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امللخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية وأثرها على ترشيد
التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،وبيان املعوقات التي قد ُت ّ
حد من تطبيق هذه األساليب.
ّ
تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في سوق عمان املالي بداية عام 2020م ،وقد ّ
تم اختيار عينة
ّ
عشوائية من تلك الشركات قوامها ( )39شركة ،تمثل ما نسبته ( )%54.9من إجمالي الشركات املدرجة في سوق عمان املالي البالغ عددها ()71
شركة .تم توزيع ( )5استبانات لكل شركة من الشركات على العاملين فيها تشمل املديرين املاليين ونوابهم ومساعديهم ورؤوساء األقسام
املحاسبية فيها والعاملين في تلك األقسام ،حيث ّ
تم توزيع االستبانات واستردادها باليد ،وعليه بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )195استبانة ،تم
استرداد ( )178استبانة منها ،واستبعاد ( ) 3استبانات لعدم اكتمال االجابات فيها ،وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل
والبحث ( )175استبانة ،أي ما نسبته ( )%89.7من االستبانات املوزعة.
ّ
خلص الباحثان من خالل الدراسة إلى العديد من النتائج ،منها :تبين وجود تطبيق مرتفع ألساليب التدفقات النقدية املخصومة ،هناك
تفاوت في استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حيث ّ
تبين ّأن االستخدام األكبر لطريقة
صافي القيمة الحالية ) ، (NPVيؤثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها بشكل كبير ،هناك بعض
املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية وإن كانت هذه
املعوقات ذات تأثير منخفض وليست جوهرية.
في ضوء نتائج الدراسةَ ،
قدم الباحثان مجموعة من التوصيات ،منها :التنويع في أساليب التدفقات النقدية املخصومة وعدم التركيز
بصورة أساسية على طريقة صافي القيمة الحالية ّ
ألن لكل طريقة مزاياها وإيجابياتها التي تميزها عن باقي الطرق ،تعزيز إدراك القائمين على
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بإنعكاسات تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها،
العمل على معالجة املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
رغم عدم جوهريتها.
الكلمات املفتاحية :التدفقات النقدية املخصومة؛ صافي القيمة الحالية؛ معدل العائد الداخلي؛ مؤشر الربحية؛ فترة االسترداد املخصومة؛
ترشيد التكاليف؛ الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
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املقدمة:
لقد ساهم التطور العلمي واملعرفي والتقني وانتشار وسائل االتصاالت الحديثة واالنفتاح االقتصادي الواسع بين دول العالم املختلفة في تنوع
املشاريع االستثمارية املتاحة أمام املستثمرين ،غير ّأن هذا التنوع قد أوجد نوعا من الحيرة حول ماهية املشاريع التي يمكن أن تكون ذات جدوى أكثر من
غيرها .وقد ازدادت أهمية االستثمار وطرق إدارته وتقييمه في عاملنا املعاصر نتيجة انتشار التكنولوجيا املعلوماتية والتوسع في تطبيقاتها وظهور
االبتكارات املالية ،والذي ّأدى إلى ارتفاع حدة املنافسة وسهولة الحصول على املعلومات وتعدد االدوات االستثمارية املختلفة.
وبالرغم من املزايا العديدة التي تحققت بسبب التطورات االقتصادية واملعرفية إال أن األمر ال يخلو من املخاطر حيث ّأن هناك العديد من
املخاطر التي ترافق عملية االستثمار ،والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ القرارات االستثمارية ،بعض تلك املخاطر خارجي أو منتظم (ويتمثل في
مخاطر معدالت أسعار الفائدة ،مخاطر انخفاض القوة الشرائية للنقود ،ارتفاع التكاليف ،العامل النفس ي لدى املستثمر ،املخاطر املحتملة على ميزان
املدفوعات فضال عن املخاطر السياسية) ،وبعضها اآلخر داخليأ وغير منتظم (ويتمثل في مخاطر االدارة ،مخاطر الصناعة ،مخاطر الرفع التشغيلي،
مخاطر الرافعة املالية) ،وللتغلب على تلك املخاطر يجب صياغة عقود االستثمار بدقة وبالشكل الذي يضمن توافر الشروط القانونية واملشروعة،
كذلك يجب تطبيق املبادىء االرشادية إلدارة املخاطر.
وقد رافق هذه التطورات االقتصادية واملعرفية انتشار طرق ووسائل ناجحة تعمل على تسهيل مهمة اتخاذ القرارات االستثمارية املثلى ،ومن بين
هذه الطرق ما يأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود في ظل ارتفاع معدالت التضخم وانعكاساتها على تكلفة رأس املال وانخفاض القوة الشرائية
لوحدة النقد والتي يطلق عليها عادة طرق التدفقات النقدية املخصومة لتقييم املقترحات االستثمارية ،والتي تتضمن العديد من الطرق ( Braun and
 )Tietz, 2017مثل :طريقة صافي القيمة الحالية  )NPV( Net Present Valueوطريقة معدل العائد الداخلي  )IRR( Internal Rate of Returnوطريقة
مؤشر الربحية  )PI( Profitability Indexوطريقة فترة االسترداد املخصومة  .)DPP( Discounted payback periodكما ّأن منها ما يتجاهل القيمة
الزمنية للنقود ويتعامل مع وحدة النقد اليوم وغدا وبعد غد على أنها ذات الوحدة النقدية وذات القوة الشرائية والتي يطلق عليها عادة الطرق التقليدية
لتقييم املقترحات االستثمارية ،والتي تتضمن العديد من الطرق مثل :طريقة فترة االسترداد  )PP( Payback Periodوطريقة معدل العائد املحاسبي
 )ARR( Accounting Rate of Returnوغيرها من الطرق.
لذا ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية ،وبيان أثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في ترشيد التكاليف في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية ،مع دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
مشكلة الدراسة:
يتأثر نجاح اإلدارة والحكم على كفاءتها بمدى رشد وعقالنية القرارات التي يتم اتخاذها ،ولعل الرشد في اتخاذ القرار يعني اختيار البديل األمثل في
ضوء جمع البيانات الالزمة وتقييم كل بديل من حيث ما يحققه من منافع وتكلفة .ومن هذه القرارات التي يتوجب على إدارات الشركات العناية
والحرص عند اتخاذها القرارات االستثمارية ،ملا تتسم به من طول أجل ،ذلك ألن تلك القرارات ليس من السهل الرجوع عنها بعد اتخاذها ،كما أنها تؤثر
بشكل مباشر على تعظيم القيمة الحالية لثروة املساهمين ،لذا كان حريا بإدارات الشركات املختلفة أن تعمد إلى استخدام أساليب مالئمة لتقييم
املقترحات االستثمارية.
ورغم تأكيد وتوصية الكثير من الدراسات املطبقة في دول العالم املختلفة (حمودة وحمداوي2015 ،؛ Smolarski et. al., 2011; Bennouna et.
; )al., 2010; Khamees et. al., 2010على ضرورة تبني الشركات أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية إال أن الواقع
العملي يشير إلى وجود حجم فجوة كبير بين النظرية والتطبيق ،فالعديد من الشركات ال تزال تطبق أساليب تقليدية لتقييم املشاريع االستثمارية بعيدا
عن التدفقات النقدية املخصومة ،وهذا األمر ّ
يحمل تلك الشركات أعباءا كثيرة نتيجة الوصول إلى قرار خاطئ أو غير رشيد في بعض الحاالت.
من كل ما سبق ،فإن مشكلة الدراسة تكمن في بيان مدى استخدام (تطبيق) أساليب التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية Net
 ،Present Valueمعدل العائد الداخلي  ،Internal Rate of Returnمؤشر الربحية  ،Profitability Indexفترة االسترداد املخصومة Discounted
 )payback periodفي اتخاذ القرارات االستثمارية ،وأثرها في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،ويمكن صياغة مشكلة
الدراسة بالتساؤالت التالية:
 .1ما مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية؟
 .2ما أثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية؟
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 .3ما املعوقات التي تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية؟
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط ،يمكن إيجازها فيما يلي:
 .1تتعدد أساليب تقييم املقترحات االستثمارية التي تأخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية املخصومة وتتنوع بين :صافي القيمة الحالية (،)NPV
معدل العائد الداخلي ( ،)IRRمؤشر الربحية ( ،)PIفترة االسترداد املخصومة ( ،)Discounted payback periodولكل أسلوب من هذه األساليب
أهميته البارزة بصورة منفردة وبصورة مجتمعة .لذا ّ
فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في شمولية املوضوع الذي يتم دراسته ،حيث ّ
يعد موضوع
تقييم املشاريع االستثمارية من املواضيع الجادة والهامة.
ّ .2أن نجاح املشروع االستثماري يتوقف إلى حد كبير على مدى سالمة القرارات التي اتخذت في بداية حياته ،فقرار االستثمار يعتبر من القرارات
الهامة وربما ال يكون هناك قرار في قطاع األعمال أهم وأخطر من قرار االنفاق الرأسمالي ،وبالتالي فإن عملية تقييم املقترحات االستثمارية ال يمكن
أن تتم بالصورة املنشودة والعقالنية املطلوبة دون استخدام أدوات وأساليب التقييم املتاحة أمام متخذ القرار للمفاضلة بين بدائل القرارات
االستثمارية املختلفة واملعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
ّ
ّ .3أن مجتمع هذه الدراسة قطاعا حيويا وفاعال في االقتصاد األردني ،وهو قطاع ديناميكي واعد تسعى الجهات املنظمة له نحو توظيف طاقاته
ّ
وإمكاناته الحيوية الخالقة لتوسيع حجم أنشطته من خالل اعتماد استراتيجيات واقعية وتطلعات مستقبلية قابلة للتحقق تعمل على تعزيز دوره
االقتصادي وتعزيز وضعه التنافس ي من خالل اتخاذ قرارات متميزة بعقالنيتها مع بذل العناية املهنية القصوى عند اتخاذها.
ّ
ّ .4أنها تبحث في بيان أثر تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها ،ذلك ألن ترشيد
التكاليف وتخفيضها ّ
يعد العمود الفقري في نجاح الشركة في املحافظة على أموالها واستثمارها بالشكل األمثل ،وصونها من الضياع واالهمال،
واالستفادة منها في تعظيم ربحية الشركة واستقرارها ونموها.
 .5أن معرفة أساليب تقييم املقترحات االستثمارية ،ومعرفة املعوقات التي قد تحد من تطبيقها في سبيل ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية ،له تأثير كبير على أداء هذه الشركات ،مما يستوجب تسليط الضوء عليها في الدراسات العلمية امليدانية.
ّ
 .6أن هذه الدراسة تعد من الدراسات الحديثة التي تربط بين استخدام (تطبيق) أساليب التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية Net
 ،Present Valueمعدل العائد الداخلي  ،Internal Rate of Returnمؤشر الربحية  ،Profitability Indexفترة االسترداد املخصومة
 )Discounted payback periodفي اتخاذ القرارات االستثمارية ،وترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،والذي
ينعكس إيجابا على نجاح الشركات الصناعية املساهمة العامة في ظل حدة املنافسة بين الشركات في القطاع الصناعي على املستوى املحلي
واإلقليمي .والذي ينبغي أن ال يغيب عن ذهن القائمين عليه أن النجاح في املنافسة يجب أن يقوم على أساس تقديم املنتجات املتميزة بالجودة
العاملية وبأقل التكاليف املمكنة ،والقدرة على مسايرة التطورات ومواكبة التطلعات املستقبلية ،مما يستوجب بذل أقص ى درجات العناية الالزمة
للوصول إلى قرارات رشيدة عند تقييم املقترحات االستثمارية والحصول على تطمينات معقولة بأن تلك القرارات تخلو من أية ممارسات مضللة.
أهداف الدراسة:
يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية وأثرها
على ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية .ويمكن صياغة األهداف الفرعية للدراسة على النحو التالي:
 .1التعرف على مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
 .2بيان أثر تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومةعند اتخاذ القرارات االستثمارية في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة
العامة األردنية.
 .3التعرف على املعوقات التي تحد من تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية.
الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها:
هناك ندرة في الدراسات التي ربطت بين تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات االستثمارية وأثرها على ترشيد التكاليف
في الشركات الصناعية بصفة عامة وفي البيئة األردنية بصفة خاصة ،إال ّأن هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت مدى تطبيق أساليب
التدفقات النقدية سواء املخصومة أو غير املخصومة وتأثيراتها وانعكاساتها بصورة غير مباشرة ,ومن تلك الدراسات:
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• دراسة هشام ( ،)2019والتي هدفت إلى التعرف على أهم األساليب والنماذج الرياضية املستخدمة في تقييم واختيار املشاريع االستثمارية،
ودراسة مدى فعاليتها ،وما أهم املعايير املطبقة في مجال تقييم واختيار املشاريع االستثمارية على مستوى البنوك التجارية الجزائرية محل
الدراسة ،وهل عمليات التقييم تتم في ظل ظروف االستثمار املختلفة أم يتم االكتفاء بحالة التأكد املفترضة فقط .كما هدفت إلى التعرف على
مدى اعتماد البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة في تقييمها للفرص االستثمارية على مجموعة من املعايير أو االكتفاء بمعيار واحد من أجل
اختيار البديل االستثماري األفضل ،وأخيرا التوصل إلى أهم الصعوبات والنقائص التي تواجه عملية تطبيق النماذج الرياضية في تقييم املشاريع
االستثمارية .أجريت الدراسة على الفترة ( )2018 – 2014وشملت ثالثة بنوك تجارية جزائرية تحتل مكانة كبيرة في النظام البنكي الجزائري ،وهي:
البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية املحلية وبنك الفالحة والتنمية الريفية ،وذلك من خالل الحصول على دراسات ملشاريع تم تمويلها على
مستوى هذه البنوك .توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،منها :اعتماد البنوك الثالثة في عملية التقييم املالي للمشاريع التي تتقدم بطلب
للتمويل على معيار صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي وفترة االسترداد البسيطة وفي ظل حالة التأكد التام مع األخذ بعين االعتبار
افتراض أن املشاريع يمكن أن تتعرض إلى هامش معين من الخطر مثل افتراض ّ
تغير معدل الخصم املعتمد عليه في عملية التقييم .إ ّن االكتفاء
باملعايير املستخدمة في تقييم البدائل االستثمارية في ظل ظروف التأكد التام غير كافية واالعتماد عليها لوحدها مع إهمال ظروف املخاطرة وعدم
التأكد من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية غير موفقة إذ أن املخاطر التي تواجه املشاريع االستثمارية ال يمكن التنبؤ بها بصفة نهائية
وقطعية كما ال يمكن تجنبها بصفة كلية .في ضوء نتائج الدراسة ّ
قدم الباحث مجموعة من التوصيات ،منها :ضرورة عدم االكتفاء بمعايير التأكد
التام في عملية التقييم املالي للمشاريع االستثمارية ،بل يجب االعتماد على مختلف النماذج الرياضية التي تأخذ بعين االعتبار كل من ظروف
املخاطرة وعدم التأكد باعتبار أن هذه الحاالت تعكس بيئة االستثمار بواقعية أكبر وبشكل حقيقي أكثر دقة.
• دراسة نور الدين ( ،)2019والتي هدفت إلى تحديد دور دراسات الجدوى في تقييم وتمويل مشاريع القطاع الخاص ومدى األهمية التي يوليها
املستثمر لهذه الدراسات ،ومعرفة مدى االرتباط بين استخدام هذه الدراسات ونجاح املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ورصد أهم األسباب التي
تعيق إعداد واستخدام دراسات الجدوى في هذه املشاريع .لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد عينة عشوائية مكونة من ( )201مشروع شملت
خمس واليات في منطقة الجنوب الشرقي الجزائري (ورقلة ،بسكرة ،غرداية ،األغواط ،الوادي) وتتوزع هذه املشاريع من حيث طبيعة نشاطها إلى
مشاريع خدمية وتجارية وصناعية وزراعية ومشاريع البناء واألشغال العامةّ .
تم توزيع استبانة على مالك كل من هذه املشاريع ،كما تم االعتماد على
املقابالت لدعم تفسير النتائج ،وأسلوب تحليل الوثائق املجمعة من بعض املؤسسات البنكية .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اختالف وتفاوت في
مستوى الوعي بأهمية دراسات الجدوى بين القائمين على املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،كما ّ
تبين أن هذه الدراسات ال تتم باملستوى املطلوب
تحد من إعدادها واستخدامها .وقد ّ
لوجود معوقات ّ
قدم الباحث مجموعة من التوصيات ،منها :العمل على تطوير نظام تقييم واختيار املشاريع
من خالل رفع كفاءة أساليب التقييم واالختيار وتحسين نظم املعلومات املرتبطة بها .ضرورة إنشاء تجمعات ومراكز بحث تهتم بتقييم املشاريع
االستثمارية (صغيرة ومتوسطة الحجم) تضم عددا من املختصين في مختلف املجاالت القانونية والبيئية والفنية والتسويقية واملالية.
• دراسة نور الهدى ( ،)2018والتي هدفت إلى إبراز دور دراسة الجدوى االقتصادية في تقييم املشاريع االستثمارية من خالل الوقوف على واقع
إعداد وتطبيق دراسة الجدوى للمشاريع املمولة من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري (فرع والية البويرة) كدراسة حالة ،إضافة إلى محاولة
الوقوف على أهم معوقات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية لعينة من املشاريع التي ّ
تم تمويلها من بنك القرض الشعبي الجزائري (فرع والية
البويرة) .وقد ّ
تم إجراء الدراسة من خالل تحليل تقارير دراسة الجدوى االقتصادية لعينة من املشاريع .وقد توصلت الدراسة إلى أنه عند إعداد
دراسة الجدوى االقتصادية املمولة من طرف البنك فإنه يتم استخدام معيار صافي القيمة الحالية أكثر من غيره .كما توصلت الدراسة إلى وجود
العديد من أوجه القصور في إعداد دراسة الجدوى االقتصادية لبعض املشاريع على مستوى فرع البنك حيث تشير التقارير النهائية إلى وجود
نقص في التطبيق الشامل ملبادئ دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع مما ينتج عنه قرارات غير رشيدة أحيانا .وقد أوصت الباحثة بأن تتم
عملية التقييم للمشاريع املقترحة من خالل استخدام معايير متنوعة من أجل تحقيق األهداف املنشودة في إطار الظروف املحيطة باملشروع،
القيام بإنشاء قسم دراسات يختص بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية ملختلف املشاريع االستثمارية املطلوب تمويلها من قبل البنك.
• دراسة أبو عيد وأحمد ( ،)2016والتي هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه املستثمرين في قطاع غزة في إعداد دراسات الجدوى ،ومدى
تأثير ذلك على نجاح املشروع االستثماري ،تم اختيار املشروعات الحديثة كمجتمع للدراسة والبالغ عددها ( )35مشروع ،حيث ّ
تم توزيع ()35
استبانة عليها ّ
وتم استرداد ( )30استبانة منها ،أي ما نسبته ( )%86من االستبانات املوزعة .توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج ،منهاّ :أن مقدار
توفر املعلومات املتعلقة بإعداد دراسة الجدوى االقتصادية له أثر كبير في مدى نجاح املشاريع االستثمارية ،وجود صعوبة لدى املستثمرين في
عملية تحليل التكلفة والعائد املرتبطة بحياة املشروع وذلك نتيجة لعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي .وفي ضوء نتائج الدراسة ّ
قدم الباحثان
العديد من التوصيات ،منهاّ :أن على الجهات الرسمية توفير البيانات واملعلومات املتعلقة باالستثمار قدر االمكان ،تدريب وصقل قدرات العاملين
في مراكز إعداد دراسات الجدوى االقتصادية من أجل تقليل اآلثار الناجمة عن صعوبة تحديد التكاليف والعوائد للمشاريع االستثمارية.
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• دراسة نجم ( ،)2014والتي هدفت إلى التعرف على الدور الذي تلعبه األساليب الكمية والرياضية في تقييم االستثمارات ،باالضافة إلى التعرف على
موضوع االستثمار وكل ما يتعلق به من ناحية املفهوم واألهداف والعوامل املؤثرة فيه واألسس املعتمدة في اختيار القرارات االستثمارية ،كما تهدف
إلى التعرف على األساليب والطرق املستخدمة في تقييم عملية االستثمار لغرض التوصل إلى مقدار التدفقات النقدية الواردة منها والتي تنعكس
على مقدار الربحية املتحققة املؤمل تحققها من تلك العملية والتي تعد الهدف املنشود لغالبية الوحدات االقتصادية .توصلت الباحثة إلى
مجموعة من النتائج ،منهاّ :أن هناك العديد من األساليب والطرق التي تستخدم في تقييم االستثمارات مثل طريقة صافي القيمة الحالية وطريقة
معدل العائد الداخلي وطريقة فترة االسترداد ،هناك تنوع في طرق تقييم االستثمارات بما فيها األساليب الرياضية واالحصائية .وفي ضوء نتائج
الدراسة ّ
قدمت الباحثة العديد من التوصيات ،منها :ضرورة االهتمام بالفترة الزمنية املخصصة لالستثمار وعدم االتجاه إلى االستثمارات بعيدة
األجل ألنه كلما طالت تلك الفترة كلما انعكس ذلك على االرباح املتحققة ملجاالت االستثمار بسبب التضخم املستمر في السوق.
• دراسة الفضل ( ،)2012والتي هدفت إلى اعتماد معايير وآليات مبرمجة الغرض منها وضع تقييم علمي للمفاضلة بين بدائل الفرص االستثمارية
وكذلك بين املستثمرين بالشكل الذي ّ
يؤمن االستقطاب األفضل واألمثل وبما يتالءم ومتطلبات استثمار الخارطة االستثمارية .وقد أشار الباحثان
إلى ّأن تحليل بدائل فرص االستثمار هو أساس عملية املفاضلة بين الفرص االستثمارية املختلفة وصوال إلى الفرصة االستثمارية املثلى التي تضمن
تحقيق االستثمار األمثل للخارطة االستثمارية بالشكل الذي يضمن تقليص الفجوة بين ماهو كائن من االنجاز الفعلي وما يجب أن يكون عليه
الحال من نتائج محددة مدعمة بأساليب كمية .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،منهاّ :أن هيئة االستثمار في محافظة بابل بحاجة إلى
االطالع على األساليب العلمية في التحليل واعتماد ما هو مناسب لها ألجل املفاضلة بين بدائل االستثمار الختيار ما هو مناسب والذي يحقق
االستثمار األمثل للخارطة االستثمارية استنادا إلى أساليب املنهج الكمي واستخدام التحليل اإلحصائي وبرمجيات الحاسوب .وقد ّ
قدم الباحثان
العديد من التوصيات ،منها :التأكيد على هيئة االستثمار في بابل اعتماد ما توصلت إليه نتائج االستبانات اإلحصائية التي توضح ماهي املعايير التي
ينبغي أن يركز عليهاعند املفاضلة بين الفرص االستثمارية.
• دراسة أبو هويدي ( ،)2011والتي هدفت إلى تحديد أهمية استخدام املعلومات املحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،وقياس مدى
اإلدراك لتلك األهمية ،وتحديد مدى استخدام اإلدارة في الشركات املدرجة في بورصة فلسطين للمعلومات املحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي ،واملعوقات التي تحد من مثل هذا االستخدام ،والتعرف على طرق تقييم قرارات اإلنفاق الرأسمالي لدى الشركات املدرجة في بورصة
استخدم املنهج الوصفي التحليلي ُ
فلسطين .وقد ُ
واعتمد على أسلوب املسح الشامل ملجتمع الدراسة؛ نظرا لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة املكون
من  43شركة ،واعتمدت الدراسة على استبانة ُ
صممت لخدمة أهدافهاُ ،ووزعت على جميع الشركات املدرجة في بورصة فلسطين .توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :تخطط العديد من الشركات املدرجة في بورصة فلسطين الستثماراتها بشكل سنوي إال أنه يوجد عدد
َ
محدود من الشركات ال تضع خطة مطلقا ،أي أن هذه الشركات ليس لديها موازنة رأسمالية وإنما تقيم قراراتها االستثمارية انيا .تستخدم
الشركات املدرجة في بورصة فلسطين طرق التدفق النقدي املخصوم (مؤشر الربحية ومعدل العائد الداخلي) لتقييم املشاريع االستثمارية
الرأسمالية كما يالحظ أن الشركات تستخدم أكثر من طريقة لتقييم املشاريع االستثمارية الرأسمالية وما زالت تستخدم الطرق التقليدية بنسبة
مرتفعة ،تواجه إدارة الشركات املدرجة في بورصة فلسطين معوقات تؤدي إلى ضعف استخدام املعلومات املحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق
الرأسمالي وهي :ضعف توفر املعلومات بالدقة والسرعة املطلوبة وضعف مشاركة إدارات وأقسام الشركة في اتخاذ قرار اإلنفاق الرأسمالي وبعد
املؤهل األكاديمي عن الجانب املحاسبي .وفي ضوء نتائج الدراسة ّ
تم وضع العديد من التوصيات ،منها :تدعيم ثقافة استخدام املعلومات املحاسبية
عند اتخاذ وتخطيط قرار اإلنفاق الرأسمالي ،العمل على إشراك موظفي األقسام واإلدارات في الشركات املدرجة في بورصة فلسطين بعملية اتخاذ
قرارات اإلنفاق الرأسمالي.
• دراسة ) ، Smolarski, et. al., (2011والتي هدفت إلى دراسة استخدام املعلومات املالية وطرق التقييم بين صناديق األسهم الخاصة في أوروبا
والهند ،وتحليل التباين في اختيار طرق التقييم وكيفية استخدام املعلومات املالية .استخدم الباحثون في الدراسة اسلوب املسح لجمع البيانات.
توصلت الدراسة إلى أنه يوجداستخدام لنماذج التقييم بشكل متجانس نسبيا عبر البلدان ،وأن استخدام املعلومات املالية يتأثر بشكل كبير
حسب نوع التم ويل وتركيزه ،ويزداد استخدام البيانات املالية املراجعة حسب نضوج الشركة ،وتم التوصل إلى وجود اختالفات قياسية في
التسويات املالية بين أنواع الصناديق والبلد ،كما أظهرت النتائج ّأن االعتماد على تكلفة العمالة ضعيف جدا في حين أن هيكل الصناعة لم يؤثر
على تقييم مديري الصناديق لالستثمارات ،وأشارت النتائج إلى ّأن مديري الصناديق االستثمارية وجهوا سلوك اتخاذ قرارهم حسب نوع الصندوق
واملخاطرة .وأوص ى الباحثون إلى ضرورة فهم عدم التناظر والقضايا املهيكلة بما يؤدي إلى تحسين عمليات اتخاذ القرارات االستثمارية ،كما أوص ى
الباحثون بضرورة التركيز مستقبال في األبحاث على دراسة كل صندوق استثماري على حدى.
• دراسة ) ، Bennouna,et. al., (2010والتي هدفت إلى تقييم التقنيات املستخدمة في اتخاذ القرار في املوازنة الرأسمالية في كندا ،واستخدم في
الدراسة اسلوب املسح البريدي ،وشمل ( )88شركة من الشركات الكبيرة في كندا .أظهرت نتائج الدراسة استمرار االتجاهات نحو تحقيق تقنيات
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متطورة ،وإن كانت هذه االتجاهات ال تزال دون املستوى املطلوب ،إذ تبين ّأن ( )%17من الشركات الكبيرة لم تستخدم التدفق النقدي املخصوم.
ّ
وأن توجه الشركات التي استخدمت التدفقات النقدي ة املخصومة كان نحو تطبيق صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي .وقد أوص ى
الباحثون بضرورة إتباع طرق التدفق النقدي املخصوم لتحسين فرص اتخاذ القرارات الرأسمالية.
• دراسة ) ، Khamees, et. al., (2010والتي هدفت إلى التزويد بأدلة تجريبية إضافية عن ممارسات املوازنة الرأسمالية في االقتصادات الناشئة،
واستخدمت الدراسة أسلوب االستبانة واملقابلة لجمع املعلومات ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )81شركة أردنية .أظهرت النتائج أن شركات
االستثمار األردنية تعطي أهمية منخفضة ألسلوب التدفق النقدي في تقييم املشاريع االستثمارية الرأسمالية ،فمعظم الشركات تتبع مؤشر
الربحية يليها مؤشر فترة االسترداد وأوصت الدراسة باالهتمام بتطبيق مفاهيم وتقنية املوازنة الرأسمالية بطريقة مناسبة ،وضرورة أن تنظر
الشركات أيضا في أهمية تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها في املوازنة الرأسمالية.
• دراسة سعد ( ،)2010والتي هدفت إلى التعرف على أهمية ومدى استخدام الشركات املساهمة العامة املدرجة الفلسطينية في سوق فلسطين
لألوراق املالية ألساليب التدفقات النقدية املخصومة في اتخاذ قرارات االستثمار في املشروعات الرأسمالية ،إضافة إلى تشخيص اإلجراءات املتبعة
في تطبيق هذه االساليب .تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات املساهمة العامة الفلسطينية املدرجة في سوق فلسطين لألوراق املالية البالغ
عددها ( )35شركة بتاريخ  .2008-3-31وألغراض جمع املعلومات الالزمة والضرورية لتحقيق أهداف الدراسة فقد تم توزيع استبانة على تلك
الشركات ،استردت بالكامل .أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة بين النظرية واملمارسات العملية فيما يخص األساليب املستخدمة في اتخاذ قرارات
االستثمار في املشروعات الرأسمالية ،وإجراءات تطبيق هذه األساليب من قبل املديرين املاليين لدى الشركات املساهمة العامة الفلسطينية
املدرجة في سوق فلسطين لألوراق املالية .كما أظهرت النتائج أن متخذي القرارات االستثمارية عادة ما يفضلون استخدام ّ
كل من أسلوب فترة
كل من أسلوب صافي
االسترداد وأسلوب معدل العائد املحاسبي ،وأسلوب مؤشر الربحية ،في حين تؤكد النظرية املالية على ضرورة استخدام ٍ
القيمة الحالية وأسلوب معدل العائد الداخلي.
• دراسة بن مسعود ( ،)2010والتي هدفت إلى التعرف على أساليب تقييم املشاريع االستثمارية في الجزائر ،حيث ّ
تم دراسة الشركات الجزائرية في
والية تلمسان وتوزيع االستبانات على القائمين على الشؤون املالية واملحاسبية فيها ،وقد بلغ عدد الشركات موضع الدراسة ( )66شركةّ ،
تم توزيع
االستبانات على املديرين املاليين ورؤساء أقسام املحاسبة فيها والبالغ عددهم ( )132شخصا ،وقد ّ
تم استرداد ( )112استبانة منها ،أي ما نسبته
( )%84.85من االستبانات املوزعة .أظهرت نتائج الدراسة ّأن هناك تنوع في طرق تقييم املشاريع االستثمارية ،حيث تستخدم نسبة قليلة من تلك
الشركات ( )%17الطرق التقليدية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود مثل طريقة فترة االسترداد وطريقة معدل العائد املحاسبي ،وتستخدم
النسبة األكبر ( )%83الطرق القائمة على التدفقات النقدية املخصومة مثل طريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي .كما
أظهرت نتائج الدراسة ّأن هناك العديد من املعوقات التي تواجه تطبيق طرق تقييم املشاريع االستثمارية .وفي ضوء نتائج الدراسة أوص ى الباحث
بضرورة توعية القائمين على الشركات بأهمية استخدام طرق تقييم املشاريع االستثمارية والتنويع فيها وعدم االعتماد على الطرق التي تتجاهل
القيمة الزمنية للنقود.
ما يميز الدراسه الحالية عن سابقاتها:
تمتاز هذه الدراسة عن سابقاتها بربطها لتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة بترشيد
التكاليف وتخفيضها في قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين ناتجها املحلي ،ناهيك عن كونها تبحث في دراسة املعوقات التي تحد
من تطبيق هذه األساليب في هذا القطاع الحيوي.
ّ
كما ّأن ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها حداثتها الزمنية وأنه تم إجراؤها على قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين
ناتجها املحلي ،أال وهو قطاع الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،حيث ّأن هناك ندرة في الدراسات التي استطلعت آراء هذا املجتمع بما يتسم
به من خصائص بيئية تختلف (في بعض جوانبها) عن خصائص البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،وما يحتويه هذا القطاع من منافسة عالية
على الصعيد املحلي واالقليمي.
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أنموذج الدراسة ومتغيراتها:

تم تصميم ُأنموذج الدراسة والذي ّ
ّ
يوضح العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:
املتغيراملستقل

ترشيد التكاليف
وتخفيضها

تطبيق أساليب تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة

في الشركات
الصناعية املساهمة
العامة األردنية

NPV
IRR
PI
Discounted payback period

حيث ّ
أن:

املتغير التابع

ُ
شكل ( :)1أنموذج الدراسة ومتغيراتها

• أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة (املتغير املستقل) :أساليب تقييم تأخذ بعين االعتبار القيمة
الزمنية للتدفقات النقدية عند إتخاذ القرارات االستثمارية ،وقد قام الباحثان في هذه الدراسة بدراسة األساليب األربعة التالية :صافي القيمة
الحالية ( ،)NPVمعدل العائد الداخلي ( ،)IRRمؤشر الربحية ( ،)PIفترة االسترداد املخصومة (.)Discount Payback Period
• أسلوب صافي القيمة الحالية ( :)NPVواحد من أساليب تقييم املقترحات االستثمارية ،تقوم فكرة هذا االسلوب على طرح القيمة الحالية للتدفقات
النقدية الخارجة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ،أي أن صافي القيمة الحالية هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية
الداخلة لالستثمار وتكلفة االستثمار ).)Braun, et. al., 2010
• أسلوب معدل العائد الداخلي ( :)IRRمعدل العائد الداخلي هو معدل الخصم الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة ،أي أن معدل العائد الداخلي هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
مساويا للصفر (.)Khan & Jain, 2004
• أسلوب مؤشر الربحية ( :)PIهو واحد من طرق تقييم املشاريع االستثمارية التي تأخذ بالحسبان كال من حجم االستثمار وتدفقاته النقدية
املستقبلية املخصومة ) ،(Weygandt, et. al., 2015ومؤشر الربحية هو حاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على كلفة
االستثمار املبدئي.
• أسلوب فترة االسترداد املخصومة ( :)Discount Payback Periodهي الفترة الزمنية الالزمة السترداد التكاليف االستثمارية من القيمة الحالية
لصافي التدفقات النقدية الداخلة (.)Gitman and Zutter, 2014
• ترشيد التكاليف وتخفيضها (املتغير التابع) :العمل على تحسين سبل اتخاذ القرارات واستخدام األساليب املالئمة بما يضمن الحصول على العائد
املطلوب بأقل التكاليف املمكنة وبأفضل السبل املمكنة.

فرضيات الدراسة:

تحقيقا ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها ،واعتمادا على نتائج الدراسات السابقةّ ،
تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
 :H01ال يوجد تطبيق كبير ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية.
 :H02ال يؤثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية.
 :H03ال توجد معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية.
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اإلطار النظري للدراسة:

ّ
يعد موضوع القرارات االستثمارية غاية في األهمية في حقول املحاسبة اإلدارية ،وحقول اإلدارة املالية ودراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع
َ
االستثمارية ،نظرا ّ
ألن هذه القرارات تتعلق باملستقبل وغالبا عليها يتوقف نجاح املنشاة واستمرارها أو عدمه.
َ
فالقرارات االستثمارية التي يتم اتخاذها اآلن تحدد إلى حد كبير مدى نجاح املنشاة في تحقيق أهدافها في السنوات القادمة ،وتعتبر سالمة القرارات
َ
االستثمارية األساس في نجاح كثير من املنشات واملنظمات مستقبال .لذلك يجب على صانعي القرارات االستثمارية أن يكونوا غاية في الدقة في اتخاذ أي
قرار استثماري ،وأن يقوم متخذو القرارات االستثمارية بدراسات تفصيلية لعوامل نجاح هذه املشاريع ودور هذه املشاريع في تحقيق الرؤى القومية
والتنمية االقتصادية للمجتمع.
تتعدد مسميات القرارات االستثمارية بين قرارات اإلنفاق الرأسمالي ،قرارات املوازنة الرأسمالية ،دراسات الجدوى االقتصادية ،املقترحات
االستثمارية ،غير ّأن ما يجمع بينها جميعا ّأن االستثمارات املنفذة بناءا على تلك القرارات تحدد على املدى البعيد مستقبل الشركة .وهذه القرارات
االستثمارية ليست مهمة للمؤسسة فقط بل مهمة أيضا للمستثمرين الحاليين واملرتقبين.
ّ
ومن املتوقع أن يؤدي تقييم القرارات االستثمارية بعناية فائقة إلى ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركة ،السيما وأن أحد عناصر التكلفة هو
تكلفة رأس املال ،وبالتالي فإن تقييم القرارات يؤدي إلى تخفيض التكاليف التي تتكبدها الشركة في حالة سوء اختيار البديل االستثماري.
ومن أجل تحقيق مستوى من األمان لألموال املستثمرة ،ال بد أن تستند عملية اتخاذ القرار االستثماري إلى عملية تقييم تحدد أولويات
االستثمارات املقترحة ،ومن األساليب املتبعة في تقييم املقترحات االستثمارية أساليب التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية (،)NPV
معدل العائد الداخلي ( ،)IRRمؤشر الربحية ( ،)PIفترة االسترداد املخصومة  ،)Discount Payback Periodهذه األساليب التي جاءت لتتالفى القصور
الواضح في الطرق التقليدية ( فترة االسترداد ) ،)PBمعدل العائد املحاسبي ( )ARRفي اتخاذ القرارات االستثمارية ،حيث أن هذه األساليب تقوم
باملفاضلة بين املقترحات االستثمارية مع األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود على العكس من الطرق التقليدية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود
وتفترض ثبات وحدة النقد.
ّ
وقد أشار العديد من الباحثين (Braun and Tietz, 2017؛  )Lunenberg, 2010إلى أن أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة تتلخص في األساليب األربعة التالية:

•

طريقة صافي القيمة الحالية .)NPV( Net Present Value

•

طريقة معدل العائد الداخلي .)IRR( Internal Rate of Return

•

طريقة معدل مؤشر (دليل) الربحية .)PI( Profitability Index

• طريقة فترة االسترداد املخصومة .)DPP( Discounted Payback Period
ويعرض الباحثان فيما يلي شرحا موجزا لكل من هذه الطرق مع اإلشارة إلى مزايا كل منها.
ً
أوال :طريقة صافي القيمة الحالية :)NPV(Net Present Value
تقوم فكرة هذه الطريقة على طرح القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة من القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ،فاالستثمار املقترح
ذو صافي القيمة الحالية األكبر ّ
يفضل على غيره من االستثمارات ،ويكون االستثمار مج ٍد إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا.
ومن مزايا استخدام طريقة صافي القيمة الحالية أنها :تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود طول العمر اإلنتاجي للمقترح االستثماري ،تأخذ
َ
بعين االعتبار هيكل التدفقات النقدية ،يتم اختيار املشروع بأسلوب مناسب ينسجم مع أهداف املشروع والقائمة على تعظيم قيمة املنشاة.
ً
ثانيا :طريقة معدل العائد الداخلي :)IRR(Internal Rate of Return
تعتبر هذه الطريقة من الطرق الهامة التي تستخدم في املفاضلة بين املشاريع والبدائل االستثمارية املقترحة ،ويمكن تعريف معدل العائد الداخلي
بأنه معدل الخصم الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة ،أي أن معدل العائد
الداخلي هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساويا للصفر .ويستند قرار االستثمار حسب هذه الطريقة إلى ّأن
املشروع يقبل إذا كان معدل العائد الداخلي له أكبر من تكلفة رأس املال (معدل العائد املطلوب) ،ويرفض إذا كان املعدل أقل من تكلفة رأس املال
(العامري ،)2013 ،أما إذا تساوى معدل العائد الداخلي مع تكلفة االستثمار فتكون اإلدارة املالية في حالة الحيادية في قبول أو رفض املشروع
االستثماري .وبصفة عامة كلما ارتفع معدل العائد الداخلي كان ذلك أفضل ومؤشرا على ارتفاع احتماالت نجاح املشروع كفرصة استثمارية .وفي حالة
املفاضلة بين عدة مشاريع ّ
يتم اختيار املشروع الذي يحقق أعلى معدل عائد داخلي.
ومن مزايا استخدام طريقة معدل العائد الداخلي ،أنها :تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود ،تعكس فعالية املشروع من خالل مقارنة العائد
بتكلفة رأس املال أو بعوائد االستثمار البديل ،تعكس املخاطرة وذلك بمقارنة معدل العائد الداخلي وتكلفة رأس املال.
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ً
ثالثا :طريقة مؤشر(دليل) الربحية :)PI( Profitability Index
يمكن تعريف طريقة مؤشر الربحية بأنها إحدى طرق تقييم املشاريع االستثمارية البديلة التي تأخذ بالحسبان كال من حجم االستثمار وتدفقاته
مجد إذا كانت تكلفة االستثمار مرتفعة أيضا؛
النقدية املستقبلية املخصومة ،حيث أن صافي القيمة الحالية املرتفع ملشروع ال يعني أن هذا املشروع ٍ
فيتطلب املقارنة بين العائد والتكلفة ،وهذا ما يسمى مؤشر الربحية ،فمؤشر الربحية هو حاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على
كلفة االستثمار املبدئي .وفقا لهذه الطريقة يعتبر املشروع مجدي اقتصاديا (مقبول) إذا كان رقم مؤشر الربحية أكبر أو يساوي واحد ،وإال فإنه يتم
رفض املشروع .ومن منظور آخر كلما ارتفع رقم مؤشر الربحية كان ذلك أفضل ومشيرا إلى قوة نجاح املشروع باعتباره فرصة استثمارية ،إضافة إلى أنه
إذا كانت املقارنة مع مشاريع بديلة فإنه يتم ترتيب االقتراحات االستثمارية تنازليا حسب نسبة مؤشر الربحية واختيار املشروع الذي يحقق أكبر مؤشر
ربحية.
ومن مزايا استخدام هذه الطريقة ،أنها :تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود ،تستخدم عند تقييم البدائل االستثمارية التي تختلف في تكلفة
االستثمار املبدئي ،تعتبر هذه الطريقة امتدادا لطريقة صافي القيمة الحالية ،باإلضافة إلى ّأن هذه الطريقة تعطي النتيجة كنسبة تقييميه.
ً
رابعا :طريقة فترة االسترداد املخصومة :)DPP( Discounted Payback Period
تستخدم طريقة فترة االسترداد املخصومة كمؤشر مالي وإداري في تقييم املشاريع االستثمارية ألنها تستند على صافي القيمة الحالية في عملية
الحساب ،ويقصد بفترة االسترداد املخصومة الفترة الزمنية الالزمة السترداد التكاليف االستثمارية من القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية ،وتتميز
هذه الطريقة بالسهولة والوضوح ملتخذ القرار .وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن االستثمار الذي تغطيه تدفقاته النقدية املخصومة الداخلة بوقت
أقصر هو أفضل من االستثمار الذي يستغرق وقتا أطول لتغطية االستثمار النقدي األصلي .وفى فترة االسترداد املخصومة يجب حساب القيمة الحالية
لكل تدفق نقدي داخل مع اعتبار أن بداية الفترة األولى هو خط الصفر ( ،)Gitman and Zutter, 2014ولهذا الغرض يجب أن تضع اإلدارة معدل
خصم مناسب حيث أنه العامل الرئيس ي في حساب فترة االسترداد املخصومة .وتسير عملية حساب فترة االسترداد املخصومة بسهولة وعلى منهج حساب
فترة االسترداد البسيطة غير أننا يجب أن نستخدم التدفقات النقدية املخصومة بدال من التدفقات النقدية الفعلية ،حيث يتم استبدال التدفق
النقدي املتراكم بالتدفق النقدي املخصوم املتراكم.
ومن مزايا استخدام هذه الطريقة ،أنها :تأخذ بعين االعتبار مفهوم القيمة الزمنية للنقود ،تعتبر هذه الطريقة سهلة الفهم والتطبيق ،تستخدم
هذه الطريقة كمؤشر مالي وإداري في الحكم على قرار االستثمار ألنها تعتمد على صافي القيمة الحالية في عملية الحساب.
ّ
ويرى الباحثان ّأن نجاح املشروع االستثماري يتوقف إلى حد كبير على مدى سالمة القرارات التي اتخذت في بداية حياته ،ذلك ألن تلك القرارات
ليس من السهل الرجوع عنها بعد اتخاذها ملا تتسم به من طول أجل ،وبالتالي فإن عملية تقييم املقترحات االستثمارية ال يمكن أن تتم بالصورة املنشودة
والعقالنية املطلوبة دون استخدام طرق وأساليب التقييم املتاحة أمام متخذ القرار للمفاضلة بين بدائل القرارات االستثمارية املختلفة واملعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة ،حيث أن هذه األساليب تساهم في ترشيد التكاليف وتخفيضها واملحافظة على أموال الشركة واستثمارها بالشكل األمثل،
واالستفادة منها في تعظيم ربحية الشركة واستقرارها ونموها  ،باإلضافة إلى أخذها بعين االعتبار القيمة الزمنية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة
للمشروع االستثماري.
ّإن استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املبنية على التدفقات النقدية املخصومة يمكن أن يساهم في ترشيد التكاليف وتخفيضها من
جوانب عدة ،ذلك ّأن القرار الرشيد املبني على أسس علمية ومعلومات ذات جودة ودقة هو أقل القرارات تكلفة وأكثرها عائدا.
وال ّ
شك ّأن استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املبنية على التدفقات النقدية املخصومة يعمل على تخفيض تكاليف تلك املقترحات
وزيادة الربحية وتحقيق امليزة التنافسية التي تؤدي إلى استمرارية الشركة ومواكبتها للتطورات التي تتسم بها البيئة الحديثة.
وقد أشار أحد الباحثين (النعيم )2016 ،إلى بعض أوجه ترشيد التكاليف وتخفيضها في حالة تطبيق أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة ،مثل:
التركيز على أسس واضحة ودقيقة وصحيحة من املعلومات املالئمة من داخل املشروع وخارجه ،االهتمام بالتفاعل القائم بين املشروع والبيئة الخارجية
عن طريق األخذ بعين االعتبار معدالت التضخم واالنخفاض في القوة الشرائية ،تنظيم خاليا التصنيع وذلك من خالل اختيار اآلالت التي يمكن تنظيمها
ّ
في صورة خاليا تصنيع بحيث يتم اختيار مجموعة اآلالت املنسجمة مع بعضها البعض لتشكل خلية تصنيع متناغمة.
كما أشارت إحدى الباحثات (التونس ي ) 2017 ،إلى بعض أوجه ترشيد التكاليف وتخفيضها في حالة تطبيق أدوات املحاسبة الرشيقة الحديثة،
مثل :القدرة على املفاضلة بين املشاريع االستثمارية واختيار أقلها تكلفة وأكثرها مالءة ،القدرة على تحديد املشاريع االستثمارية التي ال تضيف قيمة
للشركة واستبعادها واستثمار موارد الشركة في املشاريع التي يمكن أن تحقق إضافة لقيمة الشركة ،توفير مقاييس لجدوى املشاريع االستثمارية أكثر
شمولية تهتم باألداء بشقيه (املالي وغير املالي) ،توفير املعلومات الدقيقة واملالئمة لترشيد اتخاذ قرارات االستثمار التي تساهم في تخفيض التكلفة (ومنها:
إعادة تصميم املنتجات وتحسينها ،إعادة تسعير املنتجات أو استبدالها بمنتجات أخرى) ،تقليص الهدر والضياع في املوارد الناتج عن أخطاء تقييم
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املشاريع االستثمارية وعوائدها ،تخفيض الهدر والضياع في الوقت الناتج عن أعطال اآلالت والتوقف املفاجئ لإلنتاج نتيجة وجود خلل في عملية تقييم
املشاريع االستثمارية.
وألغراض هذه الدراسة ،وبالعودة إلى نتائج األدبيات السابقة (Braun and Tietz, 2017؛ النعيم2016 ،؛ الكببجي2014 ،؛ Gitman and
 )Zutter, 2014وضع الباحثان بعض أوجه ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية ،التي يمكن أن تتأثر بتطبيق أساليب تقييم املقترحات
االستثمارية املبنية على التدفقات النقدية املخصومة ،في النقاط التالية:
ُ .1حسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مخصومة.
 .2تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مستقبلية.
 .3اختيار البديل الذي يضمن استرداد تكلفة املقترح االستثماري بتدفقات مستقبلية محسوبة بوحدات نقد ذات قوة شرائية تعادل القوة الشرائية
لوحدات النقد املدفوعة كتكلفة للمقترح االستثماري.
 .4األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للتدفقات النقدية املستقبلية في ظل وجود معدالت تضخم مرتفعة.
 .5ربط التدفقات النقدية الداخلة (املستقبلية) بالتدفقات النقدية الخارجة (الحالية) للمقترح االستثماري بوحدات نقد ذات قوة شرائية متكافئة.
 .6الحفاظ على أموال الشركة باختيار املقترح الذي تشير الدالئل إلى ّأنه أكثر جدوى اقتصادية للشركة.
 .7االعتماد على أرقام وتقديرات للتدفقات النقدية املستقبلية ذات مالءة أكبر ودقة أكثر.
 .8عدم تجاهل أي جزء من التدفقات النقدية املستقبلية على مدار العمر اإلنتاجي املتوقع للمقترح االستثماري.
 .9استخدام أكثر من طريقة من طرق تقييم املقترحات االستثمارية لالطمئنان إلى سالمة القرار املتخذ.
 .10استثمار املهارات والخبرات لدى العاملين في تقييم املقترحات االستثمارية من خالل العمل الجماعي والعصف الذهني.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تواجه إدارات الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بعض املعوقات عند تطبيق طرق تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،غير ّأن هذه املعوقات يجب أن ال تقف أمام تقييم املقترحات االستثمارية واملفاضلة بينها
لضمان حسن اختيار املشاريع االستثمارية وترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات.
وألغراض هذه الدراسة ،وبالعودة إلى األدبيات السابقة (Hilton, 2016؛ النعيم2016 ،؛ الكببجي2014 ،؛  )Lunenburg, 2010وضع الباحثان
مجموعة من املعوقات املتوقع أن ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية ،واملتمثلة في:
 .1عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة عن كيفية تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
 .2صعوبة وعدم القدرة على تحديد معدالت الخصم املالئمة للتدفقات النقدية الداخلة (املستقبلية).
 .3عدم توفر البيانات الواضحة واملفصلة عن التدفقات النقدية املستقبلية للمقترحات االستثمارية.
 .4عدم توفر قسم متخصص لتحليل التدفقات النقدية املتوقعة من املقترحات االستثمارية.
 .5قلة البرامج التدريبية والدورات التأهيلية للعاملين في الشركة عن أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
 .6الخلط بين أساليب تقييم املقترحات االستثمارية التقليدية (التي تتجاهل خصم التدفقات) وأساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
 .7صعوبة تقييم املقترحات االستثمارية باألساليب املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة وارتفاع الوقت والجهد الالزمين الستخدامها.
 .8عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة حول املزايا والفوائد التي تتحقق للشركة عند تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة.
 .9التغ يرات املستمرة في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية.
 .10نقص الكفاءات والخبرات القادرة على التكيف مع متطلبات تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
ّ
ّ
تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في سوق عمان املالي بداية عام 2020م ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من
ّ
تلك الشركات والبالغ عددها ( )39شركة ،وتمثل ما نسبته ( )%54.9من إجمالي الشركات املدرجة في سوق عمان املالي والبالغ عددها ( )71شركة.
تم توزيع ( ) 5استبانات لكل شركة من الشركات على العاملين فيها تشمل املديرين املاليين ونوابهم ومساعديهم ورؤوساء األقسام املحاسبية فيها
والعاملين في تلك األقسام ،حيث ّ
تم توزيع االستبانات واستردادها باليد ،وعليه بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )195استبانة ،تم استرداد ( )178استبانة
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منها ،واستبعاد ( ) 3استبانات لعدم اكتمال االجابات فيها ،وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل والبحث ( )175استبانة ،أي ما نسبته
( )%89.7من االستبانات املوزعة.
أساليب تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوتمت االختبارات العديدة املتعلقة باالحصاء الوصفي وذلك بإيجاد بعض النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية
للتعرف على خصائص األفراد املجيبين على أسئلة االستبانة ،ومدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
كما تم استخدام اختبار ( )One sample t-testلدراسة تأثير تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة في ترشيد التكاليف في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك باملقارنة بين متوسطين حسابيين ،إذ
تتحقق درجة التوفر للخاصية التي يكون متوسطها الحسابي أعلى من املتوسط الحسابي املفترض (قيمة املحك أونقطة الوصل) بشرط أن تكون قيمة
( )tذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة املستخدم ( .)Sekaran and Bougie, 2015كما تم استخدام اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها من
خالل معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach’s Alpha
أساليب جمع البيانات:
تم جمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من خالل املصادر التالية:

ّ
• املصادر الثانوية :شملت الكتب واألبحاث املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املحكمة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
• املصادر األولية :تم جمع البيانات الالزمة من خالل استبانة تم تصميمها لتفي بأغراض الدراسة ،وقد تم تحكيمها من قبل ذوي االختصاص من
أعضاء هيئة التدريس في األقسام املحاسبية في بعض الجامعات األردنية.

أداة جمع البيانات (االستبانة):
ّ
تم تصميم االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة ،إستنادا إلى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري وأدبيات الدراسة واستشارة ذوي الخبرة
واإلختصاص .ويمكن تلخيص أجزاء اإلستبانة واألسئلة املخصصة لقياس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم (:)1
جدول ( :)1أجزاء اإلستبانة واألسئلة التي تقيس الخصائص الديموغر افية للمجيبين ومتغيرات الدراسة
أجزاء
اإلستبانة
الجزء األول

الجزء الثاني
الجزء
الثالث
الجزء الرابع
الجزء
الخامس

الخصائص الديموغر افية للمجيبين
ومتغيرات الدراسة
العمر
املؤهل العلمي
التخصص العلمي
املسمى الوظيفي
عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي
الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب
ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حسب درجة استخدامها في
الشركة
مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية
أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف
وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
املعوقات التي قد تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
سؤال مفتوح إلضافة أية أمور لها صلة بموضوع اإلستبانة ولم ترد في أسئلتها

األسئلة التي تقيس
الخاصية أو املتغير
1
2
3
4
5
6
7
()17 – 8
()27 – 18
()37 – 28
38

ومن الجدير بالذكر ،أنه تم صياغة األجزاء (الثاني والثالث والرابع) من أجزاء اإلستبانة بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث تم اعتماد
مقياس ليكرت خماس ي الدرجات (موافق إلى حد كبير جدا ،موافق إلى حد كبير ،موافق إلى حد متوسط ،موافق إلى حد قليل ،موافق إلى حد قليل جدا)
وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي .وللتأكد من ثبات اإلستبانة ،تم احتساب معامل االتساق الداخلي لإلستبانة باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلكل بعد من أبعاد االستبانة بشكل منفرد ،وقد ّ
تبين أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة تتراوح ما بين ( %79.8و
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 )%83.6وهي تزيد عن النسبة املقبولة ( ،) Sekaran and Bougie, 2015( )%70مما يعني إمكانية إعتماد نتائج اإلستبانة واإلطمئنان إلى مصداقيتها في
تحقيق أهداف الدراسة .ويبين الجدول رقم ( )2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.
جدول ( :)2معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
البعد
الفقرات التي تقيس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
الفقرات التي تقيس أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
الفقرات التي تقيس وجود معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية

عدد
الفقرات
10

معامل ألفا
كرونباخ
%79.8

10

%83.6

10

%80.3

الخصائص الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة:
يوضح الجدول التالي (جدول رقم ( ))3توزيع األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة حسب خصائصهم الديموغرافية:
جدول ( :)3الخصائص الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة
املتغير

.1

العمر

.2

املؤهل
العلمي

.3

التخصص
العلمي

.4

املسمى
الوظيفي

.5

عدد سنوات الخبرة في مجال العمل
الحالي

.6

الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب

أقل من  30سنة
 -30أقل من  40سنة
 -40أقل من  50سنة
 50سنة فأكثر
املجموع
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
محاسبة
إدارة أعمال
مالية ومصرفية
اقتصاد
املجموع
مدير مالي
نائب مدير مالي
مساعد مدير مالي
رئيس قسم املحاسبة
محاسب
املجموع
اقل من  5سنوات
-5اقل من  10سنوات
 -10اقل من  15سنة
 15سنة فاكثر
املجموع
CPA
JCPA
CMA
CIA

ال يوجد
املجموع

التكرارات
21
27
71
56
175
115
47
13
175
139
12
15
9
175
21
26
31
34
63
175
22
44
68
41
175
16
37
20
18
84
175

النسبة املئوية
%12
%15.4
%40.6
%32
%100
%65.7
%26.9
%7.4
%100
%79.4
%6.9
%8.6
%5.1
%100
%12
%14.9
%17.7
%19.4
%36
%100
%12.6
%25.2
%38.8
%23.4
%100
%9.1
%21.2
%11.4
%10.3
%48
%100

يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق (جدول رقم  )3أن األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة مؤهلين تأهيال علميا مالئما ،إذ أن جميعهم
من حملة درجة البكالوريوس على األقل .ومما ٌ
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%87.4من املجيبين يتمتعون بخبرة ال تقل عن  5سنوات
في العمل في املجال املحاسبي واملالي .ومن املالحظ أيضا أن هناك تنوع في املسمى الوظيفي (مدير مالي ،نائب مدير مالي ،مساعد مدير مالي ،رئيس قسم
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املحاسبة ،محاسب) وارتقاء فيه ،مما يشير إلى مواكبتهم لتطورات أساليب تقييم املقترحات االستثمارية وفهمهم ألهمية األخذ بعين االعتبار القيمة
الزمنية للنقود عند خصم التدفقات النقدية املستقبلية في الشركات التي يعملون بها.
ّ
ورغم تنوع التخصصات العلمية للمجيبين بين املحاسبة وإدارة االعمال والعلوم املالية واملصرفية واالقتصاد ،إال أن تركز النسبة كان في مجال
املحاسبة وذلك بحكم طبيعة عملهم ومسمياتهم الوظيفية ،حيث كانت نسبة األفراد املجيبين من تخصص املحاسبة ( )%79.4من املجيبين.
كما يالحظ أن ما نسبته ( )%72.6من املجيبين ال تقل أعمارهم عن ( )40سنة ،وهذا ينسجم مع طول سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي .ومما
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%52من املجيبين يحملون شهادات مهنية تعزز وتؤكد معرفتهم املهنية في مجال املحاسبة وتقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
مما سبق ،يتضح إمكانية توافر املعرفة الالزمة لدى املجيبين بأساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة
وأثرها على ترشيد التكاليف وتخفيضهافي الشركات التي يعملون فيها ،وقدرتهم على فهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها.
كما يوضح الجدول التالي (جدول رقم ( ))4ترتيب األفراد املجيبين ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة حسب درجة استخدامها في الشركة:
جدول ( :)4ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حسب درجة استخدامها في الشركة
طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة مرتبة على أنها الطريقة األكثر
استخداما في الشركة
طريقة صافي القيمة الحالية ()NPV
 .7طريقة معدل العائد الداخلي ()IRR
طريقة مؤشر (دليل) الربحية ()PI
طريقة فترة االسترداد املخصومة ()Discounted Payback Period
املجموع

التكرارات

النسبة املئوية

91
37
22
25
175

%52
%21.1
%12.6
%14.3
%100

يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق (جدول رقم  )4أن ترتيب استخدام أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر العاملين في دوائرها املالية وأقسامها املحاسبية ،بدءا باألكثر
استخداما وصوال إلى األقل استخداما ،على النحو التالي :طريقة صافي القيمة الحالية ( )NPVثم طريقة معدل العائد الداخلي ( )IRRثم طريقة فترة
االسترداد املخصومة ( )Discounted Payback Periodوأخيرا طريقة مؤشر (دليل) الربحية ( .)PIمما يدل على انتشار استخدام طريقة صافي القيمة
الحالية قياسا ببقية الطرق حيث بلغت نسبة من أشاروا إلى تطبيقها في الدرجة األولى (.)%52
تحليل بيانات اإلحصاء الوصفي إلجابات اإلستبانات واختبارالفرضيات:
الختبار فرضيات الدراسة ّ
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات األفراد ،وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقا
للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة ،وقد تم تقسيم إجابات األفراد وفقا للمتوسطات الحسابية إلى الفئات التالية وذلك انسجاما مع مقياس ليكرت
الخماس ي الذي بنيت عليه استبانة الدراسة بناء على املعادلة التالية:
املدى للفئة = (الحد األعلى – الحد األدنى)  /عدد الفئات = (1.33 = 3 / )1 – 5

وعليه ّ
فإن:

املستوى مرتفع :إذا كان الوسط الحسابي ( 3.67فأكثر) ،املستوى متوسط :إذا كان الوسط الحسابي ( ،)3.66 – 2.34املستوى منخفض :إذا كان
الوسط الحسابي ( 2.33فأقل).

وفيما يلي توضيح لنتائج اختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة.
اختبارالفرضية األولى:
 :H01ال يوجد تطبيق كبير ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )5املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بمدى تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
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جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
الفقرة

االنحراف
املعياري

مستوى
األهمية

الرتبة

3.98

0.66

مرتفع

5

3.47

0.83

متوسط

8

2.31

0.95

منخفض

10

3.21

1.01

متوسط

9

4.21

0.79

مرتفع

1

4.13

0.94

مرتفع

3

3.85

0.78

مرتفع

6

4.14

0.56

مرتفع

2

3.99

0.69

مرتفع

4

3.79

0.74

مرتفع

7

3.71

0.61

مرتفع

ـ

املتوسط
الحسابي
ً
اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحاليّ ،
فإن:

الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة صافي
.8
القيمة الحالية (.)NPV
الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة
.9
معدل العائد الداخلي (.)IRR
الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة
.10
مؤشر (دليل) الربحية (.)PI
الطريقة التي تستخدمها الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية هي طريقة فترة
.11
االسترداد املخصومة (.)Discounted Payback Period
طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة هي
.12
األكثر استخداما من قبل الشركة عند تقييم مقترحاتها االستثمارية.
الشركة تأخذ عند تقييم املقترحات االستثمارية بعين االعتبار القيمة الزمنية
.13
للنقود وانعكاساتها على قيمة التدفقات املستقبلية.
الشركة تحرص على التنويع في طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
.14
التدفقات النقدية املخصومة (صافي القيمة الحالية ،معدل العائد الداخلي ،مؤشر
(دليل) الربحية ،فترة االسترداد املخصومة).
الشركة عند تقييم املقترحات االستثمارية تتجاهل طرق التقييم التقليدية التي
.15
تتجاهل القيمة الزمنية للنقود.
الشركة تؤكد على طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
.16
النقدية املخصومة هي الطرق األفضل واألنجح في التقييم.
الشركة تؤكد على ضرورة تجاهل طرق تقييم املقترحات االستثمارية التقليدية التي
.17
ال تتعامل مع التدفقات النقدية املخصومة لعدم مالءمتها الختيار البديل األكثر
جدوى للشركة.
املتوسط الحسابي لفقرات قياس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.21وللفقرة ذات الرتبة ( )2والبالغ ( )4.14على ّأن طرق تقييم املقترحات
•
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة هي األكثر استخداما من قبل الشركة عند تقييم مقترحاتها االستثمارية ،وأنها تتجاهل
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرتين( )0.79و( )0.56على وجود
إلى درجة مرتفعة طرق التقييم التقليدية التي تتجاهل القيمة الزمنية للنقود،
اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين.
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )10والبالغ ( )2.31إلى نقص استخدام طريقة مؤشر (دليل) الربحية ( )PIمن قبل الشركات عند
تقييم املقترحات االستثماريةّ ،
ولعل سبب ذلك ّأن البيانات املستخدمة في حساب مؤشر الربحية هي ذاتها البيانات املستخدمة في حساب صافي
القيمة الحالية ،وبالتالي ّ
فإن االعتماد على طريقة صافي القيمة الحالية هو األكثر.
• يالحظ ّأن هناك انسجام بين إجابة األسئلة األربعة األولى الواردة في الجدول السابق ( )11 ،10 ،9 ،8وإجابات السؤال السابع الواردة نتائجه في
الجدول رقم ( ،)4من حيث ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة حسب استخدامها في
ّ
الشركات ،حيث تؤكد النتائج على ّأن أكثر هذه الطرق استخداما هي طريقة صافي القيمة الحالية ،وأقلها استخداما هي طريقة مؤشر (دليل)
الربحية.
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة ( ،)3.81مما ّ
يدل على تطبيقها بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من
وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن استشعار القائمين على الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ألهمية القيمة الزمنية للنقود تجعلهم يتوجهون نحو
ّ
ويدل
استخدام الطرق التي تعتمد على التدفقات النقدية املخصومة وتجاهل الطرق التقليدية التي ال تأخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود.
اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.61على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
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وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )6نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)6نتيجة اختبار الفرضية األولى باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد
مدى تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
3.71

االنحراف
املعياري
0.61

قيمة t
املحسوبة
15.41

قيمة t
الجدولية
1.96

درجات
الحرية
174

مستوى
الداللة
0.000

نتيجة
الفرضية
رفض

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )15.41أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أن هناك تطبيق كبير ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية .وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ()Smolarski et. al., 2011
ونتائج دراسة (أبو عيد وأحمد.)2016 ،
اختبارالفرضية الثانية:
 :H02ال يؤثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية.
ّ
يوضح الجدول رقم ( )7املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثر تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس أثرتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
مستوى
االنحراف
املتوسط
الفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحاليّ ،
فإن تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة يساهم في ترشيد التكاليف
وتخفيضها من خالل:
1
مرتفع
0.58
4.23
ُحسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات نقدية
.18
مخصومة.
2
مرتفع
0.67
4.18
تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى
.19
تدفقات نقدية مستقبلية.
8
متوسط
0.77
3.56
اختيار البديل الذي يضمن استرداد تكلفة املقترح االستثماري بتدفقات مستقبلية
.20
محسوبة بوحدات نقد ذات قوة شرائية تعادل القوة الشرائية لوحدات النقد
املدفوعة كتكلفة للمقترح االستثماري.
4
مرتفع
0.97
3.98
األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للتدفقات النقدية املستقبلية في ظل وجود
.21
معدالت تضخم مرتفعة.
الرتبة

.22
.23
.24
.25

ربط التدفقات النقدية الداخلة (املستقبلية) بالتدفقات النقدية الخارجة
(الحالية) للمقترح االستثماري بوحدات نقد ذات قوة شرائية متكافئة.
الحفاظ على أموال الشركة باختيار املقترح الذي تشير الدالئل إلى ّأنه أكثر جدوى
اقتصادية للشركة.
االعتماد على أرقام وتقديرات للتدفقات النقدية املستقبلية ذات مالءمة أكبر ودقة
أكثر.
عدم تجاهل أي جزء من التدفقات النقدية املستقبلية على مدار العمر االنتاجي
املتوقع للمقترح االستثماري.

استخدام أكثر من طريقة من طرق تقييم املقترحات االستثمارية لالطمئنان إلى
.26
سالمة القرار املتخذ.
استثمار املهارات والخبرات لدى العاملين في تقييم املقترحات االستثمارية من خالل
.27
العمل الجماعي والعصف الذهني.
املتوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة

3.69

0.94

مرتفع

7

3.99

0.89

مرتفع

3

3.71

0.76

مرتفع

6

3.88

0.85

مرتفع

5

3.36

0.67

متوسط

9

3.32

0.59

متوسط

10

3.79

0.57

مرتفع

ـ

472

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 458-479

صيام & عبد العال

مدى تطبيق أساليب التدفقات النقدية املخصومة عند اتخاذ القرارات اإلستثمارية.....

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
ّ
يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.23وللفقرة ذات الرتبة ( )2والبالغ ( )4.18على قناعة القائمين على الشركات
•
ّ
الصناعية املساهمة العامة األردنية على أن هناك أثر لتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية

املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها ،وذلك من خالل الحرص على ُحسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات
نقدية مخصومة ،إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مستقبلية،
ّ
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرتين ( )0.58و( )0.67على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين.

• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )10والبالغ ( )3.32إلى انخفاض أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضهامن خالل استثمار املهارات والخبرات لدى العاملين في تقييم املقترحات
االستثمارية من خالل العمل الجماعي والعصف الذهنيّ ،
ولعل سبب ذلك (من وجهة نظر الباحثين) أن استخدام طرق تقييم املقترحات
االستثمارية ليست مبنية على املهارات والخبرات لدى العا ملين بقدر ما هي مبنية على سياسات واستراتيجيات معتمدة لدى الشركات.
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
يدل على تأثيرها بدرجة مرتفعةّ .
النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ( ،)3.79مما ّ
ويدل
اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.57على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )8نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)8نتيجة اختبار الفرضية الثانية باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد
أثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على
ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
3.79

االنحراف
املعياري
0.57

قيمة t
املحسوبة
9.77

قيمة t
الجدولية
1.96

درجات
الحرية
174

مستوى
الداللة
0.000

نتيجة
الفرضية
رفض

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )9.77أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أن هناك أثر لتطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة
على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية .ومن الجدير بالذكر أن هذه
النتيجة تتوافق إلى حد كبير جدا مع نتائج دراسة ( ،)Khamees et.al., 2010كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (بن مسعود.)2010 ،
اختبارالفرضية الثالثة:
ّ
:H03ال توجد معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية.
ّ
ّ
يوضح الجدول رقم ( )9املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد من
تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية.
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية
مستوى
االنحراف
املتوسط
الفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
اعتمادا على خبرتكم في مجال عملكم الحاليّ ،
فإن من املعوقات التي ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة،ما
يلي:
9
منخفض
0.71
1.84
عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة عن كيفية تطبيق أساليب
.28
تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
4
منخفض
0.84
2.28
صعوبة وعدم القدرة على تحديد معدالت الخصم املالئمة للتدفقات النقدية
.29
الداخلة (املستقبلية).
2
متوسط
0.96
2.58
عدم توفر البيانات الواضحة واملفصلة عن التدفقات النقدية املستقبلية
.30
للمقترحات االستثمارية.
الرتبة
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.31

عدم توفر قسم متخصص لتحليل التدفقات النقدية املتوقعة من املقترحات
االستثمارية.

2.36

0.68

متوسط

3

.32

قلة البرامج التدريبية والدورات التأهيلية للعاملين في الشركة عن أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.

2.04

0.81

منخفض

6

.33

الخلط بين أساليب تقييم املقترحات االستثمارية التقليدية (التي تتجاهل خصم
التدفقات) وأساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.

1.98

0.73

منخفض

8

.34

صعوبة تقييم املقترحات االستثمارية باألساليب املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة وارتفاع الوقت والجهد الالزمين الستخدامها.

2.23

0.61

منخفض

5

عدم توفر املعرفة الكافية لدى القائمين على الشركة حول املزايا والفوائد التي
.35
تتحقق للشركة عند تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية
املخصومة.
التغيرات املستمرة في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم
.36
املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية.
نقص الكفاءات والخبرات القادرة على التكيف مع متطلبات تطبيق أساليب
.37
التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة.
املتوسط الحسابي للفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات ّ
تحد
من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة
في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية مجتمعة

2.01

0.89

منخفض

7

2.67

0.87

متوسط

1

1.64

0.68

منخفض

10

2.16

0.43

منخفض

ـ

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق ّ
يتبين ما يلي:
يدل الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )2.67على ّأن أكثر األسباب (املعوقات) التي قد ّ
ّ
تحدمن تطبيق أساليب تقييم
•
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومةفي الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،هو التغيرات املستمرة في
معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية ،ورغم ّأن هذا البند حقق أعلى وسط
حسابي غير ّأن مستوى األهمية للبند كانت متوسطةّ ،
ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ()0.87على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين
حول عدم جوهرية هذا املعوق.
• يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )10وللفقرة ذات الرتبة ( )9والبالغ ( )1.64و ( )1.84إلى قناعة املجيبين بتوافر الكفاءات
والخبرات القادرة على التكيف مع متطلبات تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،وتوافر املعرفة الكافية لدى
القائمين على الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية عن كيفية تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة.
ّ
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ( ،)2.16مما ّ
يدل على تأثيرها بدرجة منخفضة .ويعود ذلك
(من وجهة نظر الباحثين) إلى ّأن القائمين على الدوائر املالية واألقسام املحاسبية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية يتمتعون بخبرة كافية
وتأهيل علمي مالئم لتطبيق هذه األساليب ،وهذا ما أظهره تحليل الخصائص الديموغرافية للمجيبين في جدول رقم (ّ .)2
ويدل اإلنحراف املعياري البالغ
( )0.43على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ّ
ويبين الجدول رقم ( )10نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول ( :)10نتيجة اختبارالفرضية الثالثة باستخدام اختبار ” “tلعينة واحدة
البعد
وجود معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم
املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات
النقدية املخصومة في الشركات الصناعية
املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
2.16

االنحراف
املعياري
0.43

قيمة t
املحسوبة
16.34

قيمة t
الجدولية
1.96

درجات
الحرية
174

مستوى
الداللة
0.002

نتيجة
الفرضية
قبول

استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )16.34أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة ()α
أقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي ّأنه توجد معوقات ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات
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االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،غير ّأن تأثير هذه املعوقات منخفض وليس ذي
قيمة جوهرية.
ّ
ّ
وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة اختبار الفرضيتين األولى والثانية من فرضيات الدراسة ،حيث تبين أن تطبيق أساليب تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة مرتفعا ،كما تبين ّأن قناعة املجيبين في تأثير تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية
املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية كانت مرتفعة ،وبالتالي ّ
فإن
وجود معوقات تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة
العامة األردنية له تأثير منخفض .وتتفق نتيجة اختبار هذه الفرضية مع نتيجة دراسة ( )Bennouna et. al., 2010ونتائج دراسة (نجم2014 ،م).
نتائج الدراسة:
ّ
استنادا إلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
ّ
تبين وجود تطبيق مرتفع ألساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية العامة األردنية.
•
•

هناك تفاوت في استخدام طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة
األردنية ،حيث ّ
تبين ّأن االستخدام األكبر لطريقة صافي القيمة الحالية (.)NPV
ّإن ترتيب طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية تنازليا
حسب درجة استخدامها ،على النحو التالي :طريقة صافي القيمة الحالية ( )NPVثم طريقة معدل العائد الداخلي ( )IRRثم طريقة فترة االسترداد
املخصومة ( )Discounted Payback Periodوأخيرا طريقة مؤشر (دليل) الربحية (.)PI

•

يؤثر تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية بشكل كبير.

•

يظهر تأثير تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها في الشركات
الصناعية املساهمة العامة األردنية بشكل أساس ي ،من خالل :الحرص على ُحسن اختيار البديل االستثماري املالئم والذي يحقق أعلى تدفقات
نقدية مخصومة ،إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام األموال املتاحة من خالل اختيار البديل الذي يحقق أعلى تدفقات نقدية مستقبلية.
هناك بعض املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات

•

•
•

الصناعية املساهمة العامة األردنية ،وإن كانت هذه املعوقات ذات تأثير منخفض وليست جوهرية.
يرى العاملون في الدوائر املالية واألقسام املحاسبية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ّأن أكثر املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق
أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية ،التغيرات
امل ستمرة في معدالت التضخم وانعكاساتها على معدالت الخصم املستخدمة في خصم التدفقات النقدية املستقبلية.

توصيات الدراسة:
ّ
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها ،فقد تم صياغة التوصيات التالية:
•
•
•
•
•
•

تعزيز قيام العاملين في الدوائر املالية واألقسام املحاسبية في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بتطبيق طرق تقييم املقترحات
االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،للوصول إلى تقييم أكثر دقة وموضوعية.
التنويع في طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة ،وعدم التركيز بصورة أساسية على طريقة صافي القيمة
الحاليةّ ،
ألن لكل طريقة مزاياها وإيجابياتها التي تميزها عن باقي الطرق ،ال سيما طريقة مؤشر (دليل) الربحية.
تعزيز إدراك القائمين على الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية بإنعكاسات تطبيق طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على
التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف وتخفيضها.
العمل على معالجة املعوقات التي قد ّ
تحد من تطبيق أساليب تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة في
الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية رغم عدم جوهريتها.
العمل على توفير أقسام أو إدارات متخصصة في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية تعنى بتحليل التدفقات النقدية املتوقعة من
املقترحات االستثمارية التي يمكن للشركة القيام بها.
إجراء املزيد من الدراسات حول أثر تطبيق طرق تقييم املقترحات االستثمارية املعتمدة على التدفقات النقدية املخصومة على ترشيد التكاليف
وتخفيضها في قطاعات األعمال األخرى ،ملا يمكن أن يكون لذلك من أثر إيجابي على تلك القطاعات من خالل ترشيد تكاليفها.
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Abstract: The study aims to identify the extent to which discounted cash flow methods are used when
making investment decisions and their impact on cost rationalization in Jordanian Industrial Public
Shareholding Companies. In addition, to explain the obstacles that may limit the use of these methods.
The study population was composed of the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies listed in
Amman Stock Exchange (ASE) in the biginning of 2020, The study’s random sample of these companies
was selected including (39) companies, i.e. (54.9%) of the total companies listed in Amman Stock
Exchange (ASE) were (71) companies. Five questionnaires were distributed to each company for its
employees, including financial managers, their deputies, assistants, and heads of accounting departments
and employees in those departments. The questionnaires were distributed and retrieved by hand. Thus,
the number of distributed questionnaires was (195), of which (178) questionnaires were retrieved, and
three questionnaires were excluded because of the incomplete responses. Thus, the number of
questionnaires approved for the purposes of analysis and research reached (175), i.e. (89.7%) of the total
distributed questionnaires.
The study concluded several results, and the most important results were the following: it found that the
use of discounted cash flow methods was high. There was an uneven use of evaluation methods for
investment proposals that based on discounted cash flows as the greater use was of the NPV methods, the
use of reduced cash flows methods affected significantly on the cost rationalization and cost reduction,
there were some constraints that can limit the use of discounted cash flow methods in Jordanian
Industrial Public Shareholding Companies, although these constraints were of low, not significant impact.
Based on the study results, the researchers presented a number of recommendations, including: The
diversification of discounted cash flow methods and a lack of focus on the net present value method
because each method has advantages and positives that distinguish it from others, enhancing the
awareness of those people who are in charge of the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies
about the implications of using discounted cash flow methods to rationalize and reduce costs, to work on
addressing the obstacles that may limit the use of discounted cash flow methods in Jordanian Industrial
Public Shareholding Companies, although they are not substantial.

Keywords: Discounted Cash Flows; Net Present Value; Internal Rate of Return; Profitability Index;
Discounted Payback Period; Cost Rationalization; Jordanian Industrial Public Shareholding Companies.
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