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اثر االفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية للشركات 
 الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية

 :إعداد
 محمد عبدهللا عيسى 

 :إشراف
 الدكتور عبدهللا الدعاس

  الملخص 
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية معايير  اثر االفصاح عن ت هذه الدراسة الى معرفةهدف

حيث قامت هذه المالية. على القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق 

شركة مدرجة في سوق  56الدراسة بأستخدام بيانات مجموعة من الشركات الصناعية تتكون من 

 عمان لالوراق المالية. 

حيث تم  ،(krejcie & morgan, 1970)ناءًا على جدول وقد تم اختيار عينة الدراسة ب

تحليل هذه البيانات بأستخدام التحليل الوصفي لمعرفة االرتباط بين الحوكمة والمسؤولية االجتماعية 

الدراسة بموجب  وكذلك تم اختبار فرضيات مة السوقية للشركات عينة الدراسة،واثرهما على القي

اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، واختبار التداخل الخطي،  :مجموعة من االساليب االحصائية منها

 وتحليل االنحدار المتعدد. ومصفوفة ارتباط بيرسون،

الحوكمة  معايير د اثر ذو داللة احصائية لمستوى االفصاح عنو وج عن كشفت الدراسةو  

القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق والمسؤولية االجتماعية على 

ن الحوكمة تحد من الفساد والتالعب وسوء االدارة في بأوقد تم تفسير هذه النتيجة  ،المالية

صاح عن وكذلك بالنسبة للمسؤولية االجتماعية فقد تبين انه اذا قامت الشركة باالف الشركات،



 م
 

 

ورة الشركة لدى يعود باألثر اإليجابي على صفأنه  اريرها الماليةالمسؤولية االجتماعية في تق

  مر الذي يحسن من القيمة السوقية للشركة.اال اصحاب المصالح

 : مجموعة من التوصيات اهمها الى الدراسة وفي ضوء ماسبق توصلت

 عن معايير الحوكمة  ادارات الشركات الصناعية العتماد تقارير خاصة باالفصاحوجيه ت

التقارير المالية السنوية بما يساهم في  نحو المعلومات الواردة في والمسؤولية االجتماعية

على كافة  االستثمارية، وذلك من خالل توعيتهم بضرورة توجيه اهتمامهم ترشيد قراراتهم

كيزهم على بعض البنود الواردة في التقارير المالية السنوية المالية وغير المالية، وعدم تر 

 المؤشرات المالية فقط.

  اإلفصاح عنبالتزام الشركات  دىخاصة تتولى مسؤولية متابعة م جهات تعيينالعمل على 

ضافة الى تشكيل لجان تتولى مراقبة عملية الحوكمة والمسؤولية االجتماعية باإلمعايير 

ايجابي على القيمة ، لما لإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية من اثر التطبيق

 السوقية للشركات.

القيمة  ،المسؤولية االجتماعية االفصاح عن ،حوكمةلالفصاح عن اا الكلمات المفتاحية:

 الشركات الصناعية.  ،السوقية
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Abstract 

This research aimed to study the impact of the degree of corporate governance 

and corporate social responsibility disclosure on the market value of industrial 

companies listed in Amman Stock Exchange . 

The study sample was composed of 56 companies listed in Amman stock 

exchange and were selected using Krejcie and Morgan, 1970 table. Data was extracted 

from Amman Stock Exchange and analyzed through a descriptive methodology of 

correlation between corporate governance and corporate social responsibility disclosure 

and their impact on the market value of the companies selected the study sample . 

The study hypotheses were tested through many statistical analysis tools 

including: normality tests, Pearson correlation matrixes, linearity tests, and multi 

regression . 

The study revealed a significant impact of corporate governance and corporate 

social responsibility disclosure on the market value of the study sample, and that results 

were reasonable and justified because corporate governance controls manipulation, 

fraud, corruption and bad managerial decisions, where corporate social responsibility 

has a positive effect on the company’s image and thus it enhances it’s value . 
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In reference to the above, this study recommends the below . 

 Encouraging industrial companies' managements to use specific reports 

to disclose corporate governance and corporate social responsibility practices 

implemented, and addressing the importance of these non financial items on the 

quality of their annual reports . 

 Having outsourced entities to overlook the companies' commitment to 

corporate governance and corporate social responsibility disclosure, as well as 

having internal committees to observe, guide and control the application of the 

disclosure, pointing out the positive effects it has on the market value of the 

companies. 

Keywords: Corporate governance, Corporate Social Responsibility, Market 

value, Disclosure, Industrial Companies. 
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 الفصل األول

 مقدمة عامة للدراسة

 :( المقدمة0-0)

زمات المالية اال تعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة في عصرنا الحاضر، إذ أن

الواجب التقيد  مفهوم حوكمة الشركات ضمن االولويات تقتصاد العالمي وضعاال منهاالتي عانى 

وتركز أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخدام  ،بها في الشركات بشكل عام

السلطة االدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء مجالس االدارة في تلك 

بعة تنفيذ االستراتيجيات وتحديد االدوار والصالحيات الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتا

لكل من المساهمين، ومجلس االدارة، واالدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، عالوة على تأكيد 

إن مفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصالحي وآلية عمل جديدة من  ،أهمية الشفافية واالفصاح

ع محددات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة شأنها ترسيخ نزاهة المعامالت المالية بوض

 .للمساهمين

ة كفاءة استغالل الموارد زياد حوكمة الشركات إلىمعايير  االهداف المحققة من تطبيق وأدت

الى تعزيز الثقة بين  اضافة ة لتشمل قطاعات واسعة من المجتمع،المنفعة المتحققوزيادة  المتاحة،

في يادة االفصاح والشفافية ولها دور كبير وز  الشركات وتحقيق الرقابة الفعالة، المساهمين وادارات

حيث كان لها مساهمة كبيرة في عمليات االفصاح وتأثير فعال في تزويد  جودة التقارير المالية،

  (Al janadi and omar, 2013) ن.المعلومات المحاسبية الكافية والمالئمة للمستخدمي
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 السنوات في األعمال منظماتل والمالية اإلدارية العلوم مجال في الهائل التطور أدى وكذلك

من  تبنيها الى الدعوة تمت والتي ،األعمال بيئة في الحديثة المفاهيم من العديد ظهور الىاالخيرة 

 المنظمات، هذه نجاح واستمرارية على حواض تأثير من لها لما ،قبل الهيئات والمنظمات الدولية

 مسؤولة المنظمات تكون  يدعو ألن والذي االجتماعية المسؤولية مفهوم المفاهيم هذه أهم من وكان

 فيها. العاملة البيئةو  المجتمع تجاه

 قبل من المجتمعية المشاركة مفهوم علىاالعمال  لمنظمات االجتماعية المسؤولية وتؤكد

 في المتمثل المنظمة دور يتعدى بأن االجتماعية المسؤولية هذه وتقترح كافة، األعمال منظمات

 االجتماعية المسؤولية من كل بين العالقة تبين قرارات  اتخاذ إلى الثروة وتعظيم الربح تحقيق

 والمجتمع فيها العاملة للقوى  الحياة نوعية تحسين في المساهمة من اجل أخالقي بشكل والمنظمة

 للشركات االجتماعية المسؤولية ومجاالت أنشطة خالل من ذلك تحقيق ويمكن ،عام بشكل المحيط

 والحكومات، والمجتمع والعمالء والموظفين المساهمين مصالح يحقق بما المجتمع في واالنخراط

من شأنها ان  التي السياسات تنفيذ لتعزيز القرارات لمتخذي االجتماعية المسؤولية تتحددوبذلك 

  (Mwangi and Jerotich, 2013)تطور المجتمع والبيئة التي تعمل بها الشركة. 

 عالقة بوجود التوقع يمكن االجتماعية للمسؤولية المختلفة المجاالت هذه لتبني ونتيجة

 .السوقية قيمتها يعزز مما للشركات والسوقي المالي واألداء االجتماعية المسؤولية بين إيجابية

(Branco and Rodrigues, 2008)  

على ماعية والمسؤولية االجتمعايير الحوكمة  االفصاح عن أثروقد جاءت هذه الدراسة لبيان 

  لشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية.السوقية ل قيمةال
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 واسئلتها  مشكلة الدراسة( 0-9)

الحوكمة والمسؤولية معايير  عن االفصاح أثر معرفةتتمحور مشكلة الدراسة حول  

درجة في سوق عمان لشركات الصناعية المساهمة العامة المل السوقية قيمةال االجتماعية على

ودرجة التزام الشركات الصناعية االردنية في مبادئ الحوكمة ومتطلبات المسؤولية  ة،لالوراق المالي

 االجتماعية ومدى تأثير ذلك على سمعة الشركة وادائها والذي يتوقع له ان ينعكس على قيمتها.

 :عن إجابة لكل من األسئلة التاليةفي ضوء ما تقدم تتمثل عناصر مشكلة الدراسة في البحث  

 الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية باالفصاح عن ما مدى التزام .1

  المالية؟الحوكمة في تقاريرها  معايير

لشركات الصناعية المدرجة ل السوقية قيمةالالحوكمة على  معايير هل يؤثر االفصاح عن .2

 في سوق عمان لالوراق المالية؟

لتزم الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية باالفصاح عن ما مدى ا .3

 المسؤولية االجتماعية في تقاريرها المالية؟

لشركات الصناعية ل السوقية قيمةالهل يؤثر االفصاح عن المسؤولية االجتماعية على  .4

 المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية؟ 

  الدراسة: فاأهد( 0-3)

ا على مالحوكمة والمسؤولية االجتماعية ومدى تأثيره االفصاح عن أثرلبحث  الدراسةتهدف 

 : ويمكن صياغة االهداف كما يلي ،لشركةالسوقية ل قيمةال

لشركات الصناعية المدرجة في السوقية ل قيمةال على الحوكمة عن اإلفصاح أثر معرفة .1

 سوق عمان لالوراق المالية.
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لشركات الصناعية السوقية ل قيمةال على االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح أثر معرفة .2

 المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية.

اإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية للشركات  أثرمعرفة  .3

 الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية بوجود ربحية السهم وتوزيع االرباح.

 الدراسة: أهمية (0-4) 

 اهمية الدراسة: تنبع

 تبذلها التي الجهود تدعيم في والمسؤولية االجتماعية تزايد دور اهمية االفصاح عن الحوكمة. 1 

الشركات االردنية بشكل  في والمسؤولية االجتماعية الحوكمة في تطبيق التوسع الى الهادفة الجهات

 وهيئة االوراق ،والتجارة الصناعة الشركات وفي وزارة دائرة مراقبة في الجهات هذه عام وتتمثل

 .لمركزي ا والبنك المالية،

 قيمةالللحوكمة والمسؤولية االجتماعية على  لالفصاح عن ثيركان هناك تأ إذاما  على التعرف. 2

  لفساد والتالعب المالي.وذلك بألتزام الشركة بقواعد الحوكمة للحد من ا ة،لشركالسوقية ل

 على االهتمام بمحاور المسؤولية االجتماعية وما تلتزم به امام افراد المجتمع وحفاظها. مدى 3

 من خالل العالقة المتبادلة بينها وبين المجتمع الذي تعمل فيه.  البيئة ورعاية العاملين

 الدراسة: ( فرضيات0-5)

  الفرضيات التالية: في ضوء مشكلة الدراسة واسئلتها ستقوم الدراسة ببحث

لمستوى اإلفصاح ( α≥ 0.05) ذو داللة احصائية عند مستوى  أثراليوجد : 1HO الفرضية االولى

سوق للشركات الصناعية المدرجة في عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية 

 عمان لألوراق المالية.
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  االتية:الفرضيات الفرعية  ويتفرع منها

( 0.05α≥ذو داللة احصائية عند مستوى ) أثراليوجد : HO1-1الفرعية االولى الفرضية 

للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لمستوى اإلفصاح عن الحوكمة على القيمة السوقية 

   .لألوراق المالية

( 0.05α≥ذو داللة احصائية عند مستوى ) أثراليوجد  :HO1-2 الفرعية الثانيةالفرضية 

للشركات الصناعية المدرجة في لمستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية 

 .سوق عمان لألوراق المالية

 حدود الدراسة( 0-6)

  يلي:تتمثل حدود الدراسة بكل مما 

 المكانية:حدود الدراسة 

 تم تطبيق هذه الدراسة على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية. 

 الزمانية:حدود الدراسة 

 الصناعية للشركات المستخرجة من التقارير السنوية هذه الدراسة البيانات المالية استخدمت 

المالية فقط وتحديدا الصناعية منها وخالل الفترة الواقعة بين  المدرجة في سوق عمان لالوراق

 2717-2713االعوام 

 محددات الدراسة ( 0-7)

 تنحصر الدراسة فقط على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية. -

مت على دراسة العناصر المفصح لم تقم الدراسة بدراسة جميع عناصر الحوكمة النها قا -

 السنوية للشركات. المالية التقارير ا فيعنه
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جتماعية وانما فقط )تجاه المجتمع، لم تقم الدراسة بدراسة جميع عناصر المسؤولية اال -

 وتجاه العاملين(. وتجاه البيئة،

 ةاالجرائي المصطلحات (0-8)

 االعمال، منظمات ومراقبة توجيه من خاللها يتم التي االجراءات والعمليات: الحوكمة 

 الشركة في بين المشاركين الحقوق والمسؤوليات توزيع عملية الشركات حوكمة إطار ويحدد

 القواعد االخرى، ويضع المصالح وأصحاب االسهم وحملة والمدراء اإلدارة مجلس مثل

 أهداف وضع خالله من يتم الذي الهيكل ويوفر ،القرارات لصناعة الالزمة واإلجراءات

"حسب  .االداء على الرقابة عمليات ويحفز هذة االهداف لتحقيق الوسائل الشركة، ويحدد

 (OECD,2004,p11)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" 

 هي الطريقة التي تحقق من خاللها الشركة التوازن ما بين  :االجتماعية المسؤولية

ثانية، لبيئية واالجتماعية من جهة الضرورات االقتصادية والمالية من جهة والمجاالت ا

 (GRI, 2018). االستجابة لتوقعات المساهمين واصحاب المصلحة وبنفس الوقت،

 :السعر السوقي الحالي ألسهم الشركة مضروبًا في عدد هي  القيمة السوقية للشركة

 فاءة السوق )العامري،االسهم القائمة في السوق والتي يمكن ان تكون مؤشرًا لحالة ك

 (772ص ،2717

 عضو مجلس اإلدارة الذي ال تربطه بالشركة أو بأي من موظفي اإلدارة  :العضو المستقل

التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو بمدقق الشركة أي مصلحة مادية أو أي عالقة 

غير تلك المتعلقة بمساهمته في الشركة، قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سواء 

دي إلى التأثير على قراراته او استغالل لمنصبه في مادية أو معنوية لذلك العضو قد تؤ 

 (2717 ،)هيئة االوراق المالية .الشركة
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 تتكون  ،الشركة من األعضاء غير التنفيذينلجنة منبثقة من مجلس إدارة  :لجنة التدقيق

من عدد من األعضاء يكون لدى أحدهم على األقل خبرة عمل سابقة في مجال المحاسبة 

ي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو المالية أو األمور المالية أو أن يكون حامل لمؤهل علم

تجتمع اللجنة دوريًا على أن ال يقل عدد إجتماعتها عن  المجاالت األخرى ذات العالقة،أو 

تتولى اللجنة  لي،تماعات في السنة وتدون محاضر هذه اإلجتماعات بشكل أصو أربعة إج

ومناقشة األمور  سبة والرقابة والتدقيق في الشركة،الرقابة على أعمال المحامهمة اإلشراف و 

المتعلقة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من إستيفائه للشروط الواردة في 

 .(2717 ،. )هيئة االوراق الماليةما يؤثر على إستقالليته التشريعات النافذة وعدم وجود

 :الشركة باالفصاح بوضوح وبشكل غير مضلل عن  هو ان تقوم االفصاح والشفافية

المعلومات الخاصة بعملياتها، ويعد تحديد المعلومات ذات الصلة الالزمة للتواصل مع 

الضرورية لتمكين أصحاب وشكل هذا التواصل من العناصر المصالح، مجموعة أصحاب 

المصلحة من تقييم الشركة وربط وضعها الحالي بالتوقعات المستقبلية الخاصة بها وبالتالي 

 ( 2717 . )هيئة االوراق المالية،مواصلة المشاركة البناءة في الشركة

 :في تجاهها به تقوم وما البيئة تجاه الشركةتقدمه  عما اإلفصاح وهو الرقابة على البيئة 

 وزيادة والحدائق التشجير أعمال تجاه تقدمه وما والهواء، والتربة الماء تلوث من الحد

 (2713 ،)المساعيدبه.  العاملة المجتمع في الخضراء طحاتالمس

 البنى دعم تجاه الشركة بها تقوم التي األنشطة جميع عن اإلفصاح وهو: خدمة المجتمع 

 مؤسسات ودعم والسلوك، العامة القواعد خرق  وعدم والتقاليد العادات واحترام التحتية،

 التعليم ومؤسسات العلمية المراكز االجتماعية، ودعم االنشطة ودعم المدني، المجتمع

 (137ص ،2778 ،الغالبيو  العامري ) .الجمعيات الى التبرعات وتوجيه
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 من افيه العاملين للموظفين الشركة قدمهت عما اإلفصاح وهو: تنمية الموارد البشرية 

 الصحي والتأمين ،المستمر والتطوير والتدريب الوظيفية والترقيات ومجزية، مناسبة معاشات

 (Tuodolo,2009)  .واإلسكان النقل زاياوم اإلجازات الى باإلضافة للعمل والبيئةالمناسبة
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 ثاني الفصل ال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 (9-0المبحث االول )حوكمة الشركات : 
o (9-0-0تمهيد ) 
o (9-0-9نشأة الحوكمة وتطورها ) 
o (9-0-3 مفهوم )الشركات حوكمة  
o (9-0-4اهم )ية حوكمة الشركات 
o (9-0-5م )حوكمة الشركات  زايا 
o (9-0-6مبادئ حوكمة الشركات ) 
o (9-0-7 حوكمة الشركات في )األردن 

 (9-9 المبحث )جتماعية: المسؤولية االالثاني 
o (9-9-0تمهيد ) 
o (9-9-9 )نشأة المسؤولية االجتماعية 
o (9-9-3مفهوم المسؤولية االجتماعية ) 
o (9-9-4اهمية المسؤولية االجتماعية ) 
o (9-9-5مجاالت المسؤولية االجتماعية ) 
o (9-9-6ال )في األردن مسؤولية االجتماعية 

 (9-3المبحث الثالث: القيمة السوقية ) 
 (9-4 الدراسات السابقة ) 

o (9-4-0 الدراسات العربية ) 
o (9-4-9 الدراسات االجنبية ) 

 (9-5  مميزات الدراسة عن الدراسات السابقة ) 
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

، والدراسات بالحوكمة والمسؤولية االجتماعية دب النظري المتعلقهذه الدراسة األ ستتناول

 تفصيل لذلك:السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفيما يأتي 

 حوكمة الشركات: المبحث االول( 9-0)

 ( تمهيد 9-0-0) 

مفهوم حوكمة الشركات و  نشأة الحوكمة وتطورها، هذا المبحث عرض فيسوف يتم 

 ،لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ت تبعاً حوكمة الشركا مبادئمزايا و  والتطرق الى ،واهميتها

وسيتناول عرض لحوكمة الشركات في االردن وبيان متغيرات حوكمة الشركات في هذه الدراسة 

 .استنادًا الى دليل الحوكمة الخاص بالشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان لالوراق المالية

 ( نشأة الحوكمة وتطورها9-0-9) 

شئة خالل يات المتقدمة والناتعاظم االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من االقتصاد

وخاصة في اعقاب االنهيارات االقتصادية واالزمات المالية التي شهدتها  العقود القليلة الماضية،

وكذلك ما  عقد التسعينيات من القرن العشرين،عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في 

شهده االقتصاد االمريكي مؤخرا من تداعيات االنهيارات المالية والمحاسبية لعدد من اقطاب 

 . 2772الشركات االمريكية العالمية خالل عام 

ففي الواليات المتحدة االمريكية ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين سيطر 

رياء على حصص كبيرة من اسهم الشركات العمالقة "قادة الصناعة" من رجال االعمال االث

ومثال على ذلك عندما  هذه الشركات واحيانا بشكل مباشر، ومارسوا حقوقهم في السيطرة على
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تعثرت شركة جنرال موتورز العمالقة في عشرينيات القرن العشرين قام المساهم الرئيسي رجل 

ومع حلول  ي الحقًا،فيذية فيها وقادها للتعافبتولي المهام التن Pierre Samuel du pontاالعمال 

الثالثينيات من القرن تغيرت انماط ملكية الشركات في الواليات المتحدة بشكل كبير حيث اصبحت 

الملكيات في الشركات اصغر ولم تعد االدارة والتحكم في الشركات تتم من خالل المساهمين بل من 

وتوسعت هذه الممارسة والتي سميت الفصل بين  الشركات،لمدراء المهنيين المعينين من قبل خالل ا

وقد سيطرت الحقًا على  (Separation of Ownership and Management)الملكية واالدارة 

معظم التفكير وعلى معظم السياسات سواء على المستوى االتحادي او الوالية حول قضايا حوكمة 

  (Hawley and Williams, 1996)الشركات ولجزء كبير من بقية القرن. 

كان  ى االلتزام بقواعد حوكمة الشركات،وفي اوروبا ظهر العديد من التقارير التي اكدت عل

 حيث اصدرت تقريرعن بورصة لندن لالوراق المالية،  القانون البريطاني الصادر أبرزهامن 

(Cadbury report)  التزامها  الذي ألزم الشركات البريطانية باإلفصاح عن ،1222في عام

بقواعد حوكمة الشركات مع ضرورة تقديم تفسيرات عن القواعد التي لم يتم االلتزام بها. 

(Cadbury, 1992) 

مريكية بعد احداث ونتيجة لألزمات االقتصادية التي حدثت في عدد كبير من الشركات اال

 (Sarbanes-Oxley)تشريع  2772الكونغرس االمريكي في عام  أصدر ،2771سبتمبر  11

 وواجباتها.قيق وتحديد مسؤولياتها الذي حدد متطلبات حوكمة جديدة تركز على تشكيل لجان التد

(Zhang, 2007) 

 ( مفهوم حوكمة الشركات 9-0-3)

 واالستخدام الحديثة الشركات ءداأب يعنى الذيحوكمة  لمفهوماالقتصاد قديما  اءعلم ق تطر 

 الواليات في (Watergate) فضيحة إلى تعود يجدها الموضوع هذا لجذور عالمتتب ان الإ ،لالفعا
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 فشل في أسبابها تحديد األمريكيةقانونية وال التشريعية الهيئات استطاعت إذ ،األمريكية المتحدة

 المسؤولين لبعض الرشاوى  ديمقبت المتمثلة المشروعة غير واإلسهامات الشركات في المالية ابةقالر 

 مكافحة انون ق ياغةص في ساعد مما ة،المالي اريرقالت في والشفافية احصاإلف وعدم الحكوميين

 الداخلية ابةقالر  امظن اجعةر وم ياغةلص ةصخا واعدق تضمن الذي1977  عام الفساد ممارسات

 مجال في مالية اتر انهياى إل الشركات منبير كض عدد تعر  أن بعد حطلصالم لهذا نواة  كانت التي

 ( 2011،والمشهداني طالب) .واالدخار روضقال

 organization for economic)االقتصادية والتعاون  منظمة التنمية قدمتوكذلك 

cooperation and development, 2004)   ًاالجراءات  :أنها على الشركات لحوكمة تعريفا

 الشركات حوكمة إطار ويحدد االعمال، منظمات ومراقبة توجيه من خاللها يتم التي والعمليات

 وحملة والمدراء اإلدارة مجلس مثل الشركة في بين المشاركين الحقوق والمسؤوليات توزيع عملية

 ويوفر ،القرارات لصناعة الالزمة واإلجراءات القواعد االخرى، ويضع المصالح وأصحاب االسهم

 ويحفز هذة االهداف لتحقيق الوسائل الشركة، ويحدد فأهدا وضع خالله من يتم الذي الهيكل

 .االداء على الرقابة عمليات

الحوكمة هي عبارة عن عمليات واجراءات لتوجيه  ويرى الباحث من خالل ما تقدم ان

من  ام بشكل يضمن عدم تجاوز اي اجراء،وتوزيع المه بة وتتبع سير العمليات في الشركة،ومراق

 اجل تحقيق اهداف الشركة وضمان مصلحة جميع االطراف.

 ( اهمية حوكمة الشركات 9-0-4)

الكلي وتوفير البيئة المناسبة للنمو  االقتصادتلعب حوكمة الشركات دورا رئيسيا في استقرار 

وبالتالي فالمؤسسات الدولية تولي اهتماما لهذه القضية  المجتمع، يةاالقتصادي فضال عن رفاه

حيث توفر الحوكمة الهيكل الذي يتم من خالله وضع اهداف  لى مستوى الجانبين الكلي والجزئي،ع
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 تصب في مصلحة الشركة والمساهمين،هذه االهداف التي  تحقيقالشركة ويتم تحديد وسائل 

 Al-Haddad, Alzurqan)كفاءة.  أكثرعلى استخدام الموارد بشكل وبالتالي تشجيع الشركات 

and Al sufy, 2011)  

 التي المالية واألزمات اديةقتصاإل اتار اإلنهي ابقأع الشركات حوكمةل برزت اهمية كبيرة

 ةاصخ فادحة بخسائر العالمية الشركات من العديد بها منيت التي األخيرة اآلونة في العالم شهدها

 اإلداري  الفشل لحاالت نتيجة تينيةالال وامريكا آسيا ق شر  جنوب دول من عدد قسواأب ثحد ما

 ءار و  السعي عن الفض بها مبالغ بنسب الشركات كتل أرباح يمظوتع المالية وائمقبال عبالوالت

 أدى مما ة،سائد رافعأك يالقواألخ المهني كو السل بمحددات امز اإللت وعدم عالسري حالرب قيقتح

 من الكثير فيها تضرر ةالقعم لشركات المالي والعسر الساإلف حاالت من العديد ثحدو  الى

 ( 2711ي، والمشهدان طالب). األموالوس رؤ  حابصوأ المستثمرين

 شركات تواجه مهمة جوانب على القضاء في المؤسسية الحاكمية أهمية تكمن وهنا

 في المساهمة في يتجلى الحاكمية دور ولعل والخاصة، العامة االقتصادية ومؤسسات القطاعات

 المنشآت في مهمة نواح   ومعالجة الربحية وزيادة اإلنتاجية والكفاءة األداء تحسين مستويات

 ( 2715 ،ومنصور)عبد  :أهمها الصناعية الخاصة

 للمنشأة. التنظيمية الهياكل ضعف .1

 النقدية. التدفقات إلدارة التخطيط وعدم التمويلية العمليات إهمال  .2

 المنشآت. داخل المختلفة اإلدارية المستويات بين فيما الوظيفي الخلل .3

الصناعية  المنشأة لموجودات المالي المركز حقيقة تظهر التي بالشفافية األهتمام عدم .4

تواجه  التي المخاطر إدارة خاص وبشكل واستثماريًا، تمويلياً  المهمة القرارات عن واإلفصاح

 .الصناعية المنشآت
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  اآليزو. نظام مثل الحديثة اإلدارية باألنظمة وعالقتها الداخلية الرقابة أنظمة ضعف .5

 ( مزايا حوكمة الشركات 9-0-5)

 :بمايلي تلخيصها من المزايا يمكن مجموعة تحقيق إلى الشركات حوكمة أنظمة تسعى

(Arens, et.al, 2005, 154-155) 

 .واالقتصادية االجتماعية التنمية مستوى  وتحسين والمساواة  الشفافية وضمان العدالة تحقيق .1

 من اإلدارة، مجلس أعضاء غير ومن مستقلين غالبيتهم أعضاء من تدقيق لجان تشكيل .2

 .منها التقليل أو والغش والتالعب التضليل تجنب أجل

اإلدارية  السلطات تنازع من الحد خالل من لهم الحماية وتوفير المساهمين مصالح تعظيم .3

 .االهداف وتضارب

الواسطة  على والقضاء العامة المصلحة غير في واإلدارة السلطة إستخدام من الحد .4

 .والمحسوبية

تدعيم  يضمن بما والصالحيات المسؤوليات وتحديد والعمال العمل مصالح على المحافظة .5

 .الداخلي والضبط الرقابة

 .الربحية وتعظيم جديدة عمل فرص وخلق واالجنبي المحلي االستثمار تشجيع  .6

 الفساد المالي من والحد القانون، بأحكام االلتزام خالل من المالي االدء على الرقابة ضمان .7

 .المال رأس تكلفة تخفيض سبيل في المستثمرين ثقة وزيادة واإلداري 

 ( مبادئ حوكمة الشركات 9-0-6)

 organization for economic cooperation)االقتصادية  والتعاون  التنمية منظمة وضعت

and development,OECD) يلي بما تلخيصها يمكن الشركات لحوكمة أساسية مبادئ :

(OECD,2004) 
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 .الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان .0

 تطبيق على تؤكد التي والمعايير والقوانين لقواعدا من فعال إطار توفر ضرورة اكدت الى

 تقسيم آلية ولتوضيح القانون، قواعد مع التناسق وضمان االسواق، وكفاءة الشفافية لتعزيز الحوكمة،

 هو توفرها يجب التي العناصر أهم ومن ،والتنفيذية التنظيمية الجهات مختلف بين المسؤوليات

 أسواق قيام على ويشجع االسواق الشامل ونزاهة االقتصاد على تأثير ذو فعال مؤسسي نظام وجود

 .والفاعلية بالشفافية تتصف

  .المساهمين حقوق  حماية .9

 حقوق  ممارسة تسهل حماية أدوات الفعال الشركات حوكمة إطار يضمن يجب أن

 أرباح على الحصول وحق اإلدارة، مجلس وإنتخاب االسهم، ملكية نقل حق المساهمين، مثل

، المالية القوائم على اإلطالع وحق العامة، الهيئة إجتماع في والتصويت المشاركة وحق االسهم،

 المعلومات على الحصول في المساهمين حقوق  هو الحوكمة قواعد عليه أكدت ما أهم من انو 

 على المساهمون  يحصل أن يجب كما منتظم أساس وعلى المناسب الوقت الشركة في عن الالزمة

 النظام تعديل :مثل الشركة في جوهرية تغييرات أي تخص لتيا حول القرارات كافية معلومات

 .الشركة أصول كبيع إستثنائية عمليات وأي إضافية، أسهم واصدار التأسيس، عقد أو االساسي

 .للمساهمين المتساوية المعاملة .3

 حقوقهم كافة في المساهمين لجميع العادلة المعاملة الشركات حوكمة إطار يضمن أن يجب

 المساهمين لجميع يكون  بحيث االجانب، والمساهمين االقلية أصحاب حقوق  على التركيز مع

 تعويض على حصولهم أو حقوقهم السترداد فعالة طريقة إلى الوصول في المتساوية الفرصة

 .لالنتهاك حقوقهم تعرضت حال في مناسب
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 .االخرى  المصالح أصحاب دور .4

 القانون  عليها ينص التي المصالح أصحاب بحقوق  الشركات حوكمة إطار يعترف أن يجب

 في عالقة لها معلومات على حصولهم على التأكيد خالل من إنتهاكات أي من بحمايتها يقوم وأن

 ،السندات حملة الموردون، المساهمين، العمالء،ح: المصال أصحاب فئة وتشمل بالمنظمة، حقوقهم

 .وغيرهم العاملون  المقرضون،

 اإلفصاح والشفافية. .5

تعني ضرورة ضمان إطار حوكمة الشركات إلفصاحات دقيقة وبالتوقيت المالئم لجميع 

المالية وتشمل المعلومات  بالشركة بشفافية ومصداقية عالية، األمور الجوهرية والمادية التي تتعلق

 ، والمخاطر،والخطط ،والمعلومات االستراتيجية كاألهداف ، واألداء المالي،المالي كالوضع

ومعلومات عن تطبيق  اندماج واستحواذ على شركات أخرى، والمعلومات حول الملكية من عمليات

 آليات حوكمة الشركات.

  االدارة.مسؤوليات مجلس  .6

حوكمة الشركات واجبات ومسؤوليات مجلس االدارة في التوجيه ضرورة أن يتضمن إطار 

وطريقة  ة الفعالة على االدارة التنفيذية، وتشكيل اللجان،االستراتيجي للشركة واإلشراف والمراقب

 اختياره العضاءه.

 ( حوكمة الشركات في االردن 9-0-7)

 حيث ألزم 1227منذ عام  ات مؤخرًا في االردن،الشرك حوكمةتزايد اإلهتمام بقواعد لقد 

رورة تطبيق معايير االردنية المساهمة العامة بض ( وتعديالته الشركات22رقم ) الشركات قانون 

كما قام البنك المركزي بتطبيق  ،2772( لسنة 76وراق المالية رقم )قانون اال وكذلك ،الحوكمة

العضاء مجالس ادارات من خالل اصدار ارشادات التحكم المؤسسي  2774الحوكمة فعليا عام 
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الى ان تم اصدار دليل شامل لجميع الشركات  ،2777كذلك لشركات التامين في عام البنوك و 

انتهاًء بإصدار دليل من  من قبل هيئة االوراق المالية، 2778المساهمة العامة في االردن في العام 

 . 2717قبل هيئة االوراق المالية في العام 

لشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان لالوراق لكمة حو ال تعليماتيلي  وفيما

 ( 2717 . )هيئة االوراق المالية،المالية والصادر عن هيئة االوراق المالية

 :9107سمات عامة عن تعليمات حوكمة الشركات لعام : أوالً 

  اعضاء مجلس االدارة وفق اسلوب التصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة،  انتخابيتم

وبحيث ال يقل عدد اعضاء المجلس عن خمسة اعضاء وال يزيد عن ثالثة عشر عضوًا، 

ويجب ان يكون ثلث األعضاء على األقل من االعضاء المستقلين وتكون مدة المجلس لمدة 

 .سنوات تبدأ من تاريخ االنتخاب أربع

 بين منصب رئيس مجلس االدارة واي منصب تنفيذي اخر في الشركة الجمع يجوز ال. 

  اقرباء رئيس مجلس االدارة منصب المدير العام أو أي منصب اعلى  أحدال يجوز ان يشغل

 .منه، باالضافة الى الشروط الواردة بالتعليمات

ارة ومن ضمنها ما وقد حددت تعليمات حكومة الشركات، مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االد

 :يلي

  وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط واالجراءات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشركة

 .وأهدافها وتنظيم حقوق مساهميها وخدمة المجتمع المحلي

 اعداد التقرير السنوي وريع السنوي وتقرير عن نتائج االعمال االولية. 

  السنوي للشركةاعتماد تقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير. 
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  في الشركة مع  الحوكمةتعيين ضابط ارتباط ُيعهد اليه متابعة األمور المتعلقة بتطبيقات

 .الهيئة

 تعيين المدير العام للشركة وانهاء خدماته. 

 وضع سياسة للمسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة وبرامجها تجاه المجتمع المحلي والبيئة. 

  واالقتراحات المقدمة من قبل المساهمين بما في ذلك ادراج  وضع آلية الستقبال الشكاوي

 .مواضيع معينة يطلب ادراجها على جدول اجتماع الهيئة العامة

 ( من %15وضع آلية تتيح للمساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن )الشركة اضافة بنود  أسهم

 .النهائي على جدول األعمال الحتياج الهيئة العامة للشركة قبل ارساله بشكله

 اعتماد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافو والرواتب في الشركة. 

 :ثانيًا: اللجان

، قد فرضت على الشركات 2717الجديدة لحوكمة الشركات لعام  التعليماتُيالحظ أن 

على الخاضعة تشكيل أربعة لجان الزامية بداًل من لجنتين الزاميتين، وبحيث تكون هذه اللجان 

 :النحو التالي

 :لجنة التدقيق  (0)

ال يقل عددهم عن ثالثة، ويجب ان  نفيذييناعضاء مجلس االدارة غير الت تتألف لجنة التدقيق من

يتوفر فيهم المعرفة والدراية في األمور المالية والمحاسبية، وتجتمع على األقل مرة واحدة مع المدقق 

 .الخارجي للشركة دون حضور اي من اشخاص االدارة التنفيذية او من يمثلها

 :مهام لجنة التدقيق -أ

 للشروط  يفائهوالتأكد من است ،ابات الخارجيمناقشة األمور المتعلقة بترشيح مدقق الحس

 .الواردة في التشريعات النافذة، وعدم وجود ما يؤثر على استقالليته
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 تعلق بعمل مدقق الحسابات ومالحظاته ومقترحاته وتحفظاتهماي بحث. 

  الشركة مع المدقق الخارجي تالمراس ةجعامر. 

  والتشريعات النافذة ومتطلبات الجهات  االحكاممتابعة مدى تقيد الشركة والتزامها بتطبيق

 .الرقابية

 دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس االدارة وتقديم التوجيهات بشأنها. 

  دراسة خطة عمل مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من ان الشركة توفر للمدقق التسهيالت

 .الضرورية للقيام بعمله

 دقيق الداخليابة والتدراسة وتقييم اجراءات الرق. 

 االطالع على تقييم مدقق الحسابات الجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي. 

 الداخلي قيقطالع على تقارير الرقابة والتداال. 

 العالقة وي ي تعارض في المصالح مع االطراف ذالتأكد من عدم وجود ا. 

  االدارة قبل ابرامهامراجعة تعامالت االطراف ذوي العالقة مع الشركة والتوجيه بشأنها لمجلس. 

 الية تمكن العاملين في الشركة من االبالغ بسرية عن شكاويهم حول اية مسائل تتعلق  وضع

بالتقارير المالية او الرقابة الداخلية او اية مسائل اخرى واقتراح تلك االلية على مجلس االدارة 

 .العتمادها

 في الشركة وضع سياسات واستراتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية. 

  وضع االليات المناسبة لضمان توفير الشركة للعدد الكامل من الكوادر المؤهلة الشغال مهام

 .الرقابة الداخلية
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  اضافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها ويدقق الحسابات لتقديم  اعمالدراسة وتقييم اي

والتوجيه لمجلس االدارة  ،تهد من عدم تأثيرها على استقاللياالستشارات االدارية والفنية، والتأك

 .التخاذ القرار بشأنها

 :صالحية لجنة التدقيق -ب

  رأت اللجنة ضرورة مناقشته باي امور تتعلق  إذااستدعاء مدقق الحسابات الخارجي للشركة

 .بعمله في الشركة ولها ان تتتوضح منه او تطلب رأيه خطياً 

  من قبل الهيئة العامة هالنتخابة بترشيح مدقق الحسابات الخارجي التوصية لمجلس االدار. 

 التنسيب لمجلس االدارة بتعيين المدقق الداخلي للشركة. 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت  (9)

للجنة المهام و  دارة من غير االعضاء التنفيذيين،تتألف اللجنة من ثالثة اعضاء من مجلس اال

 :التالية

  االعضاء المستقلين بشكل مستمر، واعالم هيئة االوراق المالية في حال التأكد من استقاللية

 .انتفاء حق االستقاللية من اي عضو من اعضاء مجلس االدارة

  وضع السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل

 .دوري 

 الدراة التنفيذية العليا والموظفين واسس تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى ا

 .اختيارهم

 وضع سياسة لالحالل والتعاقب الوظيفي والسياسة الخاصة بالموارد البشرية. 

  اجراء تقييم سنوي الداء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه، على ان تقوم اللجنة باعالم الهيئة

 .بنتيجة هذا التقييم
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 :لجنة الحوكمة  (3)

للجنة المهام االعضاء التنفيذيين و  غير من االدارةتتألف اللجنة من ثالثة من اعضاء مجلس 

 :التالية

 اعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس االدارة. 

  وضع اجراءات عمل خطية لتطبيق هذه التعليمات ومراجعة وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 

 هذه التعليمات التأكد من التزام الشركة باحكام. 

  دراسة مالحظات هيئة االوراق المالية بخصوص تطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم

 .بشأنها

 :لجنة ادارة المخاطر  (4)

تتألف لجنة ادارة المخاطر من ثالثة اعضاء على األقل، على ان يكون بينهم عضوًا مستقاًل 

 .ن االدارة التنفيذية العليايكون رئيسًا للجنة ويجوز ان تضم في عضويتها اعضاء م

 :وللجنة المهام التالية

  وضع سياسة ادارة المخاطر لدى الشركة ومراجعتها بشكل سنوي. 

 المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نواعمتابعة وتقييم مختلف ا. 

 :ثالثًا: اجتماعات مجلس االدارة

  في حال غيابه او بناء على يعقد مجلس االدارة اجتماعاته بدعوة خطية من رئيسه او نائبه

 .طلب خطي يقدم الى رئيس المجلس من ربع اعضائه

  ًيكون التصويت على قرارات مجلس االدارة شخصيا. 

  تصدر قرارات المجلس باالكثرية المطلقة لالعضاء الحاضرين واذا تساوت االصوات يرجح

 .الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع
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 حدًا على االقل كل شهرين بحيث ال يقل عدد اجتماعاته خالل يعقد مجلس االدارة اجتماعًا وا

 .السنة الحالية عن ستة اجتماعات

 سر المجلس نيعين المجلس امي. 

 :رابعًا: اجتماعات الهيئة العامة

 تتكون الهيئة العامة من جميع المساهمين الذين يحق لهم التصويت. 

  على االقل، على ان يكون هذا االجتماع تعقد الهيئة العامة اجتماع عادي مرة واحدة كل سنة

 .خالل االشهر االربعة التالية النتهاء السنة المالية للشركة

( 114تنويه: إن ارسال الدعوات بواسطة البريد المسجل او البريد االلكتروني يخالف احكام المادة )

 .من قانون الشركات التي اشترطت ان يتم ارسالها بالبريد العادي

  االعمال المرسل سابقًا عدم ادراج اية مواضيع جديدة اثناء االجتماع غير مدرجة على جدول

 وهذا امر مهم جدًا وفيه حماية لصغار المساهمين، اال انه يخالف احكام المادة، للمساهمين

 .( من قانون الشركات171)

  بنبذة تعريفية قبل انتهاء على المساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس االدارة تزويد الشركة

السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيئة العامة النتخاب مجلس 

االدارة وفي هذه الحالة يرفق مجلس االدارة هذه النبذة التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين 

 .لحضور االجتماع

 :حقوق اصحاب المصالح خامسًا:

 :العامة للمساهمينالحقوق  –أ 

 :يتمتع المساهمون في الشركة بالحقوق التالية ومن ضمنها

  ملكية المساهمينباحتفاظ الشركة بسجالت خاصة. 
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  حق المساهم باالطالع على كل المساهمين بما يخص مساهمتهم وعلى السجل كامل الي

مجلس  هل هيتحديد من هي الجهة المختصة سبب معقول تعتقده الجهة المختصة )ولم يتم 

 (.المحكمة الية او دائرة مراقبة الشركات اواالدارة او لجنة التدقيق او هيئة االوراق الم

  االطالع على المعلومات والوثائق الخاصة بالشركة وفق التشريعات النافذة بما من ذلك الوثائق

 .المتعلقة بتعامالت االطراف ذي العالقة

 :يلي منها ماضاالفصاح والشفافية: ومن  –ب 

 تضع الشركة اجراءات عمل وفقًا لسياسة االفصاح المعتمدة من قبل مجلس االدارة. 

 ر الشركة المعلومات االفصاحية للمساهمين المستثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مطلقة توف

 .وفق متطلبات الجهات الرقابية

 التقارير الدورية. 

 المعلومات الجوهرية. 

  المصدرة من قبل الشركة والتي يملكها كل من اعضاء مجلس االدارة عدد االوراق المالية

 .واالدارة التنفيذية العليا وأقاربهم

 االدارة واالدارة التنفيذية العليا يازات التي يتمتع بها اعضاء مجلساالمت. 

 عمل موقع الكتروني للشركة لتعزيز االفصاح والشفافية وتوفير المعلومات عليه. 

 تجاه المجتمع المحلي والبيئة جهاة الشركة وبرامالفصاح عن سياسا. 
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 المسؤولية االجتماعية :المبحث الثاني( 9-9)

 ( تمهيد 9-9-0)

والتطرق  ،واهميتها ث عرض نشأة المسؤولية االجتماعية، ومفهومها،سوف يتم في هذا المبح

 وسيتناول عرض للمسؤولية االجتماعية في االردن.  ،الى مجاالت المسؤولية االجتماعية

 ( نشأة المسؤولية االجتماعية9-9-9)

تطورت منذ مطلع القرن العشرين فلسفات اقتصادية تزامنت مع االنفصال المتزايد بين 

فابتداًء كانت الفلسفة االقتصادية الكالسيكية تفترض بأن  كية واالدارة في الشركات الحديثة،المل

تقوم بأي واجب  هو ان تعظم من ربحيتها دون ان لشركات االساسي إن لم يكن الوحيد،واجب ا

سع من ويوفر بالتالي طائفة او  ،وف ُيَمكْن المشروعات من النمواالمر الذي س آخر تجاه المجتمع،

 ،2711للُمستخدمين. )االسرج،  أفضلاجور  وسوف يؤمن دفع السلع والخدمات للمستهلكين،

 (3ص

 اهمية الموارد االجتماعية،عد ذلك ادركت الشركات ومنذ ستينيات القرن العشرين ومن ثم ب

من تاب بذلك وقد بلغت ذروة ذلك في العقد الالحق اي في السبعينيات حيث اهتم الباحثون والك  

وقد تم  الى مفهوم المسؤولية االجتماعية، الى االشارة العديد من المقاالت في ذلك العقد،خالل 

ا المفهوم في الواليات المتحدة االمريكية في السبعينيات من قبل جمعية المحاسبة قياس هذ

حيث  لمسؤولية االجتماعية في المحاسبة،االمريكية إلعادة النظر في العقبات والمشاكل المتعلقة با

 بدأت الجمعية بتشكيل لجنة لمراجعة العقبات والصعوبات المتعلقة بقياس وإعداد تقارير المسؤولية

  (Gholam and others, 2012, p1). االجتماعية
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 ( مفهوم المسؤولية االجتماعية 9-9-3)

 على ليركز جاء اإلسالم إن حيث ،األديان ظهور مع االجتماعية المسؤولية مفهوم ترسخ

التطور  ومع والزكاة، الصدقات، بينها من الطرق  بشتى البشر بين االجتماعي عملية التكافل

 ظهرت السوق،ت وآليا الخاص القطاع وسيطرة الربحية معايير وسيادة الصناعية الثورة وظهور

 مقدم،) .االجتماعية المسؤولية مفهوم وظهور االجتماعية التنمية في الشركات إلزام إلى الحاجة

2010) 

 القرن  من السبعينات منتصف في الشركات على نفسها االجتماعية المسؤولية فرضتحيث 

 أهداف وتوسع )World Trade Organization (العالمية التجارة منظمة قيام بعد الماضي

 في والمساهمة البيئة، على والمحافظة العالم، في الفقر مواجهة لتشمل الجنسيات متعددة الشركات

 واحترام األطفال، تشغيل وعدم العمل، ظروف ومراعاة األجور، في والمساواة  المجتمع، رفاهية

 الدولية العمل منظمة وإعالن اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن في عليها المنصوص اإلنسان حقوق 

 عام في المستدامة والتنمية البيئة حول ريو وإعالن العمل، في لإلنسان األساسية المبادئ بشان

 ،االسرج(. بها الشركات والتزام والبيئية االجتماعية بالمسؤولية االهتمام زيادة في هماس مما ،1222

2717 ) 

 ثم للمجتمع، المتحققة والمنفعة االجتماعي أدائها خالل من تتحدد ةمنظم كل مسؤولية أنو 

 شعار تحت 1972 عام كاليفورنيا جامعة في المنعقد المؤتمر أوصى فقد أخرى  أبحاث توالت

 االجتماعية الجوانب برعاية المنظمات كافة إلزام بضرورة "األعمال لمنظمات االجتماعية المسؤولية"

 المغربل (وحيد كهدف الربح تعظيم فلسفة عن والتخلي االجتماعية التنمية في والمساهمة للبيئة

 (2778 ،وفؤاد



27 
 

 

 بالتنمية المساهمة في الشركات التزام أنها على االجتماعية المسؤولية الدولي البنك عرف وقد

من  لكل ونمطها الحياة وتحسين وعائالتهم، الموظفين مع العمل خالل من المستدامة اإلقتصادية

 في أي ،الشاملة للتنمية يسعى جيد بشكل التجارية باألعمال القيام خالل من ككل والمجتمع األفراد

 (Starks, 2009) .األطراف جميع تجاه المنظمة قبل من المقدمة األنشطة جميع

 ثانيًا، ومجتمعي ووطني أوالً  ديني واجب أنها على االجتماعية المسؤولية مفهوم الى وينظر

طراف األ جميع وأمام ومساهميها، مالكها أمام بالمساءلة يتصف نهجاً  المنظمة إنتهاج يعني وأنه

 بهذه المنظمات تلتزم وأن القادمة، األجيال حق بحفظ المستدامة التنمية مفهوم يحقق بحيث األخرى 

 ،. )الزاملمباشرة منافع على الحصول في هذا جراء التزامها تنتظر وأال طوعي بشكل المسؤولية

2715) 

ادى هذا اإلهتمام بالمسؤولية االجتماعية إلى ضرورة اإلفصاح عن األدء االجتماعي والبيئي 

 في التقارير السنوية إضافة إلى البيانات المالية.

 ( اهمية المسؤولية االجتماعية 9-9-4)

صورة المنظمة في المجتمع وترسيخ المظهر  تحسينللمسؤولية االجتماعية أهمية كبيرة في 

؛ إذا ما إعتبرنا أن المسؤولية عاملين وأفراد المجتمع بصفة عامةاإليجابي خصوصًا لدى الزبائن وال

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة،  ذاتاالجتماعية مبادرات طوعية للمنظمة تجاه أطراف متعددة 

نظمة تحسين مناخ العمل، كما تؤدي إلى بعث روح ومن شأن االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للم

 (2778 ،والغالبي العامري ذات المصلحة. ) ومختلف األطرافالتعاون والترابط بين المنظمة 

 الكثير تعرض مؤخراً  للشركة والبيئية االجتماعية بالمسؤولية االهتمام ضرورة إلى النظر لفت كما

التي  العالية المالية والتعويضات األخالقية،غير  الممارسات نتيجة اإلفالس إلى الشركات من
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 وصدور والشعبية الحكومية الضغوط وتزايد البيئي، التلوث أو الرديئة المنتجات بسبب دفعتها

 (2717, األسرج. )والعاملين المستهلك وحماية اإلنسان بحقوق  تنادي التي التشريعات

له جراء اهتمام منظمات االعمال على اختالف اما بالنسبة الى المجتمع فإن العائد الذي سيتحقق 

 )الغالبي ومنهل، باآلتين ان يلخص انواعها بتبني نمط معين من المسؤولية االجتماعية فأنه يمك

 (:177-176ص  ،2774

زيادة التكافل االجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع مع خلق شعور عالي باالنتماء من  .1

الخاصة كالمعوقين وقليلي التأهيل واالقليات والمرأة والشباب االحتياجات قبل االفراد ذوي 

 وغيرهم.

االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص  .2

 الذي هو جوهر المسؤولية االجتماعية لمنظمات االعمال.

 التحتية او الناحية الثقافية.تحسين نوعية الحياة في المجتمع سواء من ناحية البنية  .3

التام بين منظمات المجتمع المختلفة ومختلف الفئات ذات ازدياد الوعي بأهمية االندماج  .4

 المصلحة.

تحسين التنمية السياسية انطالقًا من زيادة التثقيف بالوعي االجتماعي على مستوى االفراد  .5

 الشعور بالعدالة االجتماعية.والمجموعات والمنظمات وهذا سيساهم باالستقرار السياسي و 

كون المسؤولية االجتماعية مرتبطة بمفاهيم اساسية كتقليل السرية بالعمل والشفافية  .6

والصدق في التعامل فإن هذه الجوانب تزيد من الترابط االجتماعي وازدهار المجتمع على 

 مختلف المستويات.

منظمات االعمال لدورها  راكإدالمستفيدين الرئيسيين من  أحدفإن الدولة هي  واخيرًا،

االعباء التي تتحملها الدولة في سبيل اداء مهماتها االجتماعي حيث ان هذا سيؤدي الى تخفيف 
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وخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية واالجتماعية االخرى. وكذلك فأنه يتوقع ان عوائد الدول 

بسبب وعي المنظمات بأهمية المساهمة العادلة والصحيحة في تحمل التكاليف  أفضلستكون 

االجتماعية المختلفة ورفد الدولة بمستحقاتها من الضرائب والرسوم والمساهمة في القضاء على 

البطالة والتطور التكنولوجي وغيرها من المجاالت التي تجد الدولة الحديثة نفسها غير قادرة على 

. )العامري اإلطاري هذا ائها جميعا بعيدًا عن تحمل منظمات االعمال الخاصة دورها فالقيام بأعب

   ( 2778 والغالبي،

 مجاالت المسؤولية االجتماعية( 9-9-5)

لسياسية تمتاز بيئة االعمال المعاصرة بالتبدل والتغير بشكل سريع من حيث االوضاع ا

وهذا يعني انه يترتب على الشركة ان تنخرط في بيئتها المحيطة بإعادة  واالقتصادية واالجتماعية،

 توجيه مواردها واالهتمام بمحيطها واالهتمام بالتحديات التي تواجهها. 

حددت لجنة المحاسبة عن االداء االجتماعي في الجمعية القومية للمحاسبين بالواليات المتحدة 

أربعة مجاالت لألداء  NAA)( Accountants Association of National االمريكية

 ( 2715 ،)الزامل االجتماعي للشركات وهي:

  والتي تعني المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع.  التفاعل مع المجتمع، -1

 والتي تعني المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين. ي تنمية الموارد البشرية،المساهمة ف -2

 والتي تعني المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة. الطبيعية والبيئية،تنمية الموارد المساهمة في   -3

والتي تعني المسؤولية االجتماعية تجاه خدمة  تقاء بمستوى جودة السلع والخدمات،واإلر   -4

 العمالء وجودة السلع والخدمات.

 n Institute of Certified Americaالقانونيين ينللمحاسب األمريكي المعهد حدد حينفي  

Public Accountants 2008 (AICPA)   ،تلك المجاالت في: البيئة، الموارد غير المتجددة
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 Americanةاما جمعية المحاسبة االمريكي الء، والمجتمع،العم الموارد البشرية، الموردين،

Accounting Association (AAA)   فقد قامت بإجراء دراسة ميدانية على بعض الشركات التي

فقد أصدر تقريرًا  التعرف على أساس القياس واالفصاح،تعد قوائم وتقارير اجتماعية وذلك من اجل 

تحسين  جتماعي وهي: الرقابة على البيئة، توظيف االقليات، العاملون،بخمس مجاالت لألداء اال

 لى التصنيفات الموضوعة من قبلبعد االطالع ع ،(2712 ال،المنتج، وخدمة المجتمع. )بوخلخ

وبعض الكتب التي بحثت في المسؤولية االجتماعية ومجاالتها علمًا أن اهمية المجال او  الجمعيات

 نطاق استخدامه يختلف من شركة الى اخرى تبعًا لنشاطها وبيئة عملها يمكن تلخيصها فيما يلي:

تجاه المجتمع بطريقة  في تحمل مسؤوليتها االجتماعية : تعتبر مساهمة الشركةالمجتمع .1

لمحاسبية فهي من وجهة النظر االقتصادية وا ة من اهم مساهمات الشركات في ذلك،مباشر 

و غير مباشر على الصعيد فتكون دون مقابل مباشر ا من اكثر المساهمات كلفة،

لين مزايا ومنافع فمن ففي حالة موظفي الشركة مثاًل وعندما يتم منح العام االنتاجي،

لكن في هذه الحالة تقوم الشركات بتحمل تكاليف  زيادة انتاجية العامل مقابل ذلك، المتوقع

اماًل في تحسين صورة الشركة لدى  -اقلها على المدى القصير–مباشرة دون مقابل 

 الشركةمساهمة وتشمل  (،2715 باًل )عطية،مبيعاتها مستق زيادة المجتمع المحلي وبالتالي

االموال لصالح الجمعيات الخيرية، ودعم  والمساهمة في جمع العيني المادي او بالتبرع

وتوظيف االشخاص وخصوصًا من  ية الفعاليات والمناسبات المحلية،ورعا العمل التطوعي،

من طالب الجامعات او ذوي االحتياجات الخاصة او االشخاص ذوي المهارة المتدنية 

ايضًا المساهمة في المؤسسات التعليمية وعلى شكل منح دراسية  ويشمل ذلك المجتمع،

نية التحتية لالستخدام العالم والتعاون مع الجهات المختصة في بوبحثية والتبرع إلنشاء ال



31 
 

 

 Mudzamir and)تنظيم حمالت لمكافحة المظاهر السلبية كالرشوة والفساد والجريمة. 

Norfaiezah, 2003, p3)  

والهواء. وقد اصبح  ،والماء ،تربةال بالبيئة هنا هي البيئة الطبيعية، المقصودإن البيئة:  .9

المجتمع معني بشكل كبير وبتزايد مستمر باالثار البيئية التي تتركها عمليات منظمات 

االعمال المختلفة على صحة االنسان اوال وعلى النباتات والحيوانات والمياه والتربة والهواء 

والذي  (Business Greening)ولقد شاع مصطلح تخضير االعمال  ،ثانياً  من آثار

ألنشطة منظمات االعمال على يعني بمفهومه العام االهتمام بالبيئة وتقليل االثار السلبية 

فبعض انواع  ة عملها في تأثيراتها على البيئة،, وتتفاوت المنظمات حسب طبيعالبيئة

مثل شركات  (Environmentally unfriendly)المنظمات يعد غير صديق للبيئة 

 تصفية النفط والصناعات الكيماوية وشركات انتاج الكهرباء بالطاقة الذرية وغيرها وهناك

لكنه اصبح معروفا ان جميع انواع المنظمات ذات اثر  منظمات اخرى اقل تلويثًا للبيئة،

عات التي تبدو فحتى منظمات الصيرفة والجام تباين على البيئة بجميع مكوناتها،سلبي م

الول وهله انها خالية من الملوثات فإن الفحص الدقيق لعملياتها يظهر لنا انها تؤثر سلبا 

كثيرة وغيرها. )العامري على البيئة من خالل النفايات والمختبرات ومخلفات ورقية 

 ( 2778 والغالبي،

العاملين بالمشروع  يتحدد نطاق هذا المجال باألنشطة التي توجه تلبية لمتطلباتالعاملون:  .3

ويندرج تحت هذا المجال كافة االنشطة  قتصادي وتحسين احوالهم بصفة عامة،اال

وامكانياته المالية )اللولو، اعمال كل مشروع  االجتماعية التي تناسب ظروف وحجم

ين من بل تشمل هذه الفئة جميع العاملوهنا النقصد بالعاملين هم الفنيون فحسب  (،2772

حيث ان لهم مصلحة مهمة في المنظمة التقتصر على  يين وفئات اخرى،اداريين وفن
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ات ومنها: فرص ترقية متاحة وجيدة، االجور فحسب بل تتعداها الى عدد اكبر من المؤشر 

 تدريب وتطوير مستمر، عدالة وظيفية، ظروف عمل صحية ومناسبة، إجازات مدفوعة،

 ( 2778 ،ات وغيرها.)العامري والغالبيالمشاركة في القرار 

سؤولية رئيسية وهي: الم تثالثة مجاالوبناءًا على ذلك اعتمدت هذه الدراسة على 

االجتماعية تجاه والمسؤولية  ،البيئةوالمسؤولية االجتماعية تجاه االجتماعية تجاه المجتمع، 

 .نالعاملي

 المسؤولية االجتماعية في االردن( 9-9-6)

، حيث تعبر عما تقوم به الشركة االجتماعية للشركات مدى االنتماء الوطني ةالمسؤوليتبين 

وهو شكل  ،سؤولية األعمال من حيث االستدامةمن اداء نافع تجاه المجتمع. وما يترتب عليه من م

من أشكال التنظيم الذاتي للشركات مما يؤدي الى بناء نموذج لالعمال التجارية. ان كافة الوظائف 

 المسؤولية االجتماعية للشركات والتي تعتبر اساسا في عمل الشركات يمكن من خاللهاالمتعلقة ب

االلتزام الكلي بكافة القوانين التشريعية والتنظيمية واالمتثال  ،مراقبة العمل. باالضافه الى ذلك

الكامل  للمعايير األخالقية واألعراف الدولية. الهدف من المسؤولية االجتماعية للشركات هو االلتزام

ية والعديد بكافة ما تقتضيه حاجات المجتمع المحلي من مساهمات ودعم لالنشطة الرياضية والثقاف

مع  ،والمجتمع المحليمنها أنشطة الشركه تجاه البيئة والعمالء والموظفين  ،المختلفةمن المجاالت 

 .االخذ باالعتبار مصلحة أصحاب الشركة

 ،االخيرة باهتمام كبير في االردن االجتماعية خالل السنواتحظي مفهوم المسؤولية كما 

الى جانب النضج  ،عية والسياسية في المجتمع المحليوذلك نتيجة للتطورات االقتصادية واالجتما

وباتت  ،االقتصادي وثقافتها المؤسسية رهافكالمؤسسي للعديد من الشركات والمؤسسات التي ارتقى 

 ،خدمات للمستهلكين وتعظيم االرباحاكثر من مجرد تقديم السلع والهذه المؤسسات تعنى بما هو 
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 ،وجودها ليس وجودًا اقتصاديا فحسبوتسعى لتعزيز سلوكها االخالقي واالجتماعي الدراكها بأن 

)سلفيتي، صحيفة  .ويؤثر على البيئة المحيطة بالمجتمع ،يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواطن بل وجود

  (2711 الغد االردنية،

 إنفاقن اجمالي أ (2714 ،جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية) دراسة كشفتولقد 

مليون   90الى 67بين  الشركات األردنية على مشاريع المسؤولية االجتماعية في المملكة يتراوح ما

أن « انتاج»وبينت الدراسة التي أعدتها جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت . دينار سنويا

مليون دينار على المسؤولية االجتماعية  54شركة في السوق األولي في بورصة عمان أنفقت  56

بالتنسيق مع المبادرة النيابية جلسة حوارية لبحث ومناقشة « انتاج»وعقدت  للشركات خالل سنتين

حضرها  موضوع المسؤولية االجتماعية للشركات والمؤسسات األردنية تجاه المجتمع بكاقة قطاعاته،

وزراء ونواب ومسؤولين في عدد من الشركات. وأظهرت الدراسة أن اجمالي إنفاق الشركات األردنية 

مليون دينار  27.3المدرجة في السوق األولي في بورصة عمان على المسؤولية االجتماعية بلغ 

لشركات ووفقا للدراسة أنفقت ا 2712مليون دينار في العام  27، مقارنة مع 2713خالل العام 

 .من صافي أرباحها على المسؤولية االجتماعية للشركات ٪2.2األردنية 

بير في المتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشركات مزدهر بشكل ك االكاديميالنشاط البحثي ان 

اال ان الممارسة العملية لهذا المفهوم التزال محدودة بين الشركات  االردن وعلى الرغم من ذلك،

حيث عقد ملتقى المسؤولية  العديد من الجهود في هذا المنحنى،االردنية بالرغم من بروز 

وكان يهدف الى تفعيل الوعي العام لدى القطاعين العام  2777االجتماعية في االردن عام 

ية االجتماعية تجاه المجتمع المحلي في ظل التغيرات المتالحقة والخاص بأهمية تبني نهج المسؤول

حيث اطلق المؤتمر مشروع المنتدى  د االقتصادي واالجتماعي،التي يشهدها االردن على الصعي

كما اصدر  ،2711اطلق هذا المنتدى في العام  االردني لمسؤولية الشركات االجتماعية وقد
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بعنوان "المسؤولية االجتماعية للشركات  2711ا عام المجلس االقتصادي واالجتماعي تقرير 

ومؤسسات المجتمع المدني في االردن" حيث عرض هذا التقرير مقترحًا بتأسيس هيئة تنسيقية تقوم 

على الربط بين حاجات المجتمع المحلية المدروسة من قبل الجهات الحكومية من جهة وبين 

مسؤولية وذلك لتنظيم ادوار ال ت من جهة أخرى،تي تقبل بها الشركاالمبادرات االختيارية ال

   .(2713 )مقدم وزايري، االجتماعية للقطاع الخاص

 القيمة السوقية  المبحث الثالث: (9-3)

 وكيفية احتسابها. وقيةالقيمة الس مفهومب التعريف المبحثسيتناول هذا 

فقد عرفت  النظر،عدة تعاريف من مختلف وجهات بلقد تم تعريف مفهوم القيمة السوقية 

القيمة السوقية من وجهة نظر معايير التقييم الدولية على انها المبلغ المقدر الذي ينبغي الحصول 

في عملية تكون  ويوافق عليه البائع يخ التقييم بين ما يقدمه المشتري،عليه من عملية التبادل في تار 

 IVS)عملية بدون إكراه وبحكمة ودراية.لوان تكون ا بين اطراف مستقلة، وذلك بعد التسويق المالئم،

1:96) 

ومن جهة اخرى فقد تم تعريف القيمة السوقية على انها القيمة التي تظهر في سوق االسهم 

وتعبر عن سعر تداول االسهم  لتي تحدث في سوق االوراق المالية،وتتحد عن طريق التعامالت ا

االقتصادية الخارجية والداخلية، ومقدار االرباح ل في السوق حيث تكون بالعادة متقلبة نتيجة العوام

ة إما وقد تختلف عن القيمة الدفتري ركز المالي للشركة،والعرض والطلب على االسهم والم المتحققة،

 ( 26ص ،2772بالزيادة او النقص. )فضيلة، 

ًا ولقد عرفت ايضا القيمة السوقية بأنها سعر بيع االسهم في سوق االوراق المالية مضروب 

وقد تكون هذه القيمة اعلى او اقل من القيمة االسمية او القيمة الدفترية.  عدد االسهم المكتتب بها،ب

 ( 23ص ،2772 ،والعامري  )الشريفي

 من خالل المعادلة التالية: القيمة السوقية وتقاس

 عدد االسهم العادية المكتتب بها( x 31/12)سعر السهم العادي في  = القيمة السوقية
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 الدراسات السابقة ( 9-4)

ة والمسؤولية واالجنبية التي تناولت موضوع الحوكم العربيةتم استعراض الدراسات 

وبعد ربط الدراسات  راسات المتعلقة بالدراسة الحالية،حيث قام الباحث بجمع الد االجتماعية،

 السابقة مع متغيرات الدراسة الحالية. وعليه تم عرض الدراسات السابقة حسب االتي:

 الدراسات العربيةاواًل: ( 9-4-0)

 ردنيةاال  العامة المساهمة " مدى التزام الشركات بعنوان: ،(9117) ونور مطرسة راد 

 والصناعي"  المصرفي القطاعين بين مقارنة تحليلية دراسة –المؤسسية  الحاكمية بمبادئ

 الحاكمية بمبادئ االردنية العامة المساهمة الشركات التزام مدى تقييم إلى الدراسة هدفت

 المساهمة الشركات من عينة على نيةاميد دراسة إجراء تم هدف الدراسة ولتحقيق المؤسسية،

 اسئلة شملت إستبانة إستخدام تم وقد شركة، 27 عددها والصناعي المصرفي القطاعين في العاملة

 لنظام عليها المتعارف الستة المبادئ من مبدأ منها محور كل يغطي رئيسية محاور ستة تغطي

 وحايتر  لعامةا لمساهمةا لشركاتا زاملتا مستوى  إن إلى خلصت الدراسة وقد المؤسسية ، الحاكمية

 لصالح يميل زاماللتا مستوى  وأن متوسط وا مقبول عام بمستوى  ولكن جداً  لضعيفوا لقوي ا بين

 رئيسي بشكل تترسخ لنظاما تطبيق في لخللا نبجوا وإن لصناعي،ا حساب على لمصرفيا لقطاعا

 إتخاذ في لمساهمينا اشراك وعدم لمهني،ا لسلوكا عدبقوا  يجب كما رةاإلدا مجالس التزام عدم في

التوصيات اهمها: أن تبادر جهات وقد اوصت الدراسة مجموعة من . للشركة تيجيةالسترااالقرارات 

الرقابة واالشراف على تلك الشركات بإصدار دليل يوضح المبادئ االساسية لنظام الحوكمة 

هذا  لتزام به،المؤسسية وارشادات بتطبيقه في الواقع العملي ومن ثم تشجيع الشركات على اال

 ء مستقلين. باالضافة الى تشجيعها على تشكيل لجان للحوكمة المؤسسية من اعضا
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 المالي األداء على المؤسسية الحاكمية فاعلية أثر" :بعنوان ،(9118سة قباجة )راد 

  "  المالية لالوراق فلسطين سوق  في المدرجة للشركات

 المدرجة للشركات المالي االداء على المؤسسية الحاكمية فاعلية أثر بيان إلى الدراسة هدفت

 20 من طبقية عشوائية عينة إختيار الدراسة تم هدف ولتحقيق المالية، لألوراق فلسطين سوق  في

 وذ اثر وجود إلى الدراسة وخلصت التغير، أثر لتحديد والمتعدد البسيط النحدارا واستخدم شركة،

 معدلبـ) مقاسا للشركة المالي االداء وبين جهة من المؤسسية الحاكمية فاعلية بين إحصائية داللة

 السهم، عائد على السوقي السعر ومضاعف الملكية، حقوق  على والعائد االستثمار، على العائد

 قيمة إجمالي على الشركة قيمة ومضاعف الدفترية، القيمة على للسهم السوقي السعر ومضاعف

 سعر وتقلب المؤسسية الحاكمية فاعلية بين إحصائية داللة اثر سالب ذو هناك وأن ،)االصول

واوصت الدراسة بإمكانية اعتماد المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية على  .السوقي السهم

مستوى فاعلية الحاكمية المؤسسية التخاذ قراراتهم االستثمارية نظرا للعالقة الوثيقة بين فاعلية 

 الحاكمية المؤسسية واالداء المالي. 

 اإلتصاالت لشركات االجتماعية المسؤولية محاسبة: "بعنوان ،(9112) العناتي دراسة 

 "ةاألردني

 المجتمع تنمية على العمل في األردنية اإلتصاالت شركات دور اسلقي سةراالد هذه هدفت

 الحد في واسهامها التلوث مظاهر من الحد في الشركات دور سةدراال هذه أظهرت حيث المحلي،

 .والرياضية والثقافية االجتماعية األنشطة دعم الى اضافة عمل فرص توفير خالل من البطالة من

 الوصفي المنهج استخدام خالل منى( المحتو ) ن المضمو  تحليل اسلوب سةراالد هذه استخدمت وقد

 االجتماعية المسؤولية لتقارير المحتوى  وتحليل الشخصية المقابالت على سةراالد معد اعتمد حيث

 لشركات مساهمة وجود الى سةراالد نتائج وتوصلت .االردنية االتصاالت لشركات السنوية والتقارير
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 الثقافية األنشطة دعم في االجتماعية للمسؤولية أثر ووجود المحلي المجتمع تنمية في االتصاالت

وقد اوصت  .البطالة من الحد في الشركات أداء بين حواض تباين ووجود والرياضية، واإلجتماعية

الدراسة بضرورة توعية ادارات شركات االتصاالت االردنية بدورها في تحمل مسؤوليتها نحو 

وتنمية الدور الذي  العالمية،مجتمعها الذي تعمل فيه خصوصا في ظل تداعيات االزمة االقتصادية 

شكل خاص تلعبه شركات االتصاالت االردنية في خدمة وتنمية مجتمعها المحلي الذي تعمل فيه ب

عن طريق توجيه بعض استثماراتها نحو مشاريع ذات صبغة اجتماعية وفي االردن بشكل عام 

تساهم في توفير فرص عمل مما يساهم في الحد من البطالة وتنمي الجوانب الثقافية واالجتماعية 

 والرياضية. 

 المسؤولية عناصر عن االفصاح مدى" :بعنوان ،(9100) والهنداوي  فرحال دراسة 

 بورصة في المدرجة الصناعية الشركات حالة دراسة العامة، المساهمة للشركات االجتماعية

 2007- 2008" .لعامي عمان

 التقارير في االجتماعية المسؤولية عناصر عن االفصاح مدى في البحث سةراالد استهدفت

 جوداتالمو  حجم من كل أثر وبيان االردنية، العامة المساهمة الصناعية للشركات السنوية المالية

 في اإلفصاح مدى سلقيا المحتوى  تحليل استخدم وقد. االفصاح درجة على المبيعات وحجم

 العامة المساهمة الصناعية الشركات من شركة (72) على سةراالد اجريت وقد المالية، التقارير

 .األردنية

 واالنحدار البسيط الختبار فرضيات الدراسة.  T-testواستخدمت الدراسة اختبار 

 االجتماعية المسؤولية عناصر عن االفصاح مستوى  في تفاوت وجود الى سةراالد وتوصلت

 المئوية النسبة تتجاوز لم حيث المطلوب المستوى  دون  ما يزال االفصاح ان اال الشركات، بين

 اقل اي( 2778)و( 2777) سةراالد لعامي (%43) االجتماعية المسؤولية عناصر عن لالفصاح
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 (%69.4)و (%73.6) بلغت حيث البيئة، حماية حول افصاح نسبة اعلى وكانت ،المتوسط من

 لحجم احصائية داللة ذي تاثير وجود عدم الى سةراالد توصلت كما سة،راالد لعامي التوالي على

واوصت الدراسة بتفعيل االفصاح  .االجتماعي االفصاح مستوى  على المبيعات وحجم الموجودات،

 االجتماعي لدى الشركات الصناعية. 

 ( 9109دراسة التميمي،) التأمين شركات ربحية على الحوكمة تطبيق أثر: "بعنوان 

  ."األردنية العامة المساهمة

 المساهمة التأمين شركات ربحية على الحوكمة تطبيق أثر قياس إلى سةراالد هذه تهدف

 التنفيذية، اإلدارة موظفي على توزيعها تم إستبانة صمَّمت سةراالد أهداف ولتحقيق األردنية، العامة

 (78ل )للتحلي الصالحة اإلستبانات عدد غبل وقد الداخلية، الرقابة وموظفي الماليين، والمديرين

 .الموزعة االستبانات ن( م%67) نسبته ما أي توزيعها تم إستبانة( 137) أصل من إستبانة

 المساهمة التأمين شركات ربحية على الحوكمة لتطبيق أثر هناك أن إلى لت الدراسةتوص

 كانت سةراالد موضع الشركات في الداخلية الرقابة نظام فاعلية أن الباحث وجد كما األردنية العامة

 هناك أن الباحث وجد كذلك الشركات، هذه ربحية على لذلك أثر وجود مع مرتفعة وبدرجة متوفرة

 الشركات، ربحية على لذلك أثر وجود عدم مع مرتفعة وبدرجة التأمين شركات في لإلدارة استقاللية

 مرتفعة وبدرجة إستقاللية يوجد انه تبين فقد الخارجيين الحسابات مدققي باستقاللية يتعلق فيما أما

 تمتع من مرتفعة درجة وجود إلى الباحث توصل كذلك الربحية، على لذلك أثر وجود ودون 

 .الشركات هذه ربحية على لذلك أثر وجود عدم مع التأمين شركات في بحقوقهم المساهمين

 الشفافية وتوافر اإلدارة مجالس ومسؤوليات صالحيات تحديد أن إلى دراسةال تلتوص كذلك

 العوامل هذه اثر على عالوة مرتفعة وبدرجة المتوفرة العناصر من التدقيق لجان وعمل واالفصاح

 .الربحية على
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 تختص التي التفصيلية التشريعات من مزيدا وضع منها توصيات بعدة دراسةال توأوص

 الشركات لتحمل أمكن ما تشريعات ووضع الشركات تشجيع كذلك الحوكمة، ئمباد وإلزامية بتطبيق

 .االجتماعية اتهاؤوليلمس

 ( 9104دراسة الشارف،) السوقية القيمة على والبيئي االجتماعي األداء أثر: "بعنوان 

 ببورصة المدرجة الصناعية العامة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة ة:األردني للشركة

  ."عمان

 في عنهما مفصح هو كما البيئي، واألداء االجتماعي األداء قياس إلى الدراسة هذه هدفت

 إلى إضافة منهما كل اثر وتحديد األردنية، الصناعية العامة المساهمة للشركات السنوية التقارير

 بيانات على الباحث إعتمد الدراسة أهداف ولتحقيق لها، السوقية القيمة على المالي األداء أثر

 خالل المالية لألوراق عمان ببورصة المدرجة الصناعية العامة المساهمة الشركات من شركة( 65)

 2007-2012. الفترة

 األداء لقياسن( لمضمو ى )االمحتو  تحليل وأسلوب التحليلي المنهج الباحث إستخدم

 الدراسات على إعتماداً  الباحث قبل من مسبقا إعداده تم مؤشر خالل من البيئي واألداء االجتماعي

 من المتعدد االنحدار أساسي بشكل الباحث استخدم الدراسة فرضيات والختبار المالئمة، السابقة

 مستوى  ا: تدنيإليه التوصل تم التي النتائج أهم ومن ،SPSS & E-views)ي )برنامج خالل

 ،(%34.4) بلغ الذي البيئي واألداء ،(%47.7) بلغ الذي االجتماعي األداء من كل عن اإلفصاح

 لسهم السوقية القيمة على البيئي واألداء االجتماعي لألداء إحصائية داللة ذو أثر وجود وعدم

 .هام اثر له وجد الذي المالي األداء بعكس األردنية، الصناعية الشركة
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 ( 9104دراسة مسعود والدعاس)، الشركات أداء على المؤسسية الحاكمي ة : " أثربعنوان 

 ."-تحليلية دراسة- المالية لالوراق عمان بورصة في المدرجة

 الشركات أداء على المؤسسية الحاكمّية أثر على الضوء القاء الى سةراالد هذه هدفت

 ئمباد تطبيق مستوى  في االختالف درجة على للوقوف المالية، وراقلال عمان سوق  في المدرجة

 المؤسسية الحاكمّية ئمباد بين العالقة سةراود ،دراسةال عينة الشركات بين المؤسسية الحاكمّية

 ميدانية سةرابد الباحثان قام سةراالد أهداف ولتحقيق .الشركةوأداء  االدارة مجلس بصفات المتعلقة

 موزعة المالية راقلالو  عمان سوق  في مدرجة شركة( 275) من مكونة الشركات من عينة شملت

 وقد ن.التامي وشركات والمصارف والصناعية، الخدمية، :الرئيسة االقتصادية القطاعات على

 الشركات بين المؤسسية الحاكمّية ئمباد تطبيق مستوى  في إختالف وجود سةراالد نتائج أظهرت

 نفسه الوقت في إحصائياً  دال غير تباين وجود من بالرغم الماليةوراق لال عمان سوق  في المدرجة

 عينة شملتها التي القطاعات مقارنة عند المؤسسية الحاكمّية ئمباد بعض تطبيق مستوى  عن

 التأكيد ا:منه توصيات بعدة سةراالد تقدمت النتائج هذه ضوء وفي البعض، بعضها مع سةراالد

 الواضح لتأثيرها المؤسسية الحاكمّية ئمباد بتطبيق زام بااللت األردنية الشركات تمراراس أهمية على

 يمكن المؤسسية للحاكمية موحد ودليل مقياس ايجاد ضرورة وكذلك االسهم، حملة حقوق  حماية في

 .المالية وراقلال عمان سوق  في المدرجة الشركات على تطبيقه

 االجتماعية المسؤولية محاسبة عن اإلفصاح أثر: "بعنوان، (9104) وآخرون  دراسة عمر 

 ."ةاألردني العامة المساهمة الصناعية للشركات المالي األداء على

 األداء على االجتماعية المسؤولية محاسبة عن اإلفصاح أثر إختبار الى راسةالد هدفت

 من نشاط كل أثر سقيا خالل من األردنية العامة المساهمة الصناعية الشركات في المالي

 تحليل أسلوب إعتمدت بحيث المالي األداء على االجتماعية المسؤولية لمحاسبة الخاصة األنشطة
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 .المالي سوالقياراسة الد لمجتمع صاً خصي إعداده تم مؤشر تطبيق خالل من ،)المضمون ) المحتوى 

 باإلرتقاء الخاصة األنشطة في األستثمار أن أهمها من كان نتائج عدة الى سةراالد وتوصلت

 بمحاسبة الخاصة األنشطة باقي في يؤثر ولم المالي، االداء تحسين الى يؤدي بالمنتجات

 .المالي األداء على االجتماعية المسؤولية

 ة المؤسسية على سعر "أثر تطبيق قواعد الحاكمي :بعنوان ،(9105) ومنصور دراسة عبد

  .بورصة عمان" : دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة فيالسهم السوقي

 السهم سعر على المؤسسية الحاكمية قواعد تطبيق أثر مدى معرفة إلى الدراسة هدفت

 .عمان بورصة في المدرجة األردنية للبنوك اآلخرى  السوقي األداء السوقي، ومؤشرات

اإلرشادية  القواعد تطبيق مدى عن اإلفصاح إستبانة أعتماد تم الدراسة أهداف لتحقيق

الحاكمية  قواعد تطبيق مدى لقياس كمؤشر األردني المركزي  البنك عن الصادر المؤسسيةللحاكمية 

 التحليل أساليب استخدام تم كمابنكًا.  15 عددها والبالغ الدراسة عينة البنوك في المؤسسية

 القواعد للحاكمية تلك تطبيق أثر لقياس (SPSS) برمجة في المتاحة والتحليلي الوصفي اإلحصائي

 .ألسهمها السوقي األداء على المؤسسية

 بلغ المؤسسية الحاكمية لقواعد األردنية البنوك تطبيق نسبة أن إلى الدراسة نتائج أشارت

 جاء األردنية للبنوك المؤسسية الحاكمية لقواعد التطبيق هذا أن إلى النتائج أشارت كما ، 91%

 )المجلس( ما اإلدارة مجلس لوظائف التطبيق كان حيث المؤسسية الحاكمية قواعد بين متفاوتاً 

 ، %93بنسبة المساهمين مع العالقة ، %93بنسبة الداخلية والرقابة الضبط بيئة ، %93نسبة

 األخيرة بالمرتبة جائت حين في ، %92ةببنس المجلس لجان ، %93بنسبة واإلفصاح الشفافية

 .%87 بنسبة الحاكمية بقواعد األلتزام
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 فقد البنوك ألسهم السوقي األداء على المؤسسية الحاكمية قواعد تطبيق بأثر يتعلق فيما أما

 على يؤثر اضافة السوقي السهم سعر على القواعد هذه لتطبيق أثر يوجد أنه الدراسة أظهرت

 السهم سعر ، EPSالواحد للسهم العائد ، MPالسوقي السهم سعر) األخرى  السوقي األداء مؤشرات

 على بالعمل الدراسة اوصت النتائج ضوء في (MR  السوقي السهم عائد ، P/Eربحيته إلى

 لقواعد الحالي األلتزام مستوى  األستمرار في على البنوك تعمل أن :اهمها التوصيات من مجموعة

 تعمل أن الباحث واوصى للتطبيق، الكامل المستوى  إلى لتصل القواعد هذه تطبيق وتعزيز الحاكمية

 القواعد بتطبيق النقص جوانب أستيفاء على الحاكمية بقواعد تاماً  التزاماً  ملتزمة الغير البنوك

 المعلومات بجميع المستثمرين اهتمام بضرورة الباحث وصىكما أ ا،لديه المطبقة غير اآلخرى 

 توعيتهم وضروره االستثمارية قراراتهم ترشيد في يساهم بما السنوية، المالية التقارير في الوارده

 القواعد هذه اتجاه الشركات سياسة لتقييم الحاكمية قواعد بتطبيق الخاصة للبنود اهتمامهم وتوجيه

 قرار على أثر من لها لما المالية مؤشرات على فقط التركيز وليس لها المصاحبة والمخاطر

 .األردنية البنوك بأسهم األستثمار

 على القيمة  االجتماعيةفصاح عن المسؤولية اإلأثر : " بعنوان (،9105راسة العودات )د

   ." (Q s'Tobin) ردنية وفقًا لنموذجاإل السوقية للبنوك التجارية 

اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية  أثرالدراسة الى بيان  هذههدفت 

البنوك . كما تكون مجتمع الدراسة وعينتها من (Tobin’s Q)للبنوك التجارية االردنية وفقًا لنموذج 

حيث تم  ،(2714-2772) بنك( عن الفترة الواقعة ما بين 13التجارية االردنية والبالغ عددها )

اإلعتماد على التقارير المالية السنوية للبنوك غرض الدراسة. ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام 

ارية االردنية لتجالمنهج النوعي )تحليل المضمون(, من خالل تطبيق مؤشر معد خصيصًا للبنوك ا

واستخدم الباحث العديد من االساليب اإلحصائية الوصفية مثل )المتوسطات  ( فقرة،28تضمن )
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والبسيط  باإلضافة إلى استخدام كل من تحليل االنحدار المتعدد (،المعياريةبية، اإلنحرافات الحسا

كشفت  تبار فرضياتها،بيانات الدراسة وإخوبعد إجراء عملية التحليل ل إلختبار فرضيات الدراسة،

عن المسؤولية د أثر ذو داللة احصائية لإلفصاح و وجعدم  الدراسة عن عدد من النتائج اهمها

 . (Tobin’s Q)على القيمة السوقية للبنوك التجارية االردنية وفقًا لنموذج  االجتماعية

 األداء على االجتماعية المسؤولية ومحاسبة الحوكمة أثر": بعنوان ،(9105) دراسة عطية 

  ."عمان بورصة في المدرجة العامة المساهمة للشركات المالي

هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر حوكمة الشركات ومحاسبة المسؤولية االجتماعية على 

استخدام المنهج الوصفي  وتم ،مة العامة المدرجة في بورصة عماناالداء المالي للشركات المساه

هذا البحث على البيانات التي تم جمعها من خالل التقارير السنوية وتستند منهجية  ،التحليلي

وتمثلت  ،2713الى  2717ة عمان للسنوات من وافصاحات الشركات المدرجة في بورص

لشركات وتضم محاور )مجلس االدارة، اجتماعات الهيئة العامة، قلة بحوكمة االمتغيرات المست

حاسبة المسؤولية االجتماعية وتضم )المسؤولية وم ،االفصاح والشفافية( حقوق المساهمين،

, مسؤولية االجتماعية تجاه البيئة(ال ،ؤولية االجتماعية تجاه المجتمعالمس ،االجتماعية تجاه العاملين

في حين ان المتغير التابع يمثل االداء المالي للشركة حيث استخدمت عدة مقاييس محاسبية تشمل 

 (،EPSوربح السهم الواحد  ،ROEوالعائد على حقوق الملكية  ،ROA)العائد على االصول 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات  ،MVAومقاييس سوقية تمثلت بالقيمة السوقية المضافة 

المساهمة العامة االردنية المدرجة والمتداول اسهمها في بورصة عمان خالل فترة الدراسة حيث بلغ 

وبعد تطبيق شروط اختيار العينة اصبحت عينة الدراسة  ،2713م شركة في نهاية عا 247ددها ع

وتم استخدام  ،2713ولغاية  2717سة بين االعوام وامتدت فترة الدرا ،شركة 76ن النهائية تتالف م

 العالقة بين متغيرات الدراسة. لدراسة  Tتحليل االنحدار واختبار
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متغيرات حوكمة الشركات ومحاسبة  بينت نتائج الدراسة وجود اثر ذو داللة احصائية لبعض

ان بالمقاييس المحاسبية المسؤولة االجتماعية على اداء الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عم

وقد اوصت الدراسة بتشجيع الشركات  ،حين كانت اثر متغيرات اخرى عكسيةفي  ،والسوقية

شركات واالهتمام المساهمة المدرجة في بورصة عمان على تطبيق بعض مبادئ حوكمة ال

وضرورة تعديل  ،ايجابيا على اداءها الماليبمسؤوليتها االجتماعية تجاه العاملين والتي اثبتت اثرا 

التشريعات المعنية بالشركات وذلك بما يسمح بتطبيق اوسع لقواعد حوكمة الشركات ولزيادة اطر 

 انب غير مغطاه في تلك التشريعات.المسؤولية االجتماعية لتشمل جو 

 الدراسات االجنبية( 9-4-9)

   ة دراسInoue and Lee, 2011))، بعن  وان:“Effects of Different 

Dimensions of Corporate Social Responsibility on Corporate 

Financial Performance in Tourism-Related Industries”  

 األداء على للشركات االجتماعية للمسؤولية المختلفة األبعاد آثار بيان الى سةدراال هدفت

 الواليات في المطاعم( وهي)شركات الطيران، الكازينوهات، الفنادق، السياحة قطاع لشركات المالي

وتكون مجتمع الدراسة من الشركات العاملة في القطاع السياحي في الواليات  األمريكية، المتحدة

, وامتدت مطعم 183فندق و 51كازينو و 52شركة طيران و 74المتحدة االمريكية وشملت العينة 

 االجتماعية المسؤولية بتصنيف الباحثان قام بحيث ،2777الى عام  1221لدراسة من عام فترة ا

 بالموظفين، وعالقتها االجتماعية المسؤولية) وهي طوعية أنشطة سأسا على أنشطة خمسة الى بها

 وقضايا البيئية، والمسؤولية المجتمع، رادأف بين وعالقتها االجتماعية والمسؤولية المنتج، وجودة

 القطاع وهو سةراالد لمجتمع المالي األداء على نشاط كل بها سيؤثر التي الكيفية سةراود ،)التنوع

 والفنادق، السياحية، والنوادي السياحة، شركات( من كل سةراالد عينة كانت بحيث السياحي
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 التقارير تحليل خالل من ،)المضمون (المحتوى  تحليل أسلوب سةراالد هذه واستخدمت م(والمطاع

 بحيث المالي التحليل وعلى الوصفي المنهج على سةراالد هذه واعتمدت سةراالد لعينة السنوية

االنحدار الخطي واالنحدار منها  واإلحصائية المالية التحاليل من مجموعة الباحثان استخدم

 المتعدد. 

 لمسؤوليةا ألبعاد متباين أثر هنالك أنه أهمها من نتائج عدة الى سةراالد وتوصلت

 ،اإلستمراريةو  الربحية جانب من ايجابي بشكل المالي األداء على المدروسة للشركات االجتماعية

 للشركات، المستقبلية الربحية على القصير المدى في سواء حد على متفاوت تأثر يوجد وأنه

 .لشركاتهم المالي األداء تحسين شأنها من التي االجتماعية المسؤولية أنشطة لبيان وتوصلت

 ة دراس(Timmons, 2011)، بعنوان: “The Relationship between 

Corporate Social Responsibility and Market Performance.” 

 وشملت السوق، وأداء للشركة االجتماعية المسؤولية بين العالقة اختبار إلى الدراسة هدفت

 العالم في الشركات أكبر من تعد شركة( 177) أصل من شركة( 14) من عينة على الدراسة

 الى الشركات من نوعين تحديد تم الدراسة ولغرض ، 2007لعام Fortune مجلة في والمدرجة

ت السنوا خالل الدراسة محل للشركات ملتزمة غير واألخرى  االجتماعية بالمسؤولية ملتزمة شركات

 إختبار دراسته في الباحث إستخدم وقد التحليلي، المنهج الباحث واستخدم ،2775-2778

 توجد ال انه إلى ت الدراسةوتوصل ، ANOVAوإختبار لالرتباط بيرسون  واختبار المتعدد، االنحدار

 على تركز الشركات وان للشركة السوقية القيمة و االجتماعية للمسؤولية إحصائية داللة ذات عالقة

 .الربحية
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  دراسة(Rouf, 2011) ،بعنوان: “The Corporate Social responsibility 

Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh”  

 الشركات في استكشافية سةراكد والبيئية االجتماعية المسؤولية بيان الى سةراالد هذه هدفت

 أنشطة بين العالقة سةراود المالية التقارير الى الرجوع خالل من وذلك بنغالدش، في المدرجة

 عينة اشتملت وقد فيها، االجتماعية المسؤولية عن واإلفصاح بها الخاصة والعوامل الشركات

 سةراالد اعتمدت وقد ،بنغالدش في المالية راقلألو  دكا سوق  في المدرجة الشركات على سةراالد

 المسؤولية عن للكشف خاص مؤشر وضع خالل من )مضمون ال(المحتوى  تحليل أسلوب على

 المنهج استخدام تم وقد فقرة (32) تتضمن قراتف قائمة وتصميم بها الخاصة واألنشطة االجتماعية

 . سةراالد هذه نتائج الى للوصول النوعي

 على اإلدارة إلستقاللية أثر وجود أهمها كان النتائج من العديد الى سةراالد خلصت وقد

 العائد ونسبة التدقيق ولجان الشركة لحجم أثر أي وجود وعدم االجتماعية، المسؤولية عن اإلفصاح

 .االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح على المالكين حقوق  على

   دراسة(Andayani and Atmini, 2012) ، :بعنوان 

“Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance, 

and Firm Performance”.  

هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين كل من المسؤولية اإلجتماعية المؤسسية وحوكمة 

حيث  ،في اندونيسيا الى الملكية الفكرية المملوكة للشركاتالشركات الجيدة واداء الشركة باالضافة 

للمؤسسين والمسؤولية  ركزت الدراسة على فحص العالقات الخمس التالية: العالقة بين الملكية

ن الحوكمة والمسؤولية العالقة بي ة السوقية والمسؤولية االجتماعية،العالقة بين القيم جتماعية،اال



47 
 

 

لمسؤولية االجتماعية من جهة العالقة بين الحوكمة والملكية للمؤسسين من جهة مع ا االجتماعية،

 واخيرا العالقة بين الملكية الفكرية واداء الشركة. اخرى،

وقد تم  اريخية عن الشركات موضوع الدراسة،على جمع المعلومات التاستندت منهجية الدراسة 

 فحص الفرضيات الخمس ضمن ثالثة نماذج وكما يلي: 

  وقد اعتمد المسؤولية االجتماعية  والثانية والثالثة،النموذج االول لفحص الفرضيات االولى

في  ندونيسية لتك الشركات،للشركات كمتغير تابع وتم قياسه من خالل تصنيف وزارة البيئة اال

نسبة الملكية للمساهمين المؤسسين، لوغاريتم القيمة حين كانت المتغيرات المستقلة مكونة من: 

 أحدكون حسابات الشركة مدققة من  مجلس االدارة، نسبة االعضاء المستقلين في السوقية،

مجموع  مبيعات،ت الضابطة هي )نسبة نمو الوالمتغيرا شركات التدقيق االربعة الكبرى،

 الديون/مجموع االصول(.

  النموذج الثاني لفحص الفرضية الرابعة اعتمد المتغير التابع“Tobin Q”  وهو نتاج المعادلة

في حين ان المتغيرات  اجمالي االصول، / + الديون( MVA)القيمة السوقية المضافة 

نسبة  مين المؤسسين،نسبة الملكية للمساه مكونة من: المسؤولية االجتماعية، المستقلة

وكون حسابات الشركة مدققة من  عضاء المستقلين في مجلس االدارة، وجود لجنة التدقيق،اال

(Big4). 

  نسبة النموذج الثالث لفحص الفرضية الخامسة اعتمدROE،  :والمتغيرات المستقلة هي

 وحجم الشركة. العالمات التجارية وحقوق الملكية،براءات االختراع و 

تكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في بورصة جاكرتا بأندونيسيا خالل فترة 

اما عينة  شركة، 332، وقد بلغ عددها 2776و 2775و 2774قعة في االعوام الدراسة الوا
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شركة انطبقت عليها شروط كل  22و 18الدراسة فقد تفاوتت حسب الفرضيات المستخدمة بين 

 ثالث.نموذج من النماذج ال

ايجابية وقوية  استخدمت الدراسة اسلوب تحليل االنحدار وخلصت النتائج الى وجود عالقة

في حين تبين انه  دارة وبين المسؤولية االجتماعية،المستقلين في مجلس االبين نسبة االعضاء 

ن كية المؤسسيبين المسؤولية االجتماعية وبين عناصر الحوكمة المتمثلة في )مل اثروجد اي الي

وكذلك تبين ان ملكية  ( وكذلك القيمة السوقية،Big4والتدقيق من قبل  ووجود لجنة التدقيق،

 ،ROEالمؤسسين وقيمة المسؤولية االجتماعية لها تأثير إيجابي على اداء الشركة والمتمثل بنسبة 

يق المتمثل اما بالنسبة لجودة عمل التدق ية الفكرية ُتحسن من اداء الشركة،كما وجد ان وجود الملك

  فهي مرتبطة بشكل عكسي مع اداء الشركة.     Big4بشركات 

  دراسة(Dehghani and Abdoli, Lashkary, 2012) بعنوان:“Corporate 

Governance and its Effect on the Corporate Performance”. 

وبين عناصر حوكمة الشركات هدفت الدراسة إلى بيان فيما إذا كانت هناك عالقة بين 

الشركات موضوع  إستخدمت الدراسة منهجية المسح الوصفي من خالل جمع البيانات عن ادائها،

 ية مجلس االدارة،تم إعتماد عناصر الحوكمة كمتغيرات مستقلة وهي: إستقالل الدراسة لتحليلها،

المستثمرين ة من قبل عدد االسهم المملوك ،نسبة االعضاء التنفيذيين من اعضاء مجلس االدارة

أما المتغيرات التابعة والتي تمثل اداء الشركة فقد  غير االفراد، ووجود مدقق داخلي مستقل للشركة،

كما تم اعتماد متغيرات ضابطة وهي حجم الشركة  ،(Qtobin’s)و (ROA)الـ اعتمد على نسبة

 او خاص،لملكية من حيث كونه حكومي ونوعية ا باللوغاريتم الطبيعي لحجم االصول،مقاسة 

 ودرجة افالس الشركات.
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ن خالل العام شركة وهي الشركات المدرجة في بورصة طهرا 478تكون مجتمع الدراسة من 

ثم اختيار عدد من  عيتها وفترة تداولها،وقد تم استثناء بعض الشركات بناًء على نو ، 2772/2717

 شركة.  171الشركات بشكل عشوائي لتصبح عينة الدراسة مكونة من 

وتم استخدام معامل بيرسون  معادلة االنحدار متعدد المتغيرات، المستخدم نموذج البحث كان

واختبارات دوربين واتسون وكولموغوروف سميرنوف للتحقق من الفرضيات وللوصول الى نتائج 

 ،Qtobin’sو ROAبين استقاللية المجلس من جهة وبين  والتي تمثلت بانه اليوجد اثرالدراسة 

وتوجد عالقة عكسية وذات داللة  ،ROAقة بين وجود المدقق الداخلي المستقل وبين والتوجد عال

احصائية بين نسبة االعضاء التنفيذيين وعدد االسهم المملوكة من قبل المستثمرين غير االفراد 

واخيرًا توجد عالقة ايجابية وذات داللة احصائية بين وجود  ،Qtobin’sو ROAوبين كل من 

 . Qtobin’sالمستقل وبين  المدقق الداخلي

  دراسة(Amba, 2014) ، بعنوان: “Corporate Governance and Firm’s 

Financial Performance” 

لشركات متغيرات عدة لحوكمة الشركات على االداء المالي ل أثرهدفت الدراسة الى بيان 

وركزت الدراسة على البحرين بصفتها احدى االسواق الناشئة التي  ،المدرجة في بورصة البحرين

بموضوع حوكمة  ويهتم هؤالء ،ا لتنويع محافظهم وتعظيم الفوائديبحث المستثمرون للعمل فيه

. تم االعتماد في هذه الدراسة على ئل تقليل المخاطر في هذه االسواقاحد وسا االشركات كونه

ر والمنشور من قبل والتي تم الحصول عليها من دليل المستثممنهجية تحليل بيانات الشركات 

: جمع بع التالية في حوكمة الشركات وهيحيث تم اعتماد المتغيرات المستقلة الس ،بورصة البحرين

ذي لمنصبه مع رئاسة جمع المدير التنفي ،نصبه مع العضوية في مجلس االدارةالمدير التنفيذي لم

نسبة اعضاء مجلس االدارة و  ،دقيق من قبل اعضاء مجلس االدارةترئاسة لجنة  ،مجلس االدارة
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، لمساهمين المؤسسين الى المساهميننسبة كبار او  ،الى اعضاء مجلس االدارة االجماليالتنفيذيين 

اض طويل االجل الى اجمالي من خالل نسبة االصول الممولة من االقتر الرافعة المالية وتقاس و 

اما اداء الشركة ويعتبر المتغير التابع في  ،تركزات الملكية في اسهم الشركةس واخيرا قيا ،االصول

 . ROAهذه الدراسة فقد تم قياسه من خالل نسبة العائد على االصول 

 ،شركة 42ة البحرين والبالغ عددها تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة في بورص

ة البيانات شركات نظرًا لعدم توافر او كفاي 17شركة منها بعد استبعاد  32واقتصرت العينة على 

 .2712و 2711و 2717وقد امتدت فترة الدراسة لثالثة سنوات هي  ،عنها للقيام بدراستها

  ROAبين االداء المالي الممثل ب ثرتحليل االنحدار المتعدد لقياس االتم االعتماد على 

وبينت النتائج ان متغيرات حوكمة الشركات المتعلقة بجمع المدير التنفيذي  ،ومتغيرات الحوكمة

 ROAالمالي للشركة المقاس ب  ءالشركة لها تاثير سلبي على االدالعضوية رئاسة مجلس ادارة 

تمنع تقييم اداء و ومراد ذلك ان االزدواجية تخلق تكاليف اضافية وتركز السلطة في جهة واحدة 

في حين ان ارتفاع نسبة كبار المساهمين المؤسسين الى المساهمين وكون لجنة  ،االدارة بفعالية

ك التاثير ليس ذو التدقيق من قبل مجلس االدارة قد اثرت ايجابيا على اداء الشركة بالرغم من ان ذل

االدارة وارتفاع نسبة اعضاء  اما ارتفاع نسبة االعضاء التنفيذيين الى مجمل ،دااللة احصائية

  ة المالية وتركز الملكية بشكل كبير جميعها لها تاثير سلبي على االداء المالي للشركة.الرافع

 دراسة(Tore, 2015)  ،بعنوان:“Recognition of Corporate Governance 

Principles in Turkish Legislation and their Impact on the Influx 

of Foreign Equity Capital Into Turkey” 

 يتعلق فيما لتركيا لتجاري ا لقانون ا صالحاتا تنفيذ كان اإذ ما تقييم إلى سةرالدا هدفت

 سوق  في جانباال السهما مستثمري  من لمزيدا لجذب تركيا محاوالت في تأثير له لشركاتا بحوكمة
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 لمعلوماتا توفر وقلة للعائالت لسيطرةا نسبة عن لمعلوماتا غياب كان حيث. لتركيةا لمالرأس ا

 من حداكو  جانب،اال للمستثمرين ساسياال لقلقا مصدر هو لتركيا لسوق ا في لشفافيةا وإنخفاض

 على بالتركيز لتركيا لسوق ا سةالدرا وأوصت .باالستثمار يتعلق فيما قرار الي ساسيةاال نبالجو ا

 هتماماال وا فقط، لربحيةا على لتركيزا وليس الستثمارا مخاطر من للحد لمساءلةاو  لشفافيةا

. الستثماريةا لبيئةا في لثقةا مانعدا عن لناجمةا لمخاطرا من تقلل أن يمكنها لتيا لحوكمةا بتطبيق

 لسوق ا في الجنبيةا اراتستثماال جذب في لشركاتا حوكمة لتشريع تأثير وجود لنتائجا أظهرت وقد

 .التركية للسوق  ومنظورهم ثقتهم وتعزيز لتركيةا

 ( 9107دراسة Yiwei Li, Mengfeng Gong, Xiu-Ye Zhang, Lenny, 

Koh:بعنوان )“The Impact of Environmental, Social and 

Governance Disclosure on Firm Value: The Role of CEO 

Power” 

الشركات على  االفصاحات البيئية واالجتماعية وحوكمة أثرالى بيان  الدراسةهذه هدفت 

 شركة 357ن التي تتالف م من القطاعات ةكبير  ةمجموع قيمة الشركة وذلك عن طريق دراسة

حقق هذه الدراسة فيما إذا كان ، تُ المملكة المتحدة فاينانشال تايمز لالوراق المالية في المدرجة في

توصلت الدراسة الى ان . و ى قيمة الشركةليؤثر ع حوكمة الشركاتو  واالجتماعي البيئيح ااإلفص

، شركةقيمة ال على البيئي واالجتماعي وعن الحوكمة اإلفصاح درجةارتباطا إيجابيا بين هناك 

في  فعاالً  دورا لعبت لحاالمصلة وتعزيز ثقة أصحاب ءالشفافية والمسا من تحسينالن أ واقترحت

يؤثر على  اتاإلفصاح لتلك لمدير التنفيذيا أن دعمالى  الدراسةكما توصلت . قيمة الشركة تعزيز

 السلطةات مرتبطة بقوة اإلفصاحان تلك  يعتقدون  لحاان أصحاب المص حيث، قيمة الشركة

 .االجتماعية وحوكمة الشركاتااللتزام باالفصاح عن التقارير البيئية و مع  التنفيذية الممنوحة لالدارة
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تم التوصل الى هذه النتائج عن طريق تحليل االنحدار باستخدام متغير لتقليل نسبة الخطأ، 

 واستخدام نموذج هيكمان للتنبؤ.

 :الدراسة عن الدراسات السابقة ايميز هذهم( 9-5)

 : باآلتيالدراسات السابقة  عنقد تميزت هذه الدراسة 

على القيمة السوقية معًا الحوكمة والمسؤولية االجتماعية  أثرهذه الدراسة ببحث  قامت -1

 المالية.لالوراق لشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان ل

مجلس اإلدارة من أعضاء  تشكيل)الحوكمة بابعادها الثالث  أثرهذه الدراسة ببحث  قامت -2

ا سمة تشكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائه، مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي

 اإلفصاح عنصر رتوف، االستقاللية وتحوي في عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية

لشركات الصناعية المدرجة في سوق ( على القيمة السوقية لالتقارير في والشفافية عن الحوكمة

 المالية.لالوراق عمان 

 المسؤوليةعن  )االفصاحالثالث  بابعادهاالمسؤولية االجتماعية  أثرهذه الدراسة ببحث  قامت -3

 عن إلفصاح، العاملينا تجاه االجتماعية المسؤولية عن إلفصاح، االمجتمع تجاه االجتماعية

على القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق  (تجاه البيئة االجتماعية المسؤولية

 عمان لالوراق المالية.

 وحصة السهم)حصة السهم من ارباح الشركة  الضابطةلدراسة باختبار المتغيرات هذه ا قامت -4

من االرباح الموزعة( والتي قد تؤثر على القيمة السوقية للشركة الستبعادها للتوصل الى اثر 

حيث ان اغلب  ،االفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية على قيمة الشركة فقط

 الدراسات السابقة لم تأخذ هذه المتغيرات بعين االعتبار.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات 

 (3-0المقدمة ) 

 (3-9منهج )ية الدراسة 

 (3-3 )مصادر المعلومات الالزمة 

 (3-4 ) مجتمع الدراسة 

 (3-5 عينة الدراسة ) 

 (3-6) أداة الدراسة 

 (3-7) ةأنموذج الدراس 

 (3-8 األساليب اإلحصائية ) 
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 ( المقدمة 3-0)

 الباحث في هذه الدراسة باإلضافة إلى اتبعهاواإلجراءات التي  الفصل الطريقة هذايتناول 

 ع الدراسة، وعينة الدراسة، وأداة مجتمو  اسة،ومصادر المعلومات الالزمة للدر  منهجية الدراسة،

تم ستخدامها لتحليل البيانات التي تم إاإلحصائية التي  واالساليب وأنموذج الدراسة،الدراسة، 

 الحصول عليها للوصول إلى النتائج النهائية. 

 :ية الدراسةمنهج( 3-9)

عمان من اجل تحقيق اهداف الدراسة الميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق  

بجمع البيانات الواردة في التقارير المالية والمتعلقة بأهم عناصر  لالوراق المالية قام الباحث

وقياس درجة  الحوكمة من وجهة نظر الباحث باالضافة الى اهم عناصر المسؤولية االجتماعية

آخذًا  فصاح على القيمة السوقية للشركة،ين وكل  على حدة واثر هذا االاالفصاح عنهما مجتمع

خرى التي قد تؤثر على القيمة السوقية للشركة واعتبار هذه العوامل وهما بعين االعتبار العوامل اال

ومن ثم تم استخدام برنامج الرزم االحصائية  توزيعات االرباح( المتغير الضابط،و  حية السهم،)رب

(SPSS) دراسة في الجانب العملي التحليلي للتوصل الى نتائج الدراسة. لتحليل بيانات ال 

 مصادر المعلومات الالزمة للدراسة:    ( 3-3)

 ن الباحث في دراسته على مصادر المعلومات التالية:استعا 

تتمثل في البيانات المالية المنشورة الصادرة عن الشركات الصناعية  لية:أو  مصادر -1

 المساهمة العامة المشمولة في عينة الدراسة 
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تتمثل في الكتب والدراسات واألبحاث المنشورة والمجالت العلمية  البيانات الثانوية: -2

والدوريات والمواقع االلكرونية الخاصة بالشركات المساهمة العامة األردنية والموقع 

األلكتروني لهيئة األوراق المالية أو بغيرها من المواقع األخرى التي تعرضت لنفس 

 الموضوع.

 :مجتمع الدراسة( 3-4)

المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان  الصناعيةالشركات  منيتكون مجتمع الدراسة  

 . 2717ية استخرجت عام ( شركة صناع66والبالغ عددها ) المالي

  :عينة الدراسة( 3-5)

ليكون حجم  (،(Krejcie & Morgan,1970 جدولسيتم تحديد عينة الدراسة بناء على 

( 1مبينة في الجدول )ال وبناًء عليه وبطريقة عشوائية تم اختيار الشركاتركة ش (56عينة الدراسة )

 : التالي

 ( 0جدول رقم )
 تحديد عينة الدراسة

دار الدواء 

للتنمية 

 واالستثمار

المركز 

العربي 

للصناعات 

 الدوائية

الشرق االوسط 

للصناعات 

الدوائية 

والكيماوية 

والمستلزمات 

 الطبية

األردنية إلنتاج 

 األدوية

االقبال 

للطباعة 

 والتغليف

مناجم 

الفوسفات 

 االردنية

الوطنية إلنتاج 

النفط والطاقة 

الكهربائية من 

 الصخر الزيتي

الزي لصناعة 

األلبسة 

 الجاهزة

الصناعية 

التجارية 

الزراعية / 

 االنتاج

الصناعات 

البتروكيماوية 

 الوسيطة

الحياة 

للصناعات 

 الدوائية

مجموعة 

العصر 

 لالستثمار

مصانع 

االسمنت 

 األردنية

المتحدة لصناعة 

 الحديد والصلب

اتحاد 

النساجون 

 العرب

المتصدرة 

لألعمال 

 والمشاريع

 

الوطنية 

 لصناعة 

الكوابل 

واألسالك 

 الكهربائية

 

فيالدلفيا 

لصناعة 

 األدوية

مصانع 

 اآلجواخ

 االردنية
 اسمنت الشمالية البوتاس العربية
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اإلقبال 

 لالستثمار

الصناعات 

الكيماوية 

 االردنية

الشرق األوسط 

للكابالت 

المتخصصة / 

 مسك_األردن

الوطنية 

لصناعات 

 االلمنيوم

عقاري 

للصناعات 

واالستثمارات 

 العقارية

 حديد األردن
اللؤلؤة لصناعة 

 الورق الصحي

مصانع 

االتحاد النتاج 

التبغ 

 والسجائر

الوطنية 

لصناعة 

 الكلورين

العربية 

للصناعات 

 الكهربائية

الدولية 

لصناعات 

 السيليكا

العربية 

لصناعة 

 االلمنيوم/ارال

سنيورة 

للصناعات 

 الغذائية
 اآللبان األردنية

العربية 

لصناعة 

المبيدات 

واألدوية 

 البيطرية

الموارد 

الصناعية 

 األردنية

مصانع 

الكابالت 

 المتحدة

شركة 

 الترافرتين

الوطنية 

لصناعة 

 الصلب
 العامة للتعدين

الباطون الجاهز 

والتوريدات 

 االنشائية

العالمية 

الحديثة 

للزيوت 

 النباتية

المتكاملة 

للمشاريع 

 المتعددة

االردنية 

لصناعة 

 األنابيب

األردنية 

لتجهيز 

وتسويق 

الدواجن 

 ومنتجاتها

 دار الغذاء
أساس 

للصناعات 

 الخرسانية

العربية لصناعة 

 المواسير المعدنية

الوطنية 

 للدواجن

القدس 

للصناعات 

 الخرسانية

األردنية 

للصناعات 

الخشبية / 

 جوايكو

القرية 

للصناعات 

الغذائية 

والزيوت 

 النباتية

مصانع 

الزيوت 

النباتية 

 األردنية

المصانع 

العربية الدولية 

لألغذية 

 واالستثمار

االستثمارات 

 العامة

 ( أداة الدراسة 3-6)

واختبار فرضياتها تمثلت اداة الدراسة في البيانات المالية من اجل تحقيق اهداف الدراسة 

تحديدًا التقارير المالية بحيث تم تحليل محتوى هذه  ورة في سوق عمان لالوراق المالية،المنش

التقارير للوقوف على مدى التزام الشركات باالفصاح عن عناصر الحوكمة باالضافة الى االفصاح 

 ة والتي تتمثل فيما يلي: بنود المسؤولية االجتماعيعن 

 تتمثل بنود الحوكمة التي تم اختبارها في:الحوكمة:  .1
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 تشكيل مجلس اإلدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي .أ

عضويتها من ذوي الخبرة  وتحوي فيلجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة االستقاللية  .ب

  المالية والمحاسبية

 في التقارير المالية عن الحوكمة عنصر اإلفصاح والشفافية .ج

 تتمثل بنود المسؤولية االجتماعية التي تم اختبارها في: المسؤولية االجتماعية:  .2

 المجتمع  تجاه االجتماعية المسؤولية أنشطة عن اإلفصاح .أ

 العاملين تجاه االجتماعية المسؤولية أنشطة عن اإلفصاح .ب

  .البيئة تجاه االجتماعية المسؤولية أنشطة عن اإلفصاح .ج

( للبنود التي تم ذكرها 1( للبنود التي لم يتم ذكرها بالتقارير السنوية و)7) ءاعطاوسوف يتم 

 بالتقارير السنوية.

 تتمثل نسب القيمة السوقية التي تم قياسها من خالل: القيمة السوقية:  .3

 عدد االسهم العادية المكتتب بها( x 31/12)سعر السهم العادي في  القيمة السوقية =            

 المتغيرات الضابطة  .4

  .ربحية السهم .أ

 توزيعات األرباح. .ب
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     :أنموذج الدراسة( 3-7)

  (0شكل )
  أنموذج الدراسة

 من اعداد الباحث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 الحوكمة: 

تشكيل مجلس اإلدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي  -1
 عضو تنفيذي 

لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة االستقاللية و تحوي  -2
  في عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية

 عنصر اإلفصاح والشفافية عن الحوكمة في التقارير المالية. -3

 

 :المسؤولية االجتماعية

 المجتمع تجاه اإلجتماعية المسؤولية أنشطة عن اإلفصاح -1 

 العاملين تجاه اإلجتماعية المسؤولية أنشطة عن اإلفصاح -2 

 البيئة.  تجاه اإلجتماعية المسؤولية أنشطة عن اإلفصاح -3 

 

 

 القيمة السوقية

 المتغير الضابط:

 ربحية السهم  -1

 توزيعات االرباح  -2
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 االحصائية األساليب( 3-8)

بية واالنحرافات المتوسطات الحساأساليب ومؤشرات اإلحصاء الوصفي ) الباحثستخدم أ

م تماعية على قيمة الشركة، بينما توالمسؤولية االج لقياس اثر ابعاد الحوكمة   Fالمعيارية وقيمة

لقياس الفروق بين تاثير الحوكمة  (multiple regression)استخدام تحليل االنحدار المتعدد 

وتم استخدام اختبار  ،الثالث والمسؤولية االجتماعية بابعادها الثالث على قيمة الشركة بابعادها

واختبارات التداخل  ،(Kolmogorov-Smirnov)التحقق للبواقي في نموذج تحليل االنحدار 

 . (Multicollinearity)الخطي من خالل اختبار 
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 

 (4-0 تمهيد ) 

 (4-9صالحية البيانات في نموذج الدراسة ) 

 (4-9-0أختبار التوزيع الطبيعي للبواقي في نموذج تحليل االنحدار ) 

 (4-9-9 اختبار التداخل الخطي ) 

 (4-3 اإلحصاءات الوصفية للدراسة ومتغيراتها ) 

 (4-4 مصفوفة االرتباط بيرسون الخطي لنموذج الدراسة ) 

 (4-5اختبار فرضيات )  الدراسة 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 تحليل االحصائي واختبار الفرضياتال

  ( تمهيد4-0)

وتعميم تلك النتائج من أجل الحصول على نتائج المتعلقة بنموذج الدراسة تم تحليل البيانات 

 ولكن قبل تحليل البيانات المجمعة واختبار فرضيات الدراسة استناداً عينة الدراسة،  على شركات

تم اجراء مجموعة من االختبارات  ،التي تم اعتمادها من قبل الباحث على االساليب االحصائية

لتحليل االحصائي مثل استبعاد القيم المتطرفة من نموذج الدراسة، للتأكد من صالحية البيانات ل

اخل تأكد من عدم وجود مشكلة التدلواختبار التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج تحليل االنحدار، و 

تحليل الوصفي لبيانات الدراسة الخطي بين المتغيرات المستقلة، بعد ذلك قام الباحث باستخدام ال

 متغيراتم االرتباط بين يمصفوفة االرتباط الخطي لتقي االعتماد على ، ومن ثمعينة الدراسةلوصف 

لإلجابة  (multiple regression)المتعدد تم االعتماد على تحليل االنحدار نموذج الدراسة، واخيراً 

على اسئلة الدراسة وتحقق من الفرضيات التي تم صياغتها، وذلك باالعتماد على برنامج تحليل 

 .(SPSSاالحصائي )

 نموذج الدراسةافي ( صالحية البيانات 4-9)

والتي تحمل جميعها  قبل البدء بعملية التحليل، ولضمان تجانس متغيرات الدراسة المستقلة

المتغيرات المنفصلة مع المتغير التابع الذي يحمل صفة المتغير المتصل، قام الباحث بقياس صفة 

 المتغيرين المستقلين على النحو اآلتي:



62 
 

 

مستوى اإلفصاح عن أبعاد الحوكمة: حيث أن المتغير المستقل )مستوى اإلفصاح عن أبعاد  .1

 ثالثة متغيرات منفصلة وهي: الحوكمة( يشمل على

  .إلدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذيتشكيل مجلس ا -

تشكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة االستقاللية وتحوي في عضويتها من ذوي  -

 .الخبرة المالية والمحاسبية

 ر.التقاري في عن الحوكمة والشفافية  اإلفصاح عنصر توفير -

احتساب الوسط الحسابي ألبعاد  قام الباحث بقياس هذا المتغير كوحدة واحدة من خالل

الحوكمة الثالث، وذلك للحصول على متغير متصل يصف نسبة تطبيق الشركة ألبعاد الحوكمة 

في قوائمها المالية، حيث تم قياس هذا المتغير )مستوى اإلفصاح عن أبعاد الحوكمة( كما في 

 المعادلة اآلتية:

DCG = Mean (∑ 𝐷𝐶𝐺 𝑖
3
𝑖=1 )  

Where: 

DCG = (مستوى اإلفصاح عن أبعاد الحوكمة)   

  

𝑖: 1- 3 

DCG1: تشكيل مجلس اإلدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي 

DCG2:  تشكيل لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة االستقاللية وتحوي في عضويتها من ذوي

.الخبرة المالية والمحاسبية  

DCG3: توفير عنصر اإلفصاح والشفافية عن الحوكمة في التقارير 

مستوى اإلفصاح عن أبعاد المسؤولية االجتماعية: حيث أن المتغير المستقل )مستوى  .2

 ل على ثالثة متغيرات منفصلة وهي: اإلفصاح عن أبعاد المسؤولية االجتماعية( يشم
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 .المجتمع تجاه االجتماعية المسؤوليةاالفصاح عن  -

 .لعاملينا تجاه االجتماعية المسؤولية عن إلفصاحا -

  .تجاه البيئة االجتماعية المسؤولية عن إلفصاحا -

قام الباحث بقياس هذا المتغير كوحدة واحدة من خالل احتساب الوسط الحسابي ألبعاد 

المسؤولية االجتماعية الثالث، وذلك للحصول على متغير متصل يصف نسبة تطبيق الشركة 

المالية، حيث تم قياس هذا المتغير )مستوى اإلفصاح عن ألبعاد المسؤولية االجتماعية في قوائمها 

 أبعاد المسؤولية االجتماعية( كما في المعادلة اآلتية:

DSR = Mean (∑ 𝐷𝑆𝑅 𝑖
3
𝑖=1 )  

Where: 

DSR = (مستوى اإلفصاح عن أبعاد المسؤولية االجتماعية)   

  

𝑖: 1- 3 

DSR1: اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع 

DSR2:  اإلفصاح عن المسؤ ولية االجتماعية تجاه العاملين 

DSR3: اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة 

ئمتها للشروط التي تؤكد على مالالمتصلة الدراسة  بياناتمن المهم التأكد من تحقيق و 

، الطبيعي لتوزيعلنموذج تحليل االنحدار في لبواقي ا باتباعوذلك  الختبارات تحليل الفرضيات،

صفة نموذج تحليل االنحدار في لبواقي ا تتبع ( من الضروري انBabbie et al., 2018ووفقًا لـ )

اختبارات تحليل وفي حال عدم اتباعها لشروط التوزيع الطبيعي فإنه يجب إجراء  طبيعيال توزيعال

قام  البواقي في نموذج تحليل االنحدار للتوزيع الطبيعي ، ومن اجل تحقق اتباعإحصائي ال معلمية

بتحليل  ة( العليا والدنيا للمتغيرات وذلك من خالل االستعانoutliers)الشاذة الباحث بحذف القيم 
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وفيما يلي عرضًا للقيم الشاذة التي تم ازالتها من متغير الدراسة التابع  (،Explore)اختبار 

 على النحو التالي:قيمة السوقية للشركات الصناعية بال والمتمثل

 ( 9الجدول رقم )
 من متغير الدراسة التابع القيم الشاذة التي تم حذفها

 
 البواقي في نموذج تحليلاختبارات التحقق من بيانات الدراسة متمثلة باختبار  وفيما يلي نتائج

( واختبارات التداخل الخطي من خالل Kolmogorov-Smirnovن خالل اختبار)ر ماالنحدا

 ( على النحو التالي:Multicollinearityاختبار )

  لبواقي في نموذج تحليل االنحدارل اختبار التوزيع الطبيعي (1-2-4)

للبواقي في نموذج تحليل االنحدار ( نتائج التحقق من التوزيع الطبيعي 2يعرض شكل رقم )

بأن البواقي قاعدة القرار  حيث ان، (Kolmogorov-Smirnovحيث تم االعتماد على اختبار )

( 7.75أكبر من )( K-Sاالنحدار تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت احتمالية اختبار )في نموذج 

(Hayduk et al., 2007وبناء على ا ،)( 2لشكل رقم ) اظهرت نتائج تحليل االختبار أن قيمة

البواقي في نموذج االنحدار تتبع التوزيع ( والتي تشير الى أن 7.277االحتمال قد بلغت )

 السنة اسم الشركة القيمة الترتيب

 2715 اإلقبال لالستثمار 435,777,777 1

 2715 مناجم الفوسفات االردنية 410,250,000 2

 2714 مناجم الفوسفات االردنية 489,000,000 3

 2713 االردنيةمناجم الفوسفات  536,250,000 4
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لحوكمة والمسؤولية االجتماعية على اثر ا بيانل االنحدار المتعددمكن استخدام ، وعليه يالطبيعي

 .المالية لألوراقالقيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان 

 

 (9الشكل رقم )

 نتائج التحقق من التوزيع الطبيعي للبواقي في نموذج تحليل االنحدار

  :اختبار التداخل الخطي (4-2-9)

بيانات الدراسة للتحليل الختبار صالحيات  (Multicollinearityاالستعانة باختبار )تم 

( بفحص االرتباط الذاتي بين المتغيرات Multicollinearity، حيث يقوم اختبار)اإلحصائي

 مثل العالي بين المتغيرات المستقلة إلى مشاكل عدةاالرتباط  ويشير ،في نموذج االنحدار المستقلة
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 ,Gujarait& Porter)يمكن تفسيرها نتائجعدم قدرة النموذج على إعطاء و   مالئمة النموذجعدم 

 Variance Inflationary) تضخم التباين معامل ى، وقد تم االعتماد عل(2010

Factor()VIF االرتباط الذاتي بين كافة المتغيرات المستقلة وتضخمها، ووفقًا للكشف عن ( وذلك

تشير الى  VIFمعاملقاعدة العامة لـ( فإن الSchreiber-Gregory and Jackson, 2017لـ )

فإن معامالت وبالتالي ، 5( أكبر من VIF)هذا المؤشر عندما تكون قيمة في  يكمنتضخم ال ان

زيادة التضخم بين المتغيرات المستقلة، كما وتم االعتماد االنحدار يتم تحديدها بشكل سيء بسبب 

يستخدم للكشف عن مشكلة االرتباط  هو اختبار آخر(، و Toleranceعلى معامل التحمل )أيضًا 

 Schreiber-Gregory andووفقًا لـ ) من خالل معرفة مقدار التحمل لكل متغير مستقل، الذاتي

Jackson, 2017معاملقاعدة العامة ل( فإن الTolerance في  يكمناالرتباط الذاتي  تشير الى ان

( والتي تعني عدم قدرة تحمل %17( أقل من )Tolerance)هذا المؤشر عندما تكون قيمة 

يتضح اجتياز جميع  ،(6) الجدول رقممراجعة وب ،المتغير على البقاء ضمن نموذج الدراسة

وهو ما يعني عدم وجود مشكلة تداخل خطي واالرتباط الذاتي  ،متغيرات الدراسة هذين المؤشرين

 .سةفي نموذج الدرا
 ( اإلحصاءات الوصفية للدراسة ومتغيراتها4-3)

 (3الجدول رقم )
 للمتغير التابع والمتغيرات الضابطةالتحليل الوصفي  

االنحراف 
 المعياري 

القيمة 
الوسط  القيمة العليا الدنيا

 رمز المتغير الحسابي
 المتغير

 صفة
 المتغير

230987898 935000 1749678000 60416068 
 تابع MV القيمة السوقية

0.314 -1.080 1.570 0.063 

حصة السهم من 
 ارباح الشركة

EPS ضابط 

0.219 0.000 1.500 0.084 

حصة السهم من 
 االرباح الموزعة

DPS ضابط 
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نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة المتصلة المتمثلة بمتغير ( 3)يعرض الجدول رقم 

الدراسة التابع )القيمة السوقية( ومتغيرات الدراسة الضابطة )حصة السهم من ارباح الشركة، وحصة 

السهم من االرباح الموزعة(، ويالحظ من الجدول أن الوسط الحسابي لـلمتغير التابع وهو القيمة 

وهي تعود  (،1742678777، وقد بلغت أعلى قيمة لها )(67416768) قد بلغالسوقية للشركات 

وهي تعود لشركة (، 235777في حين بلغت أدنى قيمة ) ،2715لشركة البوتاس العربية في عام 

في قيمة النسبي الذي يفسر االرتفاع  االمر ،2717اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي في عام 

حصة ل(، كما يعرض الجدول أعاله الوسط الحسابي 237287828) االنحراف المعياري البالغة

(، وتشير هذه 7.763السهم من ارباح الشركة في الشركات الصناعية عينة الدراسة حيث بلغ )

القيمة إلى أن الشركات الصناعية األردنية تحقق أرباحًا من أعمالها تعود على مساهميها لكن بشكل 

، لقيمة إلى المنافسة التي تواجهها الشركات في هذا القطاعوقد يعزى االنخفاض في هذه ا ضئيل،

وهي  (،1.577كما أنه وباالطالع على أعلى قيمة لحصة السهم من ارباح الشركة التي بلغت )

(، وتشير هذه -1.787في حين بلغت أدنى قيمة )، 2715تعود لشركة البوتاس العربية في عام 

لشركة مناجم  هذه القيمة تعود حيث سنوات الدراسة، القيمة إلى وجود شركات حققت خسائر خالل

السهم من االرباح الموزعة فيالحظ أن حصة بوفيما يتعلق  ،2716في عام  الفوسفات االردنية

أن شركات عينة الدراسة تقوم  إلى وهو ما يشير( 0.0.0الوسط الحسابي لعينة الدراسة قد بلغ )

البالغة السهم من االرباح الموزعة إال أن أدنى قيمة لحصة  ،بتوزيع أرباح على حملة األسهم لديها

( تشير إلى وجود شركات لم توزع أرباح على مالكيها سواء كان ذلك بسبب تحقيقها 0.000)

 ايات تطوير أعمالها وزيادة حجمها.لصافي خسائر أو إلعادة استثمار أرباحها لغ
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 (4)الجدول رقم 
 المستقلةللمتغيرات التحليل الوصفي  

 المتغير الوسط الحسابي االنحراف المعياري 

0.359 0.849 
تشكيل مجلس اإلدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو 

 .تنفيذي

0.372 0.835 
لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة االستقاللية و تحوي في 

 .عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية

 .اإلفصاح والشفافية عن الحوكمة في التقارير الماليةعنصر  0.896 0.306

 (DCG) اإلفصاح عن الحوكمة 0.854 0.311

 .تجاه المجتمع االجتماعيةاإلفصاح عن أنشطة المسؤولية  0.791 0.407

 .لعاملينتجاه ا االجتماعيةاإلفصاح عن أنشطة المسؤولية  0.896 0.306

 .تجاه البيئة االجتماعيةاإلفصاح عن أنشطة المسؤولية  0.791 0.407

 (DSR) االفصاح عن المسؤولية االجتماعية 0.820 0.297

التحليل الوصفي لمحاور المتغيرات المستقلة للدراسة )اإلفصاح عن ( 4جدول رقم )يعرض ال

لمتغير الحوكمة وهو فيما يتعلق بالمحور األول فصاح عن المسؤولية االجتماعية(، الحوكمة، واإل

( فتبين النتائج أن تشكيل مجلس اإلدارة من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي)

من عينة الدراسة تم  %84.2( حيث تشير هذه القيمة إلى أن 7.842الوسط الحسابي له قد بلغ )

ما يتعلق تشكيل مجلس إداراتها من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي عضو تنفيذي، أما في

لجنة تدقيق تغلب على أعضائها سمة االستقاللية و تحوي بالمحور الثاني لمتغير الحوكمة وهو )

( وتشير هذه 7.835( فقد بلغ الوسط الحسابي له )في عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية

ها سمة تمتلك لجنة تدقيق تغلب على أعضائ من شركات عينة الدراسة %83.5القيمة إلى أن 

االستقاللية وتحوي في عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية، وفيما يتعلق بالمحور الثالث 



62 
 

 

فقد بلغ  (عنصر اإلفصاح والشفافية عن الحوكمة في التقارير الماليةلمتغير الحوكمة وهو )

ينة من التقارير المالية لشركات ع %82.6( وهو ما يشير إلى أن 7.826متوسطه الحسابي )

الدراسة يتوفر فيها عنصر اإلفصاح والشفافية عن الحوكمة، وقد بلغ الوسط الحسابي لمتغير 

من  %85.4( وهو ما يدل على أن 7.311( بانحراف معياري )7.854)اإلفصاح عن الحوكمة( )

تقارير شركات عينة الدراسة تفصح عن الحوكمة. ومن جهة أخرى يعرض الجدول أعاله المحور 

اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه غير المسؤولية االجتماعية وهو )األول لمت

 التقاريرمن  %72.1( وتشير هذه القيمة إلى أن 7.721( حيث بلغ متوسطه الحسابي )المجتمع

المالية لشركات عينة الدراسة يوجد بها إفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع، أما 

ية االجتماعية اإلفصاح عن أنشطة المسؤولاني لمتغير المسؤولية االجتماعية المتمثل بـ )المحور الث

من  %82.6( وتشير هذه القيمة إلى أن 7.826( فقد بلغ متوسطه الحسابي )لعاملينتجاه ا

ية االجتماعية تجاه المالية لشركات عينة الدراسة يوجد بها إفصاح عن أنشطة المسؤول التقارير

اإلفصاح عن أنشطة ، وفيما يتعلق بالمحور الثالث لمتغير المسؤولية االجتماعية وهو )العاملين

( وتشير هذه القيمة إلى أن 7.721( فقد بلغ متوسطه الحسابي )المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة

المالية لشركات عينة الدراسة يوجد بها إفصاح عن أنشطة المسؤولية  التقارير من 72.1%

االجتماعية تجاه البيئة، وقد بلغ الوسط الحسابي لمتغير )اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية( 

شركات لل المالية تقاريرالمن  %82( وهو ما يدل على أن 7.227( بانحراف معياري )7.827)

 ؤولية االجتماعية.عينة الدراسة تفصح عن المس
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 بيرسون الخطي لنموذج الدراسة( مصفوفة االرتباط 4-4)

 ( 5)جدول 
 بيرسون الخطينتائج مصفوفة االرتباط 

  MV DCG DSR EPS DPS 

MV Pearson Correlation 
1 

  

        

Sig. (2-tailed)         

DCG Pearson Correlation 0.025 
1 

  

      

Sig. (2-tailed) 0.678       

DSR Pearson Correlation 0**.291 0.062 1 

  

    

Sig. (2-tailed) 0.000 0.300     

EPS Pearson Correlation 0**.492 **.209- 0.065 
1 

  

  

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.277   

DPS Pearson Correlation 0**.549 -0*.137 0.091 0**.697 1 

  Sig. (2-tailed) 0.000 0.022 0.131 0.000 

 يتضح ما يلي: (5البيانات اإلحصائية المعروضة في الجدول رقم ) الى بالنظر

لقيمة ل اللوغاريتم الطبيعيوالمقاس ب المتغير التابعداللة إحصائية بين  ذورتباط ا وجدي .0

 ,R= 0.291)لشركات وبين المتغير المستقل الثاني، حيث بلغت قيمة االرتباط  السوقية

Sig= 0.000)، ( 0.01عند مستوى معنوية ،) ايجابي ذو ارتباطوالتي تدل على وجود 

االفصاح عن مستوى بازدياد  تزدادلشركات للقيمة السوقية اداللة إحصائية مما يعني أن 

بأبعدها الثالث، في حين تظهر نتائج تحليل االرتباط بيرسون  المسؤولية االجتماعية

بأبعدها  االفصاح عن الحوكمةالخطي عن عدم وجود ارتباط بين المتغير التابع ومستوى 

عند مستوى معنوية  ،(R= 0.025, Sig= 0.678)حيث بلغت قيمة االرتباط الثالث، 

ابعاد االفصاح عن ال ترتبط مع مستوى شركات للقيمة السوقية لا مما يعني أن(، 7.75)

 .الحوكمة
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معامل  اما فيما يتعلق بوجود ارتباط بين المتغير التابع والمتغيرات الضابطة تبين ان .9

( مع )حصة السهم من القيمة السوقية للشركاتاإلرتباط األقوى هو الذي يربط )

عند مستوى (، R= 0.549, Sig= 0.000(، حيث بلغت قيمة االرتباط )التوزيعات

داللة إحصائية مما  وذجدًا  قوي  ارتباط ايجابي(، والتي تدل على وجود 0.01معنوية )

، تليها في قوة التوزيعاتبازدياد حصة السهم من  تزداد القيمة السوقية للشركاتيعني أن 

(، بين كل 7.71(، عند مستوى معنوية )R= 0.492, Sig= 0.000االرتباط البالغة )

(، والتي تدل على االرباححصة السهم العادي من )بين ( و سوقية للشركاتالقيمة المن )

 القيمة السوقية للشركاتداللة إحصائية مما يعني أن  وذجدًا  قوي  ارتباط ايجابيوجود 

 االرباح.حصة السهم العادي من بازدياد  تزداد

حيث بلغت عن عدم وجود ارتباط بين المتغيرات المستقلة، واظهرت نتائج التحليل كما  .3

 مما يعني أن(، 7.75عند مستوى معنوية ) ،(R= 0.062, Sig= 0.300)قيمة االرتباط 

ابعاد االفصاح عن ال يرتبط مع مستوى مستوى االفصاح عن المسؤولية االجتماعية 

 . الحوكمة

والمتغيرات الضابطة  مستوى االفصاح عن ابعاد الحوكمةاما فيما يتعلق بوجود ارتباط بين  .4

( مع مستوى االفصاح عن ابعاد الحوكمةمعامل اإلرتباط األقوى هو الذي يربط ) تبين ان

 =R= -0.209, Sig(، حيث بلغت قيمة االرتباط )حصة السهم العادي من االرباح)

داللة  وذارتباط سلبي (، والتي تدل على وجود 0.01(، عند مستوى معنوية )0.000

حصة السهم بازدياد  يقل ابعاد الحوكمةمستوى االفصاح عن إحصائية مما يعني أن 

(، عند R= -0.137, Sig= 0.022، تليها في قوة االرتباط البالغة )العادي من االرباح

حصة )بين ( و مستوى االفصاح عن ابعاد الحوكمة(، بين كل من )0.05مستوى معنوية )
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صائية مما ذو داللة إحضعيف والتي تدل على وجود ارتباط سلبي (، التوزيعاتالسهم من 

 التوزيعات.يعني أن مستوى االفصاح عن ابعاد الحوكمة يقل بازدياد حصة السهم من 

والمتغيرات االفصاح عن المسؤولية االجتماعية مستوى كما وتبين عدم وجود ارتباط بين  .5

حصة السهم العادي من ، و حصة السهم من التوزيعاتالضابطة، ومتمثلة بكل من )

 (.االرباح

المتغيرات الضابطة، داللة إحصائية بين  ذو ارتباط نتائج التحليل عن وجودكما واظهرت  .6

(، 0.01عند مستوى معنوية ) ،(R= 0.697, Sig= 0.000)حيث بلغت قيمة االرتباط 

حصة السهم من داللة إحصائية مما يعني أن  ايجابي قوي ذو ارتباطوالتي تدل على وجود 

  .العادي من االرباحوحصة السهم بازدياد  تزداد التوزيعات

 الدراسة فرضيات ( اختبار4-5)

 والتي تنص على: 1HO، الفرضية الرئيسيةأواًل: 

إلفصاح عن الحوكمة ا لمستوى ( 0.05α ≥) ذو داللة احصائية عند مستوى  أثراليوجد "

 لألوراقللشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان  القيمة السوقيةوالمسؤولية االجتماعية على 

 ."المالية

االنحدار المتعدد، وقد تم تم االعتماد على تحليل  الدراسة فرضية نتائج تحديد ولغرض

ومعرفة مدى مالئمته في تمثيل العالقة بين  ( لقبول أو رفض الفرضيةSigF) االعتماد على قيمة

، حيث تشير قاعدة القرار إلى في ظل وجود المتغيرات الضابطة المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

. ولغرض معرفة أثر كل من 0.00( أقل من SigF) عندما تكون قيمة الفرضيةأنه يتم قبول 

، حيث SigTالمتغيرات المستقلة كل منها على حده على المتغير التابع تم االعتماد على قيمة 

( 0.00أقل من ) (Sig T)معنوية تنص قاعدة القرار على أنه يكون هناك أثر عندما تكون القيمة 
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ولإلشارة إلى مدى دقة تفسير المتغيرات المستقلة  ،العدميةورفض البديلة وذلك لقبول الفرضية 

 .Adjusted R Square المعدل التحديد معامل قيمة للمتغير التابع تم االعتماد على

 نموذج الدراسة 

MV = β0 + β1 DCG + β2 DSR + β3 EPS +β4DPS +ε 

 مستوى (، و DCG) إلفصاح عن الحوكمةا مستوى  تأثير لفحصالدراسة  نموذجتم تصميم 

اللوغاريتم الطبيعي بالمتغير التابع والمقاس (، على DSR) إلفصاح عن المسؤولية االجتماعيةا

في ظل وجود  المالية لألوراقللشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان ( MV)للقيمة السوقية 

حصة السهم من ( و EPSاالرباح )حصة السهم العادي من المتغيرات الضابطة والمتمثلة بكل من 

وذلك تحليل االنحدار المتعدد لنموذج الدراسة أدناه نتائج  (6) يوضح الجدولو  ،(DPSالتوزيعات )

 :على النحو التالي ةمقارنة النتائج مع األدبيات والدراسات السابقو  تفسير هذه النتائجمن اجل 

 (6)جدول 
  لنموذج الدراسة نتائج اختبار االنحدار المتعدد 

      
      

Variable T-Statistic 

Coefficient 

(β) Prob.(Sig T) VIF 

Tolerance 

      
      Constant 00.5.5 -------------- 0.000 -------------- -------------- 

DCG 2.305 0...3 0.020 ..03. 0.5.3 

DSR 0..55 0.205 0.000 ..00. 0.550 

EPS 3..2. 0.23. 0.000 ..525 0.0.. 

DPS 0..0. 0.3.0 0.000 ....5 0.025 

      
      S.E. of regression 0.0..0    

Prob.(F-statistic) 0.000    

F-statistic 44.792    

R 0..33    

R-squared 0.00.    

Adjusted R-squared 0.352     

      
بكل المتمثلة  المستقلة لمتغيرات الدراسة المتعدد االنحدار اختبار نتائج (.) رقم يبين الجدول      

مجتمعة وبيان  (ومستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية، مستوى اإلفصاح عن الحوكمة) من
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، ويالحظ (لشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيةللقيمة السوقية ا) التابع المتغير على أثرها

(، مما يشير 0.00( وهي دالة عند مستوى )00.552المحسوبة قد بلغت ) Fمن الجدول أن قيمة 

إلى تمتع النموذج المقترح بالمالئمة والقوة التفسيرية بشكل كبير، كما بينت نتائج تحليل االنحدار 

أقل من مستوى معنوية االختبار وهي  (،0.000والبالغة ) Prob.(F-statistic) االحتمال قيمة أن

يوجد الفرضية، وبما يعني قبول و االولى الرئيسية رفض الفرضية العدمية ، إذًا يتوجب 0.00وهي 

اثر ذو داللة احصائية لمستوى اإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية 

 .صناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق الماليةللشركات ال

( 0.352قد بلغت )( Adjusted R-squaredالتحديد المعدل )وبينت النتائج أن قيمة 

لشركات الصناعية لالقيمة السوقية فقط من التقلبات التي تحدث في  %35.2تعني أن حوالي وهي 

في مستوى اإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية يمكن تفسيره بالتغيرات التي تحدث في 

وتعتبر هذه القيمة جيدة ويمكن االعتماد عليها في عملية التفسير ، ظل وجود المتغيرات الضابطة

شير إلى وجود عوامل أخرى تقع ( ت.0..0والبالغة ) المعدل معامل التحديد ةممتم، كما أن والتنبؤ

 ين هذين المتغيرين قد يكون لها أثر متبادل لكل منهما على اآلخر.خارج نطاق العالقة المتبادلة ب

على حدى فقد تم القيمة السوقية للشركات  علىالمستقلة  من المتغيراتلغرض تحديد أثر كل  ثانيًا:

 االعتماد على مخرجات اختبار االنحدار المتعدد كما يلي:

 اليوجد اثر ذو داللة احصائية عنـد مسـتوى والتي تنص على " :HO1-1 الفرضية الفرعية االولى،

(≤0.05α ) للشـركات الصـناعية المدرجـة فـي  اإلفصـاح عـن الحوكمـة علـى القيمـة السـوقية لمستوى

 ."المالية لألوراقسوق عمان 

التي كانت أقل من  Prob. (Sig T)قيمة الداللة المعنوية  أن( .) يالحظ من الجدول رقم

رفض الفرضية العدمية  ىعل تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.020( حيث بلغت قيمتها )0.05)
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مستوى فإن  وبالتالي (،5%أقل من ) Sig tقيمة داللة معنوية  كانت إذاالبديلة  الفرضية قبولو 

الصناعية المدرجة في سوق عمان  السوقية للشركاتالقيمة في  رؤثي اإلفصاح عن الحوكمة

اثر القيمة في تحديد  مستوى اإلفصاح عن الحوكمةيمكن استخدام  ذلك على وبناءً  ،المالية لألوراق

 Coefficientمعامل القيمة  نتائج تحليل االنحدار ان واظهرتكما  السوقية للشركات الصناعية،

 على مستوى اإلفصاح عن الحوكمةل موجبتدل على وجود تأثير والتي (  β = 0.133)التي بلغت 

 فيتأثيرًا اقل العوامل المستقلة  مستوى اإلفصاح عن الحوكمة ويعتبر، للشركاتالقيمة السوقية 

 التي تناولتها الدراسة.لعوامل امن بين  للشركاتالقيمة السوقية 

 اليوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى والتي تنص على " :HO1-2 الفرضية الفرعية الثانية،

(≤0.05α ) للشركات الصناعية  على القيمة السوقيةالمسؤولية االجتماعية اإلفصاح عن  لمستوى

 ."المالية لألوراقالمدرجة في سوق عمان 

التي كانت أقل من  Prob. (Sig T)قيمة الداللة المعنوية  أن (.) يالحظ من الجدول رقم

رفض الفرضية العدمية  على تنص (، وتبعًا لقاعدة القرار التي0.000( حيث بلغت قيمتها )0.05)

مستوى فإن  وبالتالي (،5%أقل من ) Sig tقيمة داللة معنوية  كانت البديلة إذا لفرضيةوقبول ل

الصناعية المدرجة في سوق  في القيمة السوقية للشركات رؤثيالمسؤولية االجتماعية اإلفصاح عن 

المسؤولية االجتماعية مستوى اإلفصاح عن يمكن استخدام  ذلك على وبناءً  ،المالية لألوراقعمان 

ان قيمة  االنحداراثر القيمة السوقية للشركات الصناعية، كما واظهرت نتائج تحليل في تحديد 

مستوى والتي تدل على وجود تأثير موجب ل(  = 0.205β)التي بلغت  Coefficient المعامل

المسؤولية مستوى اإلفصاح عن  للشركات، ويعتبرالقيمة السوقية  على اإلفصاح عن الحوكمة

التي تناولتها لعوامل للشركات من بين االقيمة السوقية  العوامل المستقلة تأثيرًا في أكثراالجتماعية 

 الدراسة.
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القيمة  المتغيرات الضابطة تؤثر علىإلى أن  نتائج تحليل االنحدار، تشير باإلضافة إلى ذلك

له تأثير  كمتغير ضابط اول، العادي من االرباح السهمنتائج أن حصة ال، وتظهر السوقية للشركات

( وهو β = 0.238) Coefficientقيمة المعامل حيث بلغت على القيمة السوقية للشركات  ايجابي

متغير التشير نتائج التحليل إلى أن  وأخيراً  ،(Prob= 0.000)مستوى احتمالية ذو أهمية عند 

حيث بلغت القيمة السوقية للشركات تأثير إيجابي على له  حصة السهم من التوزيعاتهو و  الضابط

 = Prob) مستوى احتمالية( وهو ذو أهمية عند β = 0.380) Coefficientقيمة المعامل 

0.000.) 
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 الخامس الفصل

 النتائج والتوصيات

ئيسية والفرعية الفصل نتائج الدراسة وتوصياتها من خالل اختبار فرضيتها الر يتناول هذا 

 على النحو االتي:

 النتائج (5-0) 

عينة الدراسة عن  لشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق الماليةاأن درجة إفصاح  -1

، حيث كانت درجة اإلفصاح في جميع أبعاد الحوكمة متقاربة، إال %85.4الحوكمة قد بلغت 

أبعاد الحوكمة كانت تتعلق بتوفر عنصر  اإلفصاح عنأنه يمكن القول أن أعلى درجة في 

، %82.6 اإلفصاححيث بلغت نسبة  ،اإلفصاح والشفافية عن الحوكمة  في التقارير المالية

من أعضاء مستقلين ليس من بينهم أي تشكيل مجلس اإلدارة اإلفصاح عن ها درجة من ثم تالو 

لجنة تدقيق وجود اإلفصاح عن ها درجة ، ومن ثم تال%84.2، حيث بلغت عضو تنفيذي

، تغلب على أعضائها سمة االستقاللية وتحوي في عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية

 .%83.5حيث بلغت 

عينة الدراسة عن  لشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق الماليةادرجة إفصاح أن  -2

إفصاح عن أعلى درجة وقد كانت ، %82بلغت  المسؤولية االجتماعية تعتبر جيدة حيث

بأنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين، حيث بلغت تتعلق  المسؤولية االجتماعية

اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه البيئة وأنشطة ة ها درج، ومن ثم تال82.6%

، وقد %72.1درجة اإلفصاح عن كالهما  حيث بلغت المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع

( وقد طبقت 2711ودراسة الفرح والهنداوي ) (2714دراسة الشارف )تعارضت هذه النتيجة مع 
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 من كل عن اإلفصاح مستوى  تدنيوصلت إلى التي ت هاتان الدراستان على قطاع الصناعة

 .%34.4 بلغ الذي البيئي واألداء %47.7الذي بلغ  االجتماعي األداء

اليوجد اثر ذو داللة احصائية عند تم رفض الفرضية الرئيسية األولى والتي تنص على أنه  -3

اإلفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية على القيمة السوقية لمستوى ( 0.05α≥)مستوى 

، وذلك بسبب كون قيمة المالية لألوراقللشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان 

، األمر الذي يشير إلى 7.777حيث بلغت  7.75أقل من  Prob.(F-statistic)االحتمال

كمة والمسؤولية االجتماعية على اثر ذو داللة احصائية لمستوى اإلفصاح عن الحو  وجود

، وقد تبين قبول القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

نموذج الدراسة وتمتع هذا النموذج بالمالئمة والقوة التفسيرية بشكل جيد حيث بلغت قيمة 

(= 0.392 2Adjusted R وقد تشابهت هذه النتيجة مع .) التي  (2715)عطية دراسة

وجود اثر ذو داللة احصائية لبعض متغيرات حوكمة الشركات ومحاسبة توصلت إلى 

التي  (Andayani & Atmini, 2012)دراسة و ، ة االجتماعية على اداء الشركاتيالمسؤول

الشركات المقاسة من  توصلت إلى وجود أثر إيجابي لكل من المسؤولية االجتماعية وحوكمة

 :النتيجة ما يليويتفرع عن هذه ، خالل ملكية المؤسسين على اداء الشركة

اليوجد اثر ذو داللة احصائية األولى والتي تنص على أنه  الفرعيةتم رفض الفرضية  .أ

للشركات اإلفصاح عن الحوكمة على القيمة السوقية لمستوى ( 0.05α≥)عند مستوى 

، وذلك بسبب كون قيمة المالية لألوراقالصناعية المدرجة في سوق عمان 

قيمة كما بلغت  7.727حيث بلغت  7.75أقل من  Prob.(T-statistic)االحتمال

مستوى موجب لتدل على وجود تأثير والتي  Coefficient(β = 0.133)معامل ال

اثر  وجوداألمر الذي يشير إلى  ،للشركاتالقيمة السوقية  على اإلفصاح عن الحوكمة
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ذو داللة احصائية لمستوى اإلفصاح عن الحوكمة على القيمة السوقية للشركات 

، ويفسر الباحث هذه النتيجة من الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

خالل الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في الحد من الفساد والتالعب وسوء اإلدارة في 

وتحقيق النمو المطلوب، وهو ما يجعل من تطبيقها  رار الشركاتالشركات، وتدعيم استق

أمر هام لالرتقاء بأدائها المالي والتشغيلي بسبب كونه قد ساهم في تحسين كفاءة اإلدارة 

وهو ما يؤدي إلى زيادة عوامل الثقة بالشركة وزيادة أرباحها، األمر الذي يفسر تأثيرها 

سة رادوقية للشركات. وقد تشابهت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه على القيمة الس

 فاعلية بين إحصائية داللة تاذ طردية عالقة وجودالتي توصلت إلى  (2778قباجة )

التي توصلت إلى وجود  (2712ودراسة التميمي ) ،المالي االداءو  المؤسسية الحاكمية

التي  (2714مسعود والدعاس )دراسة و  ،شركاتال ربحية على الحوكمة لتطبيق أثر

ودراسة عبد ومنصور  ،الشركات أداء على المؤسسية الحاكمّية أثرتوصلت إلى وجود 

 سعر على المؤسسية الحاكمية قواعد لتطبيق أثرالتي توصلت إلى وجود  (2715)

وجود اثر ذو داللة احصائية التي توصلت إلى  (2715عطية )ودراسة  ،السوقي السهم

 Andayani and)ودراسة  ،حوكمة الشركات على اداء الشركات لبعض متغيرات

Atmini, 2012)  التي توصلت إلى وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات المقاسة من

 ,Amba)في حين تعارضت مع دراسة  خالل ملكية المؤسسين على اداء الشركة،

المتعلقة بجمع متغيرات حوكمة الشركات حيث توصلت إلى وجود أثر سلبي ل (2014

، حيث المالي للشركة ءالمدير التنفيذي لعضوية رئاسة مجلس ادارة الشركة على االدا

 .البحرينتم إجراء هذه الدراسة  في 
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اليوجد اثر ذو داللة احصائية تم رفض الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على أنه  .ب

على القيمة المسؤولية االجتماعية اإلفصاح عن لمستوى ( 0.05α≥) عند مستوى 

، وذلك بسبب كون المالية لألوراقللشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان السوقية 

كما بلغت  7.777حيث بلغت  7.75أقل من  Prob.(T-statistic)قيمة االحتمال 

والتي تدل على وجود تأثير موجب  Coefficient (β = 0.247)قيمة المعامل 

، األمر الذي للشركاتالقيمة السوقية  على مسؤولية االجتماعيةاإلفصاح عن المستوى ل

اثر ذو داللة احصائية لمستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية يشير إلى وجود 

، ويفسر على القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

لشركة في قوائمها المالية عن المسؤولية االجتماعية الباحث هذه النتيجة في أن إفصاح ا

يعود باألثر اإليجابي على  تجاه البيئة أوالعاملين  تجاه أو المجتمع تجاهسواء كانت 

وقد  صورة الشركة في مجتمعها المحلي، األمر الذي يحسن من قيمة الشركة السوقية.

التي توصلت إلى ( 2715دراسة )عطية، هت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه تشاب

، داء الشركاتأة االجتماعية على يمحاسبة المسؤوللثر ذو داللة احصائية أوجود 

المسؤولية  أنشطة في األستثمار أنالتي توصلت إلى  (2714) وآخرون  عمرودراسة 

 ودراسة، المالي االداء تحسين الى يؤدي بالمنتجات باالرتقاء الخاصةاالجتماعية 

Inoue and Lee, 2011))  ألبعاد متباين ايجابي أثرالتي توصلت إلى وجود 

 Andayani and)ودراسة ، للشركات المالي األداء على االجتماعية لمسؤوليةا

Atmini, 2012)  التي توصلت إلى وجود أثر إيجابي للمسؤولية االجتماعية على اداء

التي توصلت إلى عدم وجود ( 2715) دراسة العودات، في حين تعارضت مع الشركة
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على القيمة السوقية، حيث  االجتماعيةأثر ذو داللة احصائية لإلفصاح عن المسؤولية 

 .(Timmons, 2011) دراسة تم تطبيقها على البنوك التجارية، و 

أن مستوى اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية له تأثير أكبر على القيمة السوقية للشركة  -4

اإلفصاح عن الحوكمة عليها، حيث حصل متغير اإلفصاح عن المسؤولية من تأثير 

(، في حين β=0.247االجتماعية على أثر إيجابي على القيمة السوقية للشركات بمقدار )

 (.β=0.113بلغ مقدار أثر اإلفصاح عن الحوكمة على القيمة السوقية للشركات )

 التوصيات (5-9)

على زيادة العمل على اعتماد قواعد الحوكمة الشركات الصناعية األردنية  ادارات تشجيع .1

لحصول على تقارير مالية تتصف بالثقة والمصداقية لتخدم أغراض لفي الشركات 

 يبسبب األثر اإليجاب، وذلك ترشيد قراراتهم االستثماريةوالمساعدة في مستخدمي التقارير 

للشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان لألوراق القيمة السوقية التي تحققه على 

 .المالية

 يبسبب األثر اإليجاب واالفصاح عنها االجتماعية بالمسؤولية الشركات ادارات هتماما  زيادة .2

تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لديهم ل، وذلك القيمة السوقيةالمرتفع التي تحققه على 

وتعزيزها اجتماعيًا، من اجل تحقيق ميزة تنافسية  بحيث يتم التركيز على توحيد مصالحهم

 .للشركة في السوق 

قيام الشركات الصناعية األردنية باالهتمام بتوفير لجان تدقيق تغلب على اعضائها سمة  .3

االستقاللية وتحوي في عضويتها من ذوي الخبرة المالية والمحاسبية كأحد أبعاد الحوكمة، 

 واإلفصاح عنها.
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زيادة اهتمام الشركات الصناعية بأنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع، وذلك من  .4

المنح التعليمية ، وتقديم التخفيف من البطالةالمساهمة في و  ،التبرع للجمعيات الخيريةخالل 

 باألنشطةعن أية تكاليف ترتبط اإلفصاح ، مع تدريب طالب الجامعاتو  للمجتمع

 .ع المحليفي المجتم االجتماعية

لبيئة، وذلك من خالل زيادة اهتمام الشركات الصناعية بأنشطة المسؤولية االجتماعية تجاه ا .5

، المشاركة في برامج حماية البيئة االنتاجيةالبيئة، و بالمشاريع التي تضر االبتعاد عن 

 ، واإلفصاح عن ذلك.المحافظة على الموارد الطبيعيةفي والمساهمة 

التقارير المالية السنوية بما يساهم في  المستثمرين نحو المعلومات الواردة فيوجيه اهتمام ت .6

على كافة  االستثمارية، وذلك من خالل توعيتهم بضرورة توجيه اهتمامهم ترشيد قراراتهم

وغير المالية، وعدم تركيزهم على بعض المالية  التقارير المالية السنويةالبنود الواردة في 

 فقط. المؤشرات المالية

 ضرورة تفعيل القوانين التي تلزم الشركات باالفصاح عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية. .7

ضرورة اجراء دراسة مستقلة تتضمن متغيرات جديدة عن الحوكمة والمسؤولية االجتماعية  .8

 وعالقتها بالقيمة السوقية. 
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 السوقية القيمة على االجتماعية المسؤولية عن اإلفصاح أثر ،(2715) ،انس ،العودات .11
كلية  ،)منشورة غير ماجستير رسالة( ، (Tobin's Q)لنموذج وفقاً  التجارية األردنية للبنوك

 االردن. ،عمان ،جامعة الشرق االوسط ،االعمال

"االداء االجتماعي الداخلي وعالقته بدوران العمل:  (،2774، محمد )ومنهلالغالبي، طاهر  .12
مجلة  العامة للحديد والصلب في العراق"،دراسة ميدانية في شركة نفط الجنوب والشركة 

 (.1العدد ) (،27)، المجلد ابحاث اليرموك

عناصر المسؤولية  عن اإلفصاح مدى، (2711) ،رياض والهنداوي  رزاق،عبدال ،الفرح .13
 المدرجة في بورصة الصناعية الشركات حالة دراسة ة:العام المساهمة للشركات االجتماعية

ص  ،4العدد  ،2مجلد  ،األعمال إدارة في األردنية المجلة ،2778-2777لعامي عمان
373-323. 

مدى امكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من  (،2772سالم ) محمداللولو،  .14
قبل الشركات المساهمة العامة )دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة في سوق 

-24ص ، الجامعة االسالمية بغزة،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،فلسطين لالوراق المالية(
 فلسطين.  ، غزة،34

 في االجتماعية المسؤولية لتطبيق مقترح نموذج ،(2713)، عالن فياض ،المساعيد .15
 جرش، جامعة ،) منشورة غير ماجستير )رسالة ،األردنية الصناعية المساهمة الشركات

 .جرش، األردن

 بعضر: مص في المال لرأس االجتماعية وليةؤ المس" (،2778) نسييا وفؤاد، نهال المغربل، .16
 .القاهرة ،االقتصادية للدارسات المصري  المركز ،"الدولية التجارب

المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل المحاسبة االجتماعية  (،2712) يوسف، بوخلخال .17
الملتقى الدولي حول منظمات االعمال والمسؤولية )االفصاح المحاسبي( ورقة مشاركة في: 

 الجزائر. تجارية وعلوم التسيير جامعة بشار،كلية العلوم االقتصادية وال ،االجتماعية

الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي  (،2711لمشهداني، ايمان )عالء وا طالب، .18
 االردن. ، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،للمصارف
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 سعر على المؤسسية الحاكمية قواعد تطبيق أثر (،2715عبد، بكر ومنصور، ابراهيم، ) .12
، )رسالة ماجستير عمان بورصة فى المدرجة الشركات على تطبيقية دراسة: يالسوق السهم

  االردن.  ، الزرقاء،الجامعة الهاشمية ،لية االقتصادك غير منشورة(،

 األداء على االجتماعية المسؤولية ومحاسبة الحوكمة اثر ،(2715) ،ماهر محمد ،عطية .27
غير  )اطروحة دكتوراه  ،عمان بورصة في المدرجة العامة المساهمة للشركات المالي
 االردن.  ،عمان ،جامعة العلوم االسالمية ،(منشورة

 المسؤولية محاسبة عن اإلفصاح "أثر ،(2714) ،نضال زلوم،و  اسحق ،بالل والشعار عمر، .21
 دراسات مجلة ،”األردنية العامة المساهمة الصناعية للشركات المالي األداء على االجتماعية

  .285-247ص  ،(47)العدد  ،2 لدالمج ،اإلدارية العلوم

تمويل المؤسسة االقصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر  ،(2772) زواوي ، فضيلة .22
 ،جامعة امجد بوقرة ،(رسالة ماجستير غير منشورة) ،-دراسة حالة مؤسسة سونلغار–

 .الجزائر ،بومرداس

 المالي األداء على المؤسسية الحاكمية فاعلية آثر (،2778)، عبدالمجيد عدنان قباجة، .23
 جامعة ،(غير منشورة )اطروحة دكتوراه  ،المالية لالوراق فلسطين سوق  في المدرجة للشركات

 االردن ،عمان ،العليا للدراسات العربية عمان

 الشركات أداء على المؤسسية الحاكمّية أثر ،(2714) ،عبدهللا ،والدعاس نجيب ،مسعود .24
المؤتمر ورقة عمل قدمت في  ،-تحليلية دراسة- المالية لالوراق عمان بورصة في المدرجة

-22خالل الفترة  ،دارية بجامعة العلوم التطبيقيةالدولي الخامس لكلية االقتصاد والعلوم اال
، التطبيقية الخاصة، عمانالعلوم جامعة  –كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،24/4/2715

 االردن.

االردنية  العامة المساهمة الشركات التزام مدى ،)2777(،لناصراعبد ونور، محمد مطر، .25
ص  ،(1العدد ) (،3مجلد ) ،العمال ادارة في االردنية المجلة ،المؤسسية الحاكمية بمبادئ

46-71. 

المسؤولية االجتماعية للشركات: اداة لتحقيق التكامل  ،(2713) ،بلقاسم ،وزايري  وهيبة ،مقدم .26
 ،7العدد ،مجلة دفاتر اقتصادية ،مية االجتماعية في الدول العربيةبين التنمية االقتصادية والتن

 .187ص 
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 ،اإلدارة  نظم دعم في األعمال لمنشآت االجتماعية المسؤولية دور ،(2717وهيبة ) مقدم

     موسوعة اإلسالم والتنمية، متاح على الرابط، "البيئية
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لحقاتالم  
( 0الملحق رقم )  

 المتغيرات المستقلة للدراسة

 اسم الشركة

 السنوات

تشكيل 

مجلس 

اإلدارة من 

أعضاء 

مستقلين 

ليس من 

بينهم أي 

عضو 

 تنفيذي 

لجنة تدقيق 

تغلب على 

أعضائها 

سمة 

االستقاللية 

 وتحوي في

عضويتها 

من ذوي 

الخبرة 

المالية 

 والمحاسبية 

عنصر 

اإلفصاح 

والشفافية 

عن 

الحوكمة 

ي ف

التقارير 

 المالية

اإلفصاح عن 

أنشطة 

المسؤولية 

 االجتماعية

 تجاه المجتمع 

اإلفصاح عن 

أنشطة 

المسؤولية 

 االجتماعية

تجاه اصحاب 

 المصالح 

اإلفصاح عن أنشطة 

المسؤولية 

تجاه  االجتماعية

 البيئة

دار الدواء للتنمية 

 واالستثمار

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

المركز العربي 

 للصناعات الدوائية

2017 1 1 1 1 0 1 

2016 1 1 1 1 0 1 

2015 1 1 1 1 0 1 

2014 1 1 1 1 0 1 

2013 1 1 1 1 0 1 

الشرق االوسط 

للصناعات الدوائية 

والكيماوية 

 والمستلزمات الطبية

2017 1 1 1 0 0 1 

2016 1 1 1 0 1 1 

2015 1 1 1 0 1 1 

2014 1 1 1 0 1 1 

2013 1 1 1 0 1 1 

 األردنية إلنتاج األدوية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الحياة للصناعات 

 الدوائية

2017 0 1 1 1 1 1 

2016 0 1 1 1 1 1 

2015 0 1 1 1 1 1 

2014 0 1 1 1 1 1 

2013 0 0 0 1 1 1 

فيالدلفيا لصناعة 

 األدوية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 
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2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

االقبال للطباعة 

 والتغليف

2017 0 0 0 1 1 1 

2016 0 0 0 1 1 1 

2015 0 0 0 1 1 1 

2014 0 0 0 1 1 1 

2013 0 0 0 1 1 1 

مجموعة العصر 

 لالستثمار

2017 1 1 1 1 0 0 

2016 1 1 1 1 0 0 

2015 1 1 1 1 0 0 

2014 1 1 1 1 0 0 

2013 1 1 1 1 0 0 

مصانع اآلجواخ 

 االردنية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

عقاري للصناعات 

 واالستثمارات العقارية

2017 1 1 1 1 1 0 

2016 1 1 1 1 1 0 

2015 1 1 1 1 1 0 

2014 1 1 1 1 1 0 

2013 1 1 1 1 1 0 

الزي لصناعة األلبسة 

 الجاهزة

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 اتحاد النساجون العرب

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 0 1 

2012 1 1 1 1 0 1 

 اإلقبال لالستثمار

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 0 0 0 1 1 1 

2015 0 0 0 1 1 1 

2014 0 0 0 1 1 1 

2013 0 0 0 1 1 1 

مصانع االتحاد النتاج 

 التبغ والسجائر

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 0 1 1 1 1 1 

2014 0 1 1 1 1 1 

2013 0 1 1 1 1 1 
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الصناعية التجارية 

 الزراعية / االنتاج

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

المتصدرة لألعمال 

 والمشاريع

2017 1 1 1 0 0 0 

2016 1 1 1 0 0 0 

2015 1 1 1 0 0 0 

2014 1 1 1 0 0 0 

2013 1 1 1 0 0 0 

الصناعات الكيماوية 

 االردنية

2017 1 0 0 0 1 1 

2016 1 0 0 0 1 1 

2015 1 0 0 0 1 1 

2014 0 0 0 0 1 1 

2013 0 0 0 0 1 1 

الوطنية لصناعة 

 الكلورين

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الموارد الصناعية 

 األردنية

2017 1 0 1 0 1 0 

2016 1 0 1 0 1 0 

2015 1 0 1 0 1 0 

2014 1 0 1 0 1 0 

2013 1 0 1 0 1 0 

المتكاملة للمشاريع 

 المتعددة

2017 1 1 1 0 1 1 

2016 1 1 1 0 1 1 

2015 1 1 1 0 1 1 

2014 1 1 1 0 1 1 

2013 1 1 1 0 1 1 

العربية لصناعة 

المبيدات واألدوية 

 البيطرية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الصناعات 

 البتروكيماوية الوسيطة

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الوطنية لصناعة 

الكوابل واألسالك 

2017 1 0 1 0 1 0 

2016 1 0 1 0 1 0 
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 0 1 0 1 0 1 2015 الكهربائية

2014 1 0 1 0 1 0 

2013 1 0 1 0 1 0 

الشرق األوسط للكابالت 

المتخصصة / 

 مسك_األردن

2017             

2016             

2015 1 1 1 1 1 0 

2014 1 1 1 1 1 0 

2013 1 1 1 1 1 0 

العربية للصناعات 

 الكهربائية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

مصانع الكابالت 

 المتحدة

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

االردنية لصناعة 

 األنابيب

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

األردنية للصناعات 

 الخشبية / جوايكو

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الباطون الجاهز 

 والتوريدات االنشائية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

العربية لصناعة 

 المواسير المعدنية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

القدس للصناعات 

 الخرسانية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 
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2013 0 0 0 1 1 1 

أساس للصناعات 

 الخرسانية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 0 1 1 1 

2014 1 1 0 1 1 1 

2013 0 1 0 1 1 1 

األردنية لتجهيز 

وتسويق الدواجن 

 ومنتجاتها

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 اآللبان األردنية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 0 1 1 1 

2013 0 0 0 1 1 1 

 االستثمارات العامة

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

القرية للصناعات 

والزيوت  الغذائية

 النباتية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 0 0 1 

2014 0 0 0 0 0 1 

2013 0 0 0 0 0 1 

العالمية الحديثة للزيوت 

 النباتية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 الوطنية للدواجن

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

المصانع العربية الدولية 

 لألغذية واالستثمار

2017 1 1 1 0 0 0 

2016 1 1 1 0 0 0 

2015 1 1 1 0 0 0 

2014 1 1 1 0 0 0 

2013 1 1 1 0 0 0 

 0 1 0 1 1 1 2017 دار الغذاء
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2016 1 1 1 0 1 0 

2015 1 1 1 0 1 0 

2014 1 1 1 0 1 0 

2013 1 1 1 0 1 0 

مصانع الزيوت النباتية 

 األردنية

2017 1 1 1 0 1 1 

2016 1 1 1 0 1 1 

2015 1 1 1 0 1 1 

2014 0 0 0 0 1 1 

2013 0 0 0 0 1 1 

سنيورة للصناعات 

 الغذائية

2017 1 1 1 1 1 0 

2016 1 1 1 1 1 0 

2015 0 0 0 1 1 0 

2014 0 0 0 1 1 0 

2013 0 0 0 1 1 0 

 العامة للتعدين

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

العربية لصناعة 

 االلمنيوم/ارال

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 الوطنية لصناعة الصلب

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 0 0 1 1 1 1 

2015 0 0 1 1 1 1 

2014 0 0 1 1 1 1 

2013 0 0 1 1 1 1 

مناجم الفوسفات 

 االردنية

2017 1 1 1 1 1 0 

2016 1 1 1 1 1 0 

2015 1 1 1 1 1 0 

2014 0 0 1 1 1 0 

2013 0 0 1 1 1 0 

مصانع االسمنت 

 األردنية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 0 1 1 1 1 1 

2014 0 0 1 1 1 1 

2013 0 0 1 1 1 1 

 البوتاس العربية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 
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2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 األردنحديد 

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الوطنية لصناعات 

 االلمنيوم

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 0 0 1 1 1 1 

2015 0 0 1 1 1 1 

2014 0 0 1 1 1 1 

2013 0 0 0 1 1 1 

الدولية لصناعات 

 السيليكا

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 شركة الترافرتين

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

الوطنية إلنتاج النفط 

والطاقة الكهربائية من 

 الصخر الزيتي

2017 1 1 1 0 1 0 

2016 1 1 1 0 1 0 

2015 1 1 1 0 0 0 

2014 1 1 1 0 0 0 

2013 1 1 1 0 0 0 

المتحدة لصناعة الحديد 

 والصلب

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

 اسمنت الشمالية

2017 1 1 1 1 1 1 

2016 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 

2014 1 1 1 1 1 1 

2013 1 1 1 1 1 1 

اللؤلؤة لصناعة الورق 

 الصحي

2017 1 1 1 0 1 0 

2016 1 1 1 0 1 0 

2015 1 1 1 0 1 0 

2014 1 1 1 0 1 0 

2013 1 1 1 0 1 0 
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(9الملحق رقم )  
ابطةالمتغير المستقل والمتغيرات الض  

  
 

 المتغير المستقل ابطةضالمتغيرات ال

 القيمة السوقية توزيعات االسهم ربحية السهم السنوات اسم الشركة

دار الدواء للتنمية 

 واالستثمار

2017 -0.39 0.00 46,750,000 

2016 0.20 0.10 53,750,000 

2015 0.16 0.10 58,000,000 

2014 0.24 0.13 80,500,000 

2013 0.19 0.10 46,750,000 

العربي المركز 

 للصناعات الدوائية

2017 -0.22 0.00 1,650,000 

2016 -0.28 0.00 3,600,000 

2015 -0.26 0.00 3,800,000 

2014 -0.22 0.00 4,500,000 

2013 -0.17 0.00 4,450,000 

الشرق االوسط 

للصناعات الدوائية 

والكيماوية 

 والمستلزمات الطبية

2017 -0.51 0.00 4,046,529 

2016 -0.35 0.00 8,981,321 

2015 -0.38 0.00 13,126,545 

2014 -0.23 0.00 19,541,774 

2013 -0.04 0.00 13,916,112 

 األردنية إلنتاج األدوية

2017 0.04 0.00 11,137,500 

2016 -0.22 0.00 15,693,750 

2015 -0.41 0.00 19,996,875 

2014 -0.35 0.00 13,800,000 

2013 -0.09 0.00 16,000,000 

الحياة للصناعات 

 الدوائية

2017 0.26 0.10 19,285,000 

2016 0.25 0.13 18,240,000 

2015 0.24 0.00 20,330,000 

2014 0.25 0.10 21,755,000 

2013 0.21 0.10 14,060,000 

فيالدلفيا لصناعة 

 األدوية

2017 0.11 0.05 11,625,000 

2016 0.09 0.00 16,575,000 

2015 0.54 0.00 22,800,000 

2014 1.01 0.00 24,270,000 

2013 0.22 0.00 4,830,000 

االقبال للطباعة 

 والتغليف

2017 0.23 0.23 11,375,000 

2016 0.23 0.23 9,450,000 

2015 0.10 0.00 7,750,000 

2014 0.08 0.08 7,300,000 

2013 0.07 0.00 5,050,000 
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مجموعة العصر 

 لالستثمار

2017 -0.09 0.00 22,700,000 

2016 0.15 0.10 30,541,655 

2015 0.08 0.10 11,732,926 

2014 0.19 0.13 8,202,665 

2013 0.15 0.12 6,541,366 

مصانع اآلجواخ 

 االردنية

2017 0.23 0.23 50,400,000 

2016 0.26 0.25 59,550,000 

2015 0.33 0.25 62,100,000 

2014 0.27 0.25 60,000,000 

2013 0.26 0.22 68,100,000 

عقاري للصناعات 

 واالستثمارات العقارية

2017 -0.05 0.00 2,376,000 

2016 -0.07 0.00 2,100,000 

2015 -0.09 0.00 2,280,000 

2014 -0.11 0.00 3,012,000 

2013 0.03 0.00 1,044,000 

الزي لصناعة األلبسة 

 الجاهزة

2017 -0.15 0.00 2,084,167 

2016 -0.12 0.00 3,352,623 

2015 -0.13 0.00 3,000,000 

2014 -0.06 0.00 4,500,000 

2013 0.00 0.00 4,950,000 

 اتحاد النساجون العرب

2016 -0.17 0.00 25,920,000 

2015 -0.05 0.00 26,400,000 

2014 0.00 0.00 25,800,000 

2013 0.01 0.07 25,800,000 

2012 0.03 0.00 26,400,000 

 اإلقبال لالستثمار

2017 1.56 0.00 960,000,000 

2016 1.25 1.33 748,500,000 

2015 1.25 1.00 435,000,000 

2014 1.06 1.00 290,500,000 

2013 1.12 1.00 350,000,000 

 مصانع االتحاد النتاج

 التبغ والسجائر

2017 -0.24 0.00 46,608,500 

2016 0.00 0.00 29,413,131 

2015 -0.03 0.00 45,250,971 

2014 0.00 0.00 85,826,008 

2013 0.23 0.20 115,389,976 

الصناعية التجارية 

 الزراعية / االنتاج

2017 0.01 0.00 14,806,825 

2016 0.00 0.00 21,088,508 

2015 0.00 0.00 31,258,853 

2014 0.07 0.05 40,382,250 

2013 0.13 0.00 40,531,814 
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المتصدرة لألعمال 

 والمشاريع

2017 -0.22 0.00 2,175,000 

2016 1.26 0.10 2,886,117 

2015 -0.10 0.00 1,157,107 

2014 0.26 0.10 2,101,413 

2013 0.03 0.00 1,489,609 

الكيماوية الصناعات 

 االردنية

2017 0.14 0.10 2,699,436 

2016 0.15 0.10 3,077,357 

2015 0.14 0.10 2,519,474 

2014 0.04 0.00 2,735,428 

2013 0.17 0.12 3,419,286 

الوطنية لصناعة 

 الكلورين

2017 -0.16 0.00 5,490,000 

2016 -0.11 0.00 5,760,000 

2015 0.01 0.00 5,850,000 

2014 0.00 0.00 6,480,000 

2013 -0.03 0.00 7,380,000 

الموارد الصناعية 

 األردنية

2017 -0.02 0.00 2,161,250 

2016 -0.03 0.00 2,826,250 

2015 -0.06 0.00 3,657,500 

2014 -0.01 0.00 8,146,250 

2013 0.04 0.00 5,486,250 

المتكاملة للمشاريع 

 المتعددة

2017 0.00 0.54 2,992,500 

2016 0.00 1.16 6,510,000 

2015 -0.12 0.00 8,977,500 

2014 -0.07 0.00 6,510,000 

2013 -0.01 0.00 6,982,500 

العربية لصناعة 

المبيدات واألدوية 

 البيطرية

2017 0.17 0.10 21,960,000 

2016 0.19 0.12 23,760,000 

2015 0.14 0.10 21,840,000 

2014 0.15 0.10 25,080,000 

2013 0.20 0.11 22,800,000 

الصناعات 

 البتروكيماوية الوسيطة

2017       

2016 -0.05 0.00 1,820,000 

2015 -0.09 0.00 2,240,000 

2014 -0.01 0.00 3,010,000 

2013 0.01 0.00 3,920,000 

الوطنية لصناعة 

واألسالك الكوابل 

 الكهربائية

2017 -0.07 0.00 5,789,924 

2016 -0.08 0.00 6,175,919 

2015 -0.02 0.00 7,333,904 

2014 -0.01 0.00 12,737,833 

2013 -0.01 0.00 8,491,889 
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الشرق األوسط للكابالت 

المتخصصة / 

 مسك_األردن

2017 0.00 0.00 0 

2016 0.00 0.00 0 

2015 -0.39 0.00 6,222,274 

2014 -0.12 0.00 8,166,734 

2013 -0.08 0.00 11,277,871 

العربية للصناعات 

 الكهربائية

2017 -0.15 0.00 2,400,000 

2016 -0.17 0.00 5,040,000 

2015 -0.16 0.00 3,180,000 

2014 -0.03 0.00 3,720,000 

2013 0.02 0.00 4,200,000 

مصانع الكابالت 

 المتحدة

2017 0.03 0.03 15,600,000 

2016 0.01 0.00 14,400,000 

2015 0.02 0.02 18,000,000 

2014 0.00 0.00 23,600,000 

2013 0.03 0.03 27,200,000 

االردنية لصناعة 

 األنابيب

2017 -0.02 0.00 2,681,250 

2016 -0.04 0.00 2,681,250 

2015 -0.08 0.00 3,146,000 

2014 -0.03 0.00 4,468,750 

2013 0.04 0.10 6,113,250 

األردنية للصناعات 

 الخشبية / جوايكو

2017 -0.38 0.00 4,950,000 

2016 -0.10 0.00 5,000,000 

2015 -0.44 0.00 7,800,000 

2014 0.02 0.10 8,150,000 

2013 -0.21 0.00 12,600,000 

الباطون الجاهز 

 االنشائيةوالتوريدات 

2017 0.10 0.08 26,250,000 

2016 0.17 0.10 27,750,000 

2015 0.12 0.08 59,000,000 

2014 0.14 0.08 72,750,000 

2013 0.08 0.06 71,000,000 

العربية لصناعة 

 المواسير المعدنية

2017 0.10 0.06 10,440,000 

2016 0.06 0.05 9,360,000 

2015 -0.07 0.05 13,140,000 

2014 0.09 0.10 21,150,000 

2013 0.10 0.10 23,760,000 

القدس للصناعات 

 الخرسانية

2017 0.04 0.04 3,506,212 

2016 0.05 0.04 3,730,013 

2015 0.05 0.04 2,685,609 

2014 0.02 0.00 4,619,076 

2013 -0.01 0.00 3,639,272 
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أساس للصناعات 

 الخرسانية

2017 -0.05 0.00 2,880,000 

2016 0.02 0.00 3,120,000 

2015 -0.05 0.00 2,880,000 

2014 -0.03 0.00 4,440,000 

2013 0.01 0.00 4,680,000 

األردنية لتجهيز 

وتسويق الدواجن 

 ومنتجاتها

2017 0.01 0.00 21,202,475 

2016 -0.08 0.00 22,851,556 

2015 0.06 0.00 9,957,040 

2014 0.02 0.00 14,720,000 

2013 0.01 0.00 8,970,000 

 اآللبان األردنية

2017 0.24 0.08 11,360,000 

2016 0.17 0.00 10,920,000 

2015 0.36 0.05 24,240,000 

2014 0.29 0.20 8,080,000 

2013 0.23 0.15 7,400,000 

 االستثمارات العامة

2017 0.18 0.12 27,700,000 

2016 0.22 0.12 30,700,000 

2015 0.10 0.15 30,500,000 

2014 0.20 0.20 30,000,000 

2013 0.15 0.15 29,800,000 

القرية للصناعات 

الغذائية والزيوت 

 النباتية

2017 -0.09 0.00 1,200,000 

2016 -0.23 0.00 3,900,000 

2015 -0.06 0.00 9,595,000 

2014 -0.05 0.00 9,500,000 

2013 -0.02 0.00 4,916,667 

العالمية الحديثة للزيوت 

 النباتية

2017 0.18 0.14 12,780,000 

2016 0.23 0.16 14,640,000 

2015 0.21 0.15 11,160,000 

2014 0.16 0.12 9,120,000 

2013 0.08 0.07 5,100,000 

 الوطنية للدواجن

2017 -0.02 0.00 23,700,000 

2016 -0.26 0.00 31,200,000 

2015 0.16 0.10 31,500,000 

2014 0.25 0.15 75,900,000 

2013 0.16 0.00 46,500,000 

المصانع العربية الدولية 

 لألغذية واالستثمار

2017 0.13 0.13 19,110,000 

2016 0.18 0.13 21,525,000 

2015 0.19 0.15 22,575,000 

2014 0.20 0.13 22,470,000 

2013 0.13 0.13 17,220,000 
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 دار الغذاء

2017 0.03 0.00 7,550,343 

2016 0.07 0.00 14,171,413 

2015 0.09 0.00 4,460,318 

2014 0.02 0.00 6,244,445 

2013 -0.26 0.00 12,824,705 

مصانع الزيوت النباتية 

 األردنية

2017 0.16 0.10 6,680,000 

2016 0.09 0.07 6,720,000 

2015 0.09 0.05 6,600,000 

2014 0.12 0.07 4,400,000 

2013 0.10 0.00 3,440,000 

سنيورة للصناعات 

 الغذائية

2017 0.21 0.10 62,700,000 

2016 0.12 0.06 64,080,000 

2015 0.33 0.05 63,600,000 

2014 0.36 0.10 59,250,000 

2013 0.27 0.05 22,040,968 

 العامة للتعدين

2017 -0.43 0.00 1,495,000 

2016 -0.51 0.00 2,850,000 

2015 -0.36 0.00 2,985,000 

2014 -0.25 0.00 3,360,000 

2013 -0.43 0.00 5,850,000 

العربية لصناعة 

 االلمنيوم/ارال

2017 0.08 0.07 13,230,000 

2016 0.07 0.07 14,040,000 

2015 0 0.06 13,500,000 

2014 0.13 0.12 15,997,500 

2013 0.11 0.09 9,990,000 

 الوطنية لصناعة الصلب

2017 0.18 0.00 4,412,652 

2016 0.26 0.00 4,706,829 

2015 -0.09 0.00 2,647,591 

2014 0.20 0.00 2,041,004 

2013 0.17 0.00 1,007,302 

مناجم الفوسفات 

 االردنية

2017 -0.58 0.00 210,375,000 

2016 -1.08 0.00 176,550,000 

2015 0.45 0.00 410,250,000 

2014 0.26 0.00 489,000,000 

2013 0.02 0.00 536,250,000 

مصانع االسمنت 

 األردنية

2017 -0.57 0.00 73,137,797 

2016 -0.07 0.00 94,293,358 

2015 0.11 0.00 77,973,353 

2014 0.02 0.00 102,755,582 

2013 -0.46 0.00 80,995,576 
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 البوتاس العربية

2017 1.08 1.00 1,403,908,300 

2016 0.75 1.00 1,598,039,240 

2015 1.57 1.20 1,749,678,000 

2014 1.20 1.20 1,624,701,000 

2013 1.57 1.50 2,337,069,900 

 حديد األردن

2017 -0.03 0.00 18,550,000 

2016 -0.01 0.00 12,250,000 

2015 0.01 0.00 16,450,000 

2014 -0.08 0.00 21,700,000 

2013 0.01 0.00 45,850,000 

الوطنية لصناعات 

 االلمنيوم

2017 0.02 0.00 4,230,000 

2016 0.04 0.05 4,950,000 

2015 0.04 0.00 4,860,000 

2014 0.08 0.05 5,760,000 

2013 0.08 0.03 6,120,000 

الدولية لصناعات 

 السيليكا

2017 -0.15 0.00 7,431,799 

2016 -0.20 0.00 7,810,490 

2015 -0.17 0.00 7,810,490 

2014 -0.13 0.00 7,810,490 

2013 -0.08 0.00 7,810,490 

 شركة الترافرتين

2017 -0.12 0.00 1,564,000 

2016 -0.10 0.00 2024000.00 

2015 -0.03 0.00 2,898,000 

2014 -0.08 0.00 3,082,000 

2013 0.13 0.07 4,324,000 

الوطنية إلنتاج النفط 

والطاقة الكهربائية من 

 الصخر الزيتي

2017 0.00 0.00 1,100,000 

2016 -0.02 0.00 1600000.00 

2015 -0.02 0.00 2,450,000 

2014 -0.06 0.00 3,050,000 

2013 -0.05 0.00 3,900,000 

المتحدة لصناعة الحديد 

 والصلب

2017 -0.28 0.00 25,732,141 

2016 0.02 0.00 20585713.00 

2015 -0.13 0.00 18,012,499 

2014 -0.17 0.00 32,808,480 

2013 0.00 0.00 38,598,211 

 اسمنت الشمالية

2017 0.19 0.17 158,400,000 

2016 0.23 0.21 166650000.00 

2015 0.28 0.25 166,100,000 

2014 0.34 0.30 185,900,000 

2013 0.11 0.10 165,000,000 
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اللؤلؤة لصناعة الورق 

 الصحي

2017 0.25 0.20 935,000 

2016 0.11 0.25 1625000.00 

2015 0.15 0.50 1,800,000 

2014 0.09 0.00 1,850,000 

2013 0.14 0.00 1,710,000 
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(3الملحق رقم )  
 نتائج التحليل االحصائي 

 Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MARKT 274 935000 1749678000 60416068.31 230987898.397 

EPS 279 -1.08 1.57 .0632 .31430 

DPS 279 .00 1.50 .0840 .21948 

Valid N (listwise) 274     

 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

C1 278 .8489 .35877 

C2 278 .8345 .37227 

C3 278 .8957 .30622 

COALL 280 .8536 .31122 

SR1 278 .7914 .40706 

SR2 278 .8957 .30622 

SR3 278 .7914 .40706 

SRALL 280 .8204 .29739 

Valid N (listwise) 278   

 

Correlations 

Correlations 

 MARKLOG COALL SRALL EPS DPS 

MARKLOG Pearson Correlation 1 .025 **.291 **.492 **.549 

Sig. (2-tailed)  .678 .000 .000 .000 

N 273 273 273 273 273 

COALL Pearson Correlation .025 1 .062 **.209- *.137- 

Sig. (2-tailed) .678  .300 .000 .022 

N 273 280 280 279 279 

SRALL Pearson Correlation **.291 .062 1 .065 .091 

Sig. (2-tailed) .000 .300  .277 .131 

N 273 280 280 279 279 

EPS Pearson Correlation **.492 **.209- .065 1 **.697 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .277  .000 

N 273 279 279 279 279 
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DPS Pearson Correlation **.549 *.137- .091 **.697 1 

Sig. (2-tailed) .000 .022 .131 .000  

N 273 279 279 279 279 

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

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

Regression 
aVariables Entered/Removed 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 DPS, SRALL, 

bCOALL, EPS 
. Enter 

a. Dependent Variable: MARKLOG 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.633 .401 .392 .48605 

a. Predictors: (Constant), DPS, SRALL, COALL, EPS 

 

 

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 42.327 4 10.582 44.792 b.000 

Residual 63.313 268 .236   

Total 105.640 272    

a. Dependent Variable: MARKLOG 

b. Predictors: (Constant), DPS, SRALL, COALL, EPS 

 

aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.318 .124  50.989 .000   

COALL .236 .101 .113 2.349 .020 .963 1.038 

SRALL .526 .101 .247 5.197 .000 .994 1.006 

EPS .482 .133 .238 3.628 .000 .518 1.929 

DPS 1.105 .189 .380 5.851 .000 .529 1.889 

a. Dependent Variable: MARKLOG 
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Explore 

Tests of Normality 

 

aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual .041 273 *.200 .989 273 .039 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Charts 

 

 


