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  وصولاألالرافعتين التشغيمية والمالية عمى مكونات نظام ديوبونت حول العائد عمى أثر 
 الوصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي"شركات العمى  ةاختباريدراسة "

 : ثابت موسى العمريإعداد
 قدوميال معبد الرحيالدكتور : إشراف

 الممخص
شررشفعتين شرتقغي يا وشرم ريا ع ى ملون ت نظ م ديوبونت حول شرع ئد أثر بي ن  إرى شردرش اىدفت 

( قرل ت صن عيا 6( قرلا صن عيا م  ىما ع ما تمث ت في )29رعينا ملونا من ) صولش ع ى 

 شإلحص ء أ  ريبوش تخدمت شردرش ا  .2013-2015( قرلا صن عيا تحوي يا ر فترة 23ش تخرشجيا و)

 .رتح يل بي ن ت شردرش ا وشختب ر فرضي تي شرب يط  شالنحدشروتح يل شروصفي 

ر رشفعا شرتقغي يا  إحص ئيادالرا  ذيعدم وجود تأثير  درش ا رمجموعا من شرنت ئج أىمي توص ت شر 

شرصن عيا شال تخرشجيا وشرتحوي يا قرل ت فيم  يتع و ب ر صولش ومعدل دورشن  صولش ع ى شرع ئد ع ى 

ر رشفعا شرتقغي يا ع ى ى مش ص في شرربح  إحص ئيادالرا  ذيتأثير عدم وجود و  ،ووط ع شرصن عا للل

يتع و شال تخرشجيا ووط ع شرصن عا للل بينم  ىن رك تأثير عل ي فيم   شرصن عيا قرل تفيم  يتع و ب ر

ر رشفعا شرم ريا ع ى ى مش ص في  إحص ئيادالرا  ذي عل ي وجود تأثيرو  .شرتحوي ياشرصن عيا  قرل تب ر

يا شرصن عيا شال تخرشجقرل ت فيم  يتع و ب ر صولش عدم وجود تأثير ع ى معدل دورشن في حين  شرربح

ع ى شرع ئد ع ى  رشفعا شرم ريا ر إحص ئيادالرا  ذيتأثير عدم وجود و  وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل،

 ب رقرل تعل ي فيم  يتع و ىن رك تأثير  شرصن عيا شرتحوي يا بينم قرل ت فيم  يتع و ب ر صولش 

 شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن عا للل. 

من تل فا  أع ىتحقيو عوشئد حث شرقرل ت ع ى  أبرزى بمجموعا من شرتوصي ت شردرش ا خرجت 

 أصولوض من خالل عدم تنفيذ مق ريع غير مجديا شوتص ديً  وش تغالل م  تم لو من ر  ى شرقعشرفوشئد 

 . نت جيا مرتفعاإرتصبح ذشت  صولش ث يخدشم شرديون في تحدترزي دة شرط وا شرتقغي يا، وشال تف دة من ش 

، معدل شرربح، ى مش ص في صولش : شررشفعا شرتقغي يا، شررشفعا شرم ريا، شرع ئد ع ى الكممات المفتاحية
 صولش دورشن 
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Abstract  

This study aimed to analyze the effect of Financial and Operating Leverage 

Based Upon the Du Pont System Components of Return on Assets, for a sample of 

(29) industrial companies represented in (6) extractive industrial sector and (23) 

manufacturing sector for the period from 2013-2015. The study used the method of 

descriptive analytical, statistical analysis and simple regression to test hypothesis and 

data analyzation. 

 The study concludes some important results such as there is no statistically 

significant effect for Operating Leverage upon both return on assets and assets 

turnover of extractive industries sector, manufacturing sector and Industrial sector as 

a whole. There is no statistically significant effect for Operating Leverage on net 

profit margin of extractive industries sector and Industrial sector as a whole, there is 

a negative statistically significant effect for Operating Leverage on net profit margin 

of manufacturing sector. There is a negative statistically significant effect for 

Financial Leverage upon net profit margin whereas it has no any statistically 

significant on Assets Turnover of extractive and manufacturing sector and the 

Industrial sector as a whole. In addition, there is no statistically significant effect for 

Financial Leverage on Return on Assets relating to manufacturing sector. Whereas 

there is a negative statistically significant effect for Financial Leverage upon Return 

on Assets relating to extractive industries sector and Industrial sector as a whole. 

The study concludes many recommendations, the most significant one is to 

encourage the companies to achieve a higher return than the cost of interest by 

stopping the unnecessary and useless projects, and using its own assets to increase 

the Operational power, and use debts to improve the low productive assets. 

 

Keywords: Operating Leverage, Financial Leverage, Return on Assets, Assets 

Turnover, Net Profit Margin.                                  
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 الفوصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 لمقدمة:ا ( 1-1)
وفو م  يقدمو من  ي،ش ردن رالوتص د اش    يشرمرتلزشت  إحدى يقلل وط ع شرصن عا

، إذ وشال تقرشرتقدم شرتحقيو ، و شرتنميا شالوتص ديا وشالجتم عيا تحريك عج ا في إيج بيا م  ىما

 ريلون ث ني ألبر شرقط ع ت 2015رع م  جم ريشرمح ي شإل% من شرن تج 24ب غت م  ىمتو 

 في امح  بشرإ ي م  ويتط ب ش مر بعد وط ع شرخدم ت )تقرير وزشرة شرصن عا وشرتج رة(. شالوتص ديا

ر  ء ش  س شراتي ت اتند و مع وم ت مح  بيا ذشت جودة ت تعمل  غرشض شرتوجيو  وفيرت شإلرق د وش 

ع ييا  شإلدشرة في ميا م شرتخطايط وتقيايم ش دشء ووضاع شرقارشرشت شرمن  ابا،  اوشء ع ى م توى 

 .شإلدشرياأو ش نقطا شرتقنيا 

شرمخ طر شرتقغي يا وشرم ريا تحول دون شرقي م رمجموعا من  يش ردن شرصن عيقط ع شر يتعرض

وموشلبا شرتطورشت  ،وتعظيم ثروة شرم  ىمين ،ررلود شالوتص ديش بدوره شرمتووع في موشجيا

 شإلنت جوشرتف ع ل ف  ،شرجمرليا وغير شرجمرليا ش عب ءشرتف ع ، في  ىم ةشرتلنوروجيا شرم تمر 

 ،شرتف ع ل ف شرط وا وشرموشد شرخ مو  شرصن ع ت شرمح يا،وضعف شرعالو ت شرترشبطيا بين  ،وشرنقل

 ،شرمن ف ا شإلو يميا وشردورياوقدة وعدم مط بقا شرمنتج شرني ئي ر موشصف ت وشرمق ييس شرع رميا، 

ونقص ش يدي ، وشإلبدشعوغي ب بيئا شرعمل شرمييأة رالبتل ر  ،وضعف شربيئا شرمالئما رال تثم ر

في زي دة شرمخ طر شرتقغي يا شرتي تؤثر ع ى حجم وت عير شرمنتج ت شرصن عيا  شرع م ا شرم ىرة،

 ،عوبا شرحصول ع ى شرتمويل شرمط وبوص ،رامخ طر شالئتم ن ونقص شر يو وتؤثر بقتى أنوشعي ، 

 شرم ريا وش دوشت صرف شرعمالت شرمخت فا أ ع ر بتق ب ت شرمتع قا شرع ما شرمخ طر إرى ج نب

  يا.يشررشفعتين شرتقغي يا وشرتمو  في شرف ئدة أ ع رو 
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ويتط ب موشجيا ىذه ش خط ر شرمرتبطا ب ررشفعتين شرم ريا وشرتقغي يا بذل شرمزيد من شرجيد 

شرتي توفره رإلدشرة  عبر شرتح يل شرم ريمن زوشي  متعددة شرقرل ت تقويم أدشء وشرحرص شرمح  بي في 

معي ، من ريم مص رح م ريا و مط بقا شرح  ب ت شرج ريا شرتي تتم بين شرقرلا ومتخذي شرقرشرشت، و 

يج د وشرفوشتير، و  ع ى حرلا شرم تندشت ، وشررو باو ي   ت شرت عير شإلنت ج حديد تل فا وحدشتوت ش 

شرخت ميا، وشرمرتبطا جميعً  بدرج ت متف وتا مع م توي ت شررفع  ح  ب تشر عدشدشرصيغا شرمالئما إل

 ي وشرتقغي ي. شرم ر

توريد تعظيم ويما شرقرلا و  دور لل مني  فيو وشرتقغي يا شررشفعا شرم ريا  شرربط بين إن

ين رقي س لف ءة شإلدشرة في ش تثم ر شرب حثتن وري  شرعديد من  من شرموشضيع شري ما شرتيشإليرشدشت 

وشردشئنين  شرم  ىمينوتحقيو عوشئد من  با ع ى شرمبيع ت وشرموجودشت ترضي ، بف ع ياموجودشتي  

في شرمرح ا  ياش ردن شرصن عياقرل ت شرونظرًش رم  تع نيو . أفضل ر فرص شرمت حا ب  تغاللوت مح 

إلرق ء  ج ءت ىذه شردرش اشرم ريا وشرتقغي يا م ريا مرتبطا في ل ت  شررشفعتين  شرح ريا من أزم ت

ومعدل دورشن  وى مش ص في شرربح لمتغير م تقل لل منيم شرمزيد من شرضوء في شرعالوا بين 

وودرتي  ع ى ش تثم ر وشرمبيع ت  ش رب حتوريد  في لف ءة شإلدشرة مثلت ات بع شتلمتغير  صولش 

 موجودشتي  بف ع يا .
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها: ( 1-2)

 بظالري  شرمب قرة أرقتشرتي شرتقغي يا وشرم ريا شرتحدي ت أثر بي ن تتمثل مقل ا شردرش ا في  

شرتقغي يا  شررشفعتين ب حت  بوشرتي يملن شال تدالل ع يي   ياش ردنشرقرل ت شرصن عيا وشرثقي ا ع ى 

ممث ا  ش رب حتعظيم شرمبيع ت و  شرمزيد من رتوريد موجودشتي  بف ع يار ى لف ءة ش تثم ر ع ى  وشرم ريا

ص في شرربح ومعدل  ى مشوشرذي يتلون من نظ م ديوبونت ر  ً فقملون تو و و  صولش  رع ئد ع ى ب

 :مقل ا في مح ورا شإلج با عن أ ئ ا شردرش ا شرت ريا ىذه شريملن صي غا و  ،صولش دورشن 

وملون تو وفقً   صولش شرع ئد ع ى  ع ى ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيىل يوجد أثر  .1

  ؟(  صولش معدل دورشن  ، ى مش ص في شرربحديوبونت ) جرنموذ

وملون تو وفقً   صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيىل يوجد أثر  .2

  ( ؟ صولش ديوبونت )ى مش ص في شرربح ، معدل دورشن  جرنموذ

 أهداف الدراسة :  ( 1-3)

  : فيشردرش ا وشرمتمث ا  أ ئ اع ى  شإلج باشردرش ا في  أىدشفتتمثل 

وملون تو وفقً  رنموذج ديوبونت  صولش شرع ئد ع ى ع ى  شرتقغي ياشررشفعا  أثرمعرفا  .1

شرصن عيا شرم  ىما شرع ما قرل ت ( ر  صولش )ى مش ص في شرربح ، معدل دورشن 

 وشرمدرجا في  وو عم ن شرم ري.

 وملون تو وفقً  رنموذج ديوبونت  صولش شرع ئد ع ى ع ى  شرم رياشررشفعا  أثرمعرفا  .2

شرصن عيا شرم  ىما شرع ما ت قرل ( ر  صولش )ى مش ص في شرربح ، معدل دورشن 

 وشرمدرجا في  وو عم ن شرم ري.
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 الدراسة : أهمية ( 1-4)

 :في شرنق ط شرت ريا  وشرمتمثلشرموضوع شرذي تتن ورو شردرش ا من أىميا  تلمن

 .وشرتقغي ي شررفع شرم ري ي تغير في درج ت  شرربح ص في ى مشدرجا ح   يا  وي س .1

 ا.شرقرل أصول إجم ريتوريد شرمبيع ت من خالل ش تخدشم لف ءة إدشرة شرقرل ت في وي س  .2

فيم  إذش ل نت ن جما عن  صولش  ب ب تغير ن با شرع ئد ع ى  توفير نظرة متعمقا  .3

 . صولش معدل دورشن  وأص في شرربح  ى مش

لوزشرة شرصن عا وشرتج رة وىيئا  ياوشإلقرشفا يشررو ب شرجي ت شرعديد منتخدم ىذه شردرش ا  .4

 في خ و شربيئا ش ول خطورة. شرعالواذشت  وشرمؤ   تش ورشو شرم ريا 

 فرضيات الدراسة: ( 1-5)

 : شرت ريافرضي ت   ئ ا شردرش ا تم بن ء شر إج ب تفي مح ورا شربحث عن 

- H0-1 صولش شرع ئد ع ى  ع ى شرتقغي يار رشفعا  إحص ئيادالرا  ذي: ال يوجد أثر 

قرل ت ر  (صولش ديوبونت )ى مش ص في شرربح ، معدل دورشن  جرنموذوملون تو وفقً  

 .(α ≤ 0.05)عند م توى دالرا  .ياش ردنشرصن عيا 

- H0-2 وملون تو  صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذي: ال يوجد أثر

شرصن عيا قرل ت ر  (صولش ديوبونت )ى مش ص في شرربح ، معدل دورشن  جرنموذوفقً  

 .(α ≤ 0.05)عند م توى دالرا  .ياش ردن

 حدود الدراسة : ( 1-6)

 . 2015-2013 شرحدود شرزم نيا : تتحدد شردرش ا ر فترة بين -

  شرمدرجا في  وو عم ن شرم ري شرصن عياقرل ت ع ى شر شوتص رى شرحدود شرمل نيا:  -
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 الدراسة : محددات ( 1-7)

 تم تطبيو ىذه شردرش ا ع ى وط ع شرصن عا، وتم ش تبع د شرقرل ت شرت ريا من عينا شردرش ا :

 شرقرل ت شرصن عيا شرم  ىما شرع ما غير شرمدرجا في بورصا عم ن . -

 شرقرل ت شرتي ال يوجد رديي  بي ن ت م ريا متت ريا تخدم فترة شردرش ا. -

 خالل فترة شردرش ا. شرقرل ت شرصن عيا شرتي حققت خ  ئر -

 موصطمحات الدراسة: ( 1-8)

 : التشغيميةالرافعة 

شررشفعا شرتقغي يا بأني  ش تخدشم ىيلل شرتل ريف من  (514ص،2012)، Gitmanعرف  -

أجل تعظيم أثر شرتغير في شإليرشدشت ع ى ص في شرربح وبل شرفوشئد وشرضرشئب، وب رت ري 

فيي مقي س ردرجا ش تخدشم شرقرلا ر ل ف شرث بتا في عم ي تي ، فإذش ل نت ن با شرتل ريف 

 ا تتمتع برشفعا تقغي يا ع ريا، وىذش يعني أنشرتل ريف مرتفعا فإن شرقرل إجم ريشرث بتا إرى 

 شرتقغي يا. ش رب ح لبيرًش في تغير عنو ينتج شرمبيع ت حجم في تغيرًش صغيرشً 

 الرافعة المالية :

من أجل  تمويلشر ىيلل ش تخدشمبأني  شررشفعا شرم ريا  (516ص، 2012، ) Gitmanعرف -

 .ش رب حمن  حصا شر يمع ى  وشرضرشئبتعظيم أثر شرتغير في ص في شرربح وبل شرفوشئد 

ف رتم دي ، ش تثم رشتي شرقرلا ع ى شرديون في تمويل  شعتم دوتقير شررشفعا شرم ريا إرى مدى 

شرمتمث ا في عدم  ود ي  ىم في زي دة شرمخ طرشرغير مدروس في شالعتم د ع ى شرديون 

شرحذر عند شختي ر شرمزيد من رذرك يحت ج ش مر إرى توخي  نتيجا ،شرمالءة وشإلفالس شرم ري

 مص در شرتمويل.
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 : هامش وصافي الربح

ى مش ص في شرربح بأنو ن با ص في شردخل إرى ( 260، ص2014، )Wahlenعرف  -

ودرة شرقرلا ع ى  من مق ييس شرقوة شإليرشديا شرتي تقيس شرن باشرمبيع ت، وتعتبر ىذه 

. ورغرض تح ين من شرمبيع تم توى معين عند رب ح ش ي  رتوريد أصورشال تف دة من 

ع ى إدشرة شرقرلا شرعمل ع ى زي دة شرمبيع ت مق بل تخفيض  ى مش ص في شرربح يتوجب

 تل ريف شرتقغيل.

 :وصولاألن امعدل دور 

بأنو ن با شرمبيع ت إرى  صولش معدل دورشن  (345، ص2012، )عرف أبو نص ر -

ع ى توريد  صولش ، وتقيس ىذه شرن با ودرة لل دين ر م تثمر في صولش  إجم ري

ي  رغ ي ت أصورشرقرلا في تقغيل ولف ءة ودرة شرمبيع ت، وتعتبر ىذه شرن با مؤقرًش ع ى 

 صولش وتوريد شإليرشدشت، وبقلل ع م تعتبر شرزي دة في معدل دورشن  تحقيو مبيع ت ع ريا

 . صولش مؤقرًش ع ى تح ن في لف ءة ش تخدشم 

 ديوبونت جنموذ - وصولاألمعدل العائد عمى 

س ودرة  قيو ي ا ر بأنو صولش معدل شرع ئد ع ى ( 299، ص2009، )Gibsonعرف  -

شرذي  ديوبونت جنموذوأق ر إرى  .ش رب ح في توريدي  أصورشرقرلا ع ى شال تف دة من 

معدل دورشن ى مش ص في شرربح و  ن با ريتمثل في صولش ع ى شرع ئد  تق يميدعو إرى 

 ىذه شرن با.ر نظرة متعمقا في أ ب ب تغير يتوف وذرك من شجل صولش 
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 الفوصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :تمهيد ( 2-1)
وجود عالوا بين شررفع شرم ري وشرتقغي ي وشرع ئد  شحتم لإن م  يبرر مقل ا ىذه شردرش ا من 

شرب حثين وظيور  شىتم م صولش شرربح ومعدل دورشن  ص في ممثال بن با ى مش صولش ع ى 

تعزيز ويما شرقرلا من  ( شرتي ح ورت1958ومي ر ) موديج ي نيشرعديد من شرنظري ت، لنظريا 

ع ى عوشمل  أ   ي ، ونظريا شرمب درا بين شرمن فع وشرتل ريف شرتي تعتمد في خالل ىيلل رأ م ري 

شرتمويل شرتي تعتمد  شختي ر مص در فالس وشرول را وشردرع شرضريبي، ونظريا ت   لمثل تل ريف شإل

، ونظريا شرمنفعا شرتي (228ص،2011،رمض ن)ع ى تب ين شرمع وم ت بين شرقرلا وشرم تثمرين 

مني  في تعظيم م  يحصل ع يو  وشال تف دةوش تثم رى   صولش  شوتن ءتف ر   وك شإلدشرة في 

شرتي تتعرض ري   ش خط ررمخت فا من من فع مق بل لل درجا وشحدة من أصح ب شرمص رح ش

دشرتي  شرتنفيذيا وتأليد شرفصل  شرقرلا، ونظريا شرول را شرتي تيتم ب رعقد شرمبرم بين مالك شرقرلا وش 

 .من وبل شإلدشرةأي ورشر  شتخ ذبينيم رتحقيو مل  ب رلال شرطرفين وتعظيم ثروة حم ا ش  يم مق بل 

وتوشرت جيود شرب حثين في شرربط بين شررشفعا شرم ريا وشرتقغي يا ومؤقرشت وي س أدشء شرقرل ت 

، Al-Tamimi (2013) ودرش ا ،(2014) شرج يل درش ا عبدل ياش ردنفي شربيئا شرصن عيا 

 ودرش ا ن صر شردين، (2012درش ا شرحمدوني وشرصبيحي)و (، 2012) وشرتيتموني شرعم رنا ودرش ا

، ديوبونت جوفق  رملون ت نموذ صولش تطرو أيً  مني  رتف ير معدل شرع ئد ع ى  ، دون(2011)

 دبي ت شرموضوع في شرتعرف ع ى أثر شررشفعا شرم ريا وشرتقغي يا  شمتدشدشوب رت ري تعتبر ىذه شردرش ا 

 .ياش ردن شرصن عيا ر قرل ت وفقً  رنظ م ديوبونت صولش ملون ت معدل شرع ئد ع ى ع ى 
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 -: الرافعة التشغيمية ( 2-2)
عن شررفع شرتقغي ي بأنو مدى شرتغير  (514ص،Daves & Brigham،2007)عبر

رتف ع درجا شررفع ف شرح دث في شرربح شرتقغي ي ر قرلا عند حدوث أي تغير في ويما شرمبيع ت، 

شرتقغي ي مع بق ء شرعوشمل ش خرى ث بتا يعني أن أي تغير ب يط في شرمبيع ت ينتج عنو تغير لبير 

وبل شرفوشئد وشرضرشئب. ويرتبط شررفع شرتقغي ي بعنصر شرتل ريف شرث بتا وش تخدشم تي  في  ش رب حفي 

شرتل ريف شرث بتا إرى شرتل ريف  رفع تقغي ي إذش ل نت ن بار قرلا ن يلون ف ، شرقرلاعم ي ت 

ع ى شرتل ريف شرث بتا ألثر من إرى شالعتم د  شرقرلاح جا ا ت  وي صفر، ويعني ذرك جم ريشإل

ر رفع شرتقغي ي فإن ذرك يعني  شرقرلا شرتل ريف شرمتغيرة رزي دة شررفع شرتقغي ي، وفي ح را ش تعم ل 

وشرتي تؤدي زي دة شرمبيع ت رتغطيا ت ك شرتل ريف  شرقرلازي دة شرتل ريف شرث بتا وشرتي تتط ب من 

 (.276،ص2006)خنفر، ش ع ىشنتق ل نقطا شرتع دل إرى  إرى

ومن أجل  شررشفعا شرتقغي يا ىي ن تج شرعالوا بين حجم شرمبيع ت وبين شرربح شرتقغي ي، إن

درجا  شحت  بيتط ب ش مر وي س تأثير شرتغير شرذي ود يحصل في شرمبيع ت ع ى شرربح شرتقغي ي 

شررشفعا شرتقغي يا شرتي تعرف ع ى أني  درجا ح   يا شرربح شرتقغي ي إرى شرتغير شرذي يحصل في 

 (345،ص2008،شرمبيع ت . )شرنعيمي 

رقي س شررشفعا شرتقغي يا وشرتي يملن  شرمن  بانقطا شرتع دل من شرمق ييس  ويملن شعتب ر

تعريفي  بأني  حجم شرمبيع ت ب روحدشت أو ويما شرمبيع ت شروشجب ع ى شرقرلا تحقيقي  رتتملن من 

، فإن نقطا شرتع دل تمثل شرنقطا شرتي أخرىتغطيا ل مل تل ريفي  ونفق تي  شرمتغيرة وشرث بتا . وبعب رة 

شرقرلا من  تخ صصفر ، وب رت ري فيي ت تخدم لنقطا  م  وي ً يلون فيي  ص في ربح شرقرلا 

 . ش رب حشرخ  رة وتملني  بعد ذرك من شربدء في تحقيو 
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ر قرلا ور  وو شرذي تعمل  شالوتص دياتووف مزشي  شررشفعا شرتقغي يا ع ى طبيعا ش وض ع ت

 ري ي مح  شوتص دي شزدى ر هوتعمل في  وو ي ود فيو، فإذش ل نت شرقرلا بوضع تن ف ي جيد

شرمبيع ت  زي دة في جيودى  درجا شررشفعا شرتقغي يا  تلون مؤقرًش جيدًش  ن شرتف عفإن  ب رتو ع

درجا شررشفعا شرتقغي يا مض مين ب ي   ت ور. شرتقغي يا ش رب حم حوظا في  ينتج عنو زي دة 

ا مرتفعا وتوشجو فقد ت تطيع شرقرلا شرتي تتميز بدرجا رشفعا تقغي ي ت عير شر  عا في شرقرلا،

فتزيد من مبيع تي  وت تفيد ى  مرتفعا أ ع ر إذش ل نت و ياًل  ى أ ع ر خفض ل  دًش في مبيع تي  أن ت  

 (. 115، ص 2004،  شرميدشنيمن شرزي دة شرلبيرة في أرب ح شرتقغيل شرن تجا عن زي دة شرمبيع ت )

مخ طر شررشفعا شرتقغي يا نتيجا شرتف ع ن با شرتل ريف شرث بتا شرتي يجب أن تدفع  تنجم

تط ب عن مقدشر شإليرشدشت شرمت حا ر قرلا، وحيثم  شزدشدت شرتل ريف شرتقغي يا شرث بتا شرنظر بغض 

، وبمعنى آخر فإن شرقرلا شرتي تزيد من تل ريفي  رتغطيا ىذه شرتل ريفشرمبيع ت  ش مر زي دة

تقغي يا شرث بتا ع يي  أن تزيد من حجم مبيع تي  ر وصول رنقطا شرتع دل وشرعلس صحيح، وبم  أن شر

شرتع دل ف ن أي شنخف ض في شرمبيع ت  يزيد م توى نقطا ش تخدشم شررشفعا شرتقغي يا يؤدي إرى رفع 

 (.15،ص2011، ن صر شردين) من شحتم ل وووع خ  ئر.

 رظروف ب ل رمخ طر شرمتع قان شرمخ طر شرتقغي يا شرصن عيا شرعديد م شرقرل ت توشجوو 

في تلوين  شرخبرة شرموشد شرخ م، ونقص أ ع ر، وشرتق ب ت شرعقوشئيا في شر ي  يا وشالوتص ديا

ضعف شرقدرة ، و شرط وا أ ع رشرتف ع و  ،شرمخصص ت شرتقنيا شرل فيا رموشجيا شالرتزشم ت شرمحتم ا

شرفنيا وشرم ريا ردى شرمص نع ع ى شربحث وتطوير شرمنتج ورفع م توى لف ءة شرعم ي ت وشرجودة 

 ش دشء ع ى مب قرة غير مب قرة أو بطريقا تؤثر أن قأني  شرتي منوغيرى  من شرمخ طر ، وشإلنت جيا

 .شرم ري وشرتقني
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  الرافعة المالية ( 2-3)

شرقرلا ر دين في ىيلل شرتمويل بيدف زي دة شرع ئد  ش تعم ل في شرم ريارشفعا شرمفيوم يرتلز 

 وذرك  ن شردين مصدر رخيص ن بيً  ر تمويل رم  يتمتع بو من ميزة ع ى حقوو شرم  ىمين

ويقصد ب ررفع  .ر ضريبا اشرخ ضع ش رب ح شروفورشت شرضريبيا شرمتحققا من خصم شرفوشئد من وع ء

أي أن شررفع شرم ري مرتبط بييلل  ،بدفعي  شرقرلا ت تزميف ث بتا أموشل شرغير بتل ر ش تخدشمشرم ري 

درجا شررفع شرم ري، ويصبح  شزدشدتعتم د ع ى شرمص در شرخ رجيا ر تمويل الش شزدشدتمويل فل م  شر

ش تثم ر ش موشل شرمقترضا بمعدل ع ئد يزيد عن تل فا  شرقرلاشررفع شرم ري فع ال إذش ش تط عت 

. ويتحقو ىذش شرع ئد عند نج ح شرقرلا في زي دة (281،ص2006)خنفر،  ش موشل شرمقترضا

 .صولش زي دة معدل دورشن  أوشرتقغي يا  ش رب ح

ؤثر في لثير يإرى حد لبير  توزي دف، شرنت ئج شرمتع قا بو ب ررغم من خطورةن شردي مي تخد

صيص ، وتخشرمقرضينع شرقرلا رقيود و توزيع أرب حي  لخض في ي  ا شرقرلا  ع ى ش حي نمن 

يجعل من شرصعب ع ى شرقرلا شرحصول ع ى ديون إض فيا وود ، وشرفوشئد شرديونت ديد ر أرب حي 

وييتم شرمح  ين شرم ريين  .حجم شرمخ طرةو تل فا شرديون شرمترتبا ع ى شرقرلا  فترتفع في شرم تقبل،

إذ  ،شرفوشئد في توشريم ش تحق وي وشرمقرضين في ش جل شرطويل بقدرة شرقرلا ع ى  دشد ديوني  ودفع 

ودرة شرقرلا ع ى  دشد ديوني  ودفع شرفوشئد دورش ميم  في تحديد  عر شرف ئدة شرذي يتالءم مع  ت عب

 .(74،ص2010)حدشد،م توى شرمخ طرة من وبل شرمقرضين 
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من قرلا  خرى ومن وط ع آلخر إرى عدة عوشمل  شررفع شرم ريين ب شرتب ين في 

 يملن طرح أىمي  فيم  ي ي:ومحددشت 

تقلي ا شرموجودشت: شرقرلا شرتي تمت ز بلث فا موجودشتي  طوي ا ش جل مثل شرقرل ت  -1

شرصن عيا تعتمد في شرغ رب ع ى شرتمويل طويل ش جل، بينم  شرقرل ت ذشت رأس شرم ل 

 .(603، ص2008،ىندي)شرلثيف مثل شرقرل ت شرم ريا تعتمد ع ى شرتمويل وصير ش جل 

مووف شرقرلا تج ه تحمل شرمخ طر : إن إدشرة شرقرلا ىي مجموعا من شربقر شرذين تحلميم  -2

مجموعا من شرعوشمل شر  وليا شرتي تؤثر ع ى مووفيم شتج ه تحمل شرمخ طر، وعم يا شرتمويل 

تميل شإلدشرة إرى ش تخدشم شردين بن ب أول في  نتيجا رذركب ردين تعمل ع ى زي دة شرمخ طر، 

 .(603، ص2008،ىندي)رتموي ي ب بب تحفظي  وعدم إودشمي  ع ى شرخطر.ىيل ي  ش

شرمخ طر شرتقغي يا: إن شال تقرشر شرن بي في شرعوشئد شرتقغي يا ر قرلا ي  عدى  ع ى زي دة  -3

شرتمويل شرمقترض،  ن شحتم ريا تعرضي  ر مخ طر شرتقغي يا أول من شرقرل ت شرتي تتصف 

تج ه إمل نيا ت ديد فوشئد شرقروض بدرجا ع ريا من ش م ن  ي عتمتبتذبذب ىذه شرعوشئد فيزدشد 

 .(603، ص2008،ىندي)

 ذشت معدالت شرع ئد ع ى شال تثم ر شرمرتفعاشرربحيا : في لثير من ش حي ن تلون شرقرل ت  -4

تبرر ذرك إال أنو في شروشوع ىن ك قرل ت مثل  رغم عدم وجود نظرياأول ش تخدشمً  ر دين، و 

ويزيد ال تعتمد ع ى شرتمويل ب ردين لثيرًش وتحقو أرب ح ع ريا،  تلول لوال وم يلرو وف

 .(624، صBrigham&Houston ،2004) شرتمويل شردشخ ي ع ى شعتم دى 

يحققو ري  شرمووف شرضريبي: تتقجع شرقرل ت ذشت شرقريحا شرضريبيا شرع ريا رالوترشض رم   -5

. يمن مزشي  تتمثل في و ب يا خصم شرفوشئد شرمترتبا ع ى شالوترشض من شروع ء شرضريب

(Brigham&Houston ،2004624، ص). 
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ضمن  شرم ري ر قرلا شرييلل ترليبا تحديدفي  ى م ً  دورشً شرمقرض   عبي :شرمقرضينشتج ى ت  -6

حول ىيل ي  شرم ري، ويلون شرقرلا تتح ور مع شرمقرضين ،  ن م  يضعو ع يي  من قروط

 شرتي تط بي  شرقرلا شالوترشضع ى ن با  في شرموشفقا مقرض شرقرشر شرني ئي ر

(Brigham&Houston ،2004624، ص). 

، إذ تتحمل شرقرل ت صغيرة شرم ري شرييللع ى  ريحجم شرقرلا بقلل لب ؤثري حجم شرقرلا: -7

شرحجم تل فا ألبر من شرقرل ت لبيرة شرحجم عند شتج ىي  رالوترشض طويل ش جل، رذرك فيي 

شرقرل ت  بينم  وصير ش جل أو إرى شرتمويل شردشخ ي في تمويل موجودشتي  ، رالوترشضتتجو 

 .(23، ص2012،شرمحج ن).شررفع شرم ري ع ى تعتمد شرلبيرذشت شرحجم 

ب رمق رنا  شإلفالسشرتخصص : ل م  شتجيت شرقرلا نحو شرتخصص ل م  شرتفعت ل فا درجا  -8

مع قرل ت أخرى مم ث ا تتبع  ي  ا شرتنويع. فيصبح من شرمتووع أن تميل شرقرل ت شرتي 

تعتمد ع ى منتج وشحد إرى تخفيض ن با شرقروض من أجل تخفيض ن با شرمخ طرة في ىيلل 

 .(20ص، 2012،شرمحج ن)شرم ل.رأس 

 ررأس شرم ل شرمالئمشرييلل شرتموي ي الختي ر ىن ك ثالثا من ىج أ   يا ويوجد 

(Paramasivan،2008161، ص): 

 صولش ش جل رتمويل شرتمويل طويل  ش تخدشم ىذش شرنيج يتط بمنيج شرتحوط / شرمق ب ا :   -1

 شرمتدشورا. صولش رتمويل وصير ش جل رتمويل ش تخدشم ششرث بتا و 

شرمتدشورا من مص در  صولش شرمنيج شرمتحفظ : بمقتضى ىذش شرنيج، ينبغي أن تمول  -2

 مص در شرتمويل وصيرة ش جل فقط رت بيا شالحتي ج ت شرط رئا. وت تخدمشرتمويل طوي ا ش جل 

شرث بتا من  صولش شرمتدشورا وجزء من  صولش تمول  : بمقتضى ىذش شرنيج،شرعدوشني شرمنيج -3

 أول تل فا وألثر ربحيا.و  ألثر خطورة يمزيج شرتموي ويلون شر وصيرة ش جل. مص در شرتمويل
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 من جيا أخرى وشرقيما شر وويا ر قرلا من جياوشرتقغي يا شررشفعا شرم ريا  شرربط بين يعد

شرتي ح ورت  شرنظري تىم عرض  يم  ي ي فو  ،ينشرب حث جدل بين محل تم زشر شرموشضيع شرتيمن 

 تف ير ىذه شرعالوا :

 " "Net Income Theoryي شردخل نظريا ص ف -1

 ا ررأس شرم لجم ريشرتل فا شإل فإن تغير ىيلل رأس شرم ل يؤدي إرى تغير ريذه شرنظرياوفق  

ال تف دة من شختالف ب ررأس شرم ل ا جم ريشإل، ويملن تخفيض شرتل فا ا ر قرلاجم ريشرقيما شإلو 

زي دة  أنتدعي ىذه شرنظريا و  ،(53،صParamasivan،2008 )تل فا مص در شرتمويل شرمت حا 

 .شرقروضومعدل شرف ئدة ع ى  شرم  ىمونشرذي يط بو  ع ى معدل شرع ئد ؤثري ال شرم ري شررفع

شرمخ طر شرتي يتعرض  بين ن با شالوترشض وحجم تج ى و ر عالوا شرطرديا ىذش شرنيج  يع ب ع ىو 

 (.155ص،2009، م يلا) ومزشي  شرحصول ع ى مل  ب ضريبيا وشردشئنين شرمالكري  

 " "Net Operating Income Theoryنظريا ص في شردخل شرتقغي ي  -2

شرييلل فإن شرتغير في  شرنظرياص في شردخل، ووفقً  ريذه  نظرياعلس  شرنظرياتعتبر ىذه 

ا ر قرلا وال ع ى  عر جم ريال يؤثر ع ى شرقيما شإل  ى شررفع شرم ريشرتموي ي وزي دة شالعتم د ع

                      تل فا شرقروضص في شردخل شرتقغي ي ومعدل  تأثرعدم  ب بب يمي  شر ووي 

( Paramasivan،200855،ص .) وشن معدل شرع ئد شرذي يط بو شرم  ىمون يرتفع ل م  زشدت

فإن أثر زي دة شرقروض  ش  يم من شرمخ طر شرم ريا، وب رت رين با شرقروض نتيجا حذر حم ا 

 شرم  ىمين مم أموشل  ع ئدمعدل  عأثر شرتف   ي غيو اجم ريشإلشرمنخفضا شرتل فا ع ى معدل شرتل فا 

نتيجا رذرك تزيد  (.155ص،2009،م يلا) ميم  زشدت شرقروض اجم ريشإليعني ثب ت معدل شرتل فا 

 .شإلض فياتل فا شرفوشئد ش تط عت تحقيو ع ئد تقغي ي يغطي  إذششرقرل ت روشفعي  شرم ريا 
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  "Traditional Theory "شرنظريا شرتق يديا  -3

يذه ووفقً  ر ،يتقغي دخل شروىي نظريا و ط بين نظريا ص في شردخل ونظريا ص في شر

أن شرمزج بين شردين وحقوو شرم ليا ضمن و  ،شرمديونيان با  تتغير بتغيرن تل فا شرتمويل فإشرنظريا 

شرحليم ر رفع شرم ري  شال تخدشمشرييلل شرم ري بطريقا حليما ود يزيد من ويمتي  شر وويا من خالل 

وبذرك  (.51ص، Van Horne،2009) شرذي يؤدي بدوره إرى تخفيض شرتل فا شرل يا ررأس شرم ل

 ي ي مع عدم زي دة شرتل فا شرل يا ررأس شرم ل.يرتبط حجم شررفع شرم ري وشرتقغ

 "Modigliani & Miller Theory"ومي ر  موديج ي نينظريا  -4

 ي ودهفي ظل وجود  وو رأس م ل ت م وخ صت إرى أنو  1958 ع م ش ورى تمت شردرش ا

قيما شر نف ، ولف ءة شر وو شرمع وما ت توفر وتب ين شرضرشئب ول فا شإلفالس ول فا شإلدشرةغي ب 

نم بتغيرشت ن با شررشفعا شرم ريا شرتمويل وال  بصي غا ىيلل قرلا ال تتأثر شر وويا ر تتحدد من  وش 

 .(Berk،2014 ) شرمخت فا صولش ل ع يي  عن طريو و حصيتم شرشرتي  ش رب حخالل 

 من ش ورىفي شردرش ا  إريو شرب حث ن ذىب م  رتصحيح 1963ج ءت شردرش ا شرث نيا ع م و 

 شرمؤ   ت دخل ع ى ضريبا وجود أنشرب حث ن ، وأدرك فرض عدم وجود ضرشئب إ ق ط خالل

 شرقيما عن شرمقترضا ر مؤ  ا شر وويا شرقيمافي  وشرتف ع ش موشل تل فا شنخف ض في ع يو يترتب 

 طريو عن  رل ملب ممورا أني  غير شرخطر قريحا رنفس وتنتمي أخرى مم ث ا رمؤ  ا شر وويا

 عن شرن تجا شرضريبا شروفورشت بمقدشر شرمقترضا ر مؤ  ا شرقيما شر وويا ترتفع و وف شرمالك،

وفي ذرك شرمقترضا،  ش موشل شرل مل ع ى ب العتم د يتحقو شرمث ري شرم ل رأس ىيلل أنو  ،شالوترشض

 . (74، ص2012غنيا، ) ر قرل ت رزي دة شررشفعا شرم ريا.  صريح  تقجيع

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Modigliani%E2%80%93Miller_theorem
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 " Cost and Benefit Trade-Off Theory شرمب درا بين شرمن فع وشرتل ريف " نظريا -5

شإلفالس،  في مخ طر زي دة ت بب شردين م توى في زي دة أي فإن شرنظريا ريذه وفق ً 

 ىيلل تحديد شرمملن من شرقرلا. ورذرك ويما شنخف ض وب رت ري شرول را وتل ريف ومقلالت م ريا،

 ومن شرم ريا، وش زم ت شإلفالس وتل ريف شرضريبيا شرمن فع بين شرتوشزن خالل من م ل أمثل رأس

تعويض  شرمملن من يلون عنده شرذي شردين م توى تحدد أن شرقرلا تحت ج تحقيو شرتوشزن أجل

 .(92ص، 2014، ن صح )شإلض في  ر دين شرضريبيا ب رمن فع شرم ريا شرتل ريف

 " Pecking Order Theory شرتمويل " شختي ر مص در ت   ل نظريا -6

 ح   يا ش ول شرمص در من تمويل شحتي ج تي  تفضل شرقرل ت فإن شرنظريا يذهر وفق ً 

، وع ى شرقرلا شالرتزشم شرمع وم ت في شرتب ين زي دة مع تزدشد شرتمويل تل ريف شرمع وم ت  ن رتب ين

بت   ل ىرمي في شختي ر مص در شرتمويل بحيث تلون ش ورويا رمص در شرتمويل شردشخ يا شرمتوردة 

يتم شر جوء إرى شرتمويل  شرجديدة شال تثم رشترتمويل من أرب ح شرقرلا، وفي ح را عدم لف يتي  ل فيا 

  .(534ص، Gitman ،2012) جأ أخيرشرخ رجي شرمتمثل بأ وشو شردين أو إصدشر أ يم جديدة لم

 " Market Timing Theory نظريا توويت شر وو " -7

 ر تمويل شرمن  ب شرمصدر في شختي ر شإلدشرة تبذري  شرتي شرجيود ع ى شرنظريا ىذه وتقوم

 أموشل ع ى تعتمد شرقرلا أن شرنظريا وخالصا .ر تمويل شرح جا مع توويت ين جم أن يجب شرذي

 بقيمتي  مقيما أ يمي  أ ع ر فيي  تلون شرتي في ش وو ت شرنقد من شحتي ج تي  رتمويل شرم ليا

 شرتي شرح الت في أنقطتي  رتمويل إرى شالوترشض ت جأ شرقرلا أن حين في ، ي من بأع ى أو شرحقيقيا

 .(230ص، 2011، رمض ن) شرحقيقيا ويمتي  من شول بقيما مقيما أ يم شرقرلا فيي  تلون
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 ديوبونتوفق نموذج  وصولاألالعائد عمى  ( 2-4)

 بأنو يعرف شرذيو  شرقرلا أصول ع ى شرع ئد ب  تخدشم شرقرلا ربحيا عن شرتعبير يملن

 شرتي شردرش  ت في قيوًع  شرمقي س ش لثر ىذش ويعتبر ،صولش  مجموع ع ى مق وًم  شردخل ص في

 شرمخ طر في ووي بقلل تؤثر شرقرلا ربحيا. فشرم ل رأس ىيلل في شرعوشمل شرمؤثرة ب ختب ر و مت

 شالوترشض ع ى ودرتي  وزشدت فق ي  شحتم ل شنخفض ربحياشر زشدت فل م  ، ري  شرتي تتعرض شرم ريا

 شعتم دى  درجا شنخف ض وب رت ري أرب حي  من شرتو عيا أنقطتي  تمويلو  شرضريبي شروفر تحقيوو 

 .(233ص، 2011، رمض ن) .ر تمويل شرمص در شرخ رجيا ع ى

ررصد لف ءة إدشرة شرقرلا في توريد  صولش شرع ئد ع ى تيتم شرعديد من شرجي ت بقي س 

من  ش رب حي ، إذ أن شرحصول ع ى مؤقر ع ل يبين شرلف ءة شرع ريا في تحقيو أصورمن  ش رب ح

(، وتعتمد ىذه شرن با بقلل 144،ص2006بينم  شرمؤقر شرمتدني يبين علس ذرك)خنفر، صولش 

شرم تخدما في شإلنت ج ومن ثم فيي ت تخدم رمق رنا ش دشء  صولش لبير ع ى نوع شرصن عا وحجم 

 . صولش شرن تجا عن ش تثم ر  ش رب حم ث ا رمعرفا حجم تشرم ري بين شرقرل ت في شرقط ع ت شرم

أ ب ب تغير ن با شرع ئد ع ى لو ي ا رتوفير نظرة متعمقا عن  ديوبونتتخدشم نموذج يتم ش 

. صولش ومعدل دورشن ص في شرربح  في ى مش من خالل تق يمي  إرى ن بتين تتمثالن صولش 

ي  رغ ي ت تحقيو أصورمدى لف ءة شرقرلا في تقغيل  تتمثل في وي س صولش معدل دورشن فن با 

توريد في مبيع ت شردل ع ى ودرة شرقرلا ع ى ش تخدشم ت، ون با ى مش ص في شرربح مبيع ت ع ريا

إتب ع ب شربيعيا إ ترشتيجيتي رر م  ر قرلا، ويمثل فرصو (260، صWhaelen، 2015) .ش رب ح

ي  رتحقيو شريدف شرني ئي في تعظيم شرع ئد ع ى أصور إنت جياشرربح أو زي دة ص في تعظيم ى مش 

 .صولش 
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 :الدراسات السابقة ( 2-5)
 : ( بعنوان 1995، ) Darrat & Mukherjeeدراسة  .1

"Inter- Industry Differences and the Impact of operating and financial 
leverage on Equity Risk" 

درش ا شرفروو ت بين شرصن ع ت شرمخت فا ب رنظر إرى تأثر شرمخ طر إرى  شردرش ا ىذهىدفت 

 منيج شر ببيا بإتب عي تميزت ىذه شردرش ا و شرنظ ميا رلل مني  بدرجا شررفع شرم ري وشرتقغي ي، 

أمريليا  قرلا (48) عينا ملونا منر ىذه شردرش ا وتمت .عوض  عن شالرتب ط بين متغيرشت شردرش ا

شختالف ت بين وجود وأظيرت شرنت ئج  ،)1987-1975ر فترة ) مخت فا تندرج في  ت صن ع ت

عالوا بين درج ت شررفع دون وجود  وشرخص ئص شرمحيطا بي  ش نقطاشرصن ع ت تحلمي  طبيعا 

 من صن عا إرى أخرى. نتيجا شختالفي  شرم ري وشررفع شرتقغي ي في بعض شرصن ع ت

 : بعنوان (2001دراسة أبو فرحة، ) .2

 " العالقة بين المخاطر النظامية وكل من الرفع التشغيمي والرفع المالي" 

شرعالوا بين شرمخ طرة شرنظ ميا ولل من شررفع شرم ري وشررفع شرتقغي ي ش ا ر تن ورت ىذه شرد

في مح ورا رفيم ىذه شرعالو ت مم  ي  ىم في شتخ ذ شرقرشر شال تثم ري شرمن  ب ر قرل ت وي  عد 

قرلا م  ىما ع ما  38عينا شردرش ا من  لونتتو ليل مح فظيم شال تثم ريا . شرم تثمرين في تق

وود ش تخدم  ،1999 -1984 ، ر فترةشرصن عا وشرخدم ت قط عيرتنتمي  ،مدرجا في بورصا عم ن

 اشردرش ص ت و ، وتشختب ر شالرتب ط بير ون ونم ذج شالنحدشر شرب يط وشرمتعدد الختب ر شرفرضي ت

وجود و  ،بين شرمخ طرة شرنظ ميا ودرجا شررفع شرم ري إحص ئيادالرا  ذيوجود عالوا طرديا  إرى

 بين لل من شررفع شرم ري ودرجا شررفع شرتقغي ي. إحص ئياعالوا طرديا ذشت دالرا 
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 : ( بعنوان 2006)  & Gritta Adams & Adrangiدراسة  .3

"Operating, Financial and Total Leverage and the Effects on U.S. Air 
Carrier Returns, 1990-2003" 

( رتوضيح أثر 2003-1990ر فترة ) ش مريلياتمت ىذه شردرش ا ع ى قرل ت شرطيرشن 

قرل ت شرطيرشن وش تخدشمي  شرمرتفع  فيشرتل ريف شرث بتا  شرتف ع وذرك ب بب ،ش رب حشرروشفع ع ى 

بين شررشفعا أحي نً  في ىيلل رأس شرم ل، وود خ صت شردرش ا إرى وجود عالوا   بيا  ر دين

من طو شرجنوب  ب  تثن ءشرع ئد ع ى حقوو شرم  ىمين رقرل ت عينا شردرش ا ،  شرتقغي يا ومعدل

ع ريا  تلونشرتقغي يا   طر شررشفعاإرى أن مخ شردرش ا وخ صت ،ا إيج بيا وشرغربي فقد ل نت شرعال

 شرتف ع شرتل فا شرث بتا وشنخف ض شرتل فا شرمتغيرة. في ح راش جد

 : ( بعنوان2007) ،دراسة النويران .4

دراسة  –أثر استخدام الرفع المالي عمى العائد عمى حقوق الممكية والمخاطر النظامية  "
المساهمة العامة المدرجة ببوروصة عمان لألوراق  يةاألردنتطبيقية عمى الشركات الوصناعية 

 " (2005-2001) المالية

تن ورت ىذه شردرش ا موضوع أثر شررفع شرم ري في تح ين شرع ئد ع ى حقوو شرم ليا وع ى 

صن عيا مدرجا في  وو عم ن شرم ري  قرلا( 37زي دة شرمخ طر شرنظ ميا رعينا ملونا من )

شرخطي شرب يط ، وشختب ر شرتب ين  شالنحدشرنموذج  ش تخدشموود تم  (،2005-2001ور فترة )

ا. وتوص ت شردرش ا روجود عالوا موجبا ذشت  وشت ون في تح يل بي ن ت شردرش وشختب رش ح دي ، 

بين شررفع شرم ري وشرمخ طرة شرنظ ميا، ووجود عالوا   ربا بين شررفع شرم ري وشرع ئد  إحص ئيادالرا 

 ع ى حقوو شرم ليا.
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 : ( بعنوان 2010)  AL- Shubiriسة درا .5

"Determinants of Capital Structure Choice: A Case Study of 
Jordanian Industrial Companies" 

ىدفت ىذه شردرش ا إرى توضيح شرعالوا بين بعض محددشت ىيلل رأس شرم ل وشرمتمث ا في 

( صولش شرع ئد ع ى  معدل شرنمو، ، مخ طر ش عم ل،صولش )عمر شرقرلا، حجم شرقرلا، ىيلل 

 إرى(، وتوص ت شردرش ا 2007-2004ر فترة )و  ياش ردنشررشفعا شرم ريا ر قرل ت شرصن عيا مع 

معدل شرنمو، معدل  ،صولش لل يى قرلا،رحجم ش) نيب إحص ئياذشت دالرا  ايبإيج  وجود عالوا

م   إحص ئياإرى عدم وجود عالوا ذشت دالرا  ب إلض فامع شررشفعا شرم ريا،  (صولش ى  شرع ئد ع

 مع شررشفعا شرم ريا. ( مخ طر شرقرلا ،صولش ىيلل ، عمر شرقرلا)بين 

 : ( بعنوان2011) ،الديندراسة ناوصر  .6

"أثر كل من الرافعتين التشغيمية والمالية عمى ربحية السهم العادي لمشركات المساهمة 
 المدرجة في بوروصة عمان " يةاألردنالعامة 

ىدفت ىذه شردرش ا إرى شرلقف عن أثر لل من شررشفعتين شرتقغي يا وشرم ريا ع ى ربحيا 

( قرلا خدميا من شرقرل ت 18( قرلا صن عيا و)27( بنوك و)5شر يم شرع دي رعينا قم ت )

( ،ولقفت شردرش ا 2009-2005شرمدرجا في بورصا عم  ن ر فترة من ) ياش ردن شرع ماشرم  ىما 

 ي من شررشفعتين شرتقغي يا وشرم ريا  إحص ئيادالرا  ذيعن عدت نت ئج أىمي  عدم وجود تأثير 

 ي من أثر  إحص ئياع ى ربحيا شر يم شرع دي رعينا شردرش ا. وعدم وجود فروو ذشت دالرا 

 ياش ردنيا ع ى ربحيا شر يم شرع دي في جميع شرقرل ت شرم  ىما شرع ما وشرم ر اشرتقغي يشررشفعتين 

 شرع م ا في وط ع ت شربنوك وشرصن عا وشرخدم ت.  
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 ( بعنوان : 2012)  ،الوصبيحي دراسة الحمدوني و  .7

 المساهمة" يةاألردنعينة من الشركات لدراسة  -األسهم"العالقة بين الرفع المالي وعوائد 

شرعالوا بين شررفع شرم ري وعوشئد ش  يم في  وو عم ن رألورشو  الختب رىدفت ىذه شردرش ا 

( قرلا في وط ع شرصن عا وشرخدم ت ودرك خالل 262شرم ريا، وود قم ت عينا شردرش ا ع ى )

وشعتمد شرب حث ن ع ى شربي ن ت شرخ صا وشرقوشئم شرم ريا رقرل ت عينا  ،( 2009 - 2005شرفترة )

) مع مل بيت   حص ئياشردرش ا لم  ش تخدم شرمؤقرشت شرم ريا )ن با شررفع شرم ري و ربحيا شر يم( وشإل

و أ  وب شالنحدشر شرخطي شرب يط ( رمعرفا شرعالوا بينيم . وتوص ت شردرش ا إرى عدة نت ئج من 

يوجد عالوا موجبا بين شررفع شرم ري و شرمخ طر شرنظ ميا، وأن شرعالوا وويا وموجبا بين  أىمي  أنو

 .شررفع شرم ري وربحيا شر يم

  : ( بعنوان2012) ،دراسة السبيعي  .8

 في الشركات المساهمة الكويتية" االستثمار" العالقة بين الرفع المالي والعائد عمى 

ىذه شردرش ا إرى تقييم طبيعا شرعالوا بين عن صر شرييلل شرم ري ممثال بن با شررفع  ىدفت

من جيا أخرى، وذرك ع ى م توى لل وط ع من  شال تثم رشرم ري من جيا وشرع ئد ع ى 

( 54شرقط ع ت شررئي ا شرثالثا رالوتص د شرلويتي )شرم ري، وشرصن عي، وشرخدمي(، ورعينا عددى  )

(. ومن 2011-2009 ما لويتيا مدرجا في  وو شرلويت رألورشو شرم ريا ر فترة )قرلا م  ىما ع

بين ن با شررفع شرم ري ون با  إحص ئياأبرز نت ئج ىذه شردرش ا وجود عالوا موجبا ذشت دالرا 

ضمن شرقط ع ت شرثالثا ، رلن ب رن با ر قط ع ت فرشدى ل نت شرعالوا ش ووى  شال تثم رشرع ئد ع ى 

 غيرين ر قط ع شرصن عي ي يو شرقط ع شرخدمي ثم بعد ذرك شرقط ع شرم ري.بين شرمت
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 : ( بعنوان2012, )Achchuthan & Jasinthanدراسة  .9

"Impact of Financial, Operating Leverage on the Financial 
Performance: Special Reference to Lanka Orix Leasing Company Plc" 

 شرم ري ى ش دشء ع ي وشرتقغي  ريمشر شررفع بين شرعالوا ع ى شرتعرف إرى شردرش ا ىذه ىدفت

 وىدفت  ريالنل ، في تأجير ر أوريلس قرلا في شرربح ص فيى مش و  ي، شرتقغي شرربح  بانب ق   ً م

 إرى 2001 شرممتدة من  فترةر ي وشرتقغي  ريمشر شررفع تحدد شرتي شرعوشمل أىم إيج د إرى أيض 

 وتوص ت إرى وشختب ر شرفرضي ت شربي ن ت يل رتح حص ئياشإل ش   ريب شردرش ا ش تخدمت . 2012

 إحص ئي  دالرا ذي أثر وجود وعدم ، شرم ري وش دشء شرم ري شررفع بين إحص ئي  دالرا ذي أثر وجود

 . ريالنل  في ر تأجير أوريلس قرلا في شرم ري وش دشء شرتقغي يشررفع  بين

  : ( بعنوان2012) ،وآخروننوفل دراسة  .10

من  لمفترة العائد معدل باستخدام يةاألردن العامة المساهمة الوصناعية الشركات أداء تقييم" 
1997-2007" 

شرمدرجا في بورصا  شردرش ا إرى تقييم أدشء شرقرل ت شرصن عيا شرم  ىما شرع ماىذه  ىدفت

ي  أصورتح يل ودرة ىذه شرقرل ت ع ى توريد شرتدفق ت شرتقغي يا من و عم ن ب  تخدشم معدالت شرع ئد 

 تقييم ىيلل شرتل ريف وشرييلل شرم ري ريذهو  ،شرتدفق ت ع ى  يورتي  شرع م ا ومدى تأثير ىذه

معدالت شرع ئد شرمحققا.  شرقرل ت من خالل درش ا درج ت شررفع شرم ري وشرتقغي ي وأثر ذرك ع ى

وجود  وتوص ت إرى أ  وب شالنحدشر شرب يط وشرمتعدد الختب ر فرضي ت شردرش ا ش تخدمت شردرش ا

وجود ، و شرمخت فا ومعدالت شرع ئد وشرتقغي ي شررفع شرم ري لل من بين إحص ئياعالوا ذشت دالرا 

وجود عالوا ذشت ، و  ش رب ح بين معدل شردورشن ونصيب شر يم من إحص ئياعالوا ذشت دالرا 

 ين  يورا شرقرل ت ومعدالت شرع ئد.ب إحص ئيادالرا 
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 ( بعنوان : 2012)  ،دراسة العمارنة والتهتموني  .11

 "يةاألردندراسة تطبيقية لدراسة أثر الروافع عمى عوائد الشركات  –"العالقة بين العائد والمخاطر

شررشفعتين شرتقغي يا وشرم ريا وشررفع شرمقترك لمق ييس  ىذه شردرش ا رقي س أثر ىدفت

تح يل شالرتب ط  ب  تخدشم( 2008-2000رفترة ) ياش ردنر مخ طرة ع ى عوشئد شرقرل ت شرصن عا 

وشالنحدشر. وش تخدم شرب حث ن مق ييس مخت فا ر روشفع من خالل شرطرو شرتق يديا وشرن ب شرم ريا في 

مح ورا رمعرفا شرعالوا بين شررشفعتين وتحديد أوجو شالختالف في شرنت ئج نتيجا شختالف شرمق ييس . 

تالف طرو شرقي س، وأن ىن ك شختالفً  وود أفضت شردرش ا إرى أنو ال توجد عالوا بين شررشفعتين ب خ

وشفع ىي من خالل شرن ب وأن أفضل شرطرو رقي س شرر  شرقي س،طرو  ب ختالففي نت ئج شالنحدشر 

 ر روشفع ع ى ع ئد شر يم شر ووي. إحص ئيادالرا  ذيلم  أنو ال يوجد أثر  ،شرم ريا

 : ( بعنوان2013) ،دراسة القضاة .12

حالة تطبيقية عمى  –والتشغيمية والمخاطر عمى قيمة الشركة " تأثير الرافعة المالية 
 الشركات الوصناعية المدرجة في بوروصة عمان لألوراق المالية"

ىذه شردرش ا رتقييم شرعالوا بين شرروشفع شرم ريا وشرتقغي يا وشرمخ طر شرم ريا ومعرفا  ىدفت

( قرلا صن عيا م  ىما 35)، ب رتطبيو ع ى عينا ملونا من شرقرلامقدشر تأثيرىم ع ى ويما 

( ب العتم د ع ى شرمنيج شروصفي 2010-2002ع ما مدرجا في بورصا عم ن خالل ر فترة )

وشرم ري وشرمخ طر شرم ريا  يشرتقغي وتح يل شالنحدشر. وأظيرت شرنت ئج تب ين لل من درجا شررفع 

 إحص ئيا اي ذشت دالروويما شرمنقآت شرصن عيا شرمدرجا في  وو عم ن شرم ري، ووجود أثر إيج ب

شررفع شرتقغي ي وويما شرقرلا، وشثر   بي بين لل من شررفع شرم ري و ر مخ طر شرنظ ميا  ادرجبين 

 دشل إحص ئي  ع ى ويما شرقرلا. إيج بيع ى ويما شرقرلا وشن رحجم شرقرلا أثر 
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 : ( بعنوان 2013, ) Al-Tamimiدراسة  .13

"Impact of cost of capital, financial leverage, and the Growth Rate of 

Dividends on Rate of return on investment An Empirical study of 

Amman stock Exchange" 

تل فا رأس  رتقييم شرعالوا بين عدة متغيرشت م تق ا تمث ت فيىذه شردرش ا إرى  ىدفت

ب  تخدشم مع درا  كوذر شرع ئد ع ى شال تثم ر، ع ى ش رب ح، ومعدل نمو شررشفعا شرم رياشرم ل، 

م  ىما ع ما مدرجا في بورصا قرلا صن عيا  91 شالنحدشر شرخطي شرمتعدد،  رعينا ملونا من

 إحص ئياذشت دالرا وجود عالوا إيج بيا  وأظيرت نت ئج شردرش ا. 2009 -1997عم ن ور فترة 

رلل من  إحص ئياعدم وجود تأثير ذشت دالرا و  شال تثم ر،شرع ئد ع ى  رمعدل نمو أرب ح ع ى معدل

 تل فا رأس شرم ل وشرنفوذ شرم ري ع ى معدل شرع ئد ع ى شال تثم ر. 

 ( بعنوان : 2014)  ،دراسة البركات .14

 " يةاألردن" أثر الرفع المالي والتشغيمي عمى العائد والمخاطرة في الشركات الوصناعية 

تعرف ع ى أثر شررفع شرم ري وشرتقغي ي ع ى شرع ئد وشرمتمثل إرى شرفت ىذه شردرش ا ىد

ولذرك معرفا أثر شررفع شرم ري  ش رب حوشرع ئد ع ى شرم ليا وحصا شر يم من  صولش ب رع ئد ع ى 

وتمث ت عينا شردرش ا من شرقرل ت  ،طرة وشرمتمث ا ب رمخ طر شرنظ مياوشرتقغي ي ع ى شرمخ 

دالرا  ذيوأظيرت شرنت ئج وجود أثر  .(2011-2000يا شرمدرجا في بورصا عم  ن ر فترة )شرصن ع

دالرا  ذي( وعدم وجود أثر ROA, ROE, EPS) ار رفع شرم ري ع ى شرع ئد شرمتمثل با إحص ئيا

دالرا  ذير رفع شرم ري ع ى شرمخ طر شرنظ ميا. ومن نت ئج شردرش ا أيضً  عدم وجود أثر  إحص ئيا

 ( وشرمخ طر شرنظ ميا. ROA, ROE, EPS) اار رفع شرتقغي ي ع ى شرع ئد شرمتمثل ب إحص ئيا
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 ( بعنوان : 2014)  ،دراسة السايح .15

 األسهم" عوائد عمى المالي الرفع أثر قياس " محاولة

 بين ودرش ا شرعالوا شرم ري ر رفع ش    يا شرمف ىيم ع ى رتعرفإرى ش شردرش ا ىذه ىدفت

 وشرمخ طر شرل يا شروشحد وشرمخ طر شر يم جيا وربحيا بن با شرمديونيا من مق س شرم ري شررفع

 دبي رألورشو  وو فيمدرجا م  ىما ع ما  قرلا 31 من ملونا رعينا ،أخرى جيا من شرنظ ميا

 معنويا دالرا ذشت شرم ري شررفع ن با أن إرى شرنت ئج (. وأق رت2012-2010ر فترة ) شرم ريا

 شرتغيرشت من %0.55 وف رت شرنظ ميا شرمخ طر في تحصل شرتي من شرتغيرشت %0.76 وف رت

 ري  شرمديونيا بن با مق س شرم ري شررفع أن إرى وأق رت لم  شرل يا ، شرمخ طر في تحصل شرتي

 .وموجبا وويا عالوا وىي %30.7 ف رت حيث شرمحققا ش رب حمن  شر يم ع ئد في تأثير

 : بعنوان(  2014)  ،الجميل دراسة عبد .16

 " يةاألردن العامة المساهمة الوصناعية الشركات أداء عمى المال رأس هيكل " أثر

ن با شرمديونيا، ون با شرديون إرى حقوو ممثاًل ب ىذه شردرش ا أثر ىيلل رأس شرم ل شختبرت

ع ى ، ع ى لل من شرع ئد صولش ، ومعدل دورشن صولش شرم ليا، ون با شرتغير شر نوي في 

ر فترة  ياش ردنشرقرل ت شرصن عيا شرم  ىما شرع ما رعينا من  شال تثم ر، وشرع ئد ع ى حقوو شرم ليا

وجود أثر عل ي رن با شرمديونيا ع ى شرع ئد ع ى إرى وود خ صت شردرش ا   ،(2008-2012)

وجود أثر و  .شال تثم ررن با شرديون إرى حقوو شرم ليا ع ى شرع ئد ع ى ش ثر  وعدم وجودشال تثم ر، 

أثر رن با شرمديونيا  وعدم وجودرن با شرديون إرى حقوو شرم ليا ع ى شرع ئد ع ى حقوو شرم ليا، 

، ون با شرنمو ع ى شرع ئد صولش وجود أثر طردي رمعدل دورشن و  .ع ى شرع ئد ع ى حقوو شرم ليا

 شرع ئد ع ى حقوو شرم ليا. ون با شرنمو ع ى صولش ع ى شال تثم ر، وأثر طردي رمعدل دورشن 
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 : بعنوان(  2014)  ،ناوصحدراسة  .17

"عالقة هيكل التمويل بربحية الشركة دراسة تطبيقية عمى عينة من شركات القطاع الوصناعي 
 "2011-2004المسجمة في سوق العراق ألوراق المالية لمفترة 

 ع ى رع ئد مق  و بشرربحيا و  شرتمويل ىيلل بين شرعالوا عن شرلقف إرى اشردرش ت ىذه ىدف

(. 2011-2004) ر فترة شرم ريا رألورشو شرعرشو  وو في شرمدرجا شرصن عيا ر قرل ت شرموجودشت

 أ  ريب بعض ش تخدشم عن فضال شرب يط وشالنحدشر شروصفي شإلحص ءشردرش ا  وش تخدمت

 نت ئج عدة إرى ، وتوص ت شردرش اشرمعي ري شالنحرشفو  شرح  بي شرمتو ط مثل شروصف شإلحص ئي

 ب رع ئد ممثال شرت بع وشرمتغير شرمديونيا ممثال بن با شرم تقل شرمتغير بين عالوا توجد ال شنو أىمي 

 .شرموجودشت ع ى

 : ( بعنوان 2014)  AL-Shamaileh, Khanfarدراسة  .18

"The Effect of the Financial Leverage on the Profitability in the 

Tourism Companies (Analytical Study- Tourism Sector- Jordan)" 

ىذه شردرش ا إرى شرتعرف ع ى ن با شررشفعا شرم ريا ومعدل شرع ئد ع ى شال تثم ر  ىدفت

ع ى شرربحيا ربعض من قرل ت شر ي حا شرم  ىما شرع ما وشرمدرجا في بورصا عم ن. وتوص ت 

 تق ا )شررفع شرم ري وشرع ئد ع ى شال تثم ر( ر متغيرشت شرم إحص ئيادالرا  ذيشردرش ا إرى وجود أثر 

دالرا  ذيمن شرقرل ت شر ي حيا ع ى شرربحيا. وعالوة ع ى ذرك، تقير شرنت ئج إرى وجود أثر 

 ر نفوذ شرم ري ع ى ربحيا شرقرل ت شرمتخصصا في شر ي حا شرمدرجا في بورصا عم ن. إحص ئيا
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 : ( بعنوان 2015, ) Salman & Shamsi & Ahmadدراسة  .19

"Impact of Financial Leverage on Firms’ Profitability: An 

Investigation from Cement Sector of Pakistan" 

 ممث ا بن با شرمديونيا اشرم ري شررشفعاعالوا بين شرإرى شرتعرف ع ى  ىذه شردرش ا ىدفت

وتمث ت عينا شرع م ا في ب ل ت ن.  شإل منت قط ع قرل تر صولش ممث ا ب رع ئد ع ى  ربحياشرو 

وو مت  (.2006-2005 نوشت ) ا تشمتدت رقرلا ورفترة  21قرلا من أصل  18 شردرش ا من

 وأظيرت شرنت ئج، إلو ما عالوا  ببيا بين شرمتغيرشت نموذج شرمربع ت شرصغيرة  شم  تخدشردرش ا ب

 .شرربحيا و  بين شررشفعا شرم ريا إحص ئياذشت دالرا وجود عالوا   بيا 

 : ( بعنوان 2016, ) Antonدراسة  .20

" The Impact of Leverage on Firm Growth - Empirical Evidence from 

Romanian Listed Firms " 

نمو شرقرل ت لمتغير ع ى  شررشفعا شرم ريا لمتغير م تقلىدفت ىذه شردرش ا إرى وي س أثر 

في لل من فترشت شرنمو شالوتص دي  ( شرعم را ، نموصولش ع ت، نمو نمو شرمبي )ت بعا يتضمن 

قرلا روم نيا مدرجا في  وو ( 63)شردرش ا من عينا وفترشت عدم شال تقرشر شالوتص دي. وتلونت 

 بي ن ت شرقي  ي رتح يل شر وذرك ب  تخدشم، (2011-2001) خالل شرفترةرألورشو شرم يا  بوخ ر ت

 إحص ئيادالرا  ذيو  إيج بي شرنت ئج وجود شثر وأظيرت (.Analysis Data Panel) شرطوي ا

ع ى نمو شرقرلا،  إيج بيبقلل أن شرربحيا تؤثر  أيض ً  شرم ريا ع ى نمو شرقرل ت، ووجدتر رشفعا 

 .عينا شردرش اأن حجم شرقرلا يقيد شرنمو ضمن و 
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 ( بعنوان : 2017)  ، دغومبكاري و دراسة  .21

 المؤسسات من لعينة تطبيقية دراسة -دراسة أثر الرفع المالي عمى المردودية المالية" 
 (2014-2009الفترة ) خالل مسعود حاسي بمنطقة

لمتغير ع ى شرمردوديا شرم ريا  لمتغير م تقل شررشفعا شرم ريا بي ن أثر إرى شردرش ا ىذه ىدفت

 عينار ،تتمثل في مرلب ت شرمردوديا شرم ريا أخرىمتغيرشت ت بعا فرعيا  إرىت بع رئي ي ب إلض فا 

(، 2014-2009ر فترة ) م عود ح  ي بمنطقا ع م ا وطنيا بتروريا قرل ت خمس من ملونا

 ذيوجود شثر عل ي و  إرىوتوص ت شردرش ا  .شرطوي ا بي ن ت شرقي  ي رتح يل شر ب  تخدشمذرك و 

تمث ا في ن با شرربحيا ، ومرلب تي  شرمشرم رياريا ع ى لل من شرمردوديا ر رشفعا شرم  إحص ئيادالرا 

 وشرن با شرييل يا . صولش ، ومعدل دورشن شإلجم ريا

 : ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة ( 2-6)

  تتميز ىذه شردرش ا عن غيرى  من شردرش  ت شر  بقا بم  ي ي :

  ى مش ص في شرربح مشحدى ديوبونت، رنموذجوفقً   وملون ت إرى صولش شرع ئد ع ى  تجزئا .1

 .يم شرتقغي يا وشرم ريا ع ى لل من شررشفعتينبيدف تحديد أثر  صولش معدل دورشن  وشآلخر

في شرقرل ت شرصن عيا تجزئا شرقرل ت شرصن عيا عينا شردرش ا إرى جزئيين تتمثل  .2

  ، وشرقرل ت شرصن عيا شرتحوي يا.شال تخرشجيا

وشرمدرجا شرقرل ت شرصن عيا شرم  ىما شرع ما  وشرمتضمناتتميز ىذه شردرش ا بمجتمعي  وعينتي   .3

 .2015-2013 نوشت من ع م  رثالثتمتد  ش حدثىي فترة في  وو عم ن شرم ري، ور

 بينم  شوتصرت معظم شردرش  تمعً  ، تتميز ىذه شردرش ا بقي س أثر شررشفعتين شرم ريا وشرتقغي يا  .4

 إحدى شررشفعتين فقط.درش ا أثر ع ى  شر  بقا
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  الفوصل الثالث
 منهجية الدراسة والطريقة واإلجراءات

 مجتمع وعينة الدراسة ( 3-1)
شرم  ىما شرع ما شرمدرجا في بورصا عم ن  شرصن عيا يتلون مجتمع شردرش ا من شرقرل ت

لون من تتم شختي رى  بقلل وصدي رعينا شردرش ا فت أم  ،( قرلا63وشرب رغا ) رألورشو شرم ريا

بي ن تي   وتوفر قريطا تحققي  رألرب ح شرمتدشول أ يمي  في  وو عم ن شرم ري شرصن عياقرل ت شر

شرقرل ت  شختي ر( قرلا، وتم 29)وشرتي ب غ عددى   (2015-2013)خالل فترة شردرش ا شرم ريا 

 ني  تضيف ويما شوتص ديا موجبا  رفترة شردرش ا شرتي حققت متو ط ى مش ص في ربح موجب

 شروطني. رالوتص د

 جمع المعمومات موصادر ( 3-2)
 ول التي: جمع شرمع وم تفي  شرمص در شرث نوياع ى  شرب حث شعتمد

في ىيئا  وشرمدرجا عينا شردرش ا ر قرل ت حص ئياشإلشرتق رير شر نويا وشرنقرشت  -
 وبورصا عم ن. شرم ريا ش ورشو

    شردرش ا.تتحدث عن موضوع  تيشرالشرلتب وشردرش  ت شر  بقا وشرمجالت  -

 الدراسة  متغيرات ( 3-3)
 نموذج الدراسة( : 3-1) الشكل

 
 

 

 

 

          انباحث إػذادانًرجغ:                

             انًتغُرات انًستقهة                                            انًتغُرات انتابؼة 

 شررشفعا شرتقغي يا .1
 شررشفعا شرم ريا .2

 شرع ئد ع ى ش صول .1
 ى مش ص في شرربح .2
 معدل دورشن ش صول .3



-29- 

 

 إجراءات الدراسة ( 3-4)
 : شرمع دالت شرت ريا رقي س متغيرشت شردرش ا شرم تق ا وشرت بعا ش تخدم شرب حث .1
  اشرم ري شررشفعان با شرمديونيا رقي س  .أ 

 إجوالي الوطلىباث

 إجوالي األصىل
  شررشفعا شرم ريا 

  اشرتقغي يشررشفعا قي س ر صولش  إجم ريشرث بتا إرى  صولش ن با  .ب 
 ،(2012، نوفل وآخروندرش ا لل من )ر  ً وفقتم وي س شررشفعا شرتقغي يا في ىذه شردرش ا 

شرتي  ش صي ا، لطريقا رديفا عن شرطريقا (2014)شربرل ت،(، 2012وشرتيتموني، شرعم رنا)

شرتل ريف وشرتي تتمثل ب رتغير في ص في شرربح وبل شرفوشئد  إجم ري إرىتن ب شرتل ريف شرث بتا 

شرتغير في شرمبيع ت، وذرك الن ووشئم شردخل شرمنقورة ر قرل ت عينا شردرش ا  إرىوشرضرشئب 

ا شرتي ال تعرض شرجزء شرمتغير من شرتل ريف شرل يا بقلل جم ريمعد ة وفقً  رنظريا شرتل ريف شإل

 م تقل عن شرجزء شرث بت مني .

 إجوالي األصىل الثابخت

 إجوالي األصىل
  شررشفعا الخشغيليت 

  ن با ى مش ص في شرربحوي س  .ج 
 صافي الزبخ

 الوبيعاث
  ى مش ص في شرربح 

  صولش وي س معدل دورشن  .د 
 الوبيعاث

 إجوالي األصىل
  معدل دورشن ش صول 

  صولش شرع ئد ع ى وي س  .ه 
 صافي الزبخ

 إجوالي األصىل
  شرع ئد ع ى ش صول 

شروشرد ضمن  شرب يط نموذج شالنحدشر شرب حث مش تخدوي س متغيرشت شردرش ا  شالنتي ء من بعد .2

  .شردرش ا وتحديد طبيعا شرعالوا بين متغيرشتي فرضي ت الختب ر (SPSS) شإلحص ئيبرن مج شر
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 الفوصل الرابع
 عرض البيانات واختبار الفرضيات

 المقدمة: (4-1)

ع ى أ ئ تي   وشإلج باعرض بي ن ت شردرش ا وتح يل متغيرشتي   إرىييدف ىذش شرفصل 

 وشختب ر فرضي تي  وش تخالص شرنت ئج وذرك ح ب شرترتيب شرت ري:

 عرض بي ن ت شردرش ا .1

 شختب ر فرضي ت شردرش ا  .2

 عرض بيانات الدراسة: (4-2)

نوعين من  إرىشرقرل ت شرصن عيا شرم  ىما شرع ما عينا شردرش ا من شرب حث  صنف

 وىم : وبورصا عم ن ش ردنوفقً  رتصنيف غرفا صن عا  شالوتص دياش نقطا 

( قرلا 23%( من عينا شردرش ا وبوشوع )79وشرب رغ ن بتي  ) شرتحوي يا شرصن عيا شرقرل ت .1

 مخت فا.شوتص ديا  أنقطا( قرلا تعمل في 48من ) مأخوذة

( 6%( من عينا شردرش ا وبوشوع )21وشرب رغ ن بتي  ) اشال تخرشجي شرصن عيا شرقرل ت  .2

 ( قرلا تعمل ضمن ىذش شرنق ط .15من ) مأخوذةقرل ت 

شروصفي رمتغيرشت شردرش ا شرم تخ صا من  شإلحص ءأدوشت شرتح يل شرب حث ش تخدم و 

 رت كوفي شرجدشول شرت ريا عرض ، ( 2015-2013شربي ن ت شرم ريا شرمنقورة رعينا شردرش ا ور فترة )

 : ر بي ن ت
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 بيانات قطاع الوصناعات ككل : .1

 لعٌنة قطاع الصناعة ككلانىصفٍ نًتغُرات انذراسة  اإلحصاء(: 4-1جذول رقى )

 
الرافعة 
 التشغٌلٌة

الرافعة 
 المالٌة

هامش 
 صافً الربح

 معدل دوران
صولاأل  

العائد على 
صولاأل  

 0.069 0.715 0.142 0.289 0.316 الحسابً المتوسط

 0.067 0.344 0.194 0.170 0.157 االنحراف المعٌاري

 0.275 1.508 0.911 0.742 0.754 المدى

  أػالِانقُى  احتساب كُفُة نًؼرفة( 3) رقى انًهحق إنً اَظر

 م  ي ي: إرى أعاله( 4-1تقير بي ن ت شرجدول )
من ويم شرمتغيرشت   بيا شرح متو ط تي إن ويم شرمتغيرشت شرت بعا في مجم ي  ألثر تقتتً  حول  .1

، وذرك بدالرا شنحرشف تي  شرمعي ريا وشت  ع شرمدى شرممثل ر فرو بين شرقيما شرع ي  وشرقيما شرم تق ا

ش لثر تقتتً  ومن ثم ى مش ص في شرربح وشررشفعا شرم ريا  صولش شردني . فل ن معدل دورشن 

تب ين تأثير شرمخ طر  إرىير ذرك ويق .تقتت ً ش ول  صولش وشررشفعا شرتقغي يا ول ن شرع ئد ع ى 

بين شرقرل ت  ش رب حفي توريد شرمبيع ت وتحقيو  صولش شرتقغي يا وشرم ريا ع ى ش تخدشم 

 شرصن عيا عينا شردرش ا .

رمتغير شررشفعا شرتقغي يا رعينا وط ع شرصن عا لوحدة وشحدة  جم ريشرح  بي شإل شرمتو طب غ  .2

ر قرل ت  صولش  إجم ري إرىشرث بتا  صولش ن با  شنخف ض( مبينً  0.316) شردرش ا ورفترة

( 0.157شرمعي ري ر رشفعا شرتقغي يا وشرب رغا ) شالنحرشفوتقير درجا   .شرصن عيا عينا شردرش ا

في ش تخدشم  عينا شردرش ا تف وت شرقرل ت شرصن عيا إرى( 0.754وشرب رغ )وشت  ع شرمدى 

شرث بتا وم   صولش ويملن تبرير شنخف ض ن با  ي  شرث بتا خالل عم ي تي  شرتقغي يا. أصور

 حبي  من شرمتغيرة وم  يص صولش  أن إرى الكتشإلىيص حبي  من تل ريف ث بتا لمص ريف 

في لل من ىيل ي  ش ىمشرمب قرة تقلل شرج نب  وش جورمتغيرة لتل ريف شرموشد شرخ م تل ريف 

 .وشرتل ريف صولش 
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 ر رشفعا شرم ريا رعينا وط ع شرصن عا لوحدة وشحدة ورفترة جم ريشرح  بي شإل شرمتو طب غ  .3

ع ى  شالعتم دفي  ا شرقرل ت شرصن عيا عينا شردرش ا( مبينً  عدم مب رغ0.289) شردرش ا

شرمعي ري ر رشفعا  شالنحرشفشرتمويل ب ردين رت يير أعم ري  شرتقغي يا وشال تثم ريا. وتقير درجا 

شرتف وت شرن بي في ويم شرروشفع  إرى( 0.742( وشت  ع شرمدى وشرب رغ )0.170شرم ريا وشرب رغا )

 شرم ريا ر قرل ت شرع م ا في وط ع شرصن عا للل. 

 شردرش ا ري مش ص في شرربح رعينا وط ع شرصن عا للل ورفترة جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .4

مبينً   ،( 0.715) صولش رمعدل دورشن  جم ريشرمتو ط شرح  بي شإل في حين ب غ ،( 0.142)

تعتمد ع ى  صولش في تعظيم شرع ئد ع ى  شرصن عيا عينا شردرش ا شرقرل ت إ ترشتيجيا أنذرك 

ع ى ح  ب شالنخف ض شرن بي ري مش ص في شرربح.  صولش شالرتف ع شرن بي رمعدل دورشن 

( ع ى شرتوشري 0.344، 0.194شرمعي ري رلل منيم  وشرب رغا ) شالنحرشفوتقير معدالت 

شرتف وت شرن بي في ويم لل من  إرى( ع ى شرتوشري 1.508، 0.911وشت  ع شرمدى وشرب رغ )

 رعينا وط ع شرصن عا للل. صولش ى مش ص في شرربح ومعدل دورشن 

 شردرش ا رعينا وط ع شرصن عا للل ورفترة صولش  ع ى ر ع ئد جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .5

ر قرل ت  ش رب حفي توريد شرمبيع ت وتحقيو  صولش لف ءة ش تخدشم  تدني( مبينً  ذرك 0.069)

معط ا  أصولوجود  إرىشرع م ا في وط ع شرصن عا للل ، ويعود ذرك من وجيا نظر شرب حث 

. ش رب حوريد شرمبيع ت وتعظيم وغير م تغ ا بم  يلفي إلض فا ويما شوتص ديا جديدة في ت

( وشنخف ض شرمدى 0.067وشرب رغا ) صولش شرمعي ري ر ع ئد ع ى  شالنحرشفوتقير درجا 

ر قرل ت شرع م ا في وط ع  صولش شرتق رب شرن بي في ويم شرع ئد ع ى  إرى( 0.275وشرب رغ )

 شرصن عا.
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 بيانات قطاع الوصناعات التحويمية : .2
 يٍ انشركات انؼايهة فٍ انصُاػات انتحىَهُة انذراسة انحسابُة نؼُُةانًتىسطات ( 4-2جذول )

 انصُاػات انتحىَهُة 
 

 اسى انشركة انريز
انرافؼة 

 انتشغُهُة

انرافؼة 

 انًانُة

هايش 

 صافٍ انربح

يؼذل دوراٌ 

صىلاأل  

انؼائذ ػهً 

صىلاأل  

1 DADI واالسخثواردارالذواءللخٌويت  0.318 0.433 0.083 0.618 0.050 

2 HPIC 0.134 0.628 0.213 0.119 0.361 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.261 1.088 0.233 0.267 0.265 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.032 0.810 0.037 0.363 0.430 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت  0.324 0.598 0.040 0.695 0.028 

6 MBED 0.081 0.703 0.115 0.341 0.210 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.040 0.114 0.352 0.211 0.647 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.040 1.036 0.039 0.321 0.387 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ًلخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد  0.761 0.746 0.014 0.582 0.008 

10 JODA يتاألردًاأللباى  0.322 0.220 0.070 1.472 0.102 

11 GENI العاهتاالسخثواراث  0.261 0.101 0.171 0.335 0.058 

12 UMIC 0.083 1.566 0.053 0.119 0.109 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.063 0.985 0.064 0.162 0.453 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت  0.009 0.005 0.919 0.058 0.053 

15 JVOI يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت  0.163 0.179 0.075 0.852 0.064 

16 SNRA 0.105 0.955 0.110 0.428 0.484 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.280 1.074 0.261 0.320 0.189 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع  0.298 0.578 0.017 0.526 0.010 

19 RMCC 0.052 0.734 0.070 0.399 0.259 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

20 ASPMM الوىاسيزالوعذًيتالعزبيتلصٌاعت  0.234 0.246 0.021 0.520 0.013 

21 AQRM 0.014 0.694 0.020 0.216 0.315 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

22 UCIC 0.011 0.558 0.020 0.224 0.341 هصاًعالكابالثالوخحذة 

23 JOWM يتاألردًهصاًعاألجىاخ  0.007 0.043 0.566 0.114 0.064 

 0.072 0.727 0.155 0.289 0.311 الحسابيالوخىسط

 0.071 0.385 0.213 0.183 0.175 زافالوعياريحاالً

انذراسة يتغُرات احتساب كُفُة نًؼرفة( 3) رقى انًهحق إنً اَظر  

 : م  ي ي إرى أعاله(  4-2 )وتقير بي ن ت شرجدول 

شرع م ا في شرصن ع ت  رمتغير شررشفعا شرتقغي يا رعينا شرقرل ت جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .1

 إجم ري إرىي  شرث بتا أصورن با  شنخف ض( مبينً  0.311) شردرش ا شرتحوي يا شرمخت فا ورفترة

شرتف وت  إرى( 0.175شرمعي ري ر رشفعا شرتقغي يا وشرب رغ ) شالنحرشف شنخف ض. ويقير صولش 

ر قرل ت شرع م ا في ش نقطا شرمخت فا رقط ع ت شرصن ع ت  اشرتقغي يشرن بي في ويم شرروشفع 

 ح  بي أع ى متو ط رتجييز وت ويو شردوشجن ومنتج تي  ياش ردنشرتحوي يا، فحققت شرقرلا 

 (. 0.007أدنى متو ط بوشوع ) ياش ردننع ش جوشخ  مصفي حين حققت  ،( 0.761بوشوع )
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شرم ريا رعينا شرقرل ت شرع م ا في شرصن ع ت شرتحوي يا ر رشفعا  جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .2

ع ى شرتمويل ب ردين رت يير  شالعتم د( مبينً  عدم مب رغتي  في 0.289) شردرش ا شرمخت فا ورفترة

 إرى( 0.183شرمعي ري ر رشفعا شرم ريا وشرب رغ ) شالنحرشفأعم ري  شرتقغي يا وشال تثم ريا. ويقير 

شرتف وت شرن بي في ويم شرروشفع شرم ريا ر قرل ت شرع م ا في وط ع ت شرصن ع ت شرتحوي يا 

أع ى متو ط بوشوع  رتجييز وت ويو شردوشجن ومنتج تي  ياش ردنشرمخت فا، فحققت شرقرلا 

 (. 0.005أدنى متو ط وودره ) وشال تثم رشرمص نع شرعربيا شردوريا رألغذيا حققت و (، 0.746)

وط ع ت ري مش ص في شرربح رعينا شرقرل ت شرع م ا في  جم ريمتو ط شرح  بي شإلب غ شر .3

في حين ب غ شرمتو ط شرح  بي  ،( 0.155) شردرش ا شرصن ع ت شرتحوي يا شرمخت فا ورفترة

ىذه شرقرل ت في تعظيم  إ ترشتيجيا أنمبينً  ذرك  ،( 0.727) صولش رمعدل دورشن  جم ريشإل

ع ى ح  ب شالنخف ض  صولش تعتمد ع ى شالرتف ع شرن بي رمعدل دورشن  صولش شرع ئد ع ى 

، 0.213شرمعي ري رلل منيم  وشرب رغا ) شالنحرشفشرن بي ري مش ص في شرربح. وتقير معدالت 

شرتف وت شرن بي في ويم لل من ى مش ص في شرربح ومعدل دورشن  إرى( ع ى شرتوشري 0.385

 حوي يا شرمخت فا.بين وط ع ت شرصن ع ت شرت صولش 

قط ع ت شرصن عيا شرتحوي يا شررعينا  صولش  ع ى ر ع ئد جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .4

في توريد شرمبيع ت  صولش ش تخدشم تدني لف ءة ( مبينً  ذرك 0.072) شردرش ا شرمخت فا ورفترة

ر قرل ت شرع م ا في شرقط ع ت شرصن عيا شرتحوي يا شرمخت فا، ويقير معدل  ش رب حوتحقيو 

وجود تف وت في ويم شرع ئد ع ى  إرى( 0.071شرمعي ري رغم شنخف ضو وشرب رغ ) شالنحرشف

متو ط أع ى  شإلوب ل رال تثم رر قرل ت شرع م ا في ىذه ش نقطا، فحققت قرلا  صولش 

أدنى  رتجييز وت ويو شردوشجن ومنتج تي  ياش ردنت شرقرلا حققفي حين  ،( 0.280) وودره

 (. 0.008) وودره متو ط
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 بيانات الوصناعات االستخراجية : .3

 يٍ انشركات انؼايهة فٍ انصُاػات االستخراجُة انذراسة انًتىسطات انحسابُة نؼُُة(  4-3 جذول )

 اسى انشركة انريز  
انرافؼة 

  انتشغُهُة

انرافؼة 

 انًانُة

هايش 

 صافٍ انربح

يؼذل دوراٌ 

صىلاأل  

انؼائذ ػهً 

صىلاأل  

1 AALU )0.039 0.797 0.049 0.301 0.336 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

2 JOPH يتاألردًهٌاجنالفىسفاث  0.295 0.324 0.026 0.588 0.016 

3 APOT 0.121 0.534 0.228 0.112 0.339 البىحاصالعزبيت 

4 NATA لصٌاعاثاأللوٌيىمالىطٌيت  0.370 0.292 0.053 0.721 0.039 

5 JMCO األردىرخام  0.264 0.481 0.008 0.687 0.006 

6 NCCO 0.134 0.692 0.193 0.232 0.421 اسوٌجالشواليت 

الحسابيالوخىسط  0.337 0.290 0.093 0.670 0.059 

 0.055 0.095 0.093 0.121 0.055 االًحزافالوعياري

( نًؼرفة كُفُة احتساب يتغُرات انذراسة3انًهحق رقى ) إنًاَظر   

 ي ي:م   إرى أعاله(  4-3 )وتقير بي ن ت شرجدول 

رمتغير شررشفعا شرتقغي يا رعينا شرقرل ت شرع م ا في شرصن ع ت  جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .1

 إجم ري إرىي  شرث بتا أصورن با  شنخف ض( مبينً  0.337) شردرش ا شال تخرشجيا ورفترة

شرتق رب  إرى( 0.055شرمعي ري ر رشفعا شرتقغي يا وشرب رغ ) شالنحرشف شنخف ض. ويقير صولش 

 إ منتر قرل ت شرع م ا في ىذه ش نقطا، فحققت قرلا  اشرتقغي يشرن بي في ويم شرروشفع 

أدنى متو ط  ش ردن في حين حققت قرلا رخ م ،( 0.421شرقم ريا أع ى متو ط بوشوع )

 (. 0.264بوشوع )

ر رشفعا شرم ريا رعينا شرقرل ت شرع م ا في شرصن ع ت  جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .2

ع ى شرتمويل ب ردين  شالعتم د( مبينً  عدم مب رغتي  في 0.290) شردرش ا شال تخرشجيا ورفترة

ريا وشرب رغ شرمعي ري ر رشفعا شرم  شالنحرشفرت يير أعم ري  شرتقغي يا وشال تثم ريا. ويقير 

شرتف وت شرن بي في ويم شرروشفع شرم ريا ر قرل ت شرع م ا في ىذه ش نقطا،  إرى( 0.121)

في حين حققت  ،( 0.481أع ى متو ط ر رشفعا شرم ريا بوشوع ) ش ردنفحققت قرلا رخ م 

 (.  0.112أدنى متو ط بوشوع )شرعربيا  قرلا شربوت س
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ري مش ص في شرربح رعينا شرقرل ت شرع م ا في شرصن ع ت  جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .3

رمعدل دورشن  جم ريفي حين ب غ شرمتو ط شرح  بي شإل ،( 0.093) شردرش ا ورفترة شال تخرشجيا

 صولش ىذه شرقرل ت في تعظيم شرع ئد ع ى  إ ترشتيجيا أنمبينً  ذرك  ،( 0.670) صولش 

ع ى ح  ب شالنخف ض شرن بي ري مش  صول شتعتمد ع ى شالرتف ع شرن بي رمعدل دورشن 

( 0.095، 0.093شرمعي ري رلل منيم  وشرب رغا ) شالنحرشفوتقير معدالت  ص في شرربح. 

 صولش شرتق رب شرن بي في ويم لل من ى مش ص في شرربح ومعدل دورشن  إرىع ى شرتوشري 

 ر قرل ت شرع م ا في ىذه ش نقطا.

رعينا شرقرل ت شرع م ا في شرصن ع ت  صولش  ع ى ر ع ئد جم ريب غ شرمتو ط شرح  بي شإل .4

في توريد  صولش  لف ءة ش تخدشمتدني ( مبينً  ذرك 0.059) شردرش ا ورفترة شال تخرشجيا

شرمعي ري  شالنحرشفر قرل ت شرع م ا في ىذه ش نقطا، ويقير معدل  ش رب حشرمبيع ت وتحقيو 

ر قرل ت شرع م ا  صولش وجود تف وت في ويم شرع ئد ع ى  إرى( 0.055رغم شنخف ضو وشرب رغ )

في حين  ،( 0.134) وودرهشرقم ريا أع ى متو ط  إ منتفي ىذه ش نقطا، فحققت قرلا 

 (. 0.006) وودرهأدنى متو ط  ش ردنحققت قرلا رخ م 
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 مقارنة بين قطاع الوصناعات االستخراجية والوصناعات التحويمية: .4
 قطاع انصُاػات انتحىَهُةانًقارَة بٍُ قطاع انصُاػات االستخراجُة و( 4-4جذول )

 اسى انشركة  
انرافؼة 

  انتشغُهُة
 انرافؼة انًانُة

هايش صافٍ 

 انربح

يؼذل دوراٌ 

صىلاأل  

انؼائذ ػهً 

صىلاأل  

 0.059 0.670 0.093 0.290 0.337 لطاعالصٌاعاثاالسخخزاجيت 1

 0.072 0.727 0.155 0.289 0.311 لطاعالصٌاعاثالخحىيليت 2

انباحث إػذادانًرجغ:   

 م  ي ي: إرى أعاله( 4-4وتقير بي ن ت شرجدول )
 وبأفض يا( 0.337شرح  بي ر رشفعا شرتقغي يا رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ) شرمتو طب غ  .1

 صولش ن با  شنخف ض إرى(.ويقير ذرك 0.311ن بيو عن وط ع شرصن ع ت شرتحوي يا حقو )

 وب رت ري شنخف ض شرتل ريف شرث بتا شرمرتبطا بي  في لال شرقط عين.  صولش  إجم ري إرىشرث بتا 

 ،0.290شرح  بي ر رشفعا شرم ريا رقط عي شرصن ع ت شال تخرشجيا وشرتحوي يا ) شرمتو طب غ  .2

وتم ثل شرقرل ت  ،ع ى شرتمويل ب ردين  شالعتم د، مبينً  عدم شرمب رغا في ع ى شرتوشري (0.289

  .ش دشء ع ى وأثره شالوترشض مف ىيم في بقلل ع م شرصن عيا

( وبأفض يا 0.072رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ) صولش شرح  بي ر ع ئد ع ى  شرمتو طب غ  .3

تب ين ويم  إرىويعود ذرك  ،( 0.059ن بيا عن وط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا شرذي حقو )

بين شرقط عين. فحقو وط ع شرصن ع ت شرتحوي يا  صولش ى مش ص في شرربح ومعدل دورشن 

(، في حين حقو وط ع 0.727ودره ) صولش ( ومعدل دورشن 0.155ى مش ص في ربح ودره )

 (.0.670) صولش ( ومعدل دورشن 0.093شرصن ع ت شال تخرشجيا ى مش ص في ربح )

 الفرضيات اختبار (4-3)
وذرك بموجب و عدة  شردرش ادم شرب حث شختب ر شالنحدشر شرب يط الختب ر فرضي ت ش تخ

شول أو sig) ترفض شرفرضيا شرعدميا وتقبل شرفرضيا شربدي ا إذش ل ن م توى شردالرا ) شرت ريا:شرقرشر 

 رنت ئجي :( وشرعلس ب رعلس. وفي شرجدشول شرت ريا عرض 0.05ي  وي )
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 األونًانفرضُة  -

شركات لم وصولاألعمى العائد عمى  لمرافعة التشغيمية إحوصائيةداللة  ذيأثر  َىجذال  -أ 

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  .يةاألردنالوصناعية 

 (صىلاألانؼائذ ػهً ػهً )أثر انرافؼة انتشغُهُة  األونًاختبار انفرضُة :  (4-5جذول )

َتُجة 

 االختبار

انذالنة  يستىي

(   ) 

 (T)قًُة 

 انًحسىبة
Beta 

يؼايم انتحذَذ 

(  ) 

يؼايم االرتباط 

( ) 
 انًتغُرات

 انصُاػات االستخراجُة 0.355 0.126 0.355 1.518 0.149 قبىل

 انصُاػات انتحىَهُة 0.234 0.055 0.234- 1.973- 0.053 قبىل

 انصُاػة ككم 0.193 0.037 0.193- 1.814- 0.073 قبىل

 (α ≤ 0.05) إحصائُةدالنة  رٌ -

نت ئج م توى شردالرا شرمرتبط ب رع ئد  أننالحظ  أعاله( 4-5بي ن ت شرجدول )وبمط رعا 

رلل من وط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا  صولش ع ى 

( ع ى شرتوشري وىي ألبر من م توى شردالرا شرمرجعيا sig=0.149 ،0.053  ،0.073للل ىي )

 إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  مم  يوجب وبول شرفرضيا، وبمعنى أنو ،( 0.05شرب رغا )و رالختب ر 

شرصن عيا شال تخرشجيا وشرتحوي يا قرل ت رلل من شر صولش ر رشفعا شرتقغي يا ع ى شرع ئد ع ى 

( R=0.355 ،0.234  ،0.193) شالرتب طووط ع شرصن عا للل. ويقير شنخف ض لل من مع مل 

شنخف ض ووة شرعالوا بينيم ، وتدني  إرى( 0.037،  0.055، 0.126=  ، ومع مل شرتحديد )

. وتقير إق رة صولش ودرة شررشفعا شرتقغي يا ع ى تف ير شرتغير شرمرشفو في شرع ئد ع ى 

شرصن ع ت  رقط ع صولش قغي يا وشرع ئد ع ى شرعالوا طرديا بين شررشفعا شرت أن إرى  Betaمؤقر

 شرصن عا للل. شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع في حين إني  عل يا فيم  يتع و بقط ع  شال تخرشجيا
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شركات عمى هامش وصافي الربح لم لمرافعة التشغيمية إحوصائيةداللة  ذيأثر  َىجذال   -ب 

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  .يةاألردنالوصناعية 

 هايش صافٍ انربح(ػهً )أثر انرافؼة انتشغُهُة  األونًاختبار انفرضُة :  (4-6جذول )

َتُجة 

 االختبار

انذالنة  يستىي

(   ) 

 (T)قًُة 

 انًحسىبة
Beta 

يؼايم انتحذَذ 

(  ) 

يؼايم االرتباط 

( ) 
 انًتغُرات

 انصُاػات االستخراجُة 0.277 0.077 0.277 1.154 0.265 قبىل

 انتحىَهُة انصُاػات 0.447 0.199 0.447- 4.085- 0 رفض

 انصُاػة ككم 0.419 0.175 -0.419 4.253- 0 رفض

 (α ≤ 0.05) إحصائُةدالنة  رٌ -

نت ئج م توى شردالرا شرمرتبطا بي مش  أننالحظ  أعاله( 4-6وبمط رعا بي ن ت شرجدول )

ص في شرربح رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل 

( ع ى شرتوشري وىي ألبر من م توى شردالرا شرمرجعيا sig=0.265 ،0.000  ،0.000) ىي

( فيم  يتع و بقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا مم  يوجب وبول شرفرضيا 0.05رالختب ر وشرب رغا )

وأول فيم  يتع و بقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل مم  يوجب رفض  شرمتع قا بو ،

ر رشفعا شرتقغي يا ع ى ى مش  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  بيم ، وبمعنى أنو شرفرضيا شرمتع قا

 إحص ئيادالرا  ذيشرصن عيا شال تخرشجيا، بينم  يوجد أثر قرل ت ص في شرربح فيم  يتع و ب ر

شرصن عيا شرتحوي يا ووط ع قرل ت ر رشفعا شرتقغي يا ع ى ى مش ص في شرربح فيم  يتع و ب ر

 ،( R=0.277 ،0.447  ،0.419) شالرتب طيقير شنخف ض لل من مع مل و  شرصن عا للل.

شنخف ض ووة شرعالوا وتدني ودرة شررشفعا  إرى( 0.175،  0.199، 0.077=  ومع مل شرتحديد )

شرتقغي يا ع ى تف ير شرتغير شرمرشفو في ى مش ص في شرربح. ومن ج نب أخر تقير إق رة 

شرعالوا طرديا بين شررشفعا شرتقغي يا وى مش ص في شرربح فيم  يتع و بقط ع  أن إرى Betaمؤقر

 ، وعل يا فيم  يتع و بقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. شال تخرشجياشرصن ع ت 
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شركات لم وصولاألعمى معدل دوران  لمرافعة التشغيمية إحوصائيةداللة  ذيأثر  َىجذال   -ج 

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  .يةاألردنالوصناعية 

 (صىلاأليؼذل دوراٌ ػهً )أثر انرافؼة انتشغُهُة  األونًاختبار انفرضُة :  (4-7جذول )

َتُجة 

 االختبار

انذالنة  يستىي

(   ) 

 (T)قًُة 

 انًحسىبة
Beta 

يؼايم انتحذَذ 

(  ) 

يؼايم االرتباط 

( ) 
 انًتغُرات

 انصُاػات االستخراجُة 0.057 0.003 0.057 0.230 0.821 قبىل

 انصُاػات انتحىَهُة 0.007 0.000 0.007 0.053 0.958 قبىل

 انصُاػة ككم 0.004 0.000 0.004 0.033 0.974 قبىل

 (α ≤ 0.05) إحصائُةدالنة  رٌ -

نت ئج م توى شردالرا شرمرتبط بمعدل  أننالحظ  أعاله( 4-7وبمط رعا بي ن ت شرجدول )

ت شرتحوي يا ووط ع رلل من وط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن ع  صولش دورشن 

ألبر من م توى   جميعي( ع ى شرتوشري وىي sig=0.821،0.958  ،0.974) شرصن عا للل ىي

ال يوجد أثر  مم  يوجب وبول شرفرضيا ، وبمعنى أنو ،( 0.05شردالرا شرمرجعيا رالختب ر وشرب رغا )

شرصن عيا قرل ت فيم  يتع و ب ر صولش ر رشفعا شرتقغي يا ع ى معدل دورشن  إحص ئيادالرا  ذي

 شالرتب طويقير شنخف ض لل من مع مل شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. 

(R=0.057 ،0.007  ،0.004) ( 0.000،  0.000، 0.003=  ، ومع مل شرتحديد )إرى 

شنخف ض ووة شرعالوا بينيم ، وتدني ودرة شررشفعا شرتقغي يا ع ى تف ير شرتغير شرمرشفو في معدل 

شررشفعا  شرعالوا طرديا بين أن إرى Beta. ومن ج نب أخر تقير إق رة مؤقرصولش دورشن 

وط ع شرصن ع ت و  شال تخرشجيافيم  يتع و بقط ع شرصن ع ت  صولش معدل دورشن و  شرتقغي يا

 شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. 
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 م  ي ي: إرى ش ورىوتقير نت ئج شرفرضيا 

فيم  يتع و  صولش وشرع ئد ع ى  شرتقغي ياتتفو نتيجا شردرش ا بعدم وجود عالوا بين شررشفعا  .1

(، بينم  ل نت مخ رف رنت ئج 2014بقط ع شرصن عا للل بم  ج ء في لل من درش ا )شربرل ت،

 يضً  الأ ىذه شردرش ا بأنو تضيف، و (2012،شرعم رنا، ودرش ا )(2011، نوفل وآخروندرش ا )

فيم  يتع و بقط ع شرصن ع ت  صولش وشرع ئد ع ى  شرتقغي يايوجد عالوا بين شررشفعا 

 وط ع شرصن ع ت شرتحوي يا.و  شال تخرشجيا

عدم توظيف  إرى صولش  ى يملن تف ير عدم وجود عالوا بين شررشفعا شرتقغي يا وشرع ئد ع .2

بم  يلفي في شرعم ي ت شرتقغي يا وشنخف ض شرقدرة ع ى تحقيو تدفق ت نقديا تلفي  صولش 

شرن بي  شالنخف ض إرىرتحريك شردورة شرتقغي يا ر قرل ت. ويعود ذرك من وجيا نظر شرب حث 

شرتموي يا وشال تثم ريا بدال من  ش نقطا، وشالعتم د ع ى صولش شرث بتا في ىيلل  صولرأل

شرعم يا شرتقغي يا بقلل يزيد  إدشرةفي  شإلدشرة، وعدم لف ءة ش رب حشرتقغي يا في تعظيم  ش نقطا

 .من عوشئدى 

بين شررشفعا شرتقغي يا وى مش ص في شرربح رقط ع شرصن ع ت  عل ياشريملن تف ير شرعالوا  .3

شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل وعدم وجودى  رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا، وعدم وجود 

رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا وشرتحوي يا  صولش ومعدل دورشن شررشفعا شرتقغي يا عالوا بين 

"معط ا" وغير م تغ ا بم  يلفي وال تضيف ويما ث بتا  أصولوجود  إرىووط ع شرصن عا للل 

 إرى وشرح جاودمي   إرىوود يعود ذرك توريد شرمبيع ت وتعظيم شرعوشئد،  شوتص ديا جديدة في

 تحديثي  وصي نتي  .
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 الفرضية الثانية -

شركات لم وصولاألعمى العائد عمى  لمرافعة المالية إحوصائيةداللة  ذيأثر  َىجذال  -أ 

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  .يةاألردنالوصناعية 

 (صىلاأل ػهً ػهً انؼائذ انًانُة)أثر انرافؼة  انثاَُةاختبار انفرضُة :  (4-8جذول )

َتُجة 

 االختبار

انذالنة  يستىي

(   ) 

 (T)قًُة 

 انًحسىبة
Beta 

يؼايم انتحذَذ 

(  ) 

يؼايم االرتباط 

( ) 
 انًتغُرات

 انصُاػات االستخراجُة 0.667 0.445 0.667- 3.579- 0.003 رفض

 انصُاػات انتحىَهُة 0.187 0.035 0.187- 1.561- 0.123 قبىل

 انصُاػة ككم 0.240 0.058 0.240- 2.279- 0.025 رفض

 (α ≤ 0.05) إحصائُةدالنة  رٌ -

نت ئج م توى شردالرا شرمرتبطا ب رع ئد  أننالحظ  أعاله( 4-8وبمط رعا بي ن ت شرجدول )

ع ى ش صل رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل ىي 

(sig=0.003 ،0.123  ،0.025 ع ى شرتوشري وىي ألبر من م توى شردالرا شرمرجعيا رالختب ر )

 شال تخرشجياتع و بقط ع شرصن ع ت ( رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا وأول فيم  ي0.05وشرب رغا )

ر رشفعا شرم ريا ع ى شرع ئد ع ى  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  ووط ع شرصن عا للل، وبمعنى أنو

ووط ع  شال تخرشجياشرصن عيا قرل ت شرصن عيا شرتحوي يا، بينم  يوجد أثر ر قرل ت ر  صولش 

ومع مل شرتحديد  ،( R=0.667 ،0.187  ،0.240) شالرتب طشرصن عا للل.  ويقير مع مل 

ر تو ط ووة شرعالوا وودرة شررشفعا شرم ريا ع ى تف ير شرتغي إرى( 0.058،  0.035، 0.445=  )

، وشنخف ضي  شال تخرشجياقط ع شرصن ع ت فيم  يتع و ب صولش شرمرشفو في شرع ئد ع ى 

بين  عل ياشرعالوا  أن إرى Betaوتقير إق رة مؤقر  ب رصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل.

وط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا و رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا  صولش شررشفعا شرم ريا وشرع ئد ع ى 

 ووط ع شرصن عا للل. 
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شركات عمى هامش وصافي الربح لم لمرافعة المالية إحوصائيةداللة  ذيأثر  َىجذال   -ب 

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  .يةاألردنالوصناعية 

 هايش صافٍ انربح(ػهً  انًانُة)أثر انرافؼة  انثاَُةاختبار انفرضُة  (:4-9)جذول 

َتُجة 

 االختبار

انذالنة  يستىي

(   ) 

 (T)قًُة 

 انًحسىبة
Beta 

يؼايم انتحذَذ 

(  ) 

يؼايم االرتباط 

( ) 
 انًتغُرات

 انصُاػات االستخراجُة 0.702 0.493 0.702- 3.948- 0.001 رفض

 انصُاػات انتحىَهُة 0.522 0.273 0.522- 5.013- 0.000 رفض

 انصُاػة ككم 0.527 0.278 0.527- 5.723- 0.000 رفض

 (α ≤ 0.05) إحصائُةدالنة  رٌ -

نت ئج م توى شردالرا شرمرتبط بي مش  أننالحظ  أعاله( 4-9وبمط رعا بي ن ت شرجدول )

ص في شرربح  رلل من وط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا 

( ع ى شرتوشري أول من م توى شردالرا شرمرجعيا sig=0.001 ،0.000  ،0.000) ىيللل 

يوجد أثر  قا بو ، وبمعنى أنو(، مم  يوجب رفض شرفرضيا شرث نيا شرمتع 0.05) وشرب رغارالختب ر 

شرصن عيا قرل ت ر رشفعا شرم ريا ع ى ى مش ص في شرربح فيم  يتع و ب ر إحص ئيادالرا  ذي

 شالرتب ط.  ويقير تو ط لل من مع مل  شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل

(R=0.702 ،0.522  ،0.527( ومع مل شرتحديد ، )  =0.278،  0.273، 0.493 )إرى 

تو ط ووة شرعالوا بينيم ، وتو ط ودرة شررشفعا شرم ريا ع ى تف ير شرتغير شرمرشفو في ى مش ص في 

ى مش شرعالوا عل يا بين شررشفعا شرم ريا و  أن إرى Betaشرربح. ومن ج نب أخر تقير إق رة مؤقر

 وىذهل. وشرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع شرصن عا للشال تخرشجيا قط عي شرصن ع ت ص في شرربح ر

 أعب ئي  من يزيد شرقرلا صول  شرتمويل شرخ رجي  ن شرب حث، رأي ح ب ومتووعا شرنتيجا منطقيا

 .ري  تتعرض وشرمخ طر شرتي
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شركات لم وصولاألعمى معدل دوران  لمرافعة المالية إحوصائيةداللة  ذيأثر  َىجذال  -ج 

 .(α ≤ 0.05)عند مستوى داللة  .يةاألردنالوصناعية 

 (صىلاأليؼذل دوراٌ ػهً  انًانُة)أثر انرافؼة  انثاَُةاختبار انفرضُة :  (4-10جذول )

َتُجة 

 االختبار

انذالنة  يستىي

(   ) 

 (T)قًُة 

 انًحسىبة
Beta 

يؼايم انتحذَذ 

(  ) 

يؼايم االرتباط 

( ) 
 انًتغُرات

 انصُاػات االستخراجُة 0.233 0.054 0.233 0.958 0.353 قبىل

 انصُاػات انتحىَهُة 0.095 0.009 0.095 0.779 0.439 قبىل

 انصُاػة ككم 0.100 0.010 0.100 0.924 0.358 قبىل

 (α ≤ 0.05) إحصائُةدالنة  رٌ -

نت ئج م توى شردالرا شرمرتبط بمعدل  أننالحظ  أعاله( 4-10وبمط رعا بي ن ت شرجدول )

رلل من وط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا ووط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع  صولش دورشن 

( ع ى شرتوشري وىي ألبر من م توى شردالرا sig=0.353 ،0.439  ،0.358) ىيشرصن عا للل 

ال  ( مم  يوجب وبول شرفرضيا شرث نيا شرمتع قا بو ، وبمعنى أنو0.05شرمرجعيا رالختب ر وشرب رغا )

قرل ت فيم  يتع و ب ر صولش ر رشفعا شرم ريا ع ى معدل دورشن  إحص ئيادالرا  ذييوجد أثر 

 شالرتب طشرصن عيا شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. ويقير شنخف ض لل من مع مل 

(R=0.233 ،0.095  ،0.100( ومع مل شرتحديد ، )  =0.010،  0.009، 0.054 )إرى 

شنخف ض ووة شرعالوا بينيم ، وتدني ودرة شررشفعا شرم ريا ع ى تف ير شرتغير شرمرشفو في معدل دورشن 

شررشفعا شرم ريا شرعالوا طرديا بين  أن إرى Beta. ومن ج نب أخر تقير إق رة مؤقرصولش 

ووط ع شرصن ع ت شرتحوي يا ووط ع  شال تخرشجياقط ع شرصن ع ت ر صولش معدل دورشن و 

 شرصن عا للل. 

 

 م  ي ي: إرىوتقير نت ئج شرفرضيا شرث نيا 
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فيم  يتع و  صولش تتفو نتيجا شردرش ا بوجود عالوا عل يا بين شررشفعا شرم ريا وشرع ئد ع ى  .1

( 2012،شرعم رنا(، ودرش ا )2014بقط ع شرصن عا للل بم  ج ء في لل من درش ا )شربرل ت،

( Shubiri ،2010(، ودرش ا )2011، نوفل وآخرون(، ودرش ا )2012ودرش ا )شر بيعي،، 

 تضيف(. و 2005، ش غ درش ا )و (، 2014درش ا )ن صح،لل من  بينم  ل نت مخ رف رنت ئج

بين شررفع شرم ري وشرع ئد ع ى  إحص ئياىذه شردرش ا بأنو يوجد عالوا عل يا وذشت دالرا 

، في حين عدم وجود ذرك في وط ع شال تخرشجيافيم  يتع و بقط ع شرصن ع ت  صولش 

 شرصن ع ت شرتحوي يا.

جديدة  أصولويملن شال تدالل من ذرك ع ى عدم توظيف شرتمويل شرخ رجي بم  يلفي رقرشء   .2

، وم  ود يص حب ذرك من شنخف ض شرقدرة ش رب حت  ىم في توريد شرمزيد من شرمبيع ت وتحقيو 

تحقيو تدفق ت نقديا تلفي رتحريك شردورة شرتقغي يا ر قرل ت وم  ود يص حب ذرك من ع ى 

 ب  تقرشءويملن إيع ز ىذه شرنتيجا  عجز في موشجيا شالرتزشم ت شرث بتا في موشعيد ش تحق وي .

 إرى، ب إلض فا ( صولش )ى مش ص في شرربح ، ومعدل دورشن  صولش ملون ت شرع ئد ع ى 

 ش موشلنتيجا م  تقيده شرمنطقا من أحدشث، وشنخف ض شرع ئد ع ى  ديشالوتص شررلود 

  .شالوترشضشرمقترضا مق بل تل فا 

وتقير شرعالوا شر  بيا بين شررشفعا شرم ريا وى مش ص في شرربح وعدم وجود عالوا بين شررشفعا  .3

رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل  صولش شرم ريا ومعدل دورشن 

وحقوو شرم رلين، وتبين عدم  صولش عدم شال تف دة من شرقروض في تعظيم شرعوشئد ع ى  إرى

 شال تثم رشت رتمويل شرمحتجزة ش رب ح لف يا عدم ح را في إالشررفع شرم ري  إرى شرقرل ت رجوء

 مني  ألثر ر تقغيل شرالزما شر يورا عجز شررفع شرم ري ر دفي  شرزي دة معظم وأن شرجديدة،

 جديدة ت  ىم في توريد شرمبيع ت وتحقيو شرربح. أصولرتمويل شال تثم رشت طوي ا ش جل وقرشء 
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 الفوصل الخامس
 مناقشة النتائج والتووصيات

 نتائج الدراسة: (5-1)

من  إريي  شرب حثتوصل  شرتي وشرتوصي ت ىذش شرفصل عرض  رمجمل شال تنت ج تيتضمن 

 وفيم  ي ي عرض  ىمي :شرفرضي ت. شختب ر و  خالل عرض شربي ن ت

رلل من  صولش ر رشفعا شرتقغي يا ع ى معدل دورشن  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  .1

شرصن عيا شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. ويملن تف ير ذرك  قرل ت شر

م تغ ا بم  يلفي وال تضيف ويما شوتص ديا جديدة في ث بتا "معط ا" وغير  أصولبوجود 

 توريد شرمبيع ت وتعظيم شرعوشئد. 

ر رشفعا شرتقغي يا ع ى ى مش ص في شرربح فيم  يتع و  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  .2

ر رشفعا  إحص ئيادالرا  ذيشرصن عيا شال تخرشجيا، بينم  يوجد ىن رك أثر عل ي و قرل ت ب ر

شرصن عيا شرتحوي يا ووط ع قرل ت شرتقغي يا ع ى ى مش ص في شرربح فيم  يتع و ب ر

وود  ،ش رب حشرث بتا في توريد  صولش  إنت جيا ب نخف ضويملن تف ير ذرك شرصن عا للل. 

 . ي  وصي نتي تحديث إرى وشرح جاودمي   إرىيعود ذرك 

رلل من  صولش ر رشفعا شرتقغي يا ع ى شرع ئد ع ى  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  .3

شرصن عيا شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. ويملن تف ير ذرك بعدم قرل ت شر

بم  يلفي في شرعم ي ت شرتقغي يا وشنخف ض شرقدرة ع ى تحقيو تدفق ت نقديا  صولش توظيف 

 تلفي رتحريك شردورة شرتقغي يا ر قرل ت. 
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فيم  يتع و  صولش ر رشفعا شرم ريا ع ى معدل دورشن  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  .4

 عتم د شرقرل ت فشرصن عيا شال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. قرل ت ب ر

 .صولش  إنت جياع ى شالوترشض رم ي  ىم في تح ين  ياش ردنشرصن عيا 

شرصن عيا قرل ت ى مش ص في شرربح فيم  يتع و ب ر في تح ينررشفعا شرم ريا رم ت  ىم ش .5

عدم شال تف دة من شرقروض  إرىشال تخرشجيا وشرتحوي يا ووط ع شرصن عا للل. ويقير ذرك 

 إالشررفع شرم ري  إرى شرقرل ت وحقوو شرم رلين، وعدم رجوء صولش في تعظيم شرعوشئد ع ى 

في  شرزي دة معظم وأن شرجديدة، شال تثم رشت رتمويل شرمحتجزة ش رب ح لف يا عدم ح را في

رتمويل شال تثم رشت طوي ا ش جل  مني  ألثر ر تقغيل شرالزما شر يورا عجز شررفع شرم ري ر د

 .ش رب حجديدة ت  ىم في توريد شرمبيع ت وتحقيو  أصولوقرشء 

شرصن عيا قرل ت ر  صولش ر رشفعا شرم ريا ع ى شرع ئد ع ى  إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  .6

شرصن عيا قرل ت ر  إحص ئيادالرا  ذيشرتحوي يا، بينم  يوجد ىن رك أثر عل ي و 

عدم توظيف شرتمويل شرخ رجي بم  ب ذرك تف يرويملن ووط ع شرصن عا للل.   شال تخرشجيا

وىذه شرنتيجا  .ش رب حجديدة ت  ىم في توريد شرمزيد من شرمبيع ت وتحقيو  أصوليلفي رقرشء 

في  صولرأل ش مثل شال تخدشمال تتع رض مع نت ئج شررشفعا شرتقغي يا شر  بقا شرتي تؤلد عدم 

 .شإليرشدشتتحقيو 

من تح يل بي ن ت شردرش ا تتمثل في شعتم د شرقرل ت  إض فيانتيجا  إرىتم شرتوصل  .7

في  ي   تي  شربيعيا ع ى زي دة شرحصا شر وويا وشرمتمث ا في شرتف ع معدل  ياش ردنشرصن عيا 

 رتف ع حدة شرمن ف ا ع ى ح  ب ى مش ص في شرربح، ويملن تف ير ذرك ب صولش دورشن 

 شنخف ض شرص درشت شرتق يديا في ظل أ وشوي ضمن  ياش ردن شرصن عاشرقرل ت  توشجيي شرتي 

 . ي  يا وشوتص ديا أحدشثمن  شرمنطقاب بب م  تقيده  شروطنيا
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 :التووصيات (5-2)
  بم  ي ي: شرب حث يوصي شردرش ا خالل من إريي  شرتوصل تم شرتي شرنت ئج ضوء في

زي دة شرط وا ر أصولب ن تعمل ع ى ش تغالل م  تم لو من شرقرل ت  يوصي شرب حث .1

د شرلثير من و وجف،  ش رب حوتوريد  شإليرشدشتفيي مصدر  أع ى م توي ت إرىشرتقغي يا 

وربم  تلون م ؤورا عن  تحديث إرىشرمعط ا وشرغير م تغ ا ود تلون وديما وبح جا  صولش 

 . ش رب حشنخف ض 

توصي  ،% 29عدى رم يت ياش ردنشرقرل ت شرصن عيا معدل ش تخدشم شرديون في بم  أن  .2

 صولش من ش تخدشم شرمزيد من شرديون في تحديث  ب ال تف دةرصن عيا شردرش ا شرقرل ت ش

 معً . ش رب حو  شإلنت جتح ين  إرىيؤدي ذرك  أن أملشرمنخفضا ع ى  شإلنت جياذشت 

وشرقض ء ع ى شرترىل  شرع م ين،تدريب بذل شرمزيد من شرجيود في مج ل  شرب حثيوصي  .3

 تجنبي .رتحقيو ش ىدشف شرمخطط ري  وشرتغ ب ع ى مق لل من شرمملن شروظيفي 

من تل فا شرفوشئد ع ى شرقروض ، وىذش يتط ب  أع ى صولش عمل ع ى تحقيو عوشئد ع ى شر .4

 عدم تنفيذ مق ريع غير مجديا شوتص ديً .

توصي شردرش ا  ،رعدم وجود م  ىما م مو ا ر رشفعا شرم ريا في تعظيم ى مش ص في شرربح .5

 إنت جياوزي دة  شإلمل نشرقرل ت شرصن عيا ب رعمل ع ى تخفيض شرتل ريف بأنوشعي  ودر 

 .ش رب حمن شجل تعظيم  صولش 

تل ريف ث بتا  إرىل شرتل ريف رديي  تفصو ئما دخل  إرف وع ى  حث شرقرل ت شرصن عيا .6

  .مع م ت ألثر دوا وتفصيلتوفير رغ ي ت  وفقً  رنظريا شرتل ريف شرمتغيرةوأخرى متغيرة 

 . نت ئجي ضرورة تلرشر شردرش ا بنفس متغيرشتي  شرح ريا في  نوشت الحقا ر تألد من ثب ت  .7

 أثر شررشفعتين شرتقغي يا وشرم ريا ع ى متغيرشت تم ش تبع دى  درش  ت م تقب يا تتن ول  إجرشء .8

  .ش رب ح، ش تمرشريا تحقو  ش رب ح، جودة   رقيما شالوتص ديا شرمض فال
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 قائمة المراجع و الموصادر
  العربية:المراجع 

أثر الرفع المالي والتشغيمي عمى العائد والمخاطرة في . (2014إ رشء و  م ) ،شربرل ت .1

 .ش ردن-ج معا شرب ق ء شرتطبيقيا منقورة، غير ر  را م ج تير ،يةاألردنالشركات الوصناعية 

 -أثر شررفع شرم ري ع ى شرمردوديا شرم ريا  .(2017) عبد شررحمن دغوم،، ب خير  ،بل ري .2

،  (2014-2009درش ا تطبيقيا رعينا من شرمؤ   ت بمنطقا ح  ي م عود خالل شرفترة )

 .114-101، ص28شرعدد  :األغواط جامعة  -العدد االقتوصادي  –مجمة دراسات 

  .شرم تقبل ر نقرعم ن:  ،3ط  .اإلدارة المالية .(2010) ف يز   يم حدشد، .3

شرعالوا بين شررفع شرم ري . (2012ى يل  ريح ) ف ئز ،وشرصبيحي شري س خضير ،شرحمدوني .4

مجمة جامعة االنبار لمعموم شرم  ىما"  ياش ردندرش ا في عينا من شرقرل ت  -ش  يموعوشئد 

 .169-147، ص8شرعدد  ،4شرمج د  ،واإلدارية االقتوصادية

نظري  لالمالية: مدختحميل القوائم  .(2006)غ  ن فالح  شرمط رنا، مؤيد رشضي و خنفر، .5

 .دشر شرم يرة ر نقر وشرتوزيع :عم ن ،1 ط .وتطبيقي

 شرقرل ت في شرم ل رأس ىيلل محددشت (.2011ص رح خ يل ) ،شرعقدة عم د زي د و ،رمض ن .6

-2000) ر فترة يش ردن شرم ريا ش ورشو  وو وشوع من درش ا-ياش ردن شرع ما شرم  ىما

 .245-228، ص2شرعدد  ،7شرمج د  ،في إدارة األعمال يةاألردنالمجمة (، 2006

 عينة دراسة -األسهم عوائد عمى المالي الرفع أثر قياس محاولة .(2014وريدة ) ،شر  يح .7

 و صدي منقورة، ج معا غير ر  را م ج تير ،المالي دبي سوق في المدرجة الشركات من

 شرجزشئر. –مرب ح 

في  االستثمارالعالقة بين الرفع المالي والعائد عمى  .(2012) بدشح مح ن ،شر بيعي .8

 .ش ردن -ش و طج معا شرقرو  منقورة، غير ر  را م ج تير ،الشركات المساهمة الكويتية
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 شرم  ىما شرصن عيا شرقرل ت أدشء ع ى شرم ل رأس ىيلل أثر. (2014) توفيو ،شرج يل عبد .9

 .403-390، ص3شرعدد ،10شرمج د ،األعمال إدارة في يةاألردنمجمة ال ،ياش ردن شرع ما

 –شرعالوا بين شرع ئد وشرمخ طر .(2012ف روو رفيو ) ،أ م ء إبرشىيم وشرتيتموني ،شرعم رنا .10

 ،المجمة العربية لإلدارة، ياش ردندرش ا تطبيقيا ردرش ا أثر شرروشفع ع ى عوشئد شرقرل ت 

 .43 -25، ص2ددشرع ،32شرمج د

 حالة دراسة -لممؤسسة المناسب المالي الهيكل اختيار محددات .(2012)بوربيعا  ،غنيا .11

، ج معا رةم ج تير غير منقو ر  را  ،سونمغاز الكهربائي فرع والتركيب األشغال مؤسسة

 شرجزشئر. -شرجزشئر

العالقتة بتين المختاطر النظاميتة وكتل متن الرفتع المالي  .(2001) شهلل حنا ن عباد ،أباو فرحاا .12

المدرجتتة فتتي  يةاألردنوالرفتع التشغيمي دراسة تطبيقيتة عمتى أستهم الشركات التوصناعية 

ج معا شرمنقورة،  غير ر  را م ج تير ،١٠٠٢ -١٠٠٢بوروصتتة عمتتان ختتالل الفتتترة متتن 

 .ش ردن-ياش ردن

 –تأثير الرافعة المالية والتشغيمية والمخاطر عمى قيمة الشركة  .(2013خ رد ع ي ) ،شرقض ة .13

ر  را  ،حالة تطبيقية عمى الشركات الوصناعية المدرجة في بوروصة عمان لألوراق المالية

 . ش ردن –ج معا شريرموك منقورة،  غير م ج تير

السيولة والربحية  تحميل العالقة بين خوصووصية (.2012)فيد محمد  عد  ،شرمحج ن .14

الكويت  الشركات الوصناعية المدرجة في سوق والمديونية السابقة وبين المزيج التمويمي في

 .ش ردن -و طشرقرو ش  ج معا منقورة، غير م ج تير ر  را ،لألوراق المالية

عالوا شرييلل شرم ري ب رقيما شر وويا ر منقأة من خالل شرنظريا  .(2009) ، زغيبم يلا .15

 .172-153ص ،31شرعدد ،شرمج د ب ،وث اقتوصاديةبح – اإلنسانيةمجمة العموم  ،شرم ريا

، ملتبا شرعبيل ن، 4 ط ،اإلدارة التمويمية في الشركات. (2004) محمد عزت شرميدشني، .16

 شرمم لا شرعربيا شر عوديا. :شرري ض
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عالوا ىيلل شرتمويل بربحيا  (.2014شرخ رو ي  ين ) دعب ،شربدرشن و ح تم اع در ،ن صح .17

درش ا تطبيقيا ع ى عينا من قرل ت شرقط ع شرصن عي شرم ج ا في  وو شرعرشو -شرقرلا 

، البوصرة جامعة :االقتوصاديةمجمة العموم  ،2011-2004ر فترة من ورشو شرم رياألر

 .110-81، ص37شرعدد  ،10شرمج د

ثر كل من الرافعتين التشغيمية والمالية عمى ربحية أ .(2011محمد طالل ) ،ن صر شردين .18

ر  را  ،المدرجة في بوروصة عمان يةاألردنالسهم العادي لمشركات المساهمة العامة 

 . ش ردن – ش و طمنقورة، ج معا شرقرو  غير م ج تير

مبادئ  (.2012منير ) محمد و شرخالي ا ، محمود و ظ ىر ، شحمد و رطفي، ،أبو نص ر .19

 .ش ردن، دشر وشئل ر نقر: 3ط ،المحاسبة 

اتجاهات  -التحميل والتخطيط المالي (.2008) عدن ن ت يو و شرتميمي ، أرقد فؤشد ،شرنعيمي .20

 .ش ردن، دشر شري زوري شرع ميا ر نقر وشرتوزيع: معاوصرة

 الشزكاث أداء حميينأثر  .(2012)مو ى ،، مطرإ رشء ،نعيم، شرن ور ،مو ى، شرق ضي ،نوفل .21

 للفخزة العائذ هعذل باسخخذام يتاألردً العاهت الوساهوت الصٌاعيت مجمة  ،7001-7991هي

 .244-211، ص2شرعدد  ، 20 شرمج د :واإلدارية االقتوصاديةالجامعة اإلسالمية لدراسات 

أثر استخدام الرفع المالي عمى العائد عمى حقوق  .(2007زي د   يم ن فضي ن ) ،شرنويرشن .22

ج معا عم ن شرعربيا ر درش  ت  ر  را م ج تير غير منقورة،، والمخاطر النظامية الممكية

 .ش ردن –شرع ي  

منقأة ، 2ط ،في هيكل تمويل الشركات الحديث الفكر .(2008) إبرشىيممنير  شريندي، .23

 مصر. شإل لندريا: شرمع رف،

 (.2015) شرتقرير شر نوي رع م – ش ردن .وزشرة شرصن عا وشرتج رة وشرتموين .24
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 (1)الممحق رقم 
 مخرجات التحميل اإلحوصائي

 Frequencies 

االستخراجٌةلقطاع الصناعات  الحسابٌةللمتوسطات اإلحصاء الوصفً   
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Range 

OL 6 .337 .055 .264 .421 .157 
FL 6 .290 .121 .112 .481 .369 
NPM 6 .093 .093 .008 .228 .220 
ATO 6 .670 .095 .534 .797 .263 
ROA 6 .059 .055 .006 .134 .128 

لقطاع الصناعات التحوٌلٌة الحسابٌةللمتوسطات  اإلحصاء الوصفً  
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Range 

OL 23 .311 .175 .007 .761 .754 
FL 23 .289 .183 .005 .746 .741 
NPM 23 .155 .213 .014 .919 .905 
ATO 23 .727 .385 .058 1.566 1.508 
ROA 23 .072 .071 .008 .280 .272 

ككل الصناعةلقطاع  الحسابٌةللمتوسطات اإلحصاء الوصفً   
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum Range 

OL 29 .316 .157 .007 .761 .754 
FL 29 .289 .170 .005 .746 .742 
NPM 29 .142 .194 .008 .919 .911 
ATO 29 .715 .344 .058 1.566 1.508 
ROA 29 .069 .067 .006 .280 .275 

 

 Regression 
 :األولىاختبار الفرضية  -

 رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا: صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -1
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .355
a
 .126 .071 .053507 2.578 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: ROA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .007 1 .007 2.304 .149
b
 

Residual .046 16 .003   

Total .052 17    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) -.031 .061  -.506 .620 -.159 .098   

OL .266 .175 .355 1.518 .149 -.106 .638 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROA 
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 :رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -2

 

 رقط ع شرصن عا للل: صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -3

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .193a .037 .026 .069951 1.886 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: ROA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .016 1 .016 3.291 .073
b
 

Residual .416 85 .005   

Total .432 86    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .096 .017  5.737 .000 .063 .130   

OL -.086 .048 -.193 -1.814 .073 -.181 .008 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .234
a
 .055 .041 .072963 1.733 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: ROA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .021 1 .021 3.894 .053
b
 

Residual .357 67 .005   

Total .377 68    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Consta
nt) 

.103 .018  5.692 .000 .067 .139   

OL -.100 .051 -.234 -1.973 .053 -.202 .001 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROA 
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 ع ى ى مش ص في شرربح رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا : ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -4
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: NPM 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .277
a
 .077 .019 .091465 2.584 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: NPM 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .011 1 .011 1.332 .265
b
 

Residual .134 16 .008   

Total .145 17    

a. Dependent Variable: NPM 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) -.024 .103  -.230 .821 -.243 .196   

OL .346 .300 .277 1.154 .265 -.290 .982 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NPM 

 

 شرصن ع ت شرتحوي يا :ع ى ى مش ص في شرربح رقط ع  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -5
 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: NPM 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .447a .199 .187 .191197 2.307 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: NPM 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .610 1 .610 16.684 .000b 

Residual 2.449 67 .037   

Total 3.059 68    

a. Dependent Variable: NPM 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .324 .047  6.843 .000 .229 .418   

OL -.543 .133 -.447 -4.085 .000 -.809 -.278 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NPM 
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 ع ى ى مش ص في شرربح رقط ع شرصن ع ت للل : ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -6
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: NPM 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .419
a
 .175 .166 .177799 2.332 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: NPM 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .572 1 .572 18.092 .000
b
 

Residual 2.687 85 .032   

Total 3.259 86    

a. Dependent Variable: NPM 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .305 .043  7.136 .000 .220 .389   

OL -.514 .121 -.419 -4.253 .000 -.754 -.274 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NPM 

 

 رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا : صولش ع ى معدل دورشن  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -7

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ATO 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .057
a
 .003 -.059 .123104 2.269 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: ATO 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 1 .001 .053 .821
b
 

Residual .242 16 .015   

Total .243 17    

a. Dependent Variable: ATO 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .638 .139  4.586 .000 .343 .934   

OL .093 .404 .057 .230 .821 -.763 .948 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ATO 
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 رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا : صولش ع ى معدل دورشن  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -8
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ATO 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .007
a
 .000 -.015 .387277 2.456 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: ATO 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .003 .958
b
 

Residual 10.049 67 .150   

Total 10.049 68    

a. Dependent Variable: ATO 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .722 .096  7.535 .000 .531 .914   

OL .014 .270 .007 .053 .958 -.524 .552 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ATO 

 

 رقط ع شرصن عا للل : صولش ع ى معدل دورشن  ر رشفعا شرتقغي يا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -9

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 OL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ATO 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .004
a
 .000 -.012 .348759 2.447 

a. Predictors: (Constant), OL 
b. Dependent Variable: ATO 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .001 .974
b
 

Residual 10.339 85 .122   

Total 10.339 86    

a. Dependent Variable: ATO 
b. Predictors: (Constant), OL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .713 .084  8.510 .000 .546 .879   

OL .008 .237 .004 .033 .974 -.463 .479 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ATO 
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 اختبار الفرضية الثانية:  -
 :رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -1

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .667
a
 .445 .410 .042651 2.125 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: ROA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .023 1 .023 12.807 .003
b
 

Residual .029 16 .002   

Total .052 17    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .146 .026  5.558 .000 .090 .202   

FL -.300 .084 -.667 -3.579 .003 -.478 -.122 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا: صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -2
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .187a .035 .021 .073724 1.769 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: ROA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .013 1 .013 2.438 .123
b
 

Residual .364 67 .005   

Total .377 68    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .093 .017  5.644 .000 .060 .127   

FL -.076 .048 -.187 -1.561 .123 -.172 .021 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROA 
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 رقط ع شرصن عا للل: صولش ع ى شرع ئد ع ى  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -3
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .240
a
 .058 .047 .069209 1.785 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: ROA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .025 1 .025 5.196 .025
b
 

Residual .407 85 .005   

Total .432 86    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .097 .015  6.721 .000 .069 .126   

FL -.098 .043 -.240 -2.279 .025 -.184 -.013 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 ع ى ى مش ص في شرربح رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا: ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -4
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: NPM 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .702
a
 .493 .462 .067753 2.157 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: NPM 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .072 1 .072 15.587 .001
b
 

Residual .073 16 .005   

Total .145 17    

a. Dependent Variable: NPM 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .246 .042  5.873 .000 .157 .334   

FL -.526 .133 -.702 -3.948 .001 -.808 -.243 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NPM 
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 ع ى ى مش ص في شرربح رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا: ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -5
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: NPM 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .522
a
 .273 .262 .182219 2.381 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: NPM 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .835 1 .835 25.134 .000
b
 

Residual 2.225 67 .033   

Total 3.059 68    

a. Dependent Variable: NPM 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .328 .041  8.018 .000 .247 .410   

FL -.601 .120 -.522 -5.013 .000 -.840 -.361 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NPM 

 

 ى مش ص في شرربح رقط ع شرصن عا للل:ع ى  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -6
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: NPM 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .527
a
 .278 .270 .166364 2.332 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: NPM 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .906 1 .906 32.751 .000
b
 

Residual 2.353 85 .028   

Total 3.259 86    

a. Dependent Variable: NPM 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .314 .035  8.994 .000 .244 .383   

FL -.594 .104 -.527 -5.723 .000 -.800 -.387 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: NPM 
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 رقط ع شرصن ع ت شال تخرشجيا: صولش ع ى معدل دورشن  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -7
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ATO 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .233
a
 .054 -.005 .119919 2.387 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: ATO 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .013 1 .013 .917 .353
b
 

Residual .230 16 .014   

Total .243 17    

a. Dependent Variable: ATO 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .604 .074  8.167 .000 .447 .761   

FL .226 .236 .233 .958 .353 -.274 .725 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ATO 

 

 رقط ع شرصن ع ت شرتحوي يا: صولش ع ى معدل دورشن  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -8
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ATO 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .095a .009 -.006 .385542 2.485 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: ATO 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .090 1 .090 .607 .439
b
 

Residual 9.959 67 .149   

Total 10.049 68    

a. Dependent Variable: ATO 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .670 .087  7.732 .000 .497 .843   

FL .197 .253 .095 .779 .439 -.308 .703 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ATO 
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 رقط ع شرصن عا للل: صولش ع ى معدل دورشن  ر رشفعا شرم ريا إحص ئيادالرا  ذيال يوجد أثر  -9
Variables Entered/Removed

a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 FL
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: ATO 
b. All requested variables entered. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .011
a
 .010 -.002 .347025 2.487 

a. Predictors: (Constant), FL 
b. Dependent Variable: ATO 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .103 1 .103 .853 .358
b
 

Residual 10.236 85 .120   

Total 10.339 86    

a. Dependent Variable: ATO 
b. Predictors: (Constant), FL 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B Collinearity Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .657 .073  9.036 .000 .513 .802   

FL .200 .216 .100 .924 .358 -.230 .630 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ATO 
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 (2)الممحق رقم 
 2015-2013اإلحوصاء الووصفي لمتغيرات الدراسة لمفترة 

 جًُغ يتغُرات انذراسة

 اسى انشركة انريز  
انرافؼة 

  انتشغُهُة

انرافؼة 

 انًانُة

هايش 

صافٍ 

 انربح

يؼذل 

دوراٌ 

صىلاأل  

انؼائذ 

ػهً 

صىلاأل  

1 DADI 0.050 0.618 0.083 0.433 0.318 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.134 0.628 0.213 0.119 0.361 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.261 1.088 0.233 0.267 0.265 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.032 0.810 0.037 0.363 0.430 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.028 0.695 0.040 0.598 0.324 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.081 0.703 0.115 0.341 0.210 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.040 0.114 0.352 0.211 0.647 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.040 1.036 0.039 0.321 0.387 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.008 0.582 0.014 0.746 0.761 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.102 1.472 0.070 0.220 0.322 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.058 0.335 0.171 0.101 0.261 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.083 1.566 0.053 0.119 0.109 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.063 0.985 0.064 0.162 0.453 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.053 0.058 0.919 0.005 0.009 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.064 0.852 0.075 0.179 0.163 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.105 0.955 0.110 0.428 0.484 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.280 1.074 0.261 0.320 0.189 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.010 0.526 0.017 0.578 0.298 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.039 0.797 0.049 0.301 0.336 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.016 0.588 0.026 0.324 0.295 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.121 0.534 0.228 0.112 0.339 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.039 0.721 0.053 0.292 0.370 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.006 0.687 0.008 0.481 0.264 األردىرخام 

24 NCCO 0.134 0.692 0.193 0.232 0.421 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.052 0.734 0.070 0.399 0.259 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.013 0.520 0.021 0.246 0.234 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.014 0.694 0.020 0.216 0.315 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.011 0.558 0.020 0.224 0.341 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.064 0.114 0.566 0.043 0.007 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 

 0.069 0.715 0.142 0.289 0.316 الحسابي المتوسط

 0.067 0.344 0.194 0.170 0.157 االنحراف المعياري

 0.275 1.508 0.911 0.742 0.754 المدى 
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 (3)الممحق رقم 
 2013-2015متغيرات الدراسة لمفترة احتساب 

 3103احتساب انرافؼة انتشغُهُة نؼاو 

قى
نر

ا
 

 اسى انشركة انريز
2013 

 انرافؼة انتشغُهُة صىلاأل إجًانٍ انثابتة صىلاأل

1 DADI 0.304 101303769 30833759 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.374 14810863 5537316 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.307 4759746 1461179 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.347 34985280 12143727 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.296 8202307 2431442 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.207 29586193 6121428 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.701 1511192 1059972 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.398 10563620 4205878 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.765 51514820 39427719 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.349 10827133 3778593 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.263 25212947 6630929 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.122 9693649 1187328 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.452 95454637 43159741 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.008 30064803 252930 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.167 6705186 1118230 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.494 39060167 19277197 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.178 97701774 17393784 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.214 98166419 21008233 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU 0.295 18683433 5518003 األلوٌيىم)آرال(العزبيتلصٌاعت 

20 JOPH 0.389 1112494000 432625000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.359 1005415000 360875000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.381 15065734 5738385 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.285 9140045 2602895 األردىرخام 

24 NCCO 0.545 74433058 40586038 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.262 52409627 13733281 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.234 20314225 4752996 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.317 9302319 2946167 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.363 54586633 19796971 الكابالثالوخحذةهصاًع 

29 JOWM 0.008 76506498 582209 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102احتساب انرافؼة انتشغُهُة نؼاو 

قى
نر

ا
 

 اسى انشركة انريز
2014 

 انرافؼة انتشغُهُة صىلاأل إجًانٍ انثابتة صىلاأل

1 DADI 0.309 100290031 31038109 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.344 16891690 5812131 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.242 7878530 1906084 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.446 28045940 12497605 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.323 7738391 2497085 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.211 29630450 6248318 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.651 1552472 1010372 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.381 11065462 4214255 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.773 56516987 43667772 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.318 11652263 3703947 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.256 25999984 6659925 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.117 11521969 1343369 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.456 90984504 41495521 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.007 36092130 252628 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.167 6247550 1043490 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.466 41478219 19346822 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.209 99620066 20848849 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.330 82536802 27248576 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.351 18305745 6433961 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.246 1211466000 298105000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.350 948423000 331529000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.351 16438498 5773248 األلوٌيىمالىطٌيتلصٌاعاث 

23 JMCO 0.281 7938528 2230590 األردىرخام 

24 NCCO 0.403 97547190 39300940 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.257 54024861 13905940 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.222 20951898 4647643 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.290 9656795 2799543 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.343 52908633 18125363 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.006 79707170 482197 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 

 

  

 

 

 



-67- 

 

 

 

 

 3102احتساب انرافؼة انتشغُهُة  نؼاو 

قى
نر

ا
 

 اسى انشركة انريز
2015 

 انرافؼة انتشغُهُة صىلاأل إجًانٍ انثابتة صىلاأل

1 DADI 0.341 91590358 31264619 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.365 18236464 6658674 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.246 10351106 2547144 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG (الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)0.498 25911755 12905037 اإلًخاج 

5 JOIC 0.354 6555716 2322698 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.211 28493129 6025578 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.588 1633980 961357 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.383 10543826 4041235 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.746 62712570 46796024 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.299 11601753 3464289 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.263 26858239 7070250 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.088 11146023 976794 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.452 85470544 38652811 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.011 34071608 384044 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.155 6282246 975473 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.492 49378101 24292783 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.180 108234546 19501016 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.351 74570344 26137704 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.362 16312501 5911136 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.249 1174183000 292626000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.307 1018631000 313014000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.379 14701980 5573064 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.226 8237847 1864826 األردىرخام 

24 NCCO 0.314 120198857 37737328 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.257 56385559 14484274 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.246 18135297 4455597 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.339 10004550 3388445 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.319 52067952 16586680 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.007 76423494 553341 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 اإلحصاء انىصفٍ نهرافؼة انتشغُهُة  

قى
نر

ا
 

 اسى انشركة انريز
 االَحراف انًتىسط انرافؼة انتشغُهُة

 انًؼُارٌ  انحسابٍ  2015 2014 2013

1 DADI 0.020 0.318 0.341 0.309 0.304 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.015 0.361 0.365 0.344 0.374 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.036 0.265 0.246 0.242 0.307 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.077 0.430 0.498 0.446 0.347 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.029 0.324 0.354 0.323 0.296 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.002 0.210 0.211 0.211 0.207 البيطزيتالعزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويت 

7 PERL 0.057 0.647 0.588 0.651 0.701 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.009 0.387 0.383 0.381 0.398 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.014 0.761 0.746 0.773 0.765 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.025 0.322 0.299 0.318 0.349 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.004 0.261 0.263 0.256 0.263 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.019 0.109 0.088 0.117 0.122 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.002 0.453 0.452 0.456 0.452 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.002 0.009 0.011 0.007 0.008 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.007 0.163 0.155 0.167 0.167 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.015 0.484 0.492 0.466 0.494 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.017 0.189 0.180 0.209 0.178 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.074 0.298 0.351 0.330 0.214 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.036 0.336 0.362 0.351 0.295 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.082 0.295 0.249 0.246 0.389 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.028 0.339 0.307 0.350 0.359 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.017 0.370 0.379 0.351 0.381 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.033 0.264 0.226 0.281 0.285 األردىرخام 

24 NCCO 0.117 0.421 0.314 0.403 0.545 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.003 0.259 0.257 0.257 0.262 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.012 0.234 0.246 0.222 0.234 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.024 0.315 0.339 0.290 0.317 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.022 0.341 0.319 0.343 0.363 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.001 0.007 0.007 0.006 0.008 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3103احتساب انرافؼة انًانُة نؼاو 

 اسى انشركة انريز  
2013 

 انرافؼة انًانُة صىلاأل إجًانٍ انًطهىبات 

1 DADI 0.459 101303769 46520206 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.104 14810863 1546827 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.390 4759746 1854018 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.484 34985280 16915644 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.623 8202307 5111514 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.377 29586193 11163430 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.218 1511192 330182 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.337 10563620 3554910 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.732 51514820 37712071 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.234 10827133 2534765 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.090 25212947 2277761 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.079 9693649 765223 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.262 95454637 25011518 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.005 30064803 144110 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.269 6705186 1805131 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.475 39060167 18566239 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.323 97701774 31605108 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.554 98166419 54379295 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.342 18683433 6380514 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.315 1112494000 350213000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.118 1005415000 118927000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.296 15065734 4460724 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.513 9140045 4689316 األردىرخام 

24 NCCO 0.132 74433058 9821049 الشواليتاسوٌج 

25 RMCC 0.407 52409627 21355431 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.240 20314225 4870675 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.214 9302319 1989223 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.234 54586633 12758228 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.045 76506498 3461791 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102احتساب انرافؼة انًانُة نؼاو 

 اسى انشركة انريز  
2014 

 انرافؼة انًانُة صىلاأل إجًانٍ انًطهىبات 

1 DADI 0.446 100290031 44764885 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.131 16891690 2205628 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.247 7878530 1947698 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.318 28045940 8923031 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.629 7738391 4864974 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.352 29630450 10416958 لصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيتالعزبيت 

7 PERL 0.210 1552472 326111 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.332 11065462 3672675 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.748 56516987 42256616 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.241 11652263 2813749 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.093 25999984 2423203 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.178 11521969 2047468 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.142 90984504 12918767 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.004 36092130 144302 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.139 6247550 869758 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.390 41478219 16165457 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.322 99620066 32051607 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.588 82536802 48508268 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.313 18305745 5727246 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.353 1211466000 427514000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.092 948423000 87441000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.325 16438498 5347522 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.435 7938528 3453848 األردىرخام 

24 NCCO 0.203 97547190 19794857 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.390 54024861 21090689 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.261 20951898 5473256 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.220 9656795 2124648 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.231 52908633 12247034 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.048 79707170 3834782 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102احتساب انرافؼة انًانُة نؼاو 

 اسى انشركة انريز  
2015 

 انرافؼة انًانُة صىلاأل إجًانٍ انًطهىبات 

1 DADI 0.394 91590358 36125110 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.121 18236464 2212176 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.165 10351106 1710530 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.288 25911755 7468014 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.543 6555716 3559755 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.293 28493129 8353313 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.204 1633980 333996 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.295 10543826 3114020 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.759 62712570 47626609 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.183 11601753 2123327 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.120 26858239 3233442 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.101 11146023 1128265 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.082 85470544 7019052 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.005 34071608 168234 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.129 6282246 807757 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.418 49378101 20660526 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.314 108234546 34010945 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.594 74570344 44258119 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.249 16312501 4054406 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.303 1174183000 355965000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.124 1018631000 126441000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.254 14701980 3738642 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.495 8237847 4080064 األردىرخام 

24 NCCO 0.361 120198857 43445131 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.399 56385559 22514909 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.236 18135297 4278554 الوىاسيزالوعذًيتالعزبيتلصٌاعت 

27 AQRM 0.213 10004550 2130663 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.206 52067952 10710997 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.035 76423494 2665660 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 اإلحصاء انىصفٍ نهرافؼة انًانُة     

 اسى انشركة انريز  
 االَحراف  انًتىسط انرافؼة انًانُة

 انًؼُارٌ انحسابٍ 2015 2014 2013

1 DADI 0.034 0.433 0.394 0.446 0.459 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.013 0.119 0.121 0.131 0.104 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.113 0.267 0.165 0.247 0.390 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.105 0.363 0.288 0.318 0.484 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.048 0.598 0.543 0.629 0.623 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.043 0.341 0.293 0.352 0.377 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.007 0.211 0.204 0.210 0.218 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.023 0.321 0.295 0.332 0.337 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.014 0.746 0.759 0.748 0.732 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.032 0.220 0.183 0.241 0.234 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.017 0.101 0.120 0.093 0.090 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.052 0.119 0.101 0.178 0.079 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.092 0.162 0.082 0.142 0.262 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.001 0.005 0.005 0.004 0.005 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.078 0.179 0.129 0.139 0.269 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.044 0.428 0.418 0.390 0.475 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.005 0.320 0.314 0.322 0.323 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.021 0.578 0.594 0.588 0.554 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.048 0.301 0.249 0.313 0.342 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.026 0.324 0.303 0.353 0.315 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.017 0.112 0.124 0.092 0.118 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.036 0.292 0.254 0.325 0.296 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.041 0.481 0.495 0.435 0.513 األردىرخام 

24 NCCO 0.117 0.232 0.361 0.203 0.132 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.009 0.399 0.399 0.390 0.407 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.014 0.246 0.236 0.261 0.240 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.004 0.216 0.213 0.220 0.214 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.016 0.224 0.206 0.231 0.234 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.007 0.043 0.035 0.048 0.045 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3103احتساب هايش صافٍ انربح  نؼاو 

 اسى انشركة انريز  
2013 

 هايش صافٍ انربح انًبُؼات صافٍ انربح

1 DADI 0.093 49377571 4615776 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.205 9807369 2008972 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.145 4493820 651223 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG 0.064 29833494 1901471 الخجاريتالشراعيت)اإلًخاج(الصٌاعيت 

5 JOIC 0.059 5064059 297594 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.122 21117970 2582000 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.391 174024 68124 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.033 11139817 364103 للطباعتوالخغليفاإللبال 

9 JPPC ً0.005 30613403 150343 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.055 16422606 907098 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.176 8768960 1545717 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.032 15583725 501249 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.052 89977143 4714544 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.906 1475882 1336771 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.069 5736432 393105 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.088 38205742 3351215 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.284 98682013 27994900 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.064 54881792 3509287 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.052 13817756 725291 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.005 574412000 2595000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.251 521209000 130661000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.062 12165033 749864 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.004 4647837 19092 األردىرخام 

24 NCCO 0.117 52561358 6127205 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.059 35653208 2119335 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.073 10729915 785643 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.021- 6151391 130617- المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.037 29102941 1069312 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.487 9502109 4623044 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102انربح  نؼاو  احتساب هايش صافٍ

 اسى انشركة انريز  
2014 

 هايش صافٍ انربح انًبُؼات صافٍ انربح

1 DADI 0.087 68969440 6019343 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.218 10888015 2372026 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.290 10426936 3025104 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.044 24590268 1082932 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.017 4703603 78848 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.102 21479900 2193878 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.251 180582 45351 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.037 11220078 417507 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.014 32571523 457622 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.067 17066865 1146146 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.218 9013296 1962644 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.055 17648302 966075 الشيىثالٌباحيتالعالويتالحذيثتلصٌاعت 

13 NATP 0.077 98797152 7622618 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.932 2200484 2051192 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.085 5563074 473699 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.126 43166563 5448834 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.248 106331877 26417297 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.000 48192133 17345 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.058 15129362 884808 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.028 738429000 20935000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.186 535465000 99676000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.063 12073363 755966 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.009 5434303 50951 األردىرخام 

24 NCCO 0.250 74573343 18608776 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.079 42777755 3380501 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.064 11785388 759695 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.029 7592957 219051 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.001 27831049 33194 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.561 8381722 4702987 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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  3102احتساب هايش صافٍ انربح  نؼاو 

 اسى انشركة انريز  
2015 

 هايش صافٍ انربح انًبُؼات صافٍ انربح

1 DADI 0.068 62139204 4198395 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.218 10512347 2288226 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.263 10300020 2709744 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.004 18139851 65243 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.045 5629405 252944 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.121 19088348 2308596 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.412 178491 73623 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.047 10962928 511629 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.023 36043265 825590 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.086 16650379 1439912 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.119 8358439 993623 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.073 17382357 1263257 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.062 79096865 4885755 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.920 2164552 1990415 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.071 5091275 363329 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.117 41850339 4904813 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.252 123894339 31235583 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.013- 32399318 424551- إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.036 13434188 487818 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.046 750174000 34646000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.249 527527000 131133000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.035 9120385 322362 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.010 7151819 68201 األردىرخام 

24 NCCO 0.213 72902281 15501393 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.071 41145026 2938135 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.074- 8512938 630035- العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.054 6346492 341740 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.022 32015231 695356 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.651 8615883 5608521 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 اإلحصاء انىصفٍ نهايش صافٍ انربح  

 اسى انشركة انريز  
 االَحراف  انًتىسط هايش صافٍ انربح

 انًؼُارٌ انحسابٍ 2015 2014 2013

1 DADI 0.014 0.083 0.068 0.087 0.093 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.007 0.213 0.218 0.218 0.205 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.077 0.233 0.263 0.290 0.145 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.031 0.037 0.004 0.044 0.064 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.021 0.040 0.045 0.017 0.059 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.011 0.115 0.121 0.102 0.122 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.088 0.352 0.412 0.251 0.391 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.007 0.039 0.047 0.037 0.033 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.009 0.014 0.023 0.014 0.005 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.016 0.070 0.086 0.067 0.055 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.050 0.171 0.119 0.218 0.176 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.020 0.053 0.073 0.055 0.032 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.012 0.064 0.062 0.077 0.052 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.013 0.919 0.920 0.932 0.906 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.009 0.075 0.071 0.085 0.069 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.020 0.110 0.117 0.126 0.088 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.019 0.261 0.252 0.248 0.284 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.041 0.017 0.013- 0.000 0.064 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.011 0.049 0.036 0.058 0.052 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.021 0.026 0.046 0.028 0.005 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.037 0.228 0.249 0.186 0.251 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.015 0.053 0.035 0.063 0.062 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.003 0.008 0.010 0.009 0.004 األردىرخام 

24 NCCO 0.069 0.193 0.213 0.250 0.117 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.010 0.070 0.071 0.079 0.059 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.083 0.021 0.074- 0.064 0.073 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.038 0.020 0.054 0.029 0.021- المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.018 0.020 0.022 0.001 0.037 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.082 0.566 0.651 0.561 0.487 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3103نؼاو  صىلاألاحتساب يؼذل دوراٌ 

 اسى انشركة انريز  
2013 

 صىلاأليؼذل دوراٌ  صىلاأل إجًانٍ انًبُؼات

1 DADI 0.487 101303769 49377571 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.662 14810863 9807369 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.944 4759746 4493820 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.853 34985280 29833494 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.617 8202307 5064059 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.714 29586193 21117970 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.115 1511192 174024 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 1.055 10563620 11139817 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.594 51514820 30613403 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 1.517 10827133 16422606 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.348 25212947 8768960 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 1.608 9693649 15583725 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.943 95454637 89977143 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.049 30064803 1475882 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.856 6705186 5736432 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.978 39060167 38205742 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 1.010 97701774 98682013 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.559 98166419 54881792 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.740 18683433 13817756 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.516 1112494000 574412000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.518 1005415000 521209000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.807 15065734 12165033 لصٌاعاثاأللوٌيىمالىطٌيت 

23 JMCO 0.509 9140045 4647837 األردىرخام 

24 NCCO 0.706 74433058 52561358 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.680 52409627 35653208 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.528 20314225 10729915 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.661 9302319 6151391 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.533 54586633 29102941 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.124 76506498 9502109 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102نؼاو  صىلاألاحتساب يؼذل دوراٌ 

 اسى انشركة انريز  
2014 

 صىلاأليؼذل دوراٌ  صىلاأل إجًانٍ انًبُؼات

1 DADI 0.688 100290031 68969440 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.645 16891690 10888015 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 1.323 7878530 10426936 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG (الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)0.877 28045940 24590268 اإلًخاج 

5 JOIC 0.608 7738391 4703603 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.725 29630450 21479900 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.116 1552472 180582 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 1.014 11065462 11220078 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.576 56516987 32571523 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 1.465 11652263 17066865 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.347 25999984 9013296 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 1.532 11521969 17648302 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 1.086 90984504 98797152 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.061 36092130 2200484 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.890 6247550 5563074 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 1.041 41478219 43166563 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 1.067 99620066 106331877 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.584 82536802 48192133 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.826 18305745 15129362 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.610 1211466000 738429000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.565 948423000 535465000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.734 16438498 12073363 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.685 7938528 5434303 األردىرخام 

24 NCCO 0.764 97547190 74573343 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.792 54024861 42777755 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.562 20951898 11785388 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.786 9656795 7592957 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.526 52908633 27831049 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.105 79707170 8381722 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102نؼاو  صىلاألاحتساب يؼذل دوراٌ 

 اسى انشركة انريز  
2015 

 صىلاأليؼذل دوراٌ  صىلاأل إجًانٍ انًبُؼات

1 DADI 0.678 91590358 62139204 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.576 18236464 10512347 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.995 10351106 10300020 األدويتفيالدلفيالصٌاعت 

4 ICAG )0.700 25911755 18139851 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.859 6555716 5629405 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.670 28493129 19088348 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.109 1633980 178491 لصٌاعتالىرقالصحياللؤلؤة 

8 EKPC 1.040 10543826 10962928 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.575 62712570 36043265 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 1.435 11601753 16650379 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.311 26858239 8358439 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 1.560 11146023 17382357 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.925 85470544 79096865 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.064 34071608 2164552 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.810 6282246 5091275 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.848 49378101 41850339 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 1.145 108234546 123894339 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.434 74570344 32399318 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.824 16312501 13434188 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.639 1174183000 750174000 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.518 1018631000 527527000 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.620 14701980 9120385 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.868 8237847 7151819 األردىرخام 

24 NCCO 0.607 120198857 72902281 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.730 56385559 41145026 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.469 18135297 8512938 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.634 10004550 6346492المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.615 52067952 32015231 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.113 76423494 8615883 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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  صىلاألاإلحصاء انىصفٍ نًؼذل دوراٌ 

 اسى انشركة انريز  
 االَحراف  انًتىسط صىلاأليؼذل دوراٌ 

 انًؼُارٌ انحسابٍ 2015 2014 2013

1 DADI 0.113 0.618 0.678 0.688 0.487 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.045 0.628 0.576 0.645 0.662 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.206 1.088 0.995 1.323 0.944 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.096 0.810 0.700 0.877 0.853 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.142 0.695 0.859 0.608 0.617 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.029 0.703 0.670 0.725 0.714 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.004 0.114 0.109 0.116 0.115 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.021 1.036 1.040 1.014 1.055 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.011 0.582 0.575 0.576 0.594 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.041 1.472 1.435 1.465 1.517 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.021 0.335 0.311 0.347 0.348 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.038 1.566 1.560 1.532 1.608 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.088 0.985 0.925 1.086 0.943 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.008 0.058 0.064 0.061 0.049 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.040 0.852 0.810 0.890 0.856 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.099 0.955 0.848 1.041 0.978 للصٌاعاثالغذائيتسٌيىرة 

17 EICO 0.068 1.074 1.145 1.067 1.010 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.080 0.526 0.434 0.584 0.559 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.049 0.797 0.824 0.826 0.740 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.064 0.588 0.639 0.610 0.516 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.027 0.534 0.518 0.565 0.518 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.094 0.721 0.620 0.734 0.807 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.180 0.687 0.868 0.685 0.509 األردىرخام 

24 NCCO 0.080 0.692 0.607 0.764 0.706 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.056 0.734 0.730 0.792 0.680 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.047 0.520 0.469 0.562 0.528 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.081 0.694 0.634 0.786 0.661 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.049 0.558 0.615 0.526 0.533 الكابالثالوخحذةهصاًع 

29 JOWM 0.010 0.114 0.113 0.105 0.124 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3103نؼاو  صىلاألاحتساب انؼائذ ػهً 

 اسى انشركة انريز  
2013 

هايش صافٍ 

 انربح

يؼذل دوراٌ 

 صىلاأل

انؼائذ ػهً 

 صىلاأل

1 DADI 0.046 0.487 0.093 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.136 0.662 0.205 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.137 0.944 0.145 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.054 0.853 0.064 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.036 0.617 0.059 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.087 0.714 0.122 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.045 0.115 0.391 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.034 1.055 0.033 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.003 0.594 0.005 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.084 1.517 0.055 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.061 0.348 0.176 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.052 1.608 0.032 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.049 0.943 0.052 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.044 0.049 0.906 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.059 0.856 0.069 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.086 0.978 0.088 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.287 1.010 0.284 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.036 0.559 0.064 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU 0.039 0.740 0.052 األلوٌيىم)آرال(العزبيتلصٌاعت 

20 JOPH 0.002 0.516 0.005 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.130 0.518 0.251 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.050 0.807 0.062 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.002 0.509 0.004 األردىرخام 

24 NCCO 0.082 0.706 0.117 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.040 0.680 0.059 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.039 0.528 0.073 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.014- 0.661 0.021- المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.020 0.533 0.037 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.060 0.124 0.487 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102نؼاو  صىلاألاحتساب انؼائذ ػهً 

 اسى انشركة انريز  
2014 

هايش صافٍ 

 انربح

يؼذل دوراٌ 

 صىلاأل

انؼائذ ػهً 

 صىلاأل

1 DADI 0.060 0.688 0.087 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.140 0.645 0.218 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.384 1.323 0.290 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.039 0.877 0.044 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.010 0.608 0.017 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.074 0.725 0.102 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.029 0.116 0.251 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.038 1.014 0.037 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.008 0.576 0.014 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.098 1.465 0.067 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.075 0.347 0.218 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.084 1.532 0.055 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.084 1.086 0.077 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.057 0.061 0.932 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.076 0.890 0.085 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.131 1.041 0.126 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.265 1.067 0.248 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.000 0.584 0.000 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.048 0.826 0.058 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.017 0.610 0.028 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.105 0.565 0.186 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.046 0.734 0.063 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.006 0.685 0.009 األردىرخام 

24 NCCO 0.191 0.764 0.250 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.063 0.792 0.079 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.036 0.562 0.064 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.023 0.786 0.029 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.001 0.526 0.001 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.059 0.105 0.561 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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 3102نؼاو  صىلاألاحتساب انؼائذ ػهً 

 اسى انشركة انريز  
2015 

هايش صافٍ 

 انربح

يؼذل دوراٌ 

 صىلاأل

انؼائذ ػهً 

 صىلاأل

1 DADI 0.046 0.678 0.068 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.125 0.576 0.218 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.262 0.995 0.263 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG 0.003 0.700 0.004 الشراعيت)اإلًخاج(الصٌاعيتالخجاريت 

5 JOIC 0.039 0.859 0.045 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.081 0.670 0.121 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.045 0.109 0.412 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.049 1.040 0.047 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.013 0.575 0.023 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.124 1.435 0.086 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.037 0.311 0.119 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.113 1.560 0.073 العالويتالحذيثتلصٌاعتالشيىثالٌباحيت 

13 NATP 0.057 0.925 0.062 للذواجيالىطٌيت 

14 AIFF 0.058 0.064 0.920 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.058 0.810 0.071 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.099 0.848 0.117 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.289 1.145 0.252 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.006- 0.434 0.013- إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.030 0.824 0.036 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.030 0.639 0.046 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.129 0.518 0.249 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.022 0.620 0.035 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.008 0.868 0.010 األردىرخام 

24 NCCO 0.129 0.607 0.213 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.052 0.730 0.071 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.035- 0.469 0.074- العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.034 0.634 0.054 المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.013 0.615 0.022 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.073 0.113 0.651 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 
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  صىلاألاإلحصاء انىصفٍ نهؼائذ ػهً 

 اسى انشركة انريز  
 االَحراف  انًتىسط صىلاألانؼائذ ػهً 

 انًؼُارٌ انحسابٍ 2015 2014 2013

1 DADI 0.008 0.050 0.046 0.060 0.046 واالسخثواردارالذواءللخٌويت 

2 HPIC 0.008 0.134 0.125 0.140 0.136 الحياةللصٌاعاثالذوائيت 

3 PHIL 0.124 0.261 0.262 0.384 0.137 فيالدلفيالصٌاعتاألدويت 

4 ICAG )0.027 0.032 0.003 0.039 0.054 الصٌاعيتالخجاريتالشراعيت)اإلًخاج 

5 JOIC 0.016 0.028 0.039 0.010 0.036 يتاألردًالصٌاعاثالكيواويت 

6 MBED 0.007 0.081 0.081 0.074 0.087 العزبيتلصٌاعتالوبيذاثواألدويتالبيطزيت 

7 PERL 0.009 0.040 0.045 0.029 0.045 اللؤلؤةلصٌاعتالىرقالصحي 

8 EKPC 0.007 0.040 0.049 0.038 0.034 اإللبالللطباعتوالخغليف 

9 JPPC ً0.005 0.008 0.013 0.008 0.003 لخجهيشوحسىيكالذواجيوهٌخجاحهايتاألرد 

10 JODA 0.020 0.102 0.124 0.098 0.084 يتاألردًاأللباى 

11 GENI 0.019 0.058 0.037 0.075 0.061 العاهتاالسخثواراث 

12 UMIC 0.031 0.083 0.113 0.084 0.052 الشيىثالٌباحيتالعالويتالحذيثتلصٌاعت 

13 NATP 0.018 0.063 0.057 0.084 0.049 الىطٌيتللذواجي 

14 AIFF 0.008 0.053 0.058 0.057 0.044 واالسخثوارالوصاًعالعزبيتالذوليتلألغذيت 

15 JVOI 0.010 0.064 0.058 0.076 0.059 يتاألردًهصاًعالشيىثالٌباحيت 

16 SNRA 0.023 0.105 0.099 0.131 0.086 سٌيىرةللصٌاعاثالغذائيت 

17 EICO 0.013 0.280 0.289 0.265 0.287 اإللباللالسخثوار 

18 UTOB 0.022 0.010 0.006- 0.000 0.036 إلًخاجالخبغوالسجائزاالححادهصاًع 

19 AALU )0.009 0.039 0.030 0.048 0.039 العزبيتلصٌاعتاأللوٌيىم)آرال 

20 JOPH 0.014 0.016 0.030 0.017 0.002 يتاألردًهٌاجنالفىسفاث 

21 APOT 0.014 0.121 0.129 0.105 0.130 البىحاصالعزبيت 

22 NATA 0.015 0.039 0.022 0.046 0.050 الىطٌيتلصٌاعاثاأللوٌيىم 

23 JMCO 0.003 0.006 0.008 0.006 0.002 األردىرخام 

24 NCCO 0.054 0.134 0.129 0.191 0.082 اسوٌجالشواليت 

25 RMCC 0.011 0.052 0.052 0.063 0.040 الباطىىالجاهشوالخىريذاثاإلًشائيت 

26 ASPMM 0.042 0.013 0.035- 0.036 0.039 العزبيتلصٌاعتالوىاسيزالوعذًيت 

27 AQRM 0.025 0.014 0.034 0.023 0.014- المذصللصٌاعاثالخزساًيت 

28 UCIC 0.010 0.011 0.013 0.001 0.020 هصاًعالكابالثالوخحذة 

29 JOWM 0.008 0.064 0.073 0.059 0.060 يتاألردًهصاًعاألجىاخ 

 

 

 

 

 


