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"مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف إطار خصائص الشركات 
 ردنية املساهمة العامة: دراسة ميدانية"الصناعية األ

 .3. محمد تيسير األحمد2د.نمر السيلحات 5د. منذر النمر
 اد والعلوم اإلدارية، تقسم المحاسبة، عمان، األردن.تقت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، كلية اال 5
 جامعة عمان العربية، كلية إدارة األعمال، تقسم المحاسبة، عمان، األردن.2
 اد والعلوم اإلدارية، تقسم المحاسبة، عمان، األردن.تقت معة العلوم التطبيقية الخاصة، كلية االجا3

 ملخص الدراسة
   
إلقاء الضوء على مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة ىدفت ىذه الدراسة بشكل رئيس، إىل   

ت للتعرف على مدى مالءمة تطبيق نسب الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة، وكما ىدف بالكفاية يف
التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية وأثرىا على مدى التطبيق، والتحقق من العالقة بُت تطبيق نسب التدفقات النقدية 

بإعداد استبانة  الباحثالشركة ودرجة التعقيد، ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة، فقد قام  حجم اخلاصة بالكفاية مع
وائر ادلالية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة ووزعت االستبانة على مجيع الشركات الصناعية موجهو إىل الد

( 79ـ)دتثلت عينة الدراسة النهائية ب( شركة، 97األردنية ادلسامهة العامة ادلدرجة يف سوق عمان ادلايل البالغ عددىا )
سة، بينت الدراسة أن درجة تطبيق نسب التدفقات النقدية %( من رلتمع الدرا98شركة صناعية، أي ما نسبتو )
%( وىذا يدل على وجود ضعف يف عملية التطبيق كما توصلت إىل وجود عالقة 8.16اخلاصة بالكفاية قد بلغت )

إحصائية بُت مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية وبُت حجم الشركة وإىل عدم وجود  داللة ذات
داللة إحصائية بُت مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية ودرجة تعقيد الشركة1 وكما  عالقة ذات

أظهرت الدراسة أن نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية تعترب مالءمة من وجهة نظر العاملُت يف الدوائر ادلالية 
 %(1;618:بنسبة )
دلالئمة نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية على مدى  وكما توصلت إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية  

تطبيقها، وكما أوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات أمهها ضرورة قيام اإلدارة العليا يف ىذه الشركات بإنشاء 
بالتعاون وحدات تنظيمية مستقلة للتحليل ادلايل، وعقد دورات تدريبية للعاملُت يف الدوائر وأن يقوم سوق عمان ادلايل 

 مع اإلدارات ادلالية برفع تقارير سنوية مدعمة بنسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية1
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Mohammad Al-Ahmad 
Abstract   
 This study aimed mainly at shedding light on the extent of the 
implementation of cash flow ratios of the sufficiency on public 
Jordanian industrial corporations. the study identifies of the extent of 
compatibility of implementation of sufficiency cash flow ratios and its 
impact on the extent of implementation, and verification of the relation 
between the implementation of cash flow sufficiency ratios and the 
corporation's size and degree of complexity .In order to achieve the 
study objectives, the researcher prepared a questionnaire directed to the 
financial departments of the public Jordanian industrial corporations. 
The final study sample was (57), corresponding to 76%. The study 
showed that the implementation degree of cash flow ratios of the 
sufficiency was (61.4%), and this indicates the existence of weakness in 
the implementation process. The study found no existence of a statistical 
relation between the implementation of cash flow ratios of the 
sufficiency and the degree of complexity. Again the study indicated the 
existence of a statistical indication relation between the extent of 
implementation of cash flow ratios of the sufficiency and the 
corporation's size. The study showed out that the cash flow sufficiency 
ratios are considered compatible from the point of view of the 
employees of the financial departments with the percentage of (80.69%). 
The current research found that there is effect (impact) from the 
compatibility of cash flow sufficiency ratios on the extent of its 
implementation. The study recommended the Executive or the Top 
Managements of these corporations to establish independent 
organizational units for financial analysis, Hold training sessions or 
courses for the employees of the financial department. And Amman 
Stock Exchange must in cooperation with the financial managements 
submit annual reports supported by the cash flow ratios of the 
sufficiency.  
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 المقدمة
اجاهتم حتيتقوم ادلنشآت بإعداد قوائمها ادلالية األساسية ونشرىا ألصحاب الصلة وادلستخدمُت تلبية ال  
إال أن ىذه القوائم فشلت يف  تلفة، وظلت ىذه القوائم ولسنوات طويلة تقتصر على قائمىت الدخل وادلركز ادلايل11ادلخ

تقدًن كل ادلعلومات الالزمة والضرورية للمستخدمُت وخاصة تلك ادلعلومات ادلتعلقة بأسباب التغَت يف األصول 
بينما تتحدث  حدث عن أرصدة ىذه البنود يف حلظة معينةواإللتزامات وحقوق ادللكية حيث قائمة ادلركز ادلايل تت

قائمة الدخل عن اإليرادات وادلصروفات لفًتة زمنية سابقة1 لذا كان البد من إصدار قائمة جديدة تستطيع توفَت ما 
 (66681عجزت عن تقدديو قوائم ادلركز ادلايل والدخل )خنفر وادلطارنة، 

ألساسية الثالثة، بعد قائمة الدخل وقائمة ادلركز ادلايل، واليت تعد األداة ادلناسبة وذلذا تعد قائمة التدفقات القائمة ا
لقياس ادلركز النقدي للمنشأة1 إذ توضح ادلصادر ادلختلفة للنقدية وأوجو إستخداماهتا والتغَت فيها خالل الفًتة ادلالية،  

 يف ادلركز النقدي النات  عن األنشطة الرئيسية كما تبُت رلمل ادلقبوضات، ورلمل ادلدفوعات النقدية، وصايف التغَت
ارية والتمويلية اليت حدثت خالل فًتة مالية معينة، وىي تبُت باختصار من أين أتت ستثماال التشغيلية -الثالثة:

 (68.1، ص:666النقدية؟ وأين ذىبت؟ )مطر والسويطى، 
، ومعرفة للعالقة بُت مضامينها، ومدلوالت األرقام وكما يعترب حتليل القوائم ادلالية أداة لتفسَت ىذه القوائم  

الواردة فيها، والعالقات بينها ويوفر التحليل ادلايل معلومات تساعد يف تقدير قيمة ادلنشأة، وتقييم مركزىا ادلايل، 
كفاءهتا يف   ومدى فعالية أنشطتها ادلختلفة وكفاءهتا، ويساعد يف تقييم أداء اإلدارات ادلختلفة يف ادلنشأة وحيدد مدى

(1 وتكتسب نسب التدفقات النقدية أمهيتها 6669احلصول على عائد مالئم على األموال ادلتاحة لديها )اخلاليلة، 
من أمهية قائمة التدفقات النقدية واليت ديكن االعتماد عليها مبجاالت احلكم على سيولة وإستمرارية ادلنشأة )خنفر 

ت النقدية اخلاصة بالكفاية اليت تساعد يف تقييم مالءمة التدفقات النقدية (1 وخاصة نسب التدفقا6668وادلطارنة، 
اجات ادلنشأة، ولألمهية النسبية اليت حتتلها قائمة التدفقات النقدية فقد أولت اجلمعيات العلمية احتيوكفايتها لتلبية 

 (66681وادلهنية ادلنظمة للمهنة إىتماما خاصا هبذه القائمة )عبيدات، 
( والذي طالبت فيو بإصدار 7;( ادلعيار احملاسيب رقم )FASBرت ىيئة معايَت احملاسبة ادلالية األمريكية )حيث أصد

مجيع منشآت األعمال األمريكية قائمة التدفقات النقدية بوصفها قائمة أساسية يتم اإلفصاح عنها يف التقارير ادلالية 
 السنوية1

( ادلتعلق بقائمة FRSI أصدر ادلعيار احملاسىب الربيطاين رقم ) مشابو، حيثكما قام رللس ادلعايَت الربيطاين بإجراء 
التدفقات النقدية، وللمزايا النوعية اليت تتمتع هبا قائمة التدفقات النقدية فقد أصدر رللس معايَت احملاسبة الدولية 

(IASB( ادلعيار احملاسيب الدويل رقم )اخلاص بقائمة التدفقات النقدية حيث ي9 ) تطلب ىذا ادلعيار عرض ىذه
 ارية، والتمويلية، بشكل أساسي كما تناول طرق عرض ىذه القائمة1ستثمالقائمة وفق األنشطة التشغيلية، واال

ارية ستثموكما ديكن دلستخدمي قائمة التدفقات النقدية، احلصول على ادلعلومات ادلتعلقة باألنشطة التشغيلية واال
ار والتوسع ومتطلبات ستثموتقييم قدرة ادلنشأة على حتقيق األرباح ومقابلة متطلبات االوالتمويلية على أساس نقدي، 

سداد اإللتزامات، وحتديد مصادر اإلختالف بُت صايف الدخل وصايف التدفقات النقدية كما ديكنهم تقييم التدفقات 
 (66681دلطارنة، النقدية التارخيية واحلالية والتنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية )خنفر وا
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وجاءت ىذه الدراسة لتوضيح أمهية نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية ومعرفة أمهيتها لتحليل الوضع ادلايل 
للمنشأة، وباألخص تقييم كفايتها ادلتمثلة بنسب الكفاية ومعرفة مدى تطبيقها يف القطاع الصناعى األردين والعوامل 

 اليت قد تعيق تطبيقها1
 لدراسةأهمية ا

تعد قائمة التدفقات النقدية من القوائم ادلالية احلديثة نسبيا، حيث أصبح إعداد ىذه القائمة وعرضها واإلفصاح 
عنها، من ادلتطلبات األساسية اليت تلزم الشركات القيام هبا إىل جانب القوائم ادلالية التقليدية )قائمة الدخل وقائمة 

التدفقات النقدية نتيجة القصور والضعف الذي يكتتف قائمة الدخل، وقائمة ادلركز  ادلركز ادلايل(1 وجاء إعداد قائمة
ادلايل يف تقدًن كل ادلعلومات الالزمة، والضرورية دلستخدمي ىذه القوائم، مثل: تقييم سيولة ادلنشأة، ومدى قدرهتا 

ليت ال تتوافر يف القوائم ادلالية األخرى، على السداد فقائمة التدفقات النقدية توفر ىذه ادلعلومات اإلضافية، وغَتىا ا
 واليت حيتاج إليها مستخدمو القوائم ادلالية على إختالف حاجاهتم وأغراضهم1

ونظرا ألمهية التحليل ادلايل الذي يساعد يف معرفة الوضع ادلايل للمنشأة، واحلكم على القدرة الكسبية للمشروع، 
ادلنشأة، وتقييم قدرة ادلنشأة على سداد ديوهنا وإلتزاماهتا، والتعرف على نقاط وعلى كفاءة األداء ادلايل والتشغيلي يف 

ح احللول والتوصيات الكفيلة مبعاجلتها1 فإن حتليل قائمة التدفقات النقدية تساعد يف احلكم الضعف يف ادلنشأة وإقًتا 
ما يوفره ىذا التحليل من معلومات  اجات ادلنشأة، باإلضافة إىلحتيعلى مدى مالءمة التدفقات النقدية وكفايتها ال

 مهمة عن مصادر التدفق النقدي يف ادلنشأة وما قد يوفره عن إمكانية التنبؤ بإستمراريتها أو فشلها1
وقد ثبت أمهية إستخدام نسب التدفقات النقدية يف كثَت من احلاالت خاصة، عندما تنبأت ىذه النسب بإفالس 

 (66681()خنفر وادلطارنة، W.T.Grant ذلك ما حدث يف شركة )بعض الشركات، ولعل أفضل مثال على 
وتستمد نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية أمهيتها من أمهية قائمة التدفقات النقدية كوهنا كفيلة يف قياس نسبة 

ماهتا، وكفايتها لتلبية مالءمة التدفق النقدي بشكل مباشر لقدرة الشركة على توليد النقدية الكافية لتسديد ديوهنا وإلتزا
 اجات الشركة1احتي

وباإلضافة إىل أمهية الدور الذي تلعبو الشركات الصناعية ادلسامهة العامة يف األردن كأحد القطاعات الداعمة 
ارات الصناعية اليت ستثماد الوطٍت، واجلهود اليت تبذل من قبل الدولة يف الًتكيز على توفَت بيئة جاذبة لالقتصلال

ادية الوطنية، وإىل الدور الذي تلعبو معلومات قائمة التدفقات النقدية يف خدمة قتصيف التنمية اال ستساىم
مستخدمُت القوائم ادلالية )اإلدارة وادلستثمرين وادلقرضُت(، فإهنا كفيلة بأن تساعد اإلدارة يف عملية الرقابة، وتقييم 

ر ادلخاطرة وكما تساعد ادلقرضُت بتقدير قدرة ادلقًتض على األداء، والتخطيط ادلايل1 وتساعد ادلستثمرين يف تقدي
 السداد وحتديد )سعر الفائدة( الذي يتالءم مع مستوى ادلخاطرة ادلرتبطة بالقرض1

 مشكلة الدراسة
هتدف ىذه الدراسة دلعرفة مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية ومدى مالءمة تطبيقها على القطاع 

وإختبار العالقة بُت مدى تطبيق نسب التدفقات  اد الوطٌت،قتصألردين نظرا ألمهية ىذا القطاع يف دعم االالصناعى ا
 النقدية اخلاصة بالكفاية مع حجم الشركة ودرجة التعقيد1

 ويمكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:
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بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة ىل تطبق اإلدارات ادلالية نسب التدفقات النقدية اخلاصة  1.
 العامة؟

ما ىي العوامل ادلؤثرة على تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية  61
 ادلسامهة العامة؟

ة العامة من ىل تعترب نسب التدفقات النقدية مالئمة للتطبيق يف قطاع الشركات الصناعية األردنية ادلسامه 31
 وجهة نظر الدائرة ادلالية؟

 الدراسات السابقة:
األهمية النسبية للمعلومات الواردة في تقائمة التدفقات النقدية ( بعنوان: "2005دراسة الخريسات ) (.

 من وجهة نظر المستثمر في بورصة عمان". 7وفقا للمعيار المحاسبي رتقم 

للمعلومات الواردة يف قائمة التدفقات النقدية كوحدة واحدة،  ىدفت ىذه الدراسة إىل حتديد األمهية النسبية  
( من وجهة نظر ادلستثمر الفرد وادلؤسسي، والتعرف على أمهية ادلعلومات الواردة 9وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم )

النقدية، وقد مت  ارية وضمن األنشطة التمويلية يف قائمة التدفقاتستثمضمن األنشطة التشغيلية وضمن األنشطة اال
ادلتمثلة بادلستثمر الفرد وادلستثمر ادلؤسسي، ممثال بالشركات ادلسامهة  36.توزيع االستبانة على عينة الدراسة والبالغة 

وقد  6666شركة صناعية مدرجة يف يف بورصة عمان لسنة  78العامة الصناعية يف األردن1 وقد مشلت الدراسة 
دفقات النقدية مهمة من وجهة نظر كل من ادلستثمر الفرد وادلستثمر ادلؤسسي عن توصلت الدراسة إىل أن قائمة الت

ارية والتمويلية مهمة من وجهة ستثمارية، تعترب ادلعلومات الواردة ضمن األنشطة التشغيلية واالستثمإختاذ القرارات اال
حثُت لدراسة مدى اإللتزام الفعلي يف نظر كل من ادلستثمر الفرد وادلستثمر ادلؤسسي، وكما أوصت الدراسة بدعوة البا

 إعداد قوائم التدفقات النقدية للشركات الصناعية1
"أثر التدفقات النقدية التشغيلية على النسب المالية في الشركات  ( بعنوان:2008دراسة العبيني ) (2

 ال ناعية المساهمة في األردن".

لية على النسب ادلالية األكثر شيوعا، ودلعرفة تأثَت ىدفت ىذه الدراسة إىل بيان أثر التدفقات النقدية التشغي  
الدراسة عينة من الشركات الصناعية اشتملت  طتغشغيلية1 ولفحص العالقة ادلفًتضة سلوك التدفقات النقدية الت

م، ومت 6668شركة مدرجة ومتداولة يف سوق عمان ادلايل لعام  87( شركة صناعية مسامهة من أصل ;6على )
(، ومت بناء منوذج موحد إلختبار مجيع 6668 -6666همها دلدة سبع سنوات دتتد من الفًتة )التداول يف أس

توجد عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بُت التدفقات النقدية التشغيلية،  -إىل النتائ  التالية: الشركات مت التوصل
الدفًتية للسهم الواحد، واألرباح ادلوزعة إىل وكل من عائد السهم الواحد، واألرباح ادلوزعة للسهم الواحد، والقيمة 

القيمة السوقية، والقيمة السوقية إىل القيمة الدفًتية، إمجايل الربح من العمليات إىل ادلبيعات، والعائد إىل رلموع 
دل دوران ادلوجودات، القيمة السوقية إىل العائد، صايف الربح قبل الفوائد والضريبة إىل ادلبيعات، ونسبة التداول، ومع

رأس ادلال العامل، ومعدل دوران ادلوجودات، ووجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بُت التدفقات النقدية التشغيلية 
واألرباح ادلوزعة للسهم إىل عائد السهم الواحد، وأىم ما أوصت بو الدراسة ىو معرفة الوضع ادلايل ألسهم الشركات 

ار يف سوق عمان مستثطة هبا، الًتكيز على التدفقات النقدية التشغيلية عند االادلراد تداول أسهمها والظروف احملي
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ار األمثل، وباإلضافة إىل توعية الشركات بزيادة التوسع بالنشاط التشغيلي لديها، ستثمادلايل بالتايل الوصول إىل اال
 والذي ينت  عنو سداد اإللتزامات1 ةوالذي يؤدي إىل زيادة األرباح اإلمجالي

( بعنوان: أثر المضمون المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية على مؤشرات 2009اسة الدغامين )در  (3
 الربحية.

ىدفت الدراسة إىل قياس أثر نسب الكفاية، ونسب الكفاءة اخلاصة بالتدفقات النقدية التشغيلية على   
سنوات من سنة  6.ة فًتة زمنية قدرىا بنكا جتاريا أردنيا، وغطت الدراس 3.مؤشرات الرحبية، ومشلت عينة الدراسة

وقد مت بناء منوذج رياضي إلختبار نسب الكفاية على مؤشرات الرحبية جلميع البنوك، وقد  6669ولغاية سنة  :;;.
مت إستخدام منوذج اإلحندار ادلتعدد ومعامل اإلرتباط بَتسون كأساليب إحصائية لتحليل البيانات وإختبار الفرضيات1 

من نسب الكفاية والكفاءة اخلاصة بالتدفقات النقدية على مؤشرات الرحبية،  ألى سة بأنو ال يوجد أثروتوصلت الدرا
 وأوصى الباحث بتوعية ادلستثمرين والدائنُت بأمهية صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتمويلية للمنشأة1

 The Incremental Information“بعنوان:  Cheng and Yang (2003)دراسة  (4

Content of Earnings and Cash Flow Operations Affected by their 
Extremity” 

ىدفت ىذه الدراسة إىل تقييم تأثَت التدفقات النقدية كجزء يفتقر إىل ادلعلومات ادلفيدة على الدور اإلضايف   
تلعبو األرباح إىل جانب التدفقات النقدية، للتدفقات النقدية إىل جانب األرباح، والتحقيق يف الدور اإلضايف الذي 

واستخدمت الدراسة بيانات من بعض الشركات يف الواليات ادلتحدة إلختبار ادلضمون ادلعلومايت اإلضايف لكل من 
األرباح والتدفقات النقدية مع عوائد األسهم السوقية يف مناذج إحندار لكل سنة على حدة، وتوصلت الدراسة إىل أن 

النقدية ذلا دور إضايف إىل جانب األرباح يف تقييم ادلنشأة وأن األرباح تلعب دورا إضافيا إىل جانب التدفقات 
التدفقات النقدية يف تقييم ادلنشأة وأن التدفقات النقدية أصبحت مؤشر أداء أساسي عندما تكون األرباح متطرفة 

 نوعا ما1
 The Ability of Earnings toبعنوان: " Kim and Kross (2005) دراسة  (5

Predict Cash Flow Has Been Increasing-Not Decreasing." 

فحصت الدراسة قدرة األرباح، والتدفقات النقدية التشغيلية على التنبؤ بالتدفقات النقدية لسنة مستقبلية   
شركات ( وذلك بالتطبيق على عينة من ال6666 -93;.واحدة، وقامت بتتبع العالقة بُت ادلتغَتين خالل الفًتة )

ادلسامهة العامة الصناعية األمريكية ادلدرجة يف البورصة األمريكية، مع عمل حتليل حساسية لعوامل تؤثر على ىذه 
العالقة مثل حجم الشركة وسياسة توزيع حصص األرباح النقدية ونتائ  أعمال الشركة، باإلضافة إىل أثر الدورة 

لى عملية التنبؤ1 مت إجراء مقارنة بُت نتائ  التنبؤ بأسعار األسهم التشغيلية وسياسة التحفظ اليت تتبعها الشركة ع
والتدفقات النقدية من خالل األرباح احلالية لفحص ما إذا كان سعر السهم يعكس القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

ل إدخال األرباح التشغيلية ادلستقبلية، وقد مت إستخدام ثالثة مناذج رياضية للتنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية من خال
احلالية وكعاملُت مستقلُت منفردين كل منهما يف منوذج واحد ورلتمعُت يف منوذج آخر فقد أشارت النتائ  إىل وجود 
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النقدية التشغيلية وإىل أن دقة التنبؤ بالتدفقات النقدية  عالقة قوية وإجيابية بُت األرباح التشغيلية احلالية وبُت التدفقات
 على األرباح احلالية التشغيلية اليت تزيد مبرور الوقت1 تعتمد
 The system of بعنوان: "  Mackevicius and senkus (2006) دراسة (6

formation and Evaluation of the Information of cash flows" 

نقدية تعترب مهمة ىدفت الدراسة إىل تقييم معلومات التدفقات النقدية يف ظل أن تكوين قائمة التدفقات ال  
جدا يف ظل تنافس السوق، وإنشاء نظام لتكوين وتقييم ادلعلومات اخلاصة بالتدفقات النقدية وأشارت النتائ  من 

تبُت أن  6666وحىت عام  3;;.خالل التطبيق العملي ذلذا النظام على مجيع الشركات الصناعية الليتوانية من عام 
بالتدفقات النقدية سيساعد مديري الشركات على إختاذ القرارات اإلدارية  نظام تكوين وتقييم ادلعلومات اخلاصة

ادلختلفة يف تقييم الوضع ادلايل للشركة كما ستكون النتائ  أفضل وأكثر دقة وقد مت قياس احملتوى ادلعلومايت اإلضايف 
 والقدرة التفسَتية للمتغَتات ادلستقلة من خالل تلك النماذج1

أن العالقة بُت األرباح التشغيلية احلالية والتدفقات النقدية التشغيلية ادلستقبلية يف تزايد   وتوصلت النتائ  إىل  
عرب الزمن للعينة ككل وعلى مستوى كل الشركات بغض النظر عن جتزئة فًتات العينة وعلى الرغم من إختالف حجم 

د ىذه العالقة عند تطبيق سياسة التحفظ الشركة أو خسائرىا أو طول الدورة التشغيلية، كما أظهرت الدراسة تزاي
 احملاسيب1

 The Importance of cash flow News" بعنوان:  Eisdorfer (2007) دراسة  (7

for financially Distressed Firms" 

ىدفت الدراسة إىل بيان أمهية معلومات التدفقات النقدية للمنشآت اليت تعاين من عسر أو ضيق مايل،   
معلومات التدفقات النقدية للمنشآت اليت تعاين من عسر أو ضيق مايل اخترب الباحث تأثَت كل من ولتقييم أمهية 

معلومات التدفقات النقدية والعوائد ادلتوقعة على اإلفالس وكانت النتائ  تشَت إىل أن معلومات التدفقات النقدية 
علومات العوائد ادلستقبلية أصبحت أقل أصبحت مهمة بشكل ملحوظ يف ظل حضور العسر أو الضيق ادلايل بينما م

وسيطرة، كما توصل الباحث إىل أن معلومات التدفقات النقدية ذات أمهية قبل تاريخ اإلفالس من تلك العوائد،   أمهية
كما أن اإلفالس يتأثر بالتدفقات النقدية أكثر من العوائد1 ومن مث، فإن اإلفالس يدار بالدرجة األوىل عن طريق 

 تدفقات النقدية1معلومات ال
 New Evidence Pertaining بعنوان: " Lorek and Willinger (2009) دراسة  (8

to the prediction of operation cash flow" 

ىدفت الدراسة إىل تقدًن دليال عن القدرة التنبؤية ألرقام التدفقات النقدية التشغيلية، واألرباح التشغيلية   
( شركة مدرجة يف البورصات األمريكية، وىدفت 96..الشركات الصناعية البالغ عددىا ) التارخيية ادلطبقة على عينة

إىل فحص أثر حجم الشركة كعامل مؤثر على عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية ادلستقبلية، وتوصلت الدراسة 
التنبؤية لألرباح التشغيلية احلالية، وبينت  إىل أن القدرة التنبؤية للتدفقات النقدية التشغيلية احلالية أفضل من القدرة

 نتائ  التحليل إختالف القدرة التنبؤية بإختالف حجم الشركة حيث تتحسن ىذه القدرة بإزدياد حجم الشركة1
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدارسات السابقة:
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األرباح وتتبع األثر أن معظم الدراسات السابقة قامت على فحص عالقة مقاييس التدفقات النقدية و   
حدود  –دلقاييس التدفقات النقدية، وتقييم معلومات التدفق النقدي، ولذا فإن ىذه الدراسة تعترب الدراسة األوىل يف 

اليت تبحث يف مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية  -علم الباحثان
ت بالربط بُت موضوعُت ومها مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة متىالدراسة اادلسامهة العامة، وأن ىذه 

 بالكفاية وخصائص الشركات وىذا ما ال يوجد يف الدارسات السابقة1
وتتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة كوهنا تساعد يف التعرف على مدى مالءمة تطبيق نسب   

كفاية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة والتعرف على األمهية النسبية لنسب التدفقات النقدية اخلاصة بال
 التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية، ومدى إمكانية اإلعتماد عليها يف حتليل الوضع ادلايل للشركة1

ائم ادلالية من وكما توضح ىذه الدراسة أمهية نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية دلستخدمي القو   
 اإلدارة، وادلستثمرين وادلقرضُت1

باإلضافة إىل ما حتققو من ادلقدرة على إجياد العالقة ما بُت حجم الشركة ودرجة تعقيدىا على تطبيق نسب   
 التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1

 فرضيات الدراسة:
فرضيات الدراسة بناء على رلموعة من الدراسات السابقة ومقومات تطبيق نسب التدفقات  لقد دتت صياغة  

اخلاصة بالكفاية ومدى مالءمة تطبيقها على القطاع الصناعي األردين ومبا يتناسب مع األىداف ورلتمع الدراسة 
 ومشكلة الدراسة1
 الفرضية األولى:

إحصائية بُت مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة ال توجد عالقة ذات داللة  -الفرضية العدمية:  
 بالكفاية وحجم الشركة1

 الثانية: ةيالفرض
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة  -الفرضية العدمية:  

 بالكفاية ودرجة التعقيد يف الشركة1
 الفرضية الثالثة:

لكفاية على يوجد أثر ذو داللة إحصائية دلالئمة نسب التدفقات النقدية اخلاصة با ال -الفرضية العدمية:  
 الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1 لشركاتمدى تطبيقها يف ا
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 نموذج الدراسة:

 المتغير التابع        المتغير المستقل

 

 منهجية الدراسة:
ي، ىذا وقد مت تغطية الدراسة النظرية باالستفادة من استندت الدراسة إىل استخدام ادلنه  القياسي التحليل  

الكتب والدوريات العربية واألجنبية ذات العالقة بنسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية1 أما الدراسة ادليدانية فقد 
 سامهة العامة1من واقع الشركات الصناعية األردنية ادل اسةر دمت إعداد استبانة من أجل مجع البيانات لتحقيق أغراض ال

 مجتمع الدراسة:
 -6.-.3مشلت الدراسة مجيع الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة ادلدرجة يف بورصة عمان لغاية   
 ( شركة971والبالغ عددىا ) 66.6
%، أي استخدم 66.وبذلك مت توزيع استبانة على الدوائر ادلالية يف ىذا القطاع حيث كانت نسبة العينة   
 (1;666ب ادلسح الشامل جلميع مفردات اجملتمع، مما حيقق درجة عالية من الدقة )البلداوي، أسلو 

 إجراءات الدراسة:
 فيما يلي تسلسل للخطوات اليت اتبعها الباحث إلعداد ىذه الدراسة:  

حسب معيار قام الباحثان يف البداية بإبراز أمهية قائمة التدفقات النقدية يف إختاذ القرارات وطرق إعدادىا  1.
 ( وذلك ضمن اإلطار النظري للدراسة91احملاسبة الدويل رقم )

بعد ذلك حبصر مجيع الشركات الصناعية األردنية ادلرخصة وادلسموح ذلا القيام بعمليات التحليل والتداول  61
 لألوراق ادلالية، وذلك من خالل سوق عمان ادلايل1

ثلت عينة الدراسة العاملُت يف الدوائر ادلالية يف مجيع ( شركة ودت97مث بعد ذلك بتوزيع اإلستبيانات على ) 31
 ، وكان عدد66.6-6.-.3الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة وادلدرجة يف سوق عمان ادلايل لغاية 
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ثلت عينة ( استبانة لعدم صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي، فتم6( ومت إستبعاد );7االستبيانات ادلسًتدة )
 %( من رلتمع الدراسة981( استبانة، ومثلت ما نسبتو )79)اسة النهائية بـالدر 

 مث جبمع البيانات وتبويبها وعرضها يف جداول وإجراء التحليالت واإلختبارات اإلحصائية الالزمة1 61

 وأخَتا قام بتفسَت النتائ  اليت توصل إليها ووضع التوصيات ادلناسبة1 71

 األساليب اإلح ائية المستخدمة في الدراسة:
لغرض إستخالص النتائ  وادلعلومات من البيانات اليت مت مجعها، ويف سبيل إختبار الفرضيات، فقد مت   

اإلعتماد على األساليب اإلحصائية التالية اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومت إستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي 
التكرارات والنسب ادلئوية، وإستخراج ادلتوسطات احلسابية واإلحنرافات ادلعيارية، وكذلك والتحليل، فتم إستخدام 

 One Wayإستخدم إختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة، وإختبار التباين األحادي 

ANOVA واختبار ،T-test1 
 نتائج الدراسة:

 لنقدية الخاصة بالكفايةالتوصيف اإلح ائي لمحور مدى تطبيق نسب التدفقات ا
لإلجابة عن اجلانب الوصفي مت إستخراج ادلتوسطات احلسابية واإلحنرافات ادلعيارية للتعرف على إستجابات   

أفراد عينة الدراسة عن مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركة الصناعية األردنية ادلسامهة 
 1( يوضح ذلك.العامة، واجلدول )

أما فيما يتعلق باحلدود اليت اعتمدهتا ىذه الدراسة عند التعليق على ادلتوسط احلسايب للمتغَتات يف منوذج   
الدراسة ولتحديد درجة ادلقياس فقد حدد الباحث ثالث مستويات ىي )مرتفع، متوسط، منخفض( بناءا على 

 ادلعادلة اآلتية:
 ىن للبديل(/ عدد ادلستويات1احلد األد -= )احلد األعلى للبديلطول الفئة  

 وبذلك تكون ادلستويات كالتايل: 133.=6/3= 3(/.-7)
 (61331أقل من ) -(.ادلنخفض من )  
 (31881) -(6133ادلتوسط من )  
 (71( إىل )3189ادلرتفع  من )  
 (1.(، ال تطبق )6(، تطبق نادرا )3(، تطبق أحيانا )6(، تطبق غالبا )7تطبق دائما )  
ا على ما تقدم فإن قيم ادلتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها على واعتماد  

فما دون:  -6136: متوسط التطبيق(، )3188-6133فما فوق: تطبق بدرجة مرتفعة(، ) -3189النحو اآليت: )
 1منخفض التطبيق(
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 (5الجدول )
ت أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )مدى تطبيق المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابا

 نسب التدفقات النقدية الخاصة بالكفاية( مرتبة ترتيبا تنازليا....

 الرتقم
نسب التدفقات النقدية الخاصة 
بالكفاية في الشركات ال ناعية 
 األردنية المساهمة العامة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 يبالترت

3 

نسبة التدفقات النقدية الداخلة من 
اجات حتياألنشطة التشغيلية إىل اال

النقدية األساسية= التدفقات النقدية 
الداخلة من األنشطة التشغيلية/ 

 اجات النقدية األساسيةحتياال

متوسط  167. 3178
 . التطبيق

. 
نسبة كفاية التدفق النقدي= صايف 

ات اإللتزامتدفقات النشاط التشغيلي/
 ادلتداولة

متوسط  1.6. .317
 6 التطبيق

6 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إىل 
التوزيعات النقدية = صايف التدفقات 
النقدية التشغيلية/ التوزيعات النقدية 

 ادلعلنة1

متوسط  136. 3169
 3 التطبيق

6 

نسبة كفاية التدفقات النقدية لتغطية 
ار والتمويل= صايف ستثمأنشطة اال

/ إمجايل التشغيليقات النشاط تدف
ار ستثمالتدفقات اخلارجة ألنشطة اال

 والتمويل1

متوسط  163. 3166
 6 التطبيق

7 

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية إىل إمجايل الديون= صايف 
التدفقات النقدية التشغيلية/ متوسط 

 إمجايل الديون1

متوسط  :13. 3163
 7 التطبيق

8 
ار= مشًتيات ستثماال نسبة إعادة

/ صايف التدفقات النقدية من األصول
 العمليات التشغيلية1

متوسط  136. ::61
 8 التطبيق

 9متوسط  .16. 6196نسبة التدفقات النقدية اخلارجة  ;
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 الرتقم
نسب التدفقات النقدية الخاصة 
بالكفاية في الشركات ال ناعية 
 األردنية المساهمة العامة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 يبالترت

ارية إىل التدفقات ستثماال لألنشطة
الداخلة من األنشطة التمويلية= 
التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة 

ية الداخلة ارية/ التدفقات النقدستثماال
 لألنشطة التمويلية

 التطبيق

.6 

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية إىل النفقات الرأمسالية= 
صايف التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية/ التدفقات النقدية اخلارجة 

 ارية1ستثمللنفقات اال

متوسط  167. 6196
 : التطبيق

9 

ىتالك واإلطفاء= نسبة أثر اال
مصروف االىتالك+ مصروف 
اإلطفاء/ صايف التدفقات النقدية 

 التشغيلية1

متوسط  166. 6186
 ; التطبيق

: 

عدد مرات تغطية الفوائد= صايف 
التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية+ الفوائد والضريبة 
 ادلدفوعتان/ الفوائد ادلدينة

متوسط  167. 6173
 6. التطبيق

متوسط  .13. 3169 وسط العام الحسابيالمت 
  التطبيق

( أن ادلتوسطات احلسابية ذلذا احملور )مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة .يتضح من اجلدول رقم )  
( وبنسبة مئوية 3169(، حيث حاز احملور على متوسط حسايب إمجايل )6173و 3178بالكفاية(، تراوحت ما بُت )

( على أعلى متوسط حسايب حيث بلغ 3ستوى متوسط التطبيق، حيث حازت الفقرة رقم )%( وىو من ادل8.16)
( وىو من ادلستوى متوسط التطبيق، حيث نصت الفقرة على )نسب التدفقات 167.(، وبإحنراف معياري )3178)

لداخلة من األنشطة اجات النقدية األساسية= التدفقات النقدية احتيالنقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية إىل اال
اجات النقدية األساسية(، ويفسر ذلك بأمهية ىذه النسبة لدى عينة الدراسة كوهنا تفيد يف معرفتهم حتيالتشغيلية/ اال
( .317( مبتوسط حسايب ).اجات النقدية األساسية لديهم، ويف ادلرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )حتيمبدى تغطية اال

ىو من ادلستوى متوسط التطبيق، حيث نصت الفقرة على أن )نسبة كفاية التدفق ( و 1.6.وبإحنراف معياري )
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( مبتوسط 6النقدي= صايف تدفقات النشاط التشغيلي/ اإللتزامات ادلتداولة(، ويف ادلرتبة الثالثة جاءت الفقرة رقم )
لفقرة على )نسبة (، وىو من ادلستوى متوسط التطبيق، حيث نصت ا136.( وإحنراف معياري )3169حسايب بلغ )

 التدفقات النقدية التشغيلية إىل التوزيعات النقدية= صايف التدفقات النقدية التشغيلية/ التوزيعات النقدية ادلعلنة(1
(، وإحنراف 6173( يف ادلرتبة األخَتة حيث حازت على متوسط حسايب ):يف ادلقابل جاءت الفقرة رقم )  

لتطبيق، حيث نصت الفقرة على أن )عدد مرات تغطية الفوائد= صايف ( وىي من ادلستوى متوسط ا167.معياري )
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية+ الفوائد والضريبة ادلدفوعتان/ الفوائد ادلدينة(، ويف ادلرتبة ما قبل األخَتة 

لى )نسبة أثر (، حيث نصت الفقرة ع166.( وإحنراف معياري )6186( مبتوسط حسايب بلغ )9جاءت الفقرة رقم )
 االىتالك واإلطفاء= مصروف االىتالك+ مصروف اإلطفاء/ صايف التدفقات النقدية التشغيلية(1

 وىذا يفسر بأن مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية متوسط ادلستوى1  
األردنية ادلسامهة  وبناء على ما أظهره حتليل البيانات يف القسم األول أن نسبة تطبيق الشركات الصناعية  

%(، أي أن تطبيق الشركات الصناعية األردنية لنسب 8.16العامة لنسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية )
التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يعترب مقبول، وال وجود للتطبيق الكامل جلميع نسب التدفقات النقدية اخلاصة 

( وكما أن ىناك تفاوتا يف تطبيق الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة .بالكفاية كما ىو موضح يف اجلدول رقم )
العامة لنسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية، وىذا ديكن تفسَته كونو ال يوجد قوانُت وتشريعات زللية أو معايَت 

 ية اخلاصة بالكفاية1دولية تلزم الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة على تطبيق نسب التدفقات النقد
 التوصيف اإلح ائي لمدى مالئمة نسب التدفقات النقدية الخاصة بالكفاية

لإلجابة عن اجلانب الوصفي للدراسة مت إستخراج التكرارات والنسب ادلئوية للتعرف على مدى مالءمة   
 ( يوضح ذلك:6واجلدول ) تطبيق نسب التدفقات النقدية يف قطاع الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1

 (2الجدول )

التكرارات والنسب المئوية لمالئمة تطبيق نسب التدفقات النقدية في تقطاع الشركات ال ناعية األردنية 
 المساهمة العامة

 الرتقم
نسب التدفقات النقدية في 
تقطاع الشركات ال ناعية 
 األردنية المساهمة العامة

 غير مالئمة مالئمة

 النسبة المئوية التكرار المئوية النسبة التكرار

.-  
نسبة كفاية التدفق النقدي= صايف 

تدفقات النشاط 
 التشغيلي/اإللتزامات ادلتداولة

76 ;.16 7 :1: 

6-  
نسبة كفاية التدفقات النقدية 

ار ستثملتغطية أنشطة اال
والتمويل= صايف تدفقات النشاط 

76 ;.16 7 :1: 
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 الرتقم
نسب التدفقات النقدية في 
تقطاع الشركات ال ناعية 
 األردنية المساهمة العامة

 غير مالئمة مالئمة

 النسبة المئوية التكرار المئوية النسبة التكرار

التشغيلي/ إمجايل التدفقات 
ار ستثماخلارجة ألنشطة اال
 والتمويل1

3-  

نسبة التدفقات النقدية الداخلة 
من األنشطة التشغيلية إىل 

اجات النقدية األساسية= حتياال
التدفقات النقدية الداخلة من 

اجات حتياألنشطة التشغيلية/ اال
 النقدية األساسية

7. :;17 8 .617 

6-  
نسبة التدفقات النقدية التشغيلية 

صايف  إىل التوزيعات النقدية=
التدفقات النقدية 

 التشغيلية/التوزيعات النقدية ادلعلنة1

76 :919 9 .613 

7-  
نسبة التدفقات النقدية من 

التشغيلية إىل إمجايل  األنشطة
الديون= صايف التدفقات النقدية 
 التشغيلية/ متوسط إمجايل الديون1

76 :919 9 .613 

8-  
ار= مشًتيات ستثمنسبة إعادة اال

دفقات النقدية األصول/ صايف الت
 من العمليات التشغيلية1

67 9:1; .6 6.1. 

9-  
نسبة أثر االىتالك واإلطفاء= 
مصروف االىتالك+ مصروف 
اإلطفاء/ صايف التدفقات النقدية 

 التشغيلية1

6. 9.1; .8 6:1. 

:-  
عدد مرات تغطية الفوائد= صايف 
التدفقات النقدية من األنشطة 
التشغيلية+ الفوائد والضريبة 

 عتان/ الفوائد ادلدينة1ادلدفو 

33 791; 66 661. 
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 الرتقم
نسب التدفقات النقدية في 
تقطاع الشركات ال ناعية 
 األردنية المساهمة العامة

 غير مالئمة مالئمة

 النسبة المئوية التكرار المئوية النسبة التكرار

;-  

نسبة التدفقات اخلارجة لألنشطة 
ارية إىل التدفقات الداخلة ستثماال

من األنشطة التمويلية= التدفقات 
النقدية اخلارجة لألنشطة 

ارية/ التدفقات النقدية ستثماال
 الداخلة لألنشطة التمويلية1

66 9916 .3 661: 

.6-  

من نسبة التدفقات النقدية 
األنشطة التشغيلية إىل النفقات 
الرأمسالية= صايف التدفقات النقدية 

 التدفقات من األنشطة التشغيلية/
فقات دتالنقدية اخلارجة لل

 ارية1ستثماال

66 9319 .7 6813 

 .13;. .. ;618: 68 الدرجة الكلية 
فاية يف الشركات الصناعية (، أن مدى مالئمة نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالك6يوضح اجلدول رقم )  

%( وأن أدىن مستوى للمالئمة بلغ ;618:األردنية ادلسامهة العامة من وجهة نظر العاملُت يف الدوائر ادلالية )
%(، ومن خالل ىذه النتيجة نالحظ أن العاملُت يف الدوائر ادلالية يف 16.;%( وأعلى مستوى للمالئمة );791)

امهة العامة يرغبون برفع نسبة تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية ادلس
، حيث أظهرت الدراسة مسبقا أن مدى تطبيق الشركات الصناعية لنسب التدفقات %(;618:الشركات لتبلغ )

التدفقات ( الذي يقيس مدى تطبيق نسب 6( كما ىو موضح يف اجلدول رقم )8.16النقدية اخلاصة بالكفاية بلغ )
 النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1

ومن خالل ما سبق يتضح عدم مالئمة مجيع نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية   
شركات الصناعية األردنية % من وجهة نظر العاملُت يف الدوائر ادلالية يف ال66.األردنية ادلسامهة العامة بنسبة 

%( يرون بأن نسب التدفقات ;618:ادلسامهة العامة وبالرغم من ذلك جند معظم العاملُت يف الدوائر ادلالية بنسبة )
 النقدية اخلاصة بالكفاية مالئمة للتطبيق1

 اختبار فرضيات الدراسة:
، واليت تفسر مدى تطبيق نسب فيما يلي عرضا لنتائ  الدراسة من خالل اإلجابة عن فرضيات الدراسة  

 التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف إطار واقع خصائص الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1
 اإلجابة عن الفرضية األولى:
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 ال توجد عالتقة ذات داللة إح ائية بين مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية الخاصة بالكفاية وحجم الشركة.
( للتعرف One Way ANOVAن الفرضية األوىل مت إستخدام إختبار التباين األحادي )لإلجابة ع  

على أثر حجم الشركة ممثال بعدد العاملُت يف الشركة على تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية، وفيما يلي 
 عرض ذلذه النتائ 1

 (3الجدول رتقم )
عرف على أثر عدد العاملين في الشركة على ( للتOne Way ANOVA تحليل التباين األحادي )

 تطبيق نسب التدفقات النقدية الخاصة بالكفاية.

مجموع   الم در
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fتقيمة  المربعات

 الداللة

عدد العاملُت 
 يف الشركة

 61.78 6 61866 بُت اجملموعات

داخل  61636 9199.
 1667. 76 7616:6 اجملموعات

  78 69;761 الكلي
 (6167*دالة إحصائيا عند مستوى )

( وجود فروقات ذات داللة إحصائية لتطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية 3يتضح من اجلدول )  
( ومبستوى داللة إحصائية أقل من F( ).9199حسب متغَت عدد العاملُت يف الشركة، حيث بلغت قيمة )

و يعتمد تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية على عدد العاملُت يف الشركات (، وىذا يفسر بأن6167)
الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1 وعليو ترفض الفرضية الصفرية، وديكن تفسَت ذلك إىل دور ادلهام وادلسؤوليات 

ذه النتيجة عن ما توصلت إليو دراسة عالوي ادلوكولة للعاملُت يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة وختتلف ى
(66681) 

 اإلجابة عن الفرضية الثانية:
ال توجد عالتقة ذات داللة إح ائية بين مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية الخاصة بالكفاية ودرجة التعقيد 

 في الشركة.
( للتعرف One Way ANOVAلإلجابة عن الفرضية الثانية مت إستخدام إختبار التباين األحادي )  

على أثر درجة التعقيد يف الشركة ممثال مبراحل حياة الشركة على تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية، 
 وفيما يلي عرض ذلذه النتائ :
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 (4الجدول رتقم )
للتعرف على أثر مراحل حياة الشركة على تطبيق   (One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 النقدية الخاصة بالكفاية.نسب التدفقات 

مجموع   الم در
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  Fتقيمة  المربعات

 الداللة

مراحل حياة 
 الشركة

 3:.61 6 61936 بُت اجملموعات

داخل  69;61 6:.61
 1663. 76 761.99 اجملموعات

  78 69;761 الكلي
 (6167*دالة إحصائيا عند مستوى )

( عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية لتطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة 6دول )يتضح من اجل  
(، وىذا 6167( مبستوي داللة إحصائية أكرب من )Fبالكفاية حسب متغَت مراحل حياة الشركة، حيث بلغت قيمة )

ركة يف الشركات الصناعية يفسر بأنو ال يعتمد تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية على مراحل حياة الش
األردنية ادلسامهة العامة1 وعليو تقبل الفرضية الصفرية، ويعزى ذلك إىل أن معظم الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة 
العامة تتمحور حول مرحليت البداية والنمو ويدل ذلك على ضعف اإلمكانيات ادلتطورة لدى ىذه الشركات، وتتفق 

 Kallunki & Silvola (2007)1 ىذه النتيجة مع دراسة 
 اإلجابة عن الفرضية الثالثة:

ال يوجد أثر ذو داللة إح ائية لمالئمة نسب التدفقات الخاصة بالكفاية على مدى تطبيق نسب   
 التدفقات النقدية في الشركات ال ناعية

ة نسب ( للتعرف على أثر مالئمOne Sample T-testإلختبار الفرضية مت إستخدام إختبار )  
( يوضح 7التدفقات النقدية بالكفاية على مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية يف الشركات الصناعية واجلدول )

 ذلك:
 (5الجدول )

للتعرف على أثر مالئمة نسب التدفقات على مدى تطبيق نسب   (One Sample T-test اختبار )
 التدفقات النقدية في الشركات ال ناعية

وسط المت مدى المالئمة
 الحسابي

االنحراف 
الداللة  درجات الحرية (Tتقيمة ) المعياري

 اإلح ائية
 61.66 613:3 6166 غَت مالئمة 61668 77 61676 96;61 31.7 مالئمة

 (61671*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة)
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داللة إحصائية عند  ( للعينة الواحدة وجود فروقات ذات7ادلبينة يف اجلدول ) (T نالحظ من نتائ  اختبار )  
( وىو أعلى من نظَته غَت 31.7( حيث بلغ ادلتوسط احلسايب للمالئمة )6167مستوى داللة إحصائية أقل من )

(، وىذا يفسر بأن ىناك أثر دلالءمة نسب التدفقات النقدية اخلاصة 6166ادلالئم حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لو )
ويفسر ذلك مبدى  العامة قدية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهةنسب التدفقات الن تطبيق بالكفاية على مدى

 (66661إدراك ووعي عينة الدراسة بأمهية نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية وىذا ما يتفق مع دراسة بصول )
 والتوصيات االستنتاجات

 -وتقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية يف الشركات وضحت نتائ  الدراسة أن متوسط أ 1.

%، وأن أدين مستوى دلدى التطبيق لتلك النسب 8.16( أي بنسبة 3169دنية ادلسامهة العامة قد بلغ )ر الصناعية األ
 (، وىذا يعٍت، أن درجة تطبيق نسب التدفقات النقدية يف3178(، بينما بلغ أعلى مستوى للتطبيق )6173بلغ )

الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة مقبولة نسبيا مع وجود ضعف يف عملية التطبيق لعدم وجود التطبيق 
الكامل جلميع نسب الكفاية، ويعود ىذا الضعف يف التطبيق إىل عدم وجود قوانُت وتشريعات زللية تلزم الشركات 

 ة اخلاصة بالكفاية1الصناعية ادلسامهة العامة بتطبيق نسب التدفقات النقدي

أظهرت نتائ  الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة  61
( 9199.( قد بلغت )F بالكفاية يف الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة وحجم الشركة وذلك ألن قيم )

 على وجود عالقة بينهما1 (، وىذا دليل6167ومبستوى داللة إحصائية أقل من )

أظهرت نتائ  الدراسة أنو ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية  31
قد   (F اخلاصة بالكفاية يف الشركات الصناعية واألردنية ادلسامهة العامة ودرجة تعقيد الشركة وذلك ألن بلغت قيم )

 (، وىذا يدل على عدم وجود عالقة بينهما61671حصائية أكرب من )( وكانت مبستوى داللة إ6:.61بلغت )

أظهرت نتائ  الدراسة إىل أن ىناك أثر دلالئمة نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية على مدى تطبيقها يف  61
بلغ (، حيث 6167الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة وذلك بوجود فروقات ذات داللة إحصائية أقل من )

(، وىذا 6166( وىو أعلى من نظَته غَت ادلالئم حيث بلغ ادلتوسط احلسايب لو )31.7ادلتوسط احلسايب للمالئمة )
يدل على أن ىناك أثر دلالءمة نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية على مدى تطبيق نسب التدفقات النقدية يف 

 الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة1

ت نتائ  الدراسة أن نسب التدفقات النقدية تعترب مالئمة من وجهة نظر الدائرة ادلالية يف الشركات أظهر  71
%( 16.;%(، وبلغت أعلى نسبة مالءمة );618:الصناعية األردنية ادلسامهة العامة وأن درجة ادلالءمة قد بلغت )

لشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة ( ومن ىنا نالحظ بأن الدوائر ادلالية يف ا;791وأدين نسبة مالءمة )
%( بدال من النسبة احلالية والبالغة ;618:يطالبون برفع نسبة تطبيق نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية لتبلغ )

%(، حيث نالحظ وجود فجوة ما بُت ىو مطبق فعليا وما ىو مطلوب تطبيقو، ويعود ىذا دلالحظة بعض 8.16)
دوائر ادلالية دلالئمة تلك النسب يف الشركات الصناعية ادلسامهة العامة، دلا تقدمو من مساعدة يف تقييم العاملُت يف ال
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أدائهم وجند أن العاملُت يف الدوائر ادلالية يسعون إىل وجود أسس وقواعد زللية يف األردن مبنية على أساس تطبيق 
 نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية حتكم عملو1

ت نتائ  الدراسة أيضا أن نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية تتفاوت يف نسبة التطبيق لدى أظهر  81
النسبة التالية بادلركز األول يف التطبيق نسبة التدفقات النقدية  فاحتلت الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة
سية، مث تلتها نسبة كفاية التدفق النقدي، ومن مث اجات النقدية األساحتيالداخلة من األنشطة التشغيلية إىل اال

جاءت نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إىل التوزيعات النقدية، وكما احتلت نسبة أثر االىتالك واإلطفاء وعدد مرات 
 تغطية الفوائد ادلركزين األخَتين على التوايل1

 التوصيات
 -من ادلمكن استخالص التوصيات التالية:بناء على النتائ  اليت خلصت إليها ىذه الدراسة   

ضرورة قيام اإلدارة العليا يف ىذه الشركات بإنشاء وحدات تنظيمية مستقلة للتحليل ادلايل، ووضع وصف  1.
دلسؤوليات وصالحيات احمللل ادلايل، حبيث تعمل ىذه الوحدات  يف إستقاللية تامة عن باقي الدوائر واألقسام 

دارة العليا دور ىام يف توفَت الدعم واإلىتمام وتذليل ما يعًتض تلك الدوائر من داخل الشركة، وأن يكون لإل
 مشاكل وصعوبات1

توعية ادلسامهُت وادلقرضُت بأمهية نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية، فسيقبلون على مطالبة اإلدارة  61
 ادلالية بتطبيق ىذه النسب1باإلفصاح عن ىذه النسب عند عرض التقارير السنوية، مما يلزم اإلدارات 

عقد دورات تدريبية للعاملُت يف الدوائر ادلالية لبيان أمهية إستخدام نسب التدفقات النقدية اخلاصة بالكفاية  31
 وذلك لزيادة خرباهتم وتنمية مهاراهتم مما تعود بالنفع على الشركة باحلكم على السيولة وتقييم األداء1

ون مع اإلدارات ادلالية برفع تقارير سنوية مدعمة بنسب التدفقات النقدية أن يقوم سوق عمان ادلايل بالتعا 61
 اخلاصة بالكفاية1

أن يقوم سوق عمان ادلايل، وبالتعاون مع مجعية مدققي احلسابات القانونيُت األردنيُت بوضع تشريعات وقوانُت  71
 من نسب التدفقات النقدية اخلاصة تكفل قيام الشركات الصناعية األردنية ادلسامهة العامة بتطبيق احلد األدين

 بالكفاية1

إجراء دراسات مماثلة على البنوك التجارية األردنية لتقييم مدى تطبيق تلك البنوك لنسب التدفقات النقدية  81
 اخلاصة بالكفاية1
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