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الملخص
هدفت الدراسة إلى البحث في أثر اإلفصاح عن أبعاد تقارير االستدامة الثالثة (البعد االقتصادي ،البعد
البيئي ،البعد االجتماعي) على األداء المالي للبنوك التجارية األردنية ممثالً بـ (العائد على األصول ،والعائد
على حقوق الملكية ،والعائد على السهم) والبالغ عددهم ( )13بنكاً ،وذلك باالعتماد على اإلطار العام للمبادرة
العالمية لتقرير االستدامة .واتبعت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى .ولغرض تحليل أداة الدراسة ،تم االعتماد
على اإلحصاء الوصفي ،وتحليل االنحدار الخطي المتعدد .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود
أثر معنوي لالفصاح عن البعد االقتصادي واالجتماعي على األداء المالي ممثالً بـالعائد على األصول ،ووجود
أثر معنوي لالفصاح عن البعد االقتصادي على األداء المالي ممثالً بـالعائد على حقوق الملكية ،باإلضافة إلى
وجود أثر معنوي لالفصاح عن البعد االقتصادي والبيئي واالجتماعي على األداء المالي ممثالً بـالعائد على
السهم .وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع البنوك التجارية األردنية وتحفيزها باتجاه إصدار تقارير االستدامة،
وايالء البنوك التجارية األردنية القدر الكبير من االهتمام باإلفصاح عن البعد البيئي ،والكشف عن الدور الذي
تقوم به البنوك التجارية األردنية في المجاالت البيئية.
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Abstract
The study aims to look at the impact of the disclosure of the three dimensions of
sustainability reports (economic dimension, the environmental dimension, and
social dimension) on the financial performance of Jordanian commercial banks
represented by (return on assets, return on equity and earnings per share) amounting
to a number of (13) banks, based on the general framework of the global initiative
for sustainability report. The researcher followed the content analysis method. For
the purpose of the study the analysis tools, that were used on descriptive statistics
and analysis of multiple linear regression. The study found a number of the most
important results and no significant impact for the disclosure of the economic and
social dimensions of the financial performance represented of the return on assets,
and the presence of a significant effect for the disclosure of the economic dimension
of on the financial performance represented the return on equity, in addition to

having a a significant impact for the disclosure of economic, environmental and
social dimension the financial performance represented the return on the stock. The
study recommend the need to encourage Jordanian commercial banks toward issuing
sustainability reports, and give Jordanian commercial banks so much attention to
disclose the environmental dimension, as well as the disclosure of the role played by
Jordanian commercial banks in the environmental fields.

