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ىدف ىذهالدراسةإل معرفةفيساإذاكافىشاؾتبا ؽبيؽنسؾذج التشبؤبالفذ السال  كيدا،
كالتساف ف الذركاتالسداىسةالعامةف األردفمتسثمةبال:ظاعاتالثلث الرشاع ،كالخدم ،
كالسال   ،كمؽأج تح:يقأىداؼالدراسة تؼا عتسادعم السشيجالؾصف التحميم مؽخلؿ
ا عتسادعم ال:ؾائؼالساليةلمذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغير

السدرجة خلؿ الفترة ما بيؽ  ،5108-5105كتسثم عيشة الدراسة بػ  09شركة مؾزعة عم 
ال:ظاعاتالثلث،كبؾاقع  7شركاتف ال:ظاعالرشاع ،ك  7شركاتف قظاعالخدمات،

ك  5شركاتف ال:ظاعالسال ،كتؼا عتسادعم اختبار   Whitney Mann Uختبار
فرضياتالدراسة .
أعيرتنتائجالدراسةقدرةتشبؤيةأكبرلشسؾذجكيدامؽنسؾذجألتسافف التشبؤبالفذ السال ف 
ال:ظاعالرشاع كال:ظاعالخدم خلؿسشؾاتالدراسة،ككجؾدقرؾرف قدرةكلالشسؾذجيؽف 
التشبؤبالفذ السال ف ال:ظاعالسال خلؿسشؾاتالدراسة.كساأعيرتالشتائجكجؾدتبا ؽذك

د لة إحرائية بيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف الذركات الرشاعية،
كعدـ كجؾد تبا ؽ ذك د لة إحرائية بيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف 
الذركاتالخدميةكالذركاتالسالية .

كخرج الدراسة بسجسؾعة مؽ التؾصيات أبرزىا  :العس عم اعتساد نسؾذج كيدا لمتشبؤ بالفذ 
السال مؽقب السدتثسريؽكالس:رضيؽكغيرىؼمؽاألطراؼذك العلقةف ال:ظاعالرشاع ،

كالعس عم تظؾير نسؾذج خاص مؽ قب الباحثيؽ كالذركات كالييئات السذرفة لمتشبؤ بالفذ 
السال لك مؽالذركاتالخدميةكالسالية .
الكمسات السفتاحية :الفذل السالي ،نسهذج كيجا ،نسهذج التسان ،الذخكات السداىسة العامة
األردنية.
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Contrast Between (Kida, and Altman) Models to Predict Financial
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Abstract
This study aimed to investigate whether there is contrast prediction models
of financial failure (Kida, Altman) in pblic shareholding companies within
Over-The-Counter (OTC) Market represented by the three sectors
(industrial, service, and financial). In order to achieve the objectives of the
study, a descriptive analytical approach was used depending on financial
statements of public shareholding companies within OTC market in Jordan
during the period 2015-2018.The study sample consisted of (19) companies
distributed among the three sectors, where they were (7) companies in the
industrial sector, (7) companies in the services sector, and (5) companies in
the financial sector. The test of (U) Mann Whitney was adopted to test the
hypotheses of the study.
The results showed that Kida model has predictive ability more than
Altman model in prediction of financial failure in the industrial and service
sectors during the study years, and there is a failure in the ability of both
models in prediction of financial failure in the financial sector during the
study years. Also, the results indicated that there is a statistically significant
contrast between prediction models of financial failure (Kida, Altman) in
industrial companies, and there is no statistically significant contrast
between prediction models of financial failure (Kida, Altman) in service
and financial companies.
The study concluded a set of recommendations, the most important of
which are: adopting Kida model in prediction of financial failure by
investors, lenders and other related parties in the industrial sector, and
developing a relevant model by researchers, companies and supervisory
bodies to predict the financial failure of both service and financial
companies.
Keywords: Financial Failure, Kida, Altman, Jordanian Companies.
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الفرل األول
خمفية الجراسة وأىسيتيا
 1-1السقجمة
أدت التغيرات الدريعة ف بيئة األعساؿ كالتظؾرات التكشؾلؾجية مشذ بدا ات ال:رف
الساض إل تع:يدبيئةاألعساؿ كاألسؾاؽالسفتؾحة كصعؾبةالسشافدةفييا ،كقدساىؼذلػف 
عيؾرالعد دمؽالسذاك كالرعؾباتلدىالذركاتنتج عشياآثارسمبية أدت إل تعرض
بعض الذركات إل الفذ السال  كتؾقف نذاطيا كخركجيا مؽ الدؾؽ ،مسا دفع العد د مؽ
الباحثيؽإل األىتساـبسؾضؾعالفذ السال كالبحالعؽطرؽ التشبؤبو،حيالبدأتمحاك ت
التشبؤبوبإستخداـالشدبالساليةالت  سرؽاإلعتسادعمييالمتشبؤبالؾضعالسدت:بم لمذركات
مؽناحيةقدرتياعم اإلستسراركمؾاجيةاألزماتالت قدتتعرضإلييا،كازدادىذا اإلىتساـ
بالشدب السالية كأداة لمتشبؤ بالفذ السال ف ستيشيات ال:رف الساض  ،إذ تؼ إ جاد اكثر مؽ
نسؾذج مال كاف مؽ ابزىا  Beaversعاـ  ،0966كنسؾذج  Altmanعاـ  0968كنسؾذج
Levعاـ 0970كنسؾذج Altmanعاـ0977كنسؾذجKidaعاـ0981كغيرىامؽالشساذج
األخرىالت تؼتظؾيرىا  كاإلعتسادعميياف التشبؤبالفذ السال مؽخلؿالشدبكالسؤشرات
الساليو عم  . 5104،
كقدازدادا ىتساـبالبحالحؾؿفذ الذركاتبذر كبيرف بدا ةاأللفيةالثالثةالت 
حرم بيا الكثير مؽ حا ت الفذ بذر مفاجئ ف كبرى الذركات العالسية مث شركة
Enronف نيا ةعاـ،5110فمؼ شحررالزررف:طعم ىذهالذركةب تزررأ زامعيا
مرتبالتدقيق Arther Andersenالذ كان تتعام معوشركة Enronكالذ كاف عتبر

3
مؽأكبرمراتبالتدقيقعم مدتؾىالعالؼ،فكان الشتيجةانييارالسرتبكإغلقو،كذلػبدبب
اخفاقو ف اكتذاؼ األحداث الدمبية الت تسر بيا الذركة ،كعميو أصبح مؽ السيؼ تؾفير
السؤشراتكالس:ا يسالت ت:دـاإلشاراتالتحذ ريةبفذ الذركاتبحيال تؼا عتسادعميياف 
التح:قمؽنجاحكاستس ارريةالذركات ساسية . 5107،
كيرتبطالفذ السال بإخ فاؽالذركاتإماف العسمياتالتذغيميةأكف العسمياتالسالية
أك  رؾف بدبب شدة السشافدة كدخؾؿ السشتجات الجد دة ،كعميو فإف ال:ظاع الذ تعس بو
الذركات  عتبر مؽ السحددات اليامة الت  جب أف تؤخذ بعيؽ اإلعتبار عشد التشبؤ بالفذ 
كالسالية كالتشافدية الت تؾاجو الذركات تتبا ؽ كتختمف
السال  ،حيال أف الغركؼ التذغيمية 
حدبال:ظاعالذ تعس بوىذهالذركات،كساقدتختمفحدةالسخاطرالت تؾاجوالذركات
ف ك قظاع،كعميوفإفنساذجالتشبؤبالفذ السال قدتتبا ؽقدرتياعم التشبؤحدبطبيعة
ال:ظاع كالسخاطر الت تتعرض ليا الذركات ف ىذه ال:ظاع ،كعميو  عتبر إختيار الشسؾذج
السشاسبكالسلئؼلمتشبؤبالفذ السال ف قظاعمعيؽمؽالتحد اتاليامةالت تؾاجواإلدارة
الساليةكالسحمميؽالسالييؽ عسار  . 5105،
كمؽ ىشا ف:د جاءت ىذه الدراسة لمبحال ف تبا ؽ قدرة نسؾذج التشبؤ بالفذ السال 
كيدا،كالتساف عم التشبؤبالفذ السال بيؽال:ظاعاتالسختمفة الخدمية،السالية،الرشاعية 
لمذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة .

 0-1مذكمة الجراسة وأسئمتيا
تعددتالشساذجالكسيةالسدتخدمةف التشبؤبالفذ السال مشذمشترفال:رف الساض كحت 
اليؾـ ،كيعد نسؾذج ألتساف   Altmanكنسؾذج كيدا   Kidaمؽ أبرز ىذه الشساذج ،كأكثرىا
انتذا ار،إ أف ترشيفاتىذهالشساذج كقدرتياعم التشبؾءبالفذ السال تتبا ؽكتختمفعشد

4
تظبي:ياعم الذركات،حيالأنومؽالسسرؽافتكؾف الذركاتالشاجحةبسؾجبنسؾذجألتساف
 Altmanمعرضة لسخاطر الفذ كاإلفلس بسؾجب نسؾذج   ، Kidaمسا  ثير التداؤ ت
حؾؿقدرةىذهالشساذجعم التشبؤبالفذ السال ،كمدىملئستيالسختمفالذركاتف مختمف
ال:ظاعات،كىؾما ؤد ال صعؾبةاإلختياربيشيا .
اسةكالستسثمةبالتعرؼعم قدرةنسؾذجألتسافكنسؾذجكيداعم 
كمؽىشاعيرتمذرمةىذهالدر 
التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالسداىسةالعامةاألردنيةف ك مؽال:ظاعالخدم كال:ظاع
السال كال:ظاعالرشاع ضسؽسؾؽ األكراؽالسالية غيرالسدرجة،كذلػإلختلؼالعسميات
التذغيميةبيؽالذركاتكمخاطرىاتبعالم:ظاعالذ تعس بو .
كاستشادا ال مذرمة الدراسة كأىدافيا ،فإف ىذه الدراسة تدع لإلجابة عم الدؤاؿ الرئيد 
التال :
ى  تبا ؽنسؾذجا التشبؤبالفذ السال  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركات
السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة؟
كيشبثقعؽىذاالدؤاؿالرئيساألسئمةالفرعيةاآلتية:
 .0ى  تبا ؽنسؾذجا كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالرشاعيةالسداىسة
العامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة؟
 .5ى  تبا ؽنسؾذجا  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالخجمية السداىسة
العامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة؟
 .3ى  تبا ؽنسؾذجا  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالسالية السداىسة
العامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة؟ 

5

 3-1فخضيات الجراسة
تذتقفرضياتالدراسةمؽخلؿمحاكلةاإلجابةعؽأسئمةالدراسة،كذلػعم الشحؾاآلت  :
 HO1الفخضية الخئيدة   :ؾجد تبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ف 
التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالسداىسةالعامةف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽالساليةغير
السدرجة .
ويشبثق عن ىحه الفخضية الخئيدة الفخضيات الفخعية اآلتية :
 HO1.1الفخضية الفخعية األولى  :ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف 
ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالرشاعيةالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽ
الساليةغيرالسدرجة .
 HO1.2الفخضية الفخعية الثانية  :ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف 
ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالخجمية السداىسةالعامةف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ
الساليةغيرالسدرجة .
 HO1.3الفخضية الفخعية الثالثة  :ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف 
ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالسالية السداىسةالعامةف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ
الساليةغيرالسدرجة .

 4-1أىجاف الجراسة
تيدؼ ىذه الدراسة بذر رئيس إل التعرؼ عم تبا ؽ نسؾذج التشبؤ بالفذ السال  كيدا،
كالتساف ف الذركات السداىسة العامة ف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة،
كبذر أكثرتحد دافإنياتدع ال تح:يقاألىداؼاآلتية :
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 .0بيافمدى تبا ؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالسداىسة
العامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة .
 .5بيافمدى تبا ؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالرشاعية
السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة.
 .3بياف مدى تبا ؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف الذركات الخجمية
السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة .
 .4بياف مدى تبا ؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف الذركات السالية
السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة .
 .5م:ارنةنسؾذج  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال بيؽال:ظاعاتالسختمفةلمذركات
السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة.

 5-1أىسية الجراسة
تأت أىسية ىذه الدراسة مؽخلؿالش:اطاآلتية:
 .0الفائدةالت  سرؽأفت:دمياإلدارهالذركاتف ال:ظاعاتالسختمفةمؽ خلؿمداىستيا
ف تحد دالشسؾذجالذ  سرشيااإلعتسادعميوكالسلئؼلظبيعةنذاطياكال:ظاعالذ تعس 
فيو،كىؾما ديؼف حسا تياكحسا ةاإلقترادالؾطش كأصحابالسرالحالسختمفيؽ .
 .5مداعدة السددتثسريؽ كمختمف أصحاب السرالح الستعامميؽ ف ا سؾاؽ السالية ،ف 
حسا ة مرالحيؼمؽخلؿتظبي:يؼلمشسؾذجالسشاسبف تحميلتيؼإلتخاذق ارراترشيدة
تح:قاىدافيؼ .
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 .3مداعدةالجياتالرسسيةكمشيابؾرصةعسافكىيئةاألكراؽالساليةكك ازرةالتجارةكالرشاعة
إلرشاد
بسعرفة الشسؾذج األكثر ملئسة ف التشبؤ بالفذ السال ف ال:ظاعات السختمفة  ،
إدارات الذركات السداىسة العامة باختيار الشسؾذج السلئؼ لمتشبؤ بالفذ السال كتعزيز
استس اررية ىذه الذركات كب:اؤىا كما لذلػ مؽ انعراس عم تظؾر البؾرصة كا قتراد
الؾطش .
 .4ت:د ؼ السداعدة لسدق :الحدابات مؽ خلؿ تحد د الشسؾذج األكثر ملئسة ف ك مؽ
قظاعاتال ذركاتالسداىسةالعامةلمتشبؤبفذ الذركةكقدرتياعم ا ستسرار .
 .5دعسيالمدراساتكالبحؾثالشغريةالت  سرؽاإلستفادة مشيا مؽ قب الباحثيؽ ف

مجاؿ

التشبؤبالفذ السال بحيال  رؾف لياإضافة جد دة لمسرتبة العربية كالباحثيؽ الراغبيؽف 
متابعة بحؾثيؼ ف ىذا السجاؿ مدتكبل.

 6-1مرطمحات الجراسة
نسهذج ألتسان ( :)Altman
طؾرهألتسافمدتخدما الشدبالساليةكأعتسدعم التحمي التسييز الستعدد  MDA
ىؾنسؾذج 
كتسرؽمؽخللوأف سيزبيؽالذركاتالشاجحةكالذركاتالفاشمةكيتكؾفالشسؾذجمؽ5ندب
ماليةمجتسعةتؾص إلييامؽخلؿتظؾيرهؿ31ندبة سميسان كنجسة . 5106،
نسهذج كيجا ( :)Kida
ىؾ نسؾذج طؾره  kidaبا عتساد عم التحمي التسييز  ،كىؾ احد الشساذج الحد ثة الت 
استخدم ف التشبؤبالفذ السال ،كقدبش ىذاالشسؾذجعم  5متغيراتمدت:مةمؽالشدب
الساليةكفقمعادلةا رتباط عم  . 5104،
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الفذل السالي (:)Financial Failure
ىؾالسرحمةالت  تدتظيعالذركةفييابالؾفاءبالتزاماتياقريرةاألج عشداستح:اقيا،كف 
الفترةاللح:ةف:دافالذركةال:درةعم دفعالفؾائدكال:ركضكتؾزيعاتأرباحاألسيؼالسستازة،
مسا جبرىاعم الترفية  . Alhamdi et al., 2019

 7-1حجود الجراسة
تش:دؼحدكدالدراسةالحاليةإل  :
 الحجود السكانية:اقتررتالدراسةعم الذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة .
 -الحجود الدمانية:إقتررتالدراسةعم الفترةالزمشيةمؽعاـ5105ال عاـ.5108

 8-1محجدات الجراسة
تؾقفتعسيؼنتائجالدراسةالحاليةعم الذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽ

األكراؽ السالية غير السدرجة حيال تؼ تظبيق الدراسة ف:ط عم ىذه الذركات ،كسا
اقتررت الدراسة عم قياس نسؾذج التشبؤ بالفذ السال  ألتساف ،ككيدا قب 
سشتيشؽكثلثسشؾاتمؽحدكثالفذ  .
كسيتؼالتظرؽف الفر اللحقإل اإلطارالشغر كالدراساتالداب:ةالستعم:ةبيذهالدراسة.
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الفرل الثاني
اإلطار الشظخي والجراسات الدابقة
تسييج
 1-0مفيهم الفذل السالي 
 0-0أنهاع الفذل السالي
 3-0أسباب الفذل السالي
 4-0أعخاض الفذل السالي
 5-0اإلجخاءات الهقائية لمحج من فذل الذخكات
 6-0مخاحل الفذل السالي
 7-0أىسية التشبؤ بالفذل السالي
 8-0أساليب وطخق التشبؤ بالفذل السالي
 9-0استخجام نسهذجي التسان وكيجا في التشبؤ بالفذل السالي
 12-0بهرصة عسان
 11-0الذخكات السداىسة العامة في األردن
 10-0الجراسات الدابقة
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الفرل الثاني
اإلطار الشظخي والجراسات الدابقة
تسييج
تؾاجو الذركات ف ا قتراد ات السع:دة كسريعة التغير مجسؾعة مؽ السذرلت كالسعؾقات
بعزيا ناتج عؽ عؾام كأسباب اقتراد ة كالتغيرات ف العرض كالظمب اك األسعار اك
التزخؼ ،كلذلػ فإنيا تتعرض ال الفذ السال الذ قد  ؤد إل اإلفلس كالترفية أحيانا
الفرا . 5107،كف ىذاالفر مؽالدراسةتؼتعري السفاليؼالستعم:ةبسفيؾـالفذ السال 
كأسبابو الداخمية كالخارجية كمغاىره كأىسيتو ،باإلضافة ال التظرؽ لك مؽ نسؾذج التساف
كنسؾذجكيداالمذاف  ذرلفمحؾرالدراسةالسيدانية،كساتؼالتظرؽ ال اىؼالدراساتالعربية
كا جشبيةذاتالعلقةبسؾضؾعالدراسة .

 1-0مفيهم الفذل السالي
تعددتالسفاليؼالت تحرس بسفيؾـالفذ السال ،فسشيامفاليؼقانؾنيةأكماليةأكاقتراد ة،
إ أفىذاالتعددلؼ جعمياتخرجعؽالسعش السحددلياكىؾالفذ السال بالرغؼمؽكجؾد
اختلفاتبديظةفيسابيؽالسفاليؼ قريذ  . 5105،
كعم الرغؼ مؽ كجؾد اختلفات حؾؿ مفيؾـ الفذ السال  ،إ أف ،كافة السفاليؼ تعبر عؽ
السراح الت  ديربياا نحدارالسال الذ  تزسؽ ف:دافالسؾاردالساليةالستؾافرةلدىالذركة
كعدـال:درةالكاممةعم ا ستيفاءبالسؾارد الت تحتاجياالذركةمؽأج ا ستسراربشذاطيا،
كبحيالتشخفضالتدف:اتالش:د ةكاإل راداتلمذركةمسا جعمياعرضة لمؾقؾعف مجسؾعةمؽ
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الخدائرالستعاقبةمساقد  :ؾدإل فذميا كمؽثؼاحتساليةإغلقياف نيا ةاألمر  الحسدان 
كال:ظاف. 5103،
كيسث   Beaverصاحبا نظلقةاألكل  ستخداـتعبيرالفذ ليعبرمؽخللوعؽمرحمة
البدا ةالت تر فيياالذركة إل إعلفإفلسيا،مسا ذيرإل كجؾدعجزف عؾائدالذركة
عؽ اإل فاء برافة التكالي

دارة عم تح:يق العائد
كالت تذس عدـ تؾافر الس:درة لدى اإل 

الستشاسب مع السخاطر كالت ؾقعات السرتبظة با ستثسارات بالشدبة إل رأس الساؿ الذ تؼ
استثساره ،كباإلضافةإل كجؾدعجزف تمبيةتكمفةتسؾي رأسالساؿ رمؾكالؾتار . 5101،
كفيسا م أبرزالتعاري الت بيش مفيؾـالفذ السال  :
عرؼ عبيدات 5116،الفذ السال بأفانعداـقدرةالذركةعم تدد دا لتزاماتالسترتبة
عميياذاتاألج ال:ريرف الفتراتالسحاسبيةالستلح:ةكضسؽتاريخا ستح:اؽالسظمؾب .
كأشار  الدكغج  5118 ،إل أف الفذ السال ىؾ عبارة عؽ عدـ تؾافر ال:درة لدى الذركة
لتح:يقاألىداؼالساليةالستؾقعةمشيامسا دفعيالتأكيدكتثبي فكرةاإلفلسال:انؾن كمؽثؼ
اإلعلفعشيا .
كيرى  عباس 5101 ،أف الفذ السال  شتج لكياـ الذركة بأعساؿ أك عسميات ت:ؾد لت:د ؼ
إرجاعالع:ارالسرىؾف
تشاز تعؽاألصؾؿكالسستمكاتلرالحالدائشيؽ،أكانعداـالس:درةعم 
أكالحجزعم مستمكاتالذركةقب صدكرالحرؼعميياأكحدكثخدارةلمدائشيؽبعدحدكث
مجسؾعةمؽالعسمياتالتذغيميةالفاشمةالستتالية .
كيذيرك مؽ شاىيؽكمظر 5100،إل أفالفذ السال ىؾعبارةعؽعجزالذركةعؽ
ال:درةعؽدفعالتزاماتياعشدما حيؽمؾعداستح:اقيا،في ليد كليدةالمحغةب أنيانتاج
مجسؾعةمؽالعؾام كاألساليبالت تتفاع كتفاعم خلؿالسراح الزمشية،مساأدىإل كجؾد
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كضعلدىالذركة غيرعدـقدرتياعم سدادا لتزاماتالسترتبةعميياأكقدرتياعم رجؾع
التؾازفالتذغيم أكالش:د أكالسال الت كان عميوقب ذلػ .
ليربححالةمؽاإلفلسأكاإلعدار،كيعش باإلعدارىؾانعداـ
كيتظؾرالؾضعلمفذ السال
ُ
قدرة الذركة عم ضساف تدد د ا لتزامات السترتبة عمييا ف الؾق الحال كضسؽ كق 
ا ستح:اؽالسحدد،كيشتجذلػبفع كجؾد تعد لكيسةا لتزامات الستداكلةع قيسة األصؾؿ
الستداكلة ،كمؽ جية أخرى فإف تجاكز ا لتزامات الستداكلة لكيسة أصؾؿ الذركة بالكام  شتج
عشوحالةمؽاإلفلس  . Sulub, 2014
كىؾمرحمةتتعرض الذركةفييا إل اضظراباتمالية كبيرةتؤد إل عدـقدرتياعم سداد
التزاماتياف الؾق السشاسب بحي  . 5105،
كيعرفوك مؽ  Alhamdi et al., 2019ك  Abdalgane, 2019بأنو السرحمةالت  
تدتظيعالذركةفييابالؾفاءبالتزاماتياقريرةاألج عشداستح:اقيا،كف الفترةاللح:ةف:داف
الذركة ال:درة عم دفع الفؾائد كال:ركض كتؾزيعات أرباح األسيؼ السستازة ،مسا  :ؾدىا إل 
الترفية .
كسا عرفو   Jwaifel, 2019بأنوعدـقدرةالذركةعم تح:يقالعائدالسشاسبالذ  تجاكز
تكمفة رأس الساؿ ،كبالتال تربح الذركة معرضة لخظر ترفيتيا بذر اختيار أك أف  تؼ
ترفيتياإجباريالرالحالدائشيؽبذر قانؾن  .
كمؽ خلؿ ما ت:دـ  :ترح الباحال  تعري الفذ السال عم أنو عدـ قدرة إدارة الذركة عم 
العس برفاءةمالية،مسا شتجعشوعجزمال  تسث بعدـال:درةعم تدد دا لتزاماتف تاريخ
استح:اقيابدببالش:صف الديؾلةكالخدائرالستراكسة .
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ؽ الباحال بتؾضيح الفذ السال كأنؾاعو كأعراضو كمراحمو كغيرىا مؽ السؾاضيع ف 
كسيتظر 
الجزءاللحقمؽىذاالفر  .

 0-0أنهاع الفذل السالي
تؾاجوالذركاتثلثةأنؾاعمؽالفذ ،كى :الفذ ا قتراد ،كالفذ اإلدار ،كالفذ السال ،
كسيتؼالتظرؽإل شرحمختررلك مشيؼعم الشحؾالتال  :
 .0الفذ السال :
كيتسحؾرالفذ السال  ف انعداـم:درةعائداتالذركةعم تمبيةالشف:اتالخاصةبالذركة
أكف حالةتدن معدؿالعائدعم ا ستثسار،بحيال ؤد انعداـقدرةالذركةلتح:يقعائد
متلئؼ لرأس الساؿ السدتثسر ذاتو ،مسا  عرض الذركة لمؾقؾع ضسؽ مشظ:ة الفذ السال 
ا قتراد  لعدـ كجؾد تشاسب كتؾافق بيؽ السخاطر الستؾقعة كعائد ا ستثسار ،كتربح
الذركةف ىذهالحالةشركةفاشمةماليا  دتظيعدخميااف مب نف:اتيا،كعم الرغؼمؽ
ترشي الذركةبالفاشمةماليا كعدـقدرتياعم دفعالتزاماتيا،إ أنيالؼ تتؾقفعؽدفع
ا لتزاماتالسدتح:ةعميياف مؾعدىاالسحدد،مسا عظييافرصة لتأجي إعلفإفلسيا
كإشيارهبرؾرةعمشية عسار . 5105،
 .5الفذ اإلدار :
ذيرالفذ اإلدار إل عدـكجؾدفعاليةككفاءةلدىالجيازاإلدار ال:ائؼعم الذركة،
ككجؾد قرؾر لمرؤية السدت:بم ية لمذركة مسا  ؤد لحدكث نتائج سمبية ت:ؾد لتفكػ نذاط
الذركة كبالتال تدن أرباحيا ،كانعداـ ال:درة عم ا ندجاـ كالتكي السظمؾب مع البيئة
الخارجية،ككضعطرؽبد مةلسؾاجيةاألحداثغيرالستؾقعة.كىذاكمو ذيرإل أفمعيار
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الكفاءةلدىالذركةمشعدـ،مساقادلعج زالذركةللستخداـاألندبلسؾاردىاالساليةالؾاقعة
ضسؽمدؤكلياتيا،كالت مؽالسسرؽأفت:اسمؽخلؿمجسؾعةمؽالسؤشراتالساليةمث 
معدؿ العائد عم رأس لساؿ السدتثسر كمعدؿ العائد عم األصؾؿ ،باإلضافة إل ندب
الربحيةمث ندبةالربحالتذغيم إل السبيعات التسيس  . 5101،
 .3الفذ السال ال:انؾن :
كيتسث الفذ السال  ال:انؾن بؾصؾؿالذركةلسرحمةالعدرالسال ،ب قدتر إل ماىؾ
أبعدمؽذلػأ كى الترفيةأكاإلفلس،حيالتبمغالذركةحالةمؽعدـال:درةعم 
اإل فاءبالتزاماتيا،كتربحقيسةاألصؾؿأق مؽقيسةا لتزامات عثساف. 5105،كعشد
كصؾؿالذركةلتمػالحالةفإنياتربحغيرقادرةعم سدادا لتزاماتالسترتبةعمييانحؾ
الدائشيؽ،كعدـال:درةعم تدد دالد ؾف السدتح:ةعميياكالؾفاءبياضسؽالسؾعدالسحدد،
كيرىالبعضأفحالةالتعثرالسال ى خظؾةتدبقحالةالفذ السال  ،كتسيدلوكلكشيا
ليسبالزركرةقدتؤد إليو،فاستدع ذلػالتفريقبيؽكمييسا شاىيؽكمظر . 5100،
حيال  سث التعثر السال مؽ كجية نغر الباحال مؾاجية عركؼ غير متؾقعة تؤد إل 
عدـ قدرة الذركة عم تح:يق مردكد  غظ التزاماتيا عم السدى ال:رير ،ف حيؽ أف
الفذ السال  سث تجاكز الذركة ىذه السرحمة كف:داف قدرتيا عم دفع الفؾائد كال:ركض
كتؾزيعاتأرباحاألسيؼالسستازة،مسا :ؾدىاإل الترفية،كبذر عاـفإ فمرحمةالتعثر
السال تدبقمرحمةالفذ السال  .
كسا رىالباحالأفاألنؾاعالثلثةلمفذ السال مترابظةفيسابيشياكقد دبباحدىااآلخرلذلػ
تعيؽ التركيز عم ك نؾع ،كالعس عم اكتذافو ف كق مبرر ،كتحد د أسبابو ،كاتخاذ
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اإلجراءات الترحيحية اللزمة لسعالجتو ،كأف اكتذاؼ الفذ السال كالفذ اإلدار ف كق 
مبرر داعدعم تلف الؾقؾعف الفذ السال ال:انؾن .

 3-0أسباب الفذل السالي
تتذابواألسبابالت تؤد لحدكثالفذ السال ،كيعد الؾضعالسال مؽأكثر العؾام الت 
تؤثركت:ؾدالذركةلمؾصؾؿلسرحمةالفذ السال ،كمؽثؼاإلفلسككصؾ لمترفية،كيغير
ذلػبرؾرةتبيؽىذاشةاإلدارةالساليةف التخظيطلمسدت:ب ،كمثاؿذلػعجزالذركةعؽدفع
ا ألقداط السترتبة عؽ ال:ركض لؾجؾد عجز ف الديؾلة بفع كجؾد ن:ص بالتدف:ات الش:د ة
الداخمةعم الذركة،كانعداـكجؾدرؤيةتخظيظيةمدب:ةت:دراحتياجاتالذركةمؽاألصؾؿ
طؾيمة األج كالسبالغة ف الحرؾؿ عمييا ،ككجؾد عجز ف إحداث حالة مؽ التؾازف بيؽ
ال:ركضبشؾعيياا لظؾيمةكال:ريرةاألج كبالذاتما تعمقبالفؾائد،مسا دسحبحدكثخم ف 
اليير التسؾيم لمذركة،كدخؾؿالذركةف صف:اتكمزارباتدكفكجؾدأ دراسةاقتراد ة
مدب:ة ليا ،كمؽ السسرؽ ترشي

كحرر أسباب الفذ السال إل نؾعيؽ ،ىسا  الحسدان 

كال:ظاف : 5103،
 .1األسباب الجاخمية:
تتعدداألسبابالداخميةالت تؤد لمفذ السال كمشيا:ف:دافأصحابالكفاءةمؽاإلدارييؽ
دكف المجؾء  ستبداليؼ  ،سؾء اإلدارة  ،كعدـ استغلؿ الظاقة اإلنتاجية الستؾافرة برؾرة
كاممة ،كانعداـ كفا ة الدياسات التسؾيمية كا ستثسارية كالتذغيمية الستبعة ،ككجؾد معد ت
مرتفعة لدكرافالعس معكجؾدندبةعاليةلزعفالرقابةكضياعالؾق ،ككجؾدقرؾرف 
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إنتاجية العام  ،كعدـ العس بشغاـ الجؾدة الذاممة بذر ٍ  :ؾد  نخفاض كارتفاع تكالي 
األرباح،باإلضافةلزيادةا لتزاماتالستداكلةإل األصؾؿالستداكلة آؿشبيب . 5101،
كمؽ السسرؽ ترشي

األسباب الداخمية لسجسؾعة مؽ الترشيفات الرئيدية عم الرؾرة

اآلتية الركاب كالكعب  : 5103،
أ .أسباب إدارية:
 كجؾدالرراعاتبيؽأطراؼاليرـالتشغيس لمذركة.
 تغميبالسرالحالخاصةبالسلؾكالسداىسيؽعم مرالحالذركة.
 تدن كفاءةكإدارةالذركة.
 انخفاضالخبرةف تدييرالعس كضعفالجانبالرقاب .
 سؾءاختيارالفريقاإلدار الذ  فت:رال:درةعم التغييركالسركنةف التعام مع
األحداث.
ب .أسباب مالية:
 ارتفاعكمفةالسرادرالتسؾيميةككجؾدخم ف اليياك التسؾيمية.
 تدن مدتؾىاألرباحبفع السشافدةككجؾدالخدائرالستراكسة.
 ضعفالديؾلةالش:د ةكف:دافال:درةعم اإل فاءبالد ؾفنحؾمختمفالدائشيؽ.
 كثرةالد ؾفكتراكسياالت تشعرسسمباعم نتائجأعساليا.
ج .أسباب تدهيكية الدكغج : 5118،
 شدةالسشافدةكانعداـقدرةالذركةعم مؾاجيةالسشافديؽ.
 افت:ارالذركةلؾجؾدجيازتدؾي  :تستعبال:ؾةمسا :ؾد نعداـال:درةعم الؾقؾؼ
بؾجوالستغيراتالحاصمةف الدؾؽ.
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 ضعفف السيارةالتدؾيكيةكال:درةعم اختيارالسرافالسلئؼلمتدؾيق.
د .األسباب الفشية واإلنتاجية الدكغج : 5118،
 أخظاءف بدا ةترسيؼدراسةالجدكىا قتراد ة.
 سؾءاستخداـكسائ التكشؾلؾجياغيرالسلئسةأكذاتالجؾدةالسشخفزةأكغير
الستشاسبةمعميارات كقدراتالعسالةالسؾجؾدةلد يا.
 عدـمؾاكبةالذركةلمتكشؾلؾجياالحد ثة.
 .0األسباب الخارجية
كى عبارةعؽمجسؾعةمؽاألسبابالغيركاقعةتح سيظرةاإلدارة،كتتكؾفبفع العد د
مؽاألسبابمث  الذيخ  5118،أميؽكآخركف : 5105،
 األسباب التكشهلهجية ،كتشتجعؽكجؾدالتظؾراتالتكشؾلؾجيةالستدارعةالت تؤد إل 
حدكثالت:ادـالتكشؾلؾج لمذركة.
 األسباب الحكهمية الدياسية ،مث فرضقؾانيؽضرائبجد دةأكالتعد لتالت تتؼ
عم الرسؾـالجسركية.
 األسباب االقترادية التي تحيط ببيئة الذخكة والبيئة التشافدية،مث حا تالركؾد
ا قتراد كالكداد،أكعدـكجؾدالسرادرالتسؾيميةالسظمؾبةلمكياـبالتؾسعاتاليامة
كارتفاعتكمفتيا.
 عجم وجهد أسهاق لترخيف مشتجات الذخكة،حيالقد حدثذلػبدبباختلؼ
أذكاؽالسدتيمكيؽأكبدببالسشافدةالحادة.
كيرى الباحال كجؾد ارتباط كاضح بيؽ األسباب الداخمية كالخارجية لمفذ السال  ،حيال أف
األسبابالخارجيةلمفذ السال م ث عدـمؾاكبةالذركةلمتكشؾلؾجياالستدارعةبذر  :م مؽ
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قدرة الذركة عم مؾاجو السشافديؽ كترري السشتجات ،أك فرض ال:ؾانيؽ الزريبية كالرسؾـ
الجسركيةالجد دة ،ت:ؾدبالتبعيةإل عيؾرا سبابالداخمية لمفذ السال سؾاءكان أسباب
إدارية ،أك مالية ،أك تدؾيكية ،أك فشية أك ا نتاجية ،كذلػ مؽ خلؿ مداىسة ىذه األسباب
الخارجية ف افت:ار الفريق اإلدار ال:درة عم التغيير كالسركنة ف التعام مع األحداث ،أك
ارتفاعكمفةالسرادرالتسؾيمية ،أككجؾدضعفف السياراتالتدؾيكيةداخ الذركة .

 4-0أعخاض الفذل السالي
تتذابواألعراضفيسابيؽالذركاتالت ت:عضسؽمشظ:ةالفذ السال ،فتتذابوف كثيرمؽ
الرفات،كسسي الرفاتالت تؾاجوالذركةالفاشمةماليا باألعراضلكؾف الفذ السال حالة
مرضيةتريبالذركةالت تت:دـبخظؾاتنحؾالفذ السال ،كترشفاألعراضالت تغير
الفذ السال إل نؾعيؽىسا  : Abdullah, 2018
 .1األعخاض السالية :كى األعراضالت  تؼاستشباطيامؽالسؤشراتالساليةلمذركة،كالت 
تتجم برؾرة كاضحة ف نتائج أعساؿ الذركة السالية ،كالت تبرز ف الكذؾفات السالية
كال:ؾائؼالساليةكتتسث ف ك مسا م :
أ .تدن حجؼالتدف:اتالش:د ةالداخمة.
ب .انخفاضاألرباحكالتعرضالسباشرلمخدائرالستتابعة.
ج .ارتفاعحجؼا لتزاماتالساليةبرؾرةتفؾؽقيؼاألصؾؿ.
د .زيادةحجؼا عتسادعم الرفعالسال ف التسؾي ،مسا :ؾدإل انعداـتؾازف اليير 
السال ف الذركة.
ق .تدن كبيرف قيسةالسبيعات.
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ك .ارتفاعا لتزاماتالستداكلةإل األصؾؿالستداكلة.
ز .أعيارالشدبالساليةالرئيديةنتائجسمبية.
ح .انخفاضندبتؾزيعاألرباحأكعدـكجؾدىا.
 .0األعخاض غيخ السالية  :كى مجسؾعةاألعراضالت مؽالسسرؽأف تؼالتؾص إلييامؽ
السؤشراتاإلداريةالت ت:دـانعراسالشتائجأعساؿالذركةاإلداريةكتتسث ف ك مسا م :
أ .تدن قدرةاإلدارةف اتخاذال :ارراتاإلداريةالرحيحة.
ب .انخفاض فعالية ككفاءة الدياسات اإلدارية بجسيع أشراليا السعمؾماتية ،كالتدؾيكية،
كاإلنتاجية...كغيرىا
ج .إقالةكتدريحعددمؽالعامميؽبرؾرة تتلءـمعحاجةالعس .
د .ارتفاعمعد تالدكرافبيؽالعامميؽ.
ق .ضعفف مؾاجيةالتظؾراتالتكشؾلؾجيةف جسيعمجا تالعس .
ك .بركز السذرلت كالتع:يدات اإلدارية كالسذاحشات كالسشازعات كالسذاك عم جسيع
السدتؾياتاإلداريةالؾسظ كالعمياكالتشفيذ ة.
ز .كجؾدحالةمؽعدـالرضاالؾعيف مؽجيةالعامميؽ.
ح .ضياعال:درةكالسيزةالتشافدية.
كيرىالباحالأفاألعراضالساليةمث تدن التدف:اتالداخميةكارتفاعحجؼا لتزاماتبرؾرة
تؤد إل انعداـتؾازف اليير السال لمذركة باإلضافةإل عدـكجؾدسياساتفعالةككفؤةف 
إدارةالذركاتاألردنية،ىؾأكثراألسبابالت قدتؤد لحد كثالفذ السال لمذركاتاألردنية
كالت  ترتبطبذر كبيرباألعراضالساليةم:ارنةمعاألعراضغيرالسالية .
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كبا طلع عم أعراض الفذ السال الت تؼ التظرؽ إلييا ،كبسراجعة الذركات السبحؾثة ف 
ىذهالدراسة ،لحعأفأعراضالفذ السال ف الذركاتالسبحؾثة سرؽتمخيريابش:اطعد دة
أبرزىا تدن قدرة إدارات ىذه الذركات ف اتخاذ ال :اررات اإلدارية الرشيدة ،كانخفاض فعالية
ككفاءةسياساتيااإلدارية،حيالأف انخفاضاألرباحكالتعرضالسباشرلمخدائرالستتابعة،كتدن 
قيسةالسبيعات ،كعيؾر ندبمالية  مث ندبالربحيةكالسلءةالسالية ذات نتائجسمبية؛ تسث 
أىؼاألعراضالت تعبرعؽبدا ةمؾاجيةشركاتعيشةالدراسةلمتعثر،باإلضافةإل أف زيادة
ا عتساد عم الرفع السال ف التسؾي بذر مرتفع كعدـ قدرة الذركة عم استغلؿ األمؾاؿ
الس:ترضةبذر صحيحقد  :ؾدإل عدـ تؾازف اليير السال لمذركة،كارتفاعحجؼا لتزامات
الساليةبرؾرةتفؾؽقيؼاألصؾؿالدؾقية.

 5-0اإلجخاءات الهقائية لمحج من فذل الذخكات
تعتبرالذركاتالفاشمةح:لكاسعالدراسةأسبابالفذ الت مؽالؾاجبا ستفادةمشيالمؾقؾؼ
عم السدببات الت قادت ليذا الفذ  ،كبالتال حسا ة الذركات األخرى مؽ التعرض لغاىرة
الفذ السال ،كمؽىشا شبغ عم اإلدارةالت تتستعبالكفاءةتؾعي كافةاإلجراءاتاللزمة
لزيادة فعاليتياكالت تؼتظبي:ياكأثبت نجاحياف الؾاقع ،كمؽأىؼىذهاإلجراءاتك مسا م 
 : Mbat & Eyo, 2013
 .0إمعاف الشغر ف كافة مشاطق العسميات لمتسرؽ مؽ ت:ييؼ كفاءة تمػ العسميات ،كتزؼ
العسميات التالية:تظؾيركتدريبالسؾعفيؽ،كالذ  عتبرأم اربالغاألىسيةمؽأج رفع
اإلنتاجيةكالكفاءة.
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 .5ت:ؾية ال:درة اإلنتاجية كالعسميات مؽ خلؿ الديظرة عم التكالي

 كت:مي التكالي 

الزائدة،كتتبعصحةسيرالعسمياتبذر دكر .
 .3تشفيذاليير السال السلئؼ،حيال تؼذلػمؽخلؿدراسةطرؽالتسؾي األفز سؾاء
كان داخميةأكخارجيةللعتسادعميياف تدييرأعساؿالذركة.
 .4العس عم رفع مدتؾى التشافدية مؽ خلؿ إجراء الدراسات الت تيدؼ إل اكتذاؼ
الفرصكاستغللياكتحد دن:اطالزعفكمعالجتيالتح:يقالسيزةالتشافديةلمذركة.
 .5فعاليةاإلدارةلتدؾيقالسشتجات ،حيالتدتظيعاإلدارةالت تختارسب التدؾيقالسشاسبة
أفتحر عم أسرعترري لسشتجاتياألكسععددمسرؽمؽشرائحالعسلء.
كيرى الباحال أف اإلدارة الفعالة ى الت ت فرض سيظرتيا عم مجسؾعة مؽ العؾام اليامة
الستسثمةبحجؼالدؾؽ كالحرةالسديظرعمييامؽالدؾؽ ككسيةالسبيعاتكسعر الدمعبالدؾؽ
كالت تعتبر مؽ ال:زا ا اليامة الت تكف تح:يق السيزة التشافدية لسشتؾجاتيا  كبمؾغ الغا ات
كاألىداؼالسخظطليا .

 6-0مخاحل الفذل السالي
تسر عسمية الفذ السال بخسس مراح ٍ قب أف تبمغ مرحمة اإلفلس ،كمؽ ىشا  ترتب عم 
الذركةأفتتشبولتمػالسراح بذر مدبقبيدؼاتخاذاإلجراءاتالسشاسبةبتؾقي مبررقب 
أف تؼالترريحعؽإفلسيا،كتتمخصمراح الفذ السال ف مرحمةالشذؾءكمرحمةعجز
الديؾلة  كمرحمةالتدىؾرالسال  اإلعدارالسال

 كمرحمةاإلعدارالكم كأخي ار مرحمةإعلف

اإلفلس كفيسا م تؾضيحا ليذهالسراح  أميؽكآخركف ، 5105،مظر ، 5101،عسار ،
 ، 5105الحسدان كال:ظاف : 5103،
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 -1مخحمة عجد الديهلة:
كتشتجىذهالسرحمةعشدماتبدأالذركةبسلحغةحدكثتعثرمال ،كيغيرذلػعشدماتشعدـ
ال:درةلدىالذركةعم الترد  حتياجاتياالفؾريةالش:د ة،كف ىذهالحالةتكؾف أصؾؿ
الذركةأكبرمؽالتزاماتيا،كلكؽالسذرمةتشحررف كجؾدصعؾباتلتحؾي األصؾؿإل 
سيؾلةن:د ةمؽأج تدد دكافةالد ؾف السدتح:ة،كالت مؽالسسرؽأفتب :مدتسرةلفترة
شيؾر متؾاصمة ،كمؽ أج علج ىذا الؾضع السال تمجأ الذركة  قتراض أمؾاؿ تمب 
حاجتيالمترد  لتزاماتياالفؾرية أميؽكآخركف . 5105،
 -0مخحمة التجىهر السالي (اإلعدار السالي):
كتعبرىذهالسرحمةعؽحدكثحالةمؽعدـقدرةالذركةعم كدباألمؾاؿمؽأج سداد
كافةالد ؾف السدتح:ة،كيسرؽعلجالسذاك الت أكصم الذركةإل ىذهالسرحمة كالت 
تتظمبكقتا طؾيل لمسعالجة،ف:دت:ؾـالذركةبإصدارسشداتأكأسيؼإضافية،أكإجراء
تعد ف الدياساتالساليةف الذركة .كف حالةقرؾرالذركةعؽمعالجةأكضاعياف 
تمػالسرحمةفإنياتشت :إل السرحمةالرابعةكى مرحمةاإلعدارالكم  مظر . 5101،
 -3مخحمة اإلعدار الكمي:
تعد ىذه السرحمة مرحمة حرجة كصعبة عم الذركة ،نغ ار لؾجؾد فذ ف قدرة الذركة
لمحرؾؿعم التسؾيلتاإلضافية،كىشا تحتؼعميياا عتراؼبالفذ حيال تتخظ حجؼ
ا لتزامات الكمية قيسة أصؾؿ الذركة ،مسا  جع الفذ كاإلفلس الكم حكي:ة محتسة
عسار  . 5105،
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 -4مخحمة إعالن اإلفالس:
كتسث ىذه السرحمة ن:ظة الشيا ة لمذركة الت تربح فييا غير قادرة عم مؾاجية أ 
التزاماتمدتح:ةعمييا،فتمجألمتشازؿعؽأصؾلياكمؽثؼالكياـبسجسؾعةمؽاإلجراءات
ال:انؾنيةمؽأج حسا ةح:ؾؽالدائشيؽ،كىشاتف:دالذركةالربغةال:انؾنيةالت كان تتستع
بيا كبالتال كصؾليا لسرحمة إعلف اإلفلس كمؽ ثؼ ترفية الذركة  الحسدان كال:ظاف،
 . 5103
كيرىالباحالأفالذركاتتسربالعد دمؽالسراح قب ترفيتياكزكاؿشرمياال:انؾن ،تبدأ
مؽ  عجزىا عؽ دفع التزاماتيا ،لذلػ عم الذركات الكذف عؽ ىذه السراح مؽ خلؿ
السراح الت تؼ ذكرىا ساب:ا كمحاكلة التعرؼ عم أسبابيا كمعالجتيا بذت الظرؽ
كاألساليبالسسرشة،كخاصةإذاماتؼالكذفعؽالفذ ف السراح األكل  كقب الؾصؾؿ
إل مرحمة العجز الكم الذ  شذر باحتسالية إفلس الذركة الت تعتبر أقر درجات
الفذ .لذلػجاءتالدراساتكاألبحاثبالعد دمؽالشساذجالت مسرؽاستعسالياف التشبؤ
بالفذ السال قب حدكثو ،كقياس أداء الذركة ،كالت تكؾن معغسيا مؽ مجسؾعة مؽ
الشدبالساليةتؼاستخلصيامؽال:ؾائؼالسالية.حيالأفنساذجالتشبؤبالفذ السال تعتبر
أسمؾبا جيدا لمتشبؤبالفذ السال ف مراحمواألكل كتزدادقدرتياعم التشبؤمعالت:دـف 
مراح تعثرالذركة .

 7-0أىسية التشبؤ بالفذل السالي
بات مؽ الزركر عم إدارة الذركة تؾعي

البيانات السالية ف الؾق الحال بيدؼ

الكذف كالتشبؤ لمحالة السالية لمذركة ،باإلضافة إل زيادة مدتؾى ا ىتساـ مؽ أصحاب
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العلقة مع الذركة كالبشؾؾ كالحرؾمات كالدائشيؽ كالسدتثسريؽ ليتعرفؾا عم الؾضع السال 
الحكي :لمذركة ،كبالتال الؾقؾؼ عشد أ قرؾر  :ؾد الذركة لعدـ ال:درة عم الؾفاء
با لتزاماتكي:م مؽقدرتياعم مشافدةالذركاتالسساثمة  . Chen & Guo, 2011
كيرى الباحال أف نساذج التشبؤ تسث أداة لمكذف السبرر عؽ الفذ السال ف الذركات،
كالت تعدطري:ةميسةلكافةأصحابالعلقةالسباشرةكالغيرمباشرةلمذركة .
كقدؼ الجسيم  5104،أصحابالسرالحإل أىؼالفئاتالتالية :
 .0الس:رضؾف:حيال مزـالس:رضؾف ضركرةالتشبؤبالفذ السال لمذركاتبيدؼالتعرؼ
عم  الؾضعالسال لمذركةكمدىقدرتياعم الؾفاءبا لتزاماتليتؼإصدار ال :اررات
الستعم:ة باإلقراض مؽ عدـ اإلقداـ عميو ،باإلضافة إل دعؼ الدياسات الت تتابع
ال:ركضال:ائسةكالعس عم تظؾيرىا.
 .5السدتثسركف:حيالتعتبرالعلقةالظرد ةبيؽالسخاطرةكالعائدى الركيزةالستبعةعشد
اتخاذال :ارراتا ستثسارية،مسا جع السدتثسريؽ ظسحؾف برؾرةدائسةلتح:يقأكبر
عائدمسرؽكبشدبأق مؽالسخاطرةالسسرشة،كمؽىشا أت دكرنساذجالتشبؤبالفذ 
السال الت تداعدعم الكذفعؽ ىذهالسخاطركيعظ صؾرةتشبؤبالؾضعالسال 
لمذركةف الؾق الحال كالسدت:بم .
 .3الدمظاتالرقابية:كحيالت:ععم الدمظاتالرقابية كمشياىيئةاألكراؽالسالية كدائرة
مراقبةالذركاتكك ازرةالرشاعةكالتجارة مدؤكلية مراقبةاألكضاعالساليةلمذركةكمدى
است:رارىا،كخاصة  أف السعمؾماتالت  تؼاإلعلفعشياف الت:اريرالسالية مؽغير
السسرؽأف تررحعؽالؾضعالسدت:بم لمذركةبالرؾرةالشيائيةالسرغؾبة،كمؽىشا
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حبذأفت:ؾـ الدمظاتبتؾعي نساذجالتشبؤبالفذ السال لبيافالؾضعالسال لتمػ
الذركاتف السدت:ب .
 .4السدق:ؾف :حيال تفيد نساذج التشبؤ بالفذ السال ف ت:د ؼ السداعدة لمسدقق مؽ أج 
التؾص إل مؤشرات فيسا تعمقباستس ارريةالذركةف السدت:ب .
 .5اإلدارة :تعد نساذج التشبؤ بالفذ السال كسيمة مبررة تداعد اإلدارة عم اتخاذ خظؾة
استباقيةقبي حدكثالفذ مؽأج تخظ كقؾعو،كذلػعؽطريقإعدادخظةمدب:ة
بيدؼخفض التكالي الت تترتبعم فذ الذركة كإفلسياأكا ندماجمعشركة
أخرى،أكإعادةتشغيؼالذركة .
كقد أشار   Altman et al., 2014إل ضركرة تؾعي نساذج التشبؤ لكافة الجيات
أصحابالعلقةبالذركةمؽالجياتالحرؾميةكإداراتالذركاتالستعثرةبذاتياكالسرارؼ
كالسدتثسريؽ،كى عم الشحؾاآلت  :
 .0سث الشذاط السررف بالشدبة لمسرارؼ الداعؼ األساس لمتسؾي ليؼ ،لذلػ  دعؾف
لخفض حجؼ ال:ركض الت تتعثر لد يؼ  ،بيدؼ تح:يق أكبر حجؼ مؽ األرباح عم 
الشذاطا ئتسان .
 .5مزـ السدتثسركف مجسؾعة مؽ األدكات ذات الث:ة بيدؼ انت:اء محفغتيؼ ا ستثسارية،
ألف عؾائد السدتث سريؽ  ريبيا الزرر بفع حدكث الزائ:ة السالية ،مسا  سرشيؼ مؽ
إصدارال :ارراتا ستثساريةكترجيجاألفز فيسابيؽالبدائ الستؾافرة.
 .3ت:دـنساذجالتشبؤبالفذ فرصة لدعؼا قترادالؾطش مؽخلؿالكذفالسبررالذ 
داعدالجياتالحرؾميةف كعيفتياالرقابية.
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 .4تظمب الكياـ باإلجراءات الترؾيبية اليامة لمسالكيؽ معرفة الؾضع السال لذركاتيؼ
كالؾقؾؼ عميو ،بيدؼ مداعدة الذركة لتزسؽ استسرارىا كت:ؾ رغبة السدتثسريؽ
للستثسارفيياف الؾق السشاسبكالسظمؾب.
كيؾضح  Richard, 2014أفاألكلؾياتاألكل لإلدارة تخظ كقؾعالذركةبالفذ السال ،
كذلػعؽطريقالؾقؾؼعم التحد اتكالرعؾباتالساليةف مرحمةمبررةبيدؼإتاحةالؾق 
السظمؾبلمذركةكال:ائسيؽعمييامؽأج اتباعاإلجراءاتالسشاسبة كمشيا:الدخؾؿف شراكة
معشركةذاتأداءمتسيز،كالعس عم إعادةالشغرف خظةالتحديؽكالتظؾير،كمتابعةكفاءة
الكياداتاإلداريةالسؾجؾدةلد ياكمراقبتيا .
كيرى رمؾكالؾتار 5101،أفالتشبؤبالفذ السال  ذر أىسيةبالشدبةلمسدتثسريؽتتسث فيسا

م :
 .0اتخاذق ارراتاستثساريةرشيدة،كاختياراألفز بيؽالبدائ الستؾافرة.
 .5ا بتعادعؽا ستثساراتالسرتبظةبالسخاطرةالساليةالعالية.
 .3ت:د ؼ صؾرة تعريفية لمذركة عؽ مؤشرات الفذ السال كطرؽ الترد ليا كمعالجتيا،
كالسحافغةعم أمؾاؿالسلؾ.
 .4ت:ؾيةقدرةالجياتالسذرفةمث ىيئةاألكراؽالساليةف بؾرصةعسافعم الكياـبؾعيفتيا
الرقابيةعم الذركاتبيدؼحسا ةسلمةىذهالذركات.
 .5إتاحةالفرصةلسدق :الحداباتلمتشبؤبسدىاستس ارريةالذركةأثشاءقياميؼف تدقيقال:ؾائؼ
الساليةلمذركة.
كتسث الدراسة الحالية دليل عمسيا  سرؽ ا عتساد عميو ف التشبؤ بالفذ السال لمعد د مؽ
األطراؼأىسيا:إداراتالذركات،كالسدتثسركفكالس:رضؾف .
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 8-0أساليب وطخق التشبؤ بالفذل السالي
تتعددالظرؽ الت  تؼالتشبؤفييابالفذ السال ،كمسا م عرضألىؼىذهالشساذج  اليباش،
 : 5106
 .0الدلس الزمشية :كى عبارة عؽ التعرؼ عم التغيرات الت تحر ف عاىرة الفذ 
ضسؽفتراتزمشيةمتتابعةبيدؼالتشبؤبتمػالغاىرة،كيتؼاستخداـالدلس الزمشية

السال
ف التشبؤات قريرة األج لكؾنيا تتظمب مجيؾدا بديظا كتتظرؽ إل الغاىرة برؾرتيا
العامة دكف المجؾء لسزيد مؽ السعمؾمات التفريمية  لسجس العؾام الت تؤثر ف تمػ
الغاىرة.
 .5تحمي ا نحدار:حيال تؼالعس عم تحمي العلقةببؽالستغيراتالسدت:مةكالتابعة،مسا
جعمو شفردب:درتوعم استيعابجسيعالستغيراتالت تؤثرف الغاىرةالسدركسة،كتعد
ىذهالظري:ةمؽأكثرالظرؽالتشبؤيةفائدةك سيساعشدتؾعيفياف التشبؤاتطؾيمةاألج .
 .3السؤشرات السالية :كتعد ىذه الظري:ة شائعة برثرة ،كؾنيا تتيح مؤشرات مالية مث ندب
السد ؾنيةكالديؾلةكالربحية مؽالسسرؽأف تؼاإلفادةمشيابيدؼت:ييؼمدتؾىأداءالذركة
كمؽثؼت:ييؼمدتؾىفعاليةاإلدارةككفاءتيا،كتعتبرالسؤشراتالساليةمؽأكثرالظرؽالت 
عتسدعميياالسحممؾف الساليؾف مؽأج التشبؤبحا تالفذ السال كقياسدرجةتحكي:يا
لألرباحكمدىم:درتياعم الحفاظعم األرباحالت  تؼتحكي:يا.
 .4تحمي التغيركا تجاه:كىؾالشسؾذجالذ  عتسدعم التحمي العسؾد كاألف :ل:ائسةالدخ 
كالسيزانيةالعسؾمية،كيعدىذاالشسؾذجمؽالظرؽالستبعةمؽقب السحمميؽكأصحابال:رار،
كتعتسدكفاءتوكفعاليتوعم دقةكمؾضؾعيةالبياناتالساليةالت تشذرف ال:ؾائؼالسالية.
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 .5تحمي التغيرف التدف:اتالش:د ة:كي:ؾـىذاالتحمي عم بيافدرجةكفا ةالتدف:اتالش:د ة
كنؾعيتيالتغظيةا لتزاماتالسترتبةعم الذركة.
كقدقاـالباحالف ىذهالدراسةبا عتسادعم الشدبالساليةف التشبؤبالفذ السال مؽخلؿ
تظبيقالشساذجالسظؾرةمؽقب ك مؽ كيدا،كالتساف كالت أثبت العد دمؽالدراساتالداب:ة
قدرتياعم التشبؤبالفذ السال  .

 9-0استخجام نسهذجي التسان وكيجا في التشبؤ بالفذل السالي
تسث فترةالدتيشاتالبدا اتاألكل  نظلؽالدراساتالت تيدؼلتحد دالسؤشراتالت تداىؼ
ف ا ستد ؿبيامؽأج التشبؤباحتسا تالفذ السال ،كمؽىشالجأالعد دمؽالباحثيؽإل 
الكياـبعددمؽالدراساتمؽأج نجاحمحاكلةترسيؼنس ؾذجلمتشبؤبفذ الذركات،كقدنجحؾا
بتؾفير عدد مؽ الشساذج الت استظاع

إثبات دكرىا كمشيا نسؾذج ،1968 Altman

كنسؾذج ،1972 Deakinكنسؾذج ،1979 Argentiكنسؾذج ،1980 Kidaكنسؾذج 1987
،Sherrodكنسؾذج ، 1993 Cammpellكتجتسعىذهالشساذجعم ن:اطمذتركةتتسث ف 
ا عتسادعم  الشدبالساليةمعتؾاجدحالةمؽا ختلؼف األكزافالشدبيةالت تعظ لك 
ندبة مالية  ،كتعد البيانات السالية ى الركيزة األساسية الت تدتشد إلييا الشساذج ذات الكفاءة
العاليةعم التشبؤبالفذ السال بيدؼإصدارت:ييؼف السدت:ب  غيركضعالذركة .
كقدقاـالباحالف الدراسةالحاليةبكياسالتشبؤبالفذ السال مؽخلؿا عتسادعم نسؾذج 
كيدا،كالتساف كذلػ لكؾنيساأثبتاجدارتيساف التشبؤ بالفذ السال ،كذلػكساتؾصم إليو
العد د مؽ الدراسات ف الدكؿ العربية كاألجشبية بسا فييا السسمكة األردنية الياشسية ،كسا أف

29
الشدب السالية السدتخمرة ف ك مؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف  سرؽ استخراجيا مؽ صمب
ال:ؾائؼالساليةالسفرحعشياف الذركات .
كسيتؼالتحدثىشاعؽنسؾذجالتسافكنسؾذجكيدا،كالمذافاستخدماكشسؾذجيؽف ىذهالدراسة :
أ .نسهذج التسان 1968
تسث دراسةالتسافتجاك ازكاضحاعؽالظري:ةالت:ميد ةف التحمي كى مؽأكائ األعساؿالت 
سع لتخظ الظرؽال:د سةف عاـ0968ـ،حيالكافالباحثؾفقداستخدمؾاالظرؽالت:ميد ة
لمتشبؤبفذ الذركات با عتسادعم أساليبإحرائية بديظة ف تحمي الشدبالساليةبيدؼ
انت:اءندبةماليةكاحدةتعتبرى الشدبةاألندبف التسييز بيؽالذركاتالفاشمةكالذركات
غير الفاشمة ،ككعف التساف ف ترسيؼ ىذا األنسؾذج طري:ة إحرائية تعد أكثر تع:يدا مؽ
األسمؾبال:د ؼكالذ أطمقعميوأسمؾبالتحمي التسيز ،بحيالاستظاعىذااألسمؾبالتؾص 
ل ركابطخظيةبيؽمجسؾعةمؽالستغيراتالت تعتبراألندب بيؽالذركاتالفاشمةكالذركات
غيرالفاشمة) .(Altman, 1968
طبقالتسافنسؾذجوعم عيشةتتكؾف مؽ  66شركةصشاعيةتؼت:ديسياإل  33شركةفاشمة
ك  33شركةغيرفاشمةتساثمياف حجؼاألصؾؿكالرشاعة،كقدقاـالتسافباختبار 55ندبة
مالية تؼ استخراجيا مؽ ال:ؾائؼ السالية لمذركات قب اف  تؼ اإلعلف عؽ إفلسيا بدشتيؽ مؽ
خلؿ تؾعي التحمي التسييز الخظ الستعدد لمستغيرات ،حيال تؾص إل اختيار  5ندب
ماليةتعتبرمؽأكثرالشدبأفزميةلتسيزاألداء،كالذ باتمؽالسسرؽأفتتؾقعالفذ كتتشبأ
بوكعرضيابريغةمعادلةتسييزيةعم الشحؾاآلت ) :(Altman, 1968

Z=1.2*X1+1.4*X2+3.3*X3+0.6*X4+1*X5
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اذإف :
:X1صاف رأسالساؿالعام /إجسال األصؾؿ .
:X2األرباحالسحتجزةكا حتياطيات/إجسال األصؾؿ .
:X3األرباحقب الفؾائدكالزرائب/إجسال األصؾؿ .
:X4الكيسةالدفتريةلح:ؾؽالسداىسيؽ/إجسال ا لتزامات .
:X5السبيعات/إجسال ا صؾؿ.
أماالسعاملت  0.5،0.4،3.3،1.6،0في تذيرإل أكزافمتغيراتالدالةحيالتعبرعؽ
األىسيةالشدبيةلك متغيراعتساداعم ماتدتخدموالذركاتمؾضؾعالبحال .
كتسث ) (Zقيسةالسعادلةكت:ارفمعالسعا يرالت كضعياالتسافكى  :
 -Aالسشظ:ةالحسراء:الذركاتالت ت :لد يا ) (Zعؽ  0.80تعدشركاتفاشمةألفأداءىا

كافمشخفزا .
 - Bالسشظ:ة الخزراء :الذركات الت تزيد لد يا ) (Zعؽ   5.99تعد شركات غير فاشمة
ناجحة عم السدىال:ريبألفأداءىاكافعاليا .
 -Cالسشظ:ةالزبابية:الذركاتالت تكؾفلد ياقيسة ) (Zبيؽ  0.80ك   5.99رؾفأداؤىا
متؾسظا،حيال رعبالتشبؤالحاسؼبحالة فذميا،كمؽثؼ شبغ الكياـبإجراءدراسةت:ييسي ة
دقي:ةلمتسرؽمؽالتعرؼعم كضعالذركةف السدت:ب  .
كبا لشغر كالسلحغة الدقي:ة ليذه الشدب الت استشد إلييا ىذا الشسؾذج  تبيؽ أنيا شسم أبرز
األبعادالساليةالت مؽالؾاجبدراستياف الذركةكى  الشذاط،كالدؾؽ،كالربحية،كالديؾلة ،
حيالأكضحالتسافأفمؽأكثرالشدبقدرةعم الفر بيؽمجسؾعةالذركاتالفاشمةعؽ
غيرالفاشمةى    X3كى ندبةاألرباحقب الفؾائدكالزرائبإل إجسال األصؾؿ ،كتيدؼ
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ىذهالشدبة إل الحرؼعم األداءالسال لمذركةمؽخلؿقدرتياعم تح:يقاألرباحالتذغيمية
مؽ خلؿ استبعاد الفؾائد كالزرائب السترتبة عم ىذه األرباح ،حيال تعبر ىذه الشدبة عؽ
الربحية التذغيمية لمذركة ،كىذا ما  ؤكده األدب السحاسب  ،لكؾف الربح التذغيم مؽ أكثر
ا ىداؼ الت تظسح ليا الذركات كخاصة  أف الربح التذغيم ىؾ الربح الشاتج مؽ العسميات
الستكررة كالسدتسرة ف الذركة كبالتال  سرؽ ا عتساد عميو لمتشبؤ بالذركات الفاشمة كغير
الفاشمة .
كقدقاـالباحالبتظبيقىذاالشسؾذجعم شركاتعيشةالدراسة الذركاتالسداىسةالعامةف 
األردفضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة ،كذلػبس:ارنةنتائج تشبؤنسؾذج ألتساف مع
األداءالفعم ،تؼم:ارنةنتائجالشسؾذجف شركاتالعيشةف عاـ5105معنتيجةاألداءالفعم 
الذ تؼ احتدابو مؽ خلؿ مؤشر العائد عم الديؼ ليذه الذركات ف عاـ  ،5108كذلػ
ختبارال:درةالتشبؤيةلمشسؾذج  عم التشبؤقب ثلثسشؾاتمؽحدكثالفذ السال ،كساتؼ
م:ارنةنتائجالشسؾذجف شركاتالعيشةف عاـ5106معنتيجةاألداءالفعم الذ تؼاحتدابو
مؽخلؿمؤشرالعائدعم الديؼليذهالذركاتف عاـ،5108كذلػ ختبارال:درةالتشبؤية
لمشسؾذجعم التشبؤقب سشتيؽمؽحدكثالفذ السال  .
ب .نسهذج كيجا 1980
كىؾ مؽ الشساذج الكسية ذات األىسية ف التشبؤ بالفذ  ،حيال طبق كيدا نسؾذجو عم عيشة
تكؾن مؽ  51شركةف الؾ اتالستحدةاألمريريةنرفيافاش  كنرفيااآلخرغيرفاش ،
كقاـ كيدا باستخداـ   51ندبة مالية مدتخرجة مؽ ال:ؾائؼ السالية ،كبعد إجراء تحمي التسا ز
تؾص   0981 Kidaالذ اعتسدف نسؾذجوعم خسسندبماليةتجسع كافةنؾاح األداء
التذغيم ف الذركاتالسداىسةالعامة  كالت بات مؽالسسرؽأفتتؾقعبالفذ السال كالتشبؤ
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بو قب سشتيؽمؽحدكثالفذ ،حيالقاـبعرضيابريغةمعادلةتسييزيةعم الشحؾاآلت 
) :(Kida, 1980
K = 1.042*X1+ 0.42*X2 - 0.461*X3 - 0.463*X4 + 0.271*X5
إذأف :
:X1صاف الربحبعدالفائدةكالزريبة/إجسال ا صؾؿ 
:X2الكيسةالدفتريةلح:ؾؽالسمكية/إجسال ا لتزامات 
:X3ا صؾؿالستداكلة/ا لتزاماتالستداكلة 
:X4السبيعات/إجسال ا صؾؿ 
:X5الش:د ة/إجسال ا صؾؿ 
أماالسعاملت  1.570،-1.463،-1.460،1.45،0.145في تذيرإل أكزافمتغيرات
الدالةحيالتعبرعؽاألىسيةالشدبيةلك متغيراعتسادا عم ماتدتخدموالذركاتمؾضؾع
البحال .
كتعبرقيسة  Kالدالبةعؽاحتسا تفذ مرتفعةكف:ا لشسؾذجكيدا،كقدأثب ىذااألنسؾذج
م:درتوعم التشبؤبالفذ بشدبتر إل %91قب سشةمؽكقؾعخظراإلفلس & Islam

 . Renas, 2016
كقدقاـالباحالبتظبيقىذاالشسؾذجعم شركاتعيشةالدراسة الذركاتالسداىسةالعامةف 
األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة  ،كذلػ بس:ارنة نتائج تشبؤ نسؾذج كيدا مع
األداءالفعم ،تؼم:ارنةنتائجالشسؾذجف شركاتالعيشةف عاـ5105معنتيجةاألداءالفعم 
الذ تؼ احتدابو مؽ خلؿ مؤشر العائد عم الديؼ ليذه الذركات ف عاـ  ،5108كذلػ
ختبارال:درةالتشبؤيةلمشسؾذج عم التشبؤقب ثلثسشؾاتمؽحدكثالفذ السال ،كساتؼ
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م:ارنةنتائجالشسؾذجف شركاتالعيشةف عاـ5106معنتيجةاألداءالفعم الذ تؼاحتدابو
مؽخلؿمؤشرالعائدعم الديؼليذهالذركاتف عاـ،5108كذلػ ختبارال:درةالتشبؤية
لمشسؾذجعم التشبؤقب سشتيؽمؽحدكثالفذ السال  .
كبس:ارنةنسؾذجالتسافكنسؾذجكيدالمتشبؤبالفذ السال فيتبيؽمؽخلؿاستعراضالشسؾذجيؽ
كجؾد اختلفات كاضحة بيؽ الشسؾذجيؽ ،فعم الرغؼ مؽ احتؾاء كل الشسؾذجيؽ عم عدد
متداك مؽ الشدب السالية ككجؾد ندبتيؽ متذابيتيؽ ف كل الشسؾذجيؽ ىسا  الكيسة الدفترية
كأف الشدب السالية
لح:ؾؽ السمكية إل إجسال ا لتزامات ،كالسبيعات إل إجسال األصؾؿ  ،
األخرى ف نسؾذج كيدا تعرس كاقع الذركات  ،حيال تعد ندبة التداكؿ مؽ الشدب شائعة
ا ستخداـ كالت تكيس مخاطر الديؾلة ف السدى ال:رير ،ف حيؽ استبدليا ألتساف بشدبة
صاف رأس الساؿ العام إل إجسال األصؾؿ ،كسا أف أخذ الزرائب بعيؽ ا عتبار عشد
احتداباألرباحأمرذكأىسية كيعبرعؽصاف الزريبةكالت تذر قيسةذاتأىسيةبالشدبة
لمذركات،حيالتشاكؿكيداف ندبتو  الساليةاألرباحبعدالفؾائدكالزرائبعم عرسألتساف
الذ قاـ بأخذ األرباح قب الفؾائد كالزرائب ،كسا قاـ التساف بالتركيز عم األرباح السحتجزة
كا حتياطياتعم إجسال األصؾؿ،ف حيؽلؼ تظرؽكيداإل ىذهالشدبةكاستبدلياف ندبة
الش:د ةإل إجسال األصؾؿحيالتعبرىذهالشدبةعؽدرجةالديؾلةالش:د ةف أصؾؿالذركة،
كتعرس قدرة ن:د ة الذركةعم سدادد ؾنيا قريرةاألج ،ف حيؽأفندبةاألرباحالسحتجزة
كا حتياطيات إل أصؾؿالذركةكالت ذكرىا نسؾذجألتساف،تعرسقدرةالذركةعم التحؾط
لخدائرىاالساليةالسدت:بمية .
كبا ستشادإل الس:ارنةالداب:ةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف لمتشبؤبالفذ السال  ،رىالباحال
أفالشدبالساليةالسعتسدعميياف نسؾذجكيدا ى ندبىامة،حيالاختمفنسؾذجكيداعؽ

34
التسافبتشاكلوثلثندبىامةتعرسكاقعالذركات ،حيالتعدندبةالتداكؿمؽالشدبشائعة
ا ستخداـكالت تكيسمخاطرالديؾلةف السدىال:رير،كساتعبرندبةالش:د ة إل إجسال 
األصؾؿ عؽ درجة الديؾلة الش:د ة ف أصؾؿ الذركة ،كتعرس قدرة ن:د ة الذركة عم سداد
،كأخذ
د ؾنياقريرةاألج ،كساأفتشاكؿكيداف ندبتو  الساليةاألرباحبعدالفؾائدكالزرائب 
الزرائببعيؽا عتبارعشداحتداباألرباحأمرذكأىسيةكيعبرعؽصاف الزريبةكالت قد
تذر قيسةذاتأىسيةبالشدبةلمذركاتف  البيئةاألردنية،كساأفطبيعةالترشيفاتالت  عتسد
عمييانسؾذجألتسافكى  السشظ:ةالحسراء،كالسشظ:ةالرماد ة،كالسشظ:ةالخزراء جعم مؽ
السشظ:ةالرماد ةمشظ:ة رعبمؽخلليا التشبؤبالفذ السال ف ىذهالسشظ:ة،ف حيؽأف
نسؾذجكيداقدتجاكزىذهال:زيةمؽخلؿت:ديؼالذركاتإل قدسيؽف:ط ناجحة،كفاشمة 
كبالتال فإنو سرؽالتشبؤمؽخلؿنسؾذجكيداف الفذ السال لجسيعالذركاتكؾف نتيجة
الذركةتكؾفإماف السشظ:ةالشاجحةأكالسشظ:ةالفاشمة .
كعم الرغؼمؽأفالدراساتالداب:ةأعيرت أكثرمؽ 50نسؾذجلمتشبؤبالفذ السال ،إ أف
الباحالقاـف ىذهالدراسةبا عتساد  عم نسؾذج  كيدا،كالتساف المذاف دتشدافإل الشدب
الساليةف عسمية التشبؤبالفذ السال  كالمذاف سرؽتظبي:يساعم شركاتعيشةالدراسة،حيال
أثبت العد دمؽالدراساتالداب:ة ; Sajjan, 2016; Arlov et al., 2013عبدهللا 5108،
الت تؼ تظبي:يا ف العد د مؽ البمداف بسا فييا الدكلة األردنية مث  أبؾ شياب5108 ،؛
الرفاع  5107،نجاحيا كقدرتياعم التشبؤبالفذ السال  .
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 12-0بهرصة عسان
تأسد بؾرصةعسافف  00آذار 0999كسؤسدةمدت:مة تيدؼإل الربحكمررحليا
بسزاكلةالعس كدؾؽمشغؼلتداكؿاألكراؽالساليةف السسمكة .كتيدؼبؾرصةعسافال مسارسة
جسيعأعساؿأسؾاؽا كراؽالساليةكالدمعكالسذت:اتكتذغيمياكادارتياكتظؾيرىاداخ السسمكة
كخارجيا ،كتؾفير السشاخ السشاسب لزساف تفاع حكي :لمعرض كالظمب عم األكراؽ السالية
الستداكلةكفقأسسالتداكؿالدميؼكالذفاؼ كالعادؿ،كنذرث:افةا ستثسارف ا سؾاؽالسالية
كتشسيةالسعرفةالستعم:ةبا سؾاؽالساليةكالخدماتالت ت:دمياالذركة .كتش:دؼ بؾرصةعساف
كؿكالثان كسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة،حيال ختصالدؾؽاألكؿبتداكؿ
إل الدؾؽاأل 
األكراؽ السالية لمذركات السداىسة العامة الحد ثة ،كبعد بدء الذركة بعسمياتيا التذغيمية  شت :
تداكؿأكراقياإل الدؾؽ الثان ،ف حيؽ تؼإدراجالذركاتضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغير
السدرجةف حاؿعدـاستيفاءىالذركطكمتظمباتاإلدراج .
ف:د قام بؾرصة عساف بالتعا كف مع ىيئة األكراؽ السالية كمركز إ داع األكراؽ السالية بإعداد
تعميساتجد دةتدسحبتداكؿأسيؼالذركاتغيرالسدرجةف بؾرصةعساف ،كتعد تعميسات
اإلدراج ف البؾرصة بسا  شدجؼ مع إنذاء ىذا الدؾؽ ،ككف:ا ليذه التعميسات ف:د نذأ سؾؽ
األكراؽالساليةغيرالسدرجة مؾقعبؾرصةعساف . 5151،
كيعرؼسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجةبأنو سؾؽ غيرنغام مخرصلبيعكشراءا كراؽ
الساليةغيرالسدرجةف البؾرصة،كييدؼال تؾفيرمرافكطري:ةتسرؽالسيتسيؽبتمػاألكراؽ
الساليةمؽبيعياكشرائيابر  دركسيؾلة مؾقعبؾرصةعساف . 5151،
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كقد كاف اليدؼ مؽ إنذاء سؾؽ ا كراؽ السالية غير السدرجة ىؾ إتاحة الفرصة لسداىس 
الذركاتغيرالسدرجة ،كالذركاتالسؾقؾفةعؽالتداكؿ ،لبيعأسيسيؼمؽخلؿنغاـالكتركن 
معدليذهالغا ةككف:ال:ؾىالعرضكالظمب،ككذلػتسريؽالسدتثسريؽالراغبيؽبذراءأسيؼىذه
الذركاتمؽذلػ،عمسا بأفالتداك تف ىذاالدؾؽستكؾفمدت:مةعؽالتداك تالت تتؼف 
أسؾاؽالبؾرصةالشغامية ،كلؽتؤثرعم األرقاـالكياسيةالت تحتدبياالبؾرصة  مؾقعبؾرصة
عساف . 5151،
كتتسث الذركاتالسدسؾحبتداكؿأسيسياف ىذاالدؾؽ بالذركاتالت تؼ إلغاءادراجيامؽ
البؾرصةك زال مدجمةلدىك ازرةالرشاعةكالتجارةكذركةمداىسةعامةأكخاصة ،كالستسثمة
بر مؽ مؾقعبؾرصةعساف : 5151،
 الذركاتالسداىسةالعامةأكالخاصةحد ثةالتأسيس .
 الذركاتالس داىسةالعامةأكالخاصةالت لؼتدرجف البؾرصةمؽقب  .
 الذركاتالسؾقؾفةعؽالتداكؿف أسؾاؽالبؾرصةالشغاميةكالت ت:ررن:ميامؤقتا لمتداكؿ
ف ىذاالدؾؽ .
كيتؼ تؾقي األكراؽ السالية عؽ التداكؿ كانت:اليا إل سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة ف 
الحا تالتالية مؾقعبؾرصةعساف : 5151،
 جسيعالحا تالت ت:ررىاىيئةا كراؽالسالية كبؾرصةعسافمث عدـا لتزاـب:ؾاعد
حؾكسةالذركات .
 الترفيةا ختياريةأكالترفيةاإلجبارية .
 تغيرالرفةال:انؾنيةلمذركةاكشظبيامؽسجلتك ازرةالرشاعةكالتجارة .
 تخفيضرأسماؿالذركة .
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 ا ندماجمعشركاتأخرى .

 11-0الذخكات السداىسة العامة في األردن
تشدرج الذركات السداىسة العامة ف الدؾؽ الشغام ضسؽ  3قظاعات رئيدية ،ى ال:ظاع
الرشاع ،كال:ظاعالخدم ،كال:ظاعالسال .كسيتؼت:د ؼشرحمختررلك مشياعم الشحؾ
اآلت  :
أ .القطاع الرشاعي
عدقظاع الرشاعةمؽاىؼال:ظاعاتالسرؾنةللقترادا ردن كركيزةىامةمؽركائزالتشسية
ف الدكؿ ،حيال  ؤد ال:ظاع الرشاع دك ار رئيديا ف عسمية التشسية ا قتراد ة اذ  داىؼ
بحؾال ربعالشاتجالسحم ا جسال بذر مباشر،كيتسيزبامتلكو كبرقؾىقادرةعم التأثير
ف الشغؼا قتراد ة.كبالتال فافقظاعالرشاعة أخذعم عات:ودكرااساسياف رفعمدتؾى
معيذة ا فراد مؽ حيال استيعابيؼ داخ سؾؽ العس كرفع مدتؾى مياراتيؼ  ت:رير غرفة
الرشاعة . 5108،
كت:ؾـالرشاعة ف األردف بدكرحاسؼف عسميةالتشسيةا قتراد ةكتح:يقاألىداؼ اإلنسائية
األساسية ،حيال ؾعفال:ظاعالرشاع نحؾ 553الفعام كعاممةكيذرمؾف حؾال %50
مؽ حجؼ ال:ؾى العاممة األردنية ،فزل عؽ كؾنو مؽ أكثر ال:ظاعات جذبا لمعسلت األجشبية
كرفدهبذلػا حتياط األجشب مؽالعسلتبحؾال 9ممياردك رسشؾيا غرفةصشاعةاألردف،
 . 5151
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ب .القطاع الخجمي
رتبط قظاع الخدمات بركابط متيشة مع كافة ال:ظاعات ا قتراد ة األخرى ،كلعمو مؽ السفيد
ال:ؾؿ إف استسرار كنسؾ ال:ظاعات األخرى  عتسد عم ما  :دمو ىذا ال:ظاع مؽ خدمات ف 
مجاؿ التعميؼ كالرحة كالتسؾي كالش :كالدياحة كالخدمات الحرؾمية كغيرىا ...كتبعا لذلػ،
فا ستثسار ف خمق خدمات ذات جؾدة عالية كضسؽ معا ير جؾدة دكلية ،سيعش بالزركرة
تظؾيرقظاعات ا قترادالؾطش كافة،ذلػأفما فرزهىذاال:ظاعف مجاؿالتعميؼكالرحة
كالش :كالدياحة كالخدمات الحرؾمية  ،رب بذر مباشر ف تحديؽ نؾعية قظاع الرشاعة
كالتجارةكقظاعاتالؾطؽكافة ت:ريرغرفةالرشاعة . 5108،
كيت سيزقظاعالخدماتف األردفعؽغيرهمؽال:ظاعاتبرؾنو عتسدعم السؾاردالبذريةالت 
تسث عشرر التشافس الرئيس ف البلد ،حيال  ؾعف ال:ظاع الخدم نحؾ  380الف عام 
كعاممةكيذرمؾفحؾال %38.5مؽحجؼال:ؾىالعاممةاألردنية،فزلعؽمداىستوف الشاتج
السحم اإلجسال الذ بمغ%43.5خلؿعاـ 5109غرفةتجارةعساف . 5151،
ج .القطاع السالي
تكؾف ال:ظاع السال ف السسمكة األردنية الياشسية مؽ البشؾؾ كشركات التأميؽ كشركات
الؾساطة كالخدمات السالية الستشؾعة كشركات الررافة كشركات التأجير التسؾيم كشركات
التسؾي الستعدد باإلضافة إل شركات تسؾي السذاريع الرغيرة كالستؾسظة  ،كيتؾل البشػ
السركز ميسة اإلشراؼ كالرقابة عم قظاع البشؾؾ كشركات الررافة باإلضافة إل شركات
التسؾي  ،فيسا  جر العس عم ن :ميسة اإل شراؼ كالرقابة عم شركات التأميؽ إل البشػ
السركز األردن بعد أف كان تح إشراؼ ك ازرة الرشاعة كالتجارة  ،كتعتبر البشؾؾ السرؾف
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الرئيد لم:ظاعالسال ف األردفالبالغحجؼأصؾلو ماقيستو 55مميارد شارف نيا ةعاـ
 5108البشػالسركز األردن  . 5108،
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 10-0الجراسات الدابقة:
 1-10-0الجراسات بالمغة العخبية
دراسة (رمه والهتار )0212 ،بعشهان:
" استخجام أساليب التحميل السالي في التشبؤ بفذل الذخكات السداىسة الرشاعية دراسة عمى
عيشة من الذخكات السداىسة الرشاعية العخاقية السجرجة في سهق العخاق لألوراق السالية"
ىدف ىذهالدراسة إل التعرؼعم مدىفاعميةنسؾذجالتساف  Altmanف التشبؤبالفذ 
السال   ،كلتح:يق أىداؼ الدراسة تؼ ا عتساد عم السشيج الكس التحميم  ،حيال تكؾن عيشة
الدراسةمؽ  07شركةمداىسةعامةصشاعيةمدرجةف بؾرصةالعراؽلألكراؽالسالية،خلؿ
الفترة السستدة ما بيؽ   ، 5116-5115كأعيرت نتائج الدراسة أىسية نسؾذج التساف ف التشبؤ
بفذ الذركات السداىسة العراقية بشدبة تر إل   ، %64.3كأكص الدراسة بتبش نسؾذج
التساف لمتشبؤ بفذ الذركات السداىسة الرشاعية العراقية كأسمؾب مؽ أساليب التحمي السال 
السعتسدةف ت:ييؼاألداء .
دراسة (عمي )2014 ،بعشهان:
" تباين نساذج التشبؤ بالفذل السالي في تحجيج السخكد السالي لمذخكات :دراسة تطبيكية عمى
شخكات التأمين في سهق دمذق لألوراق السالية"
ىدف ىذهالدراسة إل  اختبارإمرانيةا عتسادعم نساذجالتشبؤبالفذ السال األكثراستخداما
ف تحد د السركز السال مؽ خلؿ تظبيق نساذج ك مؽ  Altmanك Sherrodك، Kida
كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ
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 6شركات تأميؽمدرجةف سؾؽ دمذقلألكراؽالسالية ،كذلػخلؿالفترةالسستدةما بيؽ
 ، 5105-5118كقد أعيرت نتائج تظبيق نساذج  Altmanك Sherrodك Kidaعم 
بياناتالذركاتالتأميؽالسدركسةال كجؾدتبا شاكاضحابيؽنسؾذج  Altmanك Sherrod
مؽ جية كنسؾذج  Kidaمؽ جية أخرى  ف تحد د السركز السال لمذركات كسا بيش 
ا ختباراتاإلحرائيةكجؾدتبا ؽذكد لةمعشؾيةبيؽالشساذجالثلثةف تحد دالسركزالسال 
لمذركات .كأكص الدراسة با عتسادعم نسؾذج  Altmanلمتشبؤبالفذ السال لكؾنوأعير
قدرةكدقةأكبرف عسميةالتشبؤبالفذ الذركاتالتاميؽالسدرجةف بؾرصةدمذق .
دراسة (الكيدي )2016 ،بعشهان:
" ىل تسمك الشساذج السبشية عمى الشدب السالية قجرة تشبؤيو عمى التسييد بين الذخكات الستعثخة
وغيخ الستعثخة؟ (دراسة مقارنة بين نسهذج مذتق من الشدب السالية لمذخكات الرشاعية
االردنية ونسهذج ألتسان("
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج مؽ خلؿ تحمي التسا ز  سرؽ ا عتساد عميو لمتشبؤ بالتعثر
السال لمذركات كتحد دم:درتياف تحد دالذركاتالستعثرةكغيرالستعثرة،حيالتؼا عتساد
عم مجسؾعة مؽ الشدب السالية  باإلضافة ال فحص مدى قدرة نسؾذج ألتساف ف تحد د
كاكتذاؼالذركاتالستعثرةكفحصنسؾذجتؼاشت:اقومؽقب الباحال،كمؽثؼم:ارنةالشسؾذجيؽ
كقدرتيسا التشبؤية ف تحد د كاكتذاؼ الذركات الستعثرة ،كلتح:يق أىداؼ الدراسة تؼ ا عتساد
عم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  38شركةصشاعيةمدرجةف 
بؾرصة عساف نرفيا متعثر كالشرف اآلخر غير متعثر ،كذلػ خلؿ الفترة السستدة ما بيؽ
 ، 5100-5118كقد أعيرت نتائج الدراسة اف لمشسؾذج الس:ترح قدرة تشبؤيو أكبر مؽ نسؾذج
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ألتساف ،ككان ال:درة التشبؤية لمشسؾذج الس:ترح خلؿ الثلث سشؾات الستتالية  ،%97.74
 %70.15 ،%95.00عم التؾال ككافمتؾسطقدرةالشسؾذجالس:ترحف التشبؤ ، %88.97
ف حيؽ بمغ ال:درة التشبؤية لشسؾذج ألتساف   ، %63.7كأكص الدراسة بأجراء السزيد مؽ
الشساذجلمتشبؤبالفذ السال لتسريؽالسدتثسريؽمؽاتخاذق ارراتيؼا ستثسارية .
دراسة (الخفاعي ) 0217 ،بعشهان:
" التشبؤ بتعثخ الذخكات باستخجام أنسهذج التسان :دراسة عمى الذخكات الرشاعية السجرجة في
سهق بهرصة عسان"
ىدف ىذهالدراسةإل التعرؼعم مدىفاعميةنسؾذجالتساف  Altmanف التشبؤبالتعثر
السال قب حدكثالتعثربدشتيؽعم األق ،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيج
الؾصف التحميم  ،حيال تكؾن عيشة الدراسة مؽ   60شركة صشاعية مدرجة ف بؾرصة
عساف،كذلػخلؿالفترةالسستدةما بيؽ  ، 5105-5100كأعيرت نتائجالدراسةكجؾدقدرة
لشسؾذج   Altman, 1968عم التشبؤ بتعثر الذركات خلؿ سشتيؽ قب حدكث التعثر ف 
الذركاتالرشاعيةالسدرجةف بؾرصةعساف كبشدبةتر ال  ، %73.9كأكص الدراسة
السدتثسريؽ كالسحمميؽ السالييؽ كمدق :الحدابات عم استخداـ نسؾذج ألتساف لسعرفة الؾضع
السال لمذركاتالرشاعيةكاتخاذال :ارراتا ستثساريةالسشاسبة .
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دراسة (عبج الدتار والبخيفكاني )0217 ،بعشهان:
"أنسهذج  Altmanبين الشظخية والتطبيق :دراسة تحميمية عمى عيشة من السرارف العخاقية
األىمية لمتشبؤ بالفذل السالي"
ىدف ىذهالدراسة إل التعرؼعم مدىفاعميةنسؾذجالتساف  Altmanف التشبؤبالفذ 
السال كقدرتوعم التسييزبيؽالسرارؼالفاشمةكالشاجحة،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتساد
عم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  09مررفا عراقيا كذلػخلؿ
الفترةالسستدةمابيؽ ، 5117-0995كأعيرتنتائجالدراسةكجؾدقدرة لشسؾذج   Altman
عم التشبؤبفذ السرارؼخلؿثلثسشؾاتقب حدكثالفذ كبشدبةتر ال  ، %68.7
كأكص الدراسة السدتثسريؽ ا عتسادعم نسؾذجالتسافلسلئستولمتظبيقعم بيئةالسرارؼ
العراقيةعشداتخاذال :ارراتا ستثسارية .
دراسة (أبهشياب )2018 ،بعشهان:
" مجى فاعمية نسهذج كيجا بالتشبؤ بالفذل السالي في الذخكات السداىسة السجرجة في بهرصة
عسان"
ىدف ىذهالدراسةإل التعرؼعم مدىفاعميةنسؾذجكيداف التشبؤبالفذ السال ،كلتح:يق
أىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيجالؾصف التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  20
شركةمدرجةف بؾرصةعساف 01،شركاتمتؾقفةك 01شركاتمدتسرة ،كذلػخلؿالفترة
السستدة ما بيؽ   ، 2016-5100كأعيرت نتائج الدراسة كجؾد قدرة لشسؾذج كيدا عم التشبؤ
بالفذ السال ف الذركاتالسدرجةف سؾؽ بؾرصةعسافبشدبةتر إل  ، %55كأكص 
الدراسةبأجراءتعد ٍ لشسؾذجكيداف بعضالشدبالساليةليتؾافقمعالبيئةاألردنية.
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دراسة (عبجهللا )0218 ،بعشهان:
" التشبؤ بالفذل السالي باستخجام نسهذجي (زيتا )3-وكيجا :دراسة تحميمية"
ىدف ىذهالدراسةإل التعرؼعم مدىفاعميةنسؾذج زيتا 3-كنسؾذجكيداف التشبؤبالفذ 
السال   ،كلتح:يق أىداؼ الدراسة تؼ ا عتساد عم السشيج الكس التحميم  ،حيال تكؾن عيشة
الدراسةمؽ  03شركةخدميةف سؾؽ الدكحةلألكراؽالسالية،كذلػخلؿالفترةالسستدةما
بيؽ ، 5106-5105كأعيرتنتائجالدراسةإفنتائجالكياسلكلالشسؾذجيؽتعتبرناجحةمؽ
حيال التشبؤ كمتظاب:ة مؽ حيال السؤشرات السالية كالترشيفات الرئيدة ،إ إنيسا اختلفا ف 
ترشي درجةالشجاحأكالفذ السال مابيؽشركاتالعيشة.كأكص الدراسةبزركرةأفتتبش 
الذركات الخدمية  ال:ظريةسياساتماليةجد دةكتحد داسياساتياالتسؾيمية كا ستثساريةبالذر 
الذ  داعدىاعم رفعربحيتياأكثرلتحافععم نجاحياكاستسرارىا .
دراسة (الدساني )0218 ،بعشهان:
" دور نساذج التحميل السالي في التشبؤ بالفذل السالي لذخكات السداىسة :دراسة تطبيكية
بذخكة مجسهعة سهداتل لالتراالت السحجودة"
ىدف ىذهالدراسةإل التعرؼعم  دكرنساذجالتحمي السال ف التشبؤبالفذ السال لذركات
السداىسة ،كلتح:يق أىداؼ الدراسة تؼ ا عتساد عم السشيج ا ست:رائ  ،حيال تسثم عيشة
الدراسةبذركةسؾدات للترا تالسحدكدة،كذلػمؽأج تحد دفيساإذاكافاستخداـك مؽ
نسؾذج ألتساف ككيدا  داعد الذركات السدرجة ف سؾؽ الخرطؾـ لألكراؽ السالية ف التشبؤ
بسؤشراتالفذ السال  ،كأعيرتنتائجالدراسةإفاستخداـنسؾذجالتسافساعدشركةمجسؾعة
سؾدات للترا تالسحدكدةف التشب ؤبالفذ السال ،كأفالذركةتؾاجوحالةمؽالفذ السال 
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كف:ا لشسؾذج التساف ،كسا أعيرت الشتائج إمرانية ا عتساد عم نسؾذج التساف ف التسييز بيؽ
الذركاتالشاجحةكالذركاتالفاشمة،ف حيؽتبيؽضعفنسؾذجكيداف التشبؤبالفذ السال ،
كأكص الدراسةبتظبيقنساذجالتحمي السال  لمتشبؤبالفذ السال كاتخاذالتدابيراللزمةقب 
الؾصؾؿإل مراح مت:دمةناتجةعؽالؾقؾعبالفذ السال  .
 0-10-0الجراسات بالمغة األجشبية
دراسة ( )Altman, 1968بعشهان:
“Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of
”Corporate Bankruptcy
ىدف الدراسة إل إختبار ال:درة التشبؤية لشسؾذج  تكؾف مؽ خسدة متغيرات باستخداـ أسمؾب
تحمي ا نحدار التسييز   Discriminate Regression Analysisعم التشبؤ بإفلس
الذركات كذلػ لعيشة مختارة عذؾائيا مؽ الذركات الت أعمؽ إفلسيا بيؽ عام -0946
 ،0965حيال تكؾن العيشة مؽ  66شركة صشاعية تش:دؼ إل   33شركة فاشمة كالباق غير
فاشمة ،كقد احتؾى الشسؾذج عم  55ندبة مالية تؼ إخزاعيا لتحمي التسا ز ليب :الشسؾذج
تكؾفمؽ5ندبى  :صاف رأسالساؿالعام /مجسؾعاألصؾؿ،كاألرباحالسحتجزة/مجسؾع
األصؾؿ ،كصاف الربح قب الفائدة كالزريبة  ) / EBITمجسؾع األصؾؿ ،كالكيسة الدؾقية
لمديؼ/مجسؾعا لتزامات،كالسبيعات/مجسؾعاألصؾؿ.كتؾصم الدراسةال أفال:درةالتشبؤية
ليذا الشسؾذج عم التشبؤ تبمغ ما بيؽ  % 91 - %71كذلػ قب سشتيؽ مؽ اإلفلس الفعم 
لمذركاتالرشاعيةالسداىسةالعامة .
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دراسة ( )Kida, 1980بعشهان:
Related

and

Continuity

Auditor’s

into

Investigation

“An

”Qualification Judgments
ىدف الدراسةإل تظؾير نسؾذجمؽخلؿتحمي التسا ز سرؽا عتسادعميو بالتشبؤ بالفذ 
السال لمذركاتبا عتسادعم  51ندبةمالية،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيج
الكس التحميم  ،حيال تكؾن عيشة الدراسة مؽ   41شركة ف الؾ ات الستحدة األمريرية
نرفيافاش كالشرفاآلخرغيرفاشمةكذلػخلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 0975-0974كقد
أعيرت نتائج الدراسة قدرة الشسؾذج السظؾر عم التشبؤ بالفذ السال لمذركات كبشدبة تر 
لػ  %91اعتسادا عم   5ندبماليةى  صاف الربحبعدالفائدةكالزريبة/األصؾؿ،الكيسة
الدفترية لح:ؾؽ السمكية /إجسال الد ؾف ،كاألصؾؿ الستداكلة /ا لتزامات الستداكلة ،كالسبيعات/
إجسال األصؾؿ ،كالش:د ة/إجسال األصؾؿ لمتشبؤقب سشتيؽمؽحدكثالفذ السال ،كف 
حاؿأف  كان الشتيجةأق مؽصفرفإنو تؼاعتبارالذركةفاشمة،كتكؾف غيرفاشمة ف حاؿ
كان قيستياأكبرمؽالرفر،كسااعيرتالشتائجأفندبةالخظأف التشبؤبالذركاتالفاشمو
قد بمغ  % 05ف حيؽ كان ندبة الخظأ لمذركات غير الفاشمو  ،%5كبالتال فإف قدرة
الشسؾذج أكبر ف التشبؤ بالذركات غير فاشمو  .كأكص الدراسة إدارات الذركات كالسدتثسريؽ
بتظبيقىذاالشسؾذجكا عتسادعميوف التشبؤبفذ الذركات .
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دراسة ( )Yılgör et al., 2011بعشهان:
“A New Approach to Predict Financial Failure: Classification and
”)Regression Trees (CART
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج باستخداـ الشدب السالية لمتشبؤ بالفذ السال لمذركات مؽ
خلؿ اختيار مجسؾعة مؽ الشدب السالية ،كذلػ مؽ خلؿ ا عتساد عم تحمي ا نحدار
اليرم ،باإلضافةال استخداـنسؾذجالتساف لمتشبؤبالفذ السال لمذركات السداىسة كالس:ارنة
بيؽالشسؾذجالسظؾركتظبيقنسؾذجالتساف،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيج
الكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  84شركةمدرجةف بؾرصةاسظشبؾؿ،كذلػ
خلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 5117-0997كقدأعيرتنتائجالدراسةقدرةالشسؾذج السظؾر
مؽ قب الدراسة عم التشبؤ بالفذ السال لمذركات بثلث سشؾات الداب:ة قب الفذ بشدبة
، %79كبالتال فإفالشسؾذجقؾ ف الحرؾؿعم نتائجدقي:ةلسدةتر إل ثلثسشؾات
قب الفذ ،كسااعيرتالشتائجعدـقدرةنسؾذجالتسافعم التشبؤبالفذ السال لمذركاتعيشة
الدراسة ،كأكص الدراسة با عتساد عم مجسؾعة مؽ الشدب السالية ا خرى لتظؾير نساذج
مختمفةكالس:ارنةمعنسؾذجىذهالدراسة.
دراسة (  )Zeytinoglu & Akarim, 2013بعشهان:
“Financial Failure Prediction Using Financial Ratios: An Empirical
”Application on Istanbul Stock Exchange
ىدف الدراسةإل تظؾير نسؾذجمؽخلؿتحمي التسا ز سرؽا عتسادعميو بالتشبؤ بالفذ 
السال لمذركات با عتسادعم مجسؾعةمؽالشدبالسالية،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتساد
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عم السشيج الكس التحميم  ،حيال تكؾن عيشة الدراسة مؽ   67شركة مدرجة ف بؾرصة
اسظشبؾؿ كذلػ خلؿ الفترة السستدة ما بيؽ   ، 5100-5119كقد أعيرت نتائج الدراسة قدرة
الشسؾذج السظؾرمؽقب الدراسةعم التشبؤبالفذ السال لمذركات ف سشؾاتالدراسةبشدبة
تر لػ ، %78.9كسااعيرتنتائجتحمي التسا زأف أىؼالشدبالساليةلمتسييزبيؽالذركات
الشاجحة كغير الشاجحة ى  كفا ة رأس الساؿ ،كصاف رأس الساؿ العام   ،كندبة األصؾؿ
الستداكلة ف جسيعفتراتالدراسةالثلث .كأكص الدراسةبالس:ارنةبيؽنتائجنسؾذجالدراسة
مع الشساذج ا خرى لمتشبؤ بالفذ السال  ،كمشيا نسؾذج التساف كغيره لس:ارنتيا ف بؾرصة
اسظشبؾؿ.
دراسة ( )Lakshan & Wijekoon, 2013بعشهان:
“The Use of Financial Ratios in Predicting Corporate Failure in Sri
”Lanka
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج لمتشبؤ بالفذ السال لمذركات باستخداـ الشدب السالية ،مؽ
خلؿ تحمي التسا ز ،كلتح:يقأىداؼالدراسة تؼا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيال
تكؾن عيشة الدراسة مؽ   71شركة فاشمة ك  71شركة غير فاشمة مدرجة ف بؾرصة
سريلنكا،كذلػخلؿالفترةالسستدةما بيؽ   5118-5115كبا عتسادعم تحمي ا نحدار
المؾجيدت  ،كأعيرت نتائج الدراسة قدرة الشسؾذج السظؾر مؽ قب الدراسة عم التشبؤ بالفذ 
السال لمذركات  ،كسا اعيرت نتائج الدراسة دقة التشبؤ لمشسؾذج لدشة كاحدة قب الفذ كى 
، %77.86ككان دقةالتشبؤلمشسؾذجقب ثلثسشؾاتمؽالفذ السال أعم مؽ ، %75
كبالتال فإف الشسؾذج قؾ ف الحرؾؿ عم نتائج دقي:ة لسدة تر إل ثلث سشؾات قب 
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الفذ  ،كسا اعيرت نتائج ا نحدار المؾجيدت أف أىؼ الشدب السالية لمتسييز بيؽ الذركات
الشاجحةكغيرالشاجحةى  رأسالساؿالعام إل إجسال األصؾؿ ،كندبةالد ؽ ال اجسال 
ا صؾؿ ،كا لتدف:ات الش:د ة مؽ األنذظة التذغيمية إل إجسال األصؾؿ  .كأكص الدراسة
بالس:ارنةبيؽنتائجنسؾذجالدراسةمعنساذجأخرىلمتشبؤبالفذ السال مث نسؾذج كيدا كغيره
لمؾصؾؿإل الشسؾذجاألفز لمتشبؤبالفذ السال لمذركات.
دراسة ( )Arlov et al., 2013بعشهان:
”“Cash Flow in Predicting Financial Distress and Bankruptcy
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج باستخداـ الشدب السالية السذت:ة مؽ التدف:ات الش:د ة لمتشبؤ
بالفذ السال لمذركات  مؽخلؿا عتسادعم تحمي التسا ز،باإلضافةال استخداـنسؾذج
التساف لمتشبؤبالفذ السال لمذركات  كم:ارنتومعالشسؾذجالسظؾر،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼ
ا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  71شركةفاشمة كغير
فاشمة مدرجةف الؾ اتالستحدةا مريريةكذلػخلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 5100-5117
كقد أعيرت نتائج الدراسة قدرة الشسؾذج  السظؾر مؽ قب الدراسة عم التشبؤ بالفذ السال 
لمذركاتلدشةساب:ةلمفذ بشدبة ، %07كبالتال فإفالشسؾذجضعي لمتشبؤبالفذ السال ،
ف حيؽتبيؽقدرةنسؾذجالتسافعم التشبؤبالفذ السال لمذركاتلثلثسشؾاتقب الفذ 
بشدبة ، %85كبالتال فإفنسؾذجالتسافقؾ ف الحرؾؿعم نتائجدقي:ة،كأكص الدراسة
بإجراء السزيد مؽ الدراسات كتظؾير نساذج با عتساد عم الشدب السالية لمتشبؤ بالفذ السال 
لمذركاتا مريريةبذر دقيقكلدشؾاتأكثر .
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دراسة ( )Chouhan et al., 2014بعشهان:
“Predicting Financial Stability of Select BSE Companies Revisiting
”Altman Z score
ىدف الدراسة إل استخداـ نسؾذج التساف لمتشبؤ بتعثر الذركات ،كلتح:يق أىداؼ الدراسة تؼ
ا عتساد عم السشيج الكس التحميم  ،حيال تكؾن عيشة الدراسة مؽ   01شركات متعثرة
ك  01شركاتغيرمتعثرةمدرجةف بؾرصةنيركب  خلؿالفترةمابيؽ ، 5100-0989كقد
أعيرتنتائجالدراسةقدرةنسؾذجالتساف عم التشبؤبالتعثر مؽخلؿالتظبيقعم الذركات
الستعثرة،حيالتبيؽأف8شركاتمؽأص 01شركاتمتعثرةتؼالشجاحبالتشبؤبيا،مسا ذير
إل كجؾدنجاحبشدبة٪ 81ف ىذاالشسؾذج،كساتبيؽقدرةنسؾذجالتساف عم التشبؤبالتعثر
مؽخلؿالتظبيق عم الذركاتغيرالستعثرة،حيالتبيؽأف9شركاتمؽأص 01شركات
غيرمتعثرةتؼالتشبؤبيابشجاح،مسا ذيرإل نجاحالشسؾذجبشدبة،٪91كبالتال فإفالشسؾذج
قؾ ف الحرؾؿعم نتائجدقي:ة لمتشبؤ ،كأكص الدراسةالسدتثسريؽبا عتسادعم نسؾذج
إدكارد ألتساف لمتشبؤ بتعثر الذركات لكؾنو أداةمفيدة لمسدتثسريؽ لمتسييز بيؽ الذركات الفاشمة
كغيرالفاشمةف الدؾؽالسال ف كيشيا.
دراسة ( )Rajendra, 2015بعشهان:
“Applying Altman’s Business Failure Prediction Model to Indian
”NSE Small Cap and Mid Cap Auto and Auto Ancillary Companies
ىدف الدراسةإل استخداـنسؾذجالتسافلمتشبؤبالفذ السال لمذركات،كلتح:يقأىداؼالدراسة
تؼ ا عتساد عم السشيج الكس التحميم  ،حيال تكؾن عيشة الدراسة مؽ   7شركات فاشمة
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ضسؽ صشاعة الديارات ف اليشد ،كذلػ خلؿ الفترة السستدة ما بيؽ   ، 5100-5110كقد
أعيرتنتائجالدراسةعدـقدرةنسؾذجالتسافبالتشبؤبالفذ السال لمذركات عيشةالدراسة قب 
الدشؾاتالثلثةاألخيرةقب الفذ بدقةمتدنيةلمتشبؤتر لػ ، %00.5كتعتبرىذهالشدبةغير
كافية لغرس الث:ة ف إدارات الذركات كاصحاب السرالح  ستخداـ ىذا الشسؾذج .كأكص 
الدراسة بإجراء السزيد مؽ الدراسات كتظؾير نساذج ل متشبؤ بالفذ السال لمذركات لسداعدة
السدتثسريؽف ترشيدق ارراتيؼا ستثسارية .
دراسة ( )Almansour, 2015بعشهان:
”“Empirical Model for Predicting Financial Failure
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج مؽ خلؿ تحمي ا نحدار اليرم  سرؽ ا عتساد عميو ف 
التشبؤ بالفذ السال لمذركات  مؽ خلؿ اختيار مجسؾعة مؽ الشدب السالية ،كلتح:يق أىداؼ
الدراسةتؼا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  55شركة
مدرجةف بؾرصةعساف،كذلػخلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 5113-5111كقدأعيرتنتائج
الدراسةقدرةالشسؾذج السظؾرمؽقب الدراسةبالتشبؤبالفذ السال لمذركاتف سشؾاتالدراسة
بدقةتشبؤتر لػ ،  %75.0كساأعيرتنتائجتحمي ا نحداراليرم أف أىؼالشدبالسالية
لمتسييز بيؽ الذركات الشاجحة كغير الشاجحة ى  رأس الساؿ العام إل إجسال األصؾؿ،
كاألصؾؿ الستداكؿ إل التزامات الستداكلة ،كالكيسة الدفترية لح:ؾؽ السمكية إل الكيسة الدفترية
لمد ؽ  ،كاألرباح السحتجزة إل إجسال األصؾؿ ،كالسبيعات إل إجسال األصؾؿ قب ثلث
سشؾاتمؽالفذ .كأكص الدراسةبإجراءالسزيدمؽالدراساتحؾؿتظؾيرنساذجلمتشبؤبالفذ 
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السال لمذركاتف الذركاتالسدرج ةف بؾرصةعسافلسداعدةالسدتثسريؽف ترشيدق ارراتيؼ
ا ستثسارية .
دراسة ( )Achim et al., 2016بعشهان:
“Failure Prediction from the Investors’ View by Using Financial
”Ratios. Lesson from Romania
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج باستخداـ الشدب السالية لمتشبؤ بالفذ السال لمذركات ،مؽ
خلؿ اختيار مجسؾعة مؽ الشدب السالية ،كذلػ مؽ خلؿ ا عتساد عم تحمي ا نحدار
المؾجيدت ،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشة
الدراسةمؽ  16شركةفاشموماليوك  21شركةغيرفاشموماليةمدرجةف بؾرصةبؾخارس 
لألكراؽالسالية ،كذلػخلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 2012-5115كقدأعيرتنتائجالدراسة
دقةتشبؤلمشسؾذجتر لػ ، %55.59كبالتال قدرةالشسؾذجالسظؾرمؽقب الدراسةعم التشبؤ
بالفذ السال لمذركات بدقة لسدة تر إل ثلث سشؾات قب الفذ  ،كسا اعيرت نتائج
ا نحدار المؾجيدت أف أىؼ الشدب السالية لمتسييز بيؽ الذركات الشاجحة كغير الشاجحة ى 
ندبةالديؾلةالدريعة،كدكرافاألص ؾؿ،كدكرافاألصؾؿالستداكلة .كأكص الدراسةبا عتساد
نتائجىذهالدراسةمعتظؾيرنساذجاخرىلمتشبؤبالفذ السال لمسداعدةف تكيؼالفذ السال 
لمذركات .
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دراسة ( )Sajjan, 2016بعشهان:
“Predicting Bankruptcy of Selected Firms by Applying Altman’s z”Score Model
ىدف الدراسةإل استخداـنسؾذجالتسافلمتشبؤباإلفلس لمذركات،كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼ
ا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ  74شركةمدرجةف 
بؾرصةنيؾيؾرؾ كذلػخلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 5105-5100كقدأعيرتنتائجالدراسة
قدرةنسؾذج التسافعم التشبؤباإلفلس لمذركات قب ثلثسشؾاتمؽحدكثاإلفلس بدقة
تشبؤتر لػ  %67.3عم الذركاتالسفمدة،باإلضافةال قدرةنسؾذجالتسافبالتشبؤباإلفلس
لمذركاتقب ثلثسشؾاتمؽحدكثاإلفلسبدقةتشبؤتر لػ  %77.8عم الذركاتغير
السفمدة.كأكص الدراسةبسراجعةا ستراتيجيات الستبعةمؽقب إداراتالذركاتكتظؾيرىابسا
تلءـمعاىداؼتمػالذركات .
دراسة ( )Hassan et al., 2018بعشهان:
“Predicting Financial Bankruptcy of Five Manufacturing Sectors in
”Pakistan Using Logistic Regression
ىدف الدراسة إل تظؾير نسؾذج باستخداـ الشدب السالية لمتشبؤ بإفلس الذركات مؽ خلؿ
اختيارمجسؾعةمؽالشدبالسالية،كذلػمؽخلؿا عتسادعم تحمي ا نحدارالمؾجيدت ،
كلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيجالكس التحميم ،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽ
 35شركةمفمدةك  056شركةغيرمفمدةضسؽ 5قظاعات صشاعيةمدرجةف بؾرصة
باكدتاف،كذلػخلؿالفترةالسستدةمابيؽ ، 5106-5115كقدأعيرتنتائجالدراسةكجؾد
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دقةتشبؤلمشسؾذجتر لػ ، %89.6كبالتال قدرةالشسؾذج السظؾرمؽقب الدراسةعم التشبؤ
بإفلسالذركاتبدقةكلسدةتر إل اربع سشؾاتقب اإلفلس،كسااعيرتنتائجا نحدار
المؾجيدت أف أىؼالشدبالساليةلمتسييزبيؽالذركاتالشاجحةكغيرالشاجحةى  العائدعم 
ح:ؾؽالسداىسيؽ،كندبةالديؾلةالدريعة ،كندبةح:ؾؽالسداىسيؽإل إجسال األصؾؿ ،كندبة
السبيعاتإل األصؾؿالستداكلة ،كأكص الدراسةبا عتسادنتائجىذهالدراسةبتظؾيرنساذج
اخرىلمتشبؤباإلفلسلسداعدةالذركاتالساليةف بؾرصةباكدتافف ت:ييؼالفذ السال  .

دراسة ( )Alhamdi et al., 2019بعشهان:
“How Does Financial Analysis Influence the Firm's Failure of Iraqi
”?Private Sector
ىدف الدراسةإل باختبارنسؾذج  Abbas & Rashidف التشبؤبفذ الذركات مؽخلؿ
تظبي:وعم قظاعالخدماتمسثمةف  شركاتالس:اك ت،باإلضافةإل إجراءم:ارنةبيؽنسؾذج
Abbas & Rashidكنسؾذج، Kidaكلتح:يقأىداؼالدراسةتؼا عتسادعم السشيجالكس 
التحميم  ،حيال تكؾن عيشة الدراسة مؽ   38شركة خدمية تعس ف الس:اك ت ف العراؽ،
كذلػ خلؿ الفترة السستدة ما بيؽ   ، 5105-5105كقد أعيرت نتائج الدراسة تسيز نسؾذج
Kidaبالتشبؤبالفذ السال ،حيالكافأكثردقةف التشبؤبالفذ السال ف شركاتالس:اك ت
ف العراؽ م:ارنةمعنسؾذج ، Abbas & Rashidكأكص الدراسةبإجراءدراساتمساثمة
لس:ارنةنساذجلمتشبؤبفذ الذركاتف قظاعاتأخرىمث ال:ظاعالرشاع كغيرىا .
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 13-0ما يسيد الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة
تتسيزىذهالدراسةعؽالدراساتالداب:ةبأنياقام بتظبيقك مؽنسؾذج التسافككيدابيدؼ
دراسةالتبا ؽبيؽالشسؾذجيؽف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالسداىسةالعامةف األردف
ضسؽ سؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجةف ك مؽ ال:ظاعاتالثلثكى ال:ظاعالرشاع ،
كال:ظاع الخدم  ،كال:ظاع السال  ،كبالتال محاكلة تحد د الشسؾذج األكثر ملئسة ف التشبؤ
بالفذ السال ف ك مؽىذهال:ظاعات  ،ف حيؽركزتمعغؼالدراساتالداب:ةعم نس ؾذج
كاحد لمتشبؤ ف الفذ السال  .با ضافة إل ذلػ كاف  تركيزىا عم قظاع كاحد كعدـ م:ارنة
تتسيزىذهالدرسةعؽ
ا
نساذجالفذ السال بيؽال:ظاعاتالسختمفةكساف ىذهالدراسة،كسا
ساب:اتياف حداثتياحيالتؼتظبي:ياخلؿالفترةمابيؽ.5108-5105
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الفرل الثالث
الطخيقة واإلجخاءات
تسييج
يدؼ ىذا الفر إل مشاقذة مشيجية الدراسة  ،كمجتسع كعيشة الدراسة ،كمرادر جسع
السعمؾمات ،كمتغيرات الدراسة ،إضافة إل األساليب اإلحرائية الت تؼ استخداميا ف ىذه
الدراسة .

 1-3مشيجية الجراسة



تعتسد  ىذه الدراسة عم السشيج الؾصف التحميم ف إجراء الدراسة ،كذلػ بيدؼ دراسة قدرة
نسؾذجالتسافكنسؾذجكيداعم التشبؤبفذ الذركاتالسداىسةالعامةف األردفف ال:ظاعات
الثلث الرشاع ،الخدم ،كالسال ضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة . OTCحيال
عتبر سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة سؾؽ غير نغام تؼ تخريرو بيدؼ تديي بيع
كشراءاألكراؽالساليةلمذركاتغيرالسدرجةأسيسياف بؾرصةعساف كالذركاتالسؾقؾفةعؽ
التداكؿ ف البؾرصة الشغامية  ،كتكؾف ىذه التداك ت مدت:مة عؽ تداك ت أسؾاؽ البؾرصة
الشغامية،كذلػمؽخلؿنغاـإلكتركن تؼإعدادهليذهالغا ة . www.ase.com.jo

 0-3مجتسع الجراسة
تكؾف مجتسع الدراسة مؽ جسيع الذركات السداىسة العامة ف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ
الساليةغيرالسدرجة كالعاممةف ال:ظاعاتالثلث ال:ظاعالخدم  ،كال:ظاعالسال  ،كال:ظاع
الرشاع  ،كالبالغ عددىا   51شركة كفق مؾقع بؾرصة عساف )(www.ase.com.jo/ar
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حت نيا ة عاـ  ،5108مؾزعة عم ال:ظاعات الثلث 7  ،شركات ف ال:ظاع الرشاع ،
ك  7شركاتف قظاعالخدمات،ك  6شركاتف ال:ظاعالسال  .

 3-3عيشة الجراسة
شسم عيشةالدراسةعم كافةالذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالسالية
غيرالسدرجة  باستثشاء البشػالعرب اإلسلم ،حيالتؼاستثشاءهبدبباختلؼطبيعةعسمو
عؽ طبيعة عس باق الذركات السالية ف سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة حيال كان 
جسيعيا ت تبع لفئة الخدمات السالية الستشؾعة ،مسا  ؤد إل حدكث تذؾيو ف نتائج ال:ظاع
السال ،باإلضافةإل كجؾدانحراؼكبيرف قيؼبياناتالذركاتالساليةالستشؾعةم:ارنةمعقيؼ
ىذاالبشػ،فكان العيشةالشيائيةتذس عم   09شركة،مؾزعةعم ال:ظاعاتالثلث،كبؾاقع
 7شركاتف ال:ظاعالرشاع ،ك  7شركاتف قظاعالخدمات،ك  5شركاتف ال:ظاع
السال  .

 4-3مرادر جسع البيانات
مؽأج تح:يقأىداؼالدراسةكاختبارفرضياتيا،قاـ الباحالبا عتسادعم السرادرالثانؾية
لجسع البيانات اللزمة إلتساـ الدراسة ،حيال تؼ استخداـ ال:ؾائؼ السالية الخاصة بالذركات
السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة خلؿالفترةمابيؽعاـ
،5108-5105كساتؼا عتساد عم الكتبالعربيةكاألجشبية ،كالدكريات ،كالس:ا ت ،كالسؾاقع
ا لكتركنية ،كالشذرات اليؾمية الرادرة عؽ بؾرصة عساف ،باإلضافة إل الدراسات العربية
كاألجشبية الستعم:ة بسؾضؾع الدراسة ف األردف ،كذلػ لتغظية الجانب الشغر مؽ الدراسة
كتظؾيرفرضياتيا .
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 5-3متغيخات الجراسة وكيفية قياسيا
قام الدراسةالحاليةف البحالف أىؼالستغيراتالتالية:
 العائج عمى الديم ()EPS
لتح:يق أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا تؼ ا عتساد عم متغير معدؿ العائد عم الديؼ
 EPSلذركاتالعيشةلس:ارنتوبستؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبعلياك شركة،
كذلػلمحرؼعم نجاحأكفذ األداءالسال الفعم لمذركات،كذلػلكؾف مؤشرالعائدعم 
الديؼ  عرس األداء السال الفعم لمذركات برؾرة كاقعية ،كلكؾنو  عتبر مؽ أىؼ أىداؼ
ستثساريةكالتسؾيمية مظر  5101،الرفاع ،

السدتثسريؽكيتؼا ستعانةبوف اتخاذال :ارراتا
 . 5107
 نسهذج ألتسان ()Altman, 1968
تؼاستخداـالستغيراتالخاصةبشسؾذجالتساف لمتشبؤبالفذ السال ،كفيسا م طري:ةاحتداب
نسؾذجالتساف :
Z=1.2*X1i,t+1.4*X2i,t+3.3*X3i,t+0.6*X4i,t+1*X5i,t
:X1 i,tصاف رأسالساؿالعام /إجسال ا صؾؿ .
:X2 i,tاألرباحالسحتجزةكا حتياطيات/إجسال ا صؾؿ .
:X3 i,tاألرباحقب الفؾائدكالزرائب/إجسال ا صؾؿ .
:X4 i,tالكيسةالدفتريةلح:ؾؽالسداىسيؽ/إجسال ا لتزامات .
:X5 i,tالسبيعات/إجسال ا صؾؿ .
أما السعاملت   1.2, 1.4, 3.3, 0.6, 1في تسث أكزاف متغيرات الدالة حيال تعبر عؽ
األىسيةالشدبيةلك متغيراعتساداعم ماتؼالتؾص إليوف تحمي التسا زلشسؾذجالتساف .
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كتسث ) (Zقيسةالسعادلةكت:ارفمعالسعا يرالت كضعياالتسافكى  :
 -Aالذركاتالت ت :لد يا ) (Zعؽ  0.80تعدشركاتفاشمةلكؾفأداءىاكافمشخفزا .

 -Bالذركات الت تزيد لد يا ) (Zعؽ   5.99تعد  شركات غير فاشمة  ناجحة عم السدى
ال:ريبألفأداءىاكافعاليا .
 -Cالذركات الت تكؾف لد يا ) (Zبيؽ معام   0.80ك    5.99رؾف أداؤىا متؾسظا،
كيرعب التشبؤ الحاسؼ بذأ ف فذميا ،كمؽ ثؼ  تؾجب إجراء دراسة ت:ييسيو دقي:ة لمتسرؽ مؽ
التعرؼعم كضعالذركةف السدت:ب  .
 نسهذج كيجا ()Kida, 1980
قاـ الباحال باستخداـ الستغيرات الخاصة بشسؾذج كيدا لمتشبؤ بالفذ السال  ،كفيسا  م طري:ة
احتدابنسؾذجكيدا :
Z=1.042*X1i,t +0.42*X2i,t -0.461*X3i,t -0.463*X4i,t +0.271*X5i,t
:X1i,tصاف الربحبعدالفائدةكالزريبة/إجسال ا صؾؿ .
:X2i,tالكيسةالدفتريةلح:ؾؽالسمكية/إجسال ا لتزامات .
:X3i,tا صؾؿالستداكلة/ا لتزاماتالستداكلة .
:X4i,tالسبيعات/إجسال ا صؾؿ .
:X5i,tالش:د ة/إجسال ا صؾؿ .
أماالسعاملت  1.042, 0.42, -0.46, 0.271في تسث أكزافمتغيراتالدالةحيالتعبر
عؽاألىسيةالشدبيةلك متغيراعتساداعم تحمي التسا زلشسؾذجكيدا .
كتعداحتسا تالفذ مرتفعةحدبىذااألنسؾذجعشدماتكؾفقيسة  Zسالبة .
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 6-3انسهذج الجراسة






نموذج كيدا
:X1صاف الربحبعدالفائدةكالزريبة/إجسال ا صؾؿ
:X2الكيسةالدفتريةلح:ؾؽالسمكية/إجسال ا لتزامات
:X3ا صؾؿالستداكلة/ا لتزاماتالستداكلة
:X4السبيعات/إجسال ا صؾؿ

:X5الش:د ة/إجسال ا صؾؿ

التبا ؽبيؽنسؾذج كيداكالتساف



نموذج التمان
:X1صاف رأسالساؿالعام /إجسال األصؾؿ.
 :X2األرباحالسحتجزةكا حتياطيات/إجسال األصؾؿ.

ف التشبؤبالفذ السال ف 
الذركاتالسداىسةالعامة
األردنيةالرشاعيةكالخدمية
كالساليةضسؽسؾؽاألكراؽ
الساليةغيرالسدرجة
 )(OTC

 :X3األرباحقب الفؾائدكالزرائب/إجسال األصؾؿ.
:X4الكيسةالدفتريةلح:ؾؽالسداىسيؽ/إجسال ا لتزامات.
:X5السبيعات/إجسال ا صؾؿ



 7-3األساليب اإلحرائية الستبعة
بيدؼتح:يقأىداؼالدراسةكاختبار ملئسةبياناتالدراسة كفرضياتيا،تؼ استخداـاألساليب
اإلحرائيةاآلتية :
أو ًال :اإلحراء الؾصف  :حيال تؼ تحمي متغيرات الدراسة تحميل كصفيا ،كذلػ مؽ أج 
استخراج عدة م:ا يس إحرائية كصفية ،مث  :الؾسط الحداب  ،كا نحراؼ السعيار  ،كالكيؼ
العمياكالدنيا .
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ثانياً:اختبارصلحيةالبيانات،كالستسثمةباختبارالتؾزيعالظبيع مؽخلؿا ستعانةباختبار 
 Shapiro-Wilkك  . Kolmogorov-Smirnov
ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة مؽ خلؿ ا ستعانة باختبار   Whitney Mann Uكأحد
ا ختباراتاللمعمسيةف حاؿعدـتؾزيعبياناتالدراسةتؾزيعا طبيعيا ،كذلػمؽأج اختبار
التبا ؽبيؽنسؾذج كيداكألتسافف ال:ظاعاتالثلث .
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الفرل الخابع
(التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات)
تسييج
 1-4اختبار القجرة التشبؤية لشسهذجي ألتسان وكيجا
 0-4اإلحراء الهصفي لبيانات نساذج الجراسة
 3-4اختبار صالحية البيانات لمتهزيع الطبيعي
 4-4اختبار فخضيات الجراسة
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الفرل الخابع
(التحميل اإلحرائي واختبار الفخضيات)
تسييج
:دـالفر الحال عرضا لشتائجاختباراتالتحمي اإلحرائ لمبياناتالت تؼفرزىامؽ
ال:ؾائؼ الساليةالخاصةبالذركاتالسداىسةالعامةف األردف ضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغير
السدرجةلم:ظاعاتالثلثبسا تؾافقكأىداؼالدراسةكفرضياتيا .
كيتكؾف ىذا الفر مؽ مجسؾعة أجزاء رئيدية ،حيال تشاكؿ الجزء األكؿ اختبار ال:درة
التشبؤيةلشسؾذج  كيدا،كالتساف لمتشبؤ بالفذ السال ف الذركاتالسداىسةالعامة األردنية،
ف حيؽ تشاكؿ الجزء الثان ا ختبارات الؾصفية متسثمة بر مؽ الؾسط الحداب  ،كا نحراؼ
السعيار ،كالكيؼالعمياكالدنيالبياناتنساذجالدراسة،اماالجزءالثالالف:دتشاكؿاختباراتالتح:ق
مؽ صلحية بيانات الدراسة لمتحمي اإلحرائ مؽ خلؿ اختبارات التؾزيع الظبيع  ،كتشاكؿ
الجزءالرابعاختبارفرضياتالدراسةبا ستعانةباختبار. U WhitneyMann

 1-4اختبار القجرة التشبؤية لشسهذجي ألتسان وكيجا
بيدؼ تحد د ال:درة التشبؤية لك مؽ نسؾذج ألتساف ككيدا ف التشبؤ بفذ الذركات
السداىسةالعامةالعاممةف ال:ظاعاتالثلثة الرشاع ،كالخدم ،كالسال ف األردف ضسؽ
سؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة ،قاـالباحالبا عتسادعم مكياسالعائدعم الديؼكسكياس
تؼمؽخللوالحرؼعم األداءالفعم لمذركات كالحرؼعم ال:درةالتشبؤيةلمشسؾذجيؽ كيدا،
كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال  ،كخاصة أف العائد عم الديؼ أكثر مؤشرات األداء الفعم 
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مؾضؾعيةإذأنو عبرعؽأىداؼالسدتثسرالحال كالسحتس كالسدت:بم ،كسا ستمػأىسيةف 
اتخاذال :ارراتا ستثساريةكالتسؾيمية مظر  5101،الرفاع ، 5107،حيالتؼا عتسادف 
اختبار ك مؽ نسؾذج كيدا كالتساف  عشد بشاءىسا عم م:ارنة نتائجيسا مع متؾسط الرشاعة
لمعائدعم الديؼلك فئةمؽالفئاتالتابعةلك مؽال:ظاعات لمحرؼعم ال:درةالتشبؤيةليذه
الشساذج  . Altman, 1968  kida, 1980
كمؽأج كضعمؤشرلت:ييؼال:درةالتشبؤية لمشسؾذجيؽمؽخلؿالعائدعم الديؼ؛قاـ
الباحالبالحرؼعم نجاحأكفذ الذركاتمؽخلؿم:ارنةالعائدعم الديؼلك شركةف 
عاـ  5108بستؾسط الرشاعة الت تتبع ليا الذركة ف ذات العاـ مؽ خلؿ ا عتساد عم 
الستؾسط ال حداب لك فئة مؽ فئات ال:ظاعات الثلث كالرادر عؽ بؾرصة عساف
) .(www.ase.com.jo/arكفيسا  م متؾسظات العائد عم الديؼ ف ك مؽ الفئات الت 
شسمتياالدراسةف ال:ظاعاتالثلثف عاـ :5108
الجدكؿرقؼ   0-4متؾسطالرشاعةلك فئةف الفئاتالتابعةلك مؽقظاعاتالدراسة
الثلث 

القطاع

الرشاعي

الخجمي

السالي

الفئة

متهسط الرشاعة

األدكيةكالرشاعاتالظبية 

 -0.059

صشاعاتالؾرؽكالكرتؾف 

 0.321

الرشاعاتا ستخراجيةكالتعد شية 

 0.341

األغذ ةكالسذركبات 

 0.022

قظاعالظاقةكالسشافع 

 0.263

قظاعالش :

 -0.002

الخدماتالتجارية 

 0.178

قظاعالفشادؽكالدياحة 

 0.008

قظاعالخدماتالساليةالستشؾعة 

 -0.014

السردر:مؾقعبؾرصةعساف) .(www.ase.com.jo/ar
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تزح مؽ الجدكؿ أعله أف أعم متؾسط عائد عم الديؼ كاف ف فئة الرشاعات
ا ستخراجيةكالتعد شيةضسؽال:ظاعالرشاع حيالبمغ ، 1.340ف حيؽكافأدن متؾسط
عائدعم الديؼف فئةاألدكيةكالرشاعاتالظبية  ضسؽال:ظاعالرشاع .كبا عتسادعم 
الستؾسظات  الحدابية لفئات ال:ظاعات الثلث  ف الجدكؿ أعله ،اعتبر الباحال أف الذركات
الشاجحةى الت ارتفعالعائدعم الديؼفيياعؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبع
ليا،ف حيؽتكؾفالذركاتالفاشمةى الت انخفضالعائدعم الديؼفيياعؽمتؾسطالعائد
عم الديؼلمرشاعةالت تتبعليا .
كف سبي م:ارنةنتائجتشبؤنسؾذج الدراسة كيدا،كألتساف معاألداءالفعم ،تؼم:ارنة
نتائجالشسؾذجيؽف شركاتالعيشةف عاـ 5105معنتيجةاألداءالفعم الذ تؼاحتدابومؽ
خلؿمؤشرالعائد عم الديؼليذهالذركاتف عاـ،5108كذلػ ختبارال:درةالتشبؤيةلك 
مؽ الشسؾذجيؽ عم التشبؤ قب ثلث سشؾات مؽ حدكث الفذ السال  ،كسا  تؼ م:ارنة نتائج
الشسؾذجيؽف شركاتالعيشةف عاـ 5106معنتيجةاألداءالفعم الذ تؼاحتدابومؽخلؿ
مؤشرالعائدعم الديؼليذهالذركاتف عاـ، 5108كذلػ ختبارال:درةالتشبؤيةلك مؽ
الشسؾذجيؽعم التشبؤقب سشتيؽمؽحدكثالفذ السال  .
كيجدرالتشؾيوأنوتؼا عتسادف نسؾذجألتسافعم ت:ديؼالشتائجإل ثلثفئاتكى 
السشظ:ةالحسراء عشدمات :قيسة Zعؽ 0.9كالسشظ:ةالرماد ة كتتراكح قيسة Zمابيؽ0.9
ك 5.9كالسشظ:ةالخزراء عشدماتزيدقيسة Zعؽ، 5.9كعميوتؼالحرؼعم نجاحأكفذ 
الشسؾذجف التشبؤقب سشتيؽأكثلثسشؾاتمؽخلؿإجراءالس:ارنةبيؽنتائجنسؾذجألتساف
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الت ت:عف السشظ:تيؽالحسراءكالخزراءمعاألداءالفعم لمحرؼعم نجاحأكفذ الشسؾذج
ف التشبؤبيا،حيالأنو :
تؼ اعتبار الشسؾذج قد نجح  ف التشبؤ قب حدكث الفذ بدشتيؽ أك ثلث سشؾات مؽ حدكث
الفذ السال عشدماتكؾف :
أ .نتيجةنسؾذجألتسافمرشفةضسؽالسشظ:ةالخزراءلمذركةكح ::الذركةبعدسشتيؽ
أك ثلث سشؾات عائد عم الديؼ اعم مؽ متؾسط العائد عم الديؼ لمرشاعة الت 
تتبعلياالذركة
ب .نتيجةنسؾذجألتسافمرشفةضسؽالسشظ:ةالحسراءلمذركةكح ::الذركةبعدسشتيؽأك

ثلثسشؾاتعائدعم الديؼأدن مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبع
لياالذركة.
كيتؼاعتبارالشسؾذجقدفذل  ف التشبؤقب حدكثالفذ بدشتيؽأكثلثسشؾاتمؽحدكث
الفذ السال عشدماتكؾف :
أ .نتيجةنسؾذجألتسافمرشفةضسؽالسشظ:ةالخزراءلمذركةكح ::الذركةبعدسشتيؽ
أكثلثسشؾاتعائدعم الديؼأدن مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبع
لياالذركة.
ب .نتيجةنس ؾذجألتسافمرشفةضسؽالسشظ:ةالحسراءلمذركةكح ::الذركةبعدسشتيؽأك

ثلثسشؾاتعائدعم الديؼأعم مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبع
لياالذركة.
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أمافيسا تعمقبالسشظ:ةالرماد ة،فإنو رعبالتشبؤف ىذهالسشظ:ةحدب  Altman, 1968
فتؼاعتبار جسيعالشتائجالت ترشفضسؽىذهالسشظ:ةتعبرعؽعدـقدرةالشسؾذجف التشبؤ
بالفذ دكفالحاجةلس:ارنتياباألداءالفعم  .
أماف نسؾذجكيدافتؼا عتسادعم ت:ديؼالشتائجإل فئتيؽتعبراألكل عؽالتشبؤبؾجؾد
فذ مال  عشدماتكؾف الشتيجةسالبة كتعبر الثانية عؽعدـكجؾدفذ مال  عشدماتكؾف
الشتيجة مؾجبة  ،كعميو تؼ الحرؼ عم نجاح أك فذ الشسؾذج ف التشبؤ قب سشتيؽ أك ثلث
سشؾاتمؽخلؿإجراءالس:ارنةبيؽنتائجنسؾذجكيدامعاألداءالفعم لمحرؼعم نجاحأك
فذ الشسؾذجف التشبؤ،حيالأنو :
تؼ اعتبار الشسؾذج قد نجح  ف التشبؤ قب حدكث الفذ بدشتيؽ أك ثلث سشؾات مؽ حدكث
الفذ السال عشدماتكؾف :
أ .نتيجةنسؾذجكيدالمذركةمؾجبةكح ::الذركةبعدسشتيؽأكثلثسشؾاتعائدعم 
الديؼاعم مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبعلياالذركة.
ب .نتيجةنسؾذجكيدالمذركةسالبةكح ::الذركةبعدسشتيؽأكثلثسشؾاتعائدعم 

الديؼأدن مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبعلياالذركة.
ف حيؽ تؼاعتبارالشسؾذجقدفذل ف التشبؤقب حدكثالفذ بدشتيؽأكثلثسشؾاتعشدما
تكؾف :
أ .نتيجةنسؾذجكيدالمذركةمؾجبةكح ::الذركةبعدسشتيؽأكثلثسشؾاتعائدعم 
الديؼأدن مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبعلياالذركة.

69
ب .نتيجةنسؾذجكيدامرشفةلمذركةسالبةكح ::الذركةبعدسشتيؽأكثلثسشؾاتعائد

عم الديؼأعم مؽمتؾسطالعائدعم الديؼلمرشاعةالت تتبعلياالذركة.
قدرة نسؾذج التساف ككيدا بالتشبؤ ف الفذ السال قب سشتيؽ أك ثلث
كفيسا  م عرض 
سشؾات،مؽخلؿإجراءالس:ارنةبيؽنتائجنسؾذج التسافككيدامعاألداءالفعم لمحرؼعم 
نجاحأكفذ ك نسؾذجف ال:ظاعالرشاع ،كعم الشحؾالسؾضحف الجدكؿالتال  :
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جدكؿرقؼ  5-4م:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام 5105ك5106معالعائدعم الديؼف عاـ5108ف قظاعالرشاعة 
القجرة التشبؤية

القجرة التشبؤية

القجرة التشبؤية

القجرة التشبؤية

لشسهذج كيجا

لشسهذج التسان

لشسهذج كيجا

لثالث سشهات

لشسهذج التسان
لثالث سشهات

لدشتين

لدشتين

نتيجة

نتيجة

الذخكة

EPS
Mean
)(2018

EPS
)(2018

كيجا

()0216
2years

نتيجة
K
)(0216

كيجا

()0215
3years

نتيجة

K
)(2015

ألتسان

()0216
2years

نتيجة

Z
)(2016

نجاح 

نجاح 

نجاح 

نجاح 

فاشمة

-0.059

 -0.099

فاشمة

  -0.739فاشمة

نجاح 

نجاح 

نجاح 

نجاح 

فاشمة

 -0.259  -0.059

فاشمة

-0.779

فاشمة

-0.851

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

 0.239  0.321

فاشمة

-0.494

فاشمة

-0.495

نجاح 

نجاح 

نجاح 

نجاح 

فاشمة

 0.014  0.341

فاشمة

-1.546

فاشمة

-0.847

فاشمة 

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

 -0.008  0.022

فاشمة

-0.963

فاشمة

-0.965

ناجحة 

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

 -0.021  0.341

فاشمة

-1.168

فاشمة

-1.174

ناجحة  13.560

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

فاشمة

-1.234

فاشمة

-0.958

متؾسظة  2.398

ألتسان

()0215
3years

Z
)(2015

أسم الذخكة
السخكد العخبي

 -1.414

فاشمة

 -1.174

فاشمة

 -0.26

فاشمة 

-1.154

فاشمة

-0.622

متؾسظة  2.738

ناجحة 

3.163

0.510

فاشمة 

 0.282

8.757

ناجحة 

8.661

ناجحة 

  13.863والطاقة الكيخبائية

لمرشاعات الجوائية
الذخق االوسط

لمرشاعات الجوائية
والكيساوية

والسدتمدمات الطبية
المؤلؤة لرشاعة
الهرق الرحي
االستثسارات
والرشاعات
الستكاممة

عافية العالسية -
األردن

الهطشية إلنتاج الشفط
من الرخخ الديتي

0.341

0.021



متؾسظة  1.969

رخام األردن
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عرضالجدكؿ  5-4م:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام  5105ك 5106مع
األداءالفعم الس:اسبالعائدعم الديؼف عاـ5108ف الذركاتالرشاعيةالسداىسةالعامة
ف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة  ،كبالشغر إل الجدكؿ   5-4ف:د تشبأ
نسؾذج ألتساف ف عاـ  5105لثلث شركات بالفذ  ،كثلث شركات أخرى بالشجاح ،كشركة
كاحدةلؼ تسرؽمؽالتشبؤبيا.كتشبأنسؾذجألتسافف عاـ 5106بفذ ثلثشركات،كنجاح
شركتيؽ،كعدـقدرتوعم التشبؤبذركتيؽلكؾنيسات:عافف السشظ:ةالرماد ة.كبا طلععم 
نتائجنسؾذجكيداف عام  5105ك  5106فتشبأنسؾذجكيدابفذ جسيعالذركاتحدبىذا
الشسؾذج .كمؽ ىشا  تزح كجؾد تبا ؽ ف مشظ:ة ال:رار ف ك مؽ الشسؾذجيؽ ف ال:ظاع
الرشاع ،فسثلتشبأنسؾذجألتسافف عاـ5105بشجاح"شركةالمؤلؤةلرشاعةالؾرؽالرح "
ك"شركة عافية العالسية  -األردف" ك"شركة الؾطشية إلنتاج الشفط كالظاقة الكيربائية مؽ الرخر
الزيت " ،ف حيؽ تشبأ نسؾذج كيدا بفذميا ،كف عاـ  5106تشبأ نسؾذج ألتساف بشجاح "شركة
عافيةالعالسية -األردف"ك"شركةالؾطشيةإلنتاجالشفطكالظاقةالكيربائيةمؽالرخرالزيت "،ف 
حيؽتشبأنسؾذجكيدابفذميا .
كيرىالباحالأفالدببف كجؾدتبا ؽف مشظ:ةال:رارف ك مؽالشسؾذجيؽ رجعإل 
الترشيفات الستبعة ف نسؾذج التساف كبالتحد د ترشي

السشظ:ة الرماد ة ،حيال تسث ىذه

السشظ:ة ن:ظة ضعف كاضحة ف الشسؾذج ،بدبب عدـ ال:درة عم التشبؤ فييا ،ف حيؽ أف
نسؾذج كيدا قد تجاكز ىذه السعزمة مؽ خلؿ اقتراره عم ترشيفيؽ ف:ط ىسا  ناجحة ،أك
فاشمة ،حيالتبيؽأفالذركةالت لؼ تش بأبيانسؾذجالتسافف عاـ 5105كان ت:عضسؽ
السشظ:ةالرماد ة،كأ زا الذركتيؽالمتافلؼ تشبأبيساالتسافف عاـ 5106كان ت:عافأ زا
ضسؽالسشظ:ةالرماد ةمساأدىإل إضعاؼقدرتوالتشبؤيةم:ارنةبشسؾذجكيدا .
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أمافيسا  تعمقبالعائدعم الديؼلمذركاتف عاـ 5108فيلحعأفأعم عائدعم 
الديؼقدبمغ  1.539كىؾ عؾدلذركةالمؤلؤةلرشاعةالؾرؽالرح ،ف حيؽبمغأدن عائد
عم الديؼ   -0.259كىؾ  عؾد لذركة الذرؽ ا كسط لمرشاعات الدكائية كالكيساكية
كالسدتمزماتالظبية .
كبس:ارنةقيسة  العائدعم الديؼلك مؽشركاتال:ظاعالرشاع السؾجؾدةف الجدكؿ
 5-4معمتؾسطالرشاعةكالذ تؼاإلشارةلوساب:ا ف الجد كؿ  0-4فتكؾف نتيجةىذه
الس:ارنةالحرؼعم األداءالفعم لجسيعالذركاتف ال:ظاعالرشاع ف عاـ5108بالفذ  .
كبس:ارنة نتائج التشبؤ لشسؾذج ألتساف ف ك مؽ عام  5105ك 5106مع نتائج األداء
الفعم ف عاـ  5108ف ال:ظاعالرشاع  ،لحعنجاحوف التشبؤلثلثشركاتمؽأص 
سبع شركات .أ أف ال:درة التشبؤية لشسؾذج ألتساف ف ال:ظاع الرشاع قب ثلث سشؾات
كسشتيؽمؽحدكثالفذ ى  . %45.9كعميو دتدؿ تداك قدرةنسؾذجألتسافعم التشبؤ
قب حدكثالفذ بثلثسشؾاتمعقدرتوعم التشبؤقب سشتيؽمؽحدكثالفذ ف ال:ظاع
الرشاع  .
كبس:ارنة نتائج التشبؤ لشسؾذج كيدا ف ك مؽ عام  5105ك 5106مع نتائج األداء
الفعم ف عاـ ، 5108لحعنجاحالشسؾذجف التشبؤف جسي عالذركاتبالفذ قب سشتيؽ
كثلثسشؾاتمؽحدكثالفذ .أ أفال:درةالتشبؤيةلشسؾذجكيداف ال:ظاعالرشاع قب 
ثلثسشؾاتكسشتيؽمؽحدكثالفذ ى  . %011كعميو دتدؿكجؾدقدرةتشبؤيةمرتفعة
لشسؾذجكيداعم التشبؤقب حدكثالفذ بثلثسشؾاتكسشتيؽف ال:ظاعالرشاع  .
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كفيسا م عرضلس:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام 5105ك5106معالعائدعم 
الديؼف عاـ5108ف ال:ظاعالخدم ،كعم الشحؾالسؾضحف الجدكؿالتال  :
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جدكؿرقؼ  3-4م:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام 5105ك5106معالعائدعم الديؼف عاـ5108ف ال:ظاعالخدم 
القجرة التشبؤية

القجرة التشبؤية

القجرة التشبؤية

القجرة التشبؤية

لشسهذج كيجا

لشسهذج التسان

لشسهذج كيجا

لثالث سشهات

لشسهذج التسان
لثالث سشهات

لدشتين

لدشتين

نتيجة

نتيجة

الذخكة

EPS
Mean
)(2018

EPS
)(2018

كيجا

()0216
2years

نتيجة
K
)(0216

كيجا

()0215
3years

نجاح 

نجاح 

نجاح 

فذ 

فاشمة

0.263

 0.105

فاشمة

  -1.510فاشمة

نتيجة

K
)(2015

ألتسان

()0216
2years

 -2.828

فاشمة

نتيجة

Z
)(2016

ألتسان

()0215
3years

  1.193متؾسظة

Z
)(2015

 2.636

أسم الذخكة
تهليج الكيخباء
السخكدية
شخكة تهزيع

فذ 

فذ 

فذ 

فذ 

ناجحة

 1.254  0.263

فاشمة

-1.441

فاشمة

-1.550

فاشمة

0.906

فاشمة

0.884

الكيخباء

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

 -0.026  -0.002

فاشمة

-0.804

فاشمة

-1.568

متؾسظة

2.912

متؾسظة

2.524

الثقة لمشقل الجولي

فذ 

نجاح 

فذ 

نجاح 

ناجحة

 0.190  -0.002

فاشمة

-1.433

فاشمة

-1.054

ناجحة  15.444

ناجحة 

 8.851

فذ 

فذ 

فذ 

فذ 

ناجحة

 0.378  0.178

فاشمة

-0.823

فاشمة

-0.781

فاشمة 

0.701

فاشمة 

0.770

نجاح 

نجاح 

نجاح 

نجاح 

فاشمة

 -0.124  0.008

فاشمة

-0.925

فاشمة

-4.503

فاشمة 

1.773

فاشمة 

 0.245

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

 -0.011  0.008

فاشمة

-2.873

فاشمة

-0.621

ناجحة  36.604

ناجحة 

 4.120

السجسهعة الستحجة
لمشقل البخي

الستكاممة لمتأجيخ
التسهيمي

وادي الذتا

لالستثسارات
الدياحية

الحسة السعجنية
االردنية
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عرضالجدكؿ  3-4م:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام  5105ك 5106مع
األداءالفعم الس:اسبالعائدعم الديؼف عاـ 5108ف الذركاتالخدميةالسداىسةالعامة
ف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة  ،كبالشغر إل الجدكؿ   3-4ف:د تشبأ
نسؾذجألتسافف عاـ  5105بفذ ثلثشركات،كنجاحشركتيؽ،معكجؾدشركتيؽ  سرؽ
التشبؤبيسالكؾنيسات:عافف السشظ:ةالرماد ة،كساتشبأنسؾذجألتسافف عاـ5106بفذ أربع
شركات،كنجاحشركتيؽ،ككجؾدشركةكاحدة  سرؽالتشبؤبيا.كبا طلععم نتائجنسؾذج
كيداف عام 5105ك5106ف:دتشبأبفذ جسيعالذركاتالخدميةحدبنتائجىذاالشسؾذج،
حيالكان قيسة  Kف جسيعالذركاتالخدميةسالبة.كمؽىشا تزحكجؾدتبا ؽف مشظ:ة
ال:رارف ك مؽالشسؾذجيؽف ال:ظاعالخدم ،فسثل تشبأنسؾذجألتسافف عاـ5105كعاـ
5106بشجاح"شركةالسجسؾعةالستحدةلمش :البر "ك"شركةالحسةالسعدنيةاألردنية"،ف حيؽ
تشبأنسؾذجكيداف كلالعاميؽبفذميسا .
أمافيسا  تعمقبالعائدعم الديؼلمذركاتف عاـ 5108فيلحعأفأعم عائدعم 
الديؼقدبمغ  0.554كىؾ عؾدلذركةتؾزيعالكيرباء،ف حيؽبمغأدن عائدعم الديؼ
 -0.124كيعؾدلذركةكاد الذتاللستثساراتالدياحية .
كبس:ارنة قيسة العائد عم الديؼ لك مؽ شركات ال:ظاع الخدم السؾجؾدة ف الجدكؿ
 3-4معمتؾسطالرشاعةلك مشياكالذ تؼاإلشارةإليوف الجدكؿ ، 0-4فتكؾف نتيجة
ىذه الس:ارنة الحرؼ عم األداء الفعم ف عاـ  5108لثلث شركات بالشجاح كأربع شركات
بالفذ  .
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كبس:ارنةنتائجالتشبؤحدبنسؾذجألتسافف عاـ 5105معنتائجاألداءالفعم ف عاـ
  5108ف ال:ظاعالخدم  ،لحعنجاحوف التشبؤبذركتيؽمؽأص سبعشركات،أ أف
ال:درة التشبؤية لشسؾذج أل تساف قب ثلث سشؾات مؽ حدكث الفذ ف ال:ظاع الخدم بمغ 
، %58.6كعشدم:ارنةنتائجالتشبؤلشسؾذجألتسافف عاـ 5106معنتائجاألداءالفعم ف 
عاـ 5108لحعنجاحالشسؾذجف التشبؤلثلثشركاتمؽأص سبعشركاتأ أفال:درة
التشبؤيةلشسؾذجألتسافقب سشتيؽمؽحدكثالفذ بمغ   . %45.9
كبس:ارنةنتائجالتشبؤلشسؾذجكيداف عاـ  5105معنتائجاألداءالفعم ف عاـ،5108
ككذلػاألمرعشدم:ارنةنتائجالتشبؤلشسؾذجكيداف عاـ 5106معنتائجاألداءالفعم ف 
عاـ ، 5108لحعنجاحالشسؾذجف التشبؤبأربعشركاتمؽأص سبع شركاتأ أفال:درة
التشبؤية لشسؾذج كيدا ف ال:ظاع الخدم قب ثلث سشؾات كسشتيؽ مؽ حدكث الفذ ى 
، %57.0كيعتبرذلػمؤش ارعم تداك قدرةنسؾذجكيداعم التشبؤقب ثلثسشؾاتكقب 
سشتيؽمؽحدكثالفذ ف ال:ظاعالخدم  .
كفيسا م عرضلس:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام 5105ك5106معالعائدعم 
الديؼف عاـ5108ف ال:ظاعالسال ،كعم الشحؾالسؾضحف الجدكؿالتال  :
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جدكؿرقؼ  4-4م:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف عام 5105ك5106معالعائدعم الديؼف عاـ5108ف ال:ظاعالسال 
القجرة التشبؤية
لشسهذج كيجا
لدشتين

القجرة التشبؤية
لشسهذج
التسان

لدشتين

القجرة التشبؤية
لشسهذج كيجا

القجرة التشبؤية

لشسهذج التسان

لثالث سشهات

لثالث سشهات

نتيجة

الذخكة

EPS
EPS
Mean
)(2018
)(2018

نتيجة
كيجا

()0216
2years

  -0.010فاشمة

نتيجة
K
)(0216

كيجا

()0215
3years

نتيجة

K
)(2015

فذ 

فذ 

فذ 

فذ 

ناجحة

-0.014

نجاح 

نجاح 

نجاح 

نجاح 

فاشمة

  -0.033  -0.014فاشمة

-0.568

فذ 

نجاح 

فذ 

نجاح 

ناجحة

  -0.003  -0.014فاشمة

-0.844

فاشمة

نجاح 

فذ 

نجاح 

فذ 

فاشمة

  -0.080  -0.014فاشمة

-0.644

فاشمة

-0.576

فذ 

فذ 

فذ 

فذ 

ناجحة

  -0.013  -0.014فاشمة

-17.134

فاشمة

-18.043

ألتسان

()0216
2years

نتيجة

Z
)(2016

ألتسان

()0215
3years

Z
)(2015

 -0.576

فاشمة

 -0.562

فاشمة

 0.967

فاشمة

 1.134

فاشمة

-0.615

فاشمة

0.812

فاشمة

0.909

-0.740

ناجحة

6.477

ناجحة

4.740

متؾسظة  2.348

متؾسظة   2.891

أسم الذخكة

داركم لالستثسار
إجادة لإلستثسارات
السالية
شيخكه لألوراق
السالية
اإلسخاء لالستثسار
والتسهيل اإلسالمي
الذخق العخبي

فاشمة 

0.902

فاشمة 

0.979

لمتطهيخ
واالستثسارات
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عرض الجدكؿ   4-4م:ارنة نتائج نسؾذج ألتساف ككيدا ف عام  5105ك 5106مع
األداءالفعم الس:اسبالعائدعم الديؼف عاـ 5108ف الذركاتالساليةالسداىسةالعامةف 
األردفضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة،كمؽخلؿالشغرإل الجدكؿ  4-4ف:دتشبأ
نسؾذجألتسافف عاـ  5105لثلثشركاتبالفذ ،كشركةكاحدةبالشجاح،معكجؾدشركة 
سرؽالتشبؤبيالكؾنيات:عف السشظ:ةالرماد ة،كف عاـ5106تشبأبفذ ثلثشركات،كنجاح
شركةكاحدة،معكجؾدشركة  سرؽالتشبؤبيا،كبا طلععم نتائجنسؾذجكيداف عام 
 5105ك  5106تؼالتشبؤبفذ جسيعالذركاتحدبىذاالشسؾذج.كمؽىشا تزحكجؾدتبا ؽ
ف مشظ:ةال:رارف ك مؽالشسؾذجيؽف ال:ظاعالسال ،فسثلتشبأنسؾذجألتسافف عاـ5105
كعاـ  5106بشجاح "شركة شيركؾ لألكراؽ السالية" ،كسا تؼ ترشي "شركة اإلسراء للستثسار
كالتسؾي اإلسلم ف كل العاميؽ   5105ك 5106ضسؽ السشظ:ة الرماد ة ،ف حيؽ أعير
نسؾذج كيدا ف كل العاميؽ   5105ك 5106فذ ىاتيؽ الذركتيؽ ككقؾعيسا ضسؽ السشظ:ة
الحسراء .
أمافيسا تعمقبالعائدعم الديؼلمذركاتف عاـ5108فيلحعأفأعم عائدعم الديؼ
قد بمغ   -1.113كىؾ  عؾد لذركة شيركؾ لألكراؽ السالية  ،كتدؿ ىذه الكيسة عم أف جسيع
شركاتالعيشةف ال:ظاعالسال ضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجةتح:قخدائرتعؾدعم 
أسيسياف عاـ، 5108ف حيؽبمغأدن عائدعم الديؼ  -0.080كىؾ عؾدلذركةاإلسراء
للستثساركالتسؾي اإلسلم  .
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كبس:ارنة قيسة العائد عم الديؼ لك مؽ شركات ال:ظاع السال السؾجؾدة ف الجدكؿ
 4-4معمتؾسطالرشاعةلك مشياكالسذارإليوف الجدكؿ  0-4كان نتيجةىذهالس:ارنة
الحرؼعم األداءالفعم ف عاـ5108لثلثشركاتبالشجاحكلذركتيؽبالفذ  .
كبس:ارنة نتائجالتشبؤحدبنسؾذج ألتسافف عاـ 5105معنتائجاألداءالفعم ف عاـ
 5108ف ال:ظاعالسال ،ككذلػعشدم:ارنةنتائجالتشبؤلشسؾذجألتسافف عاـ5106معنتائج
األداء الفعم ف عاـ   ، 5108لحع نجاح الشسؾذج ف التشبؤ لذركتيؽ ف:ط مؽ أص خسس
شركات ،أ أف ال:درة التشبؤية لشسؾذج ألتساف قب ثلث سشؾات كسشتيؽ مؽ حدكث الفذ ى 
 ، %41كعميو  دتدؿ مؽ ذلػ تداك قدرة نسؾذج ألتساف عم التشبؤ ف ال:ظاع السال قب 
حدكثالفذ بثلثسشؾاتمعقدرتوعم التشبؤقب حدكثالفذ بدشتيؽف ىذاال:ظاع .
كبس:ارنةنتائجالتشبؤلشسؾذجكيداف عاـ 5105معنتائجاألداءالفعم ف عاـ،5108
ككذلػاألمرعشدم:ارنةنتائجالتشبؤلشسؾذجكيداف عاـ5106معنتائجاألداءالفعم ف عاـ
  5108لحع نجاح الشسؾذج ف التشبؤ لذركتيؽ ف:ط مؽ أص خسس شركات ،أ أف ال:درة
التشبؤي ةلشسؾذجكيداف ال:ظاعالسال قب ثلثسشؾاتكسشتيؽمؽحدكثالفذ ى  ، %41
كعميو دتدؿمؽذلػتداك قدرةنسؾذجكيداعم التشبؤقب حدكثالفذ بثلثسشؾاتكسشتيؽ
ف ال:ظاعالسال ،كسا سرؽا ستشتاجبتداك ال:درةالتشبؤيةلشسؾذج ألتسافككيداف ال:ظاع
السال  .
كبعدأفقاـالباحالباستعراضنتائجالجداكؿالداب:ةلس:ارنةنتائجنسؾذج ألتسافككيداف 
عام  5105ك 5106مع العائد عم الديؼ ف عاـ  5108ف  ك مؽ ال:ظاعات الثلث
الرشاع ،كالخدم ،كالسال  ،سرؽتمخيصالشتائجبالجدكؿالتال  :
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جدكؿرقؼ  5-4ال:درةالتشبؤيةلشسؾذج ألتسافككيداقب ثلثسشؾاتكسشتيؽمؽحدكثالفذ 
ف ال:ظاعالرشاع كالخدم كالسال 
نسهذج ألتسان
القطاع/

الشسهذج

 3سشهات

0218- 0215

سشتين

0218- 0216

نسهذج كيجا
الشتيجة العامة لمشسهذج

 3سشهات

0218- 0215

سشتين

0218- 0216

الشتيجة العامة لمشسهذج

عجد/

الشدبة

عجد/

الشدبة

عجد/

الشدبة

عجد/

الشدبة

عجد/

الشدبة

عجد/

الشدبة

مجسهع

السئهية

مجسهع

السئهية

مجسهع

السئهية

مجسهع

السئهية

مجسهع

السئهية

مجسهع

السئهية

الرشاعي

7/3

 %45.9

7/3

 %45.9

 04/6

 %45.9

 7/7

 %011

 7/7

 %011

 04/04

 %011

الخجمي

 7/5

 %58.6

7/3

 %45.9

 04/5

 %35.7

 7/4

 %57.0

 7/4

 %57.0

 04/8

 %57.0

السالي

 5/5

 %41

 5/5

 %41

 01/4

 %41

 5/5

 %41

 5/5

 %41

 01/4

 %41

جسيع

 09/7

 %36.8

 09/8

 %45.0

 38/05

 %39.4

 09/03

 %68.4

 09/03

 %68.4

 38/56

 %68.4

القطاعات


عرض الجدكؿ رقؼ   5-4ممخص نتائج ال:درة التشبؤية لشسؾذج ألتساف ككيدا قب ثلث
سشؾات كسشتيؽ مؽ حدكث الفذ ف ال:ظاع الرشاع كالخدم كالسال كف جسيع ال:ظاعات،
كعميو لحعمؽالشتائجأعلهكجؾدقدرةتشبؤيةأكبرلشسؾذجكيدالمتشبؤبالفذ السال ف ال:ظاع
الرشاع بشدبةتر إل   %011م:ارنة  معنسؾذجألتسافبشدبةتشبؤتر إل  . %45.9
ككجؾد قدرة تشبؤية أكبر لشسؾذج كيدا لمتشبؤ بالفذ السال ف ال:ظاع الخدم تر لشدبة
 %57.0م:ارنة معنسؾذجألتسافالذ كصم قدرتوالتشبؤيةالعامةإل ندبة  %35.7ف 
ال:ظاعالخدم .كسا لحعمؽالشتائجأعلهتداك قدرةك مؽالشسؾذجيؽبالتشبؤبالفذ السال 
ف ال:ظاعالسال بشدبةتشبؤتر إل   %41خلؿسشؾاتالدراسة .
كبالرجؾعإل الجدكؿرقؼ   5-4سرؽا ستشتاج أفنسؾذجكيدالد وقدرةأكبرعم التشبؤ
بالفذ السال ف الذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة
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بشدبة تشبؤ عامة تر إل   %68.4م:ارنة بشسؾذج ألتساف بشدبة تشبؤ عامة تر إل 
 %39.4خلؿسشؾاتالدراسة .
كيرىالباحالأفالدببف كجؾدتبا ؽف مشظ:ةال:رارف ك مؽالشسؾذجيؽ  رجعإل 
اختلؼالشدبالساليةكأكزانياالشدبيةف ك مؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ،حيالاختمفنسؾذج
كيداعؽالتسافبتشاكلوثلثندبىامةتعرسكاقعالذركات،حيالتعدندبةالتداكؿمؽالشدب
شائعة ا ستخداـ كالت تكيس مخاطر الديؾلة ف السدى ال:رير ،كسا تعبر ندبة الش:د ة إل 
إجسال األصؾؿعؽدرجةالديؾلةالش:د ةف أص ؾؿالذركة،كتعرسقدرةن:د ةالذركةعم سداد
كأخذ
د ؾنيا قريرة األج  ،كسا أف تشاكؿ كيدا ف ندبتو السالية األرباح بعد الفؾائد كالزرائب ،
الزرائببعيؽا عتبارعشد احتداباألرباحأمرذكأىسيةكيعبرعؽصاف الزريبةكالت قد
تذر قيسةذاتأىسيةبالشدبةلمذركاتف البيئةاألردنية .

 0-4اإلحراء الهصفي لبيانات نساذج الجراسة
مؽ أج استخراج الشتائج الؾصفية لشسؾذج الدراسة  كيدا ،كألتساف كمؤشر العائد عم 
الديؼ؛قاـالباحالبفرزالبياناتمؽال:ؾائؼالساليةالخاصةبالذركاتالسداىسةالعامةف األردف
لم:ظاعاتالثلثة ضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة،حيالتكؾن عيشةالدراسةمؽسبعة
شركات ضسؽ ال:ظاع الرشاع  ،كسبعة شركات أخرى ضسؽ ال:ظاع الخدم  ،كخسس شركات
ضسؽال:ظاع السال ،كفيسا م التحمي الؾصف لشتائجنسؾذج التسافككيداكقيؼالعائدعم 
الديؼلذركاتعيشةالدراسة :
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جدكؿرقؼ  6-4التحمي الؾصف لبياناتنساذجالدراسةكالعائدعم الديؼ
الكيم العميا

الكيم الجنيا

الهسط الحدابي

االنحخاف السعياري

ال:ظاعالرشاعة

13.863

-1.174

3.763

5.263

ال:ظاعالخدم

36.604

0.245

5.683

9.808

ال:ظاعالسال

6.477

0.812

2.216

1.963

جسيع القطاعات

36.604

-1.174

4.063

6.813

ال:ظاعالرشاعة

-0.494

-1.546

-0.973

0.310

نسهذج كيجا

ال:ظاعالخدم

-0.621

-4.503

-1.622

1.083

قيسة K

ال:ظاعالسال

-0.562

-18.043

-4.030

7.150

جسيع القطاعات

-0.494

-18.043

-2.017

3.801

ال:ظاعالرشاعة

0.239

-0.259

-0.016

0.149

ال:ظاعالخدم

1.254

-0.124

0.252

0.471

ال:ظاعالسال

-0.003

-0.080

-0.028

0.031

جسيع القطاعات

1.254

-0.259

0.080

0.316

الستغيخ /السؤشخات
نسهذج التسان
قيسة Z

العائج عمى الديم

عرضالجدكؿرقؼ  6-4التحمي الؾصف لبياناتنساذجالدراسة ألتساف،ككيدا كمؤشر
العائد عم الديؼ ،حيال تبيؽ أف الستؾسظيؽ الحدابييؽ لشتائج نسؾذج ألتساف   Z scoreف 
ال:ظاع الرشاع كالخدم قد بمغا   3.763ك  5.683عم التؾال  ،أما فيسا  تعمق بال:ظاع
السال ف:دبمغالستؾسطالحداب لشتائجنسؾذجألتساف ، 5.506  Z scoreكفيسا تعمقبشتائج
نسؾذج ألتساف لكافة قظاعات شركات العيشة ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة ف:د بمغ
الؾسط الحداب   . 4.163كأدن قيسة لشتيجة نسؾذج ألتساف البالغة   -1.174تدؿ عم كجؾد
شركات فاشمة لكؾف أدائيا مشخفض ،كىذه الكيسة تعؾد لمذركة الؾطشية إلنتاج الشفط كالظاقة
الكيربائية مؽ الرخر الزيت العاممة ضسؽ ال:ظاع الرشاع ف عاـ  ،5105أما أعم قيسة
فبمغ   36.614في تعؾدلذركةالحسةالسعدنيةاألردنيةالعاممةضسؽال:ظاعالخدم ف عاـ
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، 5106كىؾمؤشرعم التفاكتف قيسة Zبيؽشركاتعيشةالدراسة،كبحيالاستظاعنسؾذج
التسافأف تشبألبعزيابالشجاحكلمبعضاآلخربالفذ  .
كسا  لحع مؽ الجدكؿ أف الستؾسظات الحدابية لشتائج نسؾذج كيدا ف ال:ظاع الرشاع 
كالخدم كالسال قد بمغ   -0.973ك  -1.622ك  -4.030عم التؾال  ،كقد بمغ الؾسط
الحداب لشتائجنسؾذجكيدالكافةشركاتالعيشةالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽ األكراؽ
الساليةغيرالسدرجة  . -2.017كأدن قيسةلشتيجةنسؾذجكيداالبالغة  -18.043تعؾدلذركة
الذرؽ العرب لمتظؾيركا ستثساراتال عاممةضسؽال:ظاعالسال ف عاـ،5105أماأعم قيسة
فبمغ   -0.494في تعؾد لذركة المؤلؤة لرشاعة الؾرؽ الرح ضسؽ ال:ظاع الرشاع ف 
عاـ .5106
أمافيسا تعمقببياناتمؤشرالعائدعم الديؼ،فيتبيؽأنوف ال:ظاعيؽالرشاع كالسال 
قدبمغالؾسطالحداب لك مشيسا  -0.016ك  -0.028عم التؾال ،مسا ذيرإل أفشركات
عيشة الدراسة بالستؾسط تح:ق خدائر تعؾد عم أسيسيا ،أما ف ال:ظاع الخدم فبمغ الؾسط
الحداب لمعائدعم الديؼ  1.555كىؾ ذيرإل تح:يقال:ظاعالخدم بالستؾسطلألرباح،كقد
بمغ الستؾسط الحداب لجسيع شركات قظاعات عيشة الدراسة ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير
السدرجة   1.181مسا  ذير إل أف سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة بالستؾسط  ح:ق أرباح
متؾاضعةتشعرسعم أسيؼشركاتياكقد رؾفالدببف ذلػعدـقدرةىذهالذركاتعم تداكؿ
أسيسيا ف البؾرصة الشغامية .كسا  تأثر ىذ ا الؾسط ف أدن قيسة لمعائد عم الديؼ كالبالغة
 -0.259كتعؾدلذركةالذرؽ األكسطلمرشاعاتالدكائيةكالكيساكيةكالسدتمزماتالظبيةالعاممة
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ضسؽال:ظاعالرشاع ف عاـ، 5108ف حيؽكان أعم قيسة  0.554كتعؾدلذركةتؾزيع
الكيرباءالعاممةضسؽال:ظاعالخدم ف عاـ .5108

 3-4اختبار صالحية البيانات لمتهزيع الطبيعي
قب البدءبعسميةاختبارفرضياتالدراسةكالستعم:ة ف ال:درةالتشبؤيةلشسؾذج الدراسة كيدا
كألتساف  بدمؽاختبارخرائصالبياناتمؽخلؿالتأكدمؽاتباعيالمتؾزيعالظبيع لتحد د
ا ختباراتاإلحرائية الؾاجباتباعياف قياسفرضياتالدراسةسؾاءكان معمسيةأك معمسية،
ككف:الدراسة  Doane & Seward, 2013فإنوعشدتدن مفرداتالعيشةعؽ31مفردةفلبد
مؽا عتسادعم اختبار Shapiro-Wilkكف حاؿازدادتعؽ 31مفردةفلبدمؽا عتساد
عم اختبار  Kolmogorov-Smirnovكذلػ لمحرؾؿ عم قيؼ دقي:ة عشد اختبار التؾزيع
الظبيع ،كعميوقاـالباحالبا عتسادعم اختبارKolmogorov-Smirnovف اختبارالتؾزيع
الظبيع لبيانات الفرضية الرئيدية  زد اد مفرداتيا عؽ  ،31أما بيانات الفرضيات الفرعية فتؼ
ا عتسادعم اختبار  Shapiro-Wilkف اختبارالتؾزيعالظبيع لبياناتيالكؾنيات :عؽ 31
مفردة.كفيسا م نتائجاختبارالتؾزيعالظبيع  :


85
جدكؿرقؼ  7-4نتائجاختبارالتؾزيعالظبيع لبياناتالدراسة 
الستغيخ

نهع االختبار

قيسة االختبار

قيسة

الشتيجة

االحتسال

نسهذج التسان
نسهذج كيجا

القطاع الرشاعة

Shapiro-Wilk

0.824

0.010

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

القطاع الخجمي

Shapiro-Wilk

0.580

0.000

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

القطاع السالي

Shapiro-Wilk

0.754

0.004

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

جسيع القطاعات

Kolmogorov-Smirnov

0.289

0.000

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

القطاع الرشاعة

Shapiro-Wilk

0.465

0.008

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

القطاع الخجمي

Shapiro-Wilk

0.793

0.004

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

القطاع السالي

Shapiro-Wilk

0.526

0.000

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع

جسيع القطاعات

Kolmogorov-Smirnov

0.415

0.000

غيرمؾزعةتؾزيعطبيع


بشاء عم ما تؼ عرضو مؽ نتائج ف الجدكؿ أعله ،ككف:ا لدراسة  Razali & Wah,
 2011الت أعيرت أف انخفاض قيسة ا حتساؿ عؽ    1.15ذير إل عدـ اتباع التؾزيع
الظبيع ،كبسظالعةبياناتجسيعالستغيراتف الجدكؿأعله تزحعدـاتباعأ مشيالمتؾزيع
الظبيع  ،مسا ؾجبا عتسادعم ا ختباراتاللمعمسيةف قياسفرضياتالدراسة.

 4-4اختبار فخضيات الجراسة
تؼا عتسادف قياسفرضيات الدراسةعم ا ختبار اللمعمس الستسث بػ Mann  U
 Whitneyلكياس التبا ؽ بيؽ نسؾذج كيدا كألتساف ،كتكؾف قاعدة ال:رار ف قبؾؿ أك رفض
فرضيات الدراسة بأف  تؼ رفض الفرضية العدمية ف حاؿ قم قيسة ا حتساؿ  Sig Uعؽ
، 1.15كغيرذلػ تؼقبؾؿالفرضيةالعدمية،كسا تؼا عتسادعم قيسة Mean Rankمؽ
أج تحد دلرالحأ مؽالشسؾذجيؽ رؾفالتبا ؽ  . Hair et al., 2017
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الفخضية الخئيدية :ال يهجج تباين ذو داللة إحرائية بين نسهذجي (كيجا ،والتسان) في التشبؤ
بالفذل السالي في الذخكات السداىسة العامة في األردن ضسن سهق األوراق السالية غيخ
السجرجة.
جدكؿرقؼ  8-4نتائجاختبارالفرضيةالرئيدية

33

38

Altman

44

38

Kida

Reject Ho

Mean Rank

N

Item

0.012

)Sig (U

Mann-Whitney (U) 513



با طلععم الجدكؿرقؼ  8-4الذ  عرضمخرجاتاختبار Whitney  Mann U
لمتبا ؽبيؽنسؾذج الدراسة تبيؽأفقيسةا ختبارقدبمغ   Mann-Whitney (U)= 513
كسا تبيؽ انخفاض قيسة ا حتساؿ   Sig Uعؽ مدتؾى د لة أق مؽ   1.15حيال بمغ 
 1.105مسا  ذير إل كجؾد تبا ؽ بيؽ نسؾذج الدراسة  كيدا ،كألتساف عشد مدتؾى د لة
إحرائية أق مؽ   ، 1.15بشاء عم ما سبق فإنو  تؼ رفض الفرضية العدمية كقبؾؿ الفرضية
البد مةالت تشصعم أنو" ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ف التشبؤ
بالفذ السال ف الذركاتالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة".
كبالس:ارنةبيؽقيؼمتؾسظاتالرتب  Mean Rankلشسؾذج الدراسة؛ تبيؽأفىذاالتبا ؽ عؾد
لرالحنسؾذجكيدا.كىذاما ؤكدماتؼالتؾص إليومدب:ا عشدماتؼفحصال:درةالتشبؤيةليذ ؽ
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العامةكالبالغة  %68أعم مشياف نسؾذج

الشسؾذجيؽ،حيالكان قدرة التشبؤف نسؾذجكيدا 
ألتسافالت بمغ   . %39
الفخضية الفخعية األولى :ال يهجج تباين ذو داللة إحرائية بين نسهذجي (كيجا ،والتسان) في
التشبؤ بالفذل السالي في الذخكات الرشاعية السداىسة العامة في األردن ضسن سهق األوراق
السالية غيخ السجرجة.
جدكؿرقؼ  9-4نتائجاختبارالفرضيةالفرعيةاألكل

01.5

04

Altman

08.5

04

Kida

Reject Ho1.1

Mean Rank

N

Item

0.001

)Sig (U

Mann-Whitney (U) 45



با طلععم الجدكؿرقؼ  9-4الذ  عرضمخرجاتاختبار Whitney  Mann U
لمتبا ؽبيؽنسؾذج الدراسة تبيؽأفقيسةا ختبارقدبمغ   Mann-Whitney (U)= 42كسا
تبيؽانخفاضقيسةا حتساؿ  Sig Uعؽمدتؾىد لةأق مؽ  1.15حيالبمغ   1.110
مسا ذيرإل كجؾدتبا ؽبيؽنسؾذج الدراسة كيدا،كألتساف عشدمدتؾىد لةإحرائيةأق مؽ
 1.15ف الذركات الرشاعية السداىسة العامة ،بشاء عم ما سبق فإنو  تؼ رفض الفرضية
العدميةالفرعيةاألكل كقبؾؿالفرضيةالبد مةالت تشصعم أنو" ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائية
بيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالرشاعيةالسداىسةالعامةف 
األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة".كبالس:ارنةبيؽقيؼمتؾسظاتالرتب Mean
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 Rankلشسؾذج الدراسة؛ تبيؽأفىذاالتبا ؽ عؾدلرالحنسؾذجكيدا.كىذاما ؤكدماتؼإليو
مدب:ا عشدماتؼفحصال:درةالتشبؤيةليذ ؽ الشسؾذجيؽف ال:ظاعالرشاع ،حيالكان ندبة
التشبؤف نسؾذجكيدا  %011أعم مشياف نسؾذجألتسافالت بمغ   . %45.9
الفخضية الفخعية الثانية :ال يهجج تباين ذو داللة إحرائية بين نسهذجي (كيجا ،والتسان) في
التشبؤ بالفذل السالي في الذخكات الخجمية السداىسة العامة في األردن ضسن سهق األوراق
السالية غيخ السجرجة.
جدكؿرقؼ  01-4نتائجاختبارالفرضيةالفرعيةالثانية

03

04

Altman

06

04

Kida

Accept Ho1.2

Mean Rank

N
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0.264

)Sig (U

Mann-Whitney (U) 77



با طلععم الجدكؿرقؼ  01-4الذ  عرضمخرجاتاختبار Whitney  Mann U
لمتبا ؽ بيؽ نسؾذج الدراسة ف ال:ظاع الخدم ؛  تبيؽ أف قيسة ا ختبار قد بمغ  Mann-
 Whitney (U)= 77كسا تبيؽ ارتفاع قيسة ا حتساؿ   Sig Uعؽ   1.15حيال بمغ 
 1.564مسا ذيرإل عدـكجؾدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج الدراسة كيدا،كألتساف 
ف ال:ظاعالخدم ،بشاء عم ماسبقفإنو تؼقبؾؿالفرضيةالعدميةالفرعيةالثانيةالت تشص
عم أنو"  ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽنسؾذج  كيدا،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال 
ف الذركاتالخدميةالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة" .
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كيرىالباحالعدـملءمةالشدبالساليةالسذت:ةمؽنسؾذجكيداكنسؾذجالتسافف التشبؤ
بالفذ السال ف الذركات الخدمية ،عم الرغؼ أف جدكؿ رقؼ   5-4أعير أف ال:درة التشبؤية
العامة لكل مؽ نسؾذج كيدا كالتساف بمغ  %57.0ك %35.7عم التؾال  ،إ أف اختبار
معشؾ 

 mann-whitneyأثب أف ىذا الفرؽ ف ال:درة التشبؤية العامة بيؽ الشسؾذجيؽ غير
احرائيا،حيالزادتقيسة)Sig(uعؽ ، %5مساحذاالباحالإل التؾص إل عدـتبا ؽكل
مؽنسؾذج كيداكالتسافف التشبؤبالفذ السال ف الذركاتالخدميةاألردنية .
الفخضية الفخعية الثالثة :ال يهجج تباين ذو داللة إحرائية بين نسهذجي (كيجا ،والتسان) في
التشبؤ بالفذل السالي في الذخكات السالية السداىسة العامة في األردن ضسن سهق األوراق
السالية غيخ السجرجة.
جدكؿرقؼ  00-4نتائجاختبارالفرضيةالفرعيةالثالثة
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10
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با طلععم الجدكؿرقؼ  00-4الذ  عرضمخرجاتاختبار Whitney  Mann U
لمتبا ؽ بيؽ نسؾذج الدراسة ف ال:ظاع السال ؛  تبيؽ أف قيسة ا ختبار قد بمغ  Mann-
 ، Whitney (U)= 50كسا تبيؽ ارتفاع قيسة ا حتساؿ   Sig Uعؽ   1.15حيال بمغ 
 0.111مسا  ذير إل عدـ كج ؾد أ تبا ؽ بيؽ نسؾذج الدراسة  كيدا ،كألتساف ف ال:ظاع
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السال كيدؿأ زاعم كجؾدتذابوبيؽالشسؾذجيؽحيالكافىشاؾتداك ف ال:درةالتشبؤيةلك 
مشيسا ف ال:ظاع السال فكان ندبة التشبؤ لكلىسا ف ال:ظاع السال   %41كذلػ كسا تؼ
تؾضيحومدب:اف ىذاالفر .كبشاءعم ماسبقفإنو تؼقبؾؿالفرضيةالعدميةالفرعيةالثالثة
الت تشص عم أنو "  ؾجد تبا ؽ ذك د لة إحرائية بيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ
بالفذ السال ف الذركاتالساليةالسداىسةالعامةف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽالساليةغير
السدرجة" .
كيرى الباحالأفالدببف ذلػقد عؾدإل عدـملئسةالشدبالساليةالسذت:ةمؽىذ ؽ
الشسؾذجيؽ لظبيعة كحدابات ال:ظاع السال  ،كىؾ ما  فدر ت:ارب ال:درة التشبؤية لكل الشسؾذجيؽ
كي:ؾدإل أىسيةإعادةالشغرببعضالشدبالساليةالسرؾنةليذ ؽالشسؾذجيؽبحيالتربحملئسة
لمذركاتالساليةأكاألكزافالشدبيةلكل مشيس امؽأج تح:يقدقةتشبؤأعم تتساش معطبيعة
الذركاتالساليةالعاممةف ال:ظاعالسال كتعرسكاقعياالحكي. :



91

الفرل الخامذ
(نتائج الجراسة والتهصيات)
 1-5نتائج الجراسة
 0-5تهصيات الجراسة
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الفرل الخامذ
(نتائج الجراسة وتهصياتيا)
تسييج
عرض الفر الحال أىؼ الشتائج الت تؼ التؾص إلييا كمشاقذتيا ،باإلضافة إل م:ارنتيا مع
الدراسات الداب:ة ،كسا  عرض ىذا الفر التؾصيات الت كضعيا الباحال با ستشاد إل ما تؼ
التؾص إليومؽنتائج.
 1-5نتائج الجراسة 

كفيسا م أىؼالشتائجالت تؼالتؾص إليياف ىذهالدراسة :
 .0أعير نسؾذج كيدا قدرة أكبر ل متشبؤ بالفذ السال ف ال:ظاع الرشاع بشدبة تشبؤ مرتفعة
تر إل   %011م:ارنة مع نسؾذج ألتساف بشدو تشبؤ تر إل   %43خلؿ سشؾات
الدراسة،كامتلؾنسؾذجكيداقدرةأكبربالتشبؤبالفذ السال ف ال:ظاعالخدم بشدبةتر 
إل   %57م:ارنةمعنسؾذجألتسافبشدوتشبؤتر إل   %36خلؿسشؾاتالدراسة،أما
ف ال:ظاعالسال ف:دكافىشاؾقرؾرف قدرةكلمؽالشسؾذجيؽبالتشبؤبالفذ السال بشدو
تشبؤ تر إل   %41خلؿ سشؾات الدراسة ،كعم مدتؾى جسيع الذركات ف جسيع
ال:ظاعات ف:د تبيؽ أف نسؾذج كيدا  ستمػ قدرة أكبر بالتشبؤ بالفذ السال ف الذركات
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السداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة بشدبةعامةتر إل 
 %68م:ارنةبشسؾذجألتسافبشدبوعامةتر إل   %39خلؿسشؾاتالدراسة .
 .5ؾجد تبا ؽ ذك د لة إحرائية بيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف 
الذركاتالسداىسةالعامةف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة،كىذاالتبا ؽ
عؾدلرالحنسؾذجكيدا،كيرىالباحالأفالدببف ذلػ عؾدإل طبيعةالترشيفاتالت 
تؼا عتساد عميياف نسؾذجألتسافكالت تش:دؼإل ثلثمشاطق السشظ:ةالحسراء،كالسشظ:ة
الرماد ة،كالسشظ:ةالخزراء إذ ؾاجوىذاالشسؾذجانت:ادامؽأغمبالدراساتعشدمات:عنتيجة
الشسؾذجف السشظ:ةالرماد ةحيال  سرؽكف:ا ليذا الشسؾذجالتشبؤبالفذ السال ف ىذه
ال سشظ:ة،ف حيؽأفنسؾذجكيداقدتجاكزىذهال:زيةمؽخلؿت:ديؼالذركاتإل قدسيؽ
ف:ط ناجحة،كفاشمة كبالتال فإنو سرؽالتشبؤمؽخلؿنسؾذجكيدابالفذ السال لجسيع
الذركات بغض الشغر عؽ نتيجة الشسؾذج ،األمر الذ قد  فدر التبا ؽ الحاص بيؽ
الشسؾذجيؽكالذ ك افلرالحنسؾذجكيدا.كقداتف :ىذهالشتيجةمعماتؾصم لودراسة
أبؾشياب 5108 ،الت تؾصم إل قدرة نسؾذج كيدا عم التشبؤ ف الذركات السداىسة
العامةاألردنية ،كدراسة  Yılgör et al., 2011الت تؾصم إل فذ نسؾذجألتسافف 
التشبؤبفذ الذركاتالسدرجةف ب ؾرصةاسظشبؾؿ ،ف حيؽتعارض ىذهالشتيجةمعما
تؾصم لودراسة  Arlov et al., 2013الت تؾصم إل نجاحنسؾذجألتسافف التشبؤ
بالفذ السال ف  الذركاتالسدرجةف الؾ اتالستحدةا مريرية ،كدراسة Chouhan et
 al., 2014الت تؼتظبي:ياعم الذركاتالسدرجةف بؾرصةنيركب  ،كالت تؾصم إل 
نجاح نسؾذج ألتساف ف التشبؤ بالفذ السال  ،كدراسة   Sajjan, 2016الت تؾصم إل 
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نجاح نسؾذج ألتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف  الذركات السدرجة ف بؾرصة نيؾيؾرؾ،
كدراسة الدسان  5108،الت تؾصم إل نجاحنسؾذجألتساف كفذ نسؾذجكيداف التشبؤ
بالفذ السال ف الذركاتالسداىسةف الدؾداف.
 .3ؾجد تبا ؽ ذك د لة إحرائية بيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤ بالفذ السال ف 
الذركات الرشاعية السداىسة العامة ف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽ السالية غير السدرجة،
كىذاالتبا ؽ عؾدلرالحنسؾذجكيدا،كيرىالباحالأنوبالرغؼمؽاحتؾاءكلالشسؾذجيؽعم 
عدد متداك مؽ الشدب السالية ككجؾد ندبتيؽ متذابيتيؽ ف كل الشسؾذجيؽ ىسا  الكيسة
الدفترية لح:ؾؽ السداىسيؽ  إل إجسال ا لتزامات ،كالسبيعات إل إجسال األصؾؿ إ أف
الشدبالساليةاألخرىتختمفف ك مؽالشسؾذجيؽ،كىؾماقد فدرالتبا ؽالحاص بيؽ
الشسؾذجيؽ لرالح نسؾذج كيدا .كقد تذابي

ىذه الشتيجة مع ما تؾصم

لو دراسة

 Rajendra, 2015الت تؾصم إل فذ نسؾذج ألتساف ف التشبؤ بفذ الذركات
الرشاعية ف اليشد ،ف حيؽ تعارض ىذه الشتيجة مع ما تؾصم لو دراسة  الكيد ،
  5106الت تؼتظبي:ياعم الذركاتالرشاعيةاألردنية،كتؾصم إل قدرةنسؾذجالتساف
عم التشبؤ بالفذ السال   ،كدراسة  رمؾ كالؾتار 5101 ،الت تؼ تظبي:يا عم الذركات
السداىسةالرشاعيةالعراقية،كالت تؾصم إل نجاحنسؾذجألتسافف التشبؤبالفذ السال ،
كدراسة الرفاع   5107،الت تؾصم إل نجاحنسؾذجألتسافف التشبؤبالفذ السال ف 
الذركاتالرشاعيةالسدرجةف بؾرصةعساف .
.4

 ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف 
الذركاتالخدميةالسداىسةالعامةف األردفضسؽسؾؽاألكراؽالساليةغيرالسدرجة،كيرى
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الباحالأفالدببف ذلػقد عؾدإل عدـملءمةالشدبالساليةالسذت:ةمؽكلالشسؾذجيؽ
ف التشبؤ بالفذ السال ف ال:ظاع الخدم  ،األمر الذ  فدر ت:ارب ال:درة التشبؤية لكل
الشسؾذجيؽ كيجع مؽ السيؼ إعادة الشغر ببعض الشدب السرؾنة ليذه الشساذج أك األكزاف
الشدبيةلك مشيامؽأج تح:يقدقةتشبؤأعم تتساش معطبيعةعس الذركاتالخدمية.
كقدتعارض ىذهالشتيجةمعماتؾصم لودراسة عبدهللا 5108،الت تؼتظبي:ياعم 
الذركاتالخدميةف سؾؽ الدكحةلألكراؽالسالية ،كالت تؾصم إل نجاحنسؾذجكيداف 
التشبؤبالفذ السال ف ال:ظاعالخدم ،كدراسة  Alhamdi et al., 2019الت تؼتظبي:يا
عم قظاعالخدماتف شركات الس:اك ت ف العراؽ ،كتؾصم إل نجاحنسؾذجكيداف 
التشبؤبالفذ السال ف ال:ظاعالخدم  .
.5

 ؾجدتبا ؽذكد لةإحرائيةبيؽ نسؾذج  كيدا ،كالتساف ف التشبؤبالفذ السال ف 
الذركاتالساليةالسداىسةالعامةف األردف ضسؽ سؾؽ األكراؽالساليةغيرالسدرجة ،كيرى
الباحال أف الدبب ف ذلػ قد  عؾد إل عدـ ملئسة الشدب السالية السذت:ة مؽ ىذ ؽ
الشسؾذجيؽلظبيعةكحداباتال:ظاعالسال ،كىؾما فدرت:اربال:درةالتشبؤيةلكلالشسؾذجيؽ
كي:ؾد إل أىسية إعادة الشغر ببعض الشدب السالية السرؾنة ليذ ؽ الشسؾذجيؽ بحيال تربح
ملئسةلمذركاتالساليةأكاألكزافالشدبيةلك مشيامؽأج تح:يقدقةتشبؤأعم تتساش مع
طبيعةالذركاتالساليةالعاممةف ال:ظاعالسال كتعرسكاقعياالحكي، :كقدتعارض ىذه
الشتيجة مع ما تؾصم لو دراسة  عبد الدتار كالبريفكان  5107 ،الت تؼ تظبي:يا عم 
السرارؼالعراقيةاألىمية ،كالت تؾصم إل نجاحنسؾذجألتسافف التشبؤبالفذ السال ف 
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ال:ظاعالسال ،كنتيجة عم  5104،الت تؼتظبي:ياعم شركاتالتأميؽمدرجةف سؾؽ
دمذقلألكراؽالسالية ،كتؾصم إل كجؾدتبا ؽبيؽنسؾذج التسافككيدا.

 0-5تهصيات الجراسة
عم ضؾءنتائجالدراسةالت تؼعرضيا ؾص الباحالبسا م  :
 .0العس عم اعتسادنسؾذجكيدالمتشبؤبالفذ السال مؽقب السدتثسريؽكالس:رضيؽكغيرىؼمؽ
األطراؼ ذك العلقة ف ال:ظاع الرشاع ف األردف كؾنو تؾص إل قدرة تشبؤية بمغ 
 %011ف عسميةالتشبؤبالفذ السال لمذركات الرشاعية،كذلػمؽاج ترشيدق ارراتيؼ
ا ستثسارية .
 .5ضركرةا عتسادعم نسؾذجكيدامؽقب الييئاتالسذرفةمث بؾرصةعسافكك ازرةالرشاعة
كالتجارةف التشبؤبالفذ  السال كأسمؾبمؽأساليبالتحمي السال السعتسدلتكيؼاألداءف 
الذركاتالرشاعيةالسداىسةالعامةكتذجيعالذركاتعم تزسيؽنتائجىذاالشسؾذجضسؽ
ت:اريرىؼالدشؾيةمؽأج زيادةكتحديؽمدتؾىا فراحكالذفافية .
 .3ضركرةالعس عم تظؾيرنسؾذجخاصمؽقب الباحثيؽكالذركاتكالييئاتالسذرفةلمتشبؤ
بالفذ السال لمذركات الخدمية كالسالية با عتساد عم تحمي التسا ز بسا  تؾافق مع بيئة
كطبيعةكعس الذركاتالخدميةكالسالية.
 .4ضركرة قياـ الجيات الرسسية  مث بؾرصة عساف ،كىيئة ا كراؽ السالية ،كك ازرة الرشاعة
كالتجارة بإصدار متظمبات  كنرؾص قانؾنية حؾؿ أىسية قياـ ىذه الذركات بالتشبؤ بالفذ 
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السال ،مؽأج اتخاذاإلجراءاتاللزمةلحسا ةالذركاتقب الؾصؾؿإل مرحمةاإلفلس
كالترفية.
 .5قياـ الباحثيؽ كالذركات بتظبيق نساذج أخرى لمتشبؤ بالفذ السال ف الذركات السالية مث 
نسؾذج   Shirata, 2002كغيرىا مؽ الشساذج ،بسا  تؾافق مع ىذه الذركات ،كخاصة أف
نسؾذج كيداكألتسافالسظب:افف ىذهالدراسةبمغ قدرتيساعم التشبؤبالفذ السال ف 
ال:ظاعالسال ندبة . %41
 .6إجراءالسزيدمؽالدراساتف مؾضؾعالتشبؤبالفذ السال كتظبي:ياعم الذركاتف الدؾؽ
الشغام ف بؾرصةعسافبا عتسادعم نسؾذج كيداكألتسافلس:ارنةنتائجيؼبشتائجالدراسة
الحالية.
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قائسة السرادر والسخاجع:
أوالً :السخاجع العخبية
 .0أبؾشياب ،عزت    . 5108مجى فاعمية نسهذج كيجا بالتشبؤ بالفذل السالي في الذخكات
السداىسة السجرجة في بهرصة عسان،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،جامعةالذرؽاألكسط،
عساف،ا ردف .
 .5آؿشبيب،دريد  5101إدارة مالية الذخكات الستقجمة،الظبعةاألكل ،داراليازكر العمسية
لمشذركالتؾزيع،عساف،األردف.
 .3أميؽ،عثساف،كالبيات ،غاز ،كصالح،جمي   5105أىسيةالتحمي لمتشبؤبالتعثر السال 
لذركاتالسداىسة ،مجمة جامعة التشسية البذخية.505-088، 3 3،
 .4بحي ،شاكر ، 5105استخداـنسؾذج  Sherrodلمتشبؤبالفذ السال :دراسةعم عيشة

مؽالسرارؼالتجاريةالخاصةف سؾؽ العراؽلألكراؽالساليةلمسدة،5103-5119مجمة
الكهيت لمعمهم االقترادية واإلدارية.551-093، 0 09،
 .5التسيس ،محفؾظ ، 5101التحميل السالي،الظبعةاألكل ،دارالكتباليسشيةلمظباعةكالشذر
كالتؾزيع،صشعاء،اليسؽ .
 .6الجسيم ،أحسد   5104التحفظ السحاسبي وأثخه عمى التشبؤ بالفذل السالي في الذخكات
الرشاعية السجرجة في بهرصة عسان :دراسة تحميمية،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،جامعة
الزرقاء،الزرقاء،األردف .
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 .7الحسدان ،رافعة،كال:ظاف ،اسيؽ  5103استخداـأنسؾذج Sherrodلمتشبؤبالفذ السال :

دراسةتظبيكيةف الذركةالعامةلرشاعةاألدكيةكالسدتمزماتالظبيةف نيشؾى،مجمة جامعة
األنبار لمعمهم االقترادية واإلدارية .473-449، 01 5،
 .8خمي  5105  ،تظؾيرنسؾذجلمتشبؤبالتعثرالسال لمذركاتباستخداـمعمؾماتالتدف:ات

الش:د ة ف ضؾء تداعيات األزمة السالية العالسية :دراسة تحميمية انت:اد ة ،مجمة الجراسات
والبحهث التجارية.40-55، 5 0،
اقبالحداباتعؽفرضا ستس ارريةكالفذ السال 

 .9الدكغج ،عم   5118مدىمدؤكليةمر
لمذركات ،مجمة الجراسات السحاسبية والسالية .99-78، 5 5،
 .01الرفاع ،ىاشؼأحسد، 5107 ،ا لتشبؤ بتعثخ الذخكات باستخجام أنسهذج التسان :دراسة عمى
الذخكات الرشاعية السجرجة في سهق بهرصة عسان،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،جامعة
الذرؽاألكسط،عساف،ا ردف .
 .00الركاب  ،عم  ،كالكعب  ،بثيشة   5103التشبؤ بفذ الذركات باستخداـ التحمي السال ف 
العراؽ،مجمة اإلدارة واالقتراد .056-001، 94 35،
 .05رمؾ ،كحيد ،كالؾتار ،سي  . 5101  ،استخداـ أساليب التحمي السال ف التشبؤ بفذ 
الذركات السداىسة الرشاعية  دراسة عم عيشة مؽ الذركات السداىسة الرشاعية العراقية
السدرجةف سؾؽالعراؽلألكراؽالسالية،مجمة تشسية الخافجين.31-0، 01 35،
 .03ساسية،مداى   ، 5107دور مكاتب السخاجعة في التشبؤ بتعثخ السؤسدات :دراسة عمى
عيشة من السكاتب العاممة بدطيف والجدائخ العاصسة،رسالةدكتؾراةغيرمشذؾرة،جامعة
فرحاتعباس سظي ، 0سظي ،الجزائر .
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 .04سميسان ،أنترار،كنجسة،عباس. 5106 ،استخداـنسؾذجألتسافلمتشبؤبتعثرالسؤسدات
ا قتراد ةالجزائرية ،مجمة االقتراد الرشاعي.511-488، 01 6،
 .05الدسان   ،اسر   ، 5108دور نساذج التحميل السالي في التشبؤ بالفذل السالي لذخكات
السداىسة :دراسة تطبيكية بذخكة مجسهعة سهداتل لالتراالت السحجودة،رسالةماجدتير
غيرمشذؾرة،جامعةالشيميؽ،الخرطؾـ،الدؾداف .
 .06شاىيؽ،عم ،كمظر،جياد  5100نسؾذجم:ترحلمتشبؤبتعثرالسشذآتالسررفيةالعاممة
ف فمدظيؽ :دراسة تظبيكية  ،مجمة جامعة الشجاح لألبحاث ،العمهم اإلندانية، 4  55 ،
 .878-849
 .07الذيخ،مرظف   5118التحميل السالي،الظبعةاألكل ،دارالذركؽ لمشذركالتؾزيع،راـ
هللا،فمدظيؽ .
 .08عباس ،عم   5101تحد د األسباب اإلدارية كالسالية لفذ الذركات :دراسة تحميمية عم 
شركاتالتزامؽاألردنية،مجمة كمية بغجاد لمعمهم االقترادية الجامعة- 085، 0  55،
 .505
 .09عبد الدتار ،آشت  ،كالبرفكان  ،عبد الغش  . 5107  ،أنسؾذج  Altmanبيؽ الشغرية

كالتظبيق:دراسةتحميميةعم عيشةمؽالسرارؼالعراقيةاألىميةلمتشبؤبالفذ السال ،مجمة
تكخيت لمعمهم اإلدارية واإلقترادية .585-563، 37 0،
 .51عبدهللا،رفيعة  5108التشبؤبالفذ السال باستخداـنسؾذج زيتا3-ككيدا:دراسةتحميمية،
مجمة تكخيت لمعمهم اإلدارية واالقترادية .51-0، 43 3،
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 .50عبيدات ،أحسد    5116بشاء نسهذج لتقييم قجرة الذخكات الرشاعية السداىسة العامة
األردني ة عمى االستسخار باستخجام معمهمات قائسة التجفقات الشقجية ،رسالة دكتؾراة غير
مشذؾرة،جامعةعسافلمدراساتالعميا،عساف،األردف.
 .55عثساف،محسؾد  5105إدارة وتحميل االئتسان ومخاطخه ،الظبعةاألكل ،دارالفكرلمشذر،
عساف،األردف .
 .53عم  ،غذكاف عم  . 5104  ،تبا ؽ نساذ ج التشبؤ بالفذ السال ف تحد د السركز السال 

لمذركات:دراسةتظبيكيةعم شركاتالتاميؽالسدرجةف سؾؽدمذقللكراؽالسالية،مجمة
جامعة البعث .555-095، 0 3،
 .54عسار ،سميؼ   5105دور تقييم األداء السالي في التشبؤ بالفذل السالي لمذخكات :دراسة
عيشة من الذخكات السجرجة في سهق الكهيت لألوراق السالية،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،
جامعةقاصد مرباح-كرقمة،الجزائر.
 .55الغريؽ ،ىل   ، 5114استخجام الشدب السالية لمتشبؤ بتعثخ الذخكات :دراسة عمى قطاع
مقاوالت لقطاع غدة،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،الجامعةاإلسلمية،غزة،فمدظيؽ.
 .56الفرا،عبدالذرؾرعبدالرحسؽمؾس . 5107 ،أىسية ال:ؾائؼالسالية ف التشبؤبالتعثرالسال 
لمذركاتالسداىسةالرشاعيةالدعؾد ةلرشاعةا سسش :دراسوتحميميةعم ال:ؾائؼكالت:ارير
السشذؾرة لمذركات السداىسة الرشاعية الدعؾد ة لرشاعة ا سسش باستخداـ نسؾذج

السالية 

 Altman Z-Score2000كنسؾذج ) ،(Springate 1978مجمة الجراسات السالية
والسحاسبية واإلدارية .766-743، 0 7،
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 .57قريذ  ،خير الد ؽ    5105دور السعمهمات السحاسبية السفرح عشيا وفق الشظام
السحاسبي السالي ( )SCFفي التشبؤ بخطخ اإلفالس،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،جامعة
قاصد مرباح-كرقمة،الجزائر .
 .58الكيد  ،احسد . 5106  ،ى تسمػ الشساذج السبشية عم الشدب السالية قدرة تشبؤيو عم 
التسييز بيؽ الذركات الستعثرة كغيرة الستعثرة؟ دراسة م:ارنة بيؽ نسؾذج مذتق مؽ الشدب

الساليةلمذركاتالرشاعيةا ردنيةكنسؾذجألتساف،مجمة دراسات العمهم االدارية ،الجامعة
االردنية .44-08، 0 05،
 .59مظر ، 5101  ،االتجاىات الحجيثة في التحميل السالي واالئتساني :األساليب واألدوات
واالستخجامات العسمية،الظبعةالثالثة،داركائ ،عساف،األردف.
 .31اليباش،

   5106استخجام مكياس التجفق الشقجي والعائج السحاسبي لمتشبؤ بالتجفقات

الشقجية السدتقبمية :دراسة تطبيكية عمى السرارف الفمدطيشية،رسالةماجدتيرغيرمشذؾرة،
الجامعةاإلسلمية،غزة .
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)1( ممحق رقم
بيانات الجراسة

أسماء شركات العينة
Company
Arab Center For Pharm.& Chemicals - APHC

الشركة

القطاع

الوركس العربي للصٌاعاث الذوائيت

الصٌاعي

1

الشرق االوسط للصٌاعاث الذوائيت والكيواويت
والوستلسهاث الطبيت

الصٌاعي

2

اللؤلؤة لصٌاعت الىرق الصحي

الصٌاعي

3

االستثواراث والصٌاعاث الوتكاهلت

الصٌاعي

4

 األردى- عافيت العالويت

الصٌاعي

5

الىطٌيت إلًتاج الٌفط والطاقت الكهربائيت هي الصخر
السيتي

الصٌاعي

6

رخام األردى

الصٌاعي

7

تىليذ الكهرباء الوركسيت

الخذهي

8

شركت تىزيع الكهرباء

الخذهي

9

الثقت للٌقل الذولي

الخذهي

10

الوجوىعت الوتحذة للٌقل البري

الخذهي

11

Comprehensive Leasing Company Plc - LEAS

الوتكاهلت للتأجير التوىيلي

الخذهي

12

Winter Valley Tourism Investment Co. - WIVA

وادي الشتا لالستثواراث السياحيت

الخذهي

13

الحوت الوعذًيت االردًيت

الخذهي

14

داركن الالستثوار

الوالي

15

إجادة لإلستثواراث الواليت

الوالي

16

شيركى لألوراق الواليت

الوالي

17

Alisraa For Islamic Finance And Investment - ISRA

اإلسراء لالستثوار والتوىيل اإلسالهي

الوالي

18

Arab East For Development & Investment - AEDI

الشرق العربي للتطىير واالستثواراث

الوالي

19

Middle East Pharma. & Chmical Ind. & Medical
Appliances - MPHA
Pearl- Sanitary Paper Converting - PERL
Investments & Integrated Industries Co. Plc
(Holding Co) - EMIS
Afia International Company – Jordan - AICG
National Oil And Electricity Production From Oil
Shale Company - JOSE
Jordan Marble Company P.L.C. - JMCO
Central Electricity Generating - CEGCO
Electricity Distribution - EDCO
Trust International Transport - UFICO
United Group For Land Transport Co. P.L.C-EMIS

Jordan Himmeh Mineral - HIMM
Darkom Investment - DRKM
Ejada For Financial Investments - EJAD
Shareco Brokerage Company - SHBC
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بيانات نسهذج التسان في القطاع الرشاعي
نتيجة

نسهذج

اجسال

إجسالي

االلتدامات

االصهل

-0.2677

5111252

7324284

-1.174

6028983

6829026

التسان

الكيسة الجفتخية

السبيعات

لحقهق

333825

األرباح قبل
الفهائج

األرباح

السحتجدة

صافي رأس

السال العامل

السداىسين

والزخائب

واالحتياطيات

2213032

-1133575

1138105

-1708207

800043

-1277152

1138105

-5304571

Year

Compan
y

2015

السركزالعرب 

2016

لمرشاعات

424910

الدكائية

الذرؽا كسط

-0.625

18141780

19061972

5413501

920192

-3054165

271045

-6786856

2015

-1.154

19162182

16595278

2073037

-2566904

-2809479

271045

-9165933

2016

3.1629

333996

1633980

0

1299984

91247

460508

338627

2015

2.7385

332454

1429127

0

1096673

65986

460508

185474

2016

0.2819

23518013

30102558

9480225

6272756

1239947

75706

-8342086

2015

ا ستثسارات

0.5103

23237501

26485161

2868363

626695

75706

-379672

2016

كالرشاعات
الستكاممة

8.6614

241390

3306616

0

3065226

9672

174436

2642500

2015

عافيةالعالسية

8.7569

239938

3319873

0

3079935

21908

176627

2652569

2016

-األردف

13.863

71535

1611731

0

1540196

-77478

0

1481618

2015

الؾطشيةإلنتاج

13.56

68898

1521553

1452655

-87541

0

1393975

2016

الكيربائيةمؽ

لمرشاعات
الدكائية

كالكيساكية

كالسدتمزمات
الظبية

9836673

المؤلؤةلرشاعة
الؾرؽالرح

الشفطكالظاقة

الرخرالزيت

0
1.969

4080064

8237847

7151819

4157783

252444

95368

2554701

2015

2.398

3728715

7926094

8689530

4197379

276665

105328

3253620

2016

رخاـاألردف

بيانات نسهذج التسان في القطاع الخجمي
نتيجة

نسهذج
التسان

إجسالي

االلتدامات

الكيسة الجفتخية

اجسال االصهل

السبيعات

لحقهق

األرباح قبل
الفهائج

األرباح

السحتجدة

صافي رأس

السال العامل

السداىسين

والزخائب

واالحتياطيات

2.6365

168931274

260689365

447012418

91758091

22243248

31529069

31490730

1.1935

165389548
558252316

234792144
597696092

137653572
531017681

69402596
19872483

16285272
-2170768

23579014
3198677

Year

Company

5105

تؾليدالكيرباء

-2749106
-10539592

5106

السركزية

5105

شركةتؾزيع

0.9057

600936935

646115892

548606538

24599660

15004898

3198677

-27748793

5106

الكيرباء

2.524

88917

544249

0

455332

-283527

94431

420627

5105

الث:ةلمش :

2.9125

87445

467551

0

380106

-127154

94431

358104

5106

8.8512

805866

10984707

5457214

10178841

1899126

1186074

495633

5105

0.8841

الدكل

السجسؾعة
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الستحدةلمش :

5106

15.444
467447

11260990

5925353

10793543

2379686

1427576

1772351

0.7703

33605846

44944822

6771334

11338976

5243489

1733517

-817059

5105

0.7011
0.2448

42115872
5702900

54546696
12471740

7094720
1183264

12430824
6768840

5461042
-1926367

1771549
28511

822537
-578937

5106
5105

1762550

11901409

1649188

10138859

-1736355

28511

-1377017

4.1198

170057

1222691

0

1052634

-38042

131429

364780

5105

36.604

17028

1043143

0

1026115

-35941

131429

335069

5106

البر 
لمتأجيرالتسؾيم

5106

1.7731

الستكاممة

كاد الذتا

للستثسارات
الدياحية

الحسةالسعدنية
ا ردنية

بيانات نسهذج التسان في القطاع السالي
نتيجة

إجسالي

الكيسة الجفتخية

األرباح قبل

األرباح

صافي رأس

اجسال االصهل

السبيعات

لحقهق

السداىسين

والزخائب

1660980

5641169

43874

3980189

450

1816000
921660

5637153
2082375

0
71965

3821153
1160715

-159035
-172452

3617
221134

1006473

2076792

24492

1070319

-115021

221134

339534

4.74019

697380

5169743

1125441

4472363

78143

698775

1876281

5105

6.47703

478900

5018902

383999

4540002

67639

705539

1970764

5106

السالية

2.89130

5429046

23301068

601746

17872022

122890

335218

16558957

5105

اإلسراء

5106

كالتسؾي 

نسهذج
التسان

1.13385
0.96665
0.90949

االلتدامات

الفهائج

السحتجدة

واالحتياطيات

السال العامل

Year

Company

3617

-1470778

5105

داركؼ

-956646
423295

5106

اللستثسار

5105

إجادة

5106

0.81234

لإلستثسارات
السالية

شيركؾلألكراؽ

للستثسار
2.3480
0.9786

5063686

19612802

631645

14549116

-1161919

335218

12478006

213898

484402

0

270504

-7777

86163

9592

213978

459260

192

245282

-7576

86163

2096

0.9019

اإلسلم

5105

الذرؽالعرب 

5106

لمتظؾير

كا ستثسارات

بيانات نسهذج كيجا في القطاع الرشاعي
نتيجة

الكيسة الجفتخية

صافي الخبح

السداىسين

والزخيبة

-1278726

2015
2016

االلتدامات

االصهل

7324284

2213032
800043

-1412989
-3794627
-3487096

لحقهق

الشقجية

السبيعات

-1.414

79

333825

2424198

-0.73899

562

424910

5720399

6829026

85619

5413501

16438658

19061972

920192

160388

2073037

17068684

16595278

-2566904

نسهذج كيجا

-0.85097
-0.77864

الستجاولو

الستجاولة

بعج الفائجة

Year

Company
السركزالعرب لمرشاعات
الدكائية

2015

الذرؽا كسطلمرشاعات

2016

الظبية

الدكائيةكالكيساكيةكالسدتمزمات

112

-0.49504

473847

0

333996

1633980

1299984

73623

2015

-0.49441

326646

0

332454

1429127

1096673

54713

2016

المؤلؤةلرشاعةالؾرؽالرح

-0.84745

66698

9480225

16711613

30102558

6272756

466322

2015

ا ستثساراتكالرشاعات

-1.54632

8259

9836673

8632101

26485161

2868363

-300896

2016

الستكاممة

-0.96452

132980

0

241390

3306616

3065226

19710

2015

-0.96257

246266

0

239938

3319873

3079935

14709

2016

عافيةالعالسية-األردف

-1.17434
-1.16781
-0.95771

1305487
1221668

0
0

71535
68898

1611731
1521553

1540196
1452655

-77478
-87541

2015

67042

7151819

3818320

8237847

4157783

68201

-1.23422

51397

8689530

3009159

7926094

4197379

99596

الشقجية

السبيعات

2016
2015
2016

الؾطشيةإلنتاجالشفطكالظاقة

الكيربائيةمؽالرخرالزيت
رخاـاألردف

بيانات نسهذج كيجا في القطاع الخجمي
نتيجة

نسهذج كيجا

االلتدامات

االصهل

الستجاولو

الستجاولة

الكيسة

الجفتخية
لحقهق

السداىسين

صافي الخبح
بعج الفائجة

Year

Company

والزخيبة

-2.82835
-1.51015
-1.55022
-1.44076
-1.56811

12244265
30928
2176522
458726

447012418
137653572
531017681
548606538

51501997
74674089
238945098
274999674

260689365
234792144
597696092
646115892

91758091
69402596
19872483
24599660

14553741
7775002
-956473
11227177

166815

0

88917

544249

455332

-511980

5105
5106
5105
5106
5105

-0.80355

7340

0

87445

467551

380106

-75643

5106

-1.05357

659930

5457214

805866

10984707

10178841

1465716

5105

-1.43287

1651482

5925353

467447

11260990

10793543

1931414

5106

البر 

-0.78122

272580

6771334

22938613

44944822

11338976

2089174

5105

-0.82262
-4.50293

426962
501578

7094720
1183264

26978642
1199208

54546696
12471740

12430824
6768840

2281848
-2082714

5106
5105

الستكاممةلمتأجيرالتسؾيم

-0.92469

63845

1649188

1762550

11901409

10138859

-1886210

5106

-0.62056

509558

0

170057

1222691

1052634

-21963

5105

-2.87346

326069

0

17028

1043143

1026115

-26519

5106

تؾليدالكيرباءالسركزية
شركةتؾزيعالكيرباء
الث:ةلمش :الدكل
السجسؾعةالستحدةلمش :

كاد الذتاللستثسارات
الدياحية

الحسةالسعدنيةا ردنية

بيانات نسهذج كيجا في القطاع السالي
نتيجة نسهذج
كيجا
-0.562479977
-0.576381419
-0.614864991
-0.567756978
-0.740267307

الكيسة

االلتدامات

االصهل

الستجاولو

الستجاولة

لحقهق

5641169
5637153
2082375
2076792

3980189
3821153
1160715
1070319

450
-159035
-172452
-115021

5169743

4472363

78143

الشقجية

السبيعات

5948
5948
488
109

43874
0
71965
24492

1660980
1816000
921660
1006473

1310811

1125441

697380

الجفتخية

صافي الخبح

السداىسين

بعج الفائجة

Year

Company

والزخيبة
5105
5106
5105
5106
5105

داركؼاللستثسار
إجادةلإلستثساراتالسالية
شيركؾلألكراؽالسالية

113

-0.844399619

493824

383999

478900

5018902

4540002

67639

5106

-0.576049795

2439484

601746

5429046

23301068

17872022

78356

5105

-0.644371188

233063

631645

5063686

19612802

14549116

-1014106

5106

-18.04334112

11593

0

12029

484402

270504

-7777

5105

-17.13422417

4097

192

12029

459260

245282

-7576

5106

اإلسراءللستثساركالتسؾي 
الذرؽالعرب لمتظؾير

بيانات العائج عمى الديم في شخكات العيشة
الذخكة

القطاع
السركزالعرب لمرشاعاتالدكائية

الذرؽا كسطلمرشاعاتالدكائيةكالكيساكيةكالسدتمزماتالظبية

ال:ظاعالرشاع

ال:ظاعالخدم

ال:ظاعالسال

العائج عمى الديم
-0.0991
-0.2590

المؤلؤةلرشاعةالؾرؽالرح

0.2393

ا ستثساراتكالرشاعاتالستكاممة

0.0145

عافيةالعالسية-األردف

-0.0078

الؾطشيةإلنتاجالشفطكالظاقةالكيربائيةمؽالرخرالزيت

-0.0206

رخاـاألردف

0.0209

تؾليدالكيرباءالسركزية

0.1055

شركةتؾزيعالكيرباء

1.2540

الث:ةلمش :الدكل

-0.0260

السجسؾعةالستحدةلمش :البر 

0.1905

الستكاممةلمتأجيرالتسؾيم

0.3785

كاد الذتاللستثساراتالدياحية

-0.1240

الحسةالسعدنيةا ردنية

-0.0106

داركؼاللستثسار

-0.0099

إجادةلإلستثساراتالسالية

-0.0330

شيركؾلألكراؽالسالية

-0.0034

اإلسراءللستثساركالتسؾي اإلسلم

-0.0801

الذرؽالعرب لمتظؾيركا ستثسارات

-0.0128

اإلسلم

كا ستثسارات
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)0( ممحق رقم

نتائج التحميل االحرائي
Explore

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
zall

df

.289

Shapiro-Wilk
Sig.

38

Statistic

.000

df

.619

Sig.
38

.000

a. Lilliefors Significance Correction

Explore
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Kall

df

.415

Shapiro-Wilk
Sig.

38

Statistic

.000

df

.378

Sig.
38

.000

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
zind

.260

df

a

Shapiro-Wilk
Sig.

14

a. Lilliefors Significance Correction

.011

Statistic
.824

df

Sig.
14

.010
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Explore

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
zserv

a

df

.349

Shapiro-Wilk
Sig.

14

Statistic

.000

df

.580

Sig.
14

.000

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
zfinal

df

.309

Shapiro-Wilk
Sig.

10

Statistic

.007

df

.754

Sig.
10

.004

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Notes
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
kserv

.306

df

Shapiro-Wilk
Sig.

14

a. Lilliefors Significance Correction

.001

Statistic
.793

df

Sig.
14

.004
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Explore

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
kfinal

a

df

.472

Shapiro-Wilk
Sig.

10

Statistic

.000

df

.526

Sig.
10

.000

a. Lilliefors Significance Correction

Explore

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
kind

.354

df

Shapiro-Wilk
Sig.

14

Statistic

.020

.465

df

Sig.
14

a. Lilliefors Significance Correction

DESCRIPTIVES VARIABLES=ResultZ ResultK
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks
Groupall
ResultZandK

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Z

38

33.00

1254.00

K

38

44.00

1672.00

Total

76

.008
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Test Statisticsa
ResultZandK
Mann-Whitney U

513.000

Wilcoxon W

1254.000

Z

-2.515

Asymp. Sig. (2-tailed)

.012

a. Grouping Variable: Groupall

DESCRIPTIVES VARIABLES=ResultZind ResultKind
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

NPar Tests
Notes

Mann-Whitney Test
Ranks
Groupind
ResultZandKind

N

Mean Rank

Sum of Ranks

z

14

10.50

147.00

K

14

18.50

259.00

Total

28

Test Statistics

a

ResultZandKind
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

42.000
147.000
-3.286
.001
.009b

a. Grouping Variable: Groupind
b. Not corrected for ties.

NPAR TESTS
/M-W= ResultZandKserv BY Groupserv(1 2)
/STATISTICS=DESCRIPTIVES
/MISSING LISTWISE.
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NPar Tests
Mann-Whitney Test
Ranks
Groupserv
ResultZandKserv

N

Mean Rank

Sum of Ranks

z

14

13.00

182.00

k

14

16.00

224.00

Total

28

Test Statistics

a

ResultZandKserv
Mann-Whitney U

77.000

Wilcoxon W

182.000

Z

-1.116

Asymp. Sig. (2-tailed)

.264

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

.352b

a. Grouping Variable: Groupserv
b. Not corrected for ties.

NPAR TESTS
/M-W= ResultZandKfinal BY Groupfinal(1 2)
/STATISTICS=DESCRIPTIVES
/MISSING LISTWISE.

NPar Tests
Mann-Whitney Test
Ranks
Groupfinal
ResultZandKfinal

N

Mean Rank

Sum of Ranks

z

10

10.50

105.00

k

10

10.50

105.00

Total

20
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Test Statisticsa
ResultZandKfinal
Mann-Whitney U

50.000

Wilcoxon W

105.000

Z

.000

Asymp. Sig. (2-tailed)

1.000
b

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

1.000

a. Grouping Variable: Groupfinal
b. Not corrected for ties.

DESCRIPTIVES VARIABLES=zall Kall zind zserv zfinal kind kserv kfinal
EPS EPSind EPSser EPSfinal
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

zall

38

-1.17

36.60

4.0633

6.81327

Kall

38

-18.04

-.49

-2.0169

3.80077

zind

14

-1.17

13.86

3.7631

5.26338

zserv

14

.25

36.60

5.6831

9.80830

zfinal

10

.81

6.48

2.2159

1.96261

kind

14

-1.55

-.49

-.9734

.31019

kserv

14

-4.50

-.62

-1.6224

1.08252

kfinal

10

-18.04

-.56

-4.0302

7.14962

EPS

19

-.26

1.25

.0797

.31631

EPSind

7

-.26

.24

-.0161

.14906

EPSser

7

-.12

1.25

.2523

.47137

EPSfinal

5

-.08

.00

-.0278

.03124

Valid N (listwise)

5

