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ــــص ــ ـــ  الملخــ

) معدل دوران األصول، أثر جودة األرباح على مؤشرات النشاط  اختبارهدفت هذه الدراسة إلى 

" الدائنون(،معدل دوران رأس المال العامل، معدل دوران المخزون، معدل دوران المدينون، ومعدل دوران 

والمدرجة في بورصة عمان )سوق  دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة الردنية

( شركة 16( شركة من أصل )45عمان لألوراق المالية(. وقد اشتملت الدراسة على عينة تكونت من )

ختيارها من خالل ( وتم ا0258-0254صناعية مساهمة عامة مدرجة ضمن بورصة عمان خالل الفترة )

تطابق شروط استمرارية الشركة والفصاح عن البيانات الالزمة لهذه الدراسة خالل فترة الدراسة. كما 

المعدل من قبل jones,1991 استخدمت الدراسة جودة األرباح التي تم قياسها باستخدام نموذج 

Dechow,et al.,1995  اإلضافة الى متغير حجم كمتغير مستقل ومؤشرات النشاط متغيرات تابعة ب

 لختبار فرضيات الدراسة النحدار الخطي البسيط وذجاستخدام نم كما تمالشركة كمتغير ضابط. 

نتائج لى عدة وتوصلت الدراسة ا. (E-viewsبالعتماد على برنامج التحليل المالي للسالسل الزمنية )

وأثر موجب على معدل دوران  ،المخزونومن اهمها وجود أثر موجب لجودة الرباح على معدل دوران 

ى عدم وجود أثر ذو دللة وأثر سالب على معدل دوران رأس المال العامل، كما توصلت ال ،المدينون

لتأثير حجم الشركة على أثر جودة األرباح على مؤشرات النشاط  للشركة باستثناء أثر جودة  احصائية



 ل 

الدراسة أن هنالك أثر لحجم الشركة في التأثير على حيث وجدت  ،األرباح على معدل دوران المدينون

الدور ضرورة تعزيز  ومنها  توصل الباحث للعديد من التوصيات  الدراسة،بناءا على نتائج و . العالقة

 التالعب في مراقبة الشركات المدرجة واتخاذ المتطلبات القانونية المناسبة لمنع هذه الشركات من الحكومي 

أو التهرب الضريبي، تحسين القدرة  ل مستخدمي البيانات الماليةيتضلتؤدي إلى لتي قد ا في جودة ارباحها

التفاوضية لدى الشركات الصناعية مع الشركات الموردة لها والستفادة من الئتمان التجاري بشروط 

لسعي الى ميسرة وفترة سداد طويلة، دراسة تخفيض متوسط فترة التحصيل والتحويل للنقدية من المدينون، ا

 .خفض متوسط فترة التخزين السلعي قدر اإلمكان 
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