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شكـــــــــــــــر وثلديـــــــــــــر
ومو أهين أوثيت لك بالغة

وأفنيت حبر امنطق يف امنظم وامنرث

ملا كنت بعد املول اال ملرصا

ومعرتفا ابمعجز عن واجب امشكر

أشكر هللا عز وجل أن وفلين الكامل ىذا امبحث امعلمي فهل امحلد عىل جزيل فضهل واهعامو ,مث امشكر موضول
لىل امفضل اعرتافا بفضليم وثلديرا جليودمه وسعهيم.
كام أثلدم خبامص امشكر وامتلدير ووافر االمتنان اىل أس تاذي املدير الس تاذ ادلكتور /دمحم مطر عىل ما بذهل من
هجد متواضل ودءوب ,وما كدمو من ثوجيو سلمي ورأي سديد ملساعديت يف ختطي امكثري من امطعاب ,جفزاه
هللا عين خري اجلزاء وأمده بدوام امطحة وامعافية.
كام أثلدم خبامص امشكر وامتلدير اىل امسادة أعضاء جلنة املناكشة املوكرين عىل ما تكبدوه من عناء يف كراءة
رساميت املتواضعة واغناهئا مبلرتحاهتم املمية.
كام أثلدم ابمشكر لعضاء ىيئة امتدريس يف جامعة امرشق الوسط وأخص ابذلكر أعضاء ىيئة امتدريس بلسم
احملاس بة عىل ما كدموه يل من هجد ومعرفة ومساعدة علمية ,فليم خامص امشكر وامتلدير.
كام أثلدم بشكري ملك من ساعدين من كريب أو من بعيد ومو بلكمة أو دعوة ضاحلة.

ق

االىــــــــــداء
اىل كدويت الوىل وعزويت يف احلياة ,اىل من أعطاين ومل يزل يعطيين بال حدود ,اىل سبب خفري ورفعيت يف
ىذه احلياة  .....أيب امعزيز أدامو هللا ذخرا يل
اىل اميت رأين كلهبا كبل عينهيا ,وحضنتين أحشاؤىا كبل يدهيا ,اىل جشريت اميت ال ثذبل ,اىل امظل اذلي أوي
اميو يف لك حني  .....أيم احلبيبة حفظيا هللا
اىل س ندي يف ىذه احلياة وأمجل ما يف ذكراييت وادلرر املطوهة
اخواين وأخوايت حفظيم هللا
اىل لك من وكف معي من أضدكايئ
هلم مجيعا أىدي مثرة هجدي ,,,
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العالقة بيؼ األداء السالي والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية

إعــجاد الطالب:

ميشجسسيخحديغالقخاعيغ

بإشـــــخاف

أ.ددمحممصخ
ىجفت الجراسة إلى تقييع العالقة بيغ األداء السالي كالسدايا السالية السسشػحة لمخئيذ التشفيحي في البشػؾ
التجارية األردنية  ،كيسثل مجتسع الجراسة كافة البشػؾ التجارية ضسغ القصاع السالي السجرجة في بػرصة
عساف ،كتع اختيار السرارؼ السدتسخة كالتي تتػفخ بياناتيا السالية خالؿ فتخة الجراسة السستجه ما بيغ عاـ
تجارياأينفذمجتسعالجراسةكذلظلدببصغخحجع
()2015-2011كتسثمتعيشةالجراسةبػ()13بشكاً 
ىحاالسجتسع.
كلتحقيقأىجاؼالجراسةإعتسج الباحث السشيجالػصفيالتحميمي مغخالؿدراسةإختباريةتقػـعمىبيانات
فعمية مدتخمرة مغ التقاريخ السالية السشذػرة في بػرصة عساف لمفتخة الػاقعة بيغ ( ،)2015-2011كتع
قياساألداء الساليمغخالؿالستغيخاتالسدتقمةالتالية(العائجعمىحقػؽ السمكية،كالعائجعمىاألصػؿ،
كالعائجعمىالديع).
كلتحميلبياناتالجراسةكإختبارفخضياتياتعإستخجاـأدكاتكمؤشخاتاإلحراءالػصفيكالػسطالحدابي
كاإلنحخاؼ السعياري ,كذلظ باإلضافة إلى أساليب إحرائية أخخى مثل :تحميل التػزيع الصبيعي ,تحميل
اإلرتباط الستعجد بيغ متغيخات الجراسة بسػجب مرفػفة إرتباط بيخسػف ,إختبار Durbin – Watson

ـ
إلختبار مذكمة التجاخل الخصي كمذكمة اإلرتباط الحاتي ,كتحميل اإلنحجار الستعجد  Multiple
.Regression
أضيختنتائجالجراسةكجػدعالقة ذات داللةإحرائيةلألداءالساليالستسثل بكلمغالستغيخاتالسدتقمة
التالية(العائجعمىحقػؽ السمكية،كالعائجعمىاألصػؿ،كالعائجعمىالديع)مجتسعةثعكلمشياعمىحجة
مع السداياالساليةالسسشػحة لمخئيذالتشفيحي مقاس ًة بالمػغاريتعالصبيعيلحجعالسداياالساليةالسسشػحةلو في
البشػؾالتجاريةاألردنية.
كأكصتالجراسةبزخكرةالشطخ لمسداياالساليةالسسشػحةلمخؤساءالتشفيحييغكالدعيإلىالػصػؿإلىأسذ
كمعاييخ عادلة تحجد السدايا السالية التي تسشح لمخؤساء التشفيحييغ في البشػؾ التجارية تخاعي السػازنة بيغ
مرالحيع مغ جية كمرالح السداىسيغ مغ جية أخخى .مع حث الباحثيغ عمى إجخاء دراسات مدتقبمية
تخكدعمىتقييعأثخالعػاملاألخخىغيخاألداءالساليالتيتؤثخعمىىحهالسدايامثل:حجعالبشظ,السشافدة
الدػقية,الحػكسةكغيخىا.
الكمسات السفتاحية :األداء السالي ،السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي ،البشؽك التجارية األردنية.

ف
The Relationship between Financial Performance and Financial Compensations
Granted to the Chief Executive Officer (CEO) in Jordanian Commercial Banks
(Applied Empirical Study)
Prepared by:
Mohannad Samir Qarain
Supervised by:
Prof. Mohammad Matar
ABSTRACT
The study aimed to evaluate the relationship between financial performance and
financial compensation granted to the Chief Executive Officer in Jordanian
Commercial Banks. The study population represents all commercial banks within
the financial sector Companies listed on the Amman Stock Exchange, which
financial statements are available for during the study period between (20112015) and because of the small of this population the study sample consists of
the whole population.
To achieve the study objectives, the researcher used descriptive statistical
techniques such as the mean, standard deviation to analyze its data. He also used
other statistical techniques such as: normal distribution test, person correlation
matrix for multicollinearity, Durbin – Watson test for autocollinearity and
multiple regression analysis to test the study hypotheses.
The study revealed that there is a significant statistical relationship between the
financial performance of CEOs working in Jordanian Commercial Banks and the
financial compensations granted to them.
According to the study's findings, the researcher recommended to put some fair
and objective standards to be followed in determining CEOs compensations. This

س
will create a balance between these own interests on one hand and shareholders
interests on the other hand.
He also recommended that other researchers should conduct studies about the
effect of other variables such as: banks sizes, competition and governance on
CEOs compensations.
Key words: financial performance, financial Compensation granted to the CEO,
the Jordanian commercial banks.
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الفرل األول
خمفية الجراسة وأهسيتها
 0-0السقجمة
لقجانتذخمفيػـالعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفياآلكنةاألخيخة،حيث
إنتذخت الجراسات عمى نصاؽ كاسع حػؿ العالع فيسا يخز ىحا الجانب بإعتباره مغ القزايا الججلية في
عرخنا الحالي لعجـ كجػد أسذ يتع إعتسادىا في عسمية مشحيا لمخؤساء التشفيحييغ األمخ الحي أدى إلى
التجاكؿفيالجراساتكالشطخياتلمتصخؽ إلىأفزلكسيمةيتعإتباعيالسشحمداياعادلةتزسغالسػازنةبيغ
مرالحالخؤساءالتشفيحييغمغجيةكالسداىسيغمغجيةأخخى.كقجإعتسجتأغمب الجراساتكاألبحاثإلى
حجكبيخعمى نطخيةالػكالةالتيتذيخإلىأفيتختبعمىالخئيذالتشفيحيأفيسشح حرراً فيالسشذأة
مغ أجل التػفيق بذكل صحيح بيغ مرالحيع كمرالح السداىسيغ .كيفتخض ىحا السشطػر بأف الخؤساء
التشفيحييغكالسداىسيغغالبامايستمكػفأىجافاكمرالحمتزاربة.كفقالحلظكلزسافبأفالخؤساءالتشفيحييغ
يريغػف اإلستخاتيجات السػضػعة لتعطيع مرالح السداىسيغتذسل خصط السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ
التفيحي غالبا جدء كبيخ مغ خيارات األسيع لزساف أف ق اخرات الخئيذ التشفيحي تخكد عمى أداء السشذأة
كقيستيا.
حيث شيجت بػرصة عساف حالة مغ التخاجع في ادائيا خالؿ الدشػات الدابقة بدبب ضيػر حاالت مغ
الفدادداخل الكثيخمغ الذخكات السجرجةفييا نتيجةلمتالعبفيالسيدانياتالخاصةبيامساأدى إلىعجـ
إستقخاركتجنيمؤشخالبػرصةكانعكاسذلظعمىىبػطأسعاراألسيعكخدارةجدءكبيخمغقيستياالدػقية
مسا أدت بالتالي إلى تعثخ البعس مغ الذخكات السجرجة في البػرصة .كقج تختب عمى ذلظ ضعف ثقة

1
السدتثسخيغ فييا  ,حيث أشار الخئيذ التشفيحي في تقخيخ األداء الخاص ببػرصة عساف لعاـ  2015إلى
إنخفاض الخقعالعاـألسعاراألسيعبشدبة( )%1.35كانخفاضالقيسةالدػقيةلألسيعالسجرجةفيبػرصة
عساف بشدبة ( )%0.8ك ( )%0.5عمى التػالي خالؿ العاميغ  2014ك (Amman Stock  2015
).Exchange Performance, 2015ككساكردفيالتقخيخالدشػيالرادرعغىيئةمكافحةالفدادلعاـ
 2014كالحيكذفعغأبخزقزاياالفدادالساليكاإلداريكالدياسيحيثبمغعجدالقزاياالسدجمةلجى
الجائخة 151قزيةمختمفةفيالقصاعيغالعاـكالخاصالتيتتعمقبدػءإستعساؿالدمصةكالسداسبالساؿ
العاـ كاإلحتياؿ كاإلختالس كالدخقة كغر كغديل أمػاؿ  .كقج إنعكدت ىحه األحجاث بذكل سمبي عمى
السدتثسخيغ,األمخالحيأدىإلىإجبارالكثيخ مشيع عمىإتخاذق اخراتببيعاألسيع بخدارةكبيخة.كأصبحت
بػرصةعسافمكاناغيخمخغػببولإلستثسار.مسااستػجبعمىاإلدارةأفتعسلعمىإقتخاحككضعحمػؿ
سخيعةلتحديغالرػرةالعامةكلتعسيقثقةالسداىسيغ بدػؽ عسافالسالي,حيثأفثقتيعتعتبخمغأىع
العػاملالتيتؤديإلىتصػيخاألسػاؽالسالية.كتتسثلثقتيعمغخالؿاالستخجاـاألمثلألمػاليعكتػضيفيا
بصخيقةتخاعيمرالحيعكمشعسػءاإلستخجاـليامغقبلأعزاءمجمذاإلدارةكالسجيخيغالخاصيغبتمظ
السشذئات.
كلحلظتعتبخالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمغالقزاياالسعقجةكالسثيخةلمججؿلعجـكجػدأساسأك
معياريجؿعمىكيفيةتحجيجقيعىحهالسداياالسسشػحة.إذافتقختالجراساتكالشطخياتالقائسةإلىكجػدشخح
كامل لبعس البيانات الستعمقة باألحجاث كالصخؽ الستبعة في عسمية تحجيج كتخريز ىحه السدايا
(.)Frydman, 2010فبيشسا يخىالبعسبأفالسداياالسسشػحة لمخئيذالتشفيحي لياعالقةبحجعالذخكةأك
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بخبخةكمؤىالتالخئيذالخئيذالتشفيحيلمذخكة ) (Baker, 2002ك) .(Gabaix, 2013يخىآخخكف
بأفلياعالقةبالخبحية,مخاشخالدػؽ,اإلستحػاذ,كفتخةالخجمة(.)Buigut, 2015
كيمقى مػضػع السدايا التي تسشح لمخؤساء التشفيحييغ كالعقػد السبخمة معيع إىتساما متدايجا مغ قبل
الباحثيغفيعرخناالحاضخ.كلعلمغأبخزالذػاىج عمىذلظىػأفجائدةنػبللإلقترادليحا
العاـ()2016قجمشحتمشاصفةلعالسياإلقتراداألمخيكييغ Heartك Holmstormمكافأةليسا
عمىتصػيخ(نطخيةالعقػد)التيتزسشتمجسػعةمغاألسذتبشىعميياالعقػدالسبخمةمعالخؤساء
التشفيحييغ.كقجاعتخفابأفكضعمثلىحهاألسذتعتبخعسميةمعقجة,إالأفأىعمجاالتتصػيخىاىػ
أف يتع تحجيج السدايا السسشػحة لمخئيذ التشفيحي ليذ بشاء عمى أدائو في األجل القريخ كإنسا عمى
األداء الستػقع مشو في األجل الصػيل( .السمحق اإلقترادي لمغج ,سػؽ كماؿ بتاريخ  11أكتػبخ
.)2016
كمغ ىحا السشصمق تبمػرت فكخة ىحهالجراسةلجى الباحث ,التيجاءت بعشػاف" :العالقة بيؼ األداء السالي
والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية" .كقجتعحرخالجانبالساليلتػفخ
البياناتالخاصةبوفيالقػائعالساليةالتيتداعجالباحثعمىالقياـبجراسةمػسعةذاتنتائجمػضػعية,
إذ أكجب القانػف عمى البشػؾ اإلفراحعغ السدايا السالية السسشػحة لمخئيذ التشفيحي ضسغ قػائسيا السالية
الدشػيةالسشذػرةكالستػفخةفيبػرصةعساف(.دليلالحاكسيةالسؤسديةلمبشػؾ)2016,
 6-0مذكمة الجراسة
يجرؾ
نط اًخ ألىسية العسميات السرخفية داخل البشػؾ ككبخ حجسيا كالحاجة إلى تذغيميا بالصخيقة السثمى  
أصحاب رؤكس األمػاؿ ضخكرة تعييغ الخئيذ التشفيحي القائع عمى تصػيخ ككضع استخاتيجيات التخاذ

1
القخاراتكالديصخةعمىجسيعالعسمياتالتذغيميةكالسرادرالخاصةبتمظالبشػؾ.كمغالسفتخضأفيتقاضى
اياالساليةبشاء عمىأداءهفيتحقيقأىجاؼالبشظ كمغىشاتشبعمذكمةالجراسة،بحيث
الخئيذالتشفيحيالسد
ً
التيتخزعلمشقاشفيعالعاألعساؿكالتي

تعتبخالسدايا السالية السسشػحةلمخئيذالتشفيحيمغأىعالقزايا
ييتعبيامداىسػالذخكاتكأصحابالسرالح,لساتحتػيومغإختالؼفيالقابميةلمفيعكالتفديخكذلظلعجـ
كجػد أسذ كقػاعج تحجد كيفية الصخيقة الستبعة لسشحيا كالقيسة التي يشبغي الحرػؿ عمييا مقارنة باألداء
الخاص بو مغ جية كالسشافع التي يحرل عمييا السداىسػف مغ جية أخخى ،األمخ الحي استجعى مغ
الباحثيغفيجسيعأنحاءالعالععمىإعجاد دراساتمتعجدةلسحاكلةمعخفةآليةتحجيجىحهالسداياكالعػامل
السؤثخةعمييا.إالأفالشتائجحتىيػمشاىحامازالتمتزاربةكلعيتعالػصػؿإلىاآلليةالسشاسبةلتحجيج
ىحهالسدايا.مثاؿعمىذلظالجراساتالتيقاـبياكلمغ)Fallatah (2015),Bahl (2015ك Nulla
) (2014حيث كانتنتائجيع ذات عالقة شخدية معاألداء السالي,حيثكمساارتفعتندبةاألداءالسالي
مقاسةبسؤشخاتمختمفةإرتفعت قيسةالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي كذلظ عمىعكذ ماكذفت
عشودراسات ) Olalekan (2015),Bussin (2015ك) Cerasi (2015التيتػصمتإلىنتائجذات
عالقةعكدية بيغكلمغالسداياالساليةالسسشػحةالتشفيحيمعاألداءالسالي .كقج أدىتزاربىحهالشتائج
إلى زيادةالتداؤالت فبعزياكافذكعالقةإيجابيةكبعزياذكعالقةعكدية فيسايتعمقبسػضػعاألداء
السالي كعالقتو بالسدايا السالية السسشػحة لمخؤساء التشفيحييغ .إف الدياسات الستبعة في مشح السدايا السالية
لمخئيذ التشفيحي تشز عمى أف تكػف مختبصة بالسشافع السقجمة لحسمة األسيع ( Rankin, et.al p:202
 ,)2011حيثييتعالسداىسػف بأفيزعػاثقتيعباإلدارةالسشاسبةالتيستػضفأمػاليعبصخيقةندييةبعيجا
عغسػءاإلستخجاـ,لحافسغأىعاألسئمةالسصخكحةعادةمغقبلالسداىسيغىػ:ىلالسداياالساليةالسسشػحة
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؟كىليدتحقالخئيذالتشفيحيتمظالسداياالسالية
لمخئيذالتشفيحيقجمشحتلوإعتساداعمىاألداءالخاصبو 
السقجمةلو؟كىلقجـالخئيذ التشفيحيمشافعاقتراديةلمسداىسيغمقابل ىحه السدايا السسشػحةلو؟ كمغىشا
تأتيمذكمةالجراسة,فالسداىسػفيخغبػفبسعخفةشبيعةالعالقةبيغاألداءالساليلمذخكاتالسداىسةكالسدايا
السالية السسشػحةلمخئيذ التشفيحي .كفيساإذاكانتىحهالسدايا السالية تُسشح بذكلعادؿكمػضػعي لمخئيذ
التشفيحيمقابلمشافعماليةمػاءمةلحسمةاألسيع.كحيثأفالبشػؾالتجاريةىيربسااألكثخمالءمةلتقري
جحكر ىحه السذكمة كذلظ بدبب الس اديا السالية الكبيخة التي يتقاضاىا السجيخكف التشفيحيػف فييا مغ جية,
كبحكعإلداـىحهالبشػؾباإلفراحكاإلعالفعغتمظالسدايافيتقاريخىاالساليةالسشذػرةمغجيةأخخى,فقج
إختارالباحثالقصاعالسرخفيمجااللجراستو.
 3-0أسئمة الجراسة
إنصالقا مغمذكمةالجراسةيدعىالباحثإلىاإلجابةعغ الدؤاؿالخئيذ التاليكاألسئمةالفخعيةالسختبصة
بو.
الدؤاؿالخئيذ:
 -1ىلتػججعالقة ذات داللةإحرائية بيغ األداءالسالي كالسدايا السالية السسشػحةلمخئيذالتشفيحيفي
البشػؾالتجاريةاألردنية؟كيشبثقعشواألسئمةالفخعيةالتالية:
أ -ىلتػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغالعائجعمىحقػؽالسمكية()ROEكالسداياالساليةالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية؟
ب -ىل تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ العائج عمى األصػؿ ( )ROAكالسدايا السالية السسشػحة

لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية؟

3
ت -ىلتػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغالعائجعمىالديع()EPSكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ

التشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية؟
 4-0فخضيات الجراسة
تدعىالجراسةإلىإختبارالفخضياتالتالية:
 -1الفخضيةالخئيدةاألكلى ):(HO1التػججعالقة ذات داللةإحرائية بيغاألداءالسالي كالسداياالسالية
السسشػحةلمخئيذالتشفيحي فيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى()α ≤ 0.05
كيختبطبيحهالفخضيةثالثفخضياتفخعية كىي:
ؽ
أ -الفخضية الفخعية األكلى ) :(HO1:1ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ العائج عمى حقػ 
السمكية ()ROEكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي فيالبشػؾالتجارية األردنية عشجمدتػى
(.)α ≤ 0.05
ب -الفخضية الفخعيةالثانية ):(HO1:2التػججعالقةذات داللةإحرائية بيغ العائجعمى األصػؿ

()ROAكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي فيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى( ≤ α
.)0.05
ت -الفخضية الفخعية الثالثة ) :(HO1:3ال تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ العائج عمى الديع

()EPSكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي فيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى( ≤ α
.)0.05


4
 5-0أهسية الجراسة
تشبع أىسية الجراسة مغ أنيا كبالشتائج الستػقعة مشيا ستػفخ بعس األسذ كالسعاييخ العادلة التي يسكغ
اإلستخشادبيافيتحجيجالسداياالساليةالتيتسشحلمخؤساءالتشفيحييغفيالذخكاتالسداىسةالعامةبذكلعاـ
كف يالبشػؾالتجاريةبذكلخاص,كذلظبالذكلالحييحفعأمػاؿالسدتثسخيغفيتمظالذخكمتمغجية,
كليػفخ حػافد مذجعة لمسجيخييغ التشفيحييغ لتحديغ آدائيع كسمػكيع مغ جية أخخى ,كبسا يؤدي في نياية
األمخ أيزا إلى السػاءمة في مخاعاة مرالح السػدعيغ ,مرالححسمة األسيع كالسرالح الخاصة بالخئيذ
التشفيحي  الحج مغ حاالت الفداد السالي كاإلداري في تمظ السشذآت التي قادت البعس مشيا إلى التعثخ
كالفذلالسالي.
 6-0أهجاف الجراسة
تيجؼىحهالجراسةإلىالتعخؼعمى العالقةبيغاألداء الساليكالسدايا السالية السسشػحةلمخئيذالتشفيحي في
البشػؾالتجاريةاألردنيةبإعتبار الخئيذالتشفيحي الخأساليخمي داخلالسؤسدة .كذلظبقرجالػقػؼعمى
مجى عجالة كمػضػعية السدايا السالية التي يتقاضاىا الخؤساء التشفيحيػف العاممػف فييا كذلظ مغ خالؿ
السػاءمة بيغالسداياالسالية السسشػحة ليعمغجيةكتعطيع ثخكة السداىسيغ مغجيةأخخى مسايحفعحقػؽ
السػدعيغ.كذلظباإلستخشادبسجسػعةمغالسؤشخاتالساليةالستعارؼعمييالقياساألداءالساليمسثمةفي
ىحهالجراسةبثالثةمؤشخاتىي:العائجعمىحقػؽ السمكية(,)ROEالعائجعمىاألصػؿ(,)ROAكالعائج
عمىالديع(.)EPS



5
 7-0أنسؽذج الجراسة
يسثلالذكل()1أنسػذجالجراسةالحييتألفمغالستغيخالسدتقلمسثالباألداءالساليلمبشػؾ,كالستغيخات
الزابصة(العائجعمىالسمكية,العائجعمىاألصػؿ,العائجعمىالديع) كالستغيخالتابعمسثاللمسداياالسالية
السسشػحة لمخئيذ التشفيحي  ,كسيقػـ الباحث بإعتساد القػائع السالية السشذػرة في بػرصة عساف كتصبيق
السغيخاتالتاليةعمييا:


الستغيخات الفخعية



الستغيخ السدتقل

الستغيخ التابع

 X1انعائدددددددددددد عهدددددددددددى

األداء انمانً نهبىُك



انمهكٍت ROE


HO1

 X2انعائدددددددددددد عهدددددددددددى
األصُل ROA

انتجازٌت

Y
HO1:2

انمصاٌا انمانٍت انممىُحت
نهسئٍس انتىفٍري

 X3انعائد عهى انسٍم
EPS




الذكل()1مغإعجادالباحث
 8-0حجود الجراسة
 -1الحجكد السكانية :تتحجد الجراسة الحالية بالفخكع الخئيدية لمبشػؾ التجارية األردنية ,كالتي تتػاجج في
محافطةالعاصسةعساف.
 -2الحجكدالبذخية:تتسثلبالخؤساءالتشفيحييغCEOsلمبشػؾالتجاريةاألردنية.
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 -3الحجكدالدمشية:تتخاكحبالفتخةالدمشيةالػاقعةبيغ.2015–2011
 -4الحجكدالسػضػعية:ستقػـالجراسةعمىالسداياالساليةالسعمغعشيافيالقػائعالساليةدكف التصخؽ إلى
أيمداياثانػية.
 9-0محجدات الجراسة
كجػدعػاملأخخىخارجإشارىحهالجراسة قجتؤثخعمىالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمثل:حجع
البشظ,السؤىالتالعمسيةكالخبخةالسيشيةلمخئيذالتشفيحي,فاعميةنطاـالحػكسةفيالبشظ,كذلظباإلضافةإلى
الطخكؼاإلقتراديةالعامةكالسشافدةبيغالبشػؾ،ككحلظالسداياالعيشيةاألخخى (غيخالسالية) التي لعتجخل
فينصاؽالجراسةكػنياغيخمفرحعشيافيالقػائعالسالية.
 01-0التعخيفات والسرطمحات اإلجخائية
 األداء السالي:
يعخفوالباحثإجخائياعمىأنومقياسلسجىنجاحالخئيذالتشفيحيفياإلستخجاـاألمثللسػاردالبشظلتعطيع
ثخكةالسداىسيغ كاستخجاـىحهالشتائجكسخجعيةلمسقارنةبيغأداءالبشظكأداءالبشػؾالسساثمةكذلظبإستخجاـ
بعسالسؤشخاتالساليةالستعارؼعمييالتقييعاألداءالسالي مثل:العائجعمىحقػؽ السمكية(,)ROEالعائج
عمىاألصػؿ(,)ROAكالعائجعمىالديع(.)EPS
 السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي:
يعخفياالباحثإجخائياعمىأنياالسشافع الشقجيةالتي يحرل عمييا الخئيذالتشفيحيجخاء عسمو في البشظ،
كتتسثلىحه السداياكسايتعاإلفراحعشيافيالتقاريخ السالية لمبشػؾالتجارية بالخكاتب الدشػيةاإلجسالية
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ى
كالعالكات كمراريف الدفخ كبجالت التشقالت كحزػرالجمدات كعزػيةمجالذإداراتالذخكاتاألخخ 
مسغلمبشظحرةمشياكالسكافآتالدشػية السجفػعة.
 الخئيذ التشفيحي ): CEO (Chief Executive Officer
كىػ أعمى سمصة تشفيحية في البشظ كتتسثل ميامو بػضع كتشفيح
أك ما يصمق عميو أحيانا السجيخ التشفيحي 
استخاتيجياترفيعةالسدتػى ،اتخاذالق اخراتالسريخية،كإدارةالعسمياتكالسػاردالعامةلمبشظ،بػصفونقصة
االتراؿالخئيديةبيغمجمذاإلدارةكمدؤكلياإلداراتالتشفيحيةاألخخىفيالبشظ.
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الفرل الثاني
األدب الشعخي والجراسات الدابقة
( )0-6الشعخيات األدبية ذات العالقة بالسدايا السالية السسشؽحة لمخؤساء التشفيحييؼ
( )6-6األداء السالي
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الفرل الثاني
األدب الشعخي والجراسات الدابقة
 0-6الشعخيات األدبية ذات العالقة بالسدايا السالية السسشؽحة لمخؤساء التشفيحييؼ
أوال :نعخية الؽكالة
اإلشار الفكخي القائع كسؤشخ بحث ييجؼ إلى دراسة سمػؾ اإلنداف كشبيعتو ،حيث بخزت نطخية الػكالة
بكػنياكاحجةمغنطخياتتفديخالسشذآت.إذتفدخعمىأنيامجسػعةمغالعالقاتالتعاقجيةالزسشيةأك
الرخيحة القائسة بيغ شخفيغ :السداىسػف أك حسمة األسيع (المو ِكل) كطرف أول ،والرئٌس التنفٌذي
(الوكٌل) كطرف ثان .ومن خالل ذلن ٌكلف الوكٌل بالمٌام بعملٌات وأنشطة مختلفة تهدف إلى خدمة المو ِكل
وتحمٌك مصالحه من خالل تفوٌض لائم على إتخاذ المرارات نٌابة عنه.
كتيجؼىحهالعسمياتالطاىخةكالحاصمةبيشيعإلىتعطيعالسشفعةالخاصةبالصخفيغ.حيثتبجأمذكمةالػكالة
حيغيقػـالػكيلبالدعيإلىتحقيقمشفعةشخريةعمىحدابالمو ِكل .فٌؤدي ذلن إلى تضارب المصالح
بٌنهما مما ٌوجب وضع شروط ولواعد تملل من حدة تضارب المصالح إلى أدنى المستوٌات وبالتالً
المساعدة على إستمرار الشركة ونجاحها.
كتدتخجـالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيلمحجمغمذكمةالػكالةمغخالؿالسػاءمةبيغالعائجالحي
يحرلعميوالخئيذالتشفيحيمغجيةكحسمةاألسيعكالسالكيغ كالسػدعيغكأصحابالسرالحاآلخخيغ مغ
جيةأخخى(.الخفر)2015,
ثانيا :الشعخية الكالسيكية لفخيجيغ تايمؽر
نذأت ىحه الشطخية مغ التصػر الصبيعي لسباديء اإلدارة العامة ,ككانت تيجؼ إلى تحديغ كزيادة الجكرة
اإلنتاجيةفيالسؤسداتالسختمفة.حيثركدتايمػرعمىالسداياالساليةككانتكجيةنطخهبأفاألجػرىي

20
خيخ دافع لألفخاد في السؤسدات السختمفة كأف اإلنداف بصبعو يدعى دائسا لتحديغ أجخه .كبشاء عمى ىحا
السشصمقربطا ألجخباإلنتاجبعالقةشخدية.كقاـبجراسةالحخكةكالدمغالتيتعتسجعمىتقميزالحخكات
غيخالزخكريةأثشاءالعسل.كافتخضبأفالعامميغبصبيعتيعكدالىكاليسكغتحفيدىعإالمغخالؿالسدايا
الساديةفقط(.الدػرييغ)2014,
كقجتعانتقادىحهالشطخيةبسايمي:
 -1مداكاةتايمػرالبذخباآلالت.
 -2افتخاضوبأفالعامميغاليسكغتحفيدىعإالبالساؿ(غيخدقيقدائسا)
 -3افتخاضوكجػدأداءأمثللمعامميغليذمشصقيادائسا.
ثالثا :نعخية العالقات اإلندانية
جاءت ىحه الشطخية كخد عمى الشطخية الكالسيكية ,حيث اىتست بصبيعة العشرخ البذخي كعالقة الخؤساء
كاألفخادكجساعاتالعسلداخلالسشذآت.كتخىبأفالعامللوحاجاتغيخالحاجاتالجدجيةكالساديةبل
تتعجىذلظإلىحاجاتنفديةكاجتساعيةكأىسيااحتخاـالشفذكاحتخاـاآلخخيغ.كمغىحاالسشصمقجاءت
السدايا السعشػية( .بمقاسع )2004 ,كمغ األشخاص الحيغ تحجثػا بيحه الشطخية ىػ (إلتػف مايػ) حيث قاـ
بالتعاكف معأعػانوعمىعسلتجارببإسعتجاربىػثػرف لجراسةأثخالعػاملالساديةلمعسلعمىالكفاية
اإلندانيةلمعامميغ(رتيسي,)2013,ككانتالتجاربكسايمي:
 عسمػاعمىالقياـبعدؿمجسػعةمغالشداءككضعيعفيغخفةخاصةبطخكؼعسلجيجة,كقامػا
بتقجيعكجباتمجانيةكساعاتعسلأقلكفتخاتراحةأكبخ.
 تعالدساحلمعامميغبالعسلفيمجسػعاتصغيخة,باإلضافةلتغييخنطاـالسداياالسالية.
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 تعإجخاءتغييخفينطاـاإلدارة,بحيثأصبحػاأكثختفيساكالحطػاأفاإلنتاجيةقجزادتكتعربط
ىحهالديادةبدبب"التغيخاتالسادية".
 قامػابإجخاءتغييخاتسمبيةكديادةدرجاتالح اخرةكتخفيفاإلضاءةكلكغكججكابأفاإلنتاجيةما
زالتفيارتفاع.كاستشتجػاىشابأفالتأثيخليذببيئةالعسلكلكغفيشخيقةإدارةالعامميغ.
 6-6األداء السالي )(Financial Performance
 0-6-6مفهؽم األداء السالي
بالشدبة لمسشذآت التجارية بسا فييا البشػؾ يسثل األداء السالي مجى قجرة السؤسدة عمى تحقيق أىجافيا في
الشسػ كاإلستس اخرية كالخبحية بسا يؤدي إلى تعطيع ثخكة السالؾ كذلظ مغ خالؿ اإلستخجاـ األمثل لمسػارد
اإلقترادية الستاحة ضسغ الق اخرات اإلستخاتيجية التي تتخحىا اإلدارات التشفيحية في تمظ السؤسدات.
(الخصيب,2010,ص)45
كقجعخؼ)الخفر)2015,األداءالسالي بأنو النتائج التً توصلت إلٌها الشركة نتٌجة للنشاطات المختلفة
التً تموم بها ،وأنه دلٌل لبياف نقاط القػة كالزعف لجى السؤسدة كمجى قجرةالذخكة عمى استغالؿ أصػليا
بالذكل األمثل.
أما()Bhunia,2011فقجعخؼاألداءالساليبأنومؤشخلتقييع كفاءةكفاعمية األنذصة الخاصةبالسؤسدة
مغخالؿ تحجيجالعسمياتالتذغيميةكالخرائزالسالية السسيدةليا مغالسحاسبةكالبياناتالسالية,كتيجؼ
إلىتحجيجكفاءةكأداءإدارةالذخكة،كساكردتفيالدجالتكالتقاريخالسالية.عغشخيققياسآداءالذخكة
مغخالؿعشاصخىاالسختمفةالتيتختز بالديػلةكالخبحيةكغيخىامغالسؤشخاتالتيأجخيتفياألعساؿ
بصخيقةعقالنيةكشبيعيةلزسافمايكفيمغالعػائجلمسداىسيغلمحفاظعمىمااليقلعغقيستياالدػقية.
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كقجعخفتو(صميحة)2014,عمىأنوتحجيجالػضعالساليلمبشظكقجرتوعمىخمققيسوكمػاجيةالتحجيات
مغخالؿاإلعتسادعمىالبياناتالساليةكاألخحبعيغاإلعتبارالطخكؼاإلقتراديةالسحيصةككضعالبشظ
كمكانتوبيغ البشػؾ األخخى .كسا يعبخعغاإلستخجاـاألمثل لمسػاردالخاصةبومغقبلاإلدراةمغأجل
تحقيقالخبحية.
كسا عخفو (السصيخي )2011 ,عمى انو أسمػب كاسع يعبخ عغ قجرة البشظ عمى اإلستخجاـ األمثل لمسػارد
الستاحةكفقاألسذمتعمقةباألىجاؼالسػضػعةفيضلالستغيخاتالخارجيةكالجاخميةالتيتتفاعلالػحجة
اإلقترادية معيا بيجؼ تحقيق الفاعمية كالكفاءة الالزمة لزساف بقائيا .فإف األداء السالي يعبخ عغ قجرة
الػحجةاإلقتراديةعمىإيجادالشتائجالسسثمةلقجرةالسؤسدةعمىإنجازالسياـبشجاحاكبسعشىآخخاليجؼ
الحييدعىالبشظلتحقيقو,فيعتبخاألداءمحرمةلكافةالشذاشاتكالعسمياتالتييقػـبياالبشظ,كأيمحجد
يػاجيويؤثخسمباعمىاألداء.
كمغ خالؿ التعخيفات الدابقة يعخؼ الباحث األداء السالي لمبشظ إجخائيا بأنو مقياس لسجى نجاح الخئيذ
التشفيحي في اإلستخجاـ األمثل لسػارد البشظ في العسل عمى تػليج اإليخادات كاستخجاـ ىحه الشتائج كأساس
مقارنةفيالبشػؾالسساثمةكلمتأكجمغالرحةالساليةلمبشظ.فيػيعتبخأدةتحفيدإلتخاذالق اخراتاإلستثسارية
كتػجيييا لمبشػؾ الشاجحة مغ أجل تحفيد السداىسيغ لمتػجو إلى البشػؾ ذات السؤشخات السالية التي تتدع
بالشجاحكلتجارؾالسعيقاتكالرعػباتالتيتطيخفيحياةالبشظككضعشخؽكإجخاءاتإحت اخزيةىجفياالحج
مغأيخملقجتػاجيو.
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 6-6-6أهسية قياس األداء السالي
تكسغ أىسية األداء السالي لمبشظ مغ كػنو يعبخ عغ قجرة البشظ في تحقيق الشتائج السقبػلة السدتيجفة مغ
السداىسيغكأصحابالسرالح ,كبحيثتداىعىحهالشتائجفيخجمةمدتخجميىحهالبياناتمغأصحاب
السرالحالساليةفيالبشظ لتحجيججػانبالقػةكالزعف كالعسلعمىالسحافطةعمىمرادرقػتيامغأجل
تحديشيا كلمحج مغ جػانب الزعف ككضع الحمػؿ السشاسبة لترحيحيا ,بإعتبار ىحه الشتائج مسثمة لمسجى
الحييدتصيعفيوالبشظأفيشجدفيومياموبشجاح,كبذكلعاـاألمخالحييداعجفيعسميةإتخاذالق اخرات
الدميسة لمسدتثسخيغ مغ حيث الجخػؿ فييا مغ جية كلسداىسيغ البشظ فيسا يخز اإلستس اخرية كالبقاء
كالسشافدةمغجيةأخخى .كتيجؼإلىتصػيخكتحديغاألداءلساليلمبشػؾمغمدتػىالبحثعغالفجػات
كاألخصاءككضعحمػؿلياكإبجاءاآلراءالستعمقةبياإلىمدتػىدراسةالشذاطككللسعخفةالسدتػىالحي
تػصللوالبشظفيتحقيقاألىجاؼالسػضػعةكمجىكفاءتوكفاعميتو فيإتباعاإلجخاءاتالرحيحةالتي
تدعىإلىإنجاحىحهاألىجاؼ.معإضيار السحجداتالشاتجةعغالتقييعكأسبابياكمغثعكضعمقتخحات
تيجؼإلىعالجىحهالسحجداتكالحفاظعمىالجػانباإليجابيةالستعمقةبياكتصػيخىا.كتيتعالبشػؾبعسمية
تقييع كقياس األداء السالي لمتعخؼ عمى الػضع العاـ لمبشظ مغ حيث الكفاءة كالفاعمية كاإلستخجاـ األمثل
لمسػاردالستاحةلتحقيقالخبحيةكاإلستس اخريةكمعخفةاإلحتياجاتالسدتقبمية(.نجيع)2013,
كتعتبخعسميةإختبار السقياس السشاسب لألداء السالي كاحجة مغأىعالتحجياتالتيتػاجوالسشذآت التجارية
عمىإختالؼ أنطستيا,كمعأفمعطعالباحثيغمازالػايدتخشجكف بالسؤشخاتالتقميجية فيىحاالسجاؿكذلظ
معإعتخافيعبػجػدبعسنػاحيالقرػرفييا,إالأفمعيجالسحاسبيغاإلدارييغ()IMAيجعػإلىإجخاء
إصالحجحريفيىحاالسجاؿيقػـعمىإستخجاـمؤشخالقيسةاإلقتراديةالسزافة ( )EVAكسقياسأكثخ
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كفاءةلقياساألداءالسالي .لكغ السراعبالكبيخةالتييػاجيياالباحثػف في قياس ىحاالسؤشخفيالػاقع
العسمي بدبب عجـ تػفخ بعس العشاصخ الالزمة لقياسو في البيانات السالية السشذػرة لمسشذئات جعمتيع
يدتسخكففيإستخجاـالسؤشخاتالتقميجية)Venanzi, 2012(.
كتعتبخعسميةقياساألداءميسةلجكرىافيعكذدرجةنجاحالذخكةمغخالؿاإلقتشاءاإلقتراديلمسػارد
كاستخجاميا بكفاءة كفاعمية لتحقيق األىجاؼ الخاصة بيا ,كذلظ مغ خالؿ اإلستخجاـ السختمف لمسؤشخات
لتقييعالتقجـالحادث فيتحقيقىحهاألىجاؼ.حيثأفقياساألداءالفعمييعتبخأساسيا فيضسافتشفيح
استخاتيجية السؤسدة بشجاح .فيػ يعسل عمى رصج فاعمية السؤسدة في تحقيق أىجاؼ محجدة سمفا أك
متصمبات أصحاب السرمحة تمقاء نفديا .لحا عمى الذخكة القياـ باإلستخجاـ األمثل فيسا يتعمق بالتكمفة
كالجػدة كالسخكنة كالقيسة كأبعاد أخخى .لحا فإف استخجاـ نطاـ قياس األداء األندب ىػ أمخ ضخكري ,إذ
سيزسغاتخاذق اخراتأكثخكفاءةكأكثخفاعميةعمىالسدتػييغاالستخاتيجيكالتذغيمي.
()Harvey,2008 P.4-6
إفعسميةتقييعكقياساألداءالساليتعتبخبالغةاألىسيةكذلظلقجرتياعمىبيافالسذاكلالتيتػاجوالبشظ
كمعخفة نقاط القػة كالزعف التي يترف بيا ,كبياف قجرة الخئيذ التشفيحي عمى اإلستغالؿ األمثل لمسػارد
كالتيتديعفيعسميةإتخاذالق اخراتالساليةكاإلستخاتيجية.كتحجيجكفاءةالبشظكمجىقجرةاإلدارةعمىتحقيق
األىجاؼ السػضػعة كبياف اإليجابيات كالدمبيات بيجؼ تعديد ىحه اإليجابيات كمعالجة الدمبيات .كحلظ
تداعج عسمية قياس األداءفي السقارنو بيغاألقداـ الجاخمية لمبشظاألمخ الحي يداعج عمى معخفةأيمغ
األقداـتحتاجإلىتحديغكتصػيخكبيغالبشػؾاألخخىالسذابية(.صميحة)2014,
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يسثلقياساألداءالساليأىسيةكبخىفيتعخيفكتحجيجاألسمػبالستبعلقياسىحااألداء,كإفعسميةتصبيقو
بالصخيقةالرحيحةالتعكذالسدتػىالحاليلمبشظفقطكإنسايشعكذعمىمدتقبلالبشظكقجرتوعمىالتشبؤ.
كىشاؾ جانبا ف تخكد عمييامعاييخاألداءالسالي:األكؿ يكذف عغ صفاتالعاممييغ داخل البشظكقجراتيع
عمىالتعمعكالتصػرالسدتسخكالثانييخكدعمىالعسلككلمايتعمقبومغسخعةفياإلنجازكالكسيةالتي
حققياكالكفاءةفيالقياـبو .حيثييجؼقياساألداءالساليبذكلشاملإلىتصػيخكتحديغاألداءفي
البشػؾمعضخكرةالحخصعمىاإلستس اخريةفيعسمياتونحػتحقيقأىجافو(.السصيخي)2011,
كبيخ فيعسميةإيجادالثغخاتكالسحجداتداخلالبشػؾ,ككضعالبجائل
أثخ  ا
إفلقياساألداءالساليأىسيةك ا
الالزمة لمعسل عمى عالجيا كالستابعة السدتسخة ليا لمحفاظ عمييا كلمتأكج مغ عجـ كجػدىا مخة أخخى ,كأف
نجاحالبشػؾيعتسج عمى كجػدمعاييخكأسذعادلة لتقييعاألداءالساليمسايشعكذذلظعمىالبشػؾبذكل
إيجابي في تحديغ أدائيا ككجػد مخاقبة مدتسخة عمييا .كيخى الباحث ػف عمى أف الغخض مغ قياس األداء
السالي ىػ فحز السخكد اإلقترادي كالسالي لمبشظ لمتأكج مغ سيخ العسميات الجاخمية كسا ىػ مخصط لو
لتحقيقاألىجاؼالخاصةبيا.كساتدتخجـنتائجاألداءالساليلغخضالسقارنةباألىجاؼالسخسػمةمغأجل
معخفةمجىمجاحسيخالعسمياتضسغالخصةكإتخاذاإلجخاءاتالالزمةلترحيحاإلنحخافاتإفكججت.
(دزايت)2013,
كيخىالباحثبأفقياساألداءالسالييعتبخمغأىعالسؤشخات التيتدتخجـلػصفالػضعالساليكالرحة
الساليةالخاصةبالسشذأة,بحيثتمعبىحهالسؤشخاتالسدتخجمةفيقياساألداءالساليلمسشذأةدكراىامافي
تحجيج األسمػب الستبع في قياس ىحا األداء .ألف تصبيق ىحا األسمػب بصخيقة صحيحة ال يعكذ مدتػى
األداءالساليلمسشذأةفحدببليعصيصػرةعغأدائوالسدتقبميبسافيذلظاألرباحكالشفقاتالخاصةبيا,
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كعسميةإدارةالسػاردالستاحةبالذكلاألمثل .ليشعكذذلظعمىأداء السشذأةبذكلعاـكعمىعسميةإدارة
السػاردالخاصةبيابالذكلاألمثلبذكلخاص.كيخىالباحثبأفالحرػؿعمىشخؽقياساألداءالسالي
األمثل يعتبخ جدء ميع مغ إدارة األعساؿ الستدايجة الخاص بالسشذأة خرػصا في ضل السشاخ اإلقترادي
الحالي.حيثتفذلكثيخمغالسشذآتبدببسػءاإلدارةالساليةأكالتخصيط,كأفنجاحالعسليسكغأف
يعتسجعمىكضعكتشفيحكتصػيخالشطعكالسقاييذالساليةالدميسة.حيثأفتحجيثخصةالعسل كاالستخجاـ
األمثل لمسػاردالخاصة بالسشذأة ىػمكاف جيج لمبجء بعسمية تحديغ كإنجاحالعسل كبالتالي الحرػؿعمى
األداءالسالياألمثللتمظالسشذأة.
 3-6-6مؤشخات األداء السالي
مغ أىع السؤشخات الستعارؼ عمييا لقياس األداء السالي في عالع األعساؿ ىي ما يعخؼ بشدب الخبحية
()Profitability Ratiosكالتيتقيذمجىقجرةالسشذأةعمىتػليجاألرباح,كتعتبخميسو حيػيابذكلكبيخ
باحكأسعاراألسيع
كممحػظلحسمةاألسيعبإعتبارىامرجرالتػزيعاتاألرباح .كقجحطيتالعالقةبيغاألر 
عمى إىتساـ كبيخ مغ قبل الباحثيغ .حيث أف تدايج األرباح يؤدي في الغالب إلى إرتفاع الدعخ الدػقي
لألسيع كبالتالي إلى تحدغ مكاسب رأسسالية ,كسا تعتبخ األرباح السرجر األساسي لتدجيج فػائج الجيػف.
كتقػـاإلدارةباستخجاـالخبحكسقياسألداءالبشظكتذيخندبالخبحيةإلىكفاءةاإلدارةفياإلستخجاـاألمثل
لمسػاردلتحقيقالخبحكمجى قجرتيا عمى الشسػكالتصػر كاإلستسخار  .كتعكذ ندبالخبحيةكفاءة الدياسات
كاألسذكالعسمياتالتياتخحتيااإلدارة(Gibson, 2008).
كتعجالخبحيةىجفاأساسيا لمبشػؾ,كمغأىعاألسبابإلستس اخريتياكبقائيا.كيتحققىجؼالخبحيةمغخالؿ
ق اخريغىساقخارالتسػيلكاإلستثسار.فيذيخقخارالتسػيلإلى مالءمة السرجرالحيسيتعاختيارهمغأجل
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الحرػؿعمىالساؿالالزـلتسػيلالسذاريعكاإلستثسارفيأصػؿالبشظ بالذكلاألندبلتحقيقأعمىندبة

عائجمسكشةدكف التعخضإلىأخصارالسبالغةفيعسميةاإلقتخاضكسػءاإلستخجاـليحهاألمػاؿ.أماقخار
اإلستثسارفيذيخإلىاإلستخجاـاألمثلألمػاؿالبشظكاألمػاؿالسقتخضةإفكججتبيجؼالحرػؿعمىعائج
كندبةربحيةعاليةكإتاحةالفخصلمتػسع(.السحجاف)2012,
كيخىالباحثبأف كاحجةمغأىعالسشاشقالساليةالخاصةبالسشذأةالتييجبالشطخفيياىيالخبحية,حيث
أفمعطعالسشذآتالشاميةتيجؼإلىزيادةالخبحيةالخاصةبياكأنومغالسيعمعخفةشخؽ القياساألمثل
الخاصبيا.كأفندبالخبحيةتعتبخفئةمغالسقاييذالساليةالتيتدتخجـلتقييعقجرةاإلدارةعمىاإلستخجاـ
األمثللمسػاردالستاحةلتػليجاألرباحمقارنةبالسرخكفاتكالشفقاتاألخخىذاتالرمةالتيتعتحسمياخالؿ
فتخةمعيشةمغالدمغ.ككمساكانتالشدبةأعمىمقارنةمعالسشذآتاألخخىأكلشفذالسشذأةمعفتخاتسابقة
يعتبخ ذلظكجليل عمىأفالسشذأةتقػـ بعسل جيج.كلكي تكػف السشذأةناجحة تعتبخ الخبحية مغ العػامل
الزخكرية لمسشذأةمغ أجل البقاء كالشسػ حتى تبقى جحابةلمسدتثسخيغ عمى السجى الصػيل .كتعتبخ عسمية
ؽ
تحجيج الخبحية كالتخكيد عمييا مغ البجاية لمسشذأة ضخكري (مخحمة البجء) ,كمغ ناحية أخخى دراسة الدػ 
كنسػالسبيعاتالخاصةبياىػكسيمةلتحقيقالخبحية .حيثيعتبخالشسػلقصاعاألعساؿىػالتػسع.مسا
يجعلالسشذأةأكبخفيالدػؽالسشافذكبالتاليجعلالسشذأةفينيايةالسصاؼأكثخربحية.كعمىالخغعمغ
الخبحيةالحاليةالخاصةبالسشذأةقجتكػفجيجةكلظيجبعمىالسشذأةدائساإستكذاؼفخصلمشسػ,ألفىحا
يػفخ فخصاأكبخ لديادةالخبحية األمخ الحي يبقيالذخكة عمىمخئى مغالسدتثسخيغ السحتسميغكالحالييغ.
كيخى الباحث أف الخبحية كالشسػ يديخاف جشبا إلى جشب في صجد نجاح األعساؿ ,حيث أف الخبحية تعتبخ
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السفتاح األساسي إلستس اخرية السشذآت,في حيغأف الشسػالسدتسخ يعتبخ السفتاحاألساسي لتحقيقالخبحية
كالشجاحعمىالسجىالصػيل.
كيخىالباحثأفالسداىسػفييتسػفبذكلممحػظبشدبالخبحيةحيثتعجمغأىععػاملجحبالسداىسيغ
إلىالقياـبذخاءأكالتخمزمغاألسيعفيالدػؽ الساليكىػاألمخالحييؤديإلىزيادةثقةالسداىسيغ
بدػؽبػرصةعسافكبالتاليإرتفاعحخكةالتعاملباألسيع.
كقجإستخجـالباحثفيدراستوندبالخبحيةالتالية:
 العائج عمى حقؽق السمكية )(Return on owners’ Equity
كىيقيسةالعائجالسحققمغكلديشاريدتثسخهحسمةاألسيعالعاديةفيأنذصةالبشظ.كتعتبخأداة
قياسلخبحيةالبشظمغخالؿالكذفعغمقجارالخبحالحييػلجهالبشظمغأمػاؿالسداىيغالتيتع
استثسارىا(.مصخ2016,صفحة)42كتقاسكسايأتي:
العائجعمىالسمكية=صافيالخبحبعجالزخيبة/مجسػعأكمتػسطمجسػعحقػؽالسمكية
أوالعائجعمىالسمكية=ىامرالخبح*معجؿدكرافاألصػؿ*مزاعفحقػؽالسمكية
 العائج عمى األصؽل )(Return on Assets
ىػمؤشخلسجىنجاحاإلدارةفيمجاؿاإلستخجاـاألمثلألصػليالتػليجاألرباح.
()Gibson, 2008كيتعحدابياكسايمي:
العائجعمىاألصػؿ=صافيالخبح/متػسطمجسػعاألصػؿ
أوالعائجعمىاألصػؿ=ىامرالخبح*متػسطدكرافاألصػؿ.
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 العائج عمى الدهػ Earnings Per Share
كيسثلحرةالديعالعاديمغربحالسشذأةالسحققخالؿالفتخةالسحاسبية.كنطخاألىسيةىحاالسؤشخ
خاصةبالشدبةلمسداىسيغالحالييغكالسدتثسخيغالسحتسميغتشزمعاييخالسحاسبةالجكليةعمىضخكرة
اإلفراحعشوبذكلمقارففيصمبقائسةالجخلالسقارفالسشذػرةفينيايةالعاـ(مصخ:2016,
صفحة.)49
كيتعحدابياكسايمي:
العائجعمىالديع=(صافيالخبحبعجالزخيبة–تػزيعاتاألسيعالسستازة)/متػسطعجداألسيع
العادية
 3-6السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي
 0-3-6الحاكسية السؤسدية لمبشؽك وعالقتها بالسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي
كيعبخعشوبالشطاـالحييػجوكيتعمغخاللوإدارةالبشػؾ,كالحيييجؼإلىتحجيجاألىجاؼالخاصةبالبشظ
كتحقيقيا،كإدارةالعسمياتالخاصةبوبذكلآمغكحسايةمرالحالسػدعيغ،كاإللتداـبالسدؤكليةالػاجبةتجاه
الدساىسيغكأصحابالسرالحاآلخخيغ.كبيافمجىإلتداـالبشظبالدياساتكالتذخيعاتالجاخميةلمبشظ.
كيشز(دليلالحاكسيةالسؤسديةلمبشػؾفياألردف)2016,ضخكرةالتأكجمغكجػدسياسةداخميةكنطاـ
تقييعداخمييترفبالسػضػعيةكالذفافيةلسشحالسداياالساليةلمخئيذالتشفيحيكمخاجعتيابرػرةدكرية
كمشتطسةكتصبيقىحهالدياسةكساتػصيالمجشةبتحجيجالخكاتبكالسكافآتكالسدايااألخخىالتيتسشح
لمخئيذالتشفيحي.كساأكجبالجليلتحتنزالسادة15عمىأنويجبأفيتػفخفيسياسةمشحالسدايا
الساليةلمخئيذالتشفيحيالعشاصخالتاليةكحجأدنى:
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 -1أفتكػفمعجةلمسحافطةعمىالخئيذالتشفيحيذكالكفاءاتكالخبخاتكالسياراتالالزمةكاستقصابيع
كتحفيدىعلإلرتقاءبأدائيع.
 -2أفترسعلزسافعجـإستخجاـىحهالسدايابذكليؤثخعمىسسعةالبشظ.
 -3أفيتعاألخحبعيغاإلعتباركضعالديػلةكاألرباحكتػقيتيا.
 -4أفاليعتسجمشحالسداياعمىالدشةالحاليةفقطكلكغعمىمتػسط5–3سشػات.
 -5أفتحجدالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيعمىشكلأتعابأكركاتبأكبجالتأكعالكات
أكخياراتأسيع.
كقجأكجبالجليلعمىاإلفراحعغالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكلعمىحجةبأشكالياالسختمفة
كذلظفينيايةكلسشة.
 6-3-6أهسية وظيفة الخئيذ التشفيحي في السشذآت التجارية بذكل عام وفي البشؽك بذكل خاص
إف كضيفة الخئيذ التشفيحي ال مثيل ليا في البشظ .فيي ال نيائية ,كبالشدبة لمبشظ فيػ مدؤكؿ عغ عسمية
كضعكتصػيخكتشفيحإستخاتيجيةالبشظشػيمةالسجىبيجؼخمققيسةلمسداىسيغ.ككحلظعغجسيعالق اخرات
اإلدارية السصمػبة لتشفيح ىحه اإلستخاتيجية .كيعتبخ الخئيذ التشفيحي حمقة كصل مباشخة بيغ مجمذ اإلدارة
كإدارةالبشظ.كيكػف دكرهمغخالؿاإلشخاؼعمىجسيعفخكعالبشظ,فيػيعصيقجرةفخيجةلتحجيجكتػزيع
التػجيواألمثلليا(.سايخيت)2011,كتتسثلكاجباتالخئيذالتشفيحيبسايمي:

السػاردالخاصةبالبشظك
 -1العسلعمىتصػيخإستخاتيجيةالبشظبالتعاكفمعمجمذاإلدارة.
 -2القيادةكاإلشخاؼعمىتشفيحالخصطشػيمةكقريخةالسجى.
 -3تخفيسالتكاليفكالشفقاتغيخالزخكرية.
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 -4تخكيدجسيعالسػاردعمىاليجؼاإلستخاتيجيالخئيدي.
 -5تقييعالسخاشخالخئيدةلمبشظكالتأكجمغمخاقبتياكإدارتيابالصخيقةالرحيح.
 -6تعديدكتحديغاألداءداخلالبشظ.
 -7حمقةكصلبيغمجمذاإلدارةكاإلداراتالتشفيحيةاألخخىفيالبشظ.
 -8ضسافالخقابةالجاخميةالفعالةكإدارةمعمػماتاألنطسة.
كيخىالباحثبأفالخئيذالتشفيحيىػالدمصةالتشفيحيةاألرفعفيالسشذأة ,فيػالسدؤكؿعغإتخاذالق اخرات
كافة التي تتعمق بديخ العسل داخل السشذأة .كيختمف دكر الخئيذ التشفيحي مغ مشذأة إلى أخخى تبعا إما
لحجعالسشذأةأكالييكلالعاـالخاصبياأكلصبيعةعسلتمظالسشذأة.حيثيكػفدكرهفيالسشذآتصغيخ
الحجعيسيلإلىالتجريبالعسميكالتػضيفكيختزفيالق اخراتالتجارية,عمىعكذالذخكاتكبيخةالحجع
فيربكلإىتساموفيالتعاملمعإستخاتيجيةالسشذأةعمىمدتػىأعمىكتػجيوتمظالقػىنحػالشسػ.كيقػـ
بتفػيساألعساؿالجاخميةكالتػضيفإلىاإلداراتالجاخميةالسختمفة.يسكغلمخئيذالتشفيحيأفيحدغبذكل
كبيخأداءالسشطسةمغخالؿمختمفالصخؽكمشيامايتعمقبقجرتوعمىمعالجةالقزاياقبلأفتتحػؿإلى
مذاكلكإيجادحمػؿفخيجةكمبتكخة.كسايقػـبتذجيعاألفخادعمىالتصػيخميشياكمشحيعالفخصلمقياـبحلظ
مسايشعكذذلظعمىإخالصيعلمسشذأةكعسميع.كسامغالسسكغتحديغأداءالسشطسومغخالؿاإلستثسار
األمثلفيالسشذأةكفيالسػضفيغالجاخمييغاألمخالحييشعكذعمىمدتقبلالسشذأة.كيقػـالخئيذالتشفيحي
بسداعجة السشذأة عمى التكيف مع التغييخات الحاصمة في الدػؽ السالي مغ خالؿ كضع الخصط
كاإلستخاتيجاتالسشاسبةالتيتداعجعمىمػاكبةىحهالتغييخات,ففيعالعاألعساؿالتغييخيعتبخأمخالمفخ
مشو.
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 3-3-6مفهؽم السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي
كىيالسشافعالسباشخةالتييحرلعميياالخئيذالتشفيحي إعتساداعمىاألداءالخاص بالبشظ ,كيسكغ تقديع
السداياكسايتعاإلفراحعشيافيالتقاريخالساليةلمبشػؾإلىمايمي-:
الججكؿ1-2السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي
السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي
1

إجسالياألجػركاألتعابكالخكاتب

2

مراريفالدفخكاإلنتقاؿ

3

بجالتحزػرالجمدات

4

السكافآتالسجفػعة

كتيجؼ ىحهالسدايا إلىتحفيده ألداءاألعساؿالسػكلبياعمىأكسلكجوعغشخيقتحخيظقجراتو كدكافعو
اإلندانية كتحػيميا لدمػؾ إنتاجي مػجو نحػ تحقيق األىجاؼ السصمػبة ,كتعتبخ كتعػيس لو مقابل أدائو
الستسيد.
حيثأف اليجؼ األساسيمغتدميعالدمصاتالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيىػ تحديغ مدتػى األداء السالي
لمبشظككضعاستخاتيجياتكقػاعجتيجؼإلىتحقيقىحهالغاية,كاستشاداإلىنتائجتمظاألعساؿ(الخبحية)
يتػجبتحجيجقيسةالسداياالتيستسشحلو.لحايفتخضمغالشاحيةالشطخيةعمىاألقلأفتكػفالعالقةشخدية
مابيغاألداءالساليالخاصبالبشظكتمظالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيحيثيذتخطلشجاحنطاـ
السداياالساليةبأفتكػفالعالقةكثيقةبيغاألداءكالحرػؿعمىالحافد(.الػابل)2005,
ككساعخفيا(الجداسي)2011,عمىأنياالسداياالساديةالسمسػسةالتيتقجـلمسجراءالتشفيحييغمقابلالجيج
السبحكؿفيإدارةالسشذأةكالتيعادةماتكػف أمػاؿنقجيةمثلالخكاتبكالسكافآتكالعالكاتالسالية.كىي
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تعتبخمغأساسياتتحقيقأىجاؼالسؤسدةمغخالؿتحفيدالسجراءلمقياـباألعساؿعمىأكسلكجولمػصػؿ
إلىأعمىأداءكرضاكضيفيمسكغلكدبإنتسائيعككالئيعلمسشذآتالتييعسمػفبيا.كتعتبخميسةنحػدفع
السجراءلإلبجاعكالعصاءلمحفاظعمىالصسػح,حيثيعتقجبأفانعجاـىحهالسدايايعجمغأبخزعػاملاإلىساؿ
الػضيفيكالفداداإلداريكالساليحاليا.
كمغمشطػرآخخعخفتعمىأنيامحفداتتحجد سمػؾاألداء,كىيتعتبخمغالسحخكاتاألساسيةلدمػؾ
السجراءاإليجابي.كتتسثلباألجػركالعالكاتالدشػية,كالدياداتفياألجػرالسقابمةإلرتفاعغالءالسعيذة
كالسكافآت كالسدايا العيشية ذات القيسة السادية .كتؤثخ ىحه السدايا عمى الجيػد السبحكلة مغ قبل الخئيذ
التشفيحي في عسمية تحفيد العامميغ عمى زيادة إنتاجيتيع كاستس اخريتيع في تحقيق أفزل نتائج األداء الحي
يشعكذبرػرةإيجابيةعمىالسؤسدة(.الحاليبة)2013,
كقج عخفيا (الخفر )2015 ,بأنيا السشافع التي تسشح لمخئيذ التشفيحي مثل الخكاتب كالسكافآت كالقخكض
الشقجيةكبجؿالدفخ .كتعتبخالخكاتبالحجاألدنىمغالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيبإعتبارهكفالة
مغالذخكةلمحجاألدنىمغالقيسةالتيتسشحلو.ككحلظالسكافآتالدشػيةتعتبخمبمغا مغالساؿيخرز
مغقبلالذخكةلمخئيذالتشفيحيكمغالسسكغبأفيرلإلىعجةأضعاؼقيسةالخاتباألساسيالخاصبو.
كمغالسفتخضبأفيتعتحجيجالخكاتبكالسكافآتإعتساداعمىاألداءالساليلمذخكةكذلظيعشيبػجػبكجػد
عالقةمباشخةبيغالسكافآتكاألداءالساليلحلظلمذخكةخالؿسشةمغالدشػات.
أما (الدعػدي )2013 ,فقج عخفيا بأنيا عػامل خارجية تذيخ إلى السكافآت التي يتػقع الخئيذ التشفيحي
الحرػؿعمييالقاءقياموبعسلما.كساتعبخىحهالسداياالساليةالسسشػحةعغنتيجةاألداءالخاصبالخئيذ
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التشفيحيالتيحرلعميياخالؿسشومامقابلتحديغاألداءالساليلمسؤسدة.كتتػقففاعميةىحهالسدايا
الساليةعمىتػافقيامعىجؼالخئيذالتشفيحيكحاجتوكرغبتو.
كمغمشطػرآخخعخفيا(عباس)2009,عمىأنياتعبيخاتإلحتياجاتالسجراءالتشفيحييغ,فييتعبخعغ
دكافع شخرية داخمية ,حيث يشطخ إلييا البعس عمى أنيا مذكمة سمػكية تشطيسية بالجرجة األكلى  .ككمسا
إختمفترغباتالسجراءالتشفيحييغكدكافعيعداخلبيئةالعسلأصبحتعسميةمشحىحهالسداياأكثختعقيجامسا
قجيؤثخعمىعسميعبذكلسمبي.لحلظيسكغتمخيزالسداياالساليةالسسشػحةعمىأنيااألساسالحييقػـ
بتحفيدالسجراءالتشفيحييغعمىالقياـبػاجباتيعبالرػرةالسثمىكاستس اخريتيعبالعصاءداخلالسؤسداتلتحقيق
األىجاؼالسػضػعةكلتحديغاألداءالساليالخاصبتمظالبشػؾ.حيثيعتبخالبعسىحهالسداياالساليةعمى
أنيا كسيمة إشباع بحيث تؤثخ بذكل إيجابي عمى مسارسات السجراء التشفيحييغ داخل السؤسدات لتحقيق
اإلنجازاتالسدتسخةكلتحديغاألداءالساليالخاصبيا.
كيعخؼالباحثإجخائياالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيعمىأنياالسجفػعاتالساليةالسقجمةلمخئيذ
التشفيحي مقابل عسمو بالشيابة عغ السشذأة مغ حيث تحقيق األىجاؼ كتحسل السخاشخ كاستغالؿ السػارد
الستاحة بالذكل األمثل لكي يعػد عمى السشذأة بالخبح بذكل خاص كلتحديغ األداء السالي لمسشذأة بذكل
عاـ.كتذسلالسداياالخكاتبكالسكافآتالسالية,العالكاتكبجؿالدفخ .كتعتبخالسداياالساليةالسسشػحةميسة
ججافياإلعتبار لمخئيذالتشفيحي,حيثأنوإذالعيتعتعػيزيعبالذكلالرحيحفإفذلظقجيشعكذعمى
األداء الخاص بو كبالتالي عمى األداء السالي الخاص بالذخكة في عسمية تحقيق األىجاؼ كاإلستخاتيجية
الخاصةبالسشذأة.
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 4-3-6أهسية السدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي
إف السدايا السالية السسشػحة تجحب عادة السيارات كالكفاءات الخاصة باألفخاد كبالتالي يشعكذ ذلظ بذكل
كبالتالييعتبخذلظمؤشخ قػيا عمىقياـالخئيذالتشفيحيبجكره
ا
إيجابيعمىاألداءالساليالخاصلمسشذأة 
بصخيقةمثمىتعػدعميوبالسداياالساليةبذكلشخديمعاألداءالخاصلمسشذأة .يجبعمىالخئيذالتشفيحي
السػاءمةبيغالسداياالسػضػعةلمسػضفيغكالشتائجالسصمػبةمشيع ,حيثأفىحهالسداياالسسشػحةتديجمغكالء
كإنتساءالعامميغلمسشذأة كإشباعحاجاتيعكرغباتيعالسختمفةبحيثيربحاليجؼاألساسيليعتحديغاألداء
الساليالخاصبالسشذأة مغخالؿتشسيةركحالتعاكف بيغالعامميغكبحؿالجيػدالالزمةلتحقيقذلظاليجؼ
كبالتالياألداءالساليالسصمػب(.الجداسي)2011,
كتعتبخ السدايا السالية السسشػحة عامال ىاما لجفع السجيخيغ لمتسيد كلتػفيخ بيئة تشافدية تجفعيع لبحؿ كل ما
يستمكػف مغ شاقات لتحديغ األداء السالي لمسشذأة كبالتالي نيل السدايا السالية .إف السدايا السالية السسشػحة
تجعلالسجراءيترفبالسثابخةكالتفانيفيالعسل.بحيثأنوكمساقجـالخئيذالتشفيحيجيجا كعصاءأكبخ
لتحقيقأداءماليأفزللمذخكةكمساانعكذذلظعمىربحيةالذخكةكبالتاليعمىالسداياالساليةالسسشػحة
لو .كإف لمسدايا السالية السسشػحة معاييخ تعصى عمييا ,فاألداء السالي لمسشذأة ال يعتسج فقط عمى الخئيذ
التشفيحيبلعمىقجرتوعمىقيادةأفخادالسشذأة نحػالتعاكف كالعسلالجساعيكبحؿالجيجكاإلبجاعلتحقيق
أفزلأداءماليمسكغ(.العكر)2007,
كمغجانب آخخضيخاإلىتساـبسػضػعالسداياالساليةالسسشػحةلمسجيخيغ حيثأنواليسكغتحفيدىعكحثيع
عمى العسل بكفاءة كفاعمية ما لع يكغ ىشاؾ مدايا مالية مسشػحة في السقابل .فالتخصيط الدميع كالتشطيع
السشاسباليعشيقياـالسجيخيغ تمقائياالعسلبكفاءةلمػصػؿإلىأىجاؼ السشذأة السصمػبة.فيشاتعإدخاؿ
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مرصمح السدايا السالية السسشػحة ليع كجعميا سبب رغبة كحساس لمقياـ بعسميع عمى أكسل كجو كتشطيع
سمػكيع نحػ أنفديع كنحػ غيخىع كنحػ السشطسة كشػحاتيا كأىجافيا كالقياـ بسسارسة مياراتيع كإبجاعاتيع
بالصخيقةالسثمىلتحديغاإلنتاجيةكعسمياتياكبالتاليتحديغاألداءالساليالخاصبالبشظ(.الػابل)2005,
كتعػدأىسيةالسداياالساليةالسسشػحةعمىالسجراءبإشباعحاجاتيعالستشػعة كتحفيدىعبذكلمدتسخ,كتحديغ
آدائيعكدافعيتيع بحيثيؤثخذلظعمىالعسلبذكلإيجابيكيشعكذعمىزيادةفياإلنتاجيةالخاصة بيع.
حيثيعتبخالتأثيخعمىترخفاتكإتجاىاتالسجيخيغ التشفيحييغكإثارةرغباتيعلمعسلعمىتحقيقاألىجاؼ
الخاصة بالبشػؾ ىػ التحجي األساسي الحي ييجؼ إلى تحديغ آدائيع بذكل خاص مغ أجل السداىسة
الفاعمة بآداء مياميع بالذكل األمثل بخغبة كقشاعة تامة .كإلى تحديغ األداء السالي الخاص بتمظ البشػؾ
بذكلعاـكزيادةندبةالسشافدةالخاصةبيععمىمدتػىقصاعالبشػؾ(.عباس)2009,
كمغمشطػرآخخضيخاإلىتساـبالسداياالساليةالسسشػحةفيتحجيجأداءالسجراءكتػجييو,فيشاؾعالقةبيغ
السدايا السسشػحة لمسجراء كآدائيع ,بحيث يتع كضع سياسة مشصقية لمسدايا السسشػحة مع الجيج السبحكؿ مغ
شخفيع إلشباع حاجاتيع ,كيشعكذ ذلظ عمى آدائيع كبالتالي عمى األداء السالي العاـ البشػؾ .حيث يعتسج
نجاح البشظ عمى الجيج السسشػح مغ قبل السجراء لتحقيق األىجاؼ السػضػعة كزيادة اإلنتاجية كاإلستخجاـ
األمثللمسػاردالستاحة(.الشاصخ)2004,
كيخىالباحثبأفأنوكمساتعتحفيدالخئيذالتشفيحيمغخالؿالسداياالساليةالسسشػحةلوإنعكذذلظإيجابا
عمى األداء الخاص بو بذكل خاص كبالتالي عمى األداء السالي لمسشذأة بذكل عاـ .حيث تعتبخ السدايا
الساليةالسسشػحةكحافدكمكافئةيحرلعميياالخئيذالتشفيحيلقاءمايقػـبومغأعساؿإتجاهالسشذأةمغ
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خالؿ اإلستخجاـ األمثل لمسػارد الستاحة ككضع اإلستخاتيجيات كالخصط التي تدعى إلى تحقيق األىجاؼ
الخاصةبالسشذأةبذكلخاصكبالتاليإلىتحديغاألداءالساليلمسشذأةبذكلعاـ.
 4-6الجراسات الدابقة )(Previous Studies
قاـالباحثبسدحالجراساتالدابقةحػؿمػضػعىحهالخسالة,كتستاإلستعانةكاإلستفادةمغبعس
الجراساتالتيلياعالقةمباشخةبسػضػعالجراسة,كعمىصمةبالستغيخاتالسدتقمةكالتابعةالسدتخجمةفييا,
كمغىحهالجراساتمايأتي:
دراسة ( )Coughlan, 1985بعشؽان:
”“Executive Compensation, Management Turnover, And Firm Performance
ىجفتىحهالجراسةإلىمتابعةآلياتالخقابةاإلداريةالجاخميةداخلالسشذأةكأسذكضعالسداياالسالية
السسشػحةلمخؤساءالتشفيحييغالتيتتبعياالسشذأةبذكلعاـكالمجاف مشيابذكلخاصكعالقتياباألداءالسالي
لتمظالسشذآت.شبقتالجراسةعمىشخكاتعامةفيالفتخةالػاقعةبيغ.1980–1977كقجإستشتج
الباحثإلىأفالسداياالساليةالسسشػحةلمسجيخييغالتشفيحييغتحجدمغخالؿمجمذاإلدارةكتتػافقمعحجع
اءاتالتيتفيجالسداىسيغ.كأكصىالباحثبإجخاء

السمكيةالخاصةبيعمغخالؿكضعالدياساتكاإلجخ
السديجمغالجراساتككضعأسذتتبعياالسشذآتفيعسميةتحجيجالسداياالساليةالسسشػحةكعالقتياباألداء
الساليالخاصبتمظالسشذآت.
دراسة ( )Kubu, 2000بعشؽان:
“The Determinants Of Executive Compensation And Its Effect On Company
”Performance In Japan And In The UK
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ىجفتىحهالجراسةإلىتحميلالسداياالساليةالسسشػحةلمسجيخيغالتشفيحييغفيالسشذآتالكبيخةفيالياباف،
كالسسمكةالستحجة،معالتخكيدبذكلخاصعمىالعالقةبيغحاكسيةالسشذآتكالسداياالساليةالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحي.شبقتالجراسةعمى210مشذأةفيالفتخةالػاقعةبيغ.1996–1995كقجاستشتج
الباحثكجػدعالقةإيجابيةفياليابافكالسسمكةالستحجةبيغالسداياالساليةالسسشػحةلمخؤساءالتشفيحييغ
كاألداءالساليالخاصبتمظالذخكاتكأفالذخكاتالكبيخةلياقجرةكبيخةعمىالديصخةعمىاإلدارةالعميا
كالسداياالساليةالخاصةبيع.
دراسة ( )Merhebi, 2006بعشؽان:
"" Australian Chief Executive Officer Remuneration Pay And Performance
ىجفتىحهالجراسةإلىإعادةدراسةالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة,شبقت
الجراسةعمى722شخكةأستخاليةلمفتخةالػاقعةبيغ.1999–1990كقجاستشتجالباحثكجػدعالقة
شخديةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكحجعالذخكةكأدائيا.
دراسة ( )Cooper, 2009بعشؽان:
" Performance For Pay? The Relationship Between CEO Incentive
"Compensation And Future Stock Price Performance
ىجفتالجراسةالىبيافالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكاألداءالسدتقبميلدعخالديع,شبقت
الجراسةعمىجسيعالذخكاتالسجرجةفيسػؽبػرصةنيػيػرؾ,أميخيكافاكدبخسكبػرصةناسجاؾلمفتخة
.2006–1994كقجاستشتجالباحثالىكجػدعالقةعكديةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكاألداء
السدتقبميلدعخالديع.
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دراسة ( )Frydman, 2010بعشؽان"CEO Compensation" :
ىجفتالجراسةإلػكصفكمشاقذةالجليلعمىالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكعمىالعالقةبيغالجفعات
كاألداءالساليلمذخكات.شبقتالجراسةعمىمشذآتمتعجدةمشحعاـ1930فيالػالياتالستحجةاألمخيكية,
كتػصمتالجراسةإالأفكالمغقػةاإلدارةكقػةاألسػاؽالسشافدةتعجميسةلتحجيجالسداياالسجفػعةلمخئيذ
التشفيحي .ككسا تػصمتإلىأف الحػافدالسسشػحةفي تدايجكبيخ مع التقجـ بالعمع بأساسالسداياالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحي.كىشاؾاليداؿغسػضفيبعسىحهالسدياالسسشػحة.كقجأكصىالباحثبالعسلعمى
جسعبياناتمغمختمفالسجفكالبمجافكتصبيقالجراسةعميياعمىمختمفالذخكاتفييالمحجمغالسخاشخ
كإلقتخاحأجػبةكشخؽتداعجلمحجمغىحهالسخاشخ.
دراسة ( )Tariq, 2010بعشؽان:
" CEO Compensation: Relationship With Performance And Influence Of
"Board Of Directors
ىجفتىحهالجراسةإلىتػضيحشبيعةالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكاألداءالساليلمذخكة,
كقجىجفتإلىتحجيجأثخحجعكعجدأعزاءالسجمذاإلداريعمىالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.كشبقت
الجراسةعمى30شخكةفيالدػيجفيالفتخةالػاقعةبيغ.2008–2004كتػصمتإلىكجػدعالقةسمبية
مابيغالسداياالسسشػحةكاألداءالخاصبالذخكةككحلظإلىعجـكجػدتخابطمابيغحجعأعزاءمجمذ
اإلدارةكالحػافدالسسشػحةلمسجيخالتشفيحي.
دراسة ( )Sigler, 2011بعشؽان:
" " CEO Compensation And Company Performance
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ف
ىجفت ىحهالجراسةإلى بياف العالقة بيغالسداياالسسشػحةالخئيذ التشفيحي كأداءالذخكة بعج تصبيق قانػ 
ساراباندأككدميكالحػكسةعمىشخكاتالبػرصةفينيػيػرؾ,كشبقتالجراسةعمى280شخكةفينيػيػرؾ
فيالفتخةالػاقعةبيغ.2009 – 2006كتػصمتإلىكجػدعالقةإيجابيةىامةمابيغالسداياالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةمقاسةبالعائجعمىالسمكيةكأفحجعالذخكةيعتبخأىععشرخفيتحجيجدرجة
السدايا السسشػحة لمخئيذ التشفيحي يميو فتخة الخئاسة الخاصة بالخئيذ التشفيحي كيعج العامل الحي يجؿ عمى
الخبخة الخاصة بو خالؿ الػقت األمخ الحي يعصيو قػة أكبخ مغ لجشة الحػافد التي تقخر ما يجب دفعو
لمخئيذالتشفيحي.
دراسة ( )Aduda, 2011بعشؽان:
" The Relationship Between Executive Compensation And Firm Performance
"In The Kenyan Banking Sector
ىجفتىحهالجراسةالىتقييعالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغكأداءالبشظبعجتصبيقياعمى
البشػؾالتجاريةالسشذػرةفيسػؽبػرصةنايخكبيفيالفتخةالػاقعةبيغ.2008–2004كتػصمت
الىكجػدعالقةسمبيةكليذلياأثخممسػسبيغالسداياالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغكأداءالبشظكأف
السداياالسسشػحةيتعتحجيجىامغخالؿحجعالبشػؾمحلالجراسة.كقجأكصىالباحثبػضعحجأقرى
لمسداياالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغلزسافأقرىقجرمغالعػائجلمسداىسيغكعمىعسلدراساتأخخى
تتعمقبالقياسمابيغاألداءالساليكالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.
دراسة ( )Moscu, 2013بعشؽان:
"" Does CEO Duality Really Affect Corporate Performance
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ىجفتالجراسةالىبيافالعالقةبيغازدكاجيةالخئيذالتشفيحيكاألداء,شبقتالجراسةعمى62شخكة
مرشفةفيسػؽبػرصةبػخاريدت,كاستشتجالباحثأفاالزدكاجيةتؤثخبذكلسمبيعمىاألداء
الخاصبتمظالذخكاتكأفجسيعالجراساتالعسميةكالشطخيةأشارتإلىأفاإلزدكاجيةتؤثخبذكلسمبي
عمىاألداءالساليكقجفزمػاالفرلمابيغالخئيذالتشفيحيكمجمذاإلدارة,كقجأكصىبالفرلبيغ
الخئيذالتشفيحيكمجمذاإلدارةكإجخاءدراساتأخخىلمػصػؿإلىنتائجدقيقةحيثأفالجراسةلعترل
نتائجيالإلجابةعمىسؤاؿالبحث.
دراسة ( )Nulla, 2014بعشؽان:
"The Comparative Study Between CEO Compensation, CEO/Chairman Role
And Accounting Performance In New York Stock Exchange
"(NYSE)Companies: An Empirical Study
ٌدفت اندزاست إنى إختباز ما إذا كان ٌىاك عالقت بٍه انمصاٌا انممىُحت نهسئٍس انتىفٍري َاشدَاجٍتً َدَزي
َأداء انشسكت ,طبقت اندزاست عهى  120شسكت مُجُد فً سُق بُزصت وٌٍُُزك فً انفتسة انممتدة ما بٍه
َ .2010 – 2005قد كشف انباحث َجُد عالقت طسدٌت بٍه انمصاٌا انمانٍت انممىُحت نهسئٍس انتىفٍري َأداء
انشسكت.
دراسة الخفر ( )6105بعشؽان" :استخجام نعخية الؽكالة في دراسة أثخ أداء الذخكة وهيكل السمكية عمى
السدايا السسشؽحة لمسجيخيؼ التشفيحييؼ في الذخكات السداهسة العامة في األردن"
الً مغ أداءالذخكات كىيكل
ىجفت ىحه الجراسة إلى قياس العالقة بيغ السدايا السسشػحة لمسجيخيغ التشفيحييغ كك 
السمكية لمذخكات السداىسة العامة األردنية,شبقتالجراسةعمى127شخكةمداىسةعامةمجرجةفيبػرصة
عساف.قاـالباحثبإعتسادالسشيج االستقخائي لفيع العػامل التي تؤثخعمى السدايا السسشػحة لمسجيخيغ
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التشفيحييغ بالذخكات السداىسة العامة األردنية لمػصػؿ إلىالدمػكات الستبعة في الػاقع مغ قبل تمظ
الذخكات ،كسا اعتسجتالجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي لتحميل السعمػمات اإلحرائية الختبار
الفخكض كالػصػؿلمشتائج.كقجاستشتجالباحثكجػد أثخىاـذك داللة إحرائية ألداء السشذأة كىيكل السمكية
عمى السدايا السسشػحة لمسجيخيغ التشفيحييغ.كسا أضيخت الجراسة إلى أف لمستغيخات الخقابية الستسثمة في كفاءة
اإلدارة كحجع الذخكةكازدكاجية مياـ الخئيذ التشفيحي لياأثخىاـذك داللة إحرائية عمى السدايا السسشػحة
لمسجيخيغ التشفيحييغ .كأضيخت الشتائج أف ممكية السجيخيغ التشفيحييغ في أسيع الذخكة كاف ليا أعمىقػة
تفديخية.كقجأكصىالباحثبأىسية قياـ الييئات الحكػمية السخترة بسخاقبة اإلجخاءاتالستبعة في مشح
السدايا لمسجيخيغ التشفيحييغ في الذخكات السداىسة العامة ،كسا أكصت الجراسةأيزاً الييئات السخترة بسخاقبة
ندبة ممكية السجيخيغ التشفيحييغ ألسيع الذخكة ،كفيسا إذا كانت ليحهالشدبة تأثيخ عمى فاعمية كق اخرات مجمذ
اإلدارة في مشح السدايا لمسجيخيغ التشفيحييغ,كعمىالمٌام بالمزٌد من الدراسات التً تركز على اآللٌات التً
ٌمكن اتباعها فً منح المزاٌا الممنوحة للمدٌرٌن التنفٌذٌٌن.
دراسة ) (Aaron, 2015بعشؽان:
" Structuring Executive Compensation Contracts: The Impact Of Industry
"Technological Intensity
ىجفتىحهالجراسةإلختبار العالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة,كقجشبقتىحه
الجراسة عمى قصاع الرشاعة لسعخفة أثخ كثافة الرشاعة التكشػلػجية عمى السدايا السسشػحة لمخئيذ
التشفيحيكتعأخحعيشةمكػنةمغ 24,000رئيذتشفيحيمغ ExecuCompخالؿالفتخةالسستجةما
بيغ.2004 – 1992كقجاستشتجالباحثأفالذخكاتالرشاعيةذاتالكثافةالتكشػلػجيةالسشخفزة
أجخ مزسػنا بجال مغ الحػافد السعصاه عمى عكذ
يكػف أداءىا أفزل عشج إعصاء الخئيذ التشفيحي ا
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الذخكات الرشاعية ذاتالكثافة التكشػلػجيةالعاليةفإنو يفزلمشحالخئيذ التشفيحي الحػافدالسعتسجة
عمى األداء بجال مغ التخكيد عمى األجخ السزسػف .كقج أكصى الباحث بإجخاء دراسات عجيجة أخخى
لتػضيحالعالقةبيغالخئيذالتشفيحيكأداءالذخكة.
دراسة ) (Bahl, 2015بعشؽان:
""Impact Of Employee Compensation On Firm’s Performance
ىجفتىحهالجراسةإلىإختبارالعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةكأفىحهالسدايا
السسشػحةيجبأفتكػفمتشاسبةمعاألداءالخاصبالذخكة,شبقتالجراسةعمىالرشاعاتالكيسيائية
اليشجية,كتػصمتإلىكجػدعالقةإيجابيةىامةمابيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأثخىاعمىأداء
الذخكةخاصةفيالذخكاتالكيسيائية.كأ كصىالباحثدائخةالسػاردالبذخيةلألخحبعيغاإلعتبارىحهالشتائج

فيعسميةتحجيجكترسيعىيكلالسداياالسسشػحةلمسػضفيغ.
دراسة ) (Bussin, 2015بعشؽان:
“Relationship Between CEO Remuneration And Company Financial
”Performance In The South African Retail And Consumer Goods Sector
ىجفتالجراسةلفيعالعالقةبيغاألداءالساليباستخجاـتحميلدكبػنتكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ
التشفيحيلقصاعالتجدئةكالقصعاإلستيالكيةفيجشػبافخيقيا.شبقتالجراسةعمىالسشذآتالسجرجةفي
سػؽجػىاندبخغلألكراؽالساليةلمفتخةالػاقعةبيغ2011–2006كقجشسلالتحميلاإلحرائياإلنحجار
كتحميلمعاملاإلرتباط .ككذفتالجراسةعغعجـكجػدأيعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحة
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كعغكجػدعالقةسمبيةبيغالعائجعمىحقػؽالسمكيةكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.كقجأكصى
الباحثعمىأفيكػفلجىالسشذآتلجافمدتقمةكمخترةلمسػاءمةبيغمرالحالسشذأةكالسجراءالتشفيحييغ.
دراسة ) (Buigut, 2015بعشؽان:
"Determinants Of CEO Compensation Evidence From UK Public

Limited

"Companies
ىجفتىحهالجراسةإلىتحجيجأثخإستقالليةالسجيخيغكممكيةالخئيذالتشفيحيكالخبحيةعمىالسداياالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحيفيالسسمكةالستحجة.UKشبقتالجراسةعمى20شخكةمغشخكاتالسداىسةالعامة
السحجكدةلمفتخة.2010–2008كقجاستشتجالباحثبأفممكيةالخئيذالتشفيحيلياأثخإيجابيكبيخعمى
السداياالسسشػحةلوكأفإرتفاعندبةعجدالسدتقميغفيمجمذاإلدارةيؤديإلىتخفيسالسداياالسسشػحة
بحيةأثخإيجابياعمىىحهالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.كقجأكصىالباحث
ا
لمخئيذالتشفيحي,,كأفلمخ
بزخكرةربطالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيبأداءالذخكةكاألفخادلسػاجيةمذاكلالػكايةكلزخكرةإجخاء
دراساتمتعجدةبخبطالسداياالسسشػحةبعػاملمتعجدةلخؤيةمجىالتأثيخعمييا.
دراسة ) (Bussin, 2015بعشؽان:
"" CEO Pay - Performance Sensitivity In The South African Context
ىجفتالجراسةإلىمحاكلةإيجادتػازفبيغالسداياكاألجػرالتيمغشأنياأفتجحبكتحافععمىالسجيخيغ
التشفيحييغكاألداءالخاصبيعتجاهالذخكةكخاصةعشجمايكػفأداءالذخكةضعيفا.ككحلظىجفتالجراسة
إلىترسيععقػدفعالةتحكعالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيلخبطعسموبكفاءةمعأداءالذخكةلمعسلفي
مرمحةالسداىسيغ.شبقتالجراسةفيجشػبإفخيقياخالؿاألزمةالساليةالعالسيةسشة.2008كقجتػصمت
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لػجػدعالقةسمبيةبيغاألداءالساليكالسداياالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغ.كقجأكصىالباحثأفعمىالمجاف
السخترةبتحجيجالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحياألخحبعيغاإلعتبارالحجعكالقيسةالجفتخيةلجىتحجيج
ىحهالسداياحيثيدتحدغأفيقػمػابعدؿالقيسةالجفتخيةفيقياسأداءالذخكةلزسافالجقةفيفيعأكثخ
ألداءالذخكات.
دراسة ) (Cerasi, 2015بعشؽان:
" CEO Compensation, Regulation, And Risk In Banks Theory And Evidence
"The Financial Crisis
ىجفتىحهالجراسةإلىايجادالعالقةبيغالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكالتشطيعالساليكالسخاشخ
فيالبشػؾ.تعتصبيقالجراسةعمىعيشةكبيخةمغالبشػؾحػؿالعالعكقياسمجىأثخالسداياالساليةالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحيداخلالبشػؾعمىأسعاراألسيعأثشاءاألزمةالعالسيةسشة.2008–2007كاستشتج
الباحثمغخالؿدراستوبأنوالتػججعالقةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالبشظكذلظعمى
عكذكجػدأثخلتجنيىحهالسداياعمىإنخفاضعػائجالديعكارتفاعالتحبحبفيالبشػؾخاصةعشجماتكػف
سيصخةالسداىسيغضعيفةكعشجماتكػفعسميةفخضقيػدعمىأنذصةالبشظمغخالؿالدمصاتاإلشخافية
ضعيفةندبيا.
دراسة ( )Fallatah, 2015بعشؽان:
"" CEO Compensation Firm Performance And Corporate Governance
ىجفتىحهالجراسةإلىمعخفة العالقةمابيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةباإلضافةإلى
أثخ حػكسة الذخكات عمى تمظ السدايا كحجع مجمذ اإلدارة كاستقالليتو كالسمكية الحكػمية .شبقت الج ارسة
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عمى جسيع الذخكات السػجػدة في سػؽ بػرصة الدعػدية (الستجاكلة) لمفتخة الدمشية الػاقعة بيغ – 2008
. 2012كقجاستشتجالباحثكجػدعالقةشخديةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكأداءالذخكةفيحيغ
كججعالقةسمبيةبيغالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيكىيكلحػكسةالذخكة(مغخالؿحرخاإلستقالليو).
كقجأكصىالباحثبأفاستخجاـالسداياغيخالسالية كإدراجيافيدراسةعمىأداءالذخكةستغيخمغالشتائج
الخئيديةعمىاألقلنػعيا.
دراسة ( )Olalekan, 2015بعشؽان:
"" Effect Of CEO Pay On Bank Performance In Nigeria
ىجفتىحهالجراسةإلىمعخفةماإذاكانتالسداياالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالشيجيخيةتعدزاـ
تجني األداء الخاص بتمظ البشػؾ ,كلسحاكلة كذف الحقائق السخفية حػؿ إعصاء ىحه السدايا .شبقت ىحه
الجراسةعمى 11بشكا فينيجيخياخالؿالفتخةالػاقعةبيغ 2012 – 2005كذلظباستخجاـشخيقةالتعسيع
الجيشاميكية).(GMMكقجاستشتجالباحثبأفالسداياالسجفػعةلمخئيذالتشفيحيلياتأثيخكبيخسمبي عمى
أداء البشػؾ .كقج أكصى الباحث بػضع شخؽ إرشاد مشاسبة لػضع كتحجيج الحػافد كالسدايا لمسػاءمة بيغ
مرالحالخئيذالتشفيحيداخلالبشػؾكبيغالسداىسيغ.
 5-6ما يسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة
تشبع أىسيةىحهالجراسة مغ كػنيا (فيحجكدعمع الباحث)مغالجراساتالسحجكدةالتيأجخيتفياألردف
إلختبار العالقةبيغاألداءالسالي كالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفي الذخكاتاألردنيةبذكلعاـ
كفي البشػؾالتجاريةاألردنية بذكلخاص ,كتسيدتىحهالجراسة عغدراسة(الخفر )2015,مشيابذكل
خاص مغ عجة جػانب ىي :حجاثتيا كتػسعيازمشيا حيث تع تصبيقياعمى قصاع البشػؾ التجارية األردنية
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خالؿ الفتخة  2015 – 2011بيشسا شبقت دراسة الخفر عمى الذخكات السداىسة العامة األردنية لمفتخة
 2013 – 2011كذلظلعجـافراحعجدكبيخمغالبشػؾ عغالسداياالسالية قبلذلظ,كساتتسيدالجراسة
عغدراسةالخفر أيزا باختالؼالسشيجيةالتيشبقتياكالقائسةعمىالسشيجاإلختباريالسبشيعمىتحميل
بياناتفعميةمدتخمرةمغالقػائعالساليةالسشذػرةلمبشػؾالسذسػلةبالجراسةفيحيغقامتدراسةالخفر
عمىالسشيجاإلستقخائيالقائععمىالسشيجالػصفيالتحميميبإستخجاـاإلستبانة.ككساتسيدتدراستيأيزا
في حرخ البيانات حيث تع إختيار الخئيذ التشفيحي "رأس اليخـ" باعتباره العشرخ الخئيدي كاألساسي في
اتخاذالق اخراتالستعمقةبالبشظ كذلظ عمىعكذدراسةالخفرحيثتصخؽ إلىأخحالسداياالساليةالسسشػحة
لمسجراءالتشفيحييغكمجمذاإلدارة كسجسػعةكاحجة كمغثعدراسةأثخاألداءالساليعمىمجسػعكاملالسدايا
السسشػحةليعكىحااألمخيشعكذ عمىدقةالبياناتبذكلسمبيبحيثإذاكافشخزمغمجمذاإلدارة

كالسجيخيغالتشفيحييغتسشحلوالسدايابذكلغيخعادؿفإفذلظيؤثخعمىعسػميةالشتائج.
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الفرل الثالث
الطخيقة واإلجخاءات
يذتسلىحاالفرلعمىعخضلسشيجيةالجراسةالستبعةمغقبلالباحثباإلضافةإلىتشاكؿمجتسعالجراسة
كعيشتياكأداتياكمرادرالحرػؿعمىالسعمػمات،كمغثعاألساليباإلحرائيةالسدتخجمة:

 1-3مشهجية الجراسة
مغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحث عمى استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي كمغ خالؿ دراسة
ميجانيةإختبارية” “Empirical Studyقػاميابياناتماليةفعميةمدتخمرةمغالتقاريخالساليةالسشذػرة
لمبشػؾالتجاريةالسذسػلةفيعيشةالجراسة.
 6-3مجتسع الجراسة
تكػف مجتسعالجراسة مغ كافة البشػؾ التجارية ضسغالقصاعالساليالسجرجةفيبػرصةعسافلعاـ1421
كالبالغعجدىا()21بشكا.
 3-3عيشة الج ارسة
نطخالرغخحجعمجتسعالجراسةتكػنت عيشةالجراسةمغ ()21بشكاً تجارياأيمغكاملمجتسع الجراسة
كبحلظتذكلالعيشة()%244مغمجتسعالجراسةالتيتػفختبياناتياخالؿفتخةالجراسةالسستجةلعاـ1422
.1421 4-3مرادر جسع البيانات
مغأجلتحقيقأىجاؼالجراسةكإختبارفخضياتيا,قاـالباحثباالعتسادعمىنػعيغمغمرادرالسعمػمات
كىيكاآلتي:
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 -2مرادرأكليةلتػفيخالبياناتالتيتغصيالجانبالتصبيقيلمجراسةكىيمعمػمات مالية كاردة فيالقػائع
الساليةالرادرةعغالبشػؾالتجاريةاألردنيةكالستػفخةفيبػرصةعسافكالسشذػرةفيمػاقعياااللكتخكنية
لمفتخةالػاقعةبيغ 1421-1422كتعاستخجاميالقياسالعالقةبيغالستغيخالسدتقلكالستغيخالتابع.
 -1مرادر ثانػية تتسثل في البيانات التي تع الحرػؿ عمييا مغ الجراسات الشطخية الدابقة كالتذخيعات
كالسخاجعكاألبحاثكرسائلالساجدتيخالستعمقةبالسػضػعمحلالجراسة،كالذبكةالعشكبػتية(اإلنتخنت)،
كذلظلتغصيةالجانبالشطخيمغالجراسة.
 5-3أداة الجراسة
لقجقاـالباحثباإلعتسادعمىمرادرفعميةلمبياناتمغخالؿالتقاريخالسالية الرادرةعغالبشػؾالتجارية
السػجػدةكالسشذػرةفيبػرصةعسافلمفتخةالػقعةبيغ.1421-1422
 6-3األساليب اإلحرائية
ألغخاضتحميلبياناتالجراسةكإختبارفخضياتيا,قاـالباحثبإستخجاـاألساليباإلحرائيةالستسثمةبكل
مغ-:
أوال:األساليباإلحرائيةالػصفية:حيثقاـالباحثبتحميلبياناتالجراسةتحميالكصفيالكافةمتغيخات
ي
الجراسة كذلظ مغ أجل إستخخاج عجة مقاييذ إحرائية كصفية مثل :الػسط الحدابي ,االنحخاؼ السعيار 
التفخشح.Kurtosis
كأدنىقيسةكأعمىقيسة,كذلظباإلضافةإلىمؤشخياإللتػاءSkewnessك 
ثانيا :إختبار فخضيات الجراسة كالستسثمة باستخجاـ نسػذج اإلنحجار الستعجد (,(Multiple regression
كذلظ مغ أجل إختبار مجى تأثيخ الستغيخات السدتقمة عمى الستغيخ التابع في ىحه الجراسة ,باإلضافة إلى
إستخجاـأساليبإختبارصالحيةالبياناتلمتحميلاإلحرائيمثل:
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 -2إختبارالتػزيعالصبيعي()Normality distribution test
 -1إختبارالتجاخلالخصي.
 -1إختبارDurbin – Watsonإلختبارمذكمةاإلرتباطالحاتي.
 -0مرفػفةإختباربيخسػفلستغيخاتالجراسة.
كقاـالباحثبإستخجاـبخنامجالحدـاإلحرائيةلمعمػـاالجتساعية()SPSSليحهالغاية.
 7-3متغيخات الجراسة
تتكػفالجراسةالحاليةمغالستغيخاتالتالية:
الستغيخ السدتقل:األداءالساليلمبشػؾ
الستغيخات الفخعية أو الزابطة:كتتسثلفيسايمي:
/ -2العائجعمىحقػؽالسمكيةROEكيتسثلفيالتحميلبالستغيخ
 -1العائجعمىاألصػؿ ROAكيتسثلفيالتحميلبالستغيخ
 -1العائجعمىالديع  EPSكيتسثلفيالتحميلبالستغيخ
الستغيخ التابع:السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي كيتسثلفيالتحميلبالستغيخ.Y
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
 1-4السقجمة
 2-4التحقق مؼ صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي
2-1-0اختبارالتػزيعالصبيعي
1-1-0اختبارالتجاخلالخصيكاختباراالرتباطالحاتي
 3-4اإلحراءات الؽصفية لمجراسات ومتغيخاتها
 4-4مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة
 5-4اختبار فخضيات الجراسة
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
 4-1مقجمة
بعجعسميةتجسيعبياناتالجراسة،كبشاءعمىاألساليباإلحرائيةالتيتعاالستشادعمييافيالفرلالدابق،
تعالقياـبتحميلالبياناتالتيتعجسعيابيجؼاستخالصنتائجالجراسةلمبشػؾ التجارية السجرجةفيبػرصة
عساف،كيتكػف ىحاالفرلمغثالثةأجداء رئيدية،يتعمقالجدء األكؿبالتحميلالػصفيلستغيخاتالجراسة
مغخالؿاالستعانةبسجسػعةمغالسقاييذاإلحرائيةالػصفيةمثلالػسطالحدابيكاالنحخاؼالسعياري

الجدءالثانيفتعفيو
كأعمىقيسةكأدنىقيسة،كذلظبغيةكصفعيشةالجراسةبذكليعكذكاقعبياناتيا،أما 
التحققمغصالحيةبياناتالجراسةلمتحميلاإلحرائيكالتحقق مغ مجىاتباعالبياناتلمتػزيعالصبيعي،
كاختبار التجاخل الخصي كاالرتباط الحاتي ،أما الثالث فتع فيو اختبار فخضيات الجراسة مغ خالؿ احتداب
معامالتنسػذجاالنحجارالستعجدكمشاقذةالشتائج ،كذلظمغخالؿاستخجاـالخزمةاإلحرائية SPSS V
).(22

 2-4التحقق مؼ صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي
ىشالظالعجيجمغالذخكطاالجبتػفخىافيبياناتالجراسةكي تكػف مالءمة إلجخاءاالختباراتاإلحرائية
لفخضيات الجراسة ،كقج أشار كل مغ ) Hayduk, (1987, p.47ك) Aladham et al., (2015إلى
ضخكرةالتأكجمغتػزيعالبياناتالخاصةبستغيخات الجراسةالتابعةكالسدتقمةتػزيعاً شبيعياً كفيحاؿعجـ
تػفخىحاالذخط  ،فإنوالبجمغإجخاءاختباراتالتحميللمبياناتالتيتحسلصفةالتػزيعغيخالصبيعي،
كعميوفإنوالبجمغإجخاءاختبارالتػزيعالصبيعي،إالأف)Bagozzi and Yi, (1988أشاراإلىماسسي

04
بشطخيةالشيايةالسخكديةالتيتفيجبعجـالحاجةإلجخاءىحااالختباركاعتبارالبياناتمػزعةشبيعياً فيحاؿ
ازديادحجعالعيشةالسختارةعغ()30مفخدةفسافػؽ،كحيثأفمفخدات السذاىجاتفي عيشةالجراسةقج
بمغت( )65أي( )5*13مذاىجةلكلمتغيخ،األمخالحييذيخإلىعجـالحاجةإلىاجخاءاختبارالتػزيع
الصبيعي،كمعذلظفقجقاـالباحثبإجخاءىحااالختبارلمتأكيجعمى أف بياناتالجراسةتحققشخطالتػزيع
الصبيعي.
 0-6-4اختبار التؽزيع الطبيعي
تع إجخاء اختبار التػزيع الصبيعي لستغيخات الجراسة باالستعانة باختبار  Kolmogorov-Smirnovلبياف
التػزيعالصبيعيلستغيخاتالجراسة،كذلظعمىالشحػاآلتي:
ججكؿرقع:4.1اختبارالتػزيعالصبيعيلستغيخاتالجراسة
K-S

P-Value

Variables

2.014

**0.200

Y

1.117

0.130

ROE

0.522

0.054

ROA

1.081

0.061

EPS

يعخض الججكؿرقع ( )4.1نتائج التحقق مغالتػزيع الصبيعيلبيانات الجراسة()Normal-Distribution
كذلظ باالستعانة باختبار  ،Kolmogorov-Smirnovكسا يعخض الججكؿ  نتائج اختبار مجى اقتخاب
البيانات مغ تػزيعيا الصبيعي لكل متغيخ مغ متغيخات الجراسة السترمة  Continuous Variablesكىي
(السدايا السالية السسشػحة لمخئيذ التشفيحي مقاس ًة بالمػغاريتع الصبيعي لحجع السدايا السالية السسشػحة لمخئيذ

كالعائج عمى الديع
كالعائج عمى األصػؿ ،
التشفيحي كستغيخ تابع  ،ككل مغ العائج عمى حقػؽ السمكية ،
كستغيخاتمدتقمة)،كتكػفقاعجةالقخاركفقاًليحااالختبارأفالبياناتتحققشخطالتػزيعالصبيعيإذاكانت
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قيسةاالحتساؿ()P-Valueأكبخمغ(،)0.05كغيخذلظيشتفيذلظ ( & Qasem et al., 2016; Hu
 ،)Bentler, 1999كبالشطخ إلى الججكؿ رقع ( )4.5يالحع أف جسيع قيع  Pلستغيخات الجراسة أكبخ مغ
()0.05لحاتحققشخطالتػزيعالصبيعي ،كبشاءعمىذلظيسكغاستخجاـاالختباراتالسعمسية Paramatric
 Testsلمبيانات الستعمقةببيافأثخاألداءالساليعمىالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيباإلضافةالى
بيافالعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية.
 6-6-4اختبار التجاخل الخطي واختبار االرتباط الحاتي
بعج اختبار مجى اقتخاب بيانات الجراسة مغ تػزيعيا الصبيعي ،تأتي الخصػة الثانية مغ اختبار صالحية
البيانات لمتحميل اإلحرائي كىػ اختبار التجاخل الخصي كاختبار االرتباط الحاتي لستغيخات الجراسة ،حيث
كانتنتائجياعمىالشحػاآلتي:
جدول رلم  :4.2اختبار التداخل الخطً واختبار االرتباط الذاتً
Independent

Multicollinearity
Tolerance

VIF

Variables

0.958

1.044

ROE

0.850

1.177

ROA

0.778

1.286

EPS

2.011

Durbin-Watson

يعخضالججكؿرقع()4.2اختبار التجاخلالخصي Multicollinearity Testمغخالؿمايعخؼبسقياس
،Collinearity Diagnosticsكذلظباالستخشادبسؤشخيغىسا:
 .1معاملتزخعالتبايغ(،Variance Inflationary Factor )VIFككفقكلمغ(،)Field, 2001
()Myrs, 1990يكػفىشاؾتزخعإذاكانتقيسة()VIFتداكي5أكأكثخ.
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 .2معاملالقجرةعمىالتحسل،Toleranceحيثتعتبخالقيسةاألقلمغ()0.10دليالًعمىكجػدمذكمة
االرتباط الخصي الستعجد ( ،)Field, 2001كبسصالعة بيانات الججكؿ الدابق يالحع أنو تع كبالشدبة
لجسيعمتغيخاتالجراسةإجتيازىحيغالسؤشخيغمسايعشيعجـمذكمةتجاخلخصيفينسػذجالجراسة.
كسا تع إجخاء اختبار االرتباط الحاتي ( )Autocorrelation Testلمتأكج مغ عجـ كجػد مذكمة االرتباط
الحاتيفيالشسػذجكذلظعغشخيقاالختبار(،)Durbin-Watson testككفقاًلػ( )Field, 2001تطيخ
السذكمةعشجماتكػف القيعالستجاكرةلمستغيخاتمتخابصةمسايؤثخعمىصحةالشسػذجلساسيطيخهمغأثخ
غيخحقيقيجخاءذلظاالرتباط،كتتخاكحقيسةىحااالختبارمابيغ()4-0حيثتذيخالشتيجةالقخيبةمغ
()0إلىكجػدارتباطمػجبقػي،أماالشتيجةالقخيبةمغ()4فتذيخإلىكجػدارتباطسالبقػي،كتتخاكح
الشتيجةالسثمىمابيغ()2.5-1.5كالتيتذيخإلىعجـكجػدارتباطذاتيبيغالقيعالستجاكرةلمستغيخات
(،)Qasem et al., 2016كيالحعمغالججكؿرقع()4.6أفقيسة D-Wالسحدػبةلشسػذجالجراسةقج
بمغت(،) 2.011كحيثأفىحهالقيسةتقعضسغالسجىالسالئعاألمخالحييذيخإلىعجـكجػدمذكمة
االرتباطالحاتيتؤثخعمىصحةالشسػذج.
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 3-4اإلحراءات الؽصفية لمجراسة ومتغيخاتها
جدول رلم  :4.3نتائج التحلٌل الوصفً لمتغٌر الدراسة التابع المزاٌا المالٌة الممنوحة للرئٌس التنفٌذي ()Y
Minimu
Std.
Skewness
Kurtosis
Year
Maximum Mean
m
Deviation
-0.63
297818 885840
539079
182825
0.68
2115
-0.58
290000 908847
529677
204652
0.81
2114
2.40
244865 739706
411819
130317
0.27
2113
1.36
233025 773000
364463
139892
0.28
2112
1.44
8169
616118
331614
148020
-0.30
2111
0.76

0.89

179982

435330

908847

8169

All years

يعخض الججكؿ رقع ()4.3نتائج االختبار اإلحرائي الػصفيلستغيخالجراسة التابع الستسثلبالسداياالسالية
السسشػحة لمخئيذ التشفيحي ( ،)Yكيالحع مغ الججكؿ الدابق أف الػسط الحدابي لمسدايا السالية السسشػحة
لمخؤساءالتشفيحييغفيعاـ 2015قجبمغ()539079كىػالػسطالحدابياألعمى لجسيعسشػاتالجراسة،
كسا يالحع أف الػسط الحدابي لعاـ  2014قج بمغ( )529677كىػ أقل مغ عاـ  2015إال أف القيسة
األعمى لعاـ  2014ىي األعمى بيغ جسيع الدشػات ،األمخ الحي يفدخ إرتفاع االنحخاؼ السعياري لعاـ
 2014الحي بمغ ( )204652كالحي يذيخ إلى تذتت القيع عغ كسصيا الحدابي ،كيالحع أف الػسط
الحدابي لجسيع الدشػات معاً قج بمغ ( )435330كيسكغ تفديخ انخفاض ىحا الستػسط عغ الستػسصات
الحدابية لعامي  2014ك ،2015مغ خالؿ نتائج األكساط الحدابية لمسدايا السالية السسشػحة لمخؤساء
التشفيحييغ لمدشػات  2011ك 2012ك 2013التي بمغت ( )411819ك( )364463ك( )331614عمى
التػالي ،كيسكغ عدك ذلظ إلى أف تمظ الدشػات ىي التي تحسمت عبء تكػيغ السخررات التي كػنتيا
بعس البشػؾ التجارية لسػاجية القخكض الستعثخة الشاتجة عغ آثار األزمة السالية الشاتجة بعامي 2009
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ك،2010كالتيانعكدتسمباً عمىاألداءالساليلتمظالبشػؾكمغثعسمباً أيزاً عمىالسداياالتيمشحت
لخؤسائياالتشفيحييغ.
كالبجمغاإلشارة ىشا إلىمؤشخاتااللتػاء()Skewnessكالتفخشح()Kurtosisالمحافيقػمابقياسمجى
مالءمة البياناتلذخكطالتػزيعالصبيعي،كحدبرأي()Hair et al, 2003فإفالسجىالسشاسبلاللتػاء
ىػعشجماتقعقيستوبيغ()-1ك(،)+1بيشساالسجىالسشاسبلسعاملالتفخشحىػبيغ()-3ك(،)3كبالشطخ
إلى الججكؿ الدابق يتزح أف قيع كل مغ مؤشخي االلتػاء كالتفخشح لمعامل التابع الستسثل بالسدايا السالية
السسشػحةلمخئيذ التشفيحي ( )Yتحقق ىحيغالذخشيغكيقعاف ضسغ السجى السالئع،األمخ الحي يذيخإلى
مالءمةبياناتىحاالستغيخلذخطالتػزيعالصبيعي.
جدول رلم  :4.4نتائج االختبار الوصفً لمتغٌر الدراسة المستمل العائد على حموق الملكٌة ()ROE
Std.
Skewnes
Year Minimum Maximum
Mean
Kurtosis
Deviation
s
0.03
13.74
9.00
3.60
-0.39
2.37
2115
7.57
15.26
10.67
2.32
0.58
-0.35
2114
2.81
15.44
9.56
3.43
-0.24
0.02
2113
1.99
14.63
8.79
3.47
-0.20
0.08
2112
-1.45
16.37
7.86
4.91
-0.30
0.20
2111
0.83

-0.68

3.65

9.18

16.37

-1.45

All

years

يعخض الججكؿ رقع ( )4.4نتائج االختبار الػصفي لستغيخ الجراسة السدتقل الستسثل بالعائج عمى حقػؽ
السمكية(،)ROEكيالحعمغالججكؿالدابقأفأعمىكسطحدابيلمعائجعمىحقػؽالسمكيةكاففيعاـ
 2014حيثبمغ(،)10.67فيحيغكافأقلكسطحدابيفيعاـ 2011حيثبمغتقيستو(،)7.86
كيالحعأفالػسطالحدابيلمعائجعمىحقػؽ السمكيةلجسيعالدشػاتقجبمغتقيستو()9.18حيثيذيخ
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الػسطالحدابيىشاإلىإلىمجىتػضيفالبشػؾاستثساراتمداىسييابذكلأمثل،كسايالحعىشاأيزاًأف
االنخفاض الشدبي لمعائج عمى حقػؽ السمكية ( )ROEلمعاميغ  2011ك 2012عغ ما ىػ عميو بالشدبة
لألعػاـ الثالثة األخخى يسكغ ربصو أيزاً بآثار كتجاعيات األزمة السالية العالسية عمى أداء تمظ البشػؾ،
كبالشطخإلىالججكؿأعالهيتزحأفقيعكلمغمؤشخيااللتػاءكالتفخشحلمعاملالسدتقل الستسثلبالعائج
عمى حقػؽ السمكية ( )ROEتقع أيزا ضسغ السجى السالئع ،األمخ الحي يذيخ إلى مالءمة بيانات ىحا
العامللذخطالتػزيعالصبيعي.
جدول رلم  :4.5نتائج االختبار الوصفً لمتغٌر الدراسة المستمل العائد على األصول ()ROA
Std.
Skewne
Year
Minimum Maximum Mean
Kurtosis
Deviation
ss
0.60
1.86
1.29
0.38
-0.25
-0.88
2115
0.86
2.05
1.48
0.35
-0.11
-0.62
2114
0.30
1.96
1.35
0.49
-0.72
0.51
2113
0.24
1.93
1.28
0.45
-0.84
0.83
2112
-0.17
1.89
1.12
0.63
-0.87
0.15
2111
0.89

-0.83

0.47

1.30

2.05

-0.17

All years

يعخض الججكؿ رقع ( )4.5نتائج االختبار الػصفي لستغيخ الجراسة السدتقل الستسثل بالعائج عمى األصػؿ
( ،)ROAكيالحع مغ ىحا الججكؿ أف أقل كسط حدابي كاف لعاـ  2011حيث بمغ ( ،)1.12كيالحع
ارتفاعوفيعاـ2012ليبمغ()1.28كمغثعفيعاـ2013ليبمغ()1.35كمغثعفيعاـ2014ليرل
إلى ( ،)1.48في حيغ يالحع انخفاضو في عاـ  2015حيث بمغت قيستو ( ،)1.29كتفدخ ىحه الشدبة
بسجىفاعميةالبشػؾفيتحقيقالخبحمغخالؿاالستثساراتكاألصػؿالستاحةلجييا،حيثيذيخالسعجؿىشا
إلى انخفاضعػائج البشػؾمحلالجراسةالتيتحققيامغخالؿاألصػؿالستاحةلجييا،كبالشطخإلىالججكؿ
أعاله يتزح أف قيع كل مغ مؤشخي االلتػاء كالتفخشح لمستغيخ السدتقل الستسثل بالعائج عمى األصػؿ
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()ROAتقعىشاأيزاضسغالسجىالسالئع،األمخالحييذيخإلىمالءمةبياناتىحاالستغيخلذخطالتػزيع
الصبيعي.
جدول رلم  :4.6نتائج االختبار الوصفً لمتغٌر الدراسة المستمل العائد على السهم ()EPS
Minimu Maximu
Skewne
Year
Mean
Std. Deviation
Kurtosis
m
m
ss
0.03
0.67
0.25
0.18
0.18
0.97
2115
0.09
0.63
0.26
0.17
0.56
-0.09
2114
0.03
0.65
0.25
0.18
0.68
0.23
2113
0.02
0.49
0.21
0.15
0.74
-0.77
2112
-0.02
0.49
0.20
0.16
0.54
-0.87
2111
-0.09

0.65

0.17

0.23

0.67

-0.02

All years

يعخض الججكؿ رقع ( )4.6نتائج االختبار الػصفي لستغيخ الجراسة السدتقل الستسثل بالعائج عمى الديع
( ،)EPSكيالحع مغ الججكؿ الدابق كجػد ثبات ندبي في األكساط الحدابية لمعائج عمى الديع خالؿ
سشػاتالجراسة،حيثكافأقلمتػسطلمعائجعمىالديع()0.20كذلظفيعاـ(،)2011فيحيغكاف
أعمىمتػسطلمعائجعمىالديعفيعاـ()2014حيثبمغ(،)0.26كقجحرمتسشػاتالجراسةككلعمى
متػسطحدابي()0.23كقجبمغاالنحخاؼالسعياري()0.17كتحتلىحهالشدبةأىسيةكبيخة،حيثتعتبخ
ىحه الشدبة مغ أىع الشدب التي يتع األخح بيا بعيغ االعتبار مغ قبل السدتثسخيغ عشج اتخاذ ق اخراتيع
االستثسارية ،كبالشطخ إلى الججكؿ أعاله يتزح أف قيع كل مغ مؤشخي االلتػاء كالتفخشح لمعامل السدتقل
الستسثلبالعائجعمىالديع ()EPSتقع أيزا ضسغالسجىالسالئع،األمخالحييذيخإلىمالءمة بيانات
ىحاالعامللذخطالتػزيعالصبيعي.
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جدول رلم (Descriptive statistics for all the variables Means during )4.7
)(2011-2015
Variable Minimu
Skewnes
Maximum
Mean
SD
Kurtosis
s
m
s
Y
8169
908847
435330 179982
0.89
0.76
ROE
-1.45
16.37
9.18
3.65
0.83
-0.68
ROA
-0.17
2.05
1.30
0.47
-0.83
0.89
EPS
-0.02
0.67
0.23
0.17
0.65
-0.09
يعخض الججكؿ رقع ( )4.7ممخزلشتائج االختبارالػصفي لجسيعمتغيخات الجراسة عمىمجار الفتخةمغ
،2015-2011كيالحعمغىحاالججكؿالدابقأفالػسطالحدابيلستغيخالجراسة التابع الستسثلبالسدايا
السالية السسشػحة لمخئيذ التشفيحي ( )Yلجسيع الدشػات قج بمغ ( )435330األمخ يسكغ تفديخه مغ خالؿ
مؤشخات األداء السالي الجيجة لعيشة الجراسة الستسثمة بالبشػؾ التجارية األردنية السجرجة في بػرصة عساف،
حيثبمغالػسطالحدابيلستغيخالجراسةالسدتقلاألكؿالستسثلبالعائجعمىحقػؽ السمكية()ROEلجسيع
سشػاتالجراسة(،)9.18كبمغ الػسطالحدابيلستغيخالجراسةالسدتقلالثانيالستسثلبالعائجعمىاألصػؿ
( )ROAلجسيع سشػات الجراسة (  ،)1.30كبمغ الػسط الحدابي لستغيخ الجراسة السدتقل الثالث الستسثل
بالعائجعمىالديع()EPSلجسيعسشػاتالجراسة(.)0.23
كتتالءـ األكساط الحدابية ليحه السؤشخات جسيعيا بجاللة مؤشخي اإللتػاء كالتفخشح مع متصمبات التػزيع
الصبيعي.
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 4-4مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة
اعتسجالباحثعمىمرفػفةارتباطبيخسػف مغأجلتقييع العالقةاالرتباشيةبيغالستغيخاتالسدتقمةنفديا
ثعفيسابيغكلمشياكالستغيخالتابععمىالشحػاآلتي:
ججكؿرقع :4.8نتائجمرفػفةارتباطبيخسػفلستغيخاتالجراسة
X3

1

X2

X1

Y

Variable

1

Y

1

*0.352

X1

1

**0.673

*0.314

X2

**0.461

**0.451

*0.294

X3

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

حيث تذيخ  Yإلى الستغيخ التابع كىػ السدايا السالية السسشػحة لمخئيذ التشفيحي مقاس ًة بالمػغاريتع
الصبيعيلحجع تمظ السدايا،كتذيخ X1إلىالعائجعمىحقػؽ السمكية ROEكستغيخمدتقل،كتذيخ
X2إلىالعائجعمىاألصػؿROAكستغيخمدتقل،كتذيخX3إلىالعائجعمىالديعEPSكستغيخ
مدتقل.
كبسصالعةالبياناتاإلحرائيةالسعخكضةفيالججكؿرقع()4.8يتزحمايمي:
 .1تػججعالقةذاتداللةإحرائيةمػجبةفيسابيغالستغيخاتالسدتقمة(،)X1, X2, X3لكغقػةاالرتباط
فيسابيشيامتفاكتة،إذأفمعاملاالرتباطاألقػىكىػ()0.673كافبيغالستغيخ x1أيالعائجعمى
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حقػؽ السمكية ROEكالستغيخ x2كىػالعائجعمىاألصػؿ،ROAبيشساكافمعاملاالرتباطاألدنى
بيغX1أيالعائجعمىحقػؽالسمكيةROEكالستغيخx3أيالعائجعمىالديع.EPS
 .2كساتػججعالقةذاتداللةإحرائيةكبقيعمتفاكتةلسعاملاالرتباطفيسابيغالستغيخالتابع()Yالسدايا
الساليةالسسشػحةلمخئيذ التشفيحي ككلمغ الستغي اختالسدتقمةالثالث( ،)X1, X2, X3ككاف معامل
اإلرتباطاألقػىىػالحييخبطتمظالسدايامعالعائجعمىحقػؽالسمكية،ROEإذبمغ(،)0.352بيشسا
األدنىكافبيغتمظالسداياكالعائجعمىالديع،EPSإذبمغ(.)0.294
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 5-4اختبار فخضيات الجراسة
بقرجاختبارالفخضيةالخئيديةاألكلى Ho1كالفخضياتالفخعيةالثالثذاتالعالقةبيا،أخزعالباحث
بياناتالجراسةلمتحميلباستخجاـأسمػباالنحجارالستعجدكبسدتػىمعشػية 0.05الحيتحكسوقاعجةالقخار
التالية:
تخفسالفخضةالرفخيةأكالعجمية Hoكتقبلالفخضيةالبجيمة Haإذاكانتقيسة aأكالجاللة(≤)sig
،0.05أكحيثتكػفقيسةFالسحدػبة>مغقيستياالحخجةأكالججكلية،فيحيغتقبلالفخضيةالرفخية
أكالعجمية Hoكتخفسالبجيمة Haإذاكانتقيسةالجالة( 0.05 >)sigأكحيثتكػف قيسة Fالسحدػبة
أقلأكتداكيمغقيستياالحخجةأكالججكلية،كبشاءعمىىحاالتحميلكانتالشتائجالسػضحةفيالججكؿ
التالي:
ججكؿرقع :4.9نتائجاختباراالنحجارالستعجد لمعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ
التشفيحي
Sig

T

Standardized
Coefficients

B

Model

46444

16541

---

16124

Constant

46404

16424

46122

46121

X1

46410

16352

46115

46124

X2

46421

16122

46152

46214

X3

Sig F= 0.003

F test Model= 56261

R= 0.453

Adjusted R Square= 0.166

T Distribution Table = 1.669

F Distribution Table = 3.889

Y= β0+ β1*X1 + β2*X2+ β3*X3+e
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حيث تذيخ  Yإلى الستغيخ التابع كىػ السدايا السالية السسشػحة لمخئيذ التشفيحي مقاس ًة بالمػغاريتع
الصبيعي لحجع السدايا السالية السسشػحةلمخئيذ التشفيحي ،كتذيخ X1إلى العائج عمى حقػؽ السمكية

 ROEكستغيخمدتقل،كتذيخ X2إلىالعائجعمىاألصػؿ  ROAكستغيخمدتقل،كتذيخ X3إلى
العائجعمىالديعEPSكستغيخمدتقل.


بسصالعةالشتائجالسػضحةفيالججكؿرقع()4.9أعالهبخرػصاختبارفخضياتالجراسةيتزحمايمي:
أكالً :بخرػص الفخضية الخئيدية األكلى Ho1كالتينريا مايمي"ال تؽجج عالقة إحرائية ذات داللة
معشؽية بيؼ األداء السالي والسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية عشج
مدتؽى معشؽية ()α ≤ 0.05يتزحمايمي:
 .1حيثأفSig Fكىي0.003أقلمغمدتػىمعشػيةاالختباركىي،0.05إذاًيتػجبرفسالفخضية
العجميةالخئيديةاألكلىHo1كقبػؿالفخضيةالبجيمةليا،Hαكبسايعشيكجػدعالقةمعشػيةذاتداللة
إحرائيةأكتأثيخمتبادؿبيغالستغيخالسدتقلاألداءالساليمسثالً بعشاصخهالثالث( ROE, ROA,
)&EPSمعاًكالستغيخالتابعالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية.
 .2قيسةمعاملاالرتباط()Rكىي0.453تؤكجكجػدعالقةمػجبةكمختفعةندبياًبيغاألداءالساليلمبشػؾ
التجارية السذسػلة في عيشة الجراسة كالسسثمة بستغيخات الجراسة الثالثة مجتسعة ( )x1, x2, x3كبيغ
السداياالتييحرلعميياالخؤساءالتشفيحيػف فيتمظالبشػؾكالستسثمةبالستغيخالتابع(.)Yكساأفقيسة
معاملالتحجيجالسعجؿ()R2كىي 0.166تعشيأفحػالي%16.6فقطمغالتقمباتالتيتحجثفي
األداء السالي لمبشػؾ التجارية يسكغ تفديخه بالتغيخات التي تحجث في السدايا السالية السسشػحة لمخئيذ
إلىكجػدعػاملأخخىتقعخارجنصاؽالعالقة
التشفيحي،كاالنخفاضالشدبيلقيسةمعاملالتحجيجتذيخ 
الستبادلةبيغىحيغالستغيخيغقجيكػفلياأثخمتبادؿلكلمشيساعمىاآلخخ.
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 .3إفقيسة()Bالتيكذفعشياىحاالتحميلكىي 5.360تسثلقيسةثابتمعادلةاالنحجارالحييعبخ
عشوعادةفينساذجالتشبؤالتييتعاستخالصيامغتحميلاالنحجارالستعجدكالتيسيتعاالستفادةمشيا
الحقاً فيتصػيخالشسػذجالحييعبخعغالعالقةبيغالستغيخالتابع()Yمغجيةكالستغيخاتالسدتقمة
()x1, x2, x3مغجيةأخخى.
ثانياً:بخرػصالفخضياتالفخضيةالثالثيتزحمغبياناتذلظالججكؿمايمي:
 .1بخرػص الفخضية الفخعية األكلى  Ho1-1كنريا "ال تؽجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؼ العائج
عمى حقؽق السمكية ( ،)ROEوالسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية
عشج مدتؽى (.")α ≤ 0.05
 1-1بمغتقيسة()sigالخاصةبيا 0.048كىيأقلمغ،0.05لحايتػجبرفسالفخضيةالعجمية
ذاتالعالقةبياكقبػؿالفخضيةالبجيمةكمفادىاكجػدعالقةإحرائيةمتبادلةبيغالستغيخالسدتقل
 x1السسثل لمعائج عمى حقػؽ السمكية  ROEكالستغيخ التابع  Yالسسثل لمسدايا السالية السسشػحة
لمخئيذالتشفيحي.
2-1كساأفقيسةBetaىي0.261تعبخعغقيسةمعاملاالرتباطCorrelation coefficientبيغ
الستغيخيغمسايعشيأفالعالقةبيشيسامػجبةلكشياضعيفةندبياًفيحيغأفمعاملاالنحجاركىػ
)Beta(0.313يسثلالخقعالحيسيخفقبيحاالستغيخأي()x1فينسػذجاالنحجارالحيسيسثل
العالقةالتيتخبطالستغيخالتابع()Yكالستغيخاتالسدتقمة(.)x1, x2, x3
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 .2بخرػصالفخضيةالفخعيةالثانيةHo1-2كنريا"ال تؽجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؼ العائج عمى
األصؽل ( )ROAوالسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية عشج مدتؽى
(.")α ≤ 0.05
 1-2بمغتقيسة()sigالخاصةبيا 0.024كىيأقلمغ،0.05لحايتػجبرفسالفخضيةالعجمية
ذات العالقة بيا كقبػؿ الفخضية البجيمة كمفادىا كجػد عالقة ذات داللة إحرائية متبادلة بيغ
الستغيخالسدتقل x2السسثللمعائجعمىاألصػؿ ROAكالستغيخالتابع Yالسسثللمسداياالسالية
السسشػحةلمخئيذالتشفيحي.
 2-2كسا أف قيسة  Betaىي  0.339تعبخ عغ قيسة معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ مسا يعشي أف
العالقةمػجبة،فيحيغأفمعاملاالنحجاركىػ)Beta( 0.210يسثلالخقعالحيسيخفقبيحا
الستغيخ أي ( )x2في نسػذج االنحجار الحي سيسثل العالقة التي تخبط الستغيخ التابع ()Y
كالستغيخاتالسدتقمة(.)x1, x2, x3
 .3بخرػصالفخضيةالفخعيةالثالثةHo1-3كنريا"ال تؽجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؼ العائج عمى
الدهػ ( )EPSوالسدايا السالية السسشؽحة لمخئيذ التشفيحي في البشؽك التجارية األردنية عشج مدتؽى ( α
.")≤ 0.05
 1-3بمغتقيسة()sigالخاصةبيا 0.015كىيأقلمغ،0.05لحايتػجبرفسالفخضيةالعجمية
ذات العالقة بيا كقبػؿ الفخضية البجيمة كمفادىا كجػد عالقة متبادلة بيغ الستغيخ السدتقل x3
السسثللمعائجعمىالديعEPSكالستغيخالتابعYالسسثللمسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي.
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 2-3كسا أف قيسة  Betaىي  0.396تعبخ عغ قيسة معامل االرتباط بيغ الستغيخيغ مسا يعشي أف
العالقةمػجبة،فيحيغأفمعاملاالنحجاركىػ)Beta( 0.130يسثلالخقعالحيسيخفقليحا
الستغيخ أي ( )x3في نسػذج االنحجار الحي سيسثل العالقة التي تخبط الستغيخ التابع ()Y
كالستغيخاتالسدتقمة(.)x1, x2, x3
ثالثاً :مغ جانب آخخ يػضح الججكؿ بأنو كإف كذف االختبار عغ كجػد عالقة إحرائية ذات داللة بيغ
الستغيخاتالسدتقمة كلعمىحجهمعالستغيخالتابعإالأفالػزف الشدبيليحهالستغيخاتيتفاكتفيتذكيل
معادلةاالنحجار.
إذأفالػزفاألكبخفيىحهالسعادلةىػلمستغيخX1أيالعائجعمىحقػؽالسمكيةROEاألمخالحييذيخ
إلىأفالتكػيغالدمػكيلمخئيذالتشفيحييػليإىتساماًأكبخلسرمحةالسداىسيغعمىمرمحةالسػدعيغبسا
يخلبسبجأمغمبادىءالحػكسةالتيتفتخضأفتخاعيمرالحالسداىسيغكاألشخاؼاألخخىذاتالسرالح
بسافيياالسػدعيغبالذكلاألمثل.فيحيغأفالػزفاألقلىػلمستغيخX3أيالعائجعمىالديع،EPSلحا
كبسخاعاة قيسة ثابت الشسػذج  Constantكىػ  5.360تراغ معادلة االنحجار الخصي التي تسثل نسػذج
التشبؤلقيسةالسدايا السالية التييحرلعميياالخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةفيسالػتعاعتساداألداء
الساليفقطكجالةليحاالتشبؤبالذكلالخياضيالتالي:
Y = 16124 + (0.121*X1) + (4.124*X1) + (0.214*X1) + e
حيثأف:





:Yتذيخإلىالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمقاس ًةبالمػغاريتعالصبيعيلحجعالسداياالسالية
السسشػحةلمخئيذالتشفيحي.
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:X1تذيخإلىالعائجعمىحقػؽالسمكية.
:X2تذيخإلىالعائجعمىاألصػؿ.
:X3تذيخإلىالعائجعمىالديع.
:eىامرالخصأ,أكمايعخؼإحرائيابالستغيخالػىسي.Dummy Variable
لكغمعضخكرةالتحكخىشاإلىأفىشاؾعػاملأخخىقجيكػفليادكرفيتحجيجىحهالسداياكالتييسثميا
الحخؼ()eفيىحاالشسػذجكمغىحهالعػاملعمىسبيلالسثاؿالالحرخكالتيلعيتعالتعخضليافي
ىحهالجراسة:
 .1حجعالبشظبسافيذلظتعجدالذخكاتالسداىسةالتييستمظمشياالبشظحرراًتتصمبكجػد
مسثميغلوفيمجالذإدارتيا.
 .2الطخكؼاالقتراديةالعامةالستعمقةبعػاملاالقترادالكمي.
 .3كجػدنطاـحػكسةفعاؿفيالبشػؾي ػفخأدكاتلالستقالليةلسجالذاإلدارة،كلجشةالتجقيق،كالتجقيق
الجاخمي،كالتجقيقالخارجةكالتيبػجػدىايتقمزمفعػؿاإلداراتالتشفيحيةعمىحدابمرمحة
السداىسيغ.
 .4التشافذبيغالبشػؾعمىاستقصابالخؤساءالتشفيحييغمغذكيالخبخةكالدسعةالجيجة.
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الفرل الخامذ
مشاقذة نتائج الجراسة والتؽصيات
 0-5نتائج الجراسة
بعجتحميلبياناتالجراسةكاختبارفخضياتيايسكغتمخيزالشتائجالتيتعالتػصلإليياعمىالشحػالتالي:
 .1تػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغاألداءالسالي بذكلعاـ كالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي
فيالبشػؾالتجاريةاألردنية،كيخىالباحثأفالدببفيذلظيعػدإلىشبيعةالعالقةالحاصمةبيغ
األداءالساليكالسداياالساليةالتييتعمشحيالمخؤساءالتشفيحييغ،حيثأنولكساارتفعاألداءالساليلمبشػؾ
فإفذلظيجفعالخؤساءالتشفيحييغفيياإلىشمبالسديجمغالسداياالساليةمغأجلتحفيدىع عمىالقياـ
بأعساليع عمى أفزل كجو ،كبالتالي الحفاظ عمى األداء السالي لمبشظ كاالرتقاء بو مدتقبالً مغ أجل
تحقيقالسيدةالتشافديةكالػصػؿإلىاألىجاؼالخئيديةليحهالبشػؾ،كقجتذابيتىحهالشتيجةمعدراسة
كلمغ()Kubu, 2000ك()Merhebi, 2006ك()Sigler, 2011ك( )Nulla, 2014ك(الخفر،
 )2015ك) (Bahl, 2015ك( ،)Fallatah, 2015كسا تػافقت ىحه الشتيجة أيزاً مع دراسة
) (Buigut, 2015التي تػصمت إلى كجػد عالقة مػجبة لألداء السالي مع السدايا السالية السسشػحة
لمخئيذ التشفيحي ،في حيغ تعارضت ىحه الشتيجة مع دراسة كل مغ ( )Tariq, 2010ك( Aduda,
 )2011ك) (Bussin, 2015ك( )Olalekan, 2015التي تػصمت جسيعيا إلى كجػد عالقة سالبة
بيغ األداء السالي كالسدايا السالية السسشػحة  ،ككسا إختمفت نتائج كل مغ دراسة ()Bussin, 2015
ك()Cerasi, 2015كالمتافتػصمتاإلىعجـكجػدأيعالقةبيغاألداءالساليكالسداياالساليةالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحي.
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كيخىالباحثأفالدببالخئيديفياختالؼنتائجالجراسةعغالجراساتالسذارإليياسابقاً يعػدإلى
أمخيغ:
أكليسا :اختالؼ البيئة التي أجخيت بيا الجراسة كىي األردف عغ البيئة التي أجخيت في معطع تمظ
الجراسات.
كثانييسا:أفأغمبيةتمظالجراساتإفلعيكغمعطسياانربعمىقصاعاتاقتراديةغيخقصاعالبشػؾ
التجارية.
 .2تػجج عالقة احرائية بيغ السؤشخات الثالثة لألداء السالي السذسػلة في الجراسة ( ROE, ROA,
ٍ
)مجتسعةككل عمىانفخادكبيغالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجارية،
&EPS
لكغتأثيخكلمشياعمىانفخادمتفاكتإذيحتلمؤشخ ROEالسختبةاألكلى،كيميومؤشخ،ROAثع
بعجذلظمؤشخ.EPS
كلجىتفديخالعالقةلكلمشياعمىانفخاد:
1-2تػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغالعائجعمىحقػؽالسمكية(،)ROEكالسداياالساليةالسسشػحة
لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى(،)α ≤ 0.05كيخىالباحثأفالدبب
فيذلظيعػدإلىأفالعائجعمىحقػؽ السمكيةىػمقياسيعبخمغالعالقةبيغأمػاؿمداىسي
السذخكعالسدتثسخةمغجيةكعػائجىامغجيةأخخى،حيثيقػـبقياسالعائجلكلديشارمدتثسخ
مغقبلمالكيالسذخكع،األمخالحييجعمومقياساً لمحكععمىكفاءةكفاعميةاإلدارةفيتػضيف
أمػاؿالسالكيغ،كبالتاليفإنوكمساارتفعتىحهالشدبةأدىذلظإلىازديادالسداياالساليةالسسشػحة
السجراء التشفيحييغ بدبب رضا السالؾ عغ الشتائج الحالية كبغية الحفاظ عمى ىحا السدتػى مغ
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الشتائج كاالرتقاء بيا في السدتقبل ،األمخ الحي يفدخ شبيعة األثخ اإليجابي لمعائج عمى حقػؽ
السمكيةعمىالسداياالساليةالسسشػحةلمسجراءالتشفيحييغفيالبشػؾ،كقجتعارضتىحهالشتيجةمع
دراسة) (Bussin, 2015التيتػصمتإلىكجػد عالقةسمبيةبيغالعائجعمىحقػؽ السمكية
كالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي،كيخىالباحثأفالدببفيذلظقجيعػدإلىاختالؼ
مجتسعكفتخةالجراسةحيثتعإجخاءىحهالجراسةفيجشػبأفخيقياكخالؿالفتخةمابيغ-2006
.2011
 2-2تػجج عالقة ذات داللة إحرائية بيغ العائج عمى األصػؿ ( ،)ROAكالسدايا السالية السسشػحة
لمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى(،)α ≤ 0.05كيخىالباحثأفالدبب
فيذلظيعػدإلىأفالعائجعمىاألصػؿيعبخعغمجىكفاءةالسجراءالتشفيحييغفياستغالؿ
السػاردالساليةكالبذخيةلمبشظاستغالالً أمثال يعطعمغقيسةاألرباحالسحققة،كبالتاليفإفىحه
الشدبةتختبطإيجاباًبالسداياالتشفيحيةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحي،حيثأنوكمساتحدشتىحهالشدبة
زادرضاالسالكيغعغكفاءةاالستخجاـألصػؿالذخكة،كبالتاليازدادرضاىععغاإلدارة،األمخ
الحييدتجعيمشح اإلدارةالتشفيحيةالسداياالساليةالسشاسبةمغأجلتحفيدىعلمحفاظعمىتصػيخ
األداءالساليلمبشػؾبذكلعاـ.
3-2تػججعالقةذاتداللةإحرائيةبيغالعائجعمىالديع(،)EPSكالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ
التشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنيةعشجمدتػى(،)α ≤ 0.05كيخىالباحثأفالدببفيذلظيعػد
إلى أف العائج عمى الديع يعبخ عغ حرة الديع العادي الػاحج الستجاكؿ مغ صافي دخل الذخكة،
كبالتاليفإفارتفاعىحهالشدبةيؤديإلىزيادةالصمبعمىأسيعالذخكةكبالتاليارتفاعقيستياالدػقية
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كالحفاظعمىاستثساراتياالحاليةكاستقصاباستثساراتمدتقبمية،كعميوفإنوكمسازادتىحهالشدبةفإف
ذلظيؤديإلىزيادةثقةمالكيالذخكةباإلدارةالتشفيحيةالحاليةبدببإدارتياالجيجةألمػاؿالسذخكع،
األمخالحييديجمغأىسيةبقاءىحهاإلدارةكيعتبخسبباً لسشحالسداياالساليةلإلدارةالتشفيحيةفييا ،كقج
تػافقتىحهالشتيجةمعدراسة(.)Cerasi, 2015
 -3تػصل الباحث إلى إقتخاح نسػذج التشبؤ لقيسة السدايا السالية التي يحرل عمييا الخئيذ التشفيحي في
البشػؾالتجاريةفيسالػتعاعتساداألداءالساليفقطكجالةليحاالتشبؤبالذكلالخياضيالتالي:
Y = 16124 + (0.121*X1) + (4.124*X1) + (0.214*X1) + e
حيثأف:





:Yتذيخإلىالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيمقاس ًةبالمػغاريتعالصبيعيلحجعالسداياالسالية
السسشػحةلمخئيذالتشفيحي.
:X1تذيخإلىالعائجعمىحقػؽالسمكية.
:X2تذيخإلىالعائجعمىاألصػؿ.
:X3تذيخإلىالعائجعمىالديع.
:eىامرالخصأ,أكمايعخؼإحرائيابالستغيخالػىسي.Dummy Variable
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 6-5تؽصيات الجراسة
بشاءعمىماتػصمتإليوالجراسةمغنتائجيػصيالباحثمايمي:
ً
 .1األخح بشتائج الجراسة كخرػصا الشسػذجالسقتخحمغ قبل الباحث بعيغ االعتبار في إعجاد كتحجيج
السداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيالبشػؾالتجاريةاألردنية.
 .2إعادةالشطخفيالسداياالساليةالسسشػحةلمخؤساءالتشفيحييغفيالبشػؾالتجاريةاألردنية،كالسػازنةبيغ
مرالحالسداىسيغكمرالحالخؤساءالتشفيحييغفييا،كالدعيإلىالػصػؿإلىأسذكمعاييخعادلة
تحجدىحهالسدايابيجؼالػصػؿإلىاألىجاؼالسشذػدةمغىحهالسدايا.
 .3حثالباحثيغعمىإجخاءالسديجمغالجراساتالسدتقبميةالتيتختكدعمىتقييعالعالقةبيغالعػامل
األخخى التي يسكغ أف تؤثخ عمى قيع السدايا السالية التي يتقاضاىا الخؤساء التشفيحي ػف في البشػؾ
التجاريةمثل:حجعالبشظ،الحػكسة،السشافدةالدػقيةفيالقصاعالسرخفي...الخ.
 .4كحلظإجخاءالسديجمغالجراساتعمىالسػضػعنفدوالتيتذسلالقصاعاتاإلقتراديةاألخخىمثل
الرشاعية،الخجمية.
 .5إعجاد  دراساتمدتقبميةلسقارنةالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذالتشفيحيفيكلمغالبشػؾالتجارية
كالبشػؾاإلسالمية.
 .6اإلفراحعغالسداياالسعشػيةداخلالقػائعالسالية.
 .7ربط أداء الخئيذ التشفيحي بالسدايا السالية السسشػحة لو بالديادة أك الشقراف أك بشدبة مغ األرباح
الدشػيةلمبشظمػاءمةمعالسشافعالسسشػحةلمسداىسيغ.
 .8لجىالتعاقجبيغاإلدارةكالخئيذالتشفيحيالشزفيالعقجعمىأفتكػفالسداياالساليةالسسشػحةالتي
يتقاضاىامبشيةعمىآدائوفياألجلالصػيلكليذفياألجلالقريخ.
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قائسة السرادر والسخاجع:
السخاجع العخبية:
 -1بمقاسع ,سالششية (" )1440العالقات اإلندانية في السؤسدة" ,مجمة العمؽم اإلندانية ,جامعة دمحم
خيزخبدكخة,العجدالخامذ,ص.12-12
 -2الجداسي,عبجهللاحسج( ")1422أثخ الحؽافد السادية والسعشؽية في تحديؼ أداء العامميؼ في وزارة
التخبية والتعميػ بدمطشة عسان"(رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),األكاديسيةالعخبيةالبخيصانيةلمتعميع
العالي,عساف.
ُ
 -3الحاليبة,غازيحدغ(")1421أثخ الحؽافد في تحديؼ األداء لجى العامميؼ في مؤسدات القطاع
العام في األردن"(رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),جامعةالذخؽاألكسط,عساف,األردف.
 -4الخصيب,دمحممحسػد (".)1424األداء السالي وأثخه عمى عؽائج أسهػ الذخكات"ط,2عساف:دار
الحامجلمشذخكالتػزيع.
 -5الخفر,رياض حداـ الجيغ(")1421استخجام نعخية الؽكالة في دراسة أثخ أداء الذخكة وهيكل
السمكية عمى السدايا السسشؽحة لمسجيخيؼ التشفيحييؼ في الذخكات السداهسة العامة في األردن"
(رسالةدكتػراهغيخمشذػرة),جامعةالعمػـاإلسالميةالعالسية,عساف,األردف.
 -6دزايت ,خجيجة (" )1421تقييػ األداء السالي لمسؤسدة اإلقترادية دراسة حالة شخكة البشاء
لمجشؽب والجشؽب الكبيخ  BATISUDبؽرقمة" (رسالة ليدانذ غيخ مشذػرة) ,جامعة قاصجي
مخباح,كرقمة.
 -7دليلالحاكسيةالسؤسديةلمبشػؾفياألردفلدشة(.)1422
http://www.cbj.gov.jo/uploads/gov2014.pdf
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 -8رتيسي,الفزيل(")1421عقمشةالسشطسةكنطخياتالتشطيع",السجمةاألكاديسية لمجراسات اإلجتساعية
واإلندانية ,ج/قدعالعمػـاإلجتساعية.14-21,1421,24,
 -9سايخيت ,ميذيل (" )1422التشفيح الشاجح إلستخاتيجية العسل" ط ,2مرخ ,القاىخة :كمسات عخبية
لمتخجسةكالشذخ.
-11

الدعػدي ,مػسى ( " )1421أثخ الحػافد السادية عمى الخضا الػضيفي لجى العامميغ في

مؤسدةالزسافاإلجتساعياألردنية",جامعةالبمقاءالتصبيقية,مجمة دراسات العمؽم اإلدارية ,السجمج
 ,41العجد  ,2113 ,1ص .34-18
-11

الدػريػف,الباحثػف (")1420اإلدارةالعمسيةكفخيجريظتايمػربفتخةاؿ,"1910sاإلقتراد,

سمدمة اإلدارةhttp://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm.
-12

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

اإلقترادية دراسة ميجانية لسؤسدة البشاء لمجشؽب والجشؽب الكبيخ"(,رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),
جامعةقاصجيمخباح,كرقمة.
-13

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

مجمةتشسية الخافجيؼ ,العجد,51مجمج,12ص(.)211-241
-14

العكر ,عالء خميل (",)1443نعام الحؽافد والسكافات وأثخه في تحديؼ األداء الؽظيفي

في و ازرات الدمطة الفمدطيشية في قطاع غدة"(,رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),الجامعةاإلسالمية,
غدة.
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-15

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

الدابقة وبيؼ السديج التسؽيمي في الذخكات الرشاعية السجرجة في سؽق الكؽيت لألوراق السالية"
(رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),جامعةالذخؽاأل كسط,عساف,األردف.
-16

السمحقاإلقتراديلمغج,سػؽكماؿبتاريخ11أكتػبخ2016

-17

مصخ,دمحم(")1422التحميل السالي واإلئتساني األساليب واألدوات واإلستخجامات العسمية"

الصبعة,0داركائللمشذخكالتػزيع,عساف,األردف.
-18

السصيخي ,مذعل جيد (" )1422تحميل وتقييػ األداء السالي لسؤسدة البتخول الكؽيتية",

(رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),جامعةالذخؽاألكسط,عساف,األردف.
-19

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

ومؤسدات القطاع العام الرشاعي في سؽريا :دراسة ميجانية عمى شخكات الغدل والشديج في
الداحل الدؽري"(رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),جامعةتذخيغ,سػريا.
-21

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

إختبارية في شخكة طيخان السمكية األردنية"(رسالةماجدتيخغيخمشذػرة),جامعةالذخؽ األكسط,
عساف,األردف.
-21

الػابل,عبجالخحسغبغعمي(")1441دور الحؽافد السادية والسعشؽية في رفع مدتؽى أداء

العامميؼ مؼ وجهة نعخ ضباط األمؼ العام السذاركيؼ في مؽسػ الحج" (رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة)جامعةنايفالعخبيةلمعمػـاألمشية.
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مالحق الجراسة
( :)1-1البيانات السالية لستغيخات عيشة الجراسة
( :)2-1التحميل اإلحرائي
(:)2-1-2إختبارفخضياتالجراسة
(:)1-1-2مرفػفةإرتباطبيخسػفلستغيخاتالجراسة
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ؽ السمكية ()EPS
(:)3-1-2نتائجاالختبارالػصفيلستغيخالجراسةالسدتقلالعائجعمىحقػ 
(:)4-1-2نتائجالتحميلالػصفيلستغيخالجراسةالتابعالسداياالساليةالسسشػحةلمخئيذ التشفيحي ()Y
(:)5-1-2اختبارااللتػاء()Skewnessكالتفخشح()Kurtosis
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يالحك اندراست
:(2011-2015)  انبٍاناث انًانٍت نهتقارٌز انًانٍت انًنشىرة:)1-1(
Bank

انبنك انعزبً ش و ع

Code

ARBK

2015

2014

2013

2012

2011

ROE

4.38

8.90

8.75

6.74

6.90

ROA

0.60

1.39

1.41

1.09

1.10

EPS

0.67

0.63

0.65

0.49

0.49

Compensation
بنك انًؤسست انعزبٍت انًصزفٍت
)ٌ(األرد

ABCO

BOJX

10.40

9.14

8.76

8.44

9.56

ROA

1.50

1.22

1.22

1.33

1.49

EPS

0.14

0.12

0.12

0.11

0.13

CABK

11.70

14.04

12.85

13.12

13.91

ROA

1.86

2.05

1.75

1.65

1.78

EPS

0.26

0.30

0.26

0.23

0.23

EXFB

13.74

15.26

15.44

14.63

16.37

ROA

1.69

1.89

1.84

1.74

1.89

EPS

0.37

0.36

0.41

0.35

0.37

JCBK

0.003

11.88

13.32

8.86

0.51

ROA

1.06

1.76

1.96

1.37

0.10

EPS

0.03

0.18

0.21

0.13

0.01

JOKB

297818 395521 244865 233025 225375

ROE

11.42

8.08

2.81

1.99

-1.45

ROA

1.06

0.86

0.30

0.24

-0.17

EPS

0.15

0.10

0.03

0.02

-0.02

Compensation

ًانبنك األردنً انكىٌت

808902 404633 351958 308816 360016

ROE

Compensation

ًانبنك انتجاري األردن

725840 850561 528260 773000 616118

ROE

Compensation

ًبنك انًال األردن

406074 379027 358357 296245 288393

ROE

Compensation

ٌبنك انقاهزة عًا

618750 542625 432000 432000 432000

ROE

Compensation

ٌبنك األرد

Data

Financial
Ratios

434947 290000 292292 240262 482510

ROE

8.84

10.78

11.74

12.39

11.52

ROA

1.45

1.79

1.86

1.93

1.75

EPS

0.39

0.47

0.47

0.46

0.40

Compensation

445046 415671 514813 450777 416343
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ًانبنك األههً األردن

AHLI

ROE

7.28

11.06

5.63

8.87

9.16

ROA

0.92

1.47

0.59

0.90

0.89

EPS

0.13

0.20

0.10

0.16

0.18

Compensation

بنك اإلسكاٌ نهتجارة وانتًىٌم

THBK

AJIB

12.00

12.21

10.27

9.89

9.36

ROA

1.57

1.63

1.48

1.47

1.44

EPS

0.48

0.48

0.40

0.37

0.35

INVB

10.5

11.60

10.94

10.21

9.07

ROA

1.3

1.39

1.39

1.45

1.28

EPS

0.14

0.15

0.15

0.14

0.12

SGBJ

9.25

8.46

8.56

8.34

7.30

ROA

1.69

1.54

1.53

1.59

1.39

EPS

0.14

0.12

0.12

0.11

0.11

UBSI

652465 624600 739706 320000 193333

ROE

7.85

7.57

6.23

4.50

5.42

ROA

0.83

1.06

1.09

0.99

0.90

EPS

0.10

0.09

0.07

0.05

0.07

Compensation

بنك اإلتحاد

417128 784332 384238 342128 335414

ROE

Compensation

ٌبنك سىسٍتٍه جنزال األرد

885840 908847 442870 401750 337017

ROE

Compensation

انبنك اإلستثًاري

8169

ROE

Compensation

ًبنك اإلستثًار انعزبً األردن

497834 530961 365828 361843

346195 308956 273624 299964 347580

ROE

9.67

9.73

8.93

6.27

4.60

ROA

1.21

1.17

1.17

0.84

0.71

EPS

0.23

0.24

0.20

0.15

0.10

Compensation

471190 450076 424840 278212 268724
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:ً انتحهٍم اإلحصائ:)2-1(
 اختبار االنحجار الستعجد/ اختبار فخضيات الجراسة:)0-6-0(
Regression
Notes
Output Created 05-SEP-2016 17:41:08
Comments
Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File 65
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.

Syntax

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Compensation
/METHOD=ENTER ROE ROA EPS.

Resources

Processor Time 00:00:00.02
Elapsed Time 00:00:00.06
Memory Required
Additional Memory Required for
Residual Plots

3456 bytes
0 bytes

[DataSet0]
Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

Variables Entered

1

b

EPS, ROE, ROA

Removed
.

Method
Enter

a. Dependent Variable: Compensation
b. All requested variables entered.
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Model Summary

Model

R

1 .453

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.206

.166

.25047

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

a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Regression .592

Df

Mean Square

3

.197

Residual 3.827

61

.063

Total 4.419

64

F

Sig.

5.260

.003

b

a. Dependent Variable: Compensation
b. Predictors: (Constant), EPS, ROE, ROA

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

(Constant) 5.360

B

Coefficients

Std. Error

Beta

.092

t

Sig.

3.903

.000

ROE .313

.212

.261

2.018

.048

ROA .210

.138

.339

2.796

.024

EPS .130

.018

.396

3.366

.015

a. Dependent Variable: Compensation
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 مرفؽفة ارتباط بيخسؽن لستغيخات الجراسة:)6-6-0(
Notes
Output Created 05-SEP-2016 17:42:42
Comments
Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File 65
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.

Syntax

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Compensations
/METHOD=ENTER ROE ROA EPS.

Resources

Processor Time 00:00:00.02
Elapsed Time 00:00:00.04
Memory Required
Additional Memory Required for
Residual Plots

3504 bytes
0 bytes
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Correlations
Notes
Output Created 05-SEP-2016 17:49:29
Comments
Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File 65
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics for each pair of variables are
based on all the cases with valid data for
that pair.

Syntax

CORRELATIONS
/VARIABLES=ROE ROA EPS
Compensations
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Resources

Processor Time 00:00:00.00
Elapsed Time 00:00:00.01

Correlations
ROE
ROE

Pearson Correlation 1

.673

Sig. (2-tailed)
N 65
ROA

Pearson Correlation .673

ROA

**

**

.000

65

65

1

.461

EPS

Pearson Correlation .451
Sig. (2-tailed) .000
N 65

Compensations

65
**

.451

.000

Sig. (2-tailed) .000
N 65

EPS

.461

**

Compensations
.352
.000
65

**

.314

.000

.011

65

65

1

.294

.000

*

*

.018

65

65
*

Pearson Correlation .352

.314

Sig. (2-tailed) .000

.011

.018

65

65

N 65

**

.294

65
*

1

65

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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 اختبار التؽزيع الطبيعي:)3-6-0(
Explore
Notes
Output Created 05-SEP-2016 18:03:19
Comments
Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File 65
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values for dependent
variables are treated as missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any dependent variable
or factor used.

Syntax

EXAMINE VARIABLES=ROE ROA EPS
Compensations
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
/COMPARE GROUPS
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.

Resources

Processor Time 00:00:03.75
Elapsed Time 00:00:03.07

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

ROE 1.117

65

.130

.963

65

.101

ROA .522

65

.054

.943

65

.052

EPS 1.081

65

.061

.909

65

.059

Compensations 2.014

65

.200

.664

65

.177

a. Lilliefors Significance Correction
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 اختبار التجاخل الخطي واختبار االرتباط الحاتي:)4-6-0(
Notes
Output Created 05-SEP-2016 18:11:16
Comments
Input

Active Dataset

DataSet0

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File 65
Missing Value Handling

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as
missing.

Cases Used

Statistics are based on cases with no
missing values for any variable used.

Syntax

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Compensations
/METHOD=ENTER ROE ROA EPS
/RESIDUALS DURBIN.

Resources

Processor Time 00:00:00.02
Elapsed Time 00:00:00.02
Memory Required
Additional Memory Required for
Residual Plots

Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

Variables Entered

1

b

EPS, ROE, ROA

Removed
.

Method
Enter

a. Dependent Variable: Compensations
b. All requested variables entered.

3520 bytes
0 bytes
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b

Model Summary
Model

Durbin-Watson

1 2.011

a

a. Predictors: (Constant),
EPS, ROE, ROA
b. Dependent Variable:
Compensations

Coefficients

a

Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

ROE .958

1.044

ROA .850

1.177

EPS .778

1.286

a. Dependent Variable: Compensations

DESCRIPTIVES VARIABLES=e2015 e2014 e2013 e2012 e2011 ROE
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

)ROE(  نتائج االختبار انىصفً نًتغٍز اندراست انًستقم انعائد عهى حقىق انًهكٍت:)5-6-0(
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

e2015

13

.00

13.74

9.0025

3.60477

-0.39

2.366

e2014

13

7.57

15.26

10.6700

2.32468

0.575

-0.346

e2013

13

2.81

15.44

9.5562

3.43373

-0.244

0.017

e2012

13

1.99

14.63

8.7885

3.47100

-0.203

0.084

e2011

13

-1.45

16.37

7.8638

4.90941

-0.298

0.195

ROE

65

-1.45

16.37

9.1762

3.64797

-0.682

0.831

Valid N (listwise)

13
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)ROA(  نتائج االختبار انىصفً نًتغٍز اندراست انًستقم انعائد عهى األصىل:)6-6-0(
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

a2015

13

.60

1.86

1.2877

.37967

-0.253

-0.875

a2014

13

.86

2.05

1.4785

.34573

-0.108

-0.625

a2013

13

.30

1.96

1.3531

.49021

-0.719

0.512

a2012

13

.24

1.93

1.2762

.45482

-0.84

0.833

a2011

13

-.17

1.89

1.1192

.62832

-0.868

0.153

ROA

65

-.17

2.05

1.3029

.47024

-0.828

0.893

Valid N (listwise)

13

)EPS(  نتائج االختبار انىصفً نًتغٍز اندراست انًستقم انعائد عهى انسهى:)7-6-0(
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

s2015

13

.03

.67

.2485

.18151

0.182

0.968

s2014

13

.09

.63

.2646

.17246

0.562

-0.09

s2013

13

.03

.65

.2454

.18428

0.681

0.231

s2012

13

.02

.49

.2131

.15424

0.742

-0.765

s2011

13

-.02

.49

.1954

.16003

0.545

-0.867

EPS

65

-.02

.67

.2334

.16744

0.651

-0.094

Valid N (listwise)

13

)Y(  نتائج انتحهٍم انىصفً نًتغٍز اندراست انتابع انًزاٌا انًانٍت انًًنىحت نهزئٍس انتنفٍذي:)8-6-0(
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

c2015 13

297818

885840

539079.15

182825.143

-0.39

2.366

c2014 13

290000

908847

529677.69

204652.356

0.575

-0.346

c2013 13

244865

739706

411819.31

130317.800

-0.244

0.017

c2012 13

233025

773000

364463.23

139892.311

-0.203

0.084

c2011 13

8169

616118

331614.79

148020.788

-0.298

0.195

Compensation 65

8169

908847

435330.84

179982.909

-0.682

0.831

Valid N (listwise) 13

44
)Kurtosis( ) والتفخطحSkewness(  اختبار االلتؽاء:)9-6-0(

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

c2015 13

297818

885840

539079.15

182825.143

c2014 13

290000

908847

529677.69

204652.356

c2013 13

244865

739706

411819.31

130317.800

c2012 13

233025

773000

364463.23

139892.311

c2011 13

8169

616118

331614.79

148020.788

Compensation 65

8169

908847

435330.84

179982.909

Valid N (listwise) 13

Statistics
e2015
N

e2014

e2013

e2012

e2011

ROE

Valid 13

13

13

13

13

65

Missing 52

52

52

52

52

0

.575

-.244

-.203

-.298

-.682

.616

.616

.616

.616

.297

Kurtosis 2.366

-.346

.017

.084

.195

.831

Std. Error of Kurtosis 1.191

1.191

1.191

1.191

1.191

.586

Skewness -.390
Std. Error of Skewness .616

Statistics
a2015
N

a2014

a2013

a2012

a2011

ROA

Valid 13

13

13

13

13

65

Missing 52

52

52

52

52

0

-.108

-.719

-.840

-.868

-.828

.616

.616

.616

.616

.297

Kurtosis -.875

-.625

.512

.833

.153

.893

Std. Error of Kurtosis 1.191

1.191

1.191

1.191

1.191

.586

Skewness -.253
Std. Error of Skewness .616

45
Statistics
s2015
N

s2014

s2013

s2012

s2011

EPS

Valid 13

13

13

13

13

65

Missing 52

52

52

52

52

0

Skewness .182

.562

.681

.742

.545

.651

Std. Error of Skewness .616

.616

.616

.616

.616

.297

-.090

.231

-.765

-.867

-.094

1.191

1.191

1.191

1.191

.586

Kurtosis .968
Std. Error of Kurtosis 1.191

Statistics
c2015
N

c2014

c2013

c2012

c2011

Compensation

Valid 13

13

13

13

13

65

Missing 52

52

52

52

52

0

Skewness .678

.812

.267

.284

-.301

.890

Std. Error of Skewness .616

.616

.616

.616

.616

.297

Kurtosis -.631

-.585

2.396

1.362

1.438

.764

Std. Error of Kurtosis 1.191

1.191

1.191

1.191

1.191

.586

