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 الملخص
جارية داء المالي للبنوك التجتماعية على األفصاح عن المسؤولية اإلدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر اإله
فصاح عن تبر المنهج المالئم لبيان أثر اإلالذي يع تحليل المحتوى الكميستخدمت الباحثة إردنية، األ

لية . تم قياس اإلفصاح عن المسؤو ردنيةاء المالي في البنوك التجارية األدجتماعية على األالمسؤولية اإل
يئة، بالمحافظة على الباإلجتماعية من خالل مجالتها المتمثلة بتنمية اداء العاملين، واألنشطة الخاصة 

بينما تم قياس األداء المالي للبنوك من خالل العائد على  وتفاعل البنك مع المجتمع، وجودة الخدمات.
حصائي قامت الباحثة بإجراء التحليل اإل حيث األصول، والعائد على حقوق الملكية، ونسبة السيولة.
ة المدرجة ردنيارير المالية للبنوك التجارية األالتق لمتَيرات الدراسة التي تم الحصول عليها من القوائم و

تكون مجتمع الدراسة من البنوك حيث  .0101-0102ما بين  خمسة سنواتخالل في بورصة عمان 
نحرافات الباحثة المتوسطات الحسابية و اإل. و استخدمت اا ( بنك01التجارية األردنية والبالغ عددها )

مجموعة  لىإ الدراسة توصلت .خطي البسيطنحدار الرتباط و معامل اإلاإللى معامل إضافة المعيارية باإل
ية داء المالي للبنوك التجار جتماعية على األفصاح عن المسؤولية اإلمن النتائج من أهمها وجود أثر لإل

ستثمار في األنشطة الخاصة جتماعية حيث أن اإلمتفاوت بين مجالت المسؤولية اإل ردنية بشكلاأل
 بنوك التجاريةللع( يؤدي إلى تحسين األداء المالي و الفر  عدد بالخدمات بشقيها )عدد الموظفين وء رتقاباإل
تمام في هجتماعية في مجال اإلعالقة إيجابية بين المسؤولية اإل لى وجودإ الدراسةتوصلت  ردنية. واأل

 جتماعية يزيد من جذب المساهمينفصاح عن المسؤولية اإلإلأن اايضَا واألداء المالي للبنوك. و  العمالء
ن أوصت الباحثة بمجموعة م كما داء المالي لها.تالي زيادة سيولتها و رفع األللتعامل مع البنوك بال
ماعية في جتفصاح عن بنود المسؤولية اإللزامي لعملية اإلإو تشريع أوجود قانون التوصيات كان أهمها 

اضحة جتماعية بقيمة مالية و فصاح عن مجالت المسؤولية اإلإللى اإضافة ردنية، باإلالبنوك التجارية األ



 ل

نشر  ىمع البنوك، و تحفيز البنوك التجارية عل للعمالءفصاح مضللة و التي تزيد من موثوقية اإلو غير 
 .فصاح عنهاجتماعية و زيادة اإلالوعي بمفهوم المسؤولية اإل

األداء المالي، العائد على األصول، العائد  ،جتماعيةاإلفصاح عن المسؤولية اإلالكلمات المفتاحية: 
 على حقوق الملكية، نسبة السيولة، البنوك التجارية األردنية.

 

 
 
 
 
 
 
 

 


