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 ر النسب المالية المستخلصة من التدفقات النقدية التشغيلية على ربحية السهمأث

 دراسة تطبيقية على البنوك التجارية األردنية المدرجة في بورصة عمان
 إعداد

 ليث عبد الرحمن "محمد فتحي" أبو الرب
 إشراف

 مسودهسناء  .أد
 الملخص

 الادفقات النقدية الاشغيليةاخلصة من معرفة أثر النسب المالية المس هدفت هذه الدراسة إلى
لادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة وا ،صافي الربح لادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلىوهي )ا

في  على ربحية السهم الودائع(لادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية، واإلى 
 .البنوك الاجارية األردنية

، وتم تطبيق ق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج الوصفي الاحليليلاحقي
(، 2117-2113الاجارية المدرجة في بورصة عمان خالل الفارة ما بين ) كالدراسة على البنو 

، وتم اساخدام تحليل االنحدار الماعدد الخابار فرضيات وتمثلت عينة الدراسة بكامل مجامع الدراسة
 .الدراسة

أثر  و داللة إحصائية للنسب المالية : وجود كشفت الدراسة عن مجموعة من الناائج أهمها
ووجود ، المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية على ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية

فقات لادوا ، و داللة إحصائية للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح موجب أثر
لادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى وا ،النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية
 .الودائع على ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية

 لقوائم الماليةاقيام المساثمرين ومساخدمين  بمجموعة من الاوصيات أبرزها: الدراسةوخرجت 
وخاصة يز على المعلومات الاي توفرها مقاييس الادفقات النقدية الاشغيلية، بالارك في بورصة عمان

األردني لكونها تساعد  ة إلى الاسهيالت االئامانية في قطاع البنوكالنقدية الاشغيلي الادفقاتنسبة 
 .األردنية سهم البنوك الاجاريةأفي تحديد ربحية 

، صافي الربح، ربحية السهم، التشغيلية التدفقات النقدية بورصة عمان، :المفتاحية الكلمات
 .التسهيالت االئتمانية، الودائع
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Abstract 

This study aims to investigate the effect of financial ratios derived from operating 

cash flows, which are (operating cash flows attributed to net profit, operating cash flows 

attributed to credit facilities, and operating cash flows attributed to deposits) on earnings 

per share in Jordanian commercial banks. 

To achieve the objectives of this study, the researcher used descriptive analytical 

method. The study was applied on Jordanian commercial banks listed on the Amman 

Stock Exchange during the period (2013-2017), and the study sample is the entire study 

population, multiple regression analysis was used to test the study hypotheses. 

The study revealed a number of results, the most important of which were: there is 

a statistically positive significant effect of financial ratios derived from operating cash 

flows on earnings per share in Jordanian commercial banks, there is a statistically 

significant effect of operating cash flows attributed to net profit, operating cash flows 

attributed to credit facilities, and operating cash flows attributed to deposits on earnings 

per share in Jordanian commercial banks. 

The study concluded a number of recommendations, the most important of which 

are: investors and users of the financial statements in the Amman Stock Exchange focus 

on the information provided by operating cash flows measures, especially the ratio of 

operating cash flows to credit facilities in the Jordanian banking sector because they 

help in determining the earnings per share in Jordanian commercial banks. 

Keywords: Amman Stock Exchange, Operating Cash Flows, Earnings per 

Share, Net Profit, Credit Facilities, Deposits. 
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 ل األولصالف

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 2-2

والاغير في حقوق  ،والمركز المالي ،المحاجزة األرباحو  ،تاضمن القوائم المالية الرئيسية )الدخل     

بيانات كمية ونوعية تساخدم في الاحليل المالي واتخا  القرارات  (لادفقات النقديةوا ،الملكية

وتاضح العالقة بين هذه القوائم عن طريق دراسة البيانات الاي تادفق من  االساثمارية المناسبة.

 الدخل كبند من بنودقائمة إلى أخرى، فمثاًل ياضح رقم الدخل الذي يمثل النايجة الخاامية لقائمة 

زة والذي يمثل ملخص قائمة المحاجزة. كما ياضح الرصيد النهائي لألرباح المحاج رباحقائمة األ

. وأما الرصيد النهائي للنقدية والذي يمثل قائمة المركز الماليالمحاجزة كبند من بنود  رباحاأل

 .ز الماليقائمة المركهر ايضًا ضمن األصول في النايجة النهائية لقائمة الادفقات النقدية فيظ

 السابقةكمًا كبيرًا من المعلومات المحاسبية الاي تخص الفارات المالية  وتحاوي القوائم المالية     

والفارة المالية الحالية، لهذا ال يكفي تجهيز تلك القوائم وإنما يلزم تحليلها باساعمال الطرق واألدوات 

، ثم الشركات والانبؤ بمساقبل ا  القراراتالتخهذه البيانات إلى معلومات مفيدة  لاحويلالمناسبة 

ناائج الاحليل لخدمة مخاَلف األطراف المساخدمة للمعلومات المحاسبية. ويعد الاحليل  توظيف

الهامة الاي اعامد عليها العديد من الجهات باساعمال النسب المالية من ادوات الاحليل المالي 

ومقارناه مع الشركات االخرى، باإلضافة الى  المهامة في تحليل ودراسة الوضع المالي للشركة

 مقارناه بالشركات الاي تعمل في القطاعات المخالفة.



3 

 

مميزات الاحليل المالي باساعمال النسب، سهولة احاساب النسبة المالية وإمكانية  اهمو      

تفصح  اساخدامها في المقارنة من سنة إلى أخرى أو بين شركة وأخرى، واظهار البيانات الاي ال

 . (2117)الهاللي،  عنها القوائم المالية الخاامية بصورة مباشرة

تحديد نقاط القوة المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية في النسب المالية  اهميةوتكمن     

وتقييم السيولة في المنشاة وسياسات الامويل، والانبؤ بالادفقات النقدية  الشركة،ي نشاط والضعف ف

 (.2116)مطر،  ليةالمساقب

الى  الشركةادارة  الاي تسعى االهداف من هدفاً  الماليم في السوق السه سعر تطورويمثل     

، الكلي للشركة الداءا والذي يعابر مؤشر على وضع السهم على ربحية وتنعكس ربحياهاتحقيقه، 

 بالنسبة واما، افهااهد تحقيق في شركةال فشلأو  نجاح مؤشر يمكن االعاماد عليه للحكم على فهو

 مهمة، معلومات مصدر يمثل االسهم اسعار في تاحكم الاي المؤشرات اهم تحديد فان للمساثمرين

 السهم سعر بين عالقة وجود فان كذلك السليمة. االساثمارية القرارات اتخا  في يساعدهم وبالاالي

 ربحية السهم منها عواملال من العديد على ياوقف الحقة فارات سعره في وبين سابقة فارات في

النسب المالية المساخلصة من  أثرللبحث في هذه الدراسة  جاءتوبناًء عليه  (.2116)مطر، 

 في البنوك الاجارية االردنية. ربحية السهمعلى الادفقات النقدية الاشغيلية 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة 2-1

ق الربح ومن الطبيعي ان ارباح البنوك البنوك الاجارية كغيرها من الشركات تهدف الى تحقي     

من حجم الاسهيالت االئامانية الاي تمنحها للغير، غير ان حرياها في منح الاسهيالت  تاأتى

االئامانية تاوقف على حجم السيولة الماوفرة لديها والاي تعامد على قدرة البنك على توليد الادفقات 

 النقدية وخاصة الاشغيلية منها. 
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قى الاساؤل الماعلق في مقدار الادفقات النقدية الاشغيلية الاي تمكن البنوك من وبالاالي يب

على مواجهة السحب الماوقع وغير الماوقع للودائع وخاصة الودائع تحت  الازاماتها وقدرتهاسداد 

الت االئامانية المدروسة والمغطى في يالطلب، وفي المقابل عدم رفض البنوك طلبات الاسه

وانعكاس  اهاوالاي تساطيع البنوك من خاللها تحقيق العوائد الاي تنعكس على ربحي ضمانات كافية

 لك على ربحية السهم والذي يعابر من مؤشرات االداء المالي الهامة بالنسبة للمساهمين الحاليين 

 والمساثمرين المرتقبين.

 الية:بناًء على مشكلة الدراسة جاءت هذه الدراسة للبحث في اهم الاساؤالت الا

على لنسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية لداللة إحصائية  وهل يوجد أثر   -

 ربحية السهم؟

 ويافرع منه األسئلة الاالية: 

على  صافي الربح داللة إحصائية للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى  و أثريوجد  هل-1

 ربحية السهم؟

الاسهيالت االئامانية لة إحصائية للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى دال  و أثريوجد  هل-2

 ربحية السهم؟على 

ربحية الودائع على داللة إحصائية للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى   و أثريوجد  هل-3

 السهم؟

 فرضيات الدراسة  2-3

 لدراسة على الفرضيات الاالية: ابناًء على األسئلة المافرعة من مشكلة الدراسة ساقوم 
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للنسب  (α ≤ 0.05): ال يوجد أثر  و داللة إحصائية عند مساوى معنوية 1HOالفرضية الرئيسية، 

 المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية على ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية. 

 ≤ 1015) معنويةداللة إحصائية عند مساوى  : ال يوجد أثر  و1HO-1الفرضية الفرعية االولى، 

α)  للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح على ربحية السهم في البنوك الاجارية

 األردنية. 

 (α ≤ 0.05): ال يوجد أثر  و داللة إحصائية عند مساوى معنوية 1HO-2الفرضية الفرعية الثانية، 

لمنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية على ربحية السهم في البنوك الاجارية للادفقات النقدية الاشغيلية ا

 األردنية. 

 (α ≤ 0.05): ال يوجد أثر  و داللة إحصائية عند مساوى معنوية 1HO-3الفرضية الفرعية الثالثة، 

 نية.للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع على ربحية السهم في البنوك الاجارية األرد

 الدراسة أهداف 2-4

 مجموعه من األهداف يمكن تلخيصها بما يلي: تحقيق هذه الدراسة إلى تسعى

في  ربحية السهمعلى النسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية  أثر دراسة -

 ؟البنوك الاجارية االردنية

في  ربحية السهمعلى  ربحصافي الالادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى  أثردراسة  -

 البنوك الاجارية االردنية؟

 على ربحيةالاسهيالت االئامانية الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى  أثر دراسة -

 االردنية؟في البنوك الاجارية  السهم
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في البنوك  ربحية السهمعلى  الودائعالادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى  أثر دراسة -

 ة االردنية؟الاجاري

  أهمية الدراسة 2-5

إن تحليل الادفقات النقدية يكاسب أهمية كبيرة بالنسبة لمنشآت األعمال، لما لهذا النوع من       

الاحليل دور هام في عمليه الاخطيط، واتخا  القرارات الخاصة بالك المنشآت، ويمكن حصر هذه 

 :األهمية في النقاط الاالية

  في الحكم على مدى مالئمة الادفقات  شركاتالنقدية تساعد إدارة التحليل قائمة الادفقات

ومات مهمة يوفره هذا الاحليل من معل عما، باإلضافة شركةالنقدية وكفاياها الحاياجات ال

أو  باسامرارياها، وما قد يوفره عن إمكانية الانبؤ شركةفي ال دفقات النقديةعن مصادر الا

 .فشلها

  ربحية طراف الاي تعامد على ارات االساثمارية للعديد من األالمساهمة في تحسين القر

 .شركات، التخا  قراراتهم المخالفة ومساعدتهم في الاقييم األفضل ألداء الالسهم

  مساعدة اإلدارة باقييم مدى نجاح السياسات الاشغيلية المابعة والاحقق منها، وتأثيرها على

سامرارية األرباح في الفارات المساقبلية، مما الاي تعابر مؤشرا على االادفقات النقدية و 

 .محسن من سمعة المديرين لدى الجهة الاي قامت باعينهي

 تعابر عنصرًا مهما في القوائم المالية، حيث تساخدم في ترشيد  الادفقات النقدية الاشغيلية

لاي ا شركاتعملية اتخا  القرارات بإشعار المقرضون باألمان عند إقراض أموالهم إلى ال

 .تحقق أرباحا والقادرة على دفع الازاماتها وفوائد ديونها
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  مساعدة هيئة األوراق المالية باالعاماد على المؤشرات الاحليلية المقارحة في الانبؤ بجودة

لشركات المدرجة في ل والاي معظمها يعامد على مقدار الادفقات النقدية الاشغيلية رباحاأل

ل لاصحيح أوضاعها وتجنب حدوث األزمات االقاصادية بورصة عمان، لمراقباها والادخ

 .في السوق 

  مساعدة الباحثين والمهامين في موضوع الدراسة إلعطاء تصور شامل عن أهمية النسب

الاأثير على ربحية السهم في البنوك المالية المساخلصة من قائمة الادفقات النقدية في 

 .ه الدراسة على قطاعات اردنية اخرى محاولة تطبيق ماغيرات هذو  األردنية، الاجارية

 حدود الدراسة  2-6 

 جراء هذه الدراسة على البنوك الاجارية في األردن.إالحدود المكانية: تم  .1

األردنية المدرجة في اجارية الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة على القوائم المالية للبنوك ال الحدود .2

 .2017- 2013خالل الفارة  بورصة عمان

النسب المالية المساخلصة من الادفقات  "أثر في دراسة هذه الدراسة تماالعلمية: ق الحدود .3

 . "النقدية الاشغيلية على ربحية السهم

 مصطلحات الدراسة 2-0

 صافي التدفقات النقدية التشغيلية -

 ،معينة زمنية فارة على مدار في الشركة الرئيسية النقد لألنشطة واساخدامات مقبوضات حركة

كونه موجبًا  حالة إما موجبًا )فائض( او سالبًا )عجز( وفي لهذه الادفقات النهائي الناتج ويكون 

 (.2116يعابر  لك مؤشرًا اوليًا على ربحية الشركة )مطر، 
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 ةالتسهيالت االئتماني -

على الوفاء فيضع  عمالئهيثق في مقدرة  بنكبمعنى ان الو ، لعمالئهالاجاري  بنكالثقة الاي يوليها ال

الطرفين )السيوطي،  يافق عليها بين بشروط تصرفه مبلغا ما او يكلفه فيه لفارة محددة تحت

2114.) 

 الودائع -

او طويلة  هي تلك المبالغ النقدية الاي يضعها األفراد والهيئات في البنك بصفة مؤقاة لمدة قصيرة

السحب وتكمن زمني بين لحظة اإليداع ولحظة االجل من اجل حفظها او توفيرها، بوجود فاصل 

 .(2115 )الحسيني، للشخص المودعأهمياه في انه يسمح باحديد المردودية بالنسبة 

 ربحية السهم -

 المرجح الماوسطومقسومة على  المماازة األسهم توزيعاتمطروحا منه  الضريبة بعد الربح صافي

 الشركة )مطر، على كل سهم يمالكه في المساهم حققهيالعائد الذي  مثليو  العادية، األسهم لعدد

2116.) 
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 الفصل الثاني

 )االدب النظري والدراسات السابقة(

 تمهيد 1-2

االدوات المساعملة للوصول إلى  لكدراساته لعوائد األسهم وكذو منذ ظهور الفكر المالي       

تعد القرارات المرتبطة  الغاية المطلوبة وهي تحقيق اعلى عائد عند أدنى مساوى من المخاطرة،

الاي لها تأثير كبير جدا على عوائد أسهم  االساراتيجيةبين القرارات  النشاط منو  النقديةبإدارة 

 من جهة، وعلى اتجاهات المساثمرين والمساهمين من جهة أخرى.  شركةال

قائمة الادفقات النقدية من القوائم الاي يمكن االعاماد عليها ألغراض الاحليل المالي  تعابرو      

)النقدية الجاهزة( والاي قد  شركةاعلق بواقع السيولة الحقيقية لللما تاماع به من مزايا خاصة فيما ي

 بالغة أهمية النقدية الادفقات تحالو  منها على الوفاء بما يطلب شركةتساعد على قياس مدى قدرة ال

 الذي البنكية، األمر اتالعملي ومخرجات مدخالت كونها القطاعات، باقي من أكثر قطاع البنوك في

 ومدى تقديم تسهيالت للعمالء ةفيوكي عليه الحصول ومصادر النقد حركة عن وماتمعل توفير ياطلب

لذا سيام في هذا الفصل الاطرق الى قائمة  .ونهاياها الفارة المالية بداية بينأرصدته  في الاغير

الى الاطرق الى مفهوم ربحية السهم وصافي الربح  ةباإلضافالادفقات النقدية وعناصرها، واهمياها، 

 والودائع وانواعها في البنوك الاجارية. ةاالئامانيلاسهيالت وا

 قائمة التدفقات النقدية 1-1

 ت وتطور قائمة التدفقات النقدينشأ 1-1-2    

زمنية طويلة نسبيًا تطورت خاللها من حيث الشكل  فارةمرت قائمة الادفقات النقدية في    

ثالث مراحل أساسية لهذا ب اخاصارهان حاى اساقرت على ما هي عليه اآلن. ويمك والمضمون 
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ورجال األعمال في  الشركةالقائمة في كل مرحلة منها نمو جا ياناسب مع احاياجات  كانتالاطور 

  (Elliot & Elliot, 2012) ،(2116)مطر،  كما يلي:تلك المرحلة و لك 

 قائمة مصادر االموال واساخداماتها 

 (AICPA)هد االمريكي للمحاسبيين القانونيين ( الصادر عن المع3بنًا على الرأي رقم )

American Institution Certified Public Accountants  1163عام. 

 قائمة الاغيرات في المركز المالي 

 Accounting (FASB)( الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية 11بنًا على الرأي رقم )

Standards Board Financial  1171عام 

  الادفقات النقديةقائمة 

( 7، وكذلك المعيار الدولي رقم )1187عام  (FASB)( الصادر عن 15بنًا على المعيار رقم )

 International (IASC)"قائمة الادفقات النقدية" الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية 

Accounting Standards Committee  مفعول ساري ال وأصبحبشكله النهائي،  1112عام

 .1114اباداء من االول من تموز عام 

 تعريف قائمة التدفقات النقدية  1-1-1    

 ،"معينة فارة خاللشركة لل النقدية والمدفوعات النقدية تبين المقبوضات الاي القائمة هي     

 األنشطة من وتدفقات الاشغيلية، األنشطة من تدفقات إلى النقدية الادفقات المعيار يصنفو 

 .(2014الامويلية )أبو نصار وحميدات،  من األنشطة وتدفقات ثماريةاالسا
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 وفقاً  ،النقد واساخدامات مصادر على إعدادها في يعامد قائمة بأنها( 2013وقد عرف )العلي،      

، االساثمارية األنشطة من النقدية الادفقات، و الاشغيلية األنشطة من النقدية ة الادفقاتالثالث لمكوناتها

 .الامويلية األنشطة من النقدية فقاتالادو 

 اهداف قائمة التدفقات النقدية 1-1-3    

 الاأكد وعنصر والاوقياات، والخارجة الداخلة النقدية للمبالغ كمؤشر قائمة الادفقات النقدية تعمل      

 دقة لاقييم سكأسا اساخدامها يمكن النقدية الادفقات قائمةآلن  ،المساقبلية النقدية بالادفقات الماعلق

 (.2116تحقيق االهداف )مطر، من خالل  الادفقات المساقبلية لهذه الماضي الاخطيط

 (2014الاالي: )أبو نصار وحميدات،  النحو قائمة الادفقات النقدية على أهدافتركزت أهم و       

 ( والقدرة السداد على والقدرة السيولة )شاملة شركةلل المالي الهيكل بشأن مفيدة معلومات توفير

 .والفرص الظروف مع الاكيف يمكن حاى النقدية الادفقات وأوقات مقادير على الاأثير على

 شركةبال الخاصة الملكية وحقوق  وخصوم أصول عن للمساخدمين إضافية معلومات توفير. 

 معالجات اساخدام آثار سابعدت األنه للشركة الاشغيلي األداء تقارير مقارنة على القدرة تعزيز 

 .مخالف ناائج إلى تؤدي قد والايواألحداث  العمليات لنفس مخالفة حاسبيةم

 الجارية للسنة النقدية الادفقات بمعلومات للمساقبل النقدية للادفقات السابقة الاقديرات مقارنة. 

  األسعار في الاغيرات أثر تقييمو  ،النقدية الادفقات وصافي الربحية بين العالقة تقييم. 

 العالقة وبيان ،المساقبلية النقدية بالادفقات الماعلقة الاأكد ودرجة وتوقيت مبالغل مؤشراً  تعطي 

 .النقدي والربح المحاسبي الربح بين

 الماحصالت عن المعلومات توفر قائمة انها .يلخص الباحث اهداف قائمة الادفقات النقديةو      

 عن النقدي لألساس وفقاً  معلومات توفر، كما محددة زمنية فارة عن النقدية والمدفوعات النقدية
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 فارة عن يعادلها وما النقدية في الاغير تحليل، وتساعد في والامويليةواالساثمارية  الاشغيلية األنشطة

 .محددة زمنية

 اهمية قائمة التدفقات النقدية 1-1-4    

 :(2013زياون، ) في المخالفة تكمن لألنشطة وفقداً  النقدية الادفقات قائمة أهمية

 للاشغيل الالزمة الخارجة النقدية للادفقات الداخلة النقدية الادفقات تغطيةى مد بيان على قدرتها، 

النقدية  تقدرة الادفقات النقدية على الادفقا على  لك دل موجباً  النقد الادفق صافي يكون  فعندما

 .النقدية توليد على قدرتها مدى معرفة على شركةال يساعد بدوره وهذا ،الخارجة

 وخارجة داخلة نقدية تدفقات شكل في شركةلل االساثماري  بالنشاط الماعلقة العمليات تصنيف 

 النقدية الادفقات زادت فكلما ،انكماشها درجة أو شركةال ونمو توسع درجة عن مؤشرات يعطي

 عدي    لك فإن المناجة األصول بيع من الداخلة النقدية الادفقات عن االساثمارية لألنشطة الخارجة

 .شركةال ونمو توسع على جيداً  مؤشراً 

 خالل من األرباح وتوزيعات واالقاراض الامويل وعمليات الملكية بحقوق  الماعلقة العمليات 

 ،عملياتها تمويل في المابعةشركة ال سياسات عن كاملة صورة المالية القوائم مساخدمي إعطاء

 أغلب في مالياً  إعساراً  تواجه شركةال تهتجاوز  إ ا ،باالقاراض للامويل األقصى الحد بيان كذلك

 .األحوال

 النقدية تقائمة التدفقا تبويب 1-1-5    

ثالثة  إلى النقدية الادفقات قائمة تاضمنها الاي المعلومات 7 رقم الدولي المحاسبة المعيار قسم      

 األنشطة من النقدية الاشغيلية، والادفقات األنشطة من النقدية الادفقات رئيسية هي: أبواب

 هما الادفقات من نوعين من منها كل وياألف ،الامويلية األنشطة من النقدية االساثمارية، والادفقات
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 الادفق صافي يمثل بينهما والفرق  منها الخارجة النقدية والادفقات الشركة إلى الداخلة النقدية الادفقات

(IAS 7, para.10) . 

 شغيليةنشطة التالتدفقات النقدية من األ  أ.

وكذلك األنشطة األخرى الاي ال تعابر أنشطة  لشركةعبارة عن األنشطة الرئيسية المولدة إليرادات ا

 ,IAS 7) اساثمارية أو تمويلية ومن أمثلة الادفقات النقدية من األنشطة الاشغيلية ما يلي:

para.14) 
 الماحصالت النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات. .1

الناتجة عن منح حقوق امايازات والرسوم والعموالت وغيرها من  الماحصالت النقدية .2

 اإليرادات.

  خدمات.المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع أو  .3

 عنهم.المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة  .4

الماحصالت والمدفوعات النقدية لشركات الاأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو  .5

 ا تناج عن بوالص الاامين.أية مزاي

المدفوعات النقدية كضرائب أو أية ضرائب مساردة إال إ ا كانت خاصة مباشرة بأنشطة  .6

 اساثمارية أو تمويلية. 

 .الماحصالت والمدفوعات النقدية الماعلقة بعقود محافظ بها للاعامل أو اإليجار .7

 التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية ب.

طويلة األجل باإلضافة إلى  صولطة الماعلقة بالحصول على أو الاخلص من االعبارة عن األنش

قات النقدية من األنشطة ومن أمثلة الادف االساثمارات األخرى الاي ال تعابر نقدية معادلة

 (IAS 7, para.16) ما يلي: ساثماريةاال
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أو غير ملموسة ملموسة  صولالمدفوعات النقدية لشراء الممالكات واآلالت والمعدات واال .1

سبيل  في شركةمدفوعات أي نفقات تاحملها الوتشمل هذه ال طويلة األجل األخرى  صولواال

 .لألصول طويلة األجلالاصنيع الداخلي 

 الملموسة وغير الملموسة. االصول طويلة االجلالماحصالت النقدية من بيع  .2

األخرى  شركاتصدرها الالمدفوعات النقدية لشراء أدوات حقوق الملكية أو القروض الاي ت .3

يشمل  لك على المدفوعات لشراء أوراق مالية تعابر  )والأو للدخول في مشروعات مشاركة 

ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك المدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض الاعامل أو 

 .فيها(االتجار 

 الشركاترها الماحصالت النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو القروض الاي تصد .4

األخرى أو حصص في مشروعات مشاركة )وال يشمل  لك على الماحصالت النقدية من 

بيع أوراق مالية تعابر ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك الماحصالت النقدية من بيع 

 أوراق مالية تم شرائها بغرض االتجار فيها(.

 والسلف الايى القروض يشمل  لك عل )والالقروض والسلف المقدمة ألطراف أخرى  .5

 (.المالية الشركاتتقدمها 

)وال يشمل  لك  شركةالماحصالت النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض والسلف لل .6

  .المالية( شركاتالقروض والسلف الخاصة بال

 التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية ج.

 والقروض الخاصةت حقوق الملكية عبارة عن األنشطة الاي يناج عنها تغييرات في حجم ومكونا

 (IAS 7, para.17) ما يلي: مويليةقات النقدية من األنشطة الاومن أمثلة الادف شركةبال

 .النقدية الناتجة عن إصدار األسهم أو غيرها من أدوات حقوق الملكية -أ
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  إصدارها. شركةالمدفوعات النقدية للمالك في سبيل شراء أو اسارداد أسهم سبق لل -ب

ة الناشئة عن السندات والقروض أو كمبياالت والرهونات العقارية أو أية أدوات النقدي -ج

 اقاراض مالية قصيرة أو طويلة األجل. 

مساأجرة ناتجة  اصولالنقدية المدفوعة بواسطة المساأجر من أجل تخفيض االلازامات عن  -د

 تمويلي.عن عقد إيجار 

 صافي الربح 1-3

ة ي، وأمر ضروري لبقائها واسامرارها وغاشركات االعمالالهدف األساسي لجميع ان الربح هو 

، وهي أيضا أداة مهمة الشركةياطلع لها المساثمرون، ومؤشر يهام به الدائنون عند تعاملهم مع 

يوجه  الشركة، لذا نجد أن جهد اإلدارة المالية في األمثل لمواردهاساخدام االلقياس كفاءة اإلدارة في 

ساخدام األمثل للموارد المااحة لديها لاحقيق أفضل عائد ممكن ألصحابها. االاألولى نحو  مرتبةبال

والمبيعات، وإما من خالل العالقة بين  مصروفاتالربح إما من خالل العالقة بين ال يقاسكما 

الاجارية على  بنوكفي تحقيقها، هذا وتعمل ال ساهمتالاي  او االصولاالساثمارات و  األرباح

الاسهيالت االئامانية والاي تمول من الودائع بشكل رئيسي مع بح من خالل تحقيق هدفها في الر 

 الموائمة بينهم.

العالقة القائمة ما بين الناائج  عبارة عنضوء ما سبق وبصفة عامة يمكن القول بأن الربح  وفي

س للكفاءة خالل فارة زمنية معينة فهي بمثابة المعيار أو المقيا هالمحققة والوسائل المساخدمة لاحقيق

)حاجي،  النسبية الناتجة عن مدى تحقيق الناائج من خالل اساغالل الوسائل اساغالال أمثالً 

2116) . 
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 مصروفاترادات والياال اجمالي الفرق بين( الربح في البنوك بأنه 2116وقد عرفت )حاجي، 

م بها البنك، أما رادات نايجة لعمليات االقراض واالساثمار الاي يقو ياال اجمالي اكون يالكلية، و 

 . اجمالي الودائعالبنك، فاامثل في نفقات ادارته وتشغيله والفوائد الاي يدفعها على  مصروفات

 (2114سعيد، ) -البنود االتية:  بنكتشمل ايرادات الو 

  االئامانية.الاسهيالت  منالفوائد الدائنة  -1

 . عمالءلل يقدمهانظير خدماته الاي  لبنكالعموالت الدائنة الاي تقاضاها ا -2

كقيامها باقديم  لبنكيوغير الماعلقة بطبيعة العمل ا بنوكاجور الخدمات الاي تقدمها ال -3

 .اساثمارات اقاصادية ومالية واعداد دراسات جدوى اقاصادية

 والبيع.رباح الماحققة من الفرق بين اسعار الشراء ألاو العملة األجنبية  ارباح -4

الماحققة من خصم  رباحوراق المالية، واالاالساثمار في األ كأرباحايرادات أخرى  -5

ألصل من األصول بسعر اعلى من  بنكالكمبياالت، واي أرباح رأسمالية ناتجة عن بيع ال

 .الدفارية اهقيم

 (2114، سعيد)فاكون على النحو الاالي:  مصاريفاما فيما ياعلق بال

 بدفعها. البنكالمدينة على الودائع الاي يقوم  الفوائد- 1

 بنكنظير تقديمها خدمات لل ،الى المؤسسات المالية االخرى  البنكالمدينة الاي يدفعها  عموالتال- 2

  اته.

 االدارية والعمومية.  المصاريف- 3

وبشكل مسامر الى المواءمة بين هدفين  البنوك تسعىادارة ومن هنا يرى الباحث بان 

زمة ألداء النشاط الذي تاولد عنه تلك تحقيق األرباح والثاني توفير السيولة الال اولهما أساسيين

وتكمن الصعوبة  .والعكس صحيح البنكان ارتفاع السيولة قد يؤدي الى انخفاض ربحية ، و رباحاال
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الموازنة بينهما من خالل الاخطيط الدقيق والدراسة الماأنية والاحليل الممكن ال ب البنوك ادارات أمام

نسب الربحية )الادفقات النقدية الاشغيلية الباحث بدراسة  لذا قام .أن يارك األمر للحدس والاخمين

الماوفرة لدى البنوك  الادفقات النقدية الاشغيلية صافي تقيس نسبةوالاي  المنسوبة الى صافي الربح(

 (.2116ح )مطر، من صافي الرب الاجارية االردنية خالل فارة معينة

 التسهيالت االئتمانية 1-4

 صول،سالمة اال ان من أهم وأخطر وظائف البنوك الاجارية، إ  انيةاالئامالاسهيالت يعابر 

الاسهيالت  الحفاظ على، وبالاالي فإن بشكل كبير تعامد عليها وقوة وماانة وصحة المركز المالي

 كبيرهناك اتفاق و  يعامد على سالمة السياسات االئامانية المابعة في البنوك الاجارية، االئامانية

ويام تحديد آلية  جراءات السياسة النقدية في االقاصاد،اإلفي  مهماً لعب دورًا على أن البنوك ت

 للنقود فيالسياسة النقدية للبنك فإ ا كانت الودائع هي المصدر الرئيس  عن طريقي بنكاالئامان ال

قروض  كان على شكلالبنك لعمالئه، سواء  يقدمهالذي  البنكيرية فان االئامان البنوك الاجا

 .(Samad, 2012) بمثابة أوجه اساخدام تلك الودائع هوحسابات مدينة  على شكلأو مباشرة 

 تعريف التسهيالت االئتمانية 1-4-2    

 الاسهيالت االئامانية بانها عبارة عن آلية يقوم البنك بموجبها (2112كمال،  )أبوعرف 

 ابات مدينة أو مكشوفة. أو شركة إما بمنحه قرضا مباشرا، أو على شكل حس شخصا  بامويل العميل 

حين  شركة(أو  )شخصاً ي بأنه الثقة الاي يوليها البنك للعميل بنكويمكن تعريف االئامان ال

يافق عليها بين الطرفين، ويقوم  معينة، أو يكفله فيه لفارة الماليضع تحت تصرفه مبلغا من 

ليه البنك، يامثل في الفوائد عائد معين يحصل ع مقابلالمقارض في نهاياها بالوفاء بالازامه، و لك 

 . ,.Maitah et al)2112) والعموالت
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 اشكال التسهيالت االئتمانية 1-4-1    

عبارة عن منح البنك عميله ائامان بضمان  االئامانية هي تومن المعروف بان الاسهيال

حسن عالقاه معه، أو بضمان المشاريع الجاري تمويلها، أو بضمانات شخصية أخرى، وهي 

 .لف من عميل الى اخرتخا

  ,.Maitah et al)2112) االشكال الاالية: ةالاسهيالت االئاماني وتاأخذ

 مدين جاري  -

 الماطلبات تمويل إلى يهدف االئامانية، الاسهيالت أشكال من شكل هو مدين الجاري  

 منه الهدف وليس االمد قصير اقاراض فهو الطبيعي، الاجاري  النشاط عن الناتجة اليومية المالية

 بدون  الاسديد يام أخرى، عديدة ائامان قنوات توف رها والاي األمد الطويل االقاراض ماطلبات تمويل

 الاجاري  النشاط خالل من مدين الجاري  حساب في تام الاي االيداع عمليات خالل من و لك إشعار

 وفي. بنكال إلى آخر طلب تقديم إلى الحاجة دون  المسدد الرصيد سحب إعادة ويمكن. للعميل

 الامويل من النوع هذا السداد، ويعابر طلب أو السقف تجميد بحق البنك يحافظ االحوال، جميع

نهم حيث الماكررة، المالية االحاياجات  وي  العمالء بين شائعاً   وإدارة إضافية سيولة تأمين من تمك 

 (.2117)شحادة، ظهورها  حال في النقدي الادفق في الفجوات

 ىالقرض قصير المد -

 للشركات العامل المال رأس احاياجات لامويل يساخدم المدى، قصير ماجدد قرض هو 

 واحدة، لمرة منحه ويام أعمالها، ماطلبات تلبية على الشركة يساعد حيث. والماوسطة الصغيرة

 أقساط بموجب تسديده ويام. طويلة االجل األصول تمويل أو الشركة أعمال توسيع منه والغاية

 تسديده عند منه القرض ويناهي االتفاق حسب سنوية أو سنوية نصف أو سنوية عرب او شهرية

 .(2116)حاجي، بالكامل 
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 المدى طويلة القروض -

 فارة تصل قد لذلك المرتفعة؛ األسعار  ات الممالكات شراء على تعامد الاي القروض هي

 على الحصول مقابل يمهاتقد يام   الاي القروَض  عادةً  وتشمل سنواٍت، عشر يقارب ما إلى سدادها

 من العديد عليها يارت ب كما األخرى، العقارات من وغيرها والمنازل، األراضي،: مثل العقارات،

 .(2116)حاجي،  كاف ةً  القرض أطراف حقوق  ضمان في تساهم والاي القانوني ة، االلازامات

 (البنكية الكفاالت) الضمان خطابات -

 ضمان مثل االلازامات من واسعة لمجموعة ا البنكالمخصصة الاي يقدمه الضمانات وهي 

 الانفيذ حسن وكفاالت عطاء في الدخول ولضمان المقدمة، الدفعة مبلغ وإعادة والخدمات، السلع

د حيث الجمركية، الرسوم وكفاالت  العميل وفاء عدم حال في للمسافيد عليه مافقاً  مبلغاً  البنك يسد 

 .(2114، سعيد) الكفالة اناهاء تاريخ حا ى – محددة زمنية فارة خالل بالازاماته

تلك الماعلقة  اولها مخاطر، عدة تنطوي على الاسهيالت االئامانيةإن ويرى الباحث 

، وعالوة المحددالقرض األصلي مع الفائدة المساحقة في الوقت  قيمةبالمقارض، وقدرته على سداد 

مسؤولة عنها  وكرات الاي تكون إدارة البنالقرا اهمعلى  لك فإن قرار منح االئامان هو واحد من 

 لك من  يام، و االسامراريةنجاح أداء البنوك دون أن تواجه مخاطر  عواملعابر كذلك من أهم يو 

اي انه يجب الموازنة بين النقد خالل تحقيق الاوازن بين حجم األموال المودعة وحجم القروض، 

لباحث بدراسة نسبة "الادفقات النقدية الاشغيلية الداخل والنقد الخارج في البنوك، ومن هنا قام ا

الماوفرة لدى  الادفقات النقدية الاشغيلية صافي تقيس نسبةو  ،المنسوبة الى الاسهيالت االئامانية"

 من الاسهيالت االئامانية. البنوك الاجارية االردنية خالل فارة معينة
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 الودائع 1-5

مياها من وك الاجارية لذلك تحرص البنوك على تنمن أهم مصادر الامويل للبن الودائعتعابر 

وتبسيط إجراءات  بنوكخاري بالاوسع في فاح المزيد من وحدات الي واالدبنكخالل تنمية الوعي ال

الاعامل من حيث السحب واإليداع ورفع كفاءة األوعية االدخارية إضافة إلى مخالف األوراق 

أمام مزيد من الفرص  واسعاً  مجاالً األمر الذي يفاح الاجارية الاي تقبل كوسيلة دفع بعد الاظهير 

 .القطاعفي هذا 

 تعريف الودائع 1-5-2    

 والهيئات فيتلك المبالغ النقدية الاي يضعها األفراد  بأنها الودائع (Bellucci,2010)عرف 

 البنك بصفة مؤقاة لمدة قصيرة أو طويلة األجل من أجل حفظها أو توفيرها.

لدى البنك الاجاري سواء في شكل نقدي أو شيكات من  ودعيما ( 2117 وقد عرف )شحادة،

األفراد والشركات والهيئات و لك في حساب خاص بهم ووفقا لشروط مافق عليها مع البنك، 

صدرها البنك يوبغرض حصول المودع على فائدة معينة يقوم البنك باحديدها، أو بموجب تعليمات 

 .المركزي 

 ائعمصادر الود 1-5-1    

دة، فهي ليست مقصورة على المبالغ الن قدية الاي يقوم  مصادرللودائع الن قدية البنكية  ماعد 

ها تشمل كل ما يكون للعميل من نالعميل باسلميها إلى البنك لانفيذ العقد بإيداع أبرمه معه، بل إ

ها عن طريق تلقا او ،نقود في  مة البنك سواء يسالمها من العميل مباشرة عن طريق عقد إيداع

عملية أخرى في حساب العميل كاحصيل القيمة الن قدية ألوراق تجارية، أو تحويل بنكي أو اعاماد 

 (.2117قي ده في الحساب )شحادة، 
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 انواع الودائع 1-5-3    

 (2117)الهاللي،  :إلى الاجارية البنوك لدى المودعون  يقدمها الاي اإليداعات أنواع تقسم

 الط لـــب أ ـ الودائــع تحــت

 النقديةالودائع  وهي تلكيعرف هذا الن وع من الودائع أيضا بمصطلح " الودائع الجارية "،  

د إبداء رغباه في  لك دون إشعار مسبق ر الاي يمكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء وبمج

دمات من "خ االسافادةبون من ز ن. ويكون القصد منها، تمكين اليحلول أجل مع اناظارودون 

 .الخزينة "

هذا النوع من الودائع الن قدية يمكن العميل من الوفاء بديونه و لك عن طريق سحب  نإ  أ

، سعيد)بنكي حول الاأو عن طريق إصدار أوامر ال هكات على حساب الوديعة لفائدة دائنييش

2114). 

 ب ـ الودائــع ألجــل 

وهي ، ة معينة من اإليداعدا إال  بعد مهدهي تلك الودائع الاي ال يحق للعميل المودع طلب ر 

 .االئامانيةفي عملياته  اساثمارهافي  االطمئنانقدر من  أكبر بنكبذلك تحقق لل

قبل حلول االجل المافق عليه، إال  ااساردادهوع من الودائع هي عدم أحقية العميل في نهذا ال

ناظار الغها في أي وقت دون مب اساردادتجيز عادة إلغاء الوديعة من طرف العميل و  بنوكأن ال

 وتاريخ األجلحلول أجلها مقابل إسقاط الفوائد عن المدة الاي تقع ما بين تاريخ إلغاء الوديعة 

د لها  .(2114، سعيد) المحد 

 ج ـ الودائـــع بشـــرط اإلخطـــار الســ ابق 

ابق هي ودائع نقدية غير محددة المدة حيث ال يحد د العميل عند الودائع بشرط اإلخطار الس 

ر أن هذا شاء، غييما  ، وله أن يضيف إليها مبالغ أخرى وقتااساردادهاإليداع، موعدا لسحبها أو 
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برغباه في سحبها قبل الموعد الذي يريده بمدة معينة، محددا له  البنك اراخايالعميل يلازم بضرورة 

بلغ المطلوب سحبه إلى حساب المبلغ المراد سحبه وتاريخ السحب وعند حلول هذا الااريخ يحول الم

 (.2114)سعيد،  تحت الطلب

تم في نشاطه، إ ا ما  اساثمارهاويايح هذا النوع من الودائع للبنك حرية نسبية في توظيفها و 

في توظيف  البنكبالودائع تحت الطلب، ولكنها ال تصل إلى درجة الحرية الاي ياماع به  مقارناها

 الودائع الن قدية ألجل.

الباحث ان توفر السيولة في البنك ضروري السامراره في تقديم الاسهيالت  رى يومن هنا 

في هذه  ومصدر هذه السيولة بشكل رئيسي هو الودائع فيجب الموازنة بينهم لذا تم ،االئامانية

صافي نسبة  والاي تقيس، )الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة الى الودائع(اساخالص نسبة  الدراسة

الاي تحققها البنوك الاجارية االردنية خالل فارة محددة من اجمالي  النقدية الاشغيليةالادفقات 

 .الودائع

 ربحية السهم 1-6

يافق المحللون الماليون واالقاصاديون على أن هناك جوانب فنية مالية يجب مراعاتها قبل 

شأنها مساعدة  اتخا  قرار شراء أسهم أي شركة مدرجة في السوق المالية، وهذه العوامل من

المساثمرين على حساب عائد اساثماراتهم وحساب مخاطرها وحساب فارة اسارداد رأس المال، 

والعوامل الاي يجب أخذها في االعابار عند البحث عن أي شركة هي: العائد على السهم، والسعر 

 (.2117سكيريفة، ) الحالي للسهم

أو  )األرباح(ن مجموعة من المكاسب عبارة ع( ربحية السهم بانه 2117، )سكيريفةوعرف 

باألسهم خالل فارة زمنية محددة، غالبا ما تكون سنة مالية، وهذا  االساثمارالخسائر الناجمة عن 
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يعني أن العائد على السهم هو مقدار األموال المضافة إلى رأس المال األصلي الذي يؤدي إلى 

 .تعظيم ثروة المالك

األسهم المماازة من  كة بطرح توزيعات األرباح علىلشر  (EPS) ت حاسب ربحية السهمو 

 صافي دخلها، ثم قسمة هذا الرقم على ماوسط عدد األسهم الماداولة خالل سنة أو ربع سنة

 (.2116)مطر، 

 :(2115بما يلي )فكرون،  كمؤشر على االداء ربحية السهم اهم النقاط الماعلقة في ويمكن تلخيص

   الحقيقية ألنها  من المؤشرات الهامة لقيمة السهماألرباح( ربحية السهم )نصيب السهم من

 .تظهر مقدار ربح الشركة الذي يمالكه كل مساهم بعد خصم الضرائب

  ًللحكم على الوضع المالي الشركة ربحية السهم بشكل عام مقياس أكثر دقة وأكثر شيوعا. 

 من الواضح أنه كلما  ليست هناك قاعدة عامة لقيمة ربحية السهم الجيدة أو السيئة، ولكن

 .لألداء أفضل مؤشر ارتفعت قيمة ربحية السهم كلما كان  لك

 البنوك التجارية 1-0

تعابر البنوك الاجارية أحد المنشآت االقاصادية الماخصصة الاي تاعامل في النقود حيث 

ه البنوك وهذا يرجع إلى أن هذ عليها،أنها الجهة أو المكان الاي يلاقي فيها عرض النقود بالطلب 

كما تعد  والمنشآت،كفاءة عالية تعمل على تجميع ودائع ومدخرات األفراد  و  نظام تعمل ضمن

أداة ضرورية تقوم بمهمة الامويل الالزم لألفراد أيضا وللاجار والمناجين من خالل ما توفره وتمنحه 

 من ائامان.
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 مفهوم البنوك التجارية 1-0-2    

لماعلقة بالبنوك الاجارية غالبا من خالل الاشريعات والقوانين واللوائح وردت كافة الاعريفات ا     

المالية الاي تنظم الحياة االقاصادية في مخالف البلدان، ومن ثم فإن أغلب الاشريعات اتفقت جميعا 

على أن البنك هو مؤسسة أو منشأة اقاصادية تاعامل بالنقود حيث يام تجميع الودائع والمدخرات 

ر المخالفة، ثم إعادة اساثمارها في كافة المجاالت المخالفة لالساثمار وما فيها توجيه من المصاد

م البنوك بالعديد دوفوق هذا تق -االساثمار  مجاالت ما تجمع ما لديها من أموال عبر مجموعة من

 . (2117)الهاللي، ها موقع تجميع مدخراتهم وودائعهممن الخدمات لعمالئها بوصف

 الشركة»البنك المرخص بأنه:  1171لسنة  24ريع األردني عرف قانون البنوك رقم وفي الاش     

 . «القانون وفق أحكام هذا  بنكيةاألعمال ال ممارسةالاي ر خص لها ب

يرخص لها  ، حيث عرف البنك بأنه الشركة الاي2111لسنة  (28)وفقا لقانون البنوك رقم و      

 .ذا القانون بما في  لك فرع البنكية وفق أحكام هبنكبممارسة األعمال ال

مالية تمارس عملها في النقود  شركةعبارة عن  انهالبنك الاجاري  تعريف ويلخص الباحث     

عيد اساثمارها في شاى مجاالت يالاي تاولى تجميعها في شكل ودائع من مصادر مخالفة، ثم 

  .االساثمار المخالفة

 دننشأة البنوك وتطورها في األر  1-0-1    

نشأة البنوك كنايجة طبيعية لاطور الحياة االقاصادية واالجاماعية للمجامعات،  ارتبطتلقد  

وكنايجة أيضا لزيادة الابادل الاجاري بين الشعوب والدول المخالفة، ومن ثم ظهور النقود كعامل 

ول على الفائض منها كودائع مقابل الحص وبدأت ظاهرة إيداع الدول،أساسي لعملية الابادل بين 

عمولة نظير حماياها والمحافظة عليها. ونظرا لانوع العمليات االقاصادية والمعامالت الاجارية 

، وهو ما اسادعى إلى تخصيص البنوك في أنواع بنوكاألمر الذي أدى إلى تنوع وتعدد عمليات ال
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ة والعقارية يمخالفة من العمليات، ومن ثم ظهرت البنوك الماخصصة مثل البنوك الاجارية والصناع

 (.2117)الهاللي، والزراعية وغيرها

 اإلسالميةالبنوك التقليدية والبنوك  1-0-3   

عن  اخاالفهايؤدي الازام البنوك االسالمية في معامالتها بأحكام الشريعة االسالمية الى 

أيضا في  وتخالفالبنوك الاقليدية، بحيث تخالف عنها من حيث المبدأ والمضمون بشكل واضح 

 هداف والوسائل.األ

ان أهم ما يميز البنوك االسالمية عن البنوك الاقليدية هو اعامادها في معامالتها على مبدأ 

المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة االسالمية، مع تجنب الاعامل بالربا )الفوائد 

، وعطاءدة الربوية أخذا البنكية(، عكس البنوك الاقليدية الاي تعامد في عملها على نظام الفائ

تساخدم البنوك الاقليدية في تعامالتها مع العمالء صيغة واحدة هي القرض بفائدة و لك تحت و 

مسميات وصور مخالفة، أما البنوك االسالمية فاقدم صيغا شرعية ماعددة قائمة على أساس البيع 

 .(4102)البلااجي،  والشراء الحقيقي أي مبادلة المال بسلعة موجودة

ومن ناحية تحديد العائد وتوزيع األرباح، فالبنوك الاقليدية تقوم باحديد سعر الفائدة مقدما، 

فيكون عائد البنوك ممثال في العائد على الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة مع تحمل المقارض 

من خالل وحده تبعة الخسارة سواء كانت بسببه أم لم تكن. أما البنوك االسالمية فاحقق الربح 

أنشطة اساثمارية حقيقية وإ ا ما وقعت خسارة ياحملها المصرف االسالمي، ويكفي العميل خسارته 

لوقاه وجهده باعاباره مضاربا. ويخالف العائد الموزع على الحسابات االساثمارية من بنك اسالمي 

)الزحيلي،  شاركألخر حسب الظروف وتبعا لناائج العمليات االساثمارية الاي دخل فيها البنك كم

4102). 

 :(4102)البلااجي،  الفرق بين البنك اإلسالمي والبنك الربوي 
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البنك الربوي يعطيك نسبة فائدة ثاباة ومعلومة مسبقًا عن أموالك المودعة بغض   -0

البنك اإلسالمي يعطيك ربح غير معلوم مسبقًا ، اما النظر عن أي شيء آخر

 .توظيف األموال بشكل ثابت وهذا منوط باحقيقه أرباح من

البنك الربوي يااجر باألموال، أي يأخذها من طرف ويعطيها لطرف وربحه من  -4

البنك اإلسالمي يااجر بالسلع والمشاريع وغيرها، أي يأخذ أموال ، اما فرق الفوائد

 .الناس ويوظفها بالسلع والمشاريع ويضيف ربحه فوقها

لحصول على تمويل من بنك منه أقل من تكلفة ا االقاراضالبنك الربوي تكلفة  -3

 .إسالمي إلقامة مشروع أو شراء سلعة مثالً 

يعطيك أموال حاى لو لم يكن لديك في  )أيالبنك الربوي يقدم حساب جاري مدين  -2

حساب جاري مدين وال يعطي  مال يقدالبنك اإلسالمي ، رصيدك مبلغ كافي(

 .أموال

 لديهالبنك اإلسالمي  ،مجلس إدارة واإلشراف على عملياتهالربوي لديه  البنك -2

مجلس رقابة شرعية ياولى اإلشراف على عملياته وخدماته ويجب الحصول على 

 .موافقاه بكل شيء
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 الدراسات السابقة 1-8

 العربية دراسات باللغة 1-8-2

 ( بعنوان:1020دراسة )درغام ودرغام، 

(: دراسة 0حاسبي الدولي رقم )العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد األسهم وفقًا لمعيار الم "

 " تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في فلسطين

هدفت الدراسة إلى اخابار العالقة بين كل من الادفقات النقدية من النشاطات الاشغيلية 

والنشاطات االساثمارية والنشاطات الامويلية مجامعة وبين عوائد األسهم، ولاحقيق أهداف الدراسة 

الوطنية  ( من البنوك7ت عينة الدراسة من )اد على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث تكونتم االعام

(، وقد أظهرت ناائج الدراسة 2116-2111العاملة في فلسطين و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

عدم وجود عالقات بين الادفقات النقدية من النشاطات الاشغيلية والادفقات النقدية من النشاطات 

 الساثمارية والادفقات النقدية من النشاطات الامويلية والادفقات النقدية مجامعة، وبين عوائد األسهما

اإلسالمي، حيث تبين وجود عالقة طردية بين الادفقات النقدية من  في جميع البنوك فيما عدا البنك

األسهم ووجود عالقة النشاطات الاشغيلية والادفقات النقدية من النشاطات الامويلية، وبين عوائد 

عكسية بين الادفقات النقدية من النشاطات االساثمارية وبين عوائد األسهم. وأوصت الدراسة 

بضرورة إيالء قائمة الادفقات النقدية أهمية أكثر وتوجيه مساخدمي القوائم المالية إلى فهمها 

النقد الفلسطينية أن  وتحليلها كونها توفر معلومات مالية خالية من الاضليل، ويجب على سلطة

بضرورة نشر قائمة الادفقات النقدية في الصحف الفلسطينية بجانب كاًل من  بنوكتطالب جميع ال

 الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
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 ( بعنوان:1022دراسة )هاشم، 

 " أثر التدفقات النقدية التشغيلية على قيمة المنشأة "

دفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى مصادر الامويل تحديد مدى تأثير الاهدفت الدراسة إلى 

 السوقية والمامثلة في االلازامات قصيرة وطويلة األجل وحقوق الملكية وصافي المبيعات على القيمة

، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ليبيا ألسهم الشركات الصناعية المدرجة أسهمها في بورصة

( شركة صناعية 22لاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )باالعاماد على المنهج الوصفي ا

(، وقد أظهرت 2111-2112و لك خالل الفارة الممادة ما بين )مدرجة أسهمها في بورصة عمان 

 ،أن النسب المساندة إلى األساس النقدي كان لها األثر الواضح على أسعار األسهمناائج الدراسة 

اساخدام النسب المساندة إلى األساس النقدي من قبل دراسة ب، وأوصت الومن ثم على قيمة المنشأة

 .المساثمرين والمحللين الماليين وماخذي القرار في عملية الاقييم المالي

 ( بعنوان:1023دراسة )بن خليفة، 

دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة: دراسة حالة مؤسسة توزيع  "

 الوادي " -EDIMMAالحي وصيانة العقاد الف

هدفت الدراسة إلى البحث في دور قائمة الادفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة 

الوادي، ولاحقيق أهداف الدراسة قام  -من خالل دراسة حالة لمؤسسة توزيع وصيانة العااد الفالحي

دفقات النقدية في تقييم األداء الباحث باالعاماد على المنهج االساكشافي لدراسة أهمية قائمة الا

المالي للمؤسسة وتم اخابار فرضيات الدراسة وفقًا لمبدأ االسانباط كما تم االعاماد على تقنية 

-2111المقابالت ودراسة الحالة لجمع ما يلزم من بيانات، و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

صافي خزينة موجبة بالرغم من خسارة (، وقد أظهرت ناائج الدراسة أنه يمكن الحصول على 2111

النايجة المحاسبية للمؤسسة وكذلك العكس يمكن للمؤسسة تحقيق نايجة ربحية عالية مع انخفاض 
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في قيمة الخزينة الصافية، وأوصت الدراسة بضرورة إعداد قائمة الادفقات النقدية لما لها من دور 

 أساسي في تقييم األداء المالي للمؤسسة.

 ( بعنوان:1023ليماني، دراسة )الس

أثر صافي التدفقات النقدية التشغيلية في الشركات المساهمة العامة في الكويت على ربحيتها:  "

 " دراسة اختبارية

هدفت الدراسة إلى بيان أثر صافي الادفقات النقدية الاشغيلية المقاس بماوسط صافي 

رباح في الشركات المساهمة العامة في الادفقات النقدية على الربحية المقاسة بماوسط صافي األ

الكويت، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج الوصفي والمنهج النوعي، كما 

تم االعاماد على اسابانة في جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة، حيث تكون مجامع الدراسة من 

-2111المالية خالل الفارة الممادة ما بين )الكويت لألوراق  بورصةكافة الشركات المدرجة في 

( من مجامع الدراسة، وقد أظهرت %25-15( وتم أخذ عينة الدراسة بنسبة تاراوح ما بين )2112

ناائج الدراسة عدم وجود أثر  و داللة إحصائية للادفقات النقدية على ربحية الشركات المساهمة 

حصائية بين ماوسطات أثر صافي الادفقات النقدية العامة الكوياية، وعدم وجود فروق  ات داللة إ

الاشغيلية في الشركات المساهمة العامة في الكويت على ربحية هذه الشركات تبعًا لماغيرات العمر 

والنوع االجاماعي والمؤهل الاعليمي والخبرة، وأوصت الدراسة بضرورة اهامام الشركات المساهمة 

توليد النقدية من األنشطة الاشغيلية للوفاء بااللازامات االساثمارية العامة الكوياية بقدرة الشركة على 

والامويلية، وتوعية ادارات وموظفي الشركات المساهمة العامة الكوياية في دور الادفقات النقدية 

 وأهمياها في تحديد ربحية الشركات المساهمة وأثر  لك على أداء هذه الشركات.
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 ن:( بعنوا1024دراسة )الساعدي، 

أثر التدفقات النقدية على القيمة السوقية للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق  "

 المالية "

هدفت الدراسة إلى الاحقق من أثر مقاييس الادفقات النقدية وهي )نسبة الادفقات النقدية إلى 

بة الادفقات النقدية إلى االلازامات قصيرة األجل، ونسبة الادفقات النقدية إلى حقوق الملكية، ونس

العراق لألوراق المالية،  بورصةالمبيعات( على القيمة السوقية للشركات العراقية المدرجة في 

ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث تكونت عينة 

الية و لك خالل الفارة الممادة ما ( شركة عراقية مدرجة في سوق العراق لألوراق الم63الدراسة من )

(، وقد أظهرت ناائج الدراسة عدم وجود عالقة  ات داللة إحصائية بين 2111-2116بين )

مقاييس الادفقات النقدية المخالفة وهي )نسبة الادفقات النقدية إلى االلازامات قصيرة األجل، ونسبة 

لنقدية إلى المبيعات( مع القيمة السوقية للسهم، الادفقات النقدية إلى حقوق الملكية، ونسبة الادفقات ا

وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات بما ياعلق بقائمة الادفقات النقدية بفارات زمنية أكبر 

 وعدد شركات أكبر لقبول او عدم قبول ناائج هذه الدراسة.

 ( بعنوان:1024دراسة )حميدي، 

قيمة الشركة: دراسة تطبيقية في عينة من المصارف أثر التدفقات النقدية التشغيلية على  "

 العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية "

هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية اساخدام مقاييس الادفقات النقدية المنسوبة إلى بعض بنود 

، والادفقات النقدية القوائم المالية وهي )الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الدخل

، والادفقات النقدية االصولالمنسوبة إلى المبيعات، والادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى مجموع 

قصيرة األجل، والادفقات النقدية المنسوبة إلى حقوق الملكية(  االلازاماتالاشغيلية المنسوبة إلى 
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اسة من خالل )نسبة القيمة السوقية للسهم إلى وبيان أثرها كماغيرات مساقلة على قيمة الشركة المق

قيماه الدفارية( كماغير تابع، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج الوصفي 

العراق لألوراق المالية  بورصةالخاصة المدرجة في  بنوكالاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من ال

( مشاهدة، وقد أظهرت ناائج الدراسة 55( وبمقدار )2112-2118خالل الفارة الممادة ما بين )

العراقية الخاصة في إعداد كشف الادفقات النقدية  بنوكعدم وجود اهامام كافي من قبل إدارات ال

، ووجود أثر لكل من الادفقات النقدية المنسوبة إلى المبيعات 7وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

منسوبة إلى مجموع الموجودات على قيمة الشركة، في حين تبين والمنسوبة إلى صافي الدخل وال

عدم وجود أثر للادفقات النقدية المنسوبة إلى المطلوبات قصيرة األجل والمنسوبة إلى حقوق الملكية 

على قيمة الشركة. وأوصت الدراسة بضرورة إيالء كشف الادفقات النقدية المزيد من االهامام من 

يير المحاسبية الدولية والمحلية وبيان أهمياه في بيان الوضع المالي حيث اإلعداد وفق المعا

للشركات، والاركيز على اساخدام الادفقات المنسوبة لبعض بنود القوائم المالية بداًل من االعاماد 

 على الرقم المطلق للادفقات النقدية.

 ( بعنوان:1026دراسة )ياسمين، 

في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية: دراسة حالة  دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية "

 "(1025-1022للفترة ) –تقرت -مؤسسة مطاحن الواحات 

هدفت الدراسة إلى تقييم األداء المالي من خالل اشاقاق مؤشرات من قائمة الادفقات النقدية 

ولة والربحية القائمة والمامثلة في نسب جودة السيولة وجودة الربحية ومقارناها مع مؤشرات السي

على أساس االساحقاق، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج الوصفي 

الاحليلي ومنهج دراسة الحالة، حيث تم تطبيق الدراسة على مؤسسة مطاحن الواحات و لك خالل 

احن الواحات (، وقد أظهرت ناائج الدراسة أن مؤسسة مط2115-2111الفارة الممادة ما بين )
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حققت توازن مالي خالل فارة الدراسة، وأن قائمة الادفقات النقدية تساهم وبشكل كبير في تقييم 

األداء المالي للمؤسسة االقاصادية من خالل نسب جودة السيولة وجودة الربحية المشاقة منها 

ة تكاملية بين نسب بالاكامل مع نسب السيولة والربحية القائمة على أساس االساحقاق، ووجود عالق

الادفقات النقدية ونسب االساحقاق في تقييم األداء المالي، وأوصت الدراسة بوجوب إعطاء قائمة 

تدفقات النقدية المزيد من االهامام والدراسة إلبراز دورها لماخذي القرارات وللجهات المساخدمة 

حدة االقاصادية على مواجهة للقوائم المالية المنشورة لما تاضمنه من معلومات تعكس قدرة الو 

 الظروف االقاصادية المحيطة بها.

 ( بعنوان:1026دراسة )رحيم، 

 قائمة التدفقات النقدية ودورها في تقييم األداء المالي للقطاع المصرفي األردني " "

المقاس من األداء المالي  تقييمإظهار دور قائمة الادفقات النقدية في هدفت الدراسة إلى 

ولاحقيق أهداف الدراسة تم لقطاع البنوك األردنية، ( بحية والرفع المالي ونسب السوق الر خالل )

أردني  بنك تجاري ( 13االعاماد على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

وجود دور لقائمة (، وقد أظهرت ناائج الدراسة 2114-1115و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

بضرورة االهامام ، وأوصت الدراسة الربحية والرفع المالي ونسب السوق تقييم النقدية في  الادفقات

المخالفة وخاصة الرفع المالي والحفاظ المالية على المؤشرات كبير بالادفقات النقدية لما لها من أثر 

 .المالي للبنك وضععلى ال
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 دراسات باللغة اإلنجليزية 1-8-1

 ( بعنوان:Martani et al., 2009دراسة )

 " The Effect of Financial Ratios, Firm Size, and Cash Flow from 

Operating Activities in the Interim Report to The Stock Return  ."  

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر النسب المالية على ربحية السهم، وقامت الدراسة باخايار 

مثلة بكل من )العائد على حقوق الملكية، ونسبة المديونية، ونسبة مجموعة من النسب المالية الما

السيولة السريعة، ونسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى صافي الربح، ونسبة الادفقات النقدية 

إلى المبيعات(، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج الوصفي الاشغيلية منسوبة 

( شركة صناعية مساهمة عامة مدرجة في بورصة 21ة الدراسة من )الاحليلي، حيث تكونت عين

(، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر 2116-2113إندونيسيا و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

 إلىالعائد على حقوق الملكية ونسبة السيولة السريعة ونسبة الادفقات النقدية المنسوبة لكل من 

ونسبة الادفقات  نسبة المديونيةلسهم، في حين تبين عدم وجود أثر لعلى ربحية ا صافي الربح

على ربحية السهم، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول  النقدية المنسوبة إلى المبيعات

العوامل المؤثرة على ربحية السهم من خالل االعاماد على النسب المالية االخرى وخاصة المشاقة 

 ات النقدية ومقارناها بالنسب الاقليدية.من قائمة الادفق
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 ( بعنوان:Dastgir et al., 2010دراسة )

"The Association Between Components of Income Statement, 

Components of Cash Flow Statement and Stock Returns"  

فقات النقدية وبين هدفت الدراسة إلى البحث في العالقة بين مكونات قائمة الدخل وقائمة الاد

ربحية السهم، وقامت الدراسة باخايار مجموعة من مكونات قائمة الدخل المامثلة بكل من )مجمل 

الربح، والربح الاشغيلي، وصافي الربح( كما وقامت الدراسة باخايار مجموعة من مكونات قائمة 

واالساثمارية(، ولاحقيق أهداف  الادفقات النقدية والمامثلة بكل من )العمليات الاشغيلية، والامويلية،

( شركة 65الدراسة تم االعاماد على المنهج الكمي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد 2115-2113مساهمة عامة مدرجة في بورصة طهران و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

مع ربحية السهم، إال أن  أظهرت ناائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين مكونات قائمة الدخل

صافي الدخل هو صاحب العالقة اإليجابية األكبر بين تلك المكونات، كما تبين وجود عالقة 

إيجابية بين مكونات قائمة الادفقات النقدية مع ربحية السهم، إال أن الادفقات النقدية االساثمارية 

أظهرت ناائج الدراسة أن لربحية هي صاحبة العالقة اإليجابية األكبر بين تلك المكونات، كما 

السهم عالقة إيجابية قوية مع مكونات قائمة الدخل أكثر من عالقاها مع مكونات قائمة الادفقات 

النقدية، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول العوامل المؤثرة على ربحية السهم، 

اوقعة للمساثمرين من أجل ترشيد قراراتهم واالهامام في مكونات قائمة الدخل في تحديد العوائد الم

 االساثمارية.
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 ( بعنوان:Taani, 2011دراسة )

"The Effect of Financial Ratios, Firm Size and Cash Flows from 

Operating Activities on Earnings per Share: An Applied Study on 

Jordanian Industrial Sector" 

النسب المالية على ربحية السهم، وقامت الدراسة باخايار مجموعة من  بحثت الدراسة في أثر

النسب المالية المامثلة بكل من)العائد على حقوق الملكية، ونسبة المديونية، ونسبة القيمة السوقية 

منسوبة إلى القيمة الدفارية، ونسبة الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى صافي الربح، ونسبة 

النقدية المنسوبة إلى إجمالي األصول(، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد الادفقات 

 صناعية ( شركة مساهمة عامة41على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد أظهرت ناائج 2111-2111مدرجة في بورصة عمان و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

العائد على حقوق الملكية، ونسبة المديونية، ونسبة القيمة السوقية أثر لكل من  الدراسة وجود

منسوبة إلى القيمة الدفارية، ونسبة الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى صافي الربح، ونسبة 

على ربحية السهم،  وأوصت الدراسة بإجراء المزيد  الادفقات النقدية المنسوبة إلى إجمالي األصول

ن الدراسات حول العوامل المؤثرة على ربحية السهم من خالل االعاماد على النسب المالية م

 االخرى في قطاعات مخالفة ومقارنة ناائجها مع الدراسة الحالية.

 ( بعنوان:Kirkham, 2012دراسة )

" Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: 

The Telecommunications Sector in Australia " 

هدفت الدراسة إلى البحث في الفرق بين نسب السيولة الاقليدية وبين النسب المشاقة من 

والمامثلة بكل من نسب السيولة الاقليدية الادفقات النقدية، وقامت الدراسة باخايار مجموعة من 
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)نسبة السيولة السريعة، ونسبة تغطية الفوائد(، ومجموعة من النسب المشاقة من الادفقات النقدية 

والمامثلة بكل من )نسبة االحاياجات النقدية، ونسبة تغطية الفائدة النقدية(، ولاحقيق أهداف الدراسة 

( شركة 12كونت عينة الدراسة من )قام الباحث باالعاماد على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث ت

-2117اتصاالت مساهمة عامة مدرجة في بورصة أساراليا و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

نسب السيولة الاقليدية (، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود اخاالف  و دالله إحصائية بين 2111

ئد( وبين النسب المشاقة من الادفقات والمامثلة بكل من )نسبة السيولة السريعة، ونسبة تغطية الفوا

النقدية والمامثلة بكل من )نسبة االحاياجات النقدية، ونسبة تغطية الفائدة النقدية(، وأوصت الدراسة 

باساخدام النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية لكونها تعطي صورة أوضح حول سيولة 

 الشركة بشكل أفضل من النسب الاقليدية.

 ( بعنوان:Owolabi & Obida, 2012)دراسة 

" Liquidity Management and Corporate Profitability: Case Study of 

Selected Manufacturing Companies Listed on the Nigerian Stock 

Exchange"  

هدفت الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة على ربحية الشركة، وقامت الدراسة باخايار 

المنسوبة إلى وعة من العوامل والمامثلة بكل من )فارة الاحويل النقدي، ونسبة الادفقات النقدية مجم

( في حين تم قياس ربحية الشركة من خالل مجموعة من النسب المالية االلازامات الماداولة

د على والمامثلة بكل من )ربحية السهم، والعائد على االصول(، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاما

( شركة صناعية مساهمة عامة 12المنهج الوصفي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد أظهرت ناائج 2111-2115مدرجة في بورصة نيجيريا و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

مات فارة الاحويل النقدي ونسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى االلازاالدراسة وجود أثر لكل من 
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على ربحية الشركة بكافة مؤشرتها والمامثلة )بربحية السهم، والعائد على االصول(، في  الماداولة

لربحية نسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى االلازامات الماداولة حين تبين وجود تفسير أكبر ل

قدية الاشغيلية عند الشركة، وأوصت الدراسة باالعاماد على النسب المالية المشاقة من الادفقات الن

 عملية اتخا  القرارات حول االساثمار في تلك الشركات.

 ( بعنوان:Muthusi, 2013دراسة )

"Effects of Free Cash Flows on the Profitability of Five Star Hotels in 

Keny"  
، هدفت الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة على أداء الشركة المقاس بربحية السهم

وقامت الدراسة باخايار مجموعة من العوامل والمامثلة بكل من)حجم الشركة، والادفقات النقدية 

الاشغيلية، والرافعة المالية، ونسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى المبيعات، ونسبة الملكية األجنبية،  

الوصفي الاحليلي، حيث  وعمر الشركة(، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج

( فندق من فئة خمس نجوم في كينا و لك خالل الفارة الممادة ما بين 32تكونت عينة الدراسة من )

الادفقات النقدية الاشغيلية (، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر إيجابي لكل من 2111-2113)

على ربحية السهم، في حين  إلى المبيعاتالمنسوبة الاشغيلية والرافعة المالية ونسبة الادفقات النقدية 

تبين عدم وجود أثر لحجم الشركة وعمر الشركة، ونسبة الملكية األجنبية على ربحية السهم، 

وأوصت الدراسة بأن تقوم الفنادق في كينا باساخدام الادفقات النقدية الاشغيلية والنسب المشاقة منها 

 كوسيلة لاحسين ربحياها.
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 ( بعنوان:Pouraghajan et al., 2013دراسة )

" Investigation the Effect of Financial Ratios, Operating Cash Flows 

and Firm Size on Earnings Per Share: Evidence from the Tehran 

Stock Exchange"  

هدفت الدراسة إلى البحث في العوامل المؤثرة على ربحية السهم، وقامت الدراسة باخايار 

وعة من العوامل المامثلة بكل من )الرافعة المالية، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفارية، مجم

والادفقات النقدية الاشغيلية، وحجم الشركة(، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج 

رصة ( شركة مساهمة عامة مدرجة في بو 141الوصفي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر 2111-2116طهران و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

على ربحية السهم،  نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفارية وحجم الشركةو  الرافعة الماليةلكل من 

الدراسة بإجراء ، وأوصت ادفقات النقدية الاشغيلية على ربحية السهمللفي حين تبين عدم وجود أثر 

المزيد من الدراسات حول العوامل المؤثرة على ربحية السهم من خالل االعاماد على النسب المالية 

 االخرى في قطاعات مخالفة ومقارنة ناائجها مع الدراسة الحالية.

 ( بعنوان:Frank & James, 2014دراسة )

" Cash Flow and Corporate Performance: A Study of Selected Food 

and Beverages Companies in Nigeria"  

هدفت الدراسة إلى البحث في العالقة بين الادفقات النقدية واألداء المالي، وقامت الدراسة 

باخايار الادفقات النقدية من العمليات الاشغيلية والامويلية واالساثمارية كماغيرات مساقلة في حين 

لعائد على األصول وربحية السهم كماغيرات تابعة، ولاحقيق تم قياس األداء المالي من خالل ا

( 6أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج الكمي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )
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شركات ضمن قطاع صناعة األغذية المدرجة في بورصة في نيجيريا و لك خالل الفارة الممادة ما 

لدراسة وجود عالقة إيجابية قوية بين كل من الادفقات (، وقد أظهرت ناائج ا2111-2117بين )

النقدية من العمليات الاشغيلية والامويلية وبين األداء المالي المقاس بكل من العائد على األصول 

وربحية السهم، في حين تبين عدم وجود عالقة بين الادفقات النقدية من العمليات االساثمارية وبين 

لشركات صناعة األغذية على اساخدام  ةدراسة باشجيع السلطات الانظيمياألداء المالي، وأوصت ال

الادفقات النقدية الاشغيلية والامويلية لاقييم أداء الشركة لامكين المساثمرين من اتخا  قرارات 

 اساثمارية عقالنية.

 ( بعنوان:Eyisi & Okpe, 2014دراسة )

" The Impact of Cash Flow Ratio on Corporate Performance"  

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية في 

تقيم األداء الشركة، وقامت الدراسة باخايار مجموعة من النسب المشاقة من الادفقات النقدية 

ادفقات النقدية والمامثلة بكل من )الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى إجمالي األصول، ال

الاشغيلية منسوبة إلى إجمالي االلازامات( لاقييم أداء الشركات، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد 

( شركة مساهمة عامة مدرجة في 35على المنهج الوصفي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

اائج الدراسة (، وقد أظهرت ن2113-2111بورصة نيجيريا و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

الادفقات النقدية و الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى إجمالي األصول وجود أثر لكل من 

على األداء المالي المقاس بربحية السهم، في حين تبين  الاشغيلية منسوبة إلى إجمالي االلازامات

على الوفاء بااللازامات المالية  أن النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية لديها القدرة

شركة بشكل أكثر فاعلية من النسب المالية الاقليدية، وأوصت الدراسة باساخدام الالمارتبة على 
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النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية من قبل المساثمرين لارشيد قراراتهم االساثمارية بشكل 

 رشيد وعقالني.

 ( بعنوان:Atieh, 2014دراسة )

" Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios as Compared to 

Traditional Ratios in the Pharmaceutical Sector in Jordan"  

والنسب المالية  ةهدفت الدراسة إلى مقارنة وضع السيولة من خالل النسب المالية الاقليدي

 ةخايار مجموعة من النسب المالية الاقليديالمشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية، وقامت الدراسة با

النسب المالية ( في حين تم قياس نسبة السيولة السريعة، ونسبة تغطية الفوائدوالمامثلة بكل من )

نسبة من خالل مجموعة من النسب والمامثلة بكل من ) المشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية

ازامات، ونسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى االلازامات الادفقات النقدية المنسوبة إلى إجمالي االل

(، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على المنهج الكمي الاحليلي، حيث الماداولة

( شركات دوائية مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان و لك خالل 7تكونت عينة الدراسة من )

وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود اخاالف  و دالله إحصائية  (،2112-2117الفارة الممادة ما بين )

والنسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية، في حين تبين أن  ةبين النسب المالية الاقليدي

لديها قدرة أكبر لاحديد وضع السيولة في  لنسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية الاشغيليةا

لدراسة باالعاماد على النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية عند الشركة، وأوصت ا

 المارتبة عليها. تعملية اتخا  القرارات حول عملية تحديد سيولة الشركة للامكن من الوفاء بااللازاما
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 ( بعنوان:Al Zararee & Al-Azzawi, 2014دراسة )

" The Impact of Free Cash Flow on Market Value of Firm"  

حقوق الملكية على الادفقات النقدية منسوبة إلى هدفت الدراسة إلى البحث في أثر صافي 

القيمة السوقية للشركة، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث 

الفارة الممادة ما بين  تكونت عينة الدراسة من شركة الحكمة لاصنيع االدوية في االردن و لك خالل

الادفقات النقدية (، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر إيجابي قوي لصافي 2114-2111)

حقوق الملكية على القيمة السوقية للشركة، وأوصت الدراسة المساثمرين باألخذ بعين منسوبة إلى 

الملكية في تقييم وضع االعابار النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية والخاصة بحقوق 

 بعقالنية وحكمة. ةالشركات من أجل اتخا  القرارات االساثماري

 ( بعنوان:Hamza, 2014دراسة )

" The Relationship between Informational Content of Cash Flows 

Statement and Stock Returns from Accounting Perspective of IAS (7) 

(An Empirical Study)" 

، وقامت ربحية السهم علىمكونات قائمة الادفقات النقدية هدفت الدراسة إلى البحث في أثر 

من )العمليات الاشغيلية، بكل  والمامثلةمن مكونات قائمة الادفقات النقدية الدراسة باخايار مجموعة 

منهج الكمي ، ولاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالعاماد على الوالامويلية، واالساثمارية(

( شركات تأمين مدرجة في بورصة دمشق و لك خالل 7الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

لادفقات (، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر إيجابي قوي ل2111-2116الفارة الممادة ما بين )

ية الامويلية على على ربحية السهم، في حين تبين وجود أثر عكسي للادفقات النقدالنقدية الاشغيلية 

ربحية السهم، كما أظهرت ناائج الدراسة عدم وجود أثر للادفقات النقدية االساثمارية على ربحية 
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معلومات الادفقات النقدية بسبب تأثيرها على عن ضرورة اإلفصاح الكامل السهم، وأوصت الدراسة ب

 ية العامة والخاصة.الشركات السور فيما ياعلق ب المساثمرين والمحللين الماليين قرارات

 ( بعنوان:Khanji & Siam, 2015دراسة )

" The Effect of Cash Flow on Share Price of the Jordanian Commercial 

Banks Listed in Amman Stock Exchange"  

القيمة السوقية ألسعار  علىمكونات قائمة الادفقات النقدية هدفت الدراسة إلى البحث في أثر 

من  والمامثلة بكلمن مكونات قائمة الادفقات النقدية وقامت الدراسة باخايار مجموعة  األسهم،

، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج )العمليات الاشغيلية، والامويلية، واالساثمارية(

( بنك تجاري مدرج في بورصة عمان و لك 13الكمي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

(، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر إيجابي ضئيل 2113-2111ل الفارة الممادة ما بين )خال

واالساثمارية على القيمة السوقية ألسعار األسهم،  ةوالامويليلادفقات النقدية الاشغيلية لكافة ا

ية وكيفالادفق النقدي  إجراء المزيد من الدراسات من أجل فهم مكوناتضرورة وأوصت الدراسة ب

 .تأثيره على القيمة السوقية لألسهم

 ( بعنوان:Etale & Bingilar, 2016دراسة )

"The Impact of Cash Flow on Stock Price in the Banking Sector of 

Nigeria"  

هدفت الدراسة إلى البحث في أثر النسب المالية المشاقة من قائمة الادفقات النقدية على 

وقامت الدراسة باخايار مجموعة من النسب المالية المامثلة بكل من القيمة السوقية لألسهم، 

)الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى ماوسط عدد األسهم الماداولة، والادفقات النقدية الاشغيلية 

منسوبة إلى إجمالي األصول، والاوزيعات النقدية منسوبة إلى الادفقات النقدية الاشغيلية(، ولاحقيق 
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( بنوك 11الدراسة تم االعاماد على المنهج الكمي الاحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من )أهداف 

(، وقد أظهرت 2114-2115تجارية مدرجة في بورصة نيجيريا و لك خالل الفارة الممادة ما بين )

عدد منسوبة إلى ماوسط الالادفقات النقدية الاشغيلية ناائج الدراسة وجود أثر إيجابي وقوي لكل من 

منسوبة إلى إجمالي األصول والاوزيعات النقدية الاألسهم الماداولة والادفقات النقدية الاشغيلية 

بأن يقوم معدي على ربحية السهم، وأوصت الدراسة  منسوبة إلى الادفقات النقدية الاشغيليةال

، في حين يجب بيان الادفق النقدي كعنصر مهم في الاقرير السنوي  باالهامام فيالبيانات المالية 

 على المساثمرين االناباه إلى بيان الادفق النقدي عند اتخا  قرارات االساثمار.

  ( بعنوان:Soewignyo & Soewignyo, 2017دراسة )

" Basic Industry and Chemicals Subsector Cash Flow Ratios and 

Profitability"  

لمشاقة من الادفقات النقدية الاشغيلية على هدفت الدراسة إلى البحث في أثر النسب المالية ا

ربحية الشركة، وقامت الدراسة باخايار مجموعة من النسب المالية المشاقة من الادفقات النقدية 

، ونسبة تالاشغيلية والمامثلة بكل من )نسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى إجمالي االلازاما

ت الماداولة( في حين تم قياس ربحية الشركة من خالل الادفقات النقدية المنسوبة إلى االلازاما

مجموعة من النسب المالية والمامثلة بكل من )ربحية السهم، والعائد على االصول، والعائد على 

حقوق الملكية(، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج الوصفي الاحليلي، حيث تكونت 

مساهمة عامة مدرجة في بورصة إندونيسيا و لك خالل ( شركة صناعية 41عينة الدراسة من )

الادفقات (، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر لكل من 2116-2111الفارة الممادة ما بين )

على  الادفقات النقدية المنسوبة إلى االلازامات الماداولةو النقدية المنسوبة إلى إجمالي االلازامات 

مامثلة )بربحية السهم، والعائد على االصول، والعائد على حقوق ربحية الشركة بكافة مؤشرتها وال
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نسبة الادفقات النقدية المنسوبة إلى إجمالي االلازامات الملكية(، في حين تبين وجود تفسير أكبر ل

لربحية الشركة، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول أثر النسب المالية المشاقة من 

على ربحية الشركة من خالل االعاماد على النسب المالية األخرى  ةالاشغيليالادفقات النقدية 

 ومقارناها بالنسب الاقليدية في قطاعات مخالفة وخاصة الخدمية منها.

 ( بعنوان:Oroud et al., 2017دراسة )

" The Effect of Cash Flows on the Share Price on Amman Stock 

Exchange" 

القيمة السوقية ألسعار األسهم،  علىمكونات قائمة الادفقات النقدية ثر بحثت الدراسة في أ

من )العمليات  والمامثلة بكلمن مكونات قائمة الادفقات النقدية وقامت الدراسة باخايار مجموعة 

، ولاحقيق أهداف الدراسة تم االعاماد على المنهج الكمي الاشغيلية، والامويلية، واالساثمارية(

( بنك تجاري مدرج في بورصة عمان و لك خالل 13يث تكونت عينة الدراسة من )الاحليلي، ح

(، وقد أظهرت ناائج الدراسة وجود أثر إيجابي قوي لكل من 2115-2111الفارة الممادة ما بين )

على القيمة السوقية ألسعار األسهم، في حين تبين وجود أثر  ةوالامويليلادفقات النقدية الاشغيلية ا

لادفقات النقدية االساثمارية على القيمة السوقية ألسعار األسهم، وأوصت الدراسة  عكسي قوي 

سلوك الادفق النقدي اعاماد المساثمرين على مخرجات قائمة الادفقات النقدية من أجل فهم ضرورة ب

 .وكيفية تأثيره على القيمة السوقية لألسهم
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 قةعن الدراسات الساب الحالية الدراسة ما يميز 1-9

هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر النسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية 

 من دراساتفي البنوك الاجارية على ربحية السهم. لذلك جاءت هذه الدراسة ماممة لما سبقها 

، ويمكن دنيةسهم في البنوك الاجارية االر ربحية ال الاشغيلية على الادفقات النقدية أثرلوقوف على ل

الدراسات جديدة لم تاطرق لها نسب  بدراسةتحديد ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 ،منسوبة الى الاسهيالت االئامانيةوهي الادفقات النقدية الاشغيلية الالسابقة "حسب علم الباحث" 

االردنية المدرجة في بورصة البنوك الاجارية  في الودائعالمنسوبة الى الادفقات النقدية الاشغيلية و 

هنا يعاقد الباحث أن هذه الدراسة تعد إضافة للدراسات السابقة، وتعد أيضًا رائدة من  ومن عمان.

معظم المخالفة عن البيئات األخرى الاي تناولاها  الاجارية االردنية لبنوكاحيث تناولها لبيئة 

 .واضحلصناعي بشكل والاي ركزت على قطاعات اخرى كقطاع ا الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث

 اإلجراءاتالطريقة و 

 تمهيد 3-2

 منهجية الدراسة 3-1

  مجتمع الدراسة 3-3

 عينة الدراسة 3-4

 بياناتمصادر جمع ال 3-5

 متغيرات الدراسة 3-6

 أنموذج الدراسة 3-0

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3-8
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 الفصل الثالث

 اإلجراءاتقة و الطري

 تمهيد 3-2

ياضمن هذا الجزء وصفا للطريقة واإلجراءات الاي اساخدمت في الدراسة كما ياضمن تعريفا      

 بمجامع الدراسة وعيناها ومصادر جمع البيانات والماغيرات وطرق قياسها واألساليب اإلحصائية

 .الخابار الفرضيات

  منهجية الدراسة 3-1

ه المنهج الوصفي الاحليلي القائم على دراسة تحليلية لواقع الباحث في دراسا اساخدم

البيانات المالية الفعلية المنشورة في القوائم المالية والاقارير السنوية الصادرة عن البنوك المشمولة 

 .2017-2013في الدراسة خالل الفارة الزمنية المحددة من 

  مجتمع الدراسة 3-3

 اسهمها ،( بنك16والبالغ عددها ) الاجارية االردنيةبنوك ياكون مجامع الدراسة من جميع ال

 .عمانمدرجة وماداولة في بورصة 

 عينة الدراسة 3-4

، وتم اخايار المكون من البنوك الاجارية االردنية تمثلت عينة الدراسة من كامل المجامع

مصادر تمويلية هائلة  بما توفره منو  بالمجامع،في زيادة معدالت الانمية  دوراً لما لها قطاع البنوك 

 لافعيل ت الاي تساخدمهاو لك من خالل تفاعل اآلليات واألدوا الدول،تصب في روافد اقاصاديات 

 .(2117)الهاللي،  المجامعاتوزيادة رفاهية  دورها ومهامها
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 بياناتمصادر جمع ال 3-5

عاماد على لاحقيق أهداف الدراسة وإثراء إطارها النظري واخابار فرضياتها فقد تم اال

الاي تم توظيفها في إثراء اإلطار النظري للدراسة وتوضيح نظريات علم المحاسبة و البيانات الثانوية 

النسب المالية المساخلصة من الادفقات الاي تناولت موضوع الدراسة بشكل عام وموضوع اثر 

لرجوع إلى بعض البنوك الاجارية االردنية، حيث تم ا النقدية الاشغيلية على ربحية السهم في

المصادر المكابية كالكاب والدوريات والنشرات ورسائل الماجساير وأطاريح الدكاوراه وما تم نشره 

على شبكات اإلنارنت من أبحاث علمية تاعلق في موضوع الدراسة ومنشورة في مجالت علمية 

ل على البيانات الالزمة عالمية ومحلية. كما تم الرجوع إلى الاقارير السنوية والقوائم المالية للحصو 

   .(2117 – 2113)لماغيرات الدراسة المساقلة والاابعة للفارة الزمنية 

 متغيرات الدراسة 3-6

 مستقلةالمتغيرات ال

X1 :صافي الربح: وتم احاسابها من خالل المعادلة المنسوبة إلى  الاشغيلية الادفقات النقدية

 الاالية:

 ة / صافي الربح= صافي الادفقات النقدية الاشغيلي

X2: وتم احاسابها من خالل إلى الاسهيالت االئامانية المنسوبة النقدية الاشغيلية الادفقات :

  المعادلة الاالية:

 الاسهيالت االئامانية / صافي الادفقات النقدية الاشغيلية= 

X3: ادلة الاالية:: وتم احاسابها من خالل المعالودائع المنسوبة إلى الاشغيلية الادفقات النقدية 

 الودائع / صافي الادفقات النقدية الاشغيلية= 
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 تابعالغير تمال

: Y1 :ربحية السهم: وتم احاسابها من خالل المعادلة الاالية 

 توزيعات االسهم المماازة( / الماوسط المرجح لعدد االسهم العادية –)صافي الربح بعد الضريبة 

 أنموذج الدراسة 3-0

 المتغير التابع                        المستقلة                      المتغيرات        

 

 

 

 

          نمو ج الدراسةأ(: 1-3الشكل )
 من إعداد: الباحث

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 3-8

خدم من أجلها لقد تم اساخدام العديد من االخابارات بحيث ياناسب كل اخابار مع الغاية الاي يسا

 :وفيما يلي عرض لهذه االخابارات

  اإلحصاء الوصفي لبيان خصائص ماغيرات الدراسة، إ  تم اساخدام الوسط الحسابي كأحد

قيمة واقل قيمة، واالنحراف المعياري كمقياس لاشات البيانات  وأكبرمقاييس النزعة المركزية، 

 عن وسطها الحسابي. 

النسب المالية المستخلصة من التدفقات 
 :التشغيلية النقدية

دفقات النقدية الاشغيلية الا صافي .1
 .صافي الربح المنسوبة إلى

صافي الادفقات النقدية الاشغيلية  .2
 منسوبة الى الاسهيالت االئامانية.ال

الادفقات النقدية الاشغيلية  صافي .3

 .الودائعالمنسوبة إلى 

 

 

 

ربحية 
 السهم
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 ا( خابار الاوزيع الطبيعيNormality Distribution للبيانات فقد تم اساخدام اخابار )

Kolmogorov-Smirnov)). 

 ( اخابار االرتباط الماعدد بين الماغيرات المساقلةMulticollineartyإ  تم ،)  االعاماد على

للاحقق من عدم وجود ظاهرة Variance Inflationary Factor) مؤشر تضخم الاباين )

 رات المساقلة للدراسة.الاداخل الخطي بين الماغي

  الخابار فرضيات الدراسة ومعرفة مدى مالءمة نمو ج الدراسة، نمو ج االنحدار الماعدد

 الماغيرات المساقلة على الماغير الاابع.  أثروالاأكد من 
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 واختبار الفرضيات( التحليل اإلحصائي)

  تمهيد 4-2

 ية للدراسة ومتغيراتهااإلحصاءات الوصف 4-1

 اختبارات صالحية البيانات 4-3

 الدراسة فرضيات اختبار 4-4
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 الفصل الرابع

 )التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات( 

  تمهيد 4-2

لبنوك الاجارية األردنية المدرجة ل الاي تم جمعهالبيانات يعرض هذا الفصل الجانب العملي ل

اهداف الدراسة من خالل االجابة على اسئلة الدراسة  تحقيقأجل و لك من في بورصة عمان 

 الجزء يحاوي رئيسة،  اجزاء ثالثهذا الفصل  حيث ياضمن، والخروج بناائج والاوصيات المناسبة

االساعانة بالمقاييس بالاحليل الوصفي من خالل اجراء لبيانات عينة الدراسة على وصف األول 

لماوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والقيم العليا والمامثلة بكل من )ا اإلحصائية الوصفية

الماغيرات  بيانات على مجموعة من االخابارات للاأكد من صالحيةالثاني  الجزء ويحاوي ، والدنيا(

 لماغيرات نمو ج الدراسة باإلضافةالطبيعي باخابار الاوزيع االساعانة ب و لكللاحليل اإلحصائي 

، أما (Multicollinearity Testباخابار ) ةرات المساقلة باالساعانالاداخل الخطي بين الماغيإلى 

 .االعاماد على نمو ج االنحدار الماعددالدراسة باخابار فرضيات  فاضمنالثالث  الجزء

 اإلحصاءات الوصفية للدراسة ومتغيراتها 4-1

والمامثلة لية لنسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيتم اجراء الاحليل الوصفي ل

الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة ، و الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربحبكل من )

( كماغيرات مساقلة، الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع، و إلى الاسهيالت االئامانية

هو موضح في الجدول الاالي  اابع، كماوالذي يمثل الماغير ال ربحية السهمباإلضافة الى تحليل 

 (:1-4رقم )
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 التحليل الوصفي اختبار( 2-4الجدول رقم )

 

ر الاابع يمثل اـلماغي ي( أن الماوسط الحسابي لربحية السهم والذ1-4يالحظ من الجدول رقم )   

عملياتها ( وتشير هذه القيمة إلى أن البنوك الاجارية األردنية تحقق أرباحًا من 10213بلغ ) قد

 من المؤشرات الاي تؤثر علىربحية السهم  ويرى الباحث أنعلى مساهميها، بالعائد تعود  الاشغيلية

بعد خصم  نكالبمن ربح  سهملسهم وأكثر المقاييس اناشارًا ألنها ت ظهر نصيب كل اسعر 

حين  (، في2116( وهي تعود لبنك االسكان لعام )1041الضرائب، وقد بلغت أعلى قيمة لها )

كما تبين ناائج الاحليل ان  .(2113وهي تعود لبنك الصفو لعام )( 1011بلغت أدنى قيمة )

بلغت الماوسط الحسابي للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح للبنوك الاجارية 

، وبالنظر الى نسبة الادفقات النقدية الاشغيلية من األرباح( وتشير هذه القيمة إلى 10613)

بيانات هذا الماغير عن  تباين( فإنه يشير إلى 30561االنحراف المعياري لهذا الماغير الذي بلغ )

-) مة الدنيا البالغة( مع القي7038سط الحسابي ويؤكد هذه النايجة تباعد القيمة العليا البالغة )ماو ال

في حين بلغ الماوسط الحسابي للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت . (7.20

 منالادفقات النقدية الاشغيلية نسبة ( وتشير هذه القيمة إلى 10132االئامانية للبنوك الاجارية )

( فإنه يشير 10157غير الذي بلغ )الاسهيالت االئامانية، وبالنظر الى االنحراف المعياري لهذا الما

القيم 
 الدنيا

القيم 
 العليا

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 سالمتغيرات/ المقايي

 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح 0.613 3.569 7.38 7.20-

 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية 10132 10157 1014 0.23-

 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع 0.020 0.083 0.25 0.19-

 ربحية السهم 0.203 0.126 0.49 0.01
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( مع القيمة 1014القيمة العليا ) وبلغت ،وسط الحسابيمابيانات هذا الماغير عن ال تباين مدىإلى 

الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع فيالحظ أن بما فيما ياعلق وأ .(0.23-) الدنيا البالغة

نسبة الادفقات النقدية الاشغيلية  إلى وهو يشير( 10121) لعينة الدراسة قد بلغ الماوسط الحسابي

يشير إلى عدم  ه( فإن0.126وبالنظر الى االنحراف المعياري لهذا الماغير الذي بلغ ) من الودائع،

القيمة  ( في حين بلغت0.25القيمة العليا ) وبلغت ،سط الحسابيماو عن ال بيانات هذا الماغير تباين

 .الادفقات النقدية الاشغيلية إلى الودائعلنسبة  (0.19-الدنيا )

 صالحية البيانات  اختبارات 4-3

من احليل الماغيرات لل مالءمة تضمنالاي  للشروطبيانات الدراسة  اتباعالاأكد من من  البد

بواقي نمو ج  اتباعالاأكد من من خالل  ويام  لك ،أجل المقدرة على اخابار فرضيات الدراسة

على ضرورة توزيع بواقي الماعدد االنحدار الخطي  اخابار يشارططبيعي، حيث لاوزيع الالدراسة ل

إجراء اخابارات ال فال بد من  لاوزيع الطبيعيل هااتباعحال عدم  وفي، نمو ج البحث توزيعًا طبيعياً 

( وال بد من الانويه أنه قبل البدء باحليل الاوزيع الطبيعي Babbie et al,2018 ) للبيانات معلميه

( SPSSلجأ الباحث الى حذف القيم الشا ة، و لك عبر البرنامج االحصائي )واقي نمو ج الدراسة بل

اخابارات الاحقق من  عرض وفيما يليمن خالل تحديد القيم الماطرفة العليا والدنيا للماغيرات، 

 الاداخل الخطي: لبواقي واخابارل باخابار الاوزيع الطبيعي صالحية البيانات مامثلةً 

 اختبار التوزيع الطبيعي 4-3-2

( ناائج الاحقق من اعادالية الاوزيع الطبيعي في بواقي نمو ج 1-4شكل رقم )اليوضح 

عند مساوى ثقة  (Kolmogorov-Smirnov)الاوزيع الطبيعي اخابار حيث تم اساخدام الدراسة، 

ألن  وزيع الطبيعيالاوتابع  معادلة بواقي نمو ج الدراسةوقد اظهرت ناائج االخابار أن ، (15%)

(، ونظرًا لذلك تم الاأكد Hayduk et al., 2007( )%5( أكبر من )P-Valueقيمة االحامال )
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النسب المالية  أثر من صالحية ماغيرات الدراسة الساخدامها في نمو ج االنحدار الماعدد لبيان

ة األردنية المدرجة في لبنوك الاجاريل المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية على ربحية السهم

 .بورصة عمان

 

 نموذج الدراسةبواقي اعتدالية التوزيع الطبيعي في : (4-1)شكل رقم ال

  :اختبار التداخل الخطي 4-3-1

(، الخابار صالحيات بيانات الدراسة Multicollinearity Testاخابار )على  االعامادتم 

تاعدد العالقات الخطية بين عندما  ظاهرة الاداخل الخطي، حيث تحدث للاحليل اإلحصائي

من خالل ارتباط اثنين أو أكثر من الماغيرات المساقلة بعالقة خطية، وبذلك ال يمكن  الماغيرات

الماداخلة في النمو ج أصبح المساقلة فصل تأثيرهما في الماغير الاابع، وكلما زاد عدد الماغيرات 

وتقليص  تقليلالاحليل من خالل ناائج على  كسيةعوهذا يخلق تأثيرات  الكشف عن المشكلة معقدًا،

على تعميم ودقة  تنعكس، والاي يمكن الاوصل لهاالقدرة على تفسير الناائج واالسانااجات الاي 
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 على مؤشر تم االعاماد الاداخل الخطي ظاهرةلاحقق من عدم وجود ول. مخرجات وناائج الاحليل

(، Tolerance( ومؤشر الاحمل )VIF) (Variance Inflationary Factor) تضخم الاباين

 :وعلى النحو الاالي (2-4في الجدول رقم )هو موضح و لك كما 

 ( صالحيات بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائي1-4الجدول رقم )

 اختبار التداخل الخطي

 VIF Tolerance المتغيرات

 10758 10311 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح

 10252 30167 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية

 10271 30715 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع

 

العامة  وفقا  للقاعدة، الاعدد الخطي( للكشف عن VIFتضخم الاباين ) على قيم االعاماد تم

 حيث يؤدي  لك ،5ارتفاع قيماه عن  عند المقياس حسب هذا تعدد خطيويكون هناك  VIFلـ 

 زيادة الاضخم بين الماغيرات المساقلةبسبب  خاطئبشكل إلى تضخيم األثر الناجم عن الاحليل 

(Luo et al., 2007 .) تبين أن مؤشر تضخم الاباين يخص ما ( في2الجدول رقم )عند مراجعة و

 .5أقل من  مكافة القيم للماغيرات المساقلة قد حصلت على قي

آخر للكشف عن اخابارًا  وهو يعابر ايضاً  ،(Toleranceالاحمل ) وفيما ياعلق باخابار

في حال  مشكلة االرتباط الذاتيحيث تظهر  في نمو ج االنحدار الماعدد، مشكلة االرتباط الذاتي

رقم بيانات الجدول  مطالعةعند و . (Luo et al., 2007، )(0.10)قلت قيمة معامل الاحمل عن 

 االخابارينفروض  وبمراجعة (.1011ن )ع زادتالاحمل  (، يابين أن كافة القيم الماعلقة بقيم2)

ياضح اجاياز جميع ماغيرات الدراسة  (Tolerance، والاحمل VIF)تضخم الاباين  السابقين
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واالرتباط الذاتي بين هذين االخابارين وهو ما يعني عدم وجود مشكلة تداخل خطي المساقلة 

 المبحوث. في نمو ج الدراسةماغيرات المساقلة ال

 اختبار فرضيات الدراسة 4-4

العدمية الرئيسية والفرضيات الفرعية الاابعة لها تم االعاماد على  الفرضيةمن أجل إثبات 

لقبول أو رفض نمو ج الدراسة )الفرضية الرئيسية( ومعرفة مدى مالءماه نمو ج االنحدار الماعدد، و 

 تم االعاماد على قيمة ثيل العالقة بين الماغيرات المساقلة والماغير الاابعوالاأكد من تم

(Prob.F حيث يام قبول النمو ج ورفض الفرضية الرئيسية عندما تكون ،)قيمة Prob.F) أقل )

. ومن أجل تحديد ومعرفة أثر كل من الماغيرات المساقلة على الماغير الاابع تم االعاماد 1015من 

أقل من  (Prob.Tمعنوية )، حيث يكون هناك أثر عندما تكون القيمة ال((Sig Tعلى قيمة 

النسب المالية المساخلصة من الادفقات ولإلشارة إلى مدى تفسير ربحية السهم من خالل  ،(1015)

الادفقات النقدية صافي الربح، و الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى وهي ) النقدية الاشغيلية

تم  الودائع(الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى ، و المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية الاشغيلية

 .2Adjusted R المعدل الاحديد معامل قيمة االعاماد على

فرضيات الدراسة باالعاماد على نمو ج االنحدار الماعدد في  اخاباراتوسيام توضيح ناائج 

 ( الالحق.3جدول رقم )

 (α 0.05 ≥)عند مستوى معنوية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :1HO، يسيةالفرضية الرئ

لنسب المالية المستخلصة من التدفقات النقدية التشغيلية على ربحية السهم في البنوك التجارية ل

 .األردنية

 :االنحدار الماعددتحليل ناائج الاالي  الجدوليعرض 
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 االنحدار المتعدد تحليل( 3-4جدول )

Prob. (T-

statistic) 
Coefficient T-Statistic β الماغيرات 

 الثابت 0.233 15.511 ---------- 0.000

0.047 0.256 2.023 0.002 

الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي 

 الربح

0.003 0.674 3.072 0.476 

الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى 

 الاسهيالت االئامانية

 الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع 0.445 2.821 0.598 0.006

R= 10381 R2=  0.152 

Adjusted R2=  0.115 F-statistic= 4.172 

Prob.(F-statistic)  = 0.009 

 

المامثلة  المساقلة لماغيرات الدراسة الماعدد االنحدار اخابار ناائج( 3) رقم يبين الجدول

)الادفقات النقدية الاشغيلية مجامعة لية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية النسب الماب

الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية، و المنسوبة إلى صافي الربح، 

، كماغير تابع ربحية السهم على وبيان أثرها والادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع(

( وهي دالة عند مساوى 40174قد بلغت ) F( أن القيمة المحسوبة لـ 3ويالحظ من الجدول رقم )

-Prob.(Fاالحامال  (، مما يشير إلى تماع نمو ج الدراسة بالمالءمة، كما وبلغت قيمة%15ثقة )

statistic)  (10111 وهي ،) رفض الفرضية  مما يثبت، (%5)أقل من مساوى معنوية االخابار

أثر  و داللة إحصائية للنسب المالية  وبمعنى وجود، البديلة الفرضيةوقبول الرئيسية دمية الع
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الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح، ) المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية

ة الاشغيلية المنسوبة الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية، والادفقات النقديو 

 على ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية. (إلى الودائع

قد بلغت الاحديد المعدل تحليل االنحدار الماعدد أن قيمة معامل  ناائجكما أظهرت 

( من %1105الاي تحدث في ربحية السهم بمقدار ) الاغيراتتفسير  امكانيةتعني ( وهي 10115)

)الادفقات النقدية والمامثلة بكل من المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية  النسب الماليةخالل 

الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت و الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح، 

 معامل تحديد مجامعة، وتؤكد قيمة االئامانية، والادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع(

تؤثر معنويًا على الافسير والانبؤ في ربحية السهم في البنوك أخرى مساقلة وجود عوامل  لمعدلا

 .الاجارية االردنية

النسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية ولغرض تحديد أثر كل ماغير من 

م االعاماد على فقد ت بنوك الاجارية األردنية المدرجة في بورصة عمانلل ربحية السهم على

 ( وعلى النحو الاالي:3مخرجات اخابار االنحدار الماعدد وكما هو موضح في الجدول رقم )

          عند مستوى معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :1HO-1الفرعية األولى، الفرضية 

( ≤ 0.05α) سهم في لتدفقات النقدية التشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح على ربحية الل

 .البنوك التجارية األردنية

               قيمة الداللة المعنوية أن( 3) ياضح من ناائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

Prob. (T-statistic) ( وتبعًا %15(، عند مساوى ثقة )10147للماغير األول قد بلغت قيماها ،)

قيمة داللة معنوية  احصائية في حال قلتمعنوي  و داللة  أثروجود  على تنص لقاعدة القرار الاي

Prob. (T-statistic) ( 5%عن،) لادفقات النقدية الاشغيلية تاأثر باربحية السهم فإن  وبالاالي
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. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األثر المنسوبة إلى صافي الربح في البنوك الاجارية األردنية

(Coefficient البالغة )(10256 )الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى لى ان تدل ع فإنها

 .ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية ايجابي على تؤثر بشكلصافي الربح 

 و داللة احصائية عند  إثروعليه فانه يام قبول الفرضية البديلة والاي تنص على انه "يوجد 

سوبة الى صافي الربح على ربحية السهم لادفقات النقدية الاشغيلية المن (0.05α≥)مساوى معنوية 

 في البنوك الاجارية االردنية".

          عند مستوى معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :1HO-2الفرعية الثانية، الفرضية 

(≤ 0.05 α) لتدفقات النقدية التشغيلية المنسوبة إلى التسهيالت االئتمانية على ربحية السهم ل

 .رية األردنيةفي البنوك التجا

               قيمة الداللة المعنوية أن( 3) ياضح من ناائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

Prob. (T-statistic) ( وتبعًا %15(، عند مساوى ثقة )10113للماغير الثاني قد بلغت قيماها ،)

قيمة داللة معنوية  معنوي  و داللة احصائية في حال قلت إثروجود  على تنص لقاعدة القرار الاي

Prob. (T-statistic) ( 5%عن،) لادفقات النقدية الاشغيلية تاأثر باربحية السهم فإن  وبالاالي

. وباالطالع على قيمة معامل تحديد المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية في البنوك الاجارية األردنية

ادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى التدل على ان  فإنها( 10674)( البالغة Coefficientاألثر )

، كما وتشير ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية ايجابي على تؤثر بشكل الاسهيالت االئامانية

أكثر  هي الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانيةقيمة هذا المعامل إلى أن 

لسهم في البنوك الاجارية األردنية من بين النسب المالية العوامل تأثيرًا في تحديد ربحية ا

 .المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية الاي تناولاها الدراسة
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 و داللة احصائية عند  أثريوجد "وعليه فانه يام قبول الفرضية البديلة والاي تنص على انه 

بة الى الاسهيالت االئامانية على ربحية و المنس الاشغيلية النقدية لادفقات( 0.05α≥معنوية )مساوى 

 ."السهم في البنوك الاجارية االردنية

           عند مستوى معنويةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :1HO-3الفرعية الثالثة، الفرضية 

( ≤ 0.05α) لتدفقات النقدية التشغيلية المنسوبة إلى الودائع على ربحية السهم في البنوك ل

 .األردنيةالتجارية 

               قيمة الداللة المعنوية أن( 3) ياضح من ناائج تحليل االنحدار في الجدول رقم

Prob. (T-statistic) ( وتبعًا %15(، عند مساوى ثقة )10116للماغير الثالث قد بلغت قيماها ،)

ة داللة معنوية قيم معنوي  و داللة احصائية في حال قلت أثروجود  على تنص لقاعدة القرار الاي

Prob. (T-statistic) ( 5%عن،) لادفقات النقدية الاشغيلية تاأثر باربحية السهم فإن  وبالاالي

. وباالطالع على قيمة معامل تحديد األثر المنسوبة إلى الودائع في البنوك الاجارية األردنية

(Coefficient البالغة )(10518 )اشغيلية المنسوبة إلى الادفقات النقدية التدل على ان  فإنها

 .ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية ايجابي على تؤثر بشكلالودائع 

 و داللة احصائية عند  أثروعليه فانه يام قبول الفرضية البديلة والاي تنص على انه "يوجد 

لسهم في لادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة الى الودائع على ربحية ا (0.05α≥)مساوى معنوية 

 البنوك الاجارية االردنية".
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 الفصل الخامس

 والتوصياتالدراسة  نتائج 

 تمهيد 5-2

  نتائج الدراسة 5-1

 توصيات الدراسة 5-3
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة والتوصيات 

 تمهيد 5-2

بعد إجراء اخابارات الاحليل اإلحصائي الالزمة الاي تم عرضها في الفصل السابق، يعرض هذا 

الفصل أهم الناائج الاي توصلت إليها هذه الدراسة، إضافة إلى الاوصيات الاي خرجت بها الدراسة 

 على ضوء الناائج.

 نتائج الدراسة 5-1

 كشفت الدراسة عن مجموعة من الناائج أهمها ما يلي:

يوجد أثر  و داللة إحصائية للنسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية على  -1

( أي 0.115، حيث بلغ معامل الافسير المعدل )ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية

من الاغير في ربحية السهم، ويرى الباحث أن  %1105أن الادفقات النقدية تفسر ما نسباه 

هناك عوامل عديدة ومانوعة تؤثر على ربحية السهم باإلضافة إلى الادفقات النقدية 

هناك تدفقات نقدية ناجمة عن عمليات اخرى  وأن ،عن العمليات الاشغيليةالاشغيلية الناجمة 

السوق والظروف  ولعوامل. غيلية تؤثر على ربحية السهم في قطاع البنوكغير تش

والذي له  على ربحية السهم في قطاع البنوك أثراالقاصادية والسياسة المحلية والمحيطة 

 Oroud etدراسة ) تشابهت هذه النايجة معو  طبيعة عمل مخالفة عن القطاعات األخرى.

al., 2017)  على القيمة لادفقات النقدية الاشغيلية ل معنوي وجود أثر إيجابي حيث بينت

 & Etaleدراسة )و  في البنوك األردنية المدرجة في بورصة عمان، السوقية ألسعار األسهم

Bingilar, 2016)  مشاقة من قائمة وجود أثر لمجموعة من النسب ال توصلت الىحيث
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في البنوك الاجارية المدرجة في بورصة الادفقات النقدية الاشغيلية على ربحية السهم 

لها لادفقات النقدية الاشغيلية االاي بينت أن  (Khanji & Siam, 2015دراسة )و  ،نيجيريا

 دراسةو  ،أثر إيجابي على القيمة السوقية ألسعار أسهم البنوك المدرجة في بورصة عمان

حيث بينت دراساه وجود أثر لمجموعة من النسب المشاقة من قائمة  (2114حميدي، )

الادفقات النقدية المنسوبة إلى المبيعات والمنسوبة إلى )الادفقات النقدية والمامثلة بكل من 

 ،المدرجة في بورصة العراق بنوكعلى قيمة ال(االصولل والمنسوبة إلى مجموع صافي الدخ

وجود عالقة طردية بين الادفقات النقدية من حيث بينت  (2111غام، )درغام ودر ودراسة 

واخالفت  ،الوطنية العاملة في فلسطين بنوكفي ال النشاطات الاشغيلية وبين عوائد األسهم

أظهرت الدراسة عدم وجود اثر معنوي لادفقات حيث  (2113)السليماني،  دراسة النايجة مع

 هذه الدراسة اعامدتو الكويت  بورصةات المدرجة في الشرك ربحية لىالنقدية الاشغيلية ع

 ( الاي تم تطبيقهاPouraghajan et al., 2013، ودراسة )على االسابانة كأداة للدراسة

ادفقات النقدية للعدم وجود أثر حيث توصلت إلى  طهران الشركات المدرجة في بورصة في

 .الاشغيلية على ربحية السهم

للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح على  يوجد أثر  و داللة إحصائية -2

، ويرى الباحث أن هذه النايجة ماوقعة حيث أن ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية

الربح يأتي من العمليات الاشغيلية، وكلما زاد الربح الماوقع ياوقع أن يكون الجزء األكبر منه 

الادفقات النقدية الاشغيلية فعلية أكثر من األرباح الاي  تدفقات نقدية تشغيلية وخاصة أن

على ربحية األسهم لهذه البنوك.  هناك أثر إيجابيلذا كان  ،تحاسب وفق اساس االساحقاق

لادفقات الاي توصلت إلى وجود أثر ل (2114دراسة )حميدي،  وتشابهت هذه النايجة مع

دراسة و  ،المدرجة في بورصة العراق وكبنالالنقدية المنسوبة إلى صافي الدخل على قيمة 
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(Taani, 2011)  نسبة الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى الاي توصلت إلى وجود أثر لو

دراسة في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، و  على ربحية السهم صافي الربح

(Martani et al., 2009) النقدية المنسوبة  نسبة الادفقاتالاي توصلت إلى وجود أثر ل

 .في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة إندونيسيا على ربحية السهم صافي الربح إلى

يوجد أثر  و داللة إحصائية للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية  -3

يعود إلى  ، ويرى الباحث أن السبب في  لكعلى ربحية السهم في البنوك الاجارية األردنية

أن الاسهيالت االئامانية من األعمال الاشغيلية الرئيسية الاي تقوم بها البنوك الاجارية والاي 

تعود بالربح على البنوك الاجارية من خالل الفوائد الماحققة منها، وبالاالي يكون هناك تأثير 

الساغالل تحقيق أرباح تنعكس على ربحية السهم من خالل ا فيإيجابي على قدرة البنك 

من أصول البنك  والاي تشكل نسبة ملحوظة األمثل لمواردها في منح الاسهيالت االئامانية

ق األرباح مع الاركيز على قدرة البنك في اإليفاء بااللازامات يتحقالاي يام اساخدامها في 

 ,Etale & Bingilar)دراسة  وقد تشابهت هذه النايجة لما توصلت له المارتبة عليه.

الاي توصلت إلى وجود أثر للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى مجموع  (2016

( 2114حميدي، ، ودراسة )األصول على ربحية السهم للبنوك المدرجة في بورصة نيجيريا

على قيمة  األصولالاي توصلت إلى وجود أثر للادفقات النقدية المنسوبة إلى مجموع 

الاي توصلت الى  (Eyisi & Okpe, 2014دراسة )و ، المدرجة في بورصة العراق بنوكال

داء المالي على األ لادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى إجمالي األصولل إيجابي وجود أثر

والاي  (Taani, 2011) دراسةالمقاس بربحية السهم للشركات المدرجة في بورصة نيجيريا، 

 على ربحية السهم ى إجمالي األصوللادفقات النقدية المنسوبة إلتوصلت الى وجود أثر ل

 .المدرجة في بورصة عمانعامة المساهمة ال اتشركتم تطبيقها على ال الايو 
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يوجد أثر  و داللة إحصائية للادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الودائع على ربحية  -4

أن البنوك ، ويرى الباحث أن السبب في  لك يعود إلى السهم في البنوك الاجارية األردنية

الاجارية األردنية تعامد على الودائع في القيام بأعمالها المامثلة باقديم الاسهيالت االئامانية 

الاي تحقق من خاللها الفوائد كأرباح للبنك ليامكن من خاللها الوفاء بااللازامات المارتبة 

لاوصل إليه في على هذه الودائع وتوليد أرباح تعود على ربحية السهم، ويعزز  لك ما تم ا

الاسهيالت  تقدمنايجة اخابار الفرضية الفرعية الثانية والاي توصلت الى أن البنوك الاجارية 

دراسة كل  االئامانية الاي تدر األرباح على البنوك. وقد تشابهت هذه النايجة ما توصلت له

 ,Eyisi & Okpe)المطبقة في اندونيسيا ( Soewignyo & Soewignyo, 2017)من 

للادفقات  إيجابي إلى وجود أثر الدراساين توصلتحيث ، والاي طبقت في نيجيريا (2014

هاشم، دراسة )و  ،النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى إجمالي االلازامات على ربحية السهم

أن الادفقات النقدية الاشغيلية منسوبة إلى مصادر الامويل ( الاي توصلت إلى 2111

ومن  ،قصيرة وطويلة األجل لها األثر الواضح على أسعار األسهموالمامثلة في االلازامات 

 .شركات الصناعية المدرجة في بورصة ليبياثم على قيمة ال

للادفقات النقدية األسهم في البنوك الاجارية كانت ربحية أن األثر اإليجابي األعلى على  -5

ل تحديد األثر حيث بلغت قيمة معامالاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية 

(Coefficient( )10674تليها في قوة األثر اإليجاب ،)لادفقات النقدية الاشغيلية ا ي

(، Coefficient( )10518حيث بلغت قيمة معامل تحديد األثر )المنسوبة إلى الودائع 

في المرتبة األخيرة من حيث لادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى صافي الربح لاأتي ا

ير على ربحية السهم في البنوك الاجارية المدرجة في بورصة عمان، وخاصة أن رقم الاأث

الربح يام احاسابه وفق أساس االساحقاق والذي ما زال تدور حوله العديد من االناقادات في 
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النسب المالية المساخلصة من الفكر المحاسبي، وبالاالي يمكن للباحث االسانااج أن أفضل 

هي  األردني في الاأثير على ربحية السهم في قطاع البنوكالاشغيلية  الادفقات النقدية

، و لك بسبب تأثيرها اإليجابي الادفقات النقدية الاشغيلية المنسوبة إلى الاسهيالت االئامانية

 .ربحية السهماألعلى على 

  توصيات الدراسة 5-3

 في ضوء الناائج الاي كشفت عنها الدراسة، يوصي الباحث ما يلي:

بالاركيز على المعلومات الاي  في بورصة عمان قيام المساثمرين والمساخدمين للقوائم المالية .1

ة إلى وخاصة نسبة الادفقات النقدية الاشغيليتوفرها مقاييس الادفقات النقدية الاشغيلية، 

 في سهمالربحية األردني لكونها تساعد في تحديد  الاسهيالت االئامانية في قطاع البنوك

 مؤشرات االداء المالي الهامة. أحدوالذي يعابر  األردنية ك الاجاريةالبنو 

زيادة توسع إدارات البنوك الاجارية بالنشاط الاشغيلي من خالل االساغالل األمثل للودائع  .2

الاي تقدمها تلك البنوك لزيادة األرباح والذي ياوقع أن الاسهيالت االئامانية في تمويل 

 ها. تنعكس في تحسن ربحية أسهم

قيام هيئة األوراق المالية بوضع الاعليمات والقوانين الملزمة للبنوك الاجارية في احاساب  .3

لادفقات اونشر النسب المالية المساخلصة من الادفقات النقدية الاشغيلية، وخاصة نسبة 

لما لها من تأثير هام على ربحية أسهم البنوك  الاسهيالت االئامانية منالنقدية الاشغيلية 

لاجارية االردنية، وبالاالي قدرتها على االسامرار والاقدم والمنافسة في االسواق المحلية ا

 والعالمية.
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 المصادر من باألرباح االغارار وحدها، وعدم االرباح أرقام علىالمساثمرين  اعاماد عدم .4

الاي الاشغيلية  االنشطة تحليل أن إ . الماكررة غير االساثنائية المصادر أو االساثمارية

في تحدد ربحية  فعـال بشكل تسهم أن يمكن معلومات يوفر توفر تدفقات نقدية تشغيلية

 السهم واتخا  قرارات رشيدة.

 قائمة اهامام اإلدارات والمساثمرين والجهات  وي العالقة بالمعلومات الناتجة عن ضرورة .5

ات الماعلقة بالادفقات المعلوم توفير في المساعملة المالية القوائم كإحدى النقدية الادفقات

النقدية الناجمة عن العمليات الاشغيلية باإلضافة الى الادفقات النقدية الناجمة عن العمليات 

 .االساثمارية والامويلية

ضرورة قيام الباحثين والدارسين في إجراء دراسات مشابهة على الشركات ضمن القطاعات  .6

المالية المساخلصة من الادفقات النقدية  النسباألخرى المدرجة في بورصة عمان لبيان أثر 

لالك الشركات بشكل أكثر شمولية، باإلضافة إلى اساخدام  السهمعلى ربحية  الاشغيلية

 مجموعة مخالفة من نسب الادفقات النقدية المشاقة من العمليات االساثمارية والامويلية. 
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المراجعالمصادر و قائمة   

  المراجع باللغة العربية :أوالً 
ي المصارف وفقا للمعايير الحديثة لمخاطر االئامان ف اإلدارة ،(2112أبو كمال، ميرفت )  (1

 ،رسالة ماجساير غير منشورة ،دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين :الدولية

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 :الدولية يالمال واإلبالغ المحاسبة معايير(، 2114) جمعة، حميداتو  محمد، أبو نصار، (2

 ،واإلدارة االقتصاد العزيز عبد الملك جامعة مجلة، لألسهم السوقية والقيمة النقدية الادفقات

 .31-23ص  ،2 العدد ،25د مجلال

دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة: (، 2113بن خليفة، حمزة ) (3

 ، رسالة ماجسايرالوادي-EDIMMAدراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العقاد الفالحي 

 ، الجزائر.بسكرة-خيضر، جامعة محمد غير منشورة

، رسالة ماجساير غير أثر التضخم على ربحية البنوك التجارية، (2116) وجدة ،حاجي (4

  الجزائر. ورقلة، ،جامعة ورقلة منشورة،

ر ة ماجسايرسال الودائع في تنشيط عملية االستثمار المصرفي أثر (،2115)همام  الحسيني، (5

 .العراق كربالء، ،غير منشورة، جامعة كربالء

أثر الادفقات النقدية الاشغيلية على قيمة الشركة: دراسة تطبيقية في  ،(2114حميدي، كرار ) (6

مجلة المثنى عينة من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، 

 .87-64، ص 7، العدد 3، المجلد للعلوم اإلدارية واالقتصادية
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العالقة بين الادفقات النقدية وعوائد األسهم وفقًا  ،(2111درغام، ماهر، ودرغام، سوزان ) (7

(: دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية العاملة في 7لمعيار المحاسبي الدولي رقم )

 .44-1، ص 2، العدد 31، المجلد المجلة العربية لإلدارةفلسطين، 

قائمة التدفقات النقدية ودورها في تقييم األداء المالي للقطاع  (،2116رحيم، محمد ) (8

 االردن. ،منشورة، جامعة آل البيت، المفرق  ، رسالة ماجساير غيرالمصرفي األردني

العالقة بين كل من المستحقات والتدفقات النقدية التشغيلية والمدخل  ،(2113زياون، سمير ) (1

غير  دكاوراه ، رسالة من جهة أخرى للشركات الصناعيةمن جهة جودة المعلومات المحاسبية 

 األردن ،، عمانالعربيةمنشورة، جامعة عمان 

(، أثر الادفقات النقدية على القيمة السوقية للشركات العراقية المدرجة 2114الساعدي، عالء )  (11

، 16د ، المجلمجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةفي سوق العراق لألوراق المالية، 

 .148-137، ص 1العدد 

 الطبعة األولى، ،ادارة المصارف وخصوصية العمل المصرفي(، 2114سعيد، عبد السالم )  (11

 .العراق ،بغداد ،الذاكرة للطباعة والنشر

 ، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق، سوريا.المصارف االسالمية(، 2115الزحيلي، وهبة )  (12

دار الشروق الدولية، ، الطبعة األولى، االسالميةالمصارف (، 2114البلااجي، محمد )  (13

 القاهرة، مصر.

والنشاط على عوائد األسهم في  والسيولة الربحيةأثر نسب (، 2117سكيريفة، رابح )  (14

 ورقلة، الجزائر.، رباحجامعة قاصدي م، غير منشورة اجسايررسالة م، االقتصاديةالقطاعات 

فقات النقدية التشغيلية في الشركات المساهمة أثر صافي التد(، 2113السليماني، خالد )  (15

، رسالة ماجساير غير منشورة، جامعة العامة في الكويت على ربحيتها: دراسة اختبارية

 األردن. ،الشرق األوسط، عمان
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اليب االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني: األس ،(2116مطر، محمد )  (22
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المالحققائمة   

 مجتمع الدراسة بيانات -

 اإلحصائينتائج التحليل  -

 أسماء بنوك مجتمع الدراسة -
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(2ملحق رقم )  
 بيانات مجتمع الدراسة

No Banks Years 
التدفقات النقدية التشغيلية  

المنسوبة التسهيالت 
 االئتمانية  

التدفقات النقدية التشغيلية  
 المنسوبة الى صافي الربح 

لتدفقات ا 
النقدية 

التشغيلية 
المنسوبة إلى 

 الودائع 

ربحية  
 السهم 

1 Arab bank 

2013 0.06264 1.90684 0.03763 0.6500 

2014 0.03180 1.61329 0.01814 0.3800 

2015 0.05366 3.92437 0.03101 0.2400 

2016 (0.13678) (7.20337) (0.08475) 0.3300 

2017 (0.03906) (2.39273) (0.02597) 0.3000 

2 al ahli bank 

2013 0.09258 6.87257 0.06953 0.1000 

2014 0.13344 4.69141 0.09698 0.2000 

2015 0.19181 10.31021 0.12986 0.1300 

2016 0.04282 9.87604 0.02917 0.0400 

2017 (0.10865) (12.10543) (0.08074) 0.0700 

3 BANK AL ETIHAD 

2013 0.06849 3.08606 0.05102 0.2000 

2014 0.09279 4.34083 0.06385 0.2400 

2015 0.08155 3.64431 0.05492 0.2300 

2016 0.05498 2.60596 0.03848 0.2300 

2017 0.03122 1.86993 0.02366 0.2000 

4 
THE HOUSING 

BANK  

2013 0.19315 4.81000 0.09045 0.4000 

2014 0.17963 3.93785 0.08048 0.4800 

2015 (0.09577) (2.68344) (0.05275) 0.4800 

2016 (0.12040) (3.71471) (0.07925) 0.4900 

2017 0.02502 0.84083 0.01653 0.3900 

5 
JORDAN KUWAIT 

BANK 

2013 0.10764 3.01510 0.07233 0.4700 

2014 0.07941 2.21814 0.05160 0.4700 

2015 0.13480 4.69531 0.08347 0.3900 

2016 (0.14584) (7.03261) (0.10108) 0.3000 

2017 0.01581 0.91642 0.01168 0.2700 

6 

JORDAN 
COMMERCIAL  

BANK 

2013 0.93573 13.67703 0.05117 0.0300 

2014 0.11603 5.18294 0.06395 0.1200 

2015 0.28682 10.90882 0.13920 0.1500 

2016 (0.18539) (12.60415) (0.11647) 0.0800 

2017 0.01592 3.01651 0.01046 0.0300 

7 INVEST BANK 

2013 0.07150 2.58240 0.05458 0.1200 

2014 0.02312 0.85275 0.01824 0.1200 

2015 0.06378 2.02665 0.04890 0.1400 

2016 0.03058 1.05537 0.02634 0.1500 

2017 (0.01526) (0.62506) (0.01437) 0.1500 

8 CAIRO AMMAN 2013 0.03918 0.92646 0.02305 0.4100 
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BANK 2014 0.19963 4.57494 0.11050 0.3600 

2015 (0.09074) (2.52198) (0.05316) 0.2600 

2016 (0.10537) (4.11462) (0.07497) 0.1900 

2017 0.03956 2.03034 0.02769 0.1700 

9 BANK OF JORDAN 

2013 (0.07137) (2.04031) (0.04600) 0.2600 

2014 0.07455 1.83052 0.04818 0.3000 

2015 (0.16542) (4.71619) (0.11190) 0.2600 

2016 0.12920 3.75349 0.09038 0.2100 

2017 0.00380 0.12063 0.00288 0.2300 

10 

ARAB JORDAN 
INVESTMENT 

BANK 

2013 0.10594 2.39904 0.04507 0.1500 

2014 0.24747 7.09090 0.12303 0.1500 

2015 0.15244 4.84306 0.07608 0.1400 

2016 (0.03220) (1.07139) (0.01619) 0.1400 

2017 0.09087 3.99553 0.04462 0.1100 

11 
JORDAN ISLAMIC 

BANK 

2013 0.03918 1.52999 0.07254 0.3600 

2014 0.03792 1.48964 0.06521 0.3000 

2015 (0.10371) (4.42083) (0.19292) 0.3200 

2016 0.04500 1.70300 0.07614 0.3600 

2017 (0.00295) (0.11015) (0.00526) 0.3000 

12 

ISLAMIC 
INTERNATIONAL 

ARAB BANK 

2013 (0.09455) (5.25806) (0.17499) 0.1600 

2014 0.89492 31.32867 0.76092 0.1300 

2015 (0.05044) (1.55781) (0.04130) 0.1700 

2016 (0.09438) (2.51458) (0.08087) 0.2300 

2017 (0.15076) (3.67414) (0.14980) 0.2900 

 بنك صفوة 13

2013 0.00587 0.94585 0.01874 0.0100 

2014 (0.22945) (34.82373) (0.50550) 0.0200 

2015 (0.09563) (9.00429) (0.33000) 0.0300 

2016 (0.18855) (12.52095) (0.66741) 0.0600 

2017 (0.07178) (5.23389) (0.24699) 0.0600 

14 

SOCIETE 
GENERALE DE 

BANQUE - 
JORDANIE 

2013 0.23727 7.37873 0.12922 0.0700 

2014 0.49895 17.35530 0.25431 0.0900 

2015 0.51678 22.28350 0.23583 0.1000 

2016 (0.09947) (5.18151) (0.05406) 0.1100 

2017 (0.02667) (2.22187) (0.01582) 0.8000 

15 
CAPITAL BANK OF 

JORDAN 

2013 0.24703 4.51132 0.13438 0.2100 

2014 0.09074 1.98512 0.05138 0.1800 

2015 (0.18472) (157.35006) (0.12091) 0.0200 

2016 (0.09140) (5.49724) (0.06487) 0.0600 

2017 0.11160 3.76328 0.07758 0.1200 

16 

ARAB BANKING 
CORPORATION 

/(JORDAN) (ABC) 

2013 0.22805 9.48106 0.15100 0.1200 

2014 0.09662 3.61246 0.05575 0.1200 

2015 (0.08770) (2.94242) (0.05792) 0.1400 

2016 (0.00563) (0.22063) (0.00373) 0.1300 

2017 (0.03973) (1.82949) (0.02815) 0.1200 
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 (1ملحق رقم )

 اإلحصائينتائج التحليل 
 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Credit facilities 77 -.23 .94 .0322 .15713 

Net profit 75 -7.20 7.38 .6129 3.56911 

Deposits 75 -.19 .25 .0205 .08386 

Y 78 .01 .49 .2032 .12599 

Valid N (listwise) 60     

 

 

 
Regression 
 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Credit facilities .252 3.967 

Net profit .758 1.319 

Deposits .270 3.705 

a. Dependent Variable: Y 

 

 



81 

 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual .103 73 .054 .947 73 .004 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Deposits, Net 

profit , Credit 

facilitiesb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .389a .152 .115 .11592 1.611 

a. Predictors: (Constant), Deposits, Net profit , Credit facilities 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .168 3 .056 4.172 .009b 

Residual .941 70 .013   

Total 1.109 73    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), Deposits, Net profit , Credit facilities 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .233 .015  15.511 .000 

Credit facilities .476 .155 .674 3.072 .003 

Net profit .002 .001 .256 2.023 .047 

Deposits .445 .158 .598 2.821 .006 

a. Dependent Variable: Y 
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(3ملحق رقم )  
مجتمع الدراسة بنوكأسماء   

سلسلالت إسم البنك  
 1 البنك العربي

 2 البنك األهلي

 3 بنك االتحاد

 4 بنك اإلسكان

 5 البنك األردني الكوياي

 6 البنك األردني الاجاري 

 7 البنك االساثماري 

 8 بنك القاهرة عمان

 9 بنك األردن

 10 بنك االساثمار العربي

 11 البنك اإلسالمي األردني

 12 البنك العربي اإلسالمي الدولي

 13 بنك صفوة

 14 بنك سوسايه جنرال األردن

 15 كابياال بنك

 16 المصرفية المؤسسة العربية

 


