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 ممخص الدراسة
 لألوراق المالية و عالقتو بالربحية" شركات المدرجة في سوق فمسطينفي ال االجتماعية"واقع تطبيق المسئولية 

 إعداد
 رند "محمد بدر"فنون  التميمي

 إشراف
 د.سمير أبو زنيد

لمشركات المدرجة  في سأوق فمسأطين لأاوراق  االجتماعيةهدفت ه   الدراسة إلى التعرف عمى مدى تطبيق المس ولية 
كات تجأأأا  عامميهاتالبي ةتالسأأأوق و المجتمأأأب الماليأأأة و عا تأأأه بالربحيأأأةتمن خأأأال  التعأأأرف عمأأأى مسأأأؤولية هأأأ   الشأأأر 

( باستخدام مؤشرات الربحية التالية) 2118-2114المحميتوالتحإلق من وا ب ربحية ه   الشركات خال الفترة الزمنية )
العا د عمى امصولتالعا د عمى حإلوق الممكيةتالعا د عمى السهم الواحدتصافي هامش الأربحتو سأعر السأهم السأو ي(ت 

فأي درجأة تطبيأق  اخأتاففحص طبيعة العا ة بينهماكهدفت هأ   الدراسأة أيضأا لمعرفأة فيمأا إ ا كأان هنأاك  و من ثم
بأين الشأركات تبعأا لسأنة تيسأيس الشأركةتالإلطاع الأ ي تعمأل فيأه الشأركة:حجم الشأركة مأن حيأث  االجتماعيةالمس ولية 

ر تتخصصأه و يية تطبيإلها في الشركة تخبأرة المأدكيفرأس المال و عدد العاممينتالحافز لتطبيق المس ولية ابجتماعيهت
في ه   الدراسة عمى الجانب الإلانونيتامخا ي  االجتماعيةمستوا  التعميميكو  د ا تصر التعريف ابجرا ي لممس ولية 

وع كتم استخدام المنهج الوصفي تو استبانه موجهة لمدراء كافة فأر اال تصاديو الطوعي منها في حين استثني الجانب 
البيانأات الماليأة تأما %( من مجتمب الدراسأة92( أي ما يعادل )117(تاسترد منهم )127الشركات المدرجة و عددهم )

و  ابلكترونأي عمأى مو أب الشأركةحية فإلد تم الحصول عميها مأن التإلأارير السأنوية لهأ   الشأركات المتأوفرة المتعمإلة بالرب
شأأركات عاليأأة لهأأ   ال اجتماعيأأةكأظهأأرت النتأأا ج درجأأة مسأأ ولية  211882116الشأأركات المدرجأأة لمعأأامين  يفأأي دليمأأ

تها الطوعيأأة تجأأا  عامميهأأا اهمامخا أأي و الإلأأانوني أ كثأأر مأأن مسأأابجأأانبي المسأأ ولية االجتماعيأأة ترجأأب إلأأى التزامهأأا 
تهأأا تمأأك تجأأا  لية هأأ   الشأأركات تجأأا  السأأوق احتمأأت المرتبأأة امولأأى تممسأأؤو كمأأا أن تالبي ةتالسأأوق و المجتمأأب المحميك

العأأأاممينتالمجتمب و مأأأن ثأأأم البي أأأةككما أظهأأأرت النتأأأا ج أن  طأأأاع التأأأيمين كأأأان امكثأأأر ربحيأأأة فأأأي حأأأين كأأأان الإلطأأأاع 
و  االسأأأتثمار طأأأاعي الخأأأدمات و البنأأأوك كانأأأا امكثأأأر مسأأأ ولية فأأأي حأأأين أن  طأأأاعي ربحيأأأة و أن  ام أأأل اال تصأأأادي

 ماه والتضامن مب المجتمب المحمي  من المجتمب اعتبروا أن دعم صورة الشركة %(51الصناعة كانا ام ل مس وليةك)
%( فإلأأط منأأأه كأأانوا يتو أأأون لمربحيأأةككما أظهأأأرت 8فأأي حأأأين أن ) االجتماعيأأأةلتطبيأأأق المسأأ ولية  ان الر يسأأيان الحأأافز 

مأأدراء  وي  التسأويق تأوالنتأا ج أن الشأركات المدرجأة حديثأأة التيسأيس تأو تمأك التأأي يأديرها مأدراء حأاممين لشأأهادة فأي 
كانأأأت الشأأأركات ام أأأدم بينمأأأا تكانأأأت أكثأأأر مسأأأ ولية مأأأن غيرهأأأا تجأأأا  العأأأاممين و البي أأأة و المجتمأأأب المحمي خبأأرة  ميمأأأة

ات الصناعية  و تمك التي يديرها مدراء بتخصصات غير التسويق أو إدارة امعمال أو المحاسبة أو الماليةت و كالشرك
الشأركات صأاحبة رؤوس  أظهرت النتا ج أنو ي خبرة عالية كانت أكثر مس ولية تجا  السوق كتمك التي يديرها مدراء  و 

كانأأأت أكثأأأر  االجتماعيأأأةولية تمتمأأأك  سأأأم دا أأأم و متخصأأأص فأأأي المسأأأ اممأأأوال و عأأأدد العأأأاممين امكبأأأر و تمأأأك التأأأي 
 ك في جميب الحإلول امسؤولية من غيره

مدرجأأة جهأأة لأأثاث جهأأات مختمفة:توصأأيات مإلدمأأة لمشأأركات المجموعأأة مأأن التوصأأيات مو و  أأد توصأأمت الباحثأأة إلأأى 
مثأل  لممجمأس التشأريعيكتوصأيات مإلدمأة التعاون  معا لتإلديم مشاريب ضخمة لممجتمأب مثأل مشأاريب البنيأة التحتية مثل



 136 

مأأأأنحهم خصأأأأم فأأأأي الضأأأأرا بكو أخيأأأأرا تأأأأم عأأأأرض مجموعأأأأة مأأأأن ك المسأأأأ ولةتإلأأأأديم امتيأأأأازات أو تسأأأأهيات لمشأأأأركات 
 ع الحالي من و جهة نظر أصحاب مصالح آخرينكو دراسات مستإلبمية مثل دراسة نفس الموضل اال تراحات

 

 

 


