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 عليه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى اهلل

 وسلم، وبعد.

 ىدم بجزيل الشكر والعرفان إلفإنني أشكر اهلل تعالى على توفيقي بإتمام هذه الرسالة، وأتق

لم و الذي كان عونًا لي في كل مراحل إعداد الرسالة و ، شاهر العرود الدكتور أستاذي ومشرفي   

رشادي قشة لتفضلهم كما وأشكر أيضًا أعضاء لجنة المنا ،يدخر جهدًا في توجيهي ونصحي وا 

 :بقبول مناقشة رسالتي

 .خارجياً  مناقشاً   عاطف عقيل البواب الدكتور األستاذ

 .داخلياً  مناقشاً جوده  طفىعبد الحكيم  مصوالدكتور  

 قسم /دارتها وأخص بالذكر كلية األعمالوالشكر موصول إلى جامعة اإلسراء ممثلًة برئيسها وا  
 .اإلعمالوكافة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية المحاسبة 
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 باللغة العربية ملخص الدراسة

 دنيةاألر  العامة المساهمة الصناعية للشركات المالي األداء على االختياري االفصاح أثر

 الحربي مضحي ه: حياإعداد

 العرود فالح شاهر الدكتور: إشراف

االجتماعي  اإلفصاحاالختياري بأبعادها ) اإلفصاحهدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر        

عن  واإلفصاحعن خدمات العاملين،  واإلفصاح، المؤسسيه الحاكمية عن واإلفصاحوالبيئي، 

لمالي ا األداءعلى العامة والتوقعات المستقبلية(  المعلوماتعن  واإلفصاحالتطوير، و البحث  أنشطة

يات لغا، و األردنيةلشركات الصناعية المساهمة العامة ل حية السهم، والقيمة السوقية للسهم()رب

 حاإلفصاتجميع بيانات  تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي وتمتحقيق أهداف الدراسة، 

( شركة 24بلغت ) حيث االردنيه المساهمه العامه االختياري على عينة من الشركات الصناعية

أساليب التحليل اإلحصائي  الدراسه (، استخدمت2018-2014( سنوات )5متدت فترة الدراسة )وا

ت تغيراأسئلة الدراسة ووصف م لىالمتمثلة بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة ع

 ان دراسهالنتائج الدراسة، واختبار االنحدار المتعدد الختبار فرضيات الدراسة، وقد أظهرت 

 ،بيئيةاألنشطة االجتماعية والاإلفصاح االختياري عن المعلومات العامة والتوقعات المستقبلية، و 

ن ادراسه ال أظهرت نتائج درجة متوسطة، في حين بالمؤسسيه  الحاكميةأنشطة خدمات العاملين، و و 

 ئجأظهرت نتا ، وكذلكدرجة ضعيفة جداً جاء ب أنشطة البحث والتطويراإلفصاح االختياري عن 

بار فرضيات أما نتائج اخت ،االختياري باإلفصاحربحية السهم أكثر تأُثرا  نأ ،المالي األداءالدراسه 

يئية، اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية والب يأكثر األبعاد معنوية، ُبعد أن أظهرتفقد  ،الدراسة

وير البحث والتط ةأنشطواإلفصاح عن المعلومات العامة والتوقعات المستقبلية في حين جاء ُبعد 

مة الشركات الصناعية المساهمة العا تاضرورة االهتمام من قبل ادار بوأوصت الدراسة   ،ضعيفاً 

أنشطة البحث  عن سياسات واإلفصاح أنشطة البحث والتطويرمخصصات  وتكويندعم ب األردنية

 .والتطوير

ةاألردنيعية المساهمة العامة ، الشركات الصناالمالي األداء، االختياري اإلفصاح: الكلمات الدالة


