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 الملخص: 

الباحث باستخراج البيانات المطلوبة من تم إجراء هذا البحث لدراسة تأثير دوران األصول الثابتة على السيولة. ولتحقيق هذه الدراسة قام 
اثني عشر مصرًفا لألعوام من   المعلومات من  السيولة(. للربحية وإجمالي    2019إلى    2015موقع بورصة عمان واستخراج  )نسبة 

 األصول تأثير إيجابي على إجمالي الدخل واألصول الثابتة لها تأثير إيجابي على إجمالي الدخل. 

 لدراسة الفصل األول: مقدمة ا

 : المقدمة

مالية  توضح البيانات المالية الحالة الحالية للشركة وكذلك عملياتها طوال فترة زمنية. من ناحية أخرى ، تكمن الفائدة الحقيقية للبيانات ال
األصول هي األكثر شيوًعا  في قدرتها على التنبؤ باألرباح المستقبلية وأرباح األسهم والتدفقات النقدية الحرة. نسب الربحية واستخدام  

واألكثر سهولة في الحساب. يكشف كل نوع من النسب عن جانب مميز من الشركة ، ومع ذلك فهم جميًعا يتعاملون مع نفس المقاييس 
 (. Schmidlin, 2014واالهتمامات )

يرادات. يتم استخدام نسبة دوران رأس نسبة دوران رأس المال العامل هي مقياس يحدد مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها إلنتاج اإل
المال العامل لفحص العالقة بين األموال الالزمة لتمويل األنشطة واإليرادات الناتجة عن تلك العمليات. كلما ارتفعت نسبة دوران رأس 

تي تقيم نجاح الشركة في إنتاج المال، انخفض رأس المال الحالي مقارنة بالمبيعات. عالوة على ذلك، فإن نسبة دوران األصول الثابتة، ال
إيرادات من االستثمارات المرتبطة بالشركة، يمكن مقارنتها بإجمالي معدل دوران األصول. يتم قياس كفاءة إدارة جميع أصول الشركة من 

 خالل إجمالي دوران األصول. 

في البالد. كان األردن عضًوا في االتفاقية  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن، هو األكثر نشاطا  67قطاع الخدمات، الذي يمثل  
، وكان أحد الشركاء المتوسطيين السبعة الذين أطلقوا رسمًيا  2000العامة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الخدمات منذ ديسمبر  

كش. سيتمكن األردن من الوصول  متوسطي للتجارة في مرا  -مناقشات حول تحرير الخدمات وحقوق التأسيس في المؤتمر الوزاري األورو
  ، الشركات  وروابط  األوروبي،  االتحاد  خدمات  ابتكارات  من  مزايا  إلى  باإلضافة  للتحرير،  نتيجة  العالم  في  خدمات  أكبر سوق  إلى 

 واالستثمارات. 

أداء القطاعات المالية  ستنظر هذه المقالة في االرتباطات السابقة الموضحة أعاله من خالل النظر في تأثير نسب دوران األصول على 
 . 2018إلى  2014األردنية المدرجة في بورصة عمان من 

 الدراسة  مشكلة

ك، تعتبر قضية السيولة بالنسبة للمؤسسات، وال سيما بنوك الودائع المالية، أمًرا بالغ األهمية الستمرار بقائها على قيد الحياة. ومع ذل 
البنوك، إلى خسارة األعمال، وخفض األرباح وإمكانات الربحية. وذلك ألن السيولة    يمكن أن يؤدي عدم السيولة بين الشركات، وخاصة

ل  القوية للشركة تمكنها من الوفاء بااللتزامات، والتي يؤدي بعضها إلى تمويل القروض والسلفيات، والتي قد تساعد البنك في توليد األموا
 من الفوائد والقروض. 
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د السيولة على حد سواء باعتبارها مكوًنا حاسًما لوجود الشركة وربحيتها. وفًقا لبعض الباحثين ،  ونتيجة لذلك ، جادل الباحثون مع وض
فإن الشركات ذات السيولة القوية تحقق أرباًحا كبيرة. من ناحية أخرى ، يدعي كتاب آخرون أن السيولة لها تأثير ضئيل على الربحية. 

االستمرار في تقديم خدمات الوساطة. إلى جانب وظيفة الوساطة ، فإن األداء    بمعنى آخر ، يجب أن تكون البنوك مربحة من أجل
للبلد. يكافأ المساهمون على استثماراتهم عندما تعمل الشركة بشكل جيد من  النمو االقتصادي  للبنوك له عواقب وخيمة على  المالي 

ؤدي إلى التنمية االقتصادية. من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي الناحية المالية. نتيجة لذلك ، يتم تشجيع المزيد من االستثمار ، مما ي
 ,Kusa and Ongoreاألداء المصرفي الضعيف إلى انهيار البنوك واألزمات ، وكالهما له عواقب سلبية على النمو االقتصادي. )

2013 .) 

 الهدف من الدراسة 

األداء المالي للبنوك في القطاع المالي األردني. تشمل األهداف المحددة  قيمت هذه الدراسة أثر دوران األصول الثابتة على السيولة على  
 ما يلي:

 التأكد من تأثير دوران األصول على السيولة في القطاع المالي األردني.

 أسئلة الدراسة 

 ستساعد األسئلة البحثية التالية في تحقيق أهداف هذه الدراسة 

 ولة في القطاع المالي األردنيما هي العالقة بين تأثير حجم التداول والسي

 فرضيات الدراسة 

 دوران األصول الثابتة ليس له تأثير كبير على السيولة في القطاع المالي األردني. 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة 

األصول والتهرب الضريبي وضريبة الدخل. لم يحظ يقدم الجزء الحالي من هذه الورقة مراجعة سابقة لألدبيات حول نسبة الديون إلى  
الموضوع عادة باالهتمام الكافي من الباحثين ، على الرغم من أهمية معرفة تأثير نسبة الدين على ضريبة الدخل في البنوك. تساعد  

ات صلة بالموضوع. يستخدم الباحث مراجعة األدبيات في بناء البحث بطريقة تقدم تقييًما كاماًل للدراسات السابقة التي يمكن أن تكون ذ
 في هذا القسم مجلة علمية.
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 أواًل: اإلطار النظري 

 السيولة •

 Drehmannالسيولة القدرة على الوفاء بالمسؤوليات بسرعة ". تعد إدارة السيولة أمًرا بالغ األهمية لكل من األعمال المالية وغير المالية )
and Nikolaou, 2013  مسؤولية سداد االلتزامات المالية ، والتي تشمل الديون طويلة وقصيرة األجل باإلضافة إلى  (. يتحمل البنك

التكاليف المالية األخرى. السيولة هي طريقة تستخدمها البنوك والقطاع المالي لتحويل األصول إلى نقد بحيث يتم دفع المدفوعات نقًدا 
(Diamond and Rajan, 2005( لـ  وفًقا   .)Jagongo and Makori, 2013 الوفاء البنوك مسؤولية  تقع على عاتق جميع   ،)

ل بمسؤولياتها المالية ، وتحول البنوك أصولها الحالية إلى نقد للوفاء بديونها المستحقة. ستواجه البنوك التي لديها عدد قليل من األصو 
جًدا ، فهذا يشير إلى أن عائد البنك على االستثمار ليس   المتداولة صعوبة في مواصلة عملياتها ، وإذا كان حجم األصول المتداولة كبيًرا

 في حالة جيدة. 

 األداء المالي  •

تشير عبارة "أداء البنك" إلى قدرة البنك على تحقيق ربح طويل األجل. يجب على المديرين تقييم المقايضات المعقدة بين النمو والعائد 
 Bassey, Tobi, Bassey, andخدام التدابير المعدلة حسب المخاطر ) والمخاطر من أجل نجاح البنك في عملياته ، وتشجيع است

Ekwere, 2016 يستخدم البنك مؤشرات األداء التقليدية واالقتصادية والقائمة على السوق. على سبيل المثال ، طور ستيرن وستيوارت ،)
لفرصة البديلة لحملة األسهم لالحتفاظ بحقوق الملكية ( الذي يأخذ في االعتبار تكلفة اEVAنموذًجا يسمى القيمة االقتصادية المضافة )

في أحد البنوك ، وتحديد ما إذا كانت الشركة تحقق معدل عائد اقتصادي أكبر من تكلفة رأس المال المستثمر بالترتيب. لزيادة القيمة 
ية حول أداء البنوك ، وخاصة  (. تم إجراء عدد كبير من األبحاث التجريبRaza, Farhan, and Akram, 2011السوقية للشركة )

 البنوك التجارية ، في جميع أنحاء العالم ، ولكن تم إجراء القليل نسبًيا في األردن. 

من الكتابات الباقية ، طبق العلماء بعض البدائل كنسب متري للمعرض النقدي للبنوك. تتضمن هذه القياسات مزيًجا من فحص النسب 
دير التنفيذ مقابل خطة اإلنفاق. يتذكر البعض اآلخر العودة للموارد ، والعوائد على القيمة ، وحافة الفائدة النقدية ، والقياس المعياري ، وتق

( مسبًقا من أن نظام ECB   ،2010الصافية ، ومجموعة كبيرة من اآلخرين. على الرغم من ذلك ، حذر البنك المركزي األوروبي )
كبر من أجزاء العرض بداًل من مجرد اإلنتاجية المثبتة في مؤشرات السوق غير المغشوشة تقدير التنفيذ الالئق يجب أن يتضمن عدًدا أ

( ROAويجب أن يكون أقل مياًل للسيطرة على قطاعات األعمال . أخذ هذا التحذير ، استخدم هذا الفحص العائد على األصول )
دم في كثير من األحيان في كتابة التنفيذ النقدي للبنك. وهي  كمقياس للتنفيذ النقدي. العائد على األصول هو مقياس وسيط رئيسي يستخ

توضح الفوائد المكتسبة مقابل كل نيرة من الموارد وتعكس على وجه الخصوص قدرة اإلدارة وإنتاجيتها على استخدام أصول البنوك النقدية 
على اختيارات استراتيجية البنك تماًما كما    (. يعتمد العائد على األصولHassan and Bashir, 2003والمشروعة لتحقيق الفوائد )

( أن أفضل تقدير Rivard and Thomas, 1997يعتمد على العوامل الجامحة المتوافقة مع االقتصاد والقوانين غير الرسمية. أكد )
الرأي من خالل تقديم لإلنتاجية المصرفية من خالل العائد على األصول على أساس أن المضاعفات عالية القيمة ال تلويها. صدق هذا  

أن المحللين يركزون على العائد على األصول ويستخدمونه لقياس فائدة البنك لالستعداد للغالبية العظمى من العوائق المتعلقة باستخدام  
 وسطاء التنفيذ النقدي اآلخرين في مسك الدفاتر. 
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 معدل دوران األصول الثابتة •

ية يتم تحديدها من خالل فصل صافي صفقات المؤسسة عن طريق صافي الممتلكات والمصنع نسبة دوران الموارد الثابتة هي نسبة إنتاج
التدهور(. إنه يقدر مدى جودة إنشاء المؤسسة للصفقات من ممتلكاتها ومصنعها وأجهزتها.   -والمعدات )الممتلكات والمصنع واألجهزة  

الماليين في ت الداعمين  النسبة  التجميع  ROIقريب أرباحهم من المشروع )من زاوية المضاربة ، تساعد هذه  ( ، ال سيما في صناعة 
 المحملة بالعتاد. بالنسبة للمقرضين ، تساعد هذه النسبة في استقصاء مدى قدرة األجهزة الجديدة على توفير الدخل لسداد االئتمانات.

مواردها بشكل فعال وبكفاءة لتوليد الدخل. تظهر   تظهر نسبة دوران الموارد الثابتة المرتفعة في كثير من األحيان أن الشركة تستخدم
نسبة دوران الموارد الثابتة المنخفضة ، في معظمها ، العكس: ال تستخدم الشركة مواردها بشكل قابل للتطبيق أو إلى أقصى طاقتها  

إلى تحقيقات مختلفة ، يمكن أن  إلنتاج الدخل. النسب وحدها ال تؤكد كيف تستخدم المنظمة مواردها الثابتة بشكل مناسب. باالنضمام  
 يعطي صورة معقولة لألنشطة والتنفيذ والمديرين التنفيذيين للموارد. 

 ثانيًا: الدراسات السابقة

Warrad, L. and Al Omari, R., 2015 : 

معينة ، بينما توضح نسب نسب الفوائد هي مجموعة من النسب المالية التي توضح مدى الفائدة التي يكتسبها النشاط التجاري داخل بيئة  
 استخدام الموارد مدى إنتاجية الشركة في تشغيل مواردها خلق النقد. إن التمييز بين نسب اإلنتاجية ونسب الدوران هو الطريقة التي تكون 

ام الموارد تتمحور بها التحوالت أكثر وضوًحا. في حين أن نسب اإلنتاجية تقيس التنفيذ بشكل عام فيما يتعلق بالفوائد ، فإن نسب استخد
حول تقديرات صريحة داخل األعمال. نوجه هذا التحقيق لتأكيد تأثير نسب الدوران على معارض مناطق اإلدارة األردنية خالل الفترة من 

 . وأظهر الفحص أنه ال يوجد تأثير حاسم لنسب الدوران على إنتاجية مناطق اإلدارات األردنية ، ومن خالل اختبار2012إلى   2009
التحقيق أنه ال يوجد تأثير كبير لنسب الدوران على ربح مناطق اإلدارات األردنية من الموارد   األساسيات و تكهنات فرعية ، كشف 

(ROA وال يوجد تأثير كبير لدوران رأس المال العامل على العائد على األصول لمناطق اإلدارات األردنية ، وال يوجد تأثير كبير ، )
الموارد على العائد على األصول لمناطق اإلدارات األردنية ، وليس هناك تأثير كبير لدوران الموارد الثابتة على العائد دوران  - للجميع. 

على األصول لمناطق اإلدارات األردنية. وبالمثل ، أظهر التحقيق أنه ال يوجد تأثير كبير لنسب الدوران على ربح مناطق اإلدارات 
، وال يوجد تأثير كبير لدوران رأس المال العامل على العائد على حقوق المساهمين لمناطق اإلدارات األردنية (  ROEاألردنية من القيمة )

 ، وال يوجد تأثير كبير إلكمالها. معدل دوران الموارد على قواعد المشاركة في مناطق اإلدارات األردنية ، وال يوجد تأثير حاسم لدوران 
شاركة في مناطق اإلدارات األردنية. باإلضافة إلى ذلك ، افترض التحقيق أن منطقة اإلدارة اإلرشادية لديها  الموارد الثابتة على قواعد الم

أقل معدل دوران لرأس المال العامل وأن منطقة إدارة الرعاية الطبية هي األكثر أهمية. عالوة على ذلك ، نتعقب أن المساكن ومنطقة 
لموارد الشاملة ، في حين أن المرافق ومنطقة الطاقة هي األكثر ارتفاًعا وأن الفنادق ومنطقة صناعة السفر لديها أدنى نسبة دوران ل

صناعة السفر لديها أقل معدل دوران للموارد الثابتة ، في حين أن منطقة المرافق والطاقة هي األكثر ارتفاًعا. منطقة النقل لديها أقل  
األعلى. أخيًرا ، نتعقب أن منطقة النقل بها الحد األدنى من العائد على حقوق الملكية   عائد على األصول ومنطقة االبتكار والمراسلة هي 

 ، وأن منطقة االبتكار والمراسالت هي األكثر ارتفاًعا.

Al Nimer, M., Warrad, L. and Al Omari, R., 2015: 
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لة المنظمة قبل بيع المنتجات باستخدام القرض.  لكل شريك مصلحة في ظروف السيولة في المؤسسة. سيقوم مقدمو البضائع بتدقيق سيو 
ا يجب أيًضا التشديد على العمال بشأن سيولة المؤسسة لمعرفة ما إذا كان بإمكان المنظمة تغطية االلتزامات التمثيلية ذات الصلة والمزاي

صدق على الفوائد التي سيتم عزل جزء منها  وما إلى ذلك ، تحتاج المنظمة إلى االحتفاظ بالسيولة الكافية بحيث تؤثر السيولة بشكل ال ي
نك للمستثمرين. السيولة واإلنتاجية مرتبطان ارتباًطا وثيًقا في ضوء حقيقة أن المرء يوسع التخفيضات المختلفة. فائدة البنك هي قدرة الب 

يدة أكثر استعداًدا لمقاومة النتائج السلبية على تحقيق دخل بوفرة التكلفة ، يمكن مقارنته بقاعدة رأس مال البنك. تعد المنطقة المالية المف
وتقديم صالبة اإلطار النقدي. حاول هذا التحقيق معرفة ما إذا كانت السيولة من خالل النسبة السريعة تؤثر بشكل أساسي على فائدة 

مصرفًا أردنيًا مسجلة في    15النقدية لـ    2011- 2005(. استخدم التحقيق تقارير  ROAالبنوك األردنية من خالل العائد على المورد )
(. ROAبورصة عمان. كشف الفحص عن وجود تأثير حاسم للنسبة السريعة المتغيرة المستقلة على الربح المتغير المعتمد من المورد )

 لسريعة. ( في البنوك األردنية تتأثر أساًسا بالسيولة من خالل النسبة اROAوهذا يعني أن اإلنتاجية من خالل العائد على الموارد )

Soda, M., Oroud, Y. and Makhlouf, M., 2021 : 

ى  يهدف هذا التحقيق إلى إظهار تأثير اإلستراتيجية النقدية التي تتناول إستراتيجية تحت الماء واستراتيجية الربح، وموارد رأس المال عل 
منظمة مساعدة مسجلة في تجارة   53د وتقدير السوق لـ  التنفيذ النقدي المقدر بالعائد على القيمة ، كاملة. تمت إضافة معدل دوران الموار 

، باستخدام نماذج معلومات المجلس. كما يتضح من اآلثار الالحقة لالختبار الذي 2018- 2014األوراق المالية في عمان خالل الفترة  
(، فقد MVAير السوق المضاف )( ونموذج تقدTAT( ، ونموذج دوران الموارد المطلق )ROEيتم إجراؤه على نموذج الربح من القيم )

يكون من المنطقي جًدا أن يكون الستراتيجية االلتزام تأثير سلبي حاسم على السوق إضافة تقدير وإكمال دوران الموارد، ثم مرة أخرى،  
اللتزام كنسبة من له تأثير سلبي غير ذي صلة على العائد على القيمة. يتأثر العرض النقدي لمنظمات المساعدة األردنية سلًبا بنسبة ا

طر خيبة الترتيبات المالية ؛ مما يعني أن المنظمات اإلدارية تستخدم التزاًما كبيًرا لتمويل تدريبات العمل، مما يزيد من النفقات النقدية وخ
 ذ نقدية عالية. األمل النقدية. اقترح الفحص أن منظمات المساعدة يمكنها بناء حجم االهتمام بالموارد الثابتة إلنشاء مؤشرات تنفي

 الفصل الثالث: منهجية الدراسة 

 مقدمة 

تحديد في هذا القسم من الورقة البحثية ، تم إجراء دراسة كأحد الدراسات الميدانية لتزويد القراء ببيانات ثانوية وصفية لهذه الدراسة بهدف  
 أثر نسبة الدين على ضريبة الدخل في البنوك األردنية.

 عينة الدراسة 

 . 2019- 2015مصرفًا مسجاًل في بورصة عمان   12عينة البحث من تكونت 

 طريقة تحليل البيانات 

 .IBM SPSSبإستخدام برنامج 
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 طرق جمع البيانات

 البيانات الثانوية من خالل موقع بورصة عمان. 

 الفصل الرابع: تحليل البيانات 

 المقدمة 

 على المنهجية ]أو المنهجيات[ التي طبقتها لجمع المعلومات. يجب أن  قسم النتائج هو المكان الذي تبلغ فيه عن نتائج دراستك بناءً 
يذكر قسم النتائج نتائج البحث مرتبة في تسلسل منطقي دون تحيز أو تفسير. يعد القسم الذي يصف النتائج ضرورًيا بشكل خاص إذا  

 كانت ورقتك تحتوي على بيانات تم إنشاؤها من بحثك الخاص. 

 التعريف المتغير
الدخل الذي يحصل عليه األشخاص من جميع المصادر. وهي تشمل الدخل المستلم   الي الدخل إجم

من المشاركة في اإلنتاج وكذلك من مدفوعات التحويل الحكومية والتجارية. هو مجموع  
تعويضات الموظفين )المستلمة(، والمكمالت لألجور والرواتب، ودخل المالكين مع تعديل  

استهالك رأس المال، ودخل اإليجار لألشخاص الذين لديهم،    تقييم المخزون  وتعديل
وإيصاالت الدخل الشخصي على األصول، و إيصاالت التحويل الحالية الشخصية ،  

 ومساهمات أقل للتأمين االجتماعي الحكومي.
يشار إلى الكمية اإلجمالية لألصول المملوكة لشخص أو شركة باسم إجمالي األصول.   إجمالي األصول

صول هي أصول ذات قيمة نقدية ُتستخدم طوال الوقت لتوفير منفعة للمالك. إذا كان  األ
المالك شركة ، فغالًبا ما يتم تسجيل هذه األصول في السجالت المحاسبية وتظهر في  

 الميزانية العمومية للشركة. 
عمر إنتاجي يزيد  األصول الثابتة هي أصول غير متداولة ، مما يعني أن األصول لها   أصول ثابتة

الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم تسجيلها في  عن عام واحد. تشمل األصول الثابتة 
الميزانية العمومية. يشار إلى األصول الثابتة أيًضا على أنها أصول ملموسة ، مما يعني  

 أنها أصول مادية. 
يات الشركة. يتم معدل الدوران هو مصطلح محاسبي يشير إلى مدى سرعة إتمام عمل الدوران

استخدام معدل الدوران بشكل شائع لتحديد مدى سرعة الشركة في جمع النقد من حسابات 
 القبض أو بيع مخزونها. 

يشار إلى الكفاءة أو المالءمة التي يمكن بها تحويل األصل أو الورقة المالية إلى نقد   السيولة
 ألكثر سيولة بين جميع األصول. فوري دون التأثير على سعر السوق بالسيولة. النقد هو ا
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 التحليل الوصفي 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
2430684 60 إجمالي الدخل 

0 
13132280
00 

19394406
7.35 

27802848
9.598 

8454198 60 إجمالي األصول 
91 

26328685
000 

46143107
67.52 

65362170
28.685 

2234682 60 أصول ثابتة
3 

22872300
0 

66962087.
42 

61481888.
472 

 9.66133 6.9128 52.58 13. 60 الدوران 
43351400 1068872 60 السيولة 

0 
52340703.
42 

83229310.
329 

Valid N 
(listwise) 

60     

 

لمتغيرات الدراسة في صناعة  ( أعاله للتحليل الوصفي يظهر أدنى وأعلى متوسط حسابي وانحراف معياري 2: في الجدول رقم ) مالحظة
 األدوية في األردن. 

 اإلرتباطات 
 Total 

Income 
Total 
Assets 

Fixed 
Assets 

Turnov
er 

Liquidit
y 

 Pearson إجمالي الدخل 
Correlation 

1 .988** .872** .076 .946** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .563 .000 
N 60 60 60 60 60 

إجمالي  
 األصول

Pearson 
Correlation 

.988** 1 .879** .060 .904** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .646 .000 
N 60 60 60 60 60 

 Pearson أصول ثابتة
Correlation 

.872** .879** 1 -.067 .827** 
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Sig. (2-tailed) .000 .000  .614 .000 
N 60 60 60 60 60 

 Pearson الدوران 
Correlation 

.076 .060 -.067 1 .057 

Sig. (2-tailed) .563 .646 .614  .664 
N 60 60 60 60 60 

 Pearson السيولة 
Correlation 

.946** .904** .827** .057 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .664  
N 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
( أعاله معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )إجمالي الدخل وإجمالي 3: في الجدول رقم )ملحوظة

ت األصول( وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )إجمالي الدخل واألصول الثابتة( وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية. عالقة ذا
داللة إحصائية بين )معدل الدوران وإجمالي الدخل( توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين )إجمالي الدخل والسيولة( ، وهناك عالقة ذات 

 داللة إحصائية بين األصول الثابتة وإجمالي األصول. هناك أيًضا عالقة ذات داللة إحصائية بين السيولة وإجمالي األصول. 

Model Summary 
Mod
el 

R R 
Squa
re 

Adjusted 
R 
Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Change Statistics 
R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 .96
8a 

.938 .933 214921
63.041 

.938 207.4
50 

4 55 .000 

a. Predictors: (Constant), Turnover, Total Assets, Fixed Assets, Total Income 
( أعاله يلخص الجدول االرتباطات والتباين بين المتغيرات. يتضح لنا أن نسبة تأثير معدل التغيير هي 4مالحظة: في الجدول رقم )

مرتفع جًدا ، مما   R٪ ، مما يعني أن هناك عالقة قوية عند مستوى الداللة ، ومعدل تعديل التربيع  0.000٪ عند مستوى داللة 68.4
 مرتفع جًدا.يعني أن معدل التنبؤ 
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ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regressi
on 

38329474
88058519
70.000 

4 95823687
20146299
2.000 

207.4
50 

.000b 

Residual 25405218
97051554
0.000 

55 46191307
2191191.6
00 

  

Total 40869996
77763674
90.000 

59    

a. Dependent Variable: Liquidity 
b. Predictors: (Constant), Turnover, Total Assets, Fixed Assets, Total Income 

 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardiz
ed 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -

3273985.7
51 

5145442.
655 

 -.636 .527 

Total 
Income 

.674 .067 2.250 10.11
9 

.000 

Total 
Assets 

-.018 .003 -1.404 -
6.194 

.000 

Fixed 
Assets 

.132 .099 .097 1.331 .189 
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Turnover -
194751.44
8 

302077.9
62 

-.023 -.645 .522 

a. Dependent Variable: Liquidity 
( أعاله ملخص جدول المعامالت أو بين المتغير التابع والمستقل لدينا يتضح لنا أن نسبة قياس األصول 6الجدول رقم )مالحظة: في  

مما يعني أن هناك نسبة عالية ومستوى التأثير على المتغيرات يزداد كلما ارتفع معدل األصول الثابتة ، ونسبة   0.132الثابتة هي  
 وهو مستقر للغاية.  674، مما يعني أنه سلبي ، جاء إجمالي الدخل بمعدل   19،751،448-القياس إلغالق المخزون  

 الخاتمة

 تم إجراء هذا البحث لدراسة تأثير دوران األصول الثابتة على السيولة. ولتحقيق هذه الدراسة استخرج الباحث البيانات المطلوبة من موقع
، ويمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أنه  2019إلى    2015مصرًفا لألعوام من  بورصة عمان، واستخرجت المعلومات من اثني عشر  

مما يعني أن هناك نسبة عالية، ويزداد مستوى التأثير على المتغيرات كلما   0.132يتضح لنا أن البيانات الثابتة نسبة قياس األصول  
، وهو  674، مما يعني أنها سالبة، بلغ إجمالي الدخل -448.194751زاد معدل األصول الثابتة، ونسبة قياس المخزون النهائي هي  

 معدل مستقر للغاية.

 التوصيات 

قطاعات  في  المختلفة  القطاعات  بين  المختلفة  االستنتاجات  لبحث  مقارنة،  كدراسة  األردنية  الخدمية  القطاعات  على  الدراسة  تطبيق 
 البورصة. 
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