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 المستخلص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر جائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنيةة المدرجةة فةي سةو  
األورا  المالية األردني، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسةة مشرةر الريحيةة ك اةد الالةا الماليةة األساسةية لتقيةي  

مالي لهةذه الشةركات ل ةأ وأثاةاء جائحةة كورونةا، ورةملت الدراسةة علةى األداء المالي للشركات، ومقارنة نتائج األداء ال
( رةةةركة يدميةةةة، ولتحقيةةةق أهةةةداف الدراسةةةة اةةة  اسةةةتخدام ال يانةةةات الماليةةةة الماشةةةور  لهةةةذه الشةةةركات لعةةةامي 48عةةةدد  

 . SPSS ،Excel(، وا  احليأ هذه ال يانات باستخدام ال رامج اإلاصائية 2019-2020 

وجةةود أثةةر سةةل ي لكائحةةة كورونةةا علةةى مشرةةرات األداء المةةالي للشةةركات الخدميةةة األردنيةةة مةة   أظهةةرت نتةةائج التحليةةأ
يالل وجود فرو  معاوية ذات داللة إاصائية في المشرةرات يةي  فتراةي الدراسةة، وأاةدت الدراسةة أة جائحةة كورونةا 

  .ااة لها ا ثير سل ي واضح على ريحية هذه الشركات

سو  األورا  المالية  -الشركة الخدمية األردنية –الريحية  –األداء المالي   -كورونا جائحة  الكلمات الدالة:
 .األردني
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The impact of the Corona pandemic (covid-19) on the financial 

performance of Jordanian service companies  

 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of the Corona pandemic(covid-19) on the 

financial performance of Jordanian service companies listed on the Jordanian stock 

market. 

To achieve this goal ،the study used the profitability index as one of the basic financial 

ratios to assess the financial performance of companies ،and to compare the financial 

performance for these companies before and during the Corona pandemic(covid-19 .) 

The study included (48) service companies ،and to achieve the objectives of the study ،

the published financial data of these companies for the years (2019-2020) was used ،and 

these data were analyzed using the statistical programs SPSS ،Excel . 

The results of the analysis showed a negative impact of the Corona pandemic on the 

financial performance indicators of Jordanian service companies through the presence 

of statistically significant differences in the indicators between the two study periods ،

and the study confirmed that the Corona pandemic(covid-19) had a clear negative 

impact on the profitability of these companies. 

Key Words: Corona pandemic (covid-19)) - Financial performance - Profitability - 

Jordanian service  company- Jordanian stock market. 
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 اإلطار العام للدراسة -المبحث األول:

 المقدمة -أواًل:

، وسرعاة ما انتشر هذا الفيروس في جميع دول العال  2019ظهر فيروس كورونا الملتكد في الصي  في ديلم ر 
، وهذا ما أج ر 2020يالل فتر  وجيز ، مما جعأ ماظمة الصحة العالمية اصافه ككائحة عالمية ماذ مطلع العام 

الاتواء هذه الكائحة ماها إغال  ادودها، واط يق اكومات كثير م  الدول على ااخاذ بعض اإلجراءات االاترازية 
 إجراءات الحكر المازلي على مواطايها، والت اعد االجتماعي، وغيرها م  اإلجراءات.

ولد كاة لهذه القيود ا ثير هائأ على الامو االلتصادي، ايث أدت إلى إاداث ه وط التصادي، وإلى أزمة عالمية 
رهده العال ، فانتشار أي وياء لد يل ا عدد م  المشااأ االلتصادية مثأ ليس لها مثيأ، أفضت إلى أرد ركود 

الكلاد، وارافاع األسعار، والركود في الخدمات، وارافاع معدل ال طالة، وانخفاض الاااج القومي اإلجمالي للدولة 
لمتولعة م  انتشار إلى أة الخلائر اللاوية ا (Fan et.al 2018  التي اتعرض للوياء، ولد أرارت أادى الدراسات

 .Goodell، J م  الديأ العالمي، وذكرت دراسة أيرى  %6مليار دوالر، أي ما يعادل  500األويئة اقدر بحوالي 

أة هذا الرل  ألأ بكثير م  الوالع جراء ما يّلفه انتشار جائحة كورونا في العال  م  يلائر وادهور  (2020
 التصادي.

ول  اك  الدول العريية بمعزٍل ع  هذه الكائحة، فعلى غرار دول العال  رهدت الدول العريية اطور سريع للكائحة 
أثرت على مختلف القطاعات االلتصادية، وم  يي  الدول العريية التي ا ثرت بالكائحة األردة، ففي دراسة أجراها 

يلدًا م  يياها األردة، أظهرت نتائج  50لت أاثر م  ال اك الدولي لكس ن ض الشركات في ظأ جائحة كورونا رم
هذه الدراسة أة م يعات الشركات لد ه طت إلى الاصف بل ا هذه الكائحة، األمر الذي أضطر هذه الشركات 
لتقليص ساعات العمأ واألجور، كما أدى اراجع اإليرادات إلى أة اواجه معظ  الشركات علرًا ماليًا، ايث أفاد 

الشركات األردنية ب نها اعاني م  اراجع التدفقات الاقدية، كما أظهرت هذه الدراسة أة بعض  م  %93لرابة 
الشركات ياصًة صغير  الحك  لد لامت يتصفية أعمالها نهائيًا بل ا عدم لدراها على احّمأ االنخفاض الملتمر 

يالل الفتر  م  نوفم ر  %17ردة في م يعااها، ف لغت نل ة الشركات التي لامت يتصفية أعمالها نهائيًا في األ
 .2021إلى يااير  2020

ويالرغ  م  اإلجراءات االاترازية التي لامت يها الحكومة األردنية، ُادرك غال ية الشركات أة هذا الوياء ُيشّكأ 
 ملتوى عاٍل م  التهديد على عمليااها ويصوصًا الشركات العاملة في لطاع الخدمات.       

 ات السابقةالدراس -ثانيًا:

 (2020دراسة خمقاني وعبدة ) -1

ديلم ر  1هدفت هذه الدراسة لتحليأ أثر جائحة كورونا على مشررات األسوا  المالية العريية يالل الفتر  م  
، ايث ا  اعتماد فتراي  للدراسة، الفتر  األولى ل أ افشي جائحة كورونا وهي ثالثة 2020مايو  31إلى  2019

أرهر، ولتحقيق أهداف الدراسة ا  استخدام ال يانات أرهر، والفتر  الثانية أثااء افشي الكائحة وهي أيضًا ثالثة 
اليومية لعياة مكونة م  إادى عشر مشررًا ممثأ لألسوا  المالية العريية، وا  معالكة هذه ال يانات باستخدام 

ولد أظهر التحليأ اإلاصائي وجود ا ثير سل ي لكائحة كورونا على مشررات األسوا   ،SPSSال رنامج اإلاصائي 
العريية م  يالل وجود فرو  معاوية ذات داللة إاصائية في المشررات يي  فتراي الدراسة، اكّلد هذا  المالية
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 %. 51.74%، وزياد  درجة اذيذيها يال ة 15.67الت ثير اللل ي في انخفاض لي  المشررات يال ة 

 (2020دراسة قنيع وبن أودينة ) -2

ركة المراعي اللعودية في ظأ جائحة كورونا، كما هدفت لمقارنة هدفت هذه الدراسة للتعرف على األداء المالي لش
، واعتمدت الدراسة على الماهج الوصفي 2020-2016األداء المالي للشركة يالل الريع الثاني لللاوات م  

ع والماهج التحليلي ع  طريق دراسة مكموعة م  المشررات المتعلقة باألداء المالي واحليلها، مع التركيز على الري
، 2020الثاني م  اللاة، باعت ار أة جائحة كورونا يدأت في االنتشار في اللعودية يالل الريع الثاني م  

واوصلت الدراسة إلى أة ايرادات رركة المراعي ل  ات ثر بكائحة كورونا، يأ إنها اققت نموًا مقارنة يافس الفتر  م  
  اللاوات اللابقة.

 (2020) العمايرة دراسة -3

 24ذه الدراسة إلى يياة أثر جائحة كورونا على أداء رركات الت مي  في األردة، ورملت الدراسة عدد هدفت ه
رركة ا مي  أردنية، واعتمدت هذه الدراسة على الماهج الوصفي الملحي، وا  اوزيع أدا  القياس على المدراء 

على مقياس لكمع ييانات الدراسة مكوة م   العامي  والرؤساء التافيذيي  لشركات الت مي  األردنية، وا  االعتماد
أريعة أبعاد هي: ال عد المالي وال عد الفاي وال عد التكاولوجي وال عد ال شري، ولد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر 
مرافع الملتوى لكائحة كورونا في أداء رركات الت مي  األردنية، ايث أرارت نتائج الدراسة إلى أة جائحة كورونا 

في أداء رركات الت مي  في ال عد المالي بملتوى متوسط، كما أرارت إلى أة ال عد الفاي لد ا ثر سل ًا إثر أثرت 
 جائحة كورونا، أما ال عد التكاولوجي وال عد ال شري فقد كاة أثر جائحة كورونا عليهما إيكاييًا.

 (2021دراسة الرقيب ) -4

المعلاة  2020لكائحة كورونا على القوائ  المالية الاصفية لعام هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى وجود ا ثير 
للشركات اللعودية العاملة في لطاع الافط وال تر وكيماويات والمدرجة في سو  األسه  اللعودية ومقارنتها يافس 

اللاة المالية  ، كما هدفت إلى اقدي  لراء  احليلية سريعة في القوائ  المالية لهذه للشركات يالل2019الفتر  لعام 
رركة، ولتحقيق أهداف الدراسة ا  استخدام أسلوب الملح اإلاصائي لعدد م   15، ورملت الدراسة 2020

المشررات التي اعكس أه  التغيرات التي يمك  أة اظهر كاتيكة لكائحة كورونا، وا  جمع هذه المشررات م  القوائ  
ل  يك  لها ا ثير على فرض االستمرارية في الولت الحالي، المالية المعلاة، ويلصت الدراسة إلى أة الكائحة 

وأادت الدراسة أة جائحة كورونا كاة لها ا ثير سل ي واضح على ريحية الشركات وذلك بمقارنة نتائج المشررات 
المتحصأ عليها يي  فتراي الدراسة، وفيما يتعلق باإلجراءات المتخذ  كرد فعأ آلثار الكائحة فقد التصرت على 

 ياد  مخصص االئتماة احل ًا ألي اعثر في اللداد م  ل أ العمالء ملتق اًل.ز 

 Omaliko Emeka L.، et. al.(2021 ) دراسة  -5

في نيكيريا، ولتحقيق هذا الهدف  على سيولة وريحية الشركاتكورونا  ا ثير جائحة للتعرف علىالدراسة  هدفت هذه
(، ونل ة العائد على اقو  الملكية LRاسة، وهي نل ة الليولة  ا  استخدام بعض المتغيرات الرئيلية في الدر 

 ROE رركات اعمأ في لطاع الرعاية  5رركات مدرجة في ال ورصة الايكيرية،  10(، ولد رملت عياة الدراسة
رركات اعمأ في لطاع الللع االستهالاية، وا  الحصول على ييانات الدراسة م  التقارير والحلابات  5الصحية، و

، Wilcoxon لاوية الماشور  للشركات، وا  احليأ ال يانات التي ا  جمعها باستخدام أدا  االيت ار اإلاصائي ال
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، 2020-2019، وفتر  الكائحة وهي ساة 2018-2017ولد غطت الدراسة فتراي ، فتر  ما ل أ الكائحة وهي ساة 
 لد أثرت بشكأ ك ير على الليولة والريحية للشركات الايكيرية.     COVID-19 ويلصت الدراسة إلى أة جائحة

 مشكلة الدراسة -ثالثًا:

، ايث أثرت هذه الكائحة على كأ ماااي الحيا ، وألحقت 2020اعت ر أزمة جائحة كورونا م  أيرز أزمات العام 
وصحية غير مل ولة، وال  ت في أرد الضرر بمختلف الفئات، وامتدت هذه األضرار إلى أة يلقت أزمة إنلانية 

أضرار ك ير  بااللتصاد العالمي، وعصفت أثارها اللل ية بكافة لطاعات األعمال والشركات في رتى أنحاء العال ، 
ورملت هذه األضرار اتى أا ر االلتصاديات في العال ، وأص حت الشركات والمشسلات االلتصادية المختلفة 

ت بعض التقارير الكثير م  الصعويات التي اواجهها هذه الشركات، وعدم اتحمأ يلائر مالية ك ير ، وأظهر 
استعدادها لمواجهة جائحة كورونا، ايث اتولف درجة ا ثير هذه الكائحة على القطاع الذي اعمأ به هذه الشركات، 

النخفاض فهااك رركات اعت ر ضم  القطاعات رديد  التعرض للمخاطر نتيكة انتشار هذه الكائحة، مثأ التعرض 
الطلا، وانخفاض الم يعات، وعدم اوافر الليولة الاقدية الالزمة للداد االلتزامات الملتحقة في مواعيد استحقالها، 
لذلك لد يزداد ا ثير الكائحة على القطاعات الخدمية مثأ اللفر والليااة والفااد  والصحة والتعلي  والاقأ 

 واالاصاالت.

ركات االلتصادية الهامة والحيوية في الدولة، فهي احتأ مكانة هامة نظرًا واعت ر الشركات الخدمية م  الش
ولّما  ،الرا اطها الم ارر بالمكتمع، ونظرًا لما اقدمه م  يدمات اشّكأ ااتياجات ضرورية للمكتمع وفي أي دولة

على كأ  ااة للشلأ االلتصادي انعكاسات على الشركات، ولّما أص حت نتائج جائحة كورونا واضحة األثر
الشركات وياأليص الخدمية ماها، ولّما كاة األداء المالي للشركات يت ثر بالتغيرات التي احدث في ال يئة 
االلتصادية، فهذا ما دفع ال ااثاة لدراسة هذا الموضوع للتعرف على أثر جائحة كورونا على األداء المالي للشركات 

 الخدمية األردنية.

 -حاول اإلجابة على التلاؤل التالي:ويالتالي فإة هذه الدراسة ا

 ما أثر جائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية؟

  -وذلك م  يالل اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية:

 ما ا ثير جائحة كورونا على معدل العائد على األصول للشركات الخدمية األردنية؟ -1

 معدل العائد على اقو  الملكية للشركات الخدمية األردنية؟ ما ا ثير جائحة كورونا على -2

  ما ا ثير جائحة كورونا على ريحية الله  الوااد للشركات الخدمية األردنية؟ -3

 أهمية الدراسة -رابعًا:

ا رز أهمية هذه الدراسة م  أهمية الموضوع الذي اتااوله وهو ا ثير جائحة كورونا على األداء المالي  -1
للشركات، ايث ألقت هذه الكائحة بآثارها اللل ية على جميع لطاعات األعمال والشركات األمر الذي يتطلا 

 لشركات.ال حث والدراسة لمعرفة اآلثار الفعلية والمتولعة لهذه الكائحة على ا

اما اكم  أهمية هذه الدراسة م  الحاجة الُملحة للتعرف على أثر جائحة كورونا على األداء المالي للشركات  -2
 الخدمية لما لهذه الشركات م  دور أساسي ومه  في ايا  المكتمع.
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  يل ق أة اااولت أيضًا التمد هذه الدراسة أهميتها م  اداثة الموضوع الذي اتااوله، ف حلا عل  ال ااثاة ل -3
 أي دراسة هذا الموضوع سابقًا.

نظرًا لحاجة الشركات ويصوصًا الخدمية ماها لمعرفة وضعها المالي في ظأ  اذلك ا اي أهمية هذه الدراسة -4
  األويئة واألزمات الصحية. 

 أهداف الدراسة -خامسًا:

 -العى هذه الدراسة إلى احقيق األهداف التالية:

 جائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية. التعرف على أثر -1

 استخدام أه  مشررات اقيي  األداء المالي والمتمثلة في نلا الريحية.  -2

 اقدي  احليأ مقارة لألداء المالي للشركات الخدمية األردنية ل أ وأثااء جائحة كورونا. -3

 فرضيات الدراسة -سادسًا:

 -واإلجابة على سشالها سيت  ايت ار الفرضية الرئيلية التالية: لتحقيق أهداف الدراسة

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لجائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية.

  -ويتفرع م  الفرضية الرئيلية الفرضيات الفرعية التالية:

لكائحة كورونا على معدل العائد على األصول للشركات ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية -: الفرضية الفرعية األولى
 الخدمية األردنية.

ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية لكائحة كورونا على معدل العائد على اقو  الملكية -: الفرضية الفرعية الثانية
 للشركات الخدمية األردنية.

ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية لكائحة كورونا على ريحية الله  للشركات الخدمية -: الفرضية الفرعية الثالثة
 األردنية.

 منهجية الدراسة -سابعًا:

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على سشالها اا ع ال ااثاة الماهج الوصفي التحليلي، ولد اعتمدا في عملية جمع 
 -  م  المصادر هما:ال يانات الالزمة للدراسة على نوعي  رئيليي

واتمثأ في ال يانات المالية الماشور  للشركات الخدمية األردنية المدرجة في سو  األورا   -المصادر األولية: أ(
 المالية األردني والموجود  على ر كة االنترنت.

ة، ايث سيت  واتمثأ في الكتا والمراجع والدراسات اللابقة المتعلقة بموضوع الدراس -المصادر الثانوية:ب( 
 استخدام هذه المصادر في الكانا الاظري للدراسة.

 الجانب النظري  -المبحث الثاني:
 مفهوم األداء المالي  -أواًل:

ُيعد األداء المالي واادًا م  المشررات الملتخدمة في لياس نكاح المشسلات م  ايث العائدات المالية، واألداء 



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal 
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واألساسية ألنه يوضح الوضع المالي للمشسلة، ويعطي صور  واضحة للمالك وذوي المالي م  المفاهي  الكوهرية 
المصلحة ع  كفاء  استخدام الموارد المالية للمشسلة، واااولت عديد الدراسات مفهوم األداء المالي إال أنها ل  اتفق 

 على اعريف موّاد له، وفيما يلي استعراض أله  هذه التعريفات.

( األداء المالي على أنه لياس أداء أنشطة الواد  االلتصادية باالستااد إلى 161، ص2005د، عّرف  الحداد، وأام
الاتائج التي اققتها في نهاية الفتر  المحاس ية، ومعرفة األس اب التي أدت إلى الك الاتائج، والتراح الحلول المااس ة، 

 يهدف الوصول إلى أداء جيد في الملتق أ.

ى لدر  المشسلة على اخفيض اكاليفها وزياد  إيرادااها للوفاء بالتزامااها م  أجأ احقيق واألداء المالي هو مد
 (.16، ص2019أهدافها المالية ب لأ اكلفة ممكاة  اماد، 

اما ُيعّرف األداء المالي ب نه مدى ملاهمة األنشطة في يلق القيمة، أو الفعالية في استخدام الموارد المالية 
 (.38، ص2000وغ األهداف المالية ب لأ التكاليف  جمعة، المتااة، م  أجأ يل

( أة األداء المالي يتولف على االستغالل األمثأ لموارد المشسلة واحقيق ألصى 26، ص2000ويرى  هادي، 
 عائد ممك .

وُيعّرف اقيي  األداء المالي ب نه اقدي  اك  ذو ليمة اول إدار  المشسلة للموارد الط يعية والمادية والمالية، أي أنه 
لياس الاتائج المحققة أو الماتظر  في ضوء معايير محدد  مل قًا، لتحديد ما يمك  لياسه، وم  ا  مدى احقيق 

ة الال ية يي  الاتائج والموارد الملتخدمة مما يلمح بالحك  على األهداف لمعرفة ملتوى الفعالية، واحديد األهمي
 (.   41، ص2006درجة الكفاء   ع د الغاي، 

اما ُيعّرف اقيي  األداء المالي على أنه العملية التي يت  م  ياللها استكشاف وارتقا  مكموعة م  المشررات 
خرج م  القوائ  المالية ومصادر أيرى، ايث يمك  الكمية والاوعية اول نشاط أي مشروع، م  يالل معلومات الت

 (.3، ص2006استخدام هذه المشررات في اقيي  األداء المالي  مطر، 

م  يالل التعريفات اللابقة يرى ال ااثاة ب ة األداء المالي هو عملية ماظمة وراملة اعتمد على عدد م  
يير محدد  مل قًا يمك  م  ياللها اقيي  الوضع المالي المشررات المالية يت  مقارنتها مع معايير ااريخية أو معا

 للمشسلة.    

 أهمية تقييم األداء المالي -ثانيًا:

 -(:11، ص2007يمك  إيكاز أهمية اقيي  األداء المالي في الاقاط التالية  الك وري، 

 يوفر اقيي  األداء المالي مقياسًا لمدى نكاح المشسلة في احقيق أهدافها. -1

المعلومات الضرورية لمختلف الملتويات اإلدارية في المشسلة ألغراض التخطيط والرلابة وااخاذ  يوفر -2
 القرارات.

 ُيظهر مدى إسهام المشسلة في عملية التامية االلتصادية واالجتماعية. -3

  جود نوعية.ُيظهر مدى كفاء  المشسلة في استخدام الموارد المتااة بطريقة احقق أعلى عائد وي لأ اكلفة وي -4

يلاعد على إيكاد نوع م  الماافلة يي  األللام واإلدارات والفروع المختلفة للمشسلة م  يالل اقيي  أدائها  -5
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 المالي مما يدفعها لتحلي  ملتوى أدائها.

الت اد م  اوفر الليولة وملتوى الريحية في ظأ كأ م  لرارات االستثمار والتمويأ وما يصاا هما م   -6
 (.26، ص2000 اراجة، وآيروة، مخاطر، 

 خطوات تقييم األداء المالي -ثالثًا:

 -(:51ص، 2010يمك  الخيص يطوات عملية اقيي  األداء المالي كما يلي  الخطيا، 

 ب دائها. المتعلقة اللاوية اللاوية للشركة، وكذلك التقارير المالية القوائ  على الحصول -1

لياس األداء المالي للشركة باستخدام مقاييس مختلفة مثأ مقاييس الريحية، ومقاييس الليولة، ومقاييس الاشاط،  -2
 ومقاييس الرفع المالي. 

دراسة واقيي  المقاييس الملتخرجة ومقارنتها مع األداء المالي المتولع للشركة، أو مقارنتها مع األداء المالي  -3
 س القطاع، لمعرفة ما إذا كاة هااك انحرافات واحليلها لمعرفة أس ايها. للشركات التي اعمأ في نف

 التراح التوصيات المااس ة اعتمادًا على نتائج عملية التقيي . -4

 مؤشرات تقييم األداء المالي -رابعًا:

واديثة، هااك العديد م  المشررات التي التخدمها المشسلات لقياس أدائها المالي، وهي ااقل  إلى اقليدية 
والمشررات التقليدية هي التي اعتمد في ااتلايها على المعلومات المالية الملتخرجة م  القوائ  المالية، وم  أه  ما 

 اتميز به هذه المشررات سهولة ااتلايها، كما أنها ُاصور األاداث يواد  لياس لايلة للمقارنة.

م  عااصر القوائ  المالية، يمك  م  يالل مقارنته ويمثأ مشرر األداء المالي عاللة يي  رلمي  أو عاصري  
بالمعايير المختلفة للصااعة، أو مقارنته يي  المشسلات المختلفة اقيي  الوضع المالي للمشسلة، واعت ر المشررات 
المالية م  أاثر األدوات استعمااًل لتقيي  األداء المالي، وم  أه  هذه المشررات مشررات الريحية، وهي مشررات 
اقيس ريحية الشركة، وهي اعت ر الُمّحصلة الاهائية لألداء، فهي ا ي  لدر  المشسلة على احقيق األرياح م  يالل 

 -األنشطة التي اقوم يها، وم  أه  مشررات الريحية التي ا  استخدامها في هذه الدراسة ما يلي:

 (ROAمعدل العائد على األصول ) -1

في استخدام أصولها لتوليد األرياح، أي أة هذا المشرر يقيس ريحية جميع وهو مشرر يقيس مدى كفاء  المشسلة 
الموارد المالية الملتثمر  في المشسلة، وكلما ارافع هذا المشرر دل ذلك على زياد  لدر  المشسلة على احقيق 

 -األرياح م  أصولها، وُيقاس هذا المشرر بالمعادلة اآلاية:

 إجمالي األصول ÷ريح بعد الضري ة معدل العائد على األصول = صافي ال

 -(:57، ص2010ويعت ر هذا المشرر ذو أهمية ك ير  لعد  أس اب ماها  هواري، 

 ي يذ في الحل اة األداء الكلي للمشسلة. -1-1

 ُيقدم معلومات اخص مردودية جميع األصول الموجود  بالمشسلة. -1-2

 يلمح بالمقارنة يي  مرااز الملئولية فيما يياها، ويي  المشسلة والمشسلات الماافلة لها. -1-3
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 (ROEمعدل العائد على حقوق الملكية ) -2

يقيس هذا المشرر العائد ع  كأ دياار ملتثمر م  ل أ المالك، ويلتخدم هذا المشرر لقياس مدى نكاح اإلدار ، 
  لرارات االستثمار والتشغيأ، وكلما ارافع هذا المشرر كلما كاة ذلك ايكاييًا، وارافاع هذا المشرر دليأ على كفاء
 -وُيقاس هذا المشرر بالمعادلة اآلاية:

 إجمالي اقو  الملكية ÷معدل العائد على اقو  الملكية = صافي الريح بعد الضري ة 

 (EPSربحية السهم ) -3

اققتها المشسلة يالل فتر  زماية معياة، وُاقاس ريحية الله  وهي ع ار  ع  نصيا الله  الوااد م  األرياح التي 
 -بالمعادلة التالية:

 المتوسط المرجح إلجمالي األسه  المصدر  ÷ريحية الله  = صافي الريح بعد الضري ة 

 الجانب العملي -المبحث الثالث:

 مجتمع وعينة الدراسة -أواًل:

األردة، وذلك الا التقرير  –الملاهمة المدرجة ي ورصة عماة يتكوة مكتمع الدراسة م  جميع الشركات الخدمية 
التكاولوجيا  -( لطاعات هي:7( رركة موزعة علي  50وال الغ عددها   ،2020اللاوي لل ورصة في نهاية العام 

الطالة  –الرعاية الصحية  -الاقأ –الليااة والفااد   –الخدمات التكارية  –الخدمات التعليمية  -واالاصاالت 
 والماافع. 

ويرجع ايتيار ال ااثاة لقطاع الخدمات ألنه يلعا دورًا مهمًا وفّعال في االلتصاد الوطاي األردني ايت أنه يلاه  
م  الاااج المحلي اإلجمالي، وأة األردة يعتمد على الليااة يوجه عام، وعلى الليااة العالجية  %31بما نل ته 

  ثرت بكائحة كورونا بل ا اإلغال  يي  الدول. بشكأ ياص، وهي م  أاثر القطاعات التي ا

م  القوائ  المالية وا  الحصول علي كافة ال يانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة لكافة الشركات الخدمية األردنية 
إال أنه ا  است عاد  ،المتااة على المولع اإللكتروني ل ورصة عماة 2020-2019الماشور  لهذه الشركات لعامي 

( رركة 48رركة ألة ييانااها راذ  ومتطرفة ع  ييانات الشركات األيرى، ويالتالي يلغت عياة الدراسة   (2عدد  
 ( م  اك  المكتمع. %96ما يمثأ   أييدمية أردنية، 

  متغيرات الدراسة  -ثانيًا:

   Corona Pandemic (COVID-19): وهو جائحة كورونا المتغير المستقل

 اورونا. جائحة فتر  وأثااء ل أ األداء المالي للشركات الخدمية األردنية مقارنة يالل م  لياسه ت والذي سي

 Financial Performance (FP): وهو األداء المالي  المتغير التابع

والذي سيت  لياسه ع  طريق ثالثة م  مشررات الريحية  اعت ر م  أه  المشررات الملتخدمة في معظ  الدراسات( 
  -وهي:

  Return On Assets (ROA)ل العائد على األصول معد -1
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 ويت  الابه بقلمة صافي الديأ بعد الضرائا على إجمالي األصول.

 Return On Equity (ROE)معدل العائد على اقو  الملكية  -2

 ويت  الابه بقلمة صافي الديأ بعد الضرائا على إجمالي اقو  الملكية. 

  Earnings Per Share (EPS)ريحية الله   -3

  ويت  الايها بقلمة صافي الديأ بعد الضرائا على المتوسط المرجح إلجمالي األسه  المصدر .

 تحليل ومناقشة البيانات  -ثالثًا:

 التحليل الوصفي  -1

الخدمات الذي سيت  التركيز في هذا التحليأ الوصفي على معرفة المشرر العام لمتغيرات الدراسة م  يالل نوع 
 اادرج احته كأ رركة وم  يالل اصايفات يورصة عماة، والتغيرات التي اددت عليها بل ا جائحة كورونا.

 (ROA) معدل العائد علي األصول -1-1

( عرض لمتوسط معدل العائد على األصول للشركات الخدمية األردنية يالل جائحة 1في الكدول التالي رل   
 . 2019، ول أ افشي جائحة كورونا أي في ساة 2020اورونا أي في ساة 

 ( معدل العائد على األصول1جدول رقم )

 عدد الشركات القطاع
قبل الجائحة 

2019 

الجائحة  خالل

2020 
 التغير

معدل التغير 

% 

 38.6 0.53 1.93 1.40 2 التكنولوجيا واالتصاالت

 (27.9) 2.02- 5.23 7.25 5 الخدمات التعليمية

 (91.3) 4.91- 0.47 5.38 9 التجاريةالخدمات 

 (776.5) 7.61- 6.63- 0.98 10 السياحة والفنادق

 (40.8) 1.57- 2.28 3.85 7 والطاقة نافعالم

 (835.1) 3.09- 2.72- 0.37 11 النقل

 89.3 1.25- 0.15 1.40 4 الرعاية الصحية

 (134) 3.74- 0.95- 2.79 48 اإلجمالي

ُيالاظ م  يالل الكدول اللايق ادوث اراجع في معدل العائد على األصول ألغلا الخدمات المقدمة م  
لطاع التكاولوجيا واالاصاالت، ايت زاد معدل العائد  ء(، باستثاا%134 الشركات الخدمية بمعدل اغير عام لدره 
ويرجع ذلك إلى زياد  االستخدام لش كات االنترنت م  يالل  %،38.6على األصول لهذا القطاع بمعدل اغير 

ماصات التواصأ االجتماعي، وااصاالت الهوااف، واستخدام التعلي  اإللكتروني، والتعلي  ع  بعد، في اي  أة 
 %(،776.5ولطاع الليااة والفااد  بمعدل اغير   %(،835.1هااك اراجع ك ير في لطاع الاقأ بمعدل اغير  

 ا اإلغال  الكامأ يي  الدول يالل الكائحة، واراجع أعداد اللياح، وللة استخدام وسائأ الاقأ ياللها.  وذلك بل

 (ROE) معدل العائد علي حقوق الملكية -1-2

( عرض لمتوسط معدل العائد على اقو  الملكية للشركات الخدمية األردنية يالل جائحة 2في الكدول التالي رل   
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 . 2019، ول أ افشي جائحة كورونا أي في ساة 2020اورونا أي في ساة 

 ( معدل العائد على حقوق الملكية2جدول رقم )

 عدد الشركات القطاع
قبل الجائحة 

2019 

الجائحة  خالل
معدل التغير  التغير 2020

% 
 34.5 1.22 4.77 3.55 2 التكاولوجيا واالاصاالت 

 (28.7) 2.68- 6.66 9.34 5 الخدمات التعليمية 

 (70.4) 6.48- 2.74 9.21 9 الخدمات التكارية 

 (939.4) 9.77- 8.73- 1.04 10 الليااة والفااد 

 (33.3) 6.49- 13.01 19.50 7 المرافق والطالة 

 (1083) 10.40- 9.43- 0.96 11 الاقأ

 (95.8) 2.08- 0.09 2.17 4 الرعاية الصحية

 (110.6) 6.98- 0.67- 6.31 48 اإلجمالي

يت ي  لاا م  يالل الكدول اللايق ادوث اراجع في معدل العائد على اقو  الملكية ألغلا الخدمات المقدمة      
لطاع التكاولوجيا واالاصاالت، ايت زاد معدل  ءباستثاا%(، 110.6م  الشركات الخدمية بمعدل اغير عام لدره  

%، ويرجع ذلك لالستخدام المتزايد لش كات االنترنت 34.5العائد على اقو  الملكية لهذا القطاع بمعدل اغير 
(، ولطاع %1083واالاصاالت يالل فتر  الكائحة، في اي  أة هااك اراجع ك ير في لطاع الاقأ بمعدل اغير  

(، وذلك بلا اإلغال  الكامأ يي  الدول يالل الكائحة، واراجع أعداد %939.4معدل اغير  الليااة والفااد  ب
 اللياح، وللة استخدام وسائأ الاقأ ياللها.  

 (EPS) ربحية السهم -1-3

( عرض لمتوسط ريحية الله  للشركات الخدمية األردنية يالل جائحة كورونا أي في ساة 3في الكدول التالي رل   
 .2019 أ افشي جائحة كورونا أي في ساة ، ول2020

 ( ربحية السهم3جدول رقم )

 2019قبل الجائحة  عدد الشركات القطاع
بعد الجائحة 

2020 
 التغير

معدل التغير 

% 

 20 0.01 0.06 0.05 2 التكنولوجيا واالتصاالت 

 (30) 0.06- 0.14 0.20 5 الخدمات التعليمية 

 (68.2) 0.15- 0.07 0.22 9 الخدمات التجارية 

 (433.3) 0.13- 0.10- 0.03 10 السياحة والفنادق

 (21.6) 0.08- 0.29 0.37 7 المرافق والطاقة 

 (216.7) 0.13- 0.07- 0.06 11 النقل

 (100) 0.02- 0.00 0.02 4 الرعاية الصحية

 (78.6) 0.11- 0.03 0.14 48 اإلجمالي
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ريحية الله  ألغلا الخدمات المقدمة م   الشركات الخدمية  م  يالل الكدول اللايق ُيالاظ ادوث اراجع في
لطاع التكاولوجيا واالاصاالت، ايت زادت ريحية الله  لهذا القطاع   ء%(، باستثاا78.6بمعدل اغير عام لدره  

ويرجع ذلك لزياد  االستخدام لش كات االنترنت  واالاصاالت، في اي  كاة هااك اراجع ك ير  %،20بمعدل اغير 
%(، وذلك بلا اإلغال  216.7ولطاع الاقأ بمعدل اغير  %(، 433.3في لطاع الليااة والفااد  بمعدل اغير  

 يالل الكائحة.   الكامأ يي  الدول يالل الكائحة، واراجع أعداد اللياح، وضعف استخدام وسائأ الاقأ

 اختبار التوزيع الطبيعي  -2

-Kolmogorov-Smirnova ،Shapiroا  ايت ار التوزيع الط يعي لمتغيرات الدراسة باستخدام ايت اري  

Wilk   يوضح نتائج االيت اري :4(، والكدول التالي رل )- 

 ( نتائج ايت ار التوزيع الط يعي4جدول رل   

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro -Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

 0.000 48 0.823 0.000 48 0.199 ل أ الكائحة األصول ىمعدل العائد عل

يالل   األصول ىمعدل العائد عل
 الكائحة

0.105 48 0.040 0.959 48 0.023 

اقو  الملكية ل أ  ىمعدل العائد عل
 الكائحة

0.142 48 0.017 0.926 48 0.005 

اقو  الملكية يالل  ىمعدل العائد عل
 الكائحة

0.133 48 0.034 0.911 48 0.001 

 0.000 48 0.776 0.000 48 0.230 ريحية الله  ل أ الكائحة

 0.000 48 0.869 0.002 48 0.164 ريحية الله  بعد الكائحة

، وهذا يدل على أة ييانات الدراسة ال اتوزع 0.05م  يالل الكدول اللايق يت ي  أة القيمة االاتمالية ألأ م  
االيت ارات اإلاصائية ط يعيًا، ويالتالي ال يمك  استخدام االيت ارات اإلاصائية المعلمية، لذا سيت  استخدام 

 الالمعلمية. 

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج  -3

بعد التعرف على اوزيع ال يانات، وأنها ال اخضع للتوزيع الط يعي عليه سيت  استخدام االيت ارات اإلاصائية  
 . Wilcoxonالالمعلمية لتحليأ ييانات الدراسة، ويالتالي سيت  إجراء االيت ار اإلاصائي 

 اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة  -3-1

كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية وااص الفرضية الرئيلية  اخت ر هذه الفرضية ا ثير جائحة
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 -على اآلاي:

H0 .ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية لكائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية : 

  -واليت ار هذه الفرضية الرئيلية سوف نقوم بايت ار الفرضيات الفرعية التالية:

 -: الفرضية الفرعية األولى

H01 .ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية لكائحة كورونا على معدل العائد على األصول للشركات الخدمية األردنية : 

 -وفيما يلي نتائج االيت ار: Wilcoxonالفرضية بااليت ار اإلاصائي  ها  ايت ار هذ

 للفرضية الفرعية األولى Wilcoxon ( ايت ار 1ركأ رل   

 

 
( وهي ألأ م  ملتوى المعاوية 0.000الاوي   Sigم  يالل الشكأ اللايق ُيالاظ أة القيمة االاتمالية 

(، وعليه ا  رفض الفرضية العدمية، ول ول الفرضية ال ديلة التي مفادها أنه  يوجد أثر لكائحة كورونا على 0.05 
(، وأة عدد 3.882-أة القيمة المحلوية الاوي  معدل العائد على األصول للشركات الخدمية األردنية(، كما 

( رركة، يياما عدد الشركات التي ارافع فيه معدل 36الشركات التي انخفض فيه معدل العائد على األصول كاة  
( رركة، وعليه نلتاتج أة األثر لكائحة كورونا على معدل العائد على األصول 12العائد على األصول كاة  

   ردنية كاة ا ثيرًا سل يًا.للشركات الخدمية األ
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  -: الفرضية الفرعية الثانية

H02  ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية لكائحة كورونا على معدل العائد على اقو  الملكية للشركات الخدمية :
 األردنية.

 -وفيما يلي نتائج االيت ار: Wilcoxonالفرضية بااليت ار اإلاصائي  ها  ايت ار هذ

 للفرضية الفرعية الثانية Wilcoxon ( ايت ار 2ركأ رل   

 

 
وهي ألأ م  ملتوى المعاوية  (0.000الاوي   Sigم  يالل الشكأ اللايق ُيالاظ أة القيمة االاتمالية 

(، وعليه ا  رفض الفرضية العدمية، ول ول الفرضية ال ديلة التي مفادها أنه  يوجد أثر لكائحة كورونا على 0.05 
، وأة عدد (3.908-على اقو  الملكية للشركات الخدمية األردنية(، كما أة القيمة المحلوية الاوي  معدل العائد 

( رركة، يياما عدد الشركات التي ارافع فيه 37الشركات التي انخفض فيه معدل العائد على اقو  الملكية كاة   
ر لكائحة كورونا على معدل العائد على ( رركة، وعليه نلتاتج أة األث11معدل العائد على اقو  الملكية كاة  

 اقو  الملكية للشركات الخدمية األردنية كاة ا ثيرًا سل يًا.

 -: الفرضية الفرعية الثالثة

H03  :.ال يوجد أثر ذو داللة إاصائية لكائحة كورونا على ريحية الله   للشركات الخدمية األردنية 
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 -وفيما يلي نتائج االيت ار: Wilcoxonالفرضية بااليت ار اإلاصائي  ها  ايت ار هذ

 للفرضية الفرعية الثالثة Wilcoxon ( ايت ار 3ركأ رل   

 

 
(، 0.05وهي ألأ م  ملتوى المعاوية   (0.000الاوي   Sigم  يالل الشكأ اللايق ُيالاظ أة القيمة االاتمالية 

مفادها أنه   يوجد أثر لكائحة كورونا على ريحية وعليه ا  رفض الفرضية العدمية، ول ول الفرضية ال ديلة التي 
(، وأة عدد الشركات التي انخفضت 4.008-الله  للشركات الخدمية األردنية (، كما أة القيمة المحلويةة الاوي  

( 3(، يياما عدد  9( رركة، يياما عدد الشركات التي ارافعت فيها ريحية الله  كاة  36فيها ريحية الله  كاة  
ل  اتغير فيها ريحية الله ، وعليه نلتاتج أة األثر لكائحة كورونا على ريحية الله  للشركات الخدمية رركات 

 األردنية كاة ا ثيرًا سل يًا.
 لكأ الفرضيات الفرعية. ( يوضح نتائج االيت ار5والكدول التالي رل   

 ( نتائج اختبار الفرضيات الفرعية الثالث5جدول رقم )
 النتيجة Sig القيمة المحسوبة العدد الفرضيات

-3.882 48 األولىالفرعية الفرضية   H01 رفض * 0.000 

-3.908 48 الثانية الفرعية الفرضية  H02 رفض * 0.000 

-4.008 48 الثالثة الفرعية الفرضية  H03 رفض * 0.000 

 0.05*دالة إاصائيا عاد ملتوى المعاوية    
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (134)                               

 

AFIQ 
 

 

م  يالل ايت ار الفرضيات الفرعية الثالثة اللابقة نلتاتج رفض الفرضية الرئيلية، ول ول الفرضية ال ديلة،      
 أة جائحة كورونا لها أثر ذو داللة إاصائية على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية وكاة أثرًا سل يًا. أي

 النتائج والتوصيات

 النتائج -أواُل:

 -الدارسة إلى الاتائج التالية:اوصلت هذه 

بشكأ عام يوجد ا ثير ك ير جدًا وسل ي لكائحة كورونا على األداء المالي ألغلا للشركات الخدمية األردنية  -1
 متمثاًل في ريحية هذه الشركات. 

وجود ا ثير إيكايي للكائحة على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية العاملة بقطاع االاصاالت  -2
والتكاولوجيا، وذلك بل ا اإلغال  التام والكزئي يالل الكائحة، واللكوء إلى استخدام وسائأ االاصال واالنترنت، 

  مما ساه  في زياد  الريحية لشركات االاصاالت والتكاولوجيا. 

إة أاثر القطاعات الخدمية األردنية التي أارث جائحة كورونا في أداءها المالي بشكأ ك ير جدًا وسل ي هو  -3
 لطاع الاقأ، وذلك بل ا اإلغال  الكامأ للماافذ ال رية وال حرية والكوية يي  الدول والمدة.

ات الخدمية العاملة في لطاع الليااة أارث جائحة كورونا أيضًا بشكأ ك ير وسل ي على األداء المالي للشرك -4
 والفااد  نظرًا العتماد األردة على الليااة بشكأ عام، والليااة العالجية بشكأ ياص. 

 التوصيات -ثانيُا:

بما أة الدراسة اوصلت إلى أة هااك أثر سل ي لكائحة كورونا على األداء المالي للشركات الخدمية األردنية فإناا 
 -نوصي باآلاي:

على الحكومة األردنية دع  الشركات الخدمية يالل هذه الظروف القاهر  والمتمثلة في جائحة كورونا، اتى  -1
 لإلفالس والتصفية. ضاتمك  هذه الشركات م  مواجهة هذه الكائحة وال اتعر 

لاقأ يا غي على الحكومة أة اقدم الدع  للشركات التي ات ثر بشكأ ك ير جدًا م  جائحة كورونا كقطاع ا -2
ولطاع الليااة والفااد  ع  طريق اإلعانات المختلفة واللياسات التفضيلية للشركات في المااطق األاثر اضررًا 

 وذلك لملاعداها على مواجهة هذه الكائحة.

يالل فتر  الكائحة،  ى ليام لطاع االاصاالت والتكاولوجيا يدع  الشركات الخدمية العاملة في القطاعات األير  -3
 اخفيض أسعار االاصاالت واالنترنت ومراعااها في سداد ليمتها.  م  يالل

يكا على مدراء هذه الشركات االنت اه إلى ا ثير هذه الكائحة على رركااه ، واعديأ أعماله  واالستراايكيات  -4
 المختلفة في الولت المااسا لمواجهة هذه الكائحة.
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