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 المسؤولية االجتماعية في األداء المالي لمشركةأثر اإلفصاح عن  
 الشركات المدرجة في سوق دمشق  عمى )دراسة تطبيقية  

 (لألوراق المالية
 *رشا بشير الجردد. 

 ممخصال
هػػدؼ الث ػػث قلػػ  قيػػاس قرصػػاح الشػػرفات المدرجػػة رػػق اػػوؽ دمشػػؽ لػػ وراؽ الماليػػة 

أثػػر ذلػػؾ احرصػػاح رػػق أداليػػا المػػالق ورػػؽ مةشػػر  عػػف الماػػةولية االجتماعيػػةب وا تثػػار 
 العالد عل  الموجودات والعالد عل   قوؽ الملفية.

للماػةولية االجتماعيػة  ا  ( نشػاط97مفونػة مػف  قالمػة  ت  صػي   وللوصوؿ قل  هدؼ الث ػث 
والمنتجػػاتب ثػـػ تػـػ  بوالمجتمػػ  بوالعػػامليف بوالثيلػػة بوهػػق الطاقػػة بة ماػػة ثنػػود رلياػػل مصػػننيف

دمشػؽ لػ وراؽ الماليػةب ( المدرجة رق اوؽ 46الرجوع قل  التقارير المالية النيالية للشرفات الػ 
عػػف أنشػػطة تلػػؾ ( ح صػػام مػػدص قرصػػا يا 4758( قلػػ  عػػاـ  4755ة مػػف عػػاـ  مػػد   ػػ ؿ ال
 ااب مةشر  األدام المػالق  العالػد علػ  الموجػودات والعالػد علػ   قػوؽ الملفيػة(ب لالقالمةب و 

وهػػػػق ت ليػػػػؿ التثػػػػايف  ؛وا تثػػػػرت رػػػػروض الث ػػػػث ثاالاػػػػتعانة ثعػػػػدد مػػػػف األاػػػػاليب اح صػػػػالية
 األ اد ب وت ليؿ االن دار الثايطب وا تثار التتث .
قرصػػػاح عػػػف الماػػػةولية االجتماعيػػػة فػػػاف وقػػػد توصػػػؿ الث ػػػث قلػػػ  أف أفثػػػر ماػػػتوص 

للقطاع الصناعقب وفانت األنشطة المتعلقة ثالعامليف هق األنشػطة األفثػر قرصػا ا  عنيػا 
 ا  قيجاثيػػ تػػيثيرا  احرصػػاح عػػف الماػػةولية االجتماعيػة يػػةثر  ف أف  مػف قثػػؿ الشػػرفاتب فمػػا تثػي  

  قوؽ الملفية(. رق مةشر  األدام المالق  العالد عل  الموجودات والعالد عل 
ب العالػػػػػد علػػػػػ  احرصػػػػػاحب الماػػػػػةولية االجتماعيػػػػػةب األدام المػػػػػالق الكمماااااات المةتا ياااااة:

 الموجوداتب العالد عل   قوؽ الملفية.
                                                           

 .قاـ االقتصاد - فلية الشريعة والقانوف -جامعة ث د الشاـ  *
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  The impact of disclosure of social responsibility 

on the financial performance of the company 

(An applied study on the companies listed on the 

Damascus Stock Exchange) 
 

Dr. Rasha Bashir Al-Jarad
*
 

Abstract 
 

       The research aimed to measure the disclosure of companies listed on 

the Damascus Stock Exchange on social responsibility, and to test the 

impact of that disclosure on its financial performance in accordance with 

the Return on Assets and Return on Equity Indices. 

      To reach the aim of the research, a list consisting of (70) social 

responsibility activities was drafted, classified into five main items, 

namely energy, environment, workers, society and products, then the 

final financial reports of the (24) companies listed on the Damascus Stock 

Exchange were reviewed during the period of a year ( 2011) to 2016 to 

calculate the extent of disclosure of the activities of that list, and to 

calculate the indicators of financial performance (return on assets and 

return on equity), and the research hypotheses were examined using a 

number of statistical methods, which are mono-variance analysis, simple 

regression analysis, and tracking test. 

     The research found that the largest level of disclosure of social 

responsibility was for the industrial sector, and activities related to 

workers were the most disclosed activities by companies, as it was found 

that the disclosure of social responsibility positively affects the indicators 

of financial performance (return on assets and return on property rights ). 

   Key words: disclosure, social responsibility, financial performance, 

return on assets (ROA), return on equity (ROE). 
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 مقدمة:ال 
تطػػػور الواقػػػ  االقتصػػػاد  والت يػػػرات التػػػق ت ػػػدث ثشػػػفؿ متاػػػارع ريػػػ ب مػػػف تطػػػور  قف  

م تلػؼ جوانػب المجتمػ ب جعػؿ  رػقطثيعة عمؿ الشرفاتب واتااع نطاقػ ب وشػموؿ تػيثير  
ة لنشػػاطيا علػػ  المجتمػػ ب الشػػرفات تاػػع  جاهػػدة للمشػػارفة ثػػالت نيؼ مػػف ا ثػػار الاػػلثي

 ا ياػػػػػػػم  ثالماػػػػػػػةولية االجتماعيػػػػػػػةيػػػػػػػ ب وهػػػػػػػذا مػػػػػػػريجػػػػػػػاثق رػػػػػػػق تػػػػػػػرؾ أثػػػػػػػر ق ـاياػػػػػػػواح
ب وهو التزاـ الشرفات ثمجموعة  Corporates Social Responsibility (CSR)للشرفات

رػق الثيلػة التػق تعمػؿ رييػاب وهػذ  األنشػطة ثػدورها تػنعفس ة عػد  مف األنشطة اتجا  جيات 
لػػذلؾ رػػق قوالميػػا الماليػػة م ااػػثيا ب ويصػػثا ليػػا ال يػػار رػػق احرصػػاح عػػف تلػػؾ األنشػػطةب 

 ريق تصنؼ ضمف احرصاح اال تيار .
يا أنشطة غير ماليةب وال تتضػمف ثين   (CSR) للشرفات تعرؼ الماةولية االجتماعيةو 

ن   ما تشمؿ أنشطة اجتماعية واقتصادية وغيرهاب وذلؾ  اب تقريػر األنشطة الثيلية رقطب وا 
 Voluntary Assurance of Sustainabilityالتيفيػػد اال تيػػار  للتنميػػة الماػػتدامة

Report   لعام
1
(2017). 

وهناؾ العديد مف المةشرات التق تعفس األدام المالق للشرفاتب أفثرها شيوعا  العالد 
 Return Onلفيةلموالعالد عل   قوؽ ا ROA) )Return On Assetsعل  الموجودات 

Equity (ROE) ،   ن  أدال عل يعد الرثا مةشرا  فاريا  لـ  ِقذ  ما يتـ االاتعانة ياب وا 
الذ  لمالق ا النجاحدص م  الذ  يعرؼ ثين  ب يا المالقلقياس أدال أ رص ةعد   مةشراتث

د عل  عالأؿ عل  ول صا  ؿ ف مب وذلؾ مالفيياظـ ثروة تعت أف فارلشاي  ري  طتات
 .2ـتيراالاتثماف مفم

                                                           
1
 Zhao, Qi, (2017), "Voluntary Assurance of Sustainability Report and Audit Fees", 

Journal of Management and Strategy; (Vol.8, No.4), p47. 
2

ب نضاؿب والشعارب قا ؽب  عم  (ب "أثر احرصاح عف م ااثة الماةولية االجتماعية عل  4756رب ث ؿب وزلـو
 .467(ب ص0ب ع14درااات العلـو احدارية؛ ـ األدام المالق للشرفات الصناعية المااهمة العامة األردنية"ب   مجلة
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األدام المػػػػالق رػػػػق الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة ثاحرصػػػػاح عػػػػف قيػػػػاـ الر هػػػػو أثػػػػولفػػػػف مػػػػا 
ب مػػف  ػػ ؿ ت اػػينيا المػػالق قيجاثػػا  رػػق األدامالماػػةولية االجتماعيػػة  تػػةثرهػػؿ  ؟لشػرفاتل

تزيػػد مػػف تفػاليؼ الشػػرفة وت نػػض  اػػلثا  ث يػػث أنيػاأـ لتناراػقب ا هػػامرفز لاػمعة الشػػرفة و 
رػػق  تناولػػ  الث ػػث ال ػػالقوهػػذا مػػا  ؟قيػػا المػػالرػػق أدالوهػػذا مػػا يػػنعفس اػػلثا   مػػف أرثا يػػا

ب ثػالتطثيؽ علػ  للشػرفة المالق األدامرق احرصاح عف الماةولية االجتماعية  أثرا تثار 
 .(DSE) الشرفات المدرجة رق اوؽ دمشؽ ل وراؽ المالية

 مشكمة الب ث:أواًل: 
 بوهػػق المجتمػػ  باعيػػة وااللتػػزاـ ثينشػػطتيا ن ػػو  مػػس جيػػاتتجعػػؿ الماػػةولية االجتم

أماـ أدام ماػةوليتيا  ارق  يرة مف أمره الشرفةروالمنتجاتب  بوالطاقة بلثيلةوا بوالموظنيف
وهػو تعظػيـ  يااالجتماعية مف جيػةب ومػف جيػة أ ػرص ت قيػؽ اليػدؼ األاااػق مػف نشػاط

أو  لإلثقػػػام علػػػ  ااػػػتثماراتيـ رييػػػا الػػػرثاب وجعػػػؿ األدام المػػػالق للشػػػرفة م ريػػػا  لماػػػاهمييا
مف   ؿ طرح التاػاةؿ  الت قؽ من  اوؿ الث ث ال الق دب وهذا ما لجذب ماتثمريف جد

 ا تق: الرليس
ويتنػػرع  ؟للشػػرفة المػػالق رػػق األدامالماػػةولية االجتماعيػػة  رصػػاح عػػفاح هػػؿ يػػةثر -4

 :فاا تي فاالنرعي فالتااةال  عن
 ؟للشرفة ل  الموجوداتاحرصاح عف الماةولية االجتماعية رق العالد عيةثر  هؿ  -0
 لفيػػػػةرصػػػػاح عػػػػف الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة رػػػػق العالػػػػد علػػػػ   قػػػػوؽ الماحهػػػػؿ يػػػػةثر  -3

 ؟للشرفة
 أهمية الب ث:ثانيًا: 

وأهميػػػة تطػػػور مػػػدص التػػػزاـ  تفمػػػف أهميػػػة الث ػػػث رػػػق أهميػػػة الماػػػةولية االجتماعيػػػةب
اػمعة هػػذ   ف  يف والطاقػة والثيلػػة والمنتجػاتب رػػ ثينشػطتيا تجػػا  المجتمػ  والمػػوظن الشػرفات

الشرفات تت اف فلما فثر ذفر ااميا ضمف النعاليػات االقتصػادية واالجتماعيػة والثيليػةب 
أهميػػة الث ػػث تنثػػ  مػػف أهميػػة م ارظػػة الشػػرفات علػػ  أدام مػػالق جيػػد ومتػػوازفب  فمػػا أف  
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يمفنيػػا مػػف ال صػػوؿ علػػ  ميػػزة تناراػػيةب و صػػة اػػوقية عاليػػةب ويمفػػف تصػػنيؼ أهميػػة 
 لماتنيدة من  قل :الث ث  اب الجيات ا

يػا ايمفنيا مف معررة أدال ِقذ  : الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  -4
ـ  المػػػالق ومةشػػػرات التزاميػػػا ثينشػػػطة الماػػػةولية االجتماعيػػػةب و  اػػػيمفنيا مػػػف زيػػػادة  مػػػف ث ػػػ

االهتماـ ثالماةولية االجتماعية مف جية وت رق التقصيرب ومعررة مػا لػذلؾ االهتمػاـ مػف 
 .ملفيةال قوؽ األدام المالق ورؽ مةشر  العالد عل  الموجودات والعالد عل   رقر أث

  يوضػػا الع قػػة ثػػيف ن ػػق ِقذ  : هودارسااي الجهااات األكاديميااة ماان بااا ثي هاا ا المجااال -0
مرجعػا  ليػـ  الماةولية االجتماعية واألدام المػالق للشػرفات رػق الثيلػة الاػوريةب وثػذلؾ يعػد  

 رق هذا المجاؿب ويمفنيـ تناوؿ جوانب أ رص من . 
 أهداف الب ث:ثالثًا: 

 اع  الث ث قل  ت قيؽ األهداؼ ا تية:
توضػػػيا أثػػػر احرصػػػاح عػػػف الماػػػةولية االجتماعيػػػة رػػػق األدام المػػػالق للشػػػرفة. مػػػف   -4

   ؿ توضيا اليدريف النرعييف ا تييف: 
 االجتماعية رق العالد عل  الموجودات للشرفة.توضيا أثر احرصاح عف الماةولية   -0
توضػػػيا أثػػػر احرصػػػاح عػػػف الماػػػةولية االجتماعيػػػة رػػػق العالػػػد علػػػ   قػػػوؽ الملفيػػػة   -3

 للشرفة.
 الدراسات السابقة:رابعًا: 

الماػةولية االجتماعيػة رػق مجػاؿ الم ااػثة واالقتصػاد  عػفتعددت وتنوعت الدرااػات 
أثػر احرصػاح عػف الماػةولية االجتماعيػة رػق تفلنػة ومف تلؾ الدرااات ما تناوؿ  بواحدارة

رأس المػػػاؿب ومماراػػػػات قدارة األرثػػػػاحب والنمػػػػو االقتصػػػػاد ب ورث يػػػػة الشػػػػرفاتب وتعظػػػػيـ 
األرثاحب وت قيؽ األمف االقتصاد ب و ماية الماػتيلؾب واألدام المػالقب ومماراػة التيػرب 

ػو   الث ث مجموعة مف الدرااػات الاػاثقةب ومػف ض  ر  ع  الضريثقب و  مػا يميػز  عػف تلػؾ  ا  ض 
 الدرااات:
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(Maqbool et,al. 2018دراساة ) (1
1
بعناوان االمساؤولية االجتماعياة لمشاركة واألداء  

 الهنديةا: مصارفالمالي: ت ميل تطبيقي لم
هػػػدرت هػػػذ  الدرااػػػة قلػػػ  ا تثػػػار الع قػػػة ثػػػيف الماػػػةولية االجتماعيػػػة واألدام المػػػالق 

رػق اػوؽ  ا  هنػدي ا  تجاريػ ا  ( مصػرر:4ثجمػ  ثيانػات   للشرفات رق الينػدب قذ قامػت الدرااػة
( 55 فػومقب و  منيػا (57ب  Bombay Stock Exchangeثومثػا  لػ وراؽ الماليػة 

ثيانػات الرث يػة والعالػػد  ت  ذ  ِ ػ(ب  يػث أ  4758( قلػػ   4779مػف   اػنوات ػاصب  ػ ؿ ال
ماعيػة التػق أرصػا عل  القيمة الاوقية فمةشػريف لػ دام المػالقب وأنشػطة الماػةولية االجت

 تث  ِاػػػرػػػق قوالمػػػ  الماليػػػة الاػػػنويةب و    عنيػػػا فػػػؿ مصػػػرؼ مػػػف المصػػػارؼ م ػػػؿ الدرااػػػة
اح صػػػامات الوصػػػنية لمت يػػػرات الدرااػػػةب وت ليػػػؿ االن ػػػدار لثيػػػاف الع قػػػة ثػػػيف أنشػػػطة 
الماةولية االجتماعية التق تـ احرصاح عنياب ومةشرات األدام المالق لفؿ مصػرؼب وقػد 

رػػػػق األدام المػػػػالق للمصػػػػارؼ  ا  قيجاثيػػػػ ا  أف للماػػػػةولية االجتماعيػػػػة تػػػػيثير  أظيػػػػرت النتػػػػال 
 الينديةب ورؽ مةشر العالد عل  القيمة الاوقية ومةشر الرث ية. 

2 دراسااة (2
(Bhardwaj et. al, 2018)  بعنااوان امتااى وأياان تكااون المسااؤولية

 االجتماعية لمشركات مرب ةا:
( تػيثيرا  قيجاثيػا  CSRيفوف ل اتثمار رػق  هدرت هذ  الدرااة قل  معررة مت  ولماذا 

ف علػ  درػ  ملػق يشػير قلػ  أف الماػتيلفيف يقثلػو رث ية الشػرفاتب رػالواق  الع رقأو الثيا  
ـ  ثالماػػةولية االجتماعيػػةب و  اػػعر أعلػػ  لمنتجػػات الشػػرفات الملتزمػػة ريػػق تررػػ  مػػف  مػػف ث ػػ

وهػػذا مػػا اػػعت الدرااػػة األدثيػػات نتػػال  م تلنػػةب أظيػػرت  رػػق  ػػيفرث يػػة تلػػؾ الشػػرفاتب 
ػب ولت قيؽ ذلػؾ وهو اال ت ؼ ثيف نتال  الواق  العملق واألدثيات النظرية لتوضي    ـ  م  ص 

                                                           
1 Maqbool, Shafat, and Zameer, M. Nasir, (2018), “Corporate Social Responsibility and 
Financial Performance: An empirical analysis of Indian Banks”, Future Business Journal; 
(Vol. 4, PP. 84-93). 
2 Bhardwaj, Pradeep, Chatterjee, Prabirendra, Demir, Kivilcim Dogerlioglu, and Turut, 
Ozge, (2018), “When and how is corporate social responsibility profitable?”, Journal of 
Business Research; (Vol. 84, PP. 206-219). 
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 روامػػف أمريفػػا الشػػمالية ا تيػػ ا  ( مشػػارف567علػػ  اػػلوؾ   د  ِمػػت  ع  اِ و (ب CSRف مػػف  اوذجػػنم
الشػػػػرفات ب وقػػػػد أظيػػػػرت النتػػػػال  أف الزثػػػػالف يقثلػػػػوف علػػػػ  شػػػػرام المنتجػػػػات مػػػػف ا  عشػػػػوالي

ـ  ب و الملتزمػػة ثالماػػةولية االجتماعيػػة ولػػو فانػػت ثاػػعر أعلػػ  لصػػالا الدرااػػة فانػػت  مػػف ث ػػ
 الواق  العملقب رالماةولية االجتماعية ترر  مف رث ية الشرفة.

((Blasi et .al, 2018دراسة (3
بعنوان ات ميل متعدد األبعاد لمعالقة بين المسؤولية  1

 االجتماعية لمشركة واألداء االقتصادي لهاا:
يػػا لماػػةولية االجتماعيػة للشػػرفة وأدالا تثػػار الع قػة ثػػيف أنشػطة اقلػ  هػدرت الدرااػػة 

فمةشػػرات لػػ دام مةشػػرات م ااػػثية واػػوقية  ذت  ِ ػػاالقتصػػاد ب ولت قيػػؽ هػػدؼ الدرااػػة أ  
( شػرفة ::;عينػة مفونػة مػف  ة أاااية للماةولية االجتماعية لب واثعة أنشطاالقتصاد 
(ب  4757( قلػػ  عػػػاـ  4775ة مػػف عػػاـ  مػػد( قطاعػػات م تلنػػةب  ػػػ ؿ ال;مػػف  أمريفيػػة 

ػػػػاح صػػػػامات الوصػػػػنية للثيانػػػػاتب واِ ث ِت اػػػػ   و  ت ليػػػػؿ االن ػػػػدار المتعػػػػدد ال تثػػػػار  ـ  دِ    ت  ا 
ب وقػػد توصػػلت الدرااػػة قلػػ  وجػػود ال اػػثافمػػ  أ ػػذ نػػوع القطػػاع ث الع قػػة ثػػيف المت يػػريفب

ثعػػػػض االرتثػػػػاط ثػػػػيف مةشػػػػرات الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة واالرتنػػػػاع احجمػػػػالق للعالػػػػد علػػػػ  
 ن ناض رق الم اطر الماليةب ولفف هذا يعتمد عل  قطاع عمؿ الشرفة.االاألايـب و 

بعنااوان االعالقااة بااين المسااؤولية االجتماعيااة لمنظمااات  2(7102دراسااة )م مااد   (4
 األعمال وتعظيم األرباح: وجهة نظر م اسبيةا:

هػػػدرت الدرااػػػة قلػػػ  معررػػػة أهميػػػة الم ااػػػثة عػػػف الماػػػةولية االجتماعيػػػة رػػػق تعظػػػيـ 
طثيعػػة الث ػػثب مػػ  المػػني  الوصػػنق الت ليلػػق لتوارقػػ      ثِػػت  ولت قيػػؽ هػػذا اليػػدؼ اِ  األرثػػاحب

( ااتثانة ماػتورية ;:( ااتثانة عل  أرراد المجتم ب وتـ ال صوؿ عل   577 ع وز   يث
ػػاِ %(ب ول ػػرض ت ليػػؿ الثيانػػات وا تثػػار النرضػػياتب ;:للشػػروطب ثناػػثة ااػػترداد    ـ  دِ    ت  ا 

 Statistical Package for (SPSS)ثرنػػام  الػػرـز اح صػػالية للدرااػػات االجتماعيػػة 

                                                           
1 Blasi, Silvia, Caporin, Massimiliano, and Fontini, Fulvio, (2018), “A Multidimensional 
Analysis of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Firms’ 
Economic Performance”, Ecological Economics; (Vol. 147, PP. 218-229).  

األعماؿ وتعظيـ األرثاح: وجية  (ب "الع قة ثيف الماةولية االجتماعية لمنظمات4759م مدب عثد الر مفب   2
 (.54-57ص ص  ،48ب ع:نظر م ااثية"ب  مجلة األفاديمية األمريفية العرثية للعلـو والتفنولوجيا  أماراثاؾ(؛ ـ
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Social Sciences ، مػف نتػال  الت ليػؿ الوصػنق ومػف النتػال  التػق توصػلت قلييػا الدرااػة
ذلػؾ ثماةوليتيا االجتماعيػة يعظػـ مػف األرثػاح ثدرجػة فثيػرةب وقػد تيفػد  الشرفاتأف التزاـ 

وجػػػد تػػػيثير لػػػدور الم ااػػػثة عػػػف الماػػػةولية  يػػػث ي مػػػف  ػػػ ؿ نتػػػال  الت ليػػػؿ اح صػػػالق
 رق تعظيـ األرثاح.      للشرفاتاالجتماعية 

 فاايبعنااوان اأثاار اإلفصاااح عاان المسااؤولية االجتماعيااة  1(7102عبااد ا   (دراسااة  (5
 تكمةة رأس المال في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويتا:

تفلنة رأس  رقؼ أثر احرصاح عف الماةولية االجتماعية تعر  هدرت هذ  الدرااة قل  
 د  مِ ت  ع  اِ الماؿ رق الشرفات الصناعية المااهمة العامة رق الفويتب ولت قيؽ هدؼ الدرااة 

ة لقيػػاس الماػػةولي ا  ( مةشػػر 58نمػػوذج مفػػوف مػػف   ذ  ِ ػػأ  علػػ  المػػني  الوصػػنق الت ليلػػقب و 
أاػػػػعار  ت  ذ  ِ ػػػػ(ب وأ  4757( قلػػػػ   4755ة مػػػػف عػػػػاـ  مػػػػد  االجتماعيػػػػة للشػػػػرفاتب  ػػػػ ؿ ال

ت ثِػػر ت  ثيػػدؼ  اػػاب تفلنػػة رأس المػػاؿب و  يوميػػة ل اػػاب عالػػد الاػػيـ الاػػوققاألاػػيـ ال ا  
الع قػػػة ثػػػيف ثيانػػػات فػػػ  المت يػػػريف ق صػػػاليا ب وقػػػد توصػػػلت الدرااػػػة قلػػػ  مجموعػػػة مػػػف 
النتػػػال  أهميػػػا وجػػػود تطػػػور واضػػػا للماػػػةولية االجتماعيػػػة للشػػػرفات المدرجػػػة رػػػق اػػػوؽ 

%( ;ص التزاميػػا ثالماػػةولية االجتماعيػػة ثمعػػدؿ  تطػػور ماػػتو  ِقذ  الفويػػت لػػ وراؽ الماليػػةب 
نت الدرااة أف الماةولية اتجػا  المنػت  أفثػر (ب وثي  4757%( عاـ  ;.6)(ب و4756عاـ  

 المجاالت اهتماما  مف قثؿ الشرفات.
(Cornett et .al, 2016)دراسة  (6

: اختباار لمعالقاة باين طما أم  جيادةبعناوان اأعماال  2
 األزمة الماليةا: 1عنالمسؤولية االجتماعية واألداء المالي لممصارف التجارية األمريكية 

هػػػػػدرت الدرااػػػػػػة قلػػػػػ  ا تثػػػػػػار الع قػػػػػة ثػػػػػػيف الماػػػػػةولية االجتماعيػػػػػػة واألدام المػػػػػػالق 
ة قثػػػؿ األزمػػػة الماليػػػة وثعػػػدهاب أ  ثااػػػتثنام مر لػػػارؼ التجاريػػػة األمريفيػػػةب  ػػػ ؿ للمصػػػ

                                                           
(ب "أثر احرصاح عف الماةولية االجتماعية عل  تفلنػة رأس المػاؿ رػق الشػرفات 4759عثد اهللب وليد عثد الر مفب   1

لعامػػة رػػق دولػػة الفويػػت"ب راػػالة  ماجاػػتير رػػق الم ااػػثة غيػػر منشػػورةب جامعػػة  ؿ الثيػػتب فليػػة الصػػناعية الماػػاهمة ا
 قدارة الماؿ واألعماؿ.

2
 Cornett, Marcia, Erhemjamts, Otgontsetseg, and Tehranian, Hassan, (2016), “Greed or Good 

Deeds: An Examination of the Relation between Corporate Social Responsibility and the Financial 

Performance of U.S. Commercial Banks around the Financial Crisis”, Journal of Banking and 

Finance; (Vol. 70, PP. 137-159). 
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(ب ولت قيػؽ هػذا اليػدؼ تػـ أ ػذ تقييمػات ;477( وعاـ  :477عامق األزمة المالية عاـ  
( فثدايػػػة قلػػػ  مػػػا قثػػػؿ األزمػػػة 4775( شػػػرفة مػػػف عػػػاـ  5777الماػػػةولية االجتماعيػػػة لػػػػ 

الترفيػػز علػػ  المصػػارؼ جػػرص (ب و 4755( قلػػ  عػػاـ  4757الماليػػةب ومػػف ثػػـ مػػف عػػاـ  
ب وتوصػػػػلت الدرااػػػػة قلػػػػ  أف ار ررضػػػػيات الدرااػػػػةال تثػػػػ ت ليػػػػؿ االن ػػػػدار ؽ  ث ػػػػرقػػػػطب وط  

المصارؼ عموما  تفارئ  الفثرص لدييا اهتماـ أفثر ثالماةولية االجتماعيةب وأف   لمصارؼا
ثػػػيف العالػػػد علػػػ   قػػػوؽ  ا  قويػػػ ا  قيجاثيػػػ ا  هنػػػاؾ ارتثاطػػػ أف  علػػػ  فونيػػػا ملتزمػػػة اجتماعيػػػا ب و 

 الملفية وماتويات تطثيؽ الماةولية االجتماعية.
 (Fernandez, 2016)دراسة (7

بعنوان االمسؤولية االجتماعياة واألداء الماالي: دور  1
  وكمة الشركات الجيدةا:

هدرت الدرااة ثشقييا النظر  والعملق قل  ا تثػار الع قػة ثػيف الماػةولية االجتماعيػة 
واألدام المالق للشرفات  مةشر الرث ية( رق الشرفات المدرجة رق اوؽ مدريد االاثانقب 

رق اوؽ مدريد ل وراؽ المالية لعػاـ  المدرجةولت قيؽ هدؼ الدرااة أ ذ ثيانات الشرفات 
ػػ(ب واِ ;477  يػػػة وثنػػوؾ االد ػػار مػػػف الثيانػػات المتعلقػػػة ثػػالثنوؾ والمةااػػات المال ت  د  عِ ث  ت  ا 

ال تثػػػار  اح صػػػامات الوصػػنية للمت يػػراتب وت ليػػػؿ االرتثػػاطب واالن ػػدار ب  ِاػػالعينػػةب و   
رق اوؽ مدريد ل وراؽ  المدرجةالشرفات  توصلت الدرااة قل  أف  قد ب و ررضيات الدرااة

األرثػػػاح الماػػػةولية االجتماعيػػػة مرث ػػػةب و  ب أ  أف  متثادلػػػةالماليػػػة ترثطيػػػا ع قػػػة قيجاثيػػػة 
 منيدة للماةولية االجتماعية.

2)  دراساة (8
(Jitaree, 2015  االجتماعياة لمشااركة بعناوان ااإلفصااح عاان المساؤولية
 واألداء المالي: دليل من تايمندا:

هػدرت الدرااػة قلػ  ت ديػػد ماػتوص احرصػاح عػف الماػػةولية االجتماعيػة رػق الشػػرفات 
رػػػق اػػػوؽ تايلنػػػد لػػػ وراؽ الماليػػػةب وت ديػػػد الع قػػػة ثػػػيف ماػػػتوص احرصػػػاح عػػػف  المدرجػػػة

                                                           
1
 Fernandez, Mercedes-Rodriguez, )2016(, “Social Responsibility and Financial 

Performance: The Role of Good Corporate Governance”, Business Research Quarterly; 
)Vol. 19, PP. 137-151). 
2 Jitaree, Wisuttorn, )2015(, "Corporate Social Responsibility Disclosure and Financial 

Performance: Evidence from Thailand, Unpublished doctoral  Dissertation in Accounting, 

University of Wollongong. 
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(ب ولت قيػؽ ذلػؾ 4755 ( قلػ  عػاـ ;477الماةولية االجتماعية واألدام المالق مف عػاـ  
تػػـ عمػػؿ قالمػػة ثثنػػود الماػػةولية االجتماعيػػة لقيػػاس مػػدص قرصػػاح الشػػرفات رػػق العاصػػمة 

ل ت   ِقذ  التايلنديػػة عنيػػػاب  ( شػػػرفة 545ب وفػػػاف عػػدد شػػػرفات العينػػة  ا  ( ثنػػد67القالمػػػة   ش ػػم 
المالق ل دام ة عد  رق اوؽ األوراؽ المالية للعاصمة التايلنديةب ثاات داـ مةشرات  مدرجة

ب (Tobin’s Q) (TBQ)ومةشػر  Earnings Per Share (EPS)منيا العالػد علػ  الاػيـ
 ،Net Profit Margin (NPM)ب وهامش الرثا الصػارق(ROA) موجوداتوالعالد عل  ال

وجود ع قة قيجاثية ثيف األدام المالق واحرصاح عف الماةولية  وقد توصلت الدرااة قل 
 (.TBQ( و NPM( و ROAم    أقوصاالجتماعيةب وفانت الع قة 

 فايبعنوان اأثر ال وكمة وم اسبة المسؤولية االجتماعياة  1(7102دراسة )عطيه   (9
 األداء المالي لمشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمانا:

 رػػػقهػػػدرت هػػػذ  الدرااػػػة قلػػػ  معررػػػة أثػػػر ال وفمػػػة وم ااػػػثة الماػػػةولية االجتماعيػػػة 
صة عمافب ولت قيؽ هػذا اليػدؼ ر األدام المالق للشرفات المااهمة العامة المدرجة رق ثو 

ػػػػاِ  ( شػػػػرفة ماػػػػاهمةب مػػػػف عػػػػاـ 98ثيانػػػػات   ت  ذ  ِ ػػػػالمػػػػني  الوصػػػػنق الت ليلػػػػقب وأ   ـ  دِ    ت  ا 
ت المةشػػرات المتعلقػػة ثال وفمػػة هػػق  مجلػػس احدارةب (ب وفانػػ4755( قلػػ  عػػاـ  4757 
ػػاحو ب  قػػوؽ الملفيػػةو الييلػػة العامػػػةب و اجتماعػػات و  ا مةشػػػرات األدام رصػػػاح والشػػنارية(ب أم 

(ب ROEالملفيػػػة   قػػػوؽ (ب والعالػػػد علػػػ  ROA  موجػػػوداتالعالػػػد علػػػ  ال(المػػػالق ريػػػق 
 Market (ب ومقػاييس اػوقية تمثلػت ثالقيمػة الاػوقية المضػارة EPSورثا الاػيـ الوا ػد  

Value Added(MVA) ت ليؿ االن دار وا تثار   ـ  دِ    ت  ا  اِ ب وT  ب وتوصلت الدرااػة قلػ)
أدام الشػػرفاتب  رػػقوجػػود أثػػر لػػثعض مت يػػرات ال وفمػػة وم ااػػثة الماػػةولية االجتماعيػػة 

 فاف لثعض المت يرات أثر عفاق.  يف رق

                                                           
األدام المالق للشرفات المااهمة العامة  رق(ب "أثر ال وفمة وم ااثة الماةولية االجتماعية 4757عطيةب ماهرب   1

المدرجة رق ثورصة عماف"ب راالة دفتورا  رق الم ااثة غير منشورةب جامعة العلـو احا مية العالميةب فلية الدرااات 
 .العليا
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 عمى اإلجتماعية وليةؤالمس نع اإلفصاح راأثبعنوان  1(7102  داتوالعدراسة )  (01
ختبارية ادراسة (Tobin’s Q)  لنماو ج وفقاً  األردنية التجارية كولمبن قيةوالس القيمة

 ("71023 - 7112) األردنية التجارية كوعمى البن

القيمػػة الاػػوقية  رػػقهػػدرت هػػذ  الداراػػة قلػػ  ثيػػاف أثػػر احرصػػاح عػػف الماػػػةولية االجتماعيػػة 
 ت  ذ  ِ ػػػأ  ولت قيػػػؽ هػػػدؼ الدرااػػػة ب (Tobin's Qلنمػػػوذج   ورقػػػا   التجاريػػػة األردنيػػػة مصػػػارؼلل

( قلػ  عػػاـ ;477ة مػف عػاـ  مػػد  ب  ػ ؿ الا  أردنيػ ا  تجاريػ ا  مصػػرر( 55التقػارير الماليػة الاػنوية لػػ 
ػػػاِ (ب و 4755  فػػػؿ مػػػف ت ليػػػؿ االن ػػػدار المتعػػػددب والثاػػػيط ال تثػػػار ررضػػػػيات الداراػػػةب  ـ  دِ    ت  ا 

  ال يوجػػػػػد أثػػػػػر ذو داللػػػػػة ق صػػػػػالية لإلرصػػػػػاح عػػػػػف الماػػػػػةولية وتوصػػػػػلت الدرااػػػػػة قلػػػػػ  أن ػػػػػ
 (.Tobin's Q)لنموذج  القيمة الاوقية للثنوؾ التجارية األردنية ورقا   رقاالجتماعية 

بعناااوان اأثااار اإلفصااااح عااان م اسااابة المساااؤولية  2(7102  وغيااار  دراساااة )عمااار (11
 األداء المالي لمشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيةا: فياالجتماعية 
 رػق االجتماعيػة الماػةولية م ااثة عف احرصاح أثر ا تثار ل ق الدرااة هذ  هدرت

 فؿ أثر درااة   ؿ مف ردنيةباأل العامة المااهمة الصناعية الشرفات رق المالق األدام
 الداراػة أهػداؼ االجتماعيػةب ولت قيػؽ الماػةولية ثم ااػثة ال اصػة األنشػطة مػف نشػاط

ػاِ     صيصػ معػد مةشػر تطثيػؽ  ػ ؿ مػف الم تػوص  المضػموف(ب ت ليػؿ أاػلوب ـ  دِ    ت  ا 
 عػف شػرفة (:7الدرااػة   عينػة وثل ػت ردنيػةباأل العامػة الماػاهمة للشػرفات الصػناعية

ػ(ب واِ ;477( قلػ  عػاـ  4777عػاـ  ثػيف  الواقعػة النتػرة ال تثػار  االن ػدار ت ليػؿ ـ  دِ    ت  ا 
 ثاالرتقام ال اصة األنشطة احرصاح عف أف   توصلت الدرااة ال قد ب و ررضيات الدرااة

 ال اصػة ثػاقق األنشػطةاحرصػاح عػف  ةثريػ ولػـ المػالقب األدام مػف  اػفي ثالمنتجػات
 .المالق األدام االجتماعية رق الماةولية ثم ااثة

                                                           
 كىللثن قيةىعل  القيمة الا احجتماعية وليةةالما نع احرصاح رأث" ب(4757  بناال ناهيراث سأن بداتىالع 1

 ("،4756-;477  األردنية التجارية كى تثارية عل  الثنادرااة (Tobin’s Q)  لنمػػوذج ورقػػا   األردنية التجارية
 راالة ماجاتير رق الم ااثة غير منشورةب جامعة الشرؽ األواط.

ب نضاؿب والشعارب قا ؽب مرج  اثؽ ذفر ب ص  2  .:47-467عمرب ث ؿب وزلـو
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((Farag et. al, 2014دراساة  (12
بعناوان االمساؤولية االجتماعياة لمشاركة واألداء  1

 المالي في البنوك اإلسالميةا:
هػػػدرت الدرااػػػة قلػػػ  ا تثػػػار الع قػػػة ثػػػيف الماػػػةولية االجتماعيػػػة واألدام المػػػالق رػػػق 

مةشرات الماةولية االجتماعية لعينة  ت  م  د     ت  ا  ا ميةب ولت قيؽ هدؼ الدرااة اِ الثنوؾ اح
ؽ ت ليػػػؿ االن ػػػدار ال تثػػػار ررضػػػيات ( مدينػػػةب وطثػػػ55عثػػػر   ا  يقاػػػ م ا  ( ثنفػػػ7;مػػػف  

ب ثطػة ثينشػطة الماػةولية االجتماعيػةالدرااةب وأوض ت الدرااة أف الثنػوؾ احاػ مية مرت
والتزامػػػػا  أقػػػػؿ  الثنػػػػوؾ احاػػػػ مية التزامػػػػا  أفثػػػػر ثينشػػػػطة المنتجػػػػات وال ػػػػدماتبأظيػػػػرت  ِقذ  

ثػػػيف احرصػػػاح عػػػف الماػػػةولية  ا  قيجاثيػػػ ا  هنػػػاؾ ارتثاطػػػ ثالثيلػػػةب فمػػػا أوضػػػ ت الدرااػػػة أف  
 .االجتماعية واألدام المالق

بعنوان ااإلفصاح عن تكاليف المسؤولية االجتماعية فاي  2(7102دراسة )العطار   (13
 القوائم المالية وأثر  عمى قطاع االستثمار بالتطبيق عمى القطاع الصناعي األردنيا:

ؼ عل  أثر قرصػاح الشػرفات الصػناعية األردنيػة المدرجػة رػق تعر  هدرت الدرااة قل  
قطػػاع االاػػتثمار  رػػقماعيػػة ثورصػػة عمػػاف لػػ وراؽ الماليػػة عػػف تفػػاليؼ الماػػةولية االجت

ػز  و  الصناعق األردنقب ولت قيؽ هدؼ الدرااػة  المػالييف  يريف( ااػتثانة علػ  المػد596  ت  ع 
ب وثعػػد ت ليػػؿ نتػػال  االاػػتثاناتب ثااػػت داـ ثرنػػام  تلػػؾ الشػػرفاتواحداريػػيف العػػامليف رػػق 

(SPSS) جػػػرام أنػػػواع  وت ليػػػؿ الية مثػػػؿ ت ليػػػؿ االن ػػػداربمػػػف األاػػػاليب اح صػػػة عػػػد  ب وا 
احرصػػػػاح عػػػػف  ب توصػػػػلت الدرااػػػػة قلػػػػ  أف  التثػػػػايف األ ػػػػاد  ال تثػػػػار ررضػػػػيات الدرااػػػػة

 الماةولية االجتماعية يةثر رق قطاع االاتثمار الصناعق األردنق.

                                                           
1
 Farag, Hisham, Mallin, Christine, and Ow-Yong, Kean, (2014), “Corporate Social 

Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks”, Journal of Economic 

Behavior & Organization; (Vol. 103, PP. 21-38). 
2

القوالـ المالية وأثر  عل  قطاع االاتثمار (ب "احرصاح عف تفاليؼ الماةولية االجتماعية رق 4755العطارب فايدب   
ثالتطثيؽ عل  القطاع الصناعق األردنق"ب راالة دفتورا  رق الم ااثة غير منشورةب جامعة أـ درماف احا ميةب 

 .معيد ث وث ودرااات العالـ احا مق
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ولية ؤالمس ماتومعم ناإلفصاح ع ناالعالقة بيبعناااوان  1(7100دراساااة )فميةااال   (14
 المالي:  اءاالجتماعية واألد

 عمانا: رصةوفي ب مدرجةال الصناعية المساهمة العامة كاترلمش انيةيددراسة م
رصاح عػف معلومػات الماػةولية االجتماعيػة ثيف احا تثار الع قة   لقهدرت الدرااة 

واألدام المػػػالق لعينػػػػة مػػػػف الشػػػػرفات الصػػػػناعية الماػػػػاهمة العامػػػػة األردنيػػػػة المدرجػػػػة رػػػػق 
ف تطػػوير نمػػػوذج لإلرصػػاح عػػػ(ب ولت قيػػؽ هػػدؼ الدرااػػػة تػػـ 4757ثورصػػة عمػػاف لعػػػاـ  
ػػب و ( شػػرفة صػػناعية ماػػاهمة85أ ػػذ ثيانػػات   ومػػف ثػػـ بالماػػةولية االجتماعيػػة  تِ م  دِ    ت  اا 

ال تثػػػار  األاػػػاليب اح صػػػالية مػػػف مقػػػاييس النزعػػػة المرفزيػػػة وا تثػػػار االن ػػػدار المتعػػػدد
توجػػد ال و ناػػثيا ب  ماػػتوص احرصػػاح متػػدف   توصػػلت الدرااػػة قلػػ  أف  قػػد ب و ررضػػيات الدرااػػة

ع قػػة ذات داللػػة ق صػػالية ثػػيف احرصػػاح عػػف معلومػػات الماػػةولية االجتماعيػػة واألدام 
(ب ROA  الموجػػػوداتالعالػػػد علػػػ    المػػػالق للشػػػرفات عينػػػة الدرااػػػةب وذلػػػؾ ورػػػؽ مةشػػػر 

 (.ROE   قوؽ الملفيةوالعالد عل  
 ما يميز الب ث عن الدراسات السابقة:

 :ةا تيالنقاط يميز الث ث ال الق ما  قف      
ثاالعتمػػػػاد علػػػػ   ألنشػػػػطة الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة ةوشػػػػامل ة اصػػػػ أعػػػػد قالمػػػػة  أن ػػػػ  -4

ب وقاس ماتوص قرصػاح فػؿ شػرفة مػف الشػرفات المدرجػة الدرااات والمعايير ال اصة ثيا
 (.4758( قل  عاـ  4755ة مف عاـ  مد  ؿ ال عف أنشطة هذ  القالمة( DSEرق  

والعالػػد علػػ  ب (ROA) دام المػػالق وهمػػا العالػػد علػػ  الموجػػودات لػػ  أ ػػذ مت يػػريف أن ػػ -0
 .ROE)  الملفية  قوؽ

                                                           
1

ألدام المالق: درااة ميدانية (ب "الع قة ثيف احرصاح عف معلومات الماةولية االجتماعية وا4755رلينؿب ايادب   
للشرفات الصناعية المااهمة العامة المدرجة رق ثورصة عماف"ب راالة ماجاتير رق الم ااثة غير منشورةب جامعة 

 اليرموؾب فلية االقتصاد والعلـو احدارية.
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مػدص احرصػاح ولػيس عػف   تناوؿ األثر رق الثيلة الاػورية مػف  ػ ؿ ثيانػات رعليػة أن   -3
تناولػػػػت درااػػػػة ميدانيػػػػة رػػػػق الثيلػػػػة  ِقذ   1(4757درااػػػػة  الررػػػػاعقب التطثيػػػػؽب فمػػػػا رعلػػػػت 

طثيػػػؽ المػػػالييف رػػػق الشػػػرفات الصػػػناعية عػػػف مػػػدص تيريف والمػػػد الاػػػوريةب  رام الم ااػػػثيف
 أنشطة الماةولية االجتماعية وليس احرصاح.

للع قػػػة ثػػػيف الماػػػةولية االجتماعيػػػة واألدام المػػػالق للشػػػرفاتب  ا  ماليػػػ ا    تنػػػاوؿ جانثػػػأن ػػػ -1
  .2ثعض الدرااات رق اورية وليس الجانب التنظيمق فما رعلت

  الو يد  عل   د علـ الثا ثػة( الػذ  تنػاوؿ الثيلػة ما يميز الث ث أن   ف  ق :يمفف القوؿ -5
ب لماػػػػػةولية االجتماعيػػػػػة واألدام المػػػػػالقاحرصػػػػػاح عػػػػػف االاػػػػػوريةب وا تثػػػػػر الع قػػػػػة ثػػػػػيف 

ة  ػػ ؿ مػػد  مػػف م تلػػؼ القطاعػػات  بيػػافل   (DSEرػػق   المدرجػػةالشػػرفات  ثػػالتطثيؽ علػػ 
 (.4758( قل  عاـ  4755مف عاـ   ات انوات

 :فروض الب ثخامسًا: 
  ا تق: ـ الث ث عل  النرض الرليساق 
. ويتنرع عف هذا للشرفة المالقاألدام رصاح عف الماةولية االجتماعية رق احيةثر  -4

 :فاف النرعياف ا تياضنرض النر ال
 .لشرفةلرصاح عف الماةولية االجتماعية رق العالد عل  الموجودات احيةثر   -0
  .ةلشرفل قوؽ الملفية رصاح عف الماةولية االجتماعية رق العالد عل  احيةثر  -3
 
 
 

                                                           
(ب "تقيػػيـ ماػػػتويات القيػػاس واحرصػػػاح عػػف الماػػػةولية 4757الث ػػػث: الررػػاعقب مزنػػػةب    عػػفلمزيػػد مػػف المعلومػػػات  1

 –االجتماعية رق التقارير المالية للشػرفات الصػناعية الاػورية: درااػة ميدانيػة"ب  المجلػة العلميػة لجامعػة الملػؾ ريصػؿ 
 (.577-545ب ص ص 5ب ع58مالعلـو احناانية واحدارية؛ 

االجتماعيػػػة رػػق األدام: درااػػة تطثيقيػػة علػػ  الشػػرفات الماػػػاهمة (ب أثػػر الماػػةولية 4757درااػػة: اثػػراهيـب قػػدر ب   2
 .الاورية"ب راالة دفتورا  رق احدارة غير منشورةب فلية االقتصادب جامعة دمشؽ
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 منهجية الب ث:سادسًا 
رػػػ ف منيجيػػػػة الث ػػػث هػػػػق  بقذا فانػػػت منيجيػػػة الث ػػػػث هػػػق ال طػػػػوات احجراليػػػة المتثعػػػػة

 ال طوات ا تية:
الع قػة الرجوع قل  الفتب والدوريات واألطرو اتب العرثية واألجنثيةب والدرااات ذات  (1

 .ث ثثموضوع ال
 .ارتراضيا  للع قة ثيف مت يرات التق تمثؿ توصينا   ث ثوض  رروض ال (2
وضػػ  نمػػوذج ي تػػو  جميػػ  مةشػػرات أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػةب ومػػف ثػػـ قيػػاس  (3

( قلػػػ  عػػػاـ 4755للنتػػػرة مػػػف عػػػاـ   (DSEالمدرجػػػة رػػػق  الشػػػرفات  قرصػػػاحماػػػتوص 
يػػػا عن أرصػػػ تاألنشػػػطة التػػػق عػػػدد هػػػذ  األنشػػػطةب مػػػف  ػػػ ؿ جمػػػ  عػػػف ( 4758 

 الماةولية االجتماعية.احرصاح عف وهو  ماتقؿالشرفاتب فمةشر عل  المت ير ال
والعالػػد  (ROA) اػػاب مةشػػر  األدام المػػالق وهمػػا مت يػػر العالػػد علػػ  الموجػػودات  (4

ب ثاالعتمػاد علػ  التقػػارير تػاث ب وهمػا يمػث ف المت يػػر ال (ROE) قػوؽ الملفيػةعلػ  
 (.DSEللشرفات المدرجة رق  المالية 

ا تثػػار النػػروض التػػق وضػػعيا الث ػػث ورػػؽ عػػدة ا تثػػارات ق صػػاليةب وتعمػػيـ النتػػال   (5
 واقتراح التوصيات.

 اإلطار النظري لمب ث:سابعًا: 
 المقدمة: - أ

 يـثعضػػػاعيػػػة ثػػػاألدام المػػػالق للشػػػرفاتب رع قػػػة الماػػػةولية االجتم رػػػقتنوعػػػت ا رام 
ق األدام المػػالقب وعػػدها الماػػةولية االجتماعيػػة تػػةثر قيجاثػػا  رػػ ها قيجاثيػػةب ثمعنػػ  أف  عػػد  

الع قػػػة ثػػػيف  ثمعنػػػ  أف  ؛  ػػػروف غيػػػر مػػػةثرة مطلقػػػا  الػػػثعض ا  ػػػر اػػػلثيةب ريمػػػا وجػػػدها  
ـ الث ػػث ال ػالق ثا تثػػار طثيعػػة ااألدام المػالق ع قػػة م ايػػدةب وقػالماػةولية االجتماعيػػة و 

أجػػػؿ ذلػػػؾب نعػػػرض ريمػػػا يػػػيتق ثعػػػض المنػػػاهيـ الع قػػػة ثينيمػػػا رػػػق الثيلػػػة الاػػػوريةب ومػػػف 
 النظرية للماةولية االجتماعية ول دام المالقب قثؿ تناوؿ احطار العملق للث ث.
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 المسؤولية االجتماعية لمشركات: - ب
 المسؤولية االجتماعية؛ بدايتها  وتعريةها: : 1

 يـ قلػ ثعضػيشػير  ِقذ   .الماةولية االجتماعية شوطا  طوي   منذ ثدايػة ال ػديث عنيػا قطعت
 رفػػػزت الشػػػرفات علػػػ  قعػػػادة ثنػػػام ِقذ  (ب 46;5ثعػػػد األزمػػػة الماليػػػة عػػػاـ  ثػػػدايتيا فانػػػت  أف  

ع قتيا مػ  أصػ اب المصػالا الػذيف ثػدأت تتزايػد مطػالثيـ ثالماػةولية والشػنارية مػف قثػؿ قدارة 
جػػاح دوف عػػالـ األعمػػاؿ ال يمفنػػ  الن وتػـػ التوصػػؿ قلػػ  نتيجػػة أف   الشػػرفة ثعػػد تلػػؾ األزمػػةب
ف أوؿ ذفػر لمصػطلا الماػةولية االجتماعيػة فػاف لػػ ب1مراعػاة مجتمعػ  ال ػالق عػاـ  Sheltonوا 

يػػػا ارتثػػػاط طػػػوعق ثػػػالثرام  الثيليػػػة واالجتماعيػػػة"ب ومنػػػذ قطػػػ ؽ هػػػذا ريػػػا ثين   ػػػيف عر  ب (46;5 
الوصػػػؼ علػػػ  الماػػػةولية االجتماعيػػػةب أصػػػث ت الماػػػةولية االجتماعيػػػة مماراػػػة شػػػالعة يػػػتـ 

 .2والماتيلفيف بوغير ال فومية بالتروي  ليا مف قثؿ المنظمات ال فومية
 ليتاػػ  مػػف نطػػاؽ قامػػت الماػػةولية االجتماعيػػة رػػق الشػػرفات ال قػػا  ثتواػػي  نطاقيػػاب

( Stakeholders  يـجمػػػيع( رقػػػطب قلػػػ  أصػػػ اب المصػػػالا Stockholders  ماػػػاهميفال
مػ   االجتماعية هق رلانة لع قة الشرفةة الذيف قد يتيثروف ثنشاط الشرفةب لذا رالماةولي

 .3أص اب المصالا
الييلػػػة األوروثيػػػة عػػػػاـ للماػػػةولية االجتماعيػػػػةب فتعريػػػؼ متعػػػددة تعػػػاريؼ  ت  د  ر  وقػػػد و  

يػػا منيػػـو يػػتـ ريػػ  تفامػػؿ اهتمامػػات الشػػرفات االجتماعيػػة والثيليػػة مػػ  نشػػاط ثين  ( 4775 
 .4طوعقعملياب وم  تناعليا م  أص اب المصالا عل  أااس 

                                                           
1 Maqbool, Shafat, and Zameer, M. Nasir, Op. Cit., p84. 
2 Lee, M.D.P, )2008), “A review of the theories of corporate social responsibility: its 
evolutionary path and the road ahead”, International Journal of Managerial Review; (Vol. 
10, No. 1), p55. 
3Maqbool, Shafat, and Zameer, M. Nasir, Loc. Cit.  
4Commission of the European Communities, (2001), “Promoting European framework for 
corporate social responsibility: Green Paper”, Office for Official Publications of the 
European Communities.  
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 عفيا وجية نظر ماةولة أو قيجاثية للشرفة ؼ الماةولية االجتماعية عموما  ثين  وتعر  
( 5:;5  عػػاـCarroll ويمفػػف اعتثػػار تعريػػؼ ب يـجمػػيع 1األطػػراؼ أصػػ اب المصػػالا

ا اقتصػػػػاديا ب مػػػػرث ياػػػػلوبأدام العمػػػػؿ ثيػػػػا ثين  الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة عػػػػرؼ  ِقذ   باألشػػػػمؿ
الماػةولية االجتماعيػة  وتػرص الثا ثػة أف   ب2وداعػـ اجتماعيػا  وأ  قيػا  ومناجـ م  القانوفب 

لفػق تقػـو ثعمليػا رػق المجتمػ  ثاناػياثيةب وتفػوف  علػ  الشػرفة اتثاعيػاأاااية  ااتراتيجية
 لػ ثشػفؿ يتنااػب أو يزيػد عراضية عػف نناػياب تتطلػ  لػردود رعػؿ قيجاثيػة مػف المجتمػ ب 

 يا ل .درجة عطال
 جتماعية؛ أنشطتها:: المسؤولية اال2

هنػػاؾ صػػعوثة رػػق ت ديػػد نطػػاؽ أو مجػػاؿ عػػاـ لنشػػاط الماػػةولية االجتماعيػػةب ويرجػػ  
أنشػػطة  العامػػؿ الزمنػػق والعامػؿ المفػػانقب رالعامػػؿ الزمنػػق يعنػػق أف   همػػا ذلػؾ قلػػ  عػػامليف

الماػػػةولية االجتماعيػػػة مت يػػػرة غيػػػر ثاثتػػػة عثػػػر الػػػزمف ورقػػػا  لت يػػػر الظػػػروؼ االقتصػػػادية 
رمف غير المجد  ت ديد مجموعػة ثاثتػة مػف األنشػطة عثػر الػزمفب  ب3واالجتماعية الاالدة

هػػذ  األنشػػطة اػػتتثدؿ ورقػػا  للظػػروؼ ف ػػاؿ أ  ظػػاهرة أ ػػرص تتػػيثر ثػػالمت يرات التػػق  ألف  
رػق ت ديػد أنشػطة الماػةولية  ا  مػمي ا  للمفػاف دور ا العامؿ المفػانق ريعنػق أف ت يط رييا. أم  

رثيػة علػ  اػثيؿ المثػاؿ رالمجتمعػات ال . 4 ػر   لقالجتماعيةب  يث ت تلؼ مف مجتم  ا
 رثية أو العفس.ال تفوف متقثلة رق المجتمعات الع ت تـ عل  الشرفات أنشطة قد

مجػػاالت أنشػػطة  وميػػة للم ااػػثيف ثيمريفػػاقػػد  ػػددت لجنػػة الم ااػػثة رػػق الجمعيػػة القو 
ب عػامليفيػة المنرػق ت اـياػت مػ  المجتمػ ب واحيا تناعػؿ الشػرفاثين   الماةولية االجتماعيةب

 .5تنمية الموارد الطثيعية والثيليةب واالرتقام ثماتوص جودة الال  وال دماتو 

                                                           
1
 Blasi, Silvia, Caporin, Massimiliano, and Fontini, Fulvio, Op. Cit., p218. 

2
 Carroll, A.B., (1983), “Corporate Social Responsibility: Will Industry Respond to Cutbacks 

in Social Program Funding”, Vital Speeches of the Day; (Vol. 49, No. 19, p605). 
 .;9(ب "الم ااثة الثيلية ثيف النظرية والتطثيؽ"ب مصر: المفتب الجامعق ال ديثب ص4779ثدو ب م مدب   3
ب نضاؿب والشعارب قا ؽب مرج  اثؽ ذ 4  .465فر ب صعمرب ث ؿب وزلـو
 .79العطارب فايدب مرج  اثؽ ذفر ب ص 5
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ثاتة مجاالت لػ دام االجتمػاعق هػق فما جام المعيد األمريفق للم ااثيف القانونييف 
ت أجػػر فب والعمػػ مب والمجتمػػ ب فمػػا و ب والمػػوردفو والعػػاملالثيلػػةب والمػػوارد غيػػر المتجػػددةب 

جمعية الم ااثة األمريفية درااة ميدانية عل  ثعض الشرفات التق تعد تقارير اجتماعيػة 
الثيلػةب وتوظيػؼ  وثينت أف مجاالت احرصاح عف الماةولية االجتماعية هق الرقاثة عل 

 .1ألقلياتب والعاملوفب وت ايف المنت ب و دمة المجتم ا
وورقػػا  للعديػػد مػػف الثػػا ثيف يمفػػف تصػػنيؼ الماػػةولية االجتماعيػػة للشػػرفات مػػف  يػػث 

 :2قل  ألنشطةنوعية ا
 الثيلية. الموارد أو تنمية ب ماية الثيلة أنشطة -4
  اصة ثالعامليف.أنشطة   -0
 المجتم . أو ث دمة بالمجتم  ورعايت  رقوأعماؿ مةثرة قيجاثيا   أنشطة -3
ثالمنتجػات. ويضػيؼ فػؿ مػف   مايػة الماػتيلؾب ورضػا العميػؿ ثاالرتقػامأنشطة  -1

Saaydah, 2005)34و (ب
(Jitaree, 2015) .لتصػنيؼ الػذ  اعتمػد  وهػذا ا أنشػطة الطاقػة

  .ت دام  رق الجانب العملق من اال الث ث ال الق
 المسؤولية االجتماعية: عن: المعايير العالمية والتشريعات العربية والسورية 3

 :أواًل: المعايير العالمية
( مثادرة دولية اػميت ثاالتناقيػة العالميػةب ودعػت ;;;5أطلقت األمـ المت دة رق عاـ     

ثمقتضػػاها قلػػ  تنعيػػؿ دور القطػػاع ال ػػاص رػػق المجتمػػ ب وشػػملت عشػػرة مثػػاد  متنوعػػة 
 قوؽ احناافب ومعػايير العمػؿب والم ارظػة علػ  الثيلػةب  :وهق بموزعة عل  أرثعة أقااـ

 ا   اصػػ ا  ( معيػػار 4757( التػػق أصػػدرت عػاـ  ISOمنظمػػة الػػ  رضػ   عػػفومفار ػة الناػػادب 

                                                           
1

 .45مرج  اثؽ ذفر ب ص م مدب عثد الر مفب 
(ب "ت ليؿ ماتوص احرصاح عف م ااثة الماةولية االجتماعية رق الشرفات الصناعية 4779 شارمةب  ايف علقب  2

  .9;(ب ص 0ب ع34المااهمة العامة األردنية درااة ت ليلية"ب  المجلة المصرية للدرااات التجارية؛ ـ
3 Saaydah, Mansour Ibrahim, (2005), “ Corporate Social Disclosures in Some Arab 
Countries: A Comparison Among Jordan, Bahrain and Kuwait”, Dirasat-Administrative 
Sciences; (Vol. 32, No. 1), p453. 
4 Jitaree, Wisuttorn,  Op. Cit., p20. 
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أف تقـو  شرفةث رشادات الماةولية االجتماعيةب شمؿ عل  اثعة مثاد  متنوعة عل  فؿ 
لةب ومثػدأ الاػلوؾ األ  قػقب والشػناريةب وا تػراـ  قػوؽ ليػة للماػامثثتطثيقياب مثؿ مثدأ القا

أنػػ   رضػػ   عػػفاحناػػافب وهػػو معيػػار ال يتصػػادـ مػػ  مػػا تقػػـو ثػػ  ال فومػػات مػػف جيػػود 
ا تيػػار . قلػػ  جانػػب الميثػػاؽ العػػالمق للماػػةولية االجتماعيػػة والمنظمػػة الدوليػػة للمعػػاييرب 

ع قػػػة ثتفػػػويف القػػػوانيف والمعػػػايير ال اصػػػة هنػػػاؾ عػػػدد مػػػف المنظمػػػات الدوليػػػة التػػػق ليػػػا 
 ال صػػػر المنظمػػػة الدوليػػػة ثالماػػةولية االجتماعيػػػة للشػػػرفاتب وهػػػق علػػػ  اػػػثيؿ المثػػػاؿ ال

والمثػػػادرة الدوليػػػة للتعػػػاوف الػػػدولق والتنميػػػةب ب والمنظمػػػة الدوليػػػة للعمػػػؿب والمنظمػػػة للتجػػػارة
 .1الدولية للتقارير

 التشريعات العربية: ثانيًا:
( منػػػ  علػػػ  أف ت صػػػص الشػػػرفات ::5لشػػػرفات األردنػػػق رػػػق المػػػادة  نػػػص قػػػانوف ا

%( مػػػف أرثا يػػػا لػػػدعـ الث ػػػث العلمػػػق والتػػػدريب المينػػػقب ورػػػق قػػػانوف األوراؽ الماليػػػة 5 
  الشػػرفات والػػذ  تػػزود  للييلػػة ( ذفػػر أنػػ  يجػػب تضػػميف التقريػػر الػػذ  تعػػد  4774لاػػنة  

الماليػػػةب وماػػػاهمة الشػػػرفة رػػػق  مايػػػة ثثيػػاف التثرعػػػات والمػػػنا التػػػق درعتيػػػا  ػػػ ؿ الاػػنة 
 .2(45(و );5الثيلة و دمة المجتم  الم لق وذلؾ رق النقرتيف  

وتنػػاوؿ نظػػاـ العمػػػؿ والعمػػاؿ الاػػعود  ع قػػػات العمػػؿ ورقػػا   للمعػػػايير التػػق تتطلثيػػػا 
الدوليػػة والعرثيػػة التػػق صػػادقت علييػػا المملفػػة العرثيػػة الاػػعوديةب و ػػرص  اتناقػات العمػػؿ

عود  عل  ققامة نوع مف التوازف ثيف  قوؽ العماؿ ومصالا أصػ اب العمػؿب المنظـ الا
( ثالتعػاوف Accountability( قامت الييلػة العامػة ل اػتثمار ومةااػة  :477ورق عاـ  

مػػػ  مةااػػػة الملػػػؾ  الػػػد ال يريػػػة ثتدشػػػيف مةشػػػر اػػػعود  وجػػػالزة اػػػنوية ت ػػػت ماػػػم  
الماػػػاعدة رػػػق تطػػػوير تعػػػاطق قطػػػاع "الماػػػةولية االجتماعيػػػة للشػػػرفات الاػػػعودية" ثيػػػدؼ 

                                                           
1

مدص قرصاح الشرفات الاعودية عف ثيانات تعفس أدامها االجتماعق ن و ت قيؽ (ب "0241القرنقب عثد القادرب   
 .168-166ب ص ص )451ب ع12التنمية الماتدامة"ب  مجلة درااات ال لي  والجزيرة العرثية  الفويت(؛ ـ

(ب "مدص احرصاح عف عناصر الماةولية 0244النرحب عثد الرزاؽ م مد اعيدب والينداو ب رياض م مدب   2
( 0227جتماعية للشرفات المااهمة العامة درااة  الة الشرفات الصناعية المدرجة رق ثورصة عماف لعامق  اال
  .281-280ب ص ص )0ب ع7("ب  المجلة األردنية رق قدارة األعماؿ؛ ـ0228و 
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األعماؿ رق الماػالؿ االجتماعيػة وت نيػز للشػرفات علػ  تثنػق دور رعػاؿ رػق ثنػام قػدرات 
 .1المجتم  وتعزيز التناراية الوطنية

يػػا ي  ػػظ مػػف واقػػ  القػػوانيف المتعلقػػة ثالماػػةولية االجتماعيػػة رػػق األردف والاػػعودية أن  
مجرد  طػوات ميمػة لفنيػا ضػليلة جػدا  مقارنػة ثالتشػريعات الدوليػةب ريػق ث اجػة للتطػوير 

 واالقتدام ثتجارب قيجاثية للماةولية االجتماعية. 
 :التشريعات السورية ثالثًا:

ث اػب علػـ الثا ثػة ال يوجػد أ  قػانوف يتضػمف نظامػا  أو الل ػة ماػتقلة تػنظـ وتعنػػ  
فات رق اػوريةب ناهيػؾ عػف نػص نظػامق يرتػب عقوثػة مدنيػة ثالماةولية االجتماعية للشر 

ؾ رقػػػػط ثعػػػػض أو جناليػػػػة علػػػػ  م النػػػػة المثػػػػاد  العالميػػػػة للماػػػػةولية االجتماعيػػػػةب هنػػػػا
 ياب ولفنيا لـ تفف ملزمة للشرفات ثشقم.عنالم اضرات والندوات 

لػػػػػـ يتضػػػػػمف قػػػػػانوف الشػػػػػرفات الاػػػػػور  وقػػػػػانوف التجػػػػػارة أ  مػػػػػدلوؿ عػػػػػف الماػػػػػةولية 
  ورد ثعػػػض النقػػػرات رػػػق قػػػانوف العمػػػؿ الاػػػور  أشػػػارت قلػػػ  ثعػػػض  أن ػػػاالجتماعيػػػةب قال  

األنشػػػػػطة التػػػػػق علػػػػػ  الشػػػػػرفات أف تقػػػػػـو ثيػػػػػاب والتػػػػػق تصػػػػػب رػػػػػق موضػػػػػوع الماػػػػػةولية 
 :2وهق بوالمتعلقة ثينشطة العامليف االجتماعيةب

  ؽ المااواة وعدـ التمييز. عف( 4المادة رقـ     -
 .ة  دمتيـ لرر  درجة ميارتيـ المينيةمدتدريب العماؿ   ؿ  عف( 59المادة رقـ     -
 .العامؿ ثالعناية الطثية ؽ  عف( 6;المادة رقـ     -
 ؽ العامؿ رق تيميف ظروؼ عمؿ تفنؿ الا مة واألماف رق  عف( 7;المادة رقـ     -

 .ةعمل ب وال ؽ رق االنضماـ قل  النقاثات العمالية والجمعيات ال رري
( تمنا العاملة التق أمضت اتة أشير متصلة لدص صػا ب العمػؿب 545المادة رقـ   -

 قجازة أمومة ثفامؿ األجر.
                                                           

 الاػعودية   رام رق األعماؿ لمنظمات االجتماعية الماةولية عف احرصاح (ب "معوقات4756القرنقب عثد القادرب  1 
 .:67(ب ص3ب ع42والشرفات("ب  المجلة األردنية رق قدارة األعماؿ؛ ـ ال ارجييف المراجعيف

 (.4757(ب عاـ  59قانوف العمؿ الاور  رقـ   2
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ي  ػػظ اقتصػػار قػػانوف العمػػؿ علػػ  جػػزم مػػف أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػة المتعلقػػة 
ثالعامليفب ولـ يذفر األنشطة المتثقية مثؿ تورير أنديػة ورػرؽ رياضػيةب وتػورير م ططػات 

الماػػػافف للمػػػوظنيفب وأف تفػػػوف ايااػػػة أو  طػػػة األجػػػور رػػػق الشػػػرفة تتوارػػػؽ مػػػف  ملکيػػػة
 جيدهـ المثذوؿب وتقديـ مااعدات مالية للعامليف موجية للجانب التعليمق.

 نػز ي مػا (4775( لعػاـ  46قػانوف الضػريثة الاػور  رقػـ  ورد رػق ثعػض رقػرات  فما
  :1وهق بالشرفات عل  الماةولية االجتماعية

 .مدروع لقام  صة رب العمؿ رق التيمينات االجتماعيةقعنام ال -
الم صػػػػػػص المػػػػػد ر لػػػػػػدر  تعػػػػػويض التاػػػػػػريا أو مفارػػػػػية نيايػػػػػػة ال دمػػػػػػة أو قعنػػػػػام  -

 .تعويضات الطوار  أو تعويض الانر
 أو ات عامػػةالتثرعػػات المدروعػة مػػف قثػػؿ المفلنػيف مقاثػػؿ وصػػوالت راػمية لجيػػقعنػام  -

ف تفػػوف الجيتػاف المتثرعػػة أشػريطة  ؛عػاـ يػا ذات ننػػ ثين   اصػة معتػرؼ ثيػػا راػميا  
ثمػا الػر ضػريثة الػد ؿ ودرػاتر نظاميػة مقثولػة مػف قثػؿ دو  والمتثرع ليا تمافاف قيودا  

 .%( مف األرثاح الصارية5ال يتجاوز  
قػػانوف الضػػريثة الاػػور  قػػد شػػج  الشػػرفات لتطثيػػؽ الماػػةولية االجتماعيػػةب ولفػػف  ي  ػػظ أف  

ماذا عف ثاقق األنشطة األ رص؟ب راألنشطة المعناة مف الضريثة عددها ضليؿ جدا ب مػاذا عػف 
أو الػػدورات التدريثيػػة التػػق تقػػـو ثيػػا الميػػا  التػػق قػػد تقػػـو ثيػػا الشػػرفةب عمليػػات التػػدوير وتفريػػر 

 هؿ مف الممفف أف يتضمنيا القانوف الضريثق يوما  ما؟. ياب الشرفة لموظني
 األداء المالي لمشركات: ثامنًا:

 : األداء المالي؛ تعريةه ومؤشراته:1
ف  قف األدام المػػػػالق اػػػػي عػػػػدـ ت قيػػػػؽ  ثق  المقيػػػػاس الم ػػػػدد لمػػػػدص نجػػػػاح الشػػػػرفاتب وا 

لػػػػػ دام المػػػػػالق ثالماػػػػػتوص األاااػػػػػق المطلػػػػػوبب يعػػػػػرض وجودهػػػػػا وااػػػػػتمرارها  الشػػػػػرفات
  .1لل طر

                                                           
 (.4775(ب عاـ  46قانوف ضريثة الد ؿ الاور  رقـ   1
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 أواًل: تعريةه:
ؼ األدام المػػالق ثشػػفؿ عػػاـ ثينػػ  قػػدرة الشػػرفات علػػ  توليػػد األرثػػاحب عػػف طريػػؽ يعػػر  
  مػدص قػدرة المةااػة ب فما يمفف تعرينػ  ثين ػفل يا يثعادهاداـ ثرنام  الجودة الشاملة ثاات 
االاػػػػت  ؿ األمثػػػػؿ لمواردهػػػػا ومصػػػػادرها الماديػػػػة التػػػػق توظنيػػػػا رػػػػق االاػػػػت دامات علػػػػ  

  .2المتعددة ذات األجليف الطويؿ والقصير مف أجؿ تفويف ثروة
طي  ريػػ  الشػػرفات أف تعظػػـ األدام المػػالق هػػو مػػدص النجػػاح المػػالق الػػذ  تاػػت فمػػا أف  
ب وترفػػز 3الاػػتثماراتيـيػػاب وذلػػؾ مػػف  ػػ ؿ ال صػػوؿ علػػ  أفثػػر عالػػد ممفػػف يفثػػروة مال

مثػػؿ ة عػػد  عمليػػة تقيػػيـ األدام المػػالق علػػ  مجػػاالت متعػػددة منيػػا الرث يػػةب وليػػا مقػػاييس 
 .4ب والعالد عل   قوؽ الملفيةب وال صة الاوقيةلموجوداتالعالد عل  ا

التشػػػ يلق والتمػػػويلق  شػػػرفةاألدام المػػػالق هػػػو عثػػػارة عػػػف اػػػلوؾ ال وتػػػرص الثا ثػػػة أف  
وغير ب هو األرقاـ التػق تظيػر رػق القػوالـ الماليػةب ضػمف ثنودهػا الم تلنػةب مػف مصػاريؼ 

أو  الموجػػوداتمةشػػر الرث يػػة أو العالػػد علػػ  يػػتـ عفاػػيا ضػػمف مةشػػراتب فأو قيػػراداتب 
 المالق. التق ما هق قال تقييـ ألدام الشرفة غيرها مف المةشرات المالية

 مؤشراته: -1ثانيًا: 
رػػادة مػػف درااػػة نتػػال  الت ليػػؿ المػػالق والناػػب الماليػػة رػػق مجػػاالت اح شػػرفاتللمفػػف ي

دارة رأس المػاؿ العامػؿ والت ليػؿ األرقػق أو  دارة األصػوؿ وااللتزامػات وا  متعددة فالاػيولة وا 

                                                                                                                                   
ت ايف األدام المالق :درااة تطثيقية رق عينة (ب "قدارة الجودة الشاملة وأثرها رق 4757الدعاسب أ مد عثد اهللب   1

 .97(ب ص4ب ع37مف المصارؼ التجارية األردنية"ب  مجلة درااات العلـو احدارية؛ ـ
عثد ال نقب دادفب واألميفب م مد فمااقب "األدام المالق مف منظور الم افاة المالية"ب ث ث مقدـ رق المةتمر العلمق  2

 .321(ب ص4777(  ذارب  9-8للمنظمات وال فوماتب جامعة ورقلةب الجزالرب النترة مف  الدولق  وؿ األدام المتميز 
ب نضاؿب والشعارب قا ؽب مرج  اثؽ ذفر ب ص 3  .015عمرب ث ؿب وزلـو
(ب "م ددات األدام المالق للمصارؼ احا مية والتقليدية رق األردف ثاات داـ توثيف 4755عثيداتب زياد م مدب   4

-;;;5( رق ظؿ األزمة المالية العالمية درااة تطثيقية مف  ROA( والعالد عل  األصوؿ  Tobin’s Qفيو  
("ب راالة دفتورا  رق المصارؼ احا مية غير منشورةب جامعة العلـو احا مية العالميةب فلية الدرااات العلياب 4754

 .424ص
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 المقػػػارفب أو الت ليػػػؿ الرأاػػػق أو الا اػػػؿ الزمنيػػػة وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف مةشػػػرات تقيػػػيـ األدام
 : 1وهناؾ نوعاف مف مةشرات األدام المالق. المالق

ب وهو صارق الرثا (EPS  الايـ عل  عالدالمثؿ المةشرات التقليدية ل دام المالق  -4
( وهػو ROAب والعالػد علػ  الموجػودات  مقاػوما  علػ  عػدد األاػيـ المتاح ل ملة األاػيـ

والعالػػػػد علػػػػ   بصػػػػارق الػػػػرثا المتػػػػاح ل ملػػػػة األاػػػػيـ مقاػػػػوما  علػػػػ  قجمػػػػالق الموجػػػػودات
والعالػػػد علػػ   قػػػوؽ  رق مقاػػوما  علػػػ  قجمػػالق الموجػػوداتباالاػػتثمار وهػػو الػػػد ؿ الصػػا

 وهو صارق الرثا المتاح ل ملة األايـ مقاوما  عل  قجمالق  قوؽ الملفية. بالملفية
عثػػارة عػػف  والمةشػػرات ال ديثػػة لػػ دام المػػالق فالعالػػد علػػ  مجمػػوع الماػػاهميف وهػػ -0

 ة الزمنيػةبمػد  مقاوميف عل  الاػعر رػق ثدايػة المجموع األرثاح الاعرية وتوزيعات األرثاح 
 (.MVA(ب والقيمة الاوقية المضارة  EVAالقيمة االقتصادية المضارة   رض   عف

 : األداء المالي؛ العالقة بينه وبين الت ميل المالي:2
أهميػػا  بعػػدةعوامػػؿ رػػق الاػػنوات األ يػػرة نتيجػػة  المػػالق األدام يػػيـتطػػورت أاػػاليب تق

مػػف  المػػالق الثػػد   فثػػر المشػػروعات والتطػػورات التفنولوجيػػةب ولت قيػػؽ أهػػداؼ تقيػػيـ األدام
 المتثعػة ؽالػأهػـ الطر  مػف الت ليػؿ المػالق والموازنػات الت طيطيػة د  ويعب طريقة معينةاتثاع 

يـ يػالت ليؿ المالق مف أهـ الواػالؿ التػق يعتمػد علييػا ل ايػات تق د  يع ِقذ  ب ا  اات داموأفثرها 
والماػاعدة  بالتق يمفف مف   ليا افتشاؼ نقاط الضعؼ والقػوة رػق األدامب المالق األدام

 .2 يميعل  وض  المعايير والمةشرات ال زمة لتق
ـ  و  المػػالق هػػو أ ػػد الت ليػػؿ  رالع قػػة ثػػيف األدام المػػالق والت ليػػؿ المػػالق هػػق أف   مػػف ث ػػ

 ث رض تقييـ األدام المالق. ـ  د     ت  ا  ت  األدوات التق 
 

                                                           
(ب "أثر تطثيؽ عقود المشارفات رق األدام المالق: درااة تطثيقية عل  المصارؼ احا مية األردنية"ب 4757اعادةب عثد اهللب  1

 .547-559راالة دفتورا  رق الم ااثة غير منشورةب جامعة العلـو احا مية العالميةب فلية الدرااات العلياب ص ص 
ق تقويـ األدام المالق رق المنشآت المالية رق الاوداف"ب راالة دفتورا  رق (ب "دور الت ليؿ المالق االاتراتيجق ر4757األميفب اارةب  2

 .:;5الم ااثة غير منشورةب جامعة أـ درماف احا ميةب معيد ث وث ودرااات العالـ احا مقب  ص
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 : األداء المالي؛ أهميته والعوامل المؤثرة فيه:3
 :أهميته *

عمليػػػػة متاثعػػػػة أعمػػػػاؿ الشػػػػرفات وتن ػػػػص  مػػػػفتنثػػػ  أهميػػػػة األدام المػػػػالق ثشػػػػفؿ  ػػػػاص 
اػػػػلوفياب ومراقثػػػػة أوضػػػػاعياب وتقيػػػػيـ ماػػػػتويات أداليػػػػا ورعاليتػػػػ ب وتوجيػػػػ  األدام ن ػػػػو االتجػػػػا  
الص يا والمطلوب مف   ؿ ت ديد المعوقاتب وثياف أاػثاثياب واقتػراح قجراماتيػا التصػ ي يةب 

ـ يااػػواح  هػػداؼ العامػػة للشػػرفاتيا ورقػػا  لوترشػػيد االاػػت دامات العامػػة للشػػرفاتب وااػػتثمارات
 .1رق ات اذ القرارات الاليمةب لل ناظ عل  االاتمراريةب والثقام والمناراة

  يلقػق الضػوم علػ  تقيػيـ رث يػة الشػرفةب ومف الممفف  صر أهمية األدام المػالق ثين ػ
وتقيػػيـ وتقيػػيـ اػػيولتياب وتقيػػيـ تطػػور نشػػاطياب وتقيػػيـ مػػديونيتياب وتقيػػيـ تطػػور توزيعاتيػػاب 

 .2تطور  جميا
 :العوامل المؤثرة في األداء المالي *

ق: الييفػػػػؿ والمنػػػػاخ التنظيمػػػػق يتاألدام المػػػػالق ثمػػػػا يػػػػ رػػػػقتػػػػتل ص العوامػػػػؿ المػػػػةثرة 
 :4. فما يمفف تصنينيا قل 3والتفنولوجيا وال جـ

 ة وهق الت نيز والميارات والتفويف.العوامؿ المةثرة ال اضعة ل فـ الشرف  -
 .المرتثطة ثالم يط ال ارجق لياة وهق المةثرة غير ال اضعة ل فـ الشرف العوامؿ  -
 عوامؿ اقتصادية وعوامؿ اجتماعية وتفنولوجية وايااية وقانونية. -

 المسؤولية االجتماعية:باألداء المالي؛ عالقته  -4
شػػػيد القػػػرف ال ػػػاد  والعشػػػريف ت يػػػرات فثيػػػرة رػػػق الشػػػرفاتب رثينمػػػا أ ػػػذت الشػػػرفات 

ثشػػػفؿ ثيػػػا ل هتمػػػاـ والعنايػػػة  اتواالتاػػػاعب جػػػذثت الماػػػةولية االجتماعيػػػة الشػػػرفثػػػالنمو 

                                                           
 .57رلينؿب ايادب مرج  اثؽ ذفر ب ص 1
؛ 4عوالد أايـ الشرفات الصناعية المااهمة العامة"ب  ط رق(ب "األدام المالق وأثر  4757ال طيبب م مدب   2

 .57األردف: دار ال امد للنشر والتوزي (ب ص
 .44المرج  الااثؽب ص 3
درااة  الة مةااة صناعات الفواثؿ  –(ب "األدام المالق للمةااة االقتصادية قياس وتقييـ 4774عشقب عادؿب   4

 .05نشورةب جامعة م مد  يضرب فلية ال قوؽ والعلـو االقتصاديةب صثثافرة"ب راالة ماجاتير رق االقتصاد غير م
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 يـ رػػقياػػ ـيػػمب وثرهنػػت ثينيػػا أاػػلوب متثعػػة مػػا  فااػػتراتيجيةيممتزايػػدب فمػػا شػػ لت  يػػزا  
ة ولما فانػت الماػةولية االجتماعيػة علػ  جػدوؿ أعمػاؿ الشػرف .1التناراية تاز يمالت ايف 

ثير الماػػػػةولية لت قػػػػؽ مػػػػف تػػػػيلهػػػػذا األمػػػػر الثػػػػا ثيف  نػػػػز ب تيايػػػػا ت اػػػػف مػػػػف تناراػػػػيألن  
جتماعيػػػػة هػػػػق مثػػػػػادرة الماػػػػػةولية اال ب فمػػػػا أف  لشػػػػرفةل االجتماعيػػػػة رػػػػق جوانػػػػب متعػػػػػددة

ألنشػػػطة  ةغيػػػر ملزمػػػة ثيػػػاب هػػػذا األمػػػر جعػػػؿ مػػػف أدام الشػػػرفة الشػػػرف ف  قا تياريػػػةب أ  
 ننايا رق تلؾ األنشطة؟. ةب رلماذا تق ـ الشرفالماةولية االجتماعية موض  درااة

تنار أاثاب ارتثاط الشرفات ثالماةولية االجتماعيةب منيا نظرية ة عد  هناؾ نظريات 
نظرية   وStakeholderب ونظرية أص اب المصل ة Legitimacyاألهلية أو المشروعية 
ب Stewardshipب ونظرية احشراؼ أو احدارة Political Economyاالقتصاد الايااق 

رق شرح ذلؾ االرتثاط  ةفاملوا دة نظرية  وال يمفف اات داـ  Agencyة الوفالة ونظري
يجاثياتيالفؿ مف هذ  النظريات الثياتر بثالماةولية االجتماعية ب ويمفف تصنيؼ 2ياب وا 

 األدام المالق ورقا  ليذ  النظريات و رام الثا ثيف قل :الماةولية االجتماعية و الع قة ثيف 
 : وذلؾ  اب ا تق: عالقة إيجابية  -4
يػـ مالماةولية االجتماعية هػق م ػرؾ  الوفالة ونظرية أص اب المصالا ورقا  لنظرية - أ

يجاثق ل دام المالق  قة ثػيف المػ ؾ الوفالة أو النظرية احيجاثية الع وتتضمف نظرية ب3وا 
وتنشػػػي تعظػػػيـ أرثػػػاح المػػػ ؾب لمػػػدرام لينث ػػػق (ب وورقػػػا  ليػػػذ  النظريػػػة يريفوالػػػوف م  المػػػد

 عػػػػف المػػػػ ؾ تصػػػػورات وأهػػػػداؼ م تلنػػػػة عػػػػف يريفالوفالػػػػة عنػػػػدما يفػػػػوف للمػػػػد تف مشػػػػ
الماػةولية  عػفالقػرارات والايااػات احداريػة  رػقالماةولية االجتماعيػةب وهػذا مػا قػد يػةثر 

رضػػام لػػؽ قيمػػة و  الشػػرفةعلػػ  تػػرص أنػػ   االجتماعيػػةب ونظريػػة أصػػ اب المصػػالا التػػق  ا 
نجػػػاح  قرضػػػام جيػػػة أو جيتػػػيف رقػػػطب وتةفػػػد أف   مػػػف ب ثػػػدال  يـجمػػػيع أصػػػ اب المصػػػالا

                                                           
1 Zhao, Qi,  Loc. Cit. 
2Jitaree, Wisuttor, Op. Cit., P14. 
3Maqbool, Shafat, and Zameer, M. Nasir, Op. Cit., P85. 
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دارة ت يـجمػػػيعالمصػػػالا أصػػػ اب ا مػػػ  الشػػػرفة يعتمػػػد علػػػ  ع قتيػػػ لػػػؾ الع قػػػة التػػػق وا 
  .1لذا ريق تقـو ثينشطة الماةولية االجتماعية ؛ة ل لؽ القيمةأصث ت أداة رليا

ثداعقب وت لؽ قيمػة ألصػ اب قف منظور تقلؿ الماةولية االجتماعية مف التفاليؼ م  - ب
 2.المالق قيجاثيا   شرفةلا أدام رقالمصالاب وتصقؿ القدرات الدا ليةب وهذا ما ينعفس 

ت لؽ الماةولية االجتماعية التناراية للشرفات عثػر ثػ ث قنػواتب وهػق التعػاوف مػ    - ت
األطراؼ الم تلنة مف أص اب المصالاب وتطوير رػرص عمػؿ جديػدة لمعالجػة الت ػديات 

وهفػػػذا  ثػػيهميتيـب ؿب وهػػذا مػػا يزيػػد مػػف ثقػػة العػػامليفاالجتماعيػػةب وت اػػيف ظػػروؼ العمػػ
راالاتثمار رق الماةولية االجتماعيةب يجعؿ الشرفة تقـو ثزيادة رصيد امعتياب مػا يعػزز 

 .3مف أداليا المالق
ف الماػػػةولية االجتماعيػػػة تاػػػاعد علػػػ  ثنػػػام ع قػػػة قيجاثيػػػة مػػػ  العمػػػ مب وتجػػػذب ق  - ث

يـ رق جعؿ الوؾ الشرفة يت دث وتاب اطر الشرفة م نزيفب وت نض مف تالم العامليف
 .4حيصاؿ صورتيا عنياب دوف  اجتيا لتفلنة متفثدة

ب مقارنػة ثالشػرفات الشػرفة ا تماؿ قر سمف الماةولية االجتماعية   نضيمفف أف ت - ج
 .5ةجتماعياالماةولية الالتق ال تقـو ثينشطة 

ع قة الماةولية االجتماعية واألدام المالق أدص قل  نشػوم  رق: الجدؿ عالقة م ايدة -0
الماػػةولية االجتماعيػػة تعمػػؿ ثشػػفؿ ماػػتقؿ منتقػػرة أل  ثمػػرة أو  وهػػق أف   با تماليػػة أ ػػرص

ف أ  ع قة ارتثاط ثيف  هػق م ػض  الماػةولية االجتماعيػة واألدام المػالقنتيجة مالية. وا 
هنػػاؾ العديػػد مػػف المت يػػرات المتدا لػػة  أف  درةب والمػػدارعوف عػػف هػػذا الػػرأ  يجػػادلوف اصػػم

 .6ادهو جو الع قة ثينيما يصعب  ثيف الماةولية االجتماعية واألدام المالقب وأف  

                                                           
1 Jitaree, Wisuttor, Op. Cit., P15. 
2Preston, L.E., and Obannon, D.P., (1997), “The corporate social-financial performance relationship: 

A typology and analysis’, Business Society; (Vol. 36, No. 4), p421. 
3 Maqbool, Shafat, and Zameer, M. Nasir, Loc. Cit. 
4Bird, R., Hall, A.D., Momentè, F., and Reggiani, F., (2007), ”What corporate social responsibility 

activities are valued by the market?”, Journal of Business Ethics; (Vol. 76, No.2), p190. 
5 Hammond, S.A., and Slocum, J.W., (1996), ”The impact of prior firm financial performance on 

subsequent corporate reputation”, Journal of Business Ethics; (Vol. 15, No. 2), p171. 
6 Maqbool, Shafat, and Zameer, M. Nasir, Op. Cit., P86. 
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 االجتماعياةهنػاؾ ع قػة اػلثية ثػيف الماػةولية  ف  ق :الرفيػزة التػق تقػوؿعالقة سامبية:  -3
 ػػر أف ثمعنػػ   ثمصػػادرها دوف عالػػد جػػوهر ب الشػػرفة تضػػ ق  واألدام المػػالقب هػػق أف  

 :ذلؾ عفومف ا رام الرثاب  رقاألنشطة االجتماعية ليا تفلنة تةثر الثا  
وهق أف لػيس هنػاؾ شػقم ااػم   باتب أت  ميلتوف رريدماف ثجدليةيأوا ر الاتين رق - أ

الماػةولية االجتماعيػة هػق ثشػفؿ أاااػق معتقػد  الماةولية االجتماعية رق الشرفاتب وأف  
رال رض الو يد للشػرفة  بماقم  مج ؼ(رق المجتم ب يض  الشرفة رق موقؼ  ت ريثق

هػذا ث اػػب وجيػة نظػػر رريػػدماف  بهػو زيػػادة الػرثا مػػ  ا تػراـ ا داب القانونيػػة واأل  قيػػة
 .1ثو وجية النظر هذ  العديد مف الث  (ب وقد أيد97;5 

االاتراتيجيات احداريػةب ويشػتت ترفيزهػا ثػدال   رقيةثر الض ط غير االقتصاد  قد  قف   - ب
 ب وأف أوللػؾ الماػاهموف ثينشػطة الماػةولية االجتماعيػةرقػط أهداؼ زيادة القيمة رق مف  صر 

جػػػب  مليػػػا مػػػف قثػػػؿ يػػـػ  ملػػػوا أنناػػػيـ تفػػػاليؼ فػػػاف ين  أل ؛جلثػػػوا الضػػػعؼ التناراػػػق ألنناػػػيـ
 .2امرافز العناية ثالص ةب وغيرهمنشآت أ رصب فالمنشآت ال يريةب ورراهية الماتيلؾب و 

الماػةولية االجتماعيػة هػق عثػارة عػف ت طيػة ألنشػطة ا تياليػة  أف   يـثعضػفما يػرص  - ت
زينػػت مػػف قثػػؿ احدارة ماػػت ليف ثشػػفؿ اػػلثق الماػػةولية االجتماعيػػةب رينػػاؾ شػػفوؾ تجعػػػؿ 

المماراػات يا مجػرد قظيػار لصػورة جيػدة ث ػض النظػر عػف الماةولية االجتماعية متيمة ثين  
الػػػدار  رػػػق ال الػػػب ن ػػػو أنشػػػطة  ف  ق :يمفػػػف القػػػوؿ ِقذ  . 3غيػػػر األ  قيػػػة غيػػػر المصػػػرح رييػػػا

الماػػةولية االجتماعيػػة هػػو المػػةامرات الش صػػيةب ودارػػ  قليػػؿ مضػػمون  األغػػراض التجاريػػةب 
الضػرورة التجاريػة هػق لياػت ال ػرض الو يػد مػف الماػةولية االجتماعيػةب  مف ثياف أف   ر ثد  

 .4قمة احيثاررق  ما احدارة وثشفؿ م ادع تجعؿ مف ننايا تثدون  وا  

                                                           
1 Idem. 
2 Idem. 
3 Hemingway, C.A., and Maclagan, P.W., (2004), “Managers' personal values as drivers of corporate 

social responsibility”,  Journal of Business Ethics; (Vol. 50, No. 1), P34. 
4 Moon, J., (2002), ”The social responsibility of business and new governance”, Government and 

Opposition; (Vol. 37, No. 3), P390 
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أثر الماةولية االجتماعية رق األدام المالق يد ؿ رق ت ديػد  العديػد  أف  وترص الثا ثة 
 تماراػػػيا ال   قيقػػػق للماػػػةولية االجتماعيػػػةب وأمػػػف العوامػػػؿب منيػػػا وعػػػق الشػػػرفة للمنيػػػـو ال

فػيف تننػؽ الم يػيف علػ   نلػة مػف جيػةب  ػة الثاذيا نوع مف المظاهر االجتماعية عل  أن  
تماراػػػيا لت نػػػق أف ال ومػػػف جيػػػة أ ػػػرص ب يـللمػػػوظنيفب وثالمقاثػػػؿ تتجاهػػػؿ تػػػدريث ةترريييػػػ

اػػػيلة تجػػػا  المجتمػػػ ب أيضػػػا  عنػػػدما يػػػزداد اهتمػػػاـ الشػػػرفة  تيػػػاون بأفثػػػر تف  لنيػػػا مشػػػ
عثرهػػاب لػػذا يػػؿ علػػ  أف الشػػرفة ت نػػق شػػيلا  مػػا ثالماػػةولية االجتماعيػػة عػػف  ػػد  ريػػو دل

موضوع ع قة الماةولية االجتماعية ثاألدام المالق ل  جوانب م تلنةب وفؿ منيا ص يا 
  رييا الث ث. جر ي فار ب والم دد هو الثيلة التقجيت  وال يمفف قنو مف 

 اإلطار العممي لمب ث:: تاسعاً 
 مجتم  الب ث وعينته: -أوالً 

 فل يػػػاب الشػػػرفات المدرجػػػة رػػػق اػػػوؽ دمشػػػؽ لػػػ وراؽ الماليػػػة هػػػو الث ػػػث مجتمػػػ  قف  
التقارير الماليػة النياليػة العالػدة  تِ ذ   ِ أ   ِقذ  وهو مطاثؽ لعينة الث ثب ( شرفةب 46وعددها  

(ب وتوزعػػػػػت عينػػػػػة الث ػػػػػث علػػػػػ  4758( قلػػػػػ  عػػػػػاـ  4755ليػػػػػذ  الشػػػػػرفات مػػػػػف عػػػػػاـ  
 القطاعات فا تق:

 توزع عينة الب ث عمى القطاعات :1(1جدول )ال
 الترتيب النسبة المئوية لعدد كل قطاع )%( عدد الشركات من كل قطاع نوع القطاع الرقم
 1 58.3 14 ثنوؾ 1
 2 25.0 6 تيميف 2
 3 8.3 2  دمق 3
 4 4.2 1 صناعق 4
 4 4.2 1 زراعق 4

 - 100 24 قجمالق عدد الشرفات
 

لييػػػا تب األفثػػػر عػػػددا  ( قطاعػػػاتب وفانػػػت الثنػػػوؾ 5الشػػػرفات ضػػػمف   تػػػوزع (5 يػػػر الجػػػدوؿظي  
 .لفؿ قطاع شرفة وا دة رقطوالصناعق ب وفاف ضمف القطاع الزراعق شرفات التيميف

 
                                                           

 مف قعداد الثا ثة. 1
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 ثانيًا: متغيرات الب ث:
 هق عل  الشفؿ ا تق: ث ثمت يرات ال قف  
ب  قػوؽ الملفيػػةالعالػػد علػ  مةشػر  الممثػؿ ثاألدام المػالق للشػػرفة المت يػرات التاثعػة:  -4

 والعالد عل  الموجودات. 
أنشػػػطة الماػػػةولية االجتماعيػػػة التػػػق تػػػـ احرصػػػاح عػػػدد المت يػػػرات الماػػػتقلة: قجمػػػالق  -0

 عنيا.
 ت ميل البيانات:ثالثًا: األساليب الرياضية اإل صائية المستخدمة في 

 عل  الرزمة اح صالية للعلـو االجتماعية د  مِ ت  ع  اِ 
  (Statistical Packages for Social Sciences) 

(SPSS) وهق ا تثار ت ليؿ التثايف األ اد   :يةتا  تثارات اال رق قجرام(One –Way 

ANOVA)،  وا تثار االن دار ال طق الثايطب وا تثار التتثSchaffe Test) .) 
 :ومصادر ال صول عميها رابعًا: البيانات المستخدمة في الب ث

 :وهما شمؿ الث ث نوعيف مف الثيانات
قجمالق عدد أنشطة الماةولية االجتماعية التق تـ احرصاح عنيا مػف قثػؿ فػؿ شػرفة  -4

ِصػي ت  عينة الث ثب  مف الشرفات تشػمؿ  قعػداد قالمػة :أوال   بمػف  ػ ؿ  طػوتيف وهمػا وأ   
 58الثيلػػة   وهػػق ؛ةمقاػػمة قلػ   ماػػة ثنػػود رلياػػو  يػػاجميعالماػػةولية االجتماعيػػة أنشػطة 

(ب والمنتجػات ا  نشاط 56(ب والمجتم   ا  نشاط 45  فو العاملأنشطة(ب و  8نشاط(ب والطاقة  
ب ثانيا  اات  ص معلومات تلؾ األنشػطة مػف التقػارير ا  ( نشاط97( ث جمالق  ا  نشاط 44 

 (.4758)( قل  عاـ 4755ة مف عاـ  مد  النيالية لتلؾ الشرفات   ؿ ال المالية
فػػؿ مػػف  ب  ِاػػعينػػة الث ػػثب و    األدام المػػالق لفػػؿ شػػرفة مػػف الشػػرفاتمةشػػر  قػػيـ   -0

ب والعالػد علػ   الػرثا الصػارق مقاػوما  علػ  قجمػالق الموجػودات( العالػد علػ  الموجػودات
لفػؿ شػرفة ثاالاػتعانة   الرثا الصارق مقاوما  عل  قجمالق  قوؽ الملفية(  قوؽ الملفية

 (. 0246( قل  عاـ  0244ة مف عاـ  مد  يرها المالية النيالية   ؿ التقار ث
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عان قائماة أنشاطة  (DSE)خامسًا: قياس إفصاح كل شركة من الشاركات المدرجاة فاي 
 المسؤولية االجتماعية:

عدد األنشطة االجتماعية التػق أرصػ ت عنيػا فػؿ شػرفة يعرض الجدوؿ ا تق قجمالق 
 مف الشرفات عينة الث ث:

 لكل شركة إجمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية المةصح عنها 1(2الجدول )
 العدد اسم الشركة العدد اسم الشركة
 157 قطاع التيميف: 501 :قطاع الثنوؾ

 38 للتيميف الشرفة الاورية الوطنية 56 اورية -ثنؾ الثرفة 
 30 االت اد التعاونق للتيميف 45 ثنؾ الشاـ

 27 الشرفة المت دة للتيميف 37 اورية -ثنؾ األردف 
المصرؼ الدولق للتجارة 

 24 الشرفة الاورية الفويتية للتيميف 36 والتمويؿ
 22 أروب –الاورية الدولية للتيميف  35 ثنؾ ثيثلوس

العقيلة للتيميف التفارلق شرفة 35 ثنؾ اورية الدولق احا مق  16 
 67 القطاع ال دمق: 35 ثنؾ اورية والميجر

 49 الشرفة األهلية للنقؿ 34 الثنؾ العرثق
احع ف المجموعة المت دة للنشر و  34 ثنؾ قطر الوطنق

 18 والتاويؽ
 15 القطاع الزراعق: 33 ثنؾ ثيمو الاعود  النرناق

 –الشرفة الينداية الزراعية ل اتثمارات  32 ثنؾ اورية وال لي 
 15 نمام

 53 القطاع الصناعق: 30 ثنؾ عودة
 53 الشرفة األهلية لصناعة الزيوت النثاتية 30 ررناثنؾ
 793 يافل   لشرفاتلة مد  الاحجمالق   ؿ  29 ثنؾ الشرؽ

تليػػػ  ( أف أفثػػػر ناػػػثة قرصػػػاح هػػػق لػػػدص ثنػػػؾ الثرفػػػة احاػػػ مقب 4  ػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ  ي
الشرفة األهلية لصناعة الزيوت النثاتيػةب وفانػت الشػرفة الينداػية الزراعيػة هػق األقػؿ قرصػا ا  

ب وفػػػاف القطػػػاع الصػػػناعق األفثػػػر قرصػػػا ا  عػػػف أنشػػػػطة عػػػف أنشػػػطة الماػػػةولية االجتماعيػػػة
ومػػف  (5( وعػػدد شػػرفات   75ثلػػإ قجمػػالق األنشػػطة المنصػػا عنيػػا   ذ  قِ  ؛الماػػةولية االجتماعيػػة

ب يليػ  قطػاع ثػيف القطاعػات األ ػرصعلػ  األوهػو  ا  نشاط (75هو   ل واطق احرصاح  ر ف  ث ـ  
( وعػػدد الثنػػوؾ 775  يػػاجميعثلػػإ قجمػػالق األنشػػطة المنصػػا عنيػػا مػػف قثػػؿ الثنػػوؾ  ِقذ  الثنػػوؾ 

                                                           
1
 .Excelمن إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات البحث، وبرنامج البيانات اجلاهزة اإلكسل  
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يليػػ  القطػػاع ال ػػدمق  يػػث ب نشػػاط (58ؾ هػػو  و ثنػػال لقطػػاعأ  واػػطق احرصػػاح  ؛(56هػػو  
واػطق قرصػاح القطػاع  أ  أف ؛(4وعدد شػرفات    ب(67المنصا عنيا  ثلإ قجمالق األنشطة 

وعػدد  ب(457ثلػإ قجمػالق األنشػطة المنصػا عنيػا   ِقذ  يليػ  قطػاع التػيميف (ب 55ال دمق هػو  
وأقػؿ القطاعػات قرصػا ا  فػاف ب ا  ( نشاط06واطق احرصاح ل  هو   ر ف   ومف ث ـ  ( 6شرفات   

 رػ ف   ومػف ث ػـ  ( 4وعدد شرفات    ب(45ثلإ قجمالق األنشطة المنصا عنيا   ذ  قِ القطاع الزراعق 
   .ا  ( نشاط45واطق احرصاح ل  هو  

 قائمة أنشطة المسؤولية االجتماعية:سادسًا: قياس اإلفصاح عن كل نشاط من 
 قجمالق احرصاح عف فؿ نشاط مف أنشطة الماةولية االجتماعية: (3 يعرض الجدوؿ 

 2إجمالي اإلفصاح عن كل نشاط من أنشطة المسؤولية االجتماعية :1(3الجدول )
 العدد اسم النشاط العدد اسم النشاط

 60 :المنتجات 679 :فو العامل
التقاعد وتعويضات انتيام  اتز يم

 ال دمة
معلومات عف جودة منتجات أو  دمات  143

 الشرفة
17 

احث غ عف ع قة الشرفة ثنقاثات أو 
 ات ادات العماؿ

تورير المنتجات دوف انقطاع وتورير الثيانات  139
 ال زمة عف المنت  أو ال دمة

13 
تورير الرعاية الص ية من نضة 

 التفلنة للموظنيف
معلومات عف التطورات المتعلقة ثمنتجات أو  104

  دمات الشرفة
10 

 6 تورير المعلومات عف ا مة منت  الشرفة 103 تدريب الموظنيف
المعلومات عف ااتقرار عمؿ تورير 

 العماؿ وماتقثؿ الشرفة
الث ث والتطوير لت ايف المنتجات مف  يث  97

 الجودة والا مة
1 

تورير المنار  للموظنيف مف غذامب 
 ووقود وغير 

 53 المجتم : 77
تورير المعلومات عف مةه ت 

 يـو ثرات الموظنيف المعينيف
 33 التثرعات النقدية 3

رعاية مةتمرات التعليـب ندواتب ورشات عمؿ  2 قروض للموظنيف
 أو معارض الننية

12 
احرصاح عف  طة األجور رق 
 الشرفة ث يث تتوارؽ مف جيدهـ

التثرعات العينيةب دعـ األنشطة والثرام   1
 تالمجتمعيةب  األنشطة والر  

1 
 مااعدة ض ايا الفوارثب دعـ الث ث العلمق 1 الثيلة:

 تمويؿ ثرام  المنا الدرااية
1 

 نظ الموارد الطثيعية ثاات داـ قعادة 
 التدوير

 ة العامةب توزي  رعاية مشاري  الص 1
 ال دمات الص ية

1 
 793 يافل    نشطةول يابفل  ة مد  الاحجمالق   ؿ 

التقاعػد وتعويضػات انتيػام ال دمػة" النشػاط  تايػز منشػاط " أف  ( 3ي  ظ مف الجدوؿ  
وفانػػت الشػػػرفات ب يػػػاجميع أنشػػػطة الماػػةولية االجتماعيػػة مػػف ثػػيفاألفثػػر قرصػػا ا  عنػػػ  

                                                           
 .Excelمف قعداد الثا ثة ثاالعتماد عل  ثيانات الث ثب وثرنام  الثيانات الجاهزة احفاؿ  1
 األنشطة التق لـ ينصا عنيا نياليا . رِ ف  ذ  ت  األنشطة التق ليا تفرار احرصاح عنيا ننا  وضعت معا ب ولـ  2
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ب فالتػدريب والتػيميف الصػ ق وغيػر ب وذلػؾ رصا ا  عػف األنشػطة المتعلقػة ثالعػامليفأفثر ق
قانوف العمؿ الاور  قد ألػـز الشػرفات ثػيف تػةمف ذلػؾ النػوع مػف األنشػطة لموظنييػاب  ألف  

ـ   تلػػؾ األنشػػطةب فنػػوع مػػف التقيػػد ثالقػػانوفب  اصػػة أف  رػػقأثػػدت الشػػرفات التزامػػا   ومػػف ث ػػ
لـ لشرفات ا فما أف  يا الشرفاتب ثلـ تلتـز األنشطة األ رص غير المذفورة ضمف القانوفب 

مف أنشطة الطاقةب وفاف احرصاح عف أنشطة الثيلة هو األقػؿ ثػيف نشاط عف أ  تنصا 
( 4755ة مػػف  مػػد  فةب علػػ  مػػدص ال( شػػر 46األنشػػطة ال ماػػةب ثمعػػدؿ قرصػػاح وا ػػد ثػػيف  

 (.4758قل   
وفقاًا  العائاد عماى الموجاودات والعائاد عماى  قاوق الممكياةاختبار معنوية فروق ًا: سابع

 لنوع القطاع:
والعالػػػد علػػػ   قػػػوؽ الملفيػػػة ورػػػؽ  بالعالػػػد علػػػ  الموجػػػودات لفػػػؿ مػػػفت ليػػػؿ للنػػػروؽ  -4

 القطاعات الم تلنة التق شمليا الث ث:
ػػػػػػ ا الجػػػػػػدوؿ ا تػػػػػػق النػػػػػػروؽ اح صػػػػػػالية لمةشػػػػػػر  األدام المػػػػػػالق  العالػػػػػػد علػػػػػػ  يوض 

 ( تثعا  للقطاع المدروس: قوؽ الملفيةالموجوداتب والعالد عل  
 نتائج اختبار التباين األ ادي لمؤشري األداء المالي تبعًا لمقطاع 3(2)الجدول 

ANOVA b 

Model Sum of Squares DF Mean Square F Sig. 

العائد على 

 الموجودات

Between 

Groups 
0.177 4 0.044 13.729 0.000 

Within 

Groups 
0.448 139 0.003   

Total 0.625 143    

العائد على 

حقوق 

 الملكية

Between 

Groups 
0.268 4 0.067 2.971 0.022 

Within 

Groups 
3.135 139 0.023   

Total 3.404 143    

(، F =13,7) قيمػػة الدالػػة اح صػػالية ( أف  6ف الجػػدوؿ  : يثػػي  معائااد عمااى الموجااوداتل -4

وهػػػػق أصػػػػ ر مػػػػف ماػػػػتوص الداللػػػػة  ؛(Sig=0.000)ويقاثليػػػػا ماػػػػتوص الداللػػػػة الم اػػػػوثة 
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أ  توجد رػروؽ ذات داللػة ق صػالية رػق العالػد علػ  الموجػودات  ؛(Sig=0.05المعنوية  
لصػػػالا القطػػػاع الصػػػناعق أوال  ثػػػـ  Scheffe اػػػب القطػػػاعب وهػػػق  اػػػب نتػػػال  ا تثػػػار 

 وؾب رالشرفات الزراعية فا تق:ثنالرالتيميفب رال دماتب 
 لبيانات العائد عمى الموجودات Scheffeنتائج اختبار  :(5الجدول )

 القطاع
      N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

  0.0222122 6 زراعي

  0.0428550 84 البنىك

  0.0491857 12 خدهات

  0.0601951 36 تأهين

 0.2166970  6 صناعي

 ب(F=2,9)قيمة الدالة اح صالية   ( أف  6ف الجدوؿ  يثي   :مكيةمعائد عمى  قوق المل  -0
وهػػػػق أصػػػػ ر مػػػػف ماػػػػتوص الداللػػػػة  ؛(Sig=0.022ويقاثليػػػػا ماػػػػتوص الداللػػػػة الم اػػػػوثة  

(ب أ  توجػػد رػػروؽ ذات داللػػة ق صػػالية رػػق العالػػد علػػ   قػػوؽ Sig =0.05المعنويػػة  
لصػػػالا الصػػػناعق أوال  ثػػػـ  Scheffeوهػػػق  اػػػب نتػػػال  ا تثػػػار . الملفيػػػة  اػػػب القطػػػاع

 فا تق: رالزراعةالثنوؾب رالتيميفب رال دماتب 
 لبيانات العائد عمى  قوق الممكية Scheffeنتائج اختبار  :(6الجدول )

 N Subset for alpha = 0.05 القطاع
1 2 

  0.0378559 6 زراعق
 0.1068379 0.1068379 12  دمات
 0.1374188 0.1374188 36 تيميف
 0.1926377 0.1926377 84 الثنوؾ

 0.2464642  6 صناعق
 :الب ث اختبار فروضثامنًا: 

رصػػاح عػػف الماػػةولية االجتماعيػػة رػػق العالػػد احا تثػػار النػػرض النرعػػق األوؿ: يػػةثر   ( أ
ا تثػػػار االن ػػػدار ال طػػػق الثاػػػيط لدرااػػػة الع قػػػة ثػػػيف     جػػػرِ أ .ةلشػػػرفلعلػػػ  الموجػػػودات 

الموجػػػػوداتب  الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة المنصػػػا عنيػػػػا والعالػػػد علػػػػ  قجمػػػالق عػػػػدد أنشػػػطة
 ق:يتوفانت النتال  فما ي
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إجمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية داالت عالقات االرتباط والتةسير بين  :(7جدول )ال
 والعائد عمى الموجودات المةصح عنها

Model Summary b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .252a 0.064 0.057 2.03483 

aالوتغيرات الوستقلة . Predictors (Constant).إجوالي عدد أنشطة الوسؤولية االجتواعية الوفصح عنها < 

bالوتغير التابع .Dependent Variable .األداء الوالي> العائد على الوىجىدات < 

 ومعامػػػػؿ التناػػػػير (،R=0.252)قيمػػػػة معامػػػػؿ االرتثػػػػاط  ( أف  9ي   ػػػػظ مػػػػف الجػػػػدوؿ  

قجمػػالق عػػدد أنشػػطة  أ  أف المت يػػر الماػػتقؿ التناػػير  رػػق هػػذا النمػػوذجب وهػػو(ب 6,4%)
رػػػػق  ؛(%6,4 لػػػػ  تػػػػيثير ثمقػػػػدار  الشػػػػرفات عنيػػػػا ترصػػػػ الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة التػػػػق أ

ػمِ  ؛العالد عل  الموجوداتوهو المت ير التاث   لماػةولية أنشػطة ا قجمػالق عػدد ا يعنػق أف  م 
العالػػد علػػ  رقػػط مػػف الت يػػرات ال اصػػلة رػػق  (%6,4 راػػرت  االجتماعيػػة المنصػػا عنيػػا

 والثاقق يعزص قل  عوامؿ أ رص. الموجودات
 ( ال تثار معنوية االن دار:ANOVAا الجدوؿ ا تق ا تثار التثايف  ويوض  
جمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية إل (ANOVA)ت ميل التباين  :(8جدول )ال

 الموجوداتوالعائد عمى  المةصح عنها
ANOVA

 b
 

Model 
Sum of 

Squares 
DF 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 0.040 1 0.040 9.669 .002
b

 

Residual 0.585 142 0.004   

Total 0.625 143    

a .المت يرات الماتقلة Predictors (Constant) < قجمالق عدد أنشطة الماةولية االجتماعية
 المنصا عنيا.

b .الوتغير التابع Dependent Variable  <.األدام المالق: العالد عل  الموجودات 

يمفػػػػف مػػػػف   لػػػػ  التعػػػػرؼ علػػػػ  الداللػػػػة  ِقذ   قػػػػيـ ت ليػػػػؿ التثػػػػايف( 8ي ظيػػػػر الجػػػػدوؿ  
(ب ويقاثليػػػا ماػػػتوص F=9,6قف قيمػػػة التثػػػايف  اح صػػػالية للقػػػوة التناػػػيرية للنمػػػوذج ففػػػؿب 

(، Sig=0.05) وهق أص ر مف ماتوص الداللة المعنوية ؛(Sig=0.002الداللة الم اوثة  
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ممػا يةفػد الداللػة اح صػالية لنمػوذج ما يةفد أف نموذج االن دار ففؿ ذو داللة معنويػةب 
 .االن دار مف النا ية اال صالية

جػدوؿ ال د  ِعػأ  ولصياغة معادلة أو نموذج االن دارب ومعررػة معنويػة المت يػر الماػتقؿب 
 Coefficients ) 9:) 

والعائد  جمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية المةصح عنهاإل Coefficients :(9الجدول )
 عمى الموجودات

Coefficients a 

Model 

Un standardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0.010 0.015  0.679 0.498 

عاااادد أنشااااطة الوسااااؤولية إجوااااالي 

 االجتواعية الوفصح عنها
0.008 0.003 0.252 3.110 0.002 

aالوتغير الوستقل . Predictors (Constant) <bالوتغير التابع .Dependent Variable العائد على الوىجىدات <. 

 لػػ  قجمػػالق عػػدد أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػة المنصػػا عنيػػا ( أف  9ي ظيػػر الجػػدوؿ  
( أصػػ ر t=3.1المقاثلػػة لقػػيـ  ماػػتوص الداللػػة الم اػػوثة  ف  ق ِقذ  معنويػػة رػػق هػػذا النمػػوذجب 

تػيثير الب أ  (sig= 0.002قيمتيػا   ثل ػت ِقذ  ب (sig= 0.05 ماتوص الداللة المعنويػة مف 
أنشطة الماةولية االجتماعيػة المنصػا  حجمالق عددأثر قيجاثق معنو  ق صاليا ب ويوجد 

ف معادلة االن دار المقدرة هق:عنيا رق العالد عل  الموجوداتب   وا 
إجمااالي عاادد أنشااطة المسااؤولية االجتماعيااة ) 0.01  +(0.008)  (=Y))العائااد عمااى الموجااودات( 

 (المةصح عنها
أنشػطة الماػةولية االجتماعيػة المنصػا  قجمالق عػددفؿ زيادة رق  المعادلة الااثقة أف   تدؿ  

 العالد عل  الموجودات. رق (0.008)عنيا ثمقدار نشاط وا دب يقاثل  تزايد ثمقدار
ـ  و  رصػػاح عػػف الماػػةولية االجتماعيػػة رػػق احنقثػػؿ النػػرض النرعػػق األوؿ: يػػةثر  مػػف ث ػػ

 ة.لشرفلالعالد عل  الموجودات 
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عػف الماػةولية االجتماعيػة رػق العالػد رصاح احا تثار النرض النرعق الثانق: يةثر  ( ب
ػػِر    .ةشػػرفلل لفيػػةعلػ   قػػوؽ الم ا تثػػار االن ػدار ال طػػق الثاػػيط لدرااػػة الع قػػة ثػػيف  أ ج 

ب لفيػػةوالعالػػد علػػ   قػػوؽ الم قجمػػالق عػػدد أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػة المنصػػا عنيػػا
 .(42الجدوؿ   قيتوفانت النتال  فما ي

إجمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية داالت عالقات االرتباط والتةسير بين  :(10جدول )ال
 مكية قوق الموالعائد عمى  المةصح عنها

Model Summary 
b

 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .295
a
 0.087 0.081 2.00945 

aالوتغيرات الوستقلة . Predictors (Constant) < إجوالي عدد أنشطة الوسؤولية االجتواعية
 الوفصح عنها.

bالوتغير التابع .Dependent Variable لكية> األداء الوالي> العائد على حقىق الو. 

ب ومعامػػػؿ التناػػػير (R=0.295)قيمػػػة معامػػؿ االرتثػػػاط  ( أف  42ي   ػػظ مػػػف الجػػػدوؿ  
أنشػػطة  قجمػػالق عػػددأ  أف المت يػػر الماػػتقؿ التناػػير  رػػق هػػذا النمػػوذجب وهػػو ب (8,7% 

العالػد رػق المت يػر التػاث   ( %8,7 الماةولية االجتماعية المنصا عنيا ل  تيثير ثمقػدار 
أنشػطة الماػةولية االجتماعيػة المنصػػا  قجمػػالق عػدد(ب ممػا يعنػق أف لفيػة قػوؽ المعلػ  

ب ( (Yلفيػةالعالػد علػ   قػوؽ المرقػط مػف الت يػرات ال اصػلة رػق  (%8,7 عنياب راػرت 
( ANOVAالتثػػػايف   ا تثػػػار (55 ويوضػػػا الجػػػدوؿ  والثػػػاقق يعػػػزص قلػػػ  عوامػػػؿ أ ػػػرص.

 ال تثار معنوية االن دار:
جمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية المةصح إل (ANOVA)ت ميل التباين  :(00جدول )ال

 مكيةالم قوق والعائد عمى  عنها
ANOVA

 b
 

Model 
Sum of 
Squares 

DF 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 0.296 1 0.296 13.525 .000

b
 

Residual 3.108 142 0.022   
Total 3.404 143    

aالوتغيرات الوستقلة . Predictors (Constant) إجوالي عدد أنشطة الوسؤولية االجتواعية <
 الوفصح عنها.

b .الوتغير التابع Dependent Variable لكية> األداء الوالي> العائد على حقىق الو. 
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يمفػػػف مػػػف   لػػػ  التعػػػرؼ علػػػ  الداللػػػة  ِقذ  قػػػيـ ت ليػػػؿ التثػػػايفب ( 44ي ظيػػػر الجػػػدوؿ  
ب ويقاثليػا ماػتوص (F =13,5قف قيمػة  التثػايف  اح صػالية للقػوة التناػيرية للنمػوذج ففػؿب 

 (،Sig =0.05) وهق أص ر مف ماػتوص الداللػة المعنويػة ؛(Sig=0.000الداللة الم اوثة  
ػمِ  ؛ذو داللػة معنويػة يافل  نموذج االن دار  ما يةفد أف   ا يةفػد الداللػة اح صػالية لنمػوذج م 

 .االن دار مف النا ية اال صالية
جػػدوؿ  د  ِعػػأ  ولصػػياغة معادلػػة أو نمػػوذج االن ػػدارب ومعررػػة معنويػػة المت يػػر الماػػتقؿب 

(Coefficients)  40:) 
 والعائد عمى جمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية المةصح عنهاإل Coefficients :(12الجدول )

 مكيةالم  قوق
Coefficients

 a
 

Model 

Un standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

1 

(Constant) 0.048 0.035  1.378 0.170 

إجوالي عدد أنشطة 
الوسؤولية االجتواعية 

 الوفصح عنها
0.022 0.006 0.295 3.678 0.000 

aالوتغير الوستقل . Predictors (Constant) <bالوتغير التابع .Dependent Variable  العائد على <
 .لكيةحقىق الو

 لػ  االجتماعية المنصػا عنيػاقجمالق عدد أنشطة الماةولية  ( أف  40ي ظير الجدوؿ  
أصػػ ر ( t=3.6المقاثلػػة لقػػيـ  ماػػتوص الداللػػة الم اػػوثة  أف   ِقذ  معنويػػة رػػق هػػذا النمػػوذجب 

أ  تػػيثير   ،(sig= 0.000)قيمتيػػا ثل ػػت  ِقذ  ب (sig= 0.05 ماػػتوص الداللػػة المعنويػػة مػػف 
أنشطة الماةولية االجتماعيػة المنصػا  حجمالق عددأثر قيجاثق معنو  ق صاليا ب ويوجد 

ف  ب لفية قوؽ المعنيا رق العالد عل    معادلة االن دار المقدرة هق: وا 
إجماااالي عااادد أنشاااطة ) 0.048  +(0.022)  (=Y)( مكياااة قاااوق الم)العائاااد عماااى 

 (المسؤولية االجتماعية المةصح عنها
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أنشػػطة الماػػةولية االجتاعيػػة المنصػػا  قجمػػالق عػػددالمعادلػػة الاػػاثقة أف فػػؿ زيػػادة رػػق  تػػدؿ  
 .لفية قوؽ الم العالد عل  رق (0.022) عنيا ثمقدار نشاط وا دب يقاثل  تزايد ثمقدار

ـ   عػػف الماػػةولية االجتماعيػػة رػػػق  احرصػػاحنقثػػؿ النػػرض النرعػػق الثػػانق: يػػةثر  ومػػف ث ػػ
 .ةلشرفل لفيةالعالد عل   قوؽ الم

المػػالق  األدامرصػاح عػػف الماػةولية االجتماعيػػة رػق احيػػةثر : ا تثػار النػػرض الػرليس( ج
قجمػالق عػدد أنشػطة ا تثػار االن ػدار ال طػق الثاػيط لدرااػة الع قػة ثػيف     جرِ أ .لشرفةل

 ق:يتدام المالقب وفانت النتال  فما يواألالمنصا عنيا  الماةولية االجتماعية
إجمالي عدد أنشطة المسؤولية االجتماعية داالت عالقات االرتباط والتةسير بين  :(13جدول )ال

 واألداء الماليالمةصح عنها 
Model Summary b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .308a 0.095 0.088 0.09642 

a .المت يرات الماتقلة Predictors (Constant) <المنصا عنيا. قجمالق عدد أنشطة الماةولية االجتماعية 
b . المت ير التاثDependent Variable .األدام المالق : 

ومعامػػػػػػؿ التناػػػػػػير  (،R=0.308)قيمػػػػػػة معامػػػػػػؿ االرتثػػػػػػاط  ( أف  43ي   ػػػػػػظ مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ  
أنشػػػػػطة  قجمػػػػػالق عػػػػددالمت يػػػػر الماػػػػػتقؿ التناػػػػير  رػػػػػق هػػػػذا النمػػػػػوذجب وهػػػػو  أ  أف   (ب9,6% 

 ؛(األدام المػالقرػق المت يػر التػاث    (%9,6) الماةولية االجتماعية المنصا عنيا ل  تػيثير ثمقػدار
رقػط مػف  (%9,6) أنشطة الماػةولية االجتماعيػة المنصػا عنيػا راػرت قجمالق عدد ا يعنق أف  م  مِ 

ػػػػ ب والثػػػػاقق يعػػػػزص قلػػػػ  عوامػػػػؿ أ ػػػػرص.األدام المػػػػالقالت يػػػػرات ال اصػػػػلة رػػػػق  ا الجػػػػدوؿ ويوض 
 ( ال تثار معنوية االن دار:ANOVAا تثار التثايف  (56 

المسؤولية إجمالي عدد أنشطة لنمو ج الدراسة ) (ANOVA)ت ميل التباين  :(02جدول )ال
 (األداء الماليو المةصح عنها االجتماعية 

ANOVA
 b

 

Model 
Sum of 
Squares DF Mean Square F Sig. 

1 
Regression 0.138 1 0.138 14.872 .000

b
 

Residual 1.320 142 0.009   
Total 1.458 143    

a .المت يػرات الماػتقلة Predictors (Constant) <قجمػالق عػدد أنشػطة الماػةولية االجتماعيػة 
 المنصا عنيا.

bالوتغير التابع . Dependent Variable  <األدام المالق. 
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صػالية ؼ الداللػة اح تعػر  يمفف مف   لػ   ِقذ  قيـ ت ليؿ التثايفب ( 56ي ظير الجدوؿ  
ب ويقاثليػػػػا ماػػػػتوص الداللػػػػة (F=14,87)التثػػػػايف  قف قيمػػػػةب  ل ػػػػللقػػػػوة التناػػػػيرية للنمػػػػوذج ف

مػػػا  ؛(Sig=0.05)وهػػػق أصػػػ ر مػػػف ماػػػتوص الداللػػػة المعنويػػػة  ؛(Sig=0.000)الم اػػػوثة 
ػػمِ  ؛نمػػوذج االن ػػدار ففػػؿ ذو داللػػة معنويػػة يةفػػد أف   ا يةفػػد الداللػػة اح صػػالية لنمػػوذج م 

 .االن دار مف النا ية اال صالية
جػدوؿ ال د  ِعػأ  ولصياغة معادلة أو نموذج االن دارب ومعررػة معنويػة المت يػر الماػتقؿب 

 Coefficients ) 57): 
 األداء الماليو  المسؤولية االجتماعية المةصح عنهاجمالي عدد أنشطة إل Coefficients :(02الجدول )

Coefficients a 

Model 

Un standardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 0.029 0.023  1.283 0.021 

إجوالي عدد أنشطة 
الوسؤولية االجتواعية 

 الوفصح عنها
0.015 0.004 0.308 3.856 0.000 

aالوتغير الوستقل . Predictors (Constant) <bالوتغير التابع .Dependent Variable  <األداء الوالي. 

 ِقذ  ِقف  ليػػا معنويػػة رػػق هػػذا النمػػوذجب الماػػةولية االجتماعيػػة  ( أف  57ي ظيػػر الجػػدوؿ  
ماػػػتوص الداللػػػة المعنويػػػة ( أصػػػ ر مػػػف t=3.8المقاثلػػػة لقػػػيـ  ماػػػتوص الداللػػػة الم اػػػوثة 

(sig= 0.05) قيمتيػا   ِقذ  ِقف  بsig= 0.000) أثػر ب أ  تيثيرهػا معنػو  ق صػاليا ب ويوجػد
ف ب األدام المػالقأنشطة الماةولية االجتماعية المنصا عنيػا رػق  حجمالق عددقيجاثق  وا 

 معادلة االن دار المقدرة هق:
 )المسؤولية االجتماعية( 0.029  +(0.015)  (=Y( )داء المالي)األ
أنشػػػطة الماػػةولية االجتماعيػػػة قجمػػالق عػػدد فػػؿ زيػػادة رػػػق  المعادلػػة الاػػػاثقة أف   تػػدؿ  

 .األدام المالق رق (0.015) المنصا عنيا ثمقدار نشاط وا دب يقاثل  تزايد ثمقدار
ـ    األدامرصػػاح عػف الماػػةولية االجتماعيػة رػػق احيػةثر : الرلياػػقنقثػػؿ النػرض  ومػف ث ػ

 .لشرفةلالمالق 
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 ًا: النتائج والتوصيات:عستا
 النتائج: (1

أفثر ناثة قرصاح لدص ثنؾ الثرفة احا مقب تلي  الشرفة األهلية لصناعة  فانت   -4
الزيوت النثاتيةب وفانت الشرفة الينداية الزراعية هػق األقػؿ قرصػا ا  عػف أنشػطة 

 .الماةولية االجتماعية
ثاحرصػاح عػف أنشػطة الماػةولية  ا  األفثػر اهتمامػفاف القطاع الصناعق هو القطاع  -0

 بات األ ػػػرصاالجتماعيػػػةب والقطػػػاع الزراعػػػق فػػػاف األقػػػؿ اهتمامػػػا  مقارنػػػة ثالقطاعػػػ
ولعػػػؿ فػػػػوف الشػػػػرفات الصػػػناعية هػػػػق األفثػػػػر قرصػػػػا ا  فونيػػػا األفثػػػػر تػػػػيثيرا  رػػػػق 

 المجتم  مف النوا ق الثيلية.
هو األعل  ثيف انتيام ال دمة" التقاعد وتعويضات  تاز ينشاط "ماحرصاح عف فاف  -3

األ رصب ولـ تلتػـز الشػرفات ثاحرصػاح عػف أ  مػف  االجتماعية الماةوليةأنشطة 
 .أنشطة الطاقةب وفاف احرصاح عف أنشطة الثيلة هو األقؿ ثيف األنشطة الثاقية

المتعلقػػة نشػػطة األمػػف ثػػيف الثنػػود ال ماػػة ألنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػةب فانػػت   -1
العػػامليف فالتػػدريب والتػػيميف الصػػ ق وغيػػر  هػػق األفثػػر قرصػػا ا  عنيػػا مػػف قثػػؿ ث

وهػػػػو مػػػػا ي تلػػػػؼ عػػػػف الوضػػػػ  رػػػػق الشػػػػرفات  ؛(DSE)الشػػػػرفات المدرجػػػػة رػػػػق 
فػػػػاف اهتماميػػػػا األفثػػػػر ن ػػػػو األنشػػػػطة  ِقذ  الصػػػػناعية الماػػػػاهمة العامػػػػة الفويتيػػػػة 

م تلػػػػؼ عػػػػف  (ب أيضػػػػا  4759رػػػػؽ درااػػػػة  عثػػػػد اهللب المتعلقػػػػة ثالمنتجػػػػات وذلػػػػؾ و 
وذلػؾ  ؛الوض  رق الثنوؾ احا مية ريق تيتـ أفثر ثاألنشطة المتعلقػة ثالمنتجػات

أنشطة العامليف ثعض ب ولعؿ اهتماـ الشرفات ث(Farag et al., 2014)رؽ درااة 
 ناجـ عف وجوب تطثيؽ تلؾ األنشطة ورؽ قانوف العمؿ الاور .
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( ث اػب DSEالمدرجػة رػق   ي تلؼ مةشر العالد علػ  الموجػودات ثػيف الشػرفات  -5
لػدييا العالػد األعلػ  علػ   الصػناعقالقطاعب وفانت الشرفات التق ضمف القطاع 

أعلػػ  رػػق القطػػاع  ا  صػػاري ا  رث ػػفػػؿ ليػػرة موجػػودات تعطػػق  الموجػػوداتب ثمعنػػ  أف  
ب وفػػػاف ثػػػاقق القطاعػػػات األ ػػػرصصػػػارق الػػػرثا الػػػذ  تعطيػػػ  رػػػق مػػػف  الصػػػناعق

 القطاعات مف  يث العالد عل  الموجودات. القطاع الزراعق األقؿ ثيف ثاقق
( DSEي تلػػػػؼ مةشػػػػر العالػػػػد علػػػػ   قػػػػوؽ الملفيػػػػة ثػػػػيف الشػػػػرفات المدرجػػػػة رػػػػق    -6

لػػػدييا العالػػػد  الصػػػناعقث اػػػب القطػػػاعب وفانػػػت الشػػػرفات التػػػق ضػػػمف القطػػػاع 
األعلػػ  علػػ   قػػوؽ الملفيػػةب ثمعنػػ  أف فػػؿ ليػػرة مػػف  قػػوؽ الملفيػػة تعطػػق رثػػا 

لصػػػناعق مػػػف صػػػارق الػػػرثا الػػػذ  تعطيػػػ  رػػػق ثػػػاقق صػػػارق أعلػػػ  رػػػق القطػػػاع ا
القطاعػػات األ ػػرصب وفػػاف القطػػاع الزراعػػق األقػػؿ ثػػيف ثػػاقق القطاعػػات مػػف  يػػث 

 . قوؽ الملفية العالد عل 
ق ورػػػؽ مةشػػػر رػػػق األدام المػػال ا  يػػةثر احرصػػػاح عػػف أنشػػػطة الماػػػةولية االجتماعيػػة قيجاثيػػػ -7

 الماػػػػػةوليةأنشػػػػػطة  قجمػػػػػالق عػػػػػددزيػػػػػادة رػػػػػق رفػػػػػؿ ب ةللشػػػػػرف وجػػػػػوداتالعالػػػػػد علػػػػػ  الم
العالػػد  رػػق (%0,8) يقاثلػػ  تزايػػد ثمقػػدار  االجتماعيػػة المنصػػا عنيػػا ثمقػػدار نشػػاط وا ػػدب

التػػق أجريػػت رػػق (Jitaree, 2015) وهػػو مػػا يتوارػػؽ مػػ  نتػػال  درااػػة علػػ  الموجػػوداتب 
( التػػق أجريػػت علػػ  شػػرفات صػػناعية 4755تايلنػػدب وي تلػػؼ عػػف نتػػال  درااػػة  رلينػػؿب 

 مااهمة عامة أردنية.
 رػػػق األدام المػػػالق ورػػػؽ ا  يػػػةثر احرصػػػاح عػػػف أنشػػػطة الماػػػةولية االجتماعيػػػة قيجاثيػػػ -8

أنشػػػطة  قجمػػالق عػػدد زيػػادة رػػقرفػػؿ ب ةللشػػػرف لفيػػةمةشػػر العالػػد علػػ   قػػوؽ الم
 الماػػػةولية االجتماعيػػػة المنصػػػا عنيػػػا ثمقػػػدار نشػػػاط وا ػػػدب يقاثلػػػ  تزايػػػد ثمقػػػدار

درااػػػػة نتػػػػال  وهػػػػو مػػػػا يتوارػػػػؽ مػػػػ   قػػػػوؽ الملفيػػػػةب  العالػػػػد علػػػػ  رػػػػق (2,2%)
(Cornett et. al, 2016) التػػق أجريػػت علػػ  المصػػارؼ التجاريػػة األمريفيػػةب 
 (.4755 تلؼ عف نتال  درااة  رلينؿب يو 
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أفثػػر رػػق العالػػد علػػ   ا  قيجاثيػػ ا  لإلرصػػاح عػػف أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػة أثػػر  قف   -9
 قوؽ الملفيةب مف أثر  رق العالد عل  الموجوداتب رفؿ زيادة ثمعدؿ نشػاط وا ػد 

رػق العالػد علػ   (%0,8)رق احرصاح عف أنشطة الماػةولية االجتماعيػةب يقاثلػ  
 رق العالد عل   قوؽ الملفية. (%2,2)الموجوداتب و

 رػػػػق األدام المػػػػالق ا  قيجاثيػػػػيػػػػةثر احرصػػػػاح عػػػػف أنشػػػػطة الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة  -42
أنشػطة الماػةولية االجتماعيػة المنصػا عنيػا  قجمػالق عػدد فؿ زيادة رقرب للشرفة

ا يتوارػؽ وهػو مػ األدام المالقب رق (%1,5)ثمقدار نشاط وا دب يقاثل  تزايد ثمقدار
ب ونتػال  درااػة (Farag, 2014وم  نتال  درااة  ب م  نظرية أص اب المصالا

(Maqbool  et al., 2018) صػػارؼ تجاريػػة هنديػػةب ونتػػال  التػػق تمػػت علػػ  م
 (.4755وي تلؼ عف نتال  درااة  رلينؿب   (Jitaree, 2015) درااة

 التوصيات:
ماػم  "الماػةولية ثيجاد مةشػر اػور  وجػالزة اػنوية رادة مف التجرثة الاعودية ث اح (4

 االجتماعية للشرفات الاورية".
%( مػػف 4وم اولػػة قلػػزاـ الشػػرفات علػػ  ت صػػيص   بمػػف التجرثػػة األردنيػػةرػػادة اح (0

 أرثا يا لدعـ الث ث العلمق والتدريب المينق.
ث االقتصػػػػادية و الماػػػػةولية االجتماعيػػػػة والث ػػػػ رػػػػقث و ارتتػػػػاح مرافػػػػز للث ػػػػ اقتػػػػراح (3

ؿ  المتعلقة ثياب   مف قثؿ الشرفات فمااهمة اجتماعية منيا. ت م و 
ما أف الشػػرفات قػػد الاػػي  و العػػامليفب  قعػػادة درااػػة قػػانوف العمػػؿ ليشػػمؿ ثػػاقق أنشػػطة (1

 ريق تاتجيب لثنود . ومف ث ـ  أرص ت عف األنشطة التق نص علييا ذلؾ القانوفب 
قعػػادة درااػػة قػػانوف الضػػريثة الاػػور  ث يػػث يشػػمؿ قعنػػام ثعػػض أنشػػطة الماػػةولية  (5

االجتماعيػػة األ ػػرصب ثشػػرط تػػوارر الشػػروط التػػق تةفػػدها فننقػػة مقثولػػة ضػػريثيا ب أ  
 أنشطة ماةولية اجتماعية رعلية وليس أنشطة غايتيا قدارة األرثاح.شمؿ ي
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طي  فػؿ المعنيػة ثالشػرفةب لياػتفل يػا  طػراؼ اعية لتوضيا منيـو الماةولية االجتم (6
الجتماعيػػة اقتػػراح اػػف قػػانوف  ػػاص ثالماػػةولية او طػػرؼ معررػػة  قػػ  علػػ  الشػػرفةب 

ب فل يػػا يتنػػاوؿ جوانػػب تطثيقيػػامػػف التجػػارب العالميػػة رػػادة احث ػػاص ثالثيلػػة الاػػورية 
 .ياجميع أنشطة الماةولية االجتماعية قطار لإلرصاح عفويتناوؿ 

زيػػادة اهتمػػاـ الشػػرفات ثاحرصػػاح عػػف أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػةب العمػػؿ علػػ   (7
و اصػػة الشػػرفات التػػق فانػػت ماػػتويات قرصػػا يا أقػػؿ مػػف غيرهػػاب وهػػق الشػػرفات 

  الزراعية.
نػػدوات توعيػػة للشػػرفات عػػف أنشػػطة الماػػةولية االجتماعيػػة ثشػػفؿ متػػزامف مػػف  ققامػػة (8

 تطثيؽ التوصيات الااثقة.
مػػػف فػػػوف العالػػػد علػػػ  الموجػػػودات والعالػػػد علػػػ   قػػػوؽ الملفيػػػة أعلػػػ  رػػػق رػػػادة اح (9

القطػػػاع الصػػػناعقب مػػػف  ػػػ ؿ االاػػػتثمار ريػػػ ب وت نيػػػز الشػػػرفات مػػػف القطاعػػػات 
 لمالق.األ رص للعمؿ عل  ت ايف أداليا ا

ثػػػر احيجػػػاثق لإلرصػػػاح عػػػف أنشػػػطة الماػػػةولية االجتماعيػػػة رػػػق مػػػف األرػػػادة اح (42
ب وم اولػػػة معررػػػة العوامػػػؿ العالػػػد علػػػ   قػػػوؽ الملفيػػػةاألدام المػػػالقب و اصػػػة رػػػق 

 األ رص التق تةثر رق األدام المالق.
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 –المػػػػالق للمةااػػػػة االقتصػػػػادية قيػػػػاس وتقيػػػػيـ (ب "األدام 0220عشػػػػقب عػػػػادؿب   -42

راػالة ماجاػتير رػق االقتصػاد غيػر درااة  الة مةااة صناعات الفواثػؿ ثثاػفرة"ب 
 ب جامعة م مد  يضرب فلية ال قوؽ والعلـو االقتصادية.منشورة

(ب "احرصاح عف تفاليؼ الماةولية االجتماعية رػق القػوالـ 0243العطارب فايدب   -44
راالة ل  قطاع االاتثمار ثالتطثيؽ عل  القطاع الصناعق األردنق"ب المالية وأثر  ع

ب جامعػػػة أـ درمػػػاف احاػػػ ميةب معيػػػد ث ػػػػوث دفتػػػورا  رػػػق الم ااػػػثة غيػػػر منشػػػػورة
 ودرااات العالـ احا مق.

(ب "أثػػػر ال وفمػػػة وم ااػػػثة الماػػػةولية االجتماعيػػػة علػػػ  0245عطيػػػةب مػػػاهرب    -40
"ب راػالة دفتػورا  امة المدرجة رق ثورصة عمافاألدام المالق للشرفات المااهمة الع

 ب جامعة العلـو احا مية العالميةب فلية الدرااات العليا.رق الم ااثة غير منشورة
ب نضػػػاؿب والشػػػعارب قاػػػ ؽب    -43 (ب "أثػػػر احرصػػػاح عػػػف 0241عمػػػرب ثػػػ ؿب وزلػػػـو

 م ااػػػثة الماػػػةولية االجتماعيػػػة علػػػ  األدام المػػػالق للشػػػرفات الصػػػناعية الماػػػاهمة
-012ب ص ص 0ب ع14؛ ـمجلػػػػة درااػػػػات العلػػػػـو احداريػػػػةالعامػػػػة األردنيػػػػة"ب   

058.) 
 وليةةالما نع احرصاح ر"أث ب(0245  بناال ناهيراث سأن بداتىالع -41

 Tobin’s)  لنموذج ورقا   األردنية التجارية كىللثن قيةىالا القيمة عل  احجتماعية
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Q) راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة  ب("0241-0229  األردنية التجارية كى تثارية عل  الثنادرااة
 ب جامعة الشرؽ األواط. ماجاتير رق الم ااثة غير منشورة

(ب "مػػػػدص 0244النػػػػرحب عثػػػػد الػػػػرزاؽ م مػػػػد اػػػػعيدب والينػػػػداو ب ريػػػػاض م مػػػػدب   -45
احرصاح عف عناصر الماةولية االجتماعية للشرفات المااهمة العامة درااة  الة 

("ب 0228( و 0227 الشػػػػػرفات الصػػػػػناعية المدرجػػػػػة رػػػػػق ثورصػػػػػة عمػػػػػاف لعػػػػػامق 
 (. 073-093ب ص ص 0ب ع7؛ ـالمجلة األردنية رق قدارة األعماؿ 
(ب "الع قػػػػػػة ثػػػػػػيف احرصػػػػػػاح عػػػػػػف معلومػػػػػػات الماػػػػػػةولية 0244رلينػػػػػػؿب اػػػػػػيادب   -46

االجتماعيػػػة واألدام المػػػالق: درااػػػة ميدانيػػػة للشػػػرفات الصػػػناعية الماػػػاهمة العامػػػة 
ب جامعػػة  ااػػثة غيػػر منشػػورةراػػالة ماجاػػتير رػػق المالمدرجػػة رػػق ثورصػػة عمػػاف"ب 

 اليرموؾب فلية االقتصاد والعلـو احدارية.
 االجتماعيػة الماػةولية عػف احرصػاح (ب "معوقػات0241القرنػقب عثػد القػادرب   -47

المجلػة والشػرفات("ب   ال ػارجييف المػراجعيف الاػعودية   رام رػق األعمػاؿ لمنظمػات
 (.170-153ب ص ص 3ب ع42؛ ـاألردنية رق قدارة األعماؿ

(ب "مػػػدص قرصػػػاح الشػػػرفات الاػػػعودية عػػػف ثيانػػػات 0241القرنػػػقب عثػػػد القػػػادرب   -48
مجلػػة درااػػات ال لػػي  تعفػػس أدامهػػا االجتمػػاعق ن ػػو ت قيػػؽ التنميػػة الماػػتدامة"ب  

 (.026-457ب ص ص 451ب ع12؛ ـوالجزيرة العرثية  الفويت(
 (.0242(ب عاـ  47قانوف العمؿ الاور  رقـ   -49
 (.0223(ب عاـ  01رقـ   قانوف ضريثة الد ؿ الاور  -02
(ب "الع قػػػة ثػػػيف الماػػػةولية االجتماعيػػػة لمنظمػػػات 0247م مػػػدب عثػػػد الػػػر مفب   -04

مجلة األفاديمية األمريفية العرثية األعماؿ وتعظيـ األرثاح: وجية نظر م ااثية"ب  
 (.30-45ب ص ص 06ب ع8(؛ ـأماراثاؾ  للعلـو والتفنولوجيا
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