
على ربحية الشركات الصناعية األردنية المدرجة في سوق  وأثرهاغير الملموسة  االستثمارات

 عمان المالي

 إعداد

 عبد القادر حجازي  هبة

 المشرف

 عبد الوهاب سالمة المطارنة الدكتور

 الملخص

الصناعية األردنية  الشركات في ربحيةال على ةأثر االستثمارات غير الملموس تحديدالدراسة إلى  هدفت

%( 62.7)بنسبة و شركة  (42)تم اختيار عينة الدراسة التي تكونت من  قدالمدرجة في سوق عمان المالي، و 

الدراسة عشوائيًا، كما تم الحصول على البيانات المتعلقة في عينة الدراسة من القوائم المالية  مجتمعمن 

ي بعض الشركات للحصول على المعلومات التي لم يفصح عنها المنشورة، كما قامت الباحثة بمقابلة المعنيين ف

 في القوائم المالية بشكل واضح.  

االستثمارات غير الملموسة تؤدي إلى الحصول على أصول غير ملموسة حيث تساعد هذه األصول  إن

 أفضلية تنافسية تساعدها على النمو والتطور وتحقيق أهدافها. متالكالمنشأة في ا



)البحث والتطوير، ورأس االستثمارات غير الملموسة  أثر لبياناالنحدار الخطي المتعدد  استخدام تم

أظهرت نتائج  وقد الدراسة عينةالشركات  في ربحيةال علىالمال المنظمي( واإلفصاح عن هذه االستثمارات 

ستثمار في رأس المال هذه الدراسة وجود أثر دال إحصائيًا لرأس المال المنظمي على ربحية الشركات أي أن اال

المنظمي يؤدي إلى زيادة الربحية، أما االستثمار في البحث والتطوير فقد أظهرت الدراسة وجود أثر ضئيل جدًا 

تدني المبالغ المنفقة على البحث والتطوير في معظم شركات عينة  إلىلكنه غير دال إحصائيًا ويعود السبب 

 ستثمارات يؤدي إلى زيادة ربحية الشركات.الدراسة. كما تبين أن اإلفصاح عن هذه اال

الدراسة بضرورة االهتمام وزيادة االستثمار في األصول غير الملموسة خاصة البحث والتطوير لما لهذه  أوصت

 األصول من أهمية في نمو وتطور وزيادة ربحية الشركات الصناعية األردنية
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Abstract 

The study aimed to determine the effect of intangible investment on the 

profitability of the Jordanian industrial companies, which are listed on Amman 

Stocks Exchange. The researcher chose a sample that consisted of (42) companies 

representing (62.7%) Of the study population randomly. the researcher collected all 

necessary data from the annual fiscal reports which are published at Amman Stocks 

Exchange and interviewed concerned for some companies to get the information that 

wasn't disclosed in the financial statements clearly. 



The Intangible investments lead to getting the intangible assets which help 

these assets created in the possession of a competitive advantage to help them grows 

develop and achieve their goals. 

The researcher used multiple linear regression to show the effect of intangible 

investments (research and development, and capital Organisational) and disclosure 

of these investments on the profitability of the companies study sample, the results 

of this study retreated a statistically significant effect of capital Organisational on 

the profitability of companies, meaning that that investment in capital Organisational 

lead to increased profitability, As for investment in research and development the 

study has revealed that there is very little effect but it is not statistically significant, 

the reason for this decline in the amounts spent on research and development in most 

of the sample companies. It was also out that the disclosure of these investments lead 

to increased corporate profitability. 

The study recommended that Jordanian industrial companies should show more 

interest in these investments especially investment in the research and development 

as for the importance of these assets in the growth and development and increase the 

profitability of the Jordanian industrial companies. 

 


