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على الرافع  المالي  للشةةةةةةةةةةةةةةركات  اإلنتاجتكلف   التغير فيثر التعرف على أ إلىهدفت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  

من الصةةناعي  على الشةةرك   التغير في تكاليف اإلنتاجتبعيات  من. وتمثلت مشةةكل  الدراسةة  األردني الصةةناعي  

، مصادر التمويل الخارجي  في حال عدم كفاي  المصادر الداخلي  إلىاللجوء  اآلتيأعباء وتكاليف إضافي ، وب

 وتتمثل األهمي  في تناولها لمتغيرين هما نكلف  اإلنتاج والرافع  المالي .

( 64) والبالغ عددها الشةةةركات الصةةةناعي  المدرج  في بورصةةة  عمان، كاف  مجتمع الدراسةةة  منتكون 

، حيث تعد الشةةةةركات الصةةةةناعي  من أكبر 2015حسةةةةق مووع بورصةةةة  عمان في نهاي  عام  صةةةةناعي شةةةةرك  

القطاعات المدرج  في بورصةةةةةةةةةةةةةة  عمان، باإلضةةةةةةةةةةةةةةاف  إلى أهميتها الكبيرت في الت ثير على حجم الصةةةةةةةةةةةةةةادرات 

لتحقيق أهداف الدراسةةةةةةةةةةة  وام الباحث بجمع البيانات من سةةةةةةةةةةةوق عمان المالي والخا  والواردات في الدول . و 

والتي تشةةةةةةةةةةةةةمل عددات من المتغيرات، وبعد إجراء عملي  التحليل  2009/2014بالبيانات المالي  للسةةةةةةةةةةةةةنوات من 

 نسةةةةب ) على اإلنتاج تكلف  في للتغير أثر يوجد ال اإلحصةةةةاوي توصةةةةل الباحث إلى عدد من النتاوف تتمثل في 

 اإلنتاج تكلف  في للتغير أثر يوجد ، واألردني  الصةةةناعي  الشةةةركات في (األصةةةول إجمالي على الديون إجمالي

 للتغير أثر يوجدو   .األردني  الصةةناعي  الشةةركات في (األصةةول إجمالي على األجل طويل  الديون نسةةب ) على



 أثر يوجدو  األردني  الصةةةناعي  الشةةةركات في (الملكي  حقوق على الديون إجمالي نسةةةب ) على اإلنتاج تكلف  في

 الصةةةةةةةةةةةةةناعي  الشةةةةةةةةةةةةةركات في (الملكي  حقوق على األجل طويل  الديون نسةةةةةةةةةةةةةب ) على اإلنتاج تكلف  في للتغير

اتباع سياسات  ،  وفي ضوء النتاوف التي توصل إليها الباحث يوصي بعدد من التوصيات من أبرزها  األردني 

يجاد مصةةةادر بديل  لعناصةةةر عملي   على  اإلنتاجلتجنق أي أزمات ود تنشةةة  عن زيادت تكاليف  اإلنتاجوواوي  وا 

 االستعان  بحقوق الملكي  في مواجه  حاالت عدم االستقرار داخل الشركات الصناعي . و  الشركات الصناعي 
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Abstract 

     This aims aimed to know the effect of the change in the production cost on the financial leverage 

of Jordanian Industrial Companies The problem of the study consisted of a change in production 

costs dependencies on Industrial Company of additional burdens and costs and therefore, resort to 

external funding sources in the event of insufficient internal sources. Also, it is important in dealing 

with variables in production and leverage. The study population consisted of all (64) industrial 

companies listed on Amman stock exchange, at the end of the year 2015, since the industrial 

companies and considered one of the largest sectors listed on the Amman Stock Exchange, in 

addition to its great importance in influencing the country’s exports and import volume. To achieve 

the study goal the researcher collected the data from Amman stock Exchange (ASE) specific to 

the financial data for the years (2009-2014), which included a set of variables. After conducting 

the statistical analysis process, the researcher reached a number of results represent in the 

following: there is no effect of the change in the production cost on (debts total ration on total 

assets) in Jordanian industrial companies. There is an effect of the change in the production cost 

on long-term debts ratio on the (total assets) in the Jordanian industrial companies. Tthere is no 

effect of the change in the production cost on (total debts ratio on equity right) in Jordanian 

industrial companies. There is an effect of change in production change on (the long-term debts 



on equity rights) in light of the results that the researcher reached. The study has a number of 

recommendations, The most important are: following precautionary policies and finding new after 

native sources for the production process to avoid any crisis that might evolve from the increase 

in the production costs on the industrial companies. Also, using the equity rights in confronting 

the instable cases unstable the industrial companies.  

 

 


