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 ملخص 

 عن فصاحواإلاالجتماعي والبيئي،  اإلفصاحاالختياري بأبعادها ) اإلفصاحمعرفة اثر  هدفت هذه الدراسة إلى       
عن  واإلفصاحالتطوير، و البحث  أنشطةعن  واإلفصاحعن خدمات العاملين،  واإلفصاح، الحاكميه المؤسسيه

شركات لل ة للسهم(المالي )ربحية السهم، والقيمة السوقي األداءعلى العامة والتوقعات المستقبلية(  المعلومات
 تمو لتحليلي اتم اتباع المنهج الوصفي والمنهج لغايات تحقيق أهداف الدراسة، ، و األردنيةالصناعية المساهمة العامة 

( 24بلغت ) حيث االردنيه المساهمه العامه االختياري على عينة من الشركات الصناعية اإلفصاحتجميع بيانات 
أساليب التحليل اإلحصائي المتمثلة  لدراسها (، استخدمت2018-2014ات )( سنو 5شركة وامتدت فترة الدراسة )

نحدار ار االأسئلة الدراسة ووصف متغيرات الدراسة، واختب لىبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة ع
 لومات العامةاإلفصاح االختياري عن المعان  دراسهالنتائج المتعدد الختبار فرضيات الدراسة، وقد أظهرت 

رجة دبالحاكميه المؤسسيه أنشطة خدمات العاملين، و و  األنشطة االجتماعية والبيئية،والتوقعات المستقبلية، و 
 درجة ضعيفةجاء ب أنشطة البحث والتطويراإلفصاح االختياري عن ان دراسه ال أظهرت نتائج متوسطة، في حين 

 ضرورةبسة وأوصت الدرا ة السهم أكثر تأُثرا باإلفصاح االختياري ربحياألداء المالي، أن  أظهرت نتائج وكذلك ،جدا  
أنشطة البحث مخصصات  وتكويندعم ب األردنيةالشركات الصناعية المساهمة العامة  تااالهتمام من قبل ادار 

 .أنشطة البحث والتطوير عن سياسات واإلفصاح والتطوير

 نويةبورصة عمان، التقارير المالية الس، يالمال األداء، االختياري  اإلفصاح: الكلمات الدالة
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Abstract 

The Effect of Voluntary Disclosure on Financial Performance for Jordanian 

Public Industrial Corporations 

**Hayat Modhi Alharbi *roudDr: Shaher Falah Al 

    This study aimed to  know the effect of voluntary disclosure with its dimensions 

(Social and Environmental Disclosure,  Disclosure of Corporate Governance,  

Disclosure of employees Services, Disclosure of Research and Development 

Activities, and  Disclosure of General Information and Future expectations ) on  

financial performance (earnings per share, and market value per share) in 

Jordanian public industrial corporations, and to achieve the objectives of the study, 

the data of voluntary disclosure has been compiled  on a sample of (24) industrial 

companies, and the period of the study extended to (5) years from (2014-2018). 

Statistical analysis methods consisting of arithmetic averages and standard 

deviations to answer the questions of the study and to describe the study’s 

variables, and to test the multiple regression for testing the study hypothesis, 

results of studying voluntary disclosure of general information and future 

prospects, of social and environmental activities, and of practitioners’ services 

activities, and corporations governance has shown medium grade, when the results 

of studying voluntary disclosure of research and development activities has shown 

a very low grade, the financial performance results have shown that earnings per 

share are the most affected by voluntary disclosure, The study recommended that 

the managements of Jordanian Public Industrial Corporations should support and 

make allocations for research and development activities and to disclosure the 

policies of research and development activities. 

Keywords: Voluntary Disclosure, Financial Performanc, Amman Stock Exchange, Annual 

Financial. 
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