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كثيرا ،الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم
الحمد هلل ً
حمدا ً
الحمد هلل الذي انعم علي بفضله ،وجزيل عطائه وأعانني على إتمام هذا العمل الذي أرجوا من
ُ
الحي القيوم ان يجعله ذا فائدة.
أخير ،على ُحسن توفيقه ،وكريم عونه،
الشكر أوًال و ًا
هلل ُ
فإن كان ثمة هفوة من تقصير فحسبي أن الكمال هلل تعالى وحده،
كما أتوجه بخالص شكري وتقديري لكل من
زرع التفاؤل في دربي
قدم كلمات الثناء وعبارات التشجيع
وقف على المنبر وأعطاني من حصيلة فكره وعلمه
ألساتذتي المبجلين
جهدا في الدعم واإلرشاد وشرفني
وأتوجه بالشكر للدكتور الفاضل وائل ثابت الذي لم يدخر ً
باإلشراف على بحثي ،والشكر موصول للجنة المناقشة األفاضل الدكتور محمود الشنطي و
الدكتور محمد فارس لجهدهم القيم في إثراء الرسالة بمالحظاتهم فجزاهم هللا عني خير الجزاء
وكما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل ،وأخص بالذكر أصدقائي
هاني العسكري ،عدنان العجرمي ،ماهر مطر
فلكم جزيل شكري وامتناني،،
خالصا لوجهه الكريم،
وختاما أسال هللا العلي القدير أن يكون هذا العمل
ً
ً
متقبال
وعمال
نافعا،
ً
ً
علما ً
وأن يجعله ً

ه

الملخص باللغة العربية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر دورة التحول النقدي ممثلة ب ـ (دورة المخزون ،دورة
الذمم المدينة ،دورة الذمم الدائنة) على ربحية الشركات الصناعية الفلسطينية المدرجة في بورصة
فلسطين خالل السنوات (2008م – 2017م) ،وقد تم استخدام كل من معدل العائد على األصول،
ومعدل العائد على الملكية كمقاييس للربحية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم الحصول على البيانات من التقارير المالية السنوية للشركات
الصناعية والمنشورة في بورصة فلسطين ،حيث تمثل مجتمع الدراسة بـ ( )11شركة مدرجة في
بورصة فلسطين خالل الفترة 2008م – 2017م انطبقت عليها شروط االختيار ،وإلختبار
الفرضيات وتحليل البيانات ،تم اإلعتماد على إختبار البانل داتا (.)Panel Data
وقد خُلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أنه ال يوجد أثر لدورة التحول النقدي
ككل على معدلي العائد على األصول والعائد على الملكية ،في حين وجود أثر سلبي لدورة الذمم
المدينة على معدل العائد على الملكية.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها دراسة امكانية تقليص فترة التحول
النقدي إلى الحد األدنى الممكن وذلك من خالل تقليص دورة المخزون ومتوسط فترة
تحصيل الحسابات المدينة ،وأن تقوم الشركات الصناعية بإستخدام أساليب متابعة المخزون
( )Inventory Control Systemلعمل توازن بين المبيعات واإلنتاج لتجنب تكدس المنتجات في
المخازن وأن تقوم الشركات بإدارة رأس المال العامل (إدارة الموجودات المتداولة والمطلوبات
المتداولة( بطرق أكثر كفاءة من خال زيادة كفاءة عمليات التحصيل ،والتي بدورها تؤدى إلى زيادة
الربحية.

و

)Abstract( الملخص باللغة اإلنجليزية

This study aimed to examine the impact of cash conversion cycle
represented by (inventory cycle, account receivable cycle, and account
payable cycle) on manufacturing firms’ profitability which are stated at the
Palestine stock exchange from 2008 to 2017. Return on assets and return of
equity used as a measurement for firms’ profitability.
The study data obtained from the annual published financial reports of
the studied firms to achieve the study objectives. Were the study population
represented by 11 firms which fit the study criteria. The financial data
covered the period between 2008-2017. The researcher used the panel data
analysis to analyze and test the study hypotheses.
The study revealed that there is no impact for cash conversion cycle as
a whole on both return on assets and return on equity. Were the study
showed that there is a negative impact of account receivable cycle on return
on equity.
The study recommended that manufacturing firms may study the
possibility of decreasing the cash conversion cycle to the minimum scale
by declining the inventory, account receivable cycle. Also, the
manufacturing firma should use an effective inventory control system to
make balance between sales and production. In addition, it should use more
efficient methods to manage the working capital (current assets and current
liabilities) by increasing the efficiency of debt collection which will
increase the firms proditablity.
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مقدمة
يعتبر التمويل شريان الحياة في قطاع األعمال ،وتعتبر اإلدارة المالية الكفؤة من أهم مقومات
القررات بإدارة النقدية ،حيث تعتبر النقدية من أهم القضايا
األعمال ونموها خصوصا عندما تتعلق ا
كثير من االهتمام ،فالحفاظ على كم من األصول المتداولة ذات النوعية
ا
التي توليها الشركات
الجيدة وبشكل خاص (الحسابات المدينة ،المخزون) والسيطرة عليها ومراقبتها يعتبر متطلبا اساسيا
للحفاظ على نقدية الشركات والذي بدوره يساهم في ضمان عدم تعرضها لمخاطر الفشل ويضمن
لها االستم اررية والبقاء.
قررات اإلدارة المالية للشركات في ثالثة مجاالت رئيسية وهي :هيكل رأس المال ،الموازنة
تندرج ا
ويعتبر مجال إدارة رأس المال العامل عنصر ذو أهمية كبيرة
الرأسمالية وإدارة رأس المال العاملُ .

في تمويل الشركات ألنه يؤثر عمليا على الربحية والسيولة ) .(Appuhami, 2008ومن

المعروف أن إدارة رأس المال العامل تتعلق بإدارة األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة ،لذا فإدارة
رأس المال العامل بطريقة جيدة تضمن للشركات القدرة على التمويل بالفرق بين األصول المتداولة
وااللتزامات المتداولة ).(Achchuthan & Kajananthan, 2013
تعتبر دورة التحول النقدي مقياس هام لنجاح الشركات في إدارة رأس مالها العامل ،وتُعرف دورة
التحول النقدي بأنها الفترة الزمنية المحددة من لحظة شراء المواد الخام حتى تحصيل قيمة المبيعات

من الزبائن .ويتم فحص رأس المال العامل إما بطرق تقليدية كنسب السيولة أو بطرق ديناميكية
تتبعها الشركة.
إن الحفاظ على دورة تحول نقدي بنسب مالية مناسبة تساعد المدراء الماليين في الحفاظ على الحد
األدنى من السيولة والمساهمة في توليد األرباح بأقل تكلفة ،وعليه فإنه ال بد للشركات أن تضمن
دورة تحول نقدي سريع تمكنها من إدارة رأس مالها العامل لتحقيق أقصى قدر ممكن من الربحية.
ولكي تتمتع الشركات بقدرة عالية على تمويل أنشطتها ال بد لها من امتالك معدالت ربحية مرتفعة
وتعرف الربحية على أنها القدرة على تحقيق الربح من جميع األنشطة التجارية للمنظمة ،الشركة،
أو المؤسسة ) .(Mohamed, 2013وتعتبر الربحية مرآة تعكس قدرة اإلدارة على تحقيق األرباح
الحكم على قدرة وكفاءة اإلدارة المالية للشركات .ويتم الحكم
من األصول التشغيلية مما يساهم في ُ
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على ربحية الشركات من خالل عدة مؤشرات أهمها العائد على األصول والعائد على الملكية.
يعتبر القطاع الصناعي أحد الركائز األساسية لالقتصاد الفلسطيني ،بفضل مساهماته في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية(هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية .)2018 ،و واجه القطاع
الصناعي الفلسطيني منذ العام 1967م العديد من التحديات والصعوبات التي أعاقت نموه وتطوره،
حيث وقعت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي والذي بدأ بتنفيذ جملة من
السياسات واإلجراءات التي هدفت في مجملها إلى تدمير إمكانيات التطور في هذا القطاع،
فأصدرت عددا من األوامر العسكرية ووضعت الشروط والقيود على مختلف األنشطة االقتصادية
الفلسطينية ،فعملت على إعاقة إصدار رخص االستثمار وفرضت الضرائب ،وحاربت الصناعات
التي قد تشكل عنصر منافسة لصناعاتها( .أحمد)2017 ،
 1.1مشكلة الدراسة
تعتبر مشكلة الربحية والسيولة من المشاكل المهمة التي تواجه الشركات الصناعية بشكل عام،
وذلك وفقا للعديد من الدراسات مثل (أبو جبه والذنيبات2004) (Boigues, 2016( )2017 ،
.(Eljelly,
وقد وجد الباحث مشكلة في مؤشرات الربحية من خالل اطالعه على التقارير المالية الخاصة
بالشركات الصناعية الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين ،وجود تباين في معدالت العائد على
األصول والعائد على الملكية كمؤشرات للربحية في الفترة ما بين 2008م – 2017م كما هو
موضح في جدول ( )1.1أدناه:
جدول ( :)1.1الفروق بين معدالت الربحية لبعض الشركات الصناعية الفلسطينية
الشركة /المعدل

العائد على األصول

العائد على الملكية

2008

2018

2008

2018

الشركة الوطنية للكرتون

%10

% 4.6

% 12

%10.6

مصنع الشرق لاللكترود

%7.3

%2.02

%10.78

%2.23

المصدرُ :جرد بواسطة الباحث من التقارير المالية المنشورة في بورصة فلسطين
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مما سبق ،يتضح للباحث وجود مشكلة في ربحية الشركات الصناعية الفلسطينية المدرجة في
بورصة فلسطين .وعليه فإنه البد من دراسة العوامل التي تؤثر على ربحية الشركات.
أشارت

العديد

من الدراسات (المصري،

(Anser & Malik, 2013) )2015

)(Abbasi & Bosra, 2011) (Murtala & Sani, 2016) (Muscettola, 2014
عنصر مهما في مالية الشركات نظار لتأثيره
ا
) (Uyar, 2009إلى أهميه رأس المال العامل كونه
الواضح على السيولة والربحية .وتعتبر دورة التحول النقدي ( )CCCمن أهم المقاييس الشائعة
إلدارة رأس المال العامل (.)WCM
كما وأشارت العديد من الد ارسات إلى وجود عالقة وأثر لدورة التحول النقدي على الربحية
منها ( (Anser & Malik, 2013) (Uyar, 2009وعليه فإن هذه الدراسة تسعى للتحقق من
أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين .حيث تتمثل
مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين؟
ويتفرع منه سؤالين رئيسيين:
 .1ما أثر دورة التحول النقدي على العائد على األصول للشركات الصناعية المدرجة في
بورصة فلسطين؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
• ما أثر دورة المخزون على العائد على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين؟

• ما أثر دورة الذمم المدينة على العائد على األصول للشركات الصناعية المدرجة في
فلسطين؟

بورصة

• ما أثر دورة الذمم الدائنة على العائد على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين؟

 .2ما أثر دورة التحول النقدي على العائد على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
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• ما أثر دورة المخزون على العائد على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين؟
• ما أثر دورة الذمم المدينة على العائد على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين؟
• ما أثر دورة الذمم الدائنة على العائد على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين؟
 2.1فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )α ≥ 0.05لدورة التحول النقدي على العائد
على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة المخزون على العائد على
األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة الذمم المدينة على العائد
على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05لدورة الذمم الدائنة على العائد
على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
الفرضية الرئيسة الثانية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة التحول النقدي على العائد على
الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .1يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05لدورة المخزون على العائد على
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الملكية للشركات لصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 .2يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05لدورة الذمم المدينة على العائد
على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 .3يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة( )α≥0.05لدورة الذمم الدائنة على العائد على
الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
 3.1متغيرات الدراسة
تتضمن هذه الدراسة العديد من المتغيرات والتي يمكن حصرها بالتالي:
 .1المتغير المستقل :دورة التحول النقدي وتشمل:
 دورة المخزون دورة الذمم المدينة دورة الذمم الدائنةحيث اعتمد الباحث على الدراسات السابقة في تحديد أبعاد المتغير المستقل كما هو موضح
في ملحق (.)1
 .2المتغير التابع :الربحية وتشمل:
 العائد على األصول. العائد على الملكية.حيث تم اإلعتماد على الدراسات السابقة في تحديد أبعاد المتغير التابع كما هو موضح في
ملحق (.)2
 4.1أنموذج الدراسة
الشكل التالي يوضح أنموذج الدراسة المقترح:
شكل ( :)1.1أنموذج الدراسة

المتغير المستقل
دورة التحول النقدي
• دورة المخزون
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المتغير التابع
الربحية

المصدر :جرد بواسطة الباحث باإلعتماد على الدراسات السابقة

 5.1أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:
 .1د ارســة أثــر دورة التحــول النقــدي وأبعادهــا علــى العائــد علــى األصــول للشــركات الصــناعية
المدرجة في بورصة فلسطين.
 .2د ارس ــة أث ــر دورة التح ــول النق ــدي وأبعاده ــا عل ــى العائ ــد عل ــى الملكي ــة للش ــركات الص ــناعية
المدرجة في بورصة فلسطين.
 .3تق ــديم توص ــيات للش ــركات الص ــناعية ذات العالق ــة لزيـ ـادة مع ــدالت العائ ــد عل ــى األصـــول
والربحية من خالل إدارة دورة التحول النقدي بشكل أفضل.
 6.1أهمية الدراسة
تستمد الدراسة أهميتها من عدة إعتبارات والتي يمكن إيجازها فيما يأتي:
 .1األهمية العلمية:
أ -تستمد الد ارسة أهميتها من أهمية دورة التحول النقدي بإعتبارها مفهوم مهم لإلدارة المالية في
الشركات بشكل عام والشركات الصناعية بشكل خاص.
ب -إثراء المعرفة العلمية في مجال دورة التحول النقدي ورأس المال العامل للشركات.
ج -إبراز دور دورة التحول النقدي ومدى مساهمتها في التأثير وتعزيز ربحية الشركات.
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د -إضافة نوعية للدراسات المحلية فيما يتعلق بأثر دورة التحول النقدي على الربحية.
 .2األهمية التطبيقية:
أ-

تقديم مؤشرات إلدارة الشركات الصناعية الفلسطينية للمساهمة في تعزيز دور اإلدارة المالية
في ضوء نتائج الد ارسة.

ب -تقديم رؤية للمستثمرين عن كيفية تأثير دورة التحول النقدي على ربحية وسيولة الشركات.
ج -تزويد المهتمين بدراسة بالشركات المساهمة الفلسطينية بمؤشرات حول ربحية وأداء هذه
الشركات.
 .3األهمية للباحث:
أ-

تعزيز وزيادة معرفة ووعي الباحث في مجال االدارة المالية وادارة أرس المال العامل.

ب -تعد الدراسة أحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال.
 7.1حدود الد ارسة
أ -الحد الموضوعي :دراسة أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات.
ب -الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
ج -الحد الزماني :طبقت هذه الدراسة على الفترة ما بين 2008م – 2018م.
الدرسة
 8.1مصطلحات ا
ترتكز الدراسة على المصطلحات التالية:
دورة التحول النقدي :طول الوقت المستغرق للحصول على المخزون من المواد الخام وتحويلها إلى
منتجات تامة الصنع ،وبيعها وتحصيل قيمتها النقدية.(Akinsulire, 2011) .
دورة المخزون :عدد األيام التي تحتفظ بها الشركة المخزون قبل البيع.
دورة الذمم المدينة:هيمقياس ل متوسط عدد االيام التي تستغرقها الشركة لجمع الدفعات بعد إتمام
عملية البيع ،وتعتبر من األصول قصيرة المدى تُحصل خالل سنة مالية ( 12شهر).
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دروة الذمم الدائنة :هي مقياس لمتوسط عدد االيام التي تستغرقها الشركة لتسديد فواتير مشترياتها
من الدائنين ،وتعتبر من اإللت ازمات قصيرة المدى تُسدد خالل سنة مالية ( 12شهر).
الربحية :العالقة بين األرباح المتحققة واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه األرباح (أبو جبه
والذنيبات.)2017 ،
العائد على األصول :هو النسبة المالية التي الربح الذي تحققه الشركة من جميع مواردها المالية،
أي مقدار الربح الناتج من استثمار دوالر واحد في األصول.
العائد على الملكية :هو مقدار العائد الذي تحققه الشركة للمستثمرين).(Boigues, 2016
 9.1هيكل الدراسة
تحتوي الدراسة على ستة فصول كالتالي:
يتناول الفصل األول مشكلة الدراسة ،وفرضياتها ،وأنموذج ومتغيرات الد ارسة وأهدافها وأهميتها
ومصطلحاتها وحدودها ،ويتناول الفصل الثاني (اإلطار النظري) مقسما إلى ثالث مباحث ،وهي
كالتالي :المبحث األول ويعرض المتغير المستقل دورة التحول النقدي ،تعريفها وأهميتها وأبعادها
(دورة المخزون ،دورة الذمم المدينة ،دورة الذمم الدائنة) ،ويتطرق المبحث الثاني للمتغير التابع
الربحية ،من حيث تعريفها وأهميتها وأبعادها (العائد على األصول ،العائد على الملكية) .أما
المبحث الثالث يتناول الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بشكل عام والصناعية بشكل خاص
من حيث تعريفها وأهميتها ودورها والصعوبات التي توجهها ،باالضافة لمجتمع الدراسة.
أما الفصل الثالث فيتناول الدراسات السابقة التي تناولت دورة التحول النقدي والربحية كال على حدة
والدراسات التي ربطت بينهما مرتبة من األحدث إلى األقدم ،ثم التعليق على الدراسات السابقة.
ويستعرض الفصل الرابع منهجية الدراسة ،مجتمعها  ،أسلوبها ،فرضياتها ،متغيراتها ،أداتها ،
واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .أما الفصل الخامس فيتناول تحليل نتائج نموذج
البانل داتا واإلجابة عن أسئلة الدراسة وإختبار فرضياتها .ويتضمن الفصل السادس نتائج تحقيق
أهداف الدراسة ونتائجها وتوصياتها.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة

المبحث االول :دورة التحول النقدي
المبحث الثاني :الربحية
المبحث الثالث :الشركات الصناعية في بورصة فلسطين
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المبحث األول :دورة التحول النقدي
مقدمة
 1.1.2مفهوم دورة التحول النقدي
 2.1.2أهمية دورة التحول النقدي
 3.1.2أبعاد دورة التحول النقدي
 4.1.2مبررات إعتماد أبعاد المتغير المستقل
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مقدمة
تحظى إدارة رأس المال العامل بأهمية كبيرة في مجال تمويل الشركات ،الرتباطها بالتأثير المباشر
على سيولة وربحية الشركات .ولذلك فهي تعتبر من أهم الوظائف إلدارة الشركات كونها القوة التي
قدر كاف من
تمنح الحياة ألي وحدة اقتصادية .وعليه فإن أي منشأة اقتصادية تهدف للربح تتطلب ا
رأس المال العامل بغض النظر عن حجم أعمالها وطبيعتها.
ناقشت العديد من الدراسات العالقة بين السيولة ،رأس المال العامل والربحية ،السيما في مجال
اإلدارة المالية قصيرة األجل ،وحظيت هذه المواضيع باهتمام متزايد من الباحثين والمهتمين في هذا
المجال خالل العشرين سنة الماضية ) .(Attari & Raza, 2012وأظهرت دراستي (Deloof,
) (Kurt & Yucel, 2002) 2003أن ربحية األعمال تتأثر إلى حد كبير بإدارة رأس المال
العامل بشكل عام وبدورة التحول النقدي والتي تعتبر من مقاييس إدارة رأس المال العامل بشكل
خاص.
 1.1.2مفهوم دورة التحول النقدي:
تركز معظم الشركات في عمليات البحث عن التمويل على الق اررات المالية طويلة األجل والتي
تشمل وضع الميزانية الرأسمالية وهيكل أرس المال واألرباح .ومع ذلك فقد أصبح من الواضح أن
األصول واإللتزامات قصيرة األجل تشكل مكونات مهمه للغاية من إجمالي األصول التي تتطلب
إجراءات دقيقه في اتخاذ الق اررات طويلة األجل ،ويرجع ذلك إلى أن إدارة أرس المال العامل والتي
دور حيويا في ربحيه الشركة وقيمتها.
تلعب ا
وهذا يعني أن الشركات بحاجة للتقوم بتحديد المستويات المثلى للمخزون والذمم المدينة والدائنة
لتوفير رؤية دقيقة عن كفاءة إدارة رأس المال العامل  ،وذلك من خالل تقليل إجمالي تكلفة
االحتفاظ والفائدة وإعادة حساب دورة التحول النقدي.
وتعتبر إدارة رأس المال العامل من مفاهيم اإلدارة المالية التي تركز على التمويل قصير األجل
والموازنة بين الربحية والسيولة للشركات ،وتساعد في تحسين نشاطاتها اليومية ،وتزيد من امكاناتها
وقدرتها على اإليفاء بإحتياجاتها من السيولة قصيرة األجل ،مثل دفع الشيكات للموردين ،ورواتب
العاملين ،وشراء المواد الخام ).(Paramasivan & Subramanian, 2008
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وقد عرف ) (Brigham & Houston, 2009ادارة رأس المال العامل على أنها عملية إيجاد
المستوى األمثل من النقد واألوراق المالية والمخزون والمدينين ،وتحويل هذا المستوى بأقل تكلفة
ممكنة من خالل اإللتزامات المتداولة ،لتلبية االحتياجات اليومية للشركة.
بناءا على ما سبق فإن دورة التحول النقدي تعتبر مكونا هاما في إدارة رأس المال العامل واإلدارة
المالية كونها تؤثر بشكل مباشر على سيولة الشركة وربحيتها .فهي تتعلق باألصول المتداولة
واإللتزامات المتدولة .والرابط التقليدي بين دورة التحول النقدي وربحية الشركة هو أن تقصير فترة
دورة التحويل النقدي يزيد من ربحية الشركة ،أي ان الشركات بحاجة للتحصيل من المدينين بشكل
وطريقة أسرع مما يدفع به للموردين ،مع الحفاظ على المستوى األمثل للمخزون وذلك بهدف توفير
قدر كاف من السيولة من ناحية .ومن ناحية أخرى ،فإن تقصير دورة التحويل النقدي قد يضر
بعمليات الشركة ويقلل من الربحية ) .(Mohamed, 2013ففي حاالت اتخاذ ق اررات لتقليل فترة
تحول المخزون ،قد تواجه الشركة نقصا في المخزون عند تخفيض دورة الذمم المدينة ،يمكن
للشركة أن تفقد عمالئها اإلئتمانيين الجيدين .وعند إطالة فترة الذمم الدائنة ،يمكن أن تضر الشركة
بسمعتها اإلئتمانية الخاصة .ومع ذلك  ،فإن تحديد المستويات المثلى للمخزون والذمم المدينة
والدائنة من خالل تقليل تكلفة اإلحتفاظ بالمخزون والفرصة البديلة وإعادة احتساب دورة التحول
النقدي وفقا لهذه النقاط المثلى يوفر رؤية أكثر اكتماال في كفاءة إدارة رأس المال العامل.
تعتبر دورة التحول النقدي تُعد مقياس دقيق وشامل إلدارة رأس المال العامل ،وتعتمد كفاءة إدارة
رأس المال العامل على مبدأ تسريع التحصيالت النقدية في أسرع وقت ممكن وتبطيئ المدفوعات
النقديمة ألطول فترة ممكنة .و يعتمد مبدأ إدارة رأس المال العامل على المفاهيم التقليدية لدورة
التشغيل ودورة التحول النقدي ودورة صافي المتاجرة.
وتعرف دورة التشغيل للشركة بأنها المدة الزمنية بين اقتناء المواد الخام و تحصيل المستحقات
تعتِبر أن التدفقات المالية
المرتبطة بمبيعات البضائع الجاهزة .وعلى الرغم من أن دورة التشغيل َ

تأتي من الذمم المدينة والمخزون ،إال أنها تتجاهل التدفقات المالية من حسابات الذمم الدائنة.
ويشير ) )Richards & Laughlin, 1980إلى أن دورة التحول النقدي تأخذ في اإلعتبار
جميع التدفقات النقدية ذات الصلة والتي تأتي من العمليات.
إن اعتبار دورة التحول النقدي بدال من دورة التشغيل كمقياس أدق وأشمل لرأس المال العامل يأتي
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من الفرق بين المفهومين فدورة التشغيل هي متوسط فترة دورة المخزون مضافا إليها متوسط فترة
دورة الذمم المدينة ،أما دورة التحول النقدي فهي متوسط فترة دورة المخزون مضافا إليها متوسط
فترة دورة الذمم المدينة مطروحا منها متوسط فترة دورة الذمم الدائنة ،بعبارة أخرى هي دورة التشغيل
مطروحا منها متوسط فترة دورة الذمم الدائنة .وبناءا عليه نجد أن دورة التحول النقدي تعتبر
كمقياس أكثر دقة وشمولية إلدارة رأس المال العامل ألنها تؤثر مباشرة على السيولة والربحية
للشركة ،فهي تتعامل مع األصول المتداولة واإللتزامات المتداولة.
عرف ) (Richards & Laughlin, 1980دورة التحول النقدي ألول مرة بأنها مزيج لعدد من
نسب النشاط والتي تشمل دوران الذمم المدينة ،دوران الذمم الدائنة ،ودوران المخزون .حيث ُيعتبر

المخزون والذمم المدينة أُصول قصيرة األجل ،في حين تُعتبر الذمم الدائنة التزامات قصيرة األجل،
وجميعها موجودة في قائمة المركز المالي .وتشير هذه النسب في جوهرها إلى مدى كفاءة اإلدارة
في استخدام أصولها والتزاماتها قصيرة األجل لتوليد السيولة ،مما يساعد المستثمر في الحكم على
سيولة الشركة بشكل عام.
عرف ) (Keown et al., 2006دورة التحول النقدي على أنها مجموع أيام متوسط فترة التحصيل
وفترة المخزون مطروحا منها متوسط فترة السداد والمبالغ المستحقة الدفع .وعبر عنها ( Eljelly,
 )2004على أنها فجوة نقدية مشددا على أنها الفترة الزمنية بين النفقات الفعلية لإلنتاج والنقد
المتحصل من خالل بيع السلع والخدمات .ووفقا لـ  (2011) Akinsulireفإن دورة التحصيل
هي الفترة الزمنية المستحقة للحصول على مخزون المواد الخام وتحويلها لمنتجات تامة الصنع
وبيعها ،وتحصيل مبيعات الشركة النقدية .ويمكن القول إن دورة التحول النقدي هي الدورة الزمنية
بدءا من قيام الشركة بشراء المخزون وبيعه إئتمانيا كحسابات مدينة ،وجمع وتحصيل هذه
الحسابات وتحويلها لنقد ،ودفع ثمنها (الحسابات الدائنة).
 2.1.2أهمية دورة التحول النقدي
منذ ظهور مفهوم دورة التحصيل النقدي ،قام العديد من الباحثين بالتحقيق في أهميتها ،فالحظ
) (Schilling, 1996أن الزيادة في دورة التحول النقدي قد تؤدي إلى زيادة الحد األدنى لمتطلبات
السيولة والعكس صحيح.
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فدورة التحول النقدي هي أحد معايير تقييم رأس المال العامل ،فهي الوقت الالزم لشراء المواد
وعملية االنتاج وجمع األموال بسبب البيع ،وكلما طالت هذه الفترة ،توجب استثمار أكبر في رأس
المال العامل وبالتالي طول دورة التحول النقدي.
وتعتبر دورة التحول النقدي ذات أهمية للشركات الصناعية ،حيث أنها تساعد المديرين الماليين
على تحديد فترة اإلحتفاظ بالمخزون على النحو المسبب بإجمالي عدد أيام بقاء نقد الشركة محتجز
في دورة التشغيل بدءا من تصنيع المخزون حتى بيعه ).(Panigrahi, 2013
وكما تم ذكره سابقا ،فإن دورة التحول النقدي هي مقياس ُيعبر عن طول الوقت باأليام والذي
تستغرقه الشركة لتحويل مدخالت الموارد إلى تدفقات نقدية .لذلك فإن دورة التحول النقدي تقيس
الوقت الذي يتم فيه ربط كل دوالر دخل صافي في عملية اإلنتاج والمبيعات قبل أن يتم تحويلها
إلى نقد من خالل المبيعات للعمالء ).(Boigues, 2016
وتعتبر دورة التحول النقدي واحدة من عدة مقاييس ألنشطة اإلدارة المالية خاصة إذا تم حسابها
لعدة فت ارت متتالية ،فهي تقيس سرعة الشركة في تحويل األموال إلى مبالغ نقدية في متناول اليد.
فاذا كانت الشركة تعرف ما يرغب الناس في شرائه ،فان دورة النقدية تعمل بسرعة ،وان لم تتمكن
االدارة من معرفة ما تبيع فان دورة التحول النقدي تتباطأ.
ولقد أشار كال من ) (Padachi, 2006) (Jordan, 2003ألهمية دورة التحول النقدي كونها
تقييس الفجوة بين المصاريف والتكاليف المدفوعة على المشتريات والمبيعات للحصول على السعر.
وفقا لدراسة ) (Gentry et al., 1990فإن القيمة السوقية للشركة ترتبط دائما بدورة التحول
النقدي ،فعندما تدير الشركة نقدها بكفاءة ،فان ذلك سيترجم إلى زيادة في القيمة الحالية الصافية
لتدفقاتها النقدية ،مما يؤدي بدوره إلى الزيادة في قيمتها السوقية ،وعلى نفس المنوال ،فإن فترة دورة
التحول النقدي القصيرة سيؤدي في النهاية إلى زيادة ربحية الشركة ،وهذه نتيجة لحقيقة أن تكلفة
استخدام األموال تنخفض عندما تكون ممارسات إدارة أرس المال العامل فعالة.
إن تخفيض دورة التحول النقدي يؤدي إلى تخفيض رأس المال العامل وتحقيق منافع عديدة ،حيث
أن تخفيض دورة التحول النقدي يعمل على)Brigham & Ehrhardt, 2011( :
 -1تخفيض تكاليف التمويل.
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 -2زيادة قدرة الشركة من خالل تسريع المبيعات مما يؤدي إلى نقص في رصيد المخزون
وبالتالي تقل فترة تحويل المخزون إلى نقدية وهذا يعمل على تخفيض دورة التحول
النقدي وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل حجم األموال المخصصة في رأس المال العامل وهذا
التوفير في رأس المال العامل يؤدي إلى تقليل حجم التمويل وبالتالي نقص في تكاليف
التمويل.
 -3توفير في رأس المال العامل وبالتي تقليل حجم االحتياجات اإلضافية الالزمة لتمويل
الزيادة في المبيعات المستقبلية.
 -4توفير في رأس المال العامل وبالتالي زيادة في التدفقات النقدية الحرة.
 -5زيادة في قيمة الشركة السوقية حيث وجدت بعض الدراسات أن هناك عالقة طردية قوية
بين عائدات األسهم السوقية وقدرة الشركة على تخفيض دورة التحول النقدي.
 3.1.2أبعاد دورة التحول النقدي:
أشارت الدراسات وفقا للملحق ( )1قيام الباحثون والممارسون بإستخدام مؤشر دورة التحول النقدي
إلحتساب كفاءة ادارة النقد في الشركة من خالل النظر في المتغيرات مثل دوران المخزون ،دوران
الذمم المدينة ،ودوران الذمم الدائنة.
كما ويصف ) (Jordan, 2003دورة التحول النقدي في ثالث مراحل وهي مرحلة المخزون بعد
عملية االنتاج ،المرحلة الثانية مرحله تحصيل الذمم المدينة من قبل العمالء وهنا يجب أن تكون
السياسة متوازنة وطويلة األجل من حيث سرعة التحصيل وتغطية أي التزام اضافة إلى إعادة
استثمار النقد المستلم وبالتالي توفير سيولة كافية لشركات للقيام بعملها اليومي ،والمرحلة الثالثة
هي مرحلة دفع الذمم الدائنة إلى الدائنين وفي هذه المرحلة تدرس أيام بقاء النقد مع الشركة،
وفرصة إعادة استثمارها مرة أخرى ،وعدم الدفع في الموعد المحدد للدائنين .مما قد يترتب عليه
تكلفة إضافية كفوائد على التأخير ،والتي يمكن أن ترفع سعر المنتج ،باإلضافة لخسارة سمعة
الشركة في السوق نتيجة لعدم السداد عند تاريخ االستحقاق ،وأيضا خسارة الخصم المبكر نتيجة
التأخير في الدفع .أما حسابيا ُفيعبر عنها وفق المعادلة التالية:
دورة التحول النقدي = دورة المخزون  +دورة الذمم المدينة – دورة الذمم الدائنة
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والشكل ( )1.2يوضح دورة التحول النقدي:
شكل ( )1.2دورة التحول النقدي وأبعادها

المصدرُ (Richards & Laughlin, 1980) :ترجم بواسطة الباحث

 1.3.1.2دورة المخزون ):Days Sales Of Inventory (DSI
دورة المخزون ويعبر عنها بفترة تحول المخزون ،معدل دوران المخزون ،فترة االحتفاظ بالمخزون أو
فترة بقاء البضاعة في المخازن ،وهي أحد أجزاء دورة التحول النقدي وتعتبر أحد مقاييس فعالية
إدارة المخزون ،من خالل إحتساب عدد األيام التي تحتفظ بها الشركة المخزون قبل البيع .وهي
مقياس مالي ألداء الشركة والذي يعطي المستثمرين فكرة عن المدة التي تستغرقها الشركة لتحويل
المخزون الخاص بها لمبيعات.
ويشار لها في الدراسات السابقة بـ (ITP: ،ICP: Inventory Conversion Period
ُ
 ،IHP: Inventory Holding Period ،Inventory Turnover Ratioفترة بقاء
البضاعة في المخازن  ) INVTO:ويعبر عنها حسابيا بالمعادلة التالية:
دورة تحول المخزون =
ويعد المخزون أحد العناصر األساسية لألصول المتداولة ،وهو من العناصر التي ال يمكن
ُ
االستغناء عنها في غالبية الشركات الصناعية ،وتركز اإلدارة المالية على التحكم فيه ،فزيادة

ونقصانه مشكلة أيضا .فنقصان المخزون يؤدي إلى تعطل اإلنتاج ،بينما زيادة
المخزون مشكلةُ ،

المخزون تعني عدم استثمار قيمة المخزون الزائد واستغالل مساحة تخزينية دون فائدة (طويرش،
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.)2018
وتلجأ الشركات لإلحتفاظ بالمخزون لعدة أسباب منها )1( :مواجهة الطلب المحتمل على منتجاتها،
فمعظم الشركات تحتفظ بكمية من المنتجات النهائية لمواجهة طلبات العمالء )2( ،مواجهة
الطلبات الفجائية غير المتوقعة أو الموسمية )3( ،لكي ال تتأثر المراحل اإلنتاجية ،فعندما يكون
كبير من المنتجات نصف مصنعة ،فإن أي مشكلة في المرحلة اإلنتاجية السابقة لن
هناك مخزونا ا
تؤثر على المرحلة التالية )4( ،اإلستفادة من وفورات الحجم ،فعند شراء كمية كبيرة من المواد الخام
فيمكن عندها الحصول على سعر مخفض (طويرش.)2018 ،
 2.3.1.2دورة الذمم المدينة )Days Sales Outstanding (DSO
دورة الذمم المدينة ويعبر عنها بدورة الذمم المستحقة القبض ،متوسط فترة االستحقاق أو فترة
تحصيل المستحقات وهي أحد أجزاء دورة التحول النقدي وهي مقياس لمتوسط عدد االيام التي
تستغرقها الشركة لجمع الدفعات بعد إتمام عملية البيع ،وتعتبر من األصول قصيرة المدى تُحصل
ويشار لها في الدراسات السابقة بـ ( ARP: Average
خالل سنة مالية ( 12شهر)ُ .
RCP: Receivables ،DTR: Debtors turnover ratio ،Receivables Period
 ( Collection Periodويعبر عنها حسابيا بالمعادلة التالية:
دورة الذمم المدينة =
وتنشأ هذه الذمم من بيع المنتجات للعمالء عن طريق االئتمان ،وتستغرق وقت أطول لجمع المال،
وقد يؤدي لمشاكل في التدفق النقدي بسبب طول المدة بين وقت البيع والوقت الذي تتلقى فيه
الشركة قيمة المبيعات.
عنصر مهما في الشركات التي تبيع باألجل .ويمكن للشركة التحكم في
ا
وتُشكل الذمم المدينة
مقادير ذممها بتحديد شروط البيع األجل وشروط الدفع .وعليها عند منح اإلئتمان التأكد مما يلي:
الحكم
شخصية المتعامل ويتم الحكم عليها من خالل سمعته اإلئتمانية ،وقدرته على السداد ويتم ُ

عليها من واقع التقارير المالية .والضمانات التي سيقدمها وكفاءته في إدارة مشروعه ويتم الحكم
عليها من خالل تحليل قوائمه المالية(طويرش.)2018 ،
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إن إدارة الذمم المدينة تهدف إلى )1( :تحديد شروط اإلئتمان )2( ،عدم السماح بتراكم الذمم
المدينة ألنها أموال محمدة )3( ،عدم التشدد الزائد في منح اإلئتمان أو التحصيل )4( ،صياغة
سياسة ائتمانية تؤدي إلى زيادة المبيعات وجذب المتعاملين )5( ،صياغة سياسة تحصيل تمنع
تراكم الذمم المدينة (طويرش.)2018 ،
 3.3.1.2دورة الذمم الدائنةDays Payable Outstanding (DPO):
ويعبر عنها بدورة الذمم المستحقة الدفع ،معدل دوران الدائنون ،أو مدة دفع ال ُمستحق للدفع ،وهي
أحد أجزاء دورة التحول النقدي ،وتقيس متوسط فترة السداد للشركة ،أي المدة التي تستغرقها الشركة
لتسديد فواتير مشترياتها من الدائنين(طويرش .)2018 ،وهي عبارة عن التزامات قصيرة المدى
ويشار لها في الدراسات السابقة إما
تسدد خالل سنة مالية ( 12شهر)ُ .
PPP: Payables ،CTR: Creditors Turnover Ratio ،Payables Period
APP: Average

( PDP: ،Payment Periodفترة دفع الذمم الدائنة) ويعبر عنها حسابيا بالمعادلة التالية:
دورة الذمم الدائنة =
وعليه ،وبعد الحصول على المعلومات األساسية حول دورة التحول النقدي ،فإنه من المهم معرفة
طريقة أو عملية احتساب فترة دورة التحول النقدي والتي تتطلب الحصول على عدة بنود من القوائم
المالية وهي:
 -1اإليرادات وتكلفة البضاعة المباعة من قائمة الدخل.
 -2المخزون في بداية ونهاية الفترة الزمنية من قائمة المركز المالي.
 -3الذمم المدينة بداية ونهاية الفترة الزمنية من قائمة المركز المالي.
 -4الذمم الدائنة في بداية ونهاية الفترة الزمنية من قائمة المركز المالي.
 -5عدد األيام في الفترة (سنويا =  365يوم)
 4.1.2مبررات اعتماد أبعاد المتغير المستقل (دورة التحول النقدي)
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات الصناعية المدرجة
في بورصة فلسطين ،وتم اختيار متغيرات الدراسة بناء على مجموعة الدراسات السابقة التي
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استعرضها الباحث في الفصل الثالث ،ويتضح أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختالف
األهداف التي سعت إلى تحقيقها واختالف الموضوعات التي تناولتها ،واختالف البيئات التي تمت
فيها منها ما تناول موضوع دورة التحول النقدي وبعضها تناول موضوع الربحية وبعضها تناول
اإلثنين معا .وتبنى الباحث دورة التحول النقدي كمتغير مستقل ،وأجمعت الدراسات الواردة في
الملحق ( )1على أن أبعاد المتغير المستقل دورة التحول النقدي ثالث وهي دورة المخزون ،دورة
الذمم المدينة ،ودورة الذمم الدائنة.
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مقدمة
يعتبر األداء المالي من المواضيع ذات األهمية الجوهرية في الشركات نظ ار ألهميته المتزايدة
والكبيرة في الوقت الحالي, ،ومع تطور بيئة األعمال وزيادة المنافسة في السوق تطلب ذلك لقيام
الشركات بالتحسين المستمر في األداء والتطوير وذلك لإلستمرار في السوق .وذلك يتطلب من
الشركات اإلستغالل األمثل للربحية بهدف المساعدة في نمو وتطوير الشركات.
فتُعتبر الربحية من األهداف األساسية الهامة والضرورية للشركات ،والتي تضمن ديمومتها ،فال ُبد
لهذه الشركات من االستثمار بشكل مدروس من أجل توليد أرباح تساعدها على البقاء واالستم اررية.

وسيعرض هذا المبحث المفاهيم المتعددة للربحية ،كما ويتطرق إلى توضيح أهمية الربحية و
العوامل المؤثرة في الربحية ومؤشراتها ومبررات استخدام هذه المؤشرات.
 1.2.2مفهوم الربحية
يقاس أداء الشركات بقدرتها على تحقيق أقصى ربح ممكن للمساهمين والمالك وذلك من خالل
الق اررات المالية المالئمة ،حيث تقسم هذه الق اررات إلى ق اررات االستثمار المتمثلة باالستثمار في
األصول الثابتة والمتداولة المدرة للدخل ،باإلضافة إلى ق اررات التمويل المتمثلة بالمفاضلة بين
مصادر التمويل الداخلية (حقوق الملكية) ومصادر التمويل الخارجية (االقت ارض) قصيرة وطويلة
األجل (حمدان و القضاة.)2015 ،
وتعمل إ دارة الشركات على تحقيق الربحية من خالل الموازنة بين ق اررين مهمين وهما قرار التمويل
واالستثمار ،فقرار التمويل يقصد به جميع مصادر التمويل الداخلة والخارجة التي تلجأ لها الشركات
في تحويل عملياتها وأنشطتها االستثمارية ،وقرار االستثمار يقصد به مقدار االستثمار في
الموجودات من أجل تحقيق الربح.
وتعرف الربحية بأنها قدرة الشركة على الكسب وتحقيق عوائد من خالل عملياتها في فترة زمنية
محددة بأقل المخاطر الممكنة (داوود .)2012 ،وعرفها ) (Mohamed, 2013بأنها القدرة
على تحقيق الربح من جميع األنشطة التجارية للمنظمة ،الشركة ،او المؤسسة .وعرفها (أبو جبة
و الذنيبات )2017 ،أنها العالقة بين األرباح المتحققة ،واالستثمارات التي ساهمت في تحقيق تلك
األرباح ،وتقاس الربحية من خالل العالقة بين األرباح والمبيعات ،أو من خالل األرباح
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واالستثمارات التي ساهمت في تحقيقها.
و تُعرف الربحية على انها المحصلة لمختلف السياسات المتخذة في إدارة مختلف شؤون الشركة،
فهي العالقة بين األرباح التي تحققها المنظمة و االستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه األرباح،
وهي هدف اساسي تسعى الشركات الى تحقيقه ،أنها تعتبر ركيزة لبقاء واستم اررية الشركات،
ومساعدتها في النمو و اإلزدهار)(Shahzad et al., 2016
وترتبط الربحية ارتباطا وثيقا بالربح ولكن مع اختالف رئيسي واحد .في حين أن الربح هو مبلغ
مطلق  ،فإن الربحية هي قيمة نسبية .إنه المقياس المستخدم لتحديد نطاق ربح الشركة فيما يتعلق
بحجم النشاط التجاري .ا لربحية هي مقياس الكفاءة وفي النهاية نجاحها أو فشلها .تعريف آخر
للربحية هو قدرة األعمال على إنتاج عائد على االستثمار بناء على مواردها مقارنة باستثمار بديل.
على الرغم من أن الشركة يمكنها تحقيق ربح  ،فإن هذا ال يعني بالضرورة أن الشركة مربحة.
)(Investopedia, 2019
وعند الحديث عن الربحية ال بد أن يتم التفريق بين مفهومي الربحية والربح ،فالربح بمفهومه
االقتصادي يتمثل في مقدار الفرق بين القيمة التاريخية والقيمة السوقية الحالية للشركة في البورصة
أما وفق مفهوم المحاسبين فيعبر عنه بمقدار الفرق بين االيرادات والمصروفات السنوية ،وال بد من
األخذ بالمفهوم المحاسبي بإعتبار :صافي الربح التشغيلي هو الفرق بين المبيعات الفعلية وبين
التكاليف الفعلية والمصروفات اإلدارية والعمومية ،دون أن يشمل الفائدة المدفوعة .كما أن صافي
الربح من العمليات التشغيلية وغير التشغيلية بعد الضريبة يتمثل في الفرق بين صافي الربح
التشغيلي وغير التشغيلي (قيمة المبيعات وقيمة االيرادات االخرى) وبين التكاليف التشغيلية والغير
تشغيلية (تكاليف المبيعات والتكاليف األخرى) (الشواورة.)2013 ،
وتعتمد ق اررات اإلدارة المالية على ربحية الشركات كأهم المرشرات كون األرباح مقياس للكفاءة
دور مهما في تحديد حجم الحوافز المترتبة من خالل مستوى األرباح
والفعالية واألداء .كما أن لها ا
المتحققة ،وهذا ما ُيولد دافعا لإلدارة في ممارسة عملية إدارة أرباحها في الشركات التي تعاني من
خسائر كبيرة ،فتقوم بإستخدام الوسائل والطرق المتاحة بتقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن ،ثم العمل
على تحسينها في المستقبل .أما في الشركات التي تكون أرباحها على مستوى عال فإنها تعطي
مرونة لإلدارة في المناورة باألرباح بين الفترات المالية ،للحفاظ على مستوى ثابت ،أو مرغوب به
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من قبلها ،وبما يحقق أهدافها ،لذلك من المتوقع أن تكون العالقة بين الربحية ،وإدارة األرباح عالقة
إيجابية( .أبو جبة والذنيبات .)2017 ،اشارت دراسة ) (Holthausen et al., 1995إلى أن
اإلدارة قد تقوم بتخفيض األرباح عند وصول الحوافز التي تحصل عليها إلى أعلى حد ممكن ،وذلك
ألن أي زيادة لألرباح في هذه الحالة لن تحقق أي زيادة للحوافز ،فتأجيل األرباح للفترات المستقبلية
قد يساهم في زيادة حصة اإلدارة من الحوافز والمكافئات مستقبال.
 2.2.2أهمية الربحية
الربحية هي أداة هامة لقياس كفاءة االدارة في قدرتها على استخدام الموارد الموجودة بحوزتها .وهي
تعكس كفاءة اإلدارة في تحقيق األرباح من أصولها التشغيلية وبالتالي يستطيع المستثمرون الحكم
على كفاءة اإلدارة ،وخاصة إذا ما تم قياس ذلك من خالل األرباح الموزعة إلى األرباح الصافية
(سمحان.)2015 ،
وتتمثل الربحية عادة في قدرة الشركة على توليد الدخل ،ويعد تحليل األرباح مهما جدا للمساهمين
كون األرباح التي يحصلون عليها هي جزء من قيمة األرباح المتحققة ،كما أن قيمة األرباح
المتحققة تُعد ذات أهمية بالنسبة للدائنين ألنها تمكنهم من تقييم قدرة الشركة على سداد ديونها،
وتُعد الربحية من المؤشرات المهمة لمعرفة األداء المالي للشركة ).(Dalniela & Brain, 2010
 3.2.2العوامل المؤثرة على الربحية
يوجد

العديد

من

العوامل

التي

تؤثر

على

ربحية

الشركات

وهي

كالتالي:

(https://www.tutor2u.net/economics/reference/strategies-for)improving-business-profitability, 2019
 -1درجة المنافسة .إذا كانت الشركة لديها قوة احتكارية فلن يكون لديها منافسة تُذكر .لذلك
سيكون الطلب أكثر مرونة .وهذا يتيح للشركة زيادة األرباح عن طريق زيادة السعر.
على سبيل المثال  ،الشركات المربحة للغاية  ،مثل  Googleو  Microsoftطورت
درجة قوتها االحتكارية  ،مع منافسة محدودة.
جدا  ،فستكون الربحية قليلة .وذلك ألن المستهلكين سيشترون
فسا ً
 -2إذا كان السوق منا ً
فقط من أرخص الشركات .المهم أيضا هو فكرة المنافسة .القدرة على المنافسة في السوق
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هي مدى سهولة دخول الشركات الجديدة إلى السوق .إذا كان الدخول سهال  ،فستواجه
الشركات دائما خطر المنافسة ؛ حتى لو كانت مجرد "منافسة ناجحة"  -سيؤدي ذلك إلى
تقليل األرباح.
 -3قوة الطلب .على سبيل المثال  ،سيكون الطلب مرتفعا إذا كان المنتج عصريا  ،كانت
شركات الهاتف المحمول مربحة خالل فترة ارتفاع الطلب والنمو في السوق .المنتجات
التي لديها انخفاض سوف تؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة .نجحت بعض الشركات ،
مثل  ، Appleفي تحقيق والء قوي للعالمة التجارية  ،مما جعل العمالء يطالبون
بالعديد من منتجات  Appleالجديدة .ومع ذلك  ،في السنوات األخيرة  ،انخفضت أرباح
شركات الهواتف المحمولة ألن الربح المرتفع شجع على زيادة العرض  ،مما ينفي الزيادة
في الطلب.
 -4حالة االقتصاد .إذا كان هناك نمو اقتصادي  ،فستكون هناك زيادة في الطلب على
معظم المنتجات وخاصة المنتجات الفاخرة مع مرونة الطلب للدخل المرتفع .على سبيل
المثال ،سيستفيد منتجو السيارات الرياضية الفاخرة من النمو االقتصادي ولكنهم سيعانون
في أوقات الركود.
 -5اإلعالنات  .يمكن أن تؤدي الحملة اإلعالنية الناجحة إلى زيادة الطلب وجعل الطلب
أكثر مرونة .ومع ذلك  ،فإن زيادة اإليرادات تحتاج إلى تغطية تكاليف اإلعالن .في
بعض األحيان أفضل الطرق هي كلمة في الفم .على سبيل المثال  ،لم يكن من
الضروري أن يقوم  YouTubeبالكثير من اإلعالنات.
 -6البدائل .إذا كان هناك العديد من البدائل أو البدائل لسلع باهظة الثمن  ،فسيكون الطلب
على المنتج أعلى .وبالمثل  ،فإن السلع التكميلية ستكون مهمة ألرباح الشركة.
 -7التكاليف النسبية .أي زيادة في التكاليف ستؤدي إلنخفاض األرباح؛ وقد يشمل ذلك
تكاليف العمالة وتكاليف المواد الخام وتكلفة اإليجار .على سبيل المثال  ،من شأن
تخفيض سعر الصرف أن يزيد من تكلفة الواردات ،وبالتالي فإن الشركات التي تستورد
المواد الخام ستواجه زيادة في التكاليف .بدال من ذلك  ،إذا كانت الشركة قادرة على زيادة
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اإلنتاجية عن طريق تحسين التكنولوجيا  ،ف يجب أن تزيد األرباح .إذا قامت إحدى
الشركات باستيراد المواد الخام  ،فسيكون سعر الصرف مهما .انخفاض قيمة الواردات
مما يجعلها أكثر تكلفة .ومع ذلك  ،فإن انخفاض سعر الصرف مفيد للمصدرين الذين
سيصبحون أكثر قدرة على المنافسة.
 -8وفورات الحجم اإلقتصادية .ستحتاج الشركة ذات التكاليف الثابتة المرتفعة إلى إنتاج
الكثير لالستفادة من وفورات الحجم واإلنتاج على نطاق الحد األدنى من الكفاءة  ،وإال
فإن متوسط التكاليف سيكون مرتفعا جدا .على سبيل المثال  ،في صناعة الصلب  ،رأينا
الكثير من الترشيد حيث فقدت الشركات المتوسطة الحجم قدرتها التنافسية واضطرت إلى
االندماج مع اآلخرين.
 -9الكفاءة الديناميكية .إذا كانت الشركة غير فعالة ديناميكيا  ،فستزيد التكاليف بمرور
الوقت .على سبيل المثال  ،غالبا ما كان لدى احتكارات الدولة حافز ضئيل لخفض
التكاليف  ،على سبيل المثال تخلص من فائض المخاض لذلك  ،قبل الخصخصة  ،لم
كبير  ،ولكن بفضل أساليب العمل والحوافز في السوق  ،أصبحوا أكثر
ا
يحققوا ربحا
كفاءة.
-10

التمييز في األسعار  .إذا استطاعت الشركة تمييز السعر فستكون أكثر كفاءة.

وهذا ينطوي على فرض أسعار مختلفة لنفس السلعة حتى تتمكن الشركة من فرض
أسعار أعلى على أولئك الذين لديهم طلب غير مرن .هذا مهم لشركات الطيران.
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اإلدارة  .اإلدارة الناجحة مهمة لنمو وربحية الشركات على المدى الطويل .على

سبيل المثال  ،يمكن أن تؤدي اإلد ارة الرديئة إلى انخفاض في معنويات العمال  ،مما
يضر بخدمة العمالء ودوران العمال .أيضا  ،قد تعاني الشركات من اتخاذ خطط التوسع
الخطأ .على سبيل المثال  ،حصلت العديد من البنوك على قروض الرهن العقاري عالية
المخاطر  ،لكن هذا أدى إلى خسائر كبيرة .عانت محالت تيسكو من التوسع في أعمال
غير ذات صلة  ،مثل وسط المدينة .هذا أدى إلى اإلفراط في تمديد الشركة وفقدان
البصر عن أعمالهم األساسية.
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أهداف الشركات .ليست كل أهداف الشركات تعظيم الربح .قد تسعى بعض

الشركات إلى زيادة حصتها في السوق  ،وفي هذه الحالة سيتم التضحية باألرباح
للحصول على حصتها في السوق .على سبيل المثال  ،هذه هي استراتيجية Walmart
وإلى حد ما .Amazon
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سعر الصرف .إذا كانت الشركة تعتمد على الصادرات  ،فإن انخفاض سعر

الصرف سيزيد من الربحية .انخفاض سعر الصرف يجعل الصادرات أرخص للمشترين
األجانب .لذلك  ،يمكن للشركة بيع أكثر أو اختيار الحصول على هامش ربح أكبر .إذا
كانت الشركة تستورد المواد الخام  ،فإن االستهالك سيؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج.
 4.2.2مؤشرات الربحية
المؤشر هو المقياس ،والمقياس هو أداة تُستخدم للتقييم .فمؤشرات الربحية هي المقاييس التي

تستخدم في تقييم أداء الشركات من ناحية توليد األرباح من أنشطتها التشغيلية ،فمن وجهة نظر
المستثمر تعد واحدة من أهم العوامل للتقييم فهي توضح كفاءة اإلدارة الكلية للشركة.
وتُعد نسب الربحية من أهم نسب التحليل المالي لجميع الجهات المهتمة بالمعلومات الخاصة
بالشركة ،إذ توفر نسب الربحية مجموعة من المؤشرات التي تساعد في الحكم على أداء الشركة،
قدرتها على توليد الدخل ،وقياس حجم االستثمار و عوائد األسهم (أبو جبة والذنيبات.)2017 ،
و تَُق دم نسب الربحية مؤشرات ومقاييس لمدى نجاح الشركة في توليد األرباح ،فهي تقدم أدلة مفيدة

لفعالية عمليات الشركة ،وتظهر نسب الربحية اآلثار المجتمعة للسيولة ،وإدارة األصول ،والديون

على نتائج التشغيل ،وعادة ما تُقاس الربحية بنسب مختلفة مثل هوامش الربح و العائد على
اإلستثمار ،والعائد على حقوق المساهمين (الربيعي و الجرجري)2016 ،

تساعد نسب الربحية للمدراء الماليين على تلخيص وتحليل البيانات ذات الصلة إلعطاء معلومات
قررات .وسيعتمد الباحث في هذه الدراسة في قياس الربحية على
هامة تُساعد في صنع واتخاذ ال ا
معدل العائد على األصول ( )ROAومعدل العائد على حقوق الملكية (. )ROE
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 1.3.2.2العائد على األصول Return On Assets (ROA):
العائد على األصول هو النسبة المالية التي الربح الذي تحققه الشركة من جميع مواردها المالية،
أي مقدار الربح الناتج من استثمار دوالر واحد في األصول ،وهذا يعكس مدى كفاءة إدارة الشركة
في استخدام الموارد المتاحة لديها لتحقيق األرباح.
وفقا لـ  (2011) Aliفإن العائد على األصول هي أداة مالية تستخدم على نطاق واسع لقياس
مستوى العوائد التي حققتها الشركة من خالل استخدام أصولها اإلجمالية .فكلما زاد هذا المعدل
كلما كانت الربحية أكبر ،وهي مؤشر على الربحية الكلية للشركة ذات الرأسمال المتوفر من األسهم
والديون الرأسمالية.

ويعتبر العائد على األصول مقياسا كليا يعكس أثر األنشطة التشغيلية
ُ

واالستثمارية والتمويلية للشركة على تحقيق العوائد من كافة مصادر التمويل ،و زيادة نسبته يعتبر
مؤشر على كفاءة اإلدارة في رسم سياساتها التشغيلية واالستثمارية والتمويلية(Mousavi & ،
ا
).Jari, 2012) (Karaduman et al., 2011
ويمكن القول أنها نسبة مالية تقيس قدرة اإلدارة على كسب عوائد .ويعرف بأنه = صافي الدخل بعد
الضرائب  /اجمالي األصول ).(& Demrgunes, 2008
ويتم احتساب معدل العائد على األصول من خالل المعادلة التالية:
معدل العائد على األصول =
 2.3.2.2العائد على الملكية )Return On Equity (ROE

المهمة للمستثمرين كونه يؤثر على ق اررِات ِهم االستثمارية ،فهو يعبر
العائد على الملكية من النسب ُ
عن مقدار العائد الذي تحققه الشركة للمستثمرين .و تكشف عن مقدار الربح ما بعد الضريبة الذي
تحققه الشركة مقارنة بالمبلغ اإلجمالي لحقوق المساهمين الموجودين في الميزانية العمومية
) .(Boigues, 2016ويتم حساب هذه النسبة كصافي الربح بعد الضريبة مقسوما على إجمالي
حقوق المساهمين في الشركة ).(Kabajeh et al., 2012
ويقيس هذا المتغير الربح المحقق لكل دوالر من أموال الملكية للشركة ،وهو بهذا يعكس مدى كفاءة
إدارة الشركة في استخدام أموال الملكية لتحقيق األرباح ،ويتم احتسابه من خالل قسمة صافي الربح
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بعد الفوائد والضرائب على حقوق ملكية الشركة ).(Mousavi & Jari, 2012
ويتم احتسابه من خالل المعادلة التالية:
معدل العائد على الملكية =
إن العائد على حقوق المساهمين هو النسبة التي تخص حاملي األسهم في الشركة أكثر من غيرهم
ألنها تقيس قدرتهم على الحصول على عائد استثماراتهم.
 4.2.2مبررات اعتماد أبعاد المتغير التابع (الربحية):
تهـدف الد ارسـة الختبار أثــر دروة التحول النقدي علـى ربحيـة الشـركات الصناعيـة المدرجة في
متغيرت الدراسة بناء على مجموعة الدراسات السابقة التي استعرضها
ا
بورصة فلسطين .وتم اختيار
الباحث في الفصل الثالث ،ويتضح أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باختالف األهداف التي
سعت إلى تحقيقها واختالف الموضوعات التي تناولتها ،واختالف البيئات التي تمت فيها منها ما
تناول موضوع دورة التحول النقدي وبعضها تناول موضوع الربحية وبعضها تناول اإلثنين معا.
و تم تبني ابعاد المتغير التابع بناءا على مجموعة دراسات سابقة واردة في الملحق ( )2وهذه
المتغيرات هي معدل العائد على األصول ومعدل العائد على الملكية ،كونها أكثر المقاييس
استخداما في الدراسات السابقة.
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مقدمة
تتميز الصناعة عن غيرها من القطاعات االقتصادية بمساهمتها العالية في تحقيق النمو
االقتصادي وتطوره ،حيث األنشطة المتنوعة والترابطات الهيكلية مع القطاعات األخرى ،والتي من
خاللها تُحول المواد األولية إلى مواد وسيطة أو سلع استهالكية ،كما وتساهم في رفع القيمة
المضافة.

وتعمل الصناعة على تصحيح الهيكل االقتصادي المشوه من خالل زيادة حصتها في الناتج القومي
اإلجمالي ،كما أنها ترفع من درجة المرونة واالستقرار في االقتصاد من خالل تنوع األنشطة
االقتصادية وتحسين شروط التبادل التجاري ،وتعظيم حجم وقيمة المدخرات وتصويب الخلل في
ميزان المدفوعات بزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات .ويعتبر القطاع الصناعي الفلسطيني
من القطاعات االقتصا دية الهامة في فلسطين إذ يعتبر القطاع الرئيس والذي من خالله يمكن دفع
عجلة التنمية االقتصادية وت شجيع الصناعات المحلية والتعويض عن السلع الصناعية المستوردة،
وإنتاج سلع تصديرية ذات ميزة تنافسية( .أحمد)2017 ،
 1.3.2القطاع الصناعي في فلسطين:
يعتبر القطاع الصناعي أحد الركائز األساسية لإلقتصاد الفلسطيني ،بفضل مساهماته المتعددة
والبارزة في تحقيق عملية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على الرغم من المعوقات والعراقيل التي
واجهت القطاع الصناعي إال أنه ازدهر في اآلونة االخيرة وذلك من حيث تنمية بعض الصناعات
الفرعية وتشكيل مجتمع عنقودي ،وكان ذلك ملحوظ في قطاع ( االحذية والجلود ،المنسوجات
والمالبس) مما انعكس ذلك من ناحية إيجابية على الصادرات الفلسطينية( .هيئة تشجيع اإلستثمار
الفلسطينية.)2018 ،
واجه القطاع الصناعي الفلسطيني منذ العام 1967م العديد من التحديات والصعوبات التي أعاقت
نموه وتطوره ،حيث وقعت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي والذي بدأ بتنفيذ
جملة من السياسات واإلجراءات التي هدفت في مجملها إلى تدمير إمكانيات التطور في هذا
القطاع ،فأصدرت عددا من األوامر العسكرية ووضعت الشروط والقيود على مختلف األنشطة
اال قتصادية الفلسطينية ،فعملت على إعاقة إصدار رخص االستثمار وفرضت الضرائب ،وحاربت
31

الصناعات التي قد تشكل عنصر منافسة لصناعاتها( .أحمد)2017 ،
و شهد القطاع الصناعي الفلسطيني مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ازدها ار ملحوظا ،وذلك
نتيجة لألهمية الكبرى واألولوية الخاصة التي حاز عليها في خطط وسياسات التنمية االقتصادية
الفلسطينية ،مما ساهم في زيادة حجم االستث مار المحلي والخارجي ،وبرز ذلك بصورة إيجابية من
خالل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ،وقد ظهرت نتائج هذا التطور خالل الفترة -1994
2000م حيث أشارت تقديرات اإلحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة % 2.5في العام 1994م مقارنة بالعام 1993م (أحمد.)2017 ،
تضرر القطاع الصناعي بشكل كبير ومباشر نتيجة الممارسات اإلسرائيلية التي أعقبت اندالع
انتفاضة األقصى ،فقد أدى الحصار واإلغالق والتوغل اإلسرائيلي إلى انخفاض الطلب على
المنتجات الصناعية المحلية بسبب فقدان عدد كبير من الفلسطينيين لعملهم وزيادة معدالت البطالة
وبالتالي ضعف القدرة الشرائية للعائالت الفلسطينية من جهة ،وإرباك العملية اإلنتاجية من جهة
أخرى ،هذا بسبب عدم تمكن العاملين في المؤسسات الصناعية من الوصول إلى أماكن عملهم،
كما أن السلطات اإلسرائيلية أعاقت وصول المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج إلى المصانع
الفلسطينية (نصر.)2002 ،
و يضم النشاط الصناعي أنواعا ال حصر لها من الصناعات ،تختلف في موادها األولية أو طرائق
إنتاجها أو طبيعة واستخدامات منتجاتها ،كما تختلف في مجمعها وطاقتها ،وفي تقنيتها وحاجاتها
إلى نوع آخر من مصادر الوقود والطاقة وكيفية تمويلها وعائدات ملكيتها ،وحجم العاملين ومهاراتهم
فضال عن تباين متطلباتها الموقعية إلى غير ذلك ولذا أصبح إيجاد أسس للتصنيف أمر في غاية
األهمية للوصول إلى توحيد بياناتها وإخضاعها للتحليل والمقارنة ،وجاء التصنيف الدولي للصناعة
بصيغة موحدة لذلك (السماك.)2009 ،
ويواجه القطاع الصناعي خالل فترة االحتالل سياسات ممنهجة مارستها "إسرائيل" لتقزيمه وتسخيره
لخدمة اقتصادها وإجهاض أي محاولة لتنميته وتطويره بحيث ال يتمكن من منافسة الصناعة
اإلسرائيلية سواء داخل األراضي المحتلة نفسها أم في داخل "إسرائيل" أو في األسواق الخارجية،
ومع توقيع إعالن المبادئ في أيلول عام 1993م وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام
 1994م ،بدأت المرحلة االنتقالية التي لم تنته بعد ،والتي من خاللها حصلت السلطة الوطنية
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الفلسطينية على الصالحيات الكاملة في جزء محدد من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة (مناطق
 ،)Aوعلى صالحيات محدودة في أجزاء أخرى (مناطق ) Bوقد ركزت السلطة الوطنية الفلسطينية
جهودها في بداية الفترة على تكوين القطاع العام وبناء مؤسسات الدولة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية
وسن بعض التشريعات والقوانين الالزمة إلدارة االقتصاد (نصر.)2002 ،وعليه يمكن تقسيم اسباب
ضعف القطاع الصناعي الفلسطيني إلى نوعين من المعوقات  ،معوقات موضوعية (خارجية)
وتتمثل في سياسة الحصار وتدمير المؤسسات الصناعية  ،أوامر وقوانين السيطرة ،:تقييد حركة
السلع التصديرية وإغالق المنافذ التسويقية ،البنية التحتية والمادية ،ومعوقات ذاتية (داخلية) تتمثل
في سياسة الترخيص الصناعية ،عدم توفر المواقع الصناعية المناسبة،لسياسة التشريعية والقانونية،
سياسة التدريب الصناعي،سياسة تشجيع االستثمار،سياسة الترويج،سياسة التمويل ،سياسة البنية
التحتية ،السياسة التجارية ،وارتفاع نسبة المواد الخام المستوردة المطلوبة للتصنيع (أحمد.)2017 ،

 2.3.2بورصة فلسطين
تأسســت ســوق فلســطين لألوراق الماليــة كشــركة مســاهمة خصوصيــة فــي عــام  ، 1995بهــدف
توفيــر ســوق ماليــةّ فلســطينية تؤمــن تنميــة اإلدخار عــن طريــق تشــجيع االستثمار فــي األوراق
الماليــة وتوجيــه المدخ ـرات لخدمة االقتصاد الوطنــي ،كمــا تنظــم مراقبــة إصــدار األوراق الماليــة
والتعامــل بهــا بمــا يكفــل سالمة هــذا التعامــل وســهولته وســرعته ،فكانــت وال ت ـزال البورصــة العربيـة
الوحيــدة المملوكــة بالكامــل مــن قبــل القطــاع الخــاص،

وعقــدت أول جلســة تــداول فــي

1997/02/18م .تحولـت البورصـة إلى شـركة مسـاهمة عامـة فـي عـام  2010وهـي مسـجلة لـدى
م ارقـب الشـركات فـي و ازرة االقتصاد الوطنـي تحـت الرقـم ( ) 562601187ب أرسـمال مدفـوع يبلـغ
 10ماليين دوالر أميركـي ،وقـد ارفـق هـذا التحـول إطالق الهويـة المؤسسـية الجديـدة ،ليصبـح
االسم التجـاري "بورصـة فلسـطين" وشـعارها "فلسـطين الفـرص" .والت ازمـا بمبـادئ الحوكمـة الرشـيدة تـم
إدراجهـا للتـداول فـي  2012/4/4لتحتـل بذلـك المرتبـة الثانيـة بيـن البورصـات العربيـة .وتركـز
السـوق جهودهـا علـى ترويـج االستثمار فـي أسـهم الشـركات المدرجـة واسـتقطاب مسـتثمرين جـدد
محلييـن وإقليمييـن ودولييـن ،إضافـة إلى فلسـطينيي الشـتات ،وتباشـر أعمالهـا مـن مقرهـا فـي مدينـة
نابلـس منـذ نشـأتها ،علمـا بأنـه قـد تـم توقيـع اتفاقيـة مـع شـركة ناسـداك األمريكيـة لتوريـد الجيـل
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الجديـد مـن أنظمـة التـداول "اكسـتريم" لتكـون جاهـزة للعمـل مطلـع العـام ( .2019التقرير السنوي
لبورصة فلسطين .)2017 ،
وتعمل البورصة تحت إشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،طبقا لقانون األوراق المالية رقم
( )12لعام 2014م ،وتسعى لتحقيق األهداف التالية:
 .1توفير بيئة تداول آمنة لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحهم.
 .2تنميـة الوعـي اإلستثماري لـدى المجتمـع المحلـي وتعزيـز العالقة مـع الهيئـات والمؤسسـات
الماليـة المحليـة واإلقليمية والدوليـة.
 .3تطويــر اإلستثما ارت المحليــة واســتقطاب فلســطيني الشــتات ورأس المــال األجنبي.
 .4زيادة عمق البورصة وتوفير خدمات وأدوات مالية جديدة ومتنوعة.
 .5خلـق بيئـة عمـل مهنيـة داخـل البورصـة بالتركيـز علـى تطويـر الكـوادر البشـرية ،ومواكبــة آخــر
تطــورات تكنولوجي ـا األسواق الماليــة.
بلغ عـدد الشـركات المدرجـة فـي  (48) 2017/12/31شـركة ،بقيمـة سـوقية بلغـت حوالـي 89.3
مليـار دوالر أميركـي ،موزعـة علـى خمس قطاعـات اقتصاديـة ،هـي :البنـوك والخدمـات الماليـة،
والتأميـن ،واالستثمار ،والصناعـة ،والخدمـات .الجدول ( )1.2يوضح الشركات وقطاعاتها في
بورصة فلسطين (التقرير السنوي لبورصة فلسطين.)2017 ،
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جدول ( )1.2الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

القطاع

عدد الشركات

البنوك والخدمات
المالية

7

الصناعة

13

التأمين

7

االستثمار

10

الشركات المدرجة
البنك االسالمي العربي
بنك فلسطين
البنك اإلسالمي الفلسطيني
بنك اإلستثمار الفلسطيني
سوق فلسطين لألوراق المالية
بنك القدس
البنك الوطني
العربية لصناعة الدهانات
دواجن فلسطين
بيت جاال لصناعة االدوية
بيرزيت لألدوية
مصنع الشرق لاللكترود
مطاحن القمح الذهبي
سجاير القدس
القدس للمستحضرات الطبية
فلسطين لصناعات اللدائن
الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون
دار الشفاء لصناعة االدوية
مصانع الزيوت النباتية
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الفصل الثالث :الدراسات السابقة
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 1.3الدراسات التي تناولت المتغير المستقل ( دورة التحول النقدي)
 2.3الدراسات التي تناولت المتغير التابع ( الربحية)
معا
 3.3الدراسات التي تناولت المتغيرين ً
 4.3التعقيب على الدراسات السابقة 
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مقدمة
تمثل الدراسات السابقة المتاحة باللغتين العربية واإلنجليزية ذات الصلة بموضوع الدراسة ملخص
وشرح لحالة المعرفة الكاملة والحالية حول موضوع الدراسة ،ومن خالل المراجع ذات الصلة كما
هو موجود في الكتب األكاديمية والبحث في المواقع اإللكترونية وقواعد البيانات البحثية المختلفة،
انتقى الباحث عددا من هذه الدراسات والتي أرى أنها االقرب لموضوع الدراسة ،وذلك من خالل
ارتباطها بمتغيرات الدراسة ،سواء المتغير المستقل (دورة التحول النقدي) أو المتغير التابع (الربحية)
أو كليهما حيث تم اإلستفادة من هذه الدراسات في تحديد أبعاد متغيرات الدراسة ومشكلتها
وفرضياتها بشكل دقيق ،وكذلك الوصول إلى ما انتهي إليه الباحثين.
يحتوي هذا الفصل على عدد من الدراسات مصنفة في ثالثة محاور رئيسة وهي :المحور األول
وتعرض فيه الدراسات التي تناولت المتغير المستقل (دورة التحول النقدي) ،أما المحور الثاني
ُعرض فيه الدراسات التي تناولت المتغير التابع (الربحية)  ،أما المحور الثالث وتعرض فيه
الدراسات التي تناولت المتغيرين معا.

وأدرج الباحث ترتيب الدراسات في كل محور من المحاور الثالثة السابقة مصنفة ضمن الدراسات
المحلية والعربية واألجنبية ووفقا للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم .وفي ختام المبحث تم التعليق
على الدراسات السابقة ما يميز هذا الدراسة عن الدراسات السابقة بشكل عام ومحليا بشكل خاص
وإظهار الفجوة البحثية.
 1.3الدراسات التي تناولت المتغير المستقل (دورة التحول النقدي)
أ .الدراسات المحلية
باإلطالع على الدراسات السابقة و البحث عن دراسات محلية في المكتبات و قواعد البيانات
اإللكترونية لم يعثر لى أي دراسة محلية سابقة تناولت المتغير المستقل على حدا بإستثناء دراسة
(المصري )2015،حيث شملت متغيري الدراسة وتم إدراجها في الدراسات التي تناولت المتغيرين
معا.

ب .الدراسات العربية
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باإلطالع على الدراسات السابقة و البحث عن دراسات عربية في المكتبات و قواعد البيانات
اإللكترونية وجدنا العدي د من الدراسات التي تكلمت عن المتغير المستقل ولكن ربطتها بالربحية و
كونها ربطت متغيري الدراسة تم إدراجهم في الدراسات التي تناولت المتغيرين معا.
ج .الدراسات األجنبية
• دراسة ) (Gaderi, 2017بعنوان:
“The Study of Cash Conversion Cycle effects on Return on Asset
”)(ROA
هدفت هذه الدراسة هو دراسة تأثير دورة التحول النقدي على العائد على األصول على الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة طهران .تم الحصول على البيانات الالزمة من خالل اإلعتماد على
البيانات المالية للشركات محل الدراسة بتوفرها على موقع بورصة طهران .في هذا الصدد،
استخدمت هذه الدراسة مؤشر دورة التحول النقدي ومتغيرات ضابطة أخرى مثل مؤشر الرافعة
المالية والناتج المحلي اإلجمالي للشركات المقبولة في بورصة طهران خالل  .2009ولغرض
دراسة هذه العالقة تم استخدام طريقة تحليل اإلنحدار المتعدد تم جمع البيانات المالية لعدد 191
شركة صناعية مدرجة في الفترة من  2003إلى  2009موزعة على  15قطاع صناعي .وبناء
على نتائج هذه الدراسة ،تبين أن فترة التحول النقدي لها تأثير سلبي على عائد االستثمار .أوصت
الدراسة باقتراحها لمديري الشركات بمحاولة تقليل الفترة الزمنية ما بين دفع االلت ازمات واستالم النقد
المتحصل من الذمم المستحقة القبض.
• دراسة ) (Fatkhurrohmah, 2015بعنوان:
“An Analysis on the Impact of Cash Conversion Cycle Dimension
toward Return on Assets (ROA) (Studies in Food and Beverages
Company Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) Year Period 2010”)2012
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير التحليل البعدي لدورة التحول النقدي على العائد على
األصول ( ،)ROAواستهدفت شركات األغذية والمشروبات المدرجة في بورصة أندونيسيا خالل
الفترة من ( ،)2012-2010استخدم المتغير المستقل في هذه الدراسة فترة تحول المخزون ،ودورة
الذمم المدينة ،ودورة الذمم الدائنة ،ومتغيرات الضابطة في هذه الدراسة هي النسبة الحالية ،والوقت،
39

والحجم ،والمتغير التابع في هذه الدراسة هو العائد على األصول .وتم الحصول على البيانات
المالية من خالل القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة أندونيسيا .واستخدمت لدراسة حجم
وتأثير المتغيرات تحليل اإلنحدار الخطي المتعدد .وأظهرت نتائج اإلختبار لوجود أثر سلبي بين
دورة التحول النقدي ،دورة الذمم المدينة ،ودورة المخزون على الربحية متمثلة في العائد على
األصول ،ووجود أثر إيجابي بين دورة الذمم الدائنة على الربحية متمثلة في العائد على األصول،
واستنتجت الدراسة على أنه من أجل زيادة األرباح ،يجب على شركات األغذية والمشروبات تقليل
فترة دوران المخزون ،بالتالي ال يسبب تراكم البضائع التي تؤدي إلى زيادة التكاليف .وأيضا من
أجل زيادة األرباح ينبغي للشركة زيادة في خفض فترة تحصيل المستحقات .لذا كلما أسرعت
الشركة في كسب المال ،يمكن للشركة االستثمار لزيادة الربحية.
• دراسة ) (Obradovich et al., 2014بعنوان:
“The Impact of Independent Directors on the Cash Conversion Cycle
”of American Manufacturing Firms
هدفت هذه الد ارسة إلى بحث تأثير المديرين المستقلين على دورة التحول النقدي لشركات
التصنيع األمريكية .وشملت العينة  189شركة تصنيع أمريكية مدرجة في بورصة نيويورك
( )NYSEوتم جمع البيانات من القوائم المالية على فترة خمس سنوات (من .)2013-2009
وكانت متغيرات الدراسة التابعة متمثلة في عناصر دورة التحول النقدي ،والمستقلة في المدراء
المستقلين ،ومن أجل دراسة هذه العالقة تم استخدام تحليل اإلنحدار .تشير النتائج إلى أن وجود
المديرين المستقلين في مجلس اإلدارة يساهم في تقصير دورة التحول النقدي التي تفضله الشركات
الصناعية األمريكية ألن دورة التحول النقدي األقصر تحسن من كفاءة إدارة رأس المال العامل
وبالتالي ،الصحة المالية للشركة .وقدمت توصيات بتخفيض فترة تحصيل الذمم المدينة عن طريق
تقديم خصومات نقدية لتسريع تحصيل الحسابات المستحق ،وتقليل فترة المخزون بزيادة فترة دوران
المخزون وبإستخدام طرق ونماذج مراقبة المخزون ،مثل كمية الطلب االقتصادي والطلب في الوقت
المناسب.
• دراسة ) (Al-Shubiri & Aburumman, 2013بعنوان:
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“The relationship between cash conversion cycle and financial
”characteristics of industrial sectors: an empirical study
هدفت هذه الدراسة إلى ا لتحقق من العالقة بين دورة التحول النقدي والخصائص المالية .تم اختيار
عينة من  11قطاع صناعي أردني مختلف يغطي الفترة من ( )2011-2005المدرجة في بورصة
عمان .وتم الحصول على البيانات المالية الالزمة من موقع البورصة .المتغير المستقل في الدراسة
تمثل في دورة التحول النقدي والمتغيرات التابعة تمثل بمؤشر الربحية ،اإلنتاجية ،السيولة ،السوق،
الحجم ،السيولة وتوزيعات األرباح ،واستخدمت لتحليل العالقة المنهج الكمي من خالل تحليل
اإلرتباط .ومن أهم النتائج يؤثر تخفيض فترة المخزون على فعالية الشركة ،مما قد يقلل من
التكاليف وينعكس إيجابيا على األسعار مع قيام الشركات بتخفيض فترة المخزون إلى الحد األدنى
وللحفاظ على معدل دوران مخزون عالي أن ُتلبى طلبات العمالء في الوقت المناسب.
 2.3الدراسات التي تناولت المتغير التابع (الربحية)
أ .الدراسات المحلية
• دراسة (اسليم ،)2018 ،بعنوان" :العالقة بين هيكل التمويل والربحية للشركات
وعمان"
المدرجة في بورصتي فلسطين َ
هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين هيكل التمويل والربحية للشركات المدرجة في بورصتي
فلسطين وعمان ،واستخدمت الدراسة مقياسين أساسيين لهيكل التمويل هما :إجمالي الديون إلى
إجمالي الملكية ،وإجمالي الديون إلى إجمالي األصول كتغيرات تابعة ،وثالثة مقاييس أساسية
للربحية وهي :معدل العائد على األصول ،ومعدل العائد على الملكية ،ومعدل حجم الشركة
كتغيرات مستقلة ،وتم اختيار عينة الدراسة  32شركة من أصل  49شركة مدرجة في بورصة
فلسطين ،و  173شركة مدرجة في بورصة عمان من أصل  224شركة ،توافرت فيها شروط إجراء
الدراسة لفترة  8سنوات للفترة المالية من 2016-2009م.
وتم استخدام برنامج  EVIEWS 10والمنهج الوصفي التحليلي إلختبار فرضيات الدراسة وبيان
العالقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها وجود عالقة عكسية بين متغير هيكل التمويل
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إجمالي الديون إلى إجمالي حقوق الملكية مع متغير الربحية معدل العائد على حقوق الملكية،
وأيضا عالقة عكسية بين متغير هيكل التمويل إجمالي الديون إلى إجمالي األصول مع متغير
الربحية معدل العائد على األصول.
وخ لصت الدراسة لعدد من التوصيات منها بأنه ينبغي على الشركات تطوير هياكلها التمويلية
بإستخدام إستراتيجيات جديدة في تمويل استثماراتها تعمل على تقليل المديونية وزيادة الربحية.
وأيضا ينبغي على الشركات األخذ بعين اإلعتبار الهيكيل التمويلي األمثل الذي يناسبها مشتمال
على مزيج من الديون وحقوق الملكية عند تمويل الشركات ق ارراتها اإلستثمارية محققة بذلك أقل
تكلفة تمويلية لهيكلها المالي ومتجنبة مخاطر اإلفالس المالي المستقبلية.
ب .الدراسات العربية
• دراسة (عثمان )2014 ،بعنوان" :قياس تأثري تركيبة رأس املال على رحبية الشركات دراسة تطبيقية لعينة من
الشركات الصناعية املدرجة يف بورصة عمان للفرتة ."2012-2010
هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير تركيبة هيكل رأس المال على الربحية للشركات الصناعية
المدرجة في بورصة عمان ،وعددها  10شركات ،لفترة  3سنوات مالية من .2012-2010
وتم استخدام برنامج  EViewsإلختبار العالقة بين المتغير المستقل والتابع بإستخدام طريقة
المربعات الصغرى واستخدمت الدراسة نسبة الديون إلى حقوق الملكية لقياس هيكل التمويل ،ونسبة
معدل العائد على حقوق الملكية لقياس الربحية.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :وجود عالقة عكسية بين تركيبة رأس المال ممثال بالديون إلى
حقوق الملكية (المتغير التابع) وربحية الشركة ممثال بالربح الصافي إلى حقوق الملكية (المتغير
المستقل) بإستخدام طريقة المربعات الصغرى .وهذا يعني أن زيادة الدين تقلل ربحية الشركة وأن
تكلفة االقتراض أعلى من األرباح المحققة للشركات عينة الدراسة .وتبين من النتائج أيضا أنه بزيادة
الديون تزيد القيمة السوقية للشركة ،وهذا يعني أن الشركات األردنية تستخدم الديون لرفع قيمتها بدال
من زيادة ربحيتها.
وأوصت الدراسة ما يلي :أنه على الشركات األردنية وضع استراتيجيات جديدة من شأنها زيادة قيمة
ال شركة السوقية ،وكذلك ينبغي على الشركات األردنية استغالل الوفر الضريبي الناتج عن التمويل
42

بالديون بأكبر قدر ممكن لزيادة قيمة الشركة ورفع سعر السهم إلى أقصى ربح ممكن.
• دراسة (ناصح والبدران )2014 ،بعنوان" :عالقة هيكل التمويل برحبية الشركة :دراسة تطبيقية على عينة من
شركات القطاع الصناعي املسجلة يف سوق العراق ألوراق املالية للفرتة من"2011-2004
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين هيكل التمويل لشركات القطاع الصناعي وهي
الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والربحية الممثلة وتقاس بالعائد على الموجودات،
وأيضا التعرف على مزيج التمويل في الشركات عينة الدراسة .ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم
اإلعتماد على البيانات المالية المنشورة للشركات لعينة مكونة من ( )14شركة وكانت سنوات
الدراسة للمدة الواقعة بين  .2011-2004استخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي واإلنحدار البسيط
فضال عن استخدام بعض أساليب الوصف اإلحصائي مثل (الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري)
وبعد إجراء عملية تحليل بيانات الدراسة وإختبار فرضيتها وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه
ال توجد عالقة بين المتغير المستقل ممثال بنسبة المديونية والمتغير التابع الربحية الممثل بالعائد
على الموجودات .وأوصت الدراسة بإعادة النظر بسياساتها اإلدارية والمالية ،واإلستفادة من نتائج
هذه الدراسة لإلرتقاء بمستوى األداء .واإلستفادة من األفكار التي طرحتها النظريات المفسرة لهيكل
التمويل وأهمها نظرية تسلسل مصادر التمويل.
ج .الدراسات األجنبية
• دراسة ) (Gaderi, 2017بعنوان:
“The Study of Cash Conversion Cycle effects on Return on Asset
”)(ROA
هدفت هذه الدراسة هو دراسة تأثير دورة التحول النقدي على العائد على األصول على الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة طه ارن .تم الحصول على البيانات الالزمة من خالل اإلعتماد على
البيانات المالية للشركات محل الدراسة بتوفرها على موقع بورصة طهران .في هذا الصدد،
استخدمت هذه الدراسة مؤشر دورة التحول النقدي ومتغيرات ضابطة أخرى مثل مؤشر الرافعة
المالية والناتج المحلي اإلجمالي للشركات المقبولة في بورصة طهران خالل  .2009ولغرض
دراسة هذه العالقة تم استخدام طريقة تحليل اإلنحدار المتعدد تم جمع البيانات المالية لعدد 191
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شركة صناعية مدرجة في الفترة من  2003إلى  2009موزعة على  15قطاع صناعي .وبناء
على نتائج هذه الدراسة ،تبين أن فترة التحول النقدي لها تأثير سلبي على عائد االستثمار .أوصت
الدراسة باقتراحها لمديري الشركات بمحاولة تقليل الفترة الزمنية ما بين دفع االلتزامات واستالم النقد
المتحصل من الذمم المستحقة القبض.
• دراسة ( )Vintila & Nenu, 2016بعنوان:
“Liquidity and Profitability Analysis on the Romanian Listed
”Companies
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين السيولة والربحية للشركات الرومانية المدرجة في بورصة
بوخارست .تم إجراء التحليل على عدد  50شركة من الشركات المدرجة في بورصة بوخارست
موزعة على عدة قطاعات .وتمثلت متغيرات الدراسة في نسبة التداول ،نسبة النشاط كمتغيرات
مستقلة تمثل السيولة ،و استخدام العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية .كمتغيرات تابعة
تمثل األداء المالي و من أجل مراقبة التغييرات التي تم تسجيلها قبل األزمة المالية والتطور الالحق
 ،تم جمع البيانات المالية لفترة  10سنوات من 2005م 2014 -م.
تم إجراء تحليل اإلرتباط بين متغيرات الدراسة المدروسة .فقد تم استخدام التحليل االقتصادي
القياسي ،وذلك بإستخدام أسلوب اإلنحدار المتعدد للمتغيرات للبيانات الغير مستقرة بإستخدام
(.)Panel Data
المتغيرت التي تم تحليلها وكشفت وجود عالقة
ا
أكدت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
سلبية بين السيولة واألداء المالي للشركات.
معا (دورة التحول النقدي والربحية)
 3.3الدراسات التي تناولت المتغيرين ً
أ .الدراسات المحلية
• دراسة (المصري ،)2015 ،بعنوان" :العالقة بين إدارة رأس المال العامل وربحية
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة رأس المال العامل وربحية الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة الممتدة من عام 2014 – 2010م ،ولتحقيق
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هذا الهدف تم إختبار العالقة بين دورة التحول النقدي بمكوناتها الثالثة كمتغي ارت مستقلة وبين
معدل العائ د التشغيلي كمتغير تابع ،وبغرض استكمال الهدف تم فحص العالقة بين نسبة اإلستثمار
في رأس المال العامل ،نسبة التمويل قصير األجل ونسبة التداول كمتغيرات مستقلة وبين معدل
العائد على األصول كمتغير تابع ،وذلك بالتطبيق على  12شركة صناعية مدرجة في بورصة
فلسطين باالستن اد على البيانات التي تم الحصول عليها من واقع التقارير المالية للشركات محل
الدارسة مما يوفر أساسا سليما إلختبار الظاهرة ،مستخدما في ذلك أسلوب تحليل اإلنحدار البسيط
والمتعدد إليجاد العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة.
وقد توصلت الد ارسة لمجموعة من النتائج منها :وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند
وكل من متوسط فترة التحصيل ودورة التحول
مستوى داللة  α≥0.05بين معدل العائد التشغيلي ُ
النقدي ،أما بالنسبة للعالقة مع متوسط فترة تحول المخزون ومتوسط فترة الدفع فهي ليست ذات
داللة إحصائية ،باإلضافة إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≥0.05
بين حجم االستثمار في رأس المال العامل و إنخفاض مخاطر السيولة من جهة ومعدل العائد على
األصول من جهة أخر .وإستنادا إلى النتائج السابقة.وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات أهمها
بحث الشركات الصناعية الم درجة في بورصة فلسطين على تحسين كفاءة إدارة سيولتها النقدية من
خالل تبني سياسات ائتمان ناجحة تعمل على تخفيض حجم الذمم المدينة مع تخفيض حجم
اإلستثمار في المخزون السلعي.
ب .الدراسات العربية
• دراسة (طويرش )2018 ،بعنوان" :رأس املال العامل وأثره على الرحبية :دراسة تطبيقية على الشركات
الصناعية األردنية"
هدفت هذه الدراسة إلى إختبار العالقة بين إدارة رأس المال العامل والربحية للشركات الصناعية
األردنية المدرجة في سوق عمان المالية خالل الفترة 2003م – 2012م على عينة مكونة من 48
شركة صناعية ،حيث تم دراسة أثر متغيرات رأس المال العامل (دورة التحول النقدي ،متوسط فترة
التحصيل ،متوسط فترة التخزين ،متوسط فترة السداد) وبعض المتغيرات الضابطة (نسبة الدين،
نسبة التداول ،حجم الشركة) على ربحية الشركات الصناعية بإستخدام العائد على الموجودات
والعائد على حقوق الملكية كمقاييس للربحية.
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تم استخدام منهجية البيانات الطولية ( )Panel Dataو تحليل اإلرتباط واإلنحدار المتعدد بين
المتغيرات ،بينت النتائج وجود عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بين متغيرات رأس المال العامل
وربحية الشركات ،األمر الذي يعني أن الشركة تستطيع زيادة الربحية من خالل تقصير مدة دورة
التحول النقدي ،كما بينت النتائج أن هناك عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بين كل من نسبة
الدين ونسبة التداول وربحية الشركات ،وهناك عالقة موجبة وذات داللة بين حجم الشركة وربحية
الشركات.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة قيام الشركات الصناعية بتخفيض مدة دورة
التحول النقدي ،أن تعمل على تحقيق التوزان بين السيولة والربحية وإدارة رأس المال العامل بطرق
أكثر كفاءة.
• دراسة (مسودة وخشان )2016 ،بعنوان" :أثر إدارة رأس املال العامل على رحبية الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة رأس المال العامل (متوسط فترة التخزين ،ومتوسط فترة
التحصيل ،ومتوسط فترة السداد ،ودورة تحول النقد ،ودورة صافي المتاجرة) باإلضافة إلى أثر
المتغيرات الضابطة ممثلة في حجم الشركة ،ونسبة نمو المبيعات ،ونسبة المديونية ،على ربحية
الشركات الصناعية المسا همة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان خالل السنوات (-2008
 )2013وقد تم استخدام كل من هامش الربح التشغيلي ،ومعدل العائد على األصول ،ومعدل العائد
على حقوق الملكية كمقاييس للربحية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم الحصول على البيانات من
التقارير المالية السنوية المنشورة في بورصة عمان لعينة عشوائية بسيطة من الشركات الصناعية
األردنية بلغت ( )25شركة من مجتمع الدراسة الذي تكون من ( )75شركة صناعية مساهمة عامة
أردنية مدرجة في بورصة عمان حتى نهاية عام ( ،)2013وإلختبار الفرضيات وتحليل البيانات ،تم
اإلعتماد على إختبار اإلنحدار المتعدد . Analysis Multiple Regression
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها :فسرت جميع المتغيرات المستقلة
المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والمتغيرات الضابطة ما نسبته ( )%38.7( ،)%48.2من تباين
ُكال من هامش األرباح التشغيلية ومعدل العائد على األصول للشركات الصناعية األردنية على
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التوالي .ولم تستطيع جميع المتغيرات المستقلة المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والمتغيرات
الضابطة تفسير التباين في معدل العائد على حقوق الملكية ،وكان من أبرز توصيات الدراسة،
ضرورة زيادة اهتمام الشركات الصناعية األردنية في إدارة رأس المال العامل بجميع مكوناته (فترة
التخزين ،وفترة التحصيل ،وفترة السداد ،ودورة تحول النقد ،ودورة صافي المتاجرة) عند القيام
بمختلف العمليات التشغيلية للشركة ،وخاصة أن الدراسة أظهرت وجود تأثير ذو داللة معنويا إلدارة
رأس المال العامل على كل من هامش الربح التشغيلي ومعدل العائد على األصول في الشركات
الصناعية األردنية.
• دراسة (أبو اهليجاء )2014 ،بعنوان" :العالقة بني مؤشرات دورة التحول إلي نقد ورحبية الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية :دراسة إختبارية".
هدفت هذه الد ارسة إلي التعرف على العالقة بين دورة التحول األصول إلي نقدية ومكوناتها وبين
ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية خالل الفترة الممتدة من( ،)2012-2010وقد
تم استخدام البيانات الفعلية السنوية لعدد  53شركة ،وتم استخدام تحليل التباين األحادي إلختبار
الفرضيات ،وتوصلت الد ارسة لوجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  %5بين
معدل دوران التحول النقدي وربحية الشركات الصناعية ،ووجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة  %5بين معدل دوران المخزون ومعدل دوران الذمم المدينة من جهة وبين ربحية
الشركات من جهة أخرى ،وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  % 5بين
ربحية الشركات ومعدل دوران الدائنون ،كما توصلت الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة  %5في معدل دوران التحول النقدي فيما بين قطاعات الشركات الصناعية،
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام المديرين الوسائل التي تحسن قدرة الشركات على زيادة كفاءة
الجهات المسئولة على إدارة رأس المال العامل بما في ذلك عناصر دورة التحول إلي نقد.
• دراسة (العبابنة )2014 ،بعنوان" :أثر إدارة ر أس املال العامل على رحبية الشركات املساهمة العامة
اخلدمية األردنية"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر عناصر إدارة رأس المال العامل على ربحية الشركات المساهمة
العامة الخدمية األردنية .وتم تطبيق الدراسة على عينة من الشركات المساهمة العامة الخدمية
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األردنية ،مكونة من ( )46شركة تُشكل ما نسبته ( )% 75.8من مجتمع الدراسة وتم الحصول
على البيانات الالزمة ،من خالل اإلعتماد على التقارير المالية السنوية للعينة محل الدراسة خالل
الفترة من  2010ولغاية  . 2012وأظهرت نتائج تحليل البيانات وجود عالقة إيجابية ذات داللة
إحصائيا بين عدد أيام التحصيل وربحية الشركات (ممثلة بنسبة العائد على األصول)  ،وأن هناك
عالقة سلبية ذات داللة إحصائيا بين كل من دورة تحول النقد ونسبة الدين مع ربحية الشركات
(ممثلة بنسبة العائد على األصول) ،وعدم وجود عالقة ذات دالله إحصائيا لمتوسط أيام السداد
وحجم الشركة مع ربحية الشركات ( ممثلة بنسبة العائد على األصول) ،ووجود عالقة سلبية ذات
دالله إحصائيا بين كل من حجم الشركة ونسبة الدين مع ربحية الشركات ( ممثلة بنسبة العائد على
حقوق المالكين) ،وعدم وجود عالقة ذات دالله لعدد أيام التحصيل ودورة تحول النقد ،ومتوسط أيام
السداد مع ربحية الشركات (ممثلة بنسبة العائد على حقوق المالكين) وأوصت الدراسة بضرورة
االهتمام بمكونات رأس المال العامل.
• دراسة (بوساحة )2012 ،بعنوان" :العالقة بني دورة التحول النقدي والرحبية ،والسيولة ورأس املال
العامل :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية املدرجة يف سوق عمان الدولي".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة دورة التحول النقدي بالربحية ،والسيولة ورأس المال العامل
للشركات الصناعية األردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة من  2004إلى  .2010استخدمت
الدراسة السالسل الزمنية لبيانات مقطعية ( )Panel Dataلعدد  58شركة صناعية لتقدير
الدرسة إلى أن الشركات الصناعية األردنية لها دورة تحول نقدي
معادالت اإلنحدار ،وتوصلت ا
بمتوسط  248يوم وأن قطاع الصناعات األردنية كان له أقصر دورة تحول نقدي بمتوسط 112
يوم ،وأطول دورة تحول نقدي كانت في قطاع صناعة األدوية بمتوسط  415يوم .في حين دلت
النتائج على وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين دورة التحول النقدي وكل من السيولة
ورأس المال العامل ،بناءا على هذه النتائج توصي الدراسة الشركات الصناعية األردنية بالعمل على
تخفيض دورة التحول النقدي لتخفيض احتياجات التمويل لرأس المال العامل.
ج .الدراسات األجنبية
• دراسة ) (Linh & Mohanlingam, 2018بعنوان:
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“The Effects of Cash Conversion Cycle on Profitability: An Insight
”into the Agriculture and Food Industries in Thailand
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد أثر دورة التحويل النقدي على الربحية ،في الزراعة
والصناعات الغذائية في تايالند ،ويهدف بالتحديد إلى دراسة تأثير دورة اإلنتاج ودورة تحصيل
النقدية ودورة الدفع النقدي على الربحية ،قامت هذه الدراسة بتحليل بيانات  34شركة مدرجة في
قطاعي الزراعة واألغذية في البورصة التايالندية عن الفترة من  2009إلى  ،2013واستخدمت
ارتباط بيرسون وأسلوب تحليل اإلنحدار لفحص العالقة بين دورة التحويل النقدي والربحية.
وتشير النتائج إلى أن دورة التحول النقدي ( )CCCلها عالقة عكسية كبيرة مع الربحية في شركات
الزراعة واألغذية في تايالند .وعالوة على ذلك ،وجد أن لدورة المخزون عالقة سلبية كبيرة مع
العائد على األصول ( )ROAفي حين أن لدورة الذمم المدينة عالقة إيجابية مع العائد على حقوق
الملكية ( .)ROEولم يتم العثور على عالقة ذات داللة إحصائية بين دورة الذمم المدينة والربحية.
• دراسة ) (Hemalatha & Kamalavalli, 2017بعنوان :
“Impact Of Cash Conversion Cycle On Profitability Of Tyre Industry
In India”.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تقييم دور دورة التحول النقدي في تعزيز ربحية شركات
تصنيع اإلطارات الهندية.
في هذه الدراسة المتغيرات المستقلة كانت ( دورة التحول النقدي ،دورة المخزون  ،دورة الذمم
المدينة ،دورة ا لذمم الدائنة) وتمثلت المتغيرات التابعة في معدل العائد على األصول والعائد على
الملك ية كمقاييس للربحية .وتمثل مجتمع الدراسة في تسع شركات تصنيع إطارات .تم الحصول
على البيانات المالية للشركات محل الدراسة عن الفترة  2013-2004والتي امتدت لعشرة سنوات.
وتم إستخدام المصدر الثانوي في جمع البيانات ،وبهدف معرفة العالقة تم استخدام تحليل اإلرتباط
و تحليل النسب المالية.
وخُلصت الدراسة لوجود عالقة إرتباط كبير بين دورة الذمم المدينة  ،دورة الذمم الدائنة مع معدل
َ
العائد على األصول و العائد على الملكية .وعدم وجود عالقة بين دورة التحول النقدي و دورة

المخزون مع معدل العائد على األصول والعائد على الملكية لشركات اإلطارات.
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• دراسة )(Ikechukwu & Nwakaego, 2016
Cash coversion cycle management on the financial performance of
building materials/chemical and paint manufacturing companies in
"Nigeria
هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من تأثير دورة التحول النقدي على األداء المالي للشركات
تصميعن الموادء الكيميائية والطالء ومواد البناء في نيجيريا .تمثل مجتمع الدراسة بجميع شركات
صناعة مواد البناء والكيماويات ومواد الطالء في نيجيريا ،بينما ا ُعتمد حجم العينة على مدى توفر

البيانات لهذه الشركات .وتمثلت المتغير المستقل في ( معدل المخزون ،معدل الذمم المدينة،
ومعدل الذمم الدائنة) و تم استخدام معدل العائد على األصول كمؤشر على األداء المالي ،وهي
المتغيرات التي تمت دراستها .ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام تحليل االتحدار المتعدد.

أظهرت النتائج أن معدل المخزون ومعدل الذمم المدينة كان لها تأثير كبير وإيجابي على ربحية
الشركات  ،ومعدل الذمم الدائنة ودورة التحول النقدي كان لها تأثير إيجابي وغير مهم على ربحية
الشركات.
• دراسة ) (Murtala & Sani, 2016بعنوان :
“The Impact of Cash Conversion Cycle on Firm Profitability: Evidence
”from Nigerian Listed Telecommunication Companies
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد أثر دورة التحول النقدي على أرباح شركات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت المدرجة في البورصة النيجيرية .مجتمع الدراسة يتكون من ثماني شركات
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت المدرجة في البورصة النيجيرية ،وتم الحصول البيانات الالزمة
من خالل الحصول على التقارير المالية السنوية المدرجة علنا سواء من مواقع الشركات على شبكة
اإلنترنت ،أو موقع مراقبة عمليات البورصة النيجيرية ،وتم جمع البيانات من جميع الشركات
المدرجة خالل الفترة من  2010إلى  2014وتحليلها بإستخدام تحليل اإلنحدار الخطي لدراسة
العالقة بين متغيرات الدراسة وهي عناصر دورة التحول النقدي ومؤشرات الربحية المتمثلة في معدل
العائد على األصول .وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين دورة
التحول النقدي وربحية الشركات.
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• دراسة ) (Majid et al., 2014بعنوان:
“Cash Conversion Cycle and its Impact upon Firm Performance: An
”Evidence from Cement Industry of Pakistan
هدفت الدراسة إلى إختبار العالقة بين دورة التحول النقدي وأداء شركات اإلسمنت
الصناعية في باكستان ،استخدمت الدراسة عينة مكونة من  16شركة منتقاة من شركات صناعة
اإلسمنت في باكستان لفترة زمنية ست سنوات من  2007إلى  ، 2012وتم جمع البيانات المطلوبة
للشركات من جمعية شركات صناعة االسمنت الباكستانية ،تم استبعاد بعض الشركات التي لديها
بيانات مفقودة .لغرض الدراسة تم الحصول على البيانات من بيانات الدخل والميزانية العمومية و
لغرض تحليل البيانات  ،تم إستخدام ثالثة طرق إحصائية في الدراسة ،بما في ذلك اإلحصاءات
الوصفية  ،ومعامالت اإلنحدار المتعددة ومعامالت ارتباط بيرسون .لدراسة العالقة بين دورة التحول
النقدي ( )CCCوأداء الشركة ،المتمثل في العائد على األصول ( .)ROAوتقوم الدراسة الحالية
بفحص تأثيرات المتغيرات المختلفة المكونة لدورة التحول النقدي والتي تشمل دورة التحصيل ،دورة
المخزون ،ودورة الذمم الدائنة .وأظهرت الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين دورة التحول النقدي
للشركات والربحية ،خلصت بعض النتائج إلى أن إدارة األصول المتداولة و اإللتزامات المتداولة لها
تأثير على أداء المنظمة.

• دراسة ) (Muscettola, 2014بعنوان:
“Cash Conversion Cycle and Firm’s Profitability: An Empirical
”Analysis on a Sample of 4,226 Manufacturing SMEs of Italy
هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من تأثير دورة تحول النقد على ربحية الشركات .وتمثلت
عينة الدراسة في شركات التصنيع اإليطالية ( 4226الشركات الصغيرة والمتوسطة اإليطالية)،
الدراسة اختصت حول تقييم كيفية تأثير دورة تحول النقد على الربحية ،وتم استخدام البيانات المالية
للشركات من أجل الحصول على البيانات الستخدامها في التحليل للفترة المغطاة ما بين عام
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 .2010-2007ومن أجل دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي للتحليل
وتحليل اإلنحدار .واستخدمت الدراسة متغيرات مستقلة تمثلت بعناصر دورة التحول النقدي ،وأربع
متغيرات ضابطة ومتغير تابع لوصف الربحية تمثل في .EBITPA
أظهرت النتائج على وجود عالقة إيجابية إلى حد كبير بين متوسط فترة الذمم المدينة مع الربحية
مشير إلى أنه ليس من الضروري دائما أن يكون المغزى من القصة :أقل دورة تحول نقدي ،زيادة
ا
في الربحية .الدراسة أخذت الربح الخام على صافي المبيعات لقياس الربحية لعرض المتغيرات
التابعة .وأظهرت أيضا أنه ال يوجد عالقة بين عدد أيام دوران المخزون وأرباح الشركات.
وتقترح الدراسة على المدراء انهم قادرين على تعزيز الربحية لشركاتهم عن طريق زيادة عدد أيام
تحصيل الذمم المدينة.
• دراسة ) (Anser & Malik, 2013بعنوان:
“Cash Conversion Cycle and Firms’ Profitability – A Study of Listed
”Manufacturing Companies of Pakistan
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر دورة التحول النقدي وربحية الشركات الصناعية المدرجة
في بورصة كراتشي ،ولغرض الدراسة تم الحصول على بيانات المالية الالزمة لعدد  155شركة
مدرجة خالل الفترة ما بين  2011-2007لفترة  5سنوات .واستخدمت العائد على األصول والعائد
على االستثمار كمتغيرات تابعة لقياس الربحية ،وحجم الشركة ونسبة الديون كمتغيرات ضابطة
بينما اعتبرت دورة التحول النقدي كمتغير مستقل .ومن أجل التحقق من العالقة بين متغيرات
الدراسة تم استخدام تحليل اإلنحدار بعد التعديل من أجل تباين البيانات لتقليل آثار القيم المتطرفة.
وأظهرت النتائج أن الشركات الصناعية لديها عائد متوسط منخفض لألصول وإرتفاع متوسط العائد
على حقوق الملكية مع متوسط دورة تحول نقدية معقولة .وأظهرت أيضا أن دورة التحول النقدي لها
مشير إلى أن دورة التحول
ا
ارتباط عكسي كبير مع كل من العائد على األصول وحقوق المساهمين
النقدي األقل ستكون أكبر ربحية والتي يتم قياسها من خالل العائد على الموجودات وحقوق
الملكية .ومن ثم ،يجب تخفيض فترة تحصيل المستحقات وفترة بيع المخزونات مع تمديد فترة
السداد لزيادة ربحية مؤسسات قطاع التصنيع.
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واقترحت الدراسة أن شركات التصنيع مطالبة بتقدير وتقييم التدفقات النقدية لألعمال التجارية بشكل
جيد ،لتحديد بشكل أفضل الت دفقات النقدية الداخلة والخارجة على المدى الطويل والمدى القصير
من أجل الترتيب في الوقت المناسب للنقص في النقدية والزيادة في صياغة استراتيجيات التمويل
واإلستثمار على التوالي.
• دراسة ) (Ramana et al., 2013بعنوان:
“Impact of receivables management on working capital and
”profitability: a study on select cement companies in India
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة المديونية على رأس المال العامل والربحية ،ولتحقيق هذا
الهدف تم جمع البيانات من التقارير السنوية لشركات اإلسمنت في الفترة (2001م2010-م) .تم
استخدام النسب مثل إدارة الذمم المدينة ،نسبة الذمم المدينة إلى األصول المتداولة ،نسبة الذمم
المدينة إلى إجمالي األصول ،نسبة الذمم المدينة إلى المبيعات ،معدل دوران الذمم المدينة ،متوسط
فترة التحصيل ،نسبة رأس المال العامل ،نسبة الربحية ،وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة الذمم المدينة
في شركات صناعة اإلسمنت تظهر تأثير كبير على رأس المال العامل والربحية.
• دراسة ) (Warnes, 2013بعنوان:
“Impact of Working Capital Management on Firm’s Profitability:
Empirical Evidence from Cement Sector (A Case study of Pakistani
”)Firms
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد تأثير إدارة رأس المال العامل على الربحية على مدى فترة
خمس سنوات من  2011-2007من خالل اإلستفادة من بيانات شركات تصنيع األسمنت
المدرجة في بورصة كراتشي (بورصة الكويت) ،وتم تطبيق نماذج اإلنحدار المتعدد ،وقد أثبتت
نتائج الدراسة وجود عالقة سلبية بين محددات إدارة رأس المال العامل وربحية شركات تصنيع
األسمنت .عدد أيام المخزون الذي تأثر بشكل كبير وإيجابي على العائد على األصول .كما أن
لدورة التحول النقدي تأثير إيجابي وكبير على العائد على األصول مما يعني أن تخفيض دورة
التحول النقدي سيؤدي إلى زيادة أرباح الشركات .يوضح نموذج اإلنحدار على األصول أن
الحساب المستحق الدفع في أيام له تأثير كبير وسلبي على العائد على األصول للشركات .تشير
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النتائج إلى أنه من خالل تقليل فترة دورة التحول النقدي عند مستوى معين ،يمكن زيادة ربحية
شركات تصنيع األسمنت.
• دراسة ) (Abbasi & Bosra, 2011بعنوان :
“The Effect of The Cash Conversion Cycle on Profitability in Tehran
”Stock Exchange
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير مكونات دورة التحول النقدي على نسبة الربح إلى
األصول التشغيلية .وتحقيقا لهذا الغرض ،وللحصول على البيانات الالزمة تم جمع البيانات المالية
لـ  112شركة من بورصة طهران للفترة من  1998إلى  .2009وأدخلت عناصر دورة التحول
متغير في نموذج اإلنحدار الخمسة .تُظهر نتيجة إختبار النموذج األول أنه عندما تم
ا
النقدي و12
إدخال جميع مكونات دورة التحول النقدي في النموذج ،لم يكن لدورة صافي التحوالت النقدية وعدد
أيام المخزون المحتفظ بها أثر كبير ولكن عدد أيام الحسابات المستحقة وحسابات األيام المدفوعة
كان له تأثير سلبي كبير على إجمالي الربح التشغيلي إلى األصول ،وتوضح نتيجة إختبار نماذج
من  2إلى  5أن كل عنصر من مكونات دورة التحول النقدي كان له تأثير سلبي كبير فقط على
نسبة إجمالي الربح إلى األصول التشغيلية.
وتقترح الدراسة اقتراحات منها األخذ بعين اإلعتبار في التحليل المالي واالستثمار وتقييم المخزون،
ال ينبغي األخذ بهامش الربح اإلجمالي فقط ،بل أيضا رأس المال العامل ودورة التحول النقدي
للشركة .وتقترح أيضا أن تقليل دورة التحول النقدي ُيمكن الشركات من تحسين ربحيتها.
• دراسة ( )Wongthatsanekorn, 2010بعنوان:
“Study of Cash-to-Cash Cycle Management on Profitability of Private
”Hospital in Thailand by Regular and Panel Data Regression Analyses
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير وقت دورة النقد إلى النقد ( ، )C2Cوفترة تحول المخزون
( ، )INVوفترة تحول المستحقات ( ، )ARوفترة تأجيل الدفع ( )APعلى ربحية المستشفيات
الخاصة المدرجة في بورصة تايالند ( ،)SETوذلك بإستخدام تحليل ) .(Panel Dataو لغرض
التحليل تم الحصول على البيانات من التقارير المالية للمستشفيات الخاصة المدرجة في SET
لمجتمع دراسة بعدد  13مستشفى خاص خالل الفترة من  .2008-2002تمثل المتغير التابع في
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معدل دوران األصول  ،في حين تمثلت المتغيرات المستقلة في دورة النقد إلى النقد ( ،)C2Cفترة
تحول المخزون ( ، )INVفترة تحول المستحقات ( ،)ARوفترة تأجيل الدفع (.)APإضافة إلى
متغيرات ضابطة و هي حجم الشركة ونمو المبيعات ومستوى الدين المالي ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي السنوي .وأظهرت نتائج التحليل أن المتغير المستقل فترة تأجيل الدفع فقط يرتبط سلبا مع
معدل دوران األصول ،أما باقي المتغيرات المستقلة أظهرت عن عدم وجود عالقة مع معدل دوران
األصول عند مستوى األهمية .0.10
وأوصت الدراسة إلى أن الشركات المدرجة في بورصة تايالند بإمكانها زيادة ربحيتها عن طريق
تقليل فترة تحول المستحقات ،وفترة تأجيل الدفع.
• دراسة ( )Uyar, 2009بعنوان:
“The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and
”Profitability: An Empirical Investigation in Turkey
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين طول فترة دورة التحول النقدي وحجم الشركات ،وطول
فترة دورة التحول النقدي والربحية .وتمثلت العينة في عدد  166شركة صناعية موزعة على 7
قطاعات صناعية مختلفة .وقام الباحث بجمع بيانات هذه الدراسة من البيانات المالية للشركات
المدرجة في بورصة اسطنبول ( )ISEلعام  .2007ولغرض الدراسة تم قياس حجم الشركة
بإجمالي األصول وإيرادات المبيعات ،ويتم قياس الربحية من خالل العائد على األصول والعائد
على حقوق المساهمين وتم استخدام تحليل  ANOVAو Pearsonللتحقيق التجريبي.
وتوضح نتيجة الدراسة لوجود إرتباط سلبي كبير بين طول فترة دورة التحول النقدي وحجم الشركة
سواء من حيث صافي المبيعات أو إجمالي األصول .وأيضا وجود عالقة سلبية كبيرة بين طول
دورة التحول النقدي والربحية وبالتالي على الشركات تقليل دورة التحول النقدي لزيادة الربحية،
وقدمت الدراسة معيار للصناعة للشركات لتقييم أداء دورة التحول النقدي الخاصة بها.
• دراسة ) (Mathuva, 2010بعنوان:
“The influence of working capital management components on
corporate profitability – a survey on Kenyan listed firm”:
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هدفت هذه الدراسة إلى إختبار تأثير مكونات إدارة رأس المال العامل على ربحية الشركات واستخدم
لهذا الهدف  30شركة مدرجة في بورصة نيروبي في الفترة (1993م2008-م) ،وتم التحليل
بنماذج المربعات الصغرى واإلنحدار .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة عكسية بين الوقت
الذي تأخذه الشركة حتى تحصل على النقدية من الزبائن (متوسط فترة التحصيل) والربحية ،وهناك
عالقة طردية بين وقت تحول المخزون لمبيعات (معدل دوران المخزون السلعي) والربحية ،هناك
عالقة طردية بين الوقت المستغرق لسداد الديون (متوسط فترة الدفع) والربحية.توصلت الدراسة إلى
أن إدارة الشركة يمكن أن تجعل قيمة للمساهمين من خالل تقليص معدل دوران الذمم المدينة،
ويكمن لإلدارة أيضا خلق قيمة للمساهمين من خالل زيادة المخزون السلعي لدى الشركة إلى
مستوى معقول ،وزيادة فترة سداد الديون للدائنين مع المحافظة على العالقة مع الموردين .وأوصت
الدراسة أن الشركات قادرة على اكتساب ميزة تنافسية مستدامة من خالل اإلستخدام الفعال الكفؤ
لموارد المنظمة ،والتخفيض الدقيق لدورة التحول للنقدية إلى الحد األدنى ،وبالتالي زيادة ربحية
الشركات.
 4.3التعليق على الدراسات السابقة.
من خالل مراجعة واستقراء أدبيات الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية التي تناولت موضوع
دورة التحول النقدي من عدة جوانب ،وموضوع الربحية ،استفاد الباحث من األفكار التي احتوائها
هذه الدراسات من حيث التعرف على إجراءاتها وأدواتها ونتائجها ومقارنتها ببعضها البعض ،حيث
يمكن استنتاج اآلتي:
 .1تنوعت زوايا نظر الدراسات السابقة لمضمون دورة التحول النقدي (محل الدراسة)،
واختالف نطاق معالجتها وتباينت أدواتها وأساليبها ،وتعددت مسارات التحليل واختالف
البيئات والقطاعات التي أجريت فيها تلك الدراسات ،حيث تشير معظم هذه الدراسات إلى
أن هناك عالقة بين ربحية الشركات ودورة التحول النقدي بشكل عام وبدورة المخزون ودورة
الذمم المدينة بشكل خاص.
 .2اقتصرت غالبية الدراسات السابقة على استخدام معدل العائد على األصول والعائد على
الملكية كمؤشرات لقياس ربحية الشركات.
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 .3تناولت بعض الدراسات المحلية دراسة أثر رأس المال العامل ممثال بدورة التحول النقدي
على ربحية الشركات الصناعية الفلسطينية ولكن لم تستخدم هذه الدراسات تحليل البيانات
المقطعة الزمنية لتحقيق أهداف الدراسة.
 .4أظهرت معظم الدراسات إلى أن مكونات دورة التحول النقدي هي دورة المخزون ودورة
الذمم المدينة ودورة الذمم الدائنة.
 .5استخدمت معظم الدراسات السابقة بيانات مقطعية زمنية لتحليل أثر دورة التحول النقدي
على ربحية الشركات.
 .6أكدت معظم الدراسات العربية واألجنبية على ضرورة دراسة الشركات لتقليل معدل دورة
التحول النقدي (دورة المخزون – دورة الذمم المدينة) وزيادة دورة الذمم الدائنة.
 .7تناولت الدراسات السابقة دورة التحول النقدي في عدة قطاعات منها (صناعية و تجارية).
 .8تناولت معظم الدراسات السابقة عالقة دورة التحول النقدي بربحية الشركات.
في ضوء ذلك يمكن أن نخرج بالنقاط التالية
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
 -1بيان الجوانب التي تم البحث فيها في مجال دورة التحول النقدي والربحية.
 -2بناء اإلطار النظري للدراسة.
 -3صياغة مشكلة الدراسة وإعداد فرضيات وأسئلة الدراسة.
 -4اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي.
 -5اختيار نوع المعالجة اإلحصائية المناسبة.
 -6عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها وتقديم التوصيات والمقترحات.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في:
 -1استكماال للدراسات السابقات التي تناولت موضوع دورة التحول النقدي.
 -2استكماال للدراسات السابقات التي تناولت موضوع الربحية.
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
بعد الرجوع الى العديد من الدراسات المتنوعة تبين أن هذه الدراسة تنوعت من حيث الهدف
والمجال وأدوات التحليل والمكان ،فمن حيث الهدف تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من أثر دورة
التحول النقدي على ربحية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين وهو ما لم تتطرق إليه
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أي من الدراسات السابقة .أما من حيث المجال فقد تم تطبيق هذه الدراسة على جميع الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين في الفترة ما بين 2008م – 2017م ،أما من ناحية المكان
فطبقت هذه الدراسة على جميع الشركات الصناعية في فلسطين ،أما من ناحية التحليل فقد تم
تحليل بيانات الدراسة بإستخدام تحليل البيانات المقطعية الزمنية بإستخدام برنامج .EVIEWS
وتم إعداد جدول ( )1.3والذي يوضح الفجوة البحثية وذلك من خالل (الحديث عن
متغيرات الدراسات السابقة وعناصرها ،الحديث عن متغيرات الدراسة الحالية وعناصرها وما
يميزها من خالل تبيان الفجوة البحثية).
جدول ( :)1.3الفجوة البحثية
الدراسة الحالية
ما ركزت عليه الدراسات
السابقة:

الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

ركزت الدراسة الحالية:

أو ًال :الفجوة المكانية:

أوالﹰ :دورة التحول النقدي

طبقت هذه الدراسة في البيئة
ُ

وأبعادها:

الفلسطينية وهو ما تميزت به عن
أوالﹰ :الدراسات المتعلقة

 -1تحديد أبعاد دورة التحول

الدراسات السابقة

النقدي

بمتغير دورة التحول النقدي:
أبعاد دورة التحول النقدي التي تم
التركيز عليها تتلخص في:
 -1دورة المخزون
 -2دورة الذمم المدينة

 -2ابراز أثر كل ُبعد على المتغير
التابع

ثانيا :الفجوة الزمانية:
ً
طبقت على الفترة الممتدة
الدراسة ُ

ثانياﹰ :الربحية ،وعناصره:

منذ 2008م – 2018م

 -1العائد على األصول

 -3دورة الذمم الدائنة

 -2العائد على الملكية

ثال ًثا :الفجوة التحليلة:
ثانياﹰ :الدراسات المتعلقة
بمتغير الربحية:
أبعاد الربحية تتلخص في:
 -1العائد على األصول
 -2العائد على الملكية
 -3العائد التشغيلي

الحظ الباحث وجود فجوة في
التحليل

مقارنة

مع

دراسة

•

(المصري )2015،حيث استخدمت •
الدراسة

منهج تحليل البيانات

الربط بين المتغيرين.
الدراسة األولى من نوعها في
قطاع غزة .

المقطعية الزمنية (• )Panel Data

طبقت على مجتمع الدراسة

نظ ار لكونه األنسب ي معالجة

و هم الشركات الصناعية
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 -4العائد على اإلستثمار

البيانات الزمنية.
المصدر:إعدادالباحث.
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المدرجة في بورصة فلسطين

الفصل الرابع :اإلجراءات المنهجية للدراسة

مقدمة
 1.4منهج الدراسة
 2.4مجتمع الدراسة
 3.4مصادر جمع البيانات
 4.4خطوات احتساب المتغيرات
 5.4بيانات الدارسة
 6.4نموذج الدارسة
 7.4أساليب اختيار النموذج المالئم لبيانات السالسل الزمنية المقطعية
 8.4األساليب اإلحصائية المتخدمة في الدراسة
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مقدمة
يتناول الباحث في هذا الفصل الجانب التطبيقي والقياسي للدراسة ،وذلك عن طريق استعراض
المنهجية القياسية المتبعة ،كتحديد متغيرات وبيانات الدراسة وذكر مصادرها ،والتعريف بمتغيرات
الد ارسة اقتصاديا ،ومن ثم صياغة نموذج قياسي مالئم لدراسة أثر دورة التحول النقدي على ربحية
الشركات ،وذلك من خالل قياس تأثير المتغيرات المستقلة والمتمثلة في (دورة المخزون ،دورة
حسابات الذمم المدينة ،دورة حسابات الذمم الدائنة) على المتغيرات التابعة والمتمثل في (العائد
على األصول ،العائد على الملكية) ،وذلك خالل الفترة الزمنية الواقعة بين ( )2017 – 2008م،
وكما ويستعرض الباحث التفاصيل وأهم األساليب اإلحصائية والقياسية والوصفية واالستداللية
والتشخيصية التي تم اإلعتماد عليها في استخالص نتائج التحليل القياسي وبناء نموذج الدراسة
األكثر مالئمة لمتغيرات الدراسة ،وبعد مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة تبين
للباحث قيام الباحثين السابقين بإستخدام عدة طرق لتحليل البيانات محل الدراسة ،الجدول ()1.4
يوضح األساليب اإلحصائية المستخدمة:
جدول ( :)1.4األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة

#

المؤلف

.1

& (Hemalatha
)Kamalavalli, 2017

.2

(Vintila & Nenu
)2016

.3

)(Gaderi, 2015

العينة
شركات تصنيع

اإلطارات الهندية
 50شركة صناعية
رومانية

 191شركة صناعية
بطهران

الفترة الزمنية
2004-2013

)(Muscettola,2014
.5

صناعية أردنية
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وتحليل اإلنحدار

2003-2009

بولد داتا

اإليطالية

(عثمان)2014،

التحليل بالنسب

2005-2014

المتوسطة والصغيرة 2010-2007
 10شركات

اإلحصائية

البانل داتا

الشركات الصناعية

.4

المنهجية /األسلوب

2012-2010

البانل داتا وتحليل
اإلنحدار

طريقة المربعات
الصغرى

#

العينة

المؤلف

 15شركة صناعية

.6

(ربابعه)2013 ،

.7

(طويرش)2013 ،

.8

(بوساحه)2012 ،

.9

(Wongthatsanekor,
)2010

.10

)(Uyar, 2009

الفترة الزمنية

المنهجية /األسلوب
اإلحصائية

2000-2010

البانل داتا

2003-2012

البانل داتا

2004-2010

البانل داتا

 13مستشفى خاص 2002-2008

البانل داتا

سعودية
 48شركة صناعية
أردنية

 58شركة صناعية
 -أردنية

 166شركة مدرجة

في بورصة اسطنبول

2007

تحليل اإلرتباط -انوفا
ون وي  -بيرسون

ُجرد بواسطة الباحث باإلعتماد على الدراسات السابقة

 1.4منهج الدراسة
اعتمد الباحث على منهج التحليل الوصفي ،باعتماده على مجموعة من األدوات البحثية؛ لغرض
استكمال متطلبات البحث في جانبيه النظري والتطبيقي .وبناءا على الدراسات الوارده في
جدول( )1.4إعتمد الباحث منهج تحليل البيانات المقطعية الزمنية ) (Panel Dataوالتي هي
الطريقة األنسب للوصول لنتائج أدق حيث تأخد بعين اإلعتبار عامل الزمن في تحليل البيانات.
 2.4مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدارسة جميع الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين خالل
الفترة (،)2018-2008و التي بلغ عددها  13شركة في نهاية عام ( ،)2018بينما بلغت عينة
الدراسة  11شركة وهي موضحة بالجدول ( )2.4وقد تم اختيار عينة الدراسة بناء على المعايير
اآلتية:
 -1أن تكون مدرجة في بورصة فلسطين قبل تاريخ  2018/03/29وهو نهاية الفترة القانونية
لنشر التقرير المالي السنوي لعام .2017
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 -2أن يكون لها تقارير مالية منشورة على صفحة بورصة فلسطين خالل سنوات الدراسة الممتدة
من عام  2008حتى 2017م.
 -3أن تكون جميع البيانات المطلوبة والمتعلقة بإحتساب المتغيرات كاملة وال يوجد أي نقص.
ونظر النطباق هذه الشروط على جميع مفردات مجتمع الدارسة باستثناء شركتين األولى شركة بيت
ا
جاال لصناعة األدوية ،حيث ال يوجد لها تقارير مالية منشورة على موقعها أو موقع بورصة
فلسطين لعامي  2008و ،2009والثانية شركة فلسطين لصناعات اللدائن حيث أظهرت البيانات
المنشورة في بورصة فلسطين عدم اكتمال البيانات المالية عن العام  2017وهي (البضاعة -
صافي المبيعات -تكلفة البضاعة المباعة) ولذلك تم استثنائها .وقد استخدم الباحث أسلوب المسح
الشامل لجميع الشركات محل الدراسة والموضحة بالجدول (.)2.4
جدول ( :)2.4الشركات الصناعية محل الدراسة

اسم الشركة

الرمز

العربية لصناعة

ABC

الدهانات

دواجن فلسطين

AZIZA

بيرزيت لألدوية

BPC

مصنع الشرق

اسم الشركة
القدس للمستحضرات
الطبية

الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت

الوطنية لصناعة الكرتون
دار الشفاء لصناعة

ELECTRODE

االدوية

مطاحن القمح الذهبي

GMC

مصانع الزيوت النباتية

سجاير القدس

JCC

لاللكترود

الرمز
JPH
NAPCO
NCI
PHARMACARE
VOIC

المصدر (بورصة فلسطين)2017 ،

 3.4مصادر جمع البيانات
استخدمت الدراسة البحثية بشكل رئيسي المصدر الثانوي لجميع البيانات .حيث تم اإلعتماد على
التقارير المالية للشركات محل الدراسة والمنشورة على الصفحة اإللكترونية لبورصة فلسطين للفترة
الممتدة ما بين 2008م حتى 2017م ،وتعتبر هذه التقارير األداة الرئيسية للباحث في جمع
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البيانات والتي يمكن من خاللها الوصول إلى متغي ارت الدراسة المذكورة سابقا ،وتطرق الباحث
للدراسات السابقة ذات العالقة للتعرف على اإلطار النظري في هذا المجال وإثراء الدراسة الحالية
بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها تلك الدراسات ،ومن ضمن المصادر الثانوية رسائل
الماجستير ،الدكتو ارة ،الكتب ،المقاالت ،والمجالت وغيرها.
 4.4خطوات احتساب المتغيرات
عن احتساب المتغيرات الدراسة قام الباحث باتباع الخطوات التالية:
 -1تجميع التقارير المالية للشركات الصناعية عينة الدراسة من  2008حتى 2017م.
 -2تفريغ البيانات المالية المطلوبة لحساب المتغيرات من واقع التقارير المالية لجميع الشركات
مجتمع الدراسة ولكل عام ولكل شركة على حدة بإستخدام برنامج االكسل كما هو موضح
في الملحق ( )4والجدول ( )3.4يوضح البيانات المستخرجة من القوائم المالية المستخدمة
في حساب المتغيرات:
جدول ( :)3.4البيانات المستخرجة من القوائم المالية المستخدمة في حساب المتغيرات

#

البيان

.1

بضاعة آخر المدة

.2

الذمم المدينة

.3

الذمم الدائنة

.4

اجمالي األصول

.5

إجمالي حقوق الملكية

.6

صافي الربح

.7

صافي المبيعات

.8

تكلفة البضاعة المباعة
المصدر (اعداد الباحث)

 الذمم المدينة من ضمنها الشيكات تحت التحصيل حيث أن بعض الشركات أشارت لذلك. -الذمم الدائنة تشمل الذمم الدائنة باإلضافة إلى المصاريف المستحقة والشيكات المؤجلة.
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 -3توحيد عملة ال بيانات المالية المطلوبة والمستخرجة من التقارير المالية لعملة الدوالر ،حيث
لوحظ وجود بيانات مالية خاصة بالشركات الصناعية بالعمالت (الدينار – الدوالر –
الشيكل) .وتم استخ دام متوسط أسعار صرف العمالت بتاريخ نشر القوائم المالية بنهاية
السنة المالية والمعلنة على موقع سلطة النقد .ومرفقة بملحق (.)5
 -4حساب متغيرات الدراسة المستقلة و التابعة لكل شركة وفقا لقوانين المتغيرات المستقلة
والتابعة وهي كالتالي:
أو ًال :المتغيرات المستقلة
دورة المخزون =
دورة الذمم المدينة =
دورة الذمم الدائنة =
دورة التحول النقدي (باأليام) = دورة المخزون  +دورة الذمم المدينة – دورة الذمم الدائنة
ثانيًا :المتغيرات التابعة
معدل العائد على األصول =
معدل العائد على الملكية =

 -5تلخيص المتغيرات المستقلة والتابعة التي تم التوصل إليها في جدول لجميع سنوات الدراسة
من عام  2008م حتى عام 2017م.
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 5.4بيانات الدراسة
تصنف البيانات إلى ثالثة أنواع ،النوع األول :بيانات السالسل الزمنية ()Time Series Data
وهي البيانات التي تقيس ظاهرة معينة خالل فترة زمنية معينة وفي أوقات معينة ،من الممكن ان
تكون على شكل بيانات سنوية أو نصف سنوية ...إلخ ،النوع الثاني :البيانات المقطعية (Cross-
 )Sectional Dataوهي البيانات التي تقيس ظاهرة معينة عند نقطة زمنية واحدة لعدد من
الوحدات التي قد تكون أفراد ،شركات ،مؤسسات ،دول ،النوع الثالث :بيانات السالسل الزمنية
المقطعية ( ) Panel Dataوهي مزيج من بيانات السالسل الزمنية والبيانات المقطعية ،حيث يتم
فيها جمع بيانات ظاهرة معينة لمجموعة من الشركات أو المؤسسات أو الشركات لمدة فترة زمنية
معينة عشر سنوات مثال.
وتكمن الفائدة من استخدام هذا النوع من البيانات في زيادة الدقة في التقدير والتنبؤ من خالل زيادة
عدد المشاهدات عن طريق ربط عدد من المشاهدات المقطعية بعدد الفترات الزمنية.
حيث تتمثل بيانات الدراسة الحالية بالبيانات الكمية التي تصف متغيرات الدراسة خالل فترة زمنية
تتراوح بين ( )2017-2008على شكل سلسلة زمنية إلحدى عشر شركة صناعية من الشركات
المدرجة في بورصة فلسطين ،وتم الحصول على البيانات الخاصة بمتغيرات الد ارسة من خالل
التقارير الرسمية المنشورة على المواقع اإللكترونية الخاصة بالشركات أو المنشورة على الموقع
االلكتروني الخاص ببورصة فلسطين .وبذلك يتوفر لدى الباحث سلسلة زمنية مكونة من عشرة
مشاهدات لكل شركة ومن خالل دمج بيانات جميع الشركات معا يصبح لدى الباحث مجموعة من
البيانات الزمنية المقطعية او ما يعرف ببيانات البانل ( ،)Panel Dataوبذلك يبلغ إجمالي عدد
المشاهدات (حجم العينة)  110مشاهدة.
 6.4نموذج الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية لقياس أثر مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في دورة التحول النقدي
على ربحية الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين ،بإستخدام تحليل البانل ،وتوظيف
منهج التكامل المشترك وتصحيح الخطأ للبيانات المقطعية للكشف عن ما إذا كان هناك عالقة
توازنيه بين هذه المتغيرات ،وما تنطوي عليه من آثار طويلة وقصيرة المدى على الربحية ،وفي
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البداية البد من تسليط بعض الضوء على منهج ونماذج البانل المستخدمة في هذه الدراسة والمتمثلة
في

دمج بيانات عينة مأخوذة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين (البعد

المقطعي) وعددها  11شركة خالل الفترة الزمنية الممتدة من ( ،)2017 – 2008حيث يتفوق
تحليل السالسل الزمنية المقطعية على تحليل البيانات الزمنية بمفردها أو البيانات المقطعية بمفردها
بالعديد من اإليجابيات التي يتمثل أهمها في التحكم في التباين الفردي ،الذي قد يظهر في حالة
البيانات المقطعية أو الزمنية ،والذي يفضي إلى نتائج متحيزة ،هذا باإلضافة إلى إحتواء بيانات
البانل على كم معلوماتي أكبر مقارنة بالبيانات المقطعية أو الزمنية ،وبالتالي إمكانية الحصول
على تقديرات ذات ثقة أعلى ،كما أن مشكلة اإلرتباط المشترك بين المتغيرات تكون اقل حدة من
بيانات السالسل الزمنية ،ومن جانب آخر ،تتميز بيانات البانل عن غيرها بعدد أكبر من درجات
ير فان بيانات البانل تأخذ في اإلعتبار ما يوصف "بعدم التجانس أو االختالف غير
الحرية ،وأخ ا
الملحوظ ( )Unobserved Heterogeneityالخاص بمفردات العينة سواء المقطعية أو الزمنية
وفي هذه الدراسة فان منهج السالسل الزمنية المقطعية سوف يأخذ في اإلعتبار تلك االختالفات أو
اآلثار الفردية ( )Individual Effectsالخاصة بكل شركة من الشركات المدرجة في بورصة
فلسطين مثل دورة المخزون ودورة حسابات الذمم المدينة ودورة حسابات الذمم الدائنة وغيرها من
الخصائص المقطعية ،التي تنفرد بها كل شركة على حده ،والتي تؤثر بدورها على ظاهرة الربحية
في تلك الشركات ،ولكنها تكون ثابتة في األجل القصير أو على األقل خالل فترة الدراسة.
وعليه فقد تم استخدام األساليب الحديثة في دراسة العالقة المتبادلة بين المتغيرات المالية محل
الدراسة ،وتمثلت هذه األساليب بأساليب تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعة أو ما يعرف
بالبانل داتا ( ،)Panel Dataمن خالل تقدير النماذج المتجمعة ( )Pooled Modelونماذج
التأثيرات الثابتة ( )Fixed Effectsوالتأثيرات العشوائية ( ،)Random Effectsحيث يتم تقدير
نماذج إنحدار ( )Panel Dataوفقا لثالث نماذج مختلفة تشمل النموذج التجميعي ( Pooled
 )Modelالذي يفترض عدم وجود تباين بين المقاطع ( الشركات ) بافتراض تجانس المقاطع أو
الشركات ،ونموذج التأثيرات الثابتة ( )Fixed Effects Modelوالذي يفترض عدم تجانس
المقاطع أو الشركات أو بمعنى آخر وجود تأثير ثابت لكل مقطع أو شركة حيث تعتمد هذه الطريقة
على اإلنحدار المتعدد مع إدراج متغيرات وهمية للمقاطع ،أما النموذج الثالث ويسمى بنموذج
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التأثيرات العشوائية (  )Random Effects Modelويفترض هذا النموذج وجود تأثير عشوائي
لكل شركة وهو تأثير ديناميكي متغير مع الزمن ،ويمكن صياغة نماذج الدراسة بالمعادالت التالية:

حيث أن:
( )ROAالعائد على األصول.
( :)ROEالعائد على الملكية.
( )DSIدورة المخزون.
( :)DSOدورة حسابات الذمم المدينة.
( :)DPOدورة حسابات الذمم الدائنة.
( )Eاألخطاء العشوائية (الخطأ العشوائي غير المفسر ،تأثير التغيرات الزمنية).
وقد تم اإلعتماد على استخدام طريقة المربعات الصغرى لبيانات السالسل الزمنية
المقطعية  panel lest squareلتقدير معالم النموذج.
 7.4أساليب اختيار النموذج المالئم لبيانات السالسل الزمنية المقطعية Panel Data
من خالل العرض المنهجي السابقة لنماذج السالسل الزمنية المقطعية ،تبين لنا وجود ثالثة نماذج
إنحدار يمكن تقديرها تندرج تحت منهجية تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية ،وبناء عليه
يمكن ل لباحث تقدير النماذج الثالثة ولكن األهم من ذلك هو تحديد النموذج األكثر مالئمة لبيانات
الدراسة.
ولتحديد النموذج األكثر مالئمة تجرى إختبارات إحصائية تشخصية على مرحلتين ،المرحلة
األولى تتمثل في التفضيل بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ،فإذا أشارت النتائج
ألفضلية ومالئمة النموذج التجميعي للبيانات نتوقف عند هذه المرحلة ونعتبر النموذج التجميعي
هو األكثر مالئمة ،بينما إذا أشارت النتائج ألفضلية ومالئمة نموذج التأثيرات الثابتة على النموذج
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التجميعي ،ننتقل للمرحلة الثانية وهي التفضيل بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات
العشوائية.
ويتم تطبيق المرحلة األولى من التقييم بين النماذج بإستخدام إختبار ( )Fالمقيد الذي يأخذ الصيغة
الرياضة الموضحة فيما يلي:

حيث أن  Kعدد المعلمات المقدرة،
اإلنحدار التجميعي،

مجموع مربعات البواقي الناتجة عن تقدير نموذج

مجموع مربعات البواقي الناتجة عن تقدير نموذج التأثيرات الثابتة،

ويتم الحكم على نتيجة اإلختبار من خالل القيمة اإلحتمالية لإلختبار ( )P-valueفإذا كانت
القيمة اإلحتمالية أكبر من  0.05يكون النموذج التجمعي هو األكثر لمالئمة للبيانات ،بينما إذا
كانت القيمة اإلحتمالية أقل او تساوي  0.05فإن نموذج التأثيرات الثابتة هو األكثر مالئمة لبيانات
الدراسة.
كذلك يتم تطبيق المرحلة الثانية للتفضيل بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية،
وذلك بإستخدام إختبار ( )Hausmanالمقترح عام  ،1978والمستخدم إلختبار الفرضية الصفرية
التي تفترض مالئمة نموذج التأثيرات العشوائية ،مقابل الفرضية البديلة التي تفترض مالئمة نموذج
التأثيرات الثابتة لبيانات الدراسة ،وتكون صيغة اإلختبار على النحو االتي:

حيث

هو التباين لمعلمات نموذج التأثيرات الثابتة و

متجه

التباين لمعلمات نموذج التأثيرات العشوائية ،حيث تقترب دالة ( )Hausmanمن توزيع مربع كاي
بدرجات حرية مقدارها ( ،)kويكون نموذج التأثيرات الثابتة أكثر مالئمة من نموذج التأثيرات
العشوائية إذا كانت القيمة اإلحتمالية لإلختبار أقل من أو تساوي  0.05بينما إذا كانت أكبر من
 0.05فإن نموذج التأثيرات العشوائية سيكون هو األكثر مالئمة (.)Brooks, 2008
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 8.4األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لقد اعتمد الباحث على مجموعة متنوعة من األدوات اإلحصائية بغرض وصف متغيرات الدراسة
والعالقات المتنوعة المتداخلة فيما بينها ،حيث اعتمد الباحث على اجراء الوصف اإلحصائي لهذه
المتغيرات إستنادا إلى أساليب القياس اإلحصائي لهذه المتغيرات والتي شملت الوسط الحسابي
واإلنحراف المعياري ومعامالت اإلرتباط والقيم الصغرى والعظمى لكل متغير من متغيرات الدراسة،
مع اإلستعانة بالرسومات البيانية لتوضيح التحركات والتقلبات الزمنية التي تعرضت لها متغيرات
الدراسة خالل فترة الدراسة ،كما تم استخدام أساليب التحليل القياسي بهدف قياس تأثير المتغير
المستقل على المتغيرات التابعة ،وإلجراء ذلك تم اإلستعانة ببرنامج التحليل القياسي (E-
 )views10للقياس والتقدير ،وإلجراء الرسومات البيانية ،حيث تم اإلستعانة بمجموعة من األدوات
واألساليب اإلحصائية والقياسية ،والتي تمثلت فيما يلي:
 .1اإل نحدار المتعدد ( :)Multiple Regressionلقد اعتمد الباحث على استخدام تقنية
اإلنحدار المتعدد لبيانات السالسل الزمنية المقطعية للمتغيرات المستقلة لبيان حجم تأثير كل
منها على ظاهرة الركود التضخمي إستنادا إلى طريقة  panel lest squareوبإستخدام

نموذج التأثيرات الثابتة ( )Fixed Effects Modelلتقدير معالم النموذج ،حيث يستند

األساس في منطق استخدام نماذج تحليل السالسل الزمنية المقطعية على تقنية اإلنحدار

المتعدد الذي يوضح العالقة الدالية بين متغير تابع واحد وعدد من المتغيرات التفسيرية (أكثر
من واحد) ،وتفسر هذه العالقة الدالية على أنها عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة

والمتغير ا لتابع حيث تعني العالقة الدالية السببية أن التغير في المتغيرات المستقلة يصحبها

تغير في المتغير التابع (عطية2005 ،م) .ويأخذ نموذج اإلنحدار المتعدد العديد من الصيغ
ا
اإلحصائية للمتغيرات المستقلة من خالل التحويالت اإلحصائية المختلفة واستخدام فترات

اإلبطاء التي سيتم ذكرها الحقا ،ويتم تقدير النموذج بالعديد من الطرق اإلحصائية المختلفة.

 .2إختبارات السكون ( :)Stationary testsلقد اعتمد الباحث على استخدام إختبارات سكون
السالسل للبيانات الزمنية المقطعية والتي تعتبر من الشروط المهمة في تحليل إلجراء

التحليل اإلحصائي لكافة البيانات المعتمدة على المتجهات الزمنية إذ أن تحقيق شرط

السكون واالستقرار لهذه السالسل يعتبر عامال مهما تستند إليه جودة النماذج القياسية

المتعلقة بتحليل اإلتجاهات وفقا للبيانات التاريخية المتنوعة ،ويتم تحقيق شرط السكون لهذه

السالسل من خالل إختبار وجود جذر الوحدة ( )Unit Root Testفي السلسلة الزمنية
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بواسطة اإلختبارات األكثر شيوعا والتي تتمثل في (Fuller - Augmented Dickey
 )ADFو ( .)Phillips Perron - PPويعد إختبار ( )PPأفضل من إختبار ()ADF
ألن األخير قائم على فرضية أن السلسة الزمنية متولدة بواسطة عملية اإلنحدار الذاتي

( )Autoregressive processبينما إختبار ( )PPقائم على افتراض أكثر عمومية ،وهو

أن السلسة الزمنية متولدة بواسطة عملية ( ARIMA-Autoregressive Integrated

 )Moving Averageالتي تنسب منهجيتها إلى بوكس – جنكيز (.)Box - Jenkins
سيستخدم الباحث إختبار ( )PPللخصائص المذكورة سابقا وكذلك لكونه أفضل في حالة
بيانات البانل داتا ألنه يأخذ بعين اإلعتبار التباينات بين المقاطع محل الدراسة.

 .3إختبار التكامل المشترك ( :)Co-integration testألغراض القيام بتحقيق شروط
النماذج القياسية الخاصة بتحليل السالسل الزمنية المقطعية فقد قام الباحث بالتحقق من مدى

وجود عالقات توازنيه طويلة األجل بين متغيرات الدراسة ،ولتحقيق ذلك فقد قام الباحث بعد
التأكد من سكون السالسل الزمنية المقطعية بفحص التكامل المشترك بين هذه السالسل معا،

إذ أن هذا التكامل يتحقق بين متغيرات الدراسة إذا كان هناك اشتراكا في االتجاه بين هذه
المتغيرات ،ويقدم اإلقتصاد القياسي العديد من طرق إختبار التكامل المشترك بين المتغيرات،

ومن أشهر هذه الطرق طريقة انجل وغرانجر ( )Engle-Grangerوطريقة جوهانسون

( ،)Johnsonوتستخدم الطريقة األولى في حالة النماذج البسيطة التي تحتوي على متغيرين

فقط وبعدد مشاهدات كبير ،أما الطريقة الثانية والتي تنسب إلى ( Johansen and

) )Juselius (1990فهي الطريقة األكثر عمومية في إختبار التكامل المشترك في جميع

النماذج سواء أكانت بسيطة أم متعددة ،حيث تتمثل فكرة إختبار جوهانسون في معرفة عدد

متجهات التكامل المشترك بين المتغيرات اعتمادا على إحصاء القيمة العظمى المميزة

( )Max-Eigen Statisticوإحصاء األثر ( )Trace Statisticحيث يتم إختبار
الفرضية العدمية التي تنص على أن عدد متجهات التكامل المشترك تساوي على األقل ()r
متجه ،ويتم رفض هذه الفرضية مقابل قبول الفرض الذي ينص على أن عدد متجهات

التكامل يزيد عن ( )rمتجه إذا كانت قيمة اإلحصاء للقيمة العظمى (
األثر (

) وقيمة إحصاء

) المحسوبتين أكبر من القيم الحرجة عند مستوى معنوية مفترض

( ،)Brooks,2008أما فيما يتعلق بنموذج السالسل الزمنية المقطعية تم استخدام إختبار
بيدروني  Pedroniللتكامل المشترك إستنادا إلى إحصاء فلبس بيرون ( Phillips
.)Perron – PP
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زمنيا ( :)Lagged Variablesفي االقتصاد ال يكون اعتماد المتغير
 .4المتغيرات المتباطئة ً
التابع على قيم المتغير المستقل دائما لحظيه .بل عادة يتضمن ذلك فارق زمني .وهذا الفارق
الزمني يسمى المتباطئة  lagويعد مفهوم التباطء أو المتغيرات المتباطئة ضروريا للتعامل مع
بيانات السالسل الزمنية ،حيث تشمل نماذج اإلنحدار أحيانا على متغيرات مستقلة متباطئة
ضمن المتغيرات المستقلة في النموذج وكذلك تشمل أحيانا على متغيرات متباطئة مشتقة من
المتغير التابع نفسه ،وفي هذه الحالة تكون استجابة المتغير التابع لنفسه وللمتغيرات المستقلة
تتباطأ عبر الزمن ،والنماذج التي تحتوي على متغيرات متباطئة تعرف بنماذج المتغيرات
المتباطئة وفيها تعتمد القيمة الحاضرة للمتغير التابع على القيم الحاضرة والماضية للمتغيرات
المستقلة (نصر1995 ،م) ،ويمكن صياغة النموذج المتباطئ في حالة وجود متغير مستقل
واحد على النحو االتي:

والصيغة العامة لنموذج اإلنحدار المتباطئ الذي يحتوي على أكثر من متغير مستقل تكتب على
النحو االتي:

 .5المربعات الصغرى العادية ( :)Ordinary Least Square - OLSاحدى طرق التقدير
اإلحصائية األكثر استخداما في تقدير معلمات (معامالت) نموذج اإلنحدار ،ومن خصائص
هذه الطريقة أنها تدني مجموع مربعات إنحرافات القيم المقدرة عن القيم المشاهدة للمتغير
التابع (عطية .)2005،ولطريقة المربعات الصغرى العادية عدة افت ارضات أساسية يجب أن
تتوفر في أي نموذج إنحدار تم تقديره بإستخدام هذه الطريقة ،لكي يتم اإلعتماد على نتائج
التقدير والوثوق فيها وهذه االفتراضات هي :االخطاء العشوائية (البواقي) تتبع التوزيع
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الطبيعي ،المتوسط الحسابي لبواقي النموذج يساوي
صفر ،حدود الخطأ متجانسة بمعنى
ا
ثبات تباين حد الخطأ ،حدود الخطأ مستقلة عن بعضها البعض بمعنى عدم وجود ارتباط
ذاتي في حدود الخطأ ،استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض في نماذج اإلنحدار
المتعددة بمعنى عدم وجود مشكلة اإلزدواج الخطي في النموذج ( )Gujarati, 2004وقد تم
اإلعتماد على هذه الطريقة اثناء القيام بتقدير معلمات النموذج.
النتائج التطبيقية للدراسة:
أوًال :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة.
استخدم الباحث في هذه الدراسة مجموعة من األساليب اإلحصائية الوصفية لوصف متغيرات
الدراسة ،وذلك من خالل استخدام بعض مقاييس التشتت ومقاييس النزعة المركزية حيث تم حساب
الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لكل متغير من متغيرات الدراسة ،وكذلك أقل قيمة وأكبر قيمة
لكل متغير من المتغيرات ،كما استعان الباحث باألشكال البيانية لتوضح التسلسل الزمني للمتغيرات
خالل فترة الدراسة ،والجدول ( )4.4أدناه يوضح أهم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات النموذج.
جدول ( :)4.4أهم المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغيرات الدراسة

متغيرات نموذج الدراسة

الوسط الحسابي

اإل نحراف

أقل قيمة

أكبر قيمة
452.68

باأليام

المعياري

دورة التحول النقدي ()CCC

177.81

135.92

-362.82

دورة المخزون ()DSI

159.78

118.85

24.14

797.79

دورة الذمم المدينة ()DSO

121.31

71.76

14.69

301.53

دورة الذمم الدائنة ()DPO

103.29

123.60

8.29

772.90

% 6.7

%7

%10-

%34

معدل العائد على األصول
()ROA
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متغيرات نموذج الدراسة
معدل العائد على الملكية ()ROE

الوسط الحسابي

اإل نحراف

باأليام

المعياري

% 9.5

%9.5

أقل قيمة

أكبر قيمة

%15-

%49

المصدر :إعداد الباحث حسب مخرجات برنامج EViews

يتضح من خالل الجدول ) (4.4أعاله أن الوسط الحسابي السنوي لمتغير دورة التحول النقدي
الذي يمثل المتغيرات المستقلة معا ،قد بلغ ( )177.81يوم وبإنحراف معياري ( )135.92يوم،
ويظهر ذلك من خالل إرتفاع المتوسطات الحسابية لمكونات دورة التحول النقدي حيث بلغ متوسط
دورة المخزون  160يوم بإنحراف معياري  119يوم ،بينما بلغ الوسط الحسابي لدورة الذمم المدينة
أخير الوسط الحسابي لدورة الذمم الدائنة بلغ  103يوم
 121يوم بإنحراف معياري  71يوم ،و ا
بإنحراف معياري  124يوم.
وعلى مستوى المتغيرات المستقلة المفردة ،نجد الوسط الحسابي للمتغير المستقل األول "دورة
المخزون" يساوي ( )159.78يوم بإنحراف معياري بلغ ( )118.85يوم ويعزو الباحث إرتفاع دورة
المخزون ل طول الفترة الزمنية التي يتم فيها شراء المواد الخام حيث هناك صعوبات وقيود على
المعابر الفلسطينية ،إضافة إلى فترة تحويل المنتجات إلى سلع نهائية  ،حيث أن العديد من
نظر لسوء األوضاع
الصناعات تأخذ وقت طويل في إنتاجها إضافة إلى طول فترة عمليات البيع ا
اإلقتصادية وتدني الطلب على بعض السلع ،إضافة إلى إرتفاع تكلفة المنتج المحلي حيث أن
هنالك بضائع مماثلة تتوافر بأسعار أقل .إضافة إلى ذلك فإن كمية البضائع المطلوبة وفترة إنتاجها
تعتمد على طبيعة المنتج وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة في عملية اإلنتاج ،حيث تفتقر شركاتنا
المحلية من استخدام أحدث الطرق التكنولوجية في الصناعة.
كما وأن عملية البيع تعتمد على مدى قدرة المنتج على تحقيق رغبات وإحتياجات المستهلك ،وعليه
فإن الشركات بحاجة لخفض التكاليف المتعلقة بتخزين البضائع وذلك من خالل تبنيها لنظام
( ،)Just In Timeمع األخذ بعين اإلعتبار توفير مخزون كافي من البضائع لتجنب تكلفة نفاذ
المخزون.
بينما الوسط الحسابي للمتغير المستقل الثاني "دورة الذمم المدينة" بلغ ( )121.31يوم بإنحراف
74

معياري ( )71.76يوم ويعزو الباحث إرتفاع متوسط دورة الذمم المدينة إلى تسهيالت البيع باألجل
التي تمنحها الشركات الصناعية للوسطاء والوكالء التجاريين مثل (تجار الجملة) في ظل تكدس
المخزون والذي ظهر جليا في إرتفاع متوسط دورة المخزون ،وضعف السوق المحلي بشكل عام.
أخير الوسط الحسابي للمتغير المستقل الثالث "دورة الذمم الدائنة" بلغ ( )103.29يوم بإنحراف
و ا
معياري ( )123.60يوم ويعزو الباحث إرتفاع متوسط الذمم الدائنة للتسهيالت التي تحصل عليها
الشركات الصناعية من الموردين ،إضافة إلى السياسات المالية التي تتخذها هذه الشركات لتأجيل
عمليات الدفع وتوفير أكبر قدر من السيولة المالية.
بينما نجد أن الوسط الحسابي للمتغير التابع األول "العائد على األصول" قد بلغ ()%6.7
وبإنحراف معياري ( ،)%7.0والوسط الحسابي للمتغير التابع الثاني "العائد على الملكية" قد بلغ
( )%9.5بإنحراف معياري ( )%9.5ويعزو الباحث هذا اإلختالف بسبب تنوع أصول و رأس مال
الشركات الصناعية المدرجة في البورصة و أيضا لوجود شركات منافسة تؤثر على سلعها في
السوق الفلسطيني.
ولتوضيح التغيرات في التسلسالت الزمنية والمقطعية لبيانات متغيرات الدراسة ،تم تمثيل التغيرات
في السالسل الزمنية لبيانات المتغيرات المستقلة معا وبيانات المتغيرات التابعة معا في أشكال بيانية
منفصلة ،واألشكال التالية توضح التطورات الزمنية في المتغيرات:
شكل ( :)1.4التغيرات الزمنية في سالسل المتغيرات التابعة خالل (2017 – 2008م)
BPC

ELECTRODE

ABC

AZIZA

.12

.18

.25

.35

.10

.16

.20

.30

.15

.25

.10

.20

.14

.08

.12
.06
.10
.04

.08

.02

.06

.00
17

16

15

14

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

.04
17

16

15

14

NAPCO

13

12

11

10

09

.05

.15

.00

.10

-.05
17

08

16

15

14

JPH

13

12

11

10

09

08

.05
17

16

15

14

JCC

.10

GMC

.16

.08

13

12

11

10

09

08

.12

.06

.3

.15

.2

.10

.1

.05

.0

.00

-.1

-.05

-.2

-.10

.08
.04
.04

.02
.00
13

12

11

10

09

08

.00
17

16

15

14

17

16

15

14

13

12

11

10

09

17

08

16

15

VOIC

14

13

12

11

10

09

08

NCI

PHARMACARE
.30

.5

.10

.25

.4

.05

.20

.3

.00

.15

.2

-.05

.1

-.10

.10
.05
13

12

17

16

15

14

11

10

09

.0

08

ROE

13

12

11

10

09

08

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

ROA
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شكل ( :)2.4التغيرات الزمنية في سالسل المتغيرات المستقلة خالل (2017 – 2008م)
BPC

ELECTRODE

AZIZA

500

ABC

400

400

300

300

600

250

400

200

200

150

200
200
100

100
0
17

16

15

14

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

0
17

16

15

14

NAPCO

13

12

11

10

09

17

08

16

15

14

JPH

13

12

11

10

09

0

100

-200

50

-400

0
17

08

16

15

14

JCC

13

12

11

10

09

08

GMC

250

500

600

200

400

400

150

300

200

100

200

0

100

-200

400

300

200

50
0
13

12

11

10

09

08

0
17

16

15

14

17

16

15

14

13

12

11

10

09

100

-400
17

08

16

15

VOIC

14

13

12

11

10

09

08

0
17

16

15

14

PHARMACARE

13

12

11

10

09

08

NCI

300

1,000

250

800

200

600

150

400

100

200

200
160
120
80

50

0

0
13

12

11

10

09

-200

08

DSO
CCC

40

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

0
17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

DSI
DPO
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ثانيا :إختبارات سكون السالسل الزمنية.
ً
لفحص سكون متغيرات السالسل الزمنية ،يوجد العديد من اإلختبا ارت اإلحصائية لتحقيق هذا
الغرض ومن هذه اإلختبارات ( )Augmented Dickey–Fuller testو (Phillips-
) )Perron (PPوالتي يوجد منها صيغ مختلفة لتتالئم مع السالسل الزمنية الفردية والسالسل
الزمنية المقطعية (البانل داتا) ،وفي هذه الدراسة تم استخدام إختبار ())Phillips-Perron (PP
لفحص سكون متغيرات الدراسة على المستوى الفردي ومستوى السالسل الزمنية المقطعية .وتشير
نتائج اإلختبار الموضحة بالجدول ( )5.4ألن جميع متغيرات الدراسة على المستوى المقطعي
والمستوى الزمني المقطعي تصل لمرحلة السكون عند الفروق األولى للمتغيرات ،حيث يتضح من
خالل الجدول أن جميع مستويات الداللة المحسوبة إلختبار ( )PPأقل من مستوى  0.05وهذا
يؤكد رفض فرضية وجود جذر وحدة عند الفرق األول.
جدول ( :)5.4دالالت إختبار ( )PPلسكون السالسل الزمنية والسالسل الزمنية المقطعية.

المتغيرات

المستوى

الفرق األول

دورة المخزون )(DSI

)0.069( 32.517

)0.000( 58.399

دورة الذمم المدينة )(DSO

)0.030( 36.066

--

دورة الذمم الدائنة )(DPO

)0.000( 64.541

--

العائد على األصول )(ROA

)0.001( 49.880

--
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العائد على الملكية )(ROE

--

)0.000( 57.330

ثال ًثا :إختبارات التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة.
لفحص التكامل المشترك بين مجموعة من المتغيرات الزمنية أو الزمنية المقطعية يوجد العديد من
اإلختبارات اإلحصائية لتلبية هذا الغرض ،وبسبب طبيعة بيانات الدراسة التي تتسم بالسالسل
الزمنية المقطعية سيتم استخدام إختبار ( ،)Pedroni residual contigration testوالذي
يستند على أربعة إحصاءات مختلفة تتمثل في (v-statistics, rho-statistics, PP-
 ،)statistics and ADF-statisticsوالجدول ( )6.4يوضح نتائج اإلختبار ،والتي وفقا لكل
من ( )PP-statisticو ( ) ADF-statisticتشير لوجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة
بوجود حد ثابت ومتجه زمني عند مستوى داللة  %5لكون قيمة الداللة أقل من  ،%5ومعني وجود
تكامل أن النموذج سيتسمر لفترة زمنية ولن يقف عند لحظة معينة ،على العكس في حالة عدم
وجود تكامل مشترك فإنه سيعني أن نتائج التحليل ستكون لحظية ،أي انه إذا قمنا بإجراء اختبار
بعد فترة زمنية بنموذج آخر ستخرج نتائج مغايرة ومختلفة عن النتائج الحالية.
جدول ( :)6.4نتائج إختبار ( )Pedroniلتكامل متغيرات السالسل الزمنية المقطعية.

إختبار التكامل المشترك بوجود حد
ثابت ومتجه زمني

إختبار التكامل المشترك
بوجود حد ثابت فقط

اإلختبار

الداللة

القيمة

الدال لة

القيمة

0.395

0.266

0.324

0.457

Panel v-Statistic

0.998

2.955

0.996

2.665

Panel rho-Statistic

0.000

-10.984

0.008

-2.391

Panel PP-Statistic

0.002

-2.821

0.903

1.299

Panel ADF-Statistic

الفرضية العدمية :ال يوجد تكامل مشترك.
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الفصل الخامس :تحليل البيانات وتفسير ومناقشة النتائج
مقدمة
 1.5إختبار الفرضيات
 2.5نتائج تحليل الفرضيات
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مقدمة
يتطرق هذا المبحث لإلجراءات اإلحصائية التي تم من خاللها إختبار الفرضيات تمهيدا للوصول
إلى النتائج ،حيث تم إختبار فرضيات الدراسة بعد احتساب قيم المتغيرات المستقلة والمتمثلة في
(دورة التحول النقدي – دورة المخزون – دورة الذمم الدائنة ودورة الذمم المدينة) والمتغيرات التابعة
(ربحية الشركات) والمتمثلة في العائد على األصول والعائد على الملكية.
وقد تم اإلستعانة بالبيانات المالية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين للفترة الزمنية ما
بين  2008حتى 2017م ،حيث تم احتساب القيم السنوية لمتغيرات الدراسة والتي تمثلت في
اجمالي  110حاالت وعليه باإلمكان تحليل هذه القيم بإستخدام برنامج .E-Views 10
 1.5إختبار الفرضيات
إلختبار فرضيات الدراسة وتحديد معامالت أثر دورة التحول النقدي بأبعادها الثالثة (دورة
المخزون ،دورة الذمم المدينة ودورة الذمم الدائنة) على ربحية الشركات الصناعية والمتمثلة في
(العائد على األصول والعائد على الملكية) تم استخدام تحليل البيانات المقطعية والزمنية (Panel
).Data Analysis
ولتقدير العالقة بين متغيرات السالسل الزمنية المقطعية ( ،)Panel Dataيؤخذ بعين اإلعتبار
طبيعة البيانات ،وتزودنا األساليب اإلحصائية بثالث نماذج مختلفة للبيانات الزمنية المقطعية،
والتي تتمثل في النموذج التجمعي ( ،)Pooled Modelونموذج التأثيرات الثابتة ( Fixed
 )effects modelونموذج التأثيرات العشوائية ( ،)Random effects modelوعليه تم
تقدير النموذج التجميع ونموذج التأثيرات الثابتة والعشوائية وجاءت النتائج كما يلي:
 1.1.5إختبار الفرضية الرئيسية األولى
(تقدير دالة دورة التحول النقدي على العائد على األصول وفقا لنماذج البيانات الزمنية المقطعية)
أ .النموذج التجميعي (:)Pooled Model
كما أشير سابقا ،فإن النموذج التجمعي من أحد النماذج المقترحة لتقدير العالقة بين متغيرات
البيانات الزمنية المقطعية ،والجدول رقم ( )1.5يوضح نتائج تقدير النموذج التجمعي لنموذج
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الدراسة الذي يدرس تأثير مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في (دورة المخزون ،دور الذمم
المدينة ،دورة الذمم الدائنة) على (العائد على األصول) في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة
فلسطين .آخذين بعين اإلعتبار إضافة المتغير التابع مبطئ لفترة زمنية واحدة بغرض التغلب على
مشكلة اإلرتباط الذاتي في بواقي النموذج المقدر .ولن نتطرق هنا لمزيد من التفصيل والشرح حول
نتائج النموذج التجمعي إال بعد التأك د من كونه مالئم لبيانات الدراسة أم ال من خالل مقارنته مع
نموذج التأثيرات الثابتة.
جدول ( :)1.5نتائج تقدير النموذج التجميعي Pooled Model

المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

الحد الثابت ()c

إختبار ( )Tمستوى الداللة

دورة المخزون)(DSI

*-0.181

0.088

-2.062

0.042

-0.008

0.016

-0.512

0.610

دورة الذمم المدينة)(DSO

0.000

0.017

0.027

0.978

دورة الذمم الدائنة)(DPO

0.011

0.010

1.072

0.287

*0.690

0.075

9.193

0.000

العائد على األصول بفترة

إبطاء واحدة ()Yt-1
R-squared = 0.484, Adjusted R-squared = 0.462, F-statistic = 22.069,
Prob(F-statistic) = 0.000, Durbin-Watson stat = 2.25.

*دالة إحصائية عند مستوى ** ،0.05دالة إحصائية عند مستوى ،0.10
ب .نموذج التأثيرات الثابتة (:)Fixed Effects Model
الجدول رقم ( )2.5يوضح نتائج نموذج التأثيرات الثابتة كأحد النماذج المقترحة لتقدير العالقة بين
متغيرات البيانات الزمنية المقطعية ،ل دراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في (دورة
المخزون ،دور الذمم المدينة ،دورة الذمم الدائنة) على (العائد على األصول) في الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين .آخذين بعين اإلعتبار إضافة المتغير التابع مبطئ لفترة
زمنية واحدة بغرض التغلب على مشكلة اإلرتباط الذاتي في بواقي النموذج المقدر .ولن نتطرق هنا
لمزيد من التفصيل والشرح حول نتائج نموذج التأثيرات الثابتة إال بعد التأكد من كونه مالئم لبيانات
الدراسة أم ال من خالل مقارنته مع النموذج التجمعي السابق.
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جدول ( :)2.5نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model

المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

إختبار ()T

مستوى الداللة

الحد الثابت ()c

-0.136

0.106

-1.284

0.203

دورة المخزون )(DSI

-0.027

0.022

-1.254

0.213

دورة الذمم المدينة )(DSO

**-0.043

0.023

-1.843

0.069

دورة الذمم الدائنة )(DPO

-0.010

0.013

-0.762

0.448

0.104

0.098

1.070

0.288

العائد على األصول بفترة
إبطاء واحدة ()Yt-1

R-squared = 0.700, Adjusted R-squared = 0.650, F-statistic = 13.994,
Prob(F-statistic) = 0.000, Durbin-Watson stat = 1.95.

*دالة إحصائية عند مستوى ** ،0.05دالة إحصائية عند مستوى .0.10
ج .نموذج التأثيرات العشوائية (:)Random Effects Model
الجدول رقم ( )3.5يوضح نتائج نموذج التأثيرات العشوائية كأحد النماذج المقترحة لتقدير العالقة
بين متغيرات البيانات الزمنية المقطعية ،لدراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في
(دورة المخزون ،دور الذمم المدينة ،دورة الذمم الدائنة) على (العائد على األصول) في الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين .آخذين بعين اإلعتبار إضافة المتغير التابع مبطئ لفترة
زمنية واحدة بغرض التغلب على مشكلة اإلرتباط الذاتي في بواقي النموذج المقدر .ولن نتطرق هنا
لمزيد من التفصيل والشرح حول نتائج نموذج التأثيرات الثابتة إال بعد التأكد من كونه مالئم لبيانات
الدراسة أم ال من خالل مقارنته مع النموذج التأثيرات الثابتة السابق.
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جدول ( :)3.5نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model

المتغير

المعامل

الخطأ

المعياري

إختبار ()T

مستوى
الداللة

الحد الثابت ()c

*-0.181

0.071

-2.555

0.012

دورة المخزون )(DSI

-0.008

0.013

-0.635

0.527

دورة الذمم المدينة )(DSO

0.000

0.013

0.034

0.973

دورة الذمم الدائنة )(DPO

0.011

0.008

1.328

0.187

0.690

0.061

11.393

0.000

العائد على األصول بفترة إبطاء
واحدة ()Yt-1

R-squared = 0.484, Adjusted R-squared = 0.462, F-statistic = 22.069,
Prob(F-statistic) = 0.000, Durbin-Watson stat = 2.26.

*دالة إحصائية عند مستوى ** ،0.05دالة إحصائية عند مستوى .0.10
د .اختيار النموذج األ كثر مالئمة لبيانات الدراسة.
جرت العادة اإلعتماد على معامل التحديد كمؤشر رئيسي للمقارنة بين عدة نماذج قياسية من ناحية
المالئمة للبيانات التي تجرى عليها الدراسة ،إال انه في نماذج البانل داتا ال يمكن اإلعتماد على
معامل التحديد في اختيار نموذج البيانات المالئم وذلك ألن معامل التحديد يعتمد على مقاييس
مختلفة في حسابه من نموذج آلخر (الجمال .)282 :2012،لذا تم اإلعتماد على إختبار
( )Redundant Fixed Effects Testsأو ما يعرف بإختبار ( )Fالمقيد للمفاضلة بين
النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ،ويستخدم إختبار ( )Hausmanللمفاضلة بين نموذج
التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية.
الجدول رقم ( )4.5يوضح نتائج إختبارات اإلختيار النموذج األفضل بين النماذج المقدرة ،حيث
تشير نتائج ( )Fالمقيد والذي تم استخدام لتتحقق من معنوية التأثير الثابت للقطاعات التي
تتكون منها البيانات (الشركات في هذه الدراسة) ،وحسب النتائج يتضح أن مستوى داللة اإلختبار
( )P-value = 0.000وهذه القيمة أقل من  0.05مما يشير لمعنوية اإلختبار ورفض الفرضية
العدمية التي تعطي األفضلية للنموذج التجمعي وتفترض عدم معنوية التأثيرات الثابتة ،مقابل قبول
الفرضية ا لبديلة التي تعطي األفضلية لنموذج التأثيرات الثابتة وتفترض معنوية هذه التأثيرات.
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وكذلك تشير نتائج إختبار ( )Hausmanالذي تم استخدامه للمقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة
والنموذج العشوائي ،وحسب النتائج الموضحة في الجدول يتضح أنه داللة اإلختبار بلغت (P-
 )value = 0.000وهذه القيمة أقل من  0.05مما يشير لمعنوية اإلختبار وهذا يدل على أن
نموذج التأثيرات الثابتة أفضل من النموذج العشوائي .وبناء على ذلك سيتم اعتماد نموذج التأثيرات
الثابتة لد ارسة العالقة بين متغيرات الدراسة.
جدول ( :)4.5نتائج إختبار النموذج األفضل من النماذج المقدرة

القيمة اإلحتمالية

اإلختبار

قيمة اإلختبار

إختبار ( )Fالمقيد

6.035

0.000

إختبار Hausman

59.234

0.000

()P-value

ه .تقييم نموذج التأثيرات الثابتة.
 -1معامل التحديد ومعنوية النموذج
بلغ معامل التحديد المعدل للنموذج ككل  %65وهذا يشير ألن المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبته
 %65من التغير الحاصل في المتغير التابع (العائد على األصول) والنسبة الباقية تعود للخطأ
العشوائي وعوامل أخرى لم تدرج بالنموذج ،كما وكان نموذج اإلنحدار ذو داللة إحصائية عند
مستوى  %1حيث بلغت قيمة إختبار ( )F = 13.994بإحتمال ( ،)Prob. = 0.000وهذا يشير
لجودة النموذج المقدر.
 -2استقالل حدود الخطأ (البواقي)
استقالل حدو الخطأ أو خلو النموذج من مشكلة اإلرتباط الذاتي ،حيث تجري العادة في نماذج
اإلنحدار بإستخدام إختبار ( )Durbin Watsonلإلختبار الترابط الذاتي في بواقي النموذج
المقدر ،حيث بلغت قيمة اإلختبار في نموذج الدراسة المعتمد ( )1.95وهي قيمة قريبة من القيمة
 2التي تدل على عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي في بواقي النموذج ،إال أن نموذج الدراسة عبارة
عن نموذج بيانات سالسل زمنية مقطعية تم استخدام إختبارات أخرى للتأكد من خلو النموذج من
مشكلة اإلرتباط الذاتي ،حيث تم استخدام شكل ( )correlogramللبواقي من خالل رسم دالتي
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اإلرتباط

الذاتي

()Autocorrelation

واإلرتباط

الذاتي

الجزئي

(

Partial

 ،)Autocorrelationأن معامالت اإلرتباط الذاتية والذاتية الجزئية غير دالة إحصائيا مما يوكد
عدم وجود ترابط ذاتي في بواقي نموذج التأثيرات الثابتة.
شكل ( :)1.5رسم دالتي اإلرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لبواقي نموذج التأثيرات الثابتة
Prob

Q-Stat

PAC

AC

0.931
0.671
0.734
0.148
0.085
0.110
0.089
0.135

0.0075
0.7975
1.2780
6.7836
9.6856
10.371
12.357
12.380

0.009
-0.088
-0.067
-0.238
-0.192
-0.159
0.051
-0.132

0.009
-0.088
-0.068
-0.229
-0.165
-0.080
0.135
-0.015

Partial Correlation

Autocorrelation

1
2
3
4
5
6
7
8

 -3مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر
تم إختبار مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر بإستخدام إختبار ( )One Sample T-testوكانت
النتائج تشير ألن قيمة اإلختبار تساوي ( )T = 0.000بإحتمال ( )P-value = 1.000وهو أكبر
من  0.05مما يدعم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط حدود الخطأ يساوي صفر.
 -4التوزيع الطبيعي لحدود الخطأ.
تشترط العديد من األساليب اإلحصائية تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ،وهذا الشرط يمتد
ليشمل أيضا أساليب تقدير نماذج اإلنحدار بمختلف أنواعها ،إال انه في حال توفر عدد مشاهدات
معقول (أكثر من  )30يمكن التغاضي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقا لما تقتضيه نظرية
النهاية المركزية أن زيادة حجم العينة أو عدد المشاهدات تقترب نظريا من التوزيع الطبيعي .وعليه
يمكن إعتماد أ ن حدود الخطأ تتبع التوزيع الطبيعي وذلك بسبب أن عدد المشاهدات بلغ ()110
مشاهدة.
 -5تجانس حدود الخطأ
شرط تجانس حدود الخطأ يقصد به ثبات تباين حدود الخطأ ،وتم التحقق من هذا الشرط بإستخدام
إختبار ( )Variance ratio testفكانت النتائج تشير ألن قيمة اإلختبار تساوي ( = F
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 )15.101باحتمال ( )P-value = 0.858وهو أكبر من  0.05مما يشير لقبول الفرضية العدمية
التي تنص على ان حدود الخطأ متجانسة.
 -6استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض
شرط استقالل المتغيرات المستق لة عن بعضها البعض يقصد به عدم وجود ترابط عالي بين
المتغيرات المستقلة فيما بينها واختالل هذا الشرط يسبب مشكلة االزدواج الخطي ،وتم التحقق من
هذا الشرط بإستخدام معامل تضخم التباين ( ،)Variance Inflation Factor - VIFحيث
أن البرنامج المستخدم ( )Eviewsال يوفر إمكانية حساب هذا المعامل في حالة نماذج التأثيرات
الثابتة ،لذا تم حسابه بشكل يدوي للمتغيرات المستقلة األساسية في النموذج ،حيث بلغت قيمة
معامل تضخم التباين التقديرية دورة المخزون ( )1.95ولدورة الذمم المدينة ( ،)1.11ولدورة الذمم
الدائنة ( ،)1.78ولكن في المتوسط بلغت قيمة معامل تضخم التباين التقديرية للمتغيرات المستقلة
األساسية ( )1.61وتعتبر هذه القيمة مقبولة وليس لها تأثير على جودة النموذج.
إحصائيا
 -7تفسير نتائج النموذج
ً
كما نالحظ من خالل الجدول ( )2.5إن إستجابة المتغير التابع (العائد على األصول) لمتغير
(دورة الذمم المدينة) كانت إستجابة عكسية ،حيث كان تأثير متغير دورة الذمم المدينة ()0.043-
وهذا التأثير كان ذو داللة إحصائية عالية عند مستوى  ،%10وهذا يعني أن في حالة زيادة دورة
الذمم المدينة بمعدل ( )%100سوف يؤدي ذلك إلنخفاض العائد على األصول بنسبة (.)%4.3
 2.1.5إختبار الفرضية الرئيسية الثانية
وفقا لنماذج البيانات الزمنية المقطعية.
تقدير دالة دورة التحول النقدي على (العائد على الملكية) ً
لتقدير العالقة بين متغيرات السالسل الزمنية المقطعية ( ،)Panel Dataيؤخذ بعين اإلعتبار
طبيعة البيانات ،وتزودنا األساليب اإلحصائية بثالث نماذج مختلفة للبيانات الزمنية المقطعية،
والتي تتمثل في النموذج التجمعي ( ،)Pooled Modelونموذج التأثيرات الثابتة ( Fixed
 )effects modelونموذج التأثيرات العشوائية ( ،)Random Effects Modelوعليه تم تقدير
النموذج التجميع ونموذج التأثيرات الثابتة والعشوائية وجاءت النتائج كما يلي:
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أ .النموذج التجميعي (:)Pooled Model
كما أشير سابقا  ،فإن النموذج التجمعي من أحد النماذج المقترحة لتقدير العالقة بين متغيرات
البيانات الزمنية المقطعية ،والجدول ( )5.5يوضح نتائج تقدير النموذج التجمعي لنموذج الدراسة
الذي يدرس تأثير مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في (دورة المخزون ،دورة الذمم المدينة،
دورة الذمم الدائنة) على (العائد على الملكية) في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
آخذين بعين اإلعتبار إضافة المتغير التابع مبطئ لفترة زمنية واحدة بغرض التغلب على مشكلة
اإلرتباط الذاتي في بواقي النموذج المقدر .ولن نتطرق هنا لمزيد من التفصيل والشرح حول نتائج
النموذج التجمعي إال بعد التأكد من كونه مالئم لبيانات الدراسة أم ال من خالل مقارنته مع نموذج
التأثيرات الثابتة.
جدول ( :)5.5نتائج تقدير النموذج التجميعي Pooled Model

المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

إختبار ()T

مستوى الداللة

الحد الثابت ()c

*-0.230

0.111

-2.078

0.041

دورة المخزون )(DSI

-0.006

0.022

-0.262

0.794

دورة الذمم المدينة )(DSO

-0.008

0.023

-0.331

0.741

دورة الذمم الدائنة )(DPO

**0.025

0.014

1.768

0.080

*0.631

0.081

7.752

0.000

العائد على الملكية بفترة

إبطاء واحدة ()Yt-1
R-squared = 0.432, Adjusted R-squared = 0.407, F-statistic = 17.844,
Prob(F-statistic) = 0.000, Durbin-Watson stat = 2.21.
*دالة إحصائية عند مستوى ** ،0.05دالة إحصائية عند مستوى ،0.10
ب .نموذج التأثيرات الثابتة (:)Fixed Effects Model
الجدول ( ) 6.5يوضح نتائج نموذج التأثيرات الثابتة كأحد النماذج المقترحة لتقدير العالقة بين
متغيرات البيانات الزمنية المقطعية ،لدراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في (دورة
المخزون ،دور الذمم المدينة ،دورة الذمم الدائنة) على (العائد على الملكية) في الشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين .آخذين بعين اإلعتبار إضافة المتغير التابع مبطئ لفترة زمنية واحدة
بغرض التغلب على مشكلة اإلرتباط الذاتي في بواقي النموذج المقدر .ولن نتطرق هنا لمزيد من
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التفصيل والشرح حول نتائج نموذج التأثيرات الثابتة إال بعد التأكد من كونه مالئم لبيانات الدراسة أم
ال من خالل مقارنته مع النموذج التجمعي السابق.
جدول ( :)6.5نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model

المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

إختبار ()T

مستوى الداللة

الحد الثابت ()c

دورة المخزون )(DSI

0.011

0.145

0.078

0.938

-0.022

0.031

-0.724

0.471

دورة الذمم المدينة )(DSO

*-0.071

0.034

-2.102

0.039

دورة الذمم الدائنة )(DPO

-0.012

0.019

-0.634

0.528

0.095

0.102

0.937

0.352

العائد على الملكية بفترة إبطاء
واحدة ()Yt-1

R-squared = 0.651, Adjusted R-squared = 0.593, F-statistic = 11.190, Prob
(F-statistic) = 0.000, Durbin-Watson stat = 1.96.

*دالة إحصائية عند مستوى ** ،0.05دالة إحصائية عند مستوى .0.10
ج .نموذج التأثيرات العشوائية (:)Random Effects Model
الجدول ( )7.5يوضح نتائج نموذج التأثيرات العشوائية كأحد النماذج المقترحة لتقدير العالقة بين
متغيرات البيانات الزمنية المقطعية ،لدراسة تأثير مجموعة من المتغيرات المالية المتمثلة في (دورة
المخزون ،دور ال ذمم المدينة ،دورة الذمم الدائنة) على (العائد على الملكية) في الشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين .آخذين بعين اإلعتبار إضافة المتغير التابع مبطئ لفترة زمنية واحدة
بغرض التغلب على مشكلة اإلرتباط الذاتي في بواقي النموذج المقدر .ولن نتطرق هنا لمزيد من
التفصيل والشرح حول نتائج نموذج التأثيرات الثابتة إال بعد التأكد من كونه مالئم لبيانات الدراسة أم
ال من خالل مقارنته مع النموذج التأثيرات الثابتة السابق.
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جدول ( :)7.5نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model

المتغير

المعامل

الخطأ المعياري

إختبار ()T

مستوى الداللة

الحد الثابت ()c

-0.230

0.092

-2.507

0.014

دورة المخزون )(DSI

-0.006

0.018

-0.316

0.753

دورة الذمم المدينة )(DSO

-0.008

0.019

-0.399

0.691

دورة الذمم الدائنة )(DPO

*0.025

0.012

2.133

0.036

*0.631

0.067

9.352

0.000

العائد على الملكية بفترة إبطاء

واحدة ()Yt-1
R-squared = 0.432, Adjusted R-squared = 0.407, F-statistic = 17.844,
Prob (F-statistic) = 0.000, Durbin-Watson stat = 2.21.

*دالة إحصائية عند مستوى ** ،0.05دالة إحصائية عند مستوى .0.10
د .إختيار النموذج األكثر مالئمة لبيانات الدراسة.
جرت العادة اإلعتماد على معامل التحديد كمؤشر رئيسي للمقارنة بين عدة نماذج قياسية من ناحية
المالئمة للبيانات التي تجرى عليها الدراسة ،إال انه في نماذج البانل داتا ال يمكن اإلعتماد على
معامل التحديد في إختيار نموذج البيانات المالئم وذلك ألن معامل التحديد يعتمد على مقاييس
مختلفة في حسابه من نموذج آلخر (الجمال .)2012،لذا تم اإلعتماد على إختبار
( )Redundant Fixed Effects Testsأو ما يعرف بإختبار ( )Fالمقيد للمفاضلة بين
النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة ،ويستخدم إختبار ( )Hausmanللمفاضلة بين نموذج
التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية.
الجدول رقم ( )8.5يوضح نتائج إختبارات اإلختيار النموذج األفضل بين النماذج المقدرة ،حيث
تشير نتائج ( )Fالمقيد والذي تم استخدام لتتحقق من معنوية التأثير الثابت للقطاعات التي تتكون
منها البيانات (الشركات في هذه الدراسة) ،وحسب النتائج يتضح أن مستوى داللة اإلختبار (P-
 )value = 0.000وهذه القيمة أقل من  0.05مما يشير لمعنوية اإلختبار ورفض الفرضية
العدمية التي تعطي األفضلية للنموذج التجمعي وتفترض عدم معنوية التأثيرات الثابتة ،مقابل قبول
الفرضية البديلة التي تعطي األفضلية لنموذج التأثيرات الثابتة وتفترض معنوية هذه التأثيرات.
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وكذلك تشير نتائج إختبار ( )Hausmanالذي تم استخدامه للمقارنة بين نموذج التأثيرات الثابتة
والنموذج العشوائي ،وحسب النتائج الموضحة في الجدول يتضح أنه داللة اإلختبار بلغت (P-
 )value = 0.000وهذه القيمة أقل من  0.05مما يشير لمعنوية اإلختبار وهذا يدل على أن
نموذج التأثيرات الثابتة أفضل من النموذج العشوائي .وبناء على ذلك سيتم إعتماد نموذج التأثيرات
الثابتة لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة.
جدول ( :)8.5نتائج إختبار النموذج األفضل من النماذج المقدرة

القيمة اإلحتمالية

اإلختبار

قيمة اإلختبار

إختبار ( )Fالمقيد

5.279

0.000

إختبار Hausman

50.701

0.000

()P-value

ه .تقييم نموذج التأثيرات الثابتة.
 -1معامل التحديد ومعنوية النموذج
بلغ معامل التحديد المعدل للنموذج ككل  %59.3وهذا يشير ألن المتغيرات المستقلة تفسر ما
نسبته  %59.3من التغير الحاصل في المتغير التابع (العائد على الملكية) والنسبة الباقية تعود
للخطأ العشوائي وعوامل أخرى لم تدرج بالنموذج ،كما وكان نموذج اإلنحدار ذو داللة إحصائية
عند مستوى  %1حيث بلغت قيمة إختبار ( )F = 11.190بإحتمال ( ،)Prob. = 0.000وهذا
يشير لجودة النموذج المقدر.
 -2استقالل حدود الخطأ (البواقي)
استقالل حدو الخطأ او خلو النموذج من مشكلة اإلرتباط الذاتي ،حيث تجري العادة في نماذج
اإلنحدار بإستخدام إختبار ( )Durbin Watsonلإلختبار الترابط الذاتي في بواقي النموذج
المقدر ،حيث بلغت قيمة اإلختبار في نموذج الدراسة المعتمد ( )1.96وهي قيمة قريبة من القيمة
 2التي تدل على عدم وجود مشكلة إرتباط ذاتي في بواقي النموذج ،إال أن نموذج الدراسة عبارة
عن نموذج بيانات سالسل زمنية مقطعية تم استخدام إختبارات أخرى للتأكد من خلو النموذج من
مشكلة اإلرتباط الذاتي ،حيث تم استخدام شكل ( )correlogramللبواقي من خالل رسم دالتي
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اإلرتباط

الذاتي

()Autocorrelation

واإلرتباط

الذاتي

الجزئي

(

Partial

 ،)Autocorrelationأن جميع معامالت اإلرتباط الذاتية والذاتية الجزئية غير دالة إحصائيا
مما يوكد عدم وجود ترابط ذاتي في بواقي نموذج التأثيرات الثابتة.
شكل ( :)2.5رسم دالتي اإلرتباط الذاتي والذاتي الجزئي لبواقي نموذج التأثيرات الثابتة

Prob

Q-Stat

PAC

AC

0.892
0.567
0.719
0.304
0.192
0.228
0.221
0.299

0.0185
1.1358
1.3425
4.8431
7.4087
8.1462
9.4583
9.5399

-0.013
-0.104
-0.048
-0.197
-0.184
-0.158
0.031
-0.121

-0.013
-0.104
-0.045
-0.182
-0.155
-0.083
0.110
-0.027

Partial Correlation

Autocorrelation

1
2
3
4
5
6
7
8

 -3مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر
تم إختبار مساواة متوسط حدود الخطأ للصفر بإستخدام إختبار ( )One Sample T-testوكانت
النتائج تشير ألن قيمة اإلختبار تساوي ( )T = 0.000بإحتمال ( )P-value = 1.000وهو أكبر
من  0.05مما يدعم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أن متوسط حدود الخطأ يساوي صفر.
 -4التوزيع الطبيعي لحدود الخطأ.
تشترط العديد من األساليب اإلحصائية تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات ،وهذا الشرط يمتد
ليشمل أيضا أساليب تقدير نماذج اإلنحدار بمختلف أنواعها ،إال انه في حال توفر عدد مشاهدات
معقول (أكثر من  )30يمكن التغاضي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقا لما تقتضيه نظرية
النهاية المركزية أن زيادة حجم العينة أو عدد المشاهدات تقترب نظريا من التوزيع الطبيعي .وعليه
يمكن إعتماد أن حدود الخطأ تتبع التوزيع الطبيعي وذلك بسبب أن عدد المشاهدات بلغ ()110
مشاهدة.
 -5تجانس حدود الخطأ
شرط تجانس حدود الخطأ يقصد به ثبات تباين حدود الخطأ ،وتم التحقق من هذا الشرط بإستخدام
إختبار ( )Variance ratio testفكانت النتائج تشير ألن قيمة اإلختبار تساوي ( = F
 )22.083بإحتمال ( )P-value = 0.455وهو أكبر من  0.05مما يشير لقبول الفرضية العدمية
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التي تنص على أن حدود الخطأ متجانسة.
 -6استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض
شرط استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض يقصد به عدم وجود ترابط عالي بين
المتغيرات المستقلة فيما بينها واختالل هذا الشرط يسبب مشكلة اإلزدواج الخطي ،وتم التحقق من
هذا الشرط بإستخدام معامل تضخم التباين ( ،)Variance Inflation Factor - VIFحيث
أن البرنامج المستخدم ( )Eviewsال يوفر إمكانية حساب هذا المعامل في حالة نماذج التأثيرات
الثابتة ،لذا تم حسابه بشكل يدوي للمتغيرات المستقلة األساسية في النموذج ،حيث بلغت قيمة
معامل تضخم التباين التقديرية دورة المخزون ( )1.95ولدورة الذمم المدينة ( ،)1.11ولدورة الذمم
الدائنة ( ،)1.78ولكن في المتوسط بلغت قيمة معامل تضخم التباين التقديرية للمتغيرات المستقلة
األساسية ( )1.61وتعتبر هذه القيمة مقبولة وليس لها تأثير على جودة النموذج.
إحصائيا
 -7تفسير نتائج النموذج
ً
كما نالحظ من خالل الجدول ( )7.5أن إستجابة المتغير التابع (العائد على الملكية) لمتغير (دورة
الذمم المدينة) كانت إستجابة عكسية ،حيث كان تأثير متغير دورة الذمم المدينة ( )0.071-وهذا
التأثير كان ذو داللة إحصائية عالية عند مستوى  ،%10وهذا يعني أن في حالة زيادة دورة الذمم
المدينة بمعدل ( )%100سوف يؤدي ذلك إلنخفاض العائد على الملكية بنسبة (.)%7.1
 2.5نتائج تحليل الفرضيات
 1.2.5نتائج تحليل الفرضية الرئيسية األولى
تتمثل نقطة البدء في الجانب العملي ألي دراسة بحثية في وضع فروض ( )Hypothesesحول
الظاهرة المراد دراستها ،وتم إختبار فرضيات الدراسة كما يلي:
الفرضية الرئيسية األولى والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α≥0.05لدورة التحول النقدي على معدل العائد على األصول للشركات الصناعية المدرجة
في بورصة فلسطين".
يوضح الجدول ( )9.5اإلختبار اإلحصائي (تحليل البانل داتا) لبيانات المتغير المستقل (دورة
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التحول النقدي) والتي تم احتسابها من خالل المعادلة الرياضية:
فترة دورة التحول النقدي = فترة دورة المخزون  +فترة دورة الذمم المدينة –فترة دورة الذمم الدائنة.

حيث ال يمكن قياس هذا المتغير بناء على بيانات المتغيرات الفرعية مجتمعة وعليه فإن نتائج
اإلختبار أظهرت عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للمتغير المستقل (دورة التحول النقدي) على
المتغير التابع (معدل العائد على األصول)
جدول ( :)9.5تحليل البانل داتا للفرضية الرئيسية األولى

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CCC

-4.80E-05

4.99E-05

-0.962305

0.3383

C

0.076348

0.009954

7.669910

0.0000

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إرتفاع معدل دورة الذمم المدينة مقابل دورة الذمم الدائنة وهذا يعني
أن الشركات تتأخر في تحصيل قيمة مبيعاتها من السوق مقابل دفعها لتكاليف المواد الخام
وتكاليف االنتاج مما يقلل من قيمة أرباحها وتوافر السيولة النقدية لديها وبالتالي قد تلجأ للحصول
على تسهيالت إئتمانية يترتب عليها مصاريف /تكاليف اقتراض لإليفاء بإلتزاماتها.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العبابنهWongthatsanekor, 2010( )2014 ،
) (Ikechukwu & Nwakaego, 2016) (Hemalatha & Kamalavalli, 2017التي
أظهرت عدم وجود أثر لدورة التحول النقدي على معدل العائد على األصول.
بينما تختلف هذه النتيجة مع كل من دراسة (أبو الهيجا،(Gaderi, 2015) )2014 ،
))Majid & Yousef, 2014( )Murtala & Sani 2016( (Warnes, 2013
)(Dong & Su, )Karaduman, 2011 ( (Uyar, 2009) (Yasir et al., 2014
)( 2010طويرش (Linh & Mohanlingam, 2018) )2018 ،والتي أظهرت وجود عالقة
وأثر ذو داللة إحصائية لدورة التحول النقدي على معدل العائد على األصول .وعليه نرفض
الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
ويتفرع من الفرضية الرئيسية األولى ثالث فرضيات فرعية:
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 1.1.2.5نتائج إختبار الفرضية الفرعية األولى
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة المخزون على معدل العائد
على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
من نتائج الجدول ( )2.5يتضح لنا عدم وجود أثر لدورة المخزون على معدل العائد على األصول
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين .ويعزو الباحث هذه النتيجة لوجود سيولة غير
مستغلة أو مخزون غير مستفاد منه أو مستحقات غير متحصلة وهذا ما يظهر بشكل واضح في
إرتفاع معدل دورة المخزون .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العبابنه )2014 ،و دراسة
)(Wongthatsanekorn, 2010
وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أبو الهيجا)Yasir et al., 2014( )2014 ،
((Linh & Mohanlingam, 2018) )Dong & Su,2010( )Karaduman,2011
ودراسة (طويرش (Fatkhurrohmah, 2015) )2018 ،حيث أظهرت هذه الدراسات أن دورة
تحول المخزون ترتبط سلبيا مع العائد على األصول ،بمعنى أنه كلما زادت فترة تحول المخزون
إلى مبيعات كلما أدى لتقليل ربحية الشركات.
 2.1.2.5نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة الذمم المدينة على معدل العائد
على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
من نتائج الجدول ( )2.5يتضح لنا عدم وجود أثر لدورة الذمم المدينة على معدل العائد على
األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين .وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (أبو
الهيجا(Dong & Su, ،)Yasir et al., 2014( )Wongthatsanekor, 2010( )2014 ،
) (Fatkhurrohmah, 2015) 2010والتي أظهرت بوجود عالقة وأثر عكسي لدورة الذمم
المدينة على العائد على األصول .وتتفق مع دراسة (العبابنه ، )2014 ،ودراسة & (Linh
) ،Mohanlingam, 2018ودراسة (طويرش)2018 ،
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 3.1.2.5نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≥0.05لدورة الذمم الدائنة على معدل العائد
على األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
من نتائج الجدول ( )2.5يتضح لنا عد م وجود أثر لدورة الذمم المدينة ومعدل العائد على األصول
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين .ويعزو الباحث هذه النتيجة لعدم تكبد الشركات
اي خسارة جراء التأخير في اإليفاء بإلتزاماتها للموردين .إضافة إلى ذلك فإن إطالة دورة الذمم
الدائنة قد تفقد الشركات اإلستفادة من مزايا اإلئتمان التجاري كالخصومات التي يتم منحها للموردين
وبالتالي زيادة الربحية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العبابنه ،)2014 ،ودراسة (أبو الهيجا )2014 ،والتي أفادت على
عدم وجود عالقة وأثر لدورة الذمم الدائنة على الربحية.
وتختلف مع نتائج دراسة ()Wongthatsanekor, 2010( )Yasir et al., 2014
()Dong & Su, 2010( )Karaduman, 2011

(Linh & Mohanlingam,

).2018
 2.2.5نتائج تحليل الفرضية الرئيسية الثانية
تم إختبار فرضيات الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة التحول النقدي على معدل العائد على الملكية للشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين".
يوضح الجدول ( ،)7.5اإلختبار اإلحصائي (تحليل البانل داتا) لبيانات المتغير المستقل
(دورة التحول النقدي) والتي تم احتسابها من خالل المعادلة الرياضية:
فترة دورة التحول النقدي = فترة دورة المخزون  +فترة دورة الذمم المدينة –فترة دورة الذمم الدائنة.

حيث ال يمكن قياس هذا المتغير بناء على بيانات المتغيرات الفرعية مجتمعة وعليه فإن
نتائج اإلختبار أظهرت عدم وجود أثر ذو داللة احصائية للمتغير المستقل (دورة التحول النقدي)
على المتغير التابع (معدل العائد على الملكية).
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جدول ( )10.5تحليل البانل داتا للفرضية الرئيسية الثانية

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.4696

0.725790

9.92E-05

7.20E-05

DPO

0.6797

0.413951

0.000108

4.47E-05

DSI

0.1723

-1.374105

0.000135

-0.000185

DSO

0.0000

5.285004

0.019473

0.102914

C

ويعزو الباحث هذه النتائج إلى كون العائد على الملكية انعكاس للعائد على األصول .وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة ))Ikechukwu & Nwakaego, 2016( (Wongthatsanekor, 2010
) (Hemalatha & Kamalavalli, 2017التي أظهرت عدم وجود أثر لدورة التحول النقدي
على معدل العائد على األصول .بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة ( Linh, Mohanlingam,
( )Panigrahi, 2013((Uyar, 2009) )2018طويرش(Malik & Ali, 2012) )2018 ،
))Majeed et al., 2013( )Oseifuah & Gyekye, 2016( (Attari & Raza, 2012
والتي أظ هرت وجود عالقة عكسية وأثر ذو داللة احصائية لدورة التحول النقدي على معدل العائد
على الملكية .وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة.
ويتفرع من الفرضية الرئيسية الثانية ثالث فرضيات فرعية:
 1.2.2.5نتائج إختبار الفرضية الفرعية األولى
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة المخزون على معدل العائد
على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
بالرجوع إلى جدول ( )6.5نجد أنه ال يوجد أثر لدورة المخزون على معدل العائد على الملكية،
ويعزو الباحث هذه النتيجة لكون دورة المخزون مكون رئيسي لألصول المتداولة حيث أن اي تغير
في األصول ينعكس على معدل العائد على األصول والذي بدوره يعتبر انعكاس للعائد على
الملكية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العبابنة)Wongthatsanekor, 2010( )2014 ،
) (Hemalatha & Kamalavalli, 2017وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة
(( )Linh, Mohanlingam, 2018طويرش.)2018،
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 2.2.2.5نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05لدورة الذمم المدينة على معدل العائد
على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين
بالرجوع إلى جدول ( )6.5نجد أنه يوجد أثر عكسي لدورة الذمم المدينة على معدل العائد على
الملكية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن تقليل فترة التحصيل سيؤدي إلى زيادة الربحية ،حيث
أنه كلما كان تسديد العمالء أسرع ،حصلت الشركة على أموال أكثر وعملت على العائد استثمارها
في المخزون وبالمحصلة سيؤدي ذلك إلى إرتفاع المبيعات التي تؤدي إلى ربح أعلى وبالتالي
إرتفاع معدل العائد على الملكية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

& (Hemalatha

)( Kamalavalli, 2017طويرش )2018 ،وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة ( & Linh
.)Mohanlingam, 2018
 3.2.2.5نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  α = 0.05لدورة الذمم الدائنة على معدل العائد
على الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين".
بالرجوع إلى جدول ( )6.5نجد أنه ال يوجد أثر لدورة الذمم الدائنة على معدل العائد على الملكية،
ويعزو الباحث هذه النتيجة لعدم إستفادة الشركات من خصومات الدفع المسبق أو الخصومات
المترتبة على سرعة تسديد الديون وبالتالي عدم زيادة الربح مما يقلل من قيمة التأثير على صافي
األرباح وبالتالي عدم التأثير على معدل العائد على الملكية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
(طويرش .)2018 ،وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة ( Linh & Mohanlingam,
 (Hemalatha & Kamalavalli, 2017) )2018والتي أظهرت وجود عالقة بين دورة الذمم
الدائنة والعائد على الملكية.
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الفصل السادس :النتائج والتوصيات

مقدمة
1.6

تحقيق أهداف الدراسة

2.6

نتائج الدراسة

3.6

توصيات الدراسة

4.6

الدراسات المستقبلية
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مقدمة:
يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل فرضيات الدراسة ،واإلستفادة من
اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع دورة التحول النقدي ،والربحية بإظهار مدى
التوافق فيما بين نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري ونتائج الدراسة الحالية ،حيث يسعى هذا
الفصل إلى تلخيص نتائج الدراسة للتمكن من الوصول إلى توصيات ومقترحات خاصة بالدراسة
ووضع مقترحات عملية لإلستفادة منها ،باإلضافة إلى أبحاث مستقبلية إستنادا على نتائج الدراسة
التي تم التوصل إليها .وعليه ،تتناول الدراسة في هذا الفصل الجوانب األساسية التالية:
 1.6تحقيق أهداف الدراسة
يوضح الجدول التالي مدى قدرة الدراسة على تحقيق أهدافها على النحو الموضح بالجدول التالي:
جدول ( :)1.6تحقيق أهداف الدراسة

#
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مضمون الهدف

وسائل التحقق

نتيجة

التعرف على متوسط دورة التحول النقدي للشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين.
التعرف على متوسط دورة المخزون للشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين.
التعرف على متوسط دورة الذمم المدينة للشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين.
التعرف على متوسط دورة الذمم الدائنة للشركات الصناعية
المدرجة في بورصة فلسطين.
دراسة أثر دورة التحول النقدي على معدل العائد على
األصول للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
دراسة أثر دورة التحول النقدي على معدل العائد على الملكية
للشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين.
تقديم توصيات للشركات الصناعية ذات العالقة لزيادة
معدالت العائد على األصول والربحية من خالل ادارة دورة
التحول النقدي بشكل أفضل.

الد ارسة القياسية
الفصل الرابع
الدراسة القياسية
الفصل الرابع
الدراسة القياسية
الفصل ال اربع
الدراسة القياسية
الفصل الرابع
تحليل البانل داتا
الفصل الخامس
تحليل البانل داتا
الفصل الخامس

تم
تحقيقه
تم
تحقيقه
تم
تحقيقه
تم
تحقيقه
تم
تحقيقه
تم
تحقيقه

توصيات الدراسة
الفصل السادس

تم
تحقيقه
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 2.6نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من أثر دورة التحول النقدي على ربحية الشركات الفلسطينية
المدرجة في بورصة فلسطين خالل الفترة  ،2017-2008وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
• بلغ متوسط فترة تحول المخزون ( )159يوم أي ما يقارب  5.3شهر ،وهذا يدل على
ضعف سيولة هذا األصل لدى الشركات الصناعية الفلسطينية المدرجة في البورصة ،أو
أن هذه الشركات تتعمد االستثمار المفرط في المخزون كنتيجة لكثرة الحواجز اإلسرائيلية
التي بدورها تعيق عملية وصول مواد الخام في موعدها ،وبالمقارنة مع الدارسات األخرى
نجد أن هذه الفترة فعال مرتفعة
• تحتاج الشركات الصناعية عينة الدارسة تقريبا أربعة أشهر لتحصيل قيمة مبيعاتها ،حيث
بلغ الوسط الحسابي لمتوسط فترة التحصيل الخاص بهذه الشركات خالل السنوات محل
الدراسة ( )121يوم وهذا يعني أن الشركات تقوم بتحصيل المبيعات واستخدامها مرة أخرى
في األعمال التجارية مما يوفر سيولة مالئمة لإلستمرار في تقديم السلع.
• بلغ الوسط الحسابي للذمم الدائنة للشركات عينة الدراسة ( )103يوم ،وهذا يعني أن
الشركات محل الدراسة تحصل على تسهيالت إئتمانية من مورديها.
• بلغ المتوسط الحسابي لدورة التحول النقدي للشركات عينة الدارسة ( )177يوم ،وهذا يعني
أن هذه الشركات تستغرق فترة طويلة نسبيا في تحويل مخزونها إلى سيولة.
• بلغ متوسط العائد على األصول للشركات عينة الدراسة ( )%6.7وهذا يدل على أن قدرة
الشركات محل الدراسة على تحقيق نسبة أرباح مقبولة.
• بلغ متوسط العائد على الملكية للشركات عينة الدراسة ( )%9.5وهذا يدل على قدرة
نظر للقيم التي حققتها الشركات
الشركات محل الدراسة على تحقيق عائد ضعيف ،وذلك ا
في بعض السنوات ،حيث بلغ العائد على الملكية خالل العام  2008لشركة الشرق
لإللكترونيات ( )%10في حين بلغ نفس العائد للشركة عام .)%2( 2018
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• عدم وجود أثر ذو داللة احصائية لدورة التحول النقدي على معدل العائد على األصول.
• عدم وجود أثر ذو داللة احصائية لدورة الذمم المدينة على معدل العائد على األصول
• عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدورة المخزون على معدل العائد على األصول.
• عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدورة الذمم الدائنة على معدل العائد على األصول.
• عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدورة التحول النقدي على معدل العائد على الملكية.
• وجود أثر عكسي ذو داللة إحصائية لدورة الذمم المدينة على معدل العائد على الملكية
• عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدورة المخزون على معدل العائد على الملكية.
• عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لدورة الذمم الدائنة على معدل العائد على الملكية.
 3.6توصيات الدراسة:
• دراسة إمكانية تقليص فترة التحول النقدي إلى الحد األدنى الممكن وذلك من خالل تقليص
دورة المخزون ومتوسط فترة تحصيل الحسابات المدينة.
• ان تقوم الشركات الصناعية بإستخدام أساليب متابعة المخزون ( Inventory Control
 )Systemلعمل توازن بين المبيعات واالنتاج على المنتجات وعدم تكدس المنتجات في
المخازن.
• التركيز على تقليص مستويات المخزون معالجة المكدس منه بطرق أكثر فعالية.
• أن تقوم الشركات بتقليل فترة الذمم المدينة من العمالء ،بدون استخدام أساليب صارمة مع
العمالء قد تفقد الشركة بعضا من زبائنها الدائمين أو المحتملين.
• أن تقوم الشركات بإطالة فترة تسديد الذمم الدائنة للموردين وذلك بغرض اإلستفادة من
استثمار السيولة المتاحة في زيادة الربحية ،شريطة أن ال يؤدي ذلك لفقدان مزايا قد يوفرها
الموردون للشركات من إئتمان تجاري أو اطالة مدة اإلئتمان.
• أن تركز الشركات على مبدأ المبادلة بين الربحية والسيولة وأال يكون أحدهما على حساب
اآلخر.
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 4.6الدراسات المستقبلية
بناء على اطالع الباحث على اإلطار النظري ومن خالل نتائج الدراسة التي خرجت بها هذه
الدراسة ،يوصي الباحث بعدد من األفكار المستقبلية ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة بالدراسة
الحالية التي لم يتسن للباحث مناقشتها أو التطرق إليها:
 إجراء مزيد من الدراسات في نفس الموضوع بحيث تشمل قطاعات إقتصادية اخرى،كقطاع الخدمات والقطاع المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
 إجراء دراسات مقارنة بين القطاع الصناعي في فلسطين والدول المجاورة. إجراء مزيد من الدراسات بإستخدام مقاييس اخرى للربحية مثل ( هامش الربح التشغيلي –العائد على اإلستثمار – الربح قبل الضريبة والفوائد)
أخير ،ال بد من التأكيد على أن هذه الدراسة أتت كمحاولة متواضعة من الباحث
و ا
للمساهمة في إبراز دور دورة التحول النقدي والربحية وأملنا بأن تحظى باهتمام جميع األطراف
المعنية بها وأن الباحث يعرب عن ترحيبه بأي مالحظة جدية أو مساهمة من شأنها أن تثري
البحث مستقبال ،وتعمل على تطويره.
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(Al-Shubiri & Aburumman,
2013)
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ملحق ( :)3الشركات الصناعية المدرجة في بورصة فلسطين (مجتمع الدراسة)

حجم األموال

#

الشركات

الرمز

تاريخ التأسيس

تاريخ اإلدراج

المستثمرة (دوالر)
حتى

العملة

نوع السوق

2018/12/31
1

العربية لصناعة الدهانات

ABC

1990

1997-03-05

9,024,679.83

دينار أردني

الثانية

2

دواجن فلسطين

AZIZA

1997

2002-12-31

4,333,445.70

دينار أردني

الثانية

3

بيت جاال لصناعة االدوية

BJP

1970

2015-06-15

16,892,768

دينار أردني

الثانية

4

بيرزيت لألدوية

مصنع الشرق لاللكترود

BPC

1973

2004-12-22

80,644,765.00

دوالر أمريكي

الثانية

ELECTRODE

1977

2011-05-17

4,633,991.54

دينار أردني

الثانية

6

مطاحن القمح الذهبي

GMC

1995

2005-05-17

31,325,758.82

دينار أردني

الثانية

7

سجاير القدس

JCC

1964

1997-07-20

62,580,950.63

دينار أردني

األولى

8

القدس للمستحضرات الطبية

JPH

1969

1997-01-20

61,625,755.00

دوالر أمريكي

الثانية

9

فلسطين لصناعات اللدائن

LADAEN

1998

2002-12-30

1,547,802.54

دينار أردني

الثانية

NAPCO

1991

2011-11-30

34,099,805.36

دينار أردني

الثانية

11

الوطنية لصناعة الكرتون

NCI

1993

2006-08-06

7,362,301

دوالر أمريكي

الثانية

12

دار الشفاء لصناعة االدوية

PHARAMACARE

1986

2013-04-23

71,865,241.00

دوالر أمريكي

الثانية

13

مصانع الزيوت النباتية

VOIC

1953

1999-08-09

65,154,644.57

دينار أردني

الثانية

5

10

"الوطنية لصناعة األلمنيوم
والبروفيالت
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ملحق ( :)5أسعار صرف العمالت خالل فترة 2017-2008

التاريخ

العملة

المتوسط

12/31/2008

دوالر  /شيكل

3.766

12/31/2008
12/31/2009
12/31/2009
12/31/2010
12/31/2011
12/31/2012
12/31/2013
12/31/2014
12/31/2015
12/31/2016
12/31/2017
12/31/2018

دوالر  /دينار
دوالر  /شيكل
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار
دوالر  /دينار

0.709
3.8005
0.709
0.709
0.709
0.709
0.709
0.709
0.709
0.709
0.709
0.709
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