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Abstract: 

The study aims to test the effect of fluctuation in international oil prices on the profitability of transport sector 

companies listed on the Amman Stock Exchange. This is in addition to testing the impact of the global financial 

crisis on the profitability of the sector companies. Through the use of the E-Views analysis program, the study 

intended to analyze a sample of six companies during the period between January 2002 and December 2017. 

Accordingly, the results of the analysis indicate that the data of the companies in the study sample had become 

stable only when tested on the basis of adding the first time difference. The results of the Johansen Test and the 

Vector Error Correction Model indicate that there is a long-term relationship between oil prices, the global 

financial crisis, and the profitability of the sector companies. As for the results of the Waldχ ^ 2 Test, they indicate 

that there is no short-term relationship between oil prices, the global financial crisis and the profitability of the 

sector companies, as it is represented by the rate of return on assets, the rate of return on equity, and the profit 

margin ratio. In addition to the above, the study recommends the necessity of finding a distinguished cadre of 

financial and economic analysts with the aim of forecasting global oil prices and entering into future contracts that 

could help the sector companies hedge against the risks of global oil price fluctuations. 
Keywords: : oil price, return on assets, return on equity, profit margin ratio, global financial crisis, Jordanian 

transport sector companies. 

https://doi.org/10.12816/0057172



  0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

193 

 

أثر تذبذب األسعار العالمية للنفط واألزمة المالية العالمية على 
 ربحية شركات قطاع النقل األردنية

 الظهراوي علي محمد سامي
 االقتصاد و العلوم االداريةكلية 

 االردن-جامعة الزرقاء الخاصة

Mode_alwredat@yahoo.com 

 
 31/71/2020البحث قبول  99/70/9732البحث  استالم

 :الملخص
النقِل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية.  استهدفت الدراسة اختبار أثِر التذبذِب في األسعاِر العالميِة للنفِط على ربحيِة شركاِت قطاعِ 

, فقد عمدِت الدراسِة E-Viewsوذلك باإلضافِة إلى اختبار أثر األزمِة الماليِة العالميِة على ربحيِة شركاِت القطاع. من خالِل استخداِم برنامِج التحليل 
. وعليِه فقد أشارت نتائج التحليل إلى 9730و لغايِة كانون أول  9779ين كانون ثاني/إلى تحليِل عينٍة مكونة من ست شركات خالل الفترِة الممتدِة ما ب

ائج اختباِر الـ أن بياناِت الشركاِت عينِة الدراسة قد أصبحت مستقرة فقط عندما تَم إختبارها على أساِس إضافِة الفارِق الزمني األول. كما وأشارت نت
Johansen Test  و الـVector Error Correction Model إلى وجوِد عالقٍة طويلِة األجل ما بين أسعاِر النفِط واألزمِة الماليِة العالميِة وربحيِة ,

, فقد أشارت إلى عدِم وجوِد عالقٍة قصيرِة األجل ما بين أسعاِر النفِط واألزمِة الماليِة Waldχ^2 Testشركاِت القطاع. أما بالنسبِة لنتائِج اختباِر الـ 
لى ما سبق, وربحيِة شركاِت القطاِع, كما هي ممثلًة بمعدِل العائِد على األصول, معدِل العائِد على حقوِق الملكيِة ونسبِة هامِش الربح. عالوة ع العالميةِ 

فِط والدخوِل في عقوٍد مستقبليٍة فقد أوصِت الدراسِة بضرورِة إيجاِد كادٍر متميٍز من المحللين الماليين واالقتصاديين بهدِف التنبِؤ باألسعاِر العالميِة للن
 يمكُن لها مساعدِة شركاِت القطاِع في التحوِط ضد مخاطر تذبذب األسعار العالمية للنفط.

أسعار النفط, العائد على األصول, العائد على حقوق الملكية, نسبة هامِش الربح, األزمة المالية العالمية, شركات قطاع النقل  :المفتاحّيةالكلمات 
 .دنيةاألر 

 

 المقدمة

العمليات  لكافةِ  العنصر األساسِ  بمثابةِ تعد المشتقات النفطية 
 الطاقةِ  في توليدِ  يتمثلُ  مهمقتصادية, لما تؤديه من دور اال واألنشطةِ 
 مصنعة أو شبهِ  لى سلعٍ إاألولية  الموادِ  إلى تحويلِ  الهادفةِ  اإلنتاجيةِ 

على سبيل  لصناعيةا حتياجات المتعددة للشركاتِ مصنعة تلبي اال
.  كما وتعتمُد جميع شركات النقل والشحن على المثاِل ال الحصر
البضائع  آلخر, ونقلِ  من مكانٍ  األفرادِ  لنقلِ أيًضا المشتقاِت النفطيِة 

عن دورها  . وذلك ناهيكَ هاستهالك وأسواقِ اال لى دولِ إالمنشأ  من دولِ 
في  والمتمثلةِ  لألفرادِ  جيةِ الفسيولو  حتياجاتِ اال في تلبيةِ  الجلي المتمثلُ 

للتقدِم  ونتيجةً ذلك.  الحرارية وما شابهَ  الطاقةِ  وتوليدِ  المنزليةِ  اإلنارةِ 
ما يسمى  الصناعي والتكنولوجي وزيادِة الكثافِة السكانية ظهرَ 

أو  البترولِ  ن بقرنِ و لقد لقَب القرن العشر  وعليهِ  ,بالصناعة النفطية
 أنشطةِ  من أبرزِ  الصناعِة البتروليةِ عصِر النفط. وعليه فقد أصبحت 

وقد برزت حقيقة ذلك من  ها,الصناعي العالمي الحديث وأهمِ  قتصادِ اال
 . 1هاتضاعفِ و ستهالكه ا خالل توسِع  معدالت إنتاجهِ 

 وتحرر أسعارِ  قتصاديةِ واالالسياسية  نتيجة للعولمة والنزاعاتِ 
 النفط بمثابةِ  الصرف والفوائد, أصبحت التقلبات الحادة في أسعارِ 

 النفط ومشتقاتهِ  التي تستخدمُ  يهدُد غالبية الشركاتِ الذي هاجس ال
 يؤدي أنوذلك من شأنه  ,عملياتها اإلنتاجية وأنشطتها التجارية ضمنَ 

التي  نخفاِض التكاليف بالنسبة للشركاتِ اإلى ارتفاع أو  -أحياًنا–
 يسهُم التغيرقد قتصادية. وعليه لقيام بأنشطتها االلعلى النفط  تعتمدُ 

ما إيجابً إما سلبً  التأثيرِ ب في أسعاِر النفطِ  على ربحية تلك  اا وا 
قتصادي على معدل النمو اال الشركات, مما يؤدي بالنهاية إلى التأثيرِ 

الصدد, تشيُر اإلحصائيات إلى أن أسعار النفط في  وفي هذاللدول. 
 إذير مسبوقة, رتفاعاٍت حادة وغاالماضية قد شهدت  السنوات القليلةِ 
, كما وأخذت 9732في العاِم  دوالر للبرميِل الواحد 377تجاوزت الـ 
وذلك  ادوالرً  82نخفاض الحاد إلى أن سجلت ما يقارب الـ األسعار باال

ن و قتصاديالمحللون اال . وعليه فقد برهنَ 97302في منتصِف العام 
ي األفق أي أن يلوح ف ا دونَ ا حاد  النفط تشهُد تقلبً  على أن أسعارَ 
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نسبي في مستويات األسعار. وعليه فقد عزى المحللون  استقرارٍ 
والذي  َينستهالِك والطلِب العالميقتصاديين تلك التقلبات إلى االاال

ا ما حالي   العالمِ  ستهالكِ امعدل  ا وبشكل مستمر, إذ يصلُ يتغيُر يومي  
 فمنَ اعي المستوى القطا. أما علىمليون برميل يومي   22الـ  يقاربُ 
قطاع النقل والمواصالت النمو في الطلب العالمي  دأن يقو المتوقعِ 

أن  من المتوقِعنُه إ حيُث .9737-9717على النفط خالل الفترة 
العالمي  الطلِب المتوقعة في من إجمالي الزيادِة %08بحوالي  يسهمُ 

ستثمارية إلى االصناديق ال كما وأدى التوسع في إنشاءِ على النفط. 
قياسية ال عالقَة لها  روبالتالي بلوغ النفط أسعا المضارباتِ  ةِ زياد
 . 39ستهالكاالفي حجِم زيادِة النخفاِض أو باال

األردنية تستخدُم مادة النفِط بشكٍل  لبما أن شركات قطاع النقو 
قتصادية, فإن التذبذب مباشر ضمَن أنشطتها اال أو غيرِ  مباشرٍ 

المالي  على األداءِ  فط ربما قد يؤثرُ لنل العالميةِ  الحاصل في األسعارِ 
يؤدي ليس فقط إلى التأثير على  أنالشركات, وذلك من شأنه  لهذهِ 

قتصادي النمو اال بل وعلى معدلِ  ,قطاِع فحسبالربحيِة شركاِت 
قتصادية.  في التنميِة االا فاعاًل كون هذِه الشركاِت تؤدي دورً  ؛للدولة

أثر  اختبارِ أساس إلى  شكلٍ وب تهدفُ  الدراسة الحاليةوعليه فإن 
قطاع النقل  شركاتِ  التذبذب في األسعار العالمية للنفط على ربحيةِ 

عمان لألوراق المالية خالَل الفترِة الممتدِة ما بيَن  في بورصة المدرجةِ 
. 9730من العاِم  األخيرولغايِة الربِع  9779الربِع األول من العاِم 

أثِر األزمِة الماليِة العالمية  إلى رفِ ا التعكما ويهدف هذا البحِث أيضً 
إن تحقيق الهدف األساس من فعلى ربحيِة شركاِت قطاِع النقل. وعليِه 

 التحوطِ في  األردنيةِ  النقلِ  قطاعِ  مساعدة شركاتِ  هذا البحِث من شأنهِ 
المخاطر التي يمكُن لها أن تنتُج بفعِل التقلبات في األسعاِر  ضد

ؤدي وبشكٍل مباشٍر إلى تحسين ربحيِة القطاع, العالميِة للنفِط, مما ي
اإلسهاِم في  النمِو تعزيز دورها في  إلىُن هذِه الشركاِت مما يمك  

 قتصادي للدولة.اال

 مشكلة البحث

في  عنها من تقلباٍت حادةٍ  نبثقَ اقتصادية وما نتيجًة للعولمِة اال
 من أهمِ  ًداواح العالمية للنفط فقد أصبح التذبذب في األسعارِ  األسعارِ 

من قبل جميع الشركات  هتماٍم بالغٍ االقضايا المعاصرة التي تحظى ب
واألفراد بشكٍل عام, والدول  ,والحكومات ,والخدمية ,الصناعية

الخام ومشتقاته  المستوردة للنفط على وجِه الخصوص. وبما أن النفط
ِة في بمثابِة مدخالٍت أساسية لكافِة شركاِت الشحِن والنقل العامل تعد  

فإن التغير المستمر في أسعاِر النفط يسهُم في زيادِة أو  ؛األردن
وشركاِت قطاِع  ,تخفيِض التكاليف الخاصِة بشركاِت النقِل بشكٍل عام

النقِل العاملِة في دوٍل مستوردٍة للنفِط على وجِه الخصوِص. وبما أن 
ى تأميِن شركات النقل العاملة في المملكة األردنية الهاشمية تعتمُد عل

 فإن  ستيراد من الدوِل المنتجة, حتياجاتها من النفِط من خالل االا

 ؛على ربحيِة هذِه الشركاتِ  يؤثرالتغير في األسعار العالمية للنفط 
رتفاِع فواتيِر الحصوِل على النفِط. لذلك باَت من الضروري نتيجًة ال
شركاِت  أثر التذبذب في األسعار العالمية للنفط على ربحيةِ  اختبار

قطاِع النقِل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية خالل الفترِة 
وبشكٍل ربِع  9730كانون أول/ -9779كانون ثاني/الممتدِة من 

. وعليِه فإن السؤال األساسي الذي يمكُن طرحه هنا هو هل يؤثر سنوي
اِع التذبذب الحاصل في األسعاِر العالمية للنفط على ربحيِة شركاِت قط

النقِل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية؟ كما وتسعى الدراسة 
أثِر األزمِة الماليِة العالميِة على ربحيِة  إلى التعرفا الحالية أيضً 

كما هي ممثلة بكل من معدِل العائِد على  ,شركاِت قطاِع النقل
 ح؟هامِش الربنسبِة و  ,معدِل العائِد على حقوِق الملكيةو األصول, 

 فرضيات البحث
 في األسعارِ  التذبذبِ  أثرِ  اختبارَ  الحالية ستهدفت الدراسةا

 في بورصةِ  المدرجةِ  قطاع النقلِ  شركاتِ  العالميِة للنفِط على ربحيةِ 
أثِر األزمِة  إلىا التعرف أيضً تهدف عمان لألوراق المالية. كما و 

األساس لغرض لتحقيق او الماليِة العالميِة على ربحيِة شركاِت القطاع. 
 صياغة الفرضياِت اآلتية: تتم   فقدمن هذه الدراسة, 

 الفرضية األولى

0.1H : جل ما بين التذبذِب في األسعاِر وجد عالقة طويلة األتال
العالميِة للنفط وربحيِة شركات قطاع النقِل المدرجة في بورصِة عمان 

 لألوراق المالية. 

 الفرضية الثانية
0.2H : العالمية الماليةِ  األزمةِ جل ما بين ويلة األوجد عالقة طتال 

 النقِل المدرجة في بورصِة عمان لألوراق المالية.  قطاعِ  وربحيِة شركاتِ 

 الفرضية الثالثة
0.3H : جل ما بين التذبذِب في األسعاِر وجد عالقة قصيرة األتال

النقِل المدرجة في بورصِة عمان  قطاعِ  العالميِة للنفط وربحيِة شركاتِ 
 لألوراق المالية. 

 الفرضية الرابعة
0.4H : المالية العالمية  األزمةجل ما بين وجد عالقة قصيرة األتال

 وربحية شركات قطاع النقل المدرجة في بورصِة عمان لألوراق المالية.

 منهجية البحث
في  التذبذبِ  أثرِ  اختبارِ أساس إلى  وبشكلٍ  الحالي البحثِ  يهدفُ 

النقل المدرجة في  قطاعِ  شركاتِ  نفط على ربحيةِ لل العالميةِ  األسعارِ 
األزمِة  أثرِ  ذلك التعر ف إلىإلى  ُيضاف ,بورصة عمان لألوراق المالية

 األساس ربحيِة شركاِت القطاع. لتحقيق الغرضِ على الماليِة العالمية 
 قطاعِ  مجتمع الدراسة على جميع شركاتِ  شتملَ اقد ف ,البحث هذامن 
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 المالية وعددها عشر شركاتٍ  عمان لألوراقِ  بورصةِ  في المدرجةِ  النقلِ 
شتملت ست شركاٍت اعينة الدراسة فقد  أما فيما يخُص  .مساهمة عامة
 فترةِ ب الخاصةوذلك لتوافر البيانات والتقارير المالية  ,مساهمة عامة

لعدِم توافِر  ستثناؤهااتم  فقدالدراسة, أما بالنسبِة للشركاِت األخرى 
الباحث  وعليه فقد قامَ . ٍل منتظٍم بما يتالءم وفترِة الدراسةالبياناِت بشك

 على موقعِ كمية من خالِل التقارير الماليِة المنشورِة  بياناتٍ  بجمعِ 
ستثمار, المقايضة للنقل واالشركِة البورصة الخاصِة بكٍل من 

السالم الدولية للنقل والتجارة, و الخطوط البحرية الوطنية األردنية, و 
 الفا للنقل, والنقليات السياحة األردنية, وذلك خاللَ و األردنية,  الملكيةو 

. وبعد 3وبشكٍل ربع سنوي 9730كانون أول/-9779كانون ثاني/ الفترةِ 
ستخداِم اذلك تم تحليل البياناِت الخاصِة بعينِة الدراسة من خالل 

كل من التحليِل ق تطبي إذ تم. ”E-Views“البرنامِج اإلحصائي 
في التحليل,  طبيعِة البياناِت المستخدمةِ  إلىالتعرِف  الوصفي بهدفِ 

فيما إذا  معرفة بهدفِ  ”Dickey Fuller Test“الـ ختبار اومن ثم 
اختباِر الـ تم تطبيق فقد وبعد ذلك  ؟كانت بيانات الدراسِة مستقرة أم ال

“Johansen Co-integration Test”  ِطبيعِة  إلى التعرفِ  بهدف
. وبما أن نتائَج اختباِر جوهانسن قد الدراسة غيراتِ العالقة ما بين مت

أشارت إلى وجوِد عالقٍة ما بين متغيراِت الدراسة, فقد تم االنتقال 
VECM and Waldلتطبيِق كل  من   tests ,  ِتوضيح بهدف 

 .ما بين متغيرات الدراسةالعالقة  طبيعةِ 
 متغيرات الدراسة

ختباَر أثِر التذبذِب في األسعاِر استهدفت الدراسة الحالية ا
العالميِة للنفط واألزمِة الماليِة العالمية على ربحيِة شركاِت قطاع النقِل 
األردنيِة المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية. ولتحقيق هذا 
الهدف قامت الدراسة بتوظيِف مجموعٍة من المتغيراِت المستقلة والتابعة 

 ق اآلتي: والتي تم توضيحها وف
 المتغيرات المستقلة: -3

لتحقيق الغرِض من هذِه الدراسة لقد تم توظيف المتغيرات المستقلة 
 اآلتية:

وهو عبارة عن االختالِف في التذبذب في األسعاِر العالميِة للنفط:  -
األسعار العالميِة للنفط خالل فترِة الدراسة, وقد تم حسابُه من خالل 

لمعياري إلغالقاِت األسعاِر العالميِة للنفط االعتماِد على االنحراِف ا
وبشكٍل ربع  9730كانون أول/ -9779خالل الفترِة كانون ثاني/

 سنوي.  
لتحقيق الغرِض األساس من هذه الدراسة,  األزمة المالية العالمية: -

فقد تم بناء المتغيِر الخاِص باألزمِة الماليِة العالمية من خالل االعتماِد 
(. حيث إن الفترة الخاصة باألزمِة المالية قد تم 7, 3سة )على قيٍم رئي

, أما بالنسبِة للفترِة 3التعبيُر عنها من خالِل إعطاء المتغير رقم 
السابقِة أو الالحقِة لألزمِة المالية فقد تَم إعطاؤها الرقم صفر, والتي 
تعني عدم وجود أثر لكون األزمة المالية انتهت أو لم تبدأ بعد. 

د موعد بدء األزمة وانتهائها بشكٍل أدق قامت الدراسة باالعتماِد ولتحدي
, والتي ركزت بشكٍل 2(Ali, 2016)على أنموذٍج معين من دراسِة 

جيد على أثِر األزمِة الماليِة العالميِة على سيولِة األسواق المالية 
كانون  -9777كانون ثاني/والبنوِك التجاريِة األردنية خالل الفترِة 

. إذ أشارت الدراسة إلى أن فترة األزمة المالية العالمية هي 9738أول/
. وعليِه ما بعد هذه الفترة هي 9733كانون أول/ -9772كانون ثاني/

فترة انتهاِء األزمة, وما قبلها عبارة عن فترِة عدِم بدء األزمة. عالوًة 
ون على ما سبق, قامت الدراسة الحالية باعتباِر الفترِة الممتدة من كان

على أنها فترة األزمِة الماليِة العالمية,  9733كانون أول/-9772ثاني/
فهي  9770ولغايِة كانون أول/ 9779أما بالنسبِة للفترِة كانون ثاني/

عبارة عن فترِة ما قبل األزمة, وبالنسبِة للفترِة الممتدِة من كانون 
د فهي عبارة عن فترِة ما بع 9730ولغايِة كانون أول/ 9739ثاني/

 األزمة.  
 المتغيرات التابعة: -9

لقد تم االعتماد على مجموعِة النسِب الماليِة اآلتية بهدِف قياِس 
ربحيِة شركاِت قطاع النقِل األردنية. حيث إن النسب اآلتية توضُح قدرة 

 .8للشركة األساسيةِ  األنشطةِ  الشركة على توليد األرباح من خاللِ 
وي وذلك باستخداِم مجموعِة وعليِه فقد تم حسابها بشكٍل ربع سن

 المعادالِت اآلتية:

-  
-  
-  
 :. أهداف البحث6

الذي تؤديِه مادة النفط في إتمام األَنشطة  المهما للدوِر نظرً 
واإلنتاجية للشركات, فإن هذا البحِث وبشكٍل أساٍس  االقتصادية

لحاصل في األسعاِر العالميِة أثِر الَتذبذِب ا إلىيهدُف التعرِف 
للِنفط على ربحيِة شركاِت قطاع النقل الُمدَرجة في ُبورصِة 

 9779عمان لألوراِق المالية, للفترِة الُممَتَدِة ما بين كانون ثاني/
. ولتحقيق هذا الهدِف الرئيس فإن 9730كانون أول لغاية و 

 :اآلتي معرفةالبحث الحالي يسعى إلى 
صل في األسعاِر العالميِة للنفط على معدِل أثر التذبذب الحا -3

العائِد على أصوِل َشركاِت ِقطاع النقل الُمدَرجة في ُبورَصِة عمان 
 لألوراِق المالية.

أثر الَتذبذب الحاصل في األسعاِر العالميِة للِنفط على معدِل  -9
العائِد على حقوِق الملكية في َشركاِت قطاع النقل الُمدَرجة في 

 لألوراِق المالية. ُبورصِة عمان
أثر الَتذبذب الحاصل في األسعاِر العالميِة للِنفط على نسبِة  -1

هامِش ربِح شركاِت ِقطاع النقل الُمدَرجة في ُبورصِة عمان 
 لألوراِق المالية.
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أثِر األزمِة المالية  إلىا التعرف كما ويهدُف هذا البحث أيضً  -8
ِة في بورصِة العالميِة على ربحيِة شركاِت قطاع النقل المدرج

عمان لألوراِق المالية, كما هي ممثلًة بمعدِل العائِد على 
 معدِل العائِد على حقوِق الملكية, ونسبِة هامِش الربح.و األصول, 

  :. أهمية البحث7
ا لألهميِة البالغة التي تحظى بها مادة النفط في دول نظرً 

مالي للشركاِت العالم أجمع, ودورها الفاعل في التأثيِر على األداِء ال
ن في علِم الماِل إلى إجراِء العديد و وأنشطتها اإلنتاجية, فقد عمد الباحث

أثِر النفِط على األداِء المالي إلى من الدراساِت التي من شأنها التعرِف 
ستهدفت ا ,قتصادي للدول. فعلى سبيل المثالللشركات والنمِو اال

لعالقة ما بين التقلِب ختبار طبيعة اا 33(Janor et al., 2013)دراسة 
في بورصة  المدرجةِ  الماليزيةِ  في أسعاِر النفط واألداء المالي للشركاتِ 

 Poghosyan and)كما وتوصلت دراسة ماليزيا لألوراِق المالية.

Heiko,2009)31  ؤثُر وبشكٍل غير مباشر يإلى أن تقلب أسعار النفط
نفط. على أيِة حال, دولة مصدرٍة لل 33العاملِة في  على ربحية البنوكِ 

بما أن شركات قطاع النقل العاملة في األردن ال يمكنها وال بأي شكٍل 
ستغناء عن مادة النفِط ألهميتها في إنجاِز أنشطتها من األشكاِل اال

تحليلية الدراسات كذلك أيًضا نظًرا لقلِة ال, و االقتصاديةوعملياتها 
للنفط على  لعالميةِ في األسعاِر ا توضيح أثِر التغيرِ  في والخاصة

ربحيِة شركاِت قطاِع النقل األردنية, فإن أهمية الدراسة الحالية تنبع 
وكذلك  ,أثِر التذبذِب في األسعاِر العالميِة للنفط إلى من خالِل الَتعرفِ 

ا أثر األزمة المالية العالمية على ربحية شركات قطاع النقل أيضً 
ة خالل الفترِة الُممتدة ما بين المدرجة في بورصِة عمان لألوراِق المالي

ُه من المتوقِع أن . وعليه فإن9730و كانون أول  9779كانون ثاني/
األثاِر إلى شركات القطاِع في التعرِف  نتائج هذه الدراسة تساعدَ 

على األداء المالي  في األسعاِر العالميِة للنفط للتغيِر المستمرِ السلبية 
وضِع خطٍط مستقبلية يمكُن لها  يساعدها علىمما لهذِه الشركات. 

التغيِر  بفعلِ التي ُيمكن لها أن تنتج  التخفيف من حدِة األثاِر السلبيةِ 
في األسعاِر العالميِة للنفط في المستقبل. مما يؤدي بالنتيجة إلى 

قتصادي النمو االيؤدي إلى ومن ثم  ,تحسيِن األداء المالي للقطاع
. كما شكٍل جيد في اقتصاِد الدولةلكون هذِه الشركات تسهُم وب للدولة

الُمساهمين الحاليين  نتائج هذا البحثِ  ومن المتوقع, أن تساعدَ 
القضايا التي تواجُه الِقطاع, وذلك من  أهمِ إلى والمرتقبين في التعرِف 

 قراراتٍ يساعدهم في عملياِت التحليِل المالي وصياغِة  أنشأنه 
سبق, من المتوقع أن تسهم  عالوًة على ما .أكثر عقالنية ستثماريةا

الدراسة الحالية في إثراِء المكتبِة العربية مما يساعُد الباحثيَن 
واألكاديمييَن في االستفادِة من النتائِج والنماذِج اإلحصائيِة لهذِه 

 الدراسة.
 

 :الدراسات السابقة
الدراسة الحالية وبشكٍل أساس إلى اختباِر أثِر التذبذِب  تهدفُ 
العالميِة للنفط واألزمِة الماليِة العالميِة على ربحيِة شركاِت في األسعاِر 

قطاِع النقِل األردنيِة المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية. ونظًرا 
ألهميِة مادِة النفط ودورها المتمثِل في التأثيِر على األداِء المالي 

تسليط للشركات, هنالَك العديد من الدراساِت السابقة التي قامت ب
الضوِء على اختباِر أثر أسعاِر النفط على األداِء المالي للشركاِت 
واألسواِق الماليِة والنمِو االقتصادي. وبهدِف تحقيق الغرِض من هذه 

 : الدراسة, فقد تمت مراجعة مجموعٍة من الدراساِت السابقِة وفًقا لآلتي
 ختبار أثر األزمة النفطيةا 9(9730ستهدفت دراسة شتيوي )ا

شركاٍت بترولية. فمن خالِل  37من  مكونةٍ  على مؤشراِت ربحيِة عينةٍ 
-Eقتصادي " ستخداِم برنامِج التحليل االاختباِر بياناِت الدراسة با

Views",  أسعار النفِط خالل الفترِة  قد توصلت الدراسة إلى أنَ و
, أثرت وبشكٍل سلبي على ربحيِة 9732-9733الممتدة ما بين 
وفي  الدراسة كما هي ممثلة بمتغيِر إجمالي الربح. الشركاِت عينةِ 
أثِر  إلى, التعرف UlHaq (2017)15ستهدفت دراسة االسياِق ذاته, 

أسعاِر النفِط على األداِء المالي للشركاِت العاملِة في سلطنِة عمان كما 
ستخداِم ا من خاللفهي ممثلًة بالعوائد, والربحية وربحيِة السهِم الواحد. 

الكمي قامت الدراسة بتحليِل بياناٍت كمية لمدِة أربِع سنواٍت,  المنهجِ 
حادٍة في أسعاِر النفط. فمن خالِل  تغيراتٍ حيث شهدت هذِه السنوات 

نخفاِض ختباِر العالقة ما بين متغيراِت الدراسة توصلِت إلى تأثيِر االا
في أسعاِر النفِط وبشكٍل قوي على ربحيِة الشركاِت وربحيِة السهِم 

 لواحد.ا
ختباِر أثِر إلى ا Dadashi, et al. (2015)9 هدفت دراسةِ و 
المدرجة في بورصة  النفط على قيمة الشركاتِ  في أسعارِ  التغيرِ 

شركة  19مكونة من  عينةٍ  من خالل دراسةِ فطهران لألوراق المالية. 
الدراسة إلى  توصلت, 9731-9771في البورصة خالل الفترة  مدرجةٍ 

كما  وقيمة الشركاتِ  إحصائية ما بين أسعار النفطِ  عدم وجود عالقةٍ 
 نتائج الدراسِة إلى. كما وأظهرت ”Tobin’s Q“ ممثلًة بمؤشرِ هي 
الشركات  في أسعار النفط ال يؤثر على أسعار أسهم تلكَ  التغيرأن 

من البيانات  عينةٍ  تحليلِ  من خاللِ , وذلك وقيمة حقوق المساهمين
 .9733-3921للفترة الممتدة ما بين 

 طبيعةِ  معرفةإلى  Janor, et al. (2013)11وقد هدفت دراسة  
 المالي للشركاتِ  في أسعاِر النفط واألداءِ  التغيرِ العالقة ما بين 

أشارت وعليِه فقد  الماليزية المدرجة في بورصة ماليزيا لألوراق المالية.
ء في أسعار النفط يؤثر على األدا االختالفَ نتائج التحليل إلى أن 

 المالي للشركات المتداولة في بورصة ماليزيا لألوراق المالية.
 أثرِ  إلى التعرفِ  0(9733)ستهدفت دراسة الهيتي ومحمد وا
 التعاونِ  مجلسِ  المالية في دولِ  األسواقِ  النفط على أداءِ  عوائدِ  تقلباتِ 
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موجبة ما  عالقةٍ  إلى وجودِ  التحليل توصلتالخليجي. وعليه فإن نتائج 
, كما هي ممثلًة سواق الماليةداِء المالي لألالنفط واأل عوائدِ  لباتِ بين تق
وقد أوصت . األسهم التداول ومؤشرات أسعارِ  حجمِ و السوقية,  بالقيمةِ 

التي تتعرض لها األسواق المالية  المعوقاتِ  معالجةِ  الدراسة بضرورةِ 
و  .ستثماري للمتعاملين في تلك األسواقوجود الوعي اال ممثلًة بعدمِ 

 السوق.في  المتداولةِ  الماليةِ  األدواتِ  إلى عدم تنوعِ  ذلك باإلضافةِ 
البحث  14Thai and Youngho (2011)ستهدفت دراسة وقد ا

 أسعار النفط و والمتقدمة بتقلباتِ  الناميةِ  أسواق األسهمِ  في مدى تأثرِ 
 لفترةِ ا خاللَ ألسواق لهذِه اشهرية  بياناتٍ  ذلك عن طريق تحليلِ 

 فعلِ  إلى أن ردودَ  نتائج الدراسةِ . وعليِه فقد أشارات 9733-3921
ا من دولة ا كبيرً ختالفً اأسعار النفط يختلف  للتغيراِت فياألسهم  أسواقِ 

 أسواقِ لنفط على ا سعارِ أب ثر تقل  أإلى أخرى. فعلى سبيِل المثاِل, 
 سلبي على سوقِ  بشكلٍ و ثر أفي حين  ,يجابيإ األسهم اليابانية بشكلٍ 

  .هم الماليزيةاألس
سعار النفط أثر التعرف إلى أ 10Ito (2010) استهدفت دراسة

.  VARنموذجِ أ ستخدامِ اوذلك ب ,الكلي لروسيا االقتصادِ  على متغيراتِ 
-3998الممتدِة ما بين  من البياناِت للفترةِ  فمن خالِل تحليِل عينةٍ 

و نقصان في أزيادة  %73لى أن إ التحليل, توصلت نتائج 9779
 %7130 بنسبةِ  و استياء سعر الصرفِ أ في تحسنِ  تسهمُ عار النفط سأ

جمالي الناتج إنخفاض او أ لى نموِ إفي اآلجل الطويِل, كما وتؤدي 
رتفاع ان ألى إ أيًضا شارت الدراسةأكما و  .%7181القومي بنسبة 

التضخم  القصير يسهُم في زيادة نسبةِ  جلِ سعار النفط في األأ
 جمالي الناتج القومي وسعر الصرف. إعلى  رِ التأثي باإلضافِة إلى

بهدِف تحليِل طبيعِة العالقة ما بين أسعاِر النفط وربحيِة و 
دولة مصدرة للنفط  33في  مصرًفا 382البنوك, لعينٍة مكونٍة من 

Poghosyan and 13), قاَم 9772-3998 خالَل الفترةِ 

Heiko,2009) إلى رفِ بهدِف التعختباِر مجموعٍة من الفرضياِت اب 
البنوك, هذِه ثر المباشر وغير المباشر لتقلبات النفط على ربحية األ

 بشكلٍ و  ؤثرُ يسعار النفط أوعليِه فقد أشارت نتائج التحليِل إلى أن تقلب 
,  كما وأشارت النتائج إلى أن المصارفغير مباشر على ربحية 

 . ا بتقلِب أسعاِر النفطكثر تاثرً األستثمارية هي اال المصارف
 التغيرِ أثر  إلىالتعرف  6(9772) المعتصمستهدفت دراسة اوقد 

والميزان التجاري  التضخمِ  معدلِ  من في أسعار النفط على كلٍ 
 ستخدامِ االدراسة قام الباحث ب هذهِ  من الغرضِ ولتحقيق  .األردني

نتائج  تأشار فقد التحليل الكمي والوصفي لمتغيرات الدراسة. وعليه 
التضخم  ذات داللٍة إحصائيٍة ما بين معدلِ  القةٍ ع إلى وجودِ  التحليل

 صناعِ  هتمامِ ِة االدراسة بضرور  والميزان التجاري األردني. كما وأوصتِ 
 قيامهم بصياغةِ  للنفط عندَ  المستقبلي لألسعار الحاليةِ  القرار باألثرِ 

اإلجراءات الالزمة لتخفيف  تخاذِ االسياسة النقدية, مما يؤدي إلى 
 لكة للنفط. المم ستيرادِ ا

 

  :ما يميز هذِه الدراسة
ختباِر أثِر التذبذِب اإن الدراسة الحالية تهدُف وبشكٍل أساس إلى 

في األسعاِر العالميِة للنفِط واألزمِة الماليِة العالمية على ربحيِة شركاِت 
قطاِع النقِل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية. وعليِه فإن هذِه 

 للدراساِت السابقِة التي قامت بتسليِط الضوِء على ستكمااًل ا تعد  الدراسة 
التغيِر في أسعاِر النفط على األداِء المالي للشركاِت أثِر موضوِع 

في  را لقلِة الدراساِت التي تناولت أثر التغيواألسواِق المالية. ونظرً 
لنفِط على األداِء المالي لشركاِت قطاِع النقِل ل األسعاِر العالميةِ 

 اختبارحيث من هذِه الدراسة تتميُز عن باقي الدراساِت  فإنَ  ؛األردنية
النفط العالمية سعار األجل ما بين تذبذب العالقات طويلة وقصيرة األ

معدِل كما هي ممثلة بكل من  ,النقل األردنية وربحية شركات قطاع
العائِد على حقوِق الملكية, ونسبِة هامِش الربح. و  العائِد على األصول,

 من خالَل توضيحباإلضافِة إلى ذلك لقد تميزِت الدراسِة الحاليِة أيضًا 
أثر األزمة المالية العالمية على ربحية شركات قطاع النقل األردنية 

خالل الفترِة كانون  المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية
 . 9730ل/كانون أو -9779ثاني/

 اإلحصائي التحليلِ  نتائج  

ختباِر أثر التذبذِب اإَن الدراسة الحالية تهدُف وبشكٍل أساس إلى 
في األسعاِر العالميِة للنفِط واألزمِة الماليِة العالمية على ربحيِة شركاِت 

ولتحقيق  قطاِع النقِل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية.
-Eعتماد على برنامِج الـ اال فقد تملدراسة الغرِض األساس من هذه ا

Views   عينٍة مكونة من ست شركاٍت مساهمة عامة  تحليلِ بهدِف
وبشكٍل ربع سنوي.  9730كانون أول/-9779خالل الفترِة كانون ثاني/

ختبار الوصفي بهدِف وصف بياناِت اال تطبيققد تَم فوبشكٍل أدق 
عن متوسطاتها الحسابية, كما نحراِف البياناِت اومدى  ,عينِة الدراسة

ستقراِر اختباِر ال Dickey Fuller Testختبار الـ استخدام اوتم 
, Johansen Co-integrationختباِر الـ االبياناِت عينِة الدراسة, و 

 تختباِر فيما إذا كانابهدِف  Wald, و الـ    VECMختباِر الـاو 
ا بين التذبذب في األسعار جل مهنالك عالقات طويلة وقصيرة األ

وربحية شركات قطاع النقل  ,العالمية للنفط واألزمة المالية العالمية
ختبارات كما هو موضح في فقد كانت نتائج هذه اال هاألردنية. وعلي

 اآلتي:
 :نتائج التحليل الوصفي .1

على الجدوِل أدناه, فقد أشارت نتائج التحليِل الوصفي إلى  ءبنا
(, 0.0054هو ) بي لمعدِل العائِد على األصولِ أن المتوسط الحسا

(. كما وبلغ كل من متوسِط العائِد على 0.1451نحراٍف معياري )اوب
(. كما و بلَغ 1.0934نحراٍف معياري )اوب ,(0.1754حقوِق الملكية )

(, -0.0068المتوسط الحسابي الخاص بنسبِة هامِش الربح )
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وسط أسعاِر النفط (. وقد بلَغ مت0.0890نحراٍف معياري )اوب
للمتغيِر  (. أما بالنسبةِ 27.916نحراٍف معياري )ا(, وب65.306)

(, 0.2500الحسابي ) الخاص باألزمِة المالية العالمية فقد بلَغ متوسطهُ 
 (.0.4335نحراٍف معياري )اوبدرجِة 

 (: نتائج التحليل الوصفي3رقم )ذو الالجدول 

نحراف اال الوسط الحسابي عدد المشاهدات المتغير
 المعياري

 Jarqu-Bera أدنى قيمة أعلى قيمة

 2040.6 0.8828- 0.2727 0.1451 0.0054 384 العائد على األصول

 38034 2.1995- 11.384 1.0934 0.1754 384 العائد على حقوق الملكية

 10550 0.6531- 0.1511 0.0890 -0.0068 384 هامش الربح

 14.675 19.840 140.00 27.916 65.306 384 أسعار النفط

 92.444 0.0000 1.0000 0.4335 0.2500 384 األزمة المالية

  Augmented Dickey Fuller Testالـ  اختبار نتائج .2

, بهدِف ADFختباِر الـ القد عمدت الدراسة الحالية إلى تطبيق 
تحديد فيما إذا كانت بيانات الدراسة مستقرة أم ال؟ وعليه فقد كانت 

 (:9رقم )اآلتي ذو الليِل كما هي مبينة بالجدوِل نتائج التح

, والخاصة باختباِر ADFيبيُن الجدول اآلتي نتائَج اختباِر الـ 
بياناِت الدراسِة على أساِس المستوى الطبيعي, وكذلك على أساِس 

 إضافِة الفارِق الزمني األول.
 

 Augmented Dickey Fullerختبار الـ ا(: 9رقم )ال ذو الجدول

 ضافِة الفارِق الزمني األول إختبار البياناِت عند ا ختبار المستوى الطبيعي للبيانات ا لمتغيرا

:H0 إن بيانات الدراسة غير مستقرة :H0 إن بيانات الدراسة غير مستقرة 

 %5حتمالية عند مستوى اال %5حتمالية عند مستوى اال

 تَم رفض الفرضية =0.001 = تم قبول الفرضية12 .0 العائد على األصول

 = تَم رفض الفرضية0.010 = تم قبول الفرضية0.10 العائد على حقوق الملكية

 = تَم رفض الفرضية0.000 = تم قبول الفرضية0.07 هامش الربح

 = تَم رفض الفرضية0.000 = تم قبول الفرضية0.08 أسعار النفط

 الفرضية= تَم رفِض 0.000 = تم قبول الفرضية0.06 األزمة المالية

التحليِل أعاله إلى أن بيانات الدراسة والخاصة بكٍل  تشيُر نتائجُ 
نسبِة هامِش و العائد على حقوِق الملكية, و من العائد على األصول, 

سعار النفط واألزمِة المالية العالمية قد أصبحت ثابتًة ومستقرة ألالربح, 
ول, بداًل من رِق الزمني األاختبارها على أساِس الفأن تم ابعَد فقط 

بما أن نتائج و ختباِرها على أساِس المستوى الطبيعي للبيانات. واآلن ا
 Iالتحليل قد أشارت إلى أن متغيرات الدراسة مترابطة وبنفِس المستوى 

 Johansen Co-integrationختباِر الـ اا من تطبيِق , ال بد إذً (1)

Test نجل فيما بيلة األبهدِف التعرِف فيما إذا كاَن هنالَك عالقة طوي 
. وعليِه ةالمتغيراِت المستقلة مجتمعة والمتغيراِت التابعِة كل على حد

اآلتي ذو الجدوِل في توِضيُحها كما هي مبينة  قد تمفإن نتائج التحليل 
 (:1رقم )

 Johansen Co-integration Testختباِر الـ نتائج ا .3

جل ما بين األ تحليِل العالقِة طويلةِ  الجدول اآلتي نتائجَ  يوضحُ 
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 قطاع النقِل المدرجة في بورصِة عمان لألوراِق الماليةاألسعاِر العالميِة للنفط واألزمِة الماليِة العالمية وربحيِة شركات 
 (: العالقة ما بين األسعاِر العالميِة للنفط واألزمِة المالية العالمية وربحيِة شركاِت القطاع1رقم )ذو الالجدول 

 حتماليةاال Trace Test مية للنفط واألزمة المالية العالمية ومعدل العائد على األصولاألسعار العال

7 12182 71777 
3 31121 71119 

 حتماليةاال Trace Test األسعار العالمية للنفط واألزمة المالية العالمية ومعدل العائد على حقوِق الملكية
7 13178 71739 
3 31187 71010 

 حتماليةاال Trace Test لمية للنفط واألزمة المالية العالمية ونسبة هامِش الربحاألسعار العا
7 91120 71791 
3 31191 71171 

جل تشيُر النتائج في الجدول أعاله إلى وجوِد عالقٍة طويلِة األ
واألزمِة  ,ما بين المتغيراِت المستقلِة ممثلة باألسعاِر العالميِة للنفط

والمتغيراِت التابعة ممثلة بربحيِة شركاِت قطاِع النقِل  ,المالية العالمية
عالقة طويلة  -فعاًل –هنالك  تفيما إذا كانَ  معرفةبهدِف و األردنية. 

تحديِد طبيعِة العالقِة فيما بين المتغيراِت بهدِف ا جل, وكذلك أيضً األ
فقد قامت الدراسة باالنتقاِل إلى  وجودها؛المستقلة والتابعة في حال 

 .VECMختباِر الـ ا تطبيقِ 
  Vector Error Correction Modelختبار الـ ا .4

العالقة ما بين األسعار العالمية للنفط واألزمة المالية العالمية 
وربحيِة شركاِت قطاِع النقل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق 

 :المالية
قد  Johansen Co-integrationختبار الـ ا بما أَن نتائجَ 

جل فيما بين المتغيراِت المستقلِة وجوِد عالقٍة طويلِة األ أشارت إلى
 Vector Errorختباِر الـ  اا من تطبيق ال بد إذً فوالتابعة, 

Correction Model ,فعاًل –هنالك  تفيما إذا كانَ  لمعرفة ذلكو- 
ا تحديد طبيعة تلك العالقة في حاِل طويلة اآلجل, وكذلك أيضً عالقة 
ختبار كما هي مبينة في الجدول نت نتائج اال. وعليه فقد كاوجودها

 (:8رقم )اآلتي ذو ال
جِل وراِق المالية في األ(: العالقِة ما بين األسعاِر العالميِة للنفط واألزمِة الماليِة العالمية وربحيِة شركاِت قطاِع النقل المدرجِة في بورصِة عمان لأل8رقم )ال ذو جدولال

 الطويل

 هامش الربح تصحيح الخطأ العائد على حقوق الملكية تصحيح الخطأ على األصولالعائد  تصحيح الخطأ
 

 العالقة
  0.072- المعامل

 العالقة
  0.197- المعامل

 العالقة
 0.300- المعامل

الخطأ  (0.020) الخطأ المعياري (0.009) الخطأ المعياري
 المعياري

(0.044) 

T [7.556-] المحسوبة T [9.827-] المحسوبة T 
 المحسوبة

[-6.722] 

العائد على 
-3األصول )
) 

العائد على حقوق  0.654 المعامل
 (-3الملكية )

هامش الربح  0.648 المعامل
(3-) 

 0.061- المعامل
الخطأ  (0.046) الخطأ المعياري (0.031) الخطأ المعياري

 المعياري
(0.054) 

T [20.52] المحسوبة T [14.02] المحسوبة T 
 حسوبةالم

[-1.117] 

العائد على 
 (-9األصول )

العائد على حقوق  0.270- المعامل
 (-9الملكية )

هامش الربح  0.031 المعامل
(9-) 

 0.008 المعامل
الخطأ  (0.051) الخطأ المعياري (0.032) الخطأ المعياري

 المعياري
(0.051) 

T [8.211-] المحسوبة T [0.609] المحسوبة T 
 المحسوبة

[0.173] 

األزمة المالية 
(3-) 

  0.006 المعامل
 

األزمة المالية 

األزمة المالية  0.010 المعامل
(3-) 

 0.034 المعامل
الخطأ  (0.104) الخطأ المعياري (0.007) الخطأ المعياري

 المعياري
(0.019) 
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T (-3) [0.769] المحسوبة T [0.098] المحسوبة T 
 المحسوبة

[1.775] 

الية األزمة الم
(9-) 

  0.001- المعامل
األزمة المالية 

(9-) 

األزمة المالية  0.017- المعامل
(9-) 

 0.021- المعامل

الخطأ  (0.112) الخطأ المعياري (0.008) الخطأ المعياري
 المعياري

(0.020) 

T [0.221-] المحسوبة T [0.151-] المحسوبة T 
 المحسوبة

[-

1.022] 
أسعار النفط 

(3-) 
  0.000 ملالمعا

أسعار النفط 
(3-) 

أسعار النفط  0.001 المعامل
(3-) 

 0.000 المعامل

الخطأ  (0.001) الخطأ المعياري (0.000) الخطأ المعياري
 المعياري

(0.000) 

T [1.025] المحسوبة T [0.839] المحسوبة T 
 المحسوبة

[0.607 

أسعار النفط 
(9-) 

أسعار النفط  8.540- المعامل
(9-) 

أسعار النفط  0.000- لمعاملا
(9-) 

 0.000- المعامل
الخطأ  (0.001) الخطأ المعياري (0.000) الخطأ المعياري

 المعياري
(0.001) 

T [0.833-] المحسوبة T [0.401-] المحسوبة T 
 المحسوبة

[-0.134] 

 0.000 عاملالم مقدار الثبات 0.005- المعامل مقدار الثبات 0.001 المعامل مقداِر الثبات
الخطأ  (0.018) الخطأ المعياري (0.001) الخطأ المعياري

 المعياري
(0.003) 

T [1.276] المحسوبة T [0.290-] المحسوبة T 
 المحسوبة

[0.144] 

لكي نتمكن من تفسير النتائج المبينة في الجدوِل أعاله, لقد تم ترتيب 
أثِر  إلىلخاص بالتعرِف نموذج االمتغيرات ومن ثم التنبؤ بمعادلة األ

لنفِط على العالميِة لسعاِر األاألزمِة الماليِة العالمية, والتذبذِب في 
ربحيِة شركاِت قطاِع النقِل األردنية. وعليِه وبما أن النتائج المبينة في 

 درجةو الجدول أدناه, تشيُر إلى أَن قيمة المعامل هي في السالب 

شيُر إلى وجوِد عالقٍة طويلِة , فذلك ي%2حتمالية هي أقل من اال 
من األزمة الماليِة وأسعاِر النفط مجتمعة وربحيِة  جل ما بين كلاأل

شركاِت قطاِع النقِل المدرجِة في بورصِة عمان لألوراِق المالية. وعليه 
فقد تم رفض الفرضية العدمية والتي تفيُد بعدِم وجوِد عالقٍة طويلِة 

 لِة وربحيِة شركاِت قطاِع النقِل األردنية. جل ما بين المتغيراِت المستقاأل

 المالية العالمية والتذبذب في أسعار النفط ومعدل العائد على األصول ةجل ما بين األزموجد عالقة طويلة األتال 
 اإلحتمالية المحسوبة T الخطأ المعياري قيمة المعامل المعامل
3 -0.072 0.009 -7.556 0.000 
9 0.654 0.031 20.52 0.000 
1 -0.270 0.032 -8.211 0.000 
8 0.006 0.007 0.769 0.442 
2 -0.001 0.008 -0.221 0.824 
1 0.000 0.000 1.025 0.305 
0 -8.450 0.000 -0.833 0.404 
2 0.001 0.000 1.276 0.202 

 معدل العائد على حقوق الملكية فط والتذبذب في أسعار الن جل ما بين األزمة المالية العالمية ووجد عالقة طويلة األتال 
 اإلحتمالية المحسوبة T الخطأ المعياري قيمة المعامل المعامل
3 -0.197 0.020 -9.827 0.000 
9 0.648 0.046 14.02 0.000 
1 0.031 0.051 0.609 0.542 
8 0.010 0.104 0.098 0.921 
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2 -0.017 0.112 -0.151 0.879 
1 0.001 0.001 0.839 0.402 
0 -0.000 0.001 -0.401 0.688 
2 -0.005 0.018 -0.290 0.771 

 نسبة هامش الربح التذبذب في أسعار النفط و جل ما بين األزمة المالية العالمية ووجد عالقة طويلة األتال 
 اإلحتمالية المحسوبة T الخطأ المعياري قيمة المعامل المعامل
3 -0.300 0.044 -6.722 0.000 
9 -0.061 0.054 -1.117 0.264 
1 0.008 0.051 0.172 0.862 
8 0.034 0.019 1.775 0.076 
2 0.021 0.020 1.022 0.307 
1 0.000 0.000 0.607 0.543 
0 3.400 0.000 0.134 0.893 
2 0.000 0.003 0.144 0.884 

هنالك عالقة قصيرة األمد ما بيَن  تبهدِف التعرِف فيما إذا كانو 
 ,لنفطِ العالميِة لسعاِر األألزمِة الماليِة العالمية, والتذبذِب في كٍل من ا

Waldختبار الـ اتطبيق  تم, قطاِع النقل األردنيةوربحيِة شركاِت   

Test ,عدم وجود عالقة  :ختبار فرضية عدمية مفادهااتم  حيث"
سعاِر األقصيرة اآلجل ما بين األزمِة الماليِة العالمية, والتذبذِب في 

وربحيِة شركاِت القطاِع كما هَي ممثلة بمعدِل العائِد  ,لنفطِ العالميِة ل
ونسبِة هامِش الربح.  ,معدل العائِد على حقوِق الملكيةو على األصول, 

 اآلتي ذو الرقمعتماد على النتائج المبينة في الجدول من خالل االو 
من األزمِة  اًل فقد تم قبول الفرضيات العدمية, مما يعني بأن ك ,(2)

الماليِة العالمية, والتذبذِب في األسعاِر العالميِة للنفِط ال يؤثراِن على 
 ربحيِة شركاِت قطاِع النقِل األردنية في األمِد القصير.

 Waldχ^2 Testنتائج اختباِر الـ  -2

العالمية وربحية شركات قطاع النقل المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية في  ختبار العالقة ما بين األسعار العالمية للنفط واألزمة الماليةَ ا(: 2رقم )ذو ال جدولال
 األمد القصير

 على األصول التذبذب في أسعار النفط ومعدل العائد وأقصيرة األمد ما بين األزمة المالية  عالقةهنالك وجد تال 

 األزمة المالية و وجد عالقة قصيرة األمد ما بينت ال حتماليةاال درجة الحرية القيمة 
 0.724 (358 ,2) 0.322 المحسوبة F معدل العائد على األصول

 0.724 2 0.644 كاي سكوير
وجد عالقة قصيرة األمد ما بين التذبذب في أسعار ت ال حتماليةاال درجة الحرية القيمة 

 0.450 (358 ,2) 0.798 المحسوبة F النفط ومعدل العائد على األصول
 0.449 2 1.597 ركاي سكوي
 معدل العائد على حقوق الملكيةو  التذبذب في أسعار النفط وأعالقة قصيرة األمد ما بين األزمة المالية هنالك وجد تال 

وجد عالقة قصيرة األمد ما بين األزمِة المالية ت ال اإلحتمالية درجة الحرية القيمة 
 0.983 (358 ,2) 0.016 المحسوبة F ومعدِل العائِد على حقوِق الملكية

 0.983 2 0.032 كاي سكوير
وجد عالقة قصيرة األمد ما بين التذبذِب في أسعاِر ت ال حتماليةاال درجة الحرية القيمة 

 0.668 (358 ,2) 0.402 المحسوبة F النفط ومعدِل العائِد على حقوِق الملكية
 0.668 2 0.805 كاي سكوير

 ونسبِة هامِش الربح  التذبذب في أسعار النفط وأاألمد ما بين األزمة المالية عالقة قصيرة هنالك وجد تال 
 وجد عالقة قصيرة األمد ما بين األزمِة الماليةت ال حتماليةاال درجة الحرية القيمة 

 0.124 (358 ,2) 2.098 المحسوبة F نسبِة هامِش الربح و 

 0.122 2 4.197 كاي سكوير

وجد عالقة قصيرة األمد ما بين التذبذِب في أسعاِر ت ال حتماليةاال درجة الحرية القيمة 
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F النفط ونسبِة هامِش الربح 0.814 (358 ,2) 0.204 المحسوبة 

 0.814 2 0.409 كاي سكوير

 والتوصيات النتائجِ 
 :: نتائج الدراسةأوًل 
إلى  ,ADFالخاصة باختباِر الـ  لقد أشارت نتائج التحليِل اإلحصائي -3

ختباِر اجميع متغيراِت الدراسة قد أصبحت مستقرة فقط عن  أن
وذلك عنَد مستوى  البياناِت على أساِس إضافِة الفارِق الزمني األول

2%. 
إلى أن التذبذب في األسعار العالمية للنفط  التحليلتوصلت نتائج  -9

يؤثُر على ربحيِة شركاِت قطاِع النقِل األردنيِة في األمِد الطويل, 
معدل العائد على و ممثلة بمعدل العائد على األصول, وكما هي 

 ونسبة هامِش الربح. ,حقوِق الملكية
 قطاع النقل األردنيةإلى أَن ربحية شركات  التحليلتوصلت نتائج   -1

 قد تأثرت باألزمة المالية العالمية في األمد الطويل.
قصيرة األمد ما  اتٍ توصلت الدراسة الحالية إلى عدم وجود عالق  -8

 لنفط وربحية شركات قطاع النقلالعالمية لسعار األالتذبذب في  بين
 .األردنية المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية

جل ما األ قصيرة اتا إلى عدم وجود عالقكما توصلت الدراسة أيضً   -2
وربحية شركات قطاع النقل  ,األزمة المالية العالمية ربين متغي

 لألوراق المالية. األردنية المدرجة في بورصة عمان

 :ستنتاجات والتوصياتا: الثانيً 
أثِر التذبذِب في األسعاِر العالميِة  إلىستهدفت الدراسة الحالية التعرف ا

بمعدِل  للنفِط على ربحيِة شركاِت قطاِع النقِل األردنية, كما هي ممثلة
ونسبِة هامِش  ,معدِل العائِد على حقوِق الملكيةو العائِد على األصول, 

ختباِر أثِر األزمِة الماليِة العالمية على ربحيِة الربح. كما هدفِت إلى ا
شركاِت القطاع. ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة فقد تم جمع بيانات 

و  9779للفترِة الممتدِة ما بين كانون ثاني/ (Panel Data)جدولية 
كاِت التقاريِر الماليِة الخاصِة بالشر  , وذلك من خاللِ 9730كانون أول 
والمنشورِة على موقِع البورصة والشركاِت عينِة الدراسة.  ,عينِة الدراسة

إلى أن بيانات  التوصل تم ,ADFختباِر الـ اوعليِه فمن خالِل تطبيق 
ختبارها على االدراسة هي عبارة عن بيانات غير مستقرة وذلك عندما تم 

ا تم أصبحت مستقرة فقط عندمقد أساس مستواها الطبيعي, ولكنها 
ختبار الـ اإضافة الفارِق الزمني األول. ومن ثم لقد تَم تطبيق 

Johansen Test  و الـVector Error Correction Model ,
جل ما بين طويلة األ اتوعليه فقد أشارت نتائج التحليل إلى وجود عالق

رتفاع في األسعار إذ أشارت النتائج إلى أن اال ,متغيرات الدراسة
نخفاض معدِل العائِد على اقد أدت إلى  %2بنسبة  لنفطلالعالمية 

نخفضت نسبة العائِد على األصوِل في ا, كما و 8.540-األصوِل بنسبة 
 رتفاع بأسعار النفط. كما وأدى اال-7173نهايِة األزمِة المالية بنسبِة 

 , و-717778نخفاِض معدل العائِد على حقوِق الملكية بنسبِة اإلى 
. وعليه فقد تشابهت نتائج -71773الربح بنسبِة  نخفاِض نسبِة هامشِ ا

والتي أشارت إلى وجود  ,9(9730ونتائج دراسة شتيوي ) الحالية الدراسة
في أسعاِر النفِط وربحيِة الشركاِت عينِة  عالقة عكسية ما بين التغيرِ 

أن أيًضا إلى  )Janor, et al., 2013)11كما وأشارت نتائج الدراسة. 
المتداولة  على األداء المالي للشركاتِ  ار النفط يؤثرُ في أسع االختالفَ 

 في بورصة ماليزيا لألوراق المالية.
أشارت نتائج التحليِل إلى أن األزمة المالية  باإلضافِة إلى ذلك لقد
نخفاِض معدِل العائِد على حقوِق الملكيِة بنسبِة االعالمية قد أدت إلى 

هامِش الربح بنسبِة  نخفاِض نسبةِ اا إلى , وكذلك أيضً -71730
فقد أشارت النتائج إلى قبوِل الفرضيِة  ,. باإلضافِة إلى ذلك-71793

العدميِة والتي تفيُد بعدم وجوِد عالقٍة قصيرِة األمد ما بين التغيِر في 
وربحيِة شركاِت قطاِع  ,األسعاِر العالميِة للنفِط واألزمِة الماليِة العالمية

بورصِة عمان لألوراِق المالية. وقد تشابهت  المدرجِة في األردنية النقلِ 
والتي أشارت  (Dadashi, et al., 2015)9هذِه النتيجِة ونتائج دراسة 

 إحصائية ما بين أسعار النفط وقيمة الشركاتِ  عالقةٍ  وجودِ  إلى عدمِ 
إلى أَن التغير وذلك باإلضافة  ,(Tobin’s Qممثلة بمؤشر )كما هي 
تلك الشركات وقيمة حقوق  أسهمِ  على أسعارِ  النفط ال يؤثرُ  في أسعارِ 

عالوًة على ما سبق, لقد خرجت الدراسة الحالية بجملٍة من المساهمين. 
هتمام شركاِت القطاِع بتحسيِن مراكزها اأهمها ضرورة والتي التوصيات 

أرباحها والناتِج عن التذبذِب المستمر  التنافسية ومعالجِة الخلِل في حجمِ 
من  الميِة للنفِط, عن طريِق تحفيِز كوادرها البشريِة لمزيدٍ في األسعاِر الع

رتفاِع في األسعاِر ضرورة للعمِل على مواجهِة اال العمِل واإلنتاج, هنالك
ضبِط النفقاِت التشغيليِة واإلداريِة وفتِح منافِذ  من خالل ,العالميِة للنفطِ 

وذلك  تسويٍق جديدة يمكن لها أن تسهم في تحسيِن نسِب الربحية.
متميٍز من المحللين الماليين  ناهيَك عن ضرورِة إيجاِد كادرٍ 

قتصاديين يمكُن لُه التنبؤ باألسعاِر العالميِة للنفِط ودخوِل عقوٍد واال
مستقبليٍة يمكُن لها مساعدِة شركاِت القطاِع في التحوِط ضَد مخاطِر 

القطاِع على شركاِت  رتفاِع األسعاِر العالميِة للنفط. كما ويتوجبُ ا
ستخداِم استهالِك المشتقات النفطية من خالِل عدم االترشيد في 

ستعماالتهم الشخصيِة مثاًل. كما وأوصت الموظفين مركبات الشركة ال
هتماِم بالصيانِة الدورية ألساطيل النقِل البري  الدراسة بضرورِة زيادِة اال

طيِة مما يؤدي الجوي والبحري للتأكِد من سالمِة مخازِن المشتقاِت النفو 
والذي يمكُن له  ,ستهالكِ إلى ضماِن عدم التسرِب أو الزيادِة في اال
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زيادة التكاليف وبالتالي التأثيِر وبشكٍل سلبي على ربحيِة شركاِت 
 القطاع.
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