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سالة باللُّغة العربيَّة  ُملخَّص الر ِّ

 المسؤولية االجتماعية وأثرها على األداء المالي
 )دراسة تطبيقية على الشركات الُمدرجة في بورصة فلسطين(

راسة إلى قياس أثر المالي لدى شرراا  المسؤولي ِّة االجتماعي ِّة على األداء  هدفت هذه الد ِّ
ررة المجدرجررة فرري لسريرة فلسرر ير َّررر رررألن دراسرة أثررر األبجرر ة المجتال ِّ ررة   رراب يرِّ  المسراهمة الااَّة
ررة  ررة لترميررة المرسارِّد ال جررراةة واألبجرر ة الناية َّرر جسابررل المسررؤوليةة االجتماعيةرة ةاألبجرر ة الناية

ررر م أسررلسب تيليرر  اااسررتندوترر  لترميررة المررسارِّد ال يةي ِّررة    لمجيتررسى ةالموررمسب  ع رررد اسررتندامِّ َّؤش ِّ
راسة  رهج ال احث لهذا الغرض  وبلغت عي ِّرة الد ِّ راسة لتغ ية الفترة الزةَّرِّيةة  40طسة شراة  وقاَّت الد ِّ

التسجر  استندم ال احِّث أسرلسب تيلير  االبيردار المتاردد ل يراس أثرر و    م2016-م2008َّا لير ة
 ى األداء المالي.المسؤوليةة االجتماعيةة عل بيس

ة نتــامج كـا  مــن أهم   ــا: راســة لعــدَّ ـل  الد   أبةرر  جسجرد  ررال  جر   عررام فري ت  يرر   وتوصَّ
رة المجردر   رراا  الفلسر يريةة وراية يةة   اب يهرا ال يةري وال جررد لردى الج ِّ َّفهسم المسؤوليةة االجتماعِّ

رة  ال ابرل ال يةري علرى فري ت  ير  األبجر ة ال . جسجد أثرر إج راليَّرها في ق اع االستثمار ناية
علرى  لألبجر ة المتال رة  ال ابرل ال جررد  األداء المالي ةالاائد على األيرسن  ليرمرا ال جسجرد أثرر

  .  َّجادةن بمس الم ياا  الاائد على ح سق المألكاألداء المالي ةالاائد على األيسن  
راســة  فرري جميرر   للمهرررة المرظمررةو  التجررراايةة َّرهررا ةيةررعلررى ال هررا  المارِّ   رر بة وأوصــ  الد  

 اررة لرردجها فيمررا جتالرر   المسررؤولية االجتماعيررة والامرر  عررادة الرظررر فرري السياسررا  المجتة إ ال  اعررا  
و رررورة  علررى و رر  سياسررا  دا  أهررداي اسررتراتي ية تتوررمر تيسررير وت ررسار ال ررادر ال جرررد 

ي الت ررارار الماليررة   افررة المسررتثمرار وتررسعيته   المالسَّررا  الررساردة فرر اهتماَّررا الامرر  علررى ةاررادة 
 لرسدها المالية وغير المالية لترشيد ال رارا  االستثماراة.

ـــة: الكلمـــات الم   المسرررؤوليةة االجتماعيةرررة  األداء المرررالي  الجرررراا  المجدرجرررة  لسريرررة فتاحي  
 فِّلس ير.

 

 



 

  

 

Abstract 

The Effects of Corporate Social Responsibility on The Financial 

Performance  

 (An Applied Study on Companies Listed in Palestine 

Exchange) 

This study aimed at identifying the effect of Corporate Social Responsibility 

(CSR) on the financial performance of public joint-stock companies listed in 

Palestine Exchange. To fulfill this aim, the researcher examined the effect of 

activities pertaining to two aspects of (CSR) which are Human Resource 

Development and Environmental Resource Development. Content analysis method 

was adopted using an index developed by the researcher to serve this purpose. The 

study sample consisted of (40) companies, and the study period extended between 

(2008 – 2016). The researcher used multiple regression analysis to interpret the effect 

of (CSR) on financial performance. 

The study reached a set of results, the most important of which were as 

follows: 

Results shows that there is generally a weakness in implementing the concept 

of (CSR), along with its human and environmental aspects, among the investigated 

Palestinian companies especially those listed in investment sector. Additionally, 

there is a positive effect on the financial performance of (Return on assets) resulted 

from implementing the activities related to the environmental aspect. However, there 

is zero effect of other activities on the financial performance of (Return on assets, 

return on equity, rate of sales growth). 

The study recommends that the concerned parties in all sectors should 

reconsider the usual applied policies of (CSR) and work on setting up new policies 

with strategic goals. These goals include improving the human staff as well as 

attracting investors and providing them with necessary information from the 

financial reports, including financial and non-financial articles, in order to ration 

their investment decisions.  

 

Keywords: (Corporate Social Responsibility, Financial Performance, Listed 

Companies, Palestine Exchange). 
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 اءد  ـــــــــــــــــــــــــــــــاإله

  ِّ ام جدج  ت األجة  د .. وش ة ج ير ج  الارقج   د إلى َّر الة 

 واإليرارِّ  والازامةِّ   رِّ   الصة إالة  تت    ال ال  يرةد  األعماند  مري أبة إلى َّر علة 

 يل مِّ جد  ه ورد ِّ ر ِّ  ِّ ي لِّ ارِّ وَّتة   والاافيةِّ  يةِّ الص ِّ  ثسبد  س ج   وأل د هج   اءد  للاج  إلى والدد أطاند 

 سالة  رِّ  ي أداءِّ ها فِّ رد م    عج رد إلى َّر بذد 

  رراتها َّر أوراق الصة يد 

 هرالدة  ألمِّ ي ظد ةتها فِّ رة وطد 

 را  األَّ على سِّ 

 أو ال  سر  تج أل فج لِّ 

  اءالاد  ايل ج سبج   اءد   الاد ال ِّ تج  رسالة  

 سالةهدد هذه الر ِّ ي أج َّ ِّ أج  إليكِّ 

 ورسالة سالة  رِّ  ليرد  ابد وشتة 

 يا الِّ ك  الصة رِّ مج في عج  للا ريرًا.. وأَّدة  جزاكِّ 

  ًا وحراباً ر  حج الذد أرتسد َِّّ    ج ياتي  والرة ويء حد الذد جج  سرج الر   ساتي أبتجرة أر

 االلتساَّة الرائاة والسج  ال ردء ا ج ياح  بتجرة أ

 أخ    لج   هس عد قج   واس لسبك عر األَّابِّ   أرت   س قللج   هج قج   واس لسبك عر الر اءِّ 

 َّسافا  اما ليري وبير ال مر  ج تفصلري عرجا َّر  أريإليك 

 شيةًا َّر الثمر أحور ج  

 وأبت الم ر ف بت س ائي  اد للاِّ 

ررررررررررررررررتسا ِّ   أجهدجررررررررررررررررررررر ج  هررررررررررررررررررررررررررررذا الررررررررررررررررررررر يث المج

ث  الباح 



 

 ح

 

 رــيوتقدِّ  ر  ـــُشك

رررزةهِّ عررر أب جيسارر ِّ َّ رراب  أو جيرري د  رر ِّ ةَّرراب  رلرر   اليمررد ا المجتفررر ِّدِّ   مررانِّ اإلحسرراب  المج
ر ج للا  رال ركب  وارةَّر ج فري  اإلبساب علم  ال ياب  وبجصلي وبجسل ِّ  على ريرِّ ولردِّ عردباب  الرذد رصة

لج  ِّ ت رامًا  علةم ج َّال  ج ر جال  وااب فو ج  للاِّ علير  عظيمرًا  وعلرى كلر ِّ ويري  ِّ وسرلة   رل   ِّ ورج
 تسليمًا.

 أسيررررررررررررررررررررج الن اجا عرد  ا ك واقلج * على ودجد   َّما أبت    عرررررررررررررررررالررررررر ج 

 جرررنايج دجبسبًا ل  جغِّل عركد غدي  جها * وارجسكد فِّيها فدهجس را   ورائررررررررررررررررررلج 

ساكد واجت ى * وَّالكد في فص ِّ ال دواءِّ َّجنالرررررررلج وَّر دا ال   ذد ججرجى سِّ

يائلج   ر   جدسمد اليِّسابِّ الصة  فيا سيدد ال تجنزبي في يييفتي* إدا بجج ِّ

و ال جربى وا فجس المجؤاللج  د  دوج ردَّا * جصج ي في ظجلمةِّ ال د رِّ عِّ  وار َّجؤبِّسِّ

 

لما ااب َّر األثر ال  ير لتسجيهات  رغام ألستاد الداتسر َّاهر دج أت دمج  الج ر ال زا  ل 
راسة  الذد شرةفري   سبِّ  الداتسر باهض النالددو   وي ره َّاي طجسان فترة اإلعداد لهذه الد ِّ

وش ر للا ل    أكرَّد ج  للا في الدبيا واآلررةوالداتسر جمي  الر ار َّراقجًا رارجيًا   َّراقجًا دارلياً 
  .هرد في ألهى يسرة  ف زاك  للا رير ال زاءجهدا   السقسي على َّا قدَّت ليظ

أس نج للا تاالى الالي ِّ الاظي  أب ججال ِّمرا َّا جرفارا وارفارا  ما علةمرا وأب ج ال ج دجررًا لرا 
ر وللا  واليمدج ا رب ِّ الاالمير.  ولإلسألمِّ والمجسلمير  إب ج ولي  دلك وال ادِّ
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راسة  الفصل األول: اإلطار العام للد  

 مقدمة :1.1

االجتماعيرة علررى ترسفير َّرردر  جيرد جسرراعد َّتنرذ ال رررار  المسررؤولية أبجر ةجامر  ت  يرر   
إج اليرررررة ودا  فائررررردة علرررررى الجرررررراا   والمسرررررؤولية  أب ت رررررسب  َّرررررر شررررر بهافررررري ايررررردار قررررررارا  

لياجيرا  المسراهمير وغيرر المسراهمير   الجرراة اسرت ا ةتماعية جم ر الرظر لهرا علرى أبهرا االج
المسرؤولية عرر ت  ير  َّفهرسم  تصردر ب الت رارار التري  أShihwei, 2012, p.121حيث دار ة
 ام  على ةاادة ا  ال يابا  المالية المتسفرة للمستثمرار وغير المستثمرار.تاالجتماعية 
إال بترا  الت رسر الف ررد الرذد طررأ علرى الييراة  االهتمام  المسؤولية االجتماعيرة َّرا هرسو 

َّاظرر   أبب ررد  يرردجثال االقتصرراد  عررام والف ررر المياسرر ي  جرر   ررراص  ففرري  االقتصررادجة  جرر
الجراا  التي تيظى لت دجر عالي َّرر الراحيرة الم تمايرة تسراى لتملرك حصرة ا يررة َّرر ر وس 

يرهررا وبررير المسرراهمير لرر  دور َّررا تامرر  عليرر  َّررر تيسررير الاألقررا  ل أباألَّررسان  سرر ل تسقاهررا 
 دلررك وَّررر شرر ب َّررر حيررث ت ليرر  ح رر  المنرراطر الترري تتارررض لرر  الجررراةعمررر  إطالررةفرري  رئرريس

 .التسس  َّر رألن عمليا  للجراة  افة قيمة جيدةإ
َّا ت سب في اليرد  غال اً  أبهاقد ب د  الجراا المناطر التي تساج  هذه  إلىعرد الرظر و   

ودلررك برراتج   االقتصررادجة رران وال يةررة األدبررى لهررا َّ اربررة لرررفس الجررراا  الترري تامرر  فرري بفررس الم
روا رر  الرسالء لرردى المسراهمير وتنفيررل حرردة  دع تر بجرر   لرير الجررراة والمسرراه  روا رر  قسارة عرر

 ,Arouri) علرى َّردار سررسا  عملهرا وَّرا فيهرا َّرر ع  را  الجرراةالصدَّا  التي تتاررض لهرا 

2017, p.268) التي تيسا  الجراة فري  األيسنعملية الت رير َّر ح    بأ  وبتي ة لذلك ب د
 َّر اإلفألس الم  ر. الجراةوحماجة  األيسنَّادن َّرنفض وَّر ث  ةاادة ح   

الترري َّررر شرر بها الترر ثير علررى الس رر  ة االجتماعيررة َّرررت    الت رراليل  المسررؤولي وَّفهررسم
للمسراهمير  تسراى لتي ير  الرفاهيرة الجرراة   أجوراً (Scotlens, 2008, p.47) للجرراةالمرالي 

سد إررررا  أد بجرراط َّررر شرر ب  الترر ثير علررى أربرراحه  فرري إشررارة لسجرروالررذجر لرردوره  جاملررسب علررى 
 .للجراةتوارب في المصالح لير ال رفير  َّا قد جرا س سل ا على األداء المالي 

اهمير عررر سررير الامليررة لمسررل إ ررافيةتامرر  علررى ت رردج  َّالسَّررا   االجتماعيررة المسررؤولية
لدى الجراة  وهذه المالسَّا  َّر ش بها الت لي  َّر عمليرا  عردم التماثر  وتازارز َّساقرل  لماليةا

 .(Arouri, 2017, p.277) َّتنذد ال رار
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االجتماعيررة َّررر شرر بها  مسررؤوليةب الت ررارار المجصرردرة َّررر الجررراا  والترري تتالرر   الأكمررا 
ج رالي َّرر شر ب  أب   وهذا الت ثير اإلالجراةسجسدا  وَّر ث  ةاادة َّ للجراةةاادة ال يمة السسقية 

ج ررسب دو بتررائج أك ررر حرران ت  يرر  هررذا المفهررسم علررى الجررراا  المتساجرردة فرري ليةررا  اقتصرررادجة 
 .(Lu, 2017, p.744)  ايفة

   الاألقررررة لررررير المسررررؤولية االجتماعيررررة والممتل ررررا  الماليررررة للمرجرررر ة لهررررا عرررردة إجا رررراو 
فرر ب أكثررر َّررر َّائررة دراسررة ترر  إجراءهررا   (Inoue, 2011, p.791) ف ررالت رق لدراسررة قررام لهررا

الممتلكرات وأثرر  علر   األداء المالي للجراا و  المسؤولية االجتماعية غرض فيص الاألقة لير 

  وقاَّرررت الدراسرررا  لتس ررريح أب الاألقرررة تنتلرررل  رررارتألي طرا رررة ت رررري َّفررراهي  الماليرررة للمرجررر ة
 المسؤولية االجتماعية لذا  الجراا  وارتألي ال يةة المالية.

   صم2014ةةلررسم    أرباررة َّ رراالها إلررى المسررؤولية االجتماعيررة جم ررر ت سرري  أبجرر تو 
َّررر   االجتمرراعي رًا الم رراندَّي والم رران ال جرررد وأريررالم رران ال يةرري والم رران النررهرري    244

م ان الاام ت ثير على الربيية الناية  المرج ة وال جابل َّر هذه ال سابل أب ج سب ل  ش ب ا 
 .ًا أو غيرهو ط يًا أااب يراعي سساءً  الجراةالذد تام  في  

وال يةة الفلسر يرية ليسرت  مرر ى عرر الساقر  االقتصرادد اليردجث  حيرث ت رسةر  الت رارار 
لجرراا  قل رًا وقال رًا فري ظر  سراي ال رائمير عليهرا إلرى َّساك رة كررر الت رسرا  والتيردجا  المالية ل

 االقتصادجة التي تساجها  مر ليةة باَّية تاابي َّر ظروي استثرائية َّر حصار وغيره.
الررذد َّررر  ةاررادة والء الامررألءفالمسررؤولية االجتماعيررة وَّررا تتوررمرها َّررر أبجرر ة َّررر شرر ب  

   ائها وبمائها.والمساهمة في  للجراةء ت يي  إج الي ام  على إ فاش ب  أب ج
 مشكلة الدراسة: 1.2

الس سح في ت ياب األثرر فري ت  ير  َّفهرسم المسرؤولية ترت ز َّج لة الدراسة في حالة عدم 
االجتماعيرررة علرررى األداء المرررالي للجرررراا   ورايرررة َّرررا جتالررر    بجررر ة ال ابرررل ال يةررري وال جررررد 

َّر ش ب ت ري َّفاهي  المسؤولية االجتماعية حصسن الجراا  على  للمسؤولية االجتماعية  حيث
ت يرري  إج ررالي لرردى الاجمررألء وحصررسن عمليررا  اةدجرراد للمسررتثمرار وأثررره علررى األداء المررالي  وَّررر 
جهة أررى ابا اس أثر هذا الت ري على الم تم   ج   عام سساًء َّر باحية ليةيرة أو َّرر باحيرة 

ر  جراة لها ال درة  على اإللداع والتمي ز. رل  اسادِّ
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 تتمث   اإلجا ة عر السؤان الرئيس: التالي ف ب َّج لة الدراسة 
لردى الجرراا  المسراهمة الااَّرة  األداء المرالي المسرؤولية االجتماعيرة علرىَّا َّدى تر ثير 

 المجدرجة في لسرية فلس ير.

 واتفرع َّر السؤان الرئيس عدة أسةلة فرعية:

ال يةرري علررى األداء المررالي للجررراا   األبجرر ة المتال ررة  ال ابررلَّررا َّرردى ترر ثير التسجرر  بيررس  -1
 المساهمة في لسرية فلس ير.

التسجررر  بيرررس األبجررر ة المتال رررة لترميرررة المرررسارد ال جرررراة علرررى األداء المرررالي َّرررا َّررردى تررر ثير  -2
 للجراا  المساهمة في لسرية فلس ير.

  أهداف الدراسة: 1.3

 تهدي الدراسة إلى َّا جلي: 

الجرررراا   لررردىالمسرررؤولية االجتماعيرررة  أبجررر ةَّررردى التسجررر  بيرررس ت  يررر   التارررري علرررى -1
 المساهمة الااَّة في فلس ير.

المدرجرة فري ت ثير األبج ة المتال ة  ال ابرل ال يةري علرى األداء المرالي للجرراا   دراسة -2
 لسرية فلس ير.

ي للجرراا  ت ثير األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال جراة على األداء المرالالسقسي على  -3
 المدرجة في لسرية فلس ير.

 
 أهمية الدراسة :1.4

المسررررؤولية  أبجرررر ة  يرررر  واقرررر  ت ليررررابتر رررر  أهميررررة هررررذه الدراسررررة َّررررر أبهررررا تامرررر  علررررى  
االجتماعيرررة لررردى الجرررراا  المسررراهمة المدرجرررة فررري لسريرررة فلسررر ير وواقررر  التسجررر  بيرررس ت رررري 

َّرر ررألن  على األداء المراليت ثير دلك  المسؤولية االجتماعية وَّدى وت  ي  األبج ة المتال ة 
َّؤشر قام ال احرث لت رساره لدراسرة هرذا األَّرر  وتامر  هرذه الدراسرة علرى إتاحرة الفريرة لمتنرذد 

المسؤولية االجتماعية لير الجراا  المساهمة وإجرراء عمليرا  ت يري  للرترائج  اكتجاي أ اادال رار 
مارفرة اآلثرار المتفاوترة فري ت  ير  جسابرل هرذا لير ال  اعا  َّا جساه  في تسفير ليابا  اافيرة ل
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المفهررسم علررى األداء المررالي بظرررًا ل ررسب المسررؤولية االجتماعيررة َّررر المفرراهي  اليدجثررة والمجاايرررة 
 والمجمسلة في عمليا  الت يي .

 أنموذج الدراسة: 1.5

َّرررر  المسرررؤولية االجتماعيرررة  األبجررر ة النايرررةتامررر  الدراسرررة علرررى قيررراس أثرررر ت  يررر  
 .داء المالي للجراا على األ حية ال يةية وال جراةالرا

 
 1جيي

 

 

 

 

 
 رس   (: يوضح أنموذج الدراسة حسب المتغيرات ونوع ا1.1شكل )                

 .ةإعداد ال احث المصدر: 

 

 الفرضيات :1.6

 التالية: الدراسة جم ر يياغة الفر يا وَّج لة  في  سء أهداي

 ت  يررر  التسجررر  بيرررسداللرررة إحصرررائية لرررير  دو ال جسجرررد أثرررر األولـــى: الرميســـة الفرضـــية
 المساهمة الفلس يرية. للجراا  والاائد على األيسن المسؤولية االجتماعية األبج ة الناية 

 اتفرع َّرها عدة فر يا  فرعية:و 
سؤولية االجتماعية الم لناية أبج ة ترمية المسارد ال جراة ا ت  ي  تسج  بيسلل ال جسجد أثر -1

 .والاائد على األيسن للجراا  الفلس يرية المجدرجة في لسرية فلس ير
المسرررؤولية االجتماعيرررة  أبجررر ة ال ابرررل ال يةررري النايرررة  ت  يررر  جررر  بيرررسللتس  ال جسجرررد أثرررر -2

 .لجراا  المجدرجة في لسرية فلس يرل األيسنوالاائد على 

 ةالتابع اتالمتغير  المتغيرات المستقلة

 المسؤولية االجتماعية

 ( ROAاألصول )العامد على  

العامد على حقوق المالك 
(ROE) 

 معدل نمو المبيعات

 أنشطة الموارد البشرية

 أنشطة الجانب البيئي
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 التسجررر  بيرررس ت  يررر داللرررة إحصرررائية لرررير  دو أثررررال جسجرررد  الثانيـــة: الرميســـة الفرضـــية
المرررألك للجرررراا  المجدرجرررة فررري  الاائرررد علرررى ح رررسق و بجررر ة النايرررة  المسرررؤولية االجتماعيرررة األ

 لسرية فلس ير.

 اتفرع َّرها عدة فر يا  فرعية:و 
أبج ة ترمية المسارد ال جراة الناية  المسؤولية االجتماعية  ت  ي  لتسج  بيسل ال جسجد أثر -1

 .مجدرجة في لسرية فلس يرللجراا  ال ح سق المألكاائد على وال

المسرررؤولية االجتماعيرررة أبجررر ة ال ابرررل ال يةررري النايرررة   ت  يررر  يرررسلتسجررر  بل د أثررررجرررال جس  -2
 .لمجدرجة في لسرية فلس يرللجراا  ا ح سق المألكوالاائد على 

 بيرررس ت  يررر التسجررر  داللرررة إحصرررائية لرررير  ال جسجرررد أثرررر دو ة الرميســـة الثالثـــة:الفرضـــي
األبجرر ة النايررة  المسررؤولية االجتماعيررة وَّارردن بمررس الم ياررا  للجررراا  المجدرجررة فرري لسريررة 

 فلس ير.

 جتفرع َّرها عدة فر يا  فرعية:

أبج ة ترمية المسارد ال جراة الناية  المسؤولية االجتماعية  ت  ي  لتسج  بيسل ال جسجد أثر -1
 .رية فلس يرمجدرجة في لس للجراا  ال وَّادن بمس الم ياا 

النايرررة  المسرررؤولية االجتماعيرررة  ال ابرررل ال يةررريأبجررر ة  ت  يررر  لتسجررر  بيرررسل ال جسجرررد أثرررر -2
 .مجدرجة في لسرية فلس يرللجراا  ال وَّادن بمس الم ياا 

 الدراسات السابقة: 1.7

المسررؤولية االجتماعيررة َّررر المسا رري  الترري بالررت اهتمررام ال رراحثير رررألن األعررسام السررا  ة  
ايفيرة قيراس األثرر لت رري المسرؤولية االجتماعيرة فري الجرراا  وَّ رردار اء ال راحثير فري وارتلفرت كر 

أثر هذا الت ري على األداء المالي َّر عدة بساحي  حيث قاَّت  اض الدراسا    ياس هذا األثر 
َّررر رررألن قرردرة المسررؤولية االجتماعيررة وأبجرر تها علررى ت ليرر  المنرراطر الترري تتارررض لهررا المرجرر ة 

بظاَّيررة أو غيررر بظاَّيررة  أجوررًا َّررر رررألن قرردرة هررذه األبجرر ة علررى تاررساض َّررا قررد  سررساًء اابررت
تامد الجراا  على التويية    َّرر وقرت وجهرد وبف را  َّاليرة فري سر ي  ت  ير  هرذه األبجر ة  

 وفيما جلي جستارض ال احث  اض الدراسا  التي تراولت هذه ال سابل.
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 :أوال: الدراسات العربية

 االجتماعيـةأهميـة المحاسـبة عـن المسـؤولية "بعنـوا  ( م2016الجبـار  عبـد دراسة ) -1
 ."ت الصناعية في المملكة العربية السعوديةفي تحسين جودة المعلومات للمنشآ

جتفرر  َّرر  َّفرراهي   بمررسد  للمياسرر ة االجتماعيررة للمرجررآ ج رراد لررى إإهرردفت هررذه الدراسررة  
 االجتمرررراعيداء ت ررررسار األ جورررراً   وأظمررررةللمروَّتغيرررررا  وظررررروي وتراي ررررة ال ريرررراب االجتمرررراعي 

عرر  واإلفصراحللسحدة المياس ية عر طرا  تيدجد وقياس يافي المساهمة االجتماعيرة للسحردة 
 .دلك  صسرة شاَّلة وبصفة دوراة

على عيرة  سلسب دراسة اليالةأرألن يلي َّر المرهج السيفي التيلة الدراساستندَّت و  
   الممل ة الاربية الساسدجة لة في َّدجرة جدةقصدجة غير احتمالية َّر المرجآ  الصراعية الااَّ

 َّستندَّا أسلسب االست ابة في جم  ال يابا . َّرج ة 15حيث للغ عددها 
حصرائية لرير ال يراس إوجرسد عألقرة دا  داللرة وتسيلت الدراسة للادجد َّر الرتائج َّرهرا 

  وأرررى َّرجر ة صرراعية وتفاوتهرا لرير عر َّالسَّرا  المسرؤولية االجتماعيرة للمرجر ة ال واإلفصاح
وجسدة المالسَّرا  المياسر ية الصرادرة  واإلفصاححصائية لير ال ياس إوجسد عألقة دا  داللة و 

 االقتصادد للمرج ة.  واألداءَّر المسؤولية االجتماعية 
د جسراعد إالمسؤولية االجتماعية  أبج ةتازاز  رورة  :ورلجصت الدراسة لتسييا  َّرها

المسارد المتاحة  ما جندم المت ل ا  االقتصرادجة واالجتماعيرة على تسحيد استغألن  بج ةهذا األ
المسررؤولية االجتماعيررة فرري  أبجرر ةقيررام ال  رراع النرراص لت رردج  الرردع  لت  يرر   أهميررةو للجررراا   

 َّ الي ردَّة الم تم  والااَّلير لدجها.

( بعنـوا  "مـدإ إمكانيـة تطبيـا محاسـبة المسـؤولية م2015دراسة )درغـام وخخـرو    -2
 عية من ق بل الشركات المساهمة العامة الُمدرجة في بورصة فلسطين".االجتما

هدفت الدراسة إلى َّارفة َّدى إدراك الجراا  الفلس يرية المجدرجرة فري لسريرة فلسر ير 
قاَّرت الدراسرة  اسرتندام قرد لألوراق المالية للمسؤولية االجتماعية َّر حيث المفهرسم والت  ير . و 

ر رألن الام  على تسةا  است ابة واحدة ل   شراة َّجدرجة لساق  أسلسب االست ابة ا داة قياس َّ
 است ابة. 37
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تسيررررلت الدراسرررررة إلرررررى أبرررر  جسجرررررد لررررردى الجرررررراا  إدراك عررررام حرررررسن َّاهيرررررة المسرررررؤولية 
االجتماعيررة وَّ االتهررا الساسرراة دوب قيررام الجررراا    ع رراء هررذه ال سابررل االهتمررام الم لررسب  

 وال يةة ثالثًا وأريرًا ال ابل الم تماي.فالمستهلك أواًل ث  ال ابل ال جرد 
وأب ت  ير  َّفهرسم المسرؤولية االجتماعيرة جت لرل ترسفر ارادر َّياسر ي َّهرري ودو افرراءة 
جتسفر لدج  اإلَّ ابيا  الم لسبة جراف   قسابير وتجرااا  تام  على إلرزام هرذه الجرراا  لت  ير  

 هذا المفهسم.
دا  الاألقررة  ورررورة ت ررري َّفرراهي   راا الجرروأويررت الدراسررة  الامرر  ال رراد علررى إلررزام 

المسرررؤولية االجتماعيررررة   افررررة جساب هرررا واعتمادهررررا ارظررررام َّالسَّرررا  جنرررردم اافررررة األطيرررراي دوب 
 استثراء واللد أب ج سب هراك دور تجرااي داع  لل هسد.

وأثرها على  األعمالت آالمسؤولية االجتماعية لمنش"بعنوا  ( م2014دراسة )النجار   -3
 ."ليالما األداء

داء المسررؤولية االجتماعيررة علررى األ ثررر ت  يرر  َّفهررسملررى ارت ررار أإهرردفت هررذه الدراسررة  
ارر  بجرراط  أثرررالمررالي لرردى الجررراا  المسرراهمة الااَّلررة فرري لسريررة فلسرر ير  َّررر رررألن دراسررة 

و النردَّي وال جررد أ ال يةريالمسرؤولية االجتماعيرة سرساء  ال ابرل  فهرسمبج ة النايرة  مَّر األ
 داء المالي للجراا .على األ المرت ا وَّا جتال   

رباررة  ارراد األسررلسب تيليرر  الموررمسب َّررر رررألن ت  يرر  َّؤشررر ججررم  األأترر  اسررتندام و 
   واستندم م2014-م2006شراة رألن الفترة الساقاة لير ة 28ى عيرة َّ سبة َّر عل لألبج ة

 المتادد. االبيدارفي ال ابل االحصائي تيلي  
فري َّمارسرة الجرراا  َّير   وجرسد  رال عرامالرتائج َّرها: تسيلت الدراسة للادجد َّر 

بجرر ة  جرر   عررام  وأب  جرر   ررراص وبرراقي األبجرر ة المتال ررة  الرقا ررة علررى ال يةررة الفيررص لأل
ال داء المررالي  و علررى األ ج ا رراً إة تررؤثر بجرر ة المسررؤولية االجتماعيررة المتال ررة  الرقا ررة علررى ال يةررأ

 على ال يمة السسقية للمرج ة. االجتماعيةبج ة لممارسة األ أثرجسجد 

دارة الجررراا   التسجرر  بيررس إ رررورة قيررام يرريا  َّرهررا: ورلجصرت الدراسررة للادجررد َّررر التس 
االج ررالي  أثررهت رري أبجر ة المسرؤولية االجتماعيرة ورايررة َّرا جتالر   ال ارد ال يةرري ودلرك  سر ل 

االقتصرادجة الرافرذة بير تاردجأل  علرى ال رسا  ر قرارقيرام الي سَّرا   على ال يمة السسقية  و رورة
 ة.وس  للمياس ة االجتماعيأي ب اق لتج ي  الجراا  للتسج  بيس ت ر
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 ءاداألالمسـؤولية االجتماعيـة علـى  أثر اإلفصاح عـن"( بعنوا  م2014دراسة )زلوم   -4
 ."المالي للشركات الصناعية العاملة في األرد 

تماعيررة وأبهررا تج سرر  إلررى ليةيررة لت يرراب األبجرر ة النايررة  المسررؤولية االج  الدراسررة لرردأ  
وبالمرت ا  الصراعية وبالمسارد ال جراة  ث  عمد إلى إس اط هذه األبج ة على عيرة َّج سبة َّر 

  .م2009-م2005على قسائمها المالية في الفترة َّا لير ة  االطألع يراعية شراة 58

جابررل ت ررسار فرري  سررتثماراالوتسيررلت الدراسررة للادجررد َّررر الرتررائج ارراب َّررر أهمهررا: أب  
جررؤتي ثمرراره إدا َّررا ترر  الترايررز علررى األبجرر ة المتال ررة  المرت ررا   االجتماعيررة َّفهررسم المسررؤولية

بجر ة االسرتثمار فري األأب و   الصراعية داتها  أَّا  اقي األبج ة فأل أثر لها على األداء المالي
ترر ثير بررراتج عرررر    وال جسجررردللجررراةاء المرررالي ألددد لتيسررير االنايررة  االرت ررراء  المرت ررا  جرررؤ 

 داء المالي.بج ة على األاالستثمار في  اقي األ

فررري  االسرررتثماروأويرررت الدراسرررة  وررررورة تجررر ي  الجرررراا  الصرررراعية المسررراهمة علرررى 
 المرت ا   والام  على إبجراء جهرا  َّسرت لة ةح سَّيرة أو رايرة   األبج ة الناية  االرت اء

 لورورة ت ري َّفهسم المسؤولية االجتماعية.تهدي إلى بجر التسعية لير الجراا  فيما ليرها 
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بالمســـؤولية االجتماعيـــة علـــى أداء  االلتـــزام( بعنـــوا  "أثـــر م2014دراســـة )ماضـــي  -5
 مؤسسات القطاع العام في قطاع غزة".

َّارفرررة أثرررر اسرررتندام أ اررراد المسرررؤولية االجتماعيرررة علرررى أداء إلرررى هررردفت هرررذه الدراسرررة 
لررة لت ررسار جسابررل المسررؤولية االجتماعيررة َّررر باحيررة الااَّررة فرري ق رراع غررزة  فرري َّياو  الجررراا 

 الت ري والت  ي   ما في  ردَّة الم تم  الميلي.

استندم ال احث المرهج السيفي ويرساًل لل يابرا  الم لسبرة ع رر أداة االسرت ابة فري جمر  
ل افة َّؤسسا  ال  اع الارام  حيرث شرملت  م2014المالسَّا  وقام لت  ي  الدراسة رألن عام 

ليرررا َّرررر َّررردراء عررراَّسب فمرررا فرررسق  حيرررث للرررغ عررردده  الدرا َّسظرررل  150سرررة َّرررسظفي الفةرررا  الاج
 .150است ابة َّر أي   149 استردادوَّسظفة  وت  

تسيررلت الدراسررة إلررى أب المسررؤولية االجتماعيررة تررؤثر  جرر   إج ررالي وَّ اشررر فرري سررلسك 
الجتماعيرررة وَّسرررتسى األفرررراد الاررراَّلير واب هرررراك عألقرررة طردجرررة لرررير َّررردى االلترررزام  المسرررؤولية ا

 األداء وأب هراك تساف  لير األفراد َّي  الدراسة  ورورة ت ري َّفاهي  المسؤولية االجتماعية.

وأويررت الدراسررة  ورررورة االهتمررام   ع رراء المسظررل اليرر  ال اَّرر   مررا جوررمر سررألَّت  
ل ررزء َّررر َّساردهررا  الجررراةو رررورة تنصرريص المهريررة والصرريية ا ررزء ت  ي رري ال غرررى عررر   

 جة أيياب الياال  الناية و مه  لفرا  الام  ارسع َّر أبساع ردَّة الم تم .لرعا
 : الدراسات األجنبية:ثانيا  

 Corporate social responsibility“بعنـــوا   (Lu, 2017)دراســـة  -1

disclosure and the value of cash holdings”. 

 "المسؤولية االجتماعية وقيمة الموجودات النقدية"

إلرررررى إجررررراء تي يررررر  َّس رررررسعي  غررررررض السيررررسن لررررررسع الاألقرررررة لرررررير  اسرررررةالدر  هرررردفت  
 .الااَّلة في الصير وأستراليا الجراا والرتائج المالية ل اض  االجتماعيةالمسؤولية 

لمسررؤولية االجتماعيرة علررى لأثررر جرسهرد  وجرسد  الفارر ت رير برر  أ َّرر أهر  الرتررائج للدراسرة
  وهذا األثر جتااظ   ج   أك ر في تلرك الجرراا  ةالجرالدى   الممتل االمالي وبالتالي  األداء

التري تسجرد  مررر ى عرر الميري  الصررراعي أو أبهرا تسجرد فرري ليةرة َّتراَّيرة غيررر َّت دَّرة  وهرس َّررا 
 الت ارار واألرباح المج تس ة.على بسعية ال يابا  و  إج ا اً ججا س 
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لتررري تتالررر  ب عمليرررة ايررردار الت رررارار الماليرررة المرفصرررلة واأ َّرررر أهررر  تسيررريا  الدراسرررة
علرررى قيمرررة المسجرررسدا  لرررردى  ج ا ررراً إ التررر ثيرب   المسرررؤولية االجتماعيرررة َّرررر شرررر لت  يررر  َّفهرررسم

المسررؤولية االجتماعيررة فرري ليةررة باَّيررة غيررر َّت دَّررة لرر  ترر ثير  ت ررارار رايررة  وإيرردار  الجررراة
 َّر الجراا  في ال يةا  المت دَّة. أك ر

 Corporate social responsibility and“بعنوا   (Arouri, 2017)دراسة  -2

cash holdings” 
  ."المسؤولية االجتماعية والموجودات النقدية"

ليس   والمسجسدا  الماليةالمسؤولية االجتماعية  السيسن للاألقة لير هدفت الدراسة إلى
  لررر  قرررام  رررالترايز علرررى سرررلسك المسرررتثمر  فالمسرررتثمر الجرررراةَّرررر ررررألن االطرررألع علرررى بترررائج 

َّرا فري الجرراا  الماليرة يراح ة الت يري  األعلررى  سرتثمار رأس َّران ا يرر بسعراً إلرى ا جسراى دائمراً 
 عر غيرها. اجتماعياً 

 ررالمسجسدا  الماليررة اررسب المسررؤولية المسررؤولية االجتماعيررة قاَّررت الدراسررة  مياولررة ربرر  
 س ل أب َّفاهي  المسرؤولية االجتماعيرة َّرر شر ب  قادرة على الت ثير في المسجسدا  االجتماعية 

تمترر    سرراليل أكثررر تجرر ياا لألفررراد َّررالي ج سررسق   ليةررة ترافسررية دا  حيادجررة جررتمنض عررر  رلرر
 جرعي لل يابا  المالية.ال ايدة عر التييز واالستغألن غير 

 Intangible Value)اسرتندم ال احرث ل يراس قردرة الجرراة بمرسد   يثري جج لر  علير  

Assessment )  جا  َّتفاوتة.عاَّ  قياس لدر  120وهس بمسد  جت سب َّر 
َّر أهر  الرترائج َّرا جلري: الجرراا  يراح ة الت يري  األعلرى اجتماعيرًا تيصر  علرى عسائرد 
أك ر َّر الجراا  األررى والجراا  ياح ة الت يي  األعلرى اجتماعيرًا تتميرز  مصرداقية وافراءة 

ا راس على المستسى التجغيلي واإلدارد  وأب الت يري  االجمرالي للجرراة َّرر قِّ ر  المسرتثمر هرس اب
 .الجراةليالة الام  الدارلي لدى 
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 Corporate social responsibility and“بعنوا   (Cheung, 2016)دراسة  -3

corporate cash holdings” 
 ."المسؤولية االجتماعية وقيمة الموجودات النقدية"

الترري  رردرتها علررى رفررض المنرراطر   االجتماعيررة المسررؤولية َّفهررسمقاَّررت الدراسررة لرررب   
ودلرررك َّرررر ررررألن ت سررري    ا مسجرررسدا  الر دجرررة للجرررراتاررررض لهرررا المرجررر ة وأثرررر دلرررك علرررى الت

المناطر إلى َّناطر بظاَّية وغيرر بظاَّيرة  فالرظاَّيرة َّرهرا َّرا جتالر     يارة الرجراط وَّرا فري 
ا ر    الجرراةوَّا َّر ش ب  الت ثير علرى  للجراةرظاَّية َّا جتال   الميي  الاام الحج م   وغير 

ال  يرة عرادة َّرا ت رسب أقر  عجر رة للمنراطر  االجتماعيةأب المرج ة دا  ال اعدة  اسةدر ال توبير
  وهس َّرا جامر  علرى جار  المرارز المرالي لهرذه الجرراا  َّجسرت ر واألربراح َّر الجراا  المجماثلة

شرراة  م مرسع ت رارار  2364اسرتندم ال احرث عيررة َّ سبرة َّرر اةدجراد علرى المردى ال ايرد  و  في
 . م2011-م1991ار في الفترة َّا لير ةت ر  14206للغ 

يدار الت ارار دا  ال را   الم تماري َّرر شر ب  ت لير  ح ر  أب إ وَّر أه  بتائج الدراسة
عررررر  وأح اَّرررر الماليرررة  الجررررراةالمنررراطر الرات ررررة عرررر عرررردم الث ررررة المتسلرررد لرررردى المسرررتثمر فرررري 

 .الجراةاالستثمار َّا ج ل  فرية ةاادة اليصص المالية لدى 
راسررة لت ررري سياسررا  دا  طررا   اجتمرراعي جامرر  علررى جلررل االسررتثمار َّررر وأويررت الد

للرهررسض والرقرري َّررر رررألن ال مهررسر  الجررراةرررألن رلرر  قرررسا  اجتماعيررة َّررر شرر بها َّسرراعدة 
 ودعم  لها.

ـــوا   (Omar and Zallom, 2016دراســـة ) -4  Corporate socialبعن

responsibility and market value” 
 .ة والقيمة السوقية للشركة"المسؤولية االجتماعي"

ل ال يةري لت سي  أبج ة المسؤولية االجتماعيرة إلرى أبجر ة رايرة  ال ابر قاَّت الدراسة  
فراد وأبجر ة رايرة  الصرراعة داتهرا وأرررى تتالر   ال ابرل ال جررد  وبالتساي  االجتماعي لأل
ب  سررررساء األبجرررر ة علررررى ال سابررررل المنتلفررررة للصررررراعا  فرررري األرد هثرررر  عمرررردوا إلررررى و رررر  هررررذ

يراعا  غذائية كو ط ية أو ايميائية  في َّياولة لفه  ط ياة الت ثير المتسقر  ل ر  بجراط علرى 
 .حدة على الصراعا  المنتلفة

أب األبجرر ة دا  ال ابررل ال يةرري  فرري الم رران الصررراعي َّررا جلرري: ت ررير َّررر أهرر  الرتررائج
وَّرر ثر   للجرراةج الارام والتساي  االجتماعي أو الندَّي والصرراعي دو تر ثير سرل ي علرى الررات
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فرري ة المتال ررة  ال ابررل ال جرررد عليهررا  و ابنفرراض ال يمررة السررسقية لهررا  وال جسجررد ترر ثير لألبجرر 
الم رران ال  رري ويررراعة األدواررة ال جسجررد ترر ثير لألبجرر ة المتال ررة  التسايرر  االجتمرراعي علررى 

بجرراط علررى ال يمررة  ال يمررة السررسقية  وفرري ال ابررل ال يميررائي والصررراعا  التيساليررة ال أثررر ألد
 السسقية.

وأويت الدراسرة  ر جراء المزارد َّرر الدراسرا  المجرالهة علرى عيررا   ي ر  أك رر تجرم  عردة 
 دون    اعا  َّنتلفة لليصسن على فه  أك ر وأكثر داللة وتامي  الرتائج.

 The impact of“( بعنوان Chetty, Naidoo and Seetham, 2015دراسة ) -5

corporate social responsibility on firms financial performance in 

south africa” 

 "أثر المسؤولية االجتماعية على األداء المالي للشركات العاملة في جنوب أفريقيا"
لرردأ  الدراسررة   رررح تسررا ن حررسن َّررا إدا ارراب فرري ت  يرر  أبجرر ة المسررؤولية االجتماعيررة 

السرررلسايا  التررري تهررردي إلرررى ردَّرررة وَّياولرررة لفررررض  ارررض  الجرررراةت ررراوة لسياسرررا  وقررررارا  
 جر   جامر  علرى التوريية  السقرت وال هرد والمران علرى المسرتسى ال صرير  الجراةاألفراد رار  
 لت ري هذا المفهسم؟ الجراا فلمادا تساى 

عملت الدراسة على إج اد تفسير لهذا األَّر َّر رألن دراسة أثر المسرؤولية االجتماعيرة 
رررألن الفترررة    رررسب إفرا يررا  المدرجررة فرري لسريررة جسهابسرر سر  علررى الت ررارار الماليررة للجررراا

   وَّارفة األثر على المدى ال صير وال سا  للجراة.م2013-م2004ة
َّر أه  َّا تسيلت ل  الدراسة إلى أب الجراا  التي ت رت َّفهسم المسؤولية االجتماعيرة 

ثمرار لردجها ررألن عراَّي وحصلت على ت دجر عالي في هذا الم ان قاَّت  م اف ة األفراد المسرت
في إشارة إلى حدوث تيسر في التدف ا  المالية لدجها وَّر ث  ابا اس  علرى  م2013و م2004

 األفراد َّر رألن َّ افآ .
اسررتندَّت الدراسررة أسررلسب االبيرردار المتارردد الررذد بررتج عررر  وجررسد أثررر لت  يرر  َّفهررسم 

 رجة في لسرية جسهابس سر .المسؤولية االجتماعية على األداء المالي لدى الجراا  المد

وأويت الدراسة  الام  على إجراء دراسا  َّسسراة شراَّلة لايررا  دا  ح ر  أك رر تتورمر 
 الجرراةدراسة األثر علرى المسرتسى ال رارل وال ايرد للمرظمرا  وَّ اربرة األثرر لرير السررسا  لرذا  

االبتراجي وَّرا والام  على لراء بماد  َّ اربة تتومر وسائ  َّ اربة جسهراة َّثر  عمرر األير  
 .الجراا هس الداف  للمستثمر لألستثمار في هذه 
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 ما يميز الدراسة :1.8

تتجا   َّ  غيرها َّر الدراسا  في المره يرة  َّر حيث َّس سع الدراسة: فالدراسة اليالية
المسررتندَّة والمتمثلررة فرري المرررهج الترراراني َّررر رررألن اسررتاراض قررسائ  لسرررسا  سررا  ة والمرررهج 

ى دراسررررة ظرررراهرة  اسررررتندام المراجرررر  األوليررررة والثابساررررة  واسررررتندام المرررررهج السيررررفي ال ررررائ  علرررر
 .االست رائي ال مي َّر رألن عمليا  التيلي  المالي لل يابا  وبراء الرماد  الراا ية

وتتميرررز هرررذه الدراسرررة   بهرررا تامررر  علرررى فيرررص َّ ررردار َّرررا لررردى الجرررراا  المجدرجرررة فررري  
ؤولية االجتماعية َّر رألن َّا جت  اإلفصاح عر  لسرية فلس ير َّر تسج  لت  ي  أبج ة المس

فررري ال رررسائ  الماليرررة لهرررذه الجرررراا  وَّرررا ت رررسم  اإلفصررراح عرررر  َّرررر قرررسائ  َّرفصرررلة علرررى َّساقاهرررا 
أجوررًا هررذه الدراسررة تجات ررر َّررر الدراسررا  اليدجثررة والجرراَّلة ل يابررا  ح ي يررة َّج اسررة  االل تروبيررة 

والدراسرة الياليرة رارز  علرى  أكثر قرسة وَِّّصرداقية   را ة راا يةة َّا َّر ش ب  السيسن لرتائج 
ال ابررل وأبجرر ة ال ابررل ال يةرري  أبجرر ة َّررر أبجرر ة المسررؤولية االجتماعيررة وهمررا ف رر  بجرراطير

 9شررراة َّررر الجررراا  الماليررة المجدرجررة فرري لسريررة فلسرر ير رررألن  40ال جرررد  شرراَّلة ت ررارار 
   م2016وحتى عام  م2008سرسا  ت دأ َّر عام 
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يَّة  الفصل الثاني: المسؤولية االجتماع 

 المقدمة

فرري ظرر  الت ررسر االقتصررادد ال  يررر والمسررتمر الررذد ججررهده ال  رراع الصررراعي َّررر درررسن 
علررى َّساك ررة التغيرررا  وَّياولررة اليفررا   الجررراا للت رسلسجيررا وأسرراليل التجررغي  اليرردجث  عملررت 

ال رري  االقتصررادجة لهررا َّررر رررألن ال يررث عررر أسرراليل فاالررة َّررر رأللهررا جررت  الميافظررة علررى علررى 
 بتا  على المدى ال سا .الربيية واالستمراراة في اإل

فاالبفترراح االقتصررادد الاررالمي والت رردم الت رسلررسجي المتسررارع والترردر  الررذد أبجرر ه ال  رراع 
نرراد ال رررارا  والترر ثير علررى الرررأد الاررام علررى المجرراراة فرري ات الجررراا الصررراعي َّررر رررألن قررسة 

لرر  جاررد امررا ارراب فرري  الجررراةأدى دلررك إلررى بججررسء اعت رراد لرردى ال مهررسر  رر ب الرردور المجتسقرر  َّررر 
 م ردرتها أب تنلر  ليةرة عمر   الجرراا السال   ل  إب س ل التسقاا  أي ح ججير إلرى أب هرذه 
 ج   عام.َّجرافسة قادرة على تي ي  الرف  على ال مهسر والم تم   

إب عمليرررة ت رررسار األرض والمررردب والم تمارررا  وارررذلك األعمررران الت ارارررة  غررررض الامررر  
وتل يرة على تل ية حاجا  الم تماا  في الفترا  الألح ة وَّياولة اليفا  على المرسارد ال  يايرة 

أربررراب الامررر   َّمارسرررة الورررغسطا  علرررى رظمرررة للمهررررة إلرررىدفررر  ال هرررا  المحاجيرررا  األفرررراد 
إرسرررراء وإبجرررراء المارررراجير وال ررررسابير الترررري َّررررر شرررر بها أب تتسافرررر  َّرررر   مصررررالح لهررررديوأيررررياب ال

 .و ماب عدم َّساجهة َّناطر َّست  لية َّر ش بها الت ثير على الم تماا  الم تماا  ت لاا 
إب َّ مررر  هرررذه التغيررررا  التررري طررررأ  علرررى الصرررسرة االقتصرررادجة فررري الم تمررر  دفررر  الف رررر 

ة واالسرررت ا ة لهرررا ع رررر َّرررا ججارررري  المسرررؤولية االجتماعيرررة المجياسررر ي للتفاعررر  َّررر  هرررذه الظررراهر 
  .216ص م،2015رغام وكرروب  دوالمجياس ة عرها ة

ب عمليررة ال يرررث حررسن التررر ثير الررذد تجوررريف  المسرررؤولية إ  1ص م،2014 جررذار ةَّا ررري 
االجتماعية على َّجنتلل الم اال  الةالت جاراة  وَّياولة َّارفة أثر تومير هذا المفهسم على 

َّر جهة واألثر على األفراد َّر جهة أررى  وأب المسؤولية االجتماعيرة  للجراة ها  اإلداراة ال
تجاد َّر أه  ال واجا التي تج   تيدجًا للمؤسسا  راية االقتصادجة َّرها  سر ل َّرا تتاررض لر  

 َّر  غسطا  تجهدد   اءها واستمرارها في المرافسة.

شررم  أ لررى َّارراب  إد الامرر  النيرررد  واتاررداه ت رراوة حرردو تالمسررؤولية االجتماعيررة  أبجرر ةإب 
وأكثر عم ًا لتي ير  الترميرة االقتصرادجة واالجتماعيرة َّرر ررألن ترسريد الم رادح التري تيرث علرى 
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االهتمررام  الامالررة والم تمرر  وال يةررة الميي ررة ودلررك َّررر رررألن و رر  التجرررااا  وسررر ال ررسابير 
م، 2014  علرى ت  ي هرا ةع رد السهراب  في َّ ان المسؤولية االجتماعية للجرراا  والامر الجراة

  .26ص

  شررهد   حيررثوبررالت رق للساقرر  الميلرري وعمررا إدا َّررا ارراب هررذا المفهررسم جج  رر  فرري فلسرر ير
 سرر ل تزاجررد االهتمررام  المجررارا  لررداجا  ر سلررة فرري ت ريرر  ت  يرر  َّفهررسم المسررؤولية االجتماعيررة 

تصرادد ا ر   وعرر جسابرل ت  ير  االقتصادجة والدولية وَّا ل  َّر أثر جسهرد على الس ر  االق
  أب ال زء األك ر َّر المسؤولية االجتماعية في فلسر ير 3م، ص2014المفهسم جذار ةَّا ي  

فرري تمسارر  َّجررارا  ال جرررى التيتيررة  حيررث تلتررزم  الجررراا جتمثرر  فرري َّ رردار الت رعررا  الترري ت رردَّها 
ال رراَّج التري تراسرل  َّؤسسا  الم تم  المدبي لدورها ت اه المرساطر َّرر ررألن ت  ير  عردد َّرر

 احتياجات  وابجاء المراف  وال رى التيتية.

فررري هرررذا الفصررر  الت ررررق للمسرررؤولية االجتماعيرررة َّرررر الراحيرررة الرظرارررة  سرررتياون الدراسرررة
َّرر ررألن َّ يرث أون  وأهردافها َّ ادئهرا أهر  َّرا جتالر  لتارافهرا وبجر تها وت سرهرا وأهر  َّجستار اً 

ر  لهررررا ثرررر  َّ يررررث ثررررابي جتررررراون جسابررررل المسررررؤولية جتيرررردث عررررر المسررررؤولية االجتماعيررررة امررررد
 االجتماعية.
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 : مدخل للمسؤولية االجتماعيةالمبحث األول

 تم يد: 2.1.0

حدجثة المرجر   جررت     ردرة المرجر ة واسرت اعتها  مص ليا المسؤولية االجتماعية َّر ال
فترًا فري الف رر المياسر ي اليردجث على الت ثير والت ثر  رالم تم  الميري   هرذا األَّرر ججارد ت رسرًا ال

َّسراعدة الجرراا  فري ت رري ال ررق واألسراليل التري َّرر شر بها  اسرتيداثوالذد لدوره عم  علرى 
َّفاهي  المسؤولية االجتماعية  فالجراة عرد ات اع هذا األَّر ت رسب قرد ابت لرت َّرر الف ررة الرم يرة 

ربح إلررى هرردي كرررر   ابررل المرت  ررة لترايررز الامرر  للسيررسن إلررى هرردي بهررائي وهررس تي يرر  الرر
الهررردي األساسررري وهرررس َّ ررردرة الجررررراة علرررى ت ررردج  ردَّرررة أفوررر  لألفررررراد  اررر  دلرررك اررراب دافاررررًا 
أليرررياب المهررررة وأيرررياب االرتصررراص لت رررسار السررر ج  والممارسرررا   مرررا جنررردم فررري ت  ي هرررا 

 الجراا  والمستثمرار على حد  سساء.
 

 مف وم المسؤولية االجتماعية :2.1.1

َّرررر  لمسرررؤولية االجتماعيرررة للمؤسسرررا  علرررى َّرررر السررررسا  السرررا  ة عررردداً شرررهد تاراررر  ا 
أبر  ال  أظهر  الدراسا الم تم  وت سره  حيث  َّ  ت دمالتغيرا  ال سهراة التي ال تزان تت سر 

الااَّر  المججررترك ف جسجرد هرراك تارار  َّجتفرر  علير  َّرر ق رر  ال هرا  الماريرة وال رراحثير الماريرير 
ت  االطألع عليها هس أب المسؤولية االجتماعية َّا هس إال َّفهسم علرى في جمي  التاارا  التي 

وردَّرررة َّ تمررر  وَّرررا جررررت    مرررا تج دَّررر   إدراكررر    ساب ررر  األربارررة َّرررر ليةرررة وارررادر  جررررد  الجرررراة
 في بجاطها وأعمالها. عملياً  وإدرا  هذا الفه  ليجص ح واقااً  الجراا  للم تم 

الجتماعيررة َّررر رررألن إدراك الهرردي الررذد ججتسقرر  تارردد  التارافررا  النايررة  المسررؤولية او 
 أب جام  هذا المفهسم على تي ي    وبذار َّرها َّا جلي:

التزام المرجر ة ت راه الم تمر  الرذد تامر  فير   فار  َّرا "  بها  المسؤولية االجتماعية رفتعج 
 . (Drucker, 1977, p.584 "هس اجتماعي

 الجراا "االلتزام المستمر َّر قِّ   عرفها َّ لس األعمان للترمية المستداَّة أبها  
االقتصادجة والام  على تيسير بسعية الظروي   التصري أرألقيًا والمساهمة في تي ي  الترمية

 ."المايجية لل سى الااَّلة وعائألته  والم تم  الميلي عاَّة
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أرألقيرة َّجرارزة علرى أهرداي  غيرة  اعت رارا الرجراط الرذد جسرترد علرى " رفت أجوًا أبهراوعج  
م  2010  ريفابي ة  ما ججازة يسرتها في الم تم " الجراةتي ي  أهداي  ايدة المدى تفي لها 

 . 9ص
  والتي تجاررى ارتياراااألبج ة التي ج سم المجروع لترفيذها "وعجرفت أجوا أبها ع ارة عر  

وهرذا   التزاَّا  المجروع ت اه الم تم   اإل افة الرى التزاَّرا  المجرروع ت راه أيريا   المرال ير 
األغرررا  سررراس وهرررس تاظررري  الرررربح" ةجارررري َّراعررراة األبجررر ة االجتماعيرررة   ابرررل تي يررر  الهررردي األ

  7م  ص2016

 الجراا االجتماعية على أبها َّفهسم ت سم  للمسؤولية تارا  االتياد االوروبيوورد 
 م تواه لتومير اعت ارا  اجتماعية وبيةية في أعمالها وفي تفاعلها َّ  أيياب المصالح 

لى بيس ت سعي. واراز االتياد االوروبي على ف رة اب المسؤولية االجتماعية َّفهسم ت سعي ع
ال جستلزم سر ال سابير أو و   قساعد َّيددة تلزم لها الجراا  لل يام  مسؤولياتها ت اه الم تم  

  .297ص م 2011ةع د السهاب  

 General Assembly Of The Unitedوقردَّت ال مايررة الااَّرة لألَّرر  المتيردة 

Nations) 2005 ) :تارافرررًا للمسرررؤولية االجتماعيرررة   بهرررا ع رررارة عرررر الترررزام الجرررراة  ارصررررار
األون وهررس التررزام   ررسابير ال لررد الترري تامرر  فيهررا الجررراة وات رراع التسجيهررا  واإلرشررادا  للم تمرر  

الجررررراة  الررردولي  جررر ب المسررررائ  المتال رررة  الامالرررة وح ررررسق االبسررراب وال يةرررة. والثررررابي هرررس ت ررررع
 األَّسان والسقت والمسظفير فري سر ي  قوراجا ت سعيرة  وقرد ت رسم الجرراا  أحيابرًا لهرذه األعمران 

  .298ص ،م2011كدلي  على التزاَّها  المسؤولية االجتماعية ةع د السهاب  
و ألردف  ت رعرا   الجرراةالمسرؤولية االجتماعيرة ال ج تصرر علرى قيرام  أبجر ة وبالتالي فرن 

فترا  َّايرة  ل  جتادى دلك األَّر إلى ت سار عألقة غير َّ تسبرة وارت راط وثير   َّ الغ ب دجة في
والم تمر  ت رسب ب  رة اب رألق لت رسار عألقرة ارت اطير  ت يرث سر   ت رسار الم تمرر   الجرراةلرير 

لساج اتهررا  الجررراةوالامرر  علررى حرر  جميرر  المجرراك  وت ررسار َّسررؤولية تورراَّرية با اررة َّررر إدراك 
الامر   الجرراةة  ودلك ألب رغ ا  الم تم  في ت رسر واةدجراد وبالترالي علرى ت اه الفةا  المنتلف

 َّ لسب َّر اليفا  على ال ي  والت اليد والام  على اليفا  على الم تم . َّا هسعلى تي ي  
 ةبتا  لمرا شرهده الارال  فري الفترر  الإَّا هس  "Corporate Social"ة جتماعياال ةالمسؤولي

ل  رراء المرجرر ة  ةساسررييرر ح َّررر الرردعائ  األأحيررث   ادد واليوررارد َّررر الت ررسر االقتصرر ةريررر األ
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و أليرهررا وبررير المررساطرير  ةجيررد ةلررراء عألقررعلررى  ةب تامرر  جاهرردأعملهررا َّررر رررألن  ةواسررتمرارا
 .(Chetty, 2015, p.199ة لير ال رفير المصليةالي سَّا   ما جومر تي ي  

ة االجتماعيرررررة َّرررررر َّرررررر ررررررألن َّرررررا سررررر   َّرررررر تارافرررررا   جتورررررح أب َّصررررر لح المسرررررؤولي
َّاراها حتى اآلب  فالمسرؤولية االجتماعيرة الغير حدجثة والغير َّجتف  على اليدجثة و المص ليا  

هررا أب الجررراا  اللررد َّرررر قياَّهررا  مررا عليهررا َّرررر  شررملت َّاررابي واسرراة لهرردي إجصررران ف رررة َّفادج
حرر  السجررسد واج ررا  وَّسررتلزَّا  ت رراه َّررا ال يةررة الترري تامرر  َّررر رأللهررا والم تمرر  الترري اكتسرر ت 

َّر   و رورة أب تدرك الجراة أبهرا سرتت ثر  جر   َّ اشرر َّرر أجرة أبجر ة قاَّرت لت  ي هرا  جر   
 إج الي جرا س على أدائها المالي.

فررري  رررسء َّرررا سررر   جت رررير أب المسرررؤولية االجتماعيرررة َّرررا هررري إال أسرررلسب علرررى الجرررراا  
أك ررررر فرررري َّيي هررررا َّياولررررة ات اعرررر   وهررررذا األسررررلسب جامرررر  علررررى جارررر  الجررررراة تتغلغرررر   جرررر   

الم تماي  َّا جام  على تزوادها  مالسَّا  حسن َّا جيتاج  الم تم  َّر حاجيا  وَّسرتلزَّا  
رر  األع رراء النايررة لهررذه اإلشرر اليا  سررايًا لم تمرر   وَّررا جاابيرر  َّررر َّجرراك  اللررد َّررر حلهررا وتيم 

رًا واةدهارًا وبماًء.  أكثر ت س 

 

  تس ييي رس 

 المسؤولية االجتماعية طريقة عمل(: يوضح 2.1شكل )2

 .(ال احِّثإعداد ) المصدر:

 

 

اإلحساس بالمشكلة

ُمحاولة الِحفاظ على 
استمرار الحياة الطبيعية

ل التكاليف واألعباء تحمُّ
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رررد   م1990عرررام   فررري الجرررراا فررري  المسرررؤولية االجتماعيرررة أبجررر ةواصرررسرة لترفيرررذ  عمِّ
فري بي يرارا والتري اابرت تامر  فري الم ران الرف ري إلرى َّياولرة تيسرير الصرسرة  الجرراا إحردى 

 Triple Bottomل مهرسر َّرر ررألن ت  ير  بمرسد  ججارري ب الااَّة التي ت سبت عرهرا لردى ا

Line)  واجرَّررز لرر  (TBL )الااَّرر  ال جرررد والااَّرر  ال يةرري س بمررسد  جتوررمر ثألثررة َّيرراور وهرر
 . Karlsson, 2006, p.6ة وعاَّ  الربح

رران الااَّرر  ال جرررد  َّرر  ال جررسى  الجررراةجججررير إلررى ايفيررة تفاعرر   المتمثرر  فرري المررسظفير والامة
ررر  الااَّلرررة لررر  الجرررراةدجها وأثرررر سياسررراتها المجت ارررة علررريه   والااَّررر  ال يةررري جججرررير إلرررى َّررردى تيم 

َّسؤوليتها ت اه ال يةة الااَّة َّر رِّألن َّا تج   ر  َّرر أبجر ة وسياسرا   والااَّر  الربيري جا رس 
ر  الميرسرار السرا  ير الجرراةفاعليرة   ,Karlsson, 2006) فري تسليرد األربراح الراشرةة عرر تفاعج

p.8) 
  الترميرررةَّفهرررسم َّتغيرررر ودائررر  الت رررسر وهرررس جررررت    االجتماعيرررة ةات رررر َّفهرررسم المسرررؤولياج و 

  الترميررررة والمجرررراراة التيتيررررة  ال ريررررة هتمرررراماالعمرررران   األآعلررررى َّرجرررر لسجررررحيررررث جج  المسررررتداَّة
 م،2005ةالمجرسرررررري وإدراررررررس   األربرررررراحلررررررى جابررررررل هرررررردي تي يرررررر  إ واالجتماعيررررررة االقتصررررررادجة

 . 487ص
ع رد ) ترككر دراسرةلتبني مفهوم المسؤولية االجتماعيرة،  الشركةتدفع  وعن النظريات التي

لاردة  يرسث  الدراسرة  حيرث أشرار  ( أربرع نظريرات مختلفرة،277ص م،2011 ،والهرداود  الرةاق
الردواف   التي ليرت أب (Garriga, 2004, p.55) قاَّت    دراسةدار  هذا األَّر َّر ليرها َّا 

   في أرب  بظراا  واساة وهي الرظرارة االقتصرادجة والرظرارة لألداء االجتماعي لدى الجراا  ج
 .والرظراة األرألقية والرظراة المت اَّلة السياسية
أب الجررراة وججررد  ألجرر  تي يرر   تجررير إلررى الرظراررة االقتصررادجة للمسررؤولية االجتماعيررة  -1

َّررررر  الم تمرررر  َّرررررر رررررألن ت رررررسار أداة  الجررررراةاألربرررراح ف رررر   وبالترررررالي ت ررررسب تفاعلرررررت 
اتي ية لزارررادة فاعليرررة حصرررسن األربررراح  واب حصرررسن األربررراح جارررسد  اإلج ررراب علرررى اسرررتر 

 المساهمير الذجر ه  شراية َّر الم تم .
هرا أب هرذه الرظراة السياسية تتومر الت كيد علرى -2 ليرا ف ررة َّفادج  الجرراة تنور  لسرل ة عج

 لتزاَّرررا واالتامررر  علرررى ال  رررسن  الساج رررا   للجرررراةاجتماعيرررة تتساجرررد فررري الهررررم اإلدارد 
التي  الجراةالسياسية واالجتماعية للم تم   هذه الرظراة ت سم في َّ ملها على ف رة أب 

ررررى ت ررسم لرررفس الرردور أال تلتررزم لساج اتهررا وبفسدهررا سرريت  اسررت دالها َّررر رررألن شررراا  
 االجتماعي.
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الرظراررة المت اَّلررة تفرررض وجررسد عألقررة  ررمرية أو ع ررد اجتمرراعي ج مرر  رجرران األعمرران  -3
  وأييالها المسراهمير َّرر جهرة والم تمر  َّرر جهرة أرررى  جتورمر هرذا الا رد للجراا

غيررر َّ اشرررة وغيررر َّرصررسص عليهررا تجررم  ال سابررل الادجرردة َّررر دجررر وفلسررفة  التزاَّررا 
وسياسة  وتراز هذه الرظراة على ايفية تل ية حاجرا  الم تمر  َّرر ررألن الترايرز علرى 

راة ت تسل وجسدها وابتمائها َّر رألن وبمائها  فالج الجراا الم تم  في س ي  ت سر 
 َّا ج سم    الم تم  َّر إ فاء الجرعية لها وإع ائها االحترام وال  سن المج تماي.

 الجرررراةالرظرارررة االرألقيرررة وهررري تجارررري أجورررا لرظرارررة أيرررياب المصرررالح  وفيساهرررا أب  -4
س تلتررزم لساج اتهررا ت رراه جميرر  أيررياب المصررالح َّررر َّسررتثمرار ودائرررسب وَّ تمرر   ولرري

ف رر  ت رراه المسرراهمير  وتتوررمر هررذه الرظراررة وتررردر  فيهررا َّررا جتالرر  لرظراررا  الي ررسق 
 الاالمية المتومرة لي سق االبساب وَّس سعا  الامان والام  وال واجا ال يةية.

 

 تطور مف وم المسؤولية االجتماعية :2.1.2

ي عرردة َّراحرر  علررى َّررر الاصررسر ت ررسر فيهررا فرر ةاررد َّررر َّفهررسم المسررؤولية االجتماعيررة 
فمفهررسم المسررؤولية االجتماعيررة ترر  اسررتيداث ج بتي ررة    17م  ص2012ر ا ررة  َّراحرر  َّنتلفررة ة

ما جتال   الراحية يها بجاطا  ت اه الم تم  راية في ورورة ت ر الجراةابت ادا  َّستمرة ت اه 
 ال يةية وفيما جلي سرد َّنتصر ل اض هذه المراح .

 الصناعية: الثورةمرحله  -1
والمساحا  واألرا ي المفتسحة َّرا دفر   المستغلةتةسمت لتسافر المسارد غير ا المرحلةهذه 

لررى إ اإلداراررةدفرر  ال هررا   ا يررراً  الجررراا  الررى الامرر  علررى اسررتغألن ال اقررا  ال جررراة اسررتغألالً 
رذ  اليس اب لما ج ل اب جراعسه َّر ح سق الامان والمسظفير  ف د ااب الرجان والرسراء عدم األ

و أجررراءا  َّجصرراح   َّررر تيسررير الرردر  إب ت ررسب هررراك أدوب  طسالررةً  ب أوقاترراً واألطفرران ج وررس 
  .77-76ص م،2007ةال اهر   َّيفزا  وَّا شا  

 مرحلة البحث: -2
التري  المادجرة ال يمرةبترا  الامران لساسر ة إتيسرير  ةت  الترايز على ايفي المرحلةفي هذه 

 أجرسر والسسرائ  المادجرة  وهررا لرداأل افتها له  في س ي  ةارادة ال فراءة عرر طرار  ةارادة إج ل 
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  ال راهرجت سب جابل  سي  َّر َّفهسم المسرؤولية االجتماعيرة جترارز فري ال ابرل المرادد ف ر  ة
  .76ص م،2007

 العالقات االنسانية: ةمرحل -3
ظهرسر  ارض  المرحلرةالمتزاجرد للاراَّلير لردأ فري هرذه  واالسرتغألنبتي ة الت سر في الام  

ااإليرا ا  التري جتاررض لهرا الامران َّرا عمر   الجراةسير الام  في المجاك  التي تؤثر على 
ل ادر الامان وت ليص ساعا   السألَّةدبى َّر تج الل لتسفير اليد األ ةعلى لروة جها  َِّّهري

فررري  م1932-م1927ظهرررر َّرررا جارررري لت رررارب هسرثرررسب لرررير عررراَّي  المرحلرررةالامررر  وفررري هرررذه 
 المادجرررةتيدجرررد تررر ثير عررردد َّرررر المتغيررررا   َّصرراب  شررررا  واسرررترب ال ترارررك  اررراب الغررررض َّرهرررا

فرراد المجراراير فري الت رارب  علرى ابتاجيرة األ كاإل اءة وتيسير ظروي الام  وفتررا  الراحرة
فررراد  سررر ل شرراسره   الر رررا ت رراه المجرررري بتاجيررة ترتفررر  لرردى األب اإلأ أظهررر  الدراسرررةحيررث 

 . 79ص م،2007  ةال اهر عليه  والاألقا  االجتماعية اليسر  السائدة ليره 

 

 ظ ور خطوط االنتاج: ةمرحل -4
َّرا ي هررد فسرد المسلسد في جسليرس َّرر عرام عمان األبتا  وبجسئ  لرائد األجرت   ر  اإل

إلرى عمر   ال را رةالتصرري   رالت مي  وتهردي هرذه  ةبجراء طرا رإب اةات  إك ر أ  ف حدى م1863
 صسرت  الرهائية وَّر ث  تيسلت هذه لى ت مي  المرتج وت سار  إَّر َّسارا  تهدي في بهاجة األ

َّرر برتج يرراعية َّجرهسرة تررت    يرارة الثرسرا  واليداثرة الصرراعية  هرذا األ ةلى حرارإ ال را ة
َّررر َّررر عمررا جصرراحل هررذا األ عررداد هائلررة َّررر الامرران وَّررر ال ررسادر ال جررراة فوررألً أ عررر  لررروة 

ي ف ررررداب َّفهررررسم المسررررؤولية التلررررسث ال يةرررري واسررررترزاي المررررسارد واب ارررراث المررررساد السرررراَّة َّررررا جاررررر
  .27ص م،2014  ع د السهابة المرحلةاالجتماعية في هذه 

 الكساد االقتصادي: ةمرحل -5

  م1936يردر اتا ر  الجرهير عرام أظهرسر اللرسرد جرسب ايررز الرذد  المرحلرةلرة في هرذه 
 االقتصراد  س اب ال اَّررة وراء هرذا ال سراد وفجر ارساب ةبظراة الفائدة واألجسر والر سد  لي ي ِّر األ

َّسر َّر ليرها ال مسد الذد طرأ على األجسر أ ةلى عدإالتساةب  حيث عزى ايرز دلك  ةعادإ في 
فرري الامرر  وإح ررام غيررره  عررر الت رردم  االسررتمرارلررى إح ررام الامرران عررر إوعرردم َّروبتهررا َّررا أدى 

 ا الجرررافابهيررار اإلبتاجيررة  لررى ابنفرراض إ أدى الهررذه السظررائل َّنافررة َّساجهررة دا  المسقررل َّرر
ا يرررره دفارررت  ا ررر را ا وَّرررا برررتج عرررر  َّرررر تسرررراح عررردد ا يرررر َّرررر الامررران برررتج عرررر  حررردوث 
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واليفررا  علررى الارراَّلير  الااَّررة المصررليةلررى الترردر  لهرردي حماجررة إ الدولررةلررى حررث إالمسررؤولير 
هررذه االحررداث عملررت علررى ت يرري  المارررى الي ي رري للمسررؤولية  وإج رراد فرررص عمرر  لدجلررة لهرر  

 . 81ص م،2007ةال اهر   االجتماعية

 والتوسع الصناعي: الثانية العالميةما بعد الحرب  ةمرحل -6
دبرى لألجرسر وأب تامر  أظهر  الر ا ا  التي تج الرل  وررورة ت رري حرد  المرحلةفي هذه 

 اسرررتمرارلورررماب  ةوَّاليررر اقتصرررادجةعلرررى ترررسفير ال يةرررة المراسررر ة للامررر  وت رررري سياسرررا   الدولرررة
لرى بجرسء طفررة إلهرذا األَّرر ار  دلرك أدى  المج ال رةال رسابير ي والامر  علرى سرر الجررااتبتا  اإل

 ال بظرارررراً  ت  ي يرررراً  الجررررراا َّررررر ق رررر   االجتماعيررررةوقفررررزة ح ي يررررة فرررري  رررررورة ت ررررري المسررررؤولية 
 . 81ص م،2007ةال اهر  

 دارات والنقابات:التجاذب بين اإل ةمرحل -7
 الصررادرة رررارا  للترر ثير والوررغ  علررى الي سَّررا  وال اً ظهررر  الر ا ررا  وأيرر يت َّصرردر 

 لألسرتمرارفراد الم تم   ما اللرد َّرر ترسافره َّرر َّت ل را  دبيرا أودلك بتج عر  ةاادة السعي لدى 
 . 82ص م،2007ةال اهر   ان وَّا جي  له  َّر ح سق وواج ا عمفي األ

 :خالقيةسن القوانين والمواثيا األ ةمرحل -8

يرررر ح َّررررر أ سررررا  ةالعلررررى َّررررر المراحرررر   ا رررر را ا كرتي ررررة لمررررا َّررررر   رررر  الرررردون َّررررر 
 الااَّلررةفررراد لررير الرردون ت رراه األ فيمررا ةالورررورد الامرر  علررى تسحيررد وت ررري قررسابير ت ررسب فايررل

وهررس َّيثرراق ترر  (  (Global Combatوهررذا َّررا بررتج عررر  َّررا جسررمى الميثرراق الاررالمي  والا ررس
بسرراب  مسجرل قرررار َّرؤرخ فرري عجررة اررابسب دجسررم ر لي ررسق اإل الااَّرة ال مايررةَّررر ق ر   اعتمراده

بسرابية والي رسق المتسراواة ا سراس للاردن اإل ال راَّرة  وهس َّيثاق جتمثر  فري م1948األون لاام 
 (Human Declaration Of Human Rights, 2003, p.1)والسألم في الاال  

هميتهررا وأبهررا تامرر  علررى أ فرري و رر  الجرراارا  و  الجررراا  اررد يرردور هررذا الميثرراق لرردأ  
 التيتية والامان وال يةة. ال رية اه رألق في عملها تلهذه األ االلتزام

للمسرررؤولية  الياجرررةالاساَّررر  التررري أد  إلرررى لرررروة  ةَّرررر ررررألن َّرررا سررر   بسرررت ي  َّارفررر
درا  هررررذا المفهررررسم ا سرررراس فرررري األداء إاالجتماعيررررة ام رررردأ وَّررررر ثرررر  امفهررررسم بظرررررد و رررررورة 

 المؤسسي.
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 بروز مفهوم المسؤولية االجتماعية: 2.1.3

 تررراَّي َّفهسَّهرراو  االجتماعيررة لررروة المسررؤوليةلترري عملررت علررى هررراك الادجررد َّررر الر رراط ا
 نككر منها ما يلي: (Hohnen, 2007, p.758)ت  ي ها  اليرص علىو 

 التنمية الُمستدامة: -1
ك ررر َّررر المررسارد أ ةجسررتهلك اميرر عرادة َّررا ب ال يرر  ال جرررد أ أظهرر  الادجررد َّررر الدراسررا 

جيران تساج  األسر َّججر لة ررذر لسجرسد   َّا جج سرع َّما ااب جستهل   في فترا  سا أ ج    المتاحة
  .حالياً  المتاحة  السفرةادم تسفر هذه المصادر   تتمث  ال ادَّة

 الياليررررةفهرررر  الياجيررررا  لتيررررسن ودرررررسن  ةب  رررر االجتماعيررررة المسررررؤوليةَّررررر هرررررا اابررررت 
 التررري جرررت  اعتمادهرررا فررري المسرررت    لررردى سرررتراتي يا اال لهرررذه الم الرررل  واالسرررت ا ة يةل والمسرررت 
 .الجراة

 العولمة: -2
أب  ال رسيا  تت لل ةَّتادد الجراا لير  والت ارةع ر اليدود  الدولية الت ارةب ظهسر إ

 ال جرراةوَّرا جتالر   رالمسارد  الم لسبرة الامالرة ةعلرى تيدجرد َّاهير ال درة الجراا  سب لدى هذه ج
 لمارفررة بافررذة عيررةاالجتما المسررؤوليةَّررا ج ارر   الرردونتلررك  ة الدارِّجررة فرري لررسائحوَّارراجير السررألَّ

 . غية ال يث والت سار ةالراشة قتصادجا االو أثير هذه الصراعا  على تلك المراط   ت

 :الحوكمة -3
الارالمي للامرران  تيررادواال المتيردةَّ  األارر الدوليرة ررالي سق  الماريرة الدوليررةال هرا   َّاظر 

بر  تصرري أعلرى  اللسائح لما تر  التاراريوإيدار  لت سار الادجد َّر التس ييا  ساقاَّ  ILOة
تا ررس سياسررا   االجتماعيررة والمسررؤولية  َّ  ررسالً  اً ت ارارر اً سررلسا وأ  َّ  ررسن يررادر َّررر الجررراا 

ال جرراة وَّردر  ل يراس وَّتا ارة الت  ير  للرسائح وال رسابير والمرسارد  وال يةرة الصيةالجراا  ت اه 
 الدولية.

 حجم قطاع الشركات: -4

حررررداث تغييرررررا  فرررري إرتها علررررى  رررردوَّعرررردد الجررررراا  فرررري ال  رررراع الصررررراعي و ح رررر  إب 
 المسررررؤوليةوالمسرررؤولير جالررررت َّرررر الوررررورد اعتمرررراد بهرررج  الي سَّرررةالسياسرررا  التررري تتنررررذها 

 .ت اه الم تم  فالياً  الجراةجا س َّا ت سم     ي سب دليألً ل االجتماعية
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 األخالقيات: -5
 سرررسا  وابا ررس دلررك ةعلررى َّرردار عررد عاليررةً  رباحرراً أقررد ت ررسب  اررض الجررراا  قررد ح  ررت 

الما رررسس عليررر  َّرررر هرررذه  التررر ثيرف يرررل للمسرررتندم الارررادد َّارفررر    الجرررراةإج ا رررا علرررى دا  
 رباح؟حصسن هذه األ ةرباح وعر ايفياأل

  وتي يرر والمهريررة الجررفافيةجامرر  علررى تي يرر   اً ساسرريأ اررد َّرردرألً تج  االجتماعيررة المسررؤولية
 وترسيد َّ دأ المسثسقية لدى ال مهسر.ة رألقيالمااجير األ

الماليرة أير يت َّير  أبظرار الم تمارا  الميليرة  الجراا َّا س   جتوح أب  في  سء
ال  الجرراةوأب  ج   على عات ها ت دج  َّا جت ل  ل  الفرد َّر ردَّا  ترت ي لس ل ت لاات   وأب 

ج تصررر دورهررا ف رر  علررى تي يرر  األربرراح لرر  تارردى األَّررر إلررى رلرر  َّ تمرر  جامرر  علررى إثررراء 
ياة ارامة وَّزدهرة  هذه الاساَّر  َّ تمارة جراف هرا الاسلمرة الماليرة ت ربة الفرد  ج   جومر ل  ح

 عملت على لروة وظهسر َّفهسم المسؤولية االجتماعية.
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 : جوانب المسؤولية االجتماعيةالمبحث الثاني

 : تمهيد:2.2.0

علرى ليراب َّرا سراهمت  ر  فري  الجرراةالمسؤولية االجتماعية في  سء َّا س   تارري قردرة 
 ت ياب دلك؟ للجراة تم   ل ر ايل جم ر الم

المساهمة الم تماية قد ت سب  ج   إج الي وقد ت سب سل ي  وقد ت رسب علرى يرايد  دوب 
كرر  فالمصر  جساه   ج   سل ي علرى جابرل ججارد َّرر أهر  جسابرل المسرؤولية االجتماعيرة وهرس 

  ال اقرة النورراء وَّرا فري ت ري سياسراالادجد َّر الجراا  لوهس َّا أدى لتسج   ال ابل ال يةي 
 س يلها ارسع َّر أبساع التنفيل َّر حدة الورر الراتج.

ررر   قيررراس َّرررر شررر بها  إدًا األَّرررر جتالررر    ميرررة األثرررر الما رررسس علرررى الم تمررر  وإحرررداث سج
دوب اإل ررار لهرا والتر ثير عليهرا ودوب تغليرل  الجرراةإحداث تسافجر  َّر  الردور االقتصرادد لهرذه 

ررد  جابررل علررى كرررر  َّررر هرررا  إلررى توررمير جسابررل إفصرراح رايررة فرري ت ارارهررا  الجررراا عمِّ
 وَّا تن   ل  وَّا هس َّ لسب  َّرها.المالية تام  على شرح َّا قاَّت    في ال ابل المج تماي 

ر َّستمر  وهري الفلس يرية تجات ر َّفهسم حدجث وفي ت س   للجراا والمسؤولية االجتماعية 
ت اعهرررا وال ةالرررت تامررر  علرررى االرت ررراء لهرررا  حيرررث لررر  ث افرررة جدجررردة قاَّرررت الجرررراا  الفلسررر يرية  ا

تتورررح َّألَّرررح هرررذه الث افرررة  ارررد ل رررسب هرررذا المفهرررسم تت اررر   ارررض الجرررراا  النايرررة التررري تتسررر  
  درتها على تن ي األةَّا  والتاافي َّرها دوب غيرها  وبالتالي ابيصرار الت  ير  علرى شرراية 

لرررذلك فررر ب واقررر  َّمارسرررة وت  يررر  أبجررر ة َّايررررة َّرررر الجرررراا  الااَّلرررة فررري ال يةرررة الفلسررر يرية  
المسؤولية االجتماعيرة ال جرزان فري َّرحلرة الرورس  وايترا  َّزاردًا َّرر الامر  وال هرسد لت رسب هرذه 
الممارسا  أكثر وعيًا وأكثر دقة لتدعي  ات اها  َّمارسة المسؤولية االجتماعيرة وتي ير  الرترائج 

 في الساق  الفلس يري.

 

 جتماعيةأبعاد المسؤولية اال :2.2.1

 البعد االجتماعي :2.2.1.1
 سرر ل َّررا قررد تتارررض لرر  َّررر   الم تمرر  َّررر احتياجاترر ةحاجرر ةلررى تل يررإتسرراى الجررراا  

 ةلياجراته  ودلرك  مياولر الجرراة ةعرر تزاجرد فهر  ووعري المسراهمير  وررورة تل ير باشةة غسط 
 اع رغ راته  شرإالتي تسراه  فري  األبج ةوالترايز على   ك ر َّر السقت وال هدأتنصيص عدد 
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و تنرتص   ابرل أتنتص  ال ابل ال  ي  األبج ةوحاجاته   فالى س ي  المثان قد ت سب هذه 
 .(Malsch, 2013, p.155)المالية غير ال سابل 

النايرررة  األبجررر ةال ابرررل الم تماررري َّرررر  ةَّرررسر تامررر  علرررى تغ يررروعرررر ارررسب هرررذه األ
 األبج ةعلى تسسي  ب اق  راةالجاب تام   ةأهمي (Dyllick, 2002, p.133) جذار الجراة 

واحردة َّرر المسرتهل ير  ةت تصر في هذا الم ان على فةر وأالجصالها لل مهسر إالتي تام  على 
واألحرداث والمرافسرة علرى  أو أب ت تصر ف   علرى المسراهمير  فالجرراا  تتراقر  األر رار دوَّراً 

دها َّا ج ا  األأ  َّر في غاجة اليساسية واألهمية.شج

 : 49ص  م2016ارجة في هذا الم ان ةع د ال  ار  بج ة الدَّر األ

 الناية  الاراجة الصيية. الجراا و  الالمية الجراا تدعي   -1

 س اب والر   الاام.في دع  جابل اإل المساهمة -2

 الم تم .يياب الياجا  الناية في فةا  أفي رعاجة  المساهمة -3

تجرردر  فرري هرررذا    أب هرررراك يررسرًا أررررى جم رررر أب27ص م،2011ةع ررد السهرراب  واررذار 
 الم ان:

َّرر ررألن ةارادة َّسراهمة الجرراا  فري حر   الف رر وال هر  سرساءً   أل المااوبة في ح  َّج -1
و ت سررريس المررردارس أو َّرررر ررررألن ت ررردج  المسررراعدا  للامليرررا  التاليميرررة أَّجررراك  التالررري  

 وت دج  االعابا  الوروراة له .
علرررررى ت ررررردج   الجرررررراا و ةارررررادة المسررررراهمة فررررري عمليرررررا  الت رررررسار  ييرررررث تامررررر  الجرررررراا   -2

 و اع وةاادة الت ثير الييسد لها.ج  الت سار وتيسير األأالمساعدا  َّر 
 هتمررامواالا  الارراَّلير َّررر رررألن الترردرال تررسفير الامرر  لمررر جرغررل فرري الامرر  وةاررادة َّهررار  -3

 لدور التدرال.

 البعد البيئي :2.2.1.2
تسررا ال  اثيرررة  الجررراا ذه هرر ةلت المجنلفررا  الصررراعية والاررسادم المجر اثررة عررر أبجرر شرر ة 

جة أدا ااب هراك إوأثرها على ال ابل ال يةي وَّا  الجراا عر َّاهية ال سائ  المالية التي ت دَّها 
 ال  يايرة  فاستغألن المسارد االب ااثا الورر الراشئ عر هذه  ةتام  على تنفيل حد ةَّياول

 رران الزراعرري وغيررره أدى ليرردوث والت ررسر الت ررري المجصرراحل للت رردم الت رسلررسجي والت ررسر فرري الم
وتر  َّراقجر   لهذه الاسادم فري عرده َّيافر  دوليرة السل يةَّجاك  ليةية ا يرة  حيث بجسقجت اآلثار 



 

29 

 

ربارير َّرر َّنلفرا  وايرل تسرارعت ررألن األ الجرراا األثرر السررا  والمتألحر  لمرا ترت ر  هرذه 
 . 30ص م،2011ةع د السهاب   الما ية عاَّاً 

 الجررراا َّررر قِّ رر   الما رريةاألَّررر رورر  لترردقي  قررسد فرري الفترررا  بتي ررة لررذلك فرر ب هررذا 
َّررررر َّيزابيتهررررا  %20والميليررررة َّررررا بسرررر ت   ال لدجررررةالميليررررة والدوليررررة حيررررث تنصررررص الم ررررالس 

  81ص  م2007للتنلص َّر المنلفا  الصل ة راية في الدون الصراعية ال  رى ةلدود  

ولية االجتماعيرة تيرسن فري أب َّفهرسم المسرؤ  (Flammer, 2012)فري هرذا الصردد جرذار 
ب أب تيسررر يررسرتها و أراد  أدا َّررا إللمؤسسررا  فالجرراة  ال يةيررةلررى المسرؤولية إ ةالفتررة الما رري

وهرررذا َّرررا  لل يةرررة الصررردج ة األبجررر ةفررري   االسرررتثمارتيرررافل علرررى سرررماتها لررردى ال مهرررسر قاَّرررت 
 لل يةررة دج ةالصررَّررا جتفرراعلسب َّرر  الجررراا   َّررر أب المسرراهمير غال رراً  (Flammer)تسيرر  لرر  

لل يةرة  الصردج ة الجرراة ةر قيمأرلى إَّ  الجراا  دا  الت ثير السل ي على ال يةة  واجير  اً  وسل
بترراجي للرجرراط اإل ال يةيررةالمظرراهر  الم مسعررةاألررررى وتتوررمر هررذه  الجررراا ك ررر َّررر أت ررسب 

 واألثر ال يةي لممارسا  الجراا  ا  .

 الموارد البشرية ةتنمي :2.2.1.3
ةع رد ال  رار   الجراةَّر الممارسا  التي تتف  َّ  سياسة  ةذا الم ان َّ مسعجتومر ه

رة وات رررراع ن رررروال الااَّررررة  ا عررررداد لررررراَّج ترررردرال ل رررر  الارررراَّلير لزاررررادة المهررررارة 47ص م،2016
 فراد الم تم .أ ةسياسا  الترقيا  واليسافز وَّياولة ال يام لتسفير فرص الام  ل اف

 ةدارلير ةى أب هذه األبج ة هري ع رارة عرر َّ مسعرإل  261  ص م2003تجير حلسة ةو 
َّررر َّ مسعررا  المسررؤولية االجتماعيررة  حيررث جتوررمر هررذا الم رران األبجرر ة الترري تامرر  علررى 

 واستفادته  َّما ت دَّ  َّر لراَّج وردَّا . الجراةقياس َّدى تفاع  المسظفير في 

 :َّ ان الترمية ال جراةَّر األبج ة التي جتومرها هذا 

 َّت افةة ل مي  االفراد.تسفير فرص عم    -1

 تي ي  الر ا السظيفي. -2

 االفراد. ةوَّرت ا  تي   له  َّستسى َّايجي جراسل ااف أجسرَّرح الااَّلير  -3

 إعداد لراَّج تدرال لزاادة َّهارا  الااَّلير. -4

 الصرررريابة المسررررتمرة لمررررا جسررررتندَّسب  َّررررر أدوا  وَّارررردا   الامالررررةعلررررى اسررررت رار  الميافظررررة -5
 وتسفير س   الراحة له .
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  الخدمةتتعلا بالمنتج والمساهمة في تحقيا  ةنشطأ :2.2.1.4
احتياجررا  السررسق  ةَّارفرر ةال يررام  ررال يسث التسررسا ية الألةَّررة  غيرر األبجرر ةتتوررمر هررذه 

للمرت رررررا  َّثررررر   الرسعيرررررةوالم ررررردرة االسرررررتهألكية للمسرررررتهلك وت لارررررا  المسرررررتهل ير والمظررررراهر 
 ثر على ال يةة وغيرها.أوَّا لها َّر يألحيتها لألستندام وت دج  المراف  المرجسة َّرها 

  :82ص: م2007َّر األبج ة الناية لهذا الم ان ةلدود  

 التسسا ية لتيدجد االحتيا  الاام. الرسعيةتيدجد وت يي  المرت ا  وال يام  األ ياث  -1

واالبتررررا  ا  علررررى المرررررتج وترررراراد الصررررألحية رشرررراداإل ةتي يرررر  ر ررررا المسررررتهلك َّثرررر  اتا رررر -2
 .واالبتهاء

 الصرراعةلتارار  المسرتهل ير فري هرذه المرت را  وطررق وَّ راال   اإلعألَّيرة رال راَّج  ال يام -3
 والصيابة.

 

 ؤولية االجتماعيةأهداف المس: 2.2.2

 :الجراا في  االجتماعية المسؤوليةساسيا  أَّر ت  ي   المتي  ةهداي َّر األ

ب تساجررر  أ ةدبررر  َّررر الارراإ حيررث :طرالمنرراَّرررر  ترر لمرررا سرريت  َّساجه قرر  جيرردوتس  ةحسررر إدارة  -1
وَّنرراطر  السررسق ر تيرردجا  وعسائرر  تتمثرر  فرري َّنرراط ةفرري ال ريررا  الراَّيرر ةرايرر الجررراا 

  َّرررام ت رررسر الامررر  المؤسسررري والتسسررر أ قرررد ت رررسب عائ ررراً  والتررري تتالررر  لرررذا  ال ريرررة الراشرررةة
وَّ ررررردار  َّسرررررت  ألً  الجرررررراةعمرررررا سررررريساج   َّسررررر  ةتا ررررري َّؤشررررررا   االجتماعيرررررة فالمسرررررؤولية
 .اتنادها والسياسا  الساجل اعتمادها َّةالألة االحتياطا  

 االجتماعيررررررة للمسررررررؤولية دا  الت  يرررررر  ال يررررررد الجررررررراا ف ة:دار لررررررإل ةوجيررررررد ةحسررررررر ةسررررررما  -2
لير  واالستمراراة واألَّاب الث ةَّر رألن تسفير   ال مهسر لذاتها ث ةوت  ي اتها تساى ل راء 

 .وال مهسر الجراة

 االجتماعية للمسؤوليةب الت  ي  ال يد إ :وجل ها ال جراةوتدوار ال ساق   ة افإعلى  ال درة  -3
لرير  الجرراة  ل هراواَّرر التري تج األ ىَّرا تل ر ةعراد ال جرراة  الترميرة المتال رة ةبجر األ ورايةً 

 الم تمايرة  ةالاائلرة  ل  علير هراك َّر السياسا  َّا جج ف وترحيل استيساباً المسظفير  طاق 
 ال فرررراءة ةاررررادةوبالتررررالي  الجررررراةفررررراد الء ألاالبتمرررراء والررررس  ةعلررررى ةارررراد َّررررر جرررررا سوهررررذا األ
 ة.االبتاجي
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فور  علرى المسرتسى أب ت رل المناطر ورل  فررص إ :في السسق  والترافسيةااللداع  ةاادة  -4
 الجررراةَّرر التارراوب لرير  ليةررةنلر  ف االجتماعيررة  المسرؤوليةهرداي ت  يرر  أ هرر  أ ال رارل َّرر 

فررررص  ةارررادةتامررر  علرررى  ةاليررف رررار تمس أ لوبررير المسررراهمير  جررر   رررراص جامرر  علرررى جلررر
ففري   جيرده تتفرسق علرى بظيراتهرا فري السرسق  اَّتيراةا حصرسلها علرى و  المرافسرةفري  الجراة

امصدر رئيسي للتاراوب جررا س  اعتمادهاوت   الجراةحان تساف  الم تم  المالي على هذه 
 ا  . الجراةج ا ا على إاالَّر 

وَّر رألن َّا   َّثألً  ي ان ليةفي َّ َّتنصصة ةد ت سب َّؤسسَّر قوامثان على هذا األ
 .ةدا  الاألق واألف ارت دَّ  للم تم  َّر ردَّا  جت  اعتمادها امصدر للمالسَّا  والندَّا  

 
 الفلسطينيةالمسؤولية االجتماعية واإلفصاح عنها في التشريعات : 2.2.3

 م2008علرررى ال رررسابير دا  الاألقرررة لهرررذا األَّرررر  َّرررر قرررابسب الجرررراا  لارررام  االطرررألعتررر  
ص ابسب األوراق الماليررة  وقررام لررتفي  وقرر م2004لاررام  17رقرر   الفلسرر يري ابسب  رررا ة الرردر وقرر

  المسؤولية االجتماعية  واابت االتالي: دا  الاألقةالمساد التي ترص في فيساها على 

 :م2008قانو  الشركات الفلسطيني لعام  -أ
 (%1ال ج   عرر ة   أب على الجراة المساهمة الااَّة أب تنصص َّا219ترجص المادة ة

َّرر أرباحهرا السرررساة الصرافية إلبفاقر  علررى دعر  ال يررث الالمري والتردرال المهررري لردجها وأب ت ررسم 
وإدا لر  ججرفر  هررذا  والترردرال صرري هرذا المنصرص أو أد جررزء َّرر  علرى أعمرران ال يرث الالمري 

دوق المنصص أو أد جزء َّر  رألن ثألث سرسا  َّر اقت اع  جتسجل تيسار  ال راقي إلرى يرر
لرظرام طرا رة الصرري وأيرسل  علرى راص جرت  إبجرا ه  مسجرل بظرام جصردر لهرذه الغاجرة وايردد ا

 تت اوة الغاجة الم صسدة َّر هذا ال ابسب  أال

 :م2004( لعام 17قانو  ضريبة الدخل رقم ) -ب

  َّرررر ال رررابسب َّرررر  أبررر  للتسيررر  للررردر  النا ررر  للوررررا ة جرررت  ترزاررر  8ورد فررري المرررادة ة
 التي ت  دها الم لل  وَّر  مر هذه المصارا : الرف ا  والمصارا 

َّير  -1 التاساورررررا  المدفسعرررررة لررررردن إيرررررا ة الامرررررر  أو السفررررراة وبف رررررا  َّاال رررررة المسررررررتندد
 وعائألته  وأقساط الت َّير على حياته   د الام .
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َّر الدر  اإلجمالي أو ثألثسب ألرل   %1)بف ا  تدرال المسظفير والمستندَّير لرس ة  -2
 دوالر أَّرا ي أجهما أق . (30000)دوالر أَّرا ي 

الت رعررا  المدفسعررة لصرررادج  الزارراة وال مايررا  النيراررة وال مايررا  غيررر الهادفررة للررربح  -3
والمس لة رسميًا فري فلسر ير والت رعرا  لمؤسسرا  السرل ة السطريرة  مسجرل دعرسة عاَّرة رسرمية 

 َّر يافي الدر . %20 ييث ال تزاد عر 

داررررر  جابررررل  سرررري  َّررررر جسابررررل   يريةالفلسررررفرررري  ررررسء َّررررا سرررر   ب ررررد أب التجرررررااا  
  جمررا جنررص 219االهتمررام لهررا  امررا ورد فرري المررادة ة للجررراةالمسررؤولية االجتماعيررة الترري جر غرري 

ال ابرررل ال جررررد  وأجورررًا لررر  جررررد فررري هرررذه ال رررسابير َّرررا جتالررر   ال يةرررة أو أد جابرررل َّرررر جسابرررل 
سد قصررررسر فرررري هررررذه  نصسيررررها  فرررري إشررررارة  لسجرررر التررررزامَّررررر  الجررررراةاإلفصرررراح لهررررا وَّررررا علررررى 

قررري  ال ابرررل االجتمررراعي  التجرررراايةالتجررررااا  جر غررري علرررى ال هرررا   دعمهرررا  مرررا ججسررراه  فررري الر 
 والمالي للمؤسسا .
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 للشركةالفصل الثالث: األداء المالي 

 المقدمة

فرري  ةجسهرارر ةوقيمرر ةاسبهررا دا  عألقرر ة الغرر ةهميررأ  ىا ررَّررسر الترري تج َّررر األ الجررراةداء أ
 قرررد اررراب داإ حرررسن َّررراتها جا رررس قررردر  للجرررراةداء المرررالي األإب  يرررثح ة عمررران الساسررراَّنتلرررل األ

 ة والمن  رر ةالمرجررس  هرردايواسررتنداَّها فرري تي يرر  األ ةالمررسارد المتاحرر ةدار إفرري  احرردثت ب احرراً 
 .وب رق قياس داء المالي  األ

ب إحيررث  جررراا  عمسَّرراً لداء الاررام لفرري ت يرري  األ مهمررةر ال سابررل الداء المررالي َّررااررد األو 
يررياب المصررالح أ رر  داء َّررر قِّ رررتألي وجهررا  الرظررر لمفهررسم األاتزاجررد   سرر ل  ةهميررهررذه األ
تامر  علرى  ةطرراي دا  الاألقرب ار  طرري َّرر األإحيث    244ص  م2014ةةلسم   ةالمنتلف

 ة تاظررري  الثررررو  جت لررر  لمرررا جامررر  علرررى لمسررراه ا  ف مرررا جنررردم َّصررراليها ءداتفسرررير وتاراررر  األ
جررسر لمررا جسرراه  فرري رفرر  األ جت لرر  والمسظررل  االسررتمرار وال  رراءلمررا فيرر   ررماب  اىتسرر الجررراةو 

جامرر  علررى تيصرري  َّررا ججسررتي   الجررراةَّررر رررألن أداء  ال هرراة الي ررسَّيو   اليررسافز ت ارراً  ةوةارراد
الرفررراه َّرررا فيررر  لتي يررر   الم تمررر    وبالرهاجرررة جت لررر  ررررائلَّرررر َّرررر ح رررسق عاَّرررة  الجرررراةعلرررى 

 الم تم . ةقتصادد ورفاهياال

َّررر رررألن  ةهررداي المن  ررداء بجرراطها المتمثرر  فرري السيررسن لألأعلررى  الجررراا   تامرر
وَّررر رررألن الامليررا  التجررغيلية َّرتهيررًة لاملياتِّهررا بتررا  اإلفرري عمليررا   ةسررتغألن المررسارد المتاحررا

فرراد ع رر األ ةاسرل ث ر ةوَّياولر دفرراواأل الجرراة  ةنايالياجا  ال ةتل يلما في   ويسالً الرهائية 
لرر  َّررر  سقررد ح  ررت َّررا تسررم ب ت ررسب أَّررا  ةَّ ابيررإت يررث عررر  الجررراةَّررر ج ارر  هررذا األ  الررزَّر

 .داءهداي عر طرا  قياس األأ 

الفلس يرية شهد  ت سرًا وبمسًا َّليسظًا في السرسا  األريرة  حيث تجرير الرترائج  الجراا 
الااَّلة  الجراا ة َّر ت دجرا  ال هاة المرازد لإلحصاء الفلس يري أب عدد الرهائية المجستنلص

فرري أبجرر ة الت ررارة  %56.7َّؤسسررة تتررسةع لرسرر ة  143140فرري ال  رراع النرراص واألهلرري للررغ 
إجمرالي َّرر  %13.5في أبجر ة النردَّا   ق راع الصرراعة ججر   َّرا بسر ت   %28.1الدارلية  
وأبجر ة الر ر  المالسَّرا  واالتصراال  للغرت   %0.08ت   أبج ة الر   والتنرزار للغرال  اعا 

ةال هرررررراة المراررررررزد لإلحصرررررراء الفلسرررررر يري   %0.04وأريرررررررًا اإلبجرررررراءا   مررررررا بسرررررر ت ج  0.05%
  .م2016
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عرراَّأًل   465167 فرري جميرر  ال  اعررا  إجمرراالً  الجررراا وبلررغ إجمررالي الارراَّلير فرري هررذه 
  وق ررررررراع %2.4  اإلبجررررررراءا  ل  ررررررراع الصرررررررراعة %33ل  ررررررراع الت رررررررارة الدارليرررررررة   39.8%

 تساليًا. %1.7و %1.9االتصاال  والر   

 شكل يوضح توزيع منشآت األعمال على القطاعات االقتصادية(: 3.1شكل )3تس ييي رس  

 .ةال احِّث  المصدر:

ةة َّ دار الرمس الذد شهدت  ال  اعا  االقتصادجة في ال ي  3.1جس ح الج   رق  ة
الفلس يرية ودوره في دع  وت سار سير الاملية االقتصادجة َّيليًا وَّساهمت  في ةاادة اإلبتا  
الميلي والنارجي  ا  دلك جدع   رورة تسج  هذه الجراا  الااَّلة في اافة ال  اعا  لت ري 
َّفاهي  تزاد َّر فرية ت سر الم تم  الفلس يري وجا  دلك هدي تساى ل  الجراا    ابل 

 اى ل  َّر تي ي  األرباح.َّا تس
داء  جرر   عررام األتاررري علررى َّررا جج صررد  رر  هررس الامرر  علررى الهررذا الفصرر َّررر الغرررضإب 

وَّرررا جتالررر   ررر  َّرررر َّاررراجير  فيررر  ةمرررؤثر وبيرررث الاساَّررر  ال للجرررراة المرررالي داءالت ررررق لمفهرررسم األو 
 وَّؤشرا .

 
 

 

 

 

ةالتجارة الداخلي

الخدمات

القطاع الصناعي

نالنقل والتخزي
المعلومات واإلتصاالت

اإلنشاءات
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ل: أداء   االقتصادية الشركةالمبحث األوَّ

 تمهيد: 3.1.0 

ب اةه في وحدة اقتصادجة َّر رألن قياس بجاط أو عدة أبجر ة مة ترت    ما ت  إاألداء ال
فرري َّ رران َّاررير ع ررر فترررة ةَّريررة َّيررددة َّج اسررة  الت رراليل المرحليررة وَّ رردار الت رردم علررى َّسررتسى 

  .22م  ص2015ةَّساسدد   ءة والفاعلية في السيسن لألهدايال فا

 ةبتاجيرواإل ةالفاعليَّا جاري  ةدو َّسؤولي رازداء َّج أاري في بظر  اض ال احثير ج داءواأل
المستسى التي ت   ةبسعيجج صد لها  ةالفاعليف ة و ال هأ الجراة   هذه قِّ التي ج لغ فيها الهدي َّر 

  وام رر تهراءلرتائج التي ت  السيسن لها وافاا ة اربتام  على َّ ةبتاجيهداي فيها واإلتي ي  األ
رر ة ت مرر عألقررة هرري بتاجيرراإلوأجوررًا    الهررديتي يرر  للررس  ةدرجرر ة   بهرراالفاعليررتارارر   رأل  دالمج

 فراءة والفاعليرةجمر  َّفهرسم ال  ىوبالامر  علر  اسرتنداَّ  َّرر وسرائ  لتي ي هراوَّرا تر   المنرجا  
قردرتها علررى  َّررر ررألن الجرراة  برر  َّفهرسم ججاررى  رر  ويرل  داءَّ راب و ر  تارارر  عرام لرأل اإل

المرسارد  ةسرتغألن اافرا الامر  علرى  ةهرداي المرسرسَّلرتائج التري تت رال  َّر  الن ر  واألتي ي  ا
 .مجثلىال ة ال را  ةالمتاح

تتميررز ة هرري َّرظمرر  دا  اسررت أللي Economic Operation ةقتصررادجاال الجررراةب إ
وغيرهرا  ة رالمسارد ال جررا ةالمتال ر ةوالمادجر ةعألَّيرواإل ةتنراد ال ررارا  الماليراعلى  ةبها دا  قدر   

 رررمر ب ررراق َّ رررابي وةَّرررابي  ةاالقتصرررادج الجرررراةهرررداي أ ت   َّررر  ترررر  ةورررافَّج  ةلهررردي لرررراء قيمررر
  .26ص  م2014ةقسبي  

على المستسى التجرغيلي لردجها  هدايتي ي  عدد َّر األة تام  على االقتصادج الجراةب إ
  م2014ةقرررسبي    مرررا جلررري سرررايًا َّرهرررا للت رررسار واالسرررتمرار فررري المرافسرررة وهرررذه األهرررداي تتمثررر 

  :28ص

 اليصرررسن علرررى ولرررى لتي يررر األ ةهررري عمليرررا  وَّهرررام تهرررت   الدرجررر :ةليرررالما ةالسظيفررر -1
 ة االقتصرررادج الجرررراةالميي رررة   ةال يةررَّرررر  ةوالمم رررر ةالمترسعرر هاَّصرررادر  َّرررر َّررساناأل

َّررر رررألن َّررا  والً أ للجررراة ةتاتمررد علررى تيدجررد الياجررا  الماليرر ةب هررذه السظيفررإحيررث 
مر  علرى اتنراد ال ررار المراسرل ثر  الا ةت سم  ر  َّرر عمليرا  تن ري  وبرراَّج اسرتثمارا

َّ ابرررا  التررري تسررراه  فررري تي يررر  َّرررا تررر  فوررر  اإلأل الرررذد َّرررر رأللررر  جم رررر السيرررسن
 رباح.وبالتالي تي   األ ل  التن ي 
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 ةارررى  الدرجررتهررت  وتج  الجررراا فرري  كثررر السظررائل ابتجرراراً أتاررد َّررر  ة:المررسارد ال جرررا -2
   ال ابرررل ال جررررد فررري َّرررا جتالررر ةفرررراد واافرررس ررر  الن ررر  علرررى َّسرررتسى األلولرررى األ

 .الجراة
للهردي الررئيس والتمرسار  ويسالً  الجراةفي  ةغلل الرجاطا  اليسَّيأ لها  أت د :لتمسارا -3

 .إد    ت دأ الامليا  االبتاجية الجراةفي  ةالاملي ةال ري ساس فيأجيت  جابل 

 رررا  عررإلبترا  وافي س ي  جم  عساَّ  اإل ةالسظائل الثألث السا   تم  ت: بتا اإل -4
 .ةتسنيرها لتي ي  المنرجا  الرهائيبتا  و عساَّ  اإل م    ةطرا  الرجاطا  الماري

ارد دداراررررير حيررررث ج ررررسم اإلاإل علرررى عتمرررراد اال ةتررررت  هرررذه السظيفرررر ة:الت اراررررة السظيفررر -5
  والمرساد وتيسالهرا لمنرجرا  لوماب حرار  المرت را ةشراي على الامليا  السا   اإل
 .ةَّفيد ةكاَّل

 
 االقتصادية شركةالأهداف : 3.1.1

ظائفها وَّسؤولياتها لس هداي التي ترت   تام  على تي ي  عدد َّر األ ةقتصادجاال الجراة
 : 28ص: م2014ةقسبي  ة  تمايمج ال

ب تي ير  أل ودلرك ة  الت ارارآجمي  المرجرتساى ل  هدي اساسي هس  :تي ي  الربح  -1
 الجرراة سس علرى هرذه الت سر الما ةلزااد ةارتي  الجراةبجاط الستمرار  بح جؤددر ال

 .المجتي   َّر الربح
بترررا  وبيررر  السرررل  إفررري  الجرررراةدور لررر َّررررجررررت   هرررذا األ ة:المرررراف  الم تمايررر تي يررر  -2

الامر  علرى َّرر رأللهرا جرت   رررى أ ةم سرل  غيرر َّلمسسرأ ةاابرت ردَّير للم تمر  سرساءً 
 .ةالمتادد ةجابل َّر الياجا  االجتماعي ةوتل ي ةتغ ي

اليصرسن  ةيراسب دا  التن ي  ال يد والتي تردرك تماَّراً  ا الجراب إ :بتا اإل تيدجد -3
 ةع لررر ةتامرر  علررى عمليرر  سرر ل أبهررا تجسيررل دوَّررًا  الر رردرة بتررا مررساد النررام لإلالعلررى 

ربررراح علرررى المررردى ال صرررير حصرررسن األقررر  الت ررراليل و  بترررا   اإل ةبترررا  لهررردي ةارررادلإل
 . على َّا جت  عمل ةالفاال قا ة الر  ةَّرت  

تامررر  َّررررر  للجرررراة ررررى اج  ةاسرررتثمارا ةهرررداي دا  قيمرررأ وهررري  ة:ماعيررراالجت هرررداياأل -4
تيسرير َّرر ررألن الارام  مايجريفري ت رسار المسرتسى ال ةالفاعل ةرأللها على المساهم
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علررى  سقسيحاجررا  المسررتهل ير الرهررائيير  ررال ةتل يرروي الامرر  والرردر  للمررسظفير و ظررر 
لررسالء لررير المررسظفير روا رر  ا ةت سارر جرررتج عرهررا رغ ررا  وحاجررا لرر  َّررر  لاررسب  تَّررا ج

 .الجراةوعمألء 
َّرر السسرائ   ةستفادال يث الالمي واال ةت سار المرت ا  وَّساك إب  ة:ال يثي هداياأل -5

ررلعلررى الم  ةجسرراه  فرري الميافظرر ةاليدجثرر ةل تروبيرراإل  ةَّررر جهرر للجررراة ةبتاجيرراإل اسِّ
  تماي لها.الدور المج  ةستمرارااوالام  على 

ي الجرراا  ت رسر  َّر  الرزَّر سرايًا لمساك رة احتياجرا  جتوح لل احث َّمرا سر   أب أهردا
وَّت ل ا  الم تماا  في َّياولرة إلشر اعها وعردم اقتصرارها علرى األهرداي الماليرة النايرة لهرا 

 ابرل ل  تادى دلك إلى الساي لت سار الم تم  َّرر ررألن تنصريص جرزء َّرر السقرت وال هرد ل
 ال يث والت سار للسيسن لما في إر اء للامألء.
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 المبحث الثاني: قياس وتقييم األداء

 تمهيد: 3.2.0

إب قياس األداء هس عم  َّتم  لاملية التن ي   فالسيسن لألهرداي جت لرل ال يرام  امليرة 
قياس لألداء لمارفة ح   الت ردم المتي ر  فري عمليرة االسرتمرار فري تي ير  األهرداي سرساء اابرت 

ة ا    واألداء الجراةص المستسى الفردد أو َّستسى استراتي ية أو على المدى ال صير فيما جن
 وتفاعلهررا َّرر  ليةتهررا الدارليررة والنارجيررة ةحمررزاود  الجررراةهررس الميصررلة المت اَّلررة لرتررائج أعمرران 

 واو  اأًل َّر: (3ص م،2013

 أداء الفرد على َّستسى السحدة داتها. -

 .للجراةأداء السحدة على َّستسى اإلطار الاام  -

 ي إطار ليةتها الدارلية والنارجية.ا ج  ف الجراةأداء  -

فال ياس ألداء الفرد جهدي إلى الت كد َّر تي ير  المجسرتهددي َّرر عملر  ووظيفتر  َّرر حيرث 
ال   وال سدة المرجسدة  وغال ًا َّا جت  هذا األَّر َّر قِّ   الرئيس المج اشر عر طرا  ال يام   يراس 

 ج األَّرر  جرداي المِّايارارة المسرتهدفة  وَّرا جت لة َّا ت  إب اةه َّر قِّ   الفرد َّرر أعمران  َّ روبرًة  األهر
وَّرررا سرراه   ررر  أجورررًا هرررذا الجررنص فررري رلررر  أجرررساء    الت ررراليل َّررر وقرررت  إلتمرررام الامرر  ليصررررِّ 

إج الية لير أفرراد السحردة داتِّهرا َّرا جررا س علرى الجراسر الارام والمرراخ ال يرد وبالترالي تي ر  قردر 
 َّر ال فاءة والفاعلية.

على َّستسى السحدة الترظيمية َّر رألن َّا تمارس  َّر جهرسد لتي ير  أجوًا ج سب ال ياس 
وسياسرتها الااَّرة   الجرراةاألهداي المرسطة لهرا والمر ث رة عرادًة َّرر األهرداي االسرتراتي ية لرذا ِّ 

ليرا َّدهمرةد ت رسا  األداء للسحردا  الترظيميرة  اسرتندام َّاراجير دا   حيث تتسلى األجهزة اإلداراة الاج
ودرجرة  للجرراة ال فاءة  اس سح أهداي السحدة فري سر ي  تي ير  األهرداي الااَّرة  ارت اط َّج اشر

ردوث االةدواجيرة فري الامر   وَّردى االلترزام الرذد تج دجر  هرذه  التنصص في ت يي  األعمان لمر  حج
 فيما جنص المساةبا  المِّاياراة المس سعة ل افةِّ األقسام. الجراا 

فررر   اةالجرررر المرحلررة األريررررة ترررت    يررراس أداء  ررر   فرررالت يي  عمليرررة َّرحليرررة َّجتتا ارررة ترررت  وِّ ا ج
 الجراةااَّلًة  حيثج جج اس أداء  للجراةر سا  َّرحلية لألفراد ث  للسحدا  َّسيساًل لرهاجةِّ األَّر 

ف ًا لما تتارض لر  َّرر ظرروي عاَّرة وَّتغيررا   الجراةَّر رألن االست ا ة الااَّة التي ت دجها  وِّ
أب ت ررسب علررى قرردر ا يررر َّررر المروبررة فرري تااَّلهررا لِّررتا س  ةالجرررادارليررة ورارجيررة تت لررل َّررر 
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مهرسر لتامر  علرى اسرل ت يري  اجتمراعي جيرد لرير قراراتهرا  يسرة َّججرقة للمستثمر النارجي وال ج
 في دا  التنصص. الجراا َّر 

 هقياس: مؤشرات األداء و3.2.1

ر ال اتِّررل ة  يفة تامرر   ررمر حرردود  ررا الجررراا   أب َّجاظرر  Parmenter, 2015جررذاج
 اسررتنداَّها  جرر   َّسررتمر دوب الامرر  علررى  الجررراةفر ررتها عليهررا َّ مسعررة َّررر الم رراجيس ت ررسم 

التي تمرارس علمهرا  جر   يرييح عرادًة جارسد ب احهرا إلرى َّرا تت ار  َّرر  الجراا ت سارها  وأب 
رها  سلي  جتال   التن ي  والت  ي  المرت   لرسعية الم ياس والمجؤشر المستندم. َِّّ 

 :(Parmenter, 2015, p.1)باة أبساع َّر َّؤشرا  ال ياس جسجد هراك أر 

 مالسَّرررا  حرررسن بترررائج  الجرررراةتامررر  علرررى تزوارررد  (KRIs)َّؤشررررا  الرترررائج الرئيسررريةة  -1
 األعمان في بهاجة الفترة َّر رألن عساَّ  قياس جسهراةة َّستندَّة في دا  الم ياس.

 الجرراةَّرا ويرلت لر    مالسَّا  حسن الجراةتام  على تزواد  (RIs)الرتائج َّؤشرا   -2
 َّر أعمان في ليظة َّر الزَّر دوب تفصي .

  ما جتسجل عليها ف ال  للسيسن للهدي. الجراةتزود  (PIs)َّؤشرا  األداء  -3

تامرررر  علررررى جمرررر  َّررررا سرررر   فرررري سرررر ي  ت ررررسار األداء  (KPIs)المؤشرررررات الُمجتمعررررة  -4
 المجرظمي  ج   تدرا ي ويساًل للهدي.
 4 تس ييي رس 

 
  الشركة: تدرُّج مقاييس األداء حسب الغرض من ا وصوالا لقلب (3.2)شكل 

 .(Parmetner, 2015, p.2)المصدر: 

 

 

 

• مؤشرات النتائج الرئيسية

• مؤشرات النتائج

• مؤشرات األداء

رات  المؤّشِّ
الُمجتمعة



 

41 

 

 مؤشرات النتائج الرئيسية المؤشرات الُمجتمعة

َّااجير غير َّالية ةال تظهر بتائ ها  -
  الاماال  .

تج  ة   ج   دورد َّستمر على المدى  -
 رألن أس سع .ال صير ةجسَّي ًا 

ليا. -  جرفذها المدجر الترفيذد أو اإلدارة الاج

تتس   السهسلة في تفسير الرتائج وإدراك  -
 تس ييي األفاان التصييييةة الم لسبة.

هذه الم اجيس ت سب على عاتِّ  َّسؤولية  -
 المسظفير أبفسه .

تج رى على أكثر َّر عاَّ  َّر عساَّ  الر اح  -
 المجن  ة.

وغير َّالية ةالاائد  اإلَّ اب أب ت سب َّالية  -
 على رأس المان الااَِّّ   ر ا الزبائر .

 تج     ج   شهرد أو رب  سرسد. -
ت سب على ش   ت ارار َّج مةا ة َّر اافة  -

 .الجراةالدوائر في 

د في اتناد قرارا  است اقيةة  س ل  - ال تساعِّ
 أبها تجا ي بتائج َّج م ِّاة غير َّتنصصة.

ج   َّسؤوليتها تتال   المدجر الترفيذد   -
 َّج اشر.

َّصممة ل ياس أبج ة  ااَِّّ  ب اح واحد  -
 ف  .

 
 مؤشرات النتائج مؤشرات األداء

 غير َّالي ِّة. -

 ت سب جسَّيةة أس سعيةة شهراةة.قد  -

تتال    بج ة َّنتلفة بات ة عر َّ مسعا   -
 َّجنتلفة.

جمي  األفراد جتمتاسب   دراك اافي لما ج ل  -
 ات اعج  لتيسير الرتائج.

 ة حسن بجاط َّاير.بتائ ها َّجراز  -

 َّاليةة وغير َّاليةة. -

 ت سب جسَّيةة أس سعيةة شهراةة.قد  -

 ال جم ر رب ها   بج ة َّنتلفة. -

بتائ ها  ي ِّ ة وال تست ي  التا يل  الزاادة  -
 أو الر صاب حسن َّا ت  ترفيذه.

 بتائ ها َّج م ِّاة ألكثر َّر بجاط -

 5 رسم ُمؤشرات القياس(: بيا  الُفروق بين 3.3شكل )

 .(Parmenter, 2015, p.9)المصدر: 

 

ل يرراس  ةوسرريلتجارد  KPI (Key Performance Index)ة ساسرريداء األب َّؤشررا  األإ
 ةعمليرر ةلتيدجررد طرا رر للجررراةداء جسررمح وقيرراس األ  للجررراة ةهررداي الامليررداء والت رردم ت رراه األاأل

ب ال يراس جامر  علرى تزوارد  لرى هرذا فرإ ة راف اإل  اسرلداء َّرأب  ألتسيي  َّا تام  علي  على 
 ةَّهرررام السظيفررر ب رراةإعمررراله  وقرردراته  فررري أ و  فاررراله ألمالسَّرررا  الترري جيتاجسبهرررا لت يرري  فررراد  ااأل

 ةالمنتلفر ةبجر لامليرا  واألح لهر  الصرييال رسهرد للفِّ  األسرلسب ارد ال يراسجج  جوراً أله  و  ةالمرسط
ب تارافهررررا أالمرررردى علررررى اعت ررررار  ةَّررررا ت ررررسب طسالرررر ةعرررراد ب هررررذه المؤشرررررا أ علمرررراً  الجررررراةفرررري 

 . 249ص م 2014ةةلسم   ال جتغير ةً وتيدجدها عاد
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ارررِّ  َّررر لرريس علررى ب هررذا األأول ررر ج رردو   الت يرري جرررت   لهررا عمليررة  ال يرراس ةعمليررعرررد دِّ
 ي ول ر في األواحد على َّا هس شائ  مفهسم هما  استنداَّ ى داء وت يم  جر األاملية   فطألق إ

 ةداء وقياس وتيدجرد اميرت يي  األ ةب ت  رب هما  امليإ ةال لمتير تيمألب َّاريير َّنتلفير راي
ان دررررإلررى إ عررادةً  ال يرراس ةيرراب ال يرراس جرردف  ال ررائ  علررى عمليررغحيررث إب   َّررا ارصررر  ل ةال اقرر

جرردور حسلرر  ال ثيررر َّررر ال رردن داء َّررا ت يرري  األأ   يرريفرري الت  ةعرصررر التنمررير وال رررق الاجررسائي
 .الح ردَّة الهدي َّر ياحل المصليةستندام وتسهي  ال لما  في يرتألي االاس ل  

لير  َّرر بترائج إتسيرلت  فري  رسء َّرا الجرراةبر  ت يري  بجراط أعلرى  رظرر لر داء جج وت يي  األ
 .ةَّاير ةَّالي ةفتر  ةفي بهاج
تف يرر في التن ري  وال ةدار اإل ةتت   َّره ي ةقتصادجاال الجراا داء في ت يي  األ ةب عمليإ
جهرة  راد ت يمها لأل شرك تنتلرل َّررالمج  ةب الامليأت اعها  س ل إو   المااجير الساجل  ةوطرا 
بتررا  جت لررل ت يرري  اإلف ة بتاجيررداء اإلأفررراد جنتلررل عررر ت يرري  داء األأي  ت يرر فمررثألً   بظيرتهرراعررر 
 ةفري َّياولر امليرا  التجرغي   بتا  َّرر المردرأل  والمنرجرا  َّرروراً على جمي  َّراح  اإل ةرقا 

ر ةَّسرتمر ة مألحظرلجيترا  فرراد َّرا ت يري  األأ ةجيرد ةالسيسن ل يم  ةس جسابرل عدجردطرسان الارام جلمد
رر  َّررر رأللرر   إلبتاجيررة  ايت يرر جورراً أ  عررر التييررز لمررسظفير للسقررسي علررى ت يرري  عررادن  ايررداً ل ججامد

َّررا ل فرراءة أة ويررساًل لعلررى الفاعليررالألةَّررة  غرررض فرررض الرقا ررة  رررذ ال ميررا  َّررر المررساد علررى أ
 ت يي  بسعي في الغالل ال جصلح في  استندام ال ميا .فهس  فرادت يي  األ

 :  أب َّؤشرا  األداء تر س  لما جليم2016ة رر ي جذار

 :ةمؤشرات الكفاء: والا أ
  وَّرررر المنرجرررا بترررا  و اإل ةفررري عمليررر ةالمؤشررررا  لرررير المررردرأل  المسرررتندَّ   هرررذهترررربِّ 
ج رل  جمراالً إو   هذه المنرجرا  الجراةبت ت أالتي لساس تها  ةاءوال ف ةتا س ال سد هابأهدافها أ

ي جرت  تربترا  ال اإل الجرراةالتري تسرتندَّها  النارجيرة ب تررب  لرير المصرادرألى هرذه المؤشررا  ع
 :وتجم  تلك المؤشرا   وغيرها ةداراإا  َّا جتال   الت اليل َّر َّتومرًة  عليها اليصسن

 .ةو وحدأل   َّرتج  ةيجمالاإل ة لفتالة: المسارد المالي -1

 و وحدة.أل   َّرتج  ةيسن المستندَّاأل ةقيم ة:المسارد ال  ياي -2

 .ةو وحدأل   َّرتج  مجنصصفرا  الام  ال ة:المسارد ال جرا -3

 و َّرتج.أ ةبتا  ا  وحدالسقت الألةم إل ة:المسارد الزَّري -4
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  َّؤشرررا نرجررا  وهرريب رراةه َّررر َّج إ مررا ترر   ة المالسَّررا  النايرر ةَّؤشرررا  دا  عألقرر -5
 .ةترت    الفاعلي

 إلنجاز:مؤشرات ا :ثانياا 
بتررا  ا رر  ولرريس المرررتج اإل ةامليرر  اً ب رراةه َّرت  رروَّررا ترر  إالامرر  إليرر  أبجرر ة  تسيررلتَّررا  

 َّث :
 .ةَّ اجيس ال سد  -1

 ةفيمرا جنرص الدقر  ةالمرجرالامر  فري َّرر  تسقر ا جج مركرد َّ تامر  علرى التالتي م اجيس ال -2
 المسؤولية.و  االستيااب ةسرعو 

 
 داءفوائد مؤشرات األ: 3-2-2

 وفرررررري دا  السررررررياق جررررررذار  عرهررررررا ستفسررررررارَّررررررا جررررررت  طرحهررررررا واال ةً عرررررراد ةب هررررررذه الر  ررررررإ
 :َّا جلي ه  الفسائدأ ب َّر أ  م2016ةرر ي 

 الجرراةفيهرا  دتمروالتري  ةساسرياأل ةم  المؤشرا  علرى المسا ر  الرئيسرحيث تا ة:السرع -1
 ي فتره ةَّري  قصيرة.داء فاألو  ةال سدو عر الت اليل  ة مالسَّا  وا ي

جررراءا  كيررد اإل هررذه المؤشرررا  تامرر  علررى ت إد أب ساسررية:جررراءا  األالترايررز علررى اإل -2
 .الجراةفي  ةدار ا  ال ا   الييسد التي تتنذها اإلد

داء َّرررر جميررر  ال سابرررل فررري األ ةهرررذه المؤشررررا  تامررر  علرررى تغ يررر:  ارررادداء َّتاررردد األأ -3
 قسام المنتلفة.َّداد واألاربا  ع ر ر سط اإلا ال يام  الم َّر رألله جم ر دإ الجراة

داء اليردوث فري األ ةهذه المؤشررا  علرى سرد فراغرا  َّيتملر تام  :داءسد الفرا  في األ -4
سررريت  َّساجهتررر  فررري المسرررت     َّمرررا َّرررر ررررألن َّرررا جررررتج َّرهرررا َّرررر تسقارررا  للجرررراةالارررام 

 ال رال.

 ةرسررال تفاير و  ةبتاجيررإ أسراليل ت ررسارَّرر رررألن تنفريض الت لفررة وَّرا جت ارر  َّرر  الرسفردة: -5
 داء.دبى الم  سن لأللى تيسير اليد األإ  يادتها  الجراة

رررر اإلدارد:  -6 س   ةوَّ اشرررر  الجرررراةفوررر  الممارسرررا  فررري أتيدجرررد لر وليلمسرررؤ لسرررماح الالتيد
 ررى.أَّاكر أستنداَّها في ا
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 المبحث الثالث: األداء المالي

 

  تمهيد: 3.3.0

 رررى للمؤسسررا  فررري ال ج  ةهميرر رري  الترري تيترر  األالمررالي َّررر المساداء ات ررر َّس ررسع األجج 
وعمليرا   ةت ررر َّرر جهرفرألس َّج إيص  في الارال  اليردجث َّرر عمليرا  لما ج بظراً  ةاليالي ةالفتر 

حسرل  رررى داء َّرر َّؤسسر  ألرررى  وانتلرل ت يري  األأ ةمؤسسا  َّر باحيرلبمس سرا  وظهسر 
هرس هجررا ي  المرالي الم صرسد ب الت يرإاما داربا في الم يث السال  حيرث  دا  الت يي  الغرض َّر

 ةوالتي َّر رأللها ترا س يسر  للجراة الماليداء األ َّر الرسل التي ترت    ةعر َّ مسع ةع ار 
سرراه  لرردى المج ة  فوَّررا سرر  ها َّررر فترررا  َّا رري ةالياليرر ةفرري الفتررر  الجررراةَّررا هررس حررادث فرري هررذه 

 سب يعلرى تلرك التصرسرا  َّرا سرحتى ج ري  في السال  الجراةجراز على َّا تار ت ل   الجراة
 في المست   .

 الماليررة وتنتلررل  ررارتألي الهرردي َّرهررا والغرررض َّررر اسررتنداَِّّها  ولارر  َّررر الرسررلتتارردد 
 ةهرري الرسررل المتال رر الجررراة رر  علررى هررذه د حج أ ةسرراه   غيررجتارررض لهررا المج  أكثررر الرسررل الترري

وَِّّ رردار االطمةررراب  رر ب  ة صررير ربرراح علررى الفترررا  الفرري جابررل تي يرر  األتهررا هميأل بظررراً  ة السريسل
ها  وهررذه الرسررل َّررا هرري إال جابررل  المرجرر ة دا  قرردرة علررى تسرريير أعمالهررا واالسررتمرار فرري بجرراطِّ

داء جابررل َّس ررسع ت يرري  األ َّررا جا رري  سرري  َّررر عرردة جسابررل جرررت   لهررا َّس ررسع األداء المررالي
تي ير  ل ى لهراجسرا سرت  ليةج ري على بتائج الت يي  رج   اسرتثماراة َّ المساه همية فك ير َّر األ
 ة.َّم ر ةقصر فتر أالربح في 

 ةبجاطها  غير ةَّر رألن سايها لمسايل الجراةَّدى ب اح ًا حسن جسفر َّ ياس داءت يي  األ
داء واأل جرر   عررام  ءدافري األ ةوالفاعليرر ةال مرر  لرير ال فرراء ةهررداي وَّياولرأ تي ير  َّررا لردجها َّررر 

 ة السحررد ةدارارَّررا  فري َّنتلرل المسررتساا  اإلر َّالس المرالي  جر   ررراص حيرث جامر  علررى ترسفي
جوراح إالمرالي جامر  علرى  ورًا الت يري جة  أالرقا رو واتناد قررارا  تتالر   رالتن ي    ج   دارلي

َّرر ررألن سارة والترم ة المج تمايرةاالقتصرادج ةال يمررلر   ةسرهاَّاتها فري عمليرإَّرر  الجراةَّسقل 
 ةدهار والرمس.قتصاد ال لي  االرها َّا جاسد على االَّ فاقد لي  الالتي   في المان والسقت وت ةةااد

 رمر  ةوالسحرد للجرراةجس رح المرارز االسرتراتي ي  داء المراليت يري  األ ةب عملير ف ورتاَّاً 
 .الجراا لير  ةالترافسي ةوبياب درج الجراةفي  طار ال  اع التي ت   إ
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 مفهوم االداء المالي :3.3.1

 ةفي رل  ال يم الجراةة التي ت سم لها بج األ ةَّساهمب  َّدى على أ داء المالياألججاري 
قرر  الت رراليل    ةالماليرر هرردايَّررر رررألن للررس  األ ةالمتاحرر ةفرري اسررتندام المررسارد الماليرر ةالفاعليرر وأ
  .24ص  م2014  ع د السهابة

لدجها  ةفي استغألن المسارد المتاح الجراةب  َّدى ب اح أعلى  جواً أداء المالي اري األواج 
هررداي المن رر  لهررا َّررر طررري السيررسن لأل ةفورر  اسررتغألن وَّياولررأ ةوَّارسارر ةرد َّادجررَّررر َّررسا

  17م  ص 2015ةَّساسدد   ةدار اإل
ي يرر  الت اَّرر  الم لررسب َّررر جميرر  َّررر الصررال السيررسن لهررا دوب ت ةهررداي المن  رراألو 

تراح َّرر  مير  َّرا هرس َّج لَّثر  الام  على االسرتغألن األ   حيث ججات رفي جمي  المراح  ةبج األ
 قر  الت راليل َّرر رأللهرا تتي ر  الفسائرد   ةليركبر  داء المرالي َّرر اس  األ جرسهر ثلرىَّج  ةَّسارد   را 

 في س ي  السيسن للرتائج الم لسبة.
 

 داء الماليمجاالت األ :3.3.2

السقرسي علرى  يرياب ال ررارأَّرر جت لرل َّرر ب هرذا األ فر ةجيردو  ةلرت يري  فاعِّ  ةلل يام  املير
و َّرارررز أ ةالااَّررر ةالمصرررلي واقررر  المؤشررررا  جر غررري ارتيارهرررا َّررررَّرررر  ةارتيرررار وت  يررر  َّ مسعررر

ررر ةؤوليالمسررر  الجرررراةمرررالي تتسا رررًا لمرررا أب زتررر ج داء الشررررا  األؤ تات رررر َّ   حيرررثج دائررر أراد ت يررري  المج
 ررسائ  لل تاتمررد علررى تيليهررا ةدار اإل  قسرراَّها المنتلفررة َّررر أعمرران  طررسان فترررة عملهررا  وبالتررالي فرر ب 

لة لذلك َّرازها المالي والربيي ةألََّّدى س ةلمارف ةالمالي  وَّر لير هذه المؤشرا : ة وَّا ل  يِّ

تامرر   ةييربسرل الربإب  حيررثج  ل يرراس هرذا الم ران ةجسجرد هررراك َّؤشررا  عدجرد ة:الربيير  -1
اسررتندام  ةللي رر  علرى افرراء جورراً أسرتندم ربرراح وتج فري تسليررد األ ةدار اإل ةعلرى قيرراس فاعليرر

َّش الرررربح االجمرررالي وهررراَّش هررا ي هرررذا الم رررانفررر هررر  الرسررلأ َّرررر   مسجسداتهرررال الجررراة
الاائررررد علرررى ح ررررسق االسرررتثمار و الرررربح التجرررغيلي وهرررراَّش الرررربح الصرررافي والاائررررد علرررى 

 .المألك

 ةعمرران المتررسفر ح رر  األ ةلررى بسرر إير الترري تجرر ةالسررسقي ةمثرر   اليصررجت: السررسقي المراررز  -2
 .ةو ردَّأ ةعلى ا  سلا
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تها درألَّرر رَّررر السررل  والنرردَّا  وبرري جررراةاللررير َّنرجررا   ةتاررري الاألقرر ة:بتاجيرراإل  -3
بتا   ما تتومر  َّر َّث  لاراير اإلستندام األلمدى اال اً َّ ياس ةبتاجيإلاد َّؤشرا  وتاج 

 هدافها.أ َّا ج ف  لها تي ي   للجراة ةوبجرا  َّتاح ةَّساهل وطاقا  َّادج

   امرر  دراسررا الجررراة عررر طرارر  قيررام ال صررير وال سارر  هررداي المرردىأ لررير  ةالمساةبرر  -4
هردافها أ لرى إالسيرسن  ةب عمليرأكرد  داء الررئيس للتب التدار  لير َّ راال  األ  ج ام ةَّج 

 قتصادد في المست   .ست رار االاال ثير على ل  جت  عر طرا  الت

  أب األداء المالي جيت  أهمية ا يرة لدى الجراا  40  ص2016جذار يالح وال يألبي ة
  َّرافسة شدجدة بتي ة لاسلمة السسق واالبفتاح  منتلل ابساعها  حيث تساج  هذه الجراا

االقتصادد واةدجاد حدة الترايز على بسعية المريج والندَّة الم دَّة  حيث أب األداء المالي 
جراز على َّؤشرا  َّالية جت  استنداَّها ام ياس لمدى اب اة الجراا  ألهدافها وت سب هذه 

ة وتسجي  الجراا  لمرايل دا  راادة المؤشرا  اسسيلة تيفيزاة التناد قرارا  استثمارا
 وب اح.

بسترج َّما س   أب األداء المالي َّا هس إال وسيلة جت  َّر رأللها ت يي  افاءة السسائ  
المستندَّة في االبتا  واالداء والرتائج المي  ة  فال فاءة والفاعلية تتمث  في َّدرأل  بظام 

 لمنرجا  هذا الرظام َّتمثلًة لتي ي  َّالسَّاتي َّت اَّ  ت دَّ  َّؤشرا  األداء المالي ويسالً 
األهداي  هذه األهداي تت لل َّر اإلدارة ال يام لساج اتها المستمرة لمارفة َّا تي   وَّا ل  
جتي   َّرها  وال جم ر إتمام هذه األَّر دوب إال  ادد َّر السسائ  َّرها إبت اء َّؤشرا  َّالية لها 

يرة  وَّر المؤشرا  المستندَّة في هذه ال درة على ع س أدء الجراا  في فترة ةَّرية َّا
الدراسة الاائد على األيسن والاائد على ح سق المألك وَّادن بمس الم ياا   وسرستارض 

  اوًا َّر المؤشرا  األررى المستندَّة في ال ياس المالي.

 :(Brigham, 2013)إب تيلي  ال سائ  المالية جام  على تسفير ب  تير َّهمتير 
 َّ  َّثيألتها في ال  اع. الجراةَّ اربة أداء  -1
 اليصسن على ت يي  إجمالي لهذه الجراا  على َّستسى ال  اع التي ترتمي ل . -2
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وت دأ عملية التيلي  المالي  اليصسن على ال يابا  الم لسب تيليلها ث  إس اط الرسل 
 :(Brigham, 2013) والمؤشرا  المالية  وَّر هذه المؤشرا  َّا جلي

 بسل السيسلة: -أ
وهي بسل تام  على قياس قدرة الجراة علة السفاء  التزاَّاتها في ليظة َّايرة  وت س  

 إلى:

 بس ة التداون: -1
وات  حسالها   سمة َّ مسع األيسن المتداولة على َّ مسع النصسم المتداولة  وَّر 

ية ليماجة الجراة َّر ر ر االفألس المفو  أب ت سب هذه الرس ة دا  بتي ة عال
 حان َّرورها  وسائ  َّالية و ال قدرتها على السداد.

 بس ة التداون السرا : -2
وتجيسل   سمة َّ مسع األيسن المتداولة على َّ مسع النصسم المتداولة ول ر   رح 
قيمة المنزوب َّر َّ مسع األيسن المتداولة  س ل أب المنزوب ججات ر َّر أق  

 سرعًة في التيسن لسيسلة.عراير األيسن 
 بسل إدارة األيسن: -ب

ت يس هذه الرسل َّدى إدارة الجراة أليسلها  فاعلية وسلسك الجراة ت اه استثمار 
 ايسلها وَّ دار التويية الم دَّة في س ي  هذا األَّر  وَّر هذه الرسل:

 تيلي  المنزوب ةَّادن دوراب المنزوب : -1
نزوب  وتام  هذه الرس ة على إظهار وات  حسا     سمة الم ياا  على إجمالي الم

على االحتفا     َّر َّنزوب وأثر دلك على َّ دار تدف اتها  الجراةَّ دار َّا تام  
 المالية.

 بس ة تيلي  المدجسبية: -2
وتجاري  متسس  تيصي  المدجرير  وتجيسل عر طرا  قسمة إجمالي المدجرير على 

 ى عدد أجام الاام.الم ياا  اليسَّية  أو الم ياا  السرساة َّ سسًَّة عل
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 بسل الربيية: - 
الربيية َّا هي إال ع ارة عر َّيصلة لم مسعة َّر ال رارا  والسياسا  التي ت  اتنادها 

  واعتمد  الدراسة على بس تير َّر هذه  (Brigham, 2013, p. 98)رألن فترة ةَّرية َّايرة 
 والاائد على ح سق المألك  وَّر هذه الرسل: الرسل وهما الاائد على األيسن

 يافي هاَّش الربح: -1

والذد ججاري لهاَّش الربح على الم ياا   واجيسل   سمة يافي الدر  المتاح للتسةا  
 على إجمالي الم ياا .

 الاائد على األيسن: -2
َّر المؤشرا  المارية   ياس َّدى استغألن الجراة أليسلها في تسليد األرباح  

ائد على األيسن َّؤشرًا لم ياس َّدى ربيية الجراة  الرس ة لم مسع واات ر الا
األيسن  وااتمد  ج   أساسي على ح   الصراعة وح   األيسن المستندَّة في 

  م2016اإلبتا  وبالتالي سهسلة إجراء الم اربا  لير الجراا  ةيالح وال يألبي  
  .41ص 

يسن الجراة المجستثمرة لتي ي  هذه الم ارب تام  على ت ياب َّدى افاءة استندام أ
 عائد َّراسل َّ روبًا  م دار الت اليل الناية لهذا االستثمار.

واجيسل الاائد على األيسن   سمة يافي الدر  المتاح للتسةا  على إجمالي 
  .2األيسن رألن الفترة ةأيسن أون المدة َّ مسعًا أليسن كرر المدة / 

 الاائد على ح سق المألك: -3
لرئيسية للجراا  هس تي ي  الدر  ليملة األسه  الاادجة والمستثمرار  َّر األهداي ا

وأحد أه  َّ اجيس الر اح للجراة  فهذا المؤشر جام  على قياس افاءة الجراة في استندام 
وتمسا  األيسن لتسليد األرباح  وبالتالي جا س هذا المؤشر للمستثمر قدرة هذه الجراة تسليد 

 َّر  د استثمارا  َّالية فيها.األرباح بتي ة َّا قام    

واجيسل الاائد على ح سق المألك   سمة يافي الدر  المتاح للتسةا  على إجمالي 
ح سق المساهمير رألن الفترة ةح سق المل ية أون الفترة َّ مسعًا لي سق المل ية كرر الفترة / 

2.  
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 :ةداء المالي التقليديلى مقاييس األإ ةانتقادات موج 
لرررير  ةالف رررس  ةسررراهمت فررري ةاررراد ةالت ليدجررر م ررراجيسالب أ  144م، ص2009ة شررر لي جرررذار

 والمساهمير َّر رألن َّا جلي: ةدار اإل

اهمير والترري ترررا س المسرر ة لثرروا الي ي يرر ةة هررذه الم رراجيس علرى تيدجررد ال يمررعردم َّ رردر  -1
 .للجراة ةالسسقي ةجمالياإلة على ال يم

الت يرري   ةللمؤسسرا  عررد ال يرام  املير ةعلرى المالسَّرا  التارانيررأساسرية  ةاالعتمراد  صرف -2
 وغير دلك. َّر تون  ة س ل الظروي الااَّ ةب هذه المالسَّا  تص ح قدجمإث حي

حسراب في  سه و األأ ةالتمسا  عر طرا  المل ي ةهذه الم اجيس على ت اه  ت لف م تا -3
سار  التم ةت لفر أررذهَّرر ررألن  يالمياسر الربح   اسجج  ةب   الاادأالربح المياس ي  س ل 

  اير االعت ار َّر رألن َّا جت  اقترا   َّر السردا  وغيرها.

 تاث ررررامليرررا  ل الجرررراةتاررررض  ةحتماليرررادا اررراب هرررراك إعررردم قررردرتها علرررى التر رررؤ عمرررا  -4
للمسررررتثمرار  ةجرررررا س علررررى  ررررال المالسَّررررا  الم دَّرررر َّررررا   رررررفررررألس َّج إو أ ةَّسررررت  لي

.اتنادهررررررررررررررررررا هرررررررررررررررررري  صرررررررررررررررررردد ال رررررررررررررررررررارا  الترررررررررررررررررري ةفااليررررررررررررررررررعلررررررررررررررررررى المرررررررررررررررررررت  ير و 
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 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية

 المقدمة

رث فري هرذا الفصر    اد اليدجث عرر المسرؤولية االجتماعيرة واألداء المرالي جسرتارض ال احِّ
َّا قام  التسي  إلي  َّر بتائج وتيليأل  لراًء على ال يابرا  التري قرام   ماهرا  ففري هرذا الفصر  

 سم لت ياب َّ تم  الدراسة وطرا ة ارتيار المفردا  للم تم  واألسس المستندَّة في االرتيار سر
سررلسب االحصررائي المت رر   امررا ج ررسم هررذا الفصرر  يررة جمرر  ال يابررا  واالطررألع علررى األوفرري عمل

  امليا  ارت ار الفر يا  وتامي  الرتائج على َّ تم  الدراسة.
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ل: هي راسة التطبيقيةالمبحث األوَّ  كل الد ِّ

 :وُطرق جمع البيانات منهجية الد راسة 4.1.1

 سة ت  استندام المرهج السيفي التيليلي الذ جياون َّر رألل اَّر أج  تي ي  أهداي الدر 
 رح التي تج  واآلراءلاألقة لير َّ سباتها او  وتيلي  لياباتها الدراسة ويل الظاهرة َّس سع 

ستندام المرهج التاراني  الرجسع لل يابا  التارانية للجراا    أجوًا ل    الدراسة الحسلها
راسة المرهج االست رائي والتيليلي َّر رألن  المالية المجدرجة في لسرية فلس ير  واستندَّت الد ِّ

ر واست راء الرتائج وتيليلها للسيسن إلى الرتائج.  دراسة اليا ِّ
دجد َّر المصادر الثابساة المارية  المس سع أَّا عر طجرق جم  ال يابا  ف د ل   ال احِّث إلى الا

قيد الدراسة والتي تجم  ال تل والمراج  والرسائ  الالمية في الم أل  المجي مة سساًء على 
الصايد الميلي أو الدولي  اما وت  الل سء لمصادر أولية ت دأ َّر إجراء الم الأل  المهرية 

 غرض تيليلها وبراء المؤشرا  المالية َّر  ل يث َّس سع الدراسة وجيساًل ل سائ  َّالية حدجثة
 رأللها.
 مجتمع الدراسة: 4.1.2

جت ررسب َّ تمرر  الدراسررة َّررر الجررراا  المسرراهمة الااَّررة المدرجررة فرري لسريررة فلسرر ير لررير 
شرررراة  تترررسةع  48   فاررردد الجرررراا  التررري ترجرررر قسائمهرررا  جررر   دورد م2016-م 2008عررراَّي ة

راسررررة وَّجسةةعررررة علررررى   4.1وال رررردون رقرررر  ةعلررررى رمسررررة ق اعررررا    فررررردا  َّج تمرررر  الد ِّ ررررح َّج جس  ِّ
 ال ِّ اعا  االقتصادجةة:
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راسة وُمفردات ه4.1جدول )1  (: ُمجتمع الد  

ر كات القطاع االقتصادي  الن  سبة العدد الشَّ

راعة  الص ِّ

 الاربية لصراعة الدهابا 

 دواجر فلس ير

 ليت جاال

 ليرةات لألدواة

 َّصر  الجرق لألل ترود

 َّ احر ال مح الذه ي

 س اجر ال دس

 للمستيورا  ال  ية ال دس

 فلس ير لصراعة اللدائر

 السطرية لصراعة األلمسبيسم

 السطرية لصراعة ال رتسب 

 دار الجفاء لصراعة األدواة

 َّصاب  الزاتسب الر اتية

13 27% 

دَّا   الند

 شراة الرا  السطرية

 الاربية للفرادق الجراة

 الا اراة الاربية الجراة

 جلسبان اسم لألتصاال 

 َّراز باللس ال راحي التنصصي

 االتصاال  الفلس يرية

 الفلس يرية لل هرباء

 َّصاج  رام للا

الفلس يرية للتسةا  والندَّا  
 اللسجستية

 وطرية َّسباج 

10 20.8 % 
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 الت َّير

 الم مسعة األهلية للت َّير

 الاالمية المتيدة للت َّير

 لت َّيرالمجرق ل

 الت َّير السطرية

 فلس ير للت َّير

 الت اف  الفلس يري للت َّير

 ترست الاالمية للت َّير

7 14.6 % 

 ال رسك

 ال رك الاربي االسألَّي

 لرك فلس ير

 ال رك االسألَّي الفلس يري

 سسق فلس ير لألوراق المالية

 لرك ال دس

 ال رك السطري

6 12.5 % 

 االستثمار

 مارالاربية الفلس يرية لألستث

 الا اراة الت اراة لألستثمار

 المستثمروب الارب

 ال دس لألستثمارا  الا اراة

 فلس ير للترمية واالستثمار

  ان ع ار لت سار وادارة الا ارا 

 لرك االستثمار الفلس يري

 الفلس يرية لألستثمار واإلبماء

 فلس ير لألستثمار الصراعي

 فلس ير لألستثمار الا ارد 

 ئيةسرد للمسارد االبجا

 االتياد لإلعمار واالستثمار

12 25 % 

 %100 48  المجموع

ها في لسرية فلس يرالمصدر:  ل عر ِّ  . 2017 لاام ةَّر إعداد ال احِّث وال يابا  حسد
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  عينة الدراسة4.1.3: 

م إلرى 2008رألن الفتررة َّرر  سرسا  9لمدة  م  ال يابا  للجراا  المجدرجة قام ال احث  
 لية:الجروط التام  مر 2016

 . 11ص  م2014تسفر ال يابا  َّدق ة َّر َّدق  حسا ا  َّست   طيلة فترة الدراسة ةالر ار   -1

 أب ت سب الجراة قد قاَّت لتسفير أساار األسه  طيلة فترا  التداون. -2

 الرسرر ة ل  رراع النرردَّا  وال رررسك فير غرري أب ت ررسب ال يابررا    ابررل الترردقي  أب ت ررسب قررد تمررت  -3
   سل ة الر د الفلس يرية طيلة فترا  الدراسة.المساف ة على بجرها َّر ق 

شرررررراة أد َّرررررا  48يررررر  شرررررراة َّرررررر أ 40علرررررى دلرررررك ف رررررد روررررر  لهرررررذه الجرررررروط  لرررررراءً 
 َّجاهدة. 360  وبلغت عدد المجاهدا  4.2الجراا  َّسةعة حسل جدون رق  ةو  %83.3 بس ت

 هعدد المشاهدات مقروناا بكل قطاع ونسبت (:4.2)جدول 2

ر كات القطاع االقتصادي  الن  سبة عدد الُمشاه دات العدد الشَّ

راعة  الص ِّ

 الاربية لصراعة الدهابا 

 دواجر فلس ير

 ليرةات لألدواة

 َّصر  الجرق لألل ترود

 َّ احر ال مح الذه ي

 س ائر ال دس

 ال دس للمستيورا  ال  ية

 فلس يري لصراعة اللدائر

 لصراعة األلمسبيسم السطرية

 لصراعة ال رتسب  السطرية

 دار الجفاء لصراعة األدواة

 االتياد للتسةا  واالستثمار

12 108 30%  

دَّا   الند
 شراة ألرا  السطرية

 الاربية للفرادق الجراة
8 72 20% 
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ر كات القطاع االقتصادي  الن  سبة عدد الُمشاه دات العدد الشَّ

َّراز باللس ال راحي 
 التنصصي

 االتصاال  الفلس يرية

 الفلس يرية لل هرباء

 َّصاج  رام للا

الفلس يرية للتسةا  والندَّا  
 اللسجستية

 رية َّسباج وط

 الت َّير

 الم مسعة األهلية للت َّير

 المجرق للت َّير

 الت َّير السطرية

 فلس ير للت َّير

 للت َّير ترست الاالمي

5 45 12.5% 

 ال رسك

 ال رك الاربي اإلسألَّي

 لرك فلس ير

 ال رك اإلسألَّي الفلس يري

 ال رك السطري

4 36 10% 

 االستثمار

 مارلألستثالاربية الفلس يرية 

 لألستثمارالا اراة الت اراة 

 المستثمروب الارب

 ال دس لإلستثمارا  الا اراة

 فلس ير للترمية واالستثمار

  ان ع ار لت سار وإدارة الا ارا 

 لرك االستثمار الفلس يري

 الفلس يرية لألستثمار واإلبماء

 فلس ير لألستثمار الصراعي

11 99 27.5% 
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ر كات القطاع االقتصادي  الن  سبة عدد الُمشاه دات العدد الشَّ

 فلس ير لألستثمار الا ارد 

 الستثماراالتياد لإلعمار وا

 %100 360 40  المجموع

وال يابررا  َّجسررتنرجة  م2017 ةَّرر إعررداد ال احررث  االعتمراد علررى ليابررا  لسريررة فلسر ير لاررام المصــدر:
  .SPSSَّر تييلي  ال احِّث  استندام 

 حدود الدراسة الزمنية: 4.1.4

ئج أكثر داللة عملت الدراسة على شم  أك ر عدد َّر السرسا  في َّياولة ل ا  الرتا
راسة الفترة الزةَّرِّيةة َّر  تس يث غ ت الدراسة فترة وَّصداقية ح سرسا   حيث غ ةت الد ِّ

 .م2016-م2008
 أداة الدراسة: 4.1.5

 SPSS اعتمررد ال احررث فرري تيليليرر  لل يابررا  علررى اسررتندام ال ربرراَّج اإلحصررائي الماررروي
رأللهرا  تر ا  الاألقة   وراق عم  راية   َّر رألن قيام ال احث لتفراغ ال يابا  د23  يداره 
 المؤشرا  َّي  الدراسة وَّر ث  ال يام   درا  ال يابا  ألداة الدراسة للتيلي  والدراسة. احتساب

أَّا َّا جتالر    را رة قيراس األبجر ة  ف ارد ةارارا  َّيدابيرة قرام لهرا ال احرث لاردة جاَّارا  
وَّصررر واالسررتاابة لرر اض الدراسررا  َّررر رررألن تسايررل  َّرر   اررض ال رراحثير فرري األردب و َّيليررة 

  حيث أجمات Basuony, 2014ة  وم2016وةالر ار    م2016، السا  ة َّث  ةةلسم وكرروب 
دعمررته  اآلراء علررى أب الت يرري  جر غرري أب ج ررسب عررر طرارر  بمررسد  جامرر  علررى هررذه الدراسررا  و 

ت ررسم  رر  ى االفصرراح الترري س إرراجرر  ال احررث َّررر رررألن َّؤشرررا  ويررفية تامرر  علررى إظهررار َّسررت
وأرررذ األوةاب الرسرر ية لهررذه األبجرر ة    حرردى أ ارراد المسررؤولية االجتماعيررةلمررا لرر  عألقررة  الجررراة
 امليرا  اإلبترا   بس ة َّةساة تس ح ح ر  اإلفصراح َّرر عمليرا  اإلدرران َّرروراً  الجراةوإع اء 
  الامليا  الرهائية. وابتهاءً 

 عمليررا  الجررراا  فهرري االترراليأَّررا عررر طرا ررة اسررتسحاء ال رررسد الساجررل ال يررث عرهررا فرري 
 : 4.3حسل جدون رق  ة
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 مقاييس استعا  ب ا الباحث لبناء نموذج التقييم (:4.3)جدول 3

 ال ابِّل ال جرد:

ررررررررررسارِّد  جررررررررررراةة ترافجسرررررررررريةة لررررررررررذا  *  َّد
راا  في دا ِّ ال  اع.  الج ِّ

التة رررررسار المجسرررررتمِّر َّرررررر أولساةررررررا  * 
 .الجراة

فير َّرر ررألن إشرراكِّه  دع  ا*  لمسظ ِّ
ليا. في ات ِّناد قرارا   َّ  اإلدارا  الاج

 ال ابِّل ال ابجسبِّي:

االلتررررررزام  ررررررال سابير اافةررررررة ال يةةررررررة * 
 .والااَّةة

 التةجرااا  التةرظيميةة.* 

رررررر  ألد تااقجرررررردا  *  االلتررررررزام ال اَِّّ
هة.  َّج رَّة َّ  أد جِّ

 دوب تمييز.* الجفافية 

 ال ابِّل المِّهري:

 .والمِّهري ِّة لمااجيرا* 

ر.*   الث ِّ ة والمسثسقِّيةة  ال ادِّ

لة *  سياسة ت سارا ِّة عادِّ
 .َّجت  اة

 

المسؤوليَّة 
يَّة  االجتماع 

 .(Corporate of ownership and control, 2014, p.765) المصدر:

 
 : قياس متغيرات الدراسة4.1.6

علرى َّرا أشرار  لر  الدراسرا   َّر رألن َّا س   قام ال احث ل راء َّؤشر قيراس جاتمرد فير 
طيلررة فترررة الدراسررة لت ررسار  الجررراا تسجهررا   وَّراعيرراً  ير ررالمهريير واألكررادجمي السررا  ة وَّسررتايراً 

 رالمؤشر  ما جراسل هذه التسجها  َّر الت رسر فري ال ابرل الترمرسد وال يةري  حيرث شرم  المؤشر
 . 1على جاب ير حسل َّلي  رق  ة

 ة:أوالا: قياس المتغيرات المستقل
أبجر ة  التسجر  بيرسف ررة هردفت لمارفرة َّسرتسى  17جابل الترمية ال جراة  جت سب َّر  -1

 ال ابل ال جرد.
أبجر ة  التسجر  بيرسف ررا  هردفت لمارفرة َّسرتسى  7جابل الترمية ال يةيرة  جت رسب َّرر  -2

 ال ابل ال يةي.

 1  َّرررر ررررألن و ررر  رقررر  0,1وتمرررت عمليرررة الت يررري  َّرررر ررررألن اسرررتندام قررري  عجرررسائية ة
فرري للمؤشررر الررذد لرر  ججفصررح عررر   وَّررر ثرر  جمرر  الف رررا  أرررذ  0شررر المجفصررح عررر  وو رر  للمؤ 

 بس ة َّةساة َّر المؤشر ا  .
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 ثانياا: قياس المتغير التابع:

 حيث ت  قياس األداء المالي َّر رألن المؤشرا  التالية:

فررري  الجرررراةوهرررس َّؤشرررر جس رررح افررراءة   ROAة الاائرررد علرررى األيرررسن المؤشـــر األول:
 ة التالية:لام األيسن وات  قياس   المااداستند

صافي الدَّخل بعد الضرائب

متوسط إجمالي األصول
 

 ب:إحيث 

   2إجمالي األيسن: ةَّ مسع األيسن الفترة اليالية + َّ مسع األيسن الفترة السا  ة  /
 

وهرس َّؤشرر جامر  علرى قيراس افراءة  (ROE)  رسق المرألكالاائرد علرى ح المؤشر الثـاني:
 في استندام ح  المساهمير وبميت  وات  قياس  االتالي: الجراة

 
صافي الدخل بعد الضرائب

متوسط إجمالي حقوق المالك
 

 ب:إحيث 

ل ي ِّة الفترة اليالي ِّة + حج سق المل ِّيةة الفترة السا  ة  / ل يةة: ةحج سق المِّ  2 إجمالي حج سق المِّ

 

ير َّردى الزارادة فري َّ يارا  وا ر (Sales growth) َّاردن بمرس الم يارا  المؤشر الثالـث:
 :كالتالي سرة َّا وهي 

 
صافي المبيعات الفترة السابقة − صافي المبيعات الفترة الحالية

صافي المبيعات الفترة السابقة
 

والرمسد  المجسرتندم فري الاررض السرال  هرس بمرسد  تر  لررا ه علرى َّاادلرة رر  اإلبيردار 
 المتادد وهي االتالي:

Y= 𝛽ₒ + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ℮ 
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 حيث إب:

𝑋1 .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال جراة : 

𝑋2 .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال يةية : 

𝛽ₒ.ال يمة الثالتة لرمسد  االبيدار : 

 : قيمة الن   المايارد.℮

Y.  المتغير التا :   
ررشررراة َّررر الجررراا  الفلسرر يرية َّررر رررألن تف 40وترر  ت  يرر  هررذا الرمررسد  علررى  ص ي 

سررررسا  واالطرررألع علرررى الف ررررا  المرجرررسرة سرررساء اابرررت ف ررررا   تسررر دقيررر  لل رررسائ  الماليرررة طيلرررة ال
 َّست لة أم َّجدَّ ة لذا  ال يابا .

َّررر ال رردجر داررره أب عرردد المجرراهدا  فيمررا جنررص عرردم التسجرر  بيررس أجررة أبجرر ة تتالرر  
اليرة وهري بسر ة ا يررة ررألن سررسا  عررض ال رسائ  الم %60َّجاهدة  مرا بسر ت   216 ال يةة للغ 

تا ِّس عدم إدراك الجراا  لما لإلفصاح عر هرذا الررسع َّرر األبجر ة َّرر تر ثير َّرر علرى األداء 
 الدارلي والنارجي.

(: يظ ر حجم وعدد المشاهدات صاحبة تقييم صفر في مستوإ إفصاح ا عن األنشطة 4.4)جدول 4
 البيئية.

 

 

أَّرا  نصرسص األبجر ة النايرة  ال ابرل ال جررد ف ررد اراب األَّرر أقر   رررًا إد للرغ عرردد 
  َّجدراررة لمررا وه جا ررس أب الجررراا  تتمترر   رر دارا %32.8َّجرراهدة  مررا بسرر ت   118المجرراهدا  

 لهذا األَّر َّر ت ثير على ال ادر الدارلي للمرج ة.
اهدات صاحبة تقييم صفر في مستوإ إفصاح ا عن أنشطة : يظ ر حجم وعدد المش(4.5جدول )5

 الجانب البشري 

لية أي فقرة لم يرد في القوائم الما

 عن أنشطتها البيئيَّة

 النسبة من اإلجمالي عدد الُمشاهدات

216 60 % 

Table 1 

لم يرد في القوائم المالية أي فقرة 

 عن أنشطة التنمية البشريَّة

 النسبة من اإلجمالي عدد الُمشاهدات

118 32.8 % 

Table 2 
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 المبحث الثاني: تحليل البيانات واختبار الفرضيات

ال يابررا  وَّررا سررلسب اإلحصررائي المت رر  فرري تيليرر  هررذا الم يررث علررى تس رريح األ ججررم 
 تاررددالم  Regressionاسررتندام أسررلسب االبيرردار ةوقررد ترر  جت لررل تررسفره َّررر شررروط لت  ي رر   

كسب الدراسة تامر  علرى قيراس أثرر عردة َّتغيررا  َّسرت لة  متغيرر ترا   فر ب األسرلسب اإلحصرائي 
هس االبيدار المتادد ال ياسي والذد جام  على قياس أثر المتغيرا  المست لة اافرة علرى المتغيرر 

 التا   دوب إس اط أد َّرها.
 االختبارات التمهيدية: 4.2.1   

بمسد  االبيدار ودراسة الاألقرة اللرد َّرر إجرراء  ارض ال ياسرا  ق   ال دء في عملية لراء 
ودلررك للت كررد َّررر يررألحية ال يابررا  لألعتمرراد عليهررا فرري التيليرر   واالرت ررارا  السيررفية الم دئيررة 

فري ال داجرة ب رسم  ارت رار ال يابرا  َّرر اسبهرا تت ر  التسةار  ال  ياري أم ال  وهرذا  واستندام الرترائج
َّفرررردة   30اء عرررر  فررري هرررذه الدراسرررة ارررسب الايررررة تيرررسد علرررى أكثرررر َّرررر االجررراء جم رررر االسرررتغر

  علرررى اررر  َّرررر الاائرررد علرررى Shapiro-Wilkولت  يررر  هرررذا االجرررراء اسرررتندم ال احرررث ارت رررار ة
 وبمس الم ياا . الاائد على ح سق المألكاأليسن و 

 .تت   التسةا  ال  يايال ال يابا   :Нₒالفرض الصفرد 

 .ايبا  تت   التسةا  ال  ي: ال ياН1الفرض ال دج  
 (: نتامج اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات4.6جدول )6

Shapiro-Wilk 

 الم ياا ُمعدَّل نمو  العائد عل  حقوق المالك الاائد على األيسن 

ال ابِّل 
 ال جرد 

Sig 

 

3 

 

0.264 0.337 0.153 

ال ابِّل 
 ةيال ي

0.147 

 
0.387 0.152 

وبالترالي  0.05ا  َّرر اليراال  هري أك رر َّرر  في Sig   أب قيمة4.6جدون رق  ة جس ح
   ب ال يابا  تت   التسةا  ال  ياي. ال دج ب    الفرض 
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أب جميرر  المارراَّأل  لرير المتغيرررا  المسررت لة فيمررا ليرهررا وبررير   4.7جس رح ال رردون رقرر  ة
يررة لارردم وجررسد عألقررة تارردد ر  وبالتررالي هرري عألَّررة أوليررة %80ر المتغيرررا  التا اررة هرري أقرر  َّرر

 .لير المتغيرا 
 بين المتغيرات(: يوضح قيمة معامالت االرتباط 4.7)جدول 7

Table 4  العامد على
 األصول

العامد على 
 حقوق المالك

أنشطة المجال 
 البيئي

أنشطة المجال 
 بشري ال

 نمو المبيعات

الاائد على 
 األيسن

 0.232 0.177 0.127 - 0.075 

الاائد على 
 ح سق المألك

0.232  0.011 0.040 - 0.040 

أبج ة الم ان 
 0.070 - 0.469  0.011 0.177 ال يةي

أبج ة الم ان 
 0.114 -  0.469 0.040 0.127 ال جرد 

  0.114 - 0.070 - 0.040 - 0.075 - بمس الم ياا 

 . SPSSةَّر إعداد ال احِّث وال يابا  َّجستنرجة َّر ال رباَِّّج االحصائي المصدر: 

ولوماب يألحية بمسد  االبيدار والت كد َّر أب الرمسد  قادر على إع راء بترائج جيردة  
 Variance Inflation السرتنرا  َّااَّر  Multicollinearityقرام ال احرث لت  ير  ارت رار 

Factor ت ررار واسررتنرا  قيمررة ارDurbin-Watson  عألقررة تاددجررة الرت ررار إَّ ابيررة وجررسد أثررر
ن واالرت رررار الثةرررابي جامررر  علرررى  َّس ررر  الدراسرررة المسرررت لة لرررير المتغيررررا   الرسررر ة لألرت رررار األوة

رررررمر بمرررررسد  االبيررررردار داتِّررررر  يرررررة  ِّ تس رررررح ال ررررري    4.8ة  وال رررررداون التر رررررؤ لسجرررررسد عألقرررررة ر  ِّ
 المجسترت ة.

 Variance Inflation Factorلثابية َّر دا  االرت رار إلج راد قيمرة  االبت ان للمرحلة ا

والت كررد َّررر عرردم وجررسد أد تاددجررة ر يررة  حيررث إبرر  ت ررسب هررراك عألقررة تاددجررة ر يررة فرري حرران 
وت سب هرراك عألقرة تاددجرة أكيردة فري حران اابرت ال يمرة أك رر َّرر  3أك ر َّر  VIFكابت قيمة 

   وال داون الألح ة تجرح دلك.10
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 Durbin-Watsonواختبار  Variance Inflation Factor(: قيمة اختبار 4.8جدول )8
 للمتغيرات المستقلة

 Tolerance VIF Durbin-Watson النموذج

 أبج ة الم ان ال جرد 

 الم ان ال يةيأبج ة 
0.780 1.282 0.805 

 
وفرري هررذا االرت ررار ت ررسب   2 ةلرر  تت رراو  VIF أب قيمررة َّااَّرر   4.8ة رقرر  جس ررح ال رردون

ية َّجيتملة في حان اابت ال يمة  ية أكيدة إب 3تساود هراك عألقة ر  ِّ   وت سب هراك عألقة ر  ِّ
القيمررة الخاصررة برره فرري كافررة  نجررد أ  Durbin-Watson   وبررالرظر الرت ررار10كابررت ال يمررة 

 .خل نموذج االنحدار، في إشارة لعدم وجود عالقة تعدُّدية خطية دا2المتغيرات لم تتجاوز 
 يوضح المقاييس الوصفية لمتغيرات الدراسة(: 4.9)جدول 9

 المتغيرات

 لمتوسط الحسابيا
االنحراف 
قطاع  المعياري 

 الصناعة
قطاع 
 الخدمات

قطاع 
 التأمين

قطاع 
 البنوك

قطاع 
 االستثمار

المتوسط 
 العام

 نشطةأ
الجانِّب 

 البشري

19.07% 18.38% 25.31% 30.36% 16.89% 22.02% .1858 

نشطة أ

الجانِّب 

 البيئي

10.94% 10.99% 18.40% 14.11% 9.95% 12.87% .1701 

العائد عل  

 األصول
5.07% 3.48% 3.21% 1.12% 2.39% 3.04% .0423 

العائد عل  

حقوق 

 المالك

7.17% 5.02% 28.25% 9% 3.87% 10.62% .2357 

 2.19 %48.28 %55.55 %46.77 %34.26 %91.88 %14.21 المبيعات
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وهرررس  %30.36جررر ة الترميرررة ال جرررراة للرررغ ألب أك رررر تسجررر  أب  4.9جس رررح ال ررردون رقررر  ة
ل  رراع االسررتثمار  أَّررا فيمررا  %16.89عررر دا  األبجرر ة للررغ    تسجرر عائررد ل  رراع ال رررسك  وأقرر

د ل  راع التر َّير وهرس عائر %18.40أبجر ة الترميرة ال يةيرة َّرا بسر ت   التسج  بيسجتال   مستسى 
 رال لردى ق راع االسرتثمار فري  وجرسد ل  اع االستثمار في إشارة إلى %9.95للغ  تسج وأق  

 جاب ي الترمية ال جراة وال يةية.

 %22.02أبجررر ة الترميرررة ال جرررراة َّرررا ج رررارب  َّتسسررر ا  التسجررر  بيرررس جررر   عرررام للغرررت 

وبرررابيراي  %12.87سررر ت  وعرررر أبجررر ة الترميرررة ال يةيرررة َّرررا ب 0.1858برررابيراي َّايرررارد للرررغ و 
فررري  التسجررر  لهررذه األبجررر ة وهررري بسررل  رررايفة إدا َّرررا قسربررت  مسرررتساا  0.1701َّايررارد للرررغ 

 الدون المت دَّة.
اراب  الاائرد علرى ح رسق المرألك الرظر للاائد على ح  المل ية والاائد على األيرسن فر ب 

ة علرى إ رافة قيمرة جيردة الااَّلر الجراا أعلى بس ة َّر الاائد على األيسن في إشارة إلى قدرة 
 %3.04يرررسن   حيرررث للرررغ َّتسسررر  الاائرررد علرررى األطيلرررة فتررررة الدراسرررةعلرررى ح رررسق َّسررراهميها 
 .0.2357وبابيراي َّايارد للغ  %10.62 ح سق والاائد على 0.0423 وبابيراي َّايارد للغ 

فيمررا جتالرر   ررالرمس فرري الم ياررا  فر ررد أب ال  اعررا  اسررت اعت أب تورريل قيمررة جسهراررة 
 %91.88اتها طسان فترة الدراسة  حيث ااب الرصيل األك ر ل  اع الندَّا   ما َّتسس   لم يا

والرصرريل األقرر  ل  رراع الصررراعة لمررا شررهده َّررر حرراال  ابت رراس  فِّارر  اليررروب واليصررار طررسان 
وبرابيراي َّايرارد للرغ  %48.28ليص  َّادن الرمس لمرا ج رارب  %14.21سرسا   مادن  التس 
2.19. 
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  اختبار الفرضيات: 4.2.2

 الفرضية األولى:
Нₒ: أبج ة المسؤولية االجتماعية والاائد  لير التسج  بيسداللة إحصائية  ال جسجد أثر دو

 :يعلى األيسن  واتفرع َّرها َّا جل
Нₒ1 : أبج ة الترمية ال جراة والاائد على  التسج  بيس داللة إحصائية لير ود أثرال جسجد

 . ROAة األيسن
Нₒ2 :أبج ة الترميرة ال يةيرة والاائرد علرى  التسج  بيسداللة إحصائية لير  ود أثرد ال جسج

 . ROAة األيسن

المتارردد ال ياسرري علررى المتغيرررا   االبيرردارولإلجا ررة عررر هررذه التسررا ال  ترر  اجررراء تيليرر  
 َّي  الدراسة لمارفة الاألقة  ييث ج سب الرمسد  اما جلي:

𝑦 = 𝛽ₒ + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ℮ 

 ب:إحيث 

𝑋1 : .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال جراة 

𝑋2 .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال يةية : 

𝛽ₒ.ال يمة الثالتة لرمسد  االبيدار : 

 : قيمة الن   المايارد.℮

Y  .  المتغير التا : 

  قرررام  ارت رررار ارت ررراط المتغيررررا  المسرررت لة َّتمثلرررة  التسجررر  بيرررس أبجررر ة 4.10وال ررردون الترررالي ة
 .الترمية ال جراة وال يةية على المتغير التا   وهس الاائد على األيسن
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العامد على  بالمتغير التابع التوجه ألنشطة التنمية البشرية والبيئية يوضح ارتباط(: 4.10)جدول 10
 (ROA) األصول

 ري أنشطة المجال البش أنشطة المجال البيئي العامد على األصول 
Pearson 

Correlation 

 الاائد على األيسن

 أبج ة الم ان ال يةي

 أبج ة الم ان ال جرد 

 

1.000 

0.177 

0.127 

 

0.177 

1.000 

0.469 

 

0.127 

0.469 

1.000 

Sig 

 الاائد على األيسن

 الم ان ال يةيأبج ة 

 أبج ة الم ان ال جرد 

 

-- 

0.000 

0.008 

 

0.000 

-- 

0.000 

 

0.008 

0.000 

-- 

أبجر ة الم ران  التسجر  بيرسطرردد  رايل لرير  ارت راطوجرسد  (4.10) جردون رقر جس ح 
ب ررد  0.008والترري تسرراود  Sigوبررالرظر ل يمررة  %12.7  م رردارال جرررد والاائررد علررى األيررسن 

 ة الم رران أبجرر التسجرر  بيرسارت رراط طرردد  ررايل لرير  أبهرا دا  داللررة إحصرائية  واسجررد أجوراً 
وهرري دالررة  0.000ب ررد أبهررا تسرراود  Sigوقيمررة  %17.7 ار م ررديررسن ال يةرري والاائررد علررى األ

 . إحصائياً 
  جس ررح بتررائج تيليرر  االبيرردار المتارردد ل يرراب أثررر ارر  َّررر أبجررر ة 4.11وال رردون رقرر  ة

 ال ابل ال جرد وال يةي على الاائد على األيسن.
 (ROAص ب المتغير التابع )(: مقدار معامل ارتباط نموذج االنحدار الخا4.11)جدول 11

Sig of F F 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Adjusted R 

square 
R square R 

0.002 6.272 .041654 0.29 0.034 .184 

Table 5 

أب قيمررررة َّااَّرررر  االرت رررراط النرررراص لرمررررسد  االبيرررردار ت لررررغ   4.11جس ررررح جرررردون رقرررر  ة
  وَّا جتال  َّر التغير في المتغير التا   %3.4ست لة تؤثر َّا بس ت  وأب المتغيرا  الم 18.4%

 عساَّرر  أررررى لرر  تجررملها الدراسررة َّررر  ررمرها فرريم ر تفسرريرها َّررر رررألن %96.6ل  يررة الرسرر ة 
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رررص المرت رررا  التررري ت رررسم   ررراقي األبجررر ة التررري تتالررر   المسرررؤولية االجتماعيرررة َّرررر بجررراطا  تنج
لنايرة تال   الندَّا  َّا  ارد ت ردج  الندَّرة وأجورًا األبجر ة ا  بتاجها أو ردَّاتِّها وَّا ج الجراة

 وهي قيمة دالة إحصائيًا. 0.002الرمسد  في هذا   Sigقيمةلت يي  الم تم  دوب ال يةة  وت لغ 
 (ROA(: معامالت نموذج االنحدار الخاص ب )4.12جدول )12

 

Unstandardized 

Coefficients Standardized 

Coefficients 
T Sig 

B 
Std. 

Error 

Constant 

 أنشطة المجال البيئي

 المجال البشريأنشطة 

0.027 

0.037 

0.013 

0.003 

0.015 

0.013 

 

0.151 

0.057 

8.131 

2.557 

0.964 

 

 

0.011 

0.050 

أب األبجرر ة النايررة  الم رران ال يةرري دا  أثررر جررسهرد علررى   4.12جس ررح جرردون رقرر  ة
وبالترالي دالرة  0.05أق  َّر  0.011تساود  Sigلاائد على األيسن  س ل أب قيمة التغير في ا

 ليرما ال جسجد أثر ألبج ة الترمية ال جراة في الت ثير على الاائد على األيسن. إحصائياً 

 نتيجة الفرضية: 

أنشـطة المسـؤولية االجتماعيـة المتعلقـة  التوجـه نحـويوجد أثر ذو داللة إحصامية بـين 
البيئي على العامد على األصول وال يوجد أثر لإلفصاح عن األنشطة الخاصة بالمجال  بالجانب

البشري على العامد على األصول لدإ الشركات الُمدرجة في بورصة فلسـطين  وهـذا يتفـا مـع 
ــة  (م 2014 عــدة دراســات ســابقة من ــا دراســة )النجــار ــى البيئ ــم تطبيق ــا عل وهــي دراســة ت

( وتناولـــ  الجوانـــب األربعـــة للمســـؤولية م2014 -م2006الزمنيـــة )الفلســـطينية خـــالل الفتـــرة 
تــم تطبيق ــا علــى البيئــة الصــناعية فــي المملكــة  (م 2016 )عبــد الجبــار ودراســة االجتماعيــة 

على شركات عاملة في والتي ُطبقت  (Lu, 2017) ودراسة شركة  15العربية السعودية بواقع 
راسـة أ  المسـؤولية االجتماعيـة تعطـي نتامجـاا أف ـل كٍل من الصين وأستراليا وأظ رت هذه الد
 .في البيئات النامية كالبيئة الفلسطينية

 وبالتالي ت سب َّاادلة االبيدار الناية  الرمسد  االتالي:
𝑅𝑂𝐴 = .027 + .037𝑋1 + .013𝑋2 

  أبج ة الم ان ال جرد. X2ججمث  أبج ة الم ان ال يةي و X1ب إحيث 
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 الفرضية الثانية:
Нₒ: الاائد أبج ة المسؤولية االجتماعية و  التسج  بيسداللة إحصائية لير  سجد أثر دوال ج

   واتفرع َّرها َّا جلي:على ح سق المألك

Нₒ1 : أبج ة الترمية ال جراة والاائد على  التسج  بيسداللة إحصائية لير  ود أثرال جسجد
 . ROEة ح سق 

Нₒ2:  أبج ة الترمية ال يةيرة والاائرد علرى  التسج  بيسداللة إحصائية لير  ود أثرال جسجد
 . ROEة ح سق 

 وت  لراء بمسد  االبيدار المتادد التالي:
𝑌 = 𝛽ₒ + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ℮ 

 ب:حيث إ
 

𝑋1 .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال جراة : 

𝑋2 .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال يةية : 

𝛽ₒ.ال يمة الثالتة لرمسد  االبيدار : 

 الن   المايارد. : قيمة℮

Y  .  المتغير التا :  

 

  قام  ارت ار ارت اط المتغيرا  المست لة َّتمثلة  التسج  بيس أبج ة 4.13وال دون التالي ة
 ح سق المل ية.الترمية ال جراة وال يةية على المتغير التا   وهس الاائد على 
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العامد  بالمتغير التابع لتوجه نحو أنشطة التنمية البشرية والبيئيةايوضح ارتباط : (4.13جدول )13
 (ROE) على حقوق الملكية

 أنشطة المجال البشري  أنشطة المجال البيئي العامد على حقوق المالك 
Pearson 

Correlation 

 

 الاائد على ح سق المألك

 أبج ة الم ان ال يةي

 أبج ة الم ان ال جرد 

 

 

1.000 

0.011 

0.040 

 

 

 

0.011 

-- 

0.469 

 

 

 

0.040 

0.469 

-- 

Sig 

 الاائد على ح سق المألك

 الم ان ال يةيأبج ة 

 أبج ة الم ان ال جرد 

 

 

-- 

0.419 

0.224 

 

 

0.419 

-- 

0.000 

 

 

0.224 

0.000 

-- 

أبجر ة الم ران  التسجر  بيرسوجسد ارت اط طردد  رايل لرير   4.13جس ح جدون رق  ة 
تسراود  Sigقيمرة  وغيرر دان إحصرائيًا ألب %1.1للغت قيمت   كالاائد على ح سق المألال يةي و 
أبجر ة الم ران ال جرررد  التسجر  بيرسجتورح لررا وجرسد ارت راط طرردد َّتسسرر  لرير    أجوراً 0.419

 .0.224تساود  Sigليس دو داللة إحصائية  س ل أب  ول ر  أجواً  الاائد على ح سق المألكو 
بيرردار المتارردد ل يرراب أثررر ارر  َّررر أبجررر ة   جس ررح بتررائج تيليرر  اال4.14وال رردون رقرر  ة

 ال ابل ال جرد وال يةي على الاائد على األيسن.
 (ROE: يوضح مقدار معامل نموذج االنحدار الخاص بالمتغير )(4.14جدول )14

Sig of F F 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Adjusted R 

square 
R square R 

0.738 0.304 0.236195 - 0.004 0.002 0.041 

أب المتغيررررا  المسرررت لة تسرررت ي  التررر ثير علرررى بترررائج المتغيرررر   4.14جس رررح جررردون رقررر  ة
وهي  0.738والتي تساود  Sigوهي بس ة ال تذاجر وهس َّا جفسر قيمة   %0.2التا    ما بس ت  

 .F =  0.304  وت لجغ قيمة ةإحصائياً  تدن على اب األثر غير دان
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 (ROE) العامد على حقوق الملكيةيوضح معامالت نموذج االنحدار الخاص ب (:4.15) جدول رقم15

 

Unstandardized 

Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig 

B 
Std. 

Error 

Constant 

 أنشطة المجال البيئي

 المجال البشريأنشطة 

0.077 

- 

0.014 

0.057 

0.019 

0.083 

0.076 

 

- 0.010 

0.045 

4.119 

- 0.172 

0.752 

 

 

.8640  

.4530  

واألبجرررر ة  أب األبجرررر ة النايررررة  الترميررررة ال جررررراة (4.15)َّررررر جرررردون رقرررر   جتوررررح لرررررا
  Sig سر ل قري  الاائرد علرى ح رسق المررألك لرريس لهرا أثرر جرسهرد علررى النايرة  الترميرة ال يةيرة

 يست دا  داللة إحصائية.وهي قي  ل ت اعاً  0.864 و 0.453والتي تساود 

 نتيجة الفرضية: 

أنشطة المسؤولية االجتماعية المتعلقة  التوجه نحويوجد أثر ذو داللة إحصامية بين ال 
وال يوجـد أثـر لإلفصـاح عـن األنشـطة الخاصـة  العامد على حقوق المـالكبالجانب البيئي على 

ُمدرجـة فـي بورصـة فلسـطين  لدإ الشـركات ال العامد على حقوق المالكجال البشري على بالم
زلــوم وخخــرو   ) ودراسـة (م 2016 وهـذا يتفــا مـع عــدة دراسـات ســابقة من ـا دراســة )النجــار

 على البيئة األردنية والقطاع الصناعي في بورصة عما  لألوراق المالية. (م2016

 وبالتالي ت سب َّاادلة االبيدار االتالي:
𝑅𝑂𝐸 = .77 − .014𝑋1 + .057𝑋2 

 أبج ة الم ان ال جرد. X2  أبج ة الم ان ال يةي وججمث X1ب إحيث 
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 الفرضية الثالثة:
Нₒ: أبجررر ة المسررررؤولية االجتماعيررررة  التسجررر  بيررررسداللرررة إحصررررائية لررررير  ال جسجرررد أثررررر دو

 وَّادن بمس الم ياا   واتفرع َّرها َّا جلي:

Нₒ1 :وَّادن بمرس أبج ة الترمية ال جراة  التسج  بيسداللة إحصائية لير  ال جسجد أثر دو
 . Sales. Growthة الم ياا 

Нₒ2:  أبجر ة الترميرة ال يةيرة وَّاردن بمرس  التسج  بيسداللة إحصائية لير  أثر دوال جسجد
 . Sales. Growthة الم ياا 

 ت  ت سار الرمسد  التالي:
𝑆. 𝐺 = 𝛽ₒ + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ℮ 

 ب:إحيث 

𝑋1 .األبج ة المتال ة لترمية المسارد ال جراة : 

𝑋2 ألبج ة المتال ة لترمية المسارد ال يةية.: ا 

𝛽ₒ.ال يمة الثالتة لرمسد  االبيدار : 

 : قيمة الن   المايارد.℮

Y  .  المتغير التا : 

 

  قرررام  ارت رررار ارت ررراط المتغيررررا  المسرررت لة َّتمثلرررة  التسجررر  بيرررس أبجررر ة 4.16وال ررردون الترررالي ة
 .َّادن بمس الم ياا الترمية ال جراة وال يةية على المتغير التا   وهس 
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 بالمتغير التابع التوجه نحو أنشطة التنمية البشرية والبيئيةويوضح مقدار ارتباط : (4.16جدول )16
 (Sales growth) معدل نمو المبيعات

 نمو المبيعات 
 

 أنشطة المجال البشري  أنشطة المجال البيئي

Pearson 

Correlation 

  ياا بمس الم

 أبج ة الم ان ال يةي

 أبج ة الم ان ال جرد 

 
 

1.000 

- 0.070 

- 0.114 

 

 

- 0.070 

1.000 

0.469 

 

 

- 0.114 

0.469 

1.000 

Sig 

 بمس الم ياا 

 الم ان ال يةيأبج ة 

 أبج ة الم ان ال جرد 

 

 

-- 

0.093 

0.015 

 

 

0.093 

-- 

0.000 

 

 

0.015 

0.000 

-- 

أبجر ة ال ابرل  التسجر  بيرسع سري  رايل لرير  وجسد ارت اط  4.16جس ح جدون رق  ة
 وهس ارت اط ال داللة ل  إحصرائياً   %7ال يةي للمسؤولية االجتماعية وَّادن بمس الم ياا   م دار

جسجررد ارت رراط ع سررري  وأجوررراً  05.وهرري أك رررر َّررر َّسررتسى الداللررة  093.تسرراود  Sig سرر ل أب 
ول رر  دو  %11.4الم يارا   م ردار  أبج ة الترمية ال جراة وَّادن بمس التسج  بيس ايل لير 
 0.015.داللة  م دار 

  جس ررح بتررائج تيليرر  االبيرردار المتارردد ل يرراب أثررر ارر  َّررر أبجررر ة 4.17وال رردون رقرر  ة
 ال ابل ال جرد وال يةي على الاائد على األيسن.

 (Sales growthمقدار معامل نموذج االنحدار الخاص ب ) :(4.17جدول )17

Sig of F F 
Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

square 
R square R 

0.089 2.433 2.184560 0.008 0.013 0.116 

أب المتغيررررا  المسرررت لة تسرررت ي  التررر ثير علرررى بترررائج المتغيرررر    جس رررح4.17جررردون رقررر  ة
وهي  0.089تساود  والتي Sigقيمة  وَّا جفسرها هسر وهي بس ة ال تذاد  %1.3 التا    ما بس ت 

 .F =  2.433  وبلغت قيمة ةإحصائياً  غير دان ألثرب اأتدن على 
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 (Sales growth) يوضح معامالت نموذج االنحدار الخاص ب :(4.18جدول )18

 

Unstandardized 

Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig 

B 
Std. 

Error 

Constant 

 شطة المجال البيئيأن

 المجال البشريأنشطة 

0.751 

- 0.269 

- 1.235 

0.172 

0.765 

0.703 

 

- 0.021 

- 0.105 

4.363 

- 0.351 

- 1.758 

 

 

0.726 

0.080 

أب األبجرررر ة النايررررة  الترميررررة ال جررررراة واألبجرررر ة النايررررة   4.18جس ررررح جرررردون رقرررر  ة
 والترري تسرراود Sig  اررا   سرر ل قرري  الترميررة ال يةررة لرريس لهررا أثررر جررسهرد علررى َّارردن بمررس الم ي

 هي قي  ليست دا  داللة إحصائية. ت اعاً  0.72و  0.080

 نتيجة الفرضية:

أنشـــطة المســـؤولية االجتماعيـــة  التوجـــه نحـــويوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــامية بـــين ال  
ــة بالجانــب البيئــي علــى  وال يوجــد أثــر لإلفصــاح عــن األنشــطة  معــدل نمــو المبيعــاتالمتعلق

لـدإ الشـركات الُمدرجـة فـي بورصـة  جال البشري على العامد معدل نمـو المبيعـاتالخاصة بالم
ويمكن إيعاز هذا األمر لعامـل م ـم جـداا وهـو أ  البيئـة الفلسـطينية هـي بيئـة ناميـة  فلسطين 

دراسات سـابقة من ـا  يتفا مع عدة( و (Lu, 2017ما ذكره  على عكس متقلبة الظروف  وهو
 .يةعلى البيئة األردن (Omar and Zallom, 2016) دراسة

 االتالي: االبيداروبالتالي ت سب َّاادلة 
𝑆. 𝐺 = .751 − .269𝑋1 − 1.235𝑋2 

 أبج ة الم ان ال جرد. X2ججمث  أبج ة الم ان ال يةي و X1ب إحيث 
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 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 

  النتائج: 5.1

ها علررى أشررار    هررذه الدراسررة فيمررا قاَّررت  رر  َّررر عرررض لل يابررا  وتيليرر   لهررا وَّررر ثدرر  إسرر اطِّ
 الايرة المجنتارة َّر الجراا  المجدرجة في لسرية فلس ير إلى َّا جلي:

وهررس عائررد ل  رراع ال رررسك   %30.36 َّررا بسرر ت أك ررر تسجرر  ألبجرر ة الترميررة ال جررراة للررغ  -1
اع االسرتثمار  أَّرا فيمرا جتالر   مسرتسى ل  ر %16.89وأق  تسج  عر دا  األبج ة للغ 

وهررس عائررد ل  رراع الترر َّير وأقرر   %18.40التسجرر  بيررس أبجرر ة الترميررة ال يةيررة َّررا بسرر ت  
ل  اع االسرتثمار فري إشرارة إلرى وجرسد  رال لردى ق راع االسرتثمار  %9.95تسج  للغ 

 في جاب ي الترمية ال جراة وال يةية.
وعررر أبجرر ة  %22.02ة ال جررراة َّرا ج ررارب للغرت َّتسسرر ا  التسجرر  بيرس أبجرر ة الترميرر -2

 .%12.87الترمية ال يةية َّا بس ت  
ال ابررل ال جرررد وال يةرري   التسجرر  بيررس وجررسد قصررسر لرردى ق رراع االسررتثمار فيمررا جتالرر   -3

َّرررر السرررسق الميلررري الفلسررر يري  وهررري شرررراية ليسرررت  %27.5ف  ررراع االسرررتثمار ج لرررغ 
ر ستثمار ياحل أدبرى َّاردن عرد الرظر للتيلي  ب د أب ق اع االو  ال ليلة    ماردن  تسج 

تسررررا ن حررررسن دور  حلل ابررررل ال يةرررري  وهرررررا جج ررررر  %9.95لل ابررررل ال جرررررد و 16.89%
ت راع إجها  الرقا ة في الساي لرف  هذه الرسل عر طرا  تج ي  ق اع االسرتثمار فري 

 سياسا  أكثر فاعلية وابتاجية

على الاائد علرى أيرسن  ل ال يةيبج ة المتال ة  ال اباأل للتسج  بيس جسجد أثر جسهرد  -4
التي تستثمر في َّ ان الترميرة ال يةيرة تردرك أبر   الجراةالجراا  في جمي  ال  اعا   ف

َّرررر   اإلج رراب ثابيرراً  ريررة أواًل وبابا اسرر إجمابررًا لساج اتهرررا السط اَّررر ال يررد االسررتثمار فيهرر
    ال مهسر.رألن تيسير الت يي  االجتماعي وارتفاع المؤشر االجتماعي لها َّر قِّ 

ألبجررر ة المتال رررة  ال ابرررل ال جررررد علرررى الاائرررد علرررى األيرررسن للجرررراا  ال جسجرررد أثرررر ل -5
المجدرجررة فرري لسريرررة فلسرر ير  وهررس َّرررا قررد جا رررس الوررال فرري اسرررتندام هررذا المفهرررسم 

َّررر ال ررراءا   %32.8  حيررث أشررار  ال يابررا  التيليليررة أب َّررا بسرر ت  الجررراا لصررالح 
ى ةيررفر  ألد بجرراط دا  عألقررة  ال ابررل ال جرررد  وفرري  مسررتس  تسجهرراً ال يابيررة ريررد  
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َّياولررة لر ررسب أكثررر دقرررة فرر ب أقرر  السررررسا  إفصرراحًا عررر هررذا الم ررران للررغ لررير عررراَّي 
 . 2008-2012ة

الاائرد على  ألبج ة المسؤولية االجتماعية المتمثلة  ال ابل ال يةي وال جرد  ال جسجد أثر -6
جررسد عألقررة دا  أثررر جررسهرد ليرهمررا  أث تررت الدراسررة عرردم و حيررث   علررى ح ررسق المررألك

ف يررياب المصررالح لهررذه الجررراا  جات رردوب أب َّررا جاررسد علرريه   ررالرف  جترر تى ف رر  َّررر 
ف ررًا لمارراجير جررسدة َّس ررسعة َّجسرر  ًا دوب االكتررراث ألجررة َّؤشرررا  رررألن إبتررا  َّرت ررا  وِّ 

ابرل جاب ية ليست دا  ت ثير جسهرد  حيرها جامدد المستثمر إلى  د اسرتثمارات  فري جس 
ف ًا لما جي   ت لاات  في اليصسن  أررى  ايدة عمةا ل  عألقة  ال ابل ال يةي وال جرد وِّ

أو َّجرارا  ليةيرة  الجرراةعلى أربراح دوب االهتمرام  مجرارا  ت رسار لل رادر ال جررد لردى 
 ترمساة وَّا لذلك َّر أثر راج  على استثمارات  وَّمتل ات .

على َّاردن  ية المتمثلة  ال ابل ال يةي وال جرد ألبج ة المسؤولية االجتماع ال جسجد أثر -7
الترري شرهد  حالررة َّرر عرردم االسرت رار فرري ال يةرة الفلسرر يرية  وقرد جاررسة و   بمرس الم يارا 

دلك إلرى ط يارة ال يةرة االقتصرادجة َّت ل رة الظرروي  فرالرمس تفراو  لرير سررسا  الدراسرة  
  وبلغررت أعلررى سرررسا  التسرر علررى َّرردار %46.8 حيررث للررغ َّارردن الرمررس فرري َّتسسرر   

لصررررررالح ال  رررررراع النرررررردَّي  وأدباهررررررا لصررررررالح ال  رررررراع الصررررررراعي  %91.8بسرررررر ة بمررررررس 
14.21%. 
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  التوصيات :5.2

   ج دم ال احث َّ مسعة َّر التسييا  تتمث   ما جلي:لراًء على َّا ت دم عر   َّر بتائج
عرادة الرظررر    َّتمثلررة  ال هرا  الي سَّيررة والمرظمرة للمهرررة ل هررا  الماريرةا  ررورة قيرام -1

فررري السياسرررا  المجت ارررة لررردجها فيمرررا جتالررر   المسرررؤولية االجتماعيرررة والامررر  علرررى و ررر  
سياسرررا  دا  أهرررداي اسرررتراتي ية تتورررمر تيسرررير وت رررسار ال رررادر ال جررررد َّرررر جهرررة 

ر َّجارا  يدج ة لل يةة وت دج  األفو  للم تم  الميلي َّر رألن تزواده  ما جيتاج  َّ
ررررورًا  التصرررري   َّراعررراة جميررر  جرررت وَّرت رررا   ررردرأل  َّج الماررراجير الاالميرررة لهرررا لداجرررًة  المج

 ويساًل للمرتج الرهائي.

علررى إدارة الجررراا  الامرر  علررى ةاررادة َّ رردار اإلفصرراح فرري قسائمهررا الماليررة عررر ط ياررة  -2
تسج  تلك الجراا  بيس ت ري أبج ة المسؤولية االجتماعية   ررح ف ررا  رايرة  مرا تر  

لررى َّرردار السرررة الماليررة وَّررا تامرر  علررى ت  ي رر  فرري الفترررا  ت  ي رر  َّررر هررذه األبجرر ة ع
 الألح ة وبياب َّدى اإلب اة المج تماي المجي  .

 رررررورة الامرررر  علررررى ةاررررادة اهتماَّررررا  علررررى ال هررررا  اإلداراررررة فرررري الجررررراا  الماليررررة   -3
َّر رألن تارافه   المالسَّا  الساردة في الت ارار المالية للجرراا  المستثمرار وتسعيته  

 لية    ياتها المالية وغير المالية في س ي  ترشيد ال رارا  االستثماراة.الما

 رررورة علررى ال هررا  اإلداراررة فرري الجررراا  الماليررة المجدرجررة فرري ال سريررة الفلسرر يرية   -4
إرواع ال سادر الفرية وال جراة دا  الاألقة في جمي  ال  اعا  لردورا  تدرا يرة تهردي 

ال رادر اإلدارد فري الهررم المؤسسري وال رادر الرسظيفي  إلى غرس روح التااوب والث ة لير
سرررايًا إلرررى تازارررز روح الجرررراكة وإتاحرررة الفريرررة للمسظرررل لي رررسب شررررا ًا ح ي يرررًا فررري أجرررة 

 لألرت اء والت سر واتساع َّادال  الرمس. الجراةقرارا  تتنذها 

لرى ترسفير عالامر  قيام ال ها  الي سَّية والتجرااية  سر ال رسابير واألبظمرة التري تامر   -5
ليةررة تتمترر   اليررد األدبررى َّررر االسررت رار فرري ظرر  الظررروي المجت ل ررة الترري تجررهدها ال يةررة 
َّررررا   يرررردها األدبررررى لوررررماب وجررررسد  الفلسرررر يرية طررررسان السرررررسا  الما ررررية لتررررسفير الم س ِّ
لرررة دوب اقتصرررارِّها علرررى ق ررراع َّجارررير دوب اآلررررر واةدجررراد بسرررل الت رررسر  المرافسرررة الاادِّ

 لسسقية للجراا .واالةدهار واليصص ا
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ق راع االسرتثمار علرى إلرداء َّروبرة أك رر فري ت ر ِّر  َّفراهي  َّجت دَّرة تتالر  تجر ي   رورة  -6
لرة    سابل ال يةة االجتماعية َّر رألن الام  على ةاادة ف را  االفصراح للجرراا  الااَِّّ

  ودلررك َّررر رررألن فرري ق اعرر   مررا لتراسررل َّرر  ت لاررا  المسررتثمرار وأيررياب المصررالِّح
  ررراع َّرررر ال هرررا  الي سَّيرررة وفررررض الرقا رررة علرررى الجرررراا  المجدرجرررة فررري دعررر  هرررذا ال

 ت ري أبج ة المسؤولية االجتماعية.ق اع  وبيث َّدى تسجه  للتسج  بيس 

اجررراء  تجرر ي  علررى إدارة الجررراا  دعرر  عمليررا  ال يررث والت ررسار لرردجها والامرر  علررى  -7
اعية وابا اسها على األداء رتائج ات اع الجراة ألبج ة المسؤولية االجتمدراسا  تتال  ل
تفايررر  دور اإلعرررألم فررري جالررر  سررر يأًل باجارررًا لرجرررر الث افرررة الامررر  علرررى المرررالي لررردجها  و 

 ولدى ال مهسر. الجراةاالجتماعية دار  
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  الدراسات الُمستقبلية الُمقترحة :5.3

داتهرا  ا  راع ل  اعرا  َّايررة  يرد  ت يث فري َّ ران الترميرة االجتماعيرةجراء دراسا  إ -1
الصررراعة أو ق رراع النرردَّا   والامرر  علررى قيرراس األبجرر ة االجتماعيررة   افررة َّ االتهررا 

 .األرباة
المامرسن لهرا فري  التجرااا  وقسابير االسرتثمارتام  على است صاء دور جراء دراسا  إ -2

 .ري َّفاهي  حدجثة ودا  اتساع أك رال ألد وبياب دورها على تج ي  ت 
ثرر سرل ي علرى أ دا  بجر ة المسرؤولية االجتماعيرةأ فيمرا إدا اابرتإجراء دراسا  ت يرث  -3

ب هررذه الدراسررة وَّررا أشررار  لرر  َّررر دراسررا  سررا  ة جمياهررا  يثررت األداء المررالي  حيررث إ
ال ابرررل اإلج ررررالي لإلفصررراح عررررر المسرررؤولية االجتماعيررررة علرررى الجررررراة والم تمرررر  دوب 

 .َّا ااب لها ت ثيرا  سل ية على األداء الماليالرظر في 
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ر و   المراجعالمصاد 
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ر والمراجع  المصادِّ

 .القرخ  الكريم

 أوالا: المراجع العربيَّة

قيررراس ت رررري المسرررؤولية االجتماعيرررة لررردى  . َّرررارس 12  م2016األغرررا  وفيررر  وعليررراب  فتيررري. ة
اق الجراا  المساهمة الااَّة: دراسة ت  ي ية على الجراا  المجدرجة في سسق فلس ير لألور 

لمرررررري األون ل ليررررررة إدارة المرررررران واألعمرررررران "المسررررررؤولية  الماليررررررة. دراسررررررة َّج دَّررررررة للمررررررؤتمر الاِّ
 االجتماعية لمؤسسا  ال  اع الناص وابا اساتها على الم تم  الفلس يري". 

اإلس ردراة: الم ترل ال راَّاي  المياس ة ال يةية لير الرظراة والت  ي . . م2007لدود  َّيمد. ة
 اليدجث.

 . سلسرررلة المجسرررسح اإلقتصرررادجة. غرررزة: ال هررراة م2016المرارررزد لإلحصررراء الفلسررر يري. ةال هررراة 
 المرازد لإلحصاء الفلس يري.

 . عمةاب: دار وائ  للرجر.لدائ  ال ياس المياس ي المااير . م2003حلسة  حراب. ة

ير ةرسرالة َّاجسرت المجاايررة. الجرراا قيراس األداء فري المرظمرا  و م . 2013حمزاود  َّيمد. ة
 .13-3  الية التدرال ةقس  ال راَّج التدرا ية  قياس األداء في الام  األَّري. غير َّرجسرة 

المسرررؤولية الم تمايرررة للمؤسسرررا   . م2012 ف راجرررر 14-15للا ور ا رررة  يرررهيل. ة ر ا رررة  ع رررد
الملت رى الردولي الثالرث لمرظمرا  األعمران والمسرؤولية . ورقرة َّ دَّرة إلرى الصغيرة والمتسسر ة

 . جاَّاة  جار.تماعيةاالج

ةرسرررالة َّاجسرررتير غيرررر  االقتصرررادجة. للجرررراةت يررري  األداء المرررالي م . 2013ردج رررة وكررررروب. ة
 َّرجسرة . جاَّاة قايدد  ال زائر.

الادد   جرادة النليج ."وفسائد المؤشرا  المالية"أبساع . جسليس 31  األحد م2016رر ي  ةاراا. ة
 م  الرا  :2017جسليس   22تاراد االطألع:    14009ة

  http://www.akhbar-alkhaleej.com/14009/article/33351.html 
  فري BSC . أثرر ت  ير  أبمرسد  األداء المترساةب ةم2009درغام  َّراهر وألرس روررة  َّررواب. ة

تازارررز األداء المرررالي االسرررتراتي ي للمصررراري السطريرررة الفلسررر يرية الااَّلرررة فررري ق ررراع غرررزة: 
 .741-788   2ة17  ل اَّاة اإلسألَّية ةسلسلة الدراسا  اإلبسابية َّ لة ادراسة َّيدابية. 
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 . َّدى إَّ ابية ت  ير  َّياسر ة المسرؤولية االجتماعيرة َّرر ق ر  م2015درغام  َّاهر وكرروب. ة
 .216-227   2ة17  َّ لة جاَّاة األةهرالجراا  المدرجة في لسرية فلس ير. 

 عمةاب: دار المسير للرجر والتسةا . .اايرةالمجاك  المياس ية الم . م2002الدوغ ي  َّؤاد. ة
م . أثررر اإلفصرراح عررر َّياسرر ة المسررؤولية 2014ةلررسم  بورران وعمررر  لررألن والجرراار  إسرري . ة

َّ لررة الالررسم االجتماعيررة علررى األداء المررالي للجررراا  الصررراعية المسرراهمة الااَّررة األردبيررة. 
 .240-258  (2ة41  اإلداراة

اسررتندام ال يمررة االقتصررادجة الموررافة فرري ت يرري  األداء المررالي   .م2009شرر لي  ع ررد اليسررير. ة
 .135-161   23ة6  َّ لة الالسم االقتصادجةاالقتصادجة.  الجراا والتجغيلي في 

ودرجة  (ROA) أثر الاائد على األيسنم . 2016يالح  أشري حسري وال يألبي  الجرا . ة
لردى شرراة حدجرد األردب  (ROE) رعلرى الاائرد علرى ح رسق المسراهمي (FLM) الرف  المرالي

 .39-49  (1)17 َّ لة الالسم االقتصادجة  .وشرااتها التا اة
ةرسررررالة َّاجسررررتير غيررررر  .المسررررؤولية االجتماعيررررة والمررررسارد ال جررررراةم . 2010 رررريفابي  بررررسان. ة

   ال زائر.َّرجسرة . الية الالسم االقتصادجة وعلسم التسيير
االجتماعيررة  الجررراةال يةيررة واالجتماعيررة َّرردر  لمسرراهمة المسررؤولية  م .2007ال رراهر  ررراَّرة. ة

 جاَّاة قايدد َّرباح  ورقلة. .غير َّرجسرة  رَّاجستيةرسالة  .في تي ي  الترمية المستداَّة

 . َّرررردى االفصرررراح عررررر عرايررررر المسررررؤولية م2011ع ررررد الرررررةاق  َّيمررررد والهرررررداود  رارررراض. ة
راا  الصرراعية المدرجرة فري لسريرة االجتماعية للجراا  المساهمة الااَّة دراسرة حالرة الجر

 .273-291  (3)7  الم لة األردبية في إدارة األعمان. 2008و 2007عماب لااَّي 
 . اسرررتثمار َّفهرررسم المسرررؤولية االجتماعيرررة فررري دعررر  بظرررام اإلدارة م2011ع رررد السهررراب  جاسرررر. ة

 .293-315   54  ةَّ لة ال يسث والدراسا  الاربيةالميلية المصرد ودعم . 

 . تيلي  األداء المالي للمؤسسا  الصغيرة والمتسسر ة م2014السهاب دادب ش ير رف ي. ة ع د
َّ لرررة الساحرررا  لل يرررسث . م2011-م2006ال زائرارررة  اسرررتندام طرا رررة التيليررر  ررررألن الفتررررة 

 .24-32   2ة7  والدراسا 
جرررسدة  أهميرررة المياسررر ة عرررر المسرررةسلية االجتماعيرررة لتيسرررير . م2016ة الفرررائز  ع رررد ال  رررار.

ةرسرالة َّاجسرتير غيرر  المالسَّا  المياس ية للمرجآ  الصراعية  الممل ة الاربيرة السراسدجة
 َّرجسرة . جاَّاة السسداب للالسم والت رسلسجيا.
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ةرسالة َّاجستير غيرر َّرجرسرة .  االقتصادجة. الجراةواق  االتصان في  . م2014قسبي  رامة. ة
 جاَّاة قايدد  ال زائر.

 . أثر االلتزام  المسؤولية االجتماعية على اداء َّؤسسا  ال  اع الاام. م2014َّا ي  ااَّ . ة
 .1  (2)23  واإلداراةالدراسا  االقتصادجة 

. التسرررسا  المجاايررررم . 2005المجرسررري  جمررران الررردجر وَّيمرررد  إدرارررس وع رررد الررررحمر  ثالرررت. ة
 .اإلس ردراة: الدار ال اَّاية

و  BNAلي لل رررسك الت اراررة دراسررة حالررة واررالتي ت يرري  األداء المررا . م2015َّسرراسدد  َّرررار. ة
CPA .جاَّارررة الجررررهيد ح رررة ليوررررر  ررررالساددةرسررررالة َّاجسرررتير غيررررر َّرجررررسرة   رررالسادد .  
 ال زائر

: دراسررررة المسرررؤولية االجتماعيررررة وأثرهرررا علررررى األداء المرررالي . ف راجرررررم  2016ة الر رررار  جميررر .
دراسررة َّج دَّررة للمررؤتمر  ق الماليررة.ت  ي يررة علررى الجررراا  المجدرجررة فرري سررسق فلسرر ير لررألورا

الالمرري األون ل ليررة إدارة المرران واألعمرران  ارررساب "المسررؤولية االجتماعيررة لمؤسسررا  ال  رراع 
 الناص وابا اساتها على الم تم  الفلس يري". غزة: جاَّاة فلس ير.
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 اإلفصاح  الجانب البشري 

 1 )نعم( =

 اإلفصاح 

 0)ال( = 

ى تسنير الت رسلسجيا اليدجثة عل الجراةتام  
وَّر ث   الجراةللمساهمة في ةاادة افاءة 

الت ثير إج ا ًا على األداء المالي وةاادة 
 األرباح

  

   سج   السألَّة المِّهرية للمسظفير الجراةتسفر 

 ال ادر السظيفي َّر الراحية  الجراةتهت  
الصيية وال سدجة َّر رألن تسفير المرافِّ  

 ةال  ية المتنصص

  

ر َّر على ةاادة ابتماء المسظفي الجراةتام  
  افآرألن ةاادة اليسافز والمج 

  

سج   ب   َّجراية تجساه  في  الجراةتسفر 
 تنفيض الت اليل على المسظفير

  

تساى اإلدارة للر قي  ال ادر السظيفي َّر 
 رألن تزواده المهارا  والدورا  الم لسبة

  

ة ةَّر األسف  سياسة إداراةة هرَّية  اعتماد
لألعلى  تسمح للمسظفير  المجاراة في اتناد 

ليا  ال رارا  َّ  اإلدارة الاج

  

سياسا  ال يث والت سار  الجراةتدع  
 المجستمر
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دلي  أرألقي َِّّهري وا ح  الجراةجتسفر لدى 
م    ال مي   وجي ِّد ججلزد

  

اعتماد بظام اتصان دارلي جام  على ةرع 
وح التااوب وتسهي  َّهام التسايج  لير  رج

 ال ادر ال جرد 

  

في ح  َّجاك  الس ر  الجراةتجساه  
َّراف  س رية َّراس ة له  أو للمسظفير لتسفير 
 تاساوا  َّراس ة

  

على ت سار ال ادر السظيفي  ما  الجراةتام  
ججراسل َّجت ل ا  وَّفاهي  ال سدة الاالمية َّث  

 Six Sigma, ISO 14000, ISOَّفهسم 

9001, ISO 4001 

  

را ير  الجراةتت    رج   استراتي ية لو  الن ِّ
دد َّر ال اَّاا  الفلس يرية  ال ج

  

على است صاء كراء الاجمألء  الجراةتام  
رها السظيفي وَّا ج ل فِّال  َّر  يث  حسن اادِّ
 وت سار جتال   الام  الدارلي تل يًة لياجاته 

  

الا  على إتاحة فجرص عم  َّت افةة لدى 
رسير ةدج   كسر وإباث ال ِّ

  

إلى إج اد أبج ة الَّره ية  الجراةتساى 
راية  ال ادر ال جرد رألن الاام ةأجام 

 ت س عيةة  رحأل  ترفيهيةة  المجسظل المثالي 

  

دع  المسظفير َّر رألن تسفير يردوق ت افج  
 اجتماعي لرعاجة عائألته 

  

   الجانب البيئي

فا  في دع  ال هسد الرةا الجراةتجساه   َّية لليِّ
على المظاهِّر ال يةيةة في المر  ة َّر رألن 
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الدع  المادد أو إ فاء َّظاهِّر حواراةة 
اليةا  َّترس ِّعة  ليةيةة أو َّر رألن فاة

على إةالة َّا تجنل ِّفج ج َّر بفاجا   الجراةتام  
 رلل عمليا  اإلبتا 

  

في دع  ال راَِّّج الي سَّيةة  الجراةتجساهِّ  
 ل يةيةة التةيتيةةوالمجارا  ا

  

ثة  استندام الجراةتت رةل  ارةة والمجلس ِّ المساد الوة
لل يةة في عمليةا  اإلبتا  والامليةا  المجس  ِّ ة 

 للوس اء

  

مة تجساه  في الت لي   الجراةتفرِّض  قجيسدًا َّجي د
ث دارِّ  َّراف ها امر  التدرير  َّر التلدس 

  

ى رف  ال سدة طرح َّج ادرا  بسعيةة تام  عل
ال يةيةة ةإعادة تدوار َّرت ا   استندام َّساد 
يدج ة لل يةة في الامليا  اإلبتاجي ة  الت لي  

 السرقي  االستندامَّر 

  

دوليةة لِّ ها  تت رى  اهتماَّا  الجراةلدى 
سياسا  تيفيزاة الستندام ال اقا  ال دجلة 
وااللتزام األرألقي ت اه الغير َّر الراحية 

 ةال يةية 

  

 

 

 

 

 

 

 


