أثر التغير في صافي رأس المال العامل على ربحية مؤسسات التعليم العالي الخاصة المدرجة في بورصة
عمان لألوراق المالية
إعداد
أحمد يوسف أبو عمارة
إشراف
د .محمد فوزي شبيطة
الملخص
هدفت الدراسة إلى قياس أثر التغير في صافي رأس المال العامل ممثالً بـ (التغير في الموجودات المتداولة،
والتغير في المطلوبات المتداولة) في ربحية مؤسسات التعليم العالي الخاصة في األردن المدرجة في بورصة
عمان والبالغ عددها ( )5جامعات ،وذلك من خالل دراسة القوائم والتقارير المالية التي تصدرها هذه المؤسسات
في بورصة عمان لألوراق المالية .ولغرض تحليل بيانات الدراسة  ،تم االعتماد على اإلحصاء الوصفي ،وتحليل
االنحدار الخطي المتعدد .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود أثر معنوي موجب للتغير في
األصول المتداولة على معدل العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية ،بينما كان األثر سالباً للتغير
في االلتزامات المتداولة على معدل العائد على األصول ومعدل العائد على حقوق الملكية .وأوصت الدراسة
بضرورة الوقوف على األسباب التي تحد من قدرة الجامعات الخاصة على توليد األرباح المستقرة ،وتحقيق
العوائد على األصول ،وعلى رأس المال ،وتبنيها لسياسة واضحة ومستقرة إلدارة رأس المال العامل ،والمحافظة
على مستويات مستقرة من السيولة.
الكلمات المفتاحية :التغير في صافي رأس المال العامل ،التغير في الموجودات المتداولة ،التغير في المطلوبات
المتداولة ،الربحية ،العائد على األصول ،العائد على حقوق الملكية.
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Abstract
The study aimed to measure the impact of change in net working capital represented
by (change in current assets, change in current liabilities) on the profitability of
private higher education institutions listed in Amman Stock Exchange totaling (5)
universities, through studying of financial statements and reports issued by these
institutions in Amman Stock Exchange. For the purpose of data analysis, the study
relied on descriptive statistics, and multiple linear regression. The study found a
number of results the most important of which is a positive significant effect for the
change in current assets on return on assets and return on equity, while the impact
of a change in current liabilities was negatively associated with return on assets and
return on equity. The study recommended the need to know the reasons that limit
the ability of private universities to generate stable profits, and achieve returns on

assets and equity, and its adoption of a clear and stable policy for working capital
management, and maintain stable liquidity levels.

