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إاى   طانرط ة  هذه  وط  ةيانهنفل  طامؤ  ية  طاماةمية  ةأثر  وطام مثع  طإلة كار  طاماا   أى  ا  ألدطء 
ةة(. وتكفن ةج مع طانرط ة ةت طاشركات   جار طا الةة طا  طإل  رطع،)تكاايف طا مث وطا لفةر، ةرطء   

 ينة طانرط ة ةت طاشركات طاصناعية  طام اهمة طا اةة طألردنية طامنرمة ف  ةفرصة  مان وتكفنل  
وطا ااغ  ندها   طألردنية  شركة33)طام اهمة  طامنهج  (  إ  خنطم  تم  طانرط ة  أهنطف  وا منيق   .

طام  ن طا لبين  طاخل   طلنمنطر  ط  خنطم  تم  كما  ، حيث  طانرط ة  طل  ماد    تمد ل   ار فرضيات 
وتفصأل طانرط ة إاى ومفد    (.2017-2019 أى طا نارةر طامااية طا نفةة  الل طاف ر  ةت  ام ) 

ةجأس طإلدطر   أى طإلة كار ةنا اا بكع ةت تكاايف طا مث وطا لفةر وبرطء  طإل  رطع    إل  نالاية  أثر
  طإل  رطع،  كاايف طا مث وطا لفةر وبرطء   س طإلدطر  ةنا اا ةةجأمجم  أثر ا  طا جارةة. ومفد وطا الةة  

وأيضاا ومفد أثر اأمنرطء    طا جارةة،و نم ومفد أثر امجم طامجأس  أى طإلة كار طام مثع باا الةة  
اأمنرطء   أثر  ومفد  و نم  طا جارةة  وطا الةة  طإل  رطع  ةرطء   طام مثع    طإلة كار  طامشغفايت  أى 

ومفد أثر    إاىوتفصأل طانرط ة أيضاا  ر وطام مثع ة كاايف طا مث وطا لفةر.  طامشغفايت  أى طإلة كا
طاماا    وةقياس    طألصفل، أى    )طا ائن ا  ة  ةنا اا األدطء  طامأكية،  حنفق    ( Tobins Qطا ائن  أى 

وطام مثع   طإلة كار  ةرطء ططا مث    )تكاايفا  ة أى  طا جارةة(  وطا لفةر،  وطا الةة  وإ  نادطا    .طإل  رطع، 
ه أفكار  إاى  تننيم  طا اةأيت  أى  تشجيع  بضرور   طاصناعية  طاشركات  طانرط ة  أوصل  طان ائج  ذه 

دطئر   إةنطعية   إنشاء  ف ةت  الل  طاشركة     اصة  ف   طامبن يت  طا مث  ت  ةهم ها  طاشركات 
إا  طم طاشركات بنفط ن  طاماا  بقياس ةنى  ود مهم وأوصل طانرط ة طاجهات طامشرفة  أى طا فق 
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