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 اآلية الكريمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 اإلهداء

 منارة العلم، وصانع االبتسامة  إلى

 إلى من احمل اسمه بكل فخر واعتزاز 

 والمحبة إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار 

 حفظه اهلل""والدي 

 "أمي الغالية" ورفيقة درب والدي الى صاحبة الخلق الرفيع

 الى اخوتي احبابي 
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 شكر وتقدير

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

 وبعد.

 وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى فإنني أشكر اهلل تعالى على توفيقي بإتمام هذه الرسالة،

الذي كان عونًا لي في كل مراحل إعداد الرسالة ولم يدخر جهدًا و ، صالح السيد الدكتور أستاذي ومشرفي   

رشادي بالشكر الى االستاذ الدكتور محمد ياسين الرحاحلة من جامعة  وكذلك اتقدم، في توجيهي ونصحي وا 

من خارجيا، كما واتقدم بالشكر الى الدكتور فارس جميل الصوفي ال البيت الذي تفضل مشكورا مناقشا 

 المحاسبة/ جامعة االسراء مناقشا داخليا. قسم

المحاسبة قسم  /دارتها وأخص بالذكر كلية األعمالوالشكر موصول إلى جامعة اإلسراء ممثلًة برئيسها وا  

 .اإلعمالوكافة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 
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 باللغة العربية ملخص الدراسة

 العامة المساهمة الصناعية الشركات في المالي االداء على االجتماعية المسؤولية محاسبة تكاليف أثر
 األردنية

  عبادة شاهر العرود: إعداد

 صالح السيد الدكتور: إشراف

 الشركات في المالي االداء على االجتماعية المسؤولية محاسبة تكاليف أثر هدفت الدراسة إلى معرفة           

تمثلت بالشركات التعدينية،  الصناعيةولتحقيق اهداف الدراسة تم اختيار عينة من الشركات  االردنية الصناعية

-2009المالية، وامتدت فترة الدراسة) لألوراق( تسع شركات مدرجة اوراقها في بورصة عمان 9والبالغ عددها )

تكاليف (  مشاهدة خالل فترة الدراسة، وقد اظهرت المتوسطات الحسابية ل90(، وعلية بلغ عدد المشاهدات)2018

)تكاليف خدمة المنتج، وتكاليف خدمة العاملين، وتكاليف الخدمات البيئية، بأبعادها االجتماعية ةالمسؤوليمحاسبة 

بمتوسط حسابي مرتفع، اما  ، حيث احتل ُبعد تكاليف خدمات العاملين المرتبة االولىوتكاليف خدمات المجتمع(

ءت حيث جاربحية السهم( )نسبة السيولة السريعة، ومعدل العائد على االستثمار، و بأبعادهااالداء المالي نتائج 

، وكذلك اظهرت النتائج وجود اثر اكثر النسب تأُثرا بمحاسبة المسؤولية االجتماعية، معدل العائد على االستثمار

تكاليف خدمات العاملين انها جاءت في المرتبة االولى من حيث التأثير على لمتغير  معنوي ذو داللة احصائية

، في حين جاء ُبعدي تكاليف خدمة المجتمع على معدل العائد على االستثمار تكاليف خدمة، وايضا نسبة السيولة

ضرورة على االداء المالي، وقد اوصت الدراسة ب معنويوتكاليف الخدمات البيئية أثرهما ضعيفا وغير المنتج 

، وزيادة اتهالتطوير منتج مخصصات اضافيةالشركات الصناعية األردنية وخاصة التعدينية تكوين  اداراتاالهتمام 

 االهتمام بالخدمات البيئية والمجتمعية.

 .المالي الداء، ااالجتماعية المسؤولية محاسبةالكلمات المفتاحية: 

.


