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الملخص
هدفت الدراسة إلى البحث في أثر الدورة التشغيلية على ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
واتبع الباحث في هذه الد ارس ة ةةة أس ة ةةلال المن و الاتة ة ة يل وتسانت عينة الد ارس ة ةةة م

 )26ش ة ةةركة ت ة ةةناعية

مساهمة عامة مدرجة في بارتة عمانل م مجتمع بلغ عدده  )63شركة.
ولغرض تحليل بيانات الد ارس ة ة ة ة ةةةل تم اس ة ة ة ة ةةتاداص الح مة ا حص ة ة ة ة ةةا ية  SPSSل فتم استﺨﺩﺍﻡ ﺍلنسﺏ ﺍلم ﻭﻴة
ﻭﺍلمتﻭسﻁاﺕ الحسابية ﻭﺫلﻙ لتقييم ا جاباﺕ ﺍلتي تﻡ ﺍلحتﻭل علﻴ ا مﻥ م ردات العينةل وتم استاداص معادلة
االنحدار البسيط لبيان أثر المتغير المستقل على المتغير التابع.
وقد تاتة ةةلت الد ارسة ةةة إلى مجماعة م النتا و؛ أهم ا :وجاد أثر ذو داللة إحصة ةةا ية ل ترة التا ى على كالً
م العا د على األتال وحقاق المساهمي في تحسي األرباحل ووجاد أثر ذو داللة إحصا ية ل ترة التحصيل
على كالً م العا د على األتال وحقاق المساهمي في تحسي األرباح.

وتات ة ةةي هذه الد ارسةة ةةة بالتاسة ة ةةع في د ارسةة ةةة أثر الدورة التشةة ةةغيلية والقياص بتغطية القطاعات الماتل ة وتاس ة ةةيع
العيناتل مكانية تعميم النتا ول والقياص بعمل دراسات مقارنة ل ذه الدراسة على فترات زمنية مناسبة للقطاعات
والش ةةركات الماتل ةل وتحدﻴد س ةةياس ةةات مناس ةةبة للقياص بعملية تحص ةةيل الذمم المدﻴنةل وذل ل ةةمان تحص ةةيل ا
ﺨالل أقل فترة ممكنةل وإمكانية اسةةت ادة بارتةةة عمان م نسةةر الدورة التشةةغيلية ومكانات ا إذ إن هذه النسةةر
غير مدرجة على الماقع ا لستروني للبارتة ة ةةةل با لة ة ةةافة إلى تطاىر وتحسة ة ةةي نطاص الماازن في القطاعات
الماتل ةل وذل لدعم الرقابة على الما ون وتسرىع إنسيابه وعدص تعرى ه للمااطر الماتل ة.
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Abstract
The study aimed to investigate the impact of the length operational cycle on
the profitability of Jordanian industrial listed companies. The researcher employed
the descriptive approach method. The sample consisted of (26) industrial companies
listed on the Amman Stock Exchange for a society of (63) companies.
In order to analyze the collected data, the statistical package for social sciences
"SPSS" was used. The percentages and arithmetic averages were used to evaluate
the answers obtained from the sample vocabulary. Simple regression equation was
used to show the effect of the independent variable on the dependent variable.
The study results were as follows: the existence of a statistical significant effect of
the period of storage on both return on assets and shareholders 'equity in improving
profits. There is statistical significant effect of the collection period on both return
on assets and equity to improve profits.
The study recommends the following conducting more studies on the impact of the
operational cycle to cover different sectors and expanding samples. Conducting
comparative studies at appropriate time periods for different sectors and companies,

and identifying appropriate policies to carry out the collection of receivables as well
as the development and improvement of the warehouse system in the various sectors
in order to support the control of the stock and accelerate’ the flow, not to expose it
to different risks. Utilizing Amman Stock Exchange ratios of the operational cycle
and its components as these percentages are not listed on the website of the stock
exchange.

