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 شكر وتقدير

الصبر الطموح و  ألهمنيتعالى كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم قدرته وسلطانه الذي  الحمد هلل
الة ، والصأحصيهابفضله ونعمته والتي ال ي  عل ومن   هذه الرسالة، بإتمام على ن  وسدد خطاي بأن م

 عين.جمأوصحبه  لهآوالسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد صلى اهلل وعليه وسلم وعلى 

 ،...وبعد

حيث  سماء العمارنة"،أستاذة الدكتورة أل" االفاضلة  تيألستاذخالص الشكر والتقدير بتوجه أ
ا القيمة، فلم ثرائها بأفكارها النيرة، ومعلوماتهإثر في األ أكبرعلى هذه الرسالة  شرافباإلكان لتفضلها 
 جزاها اهلل عني وعن زمالئي خير الجزاء. نصائحها، أوتبخل بجهدها 

لوه عضاء لجنة المناقشة الموقرين على ما بذأفاضل بالشكر واالحترام والتقدير للسادة األتقدم أو 
 من جهد في قراءة رسالتي المتواضعة، وعلى ما سيبدونه من مقترحات قيمة بما يثري الرسالة.

ليها وسط، ممثلة بمسؤو جامعتي الموقرة جامعة الشرق األ إلىتقدم بجزيل الشكر والعرفان أكما 
م لي المساعدة كل من قد إلىتوجه بالشكر والتقدير أن أضاء الهيئة التدريسية فيها، وال يفوتني عأو 
  ًا.بداء النصح والمشورة في مسيرتي العلمية، فجزاهم اهلل عني خير إفي  أسهم أو

 الباحث
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 احمد العرمان دد. محم

 دربي ومهجة قلبي رفيقة إلى

 الغالية. خطيبتي

خواني أمن عرفت معهم معنى الحياة  إلىالذكريات  وأجملالحكايات  بأحلىمن شاركوني  إلى
 مامهم".أنر دربهم، وذلل الصعاب أ، و بارك في أعمارهمعزاء " ربي خواتي األأو 

 

هم فاظهروا يهدوا بالجواب الصحيح حيرة سائل أوضاءوا بعلمهم عقول غيرهم أكل من  إلى
 (.الكرام ساتذتيأالعارفين. )بسماحتهم تواضع العلماء وبرحابتهم سماحة 

 ًا.جميع إليهمهدي هذا الجهد أن نا عليه األأكون فيما أن أكل من له فضل في  إلى

 الباحث 
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تطبيقية على الشركات  دارة األرباح: دراسةإأثر الجدارة الئتمانية على ممارسة 
 الصناعية األردنية المساهمة العامة

 خلف محمد عبداهلل العرمان: إعداد
 العمارنةابراهيم سماء أاألستاذة الدكتورة  إشراف:

 باللغة العربية صالملخ  

تهتم الجهات المانحة لالئتمان بدراسة وتحليل القوائم المالية للعمالء للتأكد من صحتها وسالمتها 
 قرار منح االئتمانوألن  .لما يترتب على هذا القرار من مخاطر مالية قبل اتخاذ القرار بمنح االئتمان

 انيةاالئتمأثر الجدارة التعرف على  إلىذو أهمية خاصة لجميع األطراف، فإن هذه الدراسة تهدف 
حيث تم  ،المدرجة في بورصة عمان الصناعية األردنيةالشركات بيئة إدارة األرباح في ممارسة على 

حقوق  إلى تااللتزامانسبة  نسبة الدين،)المالية نسب من ال مجموعةباستخدام قياس الجدارة االئتمانية 
لى األرباح باالعتماد ع دارةمدى ممارسة الشركة إلوتم قياس  ،مضاعف الرفع المالي( نسبة ،الملكية
 .نسب الربحية( ،ةنسب السيول)الضابطة وجود المتغيرات  ل  ظ( في 1995جونز المعدل )نموذج 

 من القوائم المالية للشركات الصناعية المدرجة فيلهذه الدراسة وتم استخراج كافة البيانات الالزمة 
( شركة صناعية انطبقت 35)وتكونت عينة الدراسة من ، 2020-2015بورصة عمان خالل الفترة 

 المنهجو  الوصفيالمنهج على أجل تحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد  ناالختيار. ومعليها شروط 
لى أسئلة جابة عواإلختبار الفرضيات الخطي المتعدد الاالنحدار تحليل استخدام تم كما  التحليلي،
 .الدراسة

 ألرباحرة اعلى ممارسة إداللجدارة االئتمانية احصائية  وجود أثر ذو داللة إلىالدراسة  وتوصلت
لما كأي انه  ،سلبياً ثر هذا األ، وكان لمدرجة في بورصة عمانا األردنية ركات الصناعيةالش في
رت كما اظه .لها لممارسة ادارة االرباح االئتمانية للشركة كان ذلك داعياً نخفض مستوى الجدارة أ

 رباح.ألدارة اإلعلى ممارسة الشركة  سلبياً  نسب السيولة والربحية اثراً 

على ة الجدارة االئتماني تأثيرخذ بعين االعتبار األرة و بضر وصت الدراسة الجهات المقرضة أو 
نتائج  ي  أل من الشركات الصناعية، وذلك تجنباً  منح االئتمان ألي  رباح قبل األ دارةالشركة إلممارسة 

 الجهة المقرضة نتيجة هذه العالقة. لها ن تتعرضسلبية ممكن أ

 ردنيةالشركات الصناعية األ  ،إدارة األرباح الكلمات المفتاحية: الجدارة الئتمانية،
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Abstract 
يزية ص باللغة اإلنجل  الملخ 

Lenders are interested in studying and analyzing clients' financial statements to 

ensure their correctness and integrity before making a decision to grant credit because of 

the financial risks that this decision entails.  

The decision to grant credit is of particular importance to all parties, so, this study 

aims to identify the impact of creditworthiness on the practice of earnings management 

in the Jordanian industrial companies listed at the Amman Stock Exchange, where 

creditworthiness was measured using a set of financial ratios (debt ratio, Debt to equity 

ratio, leverage ratio), and the extent of the company's practice of earnings management 

was measured based on the (Modified Jones 1995) model under the existence of the 

controlling variables (liquidity ratios, profitability ratios). All the data necessary for this 

study were extracted from the financial statements of the industrial companies listed at 

Amman Stock Exchange during the period 2015-2020, and the study sample consisted of 

(35) industrial companies that met the selection criteria. Multiple linear regression 

analysis was used to test the hypotheses and answer the study questions. The results of 

the study concluded that there is a statistically significant impact of creditworthiness on 

the practice of earnings management in the Jordanian industrial companies listed at 

Amman Stock Exchange, and this impact was negative, meaning that whenever the level 

of creditworthiness of the company decreased, that was a reason for it to practice earnings 

management. The ratios of liquidity and profitability also showed a negative impact on 

the company's practice of earnings management. The study recommended that lenders 

must take into consideration the impact of creditworthiness on the company's practice of 

earnings management before granting credit to any of the industrial companies, in order 

to avoid any negative consequences that the lender may be exposed to as a result of this 

relationship. 

Keywords: Creditworthiness, Earnings Management, Jordanian Industrial 

Companies. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة :1-1

تعتبر البنوك وشركات التمويل من الفئات التي تهتم بدراسة وتحليل القوائم المالية للعمالء للتأكد 

 من صحتها وسالمتها قبل اتخاذ القرار بمنح االئتمان، لما يترتب على هذا القرار من مخاطر مالية.

بالقوائم المالية التي تقدمها الشركات المقترضة خاصة بعد  وعدم ثقتهاوزداد قلق الجهات المقرضة 

مالية تدهور موثوقية التقارير ال إلىدى ذلك أ حيثرباح إدارة األتوسعت هذه الشركات في ممارسة ن أ

(Du & Shen, 2018 .) 

ن قرار منح االئتمان يعتبر من القرارت الصعبة بالنسبة للجهات المقرضة؛ فمن جهة يسعى أ

ن يعمل أب يجتقديم أكبر عدد ممكن من القروض لتحقيق مكاسب مادية، وفي نفس الوقت  إلىالبنك 

وشركات وك ن البنإلذلك، ف .هي أكبر المخاطر التي قد يواجههاتفادي تعثر العمالء في السداد و على 

تضع في االعتبار مجموعة من العوامل عند تقديم القروض، ومن بينها االعتماد على بيانات  التمويل

 .قية خالية من االنطباعات الشخصيةموضوعية وحقي

عض بفقد وجدت على إدارة األرباح.  لعبء الدينفي اآلثار المحتملة ومعمق  واسع بحثوهناك 

لى عشجع بعض المدراء قد ينه أن لديتفاع عبء ار ة إلغير المرغوب ثارنه من ضمن اآلأ الدراسات

اذ إنف أوالقرض  خرق شروطبحيث يمكن تجنب  ،رباح(دارة األإ)ممارسة التالعب بالمستحقات 

أن زيادة الديون قصيرة األجل مرتبطة بمستحقات د (. حيث وجGupta et al.,2008الُمقرض )

ألن  اً نظر و خاصة بالنسبة للشركات التي توشك على الحصول على قروض جديدة.  أعلى،تقديرية 

ابي فإن االرتباط اإليج األجل،مخاطر السيولة مقارنة بالديون طويلة  إلىالدين قصير األجل يؤدي 



3 

 
 

األجل والتالعب باألرباح يجب أن يكون أعلى مقارنة بالعالقة التي تم التحقيق فيها  قصيربين الدين 

دارةالدين  إجماليل مكثف بين بشك   .((Fields et al., 2018 األرباح وا 

 للجدل بين الباحثين، فمنهم من اً موضوع مثير ال يزالال ؛ فإدارة األرباح ممارسة بخصوصما أ

لإلدارة  سهم والذي هو الهدف الرئيسييجابية وتضيف قيمة للشركة وتزيد من ثروة حملة األإنها أيرى 

نها سلبية وضارة ألنها تعمل على تضليل مستخدمي التقارير المالية وخاصة أالمالية، ومنهم من يرى 

  والتمويلية.تخاذ القرارات االستثمارية إعدم الدقة في  إلىالمستثمرين والدائنين مما يؤدي 

رف التع إلىن هذه الدراسة تهدف إف طراف،األهمية خاصة لجميع أذو  االئتمانين القرار وأل

بيئة الشركات الصناعية المساهمة العامة إدارة األرباح في ممارسة على  االئتمانيةأثر الجدارة على 

بل الوضع المالي للشركة ق رباح لتحسيناألدارة في هذه الشركات إلدارة ومدى ممارسة اإل األردنية،

 التقدم للحصول على التمويل من المقرضين.
 

 وأسئلتهامشكلة الدراسة  :1-2

عتبر عملية دراسة الجدارة االئتمانية للعمالء من أهم األعمال التي يقوم بها موظفين البنوك، ت

طيها، فبدون تخ أوسهلة وال يمكن استثنائها  أووال يمكن أن يتم التعامل معها على أنها خطوة بسيطة 

  عملية تحديد الجدارة االئتمانية للعمالء ال يستطيع البنك الحكم على إمكانية تحصيله للقروض.

يير معادراسة وضع العميل من خالل مجموعة من ال إلى وشركات التمويللبنوك وعادة ما تلجأ ا

ي الوقت فااللتزمات  سدادللعميل وقدرته على تمانية الجدارة االئتقدير  إلىوالعناصر التي تهدف 

 االعتماد على بيانات موضوعية وحقيقية خالية من االنطباعات الشخصية.وهذا يتطلب  ،الالزم
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تها لتحسين صور  في ممارسة إدارة األرباحالشركات المقترضة توسعت ن إوفي ذات الوقت ف

 أورضين التي تقدمها للمق تدهور موثوقية التقارير المالية إلىادى  مماامام المقرضين والمستثمرين 

  المستثمرين على حٍد سواء.

باح من ر دارة األإالجدارة االئتمانية للشركة على ممارسة دراسة أثر الضروري نه بات من إلذا؛ ف

 لدراسة لإلجابة على السؤال التالي:، وجاءت هذه ادارةاإلقبل 

شركة ممارسة العلى ردنية المساهمة العامة للشركات الصناعية األ االئتمانيةالجدارة  هل تؤثر

 دارة األرباح إل

 وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

عامة المسؤؤؤؤؤؤاهمة الردنية األللشؤؤؤؤؤؤركات الصؤؤؤؤؤؤناعية  االئتمانيةالجدارة  هل تؤثرالسؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي األول: 

 األرباح دارة ممارسة الشركة إلعلى ممثلة بنسبة الدين 

ة العامة المسؤؤؤؤؤؤاهمردنية األللشؤؤؤؤؤؤركات الصؤؤؤؤؤؤناعية  االئتمانيةالجدارة  تؤثر له الثاني:السؤؤؤؤؤؤؤال الفرعي 

 دارة األرباح ممارسة الشركة إلعلى حقوق الملكية  إلىااللتزامات ممثلة بنسبة 

ة العامة المسؤؤؤؤؤاهمردنية األللشؤؤؤؤؤركات الصؤؤؤؤؤناعية  االئتمانيةالجدارة  الثالث: هل تؤثرالسؤؤؤؤؤؤال الفرعي 

 دارة األرباح ممارسة الشركة إلعلى ممثلة بنسبة مضاعف الرفع المالي 

 أهمية الدراسة :1-3

 يمكن توضيح أهمية الدراسة من خالل ما يلي:

 هوو يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء حول موضوع الدراسة  :العلميةاألهمية 

دارة ة إلممارسة الشركعلى ردنية المساهمة العامة للشركات الصناعية األ االئتمانيةأثر الجدارة  قياس
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 قبل هتمام منا  و حيث ان موضوع تقدير الجدارة االئتمانية للعمالء ما زال محط بحث  ،األرباح

تقلل  ساعد في اتخاذ القرارات التمويلية واالستثمارية المناسبة والتيت التي التوصياتالدارسين لتقديم 

 االئتمانية الجدارة، والناشئة عن عدم توفر اطر المالية التي يتعرض لها المقرضونمن المخ

رضة باستخدام االئتمانية للشركات المقت الجدارةوتعتمد البنوك وشركات التمويل في تحديد  للمقترضين.

وسائل متعددة منها تحليل الوضع المالي للشركة الحالي والمتوقع من خالل تحليل القوائم المالية، 

ن رباح لتحسيإدارة األ إلىتلجأ دارة الشركة إكانت  إذاوهنا يجب على البنك المقرض تحديد ما 

 ين.  سهم والدائنمام حملة األأوضاعها المالية أ

ور هذه النماذج في حالة تط ومازالت االئتمانية،العديد من نماذج الجدارة  السابقةالدراسات قدمت 

نسب استخدام مجموعة من ال إلىلذلك فقد سعى الباحث  ا،تضمنتهمستمر من حيث المتغيرات التي 

المالية لقياس الجدارة االئتمانية للشركات الصناعية االردنية بوجود متغيرات ضابطة كنسب السيولة 

 على ممارسة الشركة الدارة االرباح. أثرهاوالربحية ومن ثم تحديد مدى 

تدعم والتي س الدراسات القليلة في هذا الموضوعتعد من هذه الدراسة  نإفوحسب علم الباحث 

 فيها.  والعوامل المؤثرةرباح دارة األإالبحث العلمي في مجال 

ا من دور لما له وذلكالتمويل وشركات  تعد هذه الدراسة مهمة للبنوك التجارية األهمية العملية:

قدرة البنك على اتخاذ القرار الصحيح بخصوص منح التمويل للشركات، واكتشاف كبير في تحسين 

 مام المقرضين. أوضاعها المالية أرباح لتحسين دارة األإ ممارسة إلىتلجأ ي الشركات الت

انتباه اإلدارات في البنوك التجارية األردنية عن فائدة جاءت لتلفت  الدراسة، فإن هذه ولهذا

دارة هذه إمن قبل  إدارة األرباحممارسة  وأثرها فيللشركات المقترضة  االئتمانيةبالجدارة  االهتمام

 الشركات، مما فيه خدمة ألصحاب القرار التمويلي بجميع اطرافه.
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 هداف الدراسة أ :1-4

اعية للشركات الصنالتعرف على أثر الجدارة االئتمانية  إلىوبشكل رئيسي تهدف الدراسة 

ثر في ترشيد همية هذا األأومدى  األرباح،دارة ممارسة الشركة إلعلى ردنية المساهمة العامة األ

 صحاب المصالح الذين يستخدمون القوائم المالية في اتخاذأت الدائنين والمستثمرين وغيرهم من اقرار 

 تي:هداف هذه الدراسة حسب اآلأقراراتهم. ويمكننا تفصيل 

مارسة م على العامةالمساهمة ردنية األللشركات الصناعية  االئتمانيةالجدارة  على أثرالتعرف  .1

 .دارة األرباحالشركة إل

نسبة ممثلة ب المساهمة العامةردنية األللشركات الصناعية  االئتمانيةالجدارة  على أثرالتعرف  .2

 .دارة األرباحممارسة الشركة إلعلى الدين 

نسبة ممثلة ب ردنية المساهمة العامةللشركات الصناعية األ االئتمانيةالجدارة أثر التعرف على  .3

 .دارة األرباحالشركة إلممارسة على حقوق الملكية  إلىااللتزامات 

ة ردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبللشركات الصناعية األ االئتمانيةالجدارة أثر  على التعرف .4

 .دارة األرباحممارسة الشركة إل مضاعف الرفع المالي

 فرضيات الدراسة  :1-5

 تم صياغة الفرضيات اآلتية: وتحقيق أهدافهاسئلة الدراسة أمن أجل اإلجابة على 

( للجدارة ≥α 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :0Hالفرضية الرئيسية 

 .إدارة األرباحممارسة على ردنية المساهمة العامة للشركات الصناعية األ االئتمانية

 هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية: وينبثق من
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1-01H ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية :( 0.05عند مستوى داللة α≤ للجدارة )للشركات  االئتمانية

 .إدارة األرباحممارسة على ردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبة الدين الصناعية األ

2-20H( 0.05: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ للجدارة )للشركات  االئتمانية

دارة إممارسة  ىعل الملكيةحقوق  إلىالصناعية االردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبة االلتزامات 

 .األرباح

3-30H: ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ للجدارة )للشركات  االئتمانية

 .باحإدارة األر ممارسة على ردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبة مضاعف الرفع المالي الصناعية األ

 أنموذج الدراسة  :1-6

ير التابع، لى المتغأهدافها في تحديد أثر المتغير المسؤؤؤؤتقل ع إلىلتحقيق غرض الدراسؤؤؤؤة والوصؤؤؤؤول 

 (:1)الباحث على أنموذج خاص بهذه الدراسة. كما هو مبين في الشكل رقم  اعتمد

 

   

 

                                                       01H 

 

  

   

 

 نموذج الدراسةأ: 1-1الشكل رقم 
 (2015دراسة رضوان وحسين )عداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة خاصة إمن 

 المتغير التابع المتغير المستقل

 الجـــدارة الئتمــانيـة

 نسبة الدين-
نسبة االلتزامات الى حقوق -

 الملكية
 نسبة مضاعف الرفع المالي-

 

 ممارسة إدارة األرباح
 
 االختيارية المستحقات

 

 المتغيرات الضابطة

 نسبة الربحية
 نسبة السيولة
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 حدود الدراسة  :1-7

على جميع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان خالل تطبيق هذه الدراسة  زمنية:حدود 

 (.2020 – 2015)الفترة الممتدة من عام 

اقتصرت هذه الدراسة على الشركات الصناعية المساهمة العامة والمدرجة في بورصة  حدود مكانية:

 عمان.

 مصطلحات الدراسة :1-8

مفهوم  أن ذإرادة وقدرة العميل المقترض على سداد الدين الممنوح له" إ نهاأبتعرف  :الئتمانيةالجدارة 

الجدارة االئتمانية للعميل يرتكز على الثقة التي يوليها المصرف للعميل وعلى رغبة العميل في االلتزام 

 (Orlovs & Braslins, 2013) .المحددة بأوقاتهابسداد دفعات القرض 

 المالية، التقارير إعداد عملية في األعمال شركات إدارة قبل من تدخل" بأنها وتعرف :حإدارة األربا

 لتحقيق موجهه األرباح إدارة تكون أن حال وفي للشركة، أو شخصية منفعة على الحصول أجل من

 (Bassiouny et al., 2016). "انتهازية تعتبر عندئذٍ  دارةاإل مصالح

نه عملية أعلى  االستحقاق FASB الماليةف مجلس معايير المحاسبة ر  ع نماذج المستحقات: -

 والظروف غير النقدية عند حدوثها، وعلى وجه الخصوص يتطلب باألحداثمحاسبية لالعتراف 

والزيادات ذات العالقة بالموجودات، والمصاريف والزيادات ذات  باإليراداتعتراف االستحقاق اال

 المستقبل.بتدفع عادة على شكل نقد  أون تقبض أساس مبالغ يتوقع لها أالعالقة بالمطلوبات على 

 (2015، التميمي والساعدي)

قييم هم النسب المالية المستخدمة في تأوتعتبر هذه النسبة من  المديونية(: ) نسبةالديننسبة  -

 ،شركةنها ذات داللة هامة بالنسبة لدائني الأدارة الشركة كما إكفاءة سياسات التمويل التي تتبعها 
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 لديون.امان الموفر لديونهم عند تقييم مدى قدرتها على الوفاء بهذا لهم هامش األذ توضح إ

 (2016)مطر، 

 نع الممولة صولاأل من الجزء ذلك النسبة هذه تبين: حقوق الملكية إلىنسبة اللتزامات   -

 نخفاضإب ترتفعف المديونية نسبة تجاهمعاكساً إل يكون اتجاهها نإف وعليه. المساهمين حقوق طريق

 فتوضح لشركةا رأسمال هيكل تقييم في النسبة هذه وتستخدم ،بارتفاعها وتنخفض الدين نسبة

 يكله تكوين في( الخارجي التمويل) والمقرضين( الداخلي التمويل) المالك من كل مساهمة مدى

 (2016. )مطر، المال سأر 

ن صول المنشأة مأ أوتقيس هذه النسبة العالقة بين موجودات نسبة مضاعف الرفع المالي:  -

خرى، وكلما ارتفعت كان ذلك داللة على تزايد اعتماد المنشأة في أكها من جهة جهة وحقوق مال  

 (2016داتها على الديون والعكس بالعكس. )مطر، تمويل موجو 

موال : تقيس هذه النسب مقدرة المنشأة على تحقيق العائد المناسب على األنسبة الربحية -

 (2016)مطر، نشطتها. أالمستثمرة في 

تحديد مدى و  قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجلقيس هذه النسبة ت نسبة السيولة: -

 (2016، مطر). األجلقدرتها على استخدام أصولها الحالية للوفاء بالتزاماتها قصيرة 
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 :الفصل الثاني
 إلطار النظري والدراسات السابقةا

 .تمهيد :2-1

 .األول: اإلطار النظري المبحث :2-2
 .مفهوم الجدارة الئتمانية :2-2-1
 .رباحدارة األ إمفهوم  :2-2-2
 العالقة بين الجدارة الئتمانية وادارة الرباح :2-2-3

 .المساهمة العامة الردنية قطاع الشركات الصناعية الثاني:: المبحث 2-3
 ذات الصلة. : الدراسات السابقةالثالثالمبحث  :2-4

 .العربية باللغة الدراسات :2-3-1
 .جنبيةاأل باللغة الدراسات :2-3-2

 .عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة :2-3-3
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 الفصل الثاني
 إلطار النظري والدراسات السابقةا

 تمهيد :2-1

ق مفهوم إدارة اإلرباح وطر تعريف الجدارة االئتمانية وطرق قياسؤؤؤؤؤؤؤها، و  إلى يتطرق هذا الفصؤؤؤؤؤؤؤل

لدراسات هم اعرض أل إلىاإلضافة براباح، األ وممارسة إدارةبين الجدارة االئتمانية  والعالقةقياسها، 

 السابقة التي تناولت موضوع الدراسة.

 المبحث األول: اإلطار النظري :2-2

 ة الئتمانية الجدار  :2-2-1

 أي أن ،الدين الممنوح لهرادة وقدرة العميل المقترض على سؤؤؤداد إ نهاأبالجدارة االئتمانية  تعرف

مفهوم الجدارة االئتمانية للعميل يرتكز على الثقة التي يوليها المصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرف للعميل وعلى رغبة العميل 

 (Orlovs & Braslins, 2013) .المحددة بأوقاتهالتزام بسداد دفعات القرض في األ

ب جل وتختلف النسؤؤؤؤؤقدرة الشؤؤؤؤؤركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة األ( بانها 2016وعرفها مطر )

على منها أفهي بالنسؤؤؤبة للشؤؤؤركات الصؤؤؤناعية تكون عادة  ،المعيارية للجدارة باختالف طبيعة النشؤؤؤاط

بالنسؤؤؤبة للشؤؤؤركات التجارية ذلك على عكس حال النسؤؤؤب المعيارية للسؤؤؤيولة والتي تكون في التجارية 

  على منها في الصناعية.أ

نها الثقة في توفر السؤؤالمة المالية أاالئتمانية على  الجدارة) ,.Arias et al 2018)عرف وقد 

 ن التوسع في منح الئتمان يولد فرص تعثر قليلة.أالكافية والمناسبة للمقترض، بحيث 
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ي تطلعي حول الجدارة االئتمانية النسبية للعميل والتي توفر لغة عالمية أر  يضًا بأنهاأوتعرف 

العميل قد يسدد  كان إذامشتركة وشفافة للمستثمرين لتكوين وجهة نظر ومقارنة االحتمالية النسبية لما 

ديونه في الوقت المحدد وبالكامل وتعتبر الجدارة االئتمانية هي مجرد واحدة من العديد من المدخالت 

ع القرار من عمليات صن ءكجز خرين في السوق النظر فيها تي يمكن للمستثمرين والمشاركين اآلال

 ((Standard & Poor's, 2021 الخاص بهم.

والتي تعني "أن يؤتمن  "Creditere" مشتقة من الكلمة الالتينية القديمةال" "ائتمان كلمة وتعرف

مقرضون ال األصل. وهو يقدممن  اً معنى المصطلح قريب أصبح الفاصلة،يؤمن". وعلى مر القرون  أو

 لمقدماعلى االعتقاد بأنه يمكن أن يتعهد المقترض بسداد المبلغ  االئتمان بناءً  أواألموال الدائنون  أو

  (Jonathan &et al., 2013) ..للشروط المتفق عليها قاً وف الفائدةمع 

االئتمانية يتصف بالعمومية على المستوى العالمي حيث  الجدارةن مفهوم أويرى الباحث 

 تستخدمها البنوك وشركات التمويل عند تحليل طلبات االئتمان المقدمة من العمالء سواء كانوا افراداً 

 شركات ومن ثم تحديد مقدرة العميل واهليته ودرجة المخاطر المرتبطة بحصوله على القرض. أو

  لقياس الجدارة الئتمانية ستخدمةالنماذج الم (2-2-1-1)

مراحلها و رتفاع عدد متغيراتها تبعا إل الجدارة االئتمانيةالمستخدمة لقياس  النماذجلقد تطورت 

 :وأشهرهالنماذج هم هذه اعرض أل وفيما يليدقة للجدارة االئتمانية للعميل  أكثرلتقييم  وصوالً  المتعددة

 5 نموذج C`s: 

 ة، قدر  Characterةالشخصي) :التاليةللمعايير الخمس  ىاالولحرف يتكون هذا النموذج من األ

قتصادية ، الظروف االCollateral ن، الضماCapitalمال العميل  سأ، ر Capacityالعميل 

Conditions هو تحديد المالءة هذا النموذج(. الهدف من قياس الجدارة االئتمانية للعميل من خالل 
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يعتمد هذا النموذج على خبرة متخذي القرار االئتماني  بالتاليو  ،الثقةالمالية للعميل وتحديد درجة 

( وفيما يلي عرض مختصر لهذا Ottavia et al., 2011)للتقييم حيث يوفر لهم طريقة شاملة 

 (:Abbadi & Abukarsh, 2013) النموذج

طريقة  دال توجحين  القرض وفيتزام العميل بسؤؤؤؤؤؤداد (: مدى الCharacterشؤؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤؤية العميل ) -

رر مدى االئتمان الذي يق لموظفنه يعتمد على طريقة التقدير الشخصي إلقياس هذا المعيار، ف

 الثقة بالعميل.

(: قدرة العميل على تحقيق الدخل الكافي، وبالتالي قدرته على Capability) القدرة على السؤؤؤؤداد -

 خرى.سداد االئتمان الممنوح له والفوائد وكافة العموالت األ

ي قدرة حقوق أ االئتمان،س مال العميل على مالءة طالب أ(: يدل ر Capitalل العميل )راس ما -

 الملكية على تغطية القرض الممنوح له حين يتأزم نشاطه.

صول المالية التي يضعها العميل تحت تصرف المصرف (: مجموعة األCollateral) الضمان -

 مخاطر تعثر القرض.مين على أوذلك للت القرض،كضمان مقابل الحصول على 

عمال المقترض أمدى حساسية  إلى(: يدل المناخ االقتصادي Conditionالظروف االقتصادية) -

 للتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة كمعدالت الفائدة ومعدالت التضخم والدورات االقتصادية.

  5نموذج P`s  

نموذج السمات االحترافية  أوP`s (The Five professional characteristics ) 5ان نموذج 

 :مراعاة خمسة جوانب في تقرير الجدارة االئتمانية للعمالء وهي من خالل الخمسة ويتم

Wang & Kevin, 2011)) 
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ن البنوك ستحكم على إذ إخذها باالعتبار، أهم العوامل الواجب أ(: وهو من peopleالعميل ) -

دارة والمدير المالي هي من كفاءة فريق اإلن أالشركة من خالل السمات الشخصية لمالكها، كما 

 ثناء عملية مراجعة االئتمان.أمور التي يتم تقيمها بعناية من البنوك األ

ن ن تكون الغاية من الحصول على االئتمان محددة، ألأ الضروري(: من Purpose) الغاية -

 التعثر. إلىمر الذي يقود خرى، األأ ألغراضما يستخدمون االئتمان  اً المقترضين كثير 

صول الشركة وقدرتها على تحقيق أ(: يساعد هذا العامل البنوك في تقييم Payment) السداد -

 رباح من نشاطها االعتيادي.األ

ت نواع الضماناأ وأفضل(: ويعني توفر الضمان مقابل االئتمان الممنوح، Protection) الحماية -

 (.ألجلهي الضمانات النقدية )الودائع 

(: ويدرس الظروف الخاصة والعامة المحيطة بعملية منح Perspective) المستقبليةالنظرة  -

 االئتمان الحالية منها والمستقبلية.

  6نموذج C`s: 

حقيقة  لىإنتيجة لعدم شمول متغيرات النماذج السابقة لجميع الجوانب الواجبة دراستها للوصول 

 خرى للجدارة االئتمانية ومنهاأالجدارة االئتمانية للعمالء، فقد ظهرت نماذج جديدة تضيف عوامل 

نموذج السمات الستة، ويحدد ستة  أو6C`s (The six characteristics of credit )نموذج

 ((Leoveanu & Valentin, 2013هي: عوامل للجدارة االئتمانية وهذه العوامل 

في  دارةالصفات الشخصية للقائمين على اإل إلى(: يشير هذا المعيار Characterالشخصية ) -

الشركة، كالمسؤولية والنزاهة والوالء، ويتم تجميع المعلومات لدى البنوك من عمالئها من خالل 
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المعلومات التي يوفرها المصرف  أوخرى، أمن خالل المعلومات المتوفرة من بنوك  أوالبحث 

 خالل مجلس االئتمان. من أو المركزي،

(: وتعبر عن نجاح نشاط المقترض في توليد تدفقات نقدية كافية Capacityالمقدرة على الدفع ) -

لسداد القرض، وفي هذا الصدد يساعد التحليل المبني على مؤشرات كمية ونوعية في تقدير 

فالس ة واإلالسيولحقيقي لمقدرة المقترض على السداد، والمؤشرات الكمية المستخدمة هي مؤشرات 

دارة الشركة ونمط الملكية وجودة الضمانات إما المؤشرات النوعية فهي أوالربحية والمخاطر، 

 وظروف السوق.

 لىإوصلت  إذاتجاه المصارف لاللتزاماتها (: وهو مصدر تغطية الشركة Capital) س المالأر  -

 الشركة.صول أفالس، ولذلك فمن الضروري تحليل درجة سيولة حالة اإل

صول التي تقدم للرهن كضمان للسداد، بحيث يتم باالعتبار األ وتأخذ(: collateral) الضمانات -

 اللجوء اليها في حال وجود مصاعب في السداد.

الوظيفي الذي تعمل الشركة في خضمه،  اإلطار(: ويوضح conditions) الظروف المحيطة -

قتصاد المعني ودرجة تطوره، التغيرات باالعتبار متغيرات اال يأخذهاومن العوامل التي 

 سواق جديدة، والقوانين الضريبية.أالتكنولوجية، تطور االسعار، افتتاح 

عمال، وذلك من خالل إدارة مخاطر األ(: ويعكس قدرة مدراء الشركة على control) الرقابة -

 امتالك الحس السليم التخاذ القرارات.

  18نموذج C`s 

النماذج التي اخذت مزيج من عوامل النماذج السابقة وتم اضافة العديد يعتبر هذا النموذج من 

 هلية،مثل: الشخصية، واأل من العوامل عليها وقد اشتمل هذا النموذج على ثمانية عشر عامالً 

ساسي، والعمالء، والمنافسة، وضبط التكاليف االضافية والنقد، والقدرة على واالستمرارية، والقانون األ
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س المال االجمالي، ومساهمة البنك في راس أالغاية، ور  أوالتعاقد، ومصداقية الحسابات، والسبب 

رباح البنك، وااللتزام، والطوارئ، والتنبؤ الشامل بالتدفقات النقدية، والتجارة أالمال، والمساهمة في 

 (.Pelc, K, 2017) الحالية، و ظروف التراجع والقدرة على االستمرار

   نموذجCredit Score 

 أمبد علىيقوم هذا النموذج . المقترض تعثر احتمال لتقدير عاً شيو  األدوات أكثرويعتبر من 

 تقدير في المؤشرات هذه أهمية عن تعبر األوزان ،واالقتصادية المالية للمؤشرات أوزان تخصيص

   Gurný, P., & Gurný, M., (2013) للمقترض السداد عن التخلف

يتم استخدام مجموعة واسعة من األساليب اإلحصائية في بناء نماذج تسجيل االئتمان. معظم 

، قابلة للتطبيق لبناء نظام non-linearهذه النماذج اإلحصائية، وبعض هذه النماذج غير خطية 

 تسجيل ائتماني فعال يمكن استخدامه بشكل فعال لألغراض التنبؤية

(Abdou, H. A., & Pointon, J., 2011) .  

 قياس الجدارة الئتمانية مؤشرات

ن هذه الدراسة اعتمدت على إبعد االطالع على النماذج المختلفة لقياس الجدارة االئتمانية ف

 (2016مطر،). االئتمانيةالجدارة  المالية المستخدمة في تحليلمجموعة من النسب 

النسب  جل، ويمكن استخدامقدرة الشركة على الوفاء بااللتزامات طويلة األ وتقيس: ةءالمال: نسب أولً 

 التالية:

 .صولاأل إجمالي /الديون إجمالي=( Debt Ratio)المديونية نسبة  -1

 إجمالي /صولاأل إجمالي =( Financial Leverage Multiplier)المالي نسبة مضاعف الرفع  -2

 .حقوق المساهمين
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 .حقوق الملكية إجمالي / المطلوبات إجماليحقوق الملكية=  إلىنسبة االلتزامات  -3

جل صيرة األق ابالتزاماتهفي مجال تقييم قدرة الشركة على الوفاء  ستخدمتو  : نسب السيولة:ثانياً 

 للسيولة هي: الرئيسةوالنسب 

 .المطلوبات المتداولة إجمالي /صول المتداولةاأل إجمالي =( Current Ratio)التداول نسبة  -1

مالية وراق الفي األ االستثمارات +والبنوك النقدية في الصندوق  =( Cash Ratio)النقدية نسبة  -2

 .المطلوبات المتداولة إجمالي /جلقصيرة األ

 .المطلوبات المتداولة /المخزون-صول المتداولةنسبة السيولة السريعة= األ -3

خدام األصول استوتقيس قدرة الشركة على تحقيق مبيعات ذات ربحية من خالل  الربحية: ثالثًا: نسب

 الموجودة بالشركة ويمكن األعتماد على النسب التالية في ذلك:

 .المبيعات /(= مجمل الربح GPM) هامش مجمل الربح -1

 .المبيعات /(EBIT(= الربح التشغيلي)OPM) هامش الربح التشغيلي -2

 .المبيعات /(= صافي الربح بعد الضريبة NPM) هامش صافي الربح -4

 .صولمجموع األ /(= صافي الربح بعد الضريبة ROA) صولالعائد على األ -5

سهم الممتازة من األ حصة -الضريبة(= صافي الربح بعد ROEالعائد على حقوق الملكية) -6

 مجموع حقوق المساهمين العاديين. /التوزيعات

المالءة المالية كمؤشؤؤر على الجدارة االئتمانية وتم اعتماد نسؤؤب وفي هذه الدراسؤؤة تم اسؤؤتخدام نسؤؤب 

 الربحية والسيولة كمتغيرات ضابطة.
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 رباح دارة األ إ :2-2-2

 (:: Earnings Management (EM) :حإدارة األربا

 أجل من المالية، التقارير إعداد عملية في األعمال شركات إدارة قبل من تدخل" بأنها وتعرف

ح مصال لتحقيق موجهه األرباح إدارة تكون أن حال وفي للشركة، أو شخصية منفعة على الحصول

 (Bassiouny et al., 2016) .انتهازية تعتبر عندئذٍ اإلدارة 

 :نهاأبرباح دارة األ إويتم التركيز على مجموعة منها فقد عرفت  -

 االستراتيجية المستخدمةبداعية وهي جزء من المحاسبة اإلبأنها  Rahman et al.,2012))عرف فقد

 .مسبقاً المحددة  لألهدافرباح مطابقة للتغير في األ

بشأن توقيت  قرارات اتخاذ خالل من باألرباح التالعب محاولة بأنها (2019محمد، ) وعرف

 . اإلنتاج وزيادة النفقات وتخفيض المبيعات التجارية، كزيادة نشطةاألوحجم 

 لتحقيق اإلدارة بها تقوم ممارسات هي الحقيقية األرباح إدارة نإ (2018 الشديفات،) وعرف

 أو اإلنتاج زيادة أو بالمبيعات المتعمد والتالعب التشغيلية خالل تغير األنشطة المرغوب منالربح 

 التي األساليب أحد هي الحقيقية األرباح إدارةإن  القول يمكن وعليه .التقديرية المصاريف ضتخفي

 قد مما للمؤسسة، النقدية التدفقات في واضح تأثير لها والتي باألرباح، للتالعب اإلدارة تستخدمها

  .المالية التقارير جودة فيًا سلب أو إيجاباً  يؤثر

والمصاريف والمكاسب  لإليراداتالتوقيت المخطط  هبأن ((kieso et al.,2019 وعرف

  .والخسائر لتمهيد االرتفاع وانخفاض في الدخل
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دارة إن أغلب الباحثين على أن هناك اتفاق كبير بين أ (2015 والساعدي،)التميمي ويرى 

مكن خرين، وبذلك يمستخدمي الكشوفات المالية اآلجل تضليل المساهمين و أرباح تستخدم من األ

 خالقية.أر عمال غيأمنها هو التضليل وحجب الحقيقة والتي تنطوي في ثناياها على  إن الهدفالقول 

نشطة والوسائل نها مجموعة من األأرباح على دارة األإوبناء على ما تقدم يمكن تعريف 

دارة الشركة والتي تتم من خالل استغالل المرونة في المعايير المحاسبية إالمتخذة من  جراءاتواإل

 ق الخروج عن المبادئعن طري أو شطة الحقيقية للشركة.األ أون طريق التالعب بالمستحقات ع

دارة اإل بهدف تعظيم فوائد وذلك ،لهاالمتعارف عليها من خالل تطبيق ممارسات ال تمثل حاسبية الم

 الشركة. اط على نش أثرهاطبيعة  أووتحقيق بعض المكاسب الخاصة لها بغض النظر عن مشروعيتها 

 رباحدارة األ إساليب : أ2-2-2-1

ن العادة أ إلى Arthur Levittمريكية وراق المالية األشار رئيس هيئة األأ 1998يلول أ 28في 

 نها ممارسة لعبة االيماءات والغمزاتأ علىرباح دارة األإالواسعة االنتشار، وقليلة التحدي هي: 

Nods and Winks  يرة منيات كثأفي المعلومات، و  واختصاراً  اً فسادا  و ن المحاسبة تشهد فسادًا أو

 تمثيل دقيق وصحيح.عطاء اليوم في إ إلىغير منفذة والتي لم تنجح 

السبب الرئيسي لممارسات  نأ Arthur Levitt بأمريكاالمالية  أوراقوقد بين الرئيس السابق لهيئة 

شار أذا ما ، وهاً عام ة المتعارف عليها والمقبولة قبوالً رباح هو المرونة في المبادئ المحاسبيدارة األإ

اطة على رباح ينطوي ببسدارة األإساليب أمن  اً كثر شيوعن الجانب األأليه العديد من الباحثين في إ

 .ماً عا استعمال المرونة التي توجد في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبوالً 

رباح تقنيات خارج مجال المبادئ المحاسبية دارة األإساليب أ نال تتضموفي بعض الحاالت قد 

يمة السوقية رباح الشركة والقأدارة الشركة السياسات التي تزيد من إما تختار  اً المتعارف عليها، فغالب
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 والمصاريف، وتقدير مخصص الديون المشكوك اتباإليرادهذه التقنيات تشمل االعتراف  اً عموم .لها

جل سعار، وتقدير النسب المئوية للمشاريع طويلة األقل من األإفي تحصيلها، وتقدير قيمة المخزون ب

عد قانونية رباح تدارة األإساليب أنواع من أ، هذه اإلهتالكجل، واختيار طرائق يلة األتحت التنفيذ طو 

وراق رباح التي تهم المجتمع االستثماري وسوق األقد تشوه األ نها في ذات الوقتأال إ ،شرعية أو

رباح، تهدد سالمة الكشوفات المالية ومنها. )التميمي األ إلدارةساليب عدة المالية، وهناك أ

 (2015،والساعدي

 داعية عند االكتساب المحاسبة اإلب .1

 المخصصات المؤقتة أواالحتياطيات  .2

 التالعب بالسياسات المحاسبية .3

 همية النسبيةسوء استخدام األ .4

 التالعب بالسياسة المحاسبية .5

 تقليل الدخل .6

موذج نرباح هو دارة األ إلقياس  اً كثر تطبيقعدة نماذج والنموذج األ  باستخدامرباح دارة األ إوتقاس 

"Jones م:1995" المعدل لسنة 

 جمالية:المستحقات اإل -

دخل وال االستحقاقساس أويقاس بالفرق بين الدخل على  ،ذلك الجزء غير النقدي من الدخل

لفرق بين خيرة تمثل ارباح تتكون من التدفقات النقدية والمستحقات، واألن األأذ إ ساس النقدي،أعلى 

مستحقات شمل للأيمكن وضع توصيف  التشغيلية لذانشطة النقدية من األصافي الدخل والتدفقات 
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 إلدارةساسية دناه بعض العالقات األأكنتيجة االختالف بين صافي الدخل وصافي التدفق النقدي في 

 (2015التميمي والساعدي,)المستحقات. ساس أرباح على األ

 :المستحقات المحاسبية -

: جزء نقدي يتصف نجزئيين األرباح المحاسبية تتكون من أ" Sloanيؤكد" اإلطارفي هذا 

قل من أوجزء من المستحقات يتصف بالمالئمة وبمستوى  المالئمة،قل من أبالموثوقية وبمستوى 

النقدية وتوقيت  التدفقات حدوثعندما يكون هناك تباين بين توقيت  أن المستحقات تنشأال إ الموثوقية،

المستحقات  تقسيم نويمك معينة،التي تقوم بها المؤسسة في فترة  االعتراف المحاسبي بالعمليات

 (2012، بوسنة) :إلىالمحاسبية 

هي المستحقات التي تنشأ من المعامالت التي تقوم بها  العادية(:) ختياريةال غيرالمستحقات  -

 ستراتيجيتها،ا أدائها،لمستوى  اً المؤسسة في الفترة الحالية وهي طبيعية بالنسبة للمؤسسة نظر 

 االقتصادية األخرى.حداث على مستوى االقتصاد الكلي والعوامل األ

نتيجة اختيار اإلدارة بين  أي المستحقات التي تنشه :غير العادية()اختيارية مستحقات  -

اسبية تخفيض المستحقات المح أوالمعالجات واالختبارات المحاسبية المتاحة وذلك بهدف تضخيم 

 تا، حساباتحصيلهوالديون المشكوك في  العمالء،كحسابات المتعلقة بحسابات تحت التحصيل 

 تالمؤجلة، االلتزامااإليرادات  الدائنة،الذمم  تالمخزون، حسابامؤونات تدني المخزونات مثل 

  الربح المستهدف. إلىجل الوصول أمن  كالدفع، وذلمستحقة 

 رباحدارة األ إنماذج  :-2-2-22 

حصائية في حساب المستحقات االختيارية، ومن بين تلك تم استعمال العديد من النماذج اإل

غلب الباحثين في هذا أالنماذج هناك خمسة نماذج لحساب المستحقات االختيارية استعملت من 

 (2015،التميمي والساعدي)المجال. 
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  نموذجDe Angelo1986 

 المستحقات إجمالياالختيارية يختلف عن نموذج للمستحقات ًا نموذج De Angeloوضعت 

، NDAt، والمستحقات غير االختيارية At-1جمالي المستحقات إبواسطة ا س، يقاtث في سنة الحدو 

وكما هو موضح  At-2ت الموجودا إجماليبواسطة  فتقاس TAt-1 مستحقات المدة السابقة إجمالي أما

 (2015،)التميمي والساعدي :بالمعادلة التالية

NDAt = TAT-1/ At-2 

 

 

 نموذج Healy1989   

المستحقات تقاس بواسطة  إجمالين أيعني  NDAtللمستحقات االختيارية  Healyنموذج 

ن المستحقات االختيارية تقاس في المعادلة إفي المدة المقدرة، وبذلك ف At-2الموجودات  إجمالي

 (2015،التميمي والساعدي) :التالية

NDAt =1/n Σ (TAy/ Ay-2) 

  1991نموذج جونز لسنة : 

اب التغيرات في ظروف الشركة عند حس تأثيرلنموذج جونز هو الرقابة على  الرئيسين الهدف إ

 والتي يمكن حسابه بالمعادلة التالية: االختيارية،المستحقات غير 

NDACijt/Aijt-1 = α1 (1/ Aijt-1) + α2 (ΔREVijt/ Aijt-1) + α3 (PPEijt/ Aijt-1). 

NDAt : المستحقات غير االختيارية في سنة الحدوثt  إجماليالتي تقاس بواسطة 
 .الموجودات

ΔREVijt : يرادات السنة السابقةإالسنة الحالية عن  يراداتإالتغير في 

PPE :ة الثابتة في نهاية السن الموجودات إجماليt 

At-1 :موجودات السنة السابقة لسنة القياس إجمالي t-1 

 : ⍺1, ⍺2, ⍺3 مقاييس خاصة بكل شركة 
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 ويتم حساب هذه المقاييس الخاصة بهذه الشركات بواسطة المعادلة التالية:  

NDAt = ⍺1 (1/At-1) + ⍺2(ΔREVt/ At-1) + ⍺3(PPEt/ At-1) 

الجزء المتبقي من المستحقات  فهي  Et ما أ ⍺1, ⍺2, ⍺3لمقدرة ا  OLSتمثل  ⍺1, ⍺2, ⍺3اذ ان 

 (2015، التميمي والساعدي)المستحقات.  إجمالياالختيارية من 

 " نموذجJones م:1995" المعدل لسنة 

" للتصدي ألي تأثيرات ناتجة Jonesبتقديم نسخة معدلة لنموذج " Dechew et al.,1995قام 

تقديرات منحازة عند قياس المستحقات  إلىدارة التي تؤدي عن التالعب في المبيعات من طرف اإل

غير االختيارية والتي بدورها تؤثر على قيمة المستحقات االختيارية، والفرق الوحيد بين نموذج 

"Jonesالحاصل في المبيعات  التغير خير يأخذ بعين االعتبارن هذا األأصلي والمعدل هو " األ

وذج ويصاغ نم يراداتاإلالحاصلة في  من التغيرات النقدية كعنصر غير معرض للتالعب بدالً 

"Jonesالمعدل لحساب المستحقات غير االختيارية كما يلي ":  

TACit/TAit-1 = α1 (1/TAit-1) + α2 [(REVit)/TAit-1] + α3 (PPEit/TAit-1) + eit…. (2) 

 حيث أن:

1:-it/TAitTAC  األصول للشركة إجمالي إلىالمستحقات الكلية i  السنة فيt. 

1-itTA مجموع األصول للشركة :i  في السنةt . 

:itREV  التغير في إيرادات الشركةi   في السنةt. 

itPPE   الحجم اإلجمالي للعقارات والممتلكات والمعدات للشركة :i  في السنةt . 

it.2، 1: الخطأ العشوائيα ،3 α:  معالم النموذج الخاصة بالشركة يتم تقديرها لمجموعة شركات

 العينة وذلك لكل سنه من سنوات الدراسة.
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  نموذج القطاعياأل 

رباح، بتحديد المستحقات دارة األإلقياس درجة  كأساسنموذج والذي يستخدم أليقوم هذا ا

خذ بنظر االعتبار الظروف التشغيلية خاصة بكل جمالية، مع األاإل المستحقاتاالختيارية كجزء من 

شركة على حدة عند تقدير المستحقات غير االختيارية، وذلك بهدف تحسين القدرة على التنبؤ 

حتساب نموذج موحد الاتحديد  نال يمكنه أفكرة مفادها  إلىبالمستحقات االختيارية، وقد استند ذلك 

موذج في يعتمد هذا النو سبان الظروف المختلفة للشركة، خذ بالحالمستحقات غير االختيارية دون األ

ل فرضية اختالف طبيعة نشاط كحساب المستحقات االختيارية والمستحقات غير االختيارية على 

 Median، وعليه تم قياس المستحقات غير االختيارية من خالل حساب قيمة الوسيط شركة

اعي من طلقنموذج االشركات ، وبهذه فقد قلل األليه إجمالية للقطاع الذي تنتمي للمستحقات اإل

بالحسبان طبيعة نشاط كل شركة بتعامله مع  يأخذخطاء قياس المستحقات غير االختيارية كونه أ

التميمي ) ويتم قياس المستحقات غير االختيارية من خالل المعادلة التالية: ،ليهإالقطاع الذي ينتمي 

 (2015،والساعدي

   NDAt = β1 + β2 Median; (TAt / At-1) 

في  جماليإلالقيم الوسطية  Median;(TAt / At-1)ونموذج  بواسطةتقاس  NDAtن أذ إ

 الموجودات. إجمالي إلىسنة منسوبة 

 العالقة بين الجدارة الئتمانية وممارسة ادارة الرباح :2-2-3

قرار منح االئتمان من القرارات الهامة بالنسبة للمقرضين والمقترضين على حٍد سواء، يعتبر 

ي توخي اعلى درجات الدقة والحذر قبل الموافقة على منح االئتمان أل إلىالمقرضة  وتسعى الجهات

استخدام تحليل الوضع المالي للمقترضين  إلىم شركات، حيث تلجأ أ فراداً أمن العمالء سواء كانوا 
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باالعتماد على معايير عدة ومنها االعتماد على القوائم المالية للعميل الحالية والمستقبلية المتوقعة، 

 صحتها.و وذلك بعد التاكد من سالمة هذه التقارير 

تثمرين مسوالمام المقرضين ألتحسين صورتها  إدارة اإلرباحن توسع الشركات في ممارسة أاال 

عطاء صورة إعلى  وسالمتها وقدرتهاحٍد سواء، قلل من مصداقية وموثوقية هذه التقارير المالية  على

 صادقة لما هو عليه وضع الشركة.

رباح، ألدارة اإلالجدارة االئتمانية على ممارسة الشركة  أثرنه من الضروري دراسة ويرى الباحث أ

مقرضة هميته في تغيير المعايير التي تعتمدها الجهات الأثر و ألهذا ا إلىولفت انتباه الجهات المقرضة 

 االئتمانية لعمالئها. الجدارةفي تقييم 

  المساهمة العامة الردنية قطاع الشركات الصناعية الثاني:المبحث  :2-3

دة ردني، بفضل مساهمته المتعدساسية لالقتصاد األحد الركائز األأيعتبر القطاع الصناعي 

بع جتماعية حيث يساهم القطاع الصناعي بحوالي ر قتصادية واالفي تحقيق عملية التنمية االوالبارزة 

ويسهم بشكل كبير في تعزيز  ،جماليمن الناتج المحلي اإل %25ل مباشر االقتصاد الوطني بشك

 نبيةردن الرسمية من العمالت االجردني واستقراره، من خالل رفد احتياطيات األسعر صرف الدينار األ

حجم االستثمارات  إجماليمن  %60ويستحوذ على ما يقارب  مليار دوالر سنوياً  8بما يزيد عن 

من  أكثربويسهم في ترسيخ االستقرار المالي من خالل رفد الخزينة  ،المستفيدة من قانون االستثمار

  (https://www.jci.org.jo)كضرائب مباشرة وغير مباشرة. ًا مليار دينار سنوي

يعتبر القطاع الصناعي أبرز القطاعات االقتصادية جذبًا لالستثمار االجنبي، حيث يستحوذ 

ألجنبية ا أوعلى على جل االستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار سواء المحلية منها 

لتي ا األردن، ويعكس هذا االهتمام باالستثمار في القطاع الصناعي الميزات التنافسية إلىالمتدفقة 
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يتمتع بها القطاع، سواء من الحوافز االستثمارية الممنوحة داخل المناطق الصناعية والتنموية، 

 والقدرات التصديرية الكبيرة والمتنوعة جغرافيًا جراء االتفاقيات التجارية والموقع المميز.

 يإجمالمن  %69فبحسب أرقام هيئة االستثمار، استحوذ القطاع الصناعي على ما يقارب 

 وصل حجم االستثمار ثالماضية، حيكمعدل سنوي خالل االعوام  االستثمارات المحلية واألجنبية

 ة، مقارن2016خالل العام  ( مليون دينار1,268.5في القطاع وبشقيه المحلي واألجنبي حوالي )

 للقطاع ، لُتشك ل هذه اإلستثمارات المتدفقة2015( مليون دينار خالل العام 2,739.8مع حوالي )

( من مجموع اإلستثمارات المستفيدة من قانون اإلستثمار والتي بلغت %84الصناعي ما نسبته )

 .2016( مليون دينار خالل العام 1,518.9حوالي )

مليون دينار خالل  510أن حجم االستثمارات الصناعية المحلية بلغ حوالي  إلىوتجدر اإلشارة 

االستثمارات المحلية خالل نفس العام، في حين بلغ  يإجمالمن  %69ما نسبته  أو 2016العام 

 إجماليمن  %98ما نسبته  أومليون دينار  758.3حجم االستثمارات الصناعية األجنبية حوالي 

، وهذا يؤكد على أن القطاع الصناعي هو الجاذب 2016االستثمارات األجنبية المسجلة خالل العام 

 (/http://www.jia.org.jo)األبرز لإلستثمار األجنبي. 

ما فيما يتعلق بالشركات الصناعية المساهمة العامة والمدرجة في بورصة عمان فقد بلغ عدد أ

( شركة مصنفة في عشر 57، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة )2020هذه الشركات مع نهاية عام 

هندسية الصناعات الالصناعات الكيماوية، الصناعات الكهربائية،  قطاعات صناعية مختلفة تشمل:

واالنشائية، قطاع الغذية والمشروبات والصناعات االستخراجية، وصناعة الورق والكرتون والصناعات 

 الدوائية والطبية، وقطاع المالبس والجلود، وصناعة التبغ والسجائر وقطاع الطباعة والتغليف.

(http://www.ase.com.jo) 

http://www.ase.com.jo/
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والجدول التالي يظهر القيمة السوقية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للسنوات 

من القيمة السوقية  %28-20ن القطاع الصناعي مثل ما نسبته من أ. وتظهر االرقام الخمس االخيرة

 نية.ردالبيئة االقتصادية األ وتأثيره فيهمية هذا القطاع ألبورصة عمان مما يدل على  االجمالبة

السوقية لقطاع الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للسنوات من  ( القيمة1-2جدول )ال
 مليون دينار(). 2016-2020

 السنة
القيمة السوقية للشركات 

 الصناعية
 القيمة السوقية الجمالية

نسبة مساهمة القطاع الصناعي 
 السوقية.القيمة  إجماليفي 

2016 3,531 17,339 20.36% 
2017 3,452 16,963 20.35% 
2018 3,101 16,123 19.23% 
2019 3,432 14,915 23.01% 
2020 3,640 12,908 28.20% 
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 ذات الصلة السابقة: الدراسات الثالثالمبحث  :2-4

يقدم هذا المبحث عرضًا للدراسات السابقة باللغة العربية واللغة االنجليزية المتعلقة بموضوع 

ار في اختي أوالنظري  اإلطارفي دعم  أواختيار المتغيرات  فيما إالدراسة وتم االستفادة منها 

 المنهجية المناسبة للدراسة.

 العربية باللغة : الدراسات2-4-1

 رباح في الشركات المساهمة السعودية: دراسة تطبيقية.رة األ " إدا :بعنوان( 2010، )القثامي دراسة

رباح في الشركات المساهمة السعودية دارة األإ ممارساتالكشف عن  إلىهدفت هذه الدراسة 

جريت أرباح، و دارة األإفي ممارسة  الشركاتبعض العوامل المؤثرة على اتجاه ذلك  تأثيرواختبار 

سوق المالي السعودي وتمثل قطاع الفي  سهمهاأ( شركة تداول 78الدراسة على عينة مكونة من )

رباح اعتمدت الدراسة على االستحقاق االختياري لعين دارة األإولقياس  ،الصناعة والخدمات والزراعة

بعض العوامل على  تأثير( ولمعرفة Modified Jones Model 1995) الدراسة باستخدام نموذج

رباح تم بناء نموذج االنحدار، وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد ممارسة الشركة المساهمة دارة األإممارسة 

تائج وضحت النأ، و ستحقاق االختياري بشكل سالب عموماً رباح حيث تمارس االاأل إلدارةالسعودية 

ن أياري بطريقة سالبة في حين ن الشركة المساهمة الصناعية والخدمية تمارس االستحقاق االختأ

 ن الشركات ذات الربحية تمارسأالشركات الزراعية تمارس االستحقاق االختياري باتجاه موجب، و 

رباح بشكل موجب، وكذلك دارة األإالرباح بشكل سالب، والشركات ذات الخسائر تمارس أدارة إ

دارة إلى ليه الشركة عإذي تنتمي عدم وجود تأثير لحجم الشركة ونوع القطاع ال إلىتوصلت الدراسة 

 دارةإلوالربحية على ممارسة الشركة  المديونيةلوجود تأثير لعاملي  اً شارت النتائج ايضأرباح، و األ

 رباح.األ
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رباح ومخاطرها في البيئة المصرفية: دراسة تحليلية دارة األ إ: بعنوان( 2011)شاهين، دراسة
 تطبيقية على المصارف الوطنية الفلسطينية:

لتي والمخاطر ا المصرفيةرباح في البيئة دارة األإالبحث عن ممارسة  إلىهدفت هذه الدراسة 

ي ممارستها ساليب المتبعة فواأل اوكمؤشراتهتنطوي عليها من خالل التعرف على طبيعة تلك العمليات 

، ينلها في المصارف الوطنية العاملة في فلسط المصرفيةدارة ثار المترتبة عليها ومدى ممارسة اإلآلوا

وات رباح بدرجة كبيرة خالل سندارة األإدارات المصارف في فلسطين بممارسة إظهرت الدراسة قيام أو 

اسة شارت الدر أن هناك تفاوت في تركيزها ومدتها بين تلك المصارف، و أو  2009-2005الدراسة 

الجودة  فتقارها الخصائصومصداقية التقارير المالية وا رفيداء المصخطورة هذه الظاهرة على األ إلى

 مما يؤثر على قرار مستخدمي تلك التقارير.

بعنوان: العوامل التي تؤثر في منح التسهيالت  (Alrawashedeh,et al,2013دراسة )
 .ردنالمنطقة الحرة في األ  –الئتمانية في المصارف التجارية في العقبة 

الدراسة  تاعتمد .الممنوحةسمات المقترضين والسياسات االئتمانية أثر  لمعرفةهدفت الدراسة 

سلوب التحليل الوصفي باستخدام الجداول االحصائية مثل حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط أ

الفرضيات وتم جمع البيانات من خالل  الختبار  T-testنحراف المعياري واختبار الحسابي واإل

( استبيان لرؤساء قسم االئتمان 11( استبيان لمديري الفروع )13( استبيان موزع كالتالي: )65توزيع )

 –( استبيان لبقية فريق االئتمان في المصارف العاملة في العقبة 30( استبيان لنواب المدراء و)11)

 ن جميع العوامل المرتبطة بالمقترض وسياسة القروضألدراسة هم النتائج التي توصلت لها اأردن و األ

تعثر  وأدارة المركزية لالئتمان تلعب دورًا مهمًا في نجاح ن اإلأكما  ،تؤثر في اتخاذ القرار االئتماني

 تلك التسهيالت.

 



30 

 
 

 المالية البيانات موثوقية على وتأثيرها األرباح إدارة أساليب :بعنوان)2017 وآخرون مطر (دراسة
 "األردنية العامة المساهمة للشركات المنشورة

إالدارة في الشركات الصناعية المساهمة العامة يد مدى ممارسة تحد إلىهدف هذه الدراسة 

كونة البيانات المالية، وتم اختيار عينة م األردنية ألساليب إدارة األرباح وانعكاسات ذلك على موثوقية

لوسطاء ا)( شركة مساهمة عامة أردنية، كما تم استخدام استبانة توزيعها على عدة فئات وهي 40من)

ومدققو الحسابات الجارجي(، وتم استخدام تحليل الماليين في بورصة عمان، ضباط االئتمان، 

ولة النتائج التالية: إن الفئات المشم إلىالدراسة االنحدار المتعدد في استخالص النتائج، وخلصت 

اوتة لها ا ثارًا متففي عينة الدراسة أجمعت على أن األساليب واإلجراءات المتبعة في إدارة األرباح 

ًا هي األساليب واإلجراءات التي تمارسها اإلدارة عند قيامها على البيانات المالية، وأن األكثر تأثير 

تي ال أن األقل تأثيرًا على البيانات المالية هي إلىحتيال، وتوصلوا في نطاق األ بعمليات وهمية تدخل

 يمارسوها في نطاق تمهيد الدخل.

 دراسة :المحاسبية األرباح جودة على وأثرها األرباح إدارة :بعنوان) 2017 والعواودة، نور (دراسة
 "العامة المساهمة األردنية الصناعية الشركات على اختبارية

 مدى ومعرفة األرباح، إلدارة األردنية الشركات ممارسة مدى اختبار إلى الدراسة هذه هدفت

 المديونية ونسبة الشركة حجم أثر ومعرفة المحاسبية األرباح جودة على األرباح إدارة ممارسات تأثير

 ( شركة20)من  مكونة عينة اختيار وتم المحاسبية، األرباح جودة على األصول على العائدومعدل 

 تم نموذج استخدام وتم ، 2012-2005)بين  ما الفترة خالل مدرجة عامة مساهمة أردنية صناعية

 األرباح جودة على األرباح إدارة وأساليب ممارسات أثر باختبار يقوم الباحثين قبل من تطويره

 جودة انخفاض: التالية النتائج إلى وخلصت الدراسة المتعدد، االنحدار تحليل خالل من المحاسبية

 الشركات ممارسة عن النتائج كشفت كما عام، بشكل األردنية الصناعية الشركات لدى األرباح
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 أظهرت فقد االنحدار تحليل نتائج أما الربح، تقليل تستهدف التي األرباح إلدارة األردنية الصناعية

 تأثير المديونية لنسبة كان بينما األرباح، جودة على األرباح إدارة وأساليب لممارسات سلبي أثر وجود

 لها التي المهمة العوامل من يعتبر المالي الرفع بأن النتائج بينت كذلك األرباح، جودة على موجب

 .األرباح جودة على تأثير

 ( بعنوان: "تأثير استراتيجيات إدارة األرباح في التصنيف الئتماني"2019دراسة محمود )
The effect of Earnings management strategies in Credit rating 

تحديد تأثير استراتيجيات إدارة األرباح على التغيرات في التصنيف  إلى الدراسةهدفت هذه 

االئتماني ويتم تنفيذ ذلك باالعتماد على استراتيجيات إدارة األرباح. كال النوعين: إدارة األرباح القائمة 

(. كما تم التعبير عن التصنيف RMرة األرباح الحقيقية )( والثانية إداAMعلى االستحقاقات )

الحصول  تمحيث االئتماني من خالل النسب المالية. تجري الدراسة في القطاع المصرفي العراقي. 

على المعلومات المالية من قبل كل بنك من عينة الدراسة التي تم تحليلها لهذا الغرض وتتكون العينة 

عدة استنتاجات  إلىتوصلت الدراسة و  ،2016نهاية  إلى 2004ة من . للفتر كاً من اثني عشر بن

لمصارف السلوك إدارة األرباح على التغيرات في التصنيف االئتماني لكل من  اً أن هناك تأثير  همهاأ

 .العراقية منفردة وجماعية

( في استخدام النسب المالية في تحديد 2019)محمود واستفادت الدراسة الحالية من دراسة 

 الجدارة االئتمانية للشركات الصناعية لعينة الدراسة.

 .ستراتيجيات إدارة األرباح في تغيير التدرج الئتمانيا: أثر ( بعنوان2019)البناء  دراسة

 ستراتيجيات إدارة األرباح في التغير في التصنيف الئتمانياثر تحديد أ إلىالدراسة  هذههدفت 

دارة األنشطة الحقي إلىاألرباح  إدارة)بنوعيها استراتيجيات أدارةاألرباح ومن أجل ذلك، تم اعتماد  قية وا 
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 .أساس االستحقاقات(، كما تم التعبير عن التصنيف االئتماني عن طريق النسب المالية إلىاألرباح 

أجريت الدراسة في القطاع المصرفي العراقي اد تم الحصول على المعلومات المالية الالزمة بنشاط 

ولنهاية  2004( مصرفًا للمدة من 12التي بلغ عددها )ا من مصرف من مصارف عينة الدراسة ك

األرباح خالل السنوات الدراسة، ونسبة  إجمالي إلى. تم استخدام نسبة الربح السنوي 2016عام 

، Tط الرتباااالرتباط البسيط، واختبار معنوية  راالئتماني، واختبارافعة المالية لقياس التصنيف ال

لقياس تأثير المتغيرات  R2د ، ومعامل التحديFر االنحدار البسيط، واختبار معنوية االنحدا واختبار

أنه  إلى، تم التوصل SPSSي ، واخيرًا تم استخدام البرنامج االحصائالمستقلة في المتغيرات التابعة

راقية منفردة الع يوجد تأثير إدارة األرباح على التغير في التدرج االئتماني لكل مصرف من المصارف

  ومجتمعة.

 جنبيةاأل باللغة الدراسات :2-4-2

( بعنوان عملية اتخاذ قرار الئتمان في القراض للشركات الصغيرة Ottavia et al.,2011دراسة )
 المال البشريوالمتوسطة: انحسار دور رأس 

معرفة العالقة بين سمات المقترضين واحتمالية قبول مقترح االئتمان ودراسة  إلىهدفت الدراسة 

ثر رأس المال البشري في عملية منح االئتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم جمع البيانات أ

تم في اندونيسيا، و ( استبيان على مسؤولي االئتمان في المصارف وفروعها 350من خالل توزيع )

ثر كل سمة من سمات المقترضين على عملية اتخاذ القرار أاستخدام التحليل المشترك لمعرفة 

ثر عوامل رأس المال البشري على احتمالية قبول ألمعرفة   ANOVAاالئتماني واستخدام تحليل

يجابي مع احتمالية إنه ترتبط سمات المقترضين بشكل أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أالقرض، و 

 .وزانًا مختلفة على سمات المقترضينأن مديري االئتمان يضعون أقبول مقترح االئتمان، كما 
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( بعنوان: الذكاء المالي في التنبؤ بمخاطر الجدارة الئتمانية 2013) .Benhayoun et alدراسة 
 الداعمةللشركة: دليل من نهج آلة المتجهات 

Financial Intelligence in Prediction of Firm’s Creditworthiness Risk: 

Evidence from Support Vector Machine Approach 

استكشاف فائدة المؤشرات المالية في قياس الصحة المالية للشركات وكيفية  إلىهدفت الدراسة 

نبؤ ٌيقدم للمستثمرين والمؤسسات المالية للت استخدام هذه السمات ذات الصلة لتصميم حل مالي ذكي

المالية. هذه المؤشرات ذات أهمية قصوى ألن المخاطر المالية قد زادت بشكل كبير في  باألزمات

إن وضعها ف ،اً صغير اً ماليًا أن الشركة تشكل نظام إلىسياق األزمة المالية العالمية الحالية. بالنظر 

شركة على  20اختارت الدراسة عينة من  لذلك قوي؛المالي الجيد يساهم في بناء محرك اقتصادي 

وتم استخدام تحليل العامل  لها، اً مالي اً مؤشر  39استخدام ( وتم 2011-2009سنوات ) 3مدى 

 للشركات، عوامل تؤثر على الصحة المالية 8 إلى( لتقليل أبعاد مصفوفة المدخالت PFAالرئيسي )

( والتي يمكن من خاللها التنبؤ بمخاطر الجدارة SVMمن أجل إعداد نموذج آلة دعم المتجهات )

وأننا قادرون  جيدة،الخاص بنا يعطي دقة  SVMتظهر نتائج المحاكاة أن نموذج  االئتمانية للشركات.

لهم  ة للمساعدةالماليتقصير الشركات وتقديم حلول مالية ذكية للمستثمرين والمؤسسات  على التنبؤ

 في صنع القرار.

دارة األرباح حول ( بعنوان: "2017) Gounopoulos& Phamدراسة  تصنيفات الئتمان وا 
 Credit Ratings and Earnings Management around IPOs "الكتتابات العامة

من خالل ( EMفي تأثير الحصول على تصنيف ائتماني على إدارة األرباح ) الدراسةتبحث هذه 

(. وجدت الدراسة IPOاالستحقاقات والتالعب باألنشطة الحقيقية من قبل شركات االكتتابات االولية )

أن الشركات التي تطرح لالكتتاب العام بتصنيف ائتماني أقل عرضة لالنخراط في األسواق الناشئة 

الة اقبة من قبل وكالحقيقية القائمة على االستحقاق والمعززة للدخل في سنة الطرح. تؤدي المر 
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 لىإ( وتقليل عدم تناسق المعلومات بسبب توفير التصنيف االئتماني CRAالتصنيف االئتماني )

تثبت الُمصدرين المصنفين عن إدارة األرباح. كما أن مشاركة شركة تدقيق ذات سمعة طيبة أمر 

عال. عالوة على رباح بشكل فدارة األإبالغ األهمية بالنسبة لؤوكاالت التصنيف االئتماني لتقييد عملية 

 اً بفإن األسواق الناشئة التي تزيد الدخل عند إصدارها ال ترتبط باألرباح المستقبلية وتتعلق سل ذلك،

بالنسبة لجهات اإلصدار المصنفة، ترتبط  ذلك،بأداء األسهم على المدى الطويل بعد اإلصدار. ومع 

قة باألداء المحاسبي الالحق وال عال ياً إيجاب طاً رتباتي تزيد الدخل عند اإلصدار ااألسواق الناشئة ال

ر أن المديرين في الشركات غي إلىلها بأداء األسهم على المدى الطويل بعد العرض. وتشير األدلة 

باألرباح لتضليل المستثمرين، بينما يميل المديرون في الشركات المصنفة ًا المصنفة يتالعبون عموم

 حاسبة والتشغيل ألغراض إعالمية.ممارسة تقديرهم في الم إلى

( بعنوان: تأثير إدارة التدفق النقدي مقابل إدارة الستحقاقات على أداء 2020) Zhangدراسة 
 التصنيف الئتماني واستخدامه

The impact of cash flow management versus accruals management on 

credit rating performance and usage 

التعرف على تأثير إدارة التدفق النقدي مقابل إدارة االستحقاقات على أداء  إلىهدفت الدراسة 

التصنيف االئتماني واستخدامه؛ حيث تحاول الشركات المصدرة للسندات التأثير على تصنيفات 

ما قد ، مرباحدارة األإرقام المعلن عنها باالعتماد على السندات من خالل تصرفهم بالتعديل على األ

 يقلل من جودة التصنيف االئتماني.

لمستحقات رة افي حين أن إدا التصنيف،بجودة  اً التدفق النقدية ترتبط سلب إدارةحيث وجد أن 

 إلى اإلضافةبتجاه المستحقات  اً االت التصنيف تعتبر األكثر تشككن وكأوالسبب  ،ليست كذلك
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دارة التدفق إن العالقة بين أظهرت النتائج أانخفاض تكلفة تعديل هذه المستحقات والتالعب بها، و 

 .أضعفتصدرها هذه الشركات تكون  التيالنقدي وجودة التصنيفات بالنسبة للسندات 

لى مهم ع تأثيررقام المعلن عنها له دارة وتالعبها في األن تدخل اإلأ إلىوخلصت الدراسة 

نقدية فقط ارة التدفقات الدإصدرها هذه الشركات ولكن من خالل التصنيف االئتماني للسندات التي ت

تخدام وتعتمد بدرجة قليلة على التصنيف باس التأثير ابعين االعتبار هذ تأخذسواق السندات أولكن 

 التدفقات النقدية.

 والمؤسسية اإلدارية الملكية هيكل تأثير في بحثت التي ،(Abubakar et at,. 2020)دراسة 
 .نيجيريا في الحقيقية األرباح إدارة على واألجنبية

 ةالفتر  خالل مشاهدة 360 يعادل ما أي مالية، شركة غير 72 من عينة الدراسة شملت

 البيانات قاعدتي خالل من للشركات، المالية التقارير من البيانات جمع تم وقد ،2018-2014

Thompson Reuters وBloomberg، الختبار المتعدد االنحدار نموذج استخدام تم كما 

 باألرباح التالعب في اإلدارة رغبة من تزيد اإلدارية الملكية أن النتائج أشارت .الدراسة فرضيات

 كشفت كما الحقيقية، األرباح بإدارة ةغير مهم عالقة لها المؤسسية الملكية أن حين في عنها، المبلغ

 .المالية البيانات في التالعب من المديرين تمنع األجنبية الملكية أن النتائج

يع رباح من المواضدارة األالجدارة االئتمانية على ممارسة الشركة إل أثردراسة  نأويرى الباحث 

الوصول اليها والمقدرة على تحديدها بشكل دقيق قدر  إلىالهامة التي تسعى الجهات المقرضة 

 المزيد من وأن اعدادمكان، لما يترتب عليه قرار منح االئتمان من مخاطر على المدى الطويل. اإل

 الدراسات واالبحاث في هذا المجال يساعد في تحديد اهم المؤشرات واكثرها دقة مما يساعد مستقبالً 
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ح من قبل ارباأل دارةإلقياس وتقييم أثر الجدارة االئتمانية على  وتكامالً  شموالً  أكثرفي بناء نظام 

 الشركات التي تعتمد على القروض في مجاالت اعمالها المختلفة.

 ( ملخص الدراسات السابقة2-2) جدولال

 

 عنوان الدراسة هدف الدراسة نتائج الدراسة الستفادة من هذه الدراسات
االستفادة في قياس 
المتغيرات الضابطة 

 اإلطاروكذلك أثراء 
 إلىالنظري باإلضافة 

 االستفادة من النتائج

 عدم إلىوكذلك توصلت الدراسة 
وجود تأثير لحجم الشركة ونوع 
القطاع الذي تنتمي إليه الشركة 

على إدارة األرباح، وأشارت 
النتائج ايضًا لوجود تأثير لعاملي 
المديونية والربحية على ممارسة 

 الشركة إلدارة األرباح

 الكشف إلىهدفت هذه الدراسة 
عن ممارسات إدارة األرباح في 
الشركات المساهمة السعودية 
واختبار تأثير بعض العوامل 

المؤثرة على اتجاه ذلك 
الشركات في ممارسة إدارة 

 األرباح

( 2010)القثامي، دراسة
بعنوان: " إدارة األرباح 

مساهمة في الشركات ال
السعودية: دراسة 

 تطبيقية.

 رااإلطثراء إاالستفادة في 
 النظري

وأظهرت الدراسة قيام إدارات 
المصارف في فلسطين بممارسة 
إدارة األرباح بدرجة كبيرة خالل 

 2009-2005سنوات الدراسة 
وأن هناك تفاوت في تركيزها 
 ومدتها بين تلك المصارف

 البحث إلىهدفت هذه الدراسة 
عن ممارسة إدارة األرباح في 

البيئة المصرفية والمخاطر التي 
عليها من خالل التعرف تنطوي 

على طبيعة تلك العمليات 
وكمؤشراتها واألساليب المتبعة 
في ممارستها واآلثار المترتبة 
عليها ومدى ممارسة اإلدارة 
المصرفية لها في المصارف 
 الوطنية العاملة في فلسطين

( 2011)شاهين، دراسة
: إدارة األرباح بعنوان

ومخاطرها في البيئة 
تحليلية المصرفية: دراسة 

تطبيقية على المصارف 
 الوطنية الفلسطينية:

 

 اراإلطاالستفادة في اثراء 
 إلىالنظري باإلضافة 

االستفادة من الطرق 
اإلحصائية المستخدمة في 

 تحليل النتائج

وأهم النتائج التي توصلت لها 
الدراسة أن جميع العوامل 

المرتبطة بالمقترض وسياسة 
القروض تؤثر في اتخاذ القرار 

االئتماني، كما أن اإلدارة المركزية 
لالئتمان تلعب دورًا مهمًا في 

 تعثر تلك التسهيالت أونجاح 

هدفت الدراسة لمعرفة أثر 
سمات المقترضين والسياسات 

الممنوحة. اعتمدت االئتمانية 
الدراسة أسلوب التحليل الوصفي 
باستخدام الجداول االحصائية 
مثل حساب التكرارات والنسب 
المئوية والمتوسط الحسابي 

 واالنحراف المعياري

دراسة 
(Alrawashedeh,et 

al,2013)  :بعنوان
العوامل التي تؤثر في 

منح التسهيالت 
الئتمانية في المصارف 

 –عقبة التجارية في ال
 المنطقة الحرة في األردن.
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 عنوان الدراسة هدف الدراسة نتائج الدراسة الستفادة من هذه الدراسات
 اراإلطاالستفادة في اثراء 
 إلىالنظري باإلضافة 

االستفادة من الطرق 
اإلحصائية المستخدمة في 

 تحليل النتائج

النتائج  إلىوخلصت الدراسة 
التالية: إن الفئات المشمولة في 
عينة الدراسة أجمعت على أن 

األساليب واإلجراءات المتبعة في 
إدارة األرباح لها ا ثارًا متفاوتة 

على البيانات المالية، وأن األكثر 
تأثيرًا هي األساليب واإلجراءات 
التي تمارسها اإلدارة عند قيامها 
بعمليات وهمية تدخل في نطاق 

 حتيالاال

تحديد  إلىهدف هذه الدراسة 
مدى ممارسة اإلدارة في 

الشركات الصناعية المساهمة 
العامة األردنية ألساليب إدارة 
األرباح وانعكاسات ذلك على 

 موثوقية البيانات المالية

ن وآخرو مطر (دراسة
 أساليب :بعنوان)2017

 وتأثيرها األرباح إدارة
 البيانات موثوقية على

 المنشورة المالية
 المساهمة للشركات
 "األردنية العامة

 
 

االستفادة من الجانب 
النظري لنسبة المديونية 

ومعدل العائد على 
 االصول

أظهرت  فقد االنحدار تحليل نتائج
 لممارسات سلبي أثر وجود

 جودة على األرباح إدارة وأساليب
 لنسبة كان بينما األرباح،

 على موجب المديونية تأثير
 بينت كذلك األرباح، جودة
 يعتبر المالي الرفع بأن النتائج
 لها التي المهمة العوامل من

 .األرباح جودة على تأثير

 اختبار إلى الدراسة هذه هدفت
 الشركات ممارسة مدى

 ومعرفة األرباح، إلدارة األردنية
 إدارة تأثير ممارسات مدى

 األرباح جودة على األرباح
 حجم أثر ومعرفة المحاسبية
المديونية ومعدل  ونسبة الشركة
 على األصول على العائد
 المحاسبية األرباح جودة

 والعواودة، نور (دراسة
:بعنوان) 2017 إدارة   

 جودة على وأثرها األرباح
 : المحاسبية األرباح
 على اختبارية دراسة
 الصناعية الشركات
 المساهمة األردنية

 "العامة

استفادت الدراسة الحالية 
محمود من دراسة 

( في استخدام 2019)
النسب المالية في تحديد 

الجدارة االئتمانية 
للشركات الصناعية لعينة 

 اسة.الدر 

عدة  إلىوتوصلت الدراسة 
استنتاجات أهمها أن هناك تأثيرًا 

لسلوك إدارة األرباح على 
التغيرات في التصنيف االئتماني 

لكل من المصارف العراقية منفردة 
 وجماعية.

 
 

تحديد  إلىهدفت هذه الدراسة 
تأثير استراتيجيات إدارة األرباح 

على التغيرات في التصنيف 
االئتماني ويتم تنفيذ ذلك 

باالعتماد على استراتيجيات 
 إدارة األرباح

( 2019دراسة محمود )
بعنوان: "تأثير 

استراتيجيات إدارة األرباح 
 في التصنيف الئتماني"

The effect of 

Earnings 

management 

strategies in Credit 

rating 

قياس  إلىاالستفادة 
المتغيرات الضابطة ومنها 
نسبة الربحية باإلضافة 

 النظري اإلطاراثراء  إلى

أنه يوجد تأثير  إلىتم التوصل 
إدارة األرباح على التغير في 

التدرج االئتماني لكل مصرف من 
المصارف العراقية منفردة 

 ومجتمعة.

تحديد  إلىهدفت هذه الدراسة 
أثر استراتيجيات إدارة األرباح 

في التغير في التصنيف 
الئتماني ومن أجل ذلك، تم 
اعتماد استراتيجيات أدار 

 .األرباح بنوعيها

( 2019) البناء دراسة
بعنوان: أثر استراتيجيات 
إدارة األرباح في تغيير 

 التدرج الئتماني.
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 عنوان الدراسة هدف الدراسة نتائج الدراسة الستفادة من هذه الدراسات
 اراإلطاالستفادة في اثراء 

 النظري
هم النتائج التي توصلت لها أو 

نه ترتبط سمات أالدراسة 
يجابي مع إالمقترضين بشكل 

احتمالية قبول مقترح االئتمان، 
ن مديري االئتمان يضعون أكما 

اوزانًا مختلفة على سمات 
 .المقترضين

معرفة  إلىهدفت الدراسة 
العالقة بين سمات المقترضين 
واحتمالية قبول مقترح االئتمان 

ثر رأس المال البشري أودراسة 
في عملية منح االئتمان 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة

 Ottavia etدراسة )
al.,2011 بعنوان )

عملية اتخاذ قرار 
الئتمان في القراض 

للشركات الصغيرة 
طة: انحسار دور والمتوس
 المال البشري رأس

 اراإلطاالستفادة في اثراء 
 النظري

 تظهر نتائج المحاكاة أن نموذج
SVM   الخاص بنا يعطي دقة
 وأننا قادرون على التنبؤ جيدة،

تقصير الشركات وتقديم حلول و 
مالية ذكية للمستثمرين 

م له والمؤسسات المالية للمساعدة
 .في صنع القرار

استكشاف  إلىهدفت الدراسة 
فائدة المؤشرات المالية في 

قياس الصحة المالية للشركات 
وكيفية استخدام هذه السمات 
ذات الصلة لتصميم حل مالي 

ذكي ٌيقدم للمستثمرين 
والمؤسسات المالية للتنبؤ 

 باألزمات المالية

 Benhayounدراسة 
et al. (2013 :بعنوان )

الذكاء المالي في التنبؤ 
الئتمانية بمخاطر الجدارة 

للشركة: دليل من نهج آلة 
 المتجهات الداعمة

Financial 

Intelligence in 

Prediction of Firm’s 

Creditworthiness 

Risk: Evidence from 

Support Vector 

Machine Approach 

 اراإلطاالستفادة في اثراء 
 النظري

 أن المديرين في إلىوتشير األدلة 
الشركات غير المصنفة يتالعبون 

عمومًا باألرباح لتضليل 
المستثمرين، بينما يميل المديرون 

 إلىفي الشركات المصنفة 
ممارسة تقديرهم في المحاسبة 
 والتشغيل ألغراض إعالمية.

تبحث هذه الدراسة في تأثير 
الحصول على تصنيف ائتماني 

من  EMعلى إدارة األرباح 
الستحقاقات والتالعب خالل ا

باألنشطة الحقيقية من قبل 
 IPOاالولية شركات االكتتابات 

دراسة 
Gounopoulos& 

Pham (2017 :بعنوان )
دارة " تصنيفات الئتمان وا 

األرباح حول الكتتابات 
 العامة"

 Credit Ratings and 

Earnings 

Management around 

IPOs 
 اراإلطاالستفادة في اثراء 

 النظري
وأظهرت النتائج أن العالقة بين 

إدارة التدفق النقدي وجودة 
التصنيفات بالنسبة للسندات التي 

تصدرها هذه الشركات تكون 
 أضعف.

 التعرف على إلىهدفت الدراسة 
تأثير إدارة التدفق النقدي مقابل 
إدارة االستحقاقات على أداء 
 التصنيف االئتماني واستخدامه

Zhang (2020 )دراسة 
بعنوان: تأثير إدارة 

التدفق النقدي مقابل إدارة 
داء الستحقاقات على أ
التصنيف الئتماني 

 واستخدامه
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 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :2-4-3

شركات على إدارة األرباح في ال االئتمانيةأثر الجدارة تسليط الضوء على  إلىتهدف هذه الدراسة 

ن تطرقت أية دراسة من الدراسات أ لم يسبق -حد علم الباحث  -الصناعية المساهمة العامة، وعلى 

وتميزت هذه الدراسة بالحداثة من حيث الفترة  ردن.إلى هذا الموضوع، وخاصة في سياق األالسابقة 

 في عملية التحليل واختبار الفرضيات. الزمنية والبيانات المستخدمة

  

 عنوان الدراسة هدف الدراسة نتائج الدراسة الستفادة من هذه الدراسات
 اراإلطاالستفادة في اثراء 
 إلىالنظري باإلضافة 

االستفادة من الطرق 
اإلحصائية المستخدمة في 

 تحليل النتائج

اإلدارية  الملكية أن النتائج أشارت
 في اإلدارة رغبة من تزيد

 عنها، المبلغ باألرباح التالعب
 المؤسسية الملكية أن حين في
 بإدارة غير مهمة عالقة لها

 كشفت كما الحقيقية، األرباح
 تمنع األجنبية الملكية أن النتائج

في  التالعب من المديرين
 المالية البيانات

 72 من عينة الدراسة شملت
 يعادل ما أي مالية، شركة غير

 الفترة خالل شاهدةم  360
 جمع تم وقد ،2018- 2014

 المالية من التقارير البيانات
 قاعدتي خالل من للشركات،
 Thompson البيانات

Reuters وBloomberg، 
 نموذج تم استخدام كما

 الختبار المتعدد االنحدار
 الدراسة فرضيات

 Abu-Bakr)دراسة 
et at,. 2020)، التي 

 هيكل تأثير في بحثت
 اإلدارية الملكية

واألجنبية  والمؤسسية
 األرباح إدارة على

 .نيجيريا في الحقيقية
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 :الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 تمهيد.: 3-1

 منهجية الدراسة.: 3-2

 مجتمع الدراسة.: 3-3

 عينة الدراسة.: 3-4

 أداة الدراسة.: 3-5

 مصادر جمع البيانات.: 3-6

 المصادر الثانوية.: 3-6-1

 المصادر األولية.: 3-6-2

 الدراسة لألساليب اإلحصائية المستخدمة.مالئمة أنموذج : 3-7

 (.Multicollinearityاختبار الرتباط الخطي المتعدد ): 3-7-1

 (.Correlationاختبار معامل الرتباط بين المتغيرات ): 3-7-2

 اختبار التوزيع الطبيعي.: 3-7-3

 .األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3-8
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 تمهيد: 3-1

لمنهجية الدراسة التي يمكن من خاللها تحقيق أهدافها، وبيان منهج  وصفاً  الجزءيتناول هذا "

صائية ، والطرق اإلحوخصائصها التي تم اختيارهاومعايير وشروط اختيار العينة ومجتمع الدراسة، 

 ".البيانات واستخالص النتائج التي استخدمت في معالجة

 منهجية الدراسة: 3-2

الدراسة "أسلوب من أساليب التنظيم الفعالة لمجموعة من األفكار المتنوعة  يةالمقصود بمنهج

  .(Anderson & Poole, 2019) والهادفة للكشف عن حقيقة تشكل هذه الظاهرة"

االستداللي )التحليلي( في إجراء هذه الدراسة وذلك و حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي "

ن فالمنهج الوصفي معني بمجموعة م األرباح،الجدارة االئتمانية على ممارسة إدارة  أثرللتعرف على 

اإلجراءات التي يقوم بها الباحث بشكل متكامل لوصف الظاهرة المبحوثة معتمدًا على جميع الحقائق 

نتائج  لىإومعالجتها وتحليلها تحلياًل كافيًا دقيقًا الستخالص داللتها والوصول  وتصنيفها،والبيانات 

(. أما االستداللي معني بتحليل وتفسير وتقدير 2016 ،المشكلة )عطية أوتعميمات عن الظاهرة  أو

قرارات تخص المجتمع  إلىواستخالص االستنتاجات باالعتماد على عينة من مجتمع للتوصل 

مجمعة لويتعامل مع التعميم والتنبؤ ويقوم هذا المنهج على أساس التعرف على ما تعنيه األرقام ا

 "(.2017،ومعرفة دالالتها وتفسيرها وتقديمها بأسلوب علمي ومنهجي واضح )قنديلجي ائهاواستقر 
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 مجتمع الدراسة : 3-3

نه جميع العناصر التي ترتبط بالظاهرة التي يتم أ( مجتمع الدراسة على 2020) النعيميقدم 

جتمع إذ تالف م الدراسة،دراستها وأن التحديد الواضح لمجتمع الدراسة يساعد على تحقيق أهداف 

الدراسة من جميع الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان لألوراق 

 "( شركة.57( والبالغ عددها )2020عام ) إلى( 2015الممتدة من عام )خالل الفترة المالية 

 عينة الدراسة: 3-4

 فهي جزء من المجتمع العلوم،عينة من الخطوات المهمة في أي دراسة في مجال ع د اختيار اليُ "

ن اختيار العينة ينبغي أن يجرى وفق المجتمع،تتوفر فيه نفس خصائص ومواصفات  وقواعد قوانين ل اً وا 

 وأسس وطرق علمية بعيدًا عن العشوائية ويجب أن يحدد حجم العينة وسبب اختيارها )عضيبات

 ".ةعينة الدراسحجم تحديد  األسس التي تم االعتماد عليها فييوضح ( 2)والشكل  (2021, وآخرون

 
 األسس التي بموجبها تم تحديد عينة الدراسة :(2الشكل )
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( شركة تنطبق عليها 35( يتضح أن عينة الدراسة تكونت من )1بناءًا على معطيات الشكل )

( يوضح أسماء 3والشكل رقم ) ( من مجتمع الدراسة%61.4والتي مثلت ما نسبته ) الدراسة،معايير 

 .الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة التي مثلت عينة الدراسة

 
 أسماء الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة التي مثلت عينة الدراسة  :(3الشكل )

 

 أداة الدراسة: 3-5

لجدارة المتغير المستقل ا لجمع البيانات الالزمة عن تم استخدامهاأداة الدراسة هي الوسيلة التي "

 ،المالي(ونسبة مضاعف الرفع  حقوق الملكية, إلى)نسبة الدين, ونسبة االلتزامات  االئتمانية مقاسه بؤ

الضابطة  كذلك المتغيرات ،ممارسات إدارة األرباح والمتمثلة بالمستحقات االختياريةوالمتغير التابع 
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 (نسبة الربحية مقاسه بالعائد على الموجودات, ونسبة السيولة مقاسه بالسيولة السريعة) والمتمثلة بؤ

 (2020) عام إلى( 2015عام )من الممتدة فترة ال المنشورة خاللعلى القوائم المالية  تم االعتمادوقد 

  " (.1والموضحة في الجدول ) كأداة رئيسية لجمع البياناتلجميع المتغيرات 

 (1الجدول )
 متغيرات الدراسة وطريقة قياسها

 

 

 مصادر جمع البيانات: 3-6

 الثانويةالمصادر : 3-6-1

تعانة وتم االس الدراسة،تم مطالعة من كتب ودراسات حول موضوع  بما الثانويةتمثلت المصادر "

 ".ببعض المواقع االلكترونية التي خدمت الدراسة

 : المصادر األولية3-6-2

 ةللشركات الصناعية األردنيالتقارير المالية السنوية من على المصادر األولية  تم الحصول"

 ".(2020)عام  إلى( 2015عام )من والممتدة  الموقع االلكتروني لبورصة عمان منالمساهمة العامة 

 المصدر طريقة قياسه نوع المتغير المتغير

الجدارة 
 الئتمانية

 نسبة الدين

 مستقل

 إجماليالديون)المطلوبات(/  إجمالي
 (2016)مطر, االصول

ق حقو  إلىنسبة االلتزامات 
 (2016)مطر, نسبة الملكية /نسبة الدين الملكية

نسبة مضاعف الرفع 
 المالي

حقوق  إجمالي /صولاأل إجمالي
 (2016)مطر, المساهمين

إدارة 
)التميمي   The Modified Jones model تابع المستحقات االختيارية األرباح

 (2015،والساعدي

نسبة 
 العائد على الموجودات الربحية

 ضابط

مجموع  /صافي الربح بعد الضريبة
 (2016)مطر, صولاأل

نسبة 
 السيولة

 /المخزون -ول المتداولةصاأل السيولة السريعة
 (2016)مطر, المطلوبات المتداولة
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 سة لألساليب اإلحصائية المستخدمةمالئمة أنموذج الدرا: 3-7

نه من الجوانب الهامة في تحليل االنحدار المتعدد عملية تحديد مدى أ( 2018وضح دودين )"

ن ذلك إالمستقلة, فإذا كان االرتباط بين المتغيرات المستقلة عاليًا, فتداخل االرتباط بين المتغيرات 

ع بل ربما يكون المتغيرين هما تقريبًا نفس المتغير م ،يعني أن هنالك عوامل مشتركة كثيرة بينها

وهذا الوضع يجعل نموذج الدراسة هشًا والنتائج التي يمكن أن تتوصل  ،اختالف التسمية الظاهرية

( قليلة لتشارك المتغيرات Rوهذا يجعل من قيمة معامل االرتباط ) ا،سة هزيلة وغير موثوق بهإليها الدرا

المستقلة في نفس التباين نحو المتغير التابع وبتالي عدم المقدرة على تحديد درجة األهمية النسبة 

 "لكل متغير من المتغيرات المستقلة وعليه تم إجراء االختبارات التالية:

 (Multicollinearityار الرتباط الخطي المتعدد )اختب: 3-7-1

عند اختبار االرتباط الخطي المتعدد بين مجموعة من المتغيرات  Hair et al,. (2018) وضح"

( 5( إذا لم تتجاور )VIFيجب التحقق من بعض الشروط وهي أن قيمة معامل تضخم التباين ) المستقلة

( فان المتغيرات المستقلة والضابطة 0.2( وأعلى من )1وقيمة التباين المسموح به إذا كانت اقل من )

( 3ل )الجدو  إلىتخلو من وجود ارتباط عالي بينها ومناسبة إلجراء تحليل االنحدار الخطي وبالنظر 

  "د.يتضح أن البيانات مناسبة إلخضاعها لعملية التحليل المتعد

 (2جدول )ال
 والضابطة بين المتغيرات المستقلة الرتباط المتعددقوة  اختبارنتائج 
 )التباين المسموح به(  Tolerance )معامل تضخم التباين( VIF المتغيرات
 0.630 1.587 نسبة الدين

 0.540 1.850 حقوق الملكية إلىنسبة االلتزامات 
 0.560 1.787 نسبة مضاعف الرفع المالي
 0.843 1.186 العائد على الموجودات

 0.972 1.029 السيولة السريعة
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من  أكبرو ( 1اقل من )( Tolerance( وقيمة )5( اقل من )VIF( أن قيمة )2يبين الجدول )" 

صائي ن هذه القيم مناسبة الختبار التحليل اإلحإوعليه ف والضابطة ( لجميع المتغيرات المستقلة0.2)

 " ارتباط عالي.وال يوجد بينها 

 (Correlationاختبار معامل الرتباط بين المتغيرات ): 3-7-2

دم وجود للتأكد من ع ة والضابطةالمستقل اتارتباط بيرسون بين المتغير  معامالت استخدامتم "

 (.3والنتائج موضحة في الجدول ) بينهاارتباط خطي متعدد عالي 

 (3جدول )ال
 ( للمتغيرات المستقلة والضابطة  Pearsonمصفوفة )

 المتغير
نسبة 
 الدين

نسبة اللتزامات 
 حقوق الملكية إلى

الرافعة 
 المالية

نسبة 
 الربحية

نسبة 
 السيولة

     1 نسبة الدين
    1 0.511 حقوق الملكية إلىنسبة االلتزامات 

   1 0.635 0.476 نسبة مضاعف الرفع المالي
  1 0.188 0.206 0.378 نسبة الربحية
 1 -0.130 0.074 0.012 -0.035 نسبة السيولة

( وكان بين 0.635( أن قيمة أعلى ارتباط بين المتغيرات المستقلة والضابطة )3) الجدوليبين "

رتباط بينما كانت قيمة معامل اال (،الملكيةحقوق  إلىنسبة االلتزامات ( و)نسبة مضاعف الرفع المالي)

وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي المتعدد العالي  ذلك،قل من أبين المتغيرات األخرى 

ن العينة تخلو من مشكلة إوعليه ف ،(Gujarati et al,. 2017( )%80) عن باعتبارها ال تزيد

 "االرتباط الخطي المتعدد العالي.

 التوزيع الطبيعي اختبار: 3-7-3

( وذلك للكشف عن البيانات موزعة طبيعيًا Jarque - Bera normality test) اختبارتم إجراء 

أن  إلىمما يشير  (0.05)من  أكبر( وهي 0.391( تساوي )p-vale) أن قيمة تبينحيث  ،أم ال
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 Central Limitتفسر نظرية النهاية المركزية ) (. كماHair et al,. 2018البيانات موزعة طبيعيًا )

Theorem ابي وحسبنا الوسط الحس ما،نه إذا اخترنا جميع العينات الممكنة من مجتمع أ( والتي تبين

فإننا سنجد توزيع جميع األوساط الحسابية لهذه العينات قريب من التوزيع الطبيعي حتى لو  عينة،لكل 

( 30لم يكن التوزيع األصلي للمجتمع قريبًا من التوزيع الطبيعي ولكن بشرط أن يكون في كل عينة )

  ( يوضح التوزيع الطبيعي للبيانات.4( والشكل )Field, 2018دة على األقل )مشاه

 
 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة :(4الشكل )

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة3-8

مجموعة من األساليب تمكنها من اإلجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها معتمدة  الدراسةاستخدمت "

 Statistical Package of Social Sciencesعلى برمجة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS. V.25)  في إجراء التحليل الوصفي واالستداللي واختبار الفرضيات من خالل استخدام

  "(.5ة الموضحة في الشكل )األساليب اإلحصائي
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 األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في الدراسة :(5) الشكل
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 :الفصل الرابع
 نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 
 تمهيد. 4-1

 .لمتغيرات الدراسة الوصفي الحصاء 4-2

 اختبار فرضيات الدراسة. 4-3
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 الفصل الرابع
 واختبار الفرضياتنتائج تحليل البيانات 

 تمهيد : 4-1

يتناول الفصل الرابع عرضًا لنتائج اإلحصاء الوصفي وذلك باحتساب المتوسطات الحسابية "

عام  إلى( 2015واالنحرافات المعياري والتكرارات والنسب المئوية خالل فترة الدراسة الممتدة عام )

يات الدراسة فرضفي هذا الفصل تم تحليل واختبار  وأيضاً “ الدراسة.( لكل متغير من متغيرات 2020)

في التنبؤ والذي يستخدم  (Multiple Linear Regression) باستخدام االنحدار الخطي المتعدد

النتائج  إلىل وقد تم التوصوضابطة  يؤثر فيه عدة متغيرات مستقلةوالذي بتغيرات المتغير التابع 

 " التالية:

 لمتغيرات الدراسة الوصفيالحصاء : 4-2
تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وأعلى قيمة وأدنى قيمة لوصف متغيرات "

 " وكانت النتائج كما يلي: (2020عام ) إلى( 2015عام )الدراسة خالل فترة الدراسة الممتدة 

 نسبة الدين:الجدارة الئتمانية مقاسة ب –

 (4الجدول )
 (2020عام ) إلى( 2015للفترة الممتدة من عام ))%( اإلحصاء الوصفي لنسبة الدين 

 حجم العينة النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة السنوات
2015 11.92488 80.8194 37.4961 21.7668 35 
2016 12.13051 92.273 36.896 21.240 35 
2017 12.56 94.2197 41.1213 22.8945 35 
2018 6.39 90.7481 41.6190 21.8689 35 
2019 5.56 95.8591 43.8260 25.3308 35 
2020 6.7 127.757 46.269 30.5420 35 

 210 24.095 41.204 127.757 5.56 المؤشر الكلي
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-2015) خالل الفترة( نسبة الدينالمتوسط الحسابي للمتغير المستقل )أن  إلى( 4يشير الجدول )

( 127.757( وبلغت أعلى قيمة )0.24095) مقداره ( وبانحراف معياري41.204) قد بلغ (2020

( تعود 5.56وأدنى قيمة ) (2020( في عام )األردنية للصناعات الخشبية جوايكو) للشركة تعود

 الدين لنسبة الحسابي الوسط قيم وتشير (.2019في عام )للشركة )الوطنية لصناعة الكلورين( 

( %46-%37) بين تراوحت وبنسبة عالية تعتمد ردنيةاأل الصناعية الشركات أن إلى( 41.2%)

 .صولهاأ تمويل في قتراضاإل موالأ على

 
 (2020عام ) إلى( 2015الممتدة من عام ) للفترةلنسبة الدين المتوسط الحسابي  :(6) الشكل
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 حقوق الملكية: إلىنسبة اللتزامات الجدارة الئتمانية مقاسة ب –
 (5الجدول )

 (2020عام ) إلى (2015الممتدة من عام ) للفترة الملكيةحقوق  إلىاإلحصاء الوصفي لنسبة اللتزامات 

وق حق إلىنسبة االلتزامات المتوسط الحسابي للمتغير المستقل )أن  إلى( 5يشير الجدول )

( وبلغت 3.196) مقداره ( وبانحراف معياري1.364) قد بلغ (2020-2015( خالل الفترة )الملكية

وأدنى قيمة  (2019( في عام )األردنية إلنتاج األدوية) للشركة ( تعود23.149أعلى قيمة )

 التزامات نأ أي (.2017في عام )لشركة )دار الدواء للتنمية واالستثمار( ( تعود -12.8297)

 مما (،2019) عام في ذروتها وبلغت الدراسة سنوات خالل الملكية حقوق من علىأ كانت الشركات

 مالكال من أكثر( الخارجي التمويل) المقرضين على يعتمد الشركة رأسمال هيكل نأ إلى يشير

 .(الداخلي التمويل)

 

 حجم العينة النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة السنوات
2015 0.135394 4.2136 0.9004 1.0374 35 
2016 0.138051 11.942 1.1940 2.2570 35 
2017 -12.8297 16.3002 1.4990 4.6056 35 
2018 0.068262 9.8086 1.2592 1.8250 35 
2019 0.058872 23.1491 2.2753 4.9303 35 
2020 -4.97884 9.897 1.0570 2.5560 35 

 210 3.196 1.364 23.149 12.8297- المؤشر الكلي
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( إلى عام 2015: المتوسط الحسابي لنسبة اللتزامات إلى حقوق الملكية للفترة الممتدة من عام )(7) الشكل
(2020) 
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 نسبة مضاعف الرفع المالي:الجدارة الئتمانية مقاسة ب –
 (6الجدول )

 (2020عام ) إلى( 2015اإلحصاء الوصفي لنسبة مضاعف الرفع المالي للفترة الممتدة من عام )

خالل  (مضاعف الرفع الماليالمتوسط الحسابي للمتغير المستقل )أن  إلى( 6يشير الجدول )

( وبلغؤؤؤت أعلى قيمؤؤؤة 3.514) مقؤؤؤداره وبؤؤؤانحراف معيؤؤؤاري( 2.590) قؤؤؤد بلغ (2020-2015الفترة )

( تعود -3.9264وأدنى قيمة ) (2019( في عام )األردنية إلنتاج األدوية) للشؤؤؤؤركة ( تعود27.239)

ن نسؤؤؤبة مضؤؤؤاعف الرفع المالي أومن المالحظ  (.2020في عام )للشؤؤؤركة )األردنية إلنتاج األدوية( 

موال أن هذه الشؤؤؤؤركات تعتمد على أ وهذا يعنيلكل الشؤؤؤؤركات الصؤؤؤؤناعية عينة الدراسؤؤؤؤة  2من  أكبر

 كبر من حقوق الملكية.أقتراض بنسبة اإل

 
 (2020عام ) إلى( 2015الممتدة من عام ) للفترةلمضاعف الرفع المالي المتوسط الحسابي  :(8) الشكل
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 حجم العينة النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة السنوات
2015 0.604442 12.1735 2.0395 1.9733 35 
2016 0.604442 12.1730 2.1530 2.2570 35 
2017 0.604442 18.4150 2.9235 4.1775 35 
2018 0.604442 12.4108 2.5000 2.6581 35 
2019 0.604442 27.2393 3.6114 5.5598 35 
2020 -3.92637 12.173 2.3120 3.1140 35 

 210 3.514 2.590 27.239 3.92637- المؤشر الكلي
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 الختيارية:ممارسة إدارة األرباح والمتمثلة بالمستحقات  –

 (7الجدول )
 (2020عام ) إلى( 2015للفترة الممتدة من عام ) الختياريةاإلحصاء الوصفي للمستحقات 

ممارسة إدارة األرباح متمثلة ) التابعالمتوسط الحسابي للمتغير أن  إلى( 7يشير الجدول )

 مقداره ( وبانحراف معياري0.357) قد بلغ (2020-2015( خالل الفترة )بالمستحقات االختيارية

 (األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها) للشركة ( تعود1.234( وبلغت أعلى قيمة )0.313)

في عام لشركة )المتصدرة لألعمال والمشاريع( ( تعود -1.6526) وأدنى قيمة (2018في عام )

ركات وجود ممارسة الدارة الرابح من قبل الش إلىوتشير القيم المطلقة للمستحقات االختيارية  (.2016)

 الصناعية عينة الدراسة.

 
 (2020عام ) إلى( 2015الممتدة من عام ) للفترةللمستحقات الختيارية المتوسط الحسابي  :(9) الشكل
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 حجم العينة النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة السنوات
2015 -0.15741 1.1358 0.2860 0.2793 35 
2016 -1.65265 1.1360 0.2820 0.4280 35 
2017 0.038448 1.1358 0.3989 0.2453 35 
2018 -0.15138 1.2343 0.4093 0.3158 35 
2019 -0.19819 1.1358 0.3788 0.2772 35 
2020 -0.06373 1.1360 0.3880 0.2970 35 

 210 0.313 0.357 1.234 1.65265- المؤشر الكلي
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 لعائد على الموجودات:نسبة الربحية مقاسة با –

 (8الجدول )
 (2020عام ) إلى( 2015اإلحصاء الوصفي للعائد على الموجودات للفترة الممتدة من عام )

لعائد على انسبة الربحية مقاسة ب الضابطالمتوسط الحسابي للمتغير أن  إلى( 8يشير الجدول )

( 19.374) مقداره ( وبانحراف معياري-3.693) قد بلغ (2020-2015خالل الفترة ) الموجودات

وأدنى  (2016( في عام )والمشاريعالمتصدرة لألعمال ) للشركة ( تعود36.07وبلغت أعلى قيمة )

ن الشركات عينة أ إلىمما يشير  (.2016في عام )للشركة )العامة للتعدين( ( تعود 195.296قيمة )

 ة الدراسة.خالل فتر  الدراسة قد حققت خسائر خالل فترة الدراسة حيث كان العائد على االصول سالباً 

 
 (2020عام ) إلى( 2015الممتدة من عام ) للفترةللعائد على الموجودات المتوسط الحسابي  :(10) الشكل
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 حجم العينة النحراف المعياري المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة السنوات
2015 -44.9095 26.1783 -0.4920 11.7213 35 
2016 -195.296 36.0700 -5.5830 34.6240 35 
2017 -66.4575 10.3300 -3.1543 13.4750 35 
2018 -60.5317 12.3564 -2.8849 12.8181 35 
2019 -36.0293 14.0632 -2.2851 10.0455 35 
2020 -85.7155 14.1380 -7.7590 22.1360 35 

 210 19.374 3.693- 36.070 195.296- المؤشر الكلي
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 نسبة السيولة السريعة:نسبة السيولة مقاسة ب –
 (9الجدول )

 (2020عام ) إلى( 2015اإلحصاء الوصفي لنسبة السيولة السريعة للفترة الممتدة من عام )

لفترة ( خالل االسيولة السريعة) الضابطالمتوسط الحسابي للمتغير أن  إلى( 9يشير الجدول )

( 7.715( وبلغت أعلى قيمة )1.263) مقداره ( وبانحراف معياري1.425) قد بلغ (2015-2020)

للشؤؤؤركة )المتصؤؤؤدرة ( تعود 0.02087وأدنى قيمة ) (2016في عام )( البوتاس العربية) لشؤؤؤركة تعود

راسة الدن الشركات عينة أ إلىوتشير نسبة السيولة السريعة  (.2017في عام )لألعمال والمشاريع( 

 .خالل فترة الدراسة 1من  أكبربنسبة سيولة جيدة حيث كان الوسط الحسابي للنسبة  تحتفظ

 
 (2020عام ) إلى( 2015الممتدة من عام ) للفترةلنسبة السيولة السريعة المتوسط الحسابي  :(11) الشكل
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 حجم العينة المعياريالنحراف  المتوسط الحسابي أعلى قيمة أدنى قيمة السنوات
2015 0.276951 4.5197 1.5043 1.1125 35 
2016 0.029534 7.7150 1.5710 1.4440 35 
2017 0.020870 7.6990 1.3937 1.3835 35 
2018 0.076018 4.9597 1.3610 1.1951 35 
2019 0.306902 6.1045 1.4653 1.3522 35 
2020 0.192923 4.3550 1.2530 1.1170 35 

 210 1.263 1.425 7.715 0.02087 المؤشر الكلي
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 الدراسةاختبار فرضيات : 4-3
 ةنتيجة اختبار الفرضية الرئيسي: 4-3-1

1O.H" : ال يوجد أثر ذو داللة إحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائية عند مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوى(α≤0.05)  للجدارة االئتمانية للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤركات

 ".العامة على ممارسة إدارة األرباحالصناعية األردنية المساهمة 

( Multiple Linear Regressionتم اختبار هذه الفرضؤؤؤؤؤؤية باسؤؤؤؤؤؤتخدام اختبار االنحدار المتعدد )

 " (.10ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائجو 

 (10الجدول )
 نتائج اختبار أثر الجدارة الئتمانية على ممارسة إدارة األرباح 

 

عة متمثل بوجود مجمو اللنموذج هذه الفرضية و  اإلحصائي( نتائج االختبار 10الجدول ) وضحي"

( لمالينسبة مضاعف الرفع ا الملكية،حقوق  إلىنسبة االلتزامات  الدين،المتغيرات وهي: )نسبة من 

ير 
متغ
ال

ابع
الت

 

 الجدارة الئتمانية
( Tقيمة ) المعامالت المعيارية معامالت النحراف المعياري

 المحسوبة
T 

Sig.  معاملB معامل بيتا  الخطأ المعياري الثابتβ 

ح 
ربا
 األ
دارة
ة إ
رس
مما

 

 0.604 0.033  18.184 0.00 (Constantالثابت )
 *0.00 -5.942 -0.318 0.001 -0.004 نسبة الدين
حقوق  إلىنسبة اللتزامات 
 الملكية

0.021- 0.006 0.218- 3.765- 0.00* 

 *0.00 -5.477 -0.311 0.005 -0.028 نسبة مضاعف الرفع المالي
 *0.00 -4.410 -0.204 0.001 -0.003 العائد على الموجودات

 0.403 0.838 0.036 0.011 -0.009 السيولة السريعة
 Sig. F المحسوبة Fقيمة  2Rمعامل التفسير   R معامل الرتباط
0.795 0.632 69.927 0.00* 

 (α≤0.05*معنوي عند مستوى )
 "(1.96الجدولية= ) T"قيمة  DF=5 /204 "(2.21الجدولية= ) F"قيمة 
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ممارسة ل حد يمثاومتغير تابع و  السيولة السريعة( الموجودات،ومتغيرات ضابطة وهي: )العائد على 

 ")المستحقات االختيارية(. إدارة األرباح مقاسه بؤ

وجود عالقة قوية بين  إلى ( مما يشير79.5%)= Rأن معامل االرتباط  الجدول يالحظ من"

 "ختيارية(.)المستحقات اال الجدارة االئتمانية بوجود المتغيرات الضابطة وممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤ

للجدارة االئتمانية بوجود المتغيرات الضابطة وجود أثر ذو داللة إحصائية  الجدول ويالحظ من" 

( F.Sig) من خالل قيمة )المستحقات االختيارية(، مقاسه بؤ المتغير التابع ممارسة إدارة األرباحعلى 

( 69.927( المحسوبة وقيمتها )F) ( وأيضًا من خالل قيمة0.05قل من )( وهي أ0.00) والبالغة

حرية األنموذج عند درجة معنوية هذا  ما يمثل أيضاً  وهو( 2.21كبر من قيمتها الجدولية )أوهي 

أن الجدارة االئتمانية بأبعادها بوجود  إلى( 2R=632.0معامل التفسير ) وتشير قيمة (،5/204)

دارة الشركة إلممارسة  فيالحاصل  التباين من (%63.2)ما نسبته  تفسر المتغيرات الضابطة قد 

  "األرباح.

اءت الدين قد جأن قيمة معامل بيتا لنسبة لهذه الفرضية  جدول المعامالتمن نتائج  يظهرو "

(β=0.318- وباتجاه عكسي و )أ( ن قيمةT( المحسوبة )( عند مستوى معنوية )-5.942Sig=0.00 )

( -β=0.218حقوق الملكية فقد جاءت ) إلىوهي معنوية, أما قيمة معامل بيتا لنسبة االلتزامات 

، وهي معنوية( Sig=0.00( عند مستوى معنوية )-3.765( المحسوبة )Tن قيمة )أوباتجاه عكسي و 

( Tن قيمة )أو  وباتجاه عكسي-β=0.311)) لنسبة مضاعف الرفع الماليكما بلغت قيمة معامل بيتا 

وبلغت قيمة معامل بيتا للعائد  ،( وهي معنويةSig=0.00( عند مستوى معنوية )5.477المحسوبة )

مستوى  ( عند-4.410( المحسوبة )Tن قيمة )أو  وباتجاه عكسي (-β=0.204على الموجودات )

ن قيمة أ( و β=0.036وبلغت قيمة معامل بيتا للسيولة السريعة ) ،( وهي معنويةSig=0.00معنوية )
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(T( المحسوبة )عند مستوى معنوية0.838 )، (Sig=0.403 ًوهي غير معنوية وبناء )  على نتائج

مستوى أثر ذو داللة إحصائية عند يث ثبت وجود ح (OHالعدمية ) فرضيةال نرفض (11الجدول )

للجدارة االئتمانية للشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة على ممارسة إدارة  (α≤0.05) الداللة

 .األرباح

 اتإن الشركالقول  عالسالبة لمعامالت مؤشرات الجدارة االئتمانية نستطي شارةاإلومن خالل 

باالعتماد ذلك و رباح دارة األإممارسة  إلىتلجأ ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة عينة الدراسة ل الصناعية

 المستخدمة في قياس الجدارة االئتمانية.المالية على النسب 

اح مع ربدارة األإممارسة  إلىتلجأ ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة الصناعية  الشركاتن أكما 

 .هذه النتائج حسب ونسب الربحيةانخفاض نسب السيولة 

لشركات الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان الجدارة االئتمانية لن أ االستنتاجويمكننا 

الئتمانية جدارة احيث كان مستوى ال األرباح،ة دار الشركة إل ممارسةاثرت على الدراسة  عينةبوالممثلة 

 مام الجهات المقرضة مماأتحسين صورتها مارسة الشركة الدارة االرباح بهدف الضعيف دافعا لم

 مقرضة.قرار التمويل بالنسبة للجهات السالمة  على يؤثر سلباً 

 نتيجة اختبار الفرضية الفرعية األولى: 4-3-1-1

.1-1O.H" : ذو داللة إحصائية عند مستوى  أثرال يوجد(α≤0.05)  للجدارة االئتمانية للشركات

 ".الصناعية األردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبة الدين على ممارسة إدارة األرباح

( Multiple Linear Regressionالفرضية باستخدام اختبار االنحدار المتعدد ) هذهتم اختبار 

 " (.11ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائجو 
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 (11) جدولال
 الجدارة الئتمانية ممثلة بنسبة الدين على ممارسة إدارة األرباح نتائج اختبار أثر 

ابع
 الت
غير
لمت
ا

 

 الجدارة الئتمانية

معامالت النحراف 
 المعياري

 المعامالت المعيارية
( Tقيمة )

 المحسوبة
T 

Sig.  معاملB 
 الثابت

الخطأ 
 βمعامل بيتا  المعياري

ممارسة 
إدارة 
 األرباح 

 0.653 0.039  16.884 0.00 (Constant) الثابت

 *0.00 -10.484 -0.575 0.001 -0.007 نسبة الدين

 *0.00 -3.898 -0.215 0.001 -0.003 العائد على الموجودات

 0.997 -0.003 -0.001 0.013 -0.002 السيولة السريعة

 Sig. F المحسوبة F قيمة 2Rالتفسير معامل   R معامل الرتباط

0.686 0.470 60.873 0.00* 

 (α≤0.05*معنوي عند مستوى )

 "(1.96الجدولية= ) Tقيمة " DF=3 /206 "(2.60الجدولية= ) Fقيمة "

عة متمثل بوجود مجمو اللنموذج هذه الفرضية و  اإلحصائي( نتائج االختبار 11الجدول ) وضحي"

 السريعة( السيولة الموجودات،( ومتغيرات ضابطة وهي: )العائد على نسبة الدينالمتغيرات وهي: )من 

 "االختيارية(. )المستحقات ممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤحد يمثل اومتغير تابع و 

وجود عالقة قوية بين  إلى ( مما يشير68.6%)= Rأن معامل االرتباط  الجدول يالحظ من

 بوجود المتغيرات الضابطة وممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤممثلة بنسبة الدين الجدارة االئتمانية 

 ")المستحقات االختيارية(.

وجود ب ممثلة بنسبة الدين للجدارة االئتمانيةوجود أثر ذو داللة إحصائية  الجدول ويالحظ من"

من  ،المتغيرات الضابطة على المتغير التابع ممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤ)المستحقات االختيارية(

( المحسوبة F) ( وأيضًا من خالل قيمة0.05ل من )( وهي أق0.00( والبالغة )F.Sig) خالل قيمة

األنموذج معنوية هذا  ما يمثل أيضاً  وهو( 2.60الجدولية ) ( وهي اكبر من قيمتها60.873وقيمتها )
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أن الجدارة االئتمانية  إلى( 2R=470.0معامل التفسير ) وتشير قيمة (،3/206عند درجة حرية )

 فيالحاصل  التباين من (%47)ما نسبته  تفسر بوجود المتغيرات الضابطة قد  ممثلة بنسبة الدين

  "ممارسة إدارة األرباح.

أن قيمة معامل بيتا لنسبة الدين قد جاءت لهذه الفرضية  جدول المعامالتمن نتائج  يظهرو "

(β=0.575-وباتجاه عكسي )،  أو( ن قيمةT( المحسوبة )عند مستوى معنوية -10.484 )

(Sig=0.00وهي معنوية )، ( وبلغت قيمة معامل بيتا للعائد على الموجوداتβ=0.215-)  وباتجاه

وبلغت ، ( وهي معنويةSig=0.00( عند مستوى معنوية )3.898المحسوبة )( Tن قيمة )أو  عكسي

( عند مستوى -0.003( المحسوبة )Tن قيمة )أ( و -β=0.001قيمة معامل بيتا للسيولة السريعة )

العدمية  فرضيةال نرفض (12وبناء على نتائج الجدول ) ،( وهي غير معنوية.997Sig=0معنوية )

(OH) داللة إحصائية عند مستوى الداللةأثر ذو يث ثبت وجود ح (0.05≥α)  للجدارة االئتمانية

 .ممثلة بنسبة الدين على ممارسة إدارة األرباح للشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

ن م رباح يمكن تفسيرهمن التغير في ممارسة الشركة إلدارة األ %47 نأ إلى النتائجوتشير 

فسيرية القدرة الت وتعتبر هذهصول األ إجمالي إلى المطلوبات إجماليخالل نسبة الدين التي تمثل 

 غفالها وخاصة من قبل الجهات المقرضة.إوال يمكن  حصائياً إمهمة 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية نتيجة: 4-3-1-2

.21O.H" : أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجدال(α≤0.05)  للجدارة االئتمانية للشركات

حقوق الملكية على ممارسة إدارة  إلىالصناعية األردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبة االلتزامات 

 ".األرباح
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 Multiple Linearباستخدام اختبار االنحدار المتعدد ) الفرضية هذهتم اختبار "

Regression (.12ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و " 

 (12) جدولال
 حقوق الملكية على ممارسة إدارة األرباح  إلىالجدارة الئتمانية ممثلة بنسبة اللتزامات نتائج اختبار أثر 

ابع
 الت
غير
لمت
ا

 

 الجدارة الئتمانية

معامالت النحراف 
 المعياري

 المعامالت المعيارية
( Tقيمة )

 المحسوبة
T 

Sig.  معاملB 
 الثابت

الخطأ 
 المعياري

 βمعامل بيتا 

ممارسة 
إدارة 
 األرباح 

 0.408 0.025  16.541 0.00 (Constant) الثابت

حقوق  إلىنسبة اللتزامات 
 الملكية

0.054- 0.005 0.554- 10.794- 0.00* 

 *0.00 -6.114 -0.317 0.001 -0.005 العائد على الموجودات

 0.786 0.272 0.014 0.013 0.003 السيولة السريعة

 Sig. F المحسوبة F قيمة 2Rالتفسير معامل   R معامل الرتباط

0.693 0.481 63.577 0.00* 

 (α≤0.05*معنوي عند مستوى )

 "(1.96الجدولية= ) Tقيمة " DF=3 /206 "(2.60الجدولية= ) Fقيمة "

عة متمثل بوجود مجمو اللنموذج هذه الفرضية و  اإلحصائي( نتائج االختبار 12الجدول ) وضحي"

( ومتغيرات ضابطة وهي: )العائد على حقوق الملكية إلىااللتزامات نسبة وهي: ) المتغيراتمن 

تحقات )المس ممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤحد يمثل اومتغير تابع و  السيولة السريعة( الموجودات،

 "االختيارية(.

وجود عالقة قوية بين  إلى مما يشيرR =(69.3% )معامل االرتباط  أن الجدول يالحظ من"

ة إدارة بوجود المتغيرات الضابطة وممارسحقوق الملكية  إلىااللتزامات ممثلة بنسبة الجدارة االئتمانية 

 "األرباح مقاسه بؤ)المستحقات االختيارية(.
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 إلىات االلتزامممثلة بنسبة  للجدارة االئتمانيةوجود أثر ذو داللة إحصائية  الجدول ويالحظ من

الضابطة على المتغير التابع ممارسة إدارة األرباح مقاسه  المتغيراتبوجود حقوق الملكية 

( وأيضًا 0.05قل من )أ( وهي 0.00( والبالغة )F.Sig) من خالل قيمة ،بؤ)المستحقات االختيارية(

ما  وهو( 2.60كبر من قيمتها الجدولية )أ( وهي 63.577( المحسوبة وقيمتها )F) من خالل قيمة

معامل التفسير  وتشير قيمة (،3/206األنموذج عند درجة حرية )معنوية هذا  يمثل أيضاً 

(481.0=2R )تغيرات بوجود المحقوق الملكية  إلىااللتزامات ممثلة بنسبة أن الجدارة االئتمانية  إلى

  "ممارسة إدارة األرباح. فيالحاصل  التباين من (%48.1)ما نسبته  تفسر الضابطة قد 

 إلى االلتزاماتأن قيمة معامل بيتا لنسبة لهذه الفرضية  جدول المعامالتمن نتائج  يظهرو 

( عند -10.794( المحسوبة )Tن قيمة )أ( وباتجاه عكسي و -β=0.554قد جاءت )حقوق الملكية 

وبلغت قيمة معامل بيتا للعائد على الموجودات  ،( وهي معنويةSig=0.00مستوى معنوية )

(β=0.317-) أو  وباتجاه عكسي( ن قيمةT( المحسوبة )( عند مستوى معنوية )-6.114Sig=0.00 )

( المحسوبة Tن قيمة )( وأβ=0.014وهي معنوية, وبلغت قيمة معامل بيتا للسيولة السريعة )

 (13وبناء على نتائج الجدول ) ،( وهي غير معنويةSig=0.786( عند مستوى معنوية )0.272)

 (α≤0.05) أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللةيث ثبت وجود ح (OHالعدمية ) فرضيةال نرفض

حقوق  لىإممثلة بنسبة االلتزامات  للجدارة االئتمانية للشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

 .الملكية على ممارسة إدارة األرباح

رباح يمكن تفسيره من دارة األمن التغير في ممارسة الشركة إل %48ن أ إلىوتشير النتائج 

 إغفالهاال يمكن و  حصائياً إالقدرة التفسيرية مهمة  وتعتبر هذهالملكية حقوق  إلىخالل نسبة االلتزامات 

 وخاصة من قبل الجهات المقرضة.
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة نتيجة: 4-3-1-3

.31O.H" : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى(α≤0.05)  للجدارة االئتمانية للشركات

 ."الصناعية األردنية المساهمة العامة ممثلة بنسبة مضاعف الرفع المالي على ممارسة إدارة األرباح

 Multiple Linearباستخدام اختبار االنحدار المتعدد ) الفرضيةتم اختبار هذه "

Regression (.13ه كما هي موضحة في الجدول )كانت نتائج( و " 

 (13) جدولال
 الجدارة الئتمانية ممثلة بنسبة مضاعف الرفع المالي على ممارسة إدارة األرباح نتائج اختبار أثر 

ابع
 الت
غير
لمت
ا

 

 الجدارة الئتمانية

معامالت النحراف 
 المعياري

المعامالت 
( Tقيمة ) المعيارية

 المحسوبة
T 

Sig.  معاملB 
 الثابت

الخطأ 
 المعياري

 βمعامل بيتا 

ممارسة 
إدارة 
 األرباح 

 0.455 0.025  18.004 0.00 (Constant) الثابت

 *0.00 -11.623 -0.581 0.004 -0.052 نسبة مضاعف الرفع المالي

 *0.00 -6.300 -0.317 0.001 -0.005 العائد على الموجودات

 0.312 1.012 0.050 0.012 0.012 السيولة السريعة

 Sig. F المحسوبة F قيمة 2Rالتفسير معامل   R معامل الرتباط

0.713 0.509 71.196 0.00* 

 (α≤0.05*معنوي عند مستوى )

 "(1.96الجدولية= ) Tقيمة " DF=3 /206 "(2.60الجدولية= ) Fقيمة "

عة متمثل بوجود مجمو اللنموذج هذه الفرضية و  اإلحصائي( نتائج االختبار 13الجدول ) وضحي"

 موجودات،ال( ومتغيرات ضابطة وهي: )العائد على مضاعف الرفع المالينسبة المتغيرات وهي: )من 

 "يارية(.)المستحقات االخت ممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤحد يمثل اومتغير تابع و  ،السيولة السريعة(
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وجود عالقة قوية بين  إلى ( مما يشير71.3%)= Rأن معامل االرتباط  الجدول يالحظ من"

باح بوجود المتغيرات الضابطة وممارسة إدارة األر مضاعف الرفع المالي ممثلة بنسبة الجدارة االئتمانية 

 "مقاسه بؤ)المستحقات االختيارية(.

الرفع  مضاعفممثلة بنسبة  للجدارة االئتمانيةوجود أثر ذو داللة إحصائية  الجدول ويالحظ من"

ات الضابطة على المتغير التابع ممارسة إدارة األرباح مقاسه بؤ)المستحقات بوجود المتغير المالي 

 ( وأيضًا من خالل قيمة0.05قل من )أ( وهي 0.00( والبالغة )F.Sig) من خالل قيمة (،االختيارية

(F( المحسوبة وقيمتها )وهي 71.196 )معنوية  ما يمثل أيضاً  وهو( 2.60كبر من قيمتها الجدولية )أ

أن الجدارة  إلى( 2R=509.0معامل التفسير ) وتشير قيمة (،3/206األنموذج عند درجة حرية )هذا 

 (%50.9)سبته ما ن تفسر بوجود المتغيرات الضابطة قد مضاعف الرفع المالي ممثلة بنسبة االئتمانية 

  "ممارسة إدارة األرباح. فيالحاصل  التباين من

رفع مضاعف الأن قيمة معامل بيتا لنسبة لهذه الفرضية  جدول المعامالت نتائجمن  يظهرو "

( عند مستوى -11.623( المحسوبة )Tن قيمة )أ( وباتجاه عكسي و -β=0.581قد جاءت )المالي 

 (-β=0.317وبلغت قيمة معامل بيتا للعائد على الموجودات ) وهي معنوية،( Sig=0.00معنوية )

 ،( وهي معنويةSig=0.00( عند مستوى معنوية )-6.300( المحسوبة )Tن قيمة )أو  وباتجاه عكسي

( عند مستوى 1.012( المحسوبة )Tن قيمة )أ( و β=0.050وبلغت قيمة معامل بيتا للسيولة السريعة )

العدمية  فرضيةال نرفض (14وبناء على نتائج الجدول )، ( وهي غير معنوية.312Sig=0معنوية )

(OH) عند مستوى الداللةأثر ذو داللة إحصائية يث ثبت وجود ح (0.05≥α)  للجدارة االئتمانية

ممثلة بنسبة مضاعف الرفع المالي على ممارسة إدارة  للشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة

 .األرباح
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رباح يمكن تفسيره من دارة األمن التغير في ممارسة الشركة إل %50.9 نأ إلىوتشير النتائج 

سبة صول الشركة ومالكها، ويشير ارتفاع هذه النالعالقة بين أخالل مضاعف الرفع المالي التي تمثل 

درة ذه القه رباح. تعتبرباألالتالعب  وزادت عمليات اعتماد الشركة على التمويل بالدين تزايد إلى

 الجهات المقرضة.غفالها وخاصة من قبل إوال يمكن  حصائياً التفسيرية مهمة إ
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 :الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 

 .: تمهيد5-1
 .: النتائج5-2

 .: التوصيات5-3
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 تمهيد: 5-1

صائي ححليل اإلالحالي االستنتاجات والتوصيات في ضوء مراجعة نتائج الت الفصليناقش 

 يستعرض أهم التوصيات حول موضوع الدراسة.، كما أنه الخطي المتعدد االنحدار باستخدام

 : النتائج5-2

المتغير لى ع جدارة االئتمانيةبالالحالية لمعرفة أثر المتغير المستقل والمتمثل  الدراسةهدفت 

من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان األرباح إدارة ممارسة التابع 

( شركة في 35والتي بلغ عددها ضمن عينة هذه الدراسة ) 2020 إلى 2015خالل الفترة من عام 

 مختلفة.صناعية قطاعات 

وجود أثر احصائي ذو داللة معنوية باالعتماد على االنحدار الخطي  إلىأشارت نتائج الدراسة و 

 االئتمانية على ممارسة إدارة األرباح. للجدارةالمتعدد 

  للجدارة االئتمانية للشركات الصناعية األردنية أثر ذو داللة إحصائية وجود اظهرت النتائج

( إذا 2010القثامي )اتفقت مع دراسة النتيجة  هوهذ .المساهمة العامة على ممارسة إدارة األرباح

جم القطاع ح استثناءما تحدثنا عن عاملي المديونية والربحية على إدارة األرباح وذلك في حال تم 

  األرباح.كعوامل ومتغيرات تتحكم في العالقة مع إدارة  ونوع الشركة

  حقوق  لىإبة الدين، نسبة االلتزامات بنس ن متغير الجدارة االئتمانية مقاساً أكما اظهرت الدراسة

( مع ممارسة R= 0.795مجتمعة ترتبط بعالقة قوية ) الملكية ونسبة مضاعف الرفع المالي

قدرة التفسيرية (. وهذه ال2R %63.2 =تفسيرية عالية بلغت ) ولها قدرةرباح األ ةدار إل الشركة

 ت المانحة للقروض. قبل الجها وخاصة منغفالها إ وال يمكن حصائياً إتعتبر مهمة 



69 

 
 

 للجدارة االئتمانية للشركات الصناعية األردنية أثر ذو داللة إحصائية وجود  اظهرت النتائج

لهذا  كانت القدرة التفسيرية ثحي .األرباحممثلة بنسبة الدين على ممارسة إدارة  المساهمة العامة

 رباح.األ إلدارةمن التغير في ممارسة الشركة  %47المتغير 

  للجدارة االئتمانية للشركات الصناعية األردنية أثر ذو داللة إحصائية وجود اظهرت النتائج

يث ح حقوق الملكية على ممارسة إدارة األرباح. إلىممثلة بنسبة االلتزامات  المساهمة العامة

 االرباح.  إلدارةمن التغير في ممارسة الشركة  %48.1كانت القدرة التفسيرية لهذا المتغير 

  للجدارة االئتمانية للشركات الصناعية األردنية أثر ذو داللة إحصائية وجود اظهرت النتائج

حيث كانت  ،المالي على ممارسة إدارة األرباح المساهمة العامة ممثلة بنسبة مضاعف الرفع

 رباح.األ إلدارةمن التغير في ممارسة الشركة  %50.9القدرة التفسيرية لهذا المتغير 

  التأثيرها ل االئتمانية كانن نسبة مضاعف الرفع المالي كمؤشر على الجدارة أ إلىوتشير النتائج 

خرى رباح مقارنة بالمؤشرات األاأل إلدارةكبر على ممارسة الشركة كبر والقدرة التفسيرية األاأل

 .الملكية(حقوق  إلى ونسبة االلتزاماتالدين  )نسبةالتي تم استخدامها في هذه الدراسة 

 اً حصائيإومهم  عكسياً  ما بالنسبة لنسب الربحية ممثلة بالعائد على الموجودات فقد اظهرت تاثيراً أ 

خذ مستوى ربحية الشركة عند تقدير أهمية أ إلىرباح، مما يشير رة األداعلى ممارسة الشركة إل

 رباح.دارة األعلى ممارسة الشركة إلالجدارة االئتمانية  أثر

 يجابي كسي واألثر بين العوفيما يخص نسب السيولة ممثلة بنسبة السيولة السريعة فقد تذبذب األ

في كل  حصائياً إلم يكن مهم  األثرن هذا أال أ الفرعية،عند اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات 

لم و ن جميع الشركات عينة الدراسة تمتعت بنسب سيولة جيدة أالحاالت. ويرجع السبب في ذلك 

 همية هذا المتغير.أمكان الكشف بدقة عن باأل يكن
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 التوصيات :5-3

 :فان الباحث يوصي بما يلي الدراسة،في ضوء نتائج 

   خذ بعين االعتبار العالقة بين الجدارة االئتمانية األبضرورة  المقرضة:يوصي الباحث الجهات

تائج ن ألي وذلك تجنباً  الصناعية،من الشركات  أليرباح قبل منح االئتمان األ دارةإوممارسة 

 ن تتعرض الجهة المقرضة نتيجة هذه العالقة.أسلبية ممكن 

  شف عما بالكمن قبل الجهات الرقابية على الشركات الصناعية المساهمة العامة ضرورة االهتمام

على موثوقية  ي من المآرب وذلك حفاظاً أرباح لتحقيق دارة األإالشركات هذه دارة إكانت  إذا

 وسالمة التقارير المالية لهذه الشركات.

 رى غير خأهتمام في دراسة الجدارة االئتمانية للشركات باستخدام مؤشرات توجيه المزيد من األ

مية هعدد ممكن من المؤشرات ذات األ أكبر ومحاولة تجميعتلك التي استخدمتها الدراسة الحالية 

للخروج بنموذج شامل يساعد الجهات المقرضة في تحديد الجدارة االئتمانية للشركات بصورة 

 دق.أ

 دارة إالباحثين باستخدام نماذج قياس  أوصى الباحثبحاث التي الدراسات واأل توجيه المزيد من

( الذي تم استخدامه في هذه الدراسة لبيان 1995خرى غير نموذج جونز المعدل )رباح األاأل

 العالقة مع الجدارة االئتمانية.

 لخدمي المالي واخرى مثل القطاع أعادة الدراسة على قطاعات صناعية الباحثين بإ أوصى الباحث

 لمعرفة مدى القدرة على تعميم نتائج هذه الدراسة على بقية القطاعات.

 تطبيق الدراسة على دول وبيئات أخرى ومقارنتها مع النتائج المحلية في المملكة ب ى الباحثأوص

 األردنية الهاشمية.
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 المالحق

 مصنفة حسب القطاع الصناعي. المدرجة في بورصة عمانصناعية بعدد الشركات القائمة 

 عدد الشركات اسم القطاع
 6 قطاع الصناعات الكيماوية
 4 الصناعات الكهربائية
 7 نشائيةقطاع الصناعات الهندسية واإل 

 10 غذية والمشروباتقطاع األ
 15 الستخراجية والتعدينيةالصناعات 

 3 صناعات الورق والكرتون
 6 ية والصناعات الطبيةقطاع األدو 

 3 قطاع المالبس والجلود
 2 التبغ والسجائر

 1 قطاع الطباعة والتغليف
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