
 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية  

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                      

 

 

 1 

 املايل للوصارف التجارٌة اللٍبٍة األداءعن املسؤولٍة االجتواعٍة على  اإلفصاح أثر

 "ٍةٍة على املصارف التجارٌة اللٍب" دراسة تطبٍق

 جاهعة تونس املنار - كلٍة العلوم االقتصادٌة والتصرف - د. حسناء الشاٌبً

                      جاهعة بنغازي                                    -كلٍة االقتصاد  –قسن احملاسبة  -أ.امساعٍل عٍسى حمود حوٌلً        

                

                          

 خلص  ادل

الددالذس مصددا تذاستةا  دد ذذاالجتما يدد ذ  دددذا  ا ذاإل صدداحذ ددسذاليدد  سي ذأثدد ذانبيددذهددت هذهددلدذاست الدد ذإى
 ،ادلتعخلقطط  ودلطط الب ايةشطط    األنشطط  )ي ذاالجتما يدد ذابليدد  ساخلاصدد ذذا   دد  يدد مذ ددسذدددسةذ  الدد ذمدد ذ  ددا ذ ددسذاس ية

الددالذس مصددا تمذ ثددتذين ددهذ ي دد ذذا  ا   دددذذادلتعخلقطط  وخلطط وات تادلتت ططات  األنشطط   ادلتعخلقطط  ومت،طط ، األنشطط  
 -2102) صددددا تذ ددددسذاسنيددددًت ذ دددداذبددددُتذذ 4)الاسيدددد ذ اسةدددداس ذ ددددت هاذذا   ا است الدددد ذصذالصددددا تذالت جدددد ذصذلدددد  ذ

استقددا   ذالاسيدد ذس مصددا تذاستةا  دد ذسدد ذاست الدد ذ ددسذدددسةذ  ةيدد ذ   دد ذ ذلدد  حتذي يدد ذمذحيدداذالددت تا ذأ م2104
صدد ةذاسعائددتذ  دددذا الددالذ ددسذدددسةذ قددا ي ذاس  يدد ذذا  ا  قدد  مذممدداذ ذثيددا ذذ 23)ضددمسذتإ دتا دذست ددملذالصددا تذ 

(ROA)ذاليامهُت اسعائتذ  دذحق  ذذ(ROE)ي يد ذذ-:حصدائي ذ   ادامذ  ذاال تما ذ  دذاسعت تذ دسذا لداسياذاإل
اسعت دتذ دسذاس تدائ ذذالالمذ   صد هذاست الد ذإىذا  ا  سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذذاإل صاحذأث ذانتا ذالتعت ذسةيحناال
مذذ يدةياذي ذ سذثة ذالصا تذاستةا  د ذ تدتنالي  سي ذاالجتما ذأب    ذالع   اتذاخلاص  سذذاإل صاحذ يت ىذنااذأبأمه

اسعائدتذ  ددذاليد  سي ذاالجتما يد ذذذأب  د  اخلاصد ذع   داتذالسإل صداحذ دسذذجيدايأتثَتذإذ ج  ذمماذ  ص هذاست ال ذإى
اسعائددتذ  دددذذليدد  سي ذاالجتما يدد ذ  دددابذاخلاصدد ذ دد   ا ذمذبي مدداذالذ  جددتذأتثددَتذ ع دد  ذسإل صدداحذ ددساليددامهُتحقدد  ذ

اليدد  سي ذاالجتما يددد ذذأب  دد  ذالصدددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذ  دددذاالهتمدددا ضدد    ذ  ددةي ذذ صددهذاست الددد  ثددتذأذصدد ةما 
مذابس دك ذاسدل ذ د عك ذ  ددذاعتاداذصدااحتذالصداحدذاجملتمد ذ أاتدذسيتاامبي  ذ ا ذ  اامذحىتذ تمكسذ سذاس ذذاإل صاح ذ
ذ ائااذصذاسي  .أ

ذالالمذالصا تذاستةا   .ذا  ا مذالي  سي ذاالجتما ي مذاحملاليبذاإل صاحذذ-ايكخل،ات ادلفتاحي 8

ABSTRACT 

The study strives to demonstrate the impact of social responsibility announcement on 

the financial performance of the Libyan commercial banks. The research  analyses its 

effect in terms of the activities that are associated to human resources, local 
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community, and services and products. The sample study has considered six banks 

that are listed in the stock exchange in the period (2012-2016).  The financial reports 

content of the considered sample has been analyzed according to twenty five points in 

order to assess the performance by means of ROA and ROE. The study reveals that 

the social responsibility statement has significant influence and could reflects 

positively on total shareholder return. The article also recommended to encourage the 

commercial banks to adopt the social responsibility announcement as a criterion of 

transparency and to improve their reputation and performance.                                                           

ذ

  ط وطقطادل

أحتثذ  احد ذ  د  ذذSocial Responsibility Accounting عتربذاحملالة ذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ
ذثددتةددوذ ثددت اتذاس حددتاتذاالثتصددا   مذ ذز اي ذالتيددا يفذصذح تيةدد ذسددإللدديبمذ ثددتذجددا ذهددلاذاست دد  ذا ددت اذاسنيكدد ذاحملا

اجلاددداتذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذس  حدددتاتذاالثتصدددا   ذ دددسذثةددد ذال  مددداتذالا يددد ذ ذذ زا دددتذاالهتمدددا ذمب ضددد يفذاحملالدددة ذ دددس
 دددسذضدددمسذذنأذم0751صذ ق  ددد دذاسصدددا  ذ دددا ذذ   كددد   يُتذا ا  عادددتذاحملالدددةُتذاسقدد ضددد ذما مييدد ذاست سيددد مذحيددداذأا 

االجتمدا  ذذا  ا س  ثد تذ  ددذذماسةيئد ذاحملي د ذبد الد ث  ذصذاجملتمد ذ ذذا   د   تا ذ ق   ذ دسذإذ-أه اف ايق ائم ادلايي 8
االجتمددددا  ذس  حددددتاتذذا  ا  ذ ددددسذ   كيدددد ذ ق  دددد اذس ماالددددة مذممدددداذأصددددت تذسعيدددد ذاحملالددددةُتذا س  حددددتاتذاالثتصددددا  

ذمبيدامهتاااالثتصا   ذ  سذضم ااذث ايفذالصا تمذطاسةهذ ي ذبض    ذاظاا ذ ع   داتذسالدةي ذصذ قا   هداذالاسيد ذ تع د ذ
ذ. م2117ب  مس ة، )أصذاست مي ذاالجتما ي ذ

 لالدددي ذ  ددداطاااذا ابحاددداذ دددسذددددسةذ حدددت ذاثتصدددا   ذ قددد  ذبتع ددديوذأ دددسذه ددداذبددد زذ   ذالصدددا تذب صدددنيااذ
مذكالدداااذ  دددذأ ائادداع دددلذابة ذ  ادداذصذ قا   هدداذالاسيدد ذ ا  احملالددذما دد ذذةادداا  ذجباليدد  سي ذاالجتما يدد ذذ مددلسملذصذ ةددٍت

صذجناحاداذصذذ يداهواس  ا ذمبي  سيتااذاالجتما ي ذذنأأمن ذ سذأ ذ ثهذ ضدذذ صةاهذإ ا اتذالصا تذ ت محياذأ
 ددد  ذالتع قددد ذمب ضددد يفذاحملالدددة ذ دددسذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذهددد ذا ذأهدددو اا اددداذ يقيددد ذأهدددتا ااذااللدددًتا يةي مذ سعددد ذ دددسذ

بغد  ذإ  دا ذ يدت ت  ذاسقد ائوذالاسيد ذذماليد  سي ذاالجتما يد ذأب     سذالع   اتذاسض     ذاخلاص ذذاإل صاح  ض يفذ
ذذذ. م2103)ايع بات، مماذ تي ذهلوذاختاذذاسق ا اتذاسي يم ذ ؤايذ اضا ذ صا ث ذ سذالص تذ

ذسدددملذ ا ذمبددداذمين ددد ذذسدددملذ دددسذضددد    ذ تابعددد ذأذ   ددد ازذالز اي ذ   ذاسق دددايفذالصددد صذصذ عز دددزذاالثتصدددا ذاسقددد   م
ن ددددمذ سعددد ذهدددلاذضددد ذ يدددت ىذ  ددددذاس اددد ذاسدددل ذتقددد ذاحتياجددداتذاجملتمددد ذابسصددد   ذالأ ذ اس صددد ةذأب ائددد ذإىذماسق دددايف

هتمددا ذصدة ذ  مدزذااالجتمدا  ذس مصدا تذأذا  ا ذنأذ يد ذاب تةدا  دسذاليدد  سي ذاالجتماذاإل صداحيد ذأمهال ضد يفذ ز دتذ دسذ
االجتمدا  ذس مصد تذذا  ا  استق  د ذ دسذ تدائ ذذاإل صداحذنإ دستىذاجملتم ذالليماذصذظ ذا تتا ذال ا ي ذبيد اومذسدلسملذ

ذإل صداحاالستدزا ذابذنإ د  ذاالجتما يد مذ صذهدلاذاسيديا ذ دتىذ  دا ذالصد تذليد  سياذاناليدت ت  ذسةيد   ذاحتذاستقد عتربذأ
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، تايصطططط يايتعي،ططططات ) ا ذ  ددددملذالصددددا تذ   اصدددد هاذال ت نيدددد ذثددددتذ دددد ث ذ  دددددذأذأب  دددد تاا ددددسذاليدددد  سي ذاالجتما يدددد ذ
ذ. م2100

  طاي لاسات ايسابق

 ددتذاالهتمددا ذبدد ذصذاسذالاضدديُتذ زذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذدددسةذاسعقددت ذالددة ذ ددساحمل  دد الذس تعدداظوذاسكةددَتذلنيادد  ذ
  ددددذذاسضدد  ذ قددتًنذ  الدداتذ يدد  ذ ذ  دددذاليددت ىذاحمل دد ذ اسدددت لذإىاجلاددد  ذاسةانيددذأ بيدداتذاسنيكدد ذاحملالدديبمذ اتادده

ذاإل صداحيت ذ  ض ذث ا دتذإل لدائ مذ  مدزتذبعدهذهدلدذاست الداتذ  ددذاسدت  ذا يد  ذاسدل ذ    د ذأمه اهي ذهلاذالنيا  ذ ذ
  داذ  صد هذأهدويمداذ  د ذ د  ذسدةعهذهدلدذاست الداتذ ذالالذس مصا تذاستةا   مذ  ذا  ا  سذالي  سي ذاالجتما ي ذصذ

 -سي ذ سذ تائ :إ

االجتمدا  ذذا  ا اسعسثد ذبدُتذذانبيدذمذاسيتذهت هذإىMahoney & Roberts (1002)  ال ذم ذ سذذ
 دد م ذ ددسذذ 111)تذاسقدد ائوذالاسيدد ذاسيدد    ذسعددت ذاانالددالذس  دد ماتذاسك ت دد مذ ستاقيدد ذهددلاذاهلددتتذ ذي يدد ذبيددذا  ا  ذ

احملتد  ذ دسذذلد  حتذي يد ا تمدا اذ  ددذأ ، م2111-0775) ذبدُتذاس  ماتذالت ج ذصذب  ص ذ    ت ذ دسذاسنيدًت ذاسز  يد
ذا  ا الددالذ ذذا  ا  ذالذ  جددتذ سثدد ذبددُتذ ددأجملتمدد ذاست الدد مذ أظادد تذاس تددائ ذ ددتا دذدصيصددالذذإدددسةذ  ةيدد ذ   دد ذ 

 صددهذاست الدد ذبضدد    ذ أ الدة ذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ماحملذ صدداحاالجتمدا  ذ  نيضددي ذاسقددائمُتذ  دددذاسقدد ائوذالاسيدد ذإ
  سثدد ذبددُت  جدد  ذ ددا تذإىأ يدد ذ أ ائادداذ  ة يادداذب ددك ذأ لدد ذصذاس دد ماتذاسك ت دد مذممدداالهتمددا ذابليدد  سي ذاالجتما ا

ه ددداالذ سثددد ذبدددُتذالقدددا ي ذال نيصددد  ذسددد  ا ذذنأاالجتمدددا  ذ  دددت ذاليدددتنم  سذصذألددداوذاس ددد ماتمذممددداذ جدددتتذذا  ا 
ذلاو.  ذال ت ذ  ت ذاليتنم  سذصذا   تااذاست سي ذ ج ذ أذنأاالجتما  ذس   ماتذب 

   ذسالدة ذاليد  سي ذاالجتما يدد ذذانبيدذمذإىم 2100)ذايتعي،طات تايصط ي   ثدهذ  الد ذذ  دسذجاد ذأدد ى
نياددد  ذاليددد  سي ذاذاسنيك  ددد ذلا ددد  نمذ دددسذددددسةذاستعددد تذ  ددددذاجل ذيفذالصدددا تذاستةا  ددد ذصذا   دددتىذ  ةيقاددداذ  ددددذث ددداذ

 ذ ز دددهذ  ددددذ دددت ذا هدددتتذاست الددد ذ ذ صدددميوذالدددتةيددد ذ  ةيقاددداذصذذسدددملذاسق دددايفمذ ستاقيددد ذا  كاالجتما يددد ذ  دددتىذإ
   يددد ذتذاستةا  ددد ذا  دددسذثةددد ذالصدددا ذذاه دداالذاستزا دددذنأذصددد تذ دددسذ ي ددد ذاست الددد مذ د صدددهذإىسالدداذصذمددد ذ ذ 31)

 ددسذذاإل صدداح ينذس مصددا تذصذا ه دداالذ نيددا تذصذضدد    ذاإلسددزا ذاسقددذنأة ذاليدد  سي ذاالجتما يدد مذ مددلسملذبت ةيدد ذسالدد
ذ ذالي  سي ذاالجتما ي .تذسالةاانبي

سقددا ذاسضدد  ذ  دددذاليدد  سي ذصذاستقددا   ذاسيدد    ذصذإذبت الدد ذهددت هذإىذLipungaثددا ذذ م2101) صذ ددا ذ
دسثيدد ذاحملالدديبذ دسذاليد  سي ذاالجتما يدد ذ التمن د ذصذاليد  سي ذا ذاإل صداحس مصدا تذاستةا  د ذصذ داال  مذ ددسذددسةذ

 ذا  ذاسةيئدد مذ ستاقيد ذهددلاذاسغد  ذ ذ  ز دد ذالددتة اليد  سي ذاتدد ذالد ا  ذاسة دد   ذ اتدذ)االقتصططاب   س ذ ذاسعمد اليد  سي ذاتدد
 ددسذذاإل صداح ذ  جدتذ  جدد ذ اسيد ذ دسذ دصذ داال  مذ ثدتذ  صدد هذاست الد ذإىذأذ  ددذ ي د ذ دسذالصدا تذاستةا  دد ذاسعا  د 



 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية  

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                      

 

 

 4 

ذأب  ددد  ب يدددة ذ اسيددد ذذاه ددداالذاهتما دددذنأ ذاسصدددا   ذ دددسذالصدددا تذاستةا  ددد مذإالذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذصذاستقدددا   ذاسيددد   
دذاتد سذاالهتمدا ذصذمد ذ دسذاليد  سي ذ الذ  جتذ ني ذاس ية ذ م)االقتصاب    ذاسعمس ذي  سي ذاتدسثي ذ الالي  سي ذا 

احملالددديبذصذالصدددا تذذاإل صددداح ذ  عز دددزذيددداسةيئزاي  ذاالهتمدددا ذابليددد  سي ذبدددذ صدددهذهدددلدذاست الددد الددد ا  ذاسة ددد   ذ اسةيئددد مذ أ
ذ.إل صاحاستةا   ذمباال  ذ ا اذ  دذ  ةي ذ عا َتذداص ذاب

الدالذذا  ا   ةيد ذاليد  سي ذاالجتما يد ذ  ددذذأثد ذإىذ ع   هت هذ،  م2102)ذDaniel صذ  ال ذأج اهاذ
 -2117) صدددد تذتددددا  مذدددددسةذ دددد ذلدددد  اتذ ددددسذذ 22)س مصددددا تذاستةا  دددد ذصذمي يددددامذ ذسددددملذابست ةيدددد ذ  دددددذ

 التغدَتذاستداب ذيد  سي ذاالجتما يد ذ االلدتنما اتذالذا ذاس صني مذالتغَتاتذاليتق  ذه مذحياذالت ت هذال  م2101
 ددسذ  ددا متااذصذذإل صدداحاب ذسددي ذمدد ذالصددا تذاستةا  دد ذصذمي يدداذ قدد  ذ ددأسيدد ذ دداذ  صدد هذإذأهددو  ددسذالددالمذذا  ا هدد ذ
 تذثدت هذا صدذ 6)مذ قد ذاست الد ذضدمس صد تذتدا  ذيدهذ  22) دسذبدُتذذأ  ذمذحيا ي االي  سي ذاالجتمذ    أ

س ميد  سي ذاالجتما يد ذ  ددذذاجيابيدإذاأثد ذه داالذذنأ س ت الد مذممداذ  صد هذاست الد ذإىتذاسسز د ذ اسكا  د ذ ال الدة ذااناسةيد
ذذذالالذس مصا تذاستةا   ذصذمي يا.ذذا  ا 

استعد تذ  ددذاسع ا د ذاسديتذذصذ  الت ذاسديتذهدت هذإىذم ،2102)ذAndrikopoulos, et.,alمماذ    ذ
ا ذاسةدداحن نذإجدد ا ذي يدد ذهددلاذاهلددتتذثددم ذ   يتاددامذ ستاقيدد ذيددت ذمما لدداتذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ التمن دد ذ ةددوذاس دد ذ

جدد ذثيددا ذ  جدد ذ قدد  ذ ددسذأذ 22) دد ذ قددًتحذ تكدد نذ ددسذسكًت  يددامذحيدداذ ذ صددميوذ  ذضددم نذاستقددا   ذالاسيدد ذال  دد   ذإل
   ليدد ذ اسيدد ذ ددسذال ليدداتذالاسيدد ذالت جدد ذصذب  صدد ذ     كيدده  71)االجتمددا  مذ ت ددهذ ي دد ذاست الدد ذذاإل صدداح

ثددت اااذالاسيدد ذ تميددزذبت جدد ذ اسيدد ذ ددسذذ  نيددايف دد ماتذمةددَت ذا ةددوذاسدديتذ تمتدد ذإاسذنأذإىا    بيدد مذ ثددتذأظادد تذاست الدد ذ
ذاالجتما  .ذاإل صاح

 دسذسالدة ذاليد  سي ذاالجتما يد ذذاإل صداحذأثد ذادتةدا ذإىذم ،2102)ال تآخط تن ايشطع  مماذهدت هذ  الد ذ
مباالدة ذذاخلاصد ذا   د  م ذ  دا ذ دسذذذأث    ي مذ سذدسةذاسعا  ذا ذاليامه ماتذاسص ا ي ذالالذصذاس  ذذا  ا   دذ

 ددسذذ)ادلضطط، ن لدد  حتذي يدد ذاحملتدد ىذا ذأالددالمذ ستاقيدد ذأهددتاتذاست الدد ذ ذالددت تذا  ا   دددذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ
)األنشط   اخلاةط  بتت،يط  ادلط الب ايةي يط ، األنشط   اخلاةط  ودلط الب ايةشط   ، األنشط   اخلاةط    وط  امت،ط ، دسةذ

   يد مذ ب غدهذاسعا د ذا ذاليدامه   ةي ذ    ذ عدتذدصيصدالذس  د ماتذاسصد ا ي ذذودلتت ات األنش   اخلاة  واللتقاء 
تا ذالتعددت ذحنددثذي يدد ذاالاادد الددت ت ذاسةذم ،2117 -2113) دد م ذ ددسذاسنيددًت ذاس اثعدد ذ دداذبددُتذ  36) ي دد ذاست الدد ذ

االلدتنما ذذن تدائ ذ نييدتذأبذهذاست الد ذإىالدالمذ   صد ذا  ا  سذسالدة ذاليد  سي ذاالجتما يد ذ  ددذذاإل صاحذأث ذانسةي
اخلاصد ذابليد  سي ذاالجتما يدد ذذا   د  ابثدد ذذث  د ذمذ ملذا  ا ييدُتذذابل تةدداتذ د   ذإىذ  قدا اخلاصد ذابإلذا   د  صذ

ذالال.ذا  ا   دذ
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الدالذ  دددذذسد  ا غدَتذالةا دد ذذثد مذ  الد ذا  م2103)ذWahba & Elsayedصذحدُتذ  ا سدهذ  الد ذ
ابست ةيددد ذ  ددددذ ذاسعسثددد ذبدددُتذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذس  ددد ماتذ هيكددد ذال كيددد مذابال تمدددا ذ  ددددذ ددد ذجذ تعدددت ذالتغدددَتاتمذ

  صددد هذذم ،2101 -2115)اس ددد ماتذالت جددد ذصذ   ددد ذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذصذاسة  صددد ذالصددد   مذددددسةذاسنيدددًت ذ
الدالذس  د ماتذ ت لد ذاسعسثد ذبدُتذاليد  سي ذاالجتما يد ذس  د ماتذ هيكد ذ  كيد ذاليدتنم  سذ دسذذا  ا ذنأذاست ال ذإى

 ا ذ  دذذسملذ  صد هذاست الد ذالي  سي ذاالجتما ي ذ  ث ذل ةالذ  دذاليتنم  سذ سذال لياتمذ بذنأال لياتمذحياذ
جتما يددد ذ ددد ث ذ  ددددذ  جاددداتذاليدددتنم  سذ  دددتذاختددداذذ اليددد  سي ذاالذاألسططط ء ) ضددد ذالدددالذا ذا  ا اسعسثددد ذبدددُتذذنأذإى

ذاسق ا اتذااللتنما   .ذذ

الددالذذا  ا  ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ  دددذذاإل صدداحذأثدد ثيددا ذذاسدديتذهددت هذإىذم ،2103)ذايسططٌن   الدد ذ
  ددددذ ي ددد ذذ  ز عاددا ذ ذا لددد  بُتذ مهدداذالدددتةيددد ذهددتتذاست الددد ذ ذاال تمدددا ذ  دددذأ   يدد مذ ستاقصذالصددا تذاستةا  ددد ذا 
الاسيد ذذمذ مدلسملذاستقدا   ادلط ففٌن  -وساع  لئطيس قسطم -لئيس قسم -وساع  ادل    -ادل   )است ال ذ الك   ذ سذ

 ددددسذذاإل صدددداح يددددت ىذذنأذ د صددددهذاست الدددد ذإىذم ،2102-2101)   يدددد ذدددددسةذ ددددًت ذ ددددسذالصددددا تذاستةا  دددد ذا 
ال  د حتذ ال  نيد مذ يقد ذذجدا ذضدمسذاليدت ىذايتق    ط  ، -نيط   انايق -خالقيط األ -)االقتصاب   سي ذاالجتما يد ذالي ذ

 صدهذاست الد ذبضد    ذصد ةذصذالصدا تذاستةا  د ذا    يد مذ أدذا الالذالتمند ذابسعائدتذ  دذا  ا هلدذاس تية ذزاي  ذصذ
 اسدديتذ ة تادداذم ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذاإل صدداحاستددزا ذالصددا تذإصددتا ذ ق  دد ذلدد   ذب ددك ذ    ذ تضددمسذ  دد   اتذ

ذال ا  ذاسيتذ ا تذ  دذاجملتم ذ سذهلدذال    ات.ذت نييلذ  ذإ ضاحذأهو سي ذاسيتذا ةعتااذس ا ازذجن حةوذاإل

 ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ  دددذاسقيمدد ذذاإل صداحذأثدد ذانبيددذبت الدد ذهددت هذإىذ ،م2103)ذايعطط بات ثدتذثددا ذ
Tobin)   يد ذ  قداذس مد ذجذاستةا  د ذا سي ثي ذس مصا تذا

,
s Q)تذاستقدا   ذاانهدتاتذاست الد ذ ذي يد ذبيدمذ ستاقيد ذأ

 دددسذذاحملتددد ىذلدد  حتذي يددد   ذالدددت تا ذأذ ،م2102-2117)اذبدددُتذ صددد تذ ددسذاسنيدددًت ذاس اثعددد ذ ددذ 01)الاسيدد ذسعدددت ذ
 ذالذ  جددتذ دد قدد  مذ ثددتذ  صدد هذاست الدد ذإىذأذ 26)   يدد ذ ضددمسذس مصددا تذاستةا  دد ذا  ددتا دذدددسةذ  ةيدد ذ   دد ذ ذإ

يمد ذاسيد ثي ذ  ددذاسقذلتقطاء وخلط وات اإل –ايعطاوخلٌن  –امت،ط   –يةي ط  )ادذاتدصاحذ سذاليد  سي ذاالجتما يد ذسإل  أث 
Tobin)   يد ذ  قدداذس مد ذجذس مصدا تذاستةا  دد ذا 

,
s Q)أ صدهذاست الدد ذبضد    ذإجدد ا ذ قيديوذ يددتم ذليددت ىذ مذ ثددت

ممدداذ ستددزا ذ،ددام  دددذاإلذالصددا ت  قا   هدداذب ددك ذ يددتق ذ ذسددملذست ددةي ذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ إصددتا ذاإل صدداح
ذض    ذإصتا ذ عا َتذ     عاتذ سذثة ذالص تذال مز ذسقيا ذاالستزا ذابلي  سي ذاالجتما ي .أ صهذب

 دددسذاليددد  سي ذذاإل صددداح  الددد ذاسعسثددد ذبدددُتذ يدددت ىذذ ،م2104)  سططط    ا سدددهذ  الددد ذذاسيددديا ذ نييددد  صذ
الدالذست ددملذاس د ماتمذابال تمدا ذ  دددذ د ذجذ تعدت ذالتغدَتاتمذابست ةيدد ذ  ددذ ي د ذ ك  دد ذذا  ا االجتما يد ذس  د ماتذ ذ

 دددد م ذ دددددسذاس دددد ماتذالت جددددد ذمب  دددد ذاليددددد  سي ذاالجتما يدددد ذس  ددددد ماتذصذاسة  صدددد ذالصددددد   مذدددددسةذاسنيدددددًت ذذ 05) ددددسذ
جتما يد ذ  ددذ عدتةذ دسذاليد  سي ذاالذاإل صداح ج  ذأتثَتذاجيايذليت ىذذ   ص هذاست ال ذإىذم ،2101 -2116)
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استغددَتذصذاحذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذس  دد ماتذ  دددذ عددتةذبي مدداذالذ  جددتذأتثددَتذ ع دد  ذسإل صددذصدد ةماسعائددتذ  دددذا 
يدد ذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذس  دد ماتمذ ضدد    ذمهاجملتمعدد ذأب صددهذاست الدد ذبضدد    ذزاي  ذاسدد   ذاسيددع ذاسيدد ث ذس يدداومذ أ
ذ سذالي  سي ذاالجتما ي .ذذاإل صاحإصتا ذ عيا ذ   وذاسقيا ذ ذ

هدددلدذاست الددداتذ  ا سدددهذ   ذاحملالدددة ذ دددسذاليددد  سي ذذنأع  ذ لددد  ذاست الددداتذاسيدددابق ذ ةدددُتذ دددسذددددسةذالدددت
ذا  ا  ددددسذذاإل صدددداحاستةا  دددد مذممدددداذبي ددددهذاسعسثدددد ذبددددُتذيدددد ذ  ةيقادددداذصذالصددددا تذا  ك  ادددداذ إذاإل صدددداحاالجتما يدددد ذ ذ
اليد  سي ذذب زتذاست الاتذاسيابق ذ   ذاحملالة ذ دس تذ سذاسق ا اتذ اجملتمعاتمذمماذأالالذصذاسعتذا  ا االجتما  ذ ذ

اتذاسق ي د ذاسديتذ دسذاست الدذهلدذاست ال ذ تميدزذاب تةا هداذنإمذسلسملذ  ابحذث ايفذالصا تذ استأ ُتاالجتما ي ذصذ ع يوذأ
هددددلاذذأثدددد   ع  ددد ذذم مددداةذاس يةيدددد صذالصددددا تذاستةا  ددد ذصذبيئدددد ذا ذ ددددسذاليددد  سي ذاالجتما يدددد ذاإل صددداح  ددداثوذ  ضدددد يفذ

ذ.ث   دذ     ذ  ذجذسقيا ذهلاذا ذالالذهللدذالصا تذا تما الذذا  ا   دذذاإل صاح

 وشكخل  اي لاس 

 عتددربذاسق ددايفذالصددد صذ ددسذاسق ا ددداتذاهلا دد ذ ا ي  ددد ذصذا يددا ذاالثتصددا   مذ  ددد الذسس  ةددا ذاس ثيددد ذبددُتذاسعمددد ذ
 ذسدملذذمحتذاست ائوذاس ئييي ذالثتصا ذ طٍتذ تُتد ىمذمماذ عتربذاسق ايفذذالص صذأاالثتصا   ذا ذا     الص صذ بيئ ذ
تصدا   ذ االجتما يد ذصذاسدت ةذاس ا يد ذ التقت د ذ  ددذحدتذلد ا مذ  دسذهدلاذصذ  وذ م يد ذاست ميد ذاالثذ يامهت  سذدسةذ

 ددسذذان ددملذالصددا تمذسددلاذمدداستقددا   ذالاسيدد ذ عتددربذهدد ذال  دد ذ القيددا ذس  ددا ذ ذنإت  ذا يدد  ذاسدديتذ  عةدد ذالصددا تذ دداسدد
ذاإل صدداحتذ الع   دداتذاحملالددةي ذب ضدد حذ ت سيدد ذ  ددنيا ي ذ هدد ذ دداذ عدد تذمبةددتأذاان عكدد ذهددلدذاستقددا   ذاسةيددذنأاسضد    ذ
ذ. م2105)عزاي  ن، ذاحملاليب

  ةيددددد ذاالحتياجددددداتذالع   ا يددددد ذ صدددددااحتذالصددددداحذصذالصدددددا تذذاحملالددددديبذ يدددددع ذإىذاإل صددددداحذنأ اب تةددددا ذ
ما يدد ذس مصددا تذ  دداذ قت دد ذ ددسذاالجتذاليددامهاتستعدد تذ  دددذطةيعدد ذاذنإ دد اليددتنييت سذ ددسذاسقدد ائوذالاسيدد ذاسدديتذ ع ضدداامذ

اسددديتذميكدددسذاسدديتذ صدددهذاليددد  سي ذاالجتما يدد مذ  ددا  ذ  ددداذ تام ددد ذ ددسذ كددداسيهذميكدددسذالددت تا ااذصذ ددد  ذالع   ددداتذ
ذملذ عددتذ  ددأا ذالصدد تذاجتما يددامذ  دددذا تةددا ذ اسيدد ذ ذسددملذحدديتذ يددا تهوذصذ قيدديوذأ  ادداذصذصدد اذاسقدد ائوذالذاإل صدداح

دذاجملتمدد ذاسدديتذيدد ذتددااستزا ادداذبت نييددلذ يدد  سياااذاالجتما ذاهلددتتذاس ئييدد ذس مصددا تذ ع دديوذا  ابحذبدد ذ عددتىذذسددملذإى
ذ .م2105)هةاش تغالب ،ذ عم ذ ي 

اسددديتذادددتوذ،ددداذالصدددا تذذ ددد  ذالامددد  دددسذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذ دددسذا ذاإل صددداح ب دددا ذ  ددددذهدددلاذ عدددتذ نياددد  ذ
 د  ذاسديتذجيداذ اص ذالي  سي ذاالجتما ي ذ سذا   ذ    أااللتنما ذصذذنصذ  ا ذمما لتاامذ ذسملذ  ذاستةا   ذ  تد

  دددسذددددسةذ ةدددٌتذ م م2102خططط تن، تآ الايشطططع  )الدددالذذا  ا   ا ااددداذ دددسذثةددد ذالصدددا تمذ اللددديماذصذأتثَتهددداذ  ددددذ
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 دسذدددسةذ دداذالدالذس مصددا تمذذا  ا جيابيد ذ دد ذ جد  ذ سثدد ذإذانا يدد ذ ت ثد ذاسةاحندداجملداالتذال ت نيدد ذس ميد  سي ذاالجتم
ذ- قت ذميكسذط حذ  ك  ذاست ال ذصذاستياؤةذاستال:

خل،صططالف ايت ال طط  ادلططال ي األباءاخلاةطط  ودلسططةتيي  اال ت،اعيطط  عخلطط   األنشطط  يإلفصططاح عططن  أثطط هططي    طط   -
 ؟ايخليةي 

 -ايتايي 8س خل  ايف عي  ت تةثق ون ايتساؤل اي ئيسي األ
صططالف ةطط ل ي ادلايعائطط  عخلطط  األ وططندلسططةتيي  اال ت،اعيطط  اخلاةطط  و األنشطط  يإلفصططاح عططن  أثطط هططي    طط   -

 ايت ال   ايخليةي  ؟

ي  ادلسططا ٌنايعائطط  عخلطط  حقطط    وططناخلاةطط  ودلسططةتيي  اال ت،اعيطط   األنشطط  يإلفصططاح عططن  أثطط هططي    طط   -
 ادلصالف ايت ال   ايخليةي  ؟

  ططاس ل طططط اف ايططهأ

اليددددد  سي ذذ ددددد   أاستعددددد تذ  ددددددذ اثددددد ذ ددددداالتذ ذذ-:هدددددتاتذأب زهدددددايقيددددد ذس ددددد ذ دددددسذا ذإىعدذاست الددددد ذ يددددد
ذا   دد   دسذذاإل صدداحذأثد ثيدا ذذإى دد تاامذممداذ يددعدذ أذتذاستةا  دد ذاس يةيد ذ اس ثدد تذ  ددذأهدواالجتما يد ذصذالصدا ذ

مند ذالي  سي ذاالجتما يد ذا ذ    أذانالالذهللدذالصا تمذمماذ عم ذ  دذبيذا  ا اخلاص ذابلي  سي ذاالجتما ي ذ  دذ
يقددد ذ دد  َتذ ا صدداةذالع   دداتذالاسيدد ذاستثذاست الدد ذإىالددالذس مصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد مذمدددلسملذ يددعدذذا  ا أتثددَتالذ  دددذ

ذاالثتصا   ذ االجتما ي ذس مةتم .الصا تذصذيقي ذاست مي ذذ يامه ج ذ ع   ذ اس ا   ذ   ا ذاجملتم ذ سذأ

ذذ طط لاسططايي  ،ططأه

 ال   حددد ذبقددد  ذ  ددددذاسصدددعيتذاحمل ددد ذذا هلددداذل ضددد يفذ دددسذال ضددد  اتذالامددد يددد ذاست الددد ذ دددسذددددسةذ  أمه  اددد ذ
سإل صدداحذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذصذذ ذ ذسددملذ ددسذدددسةذإبدد ازذاسددت  ذالاددو اسددت لمذ هدد ذ  ضدد يفذاليدد  سي ذاالجتما يدد

يقيددد ذاس  دددادذاالجتما يددد ذذاالجتما يددد ذاسددديتذ ددد   ذإىذاليدددامه دسثددد ذصذستزا اددداذا إمذ  دددتىذالصدددا تذاستةا  ددد ذاس يةيددد 
الدددالذصذذا  ا  دددسذاليددد  سي ذاالجتما يدد ذ  ددددذذاإل صدداحذأثددد ذانيتاددداذ دددسذدددسةذبيدددأمهس مةتمدد مذممددداذ يدددتمتذاست الدد ذ
يدد ذأمهت ددا هامذممداذ  ادد ذا القددا ي ذاسديتذ دد ث ذصذ  يتاداذ ذذأهددو ا ذالصددا تذ دسذنذأإ دالصدا تذاستةا  دد ذاس يةيد ذ ال ددملذ

نذ يدتنيا ذ دأااذأذالي  سي ذاالجتما ي ذصذالصا تذاستةا   ذاسيتذ سذ    أ سذ االتذ ذذاست ال ذصذ قتًنذ ؤ  ذ اضا 
الددالذهلددلدذالصددا تذ  نيعيدد ذاالهتمددا ذذا  ا ييددُتذذاسيدد مذ ددسذثةدد ذاإل ا  ذمبدداذ دد   ذإىا اتذالاسقدد ذ   ادداذصذ م يدد ذاختدداذ

ذابلي  سي ذاالجتما ي ذصذد  ااذ الًتا يةياااذاليتقة ي .

ذ
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  ططط لاسطط تب ايططا  تحطططن 
ذ- ذإج ا ذاست ال ذصذظ ذا ت  ذا لالي ذاستاسي :ذ

  اخلاصدد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد ذالتمن دد ذصذذا   دد   ددسذذاإل صدداح:ذ ت ددا ةذاست الدد ذادل ضطط عي احلطط تب
اخلاةط  ودلط الب ايةشط   ،  األنشط  عطن  اإلفصطاح)التغَتاتذاليتق  ذالع  ضد ذصذ د ذجذاست الد ذ هد ذ

 اإلفصططاح)ذ سدسذ ت دا ةذاست الد مذ اخلاةط  وخلط وات تادلتت طات األنشط  اخلاةط  ومت،ط ،  األنشط  
هددلاذاسةعددتذسددي ذذاذذنإ ددلددتة ىذ  دددذالصددا تذاستةا  دد ذ ابستددالذذاست الدد ذنأ تةددا ذابمذ ويةي طط  اخلططاص

اث ذلدد ةي ذ  دددذاسةيئدد ذب ددك ذذآذطةيعدد ذ مدد ذالصددا تذالذ دد   ذإىذن ذسددملذ ذم سثدد ذبعمدد ذالصددا ت
 تمن دد ذصذذا  ا است الدد ذذلددتعتمتذ  دددذ قيالددُتذسقيددا ذذنإ ددالددالذذا  ا مذأ دداذ يمدداذيدد ذثيددا ذمةددَت

 سدسذ عتمدتذ  ددذأ ذ قدا ي ذأدد ىذذROEمذذ اسعائتذ  دذحق  ذال كيد ذROAاسعائتذ  دذا ص ةذ
ذالال.ذذا  ا سقيا ذ

 أج  دهذهدلدذاست الد ذ  ددذالصدا تذاستةا  د ذاس يةيد ذاسعا د ذ اخلاصد ذالت جد ذصذلد  ذي 8 اناحل تب ادلك
ذاس ييب.الاةذ

 8 اثتصدد تذهدددلدذاست الدد ذ  دددذاستقدددا   ذالاسيدد ذال  ددد   ذس مصددا تذالت جددد ذبيدد  ذالددداةذذاحلطط تب ايزوتيططط
ذ. م2104-2102)اس ييبذدسةذاسنيًت ذ سذ

ذظ يطال ايتطططاإل 

  ادلسةتيي  اال ت،اعي عن  اإلفصاحوفه م 

ملذ دسذجاد مذ حك  داتذاسدت ةذ دسذ اليدتا  تية ذسضغ  ذال  ماتذالا ي ذالاتمد ذابلد ا  ذاسة د   مذ اجملتمد ذ
اث ذ  دا ذ  دملذاس دد ماتذ  دملذاستغدَتاتذاالجتما يد ذسقيددا ذآذ تدأث وذ دد ذنأذجاد ذأدد ىمذاضد  ذ  ددا ذاحملالدة ذالاسيد ذإى

مند ذ دسذ د  ذأتذالاسيد ذبد ذ اانثاصد الذ  ددذالع   داتذ اسةيدذاإل صداحمذ  دوذ عدتذ  د ذاإل صداحعم ذ يد ذ ذ ذاسيتذ م  دذاجملت
ذ.(Jitaree, 2015)االجتما ي ذذا      سذذاإل صاحسي م ذذذسملم

" ميثي رل، عط  وطن ايتقطال   ادلاييط  أت ايك،يط   سذالي  سي ذاالجتما ي ذذاإل صاح نيا  ذذنإ  صذهلاذاسييا ذ
امت،ط   اييت قاوت هبا ايش ك  تفطاء دلسطةتييا ا اال ت،اعيط   طا  األنش  اييت تةٌن رل، ع   ،أت اي ةفي  اال ت،اعي 

ذ .803 م2101بي ال تف حات، )ذ"اييت تع،ي فيه

ميكطططن يخلشططط ك     ةهطططا إعطططالم كافططط  " اي   قططط  ايطططيت ذ-:اادددأ  ددددذذ 8231 م2115  بططط  ، ) ممددداذ   ادددا
اال ت،طاعي ذلططا، ت يط  وططن  األباءعططن  ايطيت تعطر اخلطال يٌن  عططن نشطاطا ا ادلصتخلفطط ت ةطااب ايعالقط  ) ايطط اخخليٌن أ

   ."يتقال   ادلخلاق  ادل فق  هباخالل ايق ائم ادلايي  تا
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هططي " -8 ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذاإل صدداحذنإىذأذ(Cogotti & Hauskr, 2012:5) ددا ذممدداذأ
  سط اء  يطاال ت،اعيط  تايةي ايتطثثًنات  انةي و  امت،  اخلال ي ون خالل بيطاع،خلي  تست ي  ايش ك  ون خالذلا ايت  

عطط ت يرغطط اض ت ي قط ائم خاةطط  ا اال ت،طاعي ي ق ائ،هططا ادلاييطط  أبائهططانطت إاابيطط  أت سططخلةي ، تت ضطية نتي طط  أك
ذذذ.اال ت،اعي "

ا يدد ذميندد ذ م يدد ذ  ضددي ذ دسذاليدد  سي ذاالجتمذاإل صدداحذنأ  دددذذ(Alkababji, 2014: 61)ممداذأمددتذ
ذصااحتذالصاحذذاتذاسعسث ذابس  م ".س   م ذجملم   ذ ت    ذ سذأصا   ذاالثتذس     اث ذاالجتما ي ذ   صي ذاآل

  ذرلاالت ادلسةتيي  اال ت،اعي

اسدددديتذ تمندددد ذمبصدددداحذمبنيا  ادددداذاس الدددد ذ يددددعدذإىذيقيدددد ذاستدددد ازنذبددددُتذا طدددد اتذالتعددددت  ذاليدددد  سي ذاالجتما يدددد ذذنإ
 ذاستال:ذإىذا       ذ قييوذذ حاجاتذم ذ سذال لياتذ اسعا  ُتذست ااذ اسةيئ ذاخلا جي ذ اجملتم م

 ت،ي  ادل الب ايةش    )ادل ففٌن اخلاة  بت األنش  

اسيتذ دسذدسهلداذ دتوذثيدا ذاخلاص ذابلي  سي ذاالجتما ي ذذا     حتىذاخلاص ذبت مي ذال ا  ذاسة    ذإذا     ين ذ
اسدديتذ عمدد ذ  دددذييددُتذ ضدد ذذا   دد    ددم ذذتددادذ  ظنيياددامذ ابستددالذ ادد  ماتذ ددسذ يدد  سي ذاس ددذاإل صدداح يددت ىذ

مذمددربا  ذ ددت  اذ   دد   ذالدد ظنيُتمذ استيددايستذالقت دد ذستع دديوذالدد ظنيُتذ  لدد هومذ قددتًنذظدد  تذالدد ظنيُتذب ددك ذ ددا  ذ
ذ،م2102، ايشططعال تآخطط تن، م2111، ان)حتطط  قددتًنذاس  ا دد ذاسصدداي ذس مدد ظنيُتذا زذالا  دد ذ الع   دد ذس مدد ظنيُتمذا دد ذ

Rahahleh& Sharairi, 2008. ذ

 اخلاة  ومت، . األنش  

اسدديتذ ددسذدسهلدداذ ددتوذثيددا ذ يددت ىذذماخلاصدد ذابليد  سي ذاالجتما يدد ا   دد  ذحددتىذاخلاصدد ذابجملتمدد ذإا   دد  ذيند ذ
مذ  تمند ذصذيقيد ذ  اهيد ذاجملتمد ذ يداهواسيتذا     ذتادذاجملتم مذ ابستالذ ا ذ  م ذ سذ ي  سي ذاس  ماتذذاإل صاح
ممداذصذ ت يوذال لياتذاسع مي ذ اسنقا يد مذ اليدا ت ذصذاستيدايستذاخلاصد ذابسع ا د ذاسصداي ذس مةتمد مذذا     ذهلدذ

اسدديتذذانلددكصدد مذ اليدا ت ذصذ  نييددلذبدد ا  ذاإلصذاسع ا دد ذابس ني سد ذ   ظيددهذذ ىذاالحتياجدداتذاخلاا   دد  ذ تمند ذهددلدذ
 &Rahahleh ،م2105، ايعططرالي، م2102)احلسططن،  ددا ذاليددامسذ   ز عادداذ  دددذاس ةقدداتذاسنيقددَت ذ ختددت ذإ

Sharairi, 2008 ذ.ذ

ذ

ذ
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 تادلتت اتاخلاة  وخل وات األنش   

اسدديتذ ددسذدسهلدداذ ددتوذاخلاصدد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد مذا   دد  ذحددتىذاخلاصدد ذابخلددت اتذ ال تةدداتذإا   دد  ذيندد ذ
  قدددا ذ  ددددذاإلاسددديتذ عمددد ذا   ددد  ذتدددادذاسعمدددس مذ ابستدددالذ اددد ذ  دددم ذ دددسذ يددد  سي ذاس ددد م ذذاإل صددداحثيدددا ذ يدددت ىذ

  قددا ذابخلددت اتذ ييددي ااذ عددتذستددزا ذابإلاإلذنإابخلددت اتذالصدد  ي ذ ييددُتذج  ادداذتددادذاسعمددس ذ   ةيدد ذ غةددااومذحيدداذ
  ددداثذ  دد   ذاخلدددت اتأصذ كدداسيهذ  ذا   دد تة اهدداذالصدد تذب دددك ذ ددا مذ  تمندد ذهدددلدذذنأ يدد  سي ذاجتما يدد ذجيددداذ

 )ايع طط  يطةيعدد ذالعددا ستذالاسيدد ذ اددد ذالصدد تذذانالصدد  ي مذ االستددزا ذابل  دد  اتذاسصددا   ذ ددسذالصدد تذال مددز مذ بيدد
ذذذ. م2102، ايع بات، م2107، تبي ض

ذادلسةتيي  اال ت،اعي  ش  أنلس  بتاف  شلا

ذاالجتما ي ذصذاسعص ذا ت اذ  ااذسسهتما ه االذاسعت تذ سذا لةاحتذاسيتذ ت  ذاس  ماتذ ذ-:ابلي  سي 
  قييوذاست  ذاالجتما  ذس   ماتذاس  ماتمذذ   أ ذمب اط ذبعهذايني زاي  ذاالهتما ذابجملتم ذ اسةيئ ذ زاي  ذاس   ذاإل

ذحياذ ذ   ذنإصذبعهذاست ةم ذالزااي ذ س ذابسعت ت ذ  ياا ذ ع   ذاالجتما ي  ذاس  ماتذمبي  سيتاا ذاستزا  ب  مس ة، أ)اا
ذ: م2103ب اهيم، هةاش تإ، م2117

 سدد ذبدددُتذمذ اس ةدداحذصذ قدددتًنذاخلددت اتذ اسنقددد ذالتةاا  ا لددا ذاسكنيدددا  ذصذاسددديتذ ةددٌتذ  ددددذأُتذاعددد ذاس دد ماتذييدد .0
صددااحتذالصدداحذ  يددت ىذاس ددنيا ي ذاسدديتذ تعا دد ذبدد ذهددلدذاس دد ماتمذ  يدداوذاستددزا ذاس دد ماتذمبيدد  سيتااذاس دد ماتذ أ
 بت ج ذمةَت ذصذييُتذاعتاا.ذاالجتما ي 

ذاينالصدد صذداصد ذصذضد  ذالددتاتاثذبعدهذال  دد اتذاسديتذ د ث ذ  دددذاسقد ا ذاالئتمددذ يداي ذا صد ةذ  دددذاالئتمدان .2
 س مصا ت.

 ددا ذاجملتمدد ذاسددل ذ عمدد ذبد ذ  صدد ذجددلحتذأذتدادحيداذاستددزا ذاس دد ماتذمبيدد  سيتااذذاسع اصدد ذاسة دد   ذالدتق احتذامنيددأ .1
 التميز .ذاسع اص ذاسة    

  يدد ذاسدديتذثددتذ تعدد  ذهلدداذاس دد ماتذا  ذاس زا دداتذاسقك  دد ذممدداذ يددا تذصذحدد ذال ددكستذأب ددا ذ سثدداتذث  دد ذ دد ذا  .2
   ا ذاالثتصا  . ث ا ذمما لتااذسأ

 حيسذإ ا  ذال اط ذاالجتما ي ذاسيتذ ًت اذ  دذثيا ذاس  ماتذب  اطااذاالثتصا  . .3

 يطططايطططادل األباء

الددالذذا  ا  نييدَتذذإى ا ذاس دد ماتمذحيداذ يددعدذمد ذطدد تذاذصذ قيديوذأا دداجل ذذأهدوالدالذأحددتذذا  ا  عتدربذ
ذإىاسةقدا مذ ال ظدهذ يددعدذ يددعدذستع ديوذث   د مذ اس دد م ذ يدعدذحند ذااللددتم ا ذ ذذ اليداهومبداذ عدززذ صددا  ذاس  صدي مذ
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يقيد ذاس ددا ذاالثتصدا  ذذإىا ذحصدي  ذاسضد ائامذ اجملتمد ذ يدعدذ دإذإىج  ذ ا  ا زمذ اجلاازذا ك   ذ اتتذ   ذا 
ذ.النياهيوذس  ا ذالال:ذأهو  يماذ   ذ يتع  ذ  م2114عة  ايعين، ) تم ذ يقي ذاسعتاس ذاالجتما ي    اهي ذاجمل

 ع دوذثد   ذذنأ ذ تىذاس ةاحذالدالذاسدل ذ يدت ي ذ يد ذاس د ماتذ الالذ"ذأبذا  ا ذ م2100، ي م) قتذ  تذ
ذا  ا ذ 843 م2111)و طططط ،  سماددداذ ذسددددملذ ددددسذدددددسةذا صدددد ةذ  دددددذأ  دددددذ ائددددتذممكددددسذاللدددتنما ااو"مذصذحددددُتذ

سططس توعططا ًن زلطط بة ادلصطط ف ادلططال تاسططت، ال ته ضطط،ن أ صلططاح هطط  ميثططي ايتشططاط ايشطط، ل ايططري  عكططس" ذ-:الددال
مذ  تةدد ذالصدا تذاستةا  د ذ ددت الذ دسذاس دد  ذخلاةطط  بطه"ط  خلطط  االوط  اهط اف إبالتطه تفقططا دلت خلةاتطه ي ضطط ء األتضطعها 

الدددت ت تااذذ هدددلدذالقدددا ي ذاليددامهُتصددد ةمذ اسعائددتذ  ددددذحقددد  ذادداذاسعائدددتذ  ددددذا أمهالدددالذذا  ا  ال  دد اتذسقيدددا ذ
ذ. م2102، ايشعال تآخ تن، م2107ي ض، ، ايع   ي ت بم2103ايسٌن، )اسعت تذ سذاست الاتذ

 يططايططادل األباءةش ات ططو 

 ع دديوذذإىالصدا تذاستةا  د ذادتتذذنأ عتددربذهدلاذال  د ذ قيدا ذجيدتذس   يدد ذطالداذذ-8(ROA)ةط ل ايعائط  عخلط  األ
 . م2113)احلصابي، ذصذيقي ذاس ب ذ ص هلا  ذصاصذاسن   مذ  تةذهلاذاسعائتذ  دذ تىذالتغسةذالصا تذاستةا ذ

ميكددسذهلدلاذال  دد ذثيدا ذ يددة ذاسعائددتذ  ددذحقدد  ذال كيدد ذسكد ذ حددت ذ قت دد مذ -8(ROE)ايعائط  عخلطط  حقطط   ادلخلكيطط  
 دد زيفذذنأالصدا تذاستةا  د ذميكدسذذنأهدلاذ عدٌتذذن د ذأ ضد مذ ا ذان  نيد ذاسعائدتذ  ددذحقد  ذال كيد ذمدد ذم مداذإ دأحيداذ

 . م2113احلصابي، )ذاليامهُت ابحذ  دذلز تذ سذا ا

 ادلال األباءعن ادلسةتيي  اال ت،اعي  ت  اإلفصاحايعالق  بٌن 

 تددائ ذذإى ا ذاس د ماتذاالجتما يد ذ أ داثذالتع قدد ذابسعسثد ذبدُتذاليد  سي ذ  صد هذاسعت دتذ دسذاست الداتذ ا 
تعددد  هذهدددلدذاستكددداسيهذ ت ثددد ذجتما يددد ذ ك دددهذاس ددد ماتذ اسيدددازمذ س  ةيددد ذاليددد  سي ذاالذنإذ ت اثضددد ذ غدددَتذ اضدددا مذإذ
ذ ذاس   ددد مذ ب دددا ذ  ددددذ ددداذجدددا ذصذاسعت دددتذ دددسذاست الدددات  دددا  ذاثتصدددا   ذصذالدددتىذاسقصدددَتذأاس ددد ماتذا صددد ةذ  ددددذ

(Hirigoyen & poulain, 2012, Palmer, 2012, Shruti, 2014ذ)ذ دسذاإل صداحتدادذاسعسثد ذبدُتذذنإ د
ذاآل ي :ذ ي ملذأحتذاالتاهاتذنأالي  سي ذاالجتما ي ذميكسذ

 ايبططاا  اإلطط اال

اخلاصدد ذذا   دد   ابحددازذ ددسذدددسةذااللددتنما ذصذيقدد ذأذنأاس دد ماتذ ددسذالمكددسذذنأهددلاذاالتددادذذ دد ىذ   ددت 
ذنأذاجملتمد مذاخلدت اتذ ال تةدداتمذإذذ ميدداسة د   مذاسةيئذابلد ا  داصدد ذذا   د  هذ  دملذا ددابليد  سي ذاالجتما يد مذلد ا ذم

االجتما ي ذ تة اذاسض ائاذالني  ض ذ سذا ك   ذ سذدسةذإ نيدا اتذضد  ةي ذمةدَت ذذا     اس  ماتذاسيتذ يتنم ذصذ
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ييددُتذذإىاسدل ذبددت  دذ د   ذصذيمد ذ يدد  سياااذاالجتما يد مذ هدلاذ عددٌتذختنيديهذ  ددا ذاسضد  ة ذذ يدداهوس  د ماتذاسديتذ
ذ.(Palmer, 2012:38)الالذس   م ذذا  ا 

 ادلتافظ ايب )طا  ايسططاال 

 ابحذإىذختنيديهذا يمد ذ كداسيهذإضدا ي ذ د   ذذإىاليد  سي ذاالجتما يد ذ د   ذذن  ىذ   ت ذهدلاذاالتدادذأب
 كدداسيهذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذذنمذ  دد ىذأصددااحتذهددلاذاالتددادذأباليددامهُتختنيدديهذثدد   ذذإىاسدديتذيققاددامذ ابستددالذ دد   ذ

 ا ذاس ددد ماتمذ ةي ذبدددُتذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذ أ كددداسيهذإضدددا ي ذميكدددسذت ةادددامذ  تنيددد ذهدددلاذاست جددد ذ ددد ذ جددد  ذ سثددد ذلددد
تما يدد ذ  دددذاليدد  سي ذاالجنيددا ذ ختنيدديهذاإلذإى دداذ  ةئدد نذذ ددت ا ذاس دد ماتذغاسةددالذذنألددا ذهلددلدذاسعسثدد ذ قدد  ذ  دددذ ا 

ذ.(Hirigoyen & poulain, 2012: 18) ا  ذقق مذ ابستالذزاي  ذ كا أ ذاإلحذاحمل اب،تتذزاي  ذا 

  ططا ططا  احملططاال 

 ائادداذلدد ا ذذالجتما يد ذاسدديتذ  نيقادداذاس د ماتذ أ ذسدي ذه دداالذ سثدد ذبدُتذاستكدداسيهذا دد د ىذ   ددت ذهدلاذاالتددادذأب
ايةي ط  ايطيت تع،طي فيهطا ايشط كات وعقط ة "ذناسقائ د ذأبتدادذ دت   ذابسنيكد  ذ هدلاذاالذم ذاس   د   دذالتىذاسقصَتذأذانم

س    دد ذاس  دداذ اسعدد  ذذيددت ذ  قددالذمميدد ذال تةدداتذالةا دد ذأ ذاخلددت اتذالقت دد ذذذنمذ  دد ىذهددلاذاالتددادذأبتغططًن وةاشطط ة"
 .(Shruti, 2014)ي  سي ذاالجتما ي ذ أ ا ذاس  ماتذ ابستالذ سذ ج  ذسعسث ذبُتذالذت ا ن ايس   )

 ادلال8 األباءتيي  اال ت،اعي  ت ايتظ ايت ادلفس ة يخل،سة  

الددالذذا  ا  حتذاحملالديبذاسعت دتذ دسذاس  د ايتذاسديتذ نييد ذ    د ذاسعسثد ذبدُتذاليد  سي ذاالجتما يد ذ ذثدت ذا 
 ذ-يت:  ماتذ  تمن ذهلدذاس   ايتذصذاآل اد ذاس

  طط عيطط    ايشطظططن .0

جددد ذا صددد ةذ  ددددذال ا قددد ذ استقةددد ذ دددسذثةددد ذإضدددنيا ذاس ددد  ي ذ  ددددذ  ددداطاااذ دددسذأذادددتوذهدددلدذاس    ددد ذبةادددا
هذال  مدداتذ  ت دد  ذ  ت غ دد ذصذات ددهذ دداالتذا يددا ذا دد ذم مدداذم ددأاجملتمد مذ     دد ذأصددااحتذهددلدذاس    دد ذ ددسذ  ضددي ذ

ذمت ااا ذددددذ  تةاادداذأثةدداةذ  يادداذ   ددا ذاإلم مدداذامتيددهذطدداب ذاس دد  ي ذ زذذذمسيدد اسددل ذ  تمدد ذإاالجتما يدد ذس مةتمدد ذ
صددداا،امذ صددا ااذ  صدداحذأبقا هددداذ الددتم ا ذذان ابحذ ضددم ألددااذزاي  ذا ذهدددتا ااذ   ددد ابستددالذ ددتمكسذ ددسذيقيدد ذأ

 ددتا ذ قددا   ذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذس  دد م ذهدد ذمبنابدد ذ قددتذاجتمددا  ذبددُتذاس دد م ذإذنأ   مددتذأصددااحتذهددلاذاالتددادذ  دددذ
ذ.(Deegan & Jeffry, 2006) اجملتم ذاسيتذ عم ذ ي ذ

ذ
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 احلطططب ادلصاططط    أةاططنظ .2

 د م ذ قد مذ ذسدملذ دسذط  د ذ دسالذاسذاالهتما ذأبحتذأصااحتذالصاحذ هوذ ك  ذ ق  ذهلدذاس     ذ  دذ  ه
 ذجيدداذ عا  دد ذمدد ذأصددااحتذالصدداحذ عا  دد ذ ددأذتلاألذ-:هددلدذاس    دد ذ عتمددتذ  دددذ ددتد ُتذنإ دد ابحمذ   يدد ذ ع دديوذا 
اددلدذاس    دد ذطد اتذمبدداذ دياوذاجملتمدد مذ  دسذ ذ  عمد ذسصدداحذمد ذهدد ال ذا ذنأ ا  ذاس دد م ذأ د ذجيدداذ  ددذإذاينايثطط ا سد مذ 

تمدددا  ذالتمنددد ذصذاسعمددد ذسصددداحذ ابحذالت ثعددد ذس ميدددتنم  سمذ االج  مدددزذ  ددددذاسدددت   سذاالثتصدددا  ذالتمنددد ذصذيقيددد ذا 
ذ.(Ali & Rizwan, 2013)د ىذغَتذ سالذاس  م ذمباذ ياوذاجملتم ذا ط اتذا 

 يطط،خلططب ايعططانططاجل

  اةيدددد ذذإىصذهددددلدذاست الدددد مذابإلضددددا  ذذانجدددد ا اتذاسدددديتذا ةعادددداذاسةاحندددداس   قدددد ذ اإلذاا دددد يدددتع  ذهددددلاذاجل
لداسياذاالحصدائي ذاسديتذ ت ال مذ  تم ذ  ي د ذاست الد مذ أ ا ذ  د ذجذاست الد مذ ا است ال مذ  صا  ذالع   اتذاسسز  ذس

ذذاس تائ ذاس اائي .إىذتذاسيتذ ذا ص ةذ  يااذس  ص ةذاانالت تا ااذستا ي ذاسةي ذ

  ططط لاسططط ي  ايططهطوت

 اثد ذا حددتاثذ م  د ذ ادتوذبت الد ذ(Descriptive method)ذالدت ت هذهدلدذاست الد ذالد ا ذاس صدني 
،دتتذاس صد ةذإىذالدت تاجاتذ نييدت ذستصداي ذهدلاذاس اثد ذأ ذاستع  دهذبد ذذم اس  اه ذ ال اثهذ اآل ا ذ ي ي ااذ  نييدَتها

 . م2114، عةي ات)أ ذالتكماس ذأ ذ     دذ

اسددل ذ  ددت جذضددمسذالدد ا ذذ(Content Analysis)است الدد ذ  دددذألدد  حتذي يدد ذاحملتدد ىذذممدداذا تمددتت
ي يدد ذاحملتد ىذ ددسذاست الدداتذاسكميدد مذ هدد ذتذمميد مذ ابستددالذ عددتذ  الدداتذاانبيددذإىتذاس صددنيي ذااناس صدني ذستا  دد ذاسةيدد

ست ىذال ا ذاسديتذهد ذ ةدا  ذ دسذ دت ذ دسذاس اثئد ذال  ة د ذ ت ذحياذ يت ت ذمأ ا ذستا ي اان لي  ذ سذ لائ ذس ذاسةي
 . م2105)ويقاسم، مب ض يفذاست ال ذ

اسدل ذذ(Deductive Approach)الد ا ذااللدت تاج ذذ  د ذالتةد ذصذاست الد ذ قدتذا ةعده  دسذحيداذالذ
اس   قدد ذأ ذاسعم يدد ذاسدديتذ ددسذدسهلدداذ صدد ذإىذ تيةدد ذ ربه دد ذأ ذ  مددت ذ ددسذط  دد ذاستعمدديوذال  قدد ذ قيقدد ذذ- : دد عدد تذأب

   يد ذليدائ ذذ دس ذ دسذثا دت ذم يد ذ دسذأ د ذ يد وذبد ذإىذأحكدا   ع   د مذ بعةدا  ذأدد ىذ تمند ذالد ا ذااللدت تاج ذابإل
ذل ذا اسي ذالت تاجي ذصذطةيعتااذم اداذ عتمدتذ  ددذاس  د ايتذاحملالدةي ذ است الداتذاسيدابق  عتذاست اذجزئي مذإضا  ذسلسمل

 .ذذ م2114)عةي ات، 
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  طططط لاسطططت  ايطططيت،  تعططططرل

الاسيدد ذذا   ا  كدد نذ تمدد ذاست الدد ذ ددسذالصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذالت جدد ذابجلددت ةذاس ئييدد ذ اسني  دد ذبيدد  ذ
 ئييددد ذصذذ يددداهوذ صدددا تمذ   جددد ذاسيدددةاذا لالددد ذصذادتيدددا ذث دددايفذالصدددا تذاب تةدددا دذ 5) دددت هاذاس يددديبذ اسةددداس ذ

ذ ىممداذت دددذهدلاذاسق دايفذابل  ةدد ذا ددد ىذمداس ني ذ اسغدازمذذتذسعمد ذاسق ا داتذا ا ي  دملذ ة د ذاالثتصدا ذاس يدديبمذ  يد
ذ ذابسي  .غ اذاس  ماتذالت جاسي ذاس ييبمذحياذ  ك ذالصا تذأالذا   ا بي  ذ

ت ذ دد ا  ذ جاهز دد ذاستقددا   ذ ذسعدد ددأاس ددا  ذس مةتمدد مذإالذذ)احلصطط   قدد  ذأبلدد  حتذاليدد ذذنأ حا سددهذاست الدد ذ
اسيدد    ذ حددتذالصددا تذس نيددًت ذاسدديتذا ددتم تااذاست الدد مذ قددتذ ذاال تمددا ذ  دددذألدد  حتذاسعي دد ذبددتاللذ ددسذاليدد ذاس ددا  مذ

مذ ا دتم هذاست الد ذ  ددذ% 63.5) صدا تذأ ذ داذ يدةت ذذ 4) ابستالذب  ذ ت ذالصدا تذاسديتذ د   تذ ياداذاستقدا   ذ
ذ. م2104إىل  2102)  ذل  اتذ سذذ تى

   اتططططانيطط،  ايةططابل  طططوص

اسددديتذهدد ذ ةددا  ذ دددسذال اجدد ذ است الدداتذاسيدددابق ذ  دد ذا تذاسناانا ددتم هذهددلدذاست الددد ذ  دددذ صددا  ذسددد ذاسةيدد
ال الداذهلدلدذاست الد مذت د  ذل ضد يفذاست الد ذس ضد ذاإلطدا ذاسديتذ سكًت  يد مذإ ذاجلا عي ذ ال اث ذ اجملستذاسع مي ذ اس لائ

  مباذ تس  ذ أهتاتذاست ال .ذ

   ذصذاستقا   ذاسي    ذاخلاص ذابلصا تذاستةا   ذالت ج ذبي  ذالاةذاس ييبذس نيًت ذا مماذين هذالصا  ذاسن
ذ سذط   ذال اث  اذ م2104-2102)المتت ذ سذ ذ سذط   ذاإل لتاص ذ  ياا ذالصا تذأ  ذاخلاص ذ،لد سكًت  ي 

ذاال صاةذالةا  ذ  ذهلدذالصا تذاسيتذين ذاسعي  .ذ

 اخلاة  ودلسةتيي  اال ت،اعي  األنش  عن  اإلفصاحةياغ  وةش  

يت ددتذذناخلاصد ذمباالدة ذاليدد  سي ذاالجتما يد ذ  اجدد ذاسعت دتذ دسذاسصددع ابتذ ذسدملذ ذا   دد    ضد يفذيت دتذذنإ
تذاالجتما يدد مذاسدديتذ ددتوذ ددسذدسهلدداذا كددوذ  دددذأ ذاانس تعدد تذ  دددذاسةيددذ عددتذأ دد الذضدد   ايلذم  دد  ذأ ىذا   دد    ددملذ
ذنأذإىاالجتما يد ذذا   د     جد ذاسيدةاذصذصدع ب ذيت دتذذ دسذاليد  سي ذاالجتما يد ذأ ذال ذإل صداحاذ ق  ذاباأ  م ذ

 اس ددد  تذاالثتصدددا     ةعددداذستغدددَتذدددد ذ  دددسذبيئددد ذالذبيئددد ذأدددد ىإىذز دددسذآطةيعددد ذ تا مددد ذ تغدددَتذ دددسذز دددسذ ذاتذا   ددد  
م د ذ د ذ نيد ذاجملتمد ذصذز دسذالذ تثدتذ صد  ذصذ تمد ذ داذ ز دسذ دامذثدتذذا   د   االجتما ي ذاسيائت ذمماذجيع ذبعهذ

ذ  . م2107، ايع   ي ت بي ض، م2102خ تن، ايشعال تآ) آد 

 مدسذاس ةيعد ذ جد  ذاستةدا سذصذيت دتذهدلدذذمالسئمد ذاجتما يدالذذس   د   ذسدي ذه داالذ  دا ذاثبدهذ سدت ذ أ ابس غوذ
، هةطططاش م2103ايسطططٌن، )اثذاسعت دددتذ دددسذاست الددداتذ ا  دددذيددد مذ قدددتذأظاددد تا   ة  ةاددداذصذ م  ددداتذ تةذا   ددد  
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ي ذاالجتما يد ذ اسًتميدزذ  ددذاليد  سذ د   أ  د ذبعدهذذ م2105، ايعطرالي، م2103، ايع بات، م2105تغالب، 
اخلاةط   األنشط   ت،ط ،اخلاةط  وم األنشط   اخلاة  ودل الب ايةشط   ، األنش  )ي ذ ه ذا  م  اتذ تةذ ب    ذأ

االجتمددا  ذس  دد م ذ استق  دد ذ  دد ذذا  ا لالددالذسقيددا ذ  قيدديوذ عتمددتذأذيةي طط  واخلاةطط   األنشطط  وخلطط وات تادلتت ططات، 
ذاإل صداحاست الد ذأج  دهذ  ددذاسق دايفذالصد صذ قدتذ ذالدتةعا ذذنأمذمبداذ ل تذ يت تذهدلدذاست الد ذ  ددذهدلاذاستصد يه

ذ.ذ سةيئاخلاص ذابذا      سذ

اخلاصدد ذابليدد  سي ذذا   دد   ددسذذاإل صدداحإ ددتا ذاسنيقدد اتذاخلاصدد ذمب  دد ذذان  دددذ دداذلددة ذ قددتذثددا ذاسةاحنددذا ب ددا 
ذا   ددد  ا تمدددا اذ  ددددذاسنيقددد اتذاليدددت  ج ذ دددسذاست الددداتذاسيدددابق ذاسددديتذحا سدددهذاثدددًتاحذإ صددداحاتذ دددسذذماالجتما يددد 
  قدددالذذا   ددد   دددسذهددلدذذاإل صدداحال  ددد ذ  دددذ قددد اتذسقيددا ذ يدددت ىذذليددد  سي ذاالجتما يدد مذ بدددلسملذاحتدد ىاخلاصدد ذاب

ذس بعا ذاستاسي :

ذاخلاص ذابل ا  ذاسة    .ذا      سذذاإل صاح ق اتذالتات هذثيا ذ يت ىذذ01 تك نذ سذ -تل8ايةع  األ

ذاخلاص ذابجملتم .ذا      سذذاإل صاح ق اتذالتات هذثيا ذ يت ىذذ7 تك نذ سذ -8اينايةع  ايث

ذاخلاص ذابخلت اتذ ال تةات.ذا      سذذاإل صاح ق اتذالتات هذثيا ذ يت ىذذ4 تك نذ سذ -ايةع  ايثايث8

 دسذاليد  سي ذاالجتما يد ذ ذ  ضدااذ  ددذ م  د ذذأب  د  اخلاصد ذذاتاإل صداحصت ذ قد اتذ   د ذذان سضم
لددا ل ذ ددسذذ ىذاخلددرب ذ اسكنيددا  ذ است صدد ذصذ ددت ذ ددسذاجلا عدداتذاس يةيدد مذ ذسددملذ،ددتتذاستاقدد ذ ددسذمددا مييُتذ ا ا 

ذ  الةتااذ غ ا ذهلدذاست ال .

 غًنات ادلستقخل قياس ادلت

 يددداذ ذذم 0 – 1) دددسذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذ  قددداذس  دددا ذاسن دددائ ذذاإل صددداحبقيدددا ذ يدددت ىذذانثدددا ذاسةاحنددد
صذحاسدد ذملذ ددتوذذ 1)  ددا ذاسدد ثوذاالجتما يدد مذ إ اليدد  سي ذ دد   أ ددسذذإل صدداحصذحاسدد ذثيددا ذالصدد تذابذ 0)إ  ددا ذ ثددوذ
اسيدابق ذذاتذاسعسثد ذاسديتذسذاست الداتذ ةا  ذصذاسعت دتذ د هلاذا ل  حتذ ذإ ي مذالي  سي ذاالجتماذ    أ سذذاإل صاح
، 1022,ذMahoney and Roberts) ,1002 ، Andrikopoulos, et.,alهداذصذبيئدداتذات نيدد ذ ذإج اؤذ

  .م2103ايع بات ،

 قياس ادلتغًنات ايتابع 

حيداذ ذثيدا ذ م)ايعائط  عخلط  األةط ل، تايعائط  عخلط  حقط   ادلخلكيط    ذثيال ذا تما الذ  دذ     سذ ئيييُتذمهاذذذذذ
مذأ داذ)ةطاي ايط بة بعط  ايضط  ة  عخلط  إألطال األةط ل اسعائتذ  دذا ص ةذسك ذ صد تذ  ددذحدت ذ دسذددسةذثيدم ذ
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)ةطاي ايط خي بعط  ايضط  ة  و  تحطاً اسعائتذ  دذحق  ذال كي مذ دتوذثيالد ذسكد ذ صد تذ  ددذحدت ذ دسذددسةذثيدم ذ
صذاسعت دتذذالدت تا اذ ذحياذ عتذهدلانذال  د انذأمند دلخلكي  ال حق   اوته ت   عات ألوح األسهم ادل،تا ة عخل  إأل

ايع طط  ي، ت بيطط ض، )الددالذ  ادداذ  الدد ذذا  ا   دددذ  دددذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذذاإل صدداحذثدد  ددسذاست الدداتذالتع قدد ذأب
ذ.ذذ م2102تآخ تن، ايشعال؛ م2105؛ ألع ، م2107

ذ ططططط لاسطط  ج ايططط،ططن

الالذس مصا تذاستةا  د ذذا  ا  سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذذاإل صاحذأث اس م ذجذاستالذ  ض ذاس م ذجذالقًتحذسقيا ذ
ذ اس يةي .

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 اعت،ابا عخل  اي لاسات ايسابق   ات ايصخل  توتها8 انون إع اب ايةاحث

  .م2103، ايسٌن، م2103ايع بات،  ،م2105)هةاش تغالب، 

 - 8طططائيططحصات اإلطططاجلططادلع

 Statistical Package For( SPSS)  حصدائحصدائي ذضدمسذاسدربان  ذاإللداسياذاإل ذاب ا  ذااللدتع

The Social Sciencesت اذالدددت ذُتاسةددداحنذنإ ددداسددديتذ ذا صددد ةذ  يادددامذ ابستات دددتذذتاان ذسدددملذلعاجلددد ذاسةيدددذ
ذحصائي ذاستاسي :اإلا لاسياذ

  ةالتابع اتالمتغير المتغيرات المستقلة

 الخاصة بالمجتمع األنشطة عن  اإلفصاح

 بالخدمات الخاصة األنشطة عن  اإلفصاح

  والمنتجات

 الموارد البشرية ب انشطةعن  اإلفصاح

 المالي األداء

ل ا العاياااااد علاااااي ا صاااااو   مقاساااااا

(ROA)                    

والعاياااااااااااااااد علاااااااااااااااي حقاااااااااااااااو     

 (ROE)ين أهمالمس

 لإلفصاح عن المسؤولية ا جتماعية 
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 8حتخليي نتائج االحصاء اي ةفي 

تذاست ال ذاسديتذ ذسعاداذ دسذاانالعيا  ذس صهذبيذحن ات اإلالت ل ذا يايذذ سذدسةذهلدذاست ال ذ ذالت  اج
ذ. م2104 -2102)ط   ذي ي ذست ىذاستقا   ذالاسي ذاسي    ذ استقا   ذاستاد ي ذس مصا تذاستةا   ذاس يةي ذس نيًت ذ

 دلسةتيي  اال ت،اعي اخلاة  و األنش  عن  اإلفصاح 

  م2104 -2102ادلسةتيي  اال ت،اعي  ي ادلصالف ايت ال   ايخليةي  ) ش  نأعن  اإلفصاح 8 0  تل )
ذذ اف ادلعياليضلاالذادلت سط احلسايبذانايةي

ذأكر قي، 
ذ

ذأقي قي، 
 21.11 71.11 03.77201 40.4445ذاخلاة  ودل الب ايةش    األنش  
 22.22 44.45 03.06312 22.3724ذاخلاة  ومت،  األنش  
 11.11 44.45 04.43517 31.3334ذاخلاة  وخل وات تادلتت ات األنش  

  30.4ذاي ل   ايكخلي  يإلفصاح عن ادلسةتيي  اال ت،اعي 

مذاسة ددد   ذجدددا ذصذال  ةددد ذا  ى ا  ذاخلاصددد ذابلدددذا   ددد   دددسذذاإل صددداحذنأذ 0)تذاجلدددت ةذ ثدددوذاان سحدددنذ دددسذبيددد
اخلاصدددد ذذا   ددد   دددسذذاإل صددداحمذصذحددددُتذجدددا ذ 03.77201) اتذ عيدددا  ذحنددد إذ 40.4445)مبت لددد ذحيدددايذ

مذ ثددتذجددا ذ 04.43517) اتذ عيددا  ذحندد إذ 31.3334)يدد ذمبت لدد ذحيددايذا ابخلددت اتذ ال تةدداتذصذال  ةدد ذاسن
 اتذ عيددددددددا  ذحنددددددد إ  22.3724)ذددددددددَت ذمبت لددددددد ذحيددددددداي ةددددددد ذا ابجملتمددددددد ذابل ذذاخلاصددددددد ذا   ددددددد   دددددددسذذاإل صددددددداح

ذ. 03.06312)

اخلاصددد ذابلددد ا  ذاسة ددد   ذذا   ددد   دددسذذاإل صددداحه ددداالذ  ميدددزذ دددسذثةددد ذث دددايفذالصدددا تذ  ددددذذنأممددداذلدددة ذ سحدددنذ
ذنأاسكةدَتذصذاسق دايفذالصد صمذداصد ذذثد ال ا  ذاسة    ذهلداذا ذنأذإىاخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتمذ  عزىذهلاذذا      ذ

ا كدوذ  ددذجد   ذاخلت د ذ كد نذ دسذددسةذذنإ داسيتذ عتمتذج  ااذ  ددذ قدت ذاخلت د ذ ابستدالذت اتذاخلالصا تذ قت ذ
  نيدايفذحدت ذال ا يد ذذسدملذ دت   الذإذنإ د داذ يمداذ تع د ذابخلدت اتذ ال تةداتذاسل ذ تعا  ذ ةا   ذ د ذاسعميد مذأذال ظه

ذالص ص.صذاسق ايفذ

 ادلال األباء 
  م2104 -2102ادلال ي ادلصالف ايت ال   ايخليةي  ) يرباءعن ادلةش ات ادلايي   اإلفصاح 8 2  تل )
 اف ضلاالذادلت سط احلسايبذانايةي

ذادلعيالي
ذ

ذأكر قي، 
ذ

ذأقي قي، 
 -1.511 3.501 0.75060 1.72745ذ ROAايعائ  عخل  االة ل )

20.561 25.271 01.752722 7.73611ذ ROE) ادلسا ٌنايعائ  عخل  حق   
- 
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صدد ةذصذالصددا تذاستةا  دد ذ لدد ذا يددايذس يددة ذاسعائددتذ  دددذا التذنأذ 2) تذاجلددت ةذ ثددواان سحددنذ ددسذبيدد
مذ 0.755060) قددتا دذ اتذ عيددا  ذحنددمذ اب 1.72745)ب دد ذ دداذثيمتدد ذذ م2104 -2102)اس يةيدد ذدددسةذاسنيددًت ذ

هذأ ىنذثيمد ذا دمذ ماسد طٍتذمص تذاستةا   هذسا مذذ 3.501)مربذثيم ذ ذ يةي ااذدسةذاسنيًت ذه ذصذحُتذب غهذأ
 قددددددتذب ددددد ذ ددددداذثيمتدددددد ذذاليدددددامهُت ددددداذالت لدددددد ذا يدددددايذس يدددددة ذاسعائددددددتذ  ددددددذحقددددد  ذلصددددد تذاسيددددد اايمذأذ - 1.511)
 ثددددتذب غدددهذأمددددربذثيمددد ذ ذ يددددةي ااذددددسةذاسنيددددًت ذهدددد ذذ 01.752722 اتذ عيددددا  ذ قدددتا دذ)حنددد إ  7.71611)
ذلص تذاسي ااي.ذ -20.561)ثيم ذذهذأ ىنا هذس مص تذاستةا  ذاس طٍتمذ ما مذذ 27.271)

ذضيات اي لاس ت الختةال ف  اانحتخليي و ى والئ،  ايةي
إجدد ا ذبعددهذاالدتةددا اتذ ذسددملذذانتا ذالدتةددا ذ  ضددياتذاست الدد ذثددا ذاسةاحنددحنددثةد ذاسةددت ذصذ  ةيدد ذي يدد ذاإل

ذاذ ذاستأمدددددتذ دددددسذ دددددت ذ جددددد  ذا  ةدددددا ذ ددددداةذبدددددُتذالتغدددددَتاتذاليدددددتق  ذتذسسدتةدددددا مذإاان سئمددددد ذاسةيدددددذان دددددسذأجددددد ذضدددددم
(Multicollinearity)ذاخلاصدد ذابلدد ا  ذاسة دد   ذ اجملتمدد ذ اخلددت اتذ ال تةدداتذإجدد ا ذادتةددا ذاستةددا سذا   دد   هدد ذذ

Variance Inflationary Factor (VIF)س ك ددهذ دسذاال  ةددا ذاسددلايتذبددُتذالتغددَتاتذاليددتق  ذ  ضدد مااذذم
استضد وذ كمدسذصذهدلاذال  د ذ  دت اذ كد نذذنأذ  دَتذإىذVIFثا ت ذاسق ا ذلعا  ذذنإ ذ م2106ايق،اطي، )ذددددددد  قالذس

(VIF) ادتةدا ذاستةددا سذاليدم حذبدد ذممدداذ ذإجد ا ذذذذ 01)أمدربذ دسذ(Tolerance)س ك دهذ دسذاال  ةددا ذاسدلايتذ ددسذذ
ثا ددددددت ذاسقدددددد ا ذلعا دددددد ذذنإ ددددددذ م2106ايق،ططططططاطي، )دددددددددددددسذا ذ   قددددددذمدددددددسةذ ع  دددددد ذ قددددددتا ذاستامدددددد ذسكدددددد ذ تغددددددَتذ يددددددتق 

Toleranceاال  ةدددددا ذاسدددددلايتذ كمدددددسذصذهدددددلاذال  ددددد ذ  دددددت اذ كددددد نذثيمددددد ذذنأذإى  دددددَتذذ((Toleranceدددددسذذأثددددد ذ 
مذممددددددداذ ذاال تمدددددددا ذ  ددددددددذادتةدددددددا ذاسةقدددددددا ذضدددددددمسذ ددددددد ذجذاست الددددددد ذاسددددددديتذ عدددددددٍتذ دددددددت ذثدددددددت  ذيمددددددد ذالتغدددددددَتذ 1.13)
(Kolmogorov – smirnov)ايق،ططاطي، )دددددددستذالتغددَتذاستدداب ذ تةدد ذس ت ز دد ذاس ةيعدد ذ  قددازذاانبيددذنأمذس تاقدد ذ ددسذ

هذاسقيمد ذاحمليد ب ذا دتا ذ تة ذاست ز  ذاس ةيع ذإذاذمحنالتغَتذاستاب ذصذ  ذجذاإلذنأذإىثا ت ذاسق ا ذ  َتذذنإ مذ م2106
ذذذ. 1.13) أمربذ سذ(K- S)صذادتةا ذ

 ن ادلس، ح به يخل،تغًنات ادلستقخل  8 نتائج وعاوالت تضصم ايتةا ن ادلس، ح به تايتةا 1  تل لقم )
 انايةي

 
ايتةا ن ادلس، ح به 

Tolerance 
وعاوي تضصم ايتةا ن 

ذ(VIF)ادلس، ح به 
 2.227 1.216ذاخلاة  ودل الب ايةش    األنش  
 2.041 1.221ذاخلاة  ومت،  األنش  
 4.316 1.032ذاخلاة  وخل وات تادلتت ات األنش  

 (Kolmogorov – smirnov) 1.145 

ذالاسثيوذ عا  ذذنأ  1)تذاجلت ةذ ثوذاان سحنذ سذبي بُتذذحهيم حذب ذجلمي ذالتغَتاتذثتذ  ا ذتض و
ذ 01)ث ذ سذ ه ذأذ 4.316 -2.227) ذثتذمذنأمذمما ذاستةا سذاليم حذب  جلمي ذذ 1.13)مربذ سذهذأا ثيو
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 اةذبُتذذ  ةا  ذالذ  جتذإ   عتذهلدذاس ياذ قة س ذس ق ةذأبذ 1.216 -1.032)التغَتاتذحياذ  ا حهذبُتذ
ذاليتق  ذالتغَت ذذ  اص  ذذممام ذ ثو ذاجلت ة ذ س ذاحملي ب ذنأذ 1) سحن ذسذاسقيم  ذادتةا  ذب غهذذ(K- S)تا ي  ثت

ذأث ذانتا ذالتعت ذسةيحنالالذ تة ذاست ز  ذاس ةيع مذ   ي ذميكسذالت تا ذاإلذا  ا تذاانبيذنأذإىاسيتذ  َتذذ 1.145)
ذذالالذس مصا تذاستةا   ذاس يةي .ذا  ا اخلاص ذابلي  سي ذاالجتما ي ذ  دذذا      سذذاإل صاح

 اختةال ايف ضيات 

 8اختةال ايف ضي  األتىل  

H0ذ ذ: ذ  جت ذ يت ىذأث ال ذ  ت ذإحصائيال ذ ع     ذ الس  ذذ 1.13) ذ  ذ س ذابلي  سي ذذا     سإل صاح اخلاص 
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذROA))ص ةذاالجتما ي ذذس عائتذ  دذا 

ذا      سذذاإل صاحتا ذالتعت ذ سذأج ذاستع تذ  دذأتثَتذحن س تاق ذ سذهلدذاسني ضي ذ ذإج ا ذي ي ذاإل
ذتا ذاخل  ذماستال:حن عائتذ  دذاالص ةذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي مذ ظا ذ  ذجذاإلابلي  سي ذاالجتما ي ذساخلاص ذ

      ROA= BO+ B1X1+ B2X2+ B3X3+ e    ذذذذذذذذذذذذ

ذاسعائتذ  دذا ذ ROA:ذن  ذاسع وذأب ذBص ةم اخلاص ذابل ا  ذاسة    مذذا     :ذX1:ذ ي ذالعا ستم
X2اخلاص ذابجملتم مذذا     :ذX3اخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتمذذا     :ذE.  ذ:ذاخل أذالعيا

 ة لي  اال ت،اعي  عخل  ايعائ  عخل  األعن ادلسةتي اإلفصاح ث  ال ألضل 8 نتائج حتخليي اال2  تل لقم )
عن  اإلفصاح انايةي

اخلاة   األنش  
ذودل الب ايةش   

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

 ومت، 

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

 وخل وات تادلتت ات

T  2.467 -0.752 -0.414ذاحملس ب 
 -1.020 -1.170 -1.132ذ(B)قي،  

 Sig 1.1021 1.137 1.102))وست ى اي الي  
 0.064 -1.474 -1.1212ذ(Beta)قي،  

Adjusted R
2

 1.012 
F  2.270ذاحملس ب 

 1.252ذ(R)وعاوي االلتةاط 
 Sig 1.162))وست ى اي الي  

ثيمدد ذاستالسدد ذالع   ددد ذذذنأ ذذم السدد ذ ع   دد ذإحصدددائيالذذذ ذأثددد  ددت ذ جدد  ذذإىذ 2)  ددَتذاس تددائ ذصذاجلددت ةذ ثدددوذ
  ددد  هذذم بدددلسملذ قةددد ذاسني ضدددي ذاسصدددني   ذم 1.162)حيددداذب ددد ذ يدددت ىذاستالسددد ذذم 1.13)هذأمدددربذ دددسذاستالسددد ذا دددم
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صذالصدا تذ (ROA) ةصد ذ عائدتذ  ددذا  دسذاليد  سي ذاالجتما يد ذذسذسإل صداحذأثد  ذالذ  جدتذ دأاسني ضي ذاسةت   مذ ه ذ
ذاستةا   ذاس يةي .

ذماخلاصدددد ذابلدددد ا  ذاسة دددد   ذا   دددد   ددددسذذاإل صدددداححصددددائي ذستددددأثَتذ يددددت ىذاستالسدددد ذاإلذنأ ضدددداهذاس تددددائ ذ أ
  1.137 )1.021)صدد ةذصذالصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذب دد ذ عائددتذ  دددذا سذذاخلاصدد ذابجملتمدد ذا   دد   ددسذذاإل صدداح ذ

ذ ابستدددالذ قةددد ذاسني ضدددي ذ 1.13)بعدددا ذذاتذ السددد ذ ع   ددد ذإحصدددائيالذ  دددتذ يدددت ىذأمدددربذ دددسذهدددلدذا ذن أ  ددددذاستددد المذ
اسة ددد   ذاخلاصدد ذابلددد ا  ذذا   ددد  سإل صددداحذ ددسذذأثدد  ذالذ  جدددتذ دددأبعدددا مذ هدد ذمذ  ددد  هذاسني ضددي ذاسةت  ددد ذهلددلدذا اسصددني   

حصدائي ذ يدت ىذاستالسد ذاإلذنأص ةذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي مذصذحُتذاص ذابجملتم ذ  دذاسعائتذ  دذا اخلذا      ذ
هدلاذاسةعدتذذ ذذنأ ذذ 1.102) صد ةذب د  اتذ ال تةداتذ  ددذاسعائدتذ  ددذا اخلاصد ذابخلدتذا      سذذاإل صاحستأثَتذ

 ذ دأ بدلسملذ د  هذاسني ضدي ذاسصدني   مذ  قةد ذاسني ضدي ذاسةت  د مذ هد ذذ 1.13) دسذذ الس ذ ع    ذإحصائيالذ  دتذ يدت ىذأثد 
ذص ةذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي . اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذا اخلاص ذابخلتذا     سإل صاحذ سذذأث   جتذ

مذ 1.13)  دتذ يدت ىذذ 2.270)ذاحمليد ب ذثدتذب غدهذ(F) ثيمد ذنأذ 2)مماذبي دهذاس تدائ ذصذاجلدت ةذ ثدوذ
ثددتذذ(Adjusted R. Square)ثيمدد ذ عا دد ذاستات ددتذذنأمذ ذمدد ذجذابلسئمدد ذ اسقدد  ذاستنييددَت  يتدد ذاس ذإىممدداذ  ددَتذ
تغددَتاتذا اصددد  ذصذ نييدد ذ دددسذاسذنأاخلاصددد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد ذالدددت ا هذذا   دد  ذنأممدداذ عدددٌتذذ 1.012)ب غددهذ

  ا دد ذادد ىذ قدد ذددا جذ  ددا ذاسعسثد ذالتةا سدد ذبددُتذذإى اسةداث ذ عددزىذذم 01.2)ب يددة ذذ(ROA)صد ةذاسعائدتذ  دددذا 
حيدددداذب غددددهذ يددددةت ذذ(R)  ةددددا ذاتذ هددددلاذ دددداذأ ضددددا ذثيمدددد ذ عا دددد ذاإلالتغددددَتاتمذ  عتددددربذاسعسثدددد ذضددددعيني ذبددددُتذالتغددددَتذ

ذ. 1.252)

 ذي 8اناختةال ايف ضي  ايث

H0ذ ذ: ذ  جت ذذأث ال ذ يت ى ذ  ت ذإحصائيال ذ ع     ذ الس  ذذ 1.13)ذ  ذ س ذابلي  سذا     سإل صاح ي ذاخلاص 
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذROE))ص ةذاالجتما ي ذ  دذاسعائتذ  دذا 

ذا      سذذاإل صاحتا ذالتعت ذ سذأج ذاستع تذ  دذأتثَتذحن س تاق ذ سذهلدذاسني ضي ذ ذإج ا ذي ي ذاإل
ذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذ ذاالجتما ي  ذاس يةي مذ ظا ذ  ذجذاإلذاليامهُتاخلاص ذابلي  سي  تا ذحنصذالصا تذاستةا   

ذذذذذذذذذذذذذذذذذاخل  ذماستال:

                   ROE= BO+ B1X1+ B2X2+ B3X3+ e 

ذاليامهُتاسعائتذ  دذحق  ذذ ROE:ذن  ذاسع وذأب ذBم ذX1:ذ ي ذالعا ستم اخلاص ذابل ا  ذذا     :
ذ:ذاخل أ.Eاخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتمذذا     :ذX3اخلاص ذابجملتم مذذا     :ذX2اسة    مذ
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 ادلسا ٌنحق   عن ادلسةتيي  اال ت،اعي  عخل  ايعائ  عخل   اإلفصاح ث  ال ألضل 8 نتائج حتخليي اإل3  تل لقم )
عن  اإلفصاحذانايةي

اخلاة   األنش  
ذايةش   ودل الب 

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

ذومت، 

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

ذوخل وات تادلتت ات

T  1.361 -2.460 -1.122ذاحملس ب 
 0.203 -1.575 -1.432ذ(B)قي،  

 Sig 1.14 1.101 1.110))وست ى اي الي  
 0.226 -1.645 -1.527ذ(Beta)قي،  

Adjusted R
2

 1.252 
F  2.421ذاحملس ب 

 1.371ذ(R)وعاوي االلتةاط 
 Sig 1.101))وست ى اي الي  

هذأث ذا ثيم ذاستالس ذالع    ذمذنأ الس ذ ع    ذإحصائيالذ ذذذ ذأث  ج  ذذ 3)اس تائ ذصذاجلت ةذ ثوذذبي ه
ذذ 1.13) سذ ذ ه ذ 1.10)حياذب  ذ يت ىذاستالس  ذاسةت   م ذ  قة ذاسني ضي  ذاسصني    ذ بلسملذ   هذاسني ضي   ذ أم
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذاليامهُتسإل صاحذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذذأث   جتذ

ذاإلذنأ ضاهذاس تائ ذ أ ذستأثَتذ يت ىذاستالس  ذاسة    ذ  دذذا      سذذاإل صاححصائي  اخلاص ذابل ا  
حصائيالذ  تذهلاذاسةعتذذاتذ الس ذ ع    ذإذنأمذ ذ 1.14)صذالصا تذاستةا   ذاس يةي ذب  ذذاليامهُتاسعائتذ  دذحق  ذ
سإل صاحذ سذذأث  ذالذ  جتذ أ ابستالذ قة ذاسني ضي ذاسصني   مذ    هذاسني ضي ذاسةت   ذ ه ذ  1.13) يت ىذأمربذ سذ

 يت ىذذنأتةا   ذاس يةي مذصذحُتذصذالصا تذاسذاليامهُتاخلاص ذابل ا  ذاسة    ذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذذا     
اخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذذا     اخلاص ذابجملتم ذ ذذا      سذذاإل صاححصائي ذستأثَتذاستالس ذاإل
ذ ذذاليامهُتحق   ذا ذنأ ذ  1.110 )1.101)ب   ذذاتهلد ذ سذذبعا  ذأث  ذ يت ى ذ  ت ذإحصائيال ذ ع      الس 

ذا     سإل صاحذ سذذأث  ذ  جتذ أبعا مذ ه ذي ذاسةت   ذهللدذا اسني ض بلسملذ   هذاسني ضي ذاسصني   مذ  قة ذ  1.13)
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذاليامهُتاخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذذا     اخلاص ذابجملتم ذ ذ

مذ 1.13)  تذ يت ىذذ 2.421) احملي ب ذثتذب غهذ(F) ثيم ذنأذ 3)مماذبي هذاس تائ ذصذاجلت ةذ ثوذ
ذ  َتذ ذاس ذإىمما ذاستنييَت  يت  ذ اسق   ذ ذم ذجذابلسئم  ذذنأم ذاستات ت ذ عا   ثتذذ(Adjusted R. Square)ثيم 
ذ عٌتذذ 1.252)ب غهذ ذالت ا هذذا     ذنأمما ذاالجتما ي   نيي ذ سذاستغَتاتذا اص  ذصذذنأاخلاص ذابلي  سي 

د ىذ ق ذدا جذ  ا ذاسعسث ذالتةا س ذبُتذالتغَتاتمذإىذ  ا  ذأ اسةاث ذ عزىذذ(ROE)ذاليامهُتاسعائتذ  دذحق  ذ
ذ. 1.371)حياذب غهذ يةت ذ( R)  ةا ذاتذ هلاذ اذأ ضا ذثيم ذ عا  ذاإل  عتربذاسعسث ذ ت ل  ذبُتذالتغَتذ
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 ي طططتقةخلسططات ادلططط لاسططيات تايططط ةطططج تايتطططتائطططايت
 ج8ططططتائطططايت 

ذ-اس تائ ذاستاسي :ذإىتذ ادتةا ذاسني ضياتذ ذاست ص ذاان   ذي ي ذاسةيبعتذ

 -2102)الاسي ذس نيًت ذذا   ا  صاحذالصا تذاستةا   ذاس يةي ذالت ج ذصذل  ذ  ج ذإذنأذإى  ص هذاست ال ذ .0
ذثتذب غهذذ    أ سذذ م2104 ذاالجتما ي  ذ  َتذ 30.4)الي  سي  ذذ تينذإىمذ هلا صذهلدذذاإل صاح  ج 

مربذ سذال ا  ذالت ث ذك نذأثتذ ذا     استكاسيهذالت ثع ذ سذهلدذذنإىذأذالصا تمذ ميكسذ نييَتذهلدذاس تية 
   اامذ ابستالذالذ عَتذاالهتما ذاسكاصذهلا.

ذالجتما ي ذ  داخلاص ذابلي  سي ذاذا      سذذحسإل صاذ الس ذإحصائي ذذذ ذأث  ت ذ ج  ذذإى  ص هذاست ال ذ .2
 الاسي ذاس ييب.ذا   ا س مصا تذاستةا   ذالت ج ذبي  ذذ(ROA)ذاسعائتذ  دذا ص ة

اصدد ذابجملتمدد ذاخلذا   دد  اخلاصدد ذابلدد ا  ذاسة دد   ذ ذذا   دد  حذ ددسذسإل صدداذذأثدد  ذالذ  جددتذ ددأذإىت الدد ذ  صدد هذاس  .1
ذا   دد  احذ ددسذسإل صددذأثدد  ذ  جددتذ ددأذإىهذاست الدد ذصدد ةذصذهددلدذالصددا تمذصذحددُتذ  صدد   دددذاسعائددتذ  دددذا 

 .استةا   ذاس يةي ص ةذصذالصا تذ اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذا اخلاص ذابخلت
ي ذاالجتما يد ذ  ددذاسعائدتذاخلاص ذابلي  سذا     احذ سذ الس ذإحصائي ذسإل صذذ ذأث  ج  ذذإى  ص هذاست ال ذ .2

 ذالذ ددأذإىالاسيد ذاس يدديبمذممدداذ  صد هذاست الدد ذذا   ا س مصددا تذاستةا  د ذالت جدد ذبيدد  ذذ(ROE)صدد ةذ  ددذا 
هذاست الدد ذصذهدلدذالصددا تمذصذحددُتذ  صدد ذاخلاصد ذابلدد ا  ذاسة دد   ذ  دددذاسعائددتذا   دد   ددسذذسإل يدداحذأثدد   جدتذ
اخلاصد ذابخلدت اتذ ال تةداتذ  ددذاسعائدتذ  ددذذا   د  اخلاصد ذابجملتمد ذ ذذا   د  احذ دسذسإل صدذأث  ذ  جتذ أذإى

 صذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذاليامهُتحق  ذ
 ياتطططت ةطططاي 

 -م : ال مذ يماذ   ذبعهذاست صياتذالاسيااذاستاس تائ ذاسيتذ  ص هذإذأهوبعتذالتع ا ذ

ىتذ دتمكسذ  ادامذحدذاإل صداحاليد  سي ذاالجتما يد ذ ذذأب  د  ض    ذ  ةي ذالصا تذاستةا   ذاس يةي ذ  دذاالهتما ذ .1
  ائااذصذاسي  . أذصااحتذالصاحمذابس ك ذاسل ذ  عك ذ  دذاعتاا سذاس  ا ذمبيئ سياااذتادذاجملتم ذ أ

ضدد    ذ  ددةي ذالصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذ  دددذإصددتا ذ قددا   ذداصدد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد ذب ددك ذ يددتق ذسددزاي  ذ .2
غد ا ذ يدت ت  ذاستقدا   ذ  يدا تاوذهدلدذالصدا تمذابس دك ذاسدل ذيدت ذأذ اس نيا ي ذصذ قدا   ذحاإل صاذ يت ىذ

 صذ   يتذث ا ااو.
ذاليد  سي ذأب  د  ستزا ذالصا تذاستةا   ذاس يةيد ذة ذالص تذال مز ذاس ييبذسقيا ذإُتذ سذثا ض    ذإصتا ذ عا َتذ ث ذ .3

  ائااذاالجتما  .االجتما ي مذحىتذ يت ي ذسي ذا ط اتذ سذ قييوذأ

ذ
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 ت ادلستقةخلي اي لاسا 

الدد ذ ةقدددذاجملدداةذ نيت حددداذسيادداذدددسةذهدددلدذاست ذاذالتع قدد ذابست الدد ذاسدديتذملذ دددتوذاست دد  ذإا ددد ددسذأجدد ذالددتكماةذاجل ذ
ذ-د ىذ يتقةسزمذسلاذلتقًتحذال اضي ذاستاسي :ست الاتذأ

ق ططططا   –ق ططططا  ايصططططتاع   –ق ططططا  االتصططططاالت )اسق ا دددداتذال ت نيدددد ذا ددددد ىذ ندددد ذذاست الدددد ذ  دددددجددد ا ذهددددلدذإ .1
 غَتذاليت ت  ذصذهلدذاست ال .ذمذ ملسملذالت تا ذ قا ي ذأد ىايتاوٌن 

 ال ا  ذاسكمي ذس  ا ذاالجتما  ذس   مات.إج ا ذ  الاتذسقيا ذ .2
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

  ططططط ا ططططادل

 ادل ا   ايع بي  8  8أتالً 

 ذب  مس ة، حاو  أمح أ ذاس  ماتذذاإل صاح ع ثاتذ "ذم م2117)م ذ قا    ذص ذاالجتما ي  ذالي  سي   س
ذذاليامه  ذ تثقُتذا ياابتذ إالت ج ذصذل  ذ  ي ُتذس   ا ذالاسي  ذ    ذاس  مات()ذ سذ جا  مذ ا  

 عزة، فخلس ٌن.سالوي ، اجلاوع  اإلمذلساي  وا ستًن غًن وتش لة
 ( ،ذ   ذالي  سي ذاالجتما ي ذصذ عز زذأ ا ذال  م :ذ  ال ذحاس ذل لي ذذ ،م2102احلسن، ب بك  دمحم"

 . اوع  دمحم خضًن، اجلزائ مذغًن وتش لة ،لساي  وا ستًنمذاب   "ذ– ني اةذ حت ذ
 مذ الاسياذ االتذ  ةيقي "أ  اتذذ–"ذي ي ذاسق ائوذالاسي ذ نياهيوذمذ م2113مساعيي، )إ احلصابي، سامل

 ، ط ابخلس.ي طين يخلةاث تايت    ، اي ةع  األتىلوتش لات ادلكتب ا
 ( ،ذذم م2107ايع   ى، ه ى دمحم، بي ض، صليب سامل ذاالجتما ي ذ  دذذأث " ذالي  سي    ةي ذسالة 

تايت الة،  اوع  ادل قب، كخلي  االقتصاب ذرلخل  أفا  اقتصاب  ،مذ   ي "الالذس  ماتذاخلت اتذا ذا  ا 
 .131ذ-111مذصذصذ01، امخل  3ايع ب 

 ( مذ" ا ذاس  ماتأهاذ  دذأث ذاحملاليبذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ ذذاإل صاح"ذم م2105ايعرالى، دمحم عاو
 .بالة تاالقتصاب، قسم احملاسة ،  اوع  ايقابسي ، ايع ا كخلي  اإلمذلساي  وا ستًن غًن وتش لة

  ،قيم ذاسي ثي ذس ة  الذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذاسذاإل صاحذأث "ذذ ،م2103ب اهيم، )س إنأايع بات
ذا  ذس م ذجاستةا    ذ  قا ذ   ي 

(Tobin's Q)   ذادتةا ذ  ال  ذم كخلي    -ذلساي  وا ستًن غًن وتش لة"م
 لبن.، األانتسط، ع،األع،ال،  اوع  ايش   األ
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 ( ، حصائ ذابلت تا ذالتقت ذصذاستا ي ذاإل" ذ ،م2106ايق،اطي،   س  دمحم طاهspss  ،"  اوع 
 ، بتغا ي.ز ايةا ث تاالستشالات، اي ةع  األتىلبتغا ي، وتش لات و ك

 ( ،ذ  تىذ مذ" م2100ايتعي،ات، سعي  سلخل ، ايص ي، فالس أليي ذاالجتما ي  ذالي  سي     ذسالة 
ذ بغ اب،  كخلي  بغ اب يخلعخل م االقتصاب   اجلاوع ،رلخل   "مذ  ن  دذث ايفذالصا تذاستةا   ذصذا   ةيقاا
 .121 -111، ص ص 26ايع ب  ايع ا ،

 ،سذااللتتا  ذ   ذإ ا  ذا  ابحذصذاس  ماتذذاإل صاحذأث "ذم م2105)انويقاسم، ازلالب سع  سخلي 
 اوع   ، كخلي  اي لاسات ايعخليا،لساي  بكت الة غًن وتش لةمذ"اناسص ا ي ذا    ي ذالت ج ذصذب  ص ذ م

ذ.ايعخل م اإلسالوي  ايعادلي 
 ذالذاإل صاح"ذ ،م2101خاي ، ) بي ال، وىن ي في، ف حات، وىن ذ س ذصذاحملاليب ذاالجتما ي  ي  سي 

 .، كخلي  االقتصاب،  اوع  تش  ن، س لايحبث وتش ل"مذلس ي الصا تذاإل
 ( ،صذاحملالة ذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذذاإل صاح تىذ  ةي ذاسقيا ذ ذ"  ،م2115  ب  ،   س  زل، ب

 .1ذ، ايع ب03امخل  ذ،سالوي رلخل  اجلاوع  اإلمذ"ابسق ائوذالاسي ذصذاس  ماتذبق ايفذغز 
 (  لساي  مذ ةٍتذاس  ماتذا    ي ذس مي  سي ذاالجتما ي ذ  دذأ ائااذالال"ذأث "ذ ،م2105ألع ، دمحم أمح

 .األتسط، قسم احملاسة  تايعخل م ادلايي  تادلص في  اوع  ايش   مذوا ستًن غًن وتش لة
 بال تائي يخلتش انع،ذ"،بتائ ذاسقيا ذاحملاليبذالعاص "ذ ،م2111حخل ة، ) ان، لض  انحت ،. 
 ( ،ذسقيا ذذ"ذ ،م2100 ي م، نضال ذذأث   ذجذ قًتح ذ  د ذاالجتما ي  ذالي  سي  "مذالالذا  ا سالة 

 .لبن، األانايع بي ، ع، انع، اوع  مذأط تح  بكت لا  غًن وتش لة
 ( ،ذذ ،م2114عة  ايغين، بابن ذ" ذ  قييو ذ ذ  ذجذذا  ا ثيا  ذإ لا  ذحن  ذال لياتذاالثتصا    الال

 .،  اوع  اجلزائ أط تح  بكت لا "مذالةك ذابلتعماةذاحملاما ذالاسي :ذحاس ذب  صيتذاجلزائ ذ اب   ذسإل لا 
 بال ان"، ع،"  اةي ذاسةااذاسع م ذ ،م2114وةيضيٌن، عقخل ، )، دمحم، انعةي ات، دمحم، اب  لوض ،

 .تائي يخل ةاع  تايتش 
 سذسالة ذالي  سي ذاالجتما ي ذذاإل صاحذأث "ذ ،م2102  ت ي م، نضال، )اساع، ، بالل تايشعال، إ 

، امخل ، ايع ب بال  رلخل  بلاسات ايعخل م اإل   ي "مذاسعا  ذا ذاليامه الالذس   ماتذاسص ا ي ذذا  ا   دذ
 .263 -221 ، ص ص 21)

 ( ،ذ اإلاالتاها" ، م2111و  ، دمحم ذالال ذاستا ي  ذص ذاينئتمتذا ت ن  بال تائي يخلتش  تايت    ، "م
ذلبن.، األانع،
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 ( ،ذذ ،م2105هةاش، و    تغالب، فاتة ذاسة  الذذاإل صاح" ذص ذاالجتما ي  ذالي  سي  ذ س احملاليب
ذاسيع     كخلي  ايت الة،  اوع    ،وا   5-4تل يقسم احملاسة  تادل ا ع  ي ايفرتة ايعخل،ي األادلةمت  "م

 .076 -025سكت ل   ص ص اإل
 ذ"ذم م2103ب اهيم، ع ض ايسي ، )هةاش، و    سع ، إ ذالي  سي ذذاإل صاحست ات ذ س احملاليب

ذ  ةيقي  ذ  ال  ذالت ج : ذاسيع     ذاس  مات ذص ذاالجتما ي  بالة ايعاو  ، وعه  اإلايعاو بالة رلخل  اإل"
  .610 -570، اغس س.2، ايع ب 33ايسع ب  ، امخل  

  ذذم م2103، )ايسٌن، اثئ  إب اهيم و س ذاالجتما ي ذ  دذذاإل صاحذأث " الالذصذذا  ا  سذالي  سي 
 .ذلبنايع بي ، األ انع،ال،  اوع  ع،كخلي  األمذلساي  وا ستًن غًن وتش لةمذ   ي "اسة  الذاستةا   ذا 

  ، ائااذالي  سي ذاالجتما ي ذس   ماتذ أذ سذاإل صاحاسعسث ذبُتذ يت ىذ"ذ ،م2104مساعيي، )إ  س 
مذرلخل  ايفك  احملاسيب"مذالالمذ  ال ذ  ةيقي ذ  دذاس  ماتذالت ج ذصذال   ذالص  ذلي  سي ذاس  مات

 .174 -131تل، ص ص ، ايع ب األ21رلخل  
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