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أثخ مراريف البحث والتطهيخ عمى األداء السالي لذخكات األدوية السجرجة في بهرصة عسان لألوراؽ
السالية :دراسة اختبارية
إعجاد

مشحر صالح نيخوخ
إشخاؼ

األستاذ الجكتهر دمحم مطخ
السمخص

ىجفتىحهالجراسةإلىتقييعأثخمراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالسالي فيشخكاتاألدكيةالسجرجة
فيبػرصةعسافلألكراؽالسالية .كتكػف مجتسعالجراسةمغشخكاتالرشاعةالجكائيةالسجرجةفيبػرصة
غيخمدتسخات

عسافكعجدىا(<)شخكات،كقجشكمتعيشةالجراسةجسيعشخكاتالسجتسعباستثشاءشخكتيغ
لتربحالعيشة():شخكات،كلتحقيقأىجاؼالجراسةاعتسجالباحثعمىالسشيجالػصفيالتحميمي،كقجشسمت
الجراسةعمىالدشػاتالسستجةمابيغ<،700;-700كالختبارفخضياتالجراسةتعاإلعتسادعمىنسػذج
االنحجارالبديطكاالنحجارالستجرجورنك باإلعتماد عهى برمجيت انتحهيم اإلحصائي ).(SPSS
وقذ كذفت الجراسة عغ عجـ كجػد أثخ ىاـ لسراريف البحث كالتصػيخ عمى األداء السالي مقاس ا بسعجؿ
العائج عمى حقػؽ السمكية( )ROEفي شخكات األدكية السجرجة في بػرصة عساف ،كعجـ كجػد أثخ ىاـ
لسراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليمقاسا بالقػةاإليخادية أكالعائجعمىاألصػؿ()ROAفي
شخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف،كساأضيختالشتائجعجـكجػدأثخىاـلحجعالذخكةكستغيخ
ضابطعمىالقػةالتفديخيةلشسػذجمراريفالبحثكالتصػيخعمىالعائجعمىحقػؽ السمكية،ككجػدأثخ
ىاـ لحجع الذخكة كستغيخ ضابط عمى القػة التفديخية لشسػذج أثخ مراريف البحث كالتصػيخ عمى القػة

ؿ
اإليخادية ،إالأنولعيقعبتحديغتأثيخمراريفالبحثكالتصػيخعمىالقػةاإليخاديةليبقىضئيالا ليذلو
داللةإحرائية .
قجمت الجراسة مجسػعة مغ التػصيات أىسيا :زيادة االىتساـ بػضع القػانيغ كالتذخيعات التي تتشاكؿ
مراريفالبحثكالتصػيخ .
الكمسات السفتاحية:مراريفالبحثكالتصػيخ،األداءالسالي،شخكاتاألدكية.
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Abstract
This study aimed to demonstrate the impact of research and development expenses
on financial performance of pharmaceutical industrial companies listed in Amman
Stock Exchange.
The study sample consisted of (7) pharmaceutical industrial companies for the
period between 2007-2016. To achieve the study objectives, the researcher used
the qualitative methodology based on an empirical study, to analyse the study data,
the researcher used many statistical descriptive methods, such as means, standard
deviation, and used simple regression and multiple regression analysis in testing
the hypotheses of the study, based on statistical analysis software (SPSS).
After processing and analyzing the study data and testing its hypotheses, the study
revealed a number of results, includingthat there is no significant impact of
research and development expenses on financial performance measured by both
return on equity (ROE) and earning power (ROA), in pharmaceutical industrial
companies listed in Amman Stock Exchange. The study also indicated that there is
no significant impact of the firm size as a control variable on the explanatory

ف
power of research and development expenses on return on equity model, and a
significant impact of the firm size as a control variable on the explanatory power of
research and development expenses on earning power model, however it did not
improve the impact of research and development expenses on earning power to
remain insignificant.
The main recommendations of the study were that Jordanian pharmaceutical
companies should disclose the value of research and development expensesas a
separate item in their financial statements, and should pay more attention to
develop the laws and legislationwhich deal with the research and development
expenses.
Keywords: Research and Development Expenses, Financial Performance,
Pharmaceutical Companies.
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الفرل األول
خمفية الجراسة وأىسيتيا

 1.1السقجمة:
أصبحت الذخكات في كقتشا الحالي تػاجو تحجيات كثيخة كذلظ تبعا لمتصػرات الستدارعة في عالع
األعساؿكفي السشتجات كالخجمات التي تقجميا،األمخ الحيجعل السشافدة حادة بيغىحهالذخكات ،حيث
أصبحمغالسيعأفتحققالذخكاتالسيدةالتشافديةخاصةعشجماتخغبفيفخضنفديافيالدػؽكاحتالؿ
حرةكبيخةفيو ،كيتع تحقيق السيدة التشافدية مغ خالؿ العجيج مغ الصخؽ مشيا :شخحمشتجات ججيجة،أك
تصػيخ السشتجات الحالية ،أك تحجيث أنطسة اإلنتاج بذكل يخفس التكمفة كيديج سخعة ككفاءة اإلنتاج مغ
الا،كاليتعذلظإالمغخالؿالتػجونحػالبحثكالتصػيخالحييعجكسيمةذات
خالؿتخفيسالتالفمث 
مكانةرفيعةتعسلبياالذخكاتالتيتدعىنحػالخيادةفيبيئتياالتشافدية .
إفالبحثالعمسيماىػإالسمدمةمغالشذاشاتالبحثيةفيالسحيطلديادةالسعخفةكتدخيخىافي
خجمة التشسية ،كال تشطخ الجكؿ العخبية إلى البحث العمسي كالتقشي شخش ا لمبقاء ،ففي العاـ ; 700تخاكح
متػسطاإلنفاؽالعخبيعمىاإلنتاجالسعخفيكالبحثالعمسيبيغ2%إلى3%مغالشاتجالسحمياإلجسالي
(قبيالت .)700<،


كعمى صعيجالذخكات الرشاعيةبذكلعاـكصشاعةاألدكية بذكل خاص ،يستمظ البحث كالتصػيخأىسية
خاصةفييا،ففيالقخف الحاديكالعذخيغتحققتقفداتعسالقةفيشخكاتصشاعيةاستصاعتمغتحقيق
إنجازات غيخ متػقعة كبمػغ مدتػيات ريادية جخاء تجارب قامت فييا عمى البحث كالتصػيخ (الحبيب،
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،)700:األمخالحيدعالجشةالسعاييخالجكليةبػضعمراريفالبحثكالتصػيخضسغمعاييخىاتحجيجافي
معيارالسحاسبةالجكليرقع=8السػسػـبػ"األصػؿغيخالسمسػسة" .


كالتعػدأىسيةاالىتساـفيالبحثكالتصػيخفيصشاعةاألدكيةفقطإلىأىسيةىحهالرشاعةفي
تحقيقالحقػؽ األساسيةلإلندافبدبباىتساميابرحتوكحياتو،كإنساأيزا بدببحداسيةالسشتجاتالتي
تقػـ ىحه الذخكات بترشيعيا ،كالتي تعتسج في تصػرىا بذكل أساسي عمى التحميل كالبحث التصػيخي
كالتجارب التي تعتبخ مغ صسيع عسل ىحه الرشاعة ،مسا يػجب عمييا الحخص عمى اإلستسخار بالبحث
كالتصػيخ(مخيدؽ .)2010،


كمغ السعخكؼ أف األداء السالي ىػ كاحج مغ أىع السؤشخات التي يتع أخحىا بعيغ االعتبار لجى
الذخكاتلتحقيقمرالحياكمرالحالسداىسيغكالسدتيمكيغكالسػضفيغمسغليععالقةبيا،كعمىالجانب
اآلخخ،ىشاؾالعجيجمغالعػاملالتيليادكركتأثيخعمىتحجيجاألداءالساليمشيامجىمالءمةمشتجات
الذخكة مع ما يتصمبو الدػؽ كمجى تصػرىا ،األمخ الحي يذيخ إلى الحاجة لتدميط الزػء عمى ججكى
مراريفالذخكاتفيالبحثكالتصػيخ .


بشاء عمىماتبيغمغأىسيةلمبحثكالتصػيخمغجية كلألداءالساليمغجيةأخخى ،جاءتىحه
ا
الجراسةلتبحثفيأثخمراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليلذخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصة
عساففيضلكجػدالستغيخالزابط(حجعالذخكةمقاسابالمػجاريتعالصبيعيلحجعاألصػؿ)،كذلظبيجؼ
مداعجة إدارات تمظ الذخكات في التعخؼ عمى آثار البحث كالتصػيخ عمى شخكاتيع كتسكيشيع مغ تحديغ
أداءىعالسالي .
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 1.2مذكمة الجراسة
يعتبخ البحث كالتصػيخ كاحجا مغ أكثخ مػلجات السعخفة أىسية ،كقج أصبحت الجكؿ الستقجمة  كالذخكات
الخيادية فييا أكثخإدراكا ليحهالحقيقةاألمخالحي أدىبيا إلىالتػجولديادةمخررات السراريفالتي
تشفقياعمىالبحثكالتصػيخ.كساتشبيتبعسالجكؿالشاميةفيشخؽآسياكجشػبيالحلظفتػجيتأيزاإلى
زيادةماتشفقوعمىمشطػمةالعمعكالتقشيةكاإلبتكارلجييا أيضسغمايعخؼباإلقترادالسعخفي ،مساخمق
معجالت نسػ مختفعة فييا .أما في كشششا العخبي ،فقج ضيخت أنذصة البحث العمسي تحت ضغط الصمب
االجتساعي ،ككاف ارتباشيا بالحاجات اإلقترادية الفعمية لمبمجاف العخبية ليذ كسا يجب كما زاؿ ،فكانت
ىشاؾحاجةماسةلديادةالتػعيةحػؿالبحثكالتصػيخكزيادةاإلنفاؽعمىمثلىحهالسراريف ،لسالومغ
آثارإيجابيةمدتقبمية(السشطسةالعخبيةلمتخبيةكالثقافةكالعمػـ .)700;،
لحا تتسحػر مذكمة ىحه الجراسة حػؿ تقييع أثخ مراريف البحث كالتصػيخ عمى األداء السالي في
شخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف .

 1.3أسئمة الجراسة
إفالجراسةتدعىلإلجابةعمىاألسئمةاآلتية :
 -0ىل يػجج أثخ لسراريف البحث كالتصػيخ عمى العائج عمى حقػؽ السمكية في شخكات األدكية
السجرجةفيبػرصةعساف؟ 
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 -7ىليػججأثخلسراريفالبحثكالتصػيخفيضلكجػدالستغيخالزابط(حجعالذخكة)عمىالعائج
عمىحقػؽالسمكيةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف؟ 
 -8ىل يػجج أثخ لسراريف البحث كالتصػيخ عمى القػة اإليخادية في شخكات األدكية السجرجة في
بػرصةعساف؟ 
 -9ىليػججأثخلسراريفالبحثكالتص ػيخفيضلكجػدالستغيخالزابط (حجعالذخكة)عمىالقػة
اإليخاديةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف؟

 1.4فخضيات الجراسة
:H01اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α ≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخعمى
العائجعمىحقػؽ السمكية())Return on Equity (ROEفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصة
عساف .
:H01.1اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى داللة ()α ≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخ
في ضل كجػد الستغيخ الزابط (حجع الذخكة) عمى العائج عمى حقػؽ السمكية ( )ROEفي شخكات
األدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف .
:H02اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α ≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخعمى
القػةاإليخادية())Return on Assets (ROAفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف .
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:H02.2اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى داللة ()α ≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخ
فيضلكجػدالستغيخالزابط(حجعالذخكة)عمىالقػةاإليخادية()ROAفيشخكاتاألدكيةالسجرجة
فيبػرصةعساف.

 1.5أىسية الجراسة
تأتيأىسيةالجراسةمغكػنياكبالشتائجالسأمػلةمشياككحلظالتػصياتالتيستبشىعمىتمظالشتائج،
فيأنياستديعفيتجعيعالجيػدالتيتبحلياإداراتالذخكاتالتيتيجؼ الىالتػسعفيالبحثكالتصػيخ
فيالذخكاتاألردنيةالسداىسةالعامةبذكلعاـ،كفي شخكاتالرشاعةالجكائية مشيا بذكلخاص،حيث
يعجمػضػعمراريف البحثكالتصػيخمغالسػاضيعالتي أصبحتفيالعرخالحاليتحتلاىتساما كبي اخ
مغالسجراءفيالذخكات .
كساتكتدبأىسيتيامغشبيعةالقصاعالرشاعيالحييعتبخ كاحجمغ أىعالقصاعاتالسػجػدةفي
األسػاؽالساليةفيجسيع دكؿالعالع .إذ تعج الرشاعةبسثابةالعامػدالفقخيإلقترادأيدكلوكذلظبدبب
أىسيتيا فيتجعيعاإلقترادكتحديغمػازنةالجكؿ عغشخيق اإلسياـفيتحديغكضعالجكلةفيسايتعمق
باإلستيخاد كالترجيخ ،كذلظ مغ خالؿ رفع الرادرات كتخفيس الػاردات .كتسثل الذخكات الرشاعية في
األردفندبة %30مغمجسػعالذخكات .كمغجيةأخخىفإفأحجالفئاتاليامةفيقصاعالرشاعةفي
األردف ىي شخكات األدكية التي تذكل ندبو تقارب  %10مغ القصاع الرشاعي في األردف
( ،)2016 ،www.ase.com.joحيث تعتبخ مغ أكثخ القصاعات االقترادية تصػ ار في قصاع الرشاعة
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لصبيعةعسمياالحييتصمباإلستثسارفيالبحثكالتصػيخ،األمخالحيجعلمغالزخكرةتحجيجمجىاىتساـ
مجراءىحهالذخكاتفيالبحثكالتصػيخ .

 1.6أىجاؼ الجراسة
يسكغتمخيزأىعاألىجاؼالتيسعتالجراسةإلىتحقيقياباآلتي:



-0تػضيحمفيػـمراريفالبحثكالتصػيخ .
-7معخفةفيساإذاكافىشاؾأثخلسراريفالبحثكالتصػيخعمىكلمغالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػة
اإليخاديةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.
-8معخفةفيساإذاكافىشاؾأثخلسراريفالبحثكالتصػيخفيضلكجػدالستغيخالزابط(حجعالذخكة)
عمىكلمغالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةاإليخاديةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف .
 -4معخفة أثخ مراريف البحث كالتصػيخ في تمظ الذخكات في تحديغ قجرتيا التشافدية  كبذكل يزسغ
بقاءىا كديسػمة عسميا ،كذلظ باإلضافة إلى مداعجة السجراء السعشييغ فييا عمى اتخاذ ق اخراتيع التي تتعمق
بسراريفالبحثكالتصػيخ .


 1.7أنسهذج الجراسة
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الستغيخ التابع

الستغيخ السدتقل







البحث والتطهيخ

األداء السالي

مسثالً بالشدبة التالية:

-

مراريف البحث كالتصػيخ𝐷&𝑹

معجل العائج عمى حقهؽ السمكية
(.)ROE

صافي السبيعات𝑺𝑵

-

القهة اإليخادية(.)ROA

الستغيخ الزابط
حجم الذخكة
Total Assets
الذكل()1مغإعجادالباحث 
كيسكغصياغةأنسػذجالجراسةرياضيامغخالؿالسعادالتالتالية :
)ROE= α + β1 X1 + β2 X2 + Ԑ ………. (1
)ROA= α + β1 X1 + β2 X2 + Ԑ ………. (2
حيثأف :
العائجعمىحقػؽالسمكية ROE:
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القػةاإليخادية ROA:
البحثكالتصػيخ X1:
حجعالذخكة X2:
هامش انخطأ Ԑ:

 1.8حجود الجراسة
تسثمتحجكدالجراسةبسايمي:
-0الحجكدالدمانية:غصتالفتخةالدمشيةالسستجةمابيغ< .700;-700
-7الحجكدالسكانية:اقترختالجراسةعمىشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.

 1.9محجدات الجراسة
تعتصبيقىحهالجراسةعمىفئةكاحجةفقطمغالذخكاتالرشاعيةاألردنيةكىيشخكاتاألدكية،كساتعأخح
الذخكاتالسجرجةفيبػرصةعساف فقط لعجـالتسكغمغالػصػؿإلىبياناتياالسالية،كبالتاليعجـإمكانية
تعسيعنتائجالجراسةعمىجسيعالذخكاتاألردنية .
محجكدية السخاجع العخبية التي تعمقت بسػضػع الجراسة ،حيث لع يكغ ىشاؾ سػى عجد محجكد ججا مغ
األبحاثالعخبيةالتيتشاكلتمػضػعالجراسة.
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 1.10التعخيفات والسرطمحات اإلجخائية

مراريف البحث والتطهيخ:كتذيخإلى أكجواإلنفاؽعمىالجيػدالتيتيجؼالىتصػيخ مشتجاتأكخجمات
أكحلمذاكلحاليةأكمدتقبمية،كسيتعقياسيا فيىحهالجراسةمغخالؿالسعادلةالتالية،كذلظكساكرد
فيدراسة( :)Ayaydin & Karaaslan, 2014
مراريفالبحثكالتصػيخ

البحثكالتصػيخ= 



صافيالسبيعات 

ستخجاـاألمثللسػاردىالتعطيعثخكةمداىسييا،كيسكغ

األداء السالي :كيذيخ الى مجىنجاحالذخكةفياإل
اإلعتسادعميياكسخجعيةلمسقارنةبيغأداءىاكأداءالذخكاتالسشافدةليا،كقاـالباحثفيىحهالجراسةبقياس
األداءالساليعغشخيقم ؤشخيغىاميغىسا(:معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةاإليخاديةمقاسابالعائج
عمىاألصػؿ).
معجل العائج عمى حقهؽ السمكية  :كيسثلعالقةأمػاؿمالؾالسذخكعالتيتعاستثسارىامعالعػائجالتيتأتي
مشيا،كيتعمغخالؿىحهالشدبةقياسالعػائجالتيتأتيلسالكيالسذخكعمغكلديشارتعإستثساره،كيتع
قياسوكسافيالسعادلةاآلتية:
صافيالخبح 

معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية=



إجساليحقػؽالسمكية 









11

القهة اإليخادية أو ما يطمق عميو العائج عمى األصهل  :كتسثلمقجرةالذخكةعمىتحقيقالخبحمغاستخجاميا
لسػجػداتيا في أنذصتيا األساسية ،كيسكغ تسثيميا مغ خالؿ ندبة ربح عسميات الذخكة الى مػجػداتيا،
كيسكغقياسياعغشخيقالسعادلةالتالية :
 
صافيالخبحالتذغيمي



إجسالياألصػؿ



القػةاإليخادية= 


حجم الذخكة  :كيتسثلبترشيفمشطساتاألعساؿإلىصغيخةككبيخةالحجعمغخالؿالعجيجمغالسقاييذ
(بػخالفة  ،)2012 ،كقج تع قياس حجع الذخكة في ىحه الجراسة مغ خالؿ المػغاريتع الصبيعي إلجسالي
األصػؿ).(Waresul etal., 2012
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الفرل الثاني
األدب الشعخي والجراسات الدابقة

السبحث األول :األدب الشعخي
مقجمة
لتحقيق اليجؼ السخاد مغ ىحا الفرل ،تع تقديع الفرل الى محػريغ رئيدييغ ،حيث تشاكؿ السحػر األكؿ
بإيجازاإلشارالشطخيالحيتزسغقصاعصشاعةاألدكيةفياألردف مغخالؿالتحجثعغنذأتوكتصػره،
كسا تع التصخؽ فيو إلى البحث كالتصػيخ مغ خالؿ عخض مفيػـ كل مغ البحث كالتصػيخ ،كأىسية البحث
كالتصػيخ ،كشبيعة أنذصة البحث كالتصػيخ ،كمعػقات البحث كالتصػيخ ،كالسحاسبة عغ تكاليف البحث
كالتصػيخ ،الى جانب مػضػع األداء السالي مغ حيث مفيػـ األداء ،كمفيػـ األداء السالي ،كأىسية األداء
السالي ،كشخؽ تقييسوكقياسو،أماالسحػرالثانيفخرزإللقاءالزػءعمىالجراساتالتيتشاكلتمػضػع
الجراسةسػاءبذكلمباشخأكغيخمباشخفياألردفأكفيالخارج .
 7.0نذأة قطاع األدوية وتطهره
احتمتالرشاعةالجكائيةمكانةميسةبيغالرشاعاتاإلقترادية،فاستحقتىحهالرشاعة مغاإلىتساـعمى
ف
مدتػىالعالعككل،فعمىمدتػىالػشغالعخبيكتحجيجا فيمرخكفينيايةالثالثيشاتمغالقخف العذخك 
أنذأتالبجاياتاألكلىلمرشاعاتالجكائية،ثعتبعتيافيالخسديشاتالسغخب،كتػالتالجكؿالعخبيةالسيتسة
بيحا القصاع لترل في الدتيشات الى كل مغ األردف كسػريا كالعخاؽ الحيغ قخركا البجء بإنذاء الرشاعات
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الجكائية ،لتتػالى بعجىا مجسل البمجاف العخبية لتزع كل مغ الدعػدية كالكػيت كتػنذ كالجدائخ كاليسغ
كالدػدافكتحجيجافيالدبعيشاتكالثسانيشاتمغالقخفالعذخكف(.الخحاحمة )2000،
كمحمياتتخبعاألردفبخيادةعاليةفيقصاعاألدكيةعمىمدتػىالػشغالعخبي،لكػنوبمجااستصاعأفيكػف
مشتج ا بالجرجة األكلى لألدكية بل كاكتدب الثقة ليتعجى السدتػى السحمي كالعخبي كيكػف مرج ار لمجكاء
لسختمفالبمجافاألكركبية،فرشاعةاألدكيةاألردنيةتكتدبميداتصيجالنيةعاليةالكفاءةكاألمافكبأسعار
مقبػلة لذخيحة كبيخة تتعجى السالييغ مغ األفخاد السدتفيجيغ في كافة أرجاء العالع(االتحاد العخبي لسشتجي
األدكية .)2017،
كسعتصشاعةالجكاءاألردنيةعمىمجار48عام التعدزدكرىابيغالرشاعاتليبمغعجدىاستعذخة()16
شخكة  5مشيع تع ادراجيا في بػرصة عساف في عاـ  ،)www.ase.com(2017فقج تع في العامييغ
الدابقيغ العسل عمى إعادة ىيكمتيا كدمجيا لتدتقخ عمى العجد السحكػر سابق ا(.االتحاد العخبي لسشتجي
األدكية )2017،
كتتستعالرشاعةالجكائيةباألردفبالعجيجمغالسسيداتبفعلالخقابةالشػعيةالتيفخضتياالرشاعةالجكائيةفي
األردفعمىأدكيتيا،كانفخدقصاعاألدكيةبخاصيةالترجيخلمبمجافاألخخىليدتحقلقبقصاعالترجيخفي
األردف،كاعتسجاعتسادا رئيدي ا عمىىحهالخاصيةكػنويحطىبدسعةمستازة كأسعارمقبػلةككفاءةعالية،

كمغىشاتسكغقصاعاألدكيةفياألردفأف يرجرأدكيتوألكثخمغ 60دكلة،كيتعتػزيعيافيتمظالجكؿ
فقج بمغتندبةالترجيخمغانتاجاألدكيةإلىاألسػاؽالخارجيةمايعادؿ،%81أماالجكؿالعخبيةفتبمغ
حرتيامغ صادرات األدكيةاألردنيةمايتخاكحندبتو،%90كسالجأتصشاعةالجكاءفياألردفإلىعقج
الذخاكات مع الجكؿ األخخى فأقامت مع  8دكؿ أجشبية كعخبية مذاريع مذتخكة لثقة الذخكات األخخى
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بالرشاعاتالجكائيةفياألردفلسايحيطبيحهالرشاعةمغأجػاءايجابيةلجػدتياككفاءتياالعالية (االتحاد
العخبيلسشتجياألدكية .)2017،
كفي عاـ 1996ـ تأسذ اإلتحاد األردني لسشتجي األدكية The Jordanian Association of
)،Pharmaceutical Manufacturers (JAPMرغبةفيحسايةىحهالرشاعةكلزسافتدييخاألعساؿ
فييا كدفعيالسديجمغالشسػكالتصػربالرػرةاألفزل،كيعخؼاإلتحاداألردنيلسشتجياألدكيةبأنوجسعية
تصػعيةىجفياغيخربحي،كسايعتبخاإلتحادىيئةمسثمةلزعجسيعصانعياألجيدةالصبيةكالسدتحزخات
الريجالنية كػنيا مغ الرشاعات السيسة في اإلقتراد األردني كقصاع يحطى باىتساـ كبيخ عمى مدتػى
القصاعاتالرشاعيةاألخخى(.اإلتحاداالردنيلسشتجياألدكية )2017،
كتعج الذخكة العخبية لمرشاعات الجكائية أكؿ شخكة دكاء تع إنذاؤىا في األردفكتحجيجا في عاـ1962ـ،
ّ
كاستسختىحهالذخكةحتىفتخةمشترفالدبعيشات فيالقخف العذخكف كسسثمةكحيجةلمرشاعةالجكائيةفي
األردف ( ،)www.Jamp.comكتػالى بعج ذلظ افتتاح شخكات دكائية أخخى ،ففي عاـ 1975ـ تع إنذاء
شخكة دار األدكية لمتشسية كاالستثسار ،كتبعيا شخكة أدكية الحكسة عاـ 1977ـ حيث كانت تدسى شخكة
(اليففارما)إلىأفتغيخاسسياألدكيةالحكسة،كفيعاـ1978ـدخمتالذخكةاألردنيةإلنتاجاألدكية
عمىخطصشاعةالجكاءفياألردف،كبعجىاتأسذالسخكدالعخبيلمرشاعاتالجكائيةفيعاـ1983ـحيث
اعتبخ مخترا في إنتاج األدكية لإلستعساؿ الخارجي كإنتاج الكبدػالت الجالتيشية الفارغة ،كشيجت فتخة
الثسانيشاتدخػؿشخكاتأدكيةججيجةىيشخكةالحياةكشخكةعساف،أمافتخةالتدعيشاتفقجشيجتقفدة
كبيخةفيعجدالذخكاتالجكائيةالتيتعإنذائياحيثبمغعجدىاسبعشخكاتىي(الشجسةكالجكليةكفيالدلفيا
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كالستصػرة كالخازي كالخاـ) كباشخت جسيع ىحه الذخكات أعساليا في سػؽ الرشاعات الجكائية
(الخحاحمة .)2000،
إ ف قصاع الرشاعات الجكائيةفياألردف ىػ حرة سػقيةكصشاعيةميسةيشبغيأف يتع اإلىتساـ بيا مغ
جانب الجكلة،لسا قجموىحاالقصاعمغاثباتات تؤكجنجاح قصاع األدكية فياألردفكقجرتو عمىترجيخ
مشتجاتوالجكائيةلخارجاألردفعخبيا كعالسيا،فقجتستعتىحهاألدكيةبالدسعةالجيجةكبأسعارمشاسبةلكافة
الذخائحمغاألشخاصكالجػدةالعاليةكالكفاءة .
 7.7البحث والتطهيخ
يتسيدالعالعفيالػقتالحاليبػجػدخرائزتتعمقبدخعةالتغيخفيالثقافةنتيجةالثػرةالدخيعةكالجائسة
جالحجكداإلقميسية،كمغىشاكافالبجمغإعصاءنطخة
فيالسعمػمات،مسااستجعىتسجدالسشطساتإلىخار
ّ
ّ
أخخىلمبخامجكالسشتجاتحتىتتسكغمغمػاجيةالسشافدةالقػيةالتيستحجثفياألسػاؽالخارجيةكحتى
الجاخمية كحلظ ،مسا يدتجعي برػرة ممحة تجسيع الصاقات بغية تحديغ كتصػيخ كزيادة كتحجيث فاعمية
الخجمةأكالسشتجالحييتععخضوعمىالدبائغ .
كمغ ىشا يتع الشطخ إلى نذاط البحث كالتصػيخ باعتباره القاعجة األساسية التي تختكد عمييا السشذأة حتى
ية،كبشاء عمىماسبقفإف
تتسكغمغمػاجيةالسشافدةكالترجيلياسعي ا مشيالمشسػكالتصػركاإلستس اخر
ا
نذاطالبحثكالتصػيخميعأليمشذأةلكغيتختبعميوتكمفةعاليةتؤثخكبذكلمباشخعمىالشتائجالحقيقية
ألعساليا،كنط اخليحهاألىسيةفأنويشبغياستعخاضىحاالشذاطالبحثيألىسيتوعمىالسشذأة .
كيعتبخالبحثكالتصػيخمغأىعاألنذصةاإلبجاعيةالتيتعتسجالسشيجيةالعمسيةكأساسليا كذلظمغأجل
الػصػؿإلىأنساطتقشيةىجفياالخئيديخجمةكتشسيةالسشذآتالتيتدعىلمخبح.كيعتبخالتغييخالتقشيفي
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نسػ مختفعة ،نتيجة الثػرة السعمػماتية الستعمقة
القصاع الرشاعي عشر اخ ميس ا في الػصػؿ إلى معجالت ّ
بالتقجـالرشاعيكمدتحجثاتالعرخالججيجة(الذخع .)2001،
إف مػضػعالبحثكالتصػيخىػجانبميعأليمشذأةيدتمدـالػقػؼكاستعخاضمفيػـكأىسيةكمعػقات
ىحاالشذاطمغأجلاالرتقاءبالقصاعالرشاعيفيأيدكلةتػاكبالتصػركالشسػفيأنذصتيا .
 7.7.0مفيهم البحث والتطهيخ:
خ،فقجعخؼالبحثمغكجيةنطخ كلمغ
تعجدتاآلراءمغأجلالػصػؿلتعخيفلسفيػـالبحثكالتصػي
ُ
(الاليحكالذاكي،2010،ص)18بأنوعبارةعغعسلأصيليقػدبرػرةمشتطسةلديادةمتػقعةفيإشار
ىيشطخلمبحثكيتعتعخيفوبأنوعبارةعغمحاكلةمغأجلاكتداب
السعارؼالفشيةكالعمسية،كمغناحيةأخخ ُ
السعخفةمغخالؿاستقراءأصميكمخصطلوبغيةالحرػؿعمىفيعكمعخفةفشيةأكعمسيةججيجة .
(ميخزاكآخخكف،2008،ص .)331
كباالنتقاؿإلىمفيػـالتصػيخفقجعخفو(الاليحكالذاكي،2010،ص)18بأنوتخجسةالبحثلترسيعمشتج
أكخصة،بيجؼ استخجامياأكبيعيا،كيحتػيىحاالتعخيفعمىالترسيعكالتكػيغالفكخيكاالختيارلبجائل
السشتجمغدكفاحتػائيالمتغييخاتالخكتيشيةالتيتحجثبيغفتخةكأخخىفيالسػجػدمغالسشتجات .
كساعخؼالتصػيخبأنوعبارةعغتصبيقنتائجمعخفةأكبحثعمىترسيعأكخصةمغأجلإنتاجمػادأك
ُ
خجماتججيجةأكنطعاكعسمياتأكمشتجاتأكأدكاتتكػفمحدشةبرػرةجػىخيةقبلاإلستخجاـالتجاري
أكبجءاإلنتاج(ميخزاكآخخكف،2008،ص .)331
كيتعتحجيجاألنذصةالتيتشجرجتحتإشارالبحثفيسايمي :
-1أنذصةىجفياالػصػؿإلىمعخفةججيجة .



-2البحثعغبجائللمعسمياتأكالسشتجات .



11

-3تذكيلكترسيعبجائلمحدشةاكججيجةمغالعسمياتكالسشتجات .
أمافيإشارالتصػيخفإفاألنذصةالتيتتعمقبوتشجرجفيسايمي :
-1العسلعمىتقييعبجائلاإلنتاجالعسميةأكالسشتج .
-2ترسيعالخجماتكالعسمياتكالسشتجاتالتيتحتػيتقشيةججيجةأكالعسلعمىتحديغالعشاصخالستػافخة
برػرةجػىخية .
-3تذغيلكإنذاءالسرانعالستسيدة .
كمغىشافإفكضيفةالبحثتتساشىبذكل متػاز معكضيفةالتصػيخكتكسالفبعزيساالبعسكػف األكلى
تدعى لتػفيخ السعخفة ضسغ خصة مػضػعة بيشسا يقػـ التصػيخ عمى تشفيح عسمي لشتائج البحث التي يتع
التػصلإلييا .
 7.7.7أىسية البحث والتطهيخ
تساشيا معزمغالعػلسةكالتغييخاتاليائمةكالستالحقةلمتقشيةالحاصمةفيو،فإنويتختبعمىأيمشذأةبقرج
زيادةالقجرةالتشافديةكديسػمةىحهالسشذأةأفتتبشىسياسةقبػؿالتحجيمغأجلالتأقمعمعالطخكؼالحالية
كالسدتقبميةلتزسغاستس اخريتياكبقائياضسغإشارالسشذآتالسشافدة،كىحامايكفمونذاطالبحثكالتصػيخ
الحيتدايجالػعيكاإلدراؾبأىسيتو،كػنويحخصمغخالؿمداعيوالسدتسخةإلىىجؼالػصػؿإلىأعمى
مدتػياتفياألداء( .)Khazabi, 2008, p 56
كمغ ىشا ال يسكغ ألي مشذأة التغافل عغ الجكر الياـ الحي تقػـ بو أنذصة البحث كالتصػيخ كالتي بجأت
بالفعلبالتدايجفيالعجيجمغالسذخكعاتالستشػعة،إالأفىحهالسشذآتقجالتتسكغمغالعسلعمىتػفيخ
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ىحهاألنذصةبرػرةداخميةبدببعجـكضػحالعالقةفياألجلالقريخبيغتكمفةاألنذصةكمجىكفاءتيا،
باإلضافةإلىارتفاعتكمفةأنذصةالبحثكالتصػيخ .
كمغىشااستصاعتكضيفةالبحثكالتصػيخأفتقعضسغأىعاستخاتيجياتالسؤسداتالستصػرةلكػنيامغ
القػى  التي تجفع نحػ التججيج السدتسخ ،ىحا كمو دعا إلى اعتبار ميشة البحث كالتصػيخ مغ أىع العػامل
الخئيديةفيمخصصاتالتشسية) .(Ehie & Olibe, 2010
كيتعتمخيزأىعالشػاحيالتيتطيخأىسيةالبحثكالتصػيخفيسايمي( :)Zhong et..al, 2011
 -1انتقاءالبجائلالفعالةمغأجل تحديغأساليبإبجاعيةحجيثةبغيةتصبيقالتكشػلػجيافيكافةالسخاحل
اإلنتاجيةمغأجلتصػيخالعسمياتاإلنتاجية،باإلضافةإلىتصػيخاإلمكانياتالحاتيةالستػافخةبيجؼالشجاح
فيتصبيقالخياراتالتكشػلػجية .
 -2تخفيسالتكاليفكزيادةمدتػىجػدةالسشتجاتكالحرػؿعمىالسداياالتشافديةمغخالؿحلمذاكل
اإلنتاجكتحديغنػعيتوكزيادةحجسو .
 -3مدايخةالتصػراتالتيتحرلفيالبيئةالخارجيةلمسشذأة،كالعسلعمىالتشػعفيمخخجاتاإلنتاجمغ
أجلخخكجيابذكليتسيدبالتكمفةاألقلكالجقةكالكفاءة .
-4اعتسادالبحثكالتصػيخكجعامةرئيديةلعسمياتاإلبتكاركاإلبجاع .
كيذغلاالستثسارفيالبحثكالتصػيخمكانةىامةفيالجكؿالستقجمةبػصفوكاحجا مغأبخزاإلستثسارات
بالشدبة لمسؤسدات برػرة عامة كالسذاريع الرشاعية الكبخى برػرة خاصة ،كمغ ىشا نخى تغيخ الشطخة
الدائجةالتيأثبتتياالتجاربالحاصمةبأفعشرخيالثخكاتالصبيعيةكاإلمكاناتالسادية فقط لعيعجالدبب
الخئيذ  الستعمقبتصػرالجكؿكنجاحالسشطسات،بلأفىشاؾمشذآتكمؤسداتصشاعيةاستصاعتتشفيح
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خصػاتضخسةفيمجاؿالتشسيةاالقتراديةكالترشيعباإلضافةإلىالػصػؿإلىمدتػياتمتقجمةكتحقيق
اتكبيخةمغخالؿارتكازىافيالقخفالحاديكالعذخيغعمى"األصػؿالسعخفية"كىػمرصمحتعتجاكلو

إنجاز
لمتعبيخعغالسػاردالصبيعيةغيخالسادية(الحبيب .)2005،
كتدايجاإلرتباطبيغمعجالتالتشسيةاالجتساعيةكاإلقتراديةكبيغالتقجـالتقشيبرػرةممفتة،حيثبيغالخبخاء
اإلقتراديػف العالسيػف في الغخب برػرة تقجيخية أف  %45تقخيبا مغ زيادة نسػ دخل الفخد في الدشػات
الدابقةيخجعبرػرةأساسيةإلى التقجـالتقشي،كسا أفاإلستثسار في البحث كالتصػيخ قجاستصاعتحقيق
أعمىالعػائجاإلستثساريةاإلجساليةعشجمقارنتيامعغيخىامغاإلستثساراتفيأمػرمختمفة(تقخيخالتشسية
اإلندانيةفيالبمجافالعخبية .)2013،
كيعتبخالتدايجالستدارعكالسدتسخفيالقيسةالسزافةالسعخفيةلمخجماتكالدمعبالسقارنةمعالعسالةكالسػارد
األكليةمؤش اخميس ايؤكجعمىأىسيةمراريفاإلستثسارفيالبحثكالتصػيخالتيتقػدلرشعالتغيخكالقيسة
داخل السشذآت ،مزاف ا إلى ذلظ حرػؿ الثػرة الزخسة في التكشػلػجيا متسثم اة بتكشػلػجيا الفزاءكأنطسة
الميدركتكشػلػجياالسعم ػماتكاإلتراالت(مخاياتي .)2005،
إف اإلستثسار في البحث كالتصػيخ ىػ قيسة مزافة إلنجازات الذخكة ،مغ خالؿ االىتساـ بالجانب التقشي
كازديادالػعيبأىسيةىحاالشػعمغاالستثسار ،كػنويحققنتائجربحيةإستثساريةلمسشذأةبخالؼاالىتساـ
بالجانبالساديمغالعسالةكالسػارداألكلية،الحييحققإنجازاتمحجكدةلمذخكة .
 7.7..طبيعة أنذطة البحث والتطهيخ
تتزسغأنذصةالبحثكالتصػيخعشرخالسخاشخة  بجرجاتمتفاكتة،كبالسقارنة  نججأفعشاصخالسخاشخة
التيتػاجواإل ستثساراتبرػرةعامةتختمفعغعشرخعجـالتأكجفيالبحثكالتصػيخ،حيثيتعخضفخيق
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البحثكالتصػيخإلىعػاملمشياعجـمالءمةالستصمباتاإلنتاجيةمعمايتاحأثشاءفتخةالتصػيخ،باإلضافة
إلىزيادةتكمفةعشاصخاإلنتاجالسصمػبةلمسشتجالججيج .
كيبيغالججكؿرقع()1-2اآلتيالعالقةبيغنػعالبحثكالتصػيخكبيغ عجـ التأكج أكالسخاشخة مغخالؿما
يمي(الاليحكالذاكي:)2010،
ججكؿرقع()1-2
العالقةبيغعجـالتأكجكنػعالبحثكالتصػيخ 
الدبب

عجم التأكج(السخاطخة)

نهع البحث والتطهيخ

السخاشخة(مختفع)

استحجاث ججيج لسشتج أك عسمية ليا

اتراؿ

مباشخ

بالبيئة

خارجإشارنذاطمذخكع.

الخارجية/السخخجاتشػيمةاألجل.

السخاشخة(عادي)

إنتاجججيجلسشتجاتمعخكفة.

ليااتراؿمباشخبالبيئةالجاخمية.

السخاشخة(مشخفس)

تعجيلأكتحديغمحجكدلمسشتجات عسميةركتيشية/السخخجاتقريخة

أكشخؽاإلنتاج.

األجل.

كعشجإمعافالشطخفي الججكؿ الدابق نالحظ تأثيخ البيئةالخارجية السحيصة بالذخكة عمىمدتػيات عجـ
التأكج  Uncertaintyبالشدبة لألنػاع الستعجدة مغ البحث كالتصػيخ،كمغ ىشا فإف درجة عجـ التأكج تكػف
عالية كمسا ارتكد نذاط البحث كالتصػيخ برػرة كبيخة عمى مجى اإلتراؿ بالبيئة الخارجية كبالتالي يستج
لفتخاتشػيمةاألجل،كالعالقةعكديةفيىحهالحالةفجرجةعجـالتأكجتكػف
مشخفزةكمساقلاإلعتسادمغ
ّ
جانبالبحثكالتصػيخعمىاإلتراؿبالبيئةالخارجيةكبالتاليتستجلفتخاتقريخةاألجل .
كقج ضيخ التداؤؿ فيسا إذا كاف يتع اعتبار تكاليف البحث كالتصػيخ مراريف يدتمدـ استشفاذىا
()Expirationأكتدييمياأـىيأصػؿغيخممسػسة،كقجضيخىحاالتداؤؿالسمحبفعلالمغط الحاصل
فيالسحاسبةعغتكاليفالبحثكالتصػيخنتيجةاإلستثساراتالكبيخةالتيحجدتياالذخكاتالكبخىفيمجاؿ
البحثكالتصػيخ .
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إفعشرخعجـالتأكجكمجىتأثخهبالستغيخاتالخارجيةىػمغأىعمخاشخالبحثكالتصػيخ،كيختبطعشرخ
عجـ  التأكج مع البيئة الخارجية بعالقة عكدية يطيخ تأثيخىا عمىشػؿ أك قرخ الفتخات الدمشية السصمػبة
لتشفيحالبحثكالتصػيخ .
 7.7..معهقات البحث والتطهيخ
تتعخض السؤسدات التي تسارس كضيفة البحث كالتصػيخ لسجسػعة مغ التحجيات كالرعػبات الجاخمية
كالخارجية،كمغأبخزالسعػقاتالسحتسمةفيالسؤسداتالرشاعيةنحكخىافيسايمي(بذارات :)2004،
-1انعجاـالتكاملفيبعساالحيافبيغمؤسداتالبحثكالتصػيخكالرشاعة.



 -2قمةالتػافق أحيانا بيغاستخاتيجيةالبحثكالتصػيخكاستخاتيجيةالسؤسدةالكميةمسايجفعإلىالفذلفي
تأميغ السػارد البذخية كاإلدارية كالسالية مغ أجل البجء في خصة مالئسة لمعسل ،كالتأخخ في تصبيق
األنذصةالبحثيةالتيتشجرجتحتاإلستخاتيجيةالبحثيةأكالتخميالكاملعغتشفيحىحهالخصط .
-3انعجاـالثقةبذكلكبيخفيالجكؿالشاميةفيإمكانياتالسؤسداتلمبحثكالتصػيخ.



 -4كجػدصعػبةفيتجقيقالفػائجالحاليةكالسباشخةلشذاشاتالبحثكالتصػيخ ،مسايقػدإلىالتخددعمى
شػؿالسجىفيتػفيخاإلحتياجاتاإلستثساريةلبخامجالبحثكالتصػيخ .
 -5انخفاضمعجالتاإلنفاؽعمىالبحثكالتصػيخ خرػصا فيالجكؿالشامية برػرةكبيخةعشجمقارنتيا
بالجكؿالرشاعية .
  -6تخكيدمخاكدالبحثكالتصػيخالعامةعمىالبحػثاألساسيةأكثخمغتخكيدىاعمىالبحػثالتصبيقية
برػرة غيخ متكافئة ،كيعدى ذلظ نتيجة عجـ تػجو تمظ السخاكد برػرة كافية لتمبية حاجات الرشاعة
كضعفتمظالسخاكدكىذاشتيابذكلعاـ .
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-7انخفاضمدتػىالكفاءاتالتدػيقيةلسؤسداتالبحثكالتصػيخ .
-8عجـتصابقتػقعاتالرشاعةمعالسذاريعالتيتجارمغقبلمؤسداتالبحثكالتصػيخكانعجاـتساشييا
معحاجاتالسؤسداتبالزخكرة .
إف  نذاطالبحثكالتصػيخيػاجوالتحجياتكالسعيقاتأثشاءكصػلولغاياتوالسخجػةنتيجةقمةاإلنفاؽعمى
أنذصةالبحثفيالجكؿالشامية ،كغيخهمغالرعػباتالتيىسذتالبحثكالتصػيخفيتمظالجكؿ ،بخالؼ
الجكؿالرشاعيةالستقجمةالتيتػليالبحثكالتصػيخأىسيةكبخىفيمشذآتيا .
 7.7..السحاسبة عن تكاليف البحث والتطهيخ 
ركدت معاييخ السحاسبة كاإلبالغ السالي ( )IFRSعمى الصخيقة التي يتع اإلعتخاؼ بيا بتكاليف البحث
كالتصػيخ،حيث أصجرتلجشةمعاييخالسحاسبةمعيارالسحاسبةالجكليرقع 38كىػمايدسى"باألصػؿ
حلىحاالسعيارمكافمعيارالسحاسبةالجكلية"9تكاليفالبحػثكالتصػيخ"الحيكافقج
غيخالسمسػسة"كقج ا
صجرفيعاـ(()1993مجمذالسعاييخالجكليةإلعجادالتقاريخالسالية،)2014،كمغالسسكغتمخيزذلظ
عمىالشحػالتالي :
أ .تكاليف البحث:
تشجرج التكاليف الستختبة أثشاء فتخة البحث تحت مدسى مرخكؼ ضسغ بياف الجخل ،كذلظ نتيجة انعجاـ
إمكانية السشذأة عمى تػضيح كجػد لألصل غيخ السمسػس بدبب عجـ التػصل لسخحمة تصػيخ أصل غيخ
ممسػس،كمغأىعاألمثمةعمىاألنذصةالستعمقةبالبحثىيتمظاألنذصةالتيتخكدعمىالبحثعغكجػد
بجائل لألنطسة كالعسميات كالسػاد ،كالبحػث التي تدعى لمتػصل لسعخفة ججيجة كإيجاد عسمية لتصبيق نتائج
البحث(أبػنرار،كحسيجات .)2014،كمغأىعاألمثمةعمىذلظ:تكاليفإستكذاؼالشفطخالؿمخحمة
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حفخاآلبارأكالسبالغالتيتشفقياشخكاتتكشػلػجيااالتراالتفيالسخاحلاألكلىمغسعيياالختخاعمشتج
ججيجأكتحديغمشتجقجيع .
كعمىصعيجالرشاعةالجكائية،تشقدعجسيعاألدكيةالسشتجةمحمياكعالسياالىمشتجيغأساسييغكتدسى 
األكلى مشيا مشتجات أصيمة) (Originatorsكتدسى الثانية مشيامشتجات جشيدة ( ،)Genericsكل مشيا
تمعب دك ار ىاما في تحجيج نػعية عسميات األبحاث كالتصػيخ الستبعة في مختبخات البحث كالتصػيخ في
الرشاعاتالجكائية .
فالسشتجاتاألصيمةىيمشتجاتألدكيةحجيثةمشتجةألكؿمخةكتدجلبخاءاتإختخاعبإسسيا،أماالسشتجات
الجشيدة،فييمشتجاتألدكيةشبييةليايتعإنتاجيابعجإنتياءصالحيةبخاءةإختخاعيا.ففيالسسمكةاألردنية
الياشسية ،تتبع السشتجات الجكائية الشػع الثاني أي السشتجات الجشيدة ،كذلظ لتكمفتيا السشخفزة مقارنة
بالسشتجاتاألصيمة،كلتػفخاإلمكاناتالعمسيةكالفشيةكالساليةإلنتاجيا .
تعتبخمختبخاتالبحثكالتصػيخفيالرشاعةالجكائيةىػالسحخؾالخئيديلتصػيخالسدتحزخات ،كضساف
قابميةإنتاجيا ،فبجكف كجػدىحهالسختبخاتالتدتصيعشخكاتاألدكيةمػاكبةالتصػراتالحاصمةعمىإنتاج
األدكية.تذسل عسميات البحث كالتصػيخ في الرشاعات الجكائية مخاحل عجة ،تبجأ عشج إختيار السدتحزخ
الحي سيقػـ السختبخ بتصػيخه الى اف يربح قابال لإلنتاج.مغ مسيدات مختبخات البحث كالتصػيخ في
الرشاعات الجكائية،أنيا عبارة عغ مرشع مرغخ تجخي بيجسيع العسميات الترشيعية ،كمجيد بجسيع
السدتمدماتالالزمةلعسمياتاإلختباركالتجخيبكالتحميل،لحيغالخخكجبسعادلةالترشيعالتفريمية .
يقػـإنتاجالسرانعاألردنيةأساساعمىصشاعةاألدكيةالجشيدة(،)Genericsكساىػمبيغاعاله،حيث
تقػـفي بادئاألمخ باختيارمشتج أصيل ،ليتععسلمشتج جشيذمكافئلوفياإلستخجاـكيؤدي غخض
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الجكاءاألصيل،كبدعخمشاسب ،كمحتػيعمىجسيعالرفاتالفيديائيةكالكيسيائيةكالحيػيةلمسشتج األصيل،
كتبجأعسميةالتصػيخكسايمي :
 -1تحجيجالسػادالجاخمةفيتخكيبةالسدتحزخاألصمي،مغخالؿالسدحالػثائقيكالشذخاتالعمسيةالستػفخة.
 -1كضعتخكيبةمبجئيةلمسدتحزخ،كدراسةالتػافقالفيديائيكالكيسيائيبيغمكػناتيا.
 -3دراسة شخؽ التحميل الفيديائية كالكيسيائية الالزمة لتحميل السدتحزخ ،كالتأكج مغ ىحه الصخؽ ،لكي تكػف
مشاسبة لتحميل السدتحزخ ،كالتأكج مغ ثباتو تحت ضخكؼ التخديغ السختمفة مغ ح اخرة كرشػبة كتعخض
لمزػء.
 -1ترسيعالتخكيبة الشيائيةبػضع تخكيبات مختمفة كبشدب مختمفةمغ الجكاء ،كاختيار السشاسبمشياالسساثل
لمسدتحزخاألصيل،بعجاجخاءالفحػصاتالفيديائيةكالكيسيائيةكالسيكخكبيػلػجيةالسشاسبة .
بعج ذلظ يقػـ مختبخ البحث كالتصػيخ بعسل التجارب الترشيعية عمى تخكيبة السدتحزخ الشيائية ،كذلظ
حدب معادلة الترشيع السبجئية ) ،(Manufacturing Formulaحيث يتع خمط السػاد حدب معادلة
الترشيع ،تتخمل عسميات الخمط لمسػاد األكلية الفعالة  كالسػاد األكلية غيخ الفعالة خصػات دقيقة ججا في
عسميات الخمط ،كذلظ لمسحافطة عمى تجانذ السكػنات ،كخرػصا تجانذ السادة الفعالة في السخمػط
الشيائي ،كيجخل في ىحه العسمية عجد كبيخ مغ التجارب عمى معادلة الترشيع لمسدتحزخ ،لمػصػؿ الى
السعادلة السثاليةلعسميةالترشيع ،كالتيتكافئالجكاءاألصيلفيالخرائزالكسيةكالكيسيائيةكالفيديائية،
عمسا بانو بعجكل عسمية تجخيب ،يخزعالسدتحزخ لفحز تحميمي بإستخجاـ العجيجمغ اجيدةالتحميل.
كعشج الػصػؿ الى السعادلة السثمى لمسدتحزخ،كالتي اعصت نتائج متقاربة مع الجكاء األصيل ،يتع ادخاؿ
العيشةالىحاضشات(،)Chambersكذلظلجراسةالثباتعمىالعيشات،كتبقىالعيشاتفيىحهالحاضشات،
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لفتخةتتخاكحمابيغ 3شيػرالىسشتيغ،كتكػف ىحهالحاضشاتذاتشبيعةقاسية،مغرشػبةعاليةكح اخرة
مختفعة كتعخض لمزػء ،الختبار العيشة تحت التحزيخ ،كلسعخفة كقت تكدخ الجكاء فييا كتقجيخ كقت
صالحيتو،كمجىمالئستياكتحسميالمطخكؼالتخديشيةالسختمفة،كيتعبعجكلفتخةمحجدةالعسلعمى إعادة
تحميل العيشات السػجػدة في ىحه الحاضشات ،لفحز الخرائز الكيسيائية كالفيديائية كالسيكخكبيػلػجية،
كمجى ثباتيا كتحجيج كقت صالحيتيا.كفي حاؿ نجاح العيشات في عسمية دراسة الثبات تشتقل العيشات الى
مخحمةدراسةالتكافؤالحيػي.يتعإنتاجتذغيميةكاممةمغالتخكيبةالسثمى ،كالسعتسجةترشيعياتحتالجراسة،
كيتع تدميسيا الى مخكد أبحاث دراسة تكافؤ حيػي ) ،(Bio Equivalence study centerيكػف مخكد
ي ،حيثتقػـفكخةىحهالجراسة ،عمىعسلالتجارب
األبحاثمجي ادكمخرر العسمياتدراسةالتكافؤالحيػ 
الحيػيةعمىاإلنداف،عغشخيقإختيارمتصػعيغ،بإتباعأنطسةمعتسجةعالسيالزسافسالمةالستصػعيغ،
كصحةالجراسة،كتعتسجالجراسةعمىمقارنةحخكيةالجكاءحيػيابعجتشاكؿالستصػعيغلمجكاءاألصيلكالجكاء
الجشيذحدبنطاـمعتسجدكليا ،كبعجبجءعسميةاإلختبار ،يقػـالسخكدبسخاقبةجسيعالستصػعيغ،كعسل
الفحػصات الحيػية ،كمجى تالئع السدتحزخيغ األصيل كالجشيذ مع الستصػعيغ ،مع دراسة تأثيخات
السدتحزخيغ عمى الستصػعيغ ،كفي حاؿ تصابق الشتائج الحيػية لمسجسػعتيغ ،يعتبخ السدتحزخ الجشيذ
ناجح كيرمح لإلستخجاـ البذخي .كتبجأ بعج ذلظ عسميات التدجيل لو كسشتج دكائي ،يتع تجاكلو بالصخؽ
السعخكفة.كقج فخضت السعاييخ الجكلية أثشاء مخحمة البحث اإلعتخاؼ باإلنفاؽ عمى البحث (مخحمة البحث
لسذخكع داخمي) بػصفو مرخكفا يشبغي تحسمو ،كعجـ اإلعتخاؼ بو كأصل غيخ ممسػس (مجمذ السعاييخ
الجكليةإلعجادالتقاريخالسالية .)2014،
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كقجأكصىالسعياررقع()38كأحجمعاييخالسحاسبةكاإلبالغالساليبأنوفيمخحمةالبحث،فإفالسذخكعال
يتسكغمغالتحققمغكجػدلألصلغيخالسمسػسالحيسيتع إنتاجمشافعمدتقبميةمحتسمة،كمغىشايتع
اإلعتخاؼ بحلظ الشػع مغ اإلنفاؽ برػرة دائسة بأنو مرخكؼ في حالة تع تحسل ىحا اإلنفاؽ.كمغ أىع
األنذصةعمىالبحث(مجمذالسعاييخالجكليةإلعجادالتقاريخالسالية:)2014،



 األنذصةالتيىجفياالػصػؿلمسعخفةالججيجة.
 البحثعغتصبيقاتمغأجلنتائجالبحثكالسعخفةكالعسلعمىتقييسياكإجخاءاختيارنيائييقيديا .
 البحثعغالبجائللمخجماتكاألنطسةكالعسمياتكالسشتجاتكاألدكاتكالسػاد
 العسلعمىكضعكترسيعكتقييعكإجخاءاختبارنيائيلمبجائلالسسكشةلمخجمات الججيجةأكالسحدشةأك
األنطسةأكالعسمياتأكالسشتجاتأكاألدكاتأكالسػاد.
ب .تكاليف التطهيخ:
كفق ا لمسعاييخ الجكلية فأنو يعتخؼ باألصل غيخ السمسػس الحي يتػلج برػرة داخمية في حالة كػنو يتستع
بالتحجيجكالتسييدعغغيخهمغاألصػؿاألخخىبخالؼالذيخة،مثلاإلعتخاؼبتصػيختقشيةإنتاجججيجة،
كبرػرةعامةفإنوإذاتسكشتالسشذأةمغالتحققمغتػفخجسيعالبشػدالسحجدةفإنويشبغي اإلعتخاؼ فقط
بتكاليف عسمية التصػيخ كأصل غيخ ممسػس كىحا ما سيتع ذكخه مغ خالؿ البشػد التالية(مجمذ السعاييخ
الجكليةإلعجادالتقاريخالسالية :)2014،
 الججكىالفشيةمغأجلاستكساؿاألصلغيخالسمسػس،ليتسكغمغتػفيخهلمبيعأكاإلستخجاـ.
 تػاججالشيةلمسشذأةبيجؼإستكساؿاألصلكاستخجاموأكبيعو.
 مقجرةالسشذأةعمىبيعكاستخجاـاألصل.
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 احتساليةتػفيخاألصلغيخالسمسػسلفػائجاقتراديةمدتقبميةمتػقعة،كمغىشايشبغيعمىالسذخكع
بياف كتحجيج سػؽ إنتاج األصل غيخ السمسػس في حالة تػاججه ،أك ىل سيتع استعسالو بذكل داخمي
(فائجةاألصلغيخالسمسػس) .
 استكساؿ تصػيخ كاستخجاـ أك بيع األصل غيخ السمسػس مغ خالؿ القجرة عمى تػفيخ السػارد السالية
كالفشيةالسالئسة .
 تسكغ السشذأة مغ قياس الشفقات مغ خالؿ التصػيخ السػثػؽ لتمظ الشفقات السختبصة باألصل غيخ
السمسػس.
كيشبغي التسييج بسخحمة أكلى تدبق البشػد التي تع ذكخىا كىي مخحمة اإلعتخاؼ بالتكاليف التي يتع انفاقيا
بيجؼ التصػيخ كسرخكؼ كعجـ رسسمة ىحه التكاليف ،كفي التاريخ الحي يبجأ التأكج فييا مغ تػفخ البشػد
الدابقةفسغىحهالشقصةتبجأرسسمةتكاليفالتصػيخ(أبػنرار،كحسيجات .)2014،
كمغأىعاألمثمةعمىأنذصةالتصػيخمايمي(مجمذالسعاييخالجكليةإلعجادالتقاريخالسالية:)2014،



 بشاءكترسيعكاختيارنساذجسابقةلإلنتاجأكلسابعجاإلستعساؿكنساذجأكلية.
 ترسيعالقػالبكاألصبغةكأجيدةالتثبيتكاألدكاتالتيتحتػيتقشيةججيجة.
كإختبار بجيل لمخجمات الججيجة أك السحدشة أك األنطسة أك العسميات أك السشتجات أك
 بشاء كترسيع 
األجيدةأكالسػاد.
كبالشطخلساسبقيتبيغأفمراريفاإلستثسارفيالبحثكالتصػيخداخلالسؤسداتتحتلمكانةفيغاية
األىسية  ،كمغ ىشا يدتمدـ ذلظ تػفيخ التسػيل السصمػب كالكفاءات البذخية كجعل األكلػية األكلى لتمظ
السراريفكتػفيخالجععالكاملليا .
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كىحاماأدركتو الجكؿالرشاعيةالستقجمةككضعتونربأعيشيا،كلكغمؤسداتشافيالعالعالعخبيلعتدتصع
المحاؽبيحهالجكؿكتغافمتعغالػضيفةالحيػيةكتخصتالجععليحهالسيشةكىحاماضيخفيالغالبمشيا،
فعشجاإلمعاففياليياكلالتشطيسيةلمسؤسداتنججكضيفةالبحثكالتصػيخغيخمػج ػدة،كيعػدذلظألسباب
كثيخة تشعكذ نتائجيا سمبية عمى مدتػى السخخجات لتمظ السؤسدات التي لع تتسكغ مغ مػاجية كمالحقة
السؤسدات األجشبية بػصفيا مؤسدات تخمػ مغ التسيد كالجػدة الحي تتستع بو السؤسدات األجشبية ،كمغ
الصبيعيأفيشعكذىحااالمخعمىاألداءالساليلمسشذأةكيتخؾأثخهعمييا(جخيجةالغج .)2017،
كيالحظ أف تكاليف البحث كالتصػيخ مخت بسخاحل متجرجة ككاجيتصعػبات كبيخة لتشجرج تحت التكاليف
كالشفقاتفيالسشذأة،باإلضافةالتيتشػعالشذاشاتكاألمثمةالتيتسثلنذاطالبحثكالتصػيخمعالتخكيد
عمى أف الجكؿ الستقجمة قج قجمت الجعع الكافي لسشذآتيا في ىحا السجاؿ ،مسا دفعيا لمتسيد كرفع مدتػى
األداءالسالي ،بخالؼمايحرلفيالعالعالعخبيمغضعفكتخاجععغاالىتساـانعكذأثخهعمىالسشذأة
كأدائياالساليالستجني .
7.7.6السعمهمات الهاجب نذخىا عن تكاليف البحث والتطهيخ وفق معيار السحاسبة الجولي  IAS-9
كفقا لمسعيارالسحاسبيالجكلي IAS-9فإنويجبأفيتعاإلفراحعغتكاليفالبحثكالتصػيخفيالقػائع
الساليةبكلالبشػداآلتية :
 .1الصخؽالسحاسبيةالسعتسجةفيالسحاسبةعغالبحثكالتصػيخ.
 .2تكاليفالبحثكالتصػيخالسحسمةعمىمراريفالجكرةالحالية.
 .3قيسةتكمفةالتصػيخالسؤجمةأكالسخسسمة.
 .4شخؽاإلشفاءأكاالىتالؾالسدتخجمة.



 .5معجالتأكفتخاتاالىتالؾالسصبقة.
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 .6الخصيجالحيلعيتعاىتالكومغنفقاتالتصػيخالسخسسمةكحخكاتوالسجيشةكالجائشة.
 .7مبمغتكاليفالتصػيخالسعادإدماجياضسغمراريفالجكرةبعجرسسمتيا.
كسا تذجع المجشة IASCالسعيار  IAS-9السشطسات عمى أف تتزسغ قػائسيا السالية كتقاريخىا الدشػية ما
يمي :
 .1كصفعاـألنذصةالبحثكالتصػيخمعتقجيخالسبمغالستػقعمغالسراريفإلنيائيا.
 .2األسبابالتيدفعتإلىإعادةإدماجتكاليفالتصػيخالسخسسمةضسغالسراريففيحاؿحجكث
ذلظ.
كبتمخيزمعيارالسحاسبيالجكليالتاسع،IAS-9لقجصجرىحاالسعيارفيعاـ 1978كأصبحساري
ابتجاء مغ عاـ  1980كتع تعجيمو في األعػاـ  1990ك 1993ك،1995
السفعػؿ عمى البيانات السالية
ا
كأكصىالسعياربتحسيلجسيعنفقاتالبحثكالتصػيخعمىمراريفالفتخةالتيتحرلفييا،أمافيسايتعمق
باألسمػبالبجيلالسدسػحبوفيػتأجيمياكرسسمتياكأصلشخيصةالقجرةعمىقياسمشافعياالستػقعةبصخيقة
مػضػعيةكعسمية،بشاءعمىذلظفإنو :
تػجبتدجيلكاملتكاليفالبحثفيمراريفالجكرةالتيتشفقفييا.
 .1ي 
تػجبأيزا تدجيلكامل تكاليفالتصػيخ في مراريفالجكرةالتيتشفقفييا،ماعجاتمظالتي
 .2ي 
تشصبقعمييامجسػعةمغالذخكطفتدجلكأصل.
 .3أف يتعاىتالؾتكاليفالتصػيخ التييتعتأجيميافيالفتخة التيتعصي فييامشافعمدتقبمية بسا ال
يتعجاالػ5سشػات).
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 .4فيحاؿعجـتػفخأيمغشخكطالخسسمة،يتعتدجيلكاملتكاليفالتصػيخالسخسسمةفيمراريف
الجكرةالحالية .

 7..األداء السالي
يتستعاألداءالساليفيالسؤسداتكالذخكاتبسختمفأنػاعيابالحخصالبالغمغجيةالسدتثسخيغكاإلدارييغ
كالجارسيغ كالباحثيغ ،ألف األداء السالي الجيج يعتبخ الصخيق السزسػف لمسحافطة عمى استس اخرية كبقاء
الذخكة،كيعج األداءالساليمغأبخزالقػاعجاألساسيةالتيتبشىعميياالذخكاتكػنياتقجـبرػرةمتكاممة
ّ
نطام ا مػثػق ا كدقيق ا لمسعمػماتعشجمقارنتياباألداءالفعميألنذصةتمظالذخكات،كذلظعغشخيقكضع
مؤشخاتمحجدةبيجؼتحجيجاإلنحخافاتعغسابقيامغاألىجاؼالتيتعتحجيجىا .
كيسكغ كصف األداء السالي بانو أداةلمحكع الذخري مغ معاييخ كسمػؾ كقيع كالسدتػى الحي تتستع بو
قابمةلمقياسالجقيقعغشخيقمعاييخ

األنذصة،كقياسمجىتحققاألىجاؼبفاعميةمغجػانبماديةكأرقاـ
محجدةمثل(الخبحيةكالخفعالساليكالتػزيعاتكالشذاطكالديػلة)(الخصيب .)2010،

 7...0مفيهم األداء 
تعجدت الجراسات كالبحػث التي اىتست بسفيػـ األداء كتقييسو ،برفتو حالة شسػلية لكافة فخكع الحقػؿ
اإلداريةكالسحاسبية،كذلظلكػفمفيػـاألداءمفيػمايتسيدباألىسيةكالذسػليةلكافةمشذآتاألعساؿبرػرة
عامة .
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كمغىشاضيخمفيػـا ألداءانتذخبيغالجارسيغيعبخفيمامعشاهإلىأفالفعلالحييؤديلتشفيحاألعساؿ
بالرػرةالسصمػبةبرفةشسػليةكمدتسخةىػمايذيخلسفيػـاألداء،كانصالقا مغىحاالسعشىفإفمفيػـ
األداء ىػ الزسانة الحقيقية إلستس اخرية كبقاء السشذأة برػرتيا الشاجحة ،كيزاؼ إلى ذلظ مجى قجرة
السؤسدةعمىتحقيقالتأقمعالسفخكضعميياكػنويعكذمجىامكانيةتكيفالسؤسدةمعالبيئةالسحيصة
بياكقجرتياعمىذلظ(الجاككي،2010،ص .)217
" بالشدبة لمسشذآتالتجارية بسا فييا البشػؾ يسثلاألداء الساليمجى قجرة السؤسدة عمىتحقيق 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
بيشسابيغ(الخفر،2015،ص)37بأفمفيػـاألداءىػ"النتائج التي توصلت إليها الشركة نتيجة للنشاطات
المختلفة التي تقوم بها ،وأنه دليل لبياف نقاط القػة كالزعف لجى السؤسدة كمجى قجرة الذخكة عمى استغالؿ
أصػليابالذكلاألمثل" .


 7...7مفيهم األداء السالي
األداء السالي :يذيخ األداء السالي بسفيػمو السحجكد لقياس أداء الذخكات حيث يعتسج ىحا السفيػـ عمى
مجسػعةمغالسؤشخاتالساليةكغيخالساليةمغأجلقياسمجىإنجازاألىجاؼ،كيعتبخاألداءالساليالحافد
الخئيذ لمذخكاتلسجسلاألعساؿالتيتقػـالذخكاتبسسارستيا،كساكيعدزالفخصاإلستثساريةلمذخكةفي
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كافة مجاالت األداء الستشػعة ،كيعسل عمى تػحيج السػارد السالية لمذخكة التي تشعكذ بالتالي عمى تحقيق
األىجاؼكتمبيةمتصمباتأصحابالسرالح(شاىخكحديغ،2003،ص .)296
كتعبخكمسةالعػائجعغمفيػـاألداءالسالينتيجةحرػؿالذخكةعمىتمظالعػائجالتييتعالديصخةعمييا،
كتتػلج ىحه العػائج مغ قجرة الذخكة عمى تػفيخ التجفقات الشقجية  كالكيفية الفعالة التي يتع إستخجاـ السػارد
فييا،كتشتجىحهالعػائجمشحداب األرباحأك الخدائخ،كإتاحةالػسائلمغأجلتقييعأداءاإلدارةفيالػقت
الدابق) .(Elliott & Elliott, 2011, 140
كيعبخعغاألداءالساليبرػرةأخخىبأنومدتػىاألعساؿضسغفتخةمحجدةمغالدمغحيثيتعالتعبيخ
عغ األداء السالي بذكل عاـ مغ خالؿ مرصمحات الخدائخ كاألرباح في نفذ تمظ الفتخة ،كيتيح األداء
السالي ألصحاب القخار كمالكيو في السشذأة بالحكع برػرة مػضػعية عمى نتائج كأنذصة استخاتيجيات
األعساؿ .)financial performance, 2015(.
ككضحالدعيج،2002(،ص)37األداءالساليبأنو :
 أداة تحفيدية يتع تػجيييا نحػ الذخكات الشاجحة مغ خالؿ إتخاذ الق اخرات اإلستثسارية التي تجفع
السدتثسخيغمغأجلاإلقباؿعمىالذخكةأك نحػاألسيعالتيتعبخمعاييخىاالساليةعغالشجاحكالتقجـ
السصمػبيغأليشخكة.
 أداةمغشأنياتفاديالسعيقاتكاليفػاتكالسخاشخكالسذاكلالتيتعتخضشخيقالذخكات،فييبسثابة
جخس إنحار يتع إشالقو في حالة ضيػر عػاقب ربحية كصعػبات نقجية نتيجة العدخ الشقجي كالسالي
ككثخةالجيػفمسايعصيإشعا اربالخصخإلدارةالذخكةلتجاكزالخصخ.
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 أداة لمتحفيد مغ أجل بحؿ السديج مغ الجيج مغ قبل اإلدارة كالعامميغ في الذخكة بغية الػصػؿ إلى
معاييخماليةكنتائجتكػفأفزلمغالحيسبقيا.
 أداةلسعخفةالػضعالساليالحاليلمذخكةفيفتخةمعيشةككلأكلجانبمحجدألداءالذخكةأكألداء
األسيعفيالدػؽالساليفيفتخةمعيشةكيػـمحجد .
استشتاج ا مساسبقفإنويسكغتعخيف األداءالساليبأنوأداةتعبخعغالعػائجكالسؤشخاتالساليةالتيتحقق
أىجاؼالذخكةتدسحألصحاباإلستثساراتبتقييعكضعالذخكةالساليكػنياتختبطبالخبحأكالخدارة .
 7....أىسية األداء السالي
" تكسغ أىسية األداء الساليلمذخكات في تعبيخه عغ قجرة الذخكة في تحقيق الشتائج السقبػلة السدتيجفة مغ
السداىسيغ كأصحاب السرالح ،حيث تداىع ىحه الشتائج في خجمة مدتخجمي ىحه البيانات مغ أصحاب
السرالحالساليةفيالذخكةلتحجيججػانبالقػة  كالزعفكالعسلعمىالسحافطةعمىمرادرقػتيامغ
أجلتحديشياكلمحجمغجػانبالزعفككضعالحمػؿالسشاسبةلترحيحيا"(نجيع .)2013،
كيمبياألداءالساليلمسدتثسخيغمجسػعةمغاألمػرلمذخكاتمغأىسيامايمي(:ككتخز،2002،ص :)17
يتيحلمسدتثسخمعخفةكمتابعةشبيعةنذاطالذخكة،كتقجيخمدتػىتأثيخأدكاتاألداءالساليعمىسعخ
ُ
- 1
األسيعكتػزيعاتاألرباحكنذاطكمجيػنية،كيداىعفيمعخفةالطخكؼالساليةكاإلقتراديةالتيتحيط
بالذخكةكمتابعتيا .
 -2يداعج السدتثسخفي إتخاذ القخار الرائب ألكضاع الذخكة كذلظ عغ شخيق القياـ بإجخاءات عسمية
التحميلكالسقارنةكتفديخلمبياناتالساليةكالعسلعمىفيعالتفاعلبيغالبياناتالسالية .
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كمغىشافإفاألداءالسالييتسحػربرػرةرئيديةعمىكيفيةالتػصللمسعمػماتالتييتعاإلستفادةمشيافي
اختيارالديعاألندببيغكلفتخةكأخخىكذلظمغخالؿالسؤشخاتالتييقجميااألداءالساليلمذخكات،كسا
كتدتغل تمظ السعمػمات ألغخاض التحميل السشاسبة بيجؼ صشع الق اخرات .كبرػرة عامة فإنو يسكغ تحجيج
أىسيةاألداءالساليمغخالؿتخكيدهعمىالجػانباآلتية(الخصيب،2010،ص :)75
•

تقييعربحيةالذخكة .

•

تقييعسيػلةالذخكة .

•

تقييعتصػرنذاطالذخكةكقجرتياعمىاإلستسخار .

•

تقييعمجيػنيةالذخكة .

•

تقييعتصػرتػزيعاتالذخكة .

•

تقييعتصػرحجعالذخكة .

كمغأجلذلظ ،فإنويتعتحجيجالسؤشخاتالتيتقجـلمذخكةكتػفخلياأدكاتكشخؽ التحميللألداءالسالي،
فيبخزالغخضمغتقييعالخبحيةىػالعسلعمىتعطيعثخكةالسداىعكقيسةالذخكة،بيشسايكػف الغخضمغ
تقييعالديػلةىػزيادةقجرةالذخكةعمىالػفاءبالتداماتيا قريخةاألجل ،أماالغخضمغتقييعالشذاطفيػ
يتسحػرحػؿمعخفةالكيفيةالتيتقػـبياالذخكةفيتػزيعإستثساراتياكمرادرىاالسالية،كالغخضمغتقييع
الخفعالساليىػمعخفةدرجةإعتسادالذخكةعمىالتسػيلالخارجي،كالغخضمغتقييعالتػزيعاتىػمعخفة
سياسةالذخكةفيتػزيعاألرباح،أماتقييعحجعالذخكةفالغخضمشوتحديغالقجرةالكميةلمذخكةمزافاإلى
ذلظتدكيجالذخكةبسسيداتذاتأبعاداقترادية .
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عمى ضػء ما سبق يتزح أف األداء السالي يتستع بأىسية بالغة في الذخكة كػنو يقجـ لمسدتثسخ البيانات
كالسعمػماتالتيتدسحلوبتقييعكضعالذخكةكالحكععمىأدائياكمعخفةمجيػنتياكمرادرىاالساليةالتي
تشعكذبالتاليعمىمجىإقباؿالسدتثسخيغعمىالذخكة .
 7....قياس وتقييم األداء السالي
عخؼ(بخقاكي،2013،ص)264التقييعبأنوإعصاءكصفامثل(مستازكجيجكمقبػؿ)أكقيسةرقسية،بيجؼ
ّ
بيافمدتػىاألداءكدرجةأىميتولمتخقيةكالشسػكالتصػر،كيبحثتقييعاألداءأيزافيمجاؿمقارنةمدتػيات
األداءالفعميةبسدتػياتاألداءالسخصصةمدبق االتييسكغقياسياكسؤشخاتكمعاييخلألداءمغأجلأىجاؼ
معيشة(البياتي،2010،ص .)21
كيشبغيأفيتعتقييعقجرةالذخكةفيحالةماإذاكافأداؤىايتعبذكلجيجأـال،كذلظضسغفتخةمعيشةمغ
الدمغ ليتع معخفة كضع الذخكة الجيج عمى السجى القريخ كمعخفة مػقع الذخكة كمدتػى الشسػ فييا عمى
الخدائخفيالذخكة،كتعجالشدب
السجىالبعيج،فيقػـالسحملبسخاقبةالخبحالستػلجمغخالؿحدابولألرباحك
ّ
الساليةمغأبخزالػسائلشيػعاالتييتعاستخجاميالتحميلالبياناتالسالية) . (Ismaila, 2011, p7
تداىعالسعاييخكالسؤشخاتالساليةالسدتخخجةمغالذخكةفيالتعخؼبيدخكسيػلةعمىكيفيةأداءالذخكة
في الساضي كالحاضخ لسداعجة السدتثسخيغ في الػصػؿ إلى استشتاجات مدتقبمية ،كمغ ىشا فإف ىحه
السؤشخاتتقجـلمسدتثسخصػرةكاضحةلسايشبغيأفيعخفوعغأداءالذخكةفيكافةالشػاحيكذلظعغ
شخيق الخسػـ البيانية أك الشدب السئػية أك األرقاـ السقارنة مغ أجمتبديط األمػر عميو ليدتػعب الشتائج
كالتغيخاتبصخيقةسيمةأفزلمغالخػضباألرقاـالجامجةكذلظعغشخيقالقاءنطخةبذكلسخيععمى
رسع بياني ،كيتػافخ الكثيخ مغ السؤشخات السالية كالتي يسكغ ترشيفيا تحت عشاكيغ مختمفة مغ أجل فيع
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البياناتالسالية،كمغىحهالسدسياتمايختبطبالتػزيعاتكالخفعالساليكالديػلةكالخبحيةكالشذاط ،كيحتػي
كلعشػافمغتمظالعشاكيغعمىالكثيخمغالسؤشخاتالسالية،حيثتشسيتمظالسؤشخاتدك ارمحػرياكتثقيفيا
تػعػيالسغيدتخجـالبياناتالسالية(.ناجي،2005،ص .)124
كع ّخفتمقاييذاألداءالساليباستخجاـالشدبالسئػيةمغكجيةنطخ(الدبيجي،2004،ص)80بأنياعبارة
ُ
عغ العالقة بيغ كل مغ السقاـ كالبدط ،بحيث يشبغي أف تكػف العالقة بيشيسا مفدخة كمػضحة كمتعمقة
كمختبصة باألداء ،كتسثل قيع السقاـ كالبدط األرقاـ كالبيانات التي يتع عخضيا في كل مغ قائسة الجخل
كالسيدانيةالعسػميةكقائسةالتجفقالشقجي .
كقج تع قياس األداء السالي في ىحه الجراسة مغ خالؿ الخبحية التي تعبخ عغ العجيج مغ الشتائج الستعمقة
بالق اخرات كالدياسات التي تعسل عمى قياس درجة فاعمية ككفاءة كقجرة الذخكة عمى تػليج األرباح ،كتتسثل
ندبالخبحيةفيىحهالجراسةعغشخيقالعائجعمىحقػؽ السمكية (،)ROEأياألرباحالرافيةمقدػمة
عمى حقػؽ السمكية،كيقيذ ىحا الستغيخ العائج الحي يدتصيع السداىسػف الحرػؿ عميو مقابلرأس الساؿ
الحي يتع استثساره في الذخكة ،كيعػد الدبب في كقػع اإلختيار عمى ىحه الشدبة كػف ىحا السقياس شائع
كتقميجي في اغمب الجراسات مغ أجل قياس األداء( .نػر كالفزل ،2003 ،ص ،)189كسا استخجمت
الجراسة أيزامقياس اآخخلألداءبقياساألداءالساليىػالقػةاإليخادية أكالعائجعمىاألصػؿ()ROAحيث
تعج القػة اإليخادية مؤش اخ أفزل مغ األرباح لسعخفة كفاءة الذخكة ،كذلظ لكػف األرباح ىي رقع ال يسثل
اإل ستثسارات التي تع تحقيقيا،في حيغ تػججالقػةاإليخادية ىحه العالقةمسا يديلمغالقياـبالسقارنةمع
عػائجفتخاتأخخىكمؤسداتأخخى،كمغخاللياتدتصيعاإلدارةأفتتعخؼعمىاإلتجاهالحييتخحهأداء
شخكتيا،كتعتبخالقػةاإليخاديةمؤش اخلمحكععمىكفاءةأداءالذخكةالتذغيمي،األمخالحييػجبعشجحدابيا
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األخحبعيغاالعتبارفقطالسػجػداتالسذاركةبذكلفعميفيالعسمياتالعاديةلمذخكةكاألخحبعيغاالعتبار
الخبحالستػلجمغتذغيلىحهالسػجػداتقبلالزخائبكاإليخاداتاألخخىكالسراريف كذلظباإلعتسادعمى
صافيأرباحالعسميات(أبػزعيتخ،700;،ص;<) .
إف قياسكتقييعاألداءالساليىػإعصاءكصفأكقيسةتقجـصػرةعادلة كمخترخةلمػضعالساليلمذخكة
مغخالؿمعادالتمحجدةضسغفتخةزمشيةمحجدةتداعجفيمعخفةالػضعالساضيكالحاليلمذخكةكتقجـ
استشتاجاتمدتقبميةلمسدتثسخ .
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السبحث الثاني الجراسات الدابقة

تسكغ الباحث مغ عخض الجراسات الدابقة األقخب لسػضػع الجراسة ،في سبيل االفادة مشيا،
بشاءعمىتدمدمياالدمشيمغاألحجثإلىاألقجـ :
مدتعخضاىحهالجراسات ا
دراسة( )Bouaziz, 2016بعشهان:
“The impact of R&D expenses on firm performance: empirical witness from
”the best technology index
ىجفتىحهالجراسةإلىمعخفةالعالقةبيغنفقاتالبحثكالتصػيخكبيغ أداءالذخكات،كقجتعاختيار
عيشةمكػنةمغ10شخكات ضسشقصاعتكشػلػجياالسعمػماتكاإلتراالتفيتخكياخالؿالفتخةالسستجةمابيغ
عاـ،2013-2009كمغاجلتحقيقاىجاؼالجراسةتساالعتساد عمىالسشيجالػصفيالتحميميمغخالؿ
استخجاـتحميلاإلنحجارالستعجد كمرفػفةاإلرتباط بيخسػف،كلقجأضيختنتائجالجراسةعجـكجػدعالقة
بيغنفقاتالبحثكالتصػيخكبيغأداءالذخكات.
دراسة( )Ting et al., 2016بعشهان:
”“Ownership Structure and Firm Performance: The Role of R&D
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة أثخ ىيكل السمكية (السمكية العائمية ،كالسمكية الحكػمية ،كالسمكية
األجشبية) عمى أداء الذخكات مغ خالؿ العائج عمى األصػؿ ،باإلضافة الى تقييع أثخ اإلستثسار في
مراريفالبحثكالتصػيخعمىالعالقةبيغىيكلالسمكيةكاألداء،كقجتعاختيارعيشةمكػنةمغ201شخكة
صشاعيةمجرجةفيبػرصةماليدياكذلظخالؿالفتخةالسستجةمابيغعامي،2011-2002كذلظباإلعتساد
عمىالسشيجالكسيباستخجاـتحميلاإلنحجارالستعجد،كلقجاضيختنتائجالجراسةكجػدعالقةشخديةبيغكل
مغالسمكيةالعائمية كالسمكيةاألجشبية كبيغأداءالذخكات،فيحيغتبيغعجـكجػدعالقةلمسمكيةالحكػمية
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معاألداء،كساكأضيختنتائجالجراسةأفاإلستثسارفيمراريفالبحثكالتصػيخيقػيالعالقةبيغكلمغ
السمكيةالعائميةكالسمكيةاألجشبيةكبيغأداءالذخكات .
دراسة( )Xu & Jin, 2016بعشهان:
“Research on the Impact of R&D Investment on Firm Performance in China's
”Internet of Things Industry
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ مراريف اإلستثسار في البحث كالتصػيخ عمى أداء
الذخكات ،كقج تع اختيار عيشة مكػنة مغ 30شخكة صشاعية مجرجة في بػرصة الريغ،كذلظ خالؿ الفتخة
السستجةمابيغعامي،2013-2011كمغاجلتحقيقاىجاؼالجراسةتع اإلعتساد عمىالسشيجالكسيكتع
استخجاـتحميلاإلنحجارالسذتخؾلقبػؿاكرفسالفخضيات،كقجاضيختنتائجالجراسةكجػدأثخلسراريف
اإلستثسار في البحث كالتصػيخ عمى أداء الذخكات كلكغ بذكل ضعيف ،حيث تبيغ كجػد تأثيخ ايجابي
لسراريفالبحثكالتصػيخعمىىامرالخبحفيالس اخحلاالكلىعشجاإلعتخاؼبياكسرخكؼ،كساكبيشت
نتائجالجراسةافرسسمةمراريفاإلستثسارفيالبحثكالتصػيخلياتأثيخسمبيعمىىامرالخبح.
دراسة( )VanderPal, 2015بعشهان:
”“Impact of R&D expenses and corporate financial performance
ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة تأثيخ نفقات البحث كالتصػيخ عمى أداء الذخكات ،حيث اعتسجت
الجراسة عمى مجسػعة مغ العػامل مّثمت أداء الذخكات مثل القيسية الدػقية ،كمعجؿ الشسػ في األرباح،
كاألداء التذغيمي ،كلتحقيق اىجاؼ الجراسة تع اإلعتساد عمى السشيج الكسي باإلستعانة بتحميل اإلنحجار
الستجرج ،كذلظباختيارعيشة مكػنةمغ()103شخكةصشاعيةفياإلتحاداألكركبيسجمتقيسا عاليةفي
البحثكالتصػيخ،كذلظخالؿالفتخةالسستجةمابيغعامي(،)2013-1979كقجأضيخت الشتائج أف نفقات
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البحث كالتصػيخ ليا تأثيخ ميع عمى مقياس األداء لمذخكات ،كسا كبيشت نتائج الجراسة أف نفقات البحث
كالتصػيختختبطبذكلكبيخكايجابيمعكلمغالقيسةالدػقية،كمعجؿالشسػفياألرباح،كاألداءالتذغيمي .
دراسة( )Öztürk & Zeren, 2015بعشهان:
“The Impact of R&D Expenditure on Firm Performance in Manufacturing
”Industry: Further Evidence from Turkey
ىجفتىحهالجراسةإلىمعخفةتأثيخنفقاتالبحثكالتصػيخعمىأداءالذخكات،كقجتعاختيارعيشة
مكػنةمغ34شخكةصشاعيةضسغالذخكاتالتحػيميةمجرجةفيبػرصةتخكياخالؿالفتخةالسستجةمابيغ
عاـ  ،2014-2007حيث اعتسجات الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي  كلتحيق اىجاؼ الجراسة تع
استخجاـتحميلاإلنحجارالستعجد،كلقجاضيختىحهالجراسةأفنفقاتالبحثكالتصػيختؤثخبذكلإيجابي
عمىزيادةالسبيعاتفيقصاعالرشاعاتالتحػيمية .
دراسة( )Schimke & Brenner, 2014بعشهان:
”“The role of R&D investments in highly R&D-based firms
ىجفتىحهالجراسةإلىمعخفةتأثيخنفقاتالبحثكالتصػيخعمىالشسػفيالسبيعات،كقجتعاختيار
عيشةمكػنةمغ 1000شخكةضسغاإلتحاداألكركبيخالؿالفتخةالسستجةمابيغعاـ،2006-2003كتع
اإلعتساد عمى السشيج الػصفي التحميمي ،كمغ اجل تحقيق اىجاؼ الجراسة تع استخجاـ تحميل اإلنحجار
الستعجد،كلقجاضيختىحهالجراسةأفنفقاتالبحثكالتصػيختؤثخبذكلإيجابيعمىنسػالسبيعات،كسا
كبيشتنتائجالجراسةافىحااألثخيتغيخمعتغيخحجعالذخكةكنػعالقصاعكستغيخاتضابصة،حيثيداد
ىحااألثخمعازديادحجعالذخكة .



دراسة( )Wang& Fan, 2014بعشهان:
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”“R&D reporting methods and firm value: evidence from China
سعت الجراسة إلى معخفة فيسا إذا كاف ىشاؾ اختالؼ في مدتػى تصبيق البحث كالتصػيخ في
الذخكات الريشية كمعخفة فيسا إذا كاف ىشاؾ أثخ لخسسمة مراريف البحث كالتصػيخ عمى قيسة الذخكات
السجرجةضسغمعاييخالسحاسبةالريشية الججيجة (،)CASكتعاإلعتسادعمىاستبانةتعإعجادىاكتػزيعيا
عمىعيشة الجراسةمغ الذخكات الريشية في الفتخةالتيامتجت مابيغ ،2012-2007كقجبيشت الشتائج
اختالؼشخيقةالتقخيخعغاإلستثسارفيالبحثكالتصػيخلياتأثيخكاضحعمىقيسةالذخكات،ككجػدسعخ
سيعكعائجأعمى الذخكاتالتي لجييااىتساـ باإلستفادةمغ اإلستثسار في البحثكالتصػيخكأصل (رسسمة
الشفقات)،ككجػدعالقةإيجابيةبيغرسسمةاإلستثسارفيالبحثكالتصػيخكسعخالديع،فيحيغأضيخت
الشتائجكجػدسعخسيعكعائجأقللمذخكاتالتيتقػـبحدابالبحثكالتصػيخكشفقاتإيخادية،ككجػدعالقة
سمبيةلحدابنفقاتالبحثكالتصػيخكسرخكؼمعأسعاراألسيع .
دراسة( )Ayaydin & Karaaslan, 2014بعشهان:
“The effect of research and development investment on firm’s financial
”performance: evidence from manufacturing in Turkey
سعت الجراسةإلى زيادة تدميط الزػء عمى الستغيخات التي قج يكػف ليا أثخ عمى األداء السالي
لمذخكات،مغخالؿتخكيدىاعمىاإلستثسارفيالبحثكالتصػيخكأثخهعمىأداءالذخكات،كبيجؼالحرػؿ
عمىنتائجالجراسةتعاالعتسادعمىمقجراتنطاـGeneralized Methods of Moments ( GMM
 )Systemكتعتصبيقىحه الجراسة عمى عيشةتكػنتمغ  145مغالذخكات التخكية خالؿ الفتخة ما بيغ
،2013-2008كقجبيشتالشتائج كجػدأثخإيجابيلسراريف البحثكالتصػيخ عمىاألداء السالي الذخكات
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كخمرتالجراسةإلىأىسيةمراريف البحثكالتصػيخلكػنياتسثلاستثساريػلجالسعخفةكاإلبتكاركيداىع
بذكلكبيخفياإلرتقاءباألداءالساليلمذخكات .
دراسة(مريطفى ومخاد )710. ،بعشهان:
“أثخ إستخاتيجية البحث والتطهيخ عمى ربحية السؤسدة االقترادية”
سعت ىحه الجراسة إلى التصخؽ إلى إستخاتيجية البحث كالتصػيخ كأثخىا عمى ربحية السؤسدات
اإلقترادية ،كتعتصبيقىحهالجراسة فيالجدائخ خالؿالفتخةمابيغ(،)2008-1996كبيشت الشتائج كجػد
التصػيخعمى ربحية السؤسدات اإلقترادية معكجػدمخاشخمختفعة

أثخشخديكاضحإلستخاتيجية البحػ ػ ػػث ك
يخجعذلظبدببالتكمفةالسختفعةليحهالعسميةباإلضافةإلىالسخاشخالسختفعةالتيتخبتطبشتائجياالستػقعة .
دراسة( )Ciftci & Cready, 2011بعشهان:
”“Scale effects of R&D as reflected in earnings and returns
ىجفتىحهالجراسةإلىالتعخؼعمىعػائجالبحثكالتصػيخ،كفيساإذاكافىشاؾأثخلحجعالذخكة
عمى أداء ىحه العػائج كتقمب األرباح ،كتع تصبيق ىحه الجراسة عمى مجسػعة مغ الذخكات في الػاليات
الستحجةاألمخيكيةكالسجرجةفيكلمغبػرصةنيػيػرؾ()NYSEكاميخيكافاكدبخس()AMEXكبػرصة
ناسجاؾ( ،)NASDAQكقجبيشتالشتائجأفالعػائجالسدتقبميةلياعالقةإيجابيةىامةمعمراريف البحث
كالتصػيخ كأف ىحه العالقة تدداد بازدياد حجع الذخكة ،كأف تقمب األرباح السدتقبمية لو عالقة إيجابية مع
اإلستثسارفيالبحثكالتصػيخكأفىحهالعالقةتددادبازديادحجعالذخكة،كسابيشتالشتائجارتباطمجاؿ
البحث كالتصػيخ عكديا مع العػائج الدػقية ،بذكل يتفق مع فكخة انخفاض مخاشخ اإلستثسار في البحث
كالتصػيخمعالسجاؿ .




دراسة( )Kamran, et.at , 2011بعشهان:
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”“R&D profitability, intensity and market-to-book: evidence from Australia
سعت ىحه الجراسة إلى التصخؽ إلى اإلفراح السالي عغ مراريف البحث كالتصػيخ كالػاقع
اإل قتراديلو،كمحاكلةتحجيجأثخالبحثكالتصػيخعمىالقيسةالدػقيةإلىالقيسةالجفتخية،كتعتصبيقىحه
الجراسةعمىالذخكاتاألستخاليةالتيتخزعلسعاييخالسحاسبةاألستخاليةالسقبػلةقبػالاعام ا،كقجقامتىحه
الجراسة بإجخاء ت قييع لسعجؿ الخبحية التي تكدبيا الذخكات مغ البحث كالتصػيخ كذلظ عغ شخيق قياس
مراريفالبحثكالتصػيخكتعتصبيقىحهالجراسةفيفتخةامتجتمابيغ،2004-1988كأضيختالشتائج
كجػدربحيةلمبحثكالتصػيخبذكلعاـ،فيحيغأضيختعجـكجػدتأثيخىاـلمبحثكالتصػيخعمىالقيسة
الدػقيةإلىالقيسةالجفتخية .
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السبحث الثالث :ما يسيد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة
لقجسعىالباحثفيىحهالجراسة إلىتحجيج أثخمراريف البحثكالتصػيخفيضلكجػدالستغيخ
الزابط(حجعالذخكة)عمىاألداءالساليمقاسا بكلمغ (معجؿالعائجعمىحقػؽ السمكية،كالقػةاإليخادية)
فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف .
فيضػءماسبقتسيدتىحهالجراسةعغسابقاتيافيمػضػعيا،حيثقاـمػضػعىحهالجراسة
عمىالخبطبيغمراريفالبحثكالتصػيخكاألداءالساليمغخالؿدراسةأثخمراريفالبحثكالتصػيخ
عمىاألداءالسالي ،كذلظلساليحاالسػضػع(البحثكالتصػيخ)مغأىسيةكػنومغالسػاضيعالحجيثةعمى
حجعمعالباحث،كساتعإضافةحجعالذخكةمغخالؿالمػجاريتعالصبيعيلسجسػعاألصػؿكستغيخضابط
بيجؼضبطالعالقةبيغمتغيخاتالجراسةكاإلقالؿمغالخصأالشاتجعغتأثيخالتباعجفيحجعشخكاتعيشة
الجراسة،كقجتبيغكجػدنجرةكاضحةفيالجراساتالعخبيةالتيتعمقتبسػضػعالجراسة .
إضافة إلى ما سبق فقج كاف السجتسع الحي تع اختياره في ىحه الجراسة أم اخ آخخ قج ميدىا عغ
الجراساتالدابقة،إذتعتصبيقىحهالجراسةعمىشخكاتالرشاعةالجكائيةفقط ،كذلظلإلىتساـالحييحطى
بوالبحثكالتصػيخفيمثلىحهالذخكاتالتيتعسلبججإلجخاءالجراساتكاألبحاثالسخبخيةالتيتسكشيا
مغالػصػؿإلىمشتجاتججيجةكذاتحداسيةتقػـعمىعالجالسذاكلالرحية،إضافةإلىكػف تصبيق
الجراسةعمىعيشةتكػف مفخداتيامتجاندةيداعجفيتحديغدقةالشتائجكبالتاليالتػصياتالتيتبشىعمى
أساسيا،كحدبعمعالباحثفإفىحهالجاسةىي األكلىفينػعياعمىمدتػىاألردفالتيتتشاكؿشخكات
األدكيةفقط .
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الفرل الثالث
الطخيقة واالجخاءات

 2.2مقجمة
يتصخؽ ىحا الفرل الى عخض مشيجية ك مجتسع كعيشة الجراسة ،كمتغيخات الجراسة ،كالسعالجة
االحرائيةالستبعةفيالجراسةكأسمػبيا،باإلضافةالىأسمػبجسعالبيانات .


 2.1مشيجية الجراسة 
نط اخلصبيعةالجراسةكاألىجاؼالتيتدعىلتحقيقيا،ستعتسج الجراسة عمى استخجاـ السشيج الػصفي
كالتحميمي بدببكػنو مغ أكثخ السشاىج مالئسةليحاالشػعمغالجراساتمغخالؿدراسةاختباريةتقػـعمى
بياناتفعمية ،كلجسعبياناتالجراسةاعتسجتالجراسةعمى التقاريخالساليةالدشػيةلذخكاتالرشاعةالجكائية
السجرجةفيمػقعبػرصةعسافخالؿالفتخةمابيغ .2016-2007

2.2مجتسع الجراسة
يتكػف مجتسعالجراسةمغ شخكاتالرشاعةالجكائيةالسجرجةفيبػرصةعساف،كعجدىا ()7شخكات
حدب مػقع بػرصة عساف حتى نياية عاـ ( 2016بػرصة عساف ،)2017 ،حيث تعج شخكات األدكية
كالرشاعاتالصبيةمغالفئاتالخئيديةكاليامةفيقصاعالرشاعة .
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 2.3عيشة الجراسة
شسمتعيشةالجراسة()5شخكاتدكائيةمجرجةفقطفيبػرصةعسافكىيتذكلمجتسعالجراسةبعجححؼ
شخكتيغفيالقصاعالجكائيكىي(الكشجيلمرشاعاتالجكائية،كالسخكدالعخبيلمرشاعاتالجكائية)نط اخلعجـ
استس اخريتيساخالؿفتخةالجراسةالسستجةمابيغ(،)2016-2007كعميوفقجكافمجسػعمفخداتالجراسة50
مفخدة(5شخكات*10سشػات) .

2.4مرادر جسع البيانات
كفي سبيل تحقيقاألىجاؼالسخجػةمغىحهالجراسةتعاإلعتسادفيجسعالبياناتعمىنػعيغمغ
السرادرىسا:
 )1السرادرالثانػية:كتذكلالكتبالعخبيةكاألجشبيةكالسقاالتكالجكرياتكالسػاقعااللكتخكنيةكالجراسات
كاألبحاثالتيلياصمةبسػضػعالجراسةسػاءفياألردفأكفيدكؿأخخى.
اسةكالسجرجة
 )1السرادراألكلية:كتذكلالقػائعالساليةلذخكاتالرشاعةالجكائية السذسػلةفيعيشةالجر 
أسيسيافيبػرصةعسافخالؿفتخةالجراسة(.)2016-2007

 2.5قياس متغيخات الجراسة
مراريف البحث والتطهيخ :لقجتعفيىحهالجراسةقياسمراريفالبحثكالتصػيخباالعتسادعمىقدسة
مراريفالبحثكالتصػيخعمىصافيالسبيعات،كتعاستخخاجيامغالقػائعالساليةالدشػيةلذخكاتالعيشة .
األداء السالي :كقجتعقياساألداءالساليمغخالؿمؤشخيغرئيدييغىسا :
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 .1معجؿالعائجعمىحقػؽ السمكية:كتعقياسومغخالؿقدسةصافيالخبحعمىحقػؽ السمكيةاعتسادا
عمىالقػائعالساليةالدشػيةلذخكاتالعيشة .
 .1القػةاإليخادية:كتعقياسومغخالؿمعجؿالعائجعمىاألصػؿكذلظبقدسةصافيالخبحعمىإجسالي
األصػؿ.
حجم الذخكة :كقج تع قياس حجع الذخكة باالعتساد عمى المػغاريتع الصبيعي إلجسالي األصػؿ ،كتع
استخخاجيامغالقػائعالساليةالدشػيةلذخكاتالعيشة .

 2.6السعالجة اإلحرائية
مغ اجل تحميل بيانات الجراسة التي تع جسعيا إلختبار فخضيات الج ارسة ،قاـ الباحث بإستخجاـ األساليب
اإلحرائيةكسايمي -:
  .1األساليباإلحرائيةالػصفية:حيثقاـالباحثبتحميلبياناتالجراسةتحميالكصفيالكافةمتغيخات
الجراسةكذلظمغأجلإستخخاجعجةمقاييذإحرائيةكصفيةمثل:االنحخاؼالسعياري،الػسطالحدابي
كأعمى قيسة كأدنى قيسة ،كذلظ باإلضافة إلى م ؤشخي التفخشح كاإللتػاء لمتأكج مغ مجى اقتخاب بيانات
الجراسةمغالتػزيعالصبيعي .
 .1إختبارفخضياتالجراسةمغخالؿاستخجاـنسػذجاإلنحجارالبديط،كذلظمغأجلتحجيجمجىتأثيخ
الستغيخ السدتقل عمى الستغيخ التابع ،كسا كتع اإلعتسادعمى نسػذج اإلنحجار الستجرج ،كذلظ مغ أجل
تحجيجمجىتأثيخالستغيخالسدتقلعمىالستغيخالتابعفيضلكجػدالستغيخالزابطليحهالجراسة،كسا
كتعاإل عتسادعمىأساليبإختبارصالحيةالبياناتلمتحميلاإلحرائيالتالية(:إختبارالتػزيعالصبيعي،
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كإختبار التجاخلالخصي،كإختبار اإلرتباطالحاتي ،باإلضافة الى مرفػفة إختبار بيخسػف)،كذلظ مغ
خالؿإستخجاـبخنامجالحدـاإلحرائيةلمعمػـاالجتساعية()SPSSلتحقيقىحهالغاية .
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الفرل الخابع
نتائج الجراسة
(التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات)

 3.2مقجمة
"لقجتعإدخاؿالبياناتالتيتعجسعيافيىحهالجراسةإلىبخنامجالتحميلاإلحرائيبيجؼتحميلبيانات
الجراسة كالخخكج بالشتائج السشاسبة ،كقج تزسشت أجداء ىحا الفرل عخضا لسجسػعة مغ اختبارات التحميل
اإلحرائيكتػضيحكلمشيا،فتعأكالا التحققمغصالحيةالبياناتلمتحميلاإلحرائيمغخالؿاختبار
التػزيعالصبيعيكاختبارالتجاخلالخصيكاختباراإلرتباطالحاتي،كمغثعتعإجخاءاختباراتاإلحراءات
الػصفية لمجراسة كمتغيخاتيا ،كسا تع عخض مرفػفة ارتباط بيخسػف لستغيخات الجراسة ،كأخي اخ تع اختبار
فخضياتالجراسةاعتساداعمىاسمػبياإلنحجارالبديطكاإلنحجارالستجرج ".

 ..7التحقق من صالحية البيانات لمتحميل اإلحرائي 
"ىشالظمجسػعةمغالذخكطيجبأفتحققيابياناتالجراسةلكيتكػفمالئسةإلختباراتتحميلالفخضيات،
كيعتبخ مالءمة البيانات لمتػزيع الصبيعي مغ أىع الذخكط التي يجب أف تتستع بيا  (Hayduk, 1987,
)،p.47حيثأنوفيحاؿعجـاتباعأيمغالستغيخاتالسدتقمةأكالتابعةلذخطالتػزيعالصبيعيفإفذلظ
يػجبالمجػءإلىاختباراتالتحميلاإلحرائيالالمعمسيةلمبياناتالتيالتحسلصفةالتػزيعالصبيعي" .
" كيسكغعخضنتائجاختباراتالتحققمغبياناتالجراسةمتسثمةباختبارالتػزيعالصبيعيكاختباراتالتجاخل
الخصيكاإلرتباطالحاتي":



 ..7.0اختبار التهزيع الطبيعي
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" عمىالخغعمغشسػؿىحهالجراسةلسعطعشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعسافخالؿفتخةالجراسةكىػ
ما يجعل بيانات الجراسة مسثمة لسجتسع الجراسة ،إال أف صغخحجع عيشة الجراسة التي بمغت مفخداتيا 50
مفخدة،فإنويجبالتأكجمغتسثيميالسجتسعالجراسةمغخالؿإجخاءاختبارالتػزيعالصبيعي ،كقجتعاختبار
التػزيعالصبيعيلستغيخاتالجراسةمغخالؿاالعتسادعمى اختبار ،Kolmogorov-Smirnovورنك كما
في انجذول اآلتي" :
ججول ( )0-.اختبار التهزيع الطبيعي لستغيخات الجراسة





الستغيخ

طبيعة الستغيخ

P-Value

  1البحثكالتصػيخR&D

متغيخمدتقل 

0.074

  2المػغاريتعالصبيعيإلجسالياألصػؿTA
  3معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكيةROE

متغيخضابط 

0.099

متغيختابع 

0.188

  4القػةاإليخاديةROA

متغيختابع 

0.121

"يبيغ الججكؿ الدابق نتائج اختبار ( )Kolmogorov-Smirnovالتػزيع الصبيعي لكل مغ متغيخات
الجراسة،كحيثأنو يجبأفتكػف قيسة()P-Valueأكبخمغ( )Field, 2013( )0.05لتكػف متغيخات
الجراسةمػزعةتػزيع ا شبيعي ا،فإنوحدب مخخجاتججكؿ()1-4فإنويتبيغاتباعمتغيخاتالجراسةلمتػزيع
الصبيعي ".
 ..7.7اختبار التجاخل الخطي واختبار اإل رتباط الحاتي:
" كمغ أجل التحقق مغ صالحية بيانات الجراسة إلجخاء التحميل اإلحرائي تع اإلعتساد أيز ا عمى اختبار
التجاخلالخصيكاختباراإلرتباطالحاتي،كيعخضالججكؿالتالينتائجىحااإلختبار" :
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ججول ( )7-.اختبار التجاخل الخطي واختبار اإل رتباط الحاتي
اختبار التجاخل الخطي

()Multicollinearity

الستغيخات الجراسة

VIF

مراريفالبحثكالتصػيخ 
المػغاريتعالصبيعيإلجسالياألصػؿ 

اختبار اإلرتباط الحاتي

()Durbin-Watson

Tolerance

(معامم حضخم)

(معامم انخحمم)

متغيخ مدتقل

1.009

0.991

متغيخضابط

1.309

0.972

1.242

"يبيغالججكؿأعاله()2-4نتائجاختبارالتجاخلالخصي()Multicollinearity Testمغخالؿمقياس
(،)Collinearity Diagnosticsاعتساداعمىمؤشخيغىسا ":
" .1معاملتزخعالتبايغ( ،Variance Inflationary Factor)VIFكيكػف ىشاؾتزخعحدبىحا
السؤشخعشجماتكػفقيسة()VIFاكبخمغاكتداكي".)Field, 2013; Myrs, 1990( 5
" .2معاملالقجرةعمىالتحسل،Toleranceكتكػفمذكمةاإلرتباطالحاتيحدبىحاالسؤشخعشجماتكػف
قيسةToleranceأقلمغ(".)Field, 2013()0.10
"كحدب الشتائج السبيشةفيالججكؿرقع( )2-4كاستجالالا بفخكض السؤشخيغ الدابقيغيتزح اجتياز جسيع
متغيخاتالجراسةىحيغالسؤشخيغكىػمايعشيعجـكجػدمذكمةتجاخلخصيفينسػذجالجراسة .
أما فيسا يتعمق باختبار( )Durbin-Watson testالحي تع إجخاءه مغ أجل التأكج مغ عجـ كجػد مذكمة
االرتباط الحاتي ( )Autocorrelation Testفي الشسػذج فإنو يجب أف تتخاكح الشتيجة السثمى ما بيغ
( )2.5-1.5حيثأنياتذيخإلىعجـكجػدارتباطذاتيبيغالقيعالستجاكرةلمستغيخات(،)Field, 2013
كحيث أفقيع D-Wالسحدػبةلكلمغنسػذجالجراسةقجبمغ(،)2.153كىي ضسغالسجى السالئع فإف
ذلظيذيخإلىعجـكجػدمذكمةارتباطذاتيتؤثخعمىصحةنسػذجالجراسة" .



...اإلحراءات الهصفية لمجراسة ومتغيخاتيا
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ججول ( :).-.نتائج التحميل الهصفي لستغيخات البحث والتطهيخ

انبحث وانخطوير
R&D
=
NS/R&D Exp

صافي انمبيعاث
NS

مصاريف انبحث وانخطوير
R&D Exp

انسنواث
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
مخوسط انسنواث
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
مخوسط انسنواث
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
مخوسط انسنواث

Mean
339,718.73
331,369.20
580,667.40
564,797.60
678,092.20
658,421.80
498,722.00
490,552.00
428,451.00
522,287.00

Deviation .Std
267,812.12
351,544.12
633,114.96
560,118.20
753,868.10
599,258.09
533,450.04
596,908.87
587,842.35
829,831.63

Maximum
723,477
942,539
1,355,149
1,323,795
1,902,778
1,514,147
1,300,675
1,496,276
1,474,313
1,995,021

Minimum
99,608
77,758
96,520
67,601
43,970
36,868
41,095
31,000
101,322
35,624

508,870.90
14,161,492.00
15,750,377.20
17,180,206.20
17,322,002.60
16,839,474.20
19,278,209.60
20,042,248.60
25,313,516.60
20,657,046.20
20,209,666.00
18,675,423.92
0.03
0.02
0.04
0.04
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
0.01

547,726.36
13,454,170.00
15,670,466.32
17,322,996.07
17,788,861.98
17,293,371.97
18,651,553.77
18,282,616.60
25,996,404.84
23,431,975.35
23,750,930.34
17,898,724.61
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

1,995,021
34,325,637
40,889,837
44,650,838
46,229,986
41,054,922
42,727,786
49,377,571
68,969,440
62,139,204
60,876,997
68,969,440
0.04
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.03
0.03
0.02
0.03
0.05

31,000
2,516,901
2,377,629
1,895,642
1,660,582
1,727,540
1,255,254
4,493,820
6,634,330
5,413,501
2,073,037
1,255,254
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.03
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
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"يػضح الججكؿ رقع ( )3-4نتائج التحميل الػصفي لسكػنات معادلة الستغيخ السدتقل(مراريف البحث
كالتصػيخ كالحيتعقياسومغخالؿ قدسةمراريف البحثكالتصػيخ عمىصافيالسبيعات)،كبالتجقيقفي
السخخجاتالسعخكضةفيالججكؿ؛ يتزحأفأدنىقيسةلسرخكؼالبحثكالتصػيخخالؿسشػاتالجراسة
السستجةمابيغ 2016-2007قجبمغت( )31,000ديشار ،حيثكانتىحهالقيسةلذخكةالذخؽ األكسط
لمرشاعات الجكائية كالكيساكية كالسدتمدمات الصبية في عاـ  ،2014في حيغ كانت أعمى قيسة لسرخكؼ
البحث كالتصػيخ ( )1,995,021ديشار ،تع إنفاقيا مغ قبل شخكة دار الجكاء في عاـ  ،2016كقج بمغ
الستػسط الحدابي لسرخكؼ البحث كالتصػيخ لجسيع شخكات العيشة خالؿ سشػات الجراسة ()508,870
ديشار .
أمافيسايتعمقبرافيالسبيعات؛ فيالحظأفأدنىقيسةصافيمبيعاتقجبمغت( )1,255,254ديشار،
حيثكانتتعػدلذخكةفيالدلفيالرشاعةاألدكيةفيعاـ،2012فيحيغكانتأعمىقيسةصافيمبيعات
( )68,969,440ديشار ،حيث كانت تعػد لذخكة دار الجكاء في عاـ  ،2014كقج بمغ الستػسط الحدابي
بانحخاؼمعياريمختفع
لرافيمبيعاتجسيعشخكاتالعيشةخالؿسشػاتالجراسة( )18,675,423ديشار  ،
ندبيا(.)17,898,727
كفيسايتعمقبسراريف البحثكالتصػيخ؛ يتزحأفأعمىقيسةتعتحقيقيالسرخكؼالبحثكالتصػيخقج
بمغت ندبتيا مغ صافي السبيعات ما يقارب ( ،)0.05حيث كانت في كل مغ األعػاـ  2009ك2010
ك 2011ك ،2012إال أنو لػحظ أف العجيج مغ الذخكات قج كانت ندبة صخفيا عمى مرخكؼ البحث
كالتصػيخمغصافيمبيعاتياتقتخبمغالرفخ ،كىػمايجؿعمىعجـربطالذخكاتالسخرراتالتي
تجفعيافيالبحثكالتصػيخمعصافيمبيعاتيا" .
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ججول ( :).-.نتائج التحميل الهصفي لمستغيخات التابعة والستغيخ الزابط

انعائذ عهى حقوق انمهكيت
()ROE

انقوة اإليراديت
()ROA

إجماني االصول
TA

انسنواث

Mean

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
مخوسط انسنواث
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
مخوسط انسنواث
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0.06
0.03
0.04
0.03
-0.11
-0.07
0.07
0.00
-0.01
0.04
0.01
0.38
1.03
0.92
0.44
1.82
0.29
-0.35
-0.08
0.95
1.50
0.69
31,530,137.60
34,187,655.60
38,307,887.40
41,046,685.80
41,155,285.20
39,807,096.80
42,395,558.40
40,929,322.60
37,504,503.80
38,956,943.60

.Std
Deviation
0.04
0.03
0.06
0.11
0.24
0.14
0.13
0.40
0.33
0.16
0.19
0.52
2.05
2.40
0.71
3.47
0.30
0.85
0.40
2.73
4.03
2.07
26,013,447.58
28,952,265.51
35,655,494.66
39,542,806.00
38,380,947.98
36,038,753.34
40,185,244.78
38,330,263.37
33,504,248.76
37,252,994.80

0.12
0.07
0.11
0.15
0.08
0.14
0.22
0.51
0.31
0.20
0.51
1.28
4.69
5.19
1.70
8.01
0.81
0.20
0.36
5.77
8.67
8.67
64,110,038
68,492,775
89,232,602
100,014,434
90,284,198
86,367,258
101,303,769
100,290,031
91,590,358
101,763,094

مخوسط انسنواث

38,582,107.68

32,384,155.78

101,763,094

Maximum

Minimum
0.02
-0.01
-0.06
-0.14
-0.51
-0.24
-0.06
-0.49
-0.55
-0.22
-0.55
0.02
0.01
-0.52
0.01
0.08
0.03
-1.86
-0.67
-0.90
-1.04
-1.86
4,096,888
3,804,446
3,903,453
3,964,396
4,245,942
3,658,872
4,759,746
7,878,530
10,351,106
11,617,526
3,658,872

"يػضحالججكؿرقع()4-4نتائجالتحميلالػصفي لكلمغالستغيخاتالتابعة(العائجعمىحقػؽ السمكية،
كالقػةاإليخادية)كالستغيخالزابط(مجسػعاألصػؿ)،كبالتجقيقفيالسخخجاتالسعخكضةفيالججكؿيتزح
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أفأدنىقيسةلمعائجعمىحقػؽ السمكية خالؿسشػاتالجراسةقجبمغت( )-%55حيثكانتتعػدلمذخكة
األردنيةإلنتاجاألدكيةكذلظفيعاـ،2015فيحيغكانتأعمىقيسةلمعائجعمىحقػؽ السمكية ()%51
تعػدلذخكةفيالدلفيالرشاعةاألدكية فيعاـ،2014كقجبمغالستػسطالحدابيلمعائجعمىحقػؽ السمكية
لجسيعشخكاتالعيشةخالؿسشػاتالجراسة()%1بانحخاؼمعياريمختفعندبي ابمغتقيستو( .)%19
أما فيسا يتعمق بالقػة اإليخادية فيالحظ أف أدنى قيسة لمقػة اإليخادية قج بمغت ( )-%186كذلظ في عاـ
 ،2013في حيغ كانت أعمى قيسة قػة إيخادية ( )%867حيث كانت في عاـ  ،2016كقج بمغ الستػسط
الحدابي لمقػة اإليخادية لجسيع شخكات العيشة خالؿ سشػات الجراسة ( )%69بانحخاؼ معياري ()%207
كتذيخىحهالشدبةإلىقجرةإداراتشخكاتعيشةالجراسةعمىتػضيفأصػليافيتػليجاألرباحالتذغيمية .
كفيسا يتعمق بالستغيخ الزابط مجسػع األصػؿ فيتزح أف أكبخ قيسة مجسػع أصػؿ كانت
( )101,763,094ديشار كتعػد لذخكةدارالجكاءفيعاـ،2016فيحيغكانتأدنىقيسةمجسػعأصػؿ
()3,658,872ديشاركالعائجلذخكةفيالدلفيالرشاعةاألدكيةفيعاـ،2012كىػمايفدخالقيسةالسختفعة
ندبيا لالنحخاؼالسعياريالبالغةلمدشػاتككل()32,384,155كتذيخقيسةالستػسطالحدابيالعاـليحه
الشدبة البالغة ( )38,582,107إلى أف شخكات عيشة الجراسة مغ الذخكات ذات رأس الساؿ الكبيخ التي
تعتسجعمىأصػليابذكلكبيخفيالقياـبشذاشاتيا" .
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 ...مرفهفة ارتباط بيخسهن لستغيخات الجراسة:
"تع االعتساد عمى مرفػفة ارتباط بيخسػف مغ قبل الباحث بغية تقييع مجى ارتباط متغيخات الجراسة عمى
الشحػاآلتي" :
ججول (:).-.نتائج مرفهفة ارتباط بيخسهن لستغيخات الجراسة

متغيخات الجراسة

األداء السالي

معجل العائج عمى حقهؽ السمكية

معجل العائج عمى
حقهؽ السمكية

1

القهة اإليخادية

الستغيخ السدتقل

مراريف البحث والتطهيخ

الستغيخ الزابط

المهغاريتم الطبيعي إلجسالي
األصهل

مراريف البحث

المهغاريتم الطبيعي

0.059

0.086

-0.064

1

0.153

**-0.497

1

-0.095

القهة اإليخادية

والتطهيخ

إلجسالي األصهل

1

**.Correlation is significant at the 0.01 level.
*.Correlation is significant at the 0.05 level.
التصػيخكستغيخمدتقلكالمػغاريتع

البحثك

"تػضحبياناتالججكؿرقع()5-4نتائجارتباطكلمشسراريف 
الصبيعي إلجسالي األصػؿ كستغيخ ضابط عمى األداء السالي السقاس بكل مغ (معجؿ العائج عمى حقػؽ
،كالقػةاإليخادية)عمىالشحػالتالي" :
السمكية 
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 .1عجـ كجػدعالقات ذات داللةاحرائيةبيغ مراريف البحث كالتصػيخ معاالداء الساليالسقاس
،كالقػةاإليخادية).
بكلمغ(معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية 
 .2عجـكجػدعالقةذاتداللةاحرائيةبيغالمػغاريتعالصبيعيإلجسالياألصػؿكستغيخضابطمع
األداءالساليالسقاسبسعجؿالعائجعمىحقػؽ السمكية،فيحيغيختبطالمػغاريتعالصبيعيإلجسالي
األصػؿكستغيخضابطمعاألداءالساليالسقاسبالقػةاإليخادية،كيعػدالدببفيذلظالىافحجع
األصػؿ يجخل ضسغ معادلة القػة اإليخادية اك العائج عمى األصػؿ حيث يسثل السقاـ في ىحه
السعادلة حيث بمغت ىحهالقيسة ( ،)-0.497كالتي تجؿ عمى عالقة عكدية قػية كتعشيكمسازاد
حجعاصػؿالذخكةمعثباتالخبحالتذغيميقمتالقػةاإليخاديةلياكيعتبخذلظم ؤش اخسيئاعمىادارة
استثسارتمظاألصػؿمغاجلتػليجاألرباح.
 .3عجـكجػدعالقةذاتداللةاحرائيةبيغالستغيخاتالتابعةكالستسثمةباالداءالساليالسقاسبكلمغ
(معجؿالعائجعمىحقػؽالسمكية،كالقػةاإليخادية) .




 ...اختبار فخضيات الجراسة
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"بيجؼ اختبارفخضياتالجراسةقاـالباحثباختبارالفخضيتيغالخئيديتيغ األكلىكالثانيةمغخالؿاستخجاـ
تحميلاالنحجارالبديط Simple Regressionبيجؼالتأكجمغكجػدأثخذكداللةإحرائيةلسراريف
البحث كالتصػيخ في ضل كجػد الستغيخ الزابط (حجع الذخكة) عمى األداء السالي في شخكات األدكية
السجرجةفيبػرصةعساف،كفيسايمياختبارفخضياتالجراسة" :
الفخضية الخئيدية :H01 ،ال يػجج أثخ ذك داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )α≤ 0.05لسراريف
البحث كالتصػيخ عمى األداء السالي مقاسا بسعجؿ العائج عمى حقػؽ السمكية ( )ROEفي شخكات األدكية
السجرجةفيبػرصةعساف.
ججول (:)6-.نتائج تحميل االنحجار البديط لمفخضية الخئيدية االولى
Adjusted R Square
-0.013

R Square

Standardized Coefficients

0.007

0.086

Sig = 0.553

T- statistics = 0.597
T Distribution Table = 1.675

Model F test = 0.357

"يطيخ الججكؿ اعاله أنالقيسة السصمقة لػBeta Standardized Coefficientsبمغت قيستيا ()0.086
تذيخإلىعجمتأثيخالستغيخالسدتقلعمىالستغيخالتابع،كساكتطيخنتائجالتحميلأفقيسةمعاملالتحجيج
السعجؿ()Adjusted R Squareالتيبمغت()-0.013تذيخإلىعجـقجرةتفديخالتغيخاتالحاصمةفي
األداءالساليمقاس ابسعجؿالعائجعمىحقػؽ السمكيةمغخالؿمراريفالبحثكالتصػيخ،كتعجىحهالقيسة
ضعيفةججاكاليسكغبسػجبيااإلعتسادعمىقػةىحااألثخبيغالستغيخالتابعكالسدتقل" .
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"ككسايتزحأيز ا مغنتائجالججكؿأعالهانخفاضالقيسةالسصمقةلػ Tالسحدػبةالبالغة()0.597عغ
القيسةالججكليةلياالتيبمغت()1.675عشجمدتػىمعشػية( .)Sig ≥ 0.05كساأفقيسةداللواإلختبار
()Sigكىي()0.553أكبخمغ(،)0.05كبشاءعمىماسبق تعقبػؿ الفخضية العجمية الخئيديةاألكلى،أي
أنو اليػججأثخىاـذكداللةإحرائيةلسراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليمقاس ا بسعجؿالعائج
عمىحقػؽالسمكيةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف" .

أختبار الفخضية الخئيدية األولى مع وجهد الستغيخ الزابط (حجم الذخكة)
:H01.1اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخفي
ضل كجػد الستغيخ الزابط (حجع الذخكة) عمى األداء السالي مقاسا بسعجؿ العائج عمى حقػؽ السمكية
()ROEفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.
"كلغخض تحجيج نتيجة الفخضية الفخعية العجمية التابعة لمخئيدية األكلى تع اإلعتساد عمى تحميل اإلنحجار
الستجرج ،حيث تع اإلعتساد عمى قيسة ( )Fلتقييع مجى القػة التفديخية التي يستمكيا نسػذج الجراسة كمجى
مالءمتوفيتسثيلالعالقةبيغمراريفالبحثكالتصػيخكاألداءالساليفيضمػجػدالستغيخالزابط(حجع
،حيثتذيخقاعجةالقخارإلىأنويتعقبػؿالشسػذجعشجماتكػف قيسة Fالسحدػبةأعمىمغقيستيا

الذخكة)
الججكليةعشجمدتػىمعشػية( )Sigتداكيأكأقلمغ()0.05كذلظلقبػؿالفخضيةالبجيمةكرفسالفخضية
العجمية ،كلإلشارةإلىمجىدقةتفديخالستغيخالسدتقل لكلمغالستغيخاتالتابعةتعاإلعتسادعمى قيسة
معامل التحجيجالسعجؿ ."Adjusted R Square
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ججول ()2-.نتائج اختبار االنحجارالستجرجممفخضية الفخعية األولى
R Square
Change
0.003

Adjusted R2
-0.032

R Square
0.010

Sig. Change
0.699

F test Model
0.251
SigF

R
0.103

0.779

F Distribution
Table
2.314

T Distribution
Table
1.675

انمخغيراث

B

Beta Standardized Coefficients

T

Sig

انثابج

0.149
1.207
-0.024

--0.081
-0.057

0.323
0.553
-0.389

0.748
0.583
0.699

مصاريف انبحث وانخطوير
انهوغاريخم انطبيعي إلجماني األصول

"كيالحظمغالججكؿأعالهأفقيسة Fالسحدػبةقجبمغت()0.251كأفقيستياالججكليةبمغت()2.314
األمخ الحي يذيخ إلى انخفاض القيسة السحدػبة لػFعغ الججكلية ليا ،كبسا يذيخ إلى عجـ تستع الشسػذج
السقتخحبالسالءمةكالقػةالتفديخية،كسابيشتنتائجتحميلاالنحجارأف( )Sig F= 0.779كحيثأنياأكبخ
مغمدتػىمعشػيةاالختبار(،)0.05فإفذلظ يعشي أنياليػججأثخىاـذكداللةإحرائيةلػجػدالستغيخ
الزابط (حجعالذخكة)مقاسا بالمػجاريتعالصبيعيلحجعاألصػؿعمىالقػةالتفديخيةلشسػذجأثخمراريف
البحث كالتصػيخ عمى األداء السالي مقاس ا بسعجؿ العائج عمى حقػؽ السمكية ( )ROEفي شخكات األدكية
السجرجة في بػرصة عساف ،باإلضافة إلى عجـ قجرة الستغيخ الزابط عمى تحديغ أثخ مراريف البحث
كالتصػيخعمىاألداءالساليمقاسا بسعجؿالعائجعمىحقػؽ السمكية فيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصة
عسافليبقىاألثخضئيالاليذلوداللةإحرائية" .
"كسا يتزح أيز ا مغ نتائج اختبار االنحجار الستجرج أنقيسة معامل االرتباط ()R
البالغة()0.103تؤكجعجمػجػدعالقةممسػسةلستغيخالجراسةالسدتقل(مراريف البحثكالتصػيخ)كالستغيخ
الزابط(المػغاريتعالصبيعيإلجسالياألصػؿ)معاألداءالساليمقاسابالعائجعمىحقػؽالسمكية" .
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"كساأفقيسةمعاملالتحجيجالسعجؿ()Adjusted R2كىي()-0.032كالتيتعشيافالتقمباتالتيتحجث
في األداء السالي مقاسا بالعائج عمى األصػلال يسكغ تفديخىا مغ خالؿ التغيخات التي تحجث في كل مغ
الستغيخ الجراسة السدتقل (مراريف البحث كالتصػيخ) كالستغيخ الزابط (المػغاريتع الصبيعي إلجسالي
األصػؿ)،حيثتعتبخقيسة معاملالتحجيجالسعجؿالشاتجةعغالتحميلاإلحرائي غيخكافية  كبسػجبياال
يسكغاإلعتسادعمىىحهالستغيخاتفيتفديخاألداءالساليالسقاسبالعائجعمىحقػؽالسمكية" .
"كساتطيخنتائجتحميلاالنحجارالستجرجتحدغفيقيسةR Squareالتيارتفعتقيستيابعجإدخاؿالستغيخ
الزابطبسقجار()0.003لتربحقيستيا،0.01كىحا االرتفاعفيقيسةR Squareضئيلججا كلعيحدغ
مغقػةتفديخنسػذجالجراسةبالقجرالسصمػب،كيؤكجىحهالشتيجةقيسة التغيخفيالجاللة Sig. Change
البالغة0.699كالتيتجؿعمىأفالتغيخفيقيسةR Squareليذذكداللةإحرائية".

الفخضية الخئيدية :H02 ،اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α≤ 0.05لسراريفالبحث
كالتصػيخعمىاإلداءالساليمقاسابالقػةاإليخادية()ROAفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.
ججول (:)8-.نتائج تحميل االنحجار البديط لمفخضية الخئيدية الثانية
Adjusted R Square
0.003

R Square

Standardized Coefficients

0.023

0.153

Sig = 0.290

T- statistics = 1.069
T Distribution Table = 1.675

Model F test = 1.143

"يطيخالججكؿاعالهإنالقيسةالسصمقةلػBeta Standardized Coefficientsالتيبمغتقيستيا()0.153
كالتيتذيخإلىعجـ تأثيخالستغيخالسدتقلعمىالستغيخالتابع ،كساكتطيخنتائجالتحميلأفقيسةمعامل
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التحجيج السعجؿ ( )Adjusted R Squareالتي بمغت ()0.003تذيخ إلى عجـ قجرة تفديخ التغيخات
الحاصمة في اإلداء السالي مقاسا بالقػة اإليخادية مغ خالؿ مراريف البحث كالتصػيخ ،كتعج ىحه القيسة
ضعيفةججاكاليسكغبسػجبيااالعتسادعمىقػةىحااألثخبيغالستغيخالتابعكالسدتقل" .
"ككسايتزحمغنتائجالججكؿأعالهانخفاضالقيسةالسصمقةلػ Tالسحدػبةالبالغة()1.069عغالقيسة
الججكليةلياالتيبمغت()1.675عشجمدتػىمعشػية()Sig ≥ 0.05كالبالغة(،)0.290كبشاءعمىما
سبق تعقبػؿ الفخضية العجمية الخئيديةالثانية ،أي أنواليػججأثخىاـذكداللةإحرائيةلسراريفالبحث
كالتصػيخعمىاإلداءالساليمقاس ابالقػةاإليخاديةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف" .
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أختبار الفخضية الخئيدية الثانية مع وجهد الستغيخ الزابط (حجم الذخكة)
:H02.2اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخفي
ضل كجػد الستغيخ الزابط (حجع الذخكة)عمى اإلداء السالي مقاسا بالقػة اإليخادية ( )ROAفي شخكات
األدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف.
ججول ( )9-.نتائج اختبار االنحجارالستجرجممفخضية الفخعية الثانية
R Square
Change
0.235

Adjusted R2
0.227

R Square

9.148

Sig. F Change
0.000

R
0.509

F test Model
8.201
SigF

0.001

F Distribution
Table 2.314
T Distribution
Table
1.675

انمخغيراث

B

Beta Standardized Coefficients

T

Sig

انثابج

16.686
17.489
-2.230

--0.106
-0.487

3.820
0.844
-3.864

0.000
0.403
0.000

مصاريف انبحث وانخطوير
انهوغاريخم انطبيعي إلجماني األصول

"كيالحظمغالججكؿأفقيسة Fالسحدػبةقجبمغت()8.201كأفقيستياالججكليةبمغت()2.314األمخ
الحي يذيخ إلى ارتفاع القيسة السحدػبة لػ Fعغ الججكلية ،مسا يذيخ إلى تستع الشسػذج السقتخح السالءمة
كالقػةالتفديخيةكلكشياضعيفة،كسابيشتنتائجتحميلاالنحجارأف( )Sig F = 0.001كحيثأنياأقلمغ
مدتػىمعشػيةاالختبار()0.05مسايتػجبرفسالفخضيةالعجميةكقبػؿالفخضيةالبجيمة،كذلظيعشيأنو
يػجج أثخ ىاـ ذك داللة إحرائية لػجػد الستغيخ الزابط(حجع الذخكة) مقاسا بالمػجاريتع الصبيعي لحجع
األصػؿ عمى القػة التفديخية لشسػذج أثخ مراريف البحث كالتصػيخ عمى اإلداء السالي مقاس ا بالقػة
اإليخادية()ROAفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف،إالأنولعيكغىشاؾقجرةلمستغيخالزابط
بتحديغأثخمراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليمقاسابالقػةاإليخادية فيشخكاتاألدكيةالسجرجة
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فيبػرصةعساف ليبقىاألثخضئيالا ليذلوداللةإحرائية،إذأف ادخاؿالستغيخالزابطأدىإلىالتأثيخ
عمىاالداءالساليمقاسابالقػةاإليخادية،كي ؤكجىحهالشتيجةالقيسةالسصمقةلػTالسحدػبة،فقجأضيختنتائج
الجراسةأنياقجبمغت()3.864كىيأعمىمغقيستياالججكليةالبالغة(،)1.675كيدانجىحهالشتيجةقيسة
الجاللةالسعشػية Sig Tالتيكانتأقلمغ()0.05حيثبمغتقيستيا(،)0.000كىػمايعشيأنو يػجج
اثخ لمستغيخ الزابط حجع الذخكة مقاسا بالمػغاريتع الصبيعي إلجسالي األصػؿ عمى اإلداء السالي مقاسا
بالقػةاإليخاديةفيشخكاتاألدكيةالسجرجةفيبػرصةعساف،إالأفنتائجاختباراالنحجارالستجرجتبيغعجـ
كجػد اثخ لسراريف البحث كالتصػيخ عمى حجى عمى اإلداء السالي مقاس ا بالقػة اإليخادية ( )ROAفي
شخكاتاألدكية السجرجةفي بػرصةعساف،كي ؤكج ىحه الشتيجة القيسة السصمقة لػ Tالسحدػبةفقجأضيخت
نتائجالجراسةأنياقجبمغت()0.844كىيأقل مغقيستياالججكليةالبالغة(،)1.675كيدانجىحهالشتيجة
قيسةالجاللةالسعشػيةSig Tالتيكانتأكبخمغ()0.05حيثبمغتقيستيا( .")0.403
"كسايتزحمغنتائجاختباراالنحجارالستجرجأنقيسةمعاملاالرتباط()Rالبالغة( )0.103تؤكجعجـ كجػد
عالقةلستغيخالجراسةالسدتقل(مراريف البحثكالتصػيخ)كالستغيخالزابط(المػغاريتعالصبيعيإلجسالي
األصػؿ)معاألداءالساليمقاسابالعائجعمىاألصػؿ( .")ROA
"كسا كتطيخ الشتائج أيز ا أف قيسة معامل التحجيج السعجؿ ( )Adjusted R2كىي ( )0.277تعشي اف
التقمباتالتيتحجثفياألداءالساليمقاسابالقػةاإليخاديةيسكغتفديخىا مغخالؿالتغيخاتالتيتحجثفي
كلمغالستغيخالجراسةالسدتقل(مراريفالبحثكالتصػيخ)كالستغيخالزابط(المػغاريتعالصبيعيإلجسالي
األصػؿ) ،حيث تعتبخ قيسة معامل التحجيج السعجؿ الشاتجة عغ التحميل اإلحرائي ضئيمة ،لحا ال يسكغ
اإلعتسادىحهالستغيخاتفيتفديخاألداءالساليالسقاسبالقػةاإليخادية" .
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كبيخ فيقيسة R Squareالتيارتفعتقيستيابعجإدخاؿ
"كساتطيخنتائجتحميلاإلنحجارالستجرجتحدشا ا
الستغيخالزابط بسقجار()0.235لتربح قيستيا  ،0.259كالججيخبالحكخأف ىحا اإلرتفاعفي قيسة  R
Squareىػجيج ندبياكقجحدغمغقػةتفديخنسػذجالجراسةبقجرمعقػؿ،كيؤكجىحهالشتيجةقيسة Sig.
 Changeالبالغة0.000كالتيتجؿعمىأفالتغيخفيقيسةR Squareذكداللةإحرائية" .
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الفرل الخامذ
مشاقذة نتائج الجراسة والتهصيات

( )0-.نتائج الجراسة 
يسكغتمخيزالشتائجالتيتعالتػصلإلييامغخالؿتحميلبياناتالجراسةكاختبارفخضياتياعمىالشحػ
التالي :
 .1اليػججأثخذكداللةإحرائيةعشجمدتػى داللة ()α ≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداء
السالي لذخكاتاألدكيةاألردنيةمقاسا بسعجؿالعائج عمىحقػؽ السمكية (،)ROEكسااليػججأثخذك
داللةإحرائيةعشجمدتػىداللة()α≤ 0.05لسراريفالبحثكالتصػيخعمىاألداءالساليلذخكات
األدكيةاألردنيةمقاس ابسعجؿالعائجاألصػؿ(.)ROA
كيسكغتفديخىحهالشتيجةبثالثأسبابىي :
االول:أفالسبالغالتيترخؼعمىالبحثكالتصػيخفيشخكاتاألدكيةاألردنيةىيبػجوعاـضئيمة
ندبي ا بالسقارنةمعمايرخؼعمىالبحثكالتصػيخفيالذخكاتالعالسيةالسشاضخليا،ككحلظنط اخلسا
تالقيةالذخكاتالسحميةمغمشافدةمغالدػؽاألردنيمغقبلالذخكاتاألجشبية .
والثاني:أفانخفاضقيسةأثختمظالسراريفعمىالعائجعمىحقػؽالسمكية()ROEىػدليلعمىاف
ىحا العائج يتأثخ بعػامل أخخى ذات تأثيخ أكبخ عمى صافي األرباح التي تحققيا تمظ الذخكات كربسا
أىسياالدياساتالخقابيةمغقبلالجكلةكغيخىافيتحجيجأسعاراألدكيةكالسشتجاتاألخخىالتيترشعيا
شخكاتاألدكية .
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والثالث :افانخفاض قيسةأثخ تمظالسراريف عمىالقػةاإليخاديةاك العائج عمىاألصػؿ (،)ROA
فيسكغ ارجاعو الى عجـ كفاءة الجياتالسدؤكلة عغتمظالسراريففي إدارة ىحهالسراريف بحيث
الا أمثالابتحقيقالسراريفالسترػرةمشيا .
تُدتغلاستغال 
كالججيخبالحكخأفىحهالشتيجةتذابيتمعدراسة(،)Bouaziz, 2016فيحيغتعارضتىحهالشتيجة
مع دراسة كل مغ (مريصفى كمخاد )1113 ،ك( )Ayaydin & Karaaslan, 2014ك( &Wang
 )Öztürk & Zeren, 2015( )Fan, 2014ك( )VanderPal, 2015ك()Xu & Jin, 2016
ك()Ting, Kweh, Lean & Ng, 2016كذلظيعػدإلىاختالؼمجتسعىحهالجراساتعغالجراسة
الحالية .
 .2اليػجج اثخ ىاـ ذك داللة إحرائية لمستغيخ الزابط (حجع الذخكة) مقاسا بالمػجاريتع الصبيعي لحجع
األصػؿ لتأثيخمراريفالبحثكالتصػيخعمىالعائجعمىحقػؽ السمكية(،)ROEاذأفإضافةىحا
الستغيخ لع تحدغ مغ قجرة الستغيخ السدتقل اي مراريف البحث كالتصػيخ عمى تحديغ أثخ تمظ
السراريفعمى()ROEاالبسقجارضئيلكىػ()00008لكغبالسقابلكافليحاالستغيخالزابطاثخ
فيتحديغقجرةالستغيخالسدتقلايمراريفالبحثكالتصػيخعمىتحديغاثختمظالسراريفعمى
( )ROAبسقجار ( ،)0078:كيسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بسا يمي :أف حجع الذخكة مقاس ا بالمػجاريتع
الصبيعيلحجعاألصػؿعمىعالقةبقيسةأصػؿالذخكةكالتيتحتػيعادةالسراريفالخاسساليةلمبحث
كالتصػيخ.كلساكافالعائجعمىحقػؽ السمكية()ROEيسثلصافيالخبحمشدػبا الىمجسػعحقػؽ
السمكية في حيغاف ( )ROAتسثل صافي الخبح التذغيمي مشدػب ا الى مجسػع االصػؿ ،لحا كاف مغ
الصبيعي اف تؤثخ مراريف البحث كالتصػيخ عمى ندبة ( ،)ROAكال تؤثخ بالسقجار نفدة عمى
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(،)ROEكالججيخبالحكخأفىحهالشتيجةقجتعارضتمعدراسة()Schimke & Brenner, 2014
كيعػدذلظإلىاختالؼمجتسعياعغمجتسعالجراسةالحالية.



 ..7تهصيات الجراسة
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عمىضػءماتعالتػصلإليومغنتائجفيىحهالجراسةكافىشاؾمجسػعةمغالتػصياتأىسيامايمي :
كالتذخيعات التي تتشاكؿ مراريف البحث كالتصػيخ ،ككضع شخكط
" .1زيادة اإلىتساـ بػضع القػانيغ 
تمدـالذخكاتالرشاعيةالجكائيةباإلنفاؽفيالبحثكالتصػيخلسالو مغدكرىاـفيعسميةتحديغ
جػدة األدكية ككحلظ تعديد االستسخار داخل ىحا القصاع الحداس كتحقيق السيدة التشافدية محمي ا
كعالسيا".
" .2عسل دراساتمدتقبميةتقػـبجراسةأثخمراريف البحثكالتصػيخعمىمتغيخاتأخخىمثلسسعة
الذخكة كقيستياالدػقية".
" .3تػعيةالجياتالسدؤكلةفي شخكات األدكية بأىسية مراريف البحثكالتصػيخ بالسقارنةمع باقي
السراريف التي تتكبجىا الذخكات ،كذلظ بأعتبارىا استثسا ار لو تأثيخ مباشخ عمى تصػيخ اإلنتاج
كتحديغشخؽالعسلمسايعصيمخدكداإفلعيكغفينفذفتخةتكبجالسرخكؼيكػففيالسدتقبل
القخيب" ،كنط اخ لسا لمسشتج الحي تتػلى ترشيعة كىػ األدكية مغ تأثيخ ىاـ كمباشخ عمى صحة
اإلنداف.
 .4قياـ شخكات األدكية األردنية بالدعي السذتخؾ لبحؿ جيػد مذتخكة في عسميات البحث كالتصػيخ
لمسشتجاتالستذابيوفيسابيشيا،لسايعػدعميياجسيع ابالفائجةكبأقلالتكاليف.
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السالحق
ممحق رقم ()0
اسساء الذخكات والبيانات السالية لذخكاتالسدتخجمة في عيشة الجراسة
انوغرحم
انطبيعي
نمجموع
االصول

إجماني
االصول
TA

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

األردنيت إلنتاج األدويت

7.73
7.78
7.78
7.79
7.87
7.84
7.82
7.77
7.68
7.64
7.11
7.10
7.10
7.08
7.10
7.14
7.17
7.23
7.26
7.32
7.36
7.40
7.41
7.45
7.40
7.42
7.41

53385616
60748793
60263606
61009428
73464579
69088382
65450777
58237670
48282619
44091384
13001882
12509830
12512041
12119603
12521447
13818230
14810863
16891690
18236464
20717436
23056264
25382434
25627735
28125568
25260260
26102742
25652637

0.02
0.02
0.05
0.05
0.03
0.03
0.03
0.02
0.01
0.00
0.03
0.03
0.03
0.04
0.05
0.05
0.03
0.03
0.02
0.03
0.03
0.02
0.01
0.02
0.04
0.04
0.01

21117056
20136211
22662646
20890027
29163326
35853042
26128822
29648862
14920159
20760397
3801910
4376884
4744145
4995087
6269094
8443660
9807369
10888015
10512347
10536845
9045956
10971325
11947760
12834331
5982489
8111306
10403661

504109
305163
1186007
999541
892216
1019921
771486
546521
101322
35624
124455
144457
160812
221973
304837
430418
292462
284646
243674
282883
246945
186929
104849
211078
246660
290755
87892

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

انحياة نهصناعاث انذوائيت

0.02
0.01
-0.03
0.01
0.08
0.03
-0.02
-0.04
-0.13
-0.13
0.06
0.03
0.05
0.05
0.09
0.17
0.20
0.16
0.14
0.12
0.03
0.03
0.06
0.05
-0.13
-0.02
0.02

0.05
0.03
0.08
0.06
0.05
-0.04
-0.06
-0.30
-0.55
-0.22
0.06
0.02
0.04
0.05
0.08
0.14
0.15
0.16
0.14
0.13
0.02
-0.01
0.05
0.03
-0.51
-0.13
-0.06

)Log(A

انسنواث

اسم
انشركت

انشرق االوسط نهصناعاث
انذوائيت وانكيماويت
وانمستهزماث انطبيت

انقوة
االيراديت
ROA

انعائذ عهى
حقوق
انمهكيت
ROE

انبحث
وانخطوير
R&D

صافي
انمبيعاث
NS

مصاريف
انبحث وانخطوير
R&D Exp





دار انذواء

-0.49
-0.04
-0.01
0.07
0.07
0.11
0.15
-0.11
-0.08
0.09
0.12
0.08
0.20
0.12
0.02
-0.06
-0.14
-0.08
-0.24
0.22
0.51
0.31
0.09

0.00
0.02
0.03
0.02
0.02
0.03
0.03
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.03
0.04
0.03
0.05
0.04
0.03
0.03
0.01
0.01
0.02
0.03

6634330
5413501
2073037
34325637
40889837
44650838
46229986
41054922
42727786
49377571
68969440
62139204
60876997
2516901
2377629
1895642
1660582
1727540
1255254
4493820
10426936
10300020
6801054

31000
113013
69500
723477
942539
1355149
1323795
1902778
1514147
1300675
1496276
1474313
1995021
99608
77758
96520
67601
43970
36868
41095
94317
209933
228407

2014
2015
2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

فيالدنفيا نصناعت األدويت

7.33
7.28
7.22
7.81
7.84
7.95
8.00
7.96
7.94
8.01
8.00
7.96
8.01
6.61
6.58
6.59
6.60
6.63
6.56
6.68
6.90
7.01
7.07

21348692
19061972
16595278
64110038
68492775
89232602
100014434
90284198
86367258
101303769
100290031
91590358
101763094
4096888
3804446
3903453
3964396
4245942
3658872
4759746
7878530
10351106
11617526

-0.08
-0.13
-0.21
0.03
0.05
0.07
0.05
0.00
0.01
0.08
0.10
0.10
0.07
0.10
0.02
0.01
-0.07
-0.04
-0.12
0.22
0.41
0.28
0.06

11
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)7( ممحق رقم
التحميل االحرائي الخاص باختبار فخضيات الجراسة
Descriptives
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Skewness

Kurtosis

Std.
Statistic

Statistic

RD

50

31000

NS

50 1255254

RDNS

50

.00

.05

.0280

ROE

50

-.55

.51

ROA

50

-1.86

8.67

TA
Valid N

Statistic

Statistic

1995021

Statistic

508870.90

Statistic

Error
.337

.375

.662

68969440 18675423.92 17898724.608

.241

.337

.631

.662

.01262

-.051

.337

-.158

.662

.0074

.18902

-.963

.337

2.670

.662

.6900

2.07345

.737

.337

1.203

.662

50 3658872 101763094 38582107.68 32384155.778

.708

.337

-.924

.662

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic

df

Shapiro-Wilk
Sig.

Statistic

df

Sig.

.797

50

.074

.927

50

.064

ROE

1.167

50

.099

.891

50

.072

ROA

2.383

50

.188

.569

50

.099

.937

50

.121

.926

50

.097

LOGTA

a. Lilliefors Significance Correction

Regression
Variables Entered/Removed

a

Variables
Model
1

Error

.239

Explore

RDNS

Statistic

547726.363

50

(listwise)

Std.

Variables Entered
b

LOGTA, RDNS

Removed

Method
. Enter

11





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

Model Summary
Model

Durbin-Watson

1

2.153

a

a. Predictors: (Constant),
LOGTA, RDNS
b. Dependent Variable: ROE
Coefficients

a

Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

RDNS

.991

1.009

LOGTA

.972

1.309

a. Dependent Variable: ROE

Correlations
Correlations
RDNS
RDNS

Pearson Correlation

ROE
1

.153

-.095

.277

.145

.257

50

50

50

50

Pearson Correlation

.086

1

.059

-.064

Sig. (1-tailed)

.277

.343

.328
50

N

N
ROA

50

50

50

Pearson Correlation

.153

.059

1

Sig. (1-tailed)

.145

.343

50

50

50

50

-.095

-.064

**

1

.257

.328

.000

50

50

50

N
LOGTA

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

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

Regression
Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

LOGTA

.086

Sig. (1-tailed)

ROE

ROA

Variables Entered

Removed

Method

-.497

**

.000

-.497

50

11
1


b

RDNS



. Enter

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

Model

R

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

.086

a

.007

-.013

.19028

a. Predictors: (Constant), RDNS
a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

.013

1

.013

Residual

1.738

48

.036

Total

1.751

49

F

Sig.
.357

.553

t

Sig.

b

a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors: (Constant), RDNS
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

-.029

.066

RDNS

1.287

2.154

-.434

.667

.597

.553

.086

a. Dependent Variable: ROE

Regression
Notes
Variables Entered/Removed

a

Variables
Model
1
2

Variables Entered

Removed

b

RDNS

Method
. Enter

LOGTA

b

. Enter

a. Dependent Variable: ROE
b. All requested variables entered.
Model Summary
Change Statistics

Model
1

R
.086

a

R

Adjusted R

Std. Error of

R Square

F

Square

Square

the Estimate

Change

Change

.007

-.013

.19028

.007

.357

Sig. F
df1

df2
1

48

Change
.553

13
2


.103

b

.011

-.032



.19198

.003

.152

1

47

.699

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

ANOVA
Model
1

2

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

.013

1

.013

Residual

1.738

48

.036

Total

1.751

49

.019

2

.009

Residual

1.732

47

.037

Total

1.751

49

Regression

F

Sig.
b

.357

.553

.251

.779

t

Sig.

c

a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors: (Constant), RDNS
c. Predictors: (Constant), RDNS, LOGTA

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

-.029

.066

RDNS

1.287

2.154

.149

.460

RDNS

1.207

2.184

LOGTA

-.024

.061

(Constant)

-.434

.667

.597

.553

.323

.748

.081

.553

.583

-.057

-.389

.699

.086

a. Dependent Variable: ROE

Excluded Variables

a

Collinearity
Statistics
Model
1

Beta In
LOGTA

-.057

t
b

Sig.
-.389

a. Dependent Variable: ROE
b. Predictors in the Model: (Constant), RDNS

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

.699

Partial Correlation
-.057

Tolerance
.991
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/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT ROA
/METHOD=ENTER RDNS.



Regression
Variables Entered/Removed

a

Variables
Model
1

Variables Entered

Removed

Method

b

RDNS

. Enter

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

Model Summary

Model

R

1

.153

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
a

.023

.003

2.07043

a. Predictors: (Constant), RDNS

a

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

4.900

1

4.900

Residual

205.761

48

4.287

Total

210.661

49

F

Sig.

1.143

.290

b

a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), RDNS
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
RDNS

Std. Error
-.012

.719

25.064

23.443

a. Dependent Variable: ROA

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN

Coefficients
Beta

t

.153

Sig.
-.016

.987

1.069

.290
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/DEPENDENT ROA
/METHOD=ENTER RDNS
/METHOD=ENTER LOGTA.



Regression
Variables Entered/Removed

a

Variables
Model

Variables Entered

1

RDNS

2

Removed

b

Method
. Enter

LOGTA

b

. Enter

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

Model Summary
Change Statistics
R

Adjusted R

Std. Error of

R Square

F

Square

Square

the Estimate

Change

Change

Sig. F

Model

R

1

.153

a

.023

.003

2.07043

.023

1.143

1

48

.290

.509

b

.259

.227

1.82280

.235

14.928

1

47

.000

2

df1

df2

Change

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

ANOVA
Model
1

2

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

4.900

1

4.900

Residual

205.761

48

4.287

Total

210.661

49

54.499

2

27.249

Residual

156.162

47

3.323

Total

210.661

49

Regression

a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors: (Constant), RDNS

F

Sig.
b

1.143

.290

8.201

.001

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

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

-.012

.719

RDNS

25.064

23.443

(Constant)

16.686

4.368

RDNS

17.489

20.732

LOGTA

-2.230

.577

t

Sig.
-.016

.987

1.069

.290

3.820

.000

.106

.844

.403

-.487

-3.864

.000

.153

a. Dependent Variable: ROA

Excluded Variables

a

Collinearity
Statistics
Model
1

Beta In
LOGTA

-.487

t
b

-3.864

a. Dependent Variable: ROA
b. Predictors in the Model: (Constant), RDNS

Sig.
.000

Partial Correlation
-.491

Tolerance
.991

