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المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف الواالاا اللاة ري فاس السا الة النقد اة لششاركة االوارار ة لافافء
اتا اخت افر لت ارات التادفقفت النقد اةل التذباذب.الشركة بفلتزالفتهف اتجنب الاقاع فس خطر الوسر اللفلس
فس التدفقفت النقد ةل درجة الرفع اللفلسل حج الشركةل تافر أصاا سفئشة بد شةل التاز وفت النقد اة الوادا
اتا تطب اا الدراساة عشاى ع ناة لاك الشاركفت الصانفع ة.النلا باصاههف عاالاا لاة ري فاس السا الة النقد اة
 ابفستخدا تحش ا.1020-1002 االردن ة اللدرجة فس بارصة علفك اخالا اللدي الزلن ة الللتدي لك عف
االنحدار اللتودد تاصشت الدراسة إلى أك أك ر الواالا أهل ة ها لودا النلال إذ ل ا الهار االسات لفر ة
اللربحة االلتفحة االتس تسوى الشركة إلى اغتنفلهف حفا تاافرهفل التدفقفت النقد ةل تافر أصاا سفئشة بد شة
 اكافك حاففز األافك ا الولش افت لاك أها الحااافز.(صففس رأس اللفا الوفلا)ل اأخ را درجة الرفع اللافلس
.التس تدفع الشركفت الصنفع ة اأردن ة لالحتهفظ بفلنقد ة السفئشة

 الرفع، التدفقات النقدية، نظرية التدرج في التمويل، نظرية المفاضلة، السيولة النقدية:الكلمات المفتاحية
 الشعععركات،  القيمعععة السعععو ية، حلعععة الشعععركة، صعععافي رال المعععال ال امعععل،المعععالي
. بورصة عمان،الصناعية االردنية
Abstract
This paper investigates the empirical determinants of liquidity (cash and near cash assets) for
a sample of industrial Jordanian firms over the period 2001-2010. The study focus on the
importance of cash flow, business risk, liquid assets substitutes, leverage, ability to access capital
markets, dividend's payment policy, investment (growth) opportunities. Our results show that both
trade-off and pecking order theories play an important role in explaining the determinants of cash
liquidity of Jordanian firms. The results of this study generally support the trade-off theory of cash
holdings. Precautionary and transaction motives play important roles in explaining the
determinants of investments in cash and near cash assets for Jordanian firms. Growth
opportunities, cash flows, liquid assets substitutes, and leverage are the important determinants of
corporate short-term investments in liquid assets in Jordan.

Keywords: liquidity, trade-off theory, pecking order theory, cash flow, leverage, net working
capital, firm size, firm market value, industrial firm, Amman Stock Exchange
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المقدمة
تود قرارات االست لفر لك أه قرارات اإلداري اللفل ة ا ال فلب فس هاذه القارارات أك اإلداري
اللفل ة تسوى الستخدا ألاالهاف االسات لفر ة إلاف فاس خشاا اأصااا اللفل اة ل اا النقاد ااالسات لفرات
قص ري اأجال ا وار ل اا هاذا النااع لاك القارارات بقارار االسات لفر قصا ر اأجاالأا فاس خشاا
است لفرات ع ن ة ل ا اللخزاك السشوسل اآلالتل اللوداتل ا سلى بقرار االست لفر طا اا اأجاا.
اهذا ونس أك قرارات االست لفر سا تنحصر فس اخت فر ناع اللاجاادات التاس جاب أك تساتخد
لك قبا إداري اللنشآت لتحق ا عاائد لستقبش ة لصفحبة لالست لفر .
كلف تسوى اإلداري اللفل ة لك خاالا قراراتهاف االسات لفر ة إلاى تحق اا أهادا قصا ري اأجاا
أهلهف اللاازنة ب ك الربح اة االسا الةل ا أهادا طا شاة اأجاا أهلهاف توظا الق لاة السااق ة ل اراي
اللسفهل ك عك طر اا ز افدي ساور ساه الشاركة فاس السااا .ا ارتبط هاد القارارات االسات لفر ة
طا شاة اأجااا (توظا الق لااة السااق ة) بوالقااة قا اة بأهاادا القارارات االساات لفر ة قصا ري اأجااا
(اللاازنااة ب ا ك الس ا الة االربح ااة) ا تااأ ر بهااف إلااى حااد بو ااد ل ففلس ا الة واارار ة لاف افء الشااركة
بفلتزالفتهف اتجناب الاقااع فاس خطار الوسار اللافلسل الكاك ز افدي السا الة عاك حفجاة الشاركة لشنقاد
سا تةدي إلاى انخهاف اأرباف نت جاة لواد تاظ ا الشاركة لجازء لاك ألاالهاف فاس اسات لفرات
تجشااب لهااف عاائااد .كااذلف فاالك الربح ااة واارار ة أ وااف لنلااا ااسااتلرار الشااركةل اأك عااد تحق ااا
اأربف ونس عد قدري الشركة عشى النلا ااالست لفر فس لشفر ع جد دي توااد بافلنهع عشاى الشاركة
السفهل هفل كذلف فلك عاد تحق اا اأرباف وار بسالوة الشاركة ا قشاا لاك قاة الادائن ك بهافل للاف
ونس عد قدري الشركة عشى الحصاا عشى تلا ا جد د ابأسوفر ففئدي لنفسبة .فوال عاك ذلاف فالك
عاد تحق اا اأربااف ربلاف قاااد إلاى انخهاف سااور الساه فااس السااال اهاا لواافكس تلفلاف لشهااد
اأسفسس الذي تسوى الشركة إلى تحق قهل اها توظا الق لاة السااق ة ل اراي اللسافهل ك عاك طر اا
توظ ساور ساه الشاركة فاس السااال التحق اا الربح اة تساوى الشاركفت لتاظ ا أكبار جازء لاك
لااع هااد السا الة (Gittman,
ألاالهااف فااس اساات لفرات ذات عاائااد لرتهوااةل األاار الااذي تواافر
).2012, 601-602
الك هنفل لكننف القاا إك السا الة االربح اة هادففك لتوفروافك لكنهلاف لتالزلافك بلوناى إك
تحق ا أحدهلف س كاك عشى حسفب اآلخرل فز فدي الربح ة تتطشب االست لفر فاس اللز اد لاك األاااا
ااأصاا اأقا س الةل اهذا توفر لع هد الس الةل اكذلف فلك االحتهفظ بافألااا عشاى شاكا
نقد أا شبه نقد وناس ز افدي اللاجاادات التاس ال تحقاا عاائاد أا التاس تحقاا عاائاد لنخهواةل اهاذا
توفر لع هد الربح ة ل لذا فلنه جب عشى اإلداري اللفل ة فس الشركة خشا تاازك با ك السا الة
االربح ااة االلااد ر اللاافلس الج ااد هااا الااذي كاااك قاافدرا عشااى تاج ااه اساات لفرات الشااركة ااساات الا
فاائ األااا اتاظ ههاف بح ات توطاس عفئادا ج ادا ابفلاقات نهساه أك كااك قافدرا عشاى االحتهافظ
بألااا عشاى شاكا نقاد اشابه نقاد للااجهاة االلتزالافت اللترتباة عشاى الشاركة (حادادل 1021ل -12
.)12
مشكلة الدراسة
لك اللورا أك قرار االحتهفظ بفأصاا عفل ة الس الة االتس تشالا النقاد اأشابفه النقاد لا س
لطشقفل إنلف وتلد عشاى الود اد لاك الواالاا الداخش اة االخفرج اة .لاذال فالك هاذه الدراساة تساوى إلاى
استكشااف أهاا هااذه الواالااا التااس تااة ر عشااى الساا الة فااس الشااركفت اللساافهلة الوفلااة اخفصااة
الشركفت الصنفع ة اتحد د أ ر كا ااحد لك هذه الواالاا عشاى حجا السا الة التاس تحاتهظ بهاف هاذه
الشركفت.
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اهمية الدراسة وهدفها
تهااد هااذه الدراسااة إلااى التواار عشااى أه ا الواالااا التااس تااة ر عشااى حج ا الس ا الة النقد ااة
اللحتهظ بهف لك قبا الشركفت اللسفهلة الوفلة االتس بادارهف تادع قاة لقرواس الشاركة بهاف عاك
طر ا بنفء سلوة ائتلفن ة ج ديل كلف إنهف ورار ة الستلرار الشركة فس الق اف بولش فتهاف )نشافطفتهف
التش ا ش ة) بشااكا لسااتلر .كلااف إك اجاااد القاادر الكااففس لنهااف ساالا لششااركة بفالسااتهفدي ل اك فاار
الخص النقدي الللناحة لاك قباا اللازاد كل ا اغتناف الهار االسات لفر ة الطفرئاة التاس قاد تحقاا
لششركة عاائد إوفف ة .كلف إك تاافر الس الة النقد ة قشا لك اعتلفد الشركة عشى ألااا االقتارا
ذات التكشهة الوفل ةل ا سفعد الشركة عشى الاففء بفاللتزالفت عند االساتحقفا اتهافدي خطار الاقااع
بفلوسر اللفلس ,اأخ رال فلك تاافر الس الة النقد ة سفعد الشركة فس لااجهة أي ظرا طفرئة.
اتكلك أهل ة هذه الدراسة فس لسفعدي اإلداري اللفل اة لششاركفت اللسافهلة الوفلاة فاس تحق اا
هاادفهف الاارئ سل اهااا توظ ا ااراي اللس افهل ك اتحق ااا لسااتا فت ربح ااة عفل ااة لااك خااالا اتخاافذ
القاارارات االساات لفر ة قص ا ري اأجااا االتااس تخاا االساات لفر بفأصاااا عفل ااة الساا الة اتحد ااد
لجلاعااة الواالااا اللااة ري فااس ل ااا هااذه القاارارات الحفال اة االسااتهفدي لااك النااااحس اإل جفب ااة لهااف
اتجنب آ فرهف السشب ة.
ال وامل المؤثرة في رار االستثمار في األصول عالية السيولة
خوع طشب الاحدي االقتصفد ة عشى النقد ل ال ة حاافز رئ سة كلف حددهف ك نز اهاس (السا د
عشااس اآخااراكل 1002ل  )122 - 120أاال -حااففز الولش اافت ) (Transaction Motiveا شاالا
النقاد اللساتخد لتلا ااا الولش افت النفتجااة عاك النشافطفت الوفد ااة لششاركة ادفااع االلتزالافت اللترتبااة
عشى الشركة االتس تحدت نت جة هذه النشفطفت .ا تاق حج االست لفر فس اأصاا عفل ة السا الة
لهذه ال ف ة عشى حج الشركة الدى االستقرار فس التادفقفت النقد اة االلادي الزلن اة با ك دخااا النقاد
إلى الشركة اخراجه لنهف .فن ف -حففز االحت فط ( )Precautionary Motiveا شلا اأصاا النقد ة
اشبه النقد ة اللستخدلة كهافل ألافك اكفحت افطس نقادي للااجهاة الظارا الطفرئاة غ ار الوفد اة.
اغفلبف لف كاك النقد اللحتهظ به لهذه ال ف ة عشاى شاكا ادائاع أجاا أا أاراا لفل اة قصا ري اأجاا
.ا وتلااد حج ا النقااد اللسااتخد كهاافل ألاافك عشااى دقااة التاادفقفت النقد ااة فااس الشااركةل فكشلااف كفناات
التدفقفت النقد ة لنتظلة قا حج النقد اللستخد كفحت فطس لفلس .اهنفف عفلا آخار اةدي دارا فاس
تحد د حج االست لفر فس اأصاا النقد ة لهاذه ال ف اةل اهاا قادري اللةسساة عشاى االقتارا عنادلف
تنشااأ الحفجااة لااذلف خااالا لاادي قصا ري جاادال اكااذلف السااقا غ اار اللسااتولشة لااك تسااه التهفل اهااذا
تاق عشى اوع اللةسسة اللفلس اعشى عالقفتهف لع البناف االلةسسفت اللفل ة.ألف الحاففز ال فلات
فها حففز اللوفربة ( )Speculative Motiveاأه لاجب لالحتهفظ بفأصااا النقد اة اشابه النقد اة
فس هذه الحفلة ها تاف ر القدري عشى اغتنف فر الربا الللكنة إذا طارأت فجاأيل ال اا هاذه ال ف اة
غ ر ذات أهل ة بفلنسبة لك ر لك الشركفت التس ال تهت بل اا هاذه الهار ل ذلاف أك ترك زهاف دائلاف
لاجه نحا نشفطهف اأسفسسل إال أنهف قا اة لادى الشاركفت التاس تبحات دائلاف عاك فار اسات لفر ة
لربحة.
فوال عك لف سبال فلك البناف تطشب لك الشركفت أك تحتهظ بحد أدنى لك اأرصادي النقد اة
لقفبا الخدلفت التس تقدلهف البناف لهاذه الشاركفتل اتسالى هاذه اأرصادي النقد اة بفأرصادي النقد اة
التوا و ة (.)Compensating Balances
اهناافف ال ااة نلاافذة نظر ااة لكااك أك تساافعد فااس تحد ااد أي الواالااا اللااة ري عشااى قاارار
االحتهفظ بفلنقد ة لدى الشركفت ل الك هذه النظر فت نظر اة اللهفواشة ( )Trade-off Theoryح ات
اوا لف رز ( )2711أك الشركفت تستط ع تحد د الحج األ اا لاك النقد اة التاس جاب أأك تحاتهظ
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به بفالعتلفد عشى لبدأ اللهفوشة با ك اللناففع الحد اة االتكافل الحد اة لالحتهافظ بفلنقاد.ألف النظر اة
ال فن ة فهس نظر ة التدرة فس التلا ا ( )Pecking order theoryللف رز ( )2792االتس تان عشاى
أنااه جااب عشااى الشااركفت تلا ااا نشاافطفتهف لااك خااالا اأربااف اللحتجاازيل ا االقتاارا لاانخه
اللخفطرل االقترا الخطرل اأخ را لك خالا اللشك ة .اترى هذه النظر ة أك الشركفت ال تلشاف
لستا فت لستهدفة لك النقد ة ل الكك ستخد كلخزاك احت فطس ب ك اأربف اللحتجزي ااحت فجافت
االست لفر النقادي.اأخ ارال تقتار نظر اة التادفا النقادي الحار ( )Free Cash Flow Theoryلج نساك
( )2791أك اللاادراء لااد ه حااففز لبناافء احت اافطس نقاادي بهااد ز اافدي لقاادار اأصاااا الخفوااوة
لس طرتهل اكسب -السشطة التقد ر ة عشى قرار االسات لفر .كلاف إك النقاد قشاا الوا ط لاك أجاا أداء
ج د ا سلا لشلد ر ك بفالست لفر فس اللشفر ع التس تنفسب لصفلحه الخفصةل االتس قد ال تكااك فاس
لصشحة حلشة اأسه (ف ر را ا ف الل .)1002
الدراسات السابقة
إك تحق ا س الة نقد ة كفف ة تلكاك الشاركة لاك الق اف بفلولش افت التشا ش ة الرئ ساةل اوالفك
استلرار الولا اعد التاق ل االقدري عشى لااجهة االلتزالفت اسداد الد اك فس لااع د اساتحقفقهف
الااجهة الحفالت الطفرئة ود لك أه القرارات التس تهد اإلداري اللفل ة فاس الشاركفت اللسافهلة
الوفلة لك خاللهف إلاى توظا اراي اللاالفل فواال عاك أهادا لسافندي تسافعدهف فاس الاصااا إلاى
ز فدي الق لة الساق ة أسه الشركة ل ا تحق ا لساتاى لالئا لاك الربح اة ل ا ل اا اللساتاى الاذي
الظارا نهساهف لدرجاة نهساهف اللخاراط (Gittman, 2012,
تحققه اللنشآت الللف شة االتس تتور
).19
اأك تحق ا هدفس الربا االس الة لوف لك األار الح ا ة االهفلاة جادا فاس اللنشاآتل اذلاف
لاجاد تبف ك ااوا ب ك هذ ك الهدف ك فقد أطشا البفح اك عشى ذلف لصطشا إشاكفل ة السا الة (The
)Paradox of liquidityل ح ت إك الترك ز عشى أحدهلف ونس إووف لآلخر.
احفالاات الك اار لااك الدراساافت الساافبقة تسااش ط الواااء عشااى هااذه اإلشااكفل ة الحفالااة إ جاافد
اأنلاذة األ ا لتحد د اللستاى األ ا لشس الةل الكنهف فششت فس ذلفل غ ر أنهف لهتات االنتبافه إلاى
أهل ة إداري الس الة اإداري رأس اللفا الوفلا.
اعشى الصو د اللحشس اهتلت الدراسفت بفلس الة لدى قطفع البناف اك ه ة إداري هذه السا الة
لتحق ا لستاى الربا اللالئ ل إال أك قطفع الصنفعة ل شا ل ا هذا االهتلاف ااقتصارت الدراسافت
عشى لحفالة إ جفد أنلاذة حقا اللاازنة ب ك الس الة االربح ة.ااجدت البفح ة أنه لك الواراري
تسش ط الواء عشاى قطافع الصانفعة كاناه أحاد القطفعافت الح ا اة فاس االقتصافد االردناس الحفالاة
استكشف الواالاا التاس تادفع بفلشاركفت الصانفع ة لإلحتهافظ بفلسا الة النقد اة الافها القادر الكاففس
الذي جنبهف لخفطر الوسر اللفلس.
احاادد الباافح اك ) (Kim et al.,1998اتجاافه ك أساابفب احتهاافظ الشااركفت بفأصاااا النقد ااةل
أالهلف االتجفه الاقفئسل ا وبر عك الخا لك أ ة لطفلبفت لحتلشةل ا فن هلف اتجفه اللنافاريل ا وبار
عك الحففز لشحصاا عشى ل زي است الا الهار اللساتقبش ة .ااجاد البافح اك فاس دراساته اللطبقاة
عشااى  720شااركة صاانفع ة الر ك ااة لشلاادي لااك  2712إلااى  2772أك هااذه الشااركفت تساات لر نساابة
كب ري لك ألاالهف عشى شكا نقد اأاراا لفل ةل ابش ت النسبة فس ع ناة الدراساة حااالس  %9.2لاك
إجلفلس اأصاا.
افس دراسة الالت ال ف ري ( )1002عشى الساا الكاا تس فقاد كفنات نسابة النقاد ااأاراا
اللفل ة إلى إجلفلس اأصاا فس هاذا السااا تسافاي %27.22ل فاس حا ك إنهاف فاس الللشكاة اللتحادي
ابحسب الدراسة نهسهف تسفاي %20.2ل للف ظهر الهرا الكب ر فس نسب الس الة لف ب ك االساااا
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اللتقدلة ااالسااا النفل ةل اقد واد هذا إلى و ا فر االست لفر فس الداا النفل اةل الكاك اللها
فس ذلف إك هذه اأرقف جل وهف تظهر أهل ة تافر الس الة النقد ة فس الشركفت اللسفهلة الوفلة.
اف لف أتس استورا أه الدراسافت التاس اهتلات بلاوااع السا الة النقد اة اأها الواالاا
اللحددي لحج لس الة التس تحتهظ بهف الشركفت.
هدفت دراسة ) (Kim et al.,1998إلى تطا ر أنلاذة لحج الس الة الذي تحتهظ به الشاركفت
فس حفلة ارتهفع كشهة لصفدر التلا اا الخافرجسل ح ات اعتبار أك الحجا األ اا لشسا الة تحادد لاك
خالا اللاازنة ب ك التكفل االلنففع ( .)Cost Benefit Analysisا تنبأ اأنلاذة بأك الحج األ ا
لشس الة زداد فس الحفالت التس تكاك ف هف كشهاة االقتارا الخفرج اة عفل اةل أا عنادلف كااك هنفلاف
تهفات فس التدفقفت النقد ةل أا عاائد الهر االست لفر ة اللستقبش ةل ا قا عندلف كاك هنفلف لهفوشة
لاف با ك عاائاد اأصااا عفل اة السا الة ااأصااا قش شاة السا الة ل اقاد تا تطب اا الدراساة عشاى 720
شركة صنفع ة ألر ك ة غطت اللدي لك  2712إلى  2772ل اقد أشفرت نتافئ هاذه الدراساة إلاى أك
االست لفر فس الس الة زداد فس الحفالت التس كاك ف هف التلا ا الخفرجس عفلس الكشهاةل أي إك كشهاة
االقترا أعشى لك الوفئد عشى االست لفر .اذا كفك هنفلف تبف ك فس التادفقفت النقد اة اللساتقبش ة  .أا فاس
كشهاة االحتهافظ بفلسا الة .
حفلة تافر فر لستقبش ة ذات عفئد عفال أي إك الواائد اللتاقوة ساتوا
ا قا عندلف كاك هنفلف لهفوشة لف ب ك الوفئد عشى اأصاا اأك ر س الة ااأصاا اأقا س الة .كلف
تاصشت الدراسة إلى أك اللنشآت التس تكاك ف هاف نسابة الق لاة السااق ة إلاى الق لاة الدفتر اة لرتهواةل
فتكاك نسبة الس الة ف هف أ وف لرتهوة أي إك الوالقة لاجباة اذات داللاة إحصافئ ة .ااجادت الدراساة
أك حج اللنشأي رتبط بوالقة عكس ة لع الس الة ل ب نلف ترتبط الحفلة االقتصافد ة اللساتقبش ة لشلنشاأي
بوالقة طرد ة لع الس الةل بلونى إك الشركفت تقا ببنفء الس الة لك أجاا اسات الا الهار الااعادي
فس اللستقبا.
اقااف ) )Opler et al., 1999بدراسااة حاااا لحااددات احتهاافظ الشااركفت اللس افهلة الوفلااة
األر ك ة بفأصاا النقد ةل فاجد لك خالا تطب اا الدراساة عشاى  2029شاركة خاالا لادي التادت
لااك عااف  2712إلااى عااف  2772إك الشااركفت ذات فاار النلااا القا ااة ا التاادفقفت النقد ااة عفل ااة
اللخاافطري تحااتهظ بنسااب عفل ااة لااك اأصاااا النقد ااة لقفرنااة بصااففس اأصاااال اإك الشااركفت التااس
تستط ع الحصاا عشى التلا ا لك أسااا رأس اللفا بسهالة تحتهظ بنسب س الة نقد ة أقال فواال
عك أك اأداء الج د لششركفت حهزهف عشى االحتهفظ بس الة نقد ة أعشى.
ألاف دراساة ) (Kalcheva and lins, 2003فقاد تاصاشت إلاى أك حجا السا الة النقد اة ارتبط
طرد ف لع فر النلا اللتفحة لششركةل حج الشركةل احجا التادفقفت النقد اةل ب نلاف تارتبط عكسا ف
لع حج الد اك االنهقفت الرأسلفل ة.
اقف كاا لاك ) (Ferreira and Vilela, 2004بتطب اا دراساة عشاى  200شاركة لسافهلة لاك
 21دالااة لااك داا االتحاافد اأارابااس خااالا اللاادي لااك عااف  2791إلااى عااف 1000ل تاصااا ف هااف
البفح فك إلى اجاد عالقة طرد اة با ك حجا السا الة النقد اة اكاا لاك الهار االسات لفر ة اللتفحاة
لهذه الشركفت احج تدفقفتهف النقد ة ب نلف كفنت الوالقاة عكسا ة با ك حجا السا الة النقد اة اكاا لاك
درجة الرفع اللفلسل حج الد اك احج الشركة.
ألف ف لف توشا بفلشاركفت اللسافهلة الوفلاة اللدرجاة فاس بارصاة طاك اا فقاد قاف Nguyen,
) )2005بجلااع ب فناافت عااك هااذه الشااركفت خااالا اللاادي لااك عااف  2771إلااى عااف  1002ااجااد أك
الس الة النقد ة فس الشركفت ال فبفن ة ترتبط عكس ف لع حج الشركة انسبة الد ك اطرد ف لاع فار
النلا انسبة تاز ع اأربف .
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ألف دراسة ) Saddour (2006التس جلع ف هف ب فنفت عك  171شركة فرنسا ة خاالا اللادي لاك
عف  2792إلى عف  1001ابفستخدا تحش ا االنحدار تاصا إلاى أك الشاركفت الهرنسا ة تشجاأ إلاى
ز فدي نسب الس الة لد هف كشلف زادت لخفطر التش ا ازادت التدفقفت النقد ة ب نلاف تشجاأ إلاى خها
هذه النسب فس حفلة ارتهفع نسب الرفع اللافلس لاد هف .اقاف البفحات بتقسا الشاركفت الهرنسا ة ع ناة
الدراسااة عشااى لجلاااعت ك اأالااى شااركفت النلااا ( )Growth Companyاتل اازت باجاااد عالقااة
عكس ة ب ك نسبة اأصاا عفل ة الس الة إلى صففس اأصاا اكاا لاك حجا الشاركة احجا الاد اك
قص ري اأجال ألف الشركفت تفلة النلا ) (Mature Companiesفالك حجا اسات لفراتهف فاس اأصااا
عفل ااة الس ا الة اازداد بز اافدي حج ا الشااركة از اافدي الهاار االساات لفر ة اللتفحااة لهااف انساابة تاز ااع
اأربف ل اتنخه لقفبا حج االئتلفك التجفري الصفر اأبحفت االتطا ر.
ألف دراسة ) Afza and Adnan (2007االتاس شالشت اللادي لاك عاف  2779إلاى عاف 1002ل
اتا تطب قهااف عشاى لجلاعااة لاك الشااركفت غ ار اللفل ااة البفكساتفن ة االتااس تنتلاس لصاانفعفت لختشهااة
اذات احجف لختشهةل فقد اجد البفح فك أك هنفف عالقة عكس ة ب ك نسبة السا الة النقد اة إلاى صاففس
رأس اللفا الوفلا اكا لك صففس رأس اللفا الوفلال درجة الرفع اللفلسلاأربف اللازعةلانسابة
الق لة الساق ة إلى الق لة الدفتر ةل اإك هنفف عالقة طرد ة ب ك س الة الشركة النقد ة اكا لك حج
الشركة احج التدفقفت النقد ة.
كلف قف ) )Hardin III et al.,2009بدراسة ع نة لك  272شركة عقفر ة ألر ك ة خاالا اللادي
 1001-2779ل ابفستخدا اختبفر تحش ا االنحدار تاصشت الدراساة إلاى أك سا الة الشاركة النقد اة
توتلد عشى تكشهة التلا ا الخفرجس افر النلاا اللتفحاة لششاركة اتارتبط عكسا ف لاع درجاة الرفاع
اللفلس.
ألاف عاك السا الة النقد اة فاس الشاركفت الصا ن ة فقاد تاصاشت دراساة Megginson and Wei
) (2010التس ت تطب قهف عشى لجلاعة لك الشركفت الص ن ة التس تا خصخصاتهف اشالشت الدراساة
اللدي لك  1001-2772إلى أك الشركفت ذات لستاى الربح ة الوفلس افر النلا اللتفحة تحاتهظ
بس الة نقد ة عفل ةل ألف حج الد ك اصففس رأس اللفا الوفلا ف رتبطفك عكس ف لع السا الة النقد اةل
كلف إك الس الة النقد ة لهذه الشركفت تزداد بز فدي نسبة اللشك ة الحكال ة فس هذه الشركفت.
اقف ) )Kim et al., 2011بدراسة عشى لجلاعة لةلهة لك  212شركة لك شركفت اللطفع
االلر ك ااة اللدرجاااة فاااس البارصاااة األر ك اااة خاااالا اللااادي 1009-2771ل ااجااادت الدراساااة أك
الشااركفت ذات الهاار االساات لفر ة الكب ااري (ت ا ق فسااهف بفسااتخدا نساابة الق لااة الساااق ة لشسااه إلااى
الق لة الدفتر ة) تشجأ إلاى االحتهافظ بسا الة نقد اة عفل اة الغتناف ل اا هاذه الهار االسات لفر ة.افس
الاقاات نهسااه فاالك الشااركفت كب ااري الحج ا االتااس تحااتهظ بأصاااا عفل ااة الس ا الة عاادا عااك النقد ااةل
االشركفت ذات النهقفت الرأسلفل ة الكب ريل اتشف التس تازع أربفحاف عشاى لسافهل هف جل وهاف تحاتهظ
بقدر أقا لك الس الة النقد ة .اتاصشت الدراسة إلى أك هذه الشركفت تحتفة لشسا الة النقد اة ل ف افت
التش ا اكفحت فطس ألفك للااجهة الحفالت الطفرئة.
افااس دراسااة حد ااة قااف بهااف ) Gill and Shan (2012بفخت اافر ع نااة لااك  211شااركة كند ااة
لدرجااة فااس بارصااة تارنتااا اخااالا اللاادي  1020-1009الستكشااف لحااددات الساا الة النقد ااة
لششااركفت الكند ااةل فقااد تاصااشت الدراسااة إلااى أك نساابة الق لااة الساااق ة إلااى الق لااة الدفتر ااةل حج ا
التاادفقفت النقد ةلدرجااة الرفااع اللاافلسلحج الشااركةلعدد أعواافء لجشااس اإلداريل ااالزدااج ااة ب ا ك
اظ هااة رئا س لجشااس اإلداري االلااد ر التنه ااذي ( )CEO Dualityكشهااف لااك الواالااا اللحااددي لنساابة
الس الة النقد ة إلى صففس اأصاا فس الشركفت الكند ة.
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ألاف دراساة االات ال اف ره ( )1002التاس اهتلات بلحاددات لخازاك النقد اة لادى الشاركفت
الصنفع ة االخدلفت ة التس تتدااا أسهلهف فس الساا اللافلس الكاا تسل لشلادي لاك عاف  2771إلاى عاف
 1000اكافك عاددهف  20شاركةل ل اركازت عشاى الوالقاة لاف با ك لق افس السا الةل اهاا عبافري عاك
لجلاع النقد ة ااأاراا التجفر ة عشى إجلافلس اأصااال لاع حجا اللنشاأي افار النلاا االربح اة
االرفع اللفلسل اقد أظهرت الدراسة أك الشركفت الكا ت ة تحتهظ بنساب لرتهواة لاك السا الة النقد اةل
فس ح ك إك اختبافر الهروا فت لا ظهار عالقاة ذات داللاة إحصافئ ة لاف با ك حجا اللنشاأي اسا التهفل
اكذلف بفلنسبة لهر النلا االس الة ل غ ر أك الوالقة لف با ك السا الة االربح اة كفنات لاجباة اذات
داللة إحصفئ ةل للف ش ر إلى أك اللنشآت تل ا إلى التلا ا الداخشس عشاى حسافب التلا اا الخافرجسل
األف الوالقة لف ب ك الرفع اللفلس االس الة فقد كفنت سفلبة اذات داللة إحصفئ ةل كذلف أشافرت النتافئ
إلى أك لوظ لحددات االحتهفظ بفلنقد ة غ ر قفبشة لشتطب ا عشى الشركفت الكا ت ةل اأك الوفلا الاح د
الذي ة ر سشبف عشى الس الة النقد ة ها إجلفلس اللطشابافت إلاى إجلافلس اأصااال ا لكاك توش اا ذلاف
بطب وة الب ئة االقتصفد ة التس تولا ف هف هذه الشركفت.
كلااف قااف أبااا طبنجااة ( )1002بدراسااة لاادى تاااافر النقد ااة الكفف ااة لاادى الشااركفت الصاانفع ة
االردن ة اللدرجة فس بارصة علفكل ااختفر ع نة لك  21شركة صنفع ة لازعة عشى  2قطفعفت
صنفع ة كبارىل االتادت لادي الدراساة با ك عافلس 2791ا  .1002اتاصاا البفحات إلاى أك نسابة
النقد ة إلى رأس اللافا الوفلاا لهاذه الشاركفت بش ات 22ل %22للجلااع الشاركفت ع ناة الدراساةل
ب نلااف بش اات نساابة التاادااا انساابة الس ا الة الساار وة للجلاااع الشااركفت 71ل2 0ل ا 21ل 2 0عشااى
التاالسل ااعتبر البفحت إك هذه النسب لتدن ة لقفرنة بفللوف ر الق فس ة.
ألف هذه الدراسة فقد اعتلدت عشى نسبة النقاد إلاى صاففس اأصااا كلق افس لشسا الة النقد اةل
اتلت االساتهفدي لاك الدراسافت السافبقة فاس اخت افر لجلاعاة لاك اللت ارات اللساتقشة التاس ظهارت
كواالا لة ري عشى است لفر الشركة فاس اأصااا النقد اة النهاف صاففس رأس اللافا الوفلاال حجا
التااادفقفت النقد اااةل درجاااة التذباااذب فاااس التااادفقفت النقد اااةل نسااابة الاااد كل فواااال عاااك حجااا الشاااركة
اتاز وفت اأربف  .االجداا  2شخ أه اللت رات التس تلت دراستهف كلحددات لشس الة النقد اة
فس الود د لك الدراسفت السفبقة.
الجداا 2
أه الواالا اللة ري فس قرار االست لفر قص ر اأجا فس اأصاا النقد ة اشبه النقد ة
الر ة

المتغير

2
1
2
2
2
1
1

التدفا النقدي
التذبذب فس التدفقفت النقد ة
صففس رأس اللفا الوفلا
درجة الرفع اللفلس
حج الشركة
التاز وفت النقد ة
الهر االست لفر ة (لودا
النلا) )(Tobin's Q
فتري استحقفا الد ك

9

نظرية المبادلة
Trade-off theory

سشبس
ا جفبس
سشبس
غ ر لورا
سشبس
سشبس
ا جفبس
غ ر لورا

نظرية التدرج
Pecking-order
theory

نظرية التدفق
النقدي الحر
Free Cash Flow
Theory

ا جفبس
سشبس
ا جفبس

سشبس
ا جفبس

ا جفبس

سشبس
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منهلية الدراسة
 ملتم وعينة الدراسةتكاك لجتلع الدراسة لك جل اع الشاركفت الصانفع ة اللدرجاة فاس بارصاة علافك لاواراا
اللفل ة اذلف لشلدي الللتدي لك  .1020-1002ألف ع نة الدراسة فشلشت ( )21شركة صنفع ة ح ات
انطبا عشى تشف الو نة الشراط اآلت ة
 .2تاافر ب فنفت الشركة ط شة لدي الدراسة.
 .1استلرار تدااا أسه تشف الشركة.
 .2عد اجاد اندلفة ب ك شركة اأخرى خالا لدي الدراسة.
 متغيرات الدراسةسا ت استخدا اللت رات اآلت ة اذلف لخدلة أغرا الدراسة
المتغير التاب
الس الة النقد اة ) (CASHتا التوب ار عاك السا الة بنسابة النقاد الجافهز فاس الشاركة إلاى صاففس
اأصاال اذلف بقسلة لجلاع النقد اشبه النقد عشى صففس اأصاا.
المتغيرات المستقلة
 التدفقفت النقد ة ( )CFإذ ود تقد ب فنفت التدفقفت النقد ة لشلنشاأي وارار ف ل ف افت تق ا سا الة
اللنشاأيل اهاذه لهلاة لاك أجاا تق ا قادري اللنشاأي عشاى الافافء بفلتزالفتهاف اللفل اة ()Solvency
اقدرتهف عشى االستجفبة لشلت رات الطفرئة .اتل ا التدفقفت النقد ة صففس الادخا بواد الوارائب
لوففف إل ه لصرا االهتالفل ا قس اللجلاع عشى صففس اأصاا.
 التذباذب فااس التاادفقفت النقد ااة (  )VOLTكشلااف كفناات التادفقفت النقد ااة لنتظلااةل كشلااف زادت دقااة
الشركة فس بنفء لاازنتهف التقد ر اة اتحد اد اللركاز النقادي ا االحت فجافت النقد اة لششاركة .افاس
هذه الدراسة ل ا االنحرا اللو فري لشتدفقفت النقد ة درجة التقشب االتذبذب ف هف.
 صففس رأس اللفا الوفلا ( )NWCا ل ا الهرا ب ك لجلااع اأصااا اللتداالاة لاف عادا النقاد
اأشبفه النقد ا لجلاع اللطشابفت اللتداالة.
 درجة الرفع اللفلس ( )LVEGاتل ا قدري الشركة عشى االقترا اتااف ر السا الة عناد الحفجاة
إل هفل ات احتسفبهف بقسلة إجلفلس الد ك عشى صففس اأصاا.
 حج ا الشااركة ( )SIZEا ل ااا لااف تلشكااه الشااركة لااك أصاااا ا ق ا س لاادى قاادري الشااركة عشااى
الاصاااا إلااى أسااااا رأس اللاافا لشحصاااا عشااى السا الة عنااد الحفجااة إل هااف .اتا التوب اار عنهااف
بفلاغفر الطب وس للجلاع اأصاا.
 اأرباااف اللازعاااة ( )DIVYاتل اااا بفلوفئاااد عشاااى التاز وااافت النقد اااةل ا ااات احتسااافبهف بقسااالة
التاز وفت النقد ة عشى سور السه .
 لواادا النلااا ( )TOBINQا تق ا س لاادى تاااافر فاار اساات لفر ة لتفحااة ألااف الشااركة لتحق ااا
عاائاد لااك هااذه االساات لفراتل اتا تل شهااف بفساتخدا  Tobin’s Qل اتا احتساافبهف بقساالة الق لااة
الساق ة لوصاا لقسالة عشى الق لة الدفتر ة لوصاا.
ابنفء عشى لف سبا فلنه لكك كتفبة أنلاذة الدراسة عشى النحا اآلتس
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 فرضيات الدراسةتسوى هذه الدراسة إلى اختبفر الهرو ة الرئ سة اآلت ة
 H0ل س هنفف تأ ر ذا داللة احصفئ ة للت ارات الدراساة اللساتقشة (التادفقفت النقد اةل التذباذب فاس
التاادفقفت النقد ااةل صااففس رأس اللاافا الوفلااال درجااة الرفااع اللاافلس لالتاز واافت النقد ااةل حج ا
الشركة ا لودا النلا) عشى الس الة النقد ة (النقد اش به النقد) لششركفت الصنفع ة االردن ة.
اسا ت اسااتخدا تحش ااا االنحاادار اللتواادد الختباافر فروا ة الدراسااةل ااختباافر  tلتق ا لونا ااة
تأ ر كا لك اللت رات اللستقشة فس أنلاذة الدراسة عشى اللت ر التفبعل كلاف سا ت اساتخدا اختبافر
 Fلهح لونا ة أنلاذة الدراسة عند لستاى لونا ة .%5
تحليل البيانات ومنا شتها
ظهر الجداا  1نتفئ االختبفرات االحصافئ ة الاصاه ة اللختشهاة لو ناة الدراساة اللكاناة لاك
 21شركة عشى لدى  20سناات (.)1020-1002
الجداا 1
نتفئ التحش ا الاصهس لو نة الدراسة
Std.Dev.
0.199029
0.245597
0.087410
0.245004
0.202272
1.3267
0.042363
0.944692

Median
0.031286
0.088571
0.063542
0.063542
0.269485
16.24761
0.00500
1.189960

Mean
0.097649
0.130596
0.099420
0.212573
0.305365
16.40241
0.028597
1.452223

Max.
1.971990
1.765014
0.415327
1.206346
1.794765
20.75127
0.353846
8.070894

Min.
-0.392946
-0.592137
0.016085
-1.199466
0.016764
13.42679
0.00
0.385549

CASH
CF
VOLT
NWC
LVRG
SIZE
DIVY
TOBINQ

لك الجداا أعااله لكاك لالحظاة أك الشاركفت الصانفع ة ع ناة الدراساة قفلات بفسات لفر لاف
نسبته 9ل %7لك صففس أصالهف فس أصاا نقد ة اشبه نقد ةل ابفللدي نهسهف الزلن اة كافك لتاساط
ل اا 2ل %20ابشاام لتاساط الوفئااد عشاى التاز واافت
اعتلافد هاذه الشااركفت عشاى ألااااا االقتارا
النقد ة  .%2اتل زت هذه اللدي بتاافر فر است لفر ة عفل ة لششركفت ع نة الدراسةل ح ات بش ات
ق لة 22 Tobin’s Qل2ل أي إك الق لة الساق ة لوصااا أكبار لاك ق لتهاف الدفتر اةل للاف وناس نلااا
فس ق لة لاجادات هذه الشركفت.
ابشاام لتاسااط حج ا اللاجااادات فااس الشااركفت ع نااة الدراسااة 20ل 21أي لااف واافدا 1ل21
لش اك د نفر أردنس ال شت التدفقفت النقد ة لف نسبته 20ل %22لاك صاففس اأصااال اكافك لوادا
الت اار فااس التاادفقفت النقد ااة1ل .%9ابش اات نساابة صااففس رأس اللاافا الوفلااا إلااى صااففس اأصاااا
1ل .%12اتل ااا صااففس اأصاااا اللتداالااة عاادا عااك النقااد اأشاابفه النقااد بوااد اقتطاافع اللطشاباافت
اللتداالة.
ابفلتحش اااا الزلناااس لشب فنااافت فقاااد أظهااارت النتااافئ أك نسااابة السااا الة النقد اااة فاااس الشاااركفت
الصاانفع ة كفناات أعشااى لااك اللتاسااط (9ل )%7خااالا السااناات ال ا الت اأالااى لااك لاادي الدراسااة
()1002-1002ل بدأت هذه النسبة بفالنخهف خالا الخلس ساناات اآلت اة ( )1009-1002ا
عفدت لالرتهفع فس السنت ك اأخ رت ك ( .)1020-1007االشكا  2ل اا النلاا فاس السا الة النقد اة
لششركفت ع نة الدراسة خالا لدي الدراسة.
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شكا 2
النلا فس است لفرات الشركة فس اأصاا عفل ة الس الة
 .2اعند تطب ا اختبفر لوفلا سب رلفك لهح االرتبفط ب ك لت رات الدراسة ظهرت النتفئ كلاف
فااس الجااداا  .2ا ظهاار لااك الجااداا اجاااد ارتباافط لاجااب اذي داللااة إحصاافئ ة ب ا ك الس ا الة
النقد ةل اكا لك حج التدفقفت النقد ةل االتذبذب فس التادفقفت النقد اةل االوفئاد عشاى التاز وافت
النقد ةل اصففس رأس اللفا الوفلال الودا النلا فس لاجادات الشركةل كلف ظهر الجداا أك
الس الة النقد ة ترتبط بوالقة عكس ة ذات داللة إحصفئ ة لع درجة الرفع اللفلس.
االشكا  1ل ا الت ر عبر الزلك فس لت رات الدراسة اللستقشة االلت ر التفبع.
الجداا 2
نتفئ اختبفر لوفلا ارتبفط سب رلفك ب ك لت رات الدراسة

** Significant at 5% level

* Significant at 1% level
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الشكا 1
حج الس الة لع كا لك حج الشركةل التدفقفت النقد ة اصففس رأس اللفا الوفلا فس الشركفت
الصنفع ة االردن ة خالا اللدي 1020-1002

الشكا 2
حج الس الة لع لودالت النلا فس الشركفت الصنفع ة االردن ة خالا
اللدي 1020-1002
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اختبار الفرضيات
الختباافر فروا فت الدراسااة ت ا اسااتخدا أنلاااذة Panel EGLS (cross section random
) effectات تصح ا ق ( )tللوفلجة لشكشة عد بفت التباف ك  heteroscedasticityبفساتخدا اختبافر
) white's (1980ا ل ا الجداا  2نتفئ اختبفر تحش ا االنحدار اللتودد أنلاذة الدراسة بواد إواففة
اللت ر اللبطأ لحج السا الة النقد اة لشلادي السافبقة باصاهه لت ارا تفبواف ح ات أشافرت ق لاة اختبافر
داربك -ااتساك 2إلى اجاد لشكشة ارتبفط ذاتس ب ك اأخطفء الوشاائ ة.
اللدول 4
نتائج اختبار االنحدار المت دد
Coefficient
0.053934
0.045958
-0.089839
-0.081283
-0.092327
-0.018329
0.095503
0.013625
0.774736

Variable
C
CF
VOLT
NWC
LVRG
SIZE
DIVY
TOBINQ
)CASH(-1

Prob.
0.0195
0.0001
0.2162
0.0161
0.0458
0.1880
0.4385
0.0807
0.0000

t-Statistic
2.344471
4.021039
-1.238637
-2.417679
-2.003734
-1.318826
0.775482
1.751166
9.874400

Std. Error
0.023005
0.011429
0.072531
0.033620
0.046077
0.013898
0.123153
0.007781
0.078459

0.093566

)Mean dependent variable (cash ratio

0.659637

1.717171

Durbin-Watson stat

0.646224

0.000000

)Prob(F-statistic

49.17775

R-squared
Adjusted Rsquared
F-statistic

اتظهاار النتااافئ أك خصااافئ الشااركفت اللساااتخدلة كلت ااارات لسااتقشة فاااس هاااذه الدراساااة
استطفعت تهس ر لف نسبته  64.6%لك الت ر فس حج الس الة النقد ة .اتظهار ق لاة ( )Fأك أنلااذة
الدراسة ذا لونا ة عفل ة .ا لكك كتفبة أنلاذة الدراسة عشى النحا اآلتس
 CASH = 0.053934 + 0.045958*CF - 0.089839*VOLT - 0.081283*NWC -0.092327*LVRG)0.018329*SIZE + 0.095503*DIVY + 0.013625*TOBINQ - + 0.774736*CASH (-1

ألف بفلنسبة لتأ ر كا لت ر لستقا عشى اللت ر التفبع (الس الة النقد ة) فكفنت كلف أتس
 لوفلا لت ر التدفقفت النقد ة ( )0.045958كفك لاجباف ا لهلاف إحصافئ فل أي إك حجا السا الة
النقد ة وتلد عشى حج التدفقفت النقد ة لدى الشركةل اهذا تاافا لاع نظر اة Pecking-order
 theoryاالتااس تهتاار أنااه إذا كاافك حجا التاادفقفت النقد اة لاادى الشااركة كب اارال فهااذا ونااس أك
إداري الشاركة تسااتط ع اسااتخدا هاذه االلااااا لتلا ااا الهار االساات لفر ة اللربحااة االلتفحااةل
اتسد د الد اك اتاز ع اأربف عشى اللسفهل ك ااست لفر البفقس عشى شكا أصاا نقد اة اشابه
نقد ة.

1

كانت قيمة إحصائية داربن –واتسن قبل تعديل األنموذج تساوي ( )0.618567مما يشير إلى وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين
األخطاء العشوائية.
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ألف لوفلا التذبذب فاس التادفقفت النقد اة ( )-0.089839فكافك سافلبف اغ ار لها إحصافئ ف ا شا ر
ذلف إلى أك الس الة النقد ة فس الشركفت تقا كشلف زاد التذبذب فس التادفقفت النقد اة اقشات الدقاة
لع فرو ة اللهفواشة Trade-
فس التنبة بق التدفقفت النقد ة فس الشركة.اهذه النت جة تتوفر
 off Theoryاالتاس تان عشاى اجااد عالقاة طرد اة با ك التذباذب فاس التادفقفت النقد اة احجا
اأصاااا النقد ااة اشاابه النقد ااة اذلااف لوااد قاادري الشااركة عشااى التنبااة بدقااة التاادفقفت النقد ااة
اللستقبش ة للف دفوهف لالحتهفظ برص د نقدي احت فطس للااجهة الحفالت الطفرئة.
ألااف لوفلااا صااففس رأس اللاافا الوفلااا فكاافك ساافلبف الهل اف إحصاافئ ف ( )-0.081283للااف ونااس
انخهف الس الة النقد ة فس الشركة باجاد بدائا ولك أصالهف اللتداالاة .اهاذا لاف تشا ر إل اه
نظر ة اللهفوشة  Trade-off Theoryالتس تهتر أك اجاد حج كب ر لاك اأصااا اللتداالاة
البد شة لشنقد اأشبفه النقد ونس قدري الشركة عشى تحا اا هاذه البادائا إلاى نقاد جافهز لالساتولفا
عند الحفجة إل ه.
كفك لوفلا درجة الرفع اللفلس ( )-0.092327سفلبف الهلف إحصفئ فل للف ش ر إلى اجاد تاأ ر
عكسس لحج الاد اك عشاى السا الة النقد اةل اهاذه النت جاة تتطافبا لاع نظر اة Pecking-order
 Theoryالتس تهتر أك الشركة عندلف تحتفة لتلا ا ز د عاك أربفحهاف اللحتجازي فلنهاف تشجاأ
لالقترا لتاف ر هذا التلا ال ابفلتفلس زداد حج االقتارا بفنخهاف حجا السا الة النقد اة
لدى الشاركةل ألاف عنادلف كااك حجا التلا اا اللطشااب أقاا لاك حجا اأرباف اللحتجازي فالك
الشااركة ال توااطر لالقتاارا بااا تسااتخد الهاافئ لااك اأربااف اللحتجاازي فااس سااداد د انهااف
ااالحتهفظ بلف تبقى كس الة نقد ة.
بفلنسبة للوفلا حج الشركة فقد كفك ( )-0.018329سفلبف اغ ار لها إحصافئ فل أي إك حفجاة
الشااركة لشس ا الة النقد ااة تقااا بز اافدي حج ا الشااركة اهااذه النت جااة تتاافااا لااع نظر ااة اللهفوااشة
 Trade-off theoryاالتااس تشا ر إلااى أك الشااركفت الكب ااري تسااته د لااك اقتصاافد فت الحجا عنااد
إداري الس ا الة النقد ااة فااس الشااركةل ابفلتاافلس فاالك الشااركفت ذات الحج ا الكب اار تحااتهظ بس ا الة
نقد ة أقا لقفرنة بتشف ص ري الحج .
ألف التاز وفت النقد اة فكافك لوفلاا الوفئاد عشاى التاز وافت النقد اة ( )0.095503لاجباف الهلاف
إحصفئ فل للف دا عشى أك س الة الشاركة تازداد بز افدي التاز وافت النقد اة عشاى حلشاة اأساه
الوفد ة.
أ لاف لوفلااا لوادا النلااا (الهار االساات لفر ة اللتفحاة) فقااد كافك ( )0.0013625لاجبااف الهلاف
إحصفئ فل للف دا عشى أك س الة الشركة تازداد بز افدي الهار االسات لفر ة اللربحاة اللتفحاة
 .اهذه النت جة تتاافاا لاع نظر اة اللهفواشة trade-off
لهف حتى تتلكك لك اغتنف هذه الهر
 Theoryالتاس تهتاار أك الشااركفت ذات فار االساات لفر ة اللربحااة الوادالت النلااا الوفل ااة
جب أك تافر التلا ا الالز الغتنف هذه الهر حافا تافرهافل فهاس إك لا تكاك لساتودي فاس
ذلف الاقت فلنهف سا تشجأ للصفدر التلا ا الخفرج ة التس قد تكاك إلف لتاافري ابكشهة عفل اة
أا غ ر لتاافريل للف سبب خسفئر لششركة بسبب عد قدرتهف عشى االساتهفدي لاك هاذه الهار
اللربحة.
ألف لوفلا اللت ر اللبطأ ) Cash(-1فقد كفك أقا لك الااحد الهلف إحصفئ فل فهذا دا عشاى أك
اأنلاذة لستقر (لحلدل 1021ل  .)227-222اتلت إوففة هذا اللت ر إلى أنلاذة الدراسة
لحااا لشااكشة االرتباافط الااذاتس ب ا ك اأخطاافء.ا تش ا ر ق لااة اإلحصاافئس  Tإلااى أك حج ا الس ا الة
الحفلس وتلد عشى حج الس الة لشلدي السفبقة.
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النتائج والتوصيات
سااوت هااذه الدراسااة إلااى استكشااف الواالااا اللااة ري فااس الساا الة النقد ااة لاادى الشااركفت
الصاانفع ة اأردن ااة خااالا اللاادي لااك عااف 1020-1002ل اأظهاارت النتاافئ إك الهااد الاارئ س لااك
تاف ر الس الة الكفف ة هاا اغتناف الهار االسات لفر ة اللربحاة اللتفحاة لششاركة.كلاف أظهارت نتافئ
الدراسة إك الشركفت الصنفع ة اأردن ة تز د لك حج الس الة فس حفا تاافرت لد هف تادفقفت نقد اة
ففئوة ا فر است لفر ة لربحة تستط ع االستهفدي لنهف فس ز فدي ربح تهفل ب نلف قا حج السا الة
النقد ة فس حفلة اعتلفدهف عشى الد اك بشكا كب ر كلصدر لشتلا ا افس حفلاة تااافر أصااا لتداالاة
أخاارى توااد باادائا عااك النقااد اأشاابفه النقااد االتااس لكااك تحا شهااف إلااى نقااد جاافهز عنااد ظهااار الحفجااة
لشس الة .كلف أظهرت الدراسة إك الشركفت الصنفع ة اأردن ة تتجه نحا ز فدي نسبة السا الة النقد اة
لدفاعة بحففز اللوفربة أاال تأتس حاافز األفك االتش ا.
اأاصت الدراسة بلجراء اللز د لك اأبحفت عشى لت رات أخرى قاد تكااك ذات تاأ ر لها
عشااى حج ا الس ا الة النقد ااة ل ااا تصاان د اااك الشااركة بحسااب تاافر س االسااتحقفا (طا شااة اأجااا
اقص ري اأجا)ل الداري النقد ة فس الشركةل حجا االنهافا الرأسالفلسل قطافع الصانفعةل فواال عاك
لت ر الربح ة.
المصادر
اوالا -المصادر باللغة ال ربية
.2
.1
.2
.2
.2

أبا طبنجةل عبدالسال ل  1002للدى تافر النقد ة الكفف ة لادى الشاركفت الصانفع ة فاس االردكل لجشاة
دراسفتل الوشا االدار ةلاللجشد 21ل الودد 2ل .272-212
حدادل فف زل1021ل اإلداري اللفل ةل الطبوة ال فل ةل دار الحفلد لشنشر االتاز عل علفكل االردك.
الس د عشسل عبداللنو ل الو سىل نزارل 1002ل النقاد االلصافر ااالساااا اللفل اةل الطبواة اأالاىل
دار الحفلد لشنشر االتاز عل علفكل اأردك.
لحلااادل شااا خسل  1021ل طااارا االقتصااافد الق فساااسلالطبوة اأالاااىل دار الحفلاااد لشنشااار االتاز اااعل
علفكلاأردك.
ل ف ريل اك ل االتل غسفكل 1002ل لخزاك النقد ة فس الشاركفت الكا ت اةل لجشاة دراسافتل الوشاا
االدار ةل اللجشد 20ل الودد 1ل .221-212
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