
 خالصة
 التعدين قطاع يف حالة دراسة) األرباح منو ضد املالية النسب لتأثري حتليل: "العنوان. أطروحة. 4102. نوسح نور

 ("4104-4110 الفًتة الشركة يف املسجلة العامة الشركات تذىب
 كاليفورنيا ،.والتنمية العدالة حزب سي،. م ،.سي ،Wahyuni نانيك: املشرف

 االشتباك، وقواعد روا، ،GPM الوطين، القصر متحف الدكتور، ودير، قطري لاير CR: الرئيسية الكلمات
 النمو والربح وتأت الدىون، القط وأهنا،

 
 

( CR" )احلالية النسبة" متغري تتضمن اليت املالية النسب تأثري حبث الدراسة ىذه من الغرض وكان
 الصايف الربح ىامش ،(DR) الديون نسبة ،(دير) األسهم نسبة إىل الديون ،(قطري لاير) سريعة نسبة

 معدل ،(رو) اإلنصاف يف العودة ،(ROA) األصول يف العودة ،(GPM) اإلمجايل الربح ىامش ،(املتحف)
 ومعدل ،(FAT) الثابتة األصول دوران معدل ،(CAT) املتداولة األصول دوران معدل ،(IT) املخزون دوران
 .النمو من االستفادة( تأت) اإلمجالية األصول دوران

 شركة معايري ىادفاً  العينات أخذ بطريقة البيانات على احلصول. الكمي البحث ىو النهج من النوع ىذا
( 4) التعدين شركة ،(4104 إىل 4110 سنة) البحث فًتة خالل ىناك ومتسقة الشركة يف املدرجة( 0) التعدين

 تنتج ال الشركة( 3) ،(4104 عام حىت 4110 عام يف) البحث فًتة خالل املايل اإلبالغ بيانات يوفر الذي
 افًتاض اختبار مع املستخدمة البيانات اختبار مت. 4104 عام إىل 4110 عام من الفًتة مدى على سليب عائد

 ووزعت تلقائي، ترابط ىيتريوسكيداستيسيتاس حيدث ومل حيدث ومل الصلة ذات غري تشمل الذي كالسيكي
 .عادة البيانات

 والدىون والطالء الوطين، القصر ومتحف ،CR متغري أن تبني اليت النتائج من العديد االحندار حتليل
 االشتباك، وقواعد روا، ،GPM والدكتور دير قطري، لاير املتغريات بينما. األرباح منو يف جزئيا ىام إجيايب أثر

 لاير ،CR) الدراسة ىذه يف املستخدمة املتغريات عشر اثنا. األرباح منو على كبري حد إىل تؤثر ال مل وتأت وأهنا
 وقت يف( وتأت الدىون، القط االشتباك،، وقواعد روا، ،GPM الوطين، القصر متحف الدكتور، ودير، قطري،
 املتوقع ومن %. 1240 ىو التابع املتغري املستقل املتغري تأثري قدرة. األرباح منو كبري تأثري( متزامن شكل) واحد

 .العائدات منو ألفضل املتغريات جلميع االىتمام من مزيد إيالء الشركة


