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على  في الكویت أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة

  دراسة اختباریة: ربحیتها

  :إعداد

  خالد رجعان السلیماني

  :إشراف

  عبد العزیز صایمة الدكتور

  الملخص

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة هدفت الدراسة إلى بیان 

ة من تكون مجتمع الدراسوذلك من خالل إجراء دراسة احتباریة، و  العامة في الكویت على ربحیتها

والبالغ عددها  2012 ،2009كافة الشركات المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة خالل الفترة 

 الصناعي،و  القطاع المالي،: التي تغطي القطاعات االقتصادیة الرئیسیة الثالثة وهيشركات، و ) 201(

من  %)25-15(بین أما عینة الدراسة فهي عینة تم أخذها بطریقة قصدیة وبنسبة تتراوح  .الخدماتو 

واختبار فرضیتها أسالیب االحصاء  االحصائیةتخدم الباحث في تحلیل البیانات اسو  .مجتمع الدراسة

یجاد إوذلك باإلضافة إلى  ،والنسب المئویة االنحراف المعیاري،و  الوسط الحسابي،: الوصفي مثل

وتحلیل االنحدار المتعدد  ار البسیطع وتحلیل االنحدتابرتباط بین المتغیر المستقل والمتغیر المعامل اال

  .لبیان أثر التدفقات النقدیة على ربحیة الشركات المساهمة العامة الكویتیة



 ل 
 

 

لى قدرة الشركة على تولید النقدیة من تشیر تغطیة النقدیة  أن نسبةوأظهرت نتائج الدراسة  اٍ

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات ، كما ستثماریة والتمویلیةاألنشطة التشغیلیة للوفاء بااللتزامات اال

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في متوسطات بین داللة إحصائیة 

. ات العمر، والنوع االجتماعي، والمؤهل التعلیمي، والخبرةتبعًا لمتغیر  الكویت على ربحیة هذه الشركات

أثر ذو داللة إحصائیة للتدفقات النقدیة عل ربحیة ة عدم وجود نتائج الدراسكما أظهرت نتائج الدراسة 

  .الشركات المساهمة العامة الكویتیة

قدرة الشركة على تولید اهتمام الشركات المساهمة العامة الكویتیة بضرورة وأوصت الدراسة ب

أهمیة الدراسة ب ، كما أوصتستثماریة والتمویلیةالنقدیة من األنشطة التشغیلیة للوفاء بااللتزامات اال

تدریب موظفي الشركات المساهمة العامة الكویتیة على دور التدفقات النقدیة وأهمیتها في تحدید ربحیة 

  .الشركات المساهمة وأثر ذلك على أداء هذه الشركات
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Abstract 

The study aimed to the statement of the impact of net operating cash 

flows in public shareholding companies in Kuwait on profitability through a 

test study, and the study population consisted of all companies listed on the 

Kuwait Stock Exchange during the period 2009-2012, which consisted of 

(201) companies, covering the major economic sectors of the three, namely: 

financial , industrial, and services sectors. The study sample was taken in a 

deliberate manner and by between 15-25 % of the study population. The 

researcher used in data analysis study and test hypothesis methods of 

descriptive statistics such as: the arithmetic mean, standard deviation and 

percentages, in addition to find the correlation coefficient between the 

independent variable and the dependent variable and regression analysis 

simple and multiple regression analysis to demonstrate the impact of cash 

flows on the profitability of public shareholding companies in Kuwait. 

The study results showed that the percentage of coverage of cash refers 

to the company's ability to generate cash from operating activities to meet the 

commitments investment and financing. 
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The results also showed no statistically significant differences between 

the averages of the impact of net operating cash flows in public shareholding 

companies in Kuwait on the profitability of these companies due to the 

variables age, gender, educational qualification and experience. The results of 

the study also showed the results of the study there is no statistically 

significant impact on cash flows, profitability Kuwaiti public shareholding 

companies. 

The study recommended the need to the attention of the public 

shareholding companies Kuwaiti ability of the company to generate cash from 

operating activities to meet the commitments investment and financing, as 

recommended by the study of the importance of training of public 

shareholding companies on the Kuwaiti role of cash flows and their 

importance in determining the profitability of corporations and their impact on 

the performance of these companies. 
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2 

  ولالفصل األ 

  مقدمة عامة للدراسة

  :المقدمة 1- 1

، عن اداراتها لشركةاملكیة  نفصالالكبرى وا شركاتاالهتمام بالقوائم المالیة منذ قیام ال أبد

ویرجع السبب في ذلك أن االدارة قد تستغل المعلومات التي لدیها لتغطیة أي قصور في أدائها كما 

أنــها قد تعرض معلومات لتحقیق أهدافها غیر القانونیة كتقلیل الضرائب أو عدم توزیع أرباح على 

، لهذه فه من مقرضي أو دائنین أو غیرهماهدالمساهمین أو تحسین مركزها المالي أمام الفئات المست

استخدام ب الشركاتاالسباب كان واجب على الدول أن تنظم اإلفصاح المحاسبي عن طریق إلزام 

  .معاییر محاسبیة دولیة

 تقاریر إیجاد لذلك كان من الملح العظمى شركاتالحیث تعتمد اقتصادیات الدول الكبرى على 

 اتشركث یجب أن تبین وتفصح تلك التقاریر عن المعلومات المالیة لل، حیشركاتمالیة سنویة لتلك ال

ا هذا هي قائمة ، ومن أهم تلك التقاریر التي أصبحت إلزامیة في عصرنوالتي تهم الكثیر من الجهات

العاملة في  شركات، وقد كانت المحاوالت إلیجاد قائمة التدفقات النقدیة عندما بدأت الالتدفقات النقدیة

قائمة التدفقات النقدیة بت المتحدة في أواخر الخمسینات طوعیًا بعرض قائمة تحلیلیة مرفقة الوالیا

تعكس التطورات التي حدثت في األموال من خالل المقارنة بین قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ل
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شاهین ( أو النقص التي حدثت خالل الفترة ، وتظهر هذه المقارنة عناصر الزیادةتینلسنتین متتالی

  .)223: 2004، وآخرون

حدیثة مقارنة بالقوائم المالیة األخرى اال أنها  تعتبر وبالرغم من أن قائمة التدفقات النقدیة

، حیث أقر مجلس 1948هامًا منذ نشوئها عام ات مجلس المعاییر المحاسبیة قرار  في شهدت تطوراً 

قات النقدیة تعطي معلومات مفیدة عن على أن قائمة التدف FASB 5رقم  معاییر المحاسبة المالیة

بحیة والمخاطر األنشطة المختلفة عن الشركة والتي تساعد في تحدید عوامل كثیرة مثل السیوله والر 

   .المحیطة بالشركة

كما أصبحت قائمة التدفقات النقدیة محورًا للجدل على جمیع االتجاهات االكادیمیة والمهنیة 

 ةلمسانداهذا المعیار منذ صدوره  حیث القى، 1987في سنة ) 95( الى أن جاء المعیار الدولي رقم

ألزم هذه المعیار  حیث، )177: 1995محمود، (النتقادات الكثیرة من جانب آخر او والتأیید من جانب 

صدار قائمة التدفقات النقدیة بدًال من قائمة التغیرات في المركز المالي إالمساهمة األمریكیة ب شركاتال

، ویعتبر هذا المعیار أحد التصریحات المبكرة التي تطالب بنشر ت تستخدم حتى ذلك التاریخلتي كانوا

ي حلت باألسواق المالیة عام وال سیما بعد األزمة الت شركاتقائمة التدفقات في التقاریر المالیة لل

وقد أوصى ) 215: 2006الحلبي، (لعقود المستقبلیة ، وأدت الى انهیار أسواق النقد وأسواق ام1987

، ث عناصر هي تدفقات نقدیة تشغیلیةن یتم تحلیل التدفقات النقدیة في القائمة الى ثالأهذا المعیار ب

لطریقة بإعداد القائمة وفق أي من ا شركةوتدفقات نقدیة استثماریة وتدفقات نقدیة تمویلیة مع السماح لل
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عن لجنة معاییر المحاسبة  1992ة در سنالصا) 7(، وأما وفقًا للمعیار رقم المباشرة أو غیر المباشرة

 IASC ، فأوجب على أن قائمة التدفقات المالیة1987جاء محل المعیار السابق عام الدولیة والذي 

  .جزءًا ال یتجزأ من البیانات المالیة المدققة المشمولة في التقاریر المالیة  باعتبارها

، ف التي تسعى الدول الى تحقیقههداتطور سوق األسهم وانتعاشه یمثل هدفًا من األ ان

األداء الكلي  یمثل تقریر العائد على السهم من خاللفإن ربحیتها والتي تنعكس  الشركةوبالنسبه الدارة 

، وأما بالنسبه للمستثمرین فإن تحدید أهم أو فشل الشركة في تحقیق أهدافها فهو معیار النجاح ,للشركة

بمثل مصدر معلومات مهمة وبالتالي یساعدهم في اتخاذ العوامل التي تتحكم في أسعار األسهم 

وجود عالقة بین أداء السهم في  فان كذلك ،)140: 1995 ،عبد اهللا(لقرارات االستثمــاریة السلیمه ا

فترات سابقة وبین أداءه في فترات الحقه یتوقف على العدید من العوامل مثل مستوى السوق الذي یتم 

: 2000هویدي، (االستثمار لدى المتعاملین فیها فضًال عن درجة الوعي  تداول األسهم ومدى كفاءته

14.(  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها 2- 1

، اقكان االعتماد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي التي تعدان وفقًا ألساس االستحق

، وبعد ظهورها نقدیةدي فظهرت قائمة التدفقات اللذلك هنالك حاجة الى وجود قائمة وفقًا لالساس النق

والمالك وذوي توالت االستفسارات عن مدى توفیر المعلومات المفیدة من تلك القائمة للمستثمرین 
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وخصوصًا بعد االنهیار في أسعار األسهم مثل الذي حدث في األسواق المالیة  ،المصالح مع الشركة

  ).245 ،2005ع، مطاو (العدید من المستثمرین لثرواتهم الذي أدى الى فقد  1987عام 

وفي دولة الكویت التي ال تختلف عن باقي الدول في اقتصاده المزدهر فإن الحاجة الماسة 

راسات لإلجابة على ، لذلك جاءت هذه الدفي الكویتلمعرفة أهمیة هذه القائمة على السوق المالي 

  :السؤال التالي

  ؟تالشركات المساهمه العامة في الكوی وأرباح التشغیلیة ما نوع العالقة بین صافي التدفقات النقدیة

  :فرضیات الدراسة 1- 3

  :هذه الدراسة على الفرضیة التالیة، تقوم على السؤال أعاله بناًء 

ال توجد عالقة معنویة ذات داللة احصائیة بین صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة للشركات المساهمة 

 نقدیة وربحیة تلك الشركات ممثلة بمتوسط صافيالعامة الكویتیة ممثًال بمتوسط صافي التدفقات ال

  .)0.05α=(األرباح عند مستوى داللة 

  :همیة الدراسةأ 1- 4

تتبع أهمیة الدراسة بأنها ستوضح طبیعة العالقة بین صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في 

بذلك اعادة ، و ي سوق الكویت وربحیة تلك الشركاتالشركات المساهمة العامة الكویتیة المدرجة ف

  :ة جمیع الفئات ذات المصالح وهيصیاغة كما هي تلك النتائج التي قد تكشفها الدراس

 .ستثمرون الحالیون أو المحتملونالمسثمرون في أسهم تلك الشركات سواء منهم الم - 
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 .مقرضو تلك الشركات - 

 .بورصات الكویت لألوراق المالیةالوسطاء المالیون في  - 

، هیئة األوراق المالیة: یتیة مثلى الشركات المساهمة العامة الكو جهات الرقابة واالشراف عل - 

  .عة والتجارة ، البنك المركزيوزارة الصنا

  :أهداف الدراسة 1- 5

  :لىإتهدف الدراسة الى التعرف 

مفهوم ومكونات التدفقات النقدیة التشغیلیة المساهمة العامة بشكل عام وأثره على أداء الشركة  .1

  .ت في استخدام األموال الفائضةومن ثم األنماط التي تتبعها تلك الشركا ممثًال بصافي الدخل

التعرف الى أنماط استخدام صافي التدفقات التقدیة التشغیلیة التي تتبعها الشركات المساهمة  .2

  .ن أو تولید األرباح من خاللهاالعامة في عملیات التوسع أو سداد الدیو 

  :حدود الدراسة 1- 6

  .سوق األوراق المالیة في الكویت لدراسة فيستقوم ا: المكانیة

  ستقوم الدراسة على الشركات المساهمة العامة الكویتیة المدرجة في سوق الكویت لألوراق : الزمنیة

  .2012، 2011، 2010، 2009المالیة للسنوات 
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  :محددات الدراسة 1- 7

وهو صافي لشركة تقتصر الدراسة على الكشف عن أثر عنصر واحد فقط على ربحیة ا - 

، اال أنه ربما توجد عوامل أخرى مالیة وغیر مالیة تؤثر على هذا المتغیر مثل التدفقات النقدیة

 . یة والتشریعات القانونیة وغیرهماظروف االقتصاد الجزئي والكلي والسیاسات النقدیة والمحاسب

یع تلك حصر الدراسة في عینة من الشركات المساهمة العامة الكویتیة دون شمولها لجم - 

 .التي تقوم على أسلوب المعاینةالشركات مما سیؤدي لها صلة بطبیعة الدراسات 

وقد تكون تلك الفترة لها  2012، 2011، 2010، 2009خذ عینة الدراسة من السنوات تم أ - 

ظروف اقتصادیة خاصة بسبب انعكاسات وآثار األزمة المالیة مما قد أثر على األداء المالي 

  .ة في الكویت خالل فترة الدراسةالعام للشركات المساهمة

  :نموذج الدراسةأ 1- 8

  :المتغیر المستقل

  .ال بمتوسط صافي التدفقات النقدیةصافي التدفقات النقدیة التشغیلیة ممث

  :المتغیر التابع 

  .صافي الدخل للشركات المساهمة العامة
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  المتغیر التابع         المتغیر المستقل                                          

                      ربحصافي التدفقات النقدیة                                        صافي ال      

 التشغیلیة     

  للشركات المساهمة العامة                                                                                   

  

  )2006(ودراسة حلبي ) 2006(من إعداد الباحث استنادًا لدراسة قدومي والكیالني  األنموذج* 

  

  :التعریفات االجرائیة 1- 9

  :Profitability Ratio نسبة الربحیة

وتوفر نسبة الربحیة  شركةات والقرارات التي تتخذها الستمثل النتیجة النهائیة لعدد من السیا

، وتبین اآلثار المجتمعة لجوانب السیولة شركةوسیاسات ال ى فاعلیة عملیاتمعلومات تشیر الى مد

  . )41، 2008أحمد، ( ل والدین على النتیجة التشغیلیةواألصو 

  :Earning Per Share (EPS))( حصة السهم من األرباح

توزیعات  –صافي الربح بعد الضریبة (حصة السهم العادي من األرباح ممثًال بالمعادلة 

، أو بعبارة أخرى فإن المؤشر یمثل العائد الذي )وسط المرجح لعدد األسهم العادیةلمتا /األسهم الممتازة 

  .)75، 2006مطر، (سهم یمتلكه في رأس مال الشركة  یحققه المساهم العادي على كل
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

الدراسات ألدب النظري و اض من خالل عر یتناول هذا الفصل استعراضًا لمتغیرات الدراسة   

  :، وعلى النحو اآلتيذات العالقةالسابقة 

  :تمهید

إن مستخدمي معلومات البیانات المالیة عدیدون وتتنوع احتیاجاتهم لهذه المعلومات حسب 

المستثمرین، والمقرضین، والموظفین، والحكومه، (طبیعة كل مستخدم، فمن هؤالء المستخدمین 

كما ان المساهمین یهتمون بالمعلومات التي تساعدهم في تقییم قدرة ) هوروالموردین، والعمالء والجم

على توزیع االرباح ومن هنا نالحظ مدى اهمیة المعلومات التي تتضمنها البیانات المالیه  الشركة

  .التخاذ قرار شراء األسهم أو عدمه

عن وسائل الدعایة  وتعكس البیانات المالیة الوجه الحقیقي للشركة بموضوعیة وحیادیة بعیداً 

والتي هي لغة موجهة یستطیع  ،الموجهة، حیث تختصر الكثیر من الكلمات من خالل لغة األرقام

 ،ونسب مالیة متعارف علیها ،المستثمر والمقرض من خاللها معرفة الكثیر من خالل قراءة أرقام محددة

 ي المستقبل القریب والبعیدلها ف وما یتوقع ،وحاضرها ،تضع أمامه صورة واضحة عن تاریخ الشركة

  .)91، 2006مطر، (
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 ،للجهات الخارجیة ومنها البنوك وحملة األسهمعادة وفیما یختص بالبیانات المالیة التي تقدم 

مكاتب استشاریة منفصلة عن الشركة، والتي تقوم  تعدها الشركة ویتم تدقیقها من قبلفهذه البیانات 

المكاتب ومدى شهرتها عامل أمان وثقة للبنوك ولحملة األسهم  بدور المحلل لنشاط الشركة، وتمثل هذه

علما بأن أي تجاوز من قبل هذه المكاتب  ،یظهر وبشكل حیادي حقیقة الموقف المالي للشركة

االستشاریة والمتمثل في إظهار موقف الشركة المالي على غیر حقیقته یمكن أن یعرض هذه المكاتب 

هذه المكاتب كنتیجة لذلك الرخصة الممنوحة لها لمزاولة النشاط إذا ما تأكد للمساءلة القانونیة، وقد تفقد 

أو أنها  ،مبادىء المحاسبیة المتعارف علیهاللجهات القانونیة أن هذه الجهات ال تلتزم بالمعاییر وال

، 2002بصول، (مشروعة الغیر انات لخدمة أهداف مجلس اإلدارة تدخلت في تحویر مثل هذه البی

ضع هذه البیانات المالیة لكي یقرأها المالك حتى یكون على درایة بموقف المالي للشركة ومن وتو  .)38

ویقرأها البنك لكي یتعرف على  ،قوة أو ضعف الموقف المالي للشركةثم اتخاذ القرارات بما یتناسب مع 

التسهیالت  المركز اإلئتماني للشركة وحجم الموجودات والمطلوبات والنقدیة حتى یمكن تحدید درجة

ویقرأها أیضا حملة األسهم لكي یتعرفوا على مستوى وكفاءة مجلس إدارة  ،التي یمكن أن تمنح للشركة

وعلى فرص النمو المستقبلیة التي یتم من  ،وربحیتها ،الل التعرف على المشاریع القائمةالشركة من خ

، 2000الشاهد، ( لقریب والبعیدأو في المستقبل ا خاللها تحدید السعر العادل ألسهم الشركة حالیاً 

74(.  
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ویحدد المحتوى المعلوماتي للبیانات المالیة المنشورة طبیعة العبارات التي یصاغ بها تقریر 

مدقق الحسابات وما یحتویه من معاٍن ودالالت یمكن لمستخدمیه الوثوق بها واالعتماد علیها في تقییم 

، 2001المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، ( لماليعمالها ومركزها االشركة، والتعرف على نتائج أ

لهذا فإن قیمة وأهمیة المحتوى المعلوماتي للبیانات المالیة المنشورة ال تنبع فقط من كونه النتاج  .)57

النهائي لعملیة التدقیق، ولكن أیضا بسبب كونه احد المدخالت األساسیة لدى الكثیر من المستخدمین 

لهذا فمن األمور الهامة التي تمثلها البیانات المالیة المنشورة . ستثماریة واإلئتمانیةفي صنع قراراتهم اال

عكسها للمدى الذي وصلت إلیه مهنة المحاسبة والتدقیق من الناحیتین العلمیة والعملیة، ومدى وفائها 

بیان التدفقات  "  )7(تطلبها المعیار الدولي رقم  بحاجات المجتمع المتغیرة والمتطورة من المهنة، وقد 

بصورته  2009عام  (IFRS)الصادر عن لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة " النقدیة

  .النهائیة

  :Statement of Cash Flowsتعریف بیان التدفقات النقدیة 

 هو بیان یعرض التدفقات النقدیة الورادة والصادرة والتي یتم تصنیفها كتدفقات من نشاطات

 Cash لیات من اإلستثمارات والتمویل، ویتم تصنیف هذه الدفقات إلى تدفقات نقدیة من العملیاتالعم

flow form operation  بالبندین  والتي تكون ناتجة من العملیات والصفقات التي ال عالقة لها

 Cash flow formالسابقین أي لست إستثماریة أو تمویلیة، وتدفقات نقدیة من األستثمار

Investment  وهي ناتجة من حیازة أو بیع ممتلكات، مكائن، ومعدات من الفروع أو من الشركات
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 Cash flow from شركات اخرى، وتدفقات نقدیة من التمویل التابعة أو شراء أو بیع إستثمارات من

Financing  على  وهي ناتجة من اإلصدار أو تقاعد سندات العدالة المالیة والدین والحصص الربح

  .)33، 2006عبیدات، ( همألسهم المدفوعة إلى أصحاب األسا

  :التشغیلیة أهمیة وأهداف بیان التدفقات النقدیة

إن الهدف األساسي من إعداد بیان التدفقات النقدیة هو مساعدة المستثمرین والدائنین وغیرهم 

نقدیة خالل الفترة في تحلیل النقدیة عن طریق توفیر معلومات مالئمة عن المتحصالت والمدفوعات ال

یوضح اآلثار النقدیة لعملیات التشغیل الجاریة والعملیات  التشغیلیة فبیان التدفقات النقدیة. المالیة

االستثماریة والتمویلیة خالل الفترة، كذلك صافي الزیادة أو النقص في النقدیة خالل الفترة ومن ثم كیفیة 

ن التدفق النقدي من دوره في توفیر معلومات ال تظهر في وتنبع أهمیة بیا. استخدام تلك النقدیة خاللها

لذا تعتبر هذه البیانات بمثابة صلة الوصل بین هاتین . والمیزانیة العمومیة أي من بیان الدخل

بما تحتویه من  شركةأكثر مالءمة منهما لتحدید نقاط القوة والضعف في نشاط ال القائمتین، كما أنها

منها من مؤشرات كمیة فعالة لتقییم مدى كفاءة السیاسات التي تتبناها  یمكن اشتقاقه معلومات وما

مكانیة التنبؤ المستقبلي في التوسع اإلدارة في المجمع العربي  ولقد أوضح. مجال التمویل واالستثمار، وإ

  :التدفقات النقدیة بالنقاط التالیة أهمیة بیان) 766، 2009( للمحاسبین القانونیین

 الشركةمفیدة في تزوید مستخدمي البیانات المالیة بقدرة  للشركةفقات النقدیة إن معلومات التد - 

  .في استخدام هذه النقدیة الشركةعلى تولید النقدیة، واحتیاجات 
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عندما تستخدم بیانات التدفقات النقدیة باالقتران مع باقي البیانات المالیة، فإنها تزود  - 

وهیكلها المالي بما  الشركةغیرات في صافي أصول الت المستخدمین بمعلومات تمكنهم من تقییم

 .وقدرتها على الوفاء بالدین والتكیف مع الفرص المتغیرة شركةفي ذلك سیولة ال

إن معلومات التدفق النقدي تساعد المستخدمین على تطویر نماذج لتقدیر ومقارنة القیمة  - 

 .الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة للمشاریع المختلفة

خدم معلومات التدفق النقدي التاریخیة كمؤشر لمبالغ، وتوقیت، ودرجة تأكید التدفقات تست - 

السابقة للتدفقات النقدیة وفحص  تقدیراتوهي مفیدة كذلك في اختبار دقة ال. النقدیة المستقبلیة

 .العالقة بین الربحیة وصافي التدفق النقدي

 .النقدیة وما یعادلها الشركةستخدم فیها تد و تزود مستخدمي البیانات المالیة بالكیفیة التي یول - 

وخالفًا لبیان الدخل وبیان المركز المالي اللذین یعدان استنادا إلى أساس االستحقاق وبالتالي 

إلى میزان المراجعة المعدل بعد التسویات الجردیة، یتم إعداد بیان التدفقات النقدیة استنادًا إلى األساس 

وضات النقدیة للفترة بالمدفوعات النقدیة خاللها، ووفقًا للمعیار المحاسبي النقدي، أي بمقارنة المقب

، تعرض المعلومات في بیان التدفقات النقدیة في ثالثة أبواب رئیسة مصنفة على النحو )7(الدولي رقم 

  :التالي

ویلخص هذا الباب حركة مقبوضات واستخدامات النقد : مصادر النقد من النشاط التشغیلي  - أ 

على مدار فترة زمنیة معینة، ویكون الرصید النهائي لهذا الباب إما  للشركةة التشغیلیة لألنشط
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یعتبر ذلك ) فائض(، وفي حالة كونه Deficit) عجز(أو سالبًا  Surplus) فائض(موجبًا 

لذا . والعكس بالعكس Quality of Earnings الشركةمؤشرًا أولیًا على ارتفاع جودة أرباح 

دفق النقدي التشغیلي من وجهة نظر المحللین المالیین أكثر كفاءة من صافي یعتبر صافي الت

  .الشركةالدخل المحاسبي كؤشر لتقییم ربحیة 

ویلخص هذا الباب حركة النقد من مقبوضات : مصادر النقد من األنشطة االستثماریة   -ب 

 .ومدفوعات تنتج عن حیازة األصول طویلة األجل أو عن بیع البعض منها

ویلخص هذا الباب حركة النقد التي تنتج إما في مجال : لنقد من األنشطة التمویلیةمصادر ا  - ج 

إما من  الشركةحصل علیها تالداخلیة والخارجیة، أي األموال التي  الشركةمصادر تمویل 

المالك أو من المقرضین، وكذلك في مجال تسدید الدیون طویلة األجل، أو في تخفیض رأس 

 .النقدیة على المساهمین المال أو في التوزیعات

  :أهمیة المعلومات المنشورة التي یعرضها بیان التدفقات النقدیة لكل من المستثمرین والمقرضین

إن الهدف األساسي من إعداد بیان التدفقات النقدیة هو مساعدة المستثمرین والمقرضین 

عن المتحصالت والمدفوعات لشركة من خالل توفیر معلومات مالئمة ا سیولةوغیرهم في تقییم وتحلیل 

فبیان التدفقات النقدیة یوضح اآلثار النقدیة لعملیات التشغیل الجاریة . النقدیة خالل الفترة المالیة

والعملیات االستثماریة والتمویلیة خالل الفترة، كذلك صافي الزیادة أو النقص في النقدیة خالل الفترة 

وتنبع أهمیة بیان التدفق النقدي من دوره في توفیر معلومات  ومن ثم كیفیة استخدام تلك النقدیة خاللها،



 

 

15 

وبیان المركز المالي، لذا تعتبر بمثابة صلة الوصل بین كل من  ال تظهر عادة في أي من بیان الدخل

أكثر مالءمة منهما لتحدید نقاط القوة والضعف في نشاط  بیان الدخل والمیزانیة العمومیة، كما أنه

یمكن اشتقاقه منه من مؤشرات كمیة فعالة لتقییم مدى كفاءة  من معلومات وما بما یحتویه شركةال

مكانیة التنبؤ المستقبلي في التوسع السیاسات التي تتبناها اإلدارة في . مجال التمویل واالستثمار، وإ

التدفقات النقدیة بالنسبة للمتسخدمین من مستثمرین ومقرضین بالنقاط  ویمكن توضیح أهمیة بیان

  )766، 2009، المجمع العربي للمحاسبین القانونیین: (الیةالت

 الشركةمفیدة في تزوید مستخدمي البیانات المالیة بقدرة  للشركةإن معلومات التدفقات النقدیة  - 

 .في استخدام هذه النقدیة الشركةعلى تولید النقدیة، واحتیاجات 

البیانات المالیة، فإنها تزود  عندما تستخدم بیانات التدفقات النقدیة باالقتران مع باقي - 

وهیكلها المالي بما  الشركةالمستخدمین بمعلومات تمكنهم من تقییم التغیرات في صافي أصول 

 .وقدرتها على الوفاء بالدین والتكیف مع التغیرات شركةفي ذلك سیولة ال

قیمة إن معلومات التدفق النقدي تساعد المستخدمین على تطویر نماذج لتقدیر ومقارنة ال - 

 .الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة للمشاریع المختلفة

تستخدم معلومات التدفق النقدي التاریخیة كمؤشر لمبالغ، وتوقیت، ودرجة تأكید التدفقات  - 

السابقة للتدفقات النقدیة وفحص  تقدیراتوهي مفیدة كذلك في اختبار دقة ال. النقدیة المستقبلیة

 .التدفق النقدي العالقة بین الربحیة وصافي
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 .النقدیة وما یعادلها الشركةستخدم فیها تتزود مستخدمي البیانات المالیة بالكیفیة التي یولد و  - 

 Earningsكما یمكن االستفادة من معلومات التدفق النقدي في تقییم نوعیة األرباح 

Qualityیان التدفق ، وذلك عن طریق مقارنة صافي التدفق من النشاط التشغیلي الذي یظهر في ب

النقدي مع صافي الربح الذي یظهر في بیان الدخل، إذ كلما كان صافي التدفق النقدي التشغیلي موجبًا 

ویشكل نسبة مرتفعة من صافي الربح كلما كان ذلك مؤشرًا على ارتفاع جودة أو نوعیة أرباح الشركة 

مقرضین بالمعلومات التي یقدمها والعكس بالعكس، أما التدفق النقدي من األنشطة التمویلیة فیخدم ال

  ).98، 2006مطر، (عن مصادر تمویل الشركة وأوجه استخدامات هذا التمویل 

  :التشغیلیة مبررات االعتماد على قائمة التدفقات النقدیة

 ،من السهل للشركة التالعب باألرقام ولكن من الصعب جدا أن تتالعب بالنقدیة المقبوضة

عند تحلیل السیولة فإن المعلومات التي توفرها قائمة و، ركة عن كثبلهذا یجب مراقبة نقدیة الش

التدفقات النقدیة یمكن االعتماد علیها بشكل أكبر من المعلومات التي توفرها المیزانیة العمومیة وقائمة 

الدخل، حیث أن المیزانیة العمومیة توفر معلومات جامدة والتي تقیس فترة مالیة معینة من الوقت، أما 

الك، والمصاریف واإلیرادات تهنقدیة مثل االالغیر لدخل فتحتوي على بعض التصنیفات ائمة اق

ولكن على النقیض من ذلك فإن قائمة التدفقات النقدیة تعتبر كسجل للتغیرات التي تحدث . المستحقة

المتوفر  في القوائم المالیة األخرى وتلقي الضوء بشكل واضح على ما یهم حملة األسهم لمعرفة النقد

  .من األنشطة التشغیلیة واالستثماریة
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تستخدم بشكل ) Credit Rating( يإن معظم المؤسسات التي تقوم بإعداد التصنیف االئتمان

وحیث أن قائمة . رئیسي نسب قائمة التدفقات النقدیة في قرارات التصنیف وقیاس المخاطر االستثماریة

على أساس االستحقاق والمحاسبة على األساس النقدي فهي التدفق النقدي تبرز التباعد بین المحاسبة 

لذلك فإن نسب قائمة التدفقات النقدیة  ،تحول األرباح الواردة في قائمة الدخل إلى األساس النقدي

تعطي صورة أوضح للمالءة المالیة للشركة، حیث أنها عبارة عن قائمة توضح مصادر األموال وطرق 

تفضل أن یكون لدیها قائمة تدفقات نقدیة للشركات التي ترغب ) ضینكمقر (حتى البنوك . استخدامها

اختالفات في دقة تقییم المالءة للشركات المقترضة من  وهناكباالقتراض عند اتخاذ القرار االئتماني، 

والذین یستخدمون القوائم المالیة ) أساس النقدیة( قبل مدراء اإلقراض الذین یستخدمون التدفقات النقدیة

  :وبالتالي فإن قائمة التدفقات النقدیة تعتبر أكثر أهمیة لألسباب التالیة، أساس االستحقاقعلى 

إن التدفقات النقدیة ولیست األرباح هي التي تستخدم في خدمة الدین وتسدید الفوائد وأقساط  - 

 .القروض

النقدیة من الممكن أن تحقق الشركة أرباحًا جیدة ومع ذلك فإنها تعاني من ضعف في تدفقاتها  - 

 ).والعكس صحیح(

ظهارها بأكبر مما هي علیه فعلیًا باستخدام عدة طرق  -  من الممكن التالعب في األرباح وإ

بینما یصعب ذلك بالنسبة ) سواء كانت هذه الطرق مشروعة أو غیر مشروعة(وأسالیب 

 .للتدفقات النقدیة
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ان مالي حیث أنها ال تنشأ عن تعتبر قائمة التدفقات النقدیة كأداة تحلیلیة إضافة إلى كونها بی - 

نما من المعلومات التي تتوفر بشكل رئیسي من القوائم المالیة األخرى   .القیود المحاسبیة وإ

  :ومن أهم األغراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدیة ما یلي

  تقییم جودة أو نوعیة أرباح الشركة : أوالً 

، وتعبر عن مدى الكفاءة تتخذها اإلدارةتي إن ربحیة الشركة هي محصلة لمختلف السیاسات ال

في استغالل  لشركةوتقیس نسب الربحیة كفاءة ا. التي تتخذ فیها الشركة  قراراتها التشغیلیة واالستثماریة

وهي تقدم معلومات یمكن بواسطتها التمییز بین صافي الدخل  ،واردها بشكل أمثل لتحقیق األرباحم

ستحقاق وصافي التدفق النقدي الذي یتم تحدیده بموجب األساس الذي یتم تحدیده بموجب أساس اال

لرقم مرتفع من صافي الدخل ال یعني بالضرورة أنها  لشركةوعلى هذا األساس فإن تحقیق ا. النقدي

في  حین كلما ارتفع  صافي التدفق النقدي التشغیلي . حققت تدفقًا نقدیًا مرتفعًا والعكس بالعكس

بالعكس والعكس  لشركةخالل العام كلما ارتفعت نوعیة أو جودة أرباح ا ركةلشالموجب الذي  تحققه ا

 ،وتمثل نسب الربحیة مجال اهتمام المستثمرین واإلدارة والمقرضین. )162، 2006مطر، (

فالمستثمرون یتطلعون إلى الفرص المربحة لتوجیه أموالهم إلیها، واإلدارة تستطیع التحقق من نجاح 

تحقق أرباح وقادرة  شركات، والمقرضون یشعرون باألمان عند إقراض أموالهم إلى سیاساتها التشغیلیة

ومن أهم النسب التي یمكن .  (Needlse & Powers, 2004, 614)ونهاعلى دفع التزاماتها وفوائد دی

  :الشركةاشتقاقها من قائمة التدفقات النقدیة لتقییم جودة أرباح 
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  :النشاط التشغیلي) دلیل(مؤشر  - 1

  :التالیة حدد هذا المؤشر بالعالقةوی

الفوائد صافي الدخل من األنشطة التشغیلیة قبل / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

  .والضریبة

مطر، (على تولید تدفقات نقدیة  تشغیلیة  لشركةوتبین هذه النسبة مدى قدرة األنشطة التشغیلیة في ا

جانب منها نتائج األنشطة التشغیلیة وفقا ألساس االستحقاق، وتعكس هذه النسبة في ). 163، 2006

وكلما ارتفعت هذه . في حین تعكس في الجانب اآلخر نتائج األنشطة التشغیلیة وفقا لألساس النقدي 

  .)Friedlob &  Schneider, 2003, 77(والعكس بالعكس  لشركةالنسبة دل ذلك على جودة أرباح ا

  :مؤشر النقدیة التشغیلي - 2

  : التالیة ویحدد بالعالقة

  .صافي الدخل / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة  التشغیلیة 

وتختلف هذه النسبة عن  .دیة تشغیلیةوتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على تولید تدفقات نق

  ).163 ،2006مطر، (السابقة في أنها تأخذ بعین االعتبار عند اشتقاقها الفوائد والضرائب 

 :نسبة التدفقات النقدیة من المبیعات إلى المبیعات - 3

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .المبیعات / التدفقات النقدیة من المبیعات 
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وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة . المبیعاتتبین النسبة المئویة للتدفقات النقدیة من 

  .Carslaw & Mills, 1999) (الشركة في تحصیل النقدیة من المبیعات 

  :نسبة الفوائد والتوزیعات المقبوضة - 4

  :التالیة وتحدد بالعالقة

 التدفقات النقدیة الداخلة من/ المتحصالت النقدیة المتحققة من إیراد الفوائد والتوزیعات المقبوضة 

  .األنشطة التشغیلیة

اء في القروض أو في األوراق تساعد هذه النسبة على قیاس األهمیة النسبیة لعوائد االستثمارات سو 

  ).165 ،2006مطر، (المالیة 

 :نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة للسهم العادي - 5

  :التالیة وتحدد هذه النسبة بالعالقة

المتوسط المرجح / التوزیعات النقدیة لألسهم الممتازة   - صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة  

  .  ادیةلألسهم الع

وتبین هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة، وتعكس قدرة 

  .)Gibson, 2001, 366(على توزیع األرباح النقدیة  لشركةا

  نسبة العائد على حقوق الملكیة من التدفقات النقدیة التشغیلیة - 6

  :التالیة ویحدد بالعالقة



 

 

21 

  .حقوق الملكیة/  نقدیة من األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات ال

وكلما ارتفعت . تبین هذه النسبة العائد على حقوق الملكیة من التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

النسبة نسبة معدل العائد على  وتشبه هذه.  لشركةهذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرًا إیجابیًا على كفاءة ا

تحتسب باستخدام التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة بدًال من رقم صافي حقوق الملكیة ولكنها 

  .)68، 2006عبیدات، ( الدخل

 :نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغیلي - 7

  : التالیة ویحدد بالعالقة

  .إجمالي األصول /  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

، وكلما ارتفعت هذه تشغیلیة ى قدرة أصول الشركة على تولید تدفقات نقدیةوتوضح هذه النسبة مد

 .في المستقبلفي استخدام موجداتها، وحافز للمزید من االستثمار  لشركةالنسبة دل ذلك على كفاءة ا

استخدام التدفقات النقدیة بدًال من رقم صافي  وتشبه هذه النسبة معدل العائد على الموجودات باستثناء

  ).Carslaw & Mills, 1999(ربح ال

  تقییم السیولة : ثانیاً 

على تحویل أصولها إلى نقدیة حتى تتمكن من سداد التزاماتها  لشركةتعرف السیولة بأنها قدرة ا

وتقوم نسب السیولة بربط األصول . )Schroeder et  al., 2001, 156(المتداولة عند استحقاقها 

وترتبط قوة أو . لمعرفة الوضع المالي للشركة في الفترة قصیرة األجلالمتداولة بالمطلوبات المتداولة 
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ضعف سیولة الشركة بمدى توفر صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة، فإذا كان صافي التدفق 

النقدي من األنشطة التشغیلیة موجبًا فهذا یعني أن هناك فائضًا نقدیًا یمكن إلدارة الشركة أن تستخدمه 

من أجل تعزیز مركزها المالي  األجلتوسیع األنشطة االستثماریة أو في تسدید الدیون طویلة  إما في

أما إذا كان سالبًا فهذا یعني أن على الشركة أن تبحث عن مصادر لتمویل العجز . وتنویع استثماراتها

كن اشتقاقها من ومن أهم النسب التي یم. وذلك إما ببیع جزء من استثماراتها أو بالتمویل طویل األجل

  :لشركةاات النقدیة لتقییم سیولة قائمة التدفق

 :نسبة تغطیة النقدیة - 1

 :التالیة وتحدد بالعالقة

 االستثماریة التدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة/ صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

  .والتمویلیة

  : التمویلیة واالستثماریة ومن األمثلة على التدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة

  .الدیون والقروض المستحقة الدفع   - 

 .الدفعات اإلیجاریة لعقود اإلیجار التمویلي  - 

 . المبالغ المدفوعة في شراء األصول الثابتة  - 

 .لحملة األسهم  توزیعات األرباح - 
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لوفاء  بالمطلوبات وتشیر هذه النسبة إلى قدرة الشركة على تولید تدفقات نقدیة من األنشطة التشغیلیة ل

وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على    كفایة التدفقات النقدیة من . االستثماریة والتمویلیة الضروریة 

  .(Friedlob  &  Schneider, 2003, 9)األنشطة التشغیلیة للوفاء بهذه االحتیاجات 

  :عات الالزمة لتسدید فوائد الدیوننسبة المدفو  - 2

 :تالیةال وتحدد بالعالقة

  .فوائد الدیون / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

وتشیر هذه النسبة إلى قدرة الشركة على تسدید فوائد الدیون، وانخفاض هذه النسبة مؤشر سیئ وینبئ 

، 2006مطر، (بمشاكل قد تواجهها الشركة في مجال السیولة الالزمة لدفع الفوائد المستحقة للدیون 

164(.  

  :نسبة التوزیعات النقدیة - 3

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .التوزیعات النقدیة للمساهمین / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

وتوفر هذه النسبة معلومات عن السیاسة التي تتبعها إدارة الشركة في مجال توزیع األرباح النقدیة من 

إن ارتفاع هذه النسبة یشیر . السیاسةغیلیة ومدى استقرار هذه خالل  تدفقاتها النقدیة من األنشطة التش

 ,Gibson(على تسدید توزیعات األرباح دون الحاجة إلى مصادر تمویل خارجیة  لشركةإلى قدرة ا

2001, 367(.  
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 :التشغیلیة نسبة كفایة التدفقات النقدیة من األنشطة - 4

  :التالیة وتحدد هذه النسبة بالعالقة

  .االحتیاجات النقدیة األساسیة / دیة الداخلة من األنشطة التشغیلیة التدفقات النق

وتبین هذه النسبة مدى قدرة أنشطة الشركة على تولید تدفقات نقدیة داخلة لتغطیة التدفقات النقدیة 

ویقصد باالحتیاجات . جلالخارجة لألنشطة التشغیلیة ولإلنفاق الرأسمالي وسداد أقساط الدیون طویلة األ

  ): 162،  2006مطر، ( دیة األساسیة ما یليالنق

 .التدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة التشغیلیة   - أ 

 .مدفوعات أعباء الدیون   -ب 

 .اإلنفاق الرأسمالي الالزم للمحافظة على الطاقة اإلنتاجیة    - ج 

  .سداد الدیون المستحقة خالل العام    -د 

  وبات المتداولة نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة إلى المطل - 5

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .متوسط المطلوبات المتداولة / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

على سداد مطلوباتها المتداولة من خالل صافي تدفقاتها النقدیة من  لشركةوتبین هذه النسبة مدى قدرة ا

ض مستوى المخاطر المتعلقة بالسیولة ، وهذا یعني وكلما ارتفعت هذه النسبة انخف. أنشطتها التشغیلیة 
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قادرة على الوفاء بجمیع أو بجزء من مطلوباتها المتداولة من خالل النقدیة المولدة داخلیًا  لشركةأن ا

)Kieso et al., 2005, 196(.  

 األجل إلى االستحقاق الحالي للدیون طویلة نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة - 6

    :أوراق الدفع قصیرة األجلو 

  :التالیة وتحدد بالعالقة

وأوراق الدفع   الدیون+ استحقاقات الدین طویلة األجل / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

  .قصیرة األجل 

وتشیر هذه النسبة إلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة باستحقاقات الدیون طویلة األجل 

جید وال تعاني  للشركةإن ارتفاع هذه النسبة یعني أن وضع السیولة .الدیون وأوراق الدفع قصیرة األجلو 

  ). Gibson , 2001 , 364(من مشكالت تتعلق بها 

  :إلى مدفوعات الدیون طویلة األجل نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة - 7

  : وتحدد بالعالقة التالیة 

  .مدفوعات الدین طویل األجل / قدیة من األنشطة التشغیلیة صافي التدفقات الن

، األجلتقیس هذه النسبة مدى كفایة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة على سداد الدیون طویلة 

على الوفاء بالتزاماتها طویلة  لشركةوكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرًا إیجابیًا على قدرة ا

  ) .Roehl – Anderson & Bragg , 2005 , 329(األجل  
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 :النفقات الرأسمالیة إلى نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة - 8

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .التدفقات النقدیة الخارجة للنفقات االستثماریة / صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

ولید تدفقات نقدیة من أنشطتها التشغیلیة لتمویل النفقات الرأسمالیة وتبین هذه النسبة قدرة الشركة على ت

ذا كانت هذه النسبة أكبر من . على طاقتها اإلنتاجیة الالزمة للحفاظ یمكن  لشركةفهذا یعني أن ا 1:1وإ

 & Stickney)في تسدید الدیون المستحقة علیها  من أنشطتها التشغیلیةأن تستخدم الزیادة النقدیة 

Brown, 1999, 154).  

 :واإلطفاء الكهتنسبة أثر اال - 9

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .ات النقدیة من األنشطة التشغیلیةصافي التدفق/ مصروف اإلطفاء + الك تمصروف االه

ویمكن . الك واإلطفاء على النقدیة من األنشطة التشغیلیةتوتساعد هذه النسبة في إظهار أثر االه

الك واإلطفاء لدیها قلیال على النقدیة من األنشطة تهإذا كان أثر االأكثر كفاءة  لشركةاعتبار ا

  ).Bergevin, 2002, 231(التشغیلیة 

  :نسبة إعادة االستثمار - 10

  :التالیةوتحدد بالعالقة 

  .مشتریات الموجودات طویلة األجل/ صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
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. طویلة األجلالنقدیة من األنشطة التشغیلیة لتمویل شراء الموجودات وتقیس هذه النسبة كفایة التدفقات 

وتختلف هذه النسبة عن نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة إلى النفقات الرأسمالیة في أنها 

مشتریات الموجودات طویلة األجل والمتضمنة األراضي والمباني ولیس  جمیعتأخذ بعین االعتبار 

  .)75، 2006عبیدات، (لالزمة للمحافظة على الطاقة اإلنتاجیة فقط الموجودات ا

  :التدفقات النقدیة الحرة - 11

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .)توزیعات األرباح+النفقات الرأسمالیة( –صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

م توزیعها على حملة األسهم  وأصحاب والتدفقات النقدیة الحرة هي التدفقات النقدیة المتبقیة التي یت

الدیون بعد قیام الشركة باالستثمار في األصول الثابتة الضروریة ورأس المال العامل للمحافظة على 

 لشركةوتوفر التدفقات النقدیة الحرة للمحللین المالیین معلومات عن قدرة ا. ریة األنشطة التشغیلیةاستمرا

  .)Bergevin, 2002, 230(ا المالیة على النمو داخلیًا وزیادة مرونته

من  التدفقات النقدیة الداخلة نسبة التدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة االستثماریة إلى - 12

       :األنشطة التمویلیة

  :التالیة وتحدد بالعالقة

  .اریةالتدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة االستثم/  التدفقات النقدیة الداخلة من األنشطة التمویلیة 
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وتبین هذه النسبة مدى مساهمة التدفقات النقدیة الداخلة من األنشطة التمویلیة على تمویل االستثمار 

كذلك تعتبر مؤشرًا على مدى إسهام المصادر الخارجیة في تمویل . طویلة األجلفي الموجودات 

مات عن كیفیة ، لذا  توفر  للمستثمرین والمقرضین معلو في الموجودات طویلة األجل االستثمار

  .)167 ،2005وآخرون، محمد ( لشركةاستخدام استثماراتهم من  قبل إدارة ا

          :نسبة اإلنفاق الرأسمالي - 13

  :التالیة وتحدد هذه النسبة بالعالقة

صدارات األ/ اإلنفاق الرأسمالي الحقیقي  سهم التدفقات النقدیة الداخلة من القروض طویلة األجل وإ

  .والسندات

وتخدم . ه النسبة األهمیة النسبیة لمصادر التمویل الخارجي في تمویل حیازة األصول الثابتةوتقیس هذ

كما تعكس أیضا مدى  ،فئتي المستثمرین والمقرضین بتوفیر مؤشرات لهم عن كیفیة استخدام أموالهم

ل نجاح إدارة الشركة في إتباع سیاسة المواءمة في تمویل األصول طویلة األجل من مصادر تموی

 ).165، 2006مطر، (طویلة األجل 

 :أسس عرض وتبویب المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة

بموجب الشروط التي تتطلبها المعاییر المحاسبیة التي أصدرتها المجامع المهنیة بشان إعداد قائمة 

التي  ، یجب تبویب أو تصنیف المعلومات)7(التدفق النقدي ومنها المعیار المحاسبي الدولي رقم 

، تدفقات نقدیة من التدفقاتتعرضها هذه القائمة في ثالثة أبواب رئیسیة یتألف كل باب منها من نوعین 
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، والتدفقات من األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة:ترتب هذه األبواب كتاليو . داخلة وأخرى خارجة

وقد ). 97، 2006مطر، (تمویلیة النقدیة من األنشطة االستثماریة ، والتدفقات النقدیة من األنشطة ال

قائمة التدفقات ) "7(المعیار المحاسبي الدولي رقم ) IASC(أصدرت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 

، وأصبح هذا المعیار نافذ المفعول للبیانات المالیة ابتداء 1992بصورته النهائیة في دیسمبر " النقدیة

والذي تم " بیان التغیرات في المركز المالي"ر السابق لیحل محل المعیا 1994من األول من تموز عام 

ویهدف هذا المعیار إلى إلزام الشركات بتوفیر المعلومات حول . 1977اعتماده في أكتوبر عام 

بواسطة بیان التدفق النقدي الذي یصنف التدفقات  للشركةالتغیرات التاریخیة في النقدیة وما یعادها 

قات من النشاطات التشغیلیة وتدفقات من النشاطات االستثماریة، وتدفقات النقدیة خالل الفترة إلى تدف

وقد ورد في هذا المعیار المصطلحات التالیة التي یجب أن تتضمنها قائمة . التمویلیةمن النشاطات 

  ):766- 770، 2009، المجمع العربي للمحاسبین القانونیین(التدفقات النقدیة 

 والودائع تحت الطلب، ویتم االحتفاظ عادة بالنقد من أجل  النقدیة وتشمل النقدیة الجاهزة

  .مواجهة االلتزامات النقدیة قصیرة األجل ولیس ألجل االستثمار واألغراض األخرى

  النقد المعادل وهي االستثمارات قصیرة األجل وعالیة السیولة ویمكن تحویلها إلى مبالغ معلومة

الحصول علیها دون أن تكون عرضة لمخاطر أشهر أو أقل من تاریخ ) 3(من النقد خالل 

  .هامة تغیر في قیمتها

 التدفقات النقدیة وهي عبارة عن التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة من النقدیة وما یعادلها .
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. النقدیة من األنشطة المختلفة باألسلوب األكثر مالءمة ألعماله اتدفقاته الشركةعرض تو 

ومات تسمح للمستخدمین تقدیر أثر هذه النشاطات على فالتصنیف حسب النشاط یوفر معل

، كما یمكن استخدام هذه المعلومات لتقییم شركةمبلغ النقدیة وما یعادلها للالمركز المالي و 

العالقات بین تلك النشاطات ، وقد تشمل العملیة الواحدة للتدفق النقدي على أكثر من نشاط ، 

اد القرض نقدًا تتضمن كالهما الفائدة وأصل القرض فعلى سبیل المثال عندما تكون عملیة سد

فانه في هذه الحالة یمكن تصنیف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغیلي، بینما یصنف 

  .عنصر سداد أصل القرض على أنه نشاط تمویلي 

  التي والنشاطات األخرى لشركةاالنشاطات التشغیلیة وهي النشاطات الرئیسیة لتولید اإلیراد في 

ویعتبر مبلغ التدفقات النقدیة الناشئ عن . عتبر من النشاطات االستثماریة أو التمویلیة ال ت

في تولید  الشركةالنشاطات التشغیلیة مؤشرًا أساسیًا عن المدى الذي ساهمت به عملیات 

، ودفع أرباح األسهم ، شركةاظ على القدرة التشغیلیة للتدفقات نقدیة كافیة لسداد الدیون والحف

ویمكن عرض التدفقات . یةیام باستثمارات جدیدة  بدون اللجوء لمصادر تمویل خارجوالق

، والتي بموجبها  یتم اإلفصاح عن الطریقة المباشرةالنقدیة من النشاطات التشغیلیة باستخدام 

جمالي المدفوعات النقدیةالفئات الرئیسیة إلجمالي المقبوضات النقدیة  ، أو الطریقة غیر وإ

لتي بموجبها یتم تعدیل  صافي الربح أو الخسارة بأثر العملیات ذات الطبیعة غیر المباشرة وا

النقدیة وأیة مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو مدفوعات نقدیة تشغیلیة في الماضي 
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أو المستقبل، وكذلك بنود الدخل أو المصروف المتعلقة بالتدفقات النقدیة االستثماریة أو 

الذي تأسست من أجله ، والتدفقات  لشركةااألنشطة التشغیلیة جوهر نشاط  وتعتبر .التمویلیة

 ،2004أبو المكارم، (النقدیة من األنشطة التشغیلیة تتضمن العملیات النقدیة الداخلة التالیة 

528 -529 :(  

 .المتحصالت النقدیة من مبیعات البضاعة وتقدیم الخدمات  - 

 ) .الفوائد(عائد على القروض المتحصالت النقدیة من ال -           

  .ألغراض المتاجرة ا المتحصالت النقدیة من بیع األوراق المالیة المحتفظ به -           

  : أما التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة التشغیلیة فتشتمل على     

 .المدفوعات النقدیة إلى الموردین لشراء بضاعة أو الحصول على الخدمات -           

 . المدفوعات النقدیة إلى العمال مقابل خدماتهم  -           

 . المدفوعات النقدیة إلى الحكومة مقابل الضرائب والرسوم  -         

 .المدفوعات النقدیة إلى المقرضین مقابل الفوائد  -         

 .جرة  المدفوعات النقدیة لشراء األوراق المالیة المحتفظ بها ألغراض المتا -         

  النشاطات االستثماریة وهي النشاطات المتمثلة في امتالك األصول طویلة األجل والتخلص

، حیث تبین مدى ما یدفع من نفقات على الموارد التي  تستخدم في  تولید دخل وتدفقات منها

 : )76، 2006حماد، (، وتشتمل على نقدیة مستقبلیة
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 .و استثمارات مالیة طویلة األجل المتحصالت النقدیة من بیع أصول ثابتة أ  - 

 .المدفوعات النقدیة لشراء أصول ثابتة أو استثمارات مالیة طویلة األجل -         

  النشاطات التمویلیة وهي النشاطات التي ینتج عنها تغیرات في حجم ومكونات ملكیة رأس

ة من األنشطة التمویلیة وتعتبر التدفقات النقدی. لشركةابها المال وعملیات االقتراض التي تقوم 

  :، وتشتمل على ما یليفي المستقبل  الشركةمفیدة في التنبؤ بمطالبات مقدمي رأس مال 

 .النقد المتحصل من إصدار أسهم جدیدة أو زیادة رأس المال  - 

 .النقد المتحصل من إصدار سندات طویلة األجل  - 

 .النقد المتحصل من القروض والتسهیالت البنكیة  - 

 .وع على توزیع األرباح النقد المدف - 

 .النقد المدفوع لتسدید السندات أو األسهم - 

  .النقد المدفوع لتسدید القروض والتسهیالت البنكیة  - 

شروط ومتطلبات لإلفصاح عن البیانات المتعلقة ) 7(وقد تضمن معیار المحاسبة الدولي رقم     

  :)776-771، 2009 ،القانونیینالمجمع العربي للمحاسبین (بقائمة التدفقات النقدیة وفق ما یلي 

 التشغیلیة یجب تصنیف التدفقات النقدیة المتعلقة بالبنود غیر العادیة كأنها ناشئة عن األنشطة 

منفصل لمساعدة  ، واإلفصاح عنها بشكلأو االستثماریة أو التمویلیة كما هو مناسب

  .للشركةلیة والمستقبلیة دیة الحامستخدمي القوائم المالیة على فهم آثارها على التدفقات النق
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  یجب اإلفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدیة المقبوضة والمدفوعة من الفوائد

وأرباح األسهم ، وتصنیف كل منها بأسلوب ثابت من فترة ألخرى  على أنها أنشطة تشغیلیة 

  .أو تمویلیة أو استثماریة

 الدخلعلقة بالضرائب المدفوعة عن یجب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدیة المت ،

  .ات النقدیة من األنشطة التشغیلیةوأن یتم تصنیفها ضمن التدفق

  إن العملیات االستثماریة والتمویلیة التي ال تتطلب استخداما للنقدیة أو ما یعادلها یجب أن ال

نما یجب اإلفصاح عنهاتعرض ضمن قائمة التدفقات النقدیة وائم في مكان آخر في الق ، وإ

  .المالیة

  اإلفصاح عن مكونات النقدیة وما یعادلها، واإلفصاح عن تأثیر أي تغیر  لشركةایجب على

  .ة وما یعادلهافي سیاسة تحدید مكونات النقدی

   یستبعد من التدفقات النقدیة الحركات بین بنود النقدیة وما یعادلها ، وذلك الن هذه العملیات

ولیس جزءًا من األنشطة التشغیلیة أو االستثماریة أو  لشركةلتعتبر جزءًا من إدارة النقدیة 

  .التمویلیة

  یعتبر اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة هامًا وذلك الن هذه

  .موارد التي تستخدم في تولید دخل وتدفقات نقدیة مستقبلیةالتدفقات تمثل مدى ما یدفع على ال
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 دفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة بشكل منفصل ألنه یفید  في عملیة یجب اإلفصاح عن الت

 . التنبؤ بمقدار النقدیة الالزمة في المستقبل للوفاء بمطالبات مقدمي رأس المال

  الشركةیجب أن تسجل التدفقات النقدیة التي تنشأ عن عملیات بالعملة األجنبیة حسب عملة 

 الشركةبها بیاناتها المالیة وذلك بتحویل مبلغ العملة األجنبیة إلى عملة التي تنشر بموج

  .باستخدام سعر الصرف السائد في تاریخ التدفق النقدي

  یعتبر اإلفصاح المنفصل للتدفقات النقدیة التي تمثل زیادة في الطاقة التشغیلیة والتدفقات

ة في مساعدة  مستخدمي البیانات المالیة النقدیة المطلوبة للمحافظة على الطاقة اإلنتاجیة مفید

 .قوم باالستثمار بشكل مالئمت الشركة تلتقریر ما إذا كان

 

  :الدراسات السابقة ذات الصلة

 تصاعدیاً یتناول هذا الجزء عرضًا للدراسات السابقة باللغتین العربیة واالنجلیزیة، وتم ترتیبها 

  :، وعلى النحو اآلتيقدم إلى األحدثمن األ

  ".دراسة میدانیة: قائمة التدفقات النقدیة ومالءمتها التخاذ القرارات االقتصادیة) "2002( بصول

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمیة المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدیة من 

ماریة، وجهة نظر مسؤولي اإلقراض واالستثمار في األردن فیما یتعلق بالقرارات التمویلیة  واالستث

إضافة إلى مقارنة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة مع صافي الربح المحاسبي من األنشطة 



 

 

35 

ولتحقیق هذا الهدف قامت الباحثة بتوزیع استبانة على عینة من مسؤولي اإلقراض في . التشغیلیة

یة وشركات التأمین وعینة من مسؤولي االستثمار في البنوك التجار ) 79(البنوك التجاریة بلغ عددها 

وتوصلت الدراسة إلى إمكانیة االعتماد على التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة ). 58(بلغ عددها 

. بشكل أكبر من صافي الربح المحاسبي من األنشطة التشغیلیة في اتخاذ قرارات اإلقراض واالستثمار

العدید من القرارات االقتصادیة من وجهة نظر كما بینت الدراسة مالءمة قائمة التدفقات النقدیة التخاذ 

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالبیانات المالیة الواردة في قائمة . مسؤولي اإلقراض واالستثمار

  .التدفقات النقدیة، لما لها من دور محوري في اتخاذ قرارات االقراض واالستثمار

  

دراسة : مع التدفقات النقدیة في تفسیر السیولةأهمیة األرباح المحاسبیة بالمقارنة ) "2003(علي 

  ".میدانیة

مع التدفقات النقدیة في  دراسة إلى اختبار أهمیة األرباح المحاسبیة بالمقارنةهدفت هذه ال

 إلى العام 1996من امة األردنیة التغیرات في سیولة الشركات الصناعیة والخدمیة المساهمة الع تفسیر

اسة قام الباحث بتطبیق أسلوب االنحدار البسیط والمتعدد على عینة من ولتحقیق أهداف الدر . 2001

ضل المتغیرات في تفسیر لى أن أفوتوصلت الدراسة إ. لقطاعین معاً من ا) 74(الشركات بلغ عددها 

بي من صافي الربح المحاستدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة، یلیها ال: التغیرات في السیولة هي

  .رأس المال العاملغیلیة، وأخیرًا األنشطة التش
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Sharma )2003 (“The Relative Relevance Of Cash Flow And Accrual 

Information For Solvency Assessment: A Multi – Method Approach”  

حیث هدفت الدراسة إلى بیان طبیعة العالقة بین قائمة التدفقات النقدیة والمعلومات التي تعتمد 

حیث قام الباحث بدراسة مدخل تعدد الطرق، أ االستحقاق ألغراض تقییم المالءة من خالل على مبد

طرق تقییم المالءة من قبل مدراء االئتمان التجاري الذین یعتمدون على قائمة التدفقات النقدیة من جهة 

المدراء الذین وقد وصل الباحث إلى نتیجة مفادها بأن . والمدراء الذین یعتمدون على قوائم االستحقاق

یعتمدون على قائمة التدفقات النقدیة یحصلون على نتائج أكثر دقة وصحة من تلك التي یحصلون علیها 

من خالل القوائم المالیة التي تعتمد على مبدأ االستحقاق، وفي النهایة أكد الباحث على أهمیة قائمة 

  .التدفقات النقدیة في اتخاذ القرارات اإلداریة

استخدام قائمة التدفقات النقدیة لتقییم األداء المالي للشركات الصناعیة ) "2004(ني قدومي والكیال 

دراسة تحلیلیة مقارنة بین قائمة التدفقات النقدیة وقائمتي المركز المالي : المساهمة العامة األردنیة

  ".والدخل

بإعدادها الشركات إلى التعرف  على أهمیة  قائمة التدفقات النقدیة والتي تقوم  هدفت الدراسة

في تقییم أدائها الفعلي والحقیقي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من مصادرها الخاصة ودون 

حیث یمكن أن تواجه هذه الشركات صعوبة في الحصول علیها عند  ،اللجوء إلى المصادر الخارجیة

لشركات على استخدامهم في الحاجة لها إلى جانب قائمتي المركز المالي والدخل اللواتي اعتادت ا

، لذلك فإن نتائج قتعتمد على مبدأ االستحقا) المركز المالي والدخل(وحیث أن تلك القوائم . الماضي
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قات النقدیة تقییم أداء الشركات كانت متناقضة فبعضها یعطي نتائج جیدة ولكن عند استخدام التدف

لمالیة التي تم الحصول علیها من التقاریر السنویة أعتمد الباحثان على البیانات او . تكون النتائج مختلفة

حیث قام الباحثان باعتماد  ،لعینة الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة وعددها عشرة شركات

مة التدفقات مجموعة من النسب المالیة التي طبقت على قائمتي المركز المالي والدخل من جهة وقائ

حیث أظهر التحلیل المالي قیم النسب  ،النتائج متفاوتة بشكل كبیر، فكانت النقدیة من جهة أخرى

المالیة المستخرجة من قائمة التدفقات النقدیة أقل في قیمتها من قیم النسب المالیة المستخرجة من 

والسبب هو االعتماد على األساس النقدي  ،تحلیل قائمتي المركز المالي والدخل للشركات عینة الدراسة

وقام الباحثان باستخدام أسلوب . لتي تظهر نتائج حقیقیة وأكثر دقةائمة التدفقات النقدیة افي إعداد ق

االنحدار الخطي حیث تم حساب معامل االنحدار بین نتائج التحلیل المالي باستخدام قائمتي المركز 

والذي بلغت نحدار فتبین أن معامل اال ،المالي والدخل ونتائج التحلیل المالي باستخدام التدفقات النقدیة

) R2(حساب معامل التحدید  وتم أیضاً  .، وهذا یثبت مدى التفاوت في النتائجضعیف جداً  0.30قیمته 

والذي یثبت أن هذا التفاوت سببه االختالف في طبیعة المعلومات التي  0.42والذي بلغت قیمته 

ب االعتماد على قائمة التدفقات وجو  كذلك أظهرت نتائج الدراسة تویها كل نوع من القوائم المالیة،تح

  .النقدیة عند تقییم األداء المالي للشركات إلى جانب قائمتي المركز المالي والدخل

Naser & Abdullah )2004 (“Information provided by cash flow measures 

in determining firms’ performance: Makasian evidence”.  
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المعلومات التي یوفرها أساس االستحقاق  ارنة بین كل منهذه الدراسة الى المقهدفت 

واشتملت عینة  ،المالیزیة لشركاتادي من التدفقات في تقییم اوالمعلومات التي یوفرها األساس النق

، وثم تم استبعاد شركة 478لي وعددها المدرجة في سوق كواالالمبور الما شركاتالدراسة على جمیع ال

، وغطت الدراسة الفترة مالي لعدم توفر بیانات مالیة لهمصرفي والقطاع المن القطاع الم شركة 260

كبیرة الحجم  شركاتالى قسمین  شركاتوقد تم تقسیم ال ،1998وحتى العام  1995الممتدة من العام 

قائمة وأظهرت نتائج الدراسة أن . ، واستخدام نموذج االنحدار لتحلیل الفرضیاتوشركات صغیرة الحجم

ستثماریة ها غیر قادرة على تقدیم معلومات متعلقة بالنشاطات التشغیلیة والنشاطات االالدخل وحد

قائمة التدفقات النقدیة قائمة مستقلة ولكنها مكملة لقائمة والنشاطات التمویلیة، كما أظهرت النتائج أن 

 الشركاتى جراء المزید من الدراسات علوأوصت الدراسة بضرورة إ. ند تقدیم أداء الشركاتالدخل ع

  .تي غطتها الدراسةالمالیزیة ولكن لفترة أطول من ثالث سنوات وهي الفترة ال

Renderson )2004 (“In An Era Of Full Disclosure, What About Cash?” 

في هذه الدراسة قام الباحث بدراسة القوائم المالیة لمجموعة من الشركات بهدف التوصل إلى 

في نتائج التحلیل المالي، وأبرز الباحث على أن هناك العدید من الشركات  معرفة االختالف أو التطابق

، وقد ركز الباحث على ضرورة إعداد  التي أظهرت عائد مرتفع للسهم بینما كان التدفق النقدي سالبًا

التدفقات النقدیة الربع سنویة حیث أكد على أن الربح یعتبر رأي ولكن النقدیة تعتبر حقیقة، وفي نهایة 
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الدراسة أكد الباحث على ضرورة إلزام الشركات باإلعالن عن قائمة التدفقات النقدیة في الجرائد الرسمیة 

  .أسوة بالقوائم المالیة األخرى

Chotknakitti )2005 (“Cash flows and accrual accounting in predicting 

future cash flows of Thai listed companies”.  

ة الى ایجاد العالقة بین التدفقات النقدیة واألرباح المحاسبیة وفق أساس هدفت هذه الدراس

، وتم تطبیق جلة في السوق المالیة التایلندیةالمس للشركاتاالستحقاق للتنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة 

، واستخدمت الدراسة تحلیل االنحدار الثبات صحة 2002وحتى العام  1994لى الشركات الدراسة ع

 شركاتیمكن استخدام نموذجي للتنبؤ بالتدفقات المستقبلیة للوأظهرت نتائج الدراسة أنه ، اتلفرضیا

النموذج األول وهو األرباح الماضیة : اق المالیة وهاذان النموذجان هماالمدرجة في سوق تایالند لألور 

التدفقات ت النتائج أن ستحقاق، كما أظهر والنموذج اآلخروهو التدفقات وأساس اال ،والتدفقات النقدیة

وجود عوامل خارجیة باح المحاسبیة في عملیة التنبؤ، كذلك أظهرت النتائج أن النقدیة أفضل من األر 

وقدمت الدراسة . مثل األزمة االقتصادیة اآلسیویة أثرت على عملیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة

التي شملتها عینة الدراسة الى  شركاتة بتقسیم الضرورة إعادة هذه الدراسعددًا من التوصیات أهمها 

  .قطاعات

عالقة كل من العائد المحاسبي والتدفقات النقدیة إلى حقوق المساهمین ) "2005(الخداش والعبادي 

  ".بالقیمة السوقیة للسهم
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هدفت هذه الدراسة إلى تحدید أهمیة العائد على حقوق المساهمین كنسبة مالیة مستندة إلى 

لى التدفقات النقدیة في تقییم الوضع المالي والسعأساس اال للسهم للشركات ر السوقي ستحقاق وإ

بلغ عددها سة قام الباحثان باختیار عینة ولتحقیق أهداف الدرا. صناعیة المساهمة العامة األردنیةال

 اول أسهمها لعشر سنواتعلى أن یكون قد جرى تد 2002شركة مدرجة في بورصة عمان للعام ) 26(

وهامة تساند  التدفقات النقدیة توفر معلومات إضافیةوتوصلت الدراسة إلى أن قائمة . على األقل

، كما تعتبر قیم التدفقات النقدیة ونسبها المالیة ذات أهمیة ي توفرها القوائم المالیة األخرىالمعلومات الت

  .تللشركاستحقاق في تقییم الوضع المالي من مثیلتها المبنیة على أساس اال أفضل

العوامل المؤثرة على مدى التدفقات النقدیة  التشغیلیة واألرباح المحاسبیة في ) "2005(دراغمة 

  ".دراسة تطبیقیة على الشركات الصناعیة المساهمة العامة االردنیة: تفسیر العوائد السوقیة 

المحاسبیة هدفت هذه الدراسة الى بیان العالقة بین المضمون المعلوماتي لكل من األرباح 

النقدیة من النشاطات ، والتدفقات التشغیلیة والمستحقات المحاسبیة والتدفقات النقدیة من النشاطات

، وتم تطبیق الدراسة على جمیع تمویلیة والعوائد السوقیة لألسهم، والتدفقات من النشاطات الاالستثماریة

ة من ، وغطت الدراسة الفترة الممتدليدنیة المدرجة في سوق عمان الماالصناعیة العامة األر  شركاتال

وجود عالقة مهمة احصائیًا ت الدراسة لعدة نتائج من أهمها ، وخلص2002وحتى العام  1998العام 

، ماتي للتدفقات النقدیة التشغیلیةوجود مضمون معلو یة، و بین العوائد السوقیة لألسهم واألرباح المحاسب

النقدیة من حاسبیة أكبر من المضمون المعلوماتي للتدفقات المضمونة المعلوماتي النسبي لالرباح الم



 

 

41 

ضرورة قیام المستثمرین والدائنین وقدمت الدراسة عددًا من التوصیات أهمها . النشاطات التشغیلیة

اختبار المضمون شركة في الصناعة التي تنتمي لها، و والمحللین المالیین بدراسة خصائص ال

قات النقدیة التفصیلیة ومقارتنها باالجمالیات مثل التدفقات النقدیة من المعلوماتي لمكونات قائمة التدف

ت النقدیة من النشاطات النشاطات التشغیلیة والتدفقات النقدیة من النشاطات االستثماریة والتدفقا

  .التمویلیة

  

بناء نموذج لتقییم قدرة الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة على ) "2006(عبیدات 

 ".الستمرار باستخدام معلومات قائمة التدفقات النقدیةا

هدفت الدراسة إلى إمكانیة بناء نموذج لتقییم قدرة الشركات المساهمة العامة األردنیة على 

االستمرار اعتمادا على النسب النقدیة المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة أو نسب االستحقاق أو خلیط 

) 73(ولتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث باختیار عینة من . ستحقاقمن النسب النقدیة ونسب اال

وقد قسمت فترة الدراسة إلى فترتین هما فترة تصمیم النماذج من عام . شركة صناعیة مساهمة عامة

شركة ) 18(شركة للتصفیة، كما تم اختیار ) 18(، حیث تعرضت خالل هذه الفترة 2001إلى  1989

)  3(، حیث  تعرضت خالل هذه  الفترة 2005إلى  2002لنماذج من عام مستمرة، وفترة اختبار ا

وتوصلت الدراسة إلى بناء نموذج مبني على . شركة مستمرة) 34(شركات للتصفیة، كما تم اختیار 

التدفقات النقدیة یتكون من ثالث نسب مالیة هي نسب التدفقات النقدیة إلى المبیعات، ونسبة صافي 
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ن األنشطة التشغیلیة إلى جملة التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة التمویلیة التدفقات النقدیة م

واالستثماریة، ونسبة التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة االستثماریة إلى التدفقات النقدیة الداخلة من 

یما یتعلق بتقییم وأظهرت االختبارات اإلحصائیة أن هذا النموذج یمتلك قدرة تنبؤیة ف. األنشطة التمویلیة

أما النموذج  التقلیدي فتكون من . قدرة الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة على االستمرار

خمس نسب مالیة هي رأس المال العامل، ونسبة حافة مجمل الربح، ومعدل دوران الموجودات الثابتة، 

وقد أظهرت االختبارات . عاديونسبة حقوق الملكیة إلى إجمالي الدیون، ونسبة عائد السهم ال

اإلحصائیة أن هذا النموذج یمتلك قدرة تنبؤیة فیما یتعلق بتقییم قدرة الشركات الصناعیة المساهمة 

أما . العامة األردنیة على االستمرار وبكفاءة أعلى من النموذج المبني على نسب التدفقات النقدیة

التدفقات النقدیة والذي تكون من سبع نسب النموذج المشترك المبني على نسب االستحقاق ونسب 

مالیة، أظهرت النتائج أنه یمتلك قدرة تنبؤیة فیما یتعلق بتقییم قدرة الشركات الصناعیة المساهمة العامة 

األردنیة على االستمرار وبكفاءة أعلى من النموذجین السابقین، أي النموذج المبني على نسب التدفقات 

  .اآلخر المبني على نسب االستحقاق فقطالنقدیة فقط، أو النموذج 

األبعاد التي تقیسها نسب السوق ونسب التدفقات النقدیة التشغیلیة في ) "2007(خمیس والجراح 

  ".الشركات المساهمة العامة الصناعیة األردنیة

هدفت الدراسة إلى التعرف على المضمون المعلوماتي لنسب السوق ونسب التدفقات النقدیة 

ولتحقیق ذلك تم تطبیق كل من التحلیل العاملي االستكشافي والتحلیل العاملي التوكیدي على  .التشغیلیة
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نسبة الختبار مدى تمثیل كل من مجموعتي النسب التجاه مالي مختلف عن االتجاهات التي ) 26(

ومركز وقد تم افتراض وجود تسعة اتجاهات تقیسها النسب المالیة وهي الربحیة، . تمثلها النسب األخرى

النقدیة، والسیولة قصیرة األجل، ودوران المخزون، ودوران الذمم المدینة، ودوران رأس المال العامل، 

وتم تطبیق الدراسة على الشركات المساهمة العامة . والرافعة المالیة، ومؤشرات السوق، والتدفق النقدي

) 73(تمع الدراسة المكون من لمج 2002وعام  1998الصناعیة األردنیة في المدة الواقعة بین عام 

، وقد بلغ عدد المشاهدات 2003شركة صناعیة حسب دلیل الشركات المساهمة العامة األردنیة لعام 

وأظهرت نتائج التحلیل العاملي االستكشافي وجود سبعة . مشاهدة) 232(المستعملة في الدراسة 

ر، والسیولة ، ودوران المخزون، ودوران اتجاهات تقوم النسب المالیة بقیاسها هي العائد على االستثما

أما نتائج التحلیل التوكیدي . الذمم المدینة، ودوران رأس المال، ونسب السوق، ونسب التدفقات النقدیة

فقد بینت عدم تمثیل كل من اتجاه التدفقات النقدیة واتجاه السوق التجاهات مختلفة عن بعضها وعن 

  .بقیة االتجاهات األخرى

األهمیة النسبیة للنسب المالیة المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة في تقییم السیولة " )2008(أحمد 

وجودة األرباح وذلك من وجهة نظر محللي االئتمان في البنوك التجاریة األردنیة ومحللي األوراق 

  ".المالیة في بورصة عمان

التفریق ة التدفقات النقدیة، و هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور النسب المالیة المشتقة من قائم

والتعرف على آراء ووجهات نظر كل من مسؤولي بین صافي الربح المحاسبي وصافي التدفق النقدي، 
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ئتمان في البنوك التجاریة األردنیة ومحللي األوراق المالیة في بورصة عمان حول األهمیة النسبیة اال

في تقییم سیولة الشركة وجودة أرباحها، ومدى تأثیرها  للنسب المالیة المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة

، ) 95(أما عینة الدراسة فقد بلغ عددها . على ما یتخذونه من قرارات مالیة في ممارساتهم الوظیفیة فردًا

فردًا من محللي األوراق ) 65(فردًا من محللي االئتمان في البنوك التجاریة األردنیة و ) 30(منهم 

عمان، وقد أثبتت نتائج الدراسة أن النسب المالیة المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة  المالیة في بورصة

وجودة األرباح من وجهة نظر محللي االئتمان ومحللي  شركةال تعتبر أداة هامة لتقییم كل من سیولة

  .األوراق المالیة

  :ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

التدفقات النقدیة هي المكمل األكثر أهمیة للقوائم بقة أن أوضحت توجهات الدراسات السا

، لذلك وقرارات اإلقراض االستثمارالمالیة بهدف بناء تصور لدى المعنیین عن آلیات اتخاذ قرارات 

التدفقات النقدیة بتحسین ربحیة الشركات  عالقةجاءت هذه الدراسة متممة لما سبقها، في الوقوف على 

وقد الحظ الباحث أن الدراسات السابقة تناولت أحد قائمة التدفقات النقدیة . ویتیةالمساهمة العامة الك

على بیان أثر في حین تقوم الدراسة الحالیة من حیث دورها أو عالقتها أو أثرها بعدد من المتغیرات، 

ممكن ومن ال. صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة الكویتیة في ربحیتها

  :تحدید النقاط التي تمیز الدراسة الحالیة باآلتي
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حیث الحظ الباحث على  أن هذه الدراسة سیتم تطبیقها في مجتمع عربي عامة وكویتي خاصة .1

  .حد اطالعه محدودیة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في دولة الكویت

، وهي ضمن الدراسات كویتیةالشركات المساهمة العامة الأن هذه الدراسة سیتم تطبیقها على  .2

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات التي تتناول  - بحدود علم الباحث- األولیة 

 .المساهمة العامة الكویتیة على ربحیتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

46 

  

  ثالثالفصل ال

  الطریقة واإلجراءات

صل یبین تصمیم الدراسة، أن هذا الفهذا الفصل المنهجیة المطبقة في إجراء الدراسة إذ  یتناول

، ومتغیرات الدراسة واألسالیب االحصائیة المستخدمة في إیجاد العالقة ومصادر الحصول على البیانات

  . رات الدراسة وفي اختبار الفرضیاتبین متغی

  :منهجیة الدراسة 1- 3

ذه بناءً على طبیعة الدراسة والمعلومات المراد تحلیلها، ومن خالل االسئلة التي تسعى ه

وذلك عرض البیانات  (Descriptive)الدراسة الى االجابة عنها استخدم الباحث المنهج الوصفي 

عداد الجداول الالزمة لذلك والمنهج النوعي  في حصر وتحلیل البیانات  (Qualitive Analysis)وإ

 Simple)لغرض معرفة (Empirical) الفعلیة للشركات المشمولة في عینة الدراسة االختباریة 

Regression Analysis)   وتم استخدام نموذج تحلیل االنحدار البسیط لتأثیر متغیر صافي التدفقات

  .(SPSS)النقدیة على ربحیة الشركة باستخدام حزمة التحلیل االحصائي 

  :مصادر الحصول على البیانات 2- 3

بة ألهدافها بالطرق مناستم تجمیع البیانانت الاهداف الدراسة واختبار فرضیاتها،  لغایات تحقیق

  :اآلتیة
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تم جمع البیانات األساسیة بمتغیرات الدراسة والمتعلقة بصافي التدفقات  :المصادر األولیة - 

النقدیة وصافي األرباح الخاصة بالشركات الكویتیة المدرجة أسماؤها في بورصة الكویت 

كویت خالل ورصة المن البیانات الفعلیة الختامیة للشركات المساهمة العامة الكویتیة في ب

 .2012، 2009الفترة  

تتمثل في الكتب العربیة واالنجلیزیة والمقاالت باإلضافة إلى الدراسات  :المصادر الثانویة - 

السابقة المتعلقة بهذا الموضوع والنشرات الیومیة لسوق الكویت المالي والمحفوظة في 

ت واألبحاث التي تناولت تم اإلطالع على أكبر قدر ممكن من الدراساإذ  ،مكتبة السوق

 هذا الموضوع وكذلك الدراسات الشبیهه، وذلك بهدف تغطیة الجانب النظري من الدراسة

  .من خالل هذه المراجع

  :مجتمع الدراسة وعینتها 3- 3

تكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة خالل الفترة 

 الصناعي،و  القطاع المالي،: قطاعات االقتصادیة الرئیسیة الثالثة وهيالتي تغطي ال 2012 ،2009

  .شركات) 210(والبالغ عددها  الخدماتو 

من  %)25- 15(أما عینة الدراسة فهي عینة تم أخذها بطریقة قصدیة وبنسبة تتراوح بین 

  .مجتمع الدراسة وهو الشركات المساهمة العامة الكویتیة في سوق الكویت المالي
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  :متغیرات الدراسة واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة 4- 3

النقدیة  التدفقاتاشتملت الدراسة على متغیر مستقل ومتغیر تابع، وحدد المتغیر في صافي 

تخدم الباحث في تحلیل البیانات الدراسة اسلتابع في صافي أرباح الشركة، و للشركة، وحدد المتغیر ا

والنسب  االنحراف المعیاري،و  الوسط الحسابي،: في مثلواختبار فرضیتها أسالیب االحصاء الوص

ع وتحلیل تابوالمتغیر الیجاد معامل اإلرتباط بین المتغیر المستقل إوذلك باإلضافة إلى  ،المئویة

وتحلیل االنحدار المتعدد لبیان أثر التدفقات النقدیة على ربحیة الشركات المساهمة  االنحدار البسیط

  .العامة الكویتیة

  :الدراسة أداة

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في تقییم الباحث بتطویر استبانة یمكن من خاللها  قام

، وذلك بناءً على الدراسات السابقة واألدب النظري في الكویت على ربحیتها الشركات المساهمة العامة

  .الذي تناول متغیرات الدراسة

  :صدق األداة

الت الدراسیة بعرض االستبانة على نخبة من أعضاء الهیئات الباحث بالتحقق من الدال قام

، وذلك بهدف التأكد من )2ملحق ) (5(وعددهم  التدریسیة من ذوي التخصص في الجامعات األردنیة

دالالت صدق المحتوى لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة وبیئتها الجدیدة، وتم التحكیم وفق المعاییر 

 :اآلتیة
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  .للمقیاسمالئمة الفقرات  .1

 .انتماء الفقرات للمجال الذي تندرج تحته .2

 .سالمة صیاغة الفقرات، ومدى وضوح المعنى من الناحیة اللغویة .3

ضافة كما  تم األخذ بمالحظات المحكمین من حیث إعادة الصیاغة، وحذف بعض الفقرات، وإ

صبح أ، حتى فقرات جدیدة، وتعدیل بعض الفقرات من حیث انتمائها للمجال وصالحیتها اللغویة

 .المقیاس جاهزًا بصورته النهائیة للتطبیق المیداني

  :ثبات األداة

عادة االختبار ) االستبانة(تم التأكد من ثبات أداة الدراسة  -Test)باستخدام طریقة االختبار وإ

re-test)،  ،وذلك عبر تطبیق أداة الدراسة على عینة خارج عینة الدراسة بفارق زمني مدته أسبوعان

تم احتساب معامل الثبات للمقیاس باستخدام على العینة النهائیة، وبعد ذلك  تطبیق أداة الدراسة عیدأثم 

  .معامل ارتباط بیرسون
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  رابعالفصل ال

  نتائج الدراسة

عرضًا لنتائج الدراسة وفقًا لما تم التوصل له من بیانات وتحلیلها مالیًا هذا الفصل  یتناول

   :همة العامة الكویتیة عینة الدراسة، وفیما یلي تفصیل بذلكواحصائیًا للشركات المسا

  )1(جدول 

  وصف افراد عینة الدراسة من خالل البیانات الشخصیة والدیمغرفیة

  النسبة  العدد  الفئة  المتغیرات

 18.24 27 سنة 30اقل من   العمر

 40الى اقل من  30من 

 51.35 76 سنة

الى اقل من 40من 

 23.65 35 سنة50

الى اقل من 50ن م

 6.76 10 سنة60

 100.00 148 المجموع

 62.84 93 بكالوریوس  المؤھل

 17.57 26 ماجستیر

 10.14 15 دكتوراه

 9.46 14 اخرى

 100.00 148 المجموع
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 5الى اقل من  2من   الخبرة

 10.81 16 سنوات

 10الى اقل من  5من 

 30.41 45 سنوات

الى اقل من  10من 

 29.05 43 سنة15

 29.73 44 سنة 15اكثر من 

 100.00 148 المجموع
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  )2(جدول 

نتائج ثبات استبانة اثر التدفقات النقدیة على ربحیة الشركات المساهمة العامة في الكویت باسلوب الفا 

  كرونباخ

  

  قیمة الفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال

  0.706  17  ةالتدفقات النقدیة على ربحیة الشركات المساهم

  

وهي قیمة مناسبة الغراض هذه الدراسة وتعبر ) 0.706(یبین الجدول ان قیمة الفا كرونباخ قد بلغت 

  عن ثبات بدرجة مقبولة 

  المقیاس التصنیفي المستخدم لتصنیف قیم النسب المئویة

  منخفض جدا 36.0 أقل من – 20

  منخفض%  52اقل من  – 36.0

  متوسط%  68.0اقل من  - %  52.0

  مرتفع%  84.0اقل من  – 68.0

  مرتفع جدا 100 – 84.0
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  )3(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واالهمیة النسبیة لفقرات أثر صافي التدفقات النقدیة 

  التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات مرتبة تنازلیا

المتوسط   الفقرات  

  يالحساب

االنحراف 

  المعیاري

االهمیة 

  المستوى  النسبیة

لى قدرة الشركة على تولید النقدیة من األنشطة   10 تشیر نسبة تغطیة النقدیة اٍ

 مرتفع 80.00 0.90  4  التشغیلیة للوفاء بااللتزامات اإلستثماریة والتمویلیة

شغیلة تقیس نسبة إعادة اإلستثمار كفایة التدفقات النقدیة من األنشطة الت  16

 مرتفع 78.60 0.84 3.93  لتمویل شراء الموجودات طویلة األجل

تشیر نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة إلى المطلوبات المتداولة   13

إلى قدرة الشركة على سداد مطلوباتها المتداولة من خالل صافي تدفقاتها 

 مرتفع 78.40 0.87 3.92  النقدیة من أنشطتها التشغیلیة

تساعد نسبة الفوائد والتوزیعات المقبوضة على قیاس األهمیة النسبیة لعوائد   5

 مرتفع 77.40 0.75 3.87 اإلستثمارات سواء من القروض أو األوراق المالیة

لى قدرة الشركة على توزیع أرباح نقدیة ومدى   11 تشیر نسبة التوزیعات النقدیة اٍ

 مرتفع 76.40 0.83 3.82  اٍستمرار وٍاستقرار هذه السیاسة
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تبین نسبة كفایة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة مقدرة أنشطة الشركة   12

على تولید تدفقات نقدیة داخلة تكفي لتغطیة التدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة 

التشغیلیة واإلنفاق الرأسمالي وسداد أقساط الدیون طویلة األجل التشغیلیة 

 مرتفع 76.00 0.86 3.8  سداد أقساط الدیون طویلة األجلواإلنفاق الرأسمالي و 

تبین النسبة المئویة للتدفقات النقدیة من المبیعات إلى المبیعات كفاءة الشركة   4

 مرتفع 74.00 0.88 3.7 في تحصیل النقدیة من المبیعات

تساعد نسبة أثر اإلستهالك واإلطفاء في اٍظهار أثر اإلستهالك واإلطفاء على   15

 متوسط 73.40 1.01 3.67  نقدیة الموفرة من األنشطة التشغیلیةال

تبین نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة الى النفقات الرأسمالیة قدرة   14

الشركة على تولید تدفقات نقدیة من أنشطتها التشغیلیة لتمویل النفقات 

 متوسط 73.20 0.86 3.66  الرأسمالیة الالزمة للمحافظة على طاقتها اإلنتاجیة

تعتبر التدفقات النقدیة الحرة هي التدفقات التي یتم توزیعها على حملة األسهم   17

وأصحاب الدیون بعد قیام الشركة باإلستثمار في األصول الثابتة الضروریة 

 متوسط 73.00 1.01 3.65  ورأس المال العامل للمحافظة على إستمراریة األنشطة التشغیلیة

ر النشاط التشغیلي نتائج األنشطة التشغیلیة وفقًا ألساس یعكس مؤش  1

 متوسط 72.20 1.13 3.61 اإلستحقاق
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تبین نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة للسهم العادي حصة السهم   6

 متوسط 70.60 1.04 3.53 العادي من صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

 متوسط 68.20 0.90 3.41  التشغیلي نتائج األنشطة التشغیلیة وفقًا لألساس النقديیعكس مؤشر النشاط   2

تبین نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغیلي قدرة الشركة على   9

 متوسط 68.20 1.03 3.41  تولید تدفقات نقدیة تشغیلیة من خالل إستخدام موجوداتها

 شركةاألنشطة التشغیلیة للسهم العادي قدرة التبین نسبة التدفقات النقدیة من   7

 متوسط 67.80 1.03 3.39 على توزیع األرباح النقدیة 

تعكس نسبة العائد على حقوق الملكیة من التدفقات النقدیة التشغیلیة مدى   8

 متوسط 67.80 1.19 3.39  التشغیلیة لشركةا كفاءة

ركة على تولید تدفقات نقدیة یبین مؤشر النقدیة التشغیلي مدى قدرة أرباح الش  3

تشغیلیة وتختلف هذه النسبة عن النسبة السابقة في أنها تأخذ بعین اإلعتبار 

 متوسط 64.80 1.20 3.24 الفوائد والضرائب

 متوسط 73.00 0.41 3.65  الدرجة الكلیة  

  

لى قدرة" ان الفقرة العاشرة والتي تنص ) 3(یبین الجدول  الشركة على تولید  تشیر نسبة تغطیة النقدیة اٍ

قد احتلت الترتیب االول بین "النقدیة من األنشطة التشغیلیة للوفاء بااللتزامات اإلستثماریة والتمویلیة 
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فقرات استبانة أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت على 

ث یمثل هذا المتوسط اهمیة نسبیة بقیمة حی) 4.0(ربحیة هذه الشركات اذ تحققت بمتوسط حسابي 

والتي تمثل مستوى مرتفعا یعكس قناعة افراد عینة الدراسة من خالل هذه الفقرة باثر صافي %) 80.0(

التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت على ربحیتها بینما احتلت الفقرة 

النقدیة التشغیلي مدى قدرة أرباح الشركة على تولید تدفقات نقدیة  یبین مؤشر" الثالثة والتي تنص على 

المرتبة " تشغیلیة وتختلف هذه النسبة عن النسبة السابقة في أنها تأخذ بعین اإلعتبار الفوائد والضرائب 

والتي تحققت بمستوى متوسط وقد %)  64.80(وباهمیة نسبیة بقیمة ) 3.24(االخیرة بمتوسط حشابي 

ة المتوسط الحسابي لتقدیرات افراد عینة الدراسة على أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة بلغت قیم

حیث یمثل هذا المتوسط ) 3.65(في الشركات المساهمة العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات 

بنة حیث یمثل هذا المتوسط درجة موافقة مرتفعة تعكس راي افراد ع%) 64.80(اهمیة نسبیة بقیمة 

  .الدراسة بهذا االثر
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  : متغیر العمر

المجاالت ستجابات أفراد عینة الدراسة على تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة،ال

  .یبین النتائج) 4(تبعًا لمتغیر العمر ، والجدول 

  )4(جدول 

شغیلیة في الشركات المساهمة أثر صافي التدفقات النقدیة التنتائج تحلیل التباین األحادي لمتوسطات 

  العمر تبعًا لمتغیر العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات

  العدد  العمر
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  قیمة ف

مستوى 

  الداللة

 0.49 3.63 27 سنة 30اقل من 

0.15 

 

0.927 

 

الى اقل من  30من 

 0.37 3.65 76 سنة 40

الى اقل من 40من 

 0.43 3.62 35 سنة50

الى اقل من 50من 

 0.41 3.71 10 سنة60
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 ≤ α(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 4(تشیر النتائج في الجدول 

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت متوسطات  بین) 0.05

، )0.15(، وذلك استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت  العمر عًا لمتغیرتب على ربحیة هذه الشركات

حیث تعد هذه القیمة غیر دالة إحصائیا الن مستوى الداللة المحسوبة كان ) 0.927(وبمستوى داللة 

  . 0.05أكبر من 
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ینة الدراسة ستجابات أفراد عتم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة،ال:  تغیر المؤهلم

  )5(جدول .یبین النتائج) 5(تبعًا لمتغیر المؤهل ، والجدول المجاالت على 

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة نتائج تحلیل التباین األحادي لمتوسطات 

  المؤهل تبعًا لمتغیر العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات

  مستوى الداللة  قیمة ف  االنحراف المعیاري  حسابيالمتوسط ال  العدد  المؤهل

 0.38 3.63 93 بكالوریوس

1.18 

 

0.317 

 

 0.43 3.68 26 ماجستیر

 0.41 3.80 15 دكتوراه

 0.51 3.54 14 اخرى

  

 ≤ α(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 5(تشیر النتائج في الجدول 

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت  متوسطات بین) 0.05

، وذلك استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت المؤهل  تبعًا لمتغیر على ربحیة هذه الشركات

حیث تعد هذه القیمة غیر دالة إحصائیا الن مستوى الداللة ) 0.317(، وبمستوى داللة )1.18(

  . 0.05أكبر من  المحسوبة كان
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الدراسة  ستجابات أفراد عینةتم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة،ال:  متغیر الخبرة

  .یبین النتائج) 6(تبعًا لمتغیر الخبرة ، والجدول المجاالت على 

  )6(جدول 

الشركات المساهمة  أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة فينتائج تحلیل التباین األحادي لمتوسطات 

  الخبرة تبعًا لمتغیر العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات

  العدد  الخبرة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري
  قیمة ف

مستوى 

  الداللة

الى اقل من  2من 

 0.43 3.85 16 سنوات 5

1.51 

 

0.214 

 

الى اقل من  5من 

 0.37 3.62 45 سنوات 10

الى اقل من  10من 

 0.41 3.62 43 سنة15

 0.42 3.63 44 سنة 15اكثر من 
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 ≤ α(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) 6(تشیر النتائج في الجدول 

أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت متوسطات  بین) 0.05

، )1.51(، وذلك استنادًا إلى قیمة ف المحسوبة إذ بلغت  الخبرة لمتغیر تبعاً  على ربحیة هذه الشركات

حیث تعد هذه القیمة غیر دالة إحصائیا الن مستوى الداللة المحسوبة كان ) 0.214(وبمستوى داللة 

  . 0.05أكبر من 
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  :الفرضیة الرئیسیة

H01 :على ربحیة الشركات المساهمة العامة لتدفقات النقدیة ا لصافي ذوداللة إحصائیة الیوجد أثر

  .الكویتیة

  )7(جدول 

لقیاس أثر التدفقات النقدیة على ربحیة ) Simple Regression(نتائج تحلیل االنحدار المتعدد 

  الشركات المساهمة العامة

المتغیرات 

  المستقلة

االرتباط  

)R(  

معامل 

التحدید 

)R2(  

  )F(ف 
الداللة 

)f(  
β t 

داللة 

)t(  
  القرار

لتدفقات ا

 النقدیة
0.744  55.3% 12.37 0.006 0.317 3.51 0.006 

 رفض

 الفرضیة

 الصفریة

  1723478= ثابت نموذج االنحدار 

وربحیة الشركات  التدفقات النقدیة صافي بأن معامل االرتباط بین)  7(یتضح من الجدول 

بمستوى  ،)12.37( المحسوبة) F(، وقد بلغت قیمة )0.744(المساهمة العامة في الكویت قد بلغ 

لذلك تعتبر هذه العالقة دالة ) 0.05(من  اقلكانت ) f(وحیث ان قیمة مستوى داللة ) 0.006(داللة 
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وجد أثر ذو داللة ال ی"التي تنص على انه  الصفریةلذلك یتم رفض الفرضیة من الناحیة االحصائیة 

حیة الشركات المساهمة العامة لتدفقات النقدیة عل ربا لصافي)α=0.05(إحصائیة عند مستوى داللة 

  .البدیلةقبول الفرضیة یتم وبالتالي . "الكویتیة

وهي قیمة تشیر الى مقدار نسبة التغیر او %)  55.3(قد بلغت  R2ویالحظ ان قیمة 

بسبب هذا المتغیر حیث تعتبر مثل هذه ) ربحیة الشركات(االختالف الذي قد یحدث في المتغیر التابع 

في قیمة المتغیر التابع  )التدفقات النقدیة(المستقل  النسبة الهمیة وتاثیر المتغیرب اما. النسبة ضعیفة

على ان معامل التدفقات النقدیة له اهمیة في الربحیة اذ بلغت قیمة  βفتدل قیمة ) ربحیة الشركات(

  .)0.317(التاثیر 

من ذج التنبؤ وضرورة وجوده في نمو  ویمكن استنتاج االهمیة االحصائیة للمتغیر المستقل

وتعني هذه ) 0.006(بمستوى داللة ) 3.51(المحسوبة ومستوى داللتها حیث بلغت  tخالل قیمة 

  .له ارتباط خطي بالمتغیر التابعالمعامل  ةالنتائج ان قیم

  :من خالل هذه النتائج یمكن التوصل الى نموذج ربحیة الشركات على النحو االتي

  التدفقات النقدیة  ×0.317+  1723478= ربحیة الشركات 
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  خامسالفصل ال

  النتائج والتوصیات

عرضًا لنتائج الدراسة وتوصیاتها وفقًا لما تم عرضه في فصول الدراسة، هذا الفصل  یتناول

   :وفیما یلي تفصیل بذلك

  :النتائج

  نتائج التحلیل االحصائي لألستبانة: أوال

لى قدرة الشركة "والتي تنص  ن الفقرة العاشرةأأظهرت نتائج الدراسة  -  تشیر نسبة تغطیة النقدیة اٍ

قد احتلت  "على تولید النقدیة من األنشطة التشغیلیة للوفاء بااللتزامات اإلستثماریة والتمویلیة

الترتیب االول بین فقرات استبانة أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة 

ات، وهذا مستوى مرتفع یعكس قناعة افراد عینة العامة في الكویت على ربحیة هذه الشرك

ثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة أالدراسة من خالل هذه الفقرة ب

  .العامة في الكویت على ربحیتها

أثر صافي التدفقات النقدیة متوسطات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین كما أظهرت النتائج - 

 .العمر تبعًا لمتغیر في الشركات المساهمة العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات التشغیلیة
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أثر صافي التدفقات متوسطات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین وأظهرت النتائج  - 

تبعًا  النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات

 .تعلیميلمتغیر المؤهل ال

أثر صافي التدفقات متوسطات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین كما أظهرت النتائج  - 

تبعًا  النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت على ربحیة هذه الشركات

  .لمتغیر الخبرة

  نتائج تحلیل االنحدار للبیانات المالیة   :ثانیا 

لصافي بأن هناك أثرا ذو داللة أحصائیة  )أختبار االنحدار المتعدد(لماليت نتائج التحلیل اأثبت

 . التدفقات النقدیة على ربحیة الشركات المساهمة العامة الكویتیة
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  :التوصیات

بناًء على ما تم التوصل له من نتائج في الدراسة، وما تم عرضه سابقًا توصي الدراسة بما   

  :یلي

قدرة الشركة على تولید النقدیة من األنشطة المساهمة العامة الكویتیة ب ضرورة اهتمام الشركات .1

، لما أظهرته هذه النتیجة من أثر مرتفع في التشغیلیة للوفاء بااللتزامات اإلستثماریة والتمویلیة

 .ربحیة الشركات المساهمة العامة الكویتیة

ور التدفقات النقدیة وأهمیتها أهمیة تدریب موظفي الشركات المساهمة العامة الكویتیة على د .2

في تحدید ربحیة الشركات المساهمة وأثر ذلك على أداء هذه الشركات من خالل برامج تریبیة 

 .متخصصة تعقدها الشركة أو تقوم بإشراك الموظفین فیها خارج الشركة

أهمیة تطبیق الدراسة على مجتمعات أخرى غیر الشركات موضوع الدراسة لمعالجة أوجه  .3

جراء المزید من الدراسات واألبحاث حول القصو  ر في البحث العلمي في هذه الشركات، وإ

 .التدفقات النقدیة نظرًا ألهمیتها بالوفاء بااللتزامات التشغیلیة والتمویلیة للشركات

االستفادة من نتائج الدراسة الحالیة في الشركات المساهمة العامة الكویتیة بهدف معالجة أثر  .4

  .یة على ربحیة الشركات وعالقة ذلك بأداء هذه الشركاتالتدفقات النقد
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  المالحق

  )1(ملحق 

  )االستبانة(أداة الدراسة 

  جامعة الشرق األوسط

  األعمــالیة ــكل

  الفاضلة/حضرة الفاضل

  تحیة طیبة وبعد،

ول على درجة الماجستیر في تخصص حصقوم بها الباحث للیتشكل هذه االستبانة جزءًا من دراسة 

  :، والدراسة بعنوانالمحاسبة من جامعة الشرق األوسط

في الكویت على  أثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة"

  "ربحیتها

ایات یرجى منكم التفضل باالجابة على فقرات االستبانة المرفقة بموضوعیة، حیث أن االستبانة معدة لغ

  .البحث العلمي وسیتم التعامل مع المعلومات بمنتهى السریة

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،،،
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  الباحث                                                                            

  خالد السلیماني                                                                         

  )المعلومات الشخصیة(البیانات األولیة : القسم األول

  .في المربع الذي ینطبق علیك) √(یرجى وضع عالمة 

  :العمر -1

  )50(أكثر من )         50-41(من )        40-30(من )     30(أقل من     

  :المؤهل التعلیمي -2

  ماجستیر            دكتوراه               أخرى          بكالوریوس    

  ):بالسنوات(الخبرة  -3

  )20(أكثر من )        20-16(من )       15- 10( من)      10(أقل من    
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  اإلستبانة: القسم الثاني

  

  "ى ربحیتهاأثر صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المساهمة العامة في الكویت عل"

  درجة الموافقة                                                         م

  الفقرة                         

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

  موافق

 غیر موافق

  بشدة

نتائج األنشطة التشغیلیة وفقًا ألساس یعكس مؤشر النشاط التشغیلي   1

 اإلستحقاق

          

            نتائج األنشطة التشغیلیة وفقًا لألساس النقديالنشاط التشغیلي یعكس مؤشر   2

مدى قدرة أرباح الشركة على تولید تدفقات نقدیة یبین مؤشر النقدیة التشغیلي   3

تشغیلیة وتختلف هذه النسبة عن النسبة السابقة في أنها تأخذ بعین اإلعتبار 

 الفوائد والضرائب

          

للتدفقات النقدیة من المبیعات إلى المبیعات كفاءة الشركة تبین النسبة المئویة   4

 في تحصیل النقدیة من المبیعات

          

على قیاس األهمیة النسبیة لعوائد تساعد نسبة الفوائد والتوزیعات المقبوضة   5

 اإلستثمارات سواء من القروض أو األوراق المالیة

          

لتشغیلیة للسهم العادي حصة السهم نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة اتبین   6

 العادي من صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
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  درجة الموافقة                                                         م

  الفقرة                         

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

  موافق

 غیر موافق

  بشدة

 لشركةنسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة للسهم العادي قدرة اتبین   7

 على توزیع األرباح النقدیة 

          

التشغیلیة مدى تعكس نسبة العائد على حقوق الملكیة من التدفقات النقدیة   8

  التشغیلیة شركةكفاءة ال

          

نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغیلي قدرة الشركة على تبین   9

  تولید تدفقات نقدیة تشغیلیة من خالل إستخدام موجوداتها

          

لى قدرة الشركة على تولید النقدیة من األنشطة تشیر نسبة تغطیة النقدیة   10 اٍ

  للوفاء بااللتزامات اإلستثماریة والتمویلیة التشغیلیة

          

لى قدرة الشركة على توزیع أرباح نقدیة ومدى تشیر نسبة التوزیعات النقدیة   11 اٍ

  اٍستمرار وٍاستقرار هذه السیاسة

          

نسبة كفایة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة مقدرة أنشطة الشركة تبین   12

دیة داخلة تكفي لتغطیة التدفقات النقدیة الخارجة لألنشطة على تولید تدفقات نق

  التشغیلیة واإلنفاق الرأسمالي وسداد أقساط الدیون طویلة األجل

          

نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة إلى المطلوبات المتداولة تشیر   13

فقاتها إلى قدرة الشركة على سداد مطلوباتها المتداولة من خالل صافي تد

  النقدیة من أنشطتها التشغیلیة
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  درجة الموافقة                                                         م

  الفقرة                         

موافق 

  بشدة

غیر   محاید  موافق

  موافق

 غیر موافق

  بشدة

نسبة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة الى النفقات الرأسمالیة قدرة تبین   14

الشركة على تولید تدفقات نقدیة من أنشطتها التشغیلیة لتمویل النفقات 

  الرأسمالیة الالزمة للمحافظة على طاقتها اإلنتاجیة

          

أثر اإلستهالك واإلطفاء في اٍظهار أثر اإلستهالك واإلطفاء على نسبة تساعد   15

  النقدیة الموفرة من األنشطة التشغیلیة

          

نسبة إعادة اإلستثمار كفایة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلة تقیس   16

  لتمویل شراء الموجودات طویلة األجل

          

التي یتم توزیعها على حملة األسهم ات تعتبر التدفقات النقدیة الحرة هي التدفق  17

وأصحاب الدیون بعد قیام الشركة باإلستثمار في األصول الثابتة الضروریة 

  ورأس المال العامل للمحافظة على إستمراریة األنشطة التشغیلیة
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  )2(لحق م

  )االستبانة( أعضاء تحكیم أداة الدراسة

سماال التخصص الجامعة  

 األستاذ الدكتور محمد مطر محاسبة ق األوسطجامعة الشر 

 الدكتور ظاهر القشي محاسبة جامعة الشرق األوسط

 األستاذ الدكتور عبد الناصر نور محاسبة جامعة الشرق األوسط

 األستاذ الدكتور أحمد الظاهر محاسبة الجامعة األردنیة

 سعادة األستاذ الدكتور یوسف محاسبة جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة
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  )3(الملحق 

  البیانات المالیة

  

)2010/  2009(التدفقات النقدیة وارباح الشركات خالل الفترة () جدول   

 السنة الشركة
ربحیة 

 التدفقات النقدیة الشركات

 الشعبیة
2009 1668796 1823978 

2010 1200314 117306 

 الكویتیة لالغذیة
2009 42712 124580 

2010 54012 107757 

 ابكاروس
2009 994529 1892 

2010 4399999 4048956 

 السكب
2009 6848067 247390 

2010 5872181 73548 

 الھندسیة
2009 4866413 6200307 

2010 4837309 15526796 

 اسمنت الفجیرة
2009 80811261 147005664 

2010 5293336 128403519 
 


