660,582 

2011 16,839,474.20 17,293,371.97 41,054,922 1,727,540 

2012 19,278,209.60 18,651,553.77 42,727,786 1,255,254 

2013 20,042,248.60 18,282,616.60 49,377,571 4,493,820 

2014 25,313,516.60 25,996,404.84 68,969,440 6,634,330 

2015 20,657,046.20 23,431,975.35 62,139,204 5,413,501 

2016 20,209,666.00 23,750,930.34 60,876,997 2,073,037 

 1,255,254 68,969,440 17,898,724.61 18,675,423.92 انسنواث مخوسط

 انبحث وانخطوير مصاريف

R&D Exp 

2007 0.03 0.01 0.04 0.02 

2008 0.02 0.01 0.03 0.02 

2009 0.04 0.02 0.05 0.01 

2010 0.04 0.01 0.05 0.02 

2011 0.04 0.01 0.05 0.03 

2012 0.04 0.01 0.05 0.03 

2013 0.02 0.01 0.03 0.01 

2014 0.02 0.01 0.03 0.00 

2015 0.02 0.01 0.02 0.01 

2016 0.03 0.01 0.03 0.00 

 0.00 0.05 0.01 0.01 انسنواث مخوسط
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"( رقع الججكؿ 3-4يػضح ل( الػصفي التحميل النتائج معادلة البحث مراريفالسدتقل)ستغيخسكػنات

،كبالتجقيقفي(صافيالسبيعاتعمى البحثكالتصػيخمراريفقدسة كالحيتعقياسومغخالؿكالتصػيخ

لبحثكالتصػيخخالؿسشػاتالجراسةايتزحأفأدنىقيسةلسرخكؼ؛السخخجاتالسعخكضةفيالججكؿ

بيغ ما القيسةلذخكة،ديشار(31,000قجبمغت)2016-2007السستجة كسطألالذخؽاحيثكانتىحه

الصبية كالسدتمدمات كالكيساكية الجكائية لمرشاعات عاـ لسرخكؼ2014في قيسة أعمى كانت حيغ في ،

( كالتصػيخ ،ديشار(1,995,021البحث عاـ في الجكاء دار شخكة قبل مغ إنفاقيا بمغ2016تع كقج ،

( الجراسة سشػات خالؿ العيشة شخكات لجسيع كالتصػيخ البحث لسرخكؼ الحدابي (508,870الستػسط

.ديشار

يتعمقبرافيالسبيعات فيسا ،ديشار (1,255,254فيالحظأفأدنىقيسةصافيمبيعاتقجبمغت)؛أما

،فيحيغكانتأعمىقيسةصافيمبيعات2012حيثكانتتعػدلذخكةفيالدلفيالرشاعةاألدكيةفيعاـ

،ديشار(68,969,440) عاـ في الجكاء دار لذخكة تعػد كانت الحدابي2014حيث الستػسط بمغ كقج ،

اؼمعياريمختفعبانحخ،ديشار(18,675,423لرافيمبيعاتجسيعشخكاتالعيشةخالؿسشػاتالجراسة)

 .(17,898,727ندبياا)

يتعمقب لسرخكؼالبحثكالتصػيخقج؛البحثكالتصػيخسراريفكفيسا يتزحأفأعمىقيسةتعتحقيقيا

 يقارب ما السبيعات صافي مغ ندبتيا ،(0.05)بمغت األعػاـ مغ كل في كانت 2010ك2009حيث

البحث،2012ك2011ك مرخكؼ عمى صخفيا ندبة كانت قج الذخكات مغ العجيج أف لػحظ أنو إال

تقتخبمغالرفخ يجؿعمىعجـربطالذخكاتالسخرراتالتي،كالتصػيخمغصافيمبيعاتيا كىػما

."تجفعيافيالبحثكالتصػيخمعصافيمبيعاتيا
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 تغيخ الزابطلمستغيخات التابعة والس: نتائج التحميل الهصفي (.-.)ججول 

 انعائذ عهى حقوق انمهكيت

(ROE) 

 Mean انسنواث
Std .

Deviation 
Maximum Minimum 

2007 0.06 0.04 0.12 0.02 

2008 0.03 0.03 0.07 -0.01 

2009 0.04 0.06 0.11 -0.06 

2010 0.03 0.11 0.15 -0.14 

2011 -0.11 0.24 0.08 -0.51 

2012 -0.07 0.14 0.14 -0.24 

2013 0.07 0.13 0.22 -0.06 

2014 0.00 0.40 0.51 -0.49 

2015 -0.01 0.33 0.31 -0.55 

2016 0.04 0.16 0.20 -0.22 

 0.55- 0.51 0.19 0.01 انسنواث مخوسط

 اإليراديتانقوة 

(ROA) 

2007 0.38 0.52 1.28 0.02 

2008 1.03 2.05 4.69 0.01 

2009 0.92 2.40 5.19 -0.52 

2010 0.44 0.71 1.70 0.01 

2011 1.82 3.47 8.01 0.08 

2012 0.29 0.30 0.81 0.03 

2013 -0.35 0.85 0.20 -1.86 

2014 -0.08 0.40 0.36 -0.67 

2015 0.95 2.73 5.77 -0.90 

2016 1.50 4.03 8.67 -1.04 

 1.86- 8.67 2.07 0.69 انسنواث مخوسط

 االصول إجماني

TA 

2007 31,530,137.60 26,013,447.58 64,110,038 4,096,888 

2008 34,187,655.60 28,952,265.51 68,492,775 3,804,446 

2009 38,307,887.40 35,655,494.66 89,232,602 3,903,453 

2010 41,046,685.80 39,542,806.00 100,014,434 3,964,396 

2011 41,155,285.20 38,380,947.98 90,284,198 4,245,942 

2012 39,807,096.80 36,038,753.34 86,367,258 3,658,872 

2013 42,395,558.40 40,185,244.78 101,303,769 4,759,746 

2014 40,929,322.60 38,330,263.37 100,290,031 7,878,530 

2015 37,504,503.80 33,504,248.76 91,590,358 10,351,106 

2016 38,956,943.60 37,252,994.80 101,763,094 11,617,526 

 3,658,872 101,763,094 32,384,155.78 38,582,107.68 انسنواث مخوسط

لكلمغالستغيخاتالتابعة)العائجعمىحقػؽالسمكية،نتائجالتحميلالػصفي(4-4يػضحالججكؿرقع)"

،كبالتجقيقفيالسخخجاتالسعخكضةفيالججكؿيتزحكالقػةاإليخادية(كالستغيخالزابط)مجسػعاألصػؿ(
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ذخكةمحيثكانتتعػدل(-%55خالؿسشػاتالجراسةقجبمغت)لمعائجعمىحقػؽالسمكيةأفأدنىقيسة

(51%)لمعائجعمىحقػؽالسمكية،فيحيغكانتأعمىقيسة2015األردنيةإلنتاجاألدكيةكذلظفيعاـ

لمعائجعمىحقػؽالسمكية،كقجبمغالستػسطالحدابي2014فيعاـلرشاعةاألدكيةفيالدلفياذخكةتعػدل

.(19%بانحخاؼمعياريمختفعندبياابمغتقيستو)(%1لجسيعشخكاتالعيشةخالؿسشػاتالجراسة)

 يتعمق فيسا اإليخاديةأما بالقػة قيسة أدنى أف اإليخاديةفيالحظ )لمقػة بمغت -%186قج عاـفكذلظ( ي

2013 قيسة أعمى كانت حيغ في إيخادية، %867)قػة عاـ في كانت حيث الستػسط2016( بمغ كقج ،

 اإليخاديةالحدابي )ل لمقػة الجراسة سشػات خالؿ العيشة شخكات )(%69جسيع معياري (207%بانحخاؼ

.يجاألرباحالتذغيميةكتذيخىحهالشدبةإلىقجرةإداراتشخكاتعيشةالجراسةعمىتػضيفأصػليافيتػل

 يتعمق فكفيسا األصػؿ مجسػع الزابط بالستغيخ أف كانتيتزح أصػؿ مجسػع قيسة أكبخ

،فيحيغكانتأدنىقيسةمجسػعأصػؿ2016عاـلذخكةدارالجكاءفيكتعػدديشار(101,763,094)

كىػمايفدخالقيسةالسختفعة،2012فيعاـذخكةفيالدلفيالرشاعةاألدكيةكالعائجلديشار(3,658,872)

(كتذيخقيسةالستػسطالحدابيالعاـليحه32,384,155ندبياالالنحخاؼالسعياريالبالغةلمدشػاتككل)

( البالغة التي38,582,107الشدبة الكبيخ الساؿ رأس ذات الذخكات مغ الجراسة عيشة شخكات أف إلى )

."شاتياتعتسجعمىأصػليابذكلكبيخفيالقياـبشذا
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 :الجراسة لستغيخاتمرفهفة ارتباط بيخسهن  ...

" عمىداعتساالتع بيخسػف ارتباط مرفػفة قبل مغ بغيةالباحث الجراسةتقييع متغيخات ارتباط عمىمجى

:"الشحػاآلتي

 لستغيخات الجراسةمرفهفة ارتباط بيخسهن  نتائج:(.-.)ججول 
الطبيعي  مالمهغاريت

 إلجسالي األصهل
البحث  مراريف

معجل العائج عمى  القهة اإليخادية والتطهيخ
 متغيخات الجراسة حقهؽ السمكية

 معجل العائج عمى حقهؽ السمكية 1 0.059 0.086 -0.064

الي
الس

اء 
األد

 

 القهة اإليخادية  1 0.153 **0.497-

 البحث والتطهيخ مراريف   1 0.095-

تقل
سد

خ ال
تغي

الس
 

1    
الطبيعي إلجسالي  مالمهغاريت

 األصهل
ابط

لز
خ ا

تغي
الس

 

**.Correlation is significant at the 0.01 level. 

*.Correlation is significant at the 0.05 level. 

المػغاريتعالتصػيخكستغيخمدتقلكالبحثكسراريف(نتائجارتباطكلمش5-4تػضحبياناتالججكؿرقع)"

 األصػؿ إلجسالي االصبيعي عمى ضابط )ألكستغيخ مغ بكل السقاس السالي حقػؽداء عمى العائج معجؿ

:"(عمىالشحػالتاليالقػةاإليخادية،كالسمكية
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1.  داللةاحرائيةبيغ ذات كجػدعالقات كالتصػيخمراريفعجـ الساليالسقاسالبحث معاالداء

 (.القػةاإليخادية،كمعجؿالعائجعمىحقػؽالسمكيةبكلمغ)

األصػؿكستغيخضابطمعالمػغاريتعالصبيعيإلجساليعجـكجػدعالقةذاتداللةاحرائيةبيغ .2

المػغاريتعالصبيعيإلجسالي،فيحيغيختبطسعجؿالعائجعمىحقػؽالسمكيةداءالساليالسقاسبألا

ظالىافحجعكيعػدالدببفيذل،القػةاإليخاديةداءالساليالسقاسبألاألصػؿكستغيخضابطمعا

اإلا القػة معادلة ضسغ يجخل األصػؿ عمى العائج اك ىحهأليخادية في السقاـ يسثل حيث صػؿ

 )السعادلة القيسة ىحه بمغت زاد0.497-حيث كتعشيكمسا قػية عكدية عالقة عمى تجؿ كالتي ،)

عمىادارةشخااسيئااكيعتبخذلظمؤلياالقػةاإليخاديةتقممعثباتالخبحالتذغيميحجعاصػؿالذخكة

 رباح.ألصػؿمغاجلتػليجاألاستثسارتمظا

االداءالساليالسقاسبكلمغبيغالستغيخاتالتابعةكالستسثمةبعالقةذاتداللةاحرائيةعجـكجػد .3

)معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةاإليخادية(.
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  ختبار فخضيات الجراسةا ...

األكلىكالثانيةمغخالؿاستخجاـالفخضيتيغالخئيديتيغاختبارفخضياتالجراسةقاـالباحثباختباربيجؼ"

لسراريفداللةإحرائيةأثخذكبيجؼالتأكجمغكجػدSimple Regressionتحميلاالنحجارالبديط

ا عمى الذخكة( )حجع الزابط الستغيخ كجػد ضل في كالتصػيخ ألالبحث السالي األدكيةداء شخكات في

:"كفيسايمياختبارفخضياتالجراسة،السجرجةفيبػرصةعساف

): H01، الفخضية الخئيدية  داللة مدتػى عشج إحرائية داللة ذك أثخ يػجج لسراريفα≤ 0.05ال )

ا عمى كالتصػيخ ألالبحث السمكية حقػؽ عمى العائج بسعجؿ مقاساا السالي ROE)داء األدكية( شخكات في

 السجرجةفيبػرصةعساف.

 االولىنتائج تحميل االنحجار البديط لمفخضية الخئيدية :(6-.)ججول 
 

T- statistics = 0.597 
Standardized Coefficients R Square 

Adjusted R Square  

         

T Distribution Table = 1.675 0.086 0.007 -0.013 

Model F test = 0.357 Sig = 0.553 

 

" اعاله الججكؿ لػأيطيخ السصمقة Beta Standardized Coefficientsنالقيسة قيستيا (0.086)بمغت

تذيخإلىعجمتأثيخالستغيخالسدتقلعمىالستغيخالتابع،كساكتطيخنتائجالتحميلأفقيسةمعاملالتحجيج

(تذيخإلىعجـقجرةتفديخالتغيخاتالحاصمةفي0.013-(التيبمغت)Adjusted R Squareالسعجؿ)

،كتعجىحهالقيسةمراريفالبحثكالتصػيخمغخالؿداءالساليمقاساابسعجؿالعائجعمىحقػؽالسمكيةألا

."عتسادعمىقػةىحااألثخبيغالستغيخالتابعكالسدتقلإلضعيفةججااكاليسكغبسػجبياا
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يتزح" غنتائجالأيزاامككسا انخفاضالقيسةالسصمقةلػ (عغ0.597السحدػبةالبالغة)Tججكؿأعاله

ختبارإلكساأفقيسةداللوا(.Sig ≥ 0.05(عشجمدتػىمعشػية)1.675القيسةالججكليةلياالتيبمغت)

(Sig(كىي)0.05(أكبخمغ)0.553)الخئيديةاألكلى،أي العجمية الفخضية تعقبػؿ ،كبشاءعمىماسبق 

داءالساليمقاساابسعجؿالعائجألذكداللةإحرائيةلسراريفالبحثكالتصػيخعمىاىاـاليػججأثخأنو

."عمىحقػؽالسمكيةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف



 أختبار الفخضية الخئيدية األولى مع وجهد الستغيخ الزابط )حجم الذخكة(

H01.1اليػججأثخذكداللةإحرا:(ئيةعشجمدتػىداللةα≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخفي)

الزابط الستغيخ كجػد ا ضل عمى الذخكة( السمكيةأل)حجع حقػؽ عمى العائج بسعجؿ مقاساا السالي داء

(ROE)فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف. 

نتيجة كلغخض"  تحجيج الفخضية الفخعية لالعجمية التابعة تعألامخئيدية إلا كلى عمى اعتساد نحجارإلتحميل

الستجرج احيث، قيسةإلتع عمى كمجىF)عتساد الجراسة نسػذج يستمكيا التي التفديخية القػة مجى لتقييع )

حجعداءالساليفيضمػجػدالستغيخالزابط)ألمراريفالبحثكالتصػيخكامتوفيتسثيلالعالقةبيغءمال

لسحدػبةأعمىمغقيستيااFارإلىأنويتعقبػؿالشسػذجعشجماتكػفقيسة،حيثتذيخقاعجةالقخ(الذخكة

الفخضيةكذلظلقبػؿالفخضيةالبجيمةكرفس(0.05)أقلمغتداكيأك (Sigمدتػىمعشػية)عشجالججكلية

 قيسةعمىعتسادإللكلمغالستغيخاتالتابعةتعاتفديخالستغيخالسدتقلكلإلشارةإلىمجىدقة،العجمية

."Adjusted R Squareالسعجؿالتحجيج معامل
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 األولىالفخعية ممفخضية الستجرجاالنحجار نتائج اختبار (2-.)ججول 
R Square 

Change 
0.003 

R Square 
0.010 

Adjusted R
2

 

-0.032 

F test Model 

0.251 

F Distribution 

Table 
2.314 

Sig. Change 
0.699 

R 

0.103 

SigF 

0.779 

T Distribution 

Table 
1.675 

       

 B Beta Standardized Coefficients T Sig انمخغيراث

 0.748 0.323 --- 0.149 انثابج

 0.583 0.553 0.081 1.207 انبحث وانخطوير مصاريف

 0.699 0.389- 0.057- 0.024- انطبيعي إلجماني األصول مانهوغاريخ

 
الججكليةبمغت(0.251السحدػبةقجبمغت)Fأفقيسةأعالهكيالحظمغالججكؿ" (2.314)كأفقيستيا

لػ السحدػبة القيسة انخفاض إلى يذيخ الحي لياFاألمخ الججكلية عغ الشسػذجكبسا، تستع عجـ إلى يذيخ

أكبخكحيثأنيا ( =0.779Sig F)أفمةكالقػةالتفديخية،كسابيشتنتائجتحميلاالنحجارءالسقتخحبالسال

الستغيخلػجػدذكداللةإحرائيةىاـيػججأثخالأنييعشيذلظفإف،(0.05)مغمدتػىمعشػيةاالختبار

مراريفلشسػذجأثخ)حجعالذخكة(مقاساابالمػجاريتعالصبيعيلحجعاألصػؿعمىالقػةالتفديخية الزابط

 عمى كالتصػيخ ألاالبحث السمكية حقػؽ عمى العائج بسعجؿ مقاساا السالي ROE)داء األدكية( شخكات في

عساف بػرصة في السجرجة البحث، مراريف أثخ تحديغ عمى الزابط الستغيخ قجرة عجـ إلى باإلضافة

تاألدكيةالسجرجةفيبػرصةفيشخكاكالتصػيخعمىاألداءالساليمقاساابسعجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية

."إحرائيةليبقىاألثخضئيالاليذلوداللةعساف

" يتزح كسا أيزاا االنحجار اختبار نتائج أنمغ )الستجرج االرتباط معامل (Rقيسة

(كالستغيخالبحثكالتصػيخمراريف)لستغيخالجراسةالسدتقلممسػسةػجػدعالقةتؤكجعجم(0.103)البالغة

."حقػؽالسمكيةاألداءالساليمقاساابالعائجعمىمع(األصػؿالمػغاريتعالصبيعيإلجساليالزابط)



11 

 

Adjusted Rكساأفقيسةمعاملالتحجيجالسعجؿ)"
التقمباتالتيتحجث(كالتيتعشياف0.032-)(كىي2

 عمى بالعائج مقاساا السالي األداء ألافي تفديخىصػلال  ايسكغ خالؿ مغ في تحجث التي مغالتغيخات كل

ا السدتقل الجراسة كالتصػيخمراريف)لستغيخ )البحث الزابط كالستغيخ إلجسالي( الصبيعي المػغاريتع

البسػجبياككافيةغيخمعاملالتحجيجالسعجؿالشاتجةعغالتحميلاإلحرائيتعتبخقيسة،حيث(األصػؿ

."عمىحقػؽالسمكيةىحهالستغيخاتفيتفديخاألداءالساليالسقاسبالعائجعمىعتسادإليسكغا

التيارتفعتقيستيابعجإدخاؿالستغيخR Squareكساتطيخنتائجتحميلاالنحجارالستجرجتحدغفيقيسة"

كلعيحدغججااضئيلR Squareاالرتفاعفيقيسةكىحا،0.01(لتربحقيستيا0.003الزابطبسقجار)

 Sig. Changeالتغيخفيالجاللةىحهالشتيجةقيسةمغقػةتفديخنسػذجالجراسةبالقجرالسصمػب،كيؤكج

 ."ليذذكداللةإحرائيةR Squareكالتيتجؿعمىأفالتغيخفيقيسة0.699البالغة

 

(لسراريفالبحثα≤ 0.05اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة): H02الفخضية الخئيدية، 

 فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.(ROA)كالتصػيخعمىاإلداءالساليمقاساابالقػةاإليخادية

 الثانيةنتائج تحميل االنحجار البديط لمفخضية الخئيدية :(8-.)ججول 
 

T- statistics = 1.069 
Standardized Coefficients R Square 

Adjusted R Square  

         

T Distribution Table = 1.675 0.153 0.023 0.003 

Model F test = 1.143 Sig = 0.290 

 

(0.153)التيبمغتقيستياBeta Standardized Coefficientsيطيخالججكؿاعالهإنالقيسةالسصمقةلػ"

كساكتطيخنتائجالتحميلأفقيسةمعاملالستغيخالتابع،غيخالسدتقلعمىتأثيخالستكالتيتذيخإلىعجـ
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( السعجؿ )Adjusted R Squareالتحجيج بمغت التي التغيخات0.003( تفديخ قجرة عجـ إلى (تذيخ

 في الحاصمة مقاساا السالي اإلداء اإليخادية بالقػة خالؿ كالتصػيخمغ البحث القيسةمراريف ىحه كتعج ،

."سػجبيااالعتسادعمىقػةىحااألثخبيغالستغيخالتابعكالسدتقلضعيفةججااكاليسكغب

" (عغالقيسة1.069السحدػبةالبالغة)Tككسايتزحمغنتائجالججكؿأعالهانخفاضالقيسةالسصمقةلػ

(،كبشاءعمىما0.290(كالبالغة)Sig ≥ 0.05(عشجمدتػىمعشػية)1.675الججكليةلياالتيبمغت)

ذكداللةإحرائيةلسراريفالبحثىاـاليػججأثخأنو أي ،الثانيةالخئيدية العجمية الفخضية عقبػؿت سبق

."فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعسافبالقػةاإليخاديةكالتصػيخعمىاإلداءالساليمقاساا
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 مع وجهد الستغيخ الزابط )حجم الذخكة( الثانيةأختبار الفخضية الخئيدية 

H02.2:(اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللةα≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخفي)

الزابط الستغيخ كجػد  ضل اإليخادية بالقػة مقاساا السالي اإلداء الذخكة(عمى ROA))حجع شخكات( في

 .األدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف

 الفخعية الثانيةممفخضية الستجرجاالنحجار نتائج اختبار  (9-.)ججول 
R Square 

Change 
0.235 

R Square 

9.148 
Adjusted R

2
 

0.227 

F test Model 

8.201 

F Distribution 

Table 2.314 

Sig. F Change 
0.000 

R 

0.509 

SigF 

0.001 

T Distribution 

Table 
1.675 

       

 B Beta Standardized Coefficients T Sig انمخغيراث

 0.000 3.820 --- 16.686 انثابج

 0.403 0.844 0.106 17.489 انبحث وانخطوير مصاريف

 0.000 3.864- 0.487- 2.230- انطبيعي إلجماني األصول مانهوغاريخ

  
(األمخ2.314)(كأفقيستياالججكليةبمغت8.201السحدػبةقجبمغت)Fكيالحظمغالججكؿأفقيسة"

لػ السحدػبة القيسة ارتفاع إلى يذيخ الججFالحي كليةعغ السقتخح الشسػذج تستع إلى يذيخ مسا السالءمة،

مغكحيثأنياأقل ( = 0.001Sig F)أفكالقػةالتفديخيةكلكشياضعيفة،كسابيشتنتائجتحميلاالنحجار

أنويعشيكذلظ،يةالعجميةكقبػؿالفخضيةالبجيمةمسايتػجبرفسالفخض(0.05)مدتػىمعشػيةاالختبار

 أثخ يػجج ىاـ إحرائية داللة ذك الزابطلػجػد لحجعالستغيخ الصبيعي بالمػجاريتع مقاساا الذخكة( )حجع

 التفديخية القػة عمى األصػؿ أثخ لشسػذج مراريف عمى كالتصػيخ البحث مقاساا السالي بالقػةاإلداء

إالأنولعيكغىشاؾقجرةلمستغيخالزابط،شخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساففي(ROA)اإليخادية

تاألدكيةالسجرجةفيشخكابتحديغأثخمراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليمقاساابالقػةاإليخادية
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تأثيخأدىإلىالطادخاؿالستغيخالزابإذأف،إحرائيةليبقىاألثخضئيالاليذلوداللةفيبػرصةعساف

فقجأضيختنتائج،السحدػبةTالسصمقةلػالقيسةكجىحهالشتيجةؤ،كيالساليمقاساابالقػةاإليخاديةعمىاالداء

(،كيدانجىحهالشتيجةقيسة1.675(كىيأعمىمغقيستياالججكليةالبالغة)3.864الجراسةأنياقجبمغت)

يػجج كىػمايعشيأنو(،0.000(حيثبمغتقيستيا)0.05التيكانتأقلمغ)Sig Tالجاللةالسعشػية

ل اثخ مقاساا الذخكة حجع الزابط مقاساابمستغيخ السالي اإلداء عمى األصػؿ إلجسالي الصبيعي المػغاريتع

عجـتبيغتجرجنتائجاختباراالنحجارالسإالأفبالقػةاإليخاديةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف،

 اثخ كجػد كالتصػيخ البحث لسراريف حجى عمى اإليخادية بالقػة مقاساا السالي اإلداء ROA)عمى في(

بػرصةعساف السجرجةفي ؤ،كيشخكاتاألدكية الشتيجة ىحه كج القيسة لػ السحدػبةفقجأضيختTالسصمقة

(،كيدانجىحهالشتيجة1.675مغقيستياالججكليةالبالغة)أقل(كىي0.844نتائجالجراسةأنياقجبمغت)

."(0.403(حيثبمغتقيستيا)0.05مغ)أكبخالتيكانتSig Tقيسةالجاللةالسعشػية

كجػد تؤكجعجـ (0.103)البالغة(Rقيسةمعاملاالرتباط)الستجرجأنكسايتزحمغنتائجاختباراالنحجار"

المػغاريتعالصبيعيإلجسالي(كالستغيخالزابط)البحثكالتصػيخمراريف)عالقةلستغيخالجراسةالسدتقل

."(ROAصػؿ)ألااألداءالساليمقاساابالعائجعمىمع(األصػؿ

" ال كتطيخكسا شتائج )أيزاا السعجؿ التحجيج معامل قيسة Adjusted Rأف
2 كىي اف (0.277)( تعشي

التغيخاتالتيتحجثفيمغخالؿ ايسكغتفديخىبالقػةاإليخاديةالتقمباتالتيتحجثفياألداءالساليمقاساا

المػغاريتعالصبيعيإلجسالي(كالستغيخالزابط)البحثكالتصػيخمراريف)لستغيخالجراسةالسدتقلكلمغا

(األصػؿ حيث قيسة، عغتعتبخ الشاتجة السعجؿ التحجيج اإلحرائيمعامل  التحميل يسكغ لحاضئيمة، ال

."بالقػةاإليخاديةىحهالستغيخاتفيتفديخاألداءالساليالسقاسعتسادإلا
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التيارتفعتقيستيابعجإدخاؿ R Squareفيقيسة ااكبيخ اانحجارالستجرجتحدشإلكساتطيخنتائجتحميلا"

بسقجار) 0.235الستغيخالزابط قيستيا لتربح )0.259 كالججيخبالحكخأف ، إلاىحا قيسة  Rرتفاعفي

Squareكيؤكجىحهالشتيجةقيسةبقجرمعقػؿحدغمغقػةتفديخنسػذجالجراسةكقجندبياا جيجىػ،Sig.   

 Changeتجؿعمىأفالتغيخفيقيسةكالتي0.000البالغةR Squareذكداللةإحرائية".
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 الخامذالفرل 

 الجراسة والتهصياتمشاقذة نتائج  

نتائج الجراسة (0-.)

يسكغتمخيزالشتائجالتيتعالتػصلإلييامغخالؿتحميلبياناتالجراسةكاختبارفخضياتياعمىالشحػ

التالي:

داءألسراريفالبحثكالتصػيخعمىال(α ≤ 0.05)داللةاليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى .1

اليػججأثخذككسا(،ROE) عمىحقػؽالسمكية ردنيةمقاساابسعجؿالعائجألاذخكاتاألدكيةل السالي

داءالساليلذخكاتأل(لسراريفالبحثكالتصػيخعمىاα≤ 0.05داللةإحرائيةعشجمدتػىداللة)

 .(ROA)صػؿألاردنيةمقاساابسعجؿالعائجألاألدكيةا

ىحهالشتيجةبثالثأسبابىي:كيسكغتفديخ

ردنيةىيبػجوعاـضئيمةأليشخكاتاألدكيةافأفالسبالغالتيترخؼعمىالبحثكالتصػيخاالول:

ندبياابالسقارنةمعمايرخؼعمىالبحثكالتصػيخفيالذخكاتالعالسيةالسشاضخليا،ككحلظنطخاالسا

جشبية.ألبلالذخكاتاألردنيمغقتالقيةالذخكاتالسحميةمغمشافدةمغالدػؽا

ىػدليلعمىاف(ROEثختمظالسراريفعمىالعائجعمىحقػؽالسمكية)أأفانخفاضقيسةالثاني:و 

 بعػامل يتأثخ العائج اأىحا صافي عمى أكبخ تأثيخ ذات كربساألخخى الذخكات تمظ تحققيا التي رباح

خخىالتيترشعياألادكيةكالسشتجاتألسعاراأىسياالدياساتالخقابيةمغقبلالجكلةكغيخىافيتحجيجأ

دكية.ألشخكاتا
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اوالثالث: عمىالقػة تمظالسراريف قيسةأثخ عمىاإلافانخفاض العائج )أليخاديةاك (،ROAصػؿ

 وعارجافيسكغ عغتمظالسراريففي الجياتالسدؤكلة كفاءة عجـ بحيثإالى السراريف ىحه دارة

السترػرةمشيا.أمثالابتحقيقالسراريف دتغلاستغالالاتُ

(،فيحيغتعارضتىحهالشتيجةBouaziz, 2016كالججيخبالحكخأفىحهالشتيجةتذابيتمعدراسة)

( مغ كل دراسة مع كمخاد، ك)1113مريصفى )Ayaydin & Karaaslan, 2014(ك )Wang& 

Fan, 2014( )Öztürk & Zeren, 2015(ك )VanderPal, 2015(ك )Xu & Jin, 2016)

(كذلظيعػدإلىاختالؼمجتسعىحهالجراساتعغالجراسةTing, Kweh, Lean & Ng, 2016ك)

الحالية.

2.  ىاـ اثخ إحرائيةاليػجج داللة لحجعذك الصبيعي بالمػجاريتع مقاساا الذخكة( )حجع الزابط لمستغيخ

إضافةىحا(،اذأفROEلتأثيخمراريفالبحثكالتصػيخعمىالعائجعمىحقػؽالسمكية)األصػؿ

تمظ أثخ تحديغ عمى كالتصػيخ البحث مراريف اي السدتقل الستغيخ قجرة مغ تحدغ لع الستغيخ

(لكغبالسقابلكافليحاالستغيخالزابطاثخ00008(االبسقجارضئيلكىػ)ROEالسراريفعمى)

سراريفعمىفيتحديغقجرةالستغيخالسدتقلايمراريفالبحثكالتصػيخعمىتحديغاثختمظال

(ROA( بسقجار )0078: تفديخ(، بالمػجاريتعكيسكغ مقاساا الذخكة حجع أف يمي: بسا الشتيجة ىحه

الصبيعيلحجعاألصػؿعمىعالقةبقيسةأصػؿالذخكةكالتيتحتػيعادةالسراريفالخاسساليةلمبحث

كافالعائجعمىحقػؽالسمكية) الىمجسػعحقػؽ(يسثلصافيالخبحمROEكالتصػيخ.كلسا شدػباا

 )السمكية حيغاف مغROAفي كاف لحا االصػؿ، مجسػع الى مشدػباا التذغيمي الخبح صافي تسثل )

( ندبة عمى كالتصػيخ البحث مراريف تؤثخ اف عمىROAالصبيعي نفدة بالسقجار تؤثخ كال ،)
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(ROE)(كالججيخبالحكخأفىحهالشتيجةقجتعارضتمعدراسة،Schimke & Brenner, 2014)

 .كيعػدذلظإلىاختالؼمجتسعياعغمجتسعالجراسةالحالية
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 الجراسة تهصيات 7.. 

:مايميعمىضػءماتعالتػصلإليومغنتائجفيىحهالجراسةكافىشاؾمجسػعةمغالتػصياتأىسيا

ا" .1 الإلزيادة بػضع كىتساـ القػانيغ تتشاكؿتذخيعات كالتصػيخالتي البحث مراريف ككضع شخكط،

 تحديغمغدكرىاـفيعسميةباإلنفاؽفيالبحثكالتصػيخلسالوالذخكاتالرشاعيةالجكائيةتمـد

ا تعديدألجػدة ككحلظ  دكية السيدة كتحقيق الحداس القصاع ىحا داخل محمياااالستسخار التشافدية

 ."كعالسياا

ب عسل" .2 سسعةالبحثكالتصػيخعمىمتغيخاتأخخىمثلمراريفأثخجراسةدراساتمدتقبميةتقـػ

 ."الدػقيةتياقيسالذخكةك

باقيبالسقارنةمع البحثكالتصػيخمراريفبأىسية األدكيةشخكاتالجياتالسدؤكلةفيتػعية" .3

 الذخكات، تتكبجىا التي بأعتبالسراريف استثساراااكذلظ  رىا مباشخ تأثيخ الو تصػيخ نتاجإلعمى

يكػففيالسدتقبلتكبجالسرخكؼإفلعيكغفينفذفتخةاامخدكدمسايعصيشخؽالعسلتحديغك

ا"القخيب كىػ ترشيعة تتػلى الحي لمسشتج لسا كنطخاا صحةأل، عمى كمباشخ ىاـ تأثيخ مغ دكية

 نداف.إلا

ا .4 عسميات في مذتخكة جيػد لبحؿ السذتخؾ بالدعي األردنية األدكية شخكات كالتصػيخقياـ لبحث

 لمسشتجاتالستذابيوفيسابيشيا،لسايعػدعميياجسيعاابالفائجةكبأقلالتكاليف.
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 السالحق

 ( 0ممحق رقم )

 السدتخجمة في عيشة الجراسةالبيانات السالية لذخكاتو اسساء الذخكات 

اسم 

 انشركت
 انسنواث

 مصاريف
 انبحث وانخطوير

R&D Exp 

صافي 

 انمبيعاث
NS 

انبحث 

 وانخطوير
R&D 

انعائذ عهى 

حقوق 

 انمهكيت
ROE 

انقوة 

 االيراديت
ROA 

 إجماني

 االصول
TA 

انوغرحم 

انطبيعي 

نمجموع 

 االصول
Log(A) 

يت
دو

أل
 ا
ج

تا
إلن

ت 
ني
رد

أل
ا

 

2007 504109 21117056 0.02 0.05 0.02 53385616 7.73 

2008 305163 20136211 0.02 0.03 0.01 60748793 7.78 

2009 1186007 22662646 0.05 0.08 -0.03 60263606 7.78 

2010 999541 20890027 0.05 0.06 0.01 61009428 7.79 

2011 892216 29163326 0.03 0.05 0.08 73464579 7.87 

2012 1019921 35853042 0.03 -0.04 0.03 69088382 7.84 

2013 771486 26128822 0.03 -0.06 -0.02 65450777 7.82 

2014 546521 29648862 0.02 -0.30 -0.04 58237670 7.77 

2015 101322 14920159 0.01 -0.55 -0.13 48282619 7.68 

2016 35624 20760397 0.00 -0.22 -0.13 44091384 7.64 

يت
وائ

نذ
 ا
ث

عا
نا
ص

 نه
اة

حي
ان

 

2007 124455 3801910 0.03 0.06 0.06 13001882 7.11 

2008 144457 4376884 0.03 0.02 0.03 12509830 7.10 

2009 160812 4744145 0.03 0.04 0.05 12512041 7.10 

2010 221973 4995087 0.04 0.05 0.05 12119603 7.08 

2011 304837 6269094 0.05 0.08 0.09 12521447 7.10 

2012 430418 8443660 0.05 0.14 0.17 13818230 7.14 

2013 292462 9807369 0.03 0.15 0.20 14810863 7.17 

2014 284646 10888015 0.03 0.16 0.16 16891690 7.23 

2015 243674 10512347 0.02 0.14 0.14 18236464 7.26 

2016 282883 10536845 0.03 0.13 0.12 20717436 7.32 

ث 
عا

نا
ص

 نه
ط

س
الو

ق ا
ر
ش

ان

ت 
وي

ما
كي

وان
ت 

ئي
وا

نذ
ا

يت
طب

 ان
ث

ما
ز
سته

نم
وا

 

2007 246945 9045956 0.03 0.02 0.03 23056264 7.36 

2008 186929 10971325 0.02 -0.01 0.03 25382434 7.40 

2009 104849 11947760 0.01 0.05 0.06 25627735 7.41 

2010 211078 12834331 0.02 0.03 0.05 28125568 7.45 

2011 246660 5982489 0.04 -0.51 -0.13 25260260 7.40 

2012 290755 8111306 0.04 -0.13 -0.02 26102742 7.42 

2013 87892 10403661 0.01 -0.06 0.02 25652637 7.41 
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2014 31000 6634330 0.00 -0.49 -0.08 21348692 7.33 

2015 113013 5413501 0.02 -0.04 -0.13 19061972 7.28 

2016 69500 2073037 0.03 -0.01 -0.21 16595278 7.22 

اء
ذو

 ان
ر
دا

 

2007 723477 34325637 0.02 0.07 0.03 64110038 7.81 

2008 942539 40889837 0.02 0.07 0.05 68492775 7.84 

2009 1355149 44650838 0.03 0.11 0.07 89232602 7.95 

2010 1323795 46229986 0.03 0.15 0.05 100014434 8.00 

2011 1902778 41054922 0.05 -0.11 0.00 90284198 7.96 

2012 1514147 42727786 0.04 -0.08 0.01 86367258 7.94 

2013 1300675 49377571 0.03 0.09 0.08 101303769 8.01 

2014 1496276 68969440 0.02 0.12 0.10 100290031 8.00 

2015 1474313 62139204 0.02 0.08 0.10 91590358 7.96 

2016 1995021 60876997 0.03 0.20 0.07 101763094 8.01 

يت
دو

أل
 ا
عت

نا
ص

 ن
يا
نف
الد

في
 

2007 99608 2516901 0.04 0.12 0.10 4096888 6.61 

2008 77758 2377629 0.03 0.02 0.02 3804446 6.58 

2009 96520 1895642 0.05 -0.06 0.01 3903453 6.59 

2010 67601 1660582 0.04 -0.14 -0.07 3964396 6.60 

2011 43970 1727540 0.03 -0.08 -0.04 4245942 6.63 

2012 36868 1255254 0.03 -0.24 -0.12 3658872 6.56 

2013 41095 4493820 0.01 0.22 0.22 4759746 6.68 

2014 94317 10426936 0.01 0.51 0.41 7878530 6.90 

2015 209933 10300020 0.02 0.31 0.28 10351106 7.01 

2016 228407 6801054 0.03 0.09 0.06 11617526 7.07 
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 ( 7ممحق رقم )

 التحميل االحرائي الخاص باختبار فخضيات الجراسة

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

RD 50 31000 1995021 508870.90 547726.363 .239 .337 .375 .662 

NS 50 1255254 68969440 18675423.92 17898724.608 .241 .337 .631 .662 

RDNS 50 .00 .05 .0280 .01262 -.051 .337 -.158 .662 

ROE 50 -.55 .51 .0074 .18902 -.963 .337 2.670 .662 

ROA 50 -1.86 8.67 .6900 2.07345 .737 .337 1.203 .662 

TA 50 3658872 101763094 38582107.68 32384155.778 .708 .337 -.924 .662 

Valid N 

(listwise) 
50         

 
Explore 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

RDNS .797 50 .074 .927 50 .064 

ROE 1.167 50 .099 .891 50 .072 

ROA 2.383 50 .188 .569 50 .099 

LOGTA .937 50 .121 .926 50 .097 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LOGTA, RDNS
b
 . Enter 
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a. Dependent Variable: ROE 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 2.153
a
 

a. Predictors: (Constant), 

LOGTA, RDNS 

b. Dependent Variable: ROE 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 RDNS .991 1.009 

LOGTA .972 1.309 

a. Dependent Variable: ROE 

 
Correlations 

Correlations 

 RDNS ROE ROA LOGTA 

RDNS Pearson Correlation 1 .086 .153 -.095 

Sig. (1-tailed)  .277 .145 .257 

N 50 50 50 50 

ROE Pearson Correlation .086 1 .059 -.064 

Sig. (1-tailed) .277  .343 .328 

N 50 50 50 50 

ROA Pearson Correlation .153 .059 1 -.497
**
 

Sig. (1-tailed) .145 .343  .000 

N 50 50 50 50 

LOGTA Pearson Correlation -.095 -.064 -.497
**
 1 

Sig. (1-tailed) .257 .328 .000  

N 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 
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1 RDNS
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROE 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .086
a
 .007 -.013 .19028 

a. Predictors: (Constant), RDNS 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .013 1 .013 .357 .553
b
 

Residual 1.738 48 .036   

Total 1.751 49    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), RDNS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.029 .066  -.434 .667 

RDNS 1.287 2.154 .086 .597 .553 

a. Dependent Variable: ROE 

 

Regression 

Notes 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 RDNS
b
 . Enter 

2 LOGTA
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROE 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .086
a
 .007 -.013 .19028 .007 .357 1 48 .553 
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2 .103
b
 .011 -.032 .19198 .003 .152 1 47 .699 

a. Predictors: (Constant), RDNS 

b. Predictors: (Constant), RDNS, LOGTA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .013 1 .013 .357 .553
b
 

Residual 1.738 48 .036   

Total 1.751 49    

2 Regression .019 2 .009 .251 .779
c
 

Residual 1.732 47 .037   

Total 1.751 49    

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), RDNS 

c. Predictors: (Constant), RDNS, LOGTA 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.029 .066  -.434 .667 

RDNS 1.287 2.154 .086 .597 .553 

2 (Constant) .149 .460  .323 .748 

RDNS 1.207 2.184 .081 .553 .583 

LOGTA -.024 .061 -.057 -.389 .699 

a. Dependent Variable: ROE 

 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 LOGTA -.057
b
 -.389 .699 -.057 .991 

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors in the Model: (Constant), RDNS 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
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  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT ROA 

  /METHOD=ENTER RDNS. 

 

 
Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 RDNS
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .153
a
 .023 .003 2.07043 

a. Predictors: (Constant), RDNS 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.900 1 4.900 1.143 .290
b
 

Residual 205.761 48 4.287   

Total 210.661 49    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), RDNS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.012 .719  -.016 .987 

RDNS 25.064 23.443 .153 1.069 .290 

a. Dependent Variable: ROA 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 

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

  /NOORIGIN 



11 

 
  /DEPENDENT ROA 

  /METHOD=ENTER RDNS 

  /METHOD=ENTER LOGTA. 

 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 RDNS
b
 . Enter 

2 LOGTA
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .153
a
 .023 .003 2.07043 .023 1.143 1 48 .290 

2 .509
b
 .259 .227 1.82280 .235 14.928 1 47 .000 

a. Predictors: (Constant), RDNS 

b. Predictors: (Constant), RDNS, LOGTA 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.900 1 4.900 1.143 .290
b
 

Residual 205.761 48 4.287   

Total 210.661 49    

2 Regression 54.499 2 27.249 8.201 .001
c
 

Residual 156.162 47 3.323   

Total 210.661 49    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), RDNS 
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c. Predictors: (Constant), RDNS, LOGTA 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.012 .719  -.016 .987 

RDNS 25.064 23.443 .153 1.069 .290 

2 (Constant) 16.686 4.368  3.820 .000 

RDNS 17.489 20.732 .106 .844 .403 

LOGTA -2.230 .577 -.487 -3.864 .000 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 LOGTA -.487
b
 -3.864 .000 -.491 .991 

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors in the Model: (Constant), RDNS 

 
 

 

 

 

 

 


