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  الثابتة األصول في ستثمارلال المحددة العوامل
  دراسة تطب�ق�ة من وجهة نظر المدیر�ن 

 *سلطنة عمان - في عینة من شر�ات القطاع الصناعي �محافظة ظفار

  المرفد� ال�افعيفاطمة بنت حسن بن سعید   معاو�ة �ر�م العاني

  ماجستیر إدارة  قسم المحاس�ة والتمو�ل
  سلطنة عمان -جامعة ظفار

      ملخص

   ،                                      فـي األصـول الثابتـة �شـر�ات القطـاع الصـناعي        سـتثمار                                                       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على عمل�ـة اال
                                                  وقطـاع صـناعة مـواد الغـذاء) عینـة الدراسـة حـول العوامـل    ،                                                          وتحدید الفروق بین القطاعات الفرع�ة (قطاع صناعة مواد البنـاء

ُ                                  وُجمعــت الب�انــات مــن خــالل أداة الدراســة    ،                                 تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي                  فــي األصــول الثابتــة.        ســتثمار          المحــددة لال  
                                                   ن ووزعت على مدیر� اإلنتاج والتمو�ل ومدیر� الشر�ات. ی                         ) التي أعدت من قبل ال�احث      ست�انة   (اال

     حجــم     علــى         اإلدار�ــة           والس�اســات         النقد�ــة          التــدفقات  و    ،      التقنــي          المســتو�     مــن     لكــل      طــرد�       تــأثیر      وجــود         الدراســة    ئج   نتــا       أوضــحت
    فــي        ســتثمار  اال         علــى حجــم       النمــو      معــدل ل      ع�ســي       تــأثیر      هنــاك       بینمــا          الصــناعي؛        القطــاع        �شــر�ات         الثابتــة       األصــول    فــي        ســتثمار  اال

        سـتثمار  اال     حجـم                          الخارجي ل�س لها تأثیر علـى            واالستیراد                                       متغیرات السوق النشطة والمزا�ا الضر�ب�ة     من    ً �الً      وأن   ،       الثابتة       األصول
   ،                                                                                                       فــي األصــول الثابتــة �شــر�ات القطــاع الصــناعي. �مــا أظهــرت النتــائج تــأثر قطــاع صــناعة مــواد البنــاء بــ�عض مــن المتغیــرات

                             و�المثــل تــأثر قطــاع صــناعة مــواد    .                 والمزا�ــا الضــر�ب�ة   ،   شــطة         الســوق الن  و    ،          معــدل النمــو   :   وهــي   ،                              مقارنــة �قطــاع صــناعة مــواد الغــذاء
     قـدمت  و                   والتدفقات النقد�ـة.   ،              المستو� التقني      منها:   و    ،                              مقارنة �قطاع صناعة مواد البناء   ،                                   الغذاء ب�عض من المتغیرات �صورة أكبر

                      ه من المتوقع أن تتحسن   إن    حیث    ،                            في األصول الثابتة في القطاعین        ستثمار                                           الدراسة �عض التوص�ات المتعلقة بز�ادة حجم اال
   .         هذا الحجم       ز�ادة     عند   ا                         ً جاح الشر�ات الصناع�ة عمومً          مستو�ات ن

               قطاع الصناعة.   ،               العوامل المحددة         ستثمار،  اال   ،             األصول الثابتة   :                 الكلمات المفتاح�ة

   :       المقدمة  - ً الً    أو 

   ،                         �النســ�ة إلدارة هــذه الشــر�ات                                                                        تعــد األصــول الثابتــة فــي الشــر�ات الصــناع�ة مــن أهــم الجوانــب ذات االعت�ــار األساســي 
   �ة        سـتراتیج                                                   وأن القرارات المرت�طة بهذه األصول تعد من القرارات اال   ،                     في هذا النوع من األصول        ستثمار                    �سبب ارتفاع تكلفة اال

                             حیــث یؤ�ــد ال�احثــان علــى "الحجــم           الحق�قــة؛        إلــى هــذه   Aguzzi and Payne (2007)                            فــي القطــاع الصــناعي. وقــد أشــار 
                                           في األصول الثابتة في شر�ات القطاع الصناعي.       تثمار س            الضخم" من اال

                                                           
   .  20 1 4      تو�ر ك أ   ُ             ، وُقبل للنشر في   20 1 4   و  نی  و  ی                 تم تسلم ال�حث في        *
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                                               مثــل مســتو� األمــوال المنفقــة علــى شــراء و�نــاء وتجدیــد    ، ا                                                   ً هنــاك أســ�اب عدیــدة تجعــل االهتمــام �األصــول الثابتــة متزایــدً 
    �مـا                  فـي تولیـد األر�ـاح.    ا     ً أساسـ�ً    ا     ً ومصـدرً    ،           َّ                 َّ                      عالوة على أنَّهـا تعـد المحـرك الـرَّئ�س للعمل�ـات التشـغیل�ة   ،                    وتطو�ر األصول الثابتة

        سـتثمار     ألن اال   ،                                                                                          لهذه األصول أهم�ة متزایدة فـي ظـل بیئـة األعمـال القائمـة علـى أسـاس المنافسـة وارتفـاع درجـة المخـاطرة    إن
                                المـنخفض عـن الحـدود المطلو�ـة یـؤد�         ستثمار  اال        �ما إن   ،                                                         الزائد عن الحاجة في األصول الثابتة �سبب خسائر �بیرة للشر�ة

ً         �نــاًء علـى ذلــك  و                   اســتثمار�ة للشـر�ة.              إلـى ضــ�اع فـرص                                                               فـإن عمل�ــة إدارة األصـول الثابتــة تعـد مــن القضـا�ا الحساســة �النســ�ة    ،   
                                                                من هـذه الشـر�ات فـي أنحـاء مختلفـة مـن العـالم إلـى إنشـاء قسـم أو إدارة          لجأ �ثیر                                    لشر�ات القطاع الصناعي؛ ولهذا الغرض 

                                                          والتجدید والتطو�ر والتخلص من األصول الثابتة فـي نها�ـة عمرهـا                                                   مستقلة لألصول تتضمن عمل�ات الشراء والب�ع واالستبدال 
   ). Irrinki, 2012:43                                                                                    اإلنتــاجي؛ حیــث �ضــمن ذلــك الســ�طرة والرقا�ــة وتقلیــل درجــة المخــاطرة المصــاح�ة لألصــول الثابتــة (

               فیهـا فـي محافظـة                                                                                        المالح� عدم وجود مثـل هـذه اإلدارة علـى األقـل فـي الشـر�ات الصـناع�ة التـي تـم إجـراء هـذه الدراسـة    لكن 
                   ظفار �سلطنة عمان.

                                       �ة والمال�ـة للشـر�ة �شـ�ل عـام، فقـد أشـارت      قتصـاد                                                          إن ما یز�د من أهم�ة األصـول الثابتـة هـو تأثیرهـا علـى األوضـاع اال
                                                                                        لــى وجــود عالقــة تــأثیر قو�ــة بــین األصــول الثابتــة ومســتو�ات تحقیــ� األر�ــاح فــي شــر�ات القطــاع الصــناعي  إ              دراســات عدیــدة

(Kantudu, 2008)فــي األصــول الثابتــة         ســتثمار                                                           . مــن جهــة أخــر� فــإن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي تحــدد تكلفــة اال                 
                            والمزا�ـــا الضـــر�ب�ة التـــي �م�ـــن    ،           معـــدالت النمـــو  و    ،                     مثـــل المســـتو�ات التقن�ـــة   ،    فیهـــا        ســـتثمار                             �شـــ�ل �عـــزز مـــن قـــرارات اإلدارة لال

               في هذه األصول.        ستثمار               تحق�قها �سبب اال

ــدوافع المحتملــة لــإلدارة نحــو اال   ،                            وغیرهــا تحتــاج إلــى دراســة وتفحــص               إن هــذه العوامــل           فــي األصــول         ســتثمار                                     لمعرفــة ال
                                                                                                       والوقوف على مستو� استثمار آمن �حق� أهداف الشر�ة على المد� الطو�ل. إن هذه العوامل المحددة ترت�� �البیئـة    ،       الثابتة

                                               ات تعــ�ش فــي عــالم منافســة ترتفــع ف�ــه درجــة المخــاطرة                 ذلــك أن هــذه الشــر�   ،                                        الداخل�ــة والخارج�ــة لشــر�ات القطــاع الصــناعي
                                �ش�ل مثیر ألس�اب عدیدة ومتنوعة.

ئ�ســة التــي تــدفع �الشــر�ات نحــو اال    فــي         ســتثمار                                                              َّ                              تكمــن المشــ�لة التــي �حــاول هــذا ال�حــث دراســتها فــي تحدیــد العوامــل الرَّ
                                لهــا فــي اآلونــة األخیــرة إلــى االهتمــام                                                        و�ــان ذلــك نتیجــة لمالحظــة أداء �عــض شــر�ات القطــاع الصــناعي ومی   ،             األصــول الثابتــة

                                                                   فیهـا �مـا �ظهـر فـي ب�اناتهـا المال�ـة. و�م�ـن صـ�اغة مشـ�لة ال�حـث �السـؤال         سـتثمار               وز�ـادة تكلفـة اال   ،                     �اقتناء األصول الثابتـة
   :           األساسي اآلتي

                                                      في األصول الثابتة لشر�ات القطاع الصناعي �محافظة ظفار؟        ستثمار                        ما هي العوامل المحددة لال

   ،                                      فـي األصـول الثابتـة �شـر�ات القطـاع الصـناعي        سـتثمار                                                 ذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على عمل�ـة اال      هدفت ه
                                                  وقطـاع صـناعة مـواد الغـذاء) عینـة الدراسـة حـول العوامـل    ،                                                          وتحدید الفروق بین القطاعات الفرع�ة (قطاع صناعة مواد البنـاء

                   في األصول الثابتة.        ستثمار          المحددة لال

                                                         حیــث تــولي ح�ومــة الســلطنة أهم�ــة متزایــدة لهــذا القطــاع فــي إطــار         �بیــرة؛                         الصــناعي فــي الســلطنة أهم�ــة              �حتــل القطــاع
                                                                                                         تقل�ص االعتماد علـى الـنف� �مـورد وحیـد لموازنـة السـلطنة. وفـي هـذا اإلطـار، تـم تأسـ�س عـدد مـن المنـاط� الصـناع�ة التـي 
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                     �مدینــة صــاللة �بــر� مــدن       1992    ُ                                 حیــث ُأسســت منطقــة ر�ســوت الصــناع�ة فــي عــام           الصــناعي؛        ســتثمار                 تهــدف إلــى تنم�ــة اال
                   مسـتفیدة مـن المـوارد    ،                         نمـت هـذه المنطقـة �شـ�ل �بیـر    وقد                                              والتي تعد ثاني أكبر منطقة صناع�ة في السلطنة.    ،           محافظة ظفار

                            والـذ� �عـد المینـاء الوحیـد فـي                 من هذه المنطقـة   ا                              ً ولعل وجود میناء صاللة القر�ب جدً    ،                                الموجودة في المحافظة وحجم الس�ان
                           أهـم العوامـل المـؤثرة فـي نمـو     مـن  –                                       حیـث �سـتقبل أكبـر سـفن الحاو�ـات فـي العـالم             وسنغافورة؛           بین أورو�ا           الذ� یر��         المنطقة 

                                                                                               هــذا القطــاع. تحتــو� هــذه المنطقــة علــى أكبــر المصــانع فــي المحافظــة �مصــنع ر�ســوت لألســمنت وشــر�ة مطــاحن صــاللة 
   %  50                                         تمثـل نسـ�ة الشـر�ات فـي هـذه المنطقـة أكثـر مـن   و                                        لتي تمثـل عمـاد القطـاع الصـناعي �السـلطنة.                    وغیرها من الشر�ات ا

                                      ن معظـم شـر�ات قطـاعي البنـاء والغـذاء تقـع  أ   عـن    ً الً   فضـ   ،                                                      من الشر�ات الصناع�ة المدرجـة فـي سـوق مسـق� لـألوراق المال�ـة
                  ضمن هذه المنطقة.

   ،                                           األول مقدمـة ال�حـث ؛ حیـث تـم عـرض مشـ�لة الدراسـة            تضـمن القسـم   ،                                     تنـاول ال�حـث هـذا الموضـوع فـي خمسـة أقسـام
   ،                                                          ومـــن ثـــم جـــاء القســـم الثـــاني الســـتعراض مفهـــوم وطب�عـــة األصـــول الثابتـــة   ،                        وتحدیـــد متغیراتهـــا األساســـ�ة   ،       أهمیتهـــا  و    ،       أهـــدافها  و 

                                                                        فیهــا. أمــا فــي القســم الثالــث فقــد اســتعرض ال�احثــان الدراســات الســا�قة المرت�طــة         ســتثمار                              �اإلضــافة إلــى العوامــل المحــددة لال
ُ                            وفي القسم الرا�ع ُعرضت نتائج الدراسة التطب�ق�ة   ،              �موضوع الدراسة                        جاء القسم الخـامس ؛ حیـث    ا     ً وأخیرً    ،                واخت�ار الفرض�ات   ،                 

  ُ                                                ُحددت أهم النتائج والتوص�ات التي تم التوصل إلیها.

   :            فرض�ات ال�حث

   :                                                           ن على الدراسات السا�قة واألدب النظر�، تم بناء الفرض�ات اآلت�ة ی      ال�احث    الع  اط    �عد 

   :                     الفرض�ة الرئ�سة األولى

           درجـة النمـو    ،                                في األصول الثابتة (المستو� التقنـي        ستثمار                                                   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین العوامل المحددة لال
ــتیراد الخـــارجي  اال   ، �     قتصـــاد  اال ـــة لال   ،              سـ ـــة         ســـتثمار،                   الس�اســـات اإلدار� ـــدفقات النقد� ــتو�ات الت ـــادل    ،                        مسـ                      وجـــود ســـوق نشـــطة لت�

               في هذه األصول.        ستثمار                                   األصول ووجود مزا�ا ضر�ب�ة) وتكلفة اال

   :                       الفرض�ة الرئ�سة الثان�ة

ــتو� التقنـــي        ســـتثمار                               داللـــة إحصـــائ�ة للعوامـــل المحـــددة لال   و ذ    أثـــر         ال یوجـــد ــول الثابتـــة (المسـ            درجـــة النمـــو    ،                                فـــي األصـ
ــتیراد الخـــارجي  اال   ، �     قتصـــاد  اال ـــة لال   ،              سـ ـــة         ســـتثمار،                   الس�اســـات اإلدار� ـــدفقات النقد� ــتو�ات الت ـــادل    ،                        مسـ                      وجـــود ســـوق نشـــطة لت�

               في هذه األصول.        ستثمار                                ووجود مزا�ا ضر�ب�ة) على تكلفة اال   ،     األصول

   :                       الفرض�ة الرئ�سة الثالثة

                         وقطــاع صــناعة مــواد الغــذاء)                                                                           ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین القطاعــات الفرع�ــة (قطــاع صــناعة مــواد البنــاء 
                                        في األصول الثابتة (المتغیرات المستقلة).        ستثمار                                   عینة الدراسة حول العوامل المحددة لال
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 Giovanis and   ، )    2010               الصـواف وز�ر�ـا (  و    ، )    2006            دراسـة ملحـم (   :   ً                                        بناًء على اإلطار النظر� والدراسات السا�قة مثل

Georgios (2012); Thangavelu and Rajaguru (2004)  –  تحدید متغیرات الدراسة والتي �صورها الش�ل اآلتي    تم                                             :   

 

  نیمن تصم�م ال�احث ال�حث الش�ل نموذج :)1( رقم ش�ل

   :             مصطلحات ال�حث

 ـــة       األصـــول ــتخدامها فـــي إنتـــاج أو تـــوفیر الســـلع أو     هـــي  "    :       الثابت                                                                         األصـــول التـــي تحـــتف� بهـــا المنشـــأة ألغـــراض اسـ
             فتـرة محاسـب�ة         ز�ـد علـى                                  و��ون من المنتظـر اسـتخدامها لمـدة ت   ،                  أو ألغراضها اإلدار�ة   ،                 أو لتأجیرها للغیر   ،       الخدمات
   ).   548   :    2009   ،    وعلي        (بدو�          واحدة ". 

 وذلــك �قصــد الحصــول         حال�ــة؛                                                            هــو التضــح�ة �منفعــة حال�ــة �م�ــن تحق�قهــا مــن إشــ�اع رغ�ــة اســتهالك�ة    :      ســتثمار  اال                 
   ).    2008   ،                                             على مز�د من اإلش�اع في المستقبل. (طاقة وآخرون 

  صـورة         التقن�ة         المعارف         استخدام     على        قدرتها      ومد�   ،  ما      شر�ة         تمتلكها      التي         التقن�ة          اإلم�انات    هو   :      التقني          المستو��       
                         نتج عنه ز�ـادة فـي الكفـاءة  ت          األمر الذ�    ،                                      إدخال التقن�ات الحدیثة في جم�ع المجاالت     على         وقدرتها  .       وفعالة         متكاملة

   ).Griffin , 2002: 394            والفاعل�ة. (

 الـذ�        المصـدر     �ـان   ا  ً أً�ـ   ،     زمن�ـة      فتـرة     خـالل         �ازد�ـاد        والسـلع         الخـدمات       تقد�م     على    ما        اقتصاد        قابل�ة   : �     قتصاد  اال       النمو      
   ).    2005   ،      هوش�ار   . ( ا     ً خارج�ً    م أ   ا    ً محل�ً      أكان       سواء   ،      الخدمة      �قدم
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 ــتیراد         وعمل�ـــات   ،        المـــوردین        وتقیـــ�م        بتشـــخ�ص          المتعلقـــة         الوظـــائف    مـــن        مجموعـــة   :      ســـتیراد  اال         �حاجـــات          المرت�طـــة          االسـ
   ).Corum, 2009: 11 (        معینة.        وخامات     سلع    من         الشر�ات        ورغ�ات

 المناســـ�ة         الطر�قـــة     �ضـــع      إطـــار     نهـــا أ     علـــى        ســـتثمار  لال         اإلدار�ـــة          الس�اســـات      تعـــرف   :      ســـتثمار  لال         اإلدار�ـــة          الس�اســـات          
 Hodgson et  :2000     452-   451 (   .      مختلفـة      أصـول     ، أ�       مختلفـة    ات        اسـتثمار      إلـى          وتقسـ�مها        �األصـول        سـتثمار  لال
al..(   

 ــدفقات ــة          الت       داخــل        �ــإیراد       معینــة          مســتقبل�ة      فتــرة    فــي        الشــر�ة      عل�ــه       ستحصــل      الــذ�          المتــراكم       النقــد       مقــدار    هــي   :       النقد�
   ).    2006   ،   حالق   . (      للشر�ة

  التــي       األصــول     علــى         �الحصــول          المرت�طــة           والعمل�ــات   ،        واالنــدماج        الشــراء         �عمل�ــات          المتعلقــة        الســوق    :      النشــطة        الســوق      
        مختلفـة        قطاعـات     إلى       مقسمة        السوق      هذه       تكون     ما   ا     ً وغال�ً   .         الصناع�ة         الشر�ات      سوق        وتسمى   ،     �بیرة      سوق     في    فر ا    تتو 

   ).Maksimovic and Phillips , 2001:2020   . (     �املة        وشر�ات   ،      اإلنتاج      خطو�   ،       المعدات   :   مثل

 معینــة         تنظ�مــات    أو      معــین        قــانون         �منحهــا      التــي         األول�ــات    أو          األفضــل�ات    أو       المــنح    مــن        مجموعــة   :        الضــر�ب�ة         المزا�ــا     ،   
       الوقـت    فـي        تـدفعها    أن        الشـر�ة    من       یتطلب     �ان       والتي   ،    الحقة      فترة     إلى         تأجیلها    أو         الضر��ة         مدفوعات        بتخف�ض       تتعل�

    ).Prendergast, 2010: 3   . (      الحاضر

   :                          مفهوم وطب�عة األصول الثابتة  - ا    ً ثان�ً 

                                           �ة مسـتقبل�ة تقـع تحـت سـ�طرة شـر�ة معینـة (وحـدة       اقتصـاد                                                   عرف مجلس معاییر المحاسـ�ة المال�ـة األصـول �أنهـا منـافع 
                            أمـا األصـول الثابتـة فإنهـا تلـك     ).FASB  Statement No.6 (                                           �ة) �نتیجة ألحـداث أو عمل�ـات وقعـت فـي الماضـي      اقتصاد

            وتكـون األصـول    ،                                ول�س �قصـد إعـادة ب�عهـا إلـى العمـالء   ،                                         التي تقتنى لغرض االستخدام في عمل�ات الشر�ة                 الموارد الملموسة 
               أن األصل الثابـت      ، أ�                                                                                        الثابتة عادة أصول طو�لة األجل ؛ حیث من المتوقع لها أن تزود الشر�ة بخدمات لعدد من السنوات

ــافع التــي تحصــل علیهــا الشــر�ة مــن       و�اســتث   ،                                               �م�ــن أن ینظــر إل�ــه علــى أنــه مخــزون لمنــافع مســتقبل�ة                                                  ناء األراضــي فــإن المن
   . )Peterson, 2002: 11                                     خالل العمر اإلنتاجي المقدر لتلك األصول (   ا                         ً األصول الثابتة تنقص تدر�ج�ً 

   )Peterson, 2002 (   :  ین    رئ�س                              تنقسم األصول الثابتة إلى نوعین 

                            ها موجودة �ش�ل فعلي وملموس.       حیث إن      مات ؛                                   �قصد بها األصول المنتجة للسلع والخد   :                      األصول الثابتة الملموسة -
   .               اإلنشاءات وغیرها  و    ،     األثاث  و    ،       المعدات  و    ،       الم�اني  و    ،    اآلالت  و    ،                                و�تضمن هذا النوع من األصول األراضي

        وعــادة ال    ،                                                          �ع�ـس األصـول الثابتـة الملموســة هـي غیـر موجـودة �شـ�ل فعلـي وملمـوس   :                          األصـول الثابتـة غیـر الملموسـة - 
 ٕ                                                                  وٕانمــا یــتم تحو�ــل األف�ــار الناجمــة عنهــا إلــى ســلع وخــدمات تســتخدم فــي تشــغیل    ،                              تنــتج الســلع والخــدمات �شــ�ل م�اشــر

      وشـــهرة    ،                العالمـــات التجار�ـــة  و    ،          حقـــوق النشـــر  و                                                         أنشـــطة الشـــر�ة. و�تضـــمن هـــذا النـــوع مـــن األصـــول بـــراءات االختـــراع، 
         الشر�ة.

ٍ            صب اهتمامها نحو إدارة األصول الثابتة �قدٍر عاٍل من الكفاءة                                        هناك مجموعة من األس�اب التي تجعل الشر�ة ت     ٍ    :     �اآلتي   ،                                       
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                      نتیجـة الحتمـال عـدم قـدرة    ،                      رتفاع في درجـة المخـاطرة ا              حیث �صاحب ذلك    :                                  صعو�ة التنبؤ �مستقبل األصول الثابتة  -  أ
                                                              اإلدارة على استغالل هذه األصول �أفضل طر�قة مم�نة لتحقی� األر�اح.

                        هـا فـي السـوق �عتمـد بدرجـة  ء                                     تطـور الشـر�ات الصـناع�ة واسـتقرارها و�قا      إذ إن    :                فـي األصـول الثابتـة                        ضخامة الم�الغ المستثمرة   -  ب
                                   ات ال تستط�ع الشر�ة أن تنمو وتتطور.       ستثمار                               في األصول الثابتة. فبدون هذه اال        ستثمار                   أساس�ة على عمل�ة اال

                 و�توجـــب علـــى إدارة    ،     معینـــة                                  عناصـــر األصـــول الثابتــة تمتـــاز بخصوصـــ�ة        غالب�ـــة    إن    :                    خصوصــ�ة األصـــول الثابتـــة  - ج
                                             عناصـــر األصـــول الثابتـــة تت�ـــاین ف�مـــا بینهـــا مـــن حیـــث       إذ إن    ،                                        الشـــر�ة أن تأخـــذ هـــذه الخصوصـــ�ة �عـــین االعت�ـــار

          ٕ          عوائدها وٕانتاجیتها.  و    ،       تكلفتها  و    ،     عمرها  و    ،         استخدامها  و    ،       طب�عتها

     جم�ع       إذ إن    ،                و التقادم التقني                                               تتعرض األصول الثابتة إلى التقادم �سبب االستخدام أ   :                         تقادم عناصر األصول الثابتة  -  د
                                                                                               عناصـر األصــول الثابتــة �اســتثناء األراضــي تتعــرض ق�متهــا إلــى الــنقص التــدر�جي نتیجــة االســتخدام. و�تطلــب هــذا 

                                              ممـــا �ســـتلزم متا�عتهـــا ومراقبتهـــا ألجـــل تنفیـــذ عمل�ـــة    ،                                                  األمـــر �طب�عـــة الحـــال اســـتبدالها �أصـــول أخـــر� تقـــوم مقامهـــا
  . ) 7   200   ،        العامر�   و                اإلحالل (الص�اح

                    ه، والوقـت الـذ� تحصـل   ؤ                             مـن نوع�ـة األصـل الـذ� یـتم اقتنـا   ً الً             ُ  َ                                   إن اإلدارة الُكفَأة لألصـول الثابتـة مـن شـأنها أن تحسـن �ـ
                                                   وتعـرف مقـدار ونوع�ـة األصـول التـي سـتحتاجها فـي عمل�اتهـا      ً   سـا�ًقا،                  الشـر�ة التـي تتن�ـأ       إذ إن                          ف�ه الشر�ة على هـذا األصـل. 

    رات  یـ   تغی   ة                                       فإنها بذلك ستص�ح قـادرة علـى أن تسـتجیب أل�ـ   ،                                         وتقوم �شرائها قبل ظهور الحاجة الفعل�ة لها   ،                    التشغیل�ة المستقبل�ة
ـــة إدارة األصـــول �شـــ�ل صـــح�ح  ـــى عمل� ـــب علـــى منتجاتهـــا وخـــدماتها. �اإلضـــافة إلـــى أن التر�یـــز عل ـــد تحصـــل فـــي الطل                                                                                                ق

      ققه.                                            ��فل المحافظة على مستو� مناسب للعائد الذ� تح   ،                   واستثمارها �ش�ل جید

              هــو معــدل دوران    ،                                                                                       إن مــن أفضــل المؤشــرات التــي قــد یــتم االعتمــاد علیهــا مــن أجــل ق�ــاس مــد� �فــاءة إدارة األصــول الثابتــة
  (Baker and Powel, 2005)   :                                                             و�تم حسا�ه من خالل قسمة المب�عات على مجموع األصول الثابتة �اآلتي   ،             األصول الثابتة

  

                                                                      الكفــاءة فــي اســتخدام األصــول الثابتــة؛ حیــث �قــ�س هــذا المعــدل مــد� قــدرة الشــر�ة                                 مــن خــالل هــذا المعــدل �م�ــن ق�ــاس مــد� 
  َّ                            دلَّ ذلــك علـى �فــاءة اســتغالل األصــول    ،                    و�لمــا زاد هـذا المعــدل   ،                                                           الصـناع�ة علــى اســتغالل األصـول الثابتــة فــي تولیـد المب�عــات واألر�ــاح

                                                  الشـر�ة؛ ألن دوران األصـول �عنـي إنتـاج سـلع و�ضـائع ت�ـاع                       ؤد� إلى ز�ادة مب�عـات ت                   ز�ادة دوران األصول س        حیث إن                 الثابتة و�الع�س؛ 
                                                    قد أقتنیت لتولید المب�عات التي بدورها تحق� األر�اح.   ا                    ً ن األصول الثابتة أساسً  أ     خاصة   و    ،                    ومن ثم ز�ادة أر�احها   ،         في األسواق

   :                في األصول الثابتة        ستثمار                            العوامل المؤثرة على عمل�ة اال

    هــذا   و          ســتثمار،                                                                        فــي األصــول الثابتــة تت�ــع العدیــد مــن العوامــل التــي تحــدد توجــه اإلدارة نحــو هــذا اال        ســتثمار           إن عمل�ــة اال
           �م�ـن تلخـ�ص   و                   فـي األصـول الثابتـة.         سـتثمار                                                                       یتطلب من اإلدارة دراسة وتحلیل هـذه العوامـل ؛ لكـي تحـدد التكلفـة المقبولـة لال

   :                         ع الصناعي في الش�ل التالي                             في األصول الثابتة �شر�ات القطا        ستثمار                  العوامل المحددة لال
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  .الثابتة األصول في ستثمارلال المحددة العوامل :)2( ش�ل

   ، )Chan et al: 2002 ( و   ، )    2005   :         (الفـــتالو�    :                        �عـــد مراجعـــة المصـــادر اآلت�ـــة{   ن ی                     الشـــ�ل مـــن تصـــم�م ال�ـــاحث
 Maksimovic and ( و   ، )Azadi: 2013 ( و   ، )Dong et al: 2012 ( و   ، )Thangavelu and Rajaguru: 2004 ( و

Phillips: 2001( ،   ملحم و)     :   2006    ( {  

   :              دراسات السا�قة  ال  - ا    ً ثالثً 

   :                                                      من الدراسات السا�قة ذات الصلة �موضوع ال�حث و�انت �اآلتي   ا                   ً استعرض ال�احثان عددً 

 دراسـة       ) Hodgson et al., 2000( :    هـدفت هـذه الدراسـة التـي أجر�ـت فـي انجلتـرا إلـى تحلیـل �فـاءة الس�اسـات اإلدار�ـة                                                                        
                                          قــد تــم التر�یــز فــي هــذه الدراســة علــى الس�اســات   و                                              وخاصــة ف�مــا یتعلــ� �المخــاطرة والعائــد والتكلفــة.    ،      ســتثمار            المتعلقــة �اال

                     والجوانــب غیــر المال�ــة    ،                والجوانــب المال�ــة   ،                                        مال�ــة عــن طر�ــ� الــدمج بــین الجوانــب الســلو��ة   ا                        ً اإلدار�ــة التــي تتضــمن أهــدافً 
                                                           توصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج أساســ�ة تــرت�� �الس�اســات اإلدار�ــة   و             فــي الشــر�ات.         ســتثمار                       المرت�طــة �ق�ــاس �فــاءة اال

             ات وق�اسها.       ستثمار                                          ، مثل ضرورة استخدام أسلوب �مي في تحدید اال      ستثمار          الخاصة �اال
 مــن الحــوافز الضــر�ب�ة التشــج�ع�ة واإلجــراءات اإلدار�ــة    ل               إلــى معرفــة دور �ــ      هــدفت   : )    2002   ،               اللــوز� والمــومني(       دراســة                                                

                                                             وذلك من خالل وجهة نظر المسـتثمر�ن فـي مؤسسـة المـدن الصـناع�ة. وقـد         األردن؛   في         ستثمار                    الضر�ب�ة في تشج�ع اال
                     ) شـر�ة �عینـة عشـوائ�ة   93            وتـم اخت�ـار (   ،                             مدرجة في مؤسسة المـدن الصـناع�ة      �لها       شر�ات  )    408                ضم مجتمع ال�حث (

             خلصـت الدراسـة   و                               ) فقـرة الخت�ـار فرضـ�ات الدراسـة.   33                                                    من هذه الشـر�ات إلجـراء الدراسـة؛ حیـث وزعـت اسـت�انة تضـم (
          هنـاك عالقـة         �مـا إن         سـتثمار،                                                                               إلى أن هنـاك عالقـة ارت�اط�ـة بـین الحـوافز الضـر�ب�ة التـي یـتم تقـد�مها وعمل�ـة تشـج�ع اال

   .      ستثمار                                                    السهولة في اإلجراءات اإلدار�ة الضر�ب�ة وعمل�ة تشج�ع اال               طرد�ة بین مد�
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 وعلــى إنتاج�ــة    ، �     قتصــاد                            فــي مجــال التقن�ــة علــى النمــو اال        ســتثمار  اال    أثــر                 ر�ــزت علــى تحدیــد   : )    2004   ،      ال�قمــي (       دراســة             
         ومســـتو�ات          ســـتثمار،                                      �ة علـــى المســـتو� القطـــاعي وعلــى اإلدخـــار واال     قتصــاد ٕ                   وٕانتاج�ـــة القطاعـــات اال   ،                العمــل ورأس المـــال

   ،                                                ؛ فقد �انت جم�ع النتائج تدعم أهم�ة التطور التقنـي                             من خالل مقارنة نتائج النموذجین          السعود�.       قتصاد            الدخول في اال
      ؛ حیــث                                ي افتــرض فیهــا عـدم وجــود تطـور تقنــي                      أعلـى مــن حالـة األســاس التـ        ســتثمار                              ففـي حالــة وجـود تطــور تقنـي �ــان اال
                           اإلنتاج�ــة الحد�ــة لــرأس المــال   و    ، ) %  17                     القــومي المحلــي بنســ�ة (                   ف�مــا یتعلــ� �النــاتج                                ارتفعــت فــي البــدیل مقارنــة �األســاس 

    ). %  11          �ة بنس�ة (     قتصاد                            واإلنتاج�ة الكل�ة للقطاعات اال   ، ) %  36       بنس�ة (
  جاءت للتر�یز على واقع التغییر التقنـي وتحسـین جـودة المنتجـات فـي الشـر�ة العامـة    : )    2010   ،             الصواف وز�ر�ا (      دراسة                                                                           

                              واألثـر بـین �ــل مـن التغیـر التقنــي        رت�ـا�                                                      ة الجـاهزة فــي العـراق، �مـا هـدفت إلــى اخت�ـار طب�عـة عالقــة اال            لصـناعة األل�سـ
  )   30                ؛ حیـث تـم توز�ـع (    1984                                                                                وتحسین جودة المنتجات. قام ال�احثان بإجراء الدراسة في معمـل أل�سـة �اشـر إنتاجـه منـذ 

                          و�عـض العـاملین داخـل الخطـو�    ،                   ومدیر� خطـو� إنتاج�ـة                                                            است�انة على األفراد الم�حوثین الذین ت�اینوا بین مدیر� أقسام
                                                            من الدوافع التي تدفع الشر�ات نحو التغییر التقني داخل الشـر�ة    ا                                             ً اإلنتاج�ة للشر�ة. خلصت الدراسة إلى أن هناك عددً 

                                الرغ�ة في تحسین جودة المنتجات.   ،              التخص�ص المالي   ،                                      الم�حوثة وهي التطورات التقن�ة المستمرة
  دراسة      ) Devi  and Rao, 2010( :  لتر�ـز علـى تحلیـل جوانـب محـددة فـي قـرارات                      التي أجر�ت في الهنـد              جاءت الدراسة                                      

                  والمعـــدات فقـــ�. ومـــن        م�نـــات  ال   فـــي    م أ   ،                   فـــي رأس المـــال الثابـــت         أكـــان ذلـــك      ســـواء            ســـتثمار،                   أصـــحاب األعمـــال حـــول اال
                 فقــد تــم فحــص تــأثیر    ،               �ــة وعوامــل الطلــب                                العوامــل المال�ــة الداخل�ــة والخارج        ســتثمار                               العوامــل المهمــة فــي مجــال تحلیــل اال

                                                                      في المصانع التا�عة للقطاع الصناعي فـي الهنـد. أجر�ـت الدراسـة علـى عینـة مـن         ستثمار          الثابت واال        ستثمار         محددات اال
                                        ؛ حیــث تــم فحــص ثمان�ــة عوامــل مــن المحتمــل أن     2009       ولغا�ــة       2000             نــد للفتــرة مــن                            شــر�ات القطــاع الصــناعي فــي اله

   ،              یــر فــي المب�عــات ی    التغ   :               وهــذه العوامــل هــي     ،        والمعــدات       م�نــات                       فــي رأس المــال الثابــت وال        ســتثمار                    ��ــون لهــا تــأثیر فــي اال
                                   احت�اط�ــات الضــرائب والفوائــد علــى رأس    ،       الــدیون    ،             نمــو رأس المــال   ،            مقســوم األر�ــاح   ،       الســیولة   ،                      إجمــالي التمو�ــل الــداخلي

   ،             مخـــزون الســـیولة  و    ،ٕ                      ٕاجمـــالي التمو�ـــل الـــداخلي  و    ،                   ر فـــي �ـــل مـــن المب�عـــات یـــ                                     المـــال المقتـــرض. أظهـــرت النتـــائج إن التغی
                                                 الثابت. أما احت�اط�ات الضـرائب والفوائـد فهـي عوامـل         ستثمار                                                 مقسوم األر�اح والدیون هي متغیرات مهمة ومؤثرة في اال  و 

               والمعدات فق�.       م�نات     في ال        ستثمار           مؤثرة في اال
 دراسة       ) Dong et al., 2012( :   المتزاید في الشر�ات الصـین�ة ؛ حیـث         ستثمار                                   هدفت الدراسة إلى تسل�� الضوء على اال                                  

                                                                                                          لوح� ارتفاع نس�ة األصول الثابتة في هذه الشر�ات. وقد ناقشت الدراسة وجود مزا�ا ضر�ب�ة تدفع الشـر�ات نحـو ز�ـادة 
               . فحصـت الدراسـة       سـتثمار                                      عن مستو� المخاطر المترت�ة علـى عمل�ـة اال   ً الً   فض     ،                في األصول الثابتة        ستثمار        معدالت اال

   مــن    ،                    وتوصــلت إلــى عــدة نتــائج   ،            ) شــر�ة صــین�ة    1000           م ألكثــر مــن (    2007         م ولغا�ــة     2003                    المتغیــرات للفتــرة مــن     هــذه 
                    ور�ما �عـود السـبب فـي    ،                                                                 الكبیر في األصول الثابتة ال �عزز أداء الشر�ات في مجال تحقی� الر�ح�ة        ستثمار    ن اال أ      أهمها 

                   في األصول الثابتة.        ستثمار               لشر�ات طر�قة اال ل                                ذلك إلى وجود عوائ� قانون�ة تحدد 
 دراسـة       ) Kotšina and Hazak, 2012( :   فـي األصـول الثابتـة         سـتثمار                      إلـى فحـص تـأثیر �ثافـة اال                  هـدفت هـذه الدراسـة                 

                                            ) شـــر�ة فـــي ســـتة بلـــدان أورو��ـــة أعضـــاء فـــي االتحـــاد     8074                                               علـــى معـــدل العائـــد علـــى األر�ـــاح. بلغـــت عینـــة الدراســـة (
                               نحــدار الســتنتاج العالقــة والتــأثیر.                           . اســتخدم ال�احثــان تحلیــل اال    2009       ولغا�ــة       2001                   لفتــرة تســع ســنوات مــن    ،       األورو�ــي
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                       فـي األصـول الثابتـة ومعـدل         سـتثمار                                                                         أظهرت نتائج ال�حث عدم وجود عالقة قو�ة أو تأثیر إیجابي أو سلبي بین �ثافة اال
                   العائد على األصول.

 دراسة       ) Okwo et al, 2012( :   تناولـت هـذه الدراسـة فحـص تـأثیر اسـتثمارات الشـر�ة فـي األصـول الثابتـة علـى أر�احهـا                                                                           
  م     1999                                                                                                 التشــغیل�ة ؛ حیــث قــام ال�ــاحثون بتحلیــل الب�انــات المال�ــة ألر�ــع شــر�ات مدرجــة فــي بورصــة نیجیر�ــا للفتــرة مــن 

                     فـي األصــول الثابتـة علــى        تثمار ســ                                 نحــدار لفحـص العالقــة وتـأثیر مسـتو� اال                           م. اسـتخدم ال�ــاحثون تحلیـل اال    2009       ولغا�ـة 
         وعلـى هـذا    ،             بـین المتغیـرات   ا                        ً إال أنهـا ل�سـت مهمـة إحصـائ�ً    ،                                                   األر�اح التشغیل�ة. أظهرت نتائج ال�حث وجود عالقة طرد�ـة

                        دعم تحقی� أر�اح عال�ة. ت                                  في األصول الثابتة في هذه الشر�ات ال         ستثمار          ن ز�ادة اال أ                      األساس استنتج ال�احثون 
 دراسـة       ) Giovanis and Georgios, 2012( :   فـي األصـول         سـتثمار                                          هـدفت الدراسـة إلـى توضـ�ح األهم�ـة المتزایـدة لال         

                             تــم اســتخدام اســت�انة معــدة لهــذه    ،                                                                         الثابتــة �أحــد عوامــل نجــاح الشــر�ة. وفــي ســبیل تحدیــد أســ�اب هــذه األهم�ــة المتزایــدة
                                                                  لعینة من الشر�ات في الیونان. أظهرت الدراسة نتـائج تتعلـ� بتحدیـد هـذه    ا      ً تنفیذ�ً    ا      ً ) مدیرً   21           عن مقابلة (   ً الً   فض   ،     الغرض

   فـــي         ســـتثمار                                                                                       األســـ�اب ؛ حیـــث اتضـــح أن مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي تشـــج�ع الشـــر�ات الیونان�ـــة علـــى ز�ـــادة مســـتو�ات اال
                    تـي تولـد سـیولة عال�ـة                                                  ز�ادة واستقرار ر�ح�ـة الشـر�ات وتـدفقاتها النقد�ـة ال  و          ستثمار،               انخفاض مخاطر اال   :             األصول الثابتة
              لد� الشر�ات.

 دراســة       Azadi  ) 2013     (  لفحــص تــأثیر التغیــرات فــي ه��ــل األصــول علــى األر�ــاح التشــغیل�ة لعینــة مــن               جــاءت الدراســة                                                                
                                                                                              الشــر�ات المدرجــة فــي بورصــة طهــران. وقــد قــام ال�احــث �فحــص التغیــر فــي ق�مــة �ــل مــن األصــول الثابتــة واألصــول 

                                             إلیجاد العالقة والتأثیر بین نس�ة األصول الثابتة        نحدار                           صول. استخدم ال�احث تحلیل اال                            المتداولة �نس�ة من إجمالي األ
                                واألر�اح التشغیل�ة من جهة أخر�.   ،                            ونس�ة األصول المتداولة من جهة

ــة بــین حجــم األصــول الثابتــة واألر�ــاح التشــغیل�ة فــي قطــاع صــناعة المــواد  ــائج الدراســة وجــود عالقــة طرد�                                                                                                  أظهــرت نت
                                                           فقــد أظهــر ال�حــث عــدم وجــود عالقــة تــأثیر بــین حجــم األصــول المتداولــة    ،                                  أمــا فــي قطــاع صــناعة المــواد الك�ماو�ــة          الغذائ�ــة. 

                                          ذات داللـة إحصـائ�ة بـین القطاعـات تحـت الدراسـة    ا                                             ً �ما توصل ال�احث إلى نتیجة مفادها أن هنـاك فروًقـ   ،                 واألر�اح التشغیل�ة
                       للتغیر في ه��ل األصول.

   :   �قة                         التعلی� على الدراسات السا

                                                                                                 �عــد أن تــم اســتعراض مجموعــة الدراســات الســا�قة التــي تناولــت جوانــب مختلفــة مــن موضــوع الدراســة، لــوح� أن هــذه 
ــوع الدراســـة الحال�ـــة ـــ� �موضـ ـــرات األساســـ�ة    ،                                                                     الدراســـات تعـــددت فـــي محاورهـــا وتســـاؤالتها ف�مـــا یتعل                                مـــن حیـــث تنـــاول المتغی

                                 ولعـــل مـــن أهـــم العوامـــل التـــي وردت فـــي          ســـتثمار،              لمحـــددة لهـــذا اال                                       فـــي األصـــول الثابتـــة �اعت�ارهـــا مـــن العوامـــل ا        ســـتثمار  لال
   ،                الس�اسـات اإلدار�ـة  و    ،       الخـارجي        سـتیراد  اال  و    ،                المزا�ـا الضـر�ب�ة  و    ،           معـدالت النمـو  و    ،                                         الدراسات السا�قة ما یتعل� �المسـتو� التقنـي

         فـي األصـول         سـتثمار                 العوامـل وتكلفـة اال                   فحص العالقة بـین هـذه  �                 الدراسات السا�قة       وقامت                                 التدفقات النقد�ة والسوق النشطة.   و 
                                           اسـتثمار�ة قائمـة بـذاتها. ومـن هنـا فقـد اسـتفاد          مشـروعات         م فـي شـ�ل                        ش�ل أصول ثابتة منفصـلة أ            أكان ذلك في      سواء    ،       الثابتة

   :                           ال�احثان من هذه الدراسات في

                                                       بناء أداة الدراسة وتش�یل الخلف�ة النظر�ة لإلطار النظر�. -
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ــتخدام المـــنهج الوصـــفي  - ـــأثیر                       اسـ ـــة ودرجـــة ت ـــي �مـــا هـــو معتمـــد فـــي معظـــم الدراســـات الســـا�قة ل�حـــث العالق                                                                        التحلیل
                                       المتغیرات المستقلة على المتغیر التا�ع.

                                     فـــي فحـــص العالقـــة والتـــأثیر بـــین المتغیـــرات        نحـــدار   واال       رت�ـــا�                                  الدراســـات الســـا�قة اســـتخدمت تحلیلـــي اال       غالب�ـــة    إن  -
                                                        تحلیــل الفــروق لمعرفــة اتجــاه القطاعــات الصــناع�ة الفرع�ــة نحــو                     �مــا اســتخدم ال�احثــان    ،                        المســتقلة والمتغیــر التــا�ع

  .                في األصول الثابتة        ستثمار                  العوامل المحددة لال

ــة لهــذه  - ــائج الدراســة الحال�ــة �شــ�ل �عــزز الق�مــة العلم� ــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســات الســا�قة مــع نت                                                                                                         مقارنــة النت
  . ا                                     ً النتائج و�خدم أهداف ال�حث العلمي عمومً 

       وهـي مـن    ،                                                          من المتغیرات �ش�ل تجم�عي لم یتم تناوله فـي الدراسـات السـا�قة   ا                           ً هذه الدراسة أنها تناولت عددً             إن ما �میز
                          لمــا یتصــف �ــه هــذا القطــاع مــن    ،                                                                         أولــى المحــاوالت ال�حث�ــة فــي مجــال األصــول الثابتــة فــي القطــاع الصــناعي �ســلطنة عمــان

                  رئ�س لهذا القطاع.       �محرك  –         حد ذاتها    في   –                       عن أهم�ة األصول الثابتة    ً الً   فض   ،       السلطنة        اقتصاد               أهم�ة �بیرة في 

   :            اإلطار العملي  - ا    ً را�عً 

                                     استعرض ال�احثان اإلطار العملي �اآلتي:
             منهج ال�حث:

         الب�انــات                                               أحــد منــاهج ال�حــث العلمــي التــي �م�ــن مــن خاللهــا جمــع    ه                                           اســتخدم ال�احثــان المــنهج الوصــفي التحلیلــي بوصــف
                                              واستخالص النتائج المتعلقة �موضوع هذه الدراسة.             لغرض تحلیلها 

   :                   مجتمع وعینة الدراسة

          وهـي تتضــمن    ،      ) شــر�ة   224                                                                          یتكـون مجتمـع الدراســة مـن شــر�ات القطـاع الصــناعي �محافظـة ظفــار التـي یبلــغ عـددها (
         فقــد بلغــت                                          غیــر مســجل فــي هــذه الســوق. أمــا عینــة الدراســة     اآلخــر   و    ،                               مــدرج فــي ســوق مســق� لــألوراق المال�ــة          ، أحــدهما     نــوعین

                       ألــف ر�ـــال عمــاني فــأكثر.      500                                                               وهــي شــر�ات القطــاع الصــناعي فــي محافظــة ظفــار والتــي یبــدأ رأســمالها مــن    ،      ) شــر�ة  45 (
                             قطاع صـناعة مـواد البنـاء وقطـاع    :                                                                     ) شر�ة منها تمثل عینة من شر�ات قطاعین متمیز�ن ضمن القطاع الصناعي وهما  38 (

                                          �م�ن تصن�فها �ش�ل قطاع مستقل لقلة عددها.                عن شر�ات أخر� ال    ً الً   فض   ،                 صناعة مواد الغذاء

   %  30 و   %  35                              مــدیر� الشــر�ات بنســب توز�ــع بلغــت    ،             مــدیر� التمو�ــل  و    ،            مــدیر� اإلنتــاج  و                ) اســت�انة لفئــة   70          تــم توز�ــع (
        الشــر�ات      جم�ــع                  فر هــذه الفئــات فــي  ا                                                                  علــى التــوالي فــي �ــل الشــر�ات الصــناع�ة المســتهدفة. وقــد الحــ� ال�احثــان تــو    %  35 و

                                                       سـت�انات علـى هـذه الفئـات الـثالث ؛ لتحقیـ� الح�ـاد فـي اخت�ـار      مـن اال      نفسـها                            حاول ال�احثـان توز�ـع النسـ�ة                الصناع�ة ؛ حیث 
                                            حیث تفتقر الشر�ات الصناع�ة عینة الدراسة إلى    ،                في األصول الثابتة        ستثمار                                         العینة ولقرب هذه الفئات الثالث من عمل�ة اال

         فــي األصــول         ســتثمار    ن اال    شــئو                                 هــا وعــدم وجــود إدارة مســتقلة تعنــى �                                               مســمى "مــدیر األصــول الثابتــة" ضــمن اله��ــل التنظ�مــي ل
       فــي حــین    ،                     ) مــن إجمــالي اإلسـت�انات %   100          مــا نسـبته (     ، أ�          ) اســت�انة  70                           سـت�انات التــي تــم اسـتردادها (          �لــغ عــدد اال  و          الثابتـة. 
                ) اسـت�انات لعـدم  5    اد (              بینما تم است�ع   ، ) %    92.9          ما نسبته (   أ�    ،         ) است�انة  65                                 ست�انات الصالحة للتحلیل اإلحصائي (       بلغت اال

   .         جا�ة عنها         اكتمال اإل
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   :                طرق جمع الب�انات

   :   هما   ،                                                         تم اللجوء في هذه الدراسة إلى مصدر�ن أساسیین لجمع الب�انات

    وتـم    ،          لهـذا الغـرض   ا                  ً حیـث إنهـا صـممت خص�ًصـ   ،         ة للدراسـة    رئ�سـ                                   متمثلة في است�انة تـم إعـدادها �ـأداة    :              المصادر األول�ة - 1
   .                        توز�عها على عینة الدراسة

                                                                                       تـم اللجــوء إلـى مجموعـة مـن مصــادر الب�انـات الثانو�ـة لمعالجـة اإلطــار النظـر� للدراسـة متمثلـة فــي    :                المصـادر الثانو�ـة - 2
  .                                                  ال�حوث والدراسات السا�قة التي تناولت موضوع الدراسة  و    ،        الدور�ات  و    ،             الكتب األجنب�ة  و    ،             الكتب العر��ة

   : )      ست�انة                أداة الدراسة (اال

                                                 فــي األصــول الثابتــة �شــر�ات القطــاع الصــناعي فــي محافظــة         ســتثمار                       ل�حــث العوامــل المحــددة لال        ســت�انة           تــم إعــداد اال
   :  ین    رئ�س       جزأین   من         ست�انة         وتكونت اال   ،    ظفار

   ،                مــن المؤهــل العلمــي   ً الً           إذ تضــمنت �ــ   ،                                                    اخــتص �الب�انــات والمعلومــات الشخصــ�ة ألفــراد عینــة الدراســة   :          الجــزء األول -
                               المسمى الوظ�في وسنوات الخبرة.  و 

                        فـي األصـول الثابتـة �شـر�ات         سـتثمار                                                   تضـمن مجموعـة مـن المحـاور التـي تقـ�س العوامـل المحـددة لال   :         زء الثـاني   الج -
         الس�اســـات   و    ،       الخـــارجي        ســـتیراد  اال  و    ،           معـــدالت النمـــو  و    ،                  هـــي (المســـتو� التقنـــي   ،                              القطـــاع الصـــناعي �متغیـــرات مســـتقلة

    وقـد    ،      ) فقـرة  28                                بلـغ مجمـوع الفقـرات لهـذه المحـاور (                                 السوق النشطة والمزا�ا الضر�ب�ة).   و    ،                التدفقات النقد�ة  و    ،       اإلدار�ة
                               و�لـغ مجمـوع الفقـرات لهـذا المحـور    ،                                 �عبر عن األصول الثابتة �متغیر تـا�ع   ا    ً ثامنً    ا    ً محورً   –   َ  أ�َضا   –              شمل هذا الجزء 

         ) فقرات. 6 (

   :                          األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة

   :SPSS                                                  استخدم ال�احثان التحل�الت اإلحصائ�ة اآلت�ة في برنامج 

  .         المع�ار�        نحراف                   المتوس� الحسابي واال -
   . ة      على حد      قطاع   ل �   ،                  وللقطاعین الفرعیین   ،                                                                عامل ألفا �رون�اخ لتقدیر ث�ات األداة للعینة في القطاع الصناعي ��ل - 
  .                                                    لمعرفة العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التا�ع       رت�ا�        تحلیل اال -

  .                                                  لمعرفة تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التا�ع       نحدار        تحلیل اال -

   .                                                                       لمعرفة الفروق في العالقات والتأثیر بین القطاعین الفرعیین الم�ونین للعینة  Mann-Whitney      تحلیل  -

   :               تقدیر صدق األداة

       ى هیئــة                                                    ) ولغــرض تح��مهــا والتحقـ� مــن صـدق فقراتهــا، تــم عرضـها علــ      سـت�انة                                  فـي ســبیل تقـدیر صــدق أداة الدراســة (اال
       وجامعــة    ،                                                             ین بجامعــة ظفــار وجامعــة صــحار وجامعــة الســلطان قــابوس فــي ســلطنة عمــان صــ  خص ت                     مح�مــین مــن األســاتذة الم

         فـي شـ�لها         سـت�انة                                                                                         الموصل وجامعة دهوك في العراق. وقد تم األخذ �مقترحاتهم ومالحظـاتهم لینتهـي ذلـك �التصـدی� علـى اال
                                        النهائي الذ� تم توز�عه على عینة ال�حث.
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   :          ث�ات األداة      تقدیر 

          . و�مـا هـو       سـت�انة                                                       تـم حسـاب معامـل ألفـا �رون�ـاخ بهـدف تقـدیر االتسـاق الـداخلي لال   ،                                     من خالل التحلیل إلجمالي است�انات العینة
                                    فـي حـین بلغـت الق�مـة للقطاعـات الفرع�ـة    ،                     ) لعینة القطاع �أكملـه % 4 .  78                                ) بلغت ق�مة معامل ألفا �رون�اخ ( 1                    موضح في الجدول رقم (

      تتمتـع         سـت�انة                   وهـذا مؤشـر علـى أن اال   ،                                                               ) لكل من قطاعي صناعة مـواد البنـاء وصـناعة مـواد الغـذاء علـى التـوالي %    74.6    ) و( %    82.3 (
                  �ش�ل جد� وواقعي.        ست�انة  اال              جا�ة عن أسئلة                                                             �معامل ث�ات نسبي مرتفع ؛ مما یدل على أن المستجیبین قاموا �اإل

  )1رقم ( جدول
 .معامالت ألفا �رون�اخ لتقدیر ث�ات أداة الدراسة

 معامل ألفا �رون�اخ للقطاع الصناعي
  )ا   ً فرد   65(

معامل ألفا �رون�اخ لقطاع صناعة مواد 
  )ا   ً فرد   33البناء (

معامل ألفا �رون�اخ لقطاع صناعة 
  )ا   ً فرد   32مواد الغذاء (

0.784  0.823  0.746  

   :               اخت�ار الفرض�ات

         فــي األصــول         ســتثمار                                                            ) نتــائج اخت�ــار الفرضــ�ة األولــى حــول عالقــة وتكلفــة تــأثیر محــددات اال 2            الجــدول رقــم (     یوضــح 
                            الثابتة في القطاع الصناعي.

  ) 2جدول رقم (
  ).ا   ً فرد   65نتائج اخت�ار الفرض�ات الرئ�سة والفرع�ة للقطاع الصناعي عینة ال�حث ��ل (

الداللة   المعامالت
ق�مة   Fق�مة   اإلحصائ�ة

2R  ق�مة   المتغیر التا�عR  ق�مة   الداللة اإلحصائ�ة  المتغیراتT  المتغیرات  
             ثابت 3.405 0.001
  المستو� التقني **0.551          المستو� التقني 5.350 0.000
  في األصول ستثماراال        معدل النمو 4.927 0.000

  الثابتة
  معدل النمو **0.540

  الخارجي ستیراداال 0.008  0.842  43.396  0.01  الخارجي ستیراداال 1.900- 0.063
  الس�اسات اإلدار�ة **0.486          الس�اسات اإلدار�ة 3.572 0.001
  التدفقات النقد�ة **0.754          التدفقات النقد�ة 6.517 0.000
  السوق النشطة 0.217-          السوق النشطة 1.450- 0.153
  المزا�ا الضر�ب�ة 0.070-          المزا�ا الضر�ب�ة 0.344 0.732

   .     رت�ا�          = معامل االR     .             معامل التحدید   =SPSS.   2 R                      المصدر: مخرجات برنامج   . % 1                      معنو�ة عند مستو� داللة        رت�ا�            ** معامالت اال

                   والتـدفقات النقد�ـة)         سـتثمار                   الس�اسات اإلدار�ة لال  و    ،          معدل النمو  و    ،                         للمتغیرات (المستو� التقني       رت�ا�                 �الح� أن معامالت اال
                        ؛ ممـا یـدل علـى وجـود عالقـة                                ت ارت�ـا� موج�ـة عنـد هـذا المسـتو�               �مـا إنهـا معـامال   % 1                                هي معامالت معنو�ة عند مستو� داللة 

         فـي األصـول         سـتثمار               تز�ـد احتمـاالت اال   ،                          نـه �لمـا زادت هـذه المتغیـرات أ                        في األصول الثابتة، �معنـى         ستثمار                   طرد�ة بینها و�ین اال
          مــن إجمــالي    %    84.2                                               إن المتغیــرات المســتقلة فــي النمــوذج تفســر مــا نســبته    أ�    %    2R (  84.2                                الثابتــة. وقــد بلــغ معامــل التحدیــد (

                  في األصول الثابتة.        ستثمار                                                    وهي نس�ة مرتفعة تدل على قوة تفسیر متغیرات النموذج لال   ،            ق�مة الت�این
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                              معنو�ـة النمـوذج عنـد مسـتو� داللـة      إلـى  –  )  2               مـن الجـدول رقـم (      یتضح     �ما  –       نحدار              أشارت نتائج اال   ،            من جهة أخر� 
                   والتــدفقات النقد�ــة)         ســتثمار                   الس�اســات اإلدار�ــة لال  و    ،          معــدل النمـو  و    ،                         للمتغیــرات (المســتو� التقنــي       نحــدار             وأن معـامالت اال   ، % 1

   . % 1                                في األصول الثابتة عند مستو� داللة         ستثمار         لمتغیر اال       نحدار                 تؤثر في معادلة اال

                 وقطــاع صــناعة مــواد    ،                           وهمــا قطــاع صــناعة مــواد الغــذاء   ،                                            نتقــال إلــى القطاعــات الفرع�ــة فــي القطــاع الصــناعي       وعنــد اال
                              على وجه الخصوص وفي سلطنة عمان                                                                     اللذان �عتبران من القطاعات المتمیزة في مجال الصناعة في محافظة ظفار   ،      البناء
                      ، نجد النتائج اآلت�ة: ا    ً عمومً 

       رت�ـا�               ) �صـور نتـائج اال 3                                                  نتقـال إلـى قطـاع صـناعة مـواد البنـاء، فـإن الجـدول رقـم (      عنـد اال   :                      قطاع صناعة مواد البنـاء
                في هذا القطاع.       نحدار   واال

  )3جدول رقم (
  نتائج اخت�ار الفرض�ات في قطاع صناعة مواد البناء.

الداللة   المعامالت
  المتغیرات  Tق�مة   الداللة اإلحصائ�ة  المتغیرات  Rق�مة   المتغیر التا�ع  2Rق�مة   Fق�مة   اإلحصائ�ة

             ثابت 3.030 0.006
  المستو� التقني **0.524          المستو� التقني 3.811 0.001

  األصولاالستثمار في         معدل النمو 0.902- 0.101
  الثابتة

  معدل النمو 0.050
  الخارجي ستیراداال 0.034  0.829  17.311  0.01  الخارجي ستیراداال 1.871- 0.208

  الس�اسات اإلدار�ة **0.481          الس�اسات اإلدار�ة 3.861 0.001
  التدفقات النقد�ة **0.714          التدفقات النقد�ة 6.039 0.000
  السوق النشطة 0.094-          السوق النشطة 0.668 0.510
  المزا�ا الضر�ب�ة 0.288          المزا�ا الضر�ب�ة 1.140- 0.265

  SPSS                      المصدر: مخرجات برنامج   . % 1                      معنو�ة عند مستو� داللة        رت�ا�            ** معامالت اال

ــتو� التقنـــي، الس�اســـات اإلدار�ــــة لال       رت�ـــا�                 �الحـــ� أن معـــامالت اال                       والتـــدفقات النقد�ـــة) هــــي         ســـتثمار                                              للمتغیــــرات (المسـ
          وجـود عالقـة                                                      ها معامالت ارت�ا� موج�ـة عنـد هـذا المسـتو� ؛ ممـا یـدل علـى       �ما إن   ، % 1                             معامالت معنو�ة عند مستو� داللة 

   فــي         ســتثمار          احتمــاالت اال     زادت    ،                          نــه �لمــا زادت هــذه المتغیــرات أ      �معنــى    ،                فــي األصــول الثابتــة        ســتثمار                   طرد�ــة بینهــا و�ــین اال
   مـن    %    82.9                                               إن المتغیرات المستقلة في النموذج تفسر ما نسبته    أ�    %    2R (  82.9                                      األصول الثابتة. وقد بلغ معامل التحدید (

                         فــي األصــول الثابتــة. مــن جهــة         ســتثمار                                           مرتفعــة تــدل علــى قــوة تفســیر متغیــرات النمــوذج لال          وهــي نســ�ة   ،                   إجمــالي ق�مــة الت�ــاین
    وأن    % 1                              معنو�ــة النمـوذج عنــد مســتو� داللــة      إلــى  –   ) 3                    یتضــح مــن الجـدول رقــم (     �مــا  –       نحـدار                  فقــد أشــارت نتــائج اال   ،     أخـر� 

       نحـدار                                    والتـدفقات النقد�ـة) تـؤثر فـي معادلـة اال        سـتثمار                   الس�اسـات اإلدار�ـة لال   ،                         للمتغیـرات (المسـتو� التقنـي       نحـدار         معامالت اال
                في هذا القطاع.   % 1                                في األصول الثابتة عند مستو� داللة         ستثمار         لمتغیر اال

   :                                  ) یوضح نتائج اخت�ار الفرض�ات �اآلتي 4                فإن الجدول رقم (   ،                                نتقال إلى قطاع صناعة مواد الغذاء        وعند اال 
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  )4جدول رقم (
  صناعة مواد الغذاء.نتائج اخت�ار الفرض�ات في قطاع 

الداللة   المعامالت
  المتغیرات  Tق�مة   الداللة اإلحصائ�ة  المتغیرات  Rق�مة   المتغیر التا�ع  2Rق�مة   Fق�مة   اإلحصائ�ة

             ثابت 1.317 0.200
  المستو� التقني 0.282          المستو� التقني 3.577 0.002

  األصولاالستثمار في         معدل النمو 2.855- 0.109
  الثابتة

  معدل النمو 0.716-
  الخارجي ستیراداال 0.139  0.843  18.414  0.01  الخارجي ستیراداال 0.016- 0.987
  الس�اسات اإلدار�ة **0.550          الس�اسات اإلدار�ة 1.333 0.195
  التدفقات النقد�ة **0.774          التدفقات النقد�ة 3.392 0.002
  السوق النشطة 0.039-          السوق النشطة 2.192- 0.038
  المزا�ا الضر�ب�ة 0.019          المزا�ا الضر�ب�ة 0.046- 0.964

  SPSS                      المصدر: مخرجات برنامج   . % 1                      معنو�ة عند مستو� داللة        رت�ا�            ** معامالت اال

                                        والتـدفقات النقد�ـة) هــي معـامالت معنو�ـة عنــد         ســتثمار                              للمتغیــرات (الس�اسـات اإلدار�ـة لال       رت�ـا�                 �الحـ� أن معـامالت اال
                                       ممــا یــدل علــى وجــود عالقــة طرد�ــة بینهــا و�ــین    ،                                             �مــا إنهــا معــامالت ارت�ــا� موج�ــة عنــد هــذا المســتو�    ، % 1           مســتو� داللــة 

   لـغ                        فـي األصـول الثابتـة. وقـد ب        سـتثمار                                                 �معنى إنه �لما زادت هذه المتغیرات تز�ـد احتمـاالت اال   ،                في األصول الثابتة        ستثمار  اال
   ،                      مـن إجمـالي ق�مـة الت�ـاین   %    84.3                                               إن المتغیـرات المسـتقلة فـي النمـوذج تفسـر مـا نسـبته      ، أ�  %    2R (  84.3               معامل التحدیـد (

                              في األصول الثابتة بهذا القطاع.        ستثمار                                                    وهي نس�ة مرتفعة تدل على قوة تفسیر متغیرات النموذج لال

                              معنو�ـة النمـوذج عنـد مسـتو� داللـة      إلـى  –  )  4                    یتضح مـن الجـدول رقـم (     �ما  –       نحدار              أشارت نتائج اال   ،            من جهة أخر� 
       لمتغیـر        نحـدار                                    والتـدفقات النقد�ـة) تـؤثر فـي معادلـة اال        سـتثمار                              للمتغیرات (الس�اسات اإلدار�ة لال       نحدار             وأن معامالت اال   ، % 1
                       الثالثــة حــول الفــروق بــین                       ولغــرض اخت�ـار الفرضــ�ة                فــي هــذا القطــاع.   % 1                                فــي األصــول الثابتــة عنــد مسـتو� داللــة         سـتثمار  اال

                اســتخدم ال�احثــان    ،                فــي األصــول الثابتــة        ســتثمار  اال      تكلفــة                                                            عینــة ال�حــث فــي القطــاعین نحــو المتغیــرات المســتقلة وتأثیرهــا علــى 
ـــة الفـــروق بـــین القطـــاعین  Mann-Whitney       اخت�ـــار  ـــ   ،                                 الخت�ـــار معنو�     ممـــا    ،         غیـــر طب�عـــي   ا                          ً  وذلـــك ألن الب�انـــات تت�ـــع توز�ًع

                   ) نتائج اخت�ار هـذه  5                    . و�وضح الجدول رقم (Mann-Whitney                                الخت�ارات الالمعلم�ة ومنها اخت�ار                     استوجب استخدام أحد ا
          الفرض�ة.

  )5جدول رقم (
  نتائج اخت�ار الفرض�ة الثالثة حول الفروق بین قطاعي صناعة مواد البناء والغذاء.

  المستو�   الق�م/ العوامل
  التقني

  معدل
  النمو

  ستیراداال
  الخارجي

  الس�اسات
  اإلدار�ة

  التدفقات
  النقد�ة

  السوق 
  النشطة

  المزا�ا
  الضر�ب�ة

  Mann-Whitney U  259.000  230.500 442.000 510.000 366.000 341.000 284.500ق�مة 
  Wilcoxon W  820.000 758.500 970.000 1.071E3 927.000 869.000 812.500ق�مة 
  - Z -3.624 -3.954 -1.156 -0.260 -2.157 -2.562 3.241ق�مة 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.000 0.248 0.795 0.031 0.010 0.001  
  40.38  38.67 -  -   -   42.02    المتوس� الحسابي األعلى لصالح قطاع صناعة مواد البناء

المتوس� الحسابي األعلى لصالح قطاع صناعة مواد 
     -  -   -     41.41  الغذاء

  .SPSS                      المصدر: مخرجات برنامج 
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ــ 5            الجــدول رقــم (       مــن خــالل                                                                ذات داللــة معنو�ــة بــین القطــاعین حــول متغیــرات المســتو� التقنــي لصــالح    ا                   ً ) یتضــح أن هنــاك فروًق
    ممــا    ، % 1                                                                      الســوق النشـطة والمزا�ــا الضــر�ب�ة لصـالح قطــاع صـناعة مــواد البنــاء عنـد مســتو�   و    ،          معــدل النمـو  و                         قطـاع صــناعة مـواد الغــذاء

                   في األصول الثابتة.        ستثمار         ها على اال  ات          ات وتأثیر   ر                                                                      �شیر إلى اختالف وجهة نظر مدیر� الشر�ات في هذین القطاعین نحو هذه المتغی

   :                  الخالصة واالستنتاجات  - ا    ً خامسً 

                                      فـي األصـول الثابتـة فـي القطـاع الصـناعي فـي         سـتثمار                                                             تناولت هـذه الدراسـة تحلیـل �عـض العوامـل أو المحـددات المرت�طـة �اال
                              �ة �الســلطنة. فقــد قــام ال�احثــان      قتصــاد                                                     والــذ� �عــد أحــد أهــم القطاعــات النشــطة فــي عمل�ــة التنم�ــة اال   ،                       محافظــة ظفــار �ســلطنة عمــان

            معـدل النمـو،   و   ،      تثمار سـ                                               التدفقات النقد�ـة والس�اسـات اإلدار�ـة علـى عمل�ـة اال  و                                                   �اخت�ار العالقة ودرجة تأثیر محددات المستو� التقني، 
                          والتــي تعــد مــن أهــم العمل�ــات    ،                فــي األصــول الثابتــة        ســتثمار                    الخــارجي علــى عمل�ــة اال        ســتیراد   واال   ،                المزا�ــا الضــر�ب�ة  و    ،            الســوق النشــطة  و 

   ،                                                                                                         التــي تخضــع للدراســة والتحلیــل فــي شــر�ات هــذا القطــاع. ر�ــزت الدراســة علــى قطــاعین فــرعیین متمیــز�ن ضــمن القطــاع الصــناعي
                     وتوز�عهــا علــى عینــة مــن         ســت�انة                              حیــث تــم إعــداد أداة ال�حــث وهــي اال   ،                                        ناعة مــواد البنــاء وقطــاع صــناعة مــواد الغــذاء           وهمــا قطــاع صــ

       فـي حــین    ،                              ) اسـت�انة تــم اسـتردادها �الكامـل  70                         سـت�انات التــي تـم توز�عهـا (           و�لـغ عـدد اال   ،                        ) شـر�ة ضـمن هـذین القطــاعین  45       مـدیر� (
                                              انات �سبب عدم صالحیتها ألغراض التحلیل اإلحصائي.      ) است� 5        وأهملت (   ،                 ) است�انة للتحلیل  65      خضعت (

ـــل اال ـــان تحلی ـــرات المســـتقلة       نحـــدار                        اســـتخدم ال�احث ـــار تـــأثیر المتغی ـــي تناولتهـــا الدراســـة علـــى عمل�ـــة    ،                                       المتعـــدد الخت�                                 الت
                                                                                              فــي األصــول الثابتـة علــى مســتو� القطـاع عینــة ال�حــث وعلــى مسـتو� القطاعــات الفرع�ــة التـي تــم تشخ�صــها، فــي        سـتثمار  اال

                                                    الخت�ار الفروق بین القطاعین حول المتغیرات المستقلة.  Mann-Whitney                     حین تم استخدام تحلیل 

   :                                                 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج على النحو اآلتي

   :                                   على مستو� القطاع الصناعي عینة ال�حث - 1

                           الس�اسـات اإلدار�ـة والتـدفقات   و    ،                 مـن المسـتو� التقنـي   ل     بـین �ـ   % 1                                          هناك عالقة طرد�ة ذات داللـة معنو�ـة عنـد مسـتو� 
                            زاد اســتثمار الشــر�ة فــي األصــول    ،                           أنــه �لمــا زادت هــذه المتغیــرات   أ�                              واألصــول الثابتــة مــن جهــة أخــر�.   ،              النقد�ــة مــن جهــة

     ، أ�                              بـین معـدل النمـو واألصـول الثابتـة   % 1                                                                     الثابتة. �ما أظهرت النتائج وجود عالقة ع�س�ة ذات داللة معنو�ة عند مسـتو� 
                                                                                             معـــدل النمـــو انخفـــض اســـتثمار الشـــر�ة فـــي األصـــول الثابتـــة. أمـــا متغیـــرات الســـوق النشـــطة والمزا�ـــا الضـــر�ب�ة              أنـــه �لمـــا زاد 

                   في األصول الثابتة.        ستثمار             في عالقتها �اال   % 1                                       فإنها لم تكن ذات داللة معنو�ة عند مستو�    ،       الخارجي        ستیراد   واال

   :                                على مستو� قطاع صناعة مواد البناء - 2

   ،                 مـن المسـتو� التقنـي   ل     بـین �ـ   % 1                                          وجـود عالقـة طرد�ـة ذات داللـة معنو�ـة عنـد مسـتو�        رت�ـا�                    أظهرت نتائج تحلیل اال
    زاد    ،                           أنــه �لمــا زادت هــذه المتغیــرات   أ�                              واألصــول الثابتــة مــن جهــة أخــر�.   ،                                         الس�اســات اإلدار�ــة والتــدفقات النقد�ــة مــن جهــة  و 

                                       دم وجــود عالقــة ذات داللــة معنو�ــة عنــد مســتو�  عــ       رت�ــا�                                                         اســتثمار الشــر�ة فــي األصــول الثابتــة. �مــا أظهــرت نتــائج تحلیــل اال
       �األصــول         ســتثمار    ن اال أ                                          الســوق النشـطة والمزا�ــا الضـر�ب�ة. وهــذا �عنـي   و    ،       الخــارجي        سـتیراد  اال  و    ،                      ف�مـا یتعلــ� �معـدل النمــو   % 1

   ،                             إلــى أن متغیـرات المسـتو� التقنــي       نحـدار                                 بهـذه المتغیـرات. وقـد أشــار تحلیـل اال   ا                                       ً الثابتـة فـي هـذا القطــاع قـد ال یـرت�� إحصــائ�ً 
   ،                                  ّ فـي األصـول الثابتـة. فـي حـین أن متغیـر�ّ       تؤثر  –                                   الس�اسات اإلدار�ة والتدفقات النقد�ة   و    ،       الخارجي        ستیراد  اال  و    ،          معدل النمو  و 

   .     نحدار                                                               السوق النشطة والمزا�ا الضر�ب�ة هي معامالت غیر مؤثرة في معادلة اال
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   :                                على مستو� قطاع صناعة مواد الغذاء - 3

ــة ذات داللــة معنو�ــة عنــد مســتو�        رت�ــا�                    أظهــرت نتــائج تحلیــل اال    ،             مــن معــدل النمــو   ل     بــین �ــ   % 1                                          وجــود عالقــة طرد�
    زاد    ،                           أنــه �لمــا زادت هــذه المتغیــرات   أ�                              واألصــول الثابتــة مــن جهــة أخــر�.   ،                                         الس�اســات اإلدار�ــة والتــدفقات النقد�ــة مــن جهــة  و 

                                 استثمار الشر�ة في األصول الثابتة.

                      فقــد أظهــرت نتــائج تحلیــل    ،                         الخــارجي والمزا�ــا الضــر�ب�ة        ســتیراد  اال  و    ،            الســوق النشــطة  و    ،              المســتو� التقنــي                أمــا ف�مــا یتعلــ� �
                                �األصول الثابتة في هذا القطاع قد         ستثمار    ن اال أ          وهذا �عني    ، % 1                                        عدم وجود عالقة ذات داللة معنو�ة عند مستو�        رت�ا�  اال

                        التدفقات النقد�ـة والسـوق   و    ،          معدل النمو  و    ،                      متغیرات المستو� التقني                                      بهذه المتغیرات. �ما أظهرت النتائج إن   ا              ً ال یرت�� إحصائ�ً 
                                      الس�اســات اإلدار�ــة والمزا�ــا الضــر�ب�ة هــي    ،       الخــارجي        ســتیراد                                      فــي األصــول الثابتــة، فــي حــین أن متغیــرات اال      تــؤثر  –       النشــطة 

   .     نحدار                             معامالت غیر مؤثرة في معادلة اال

        المســتو�             ف�مـا یتعلــ� �                                                      فقــد أشـارت إلــى وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائ�ة بـین القطــاعین    ،                                   أمـا النتــائج المرت�طـة بتحلیــل الفـروق 
                      تمیـل لصـالح شـر�ات قطـاع        فإنهـا                         النمـو والمزا�ـا الضـر�ب�ة                       ، أمـا ف�مـا یتعلـ� �معـدل                                   تمیل لصالح شـر�ات صـناعة مـواد البنـاء   ،      التقني

                    صناعة مواد البناء.

                     الدراسـات السـا�قة حـول        غالب�ـة                                          �شـ�ل عـام تتفـ� نتـائج هـذه الدراسـة مـع نتـائج    :                                مقارنة مع نتائج الدراسات السا�قة  -  أ
  Devi and Rao       ودراسـة    ، )    2010                                       فـي األصـول الثابتـة �دراسـة الصـواف وز�ر�ـا (        سـتثمار                     تأثیر المحـددات علـى اال

  Kotšina and Hazak          مثـل دراسـة    ،                     مـع نتـائج دراسـات أخـر�                 ، لكنهـا ال تتفـ� )    2013 (  Azadi       ودراسـة    ، )    2010 (
                       البیئــة الم�حوثــة أو حجــم      إلــى      خــتالف          تفــاق أو اال                  ، وقــد تعــود أوجــه اال )    2102 (  .Okwo et. al       ودراســة    ، )    2012 (

                    جر�ت فیها الدراسات. أ               أو الفترة التي    ،                                           العینة أو طب�عة التحل�الت اإلحصائ�ة المستخدمة
   :                              المذ�ور�ن �عض التوص�ات �ما یلي                                                �قترح ال�احثان على الشر�ات الصناع�ة في القطاعین                       التوص�ات والمقترحات:  -  ب

                                               وشـر�ات السـلطنة علـى وجـه الخصـوص مـن نتـائج الدراسـة    ا                                        ً من المحتمل أن �ستفید القطـاع الصـناعي عموًمـ -
                                                                    في األصول الثابتة �أحد مفات�ح النجـاح الرئ�سـة فـي هـذا القطـاع الـذ� �قـوم         ستثمار                       في التر�یز على ز�ادة اال

                                                                                           على هذا النوع من األصول. �ما �فضل إعداد س�اسات واضحة ومحددة وم�تو�ة تتعل� �األصـول الثابتـة مـن 
  .                                وتجدیدها واإلندثارات المتعلقة بها   ،                      والتخلص منها (تخر�دها)   ،  ها  فی                              حیث شرائها واستبدالها والتصرف 

                                                 في التكنولوج�ا وز�ادة مستو�اتها؛ ألن هذه التقن�ـات         ستثمار                                            لشر�ات قطاع صناعة مواد البناء التر�یز على اال -
                                                    ما تكون متجددة ومبتكرة و�حاجة إلى التجدید والتطو�ر.   ا    ً غال�ً 

ــتو�ات التـــدفقات النقد�ـــة لغـــرض          التر�یـــز  –        الســـلطنة    فـــي   –                          تتطلـــب الشـــر�ات فـــي القطـــاعین  -                                         علـــى ز�ـــادة مسـ
                                         استبدال وتطو�ر وتحسین األصول الثابتة.   

         المتعلقــة              جم�ــع األنشــطة        وممارســة    ،                                    ٕ                              إنشـاء إدارة مســتقلة لإلشــراف والرقا�ــة وٕادارة األصــول الثابتــة فــي الشــر�ات -
                                                        بهذه األصول �تطبی� عملي جید �مارس في دول عدة حول العالم.

                                                                     مستو� التقني لألصول الثابتة في قطاع صناعة الغذاء وتجدیده �ش�ل مستمر.                 االهتمام بز�ادة ال -
   فــي         ســتثمار                                                      لــ�عض العوامــل التــي أظهــرت هــذه الدراســة عــدم تأثیرهــا علــى اال    أثــر                       دراســة أســ�اب عــدم وجــود -

                                    األصول الثابتة مثل المزا�ا الضر�ب�ة.
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  ست�انة الدراسةا
  ا           ً = منخفضة جد   1= منخفضة  2= متوسطة  3= �بیرة  4 ا          ً = �بیرة جد   5مق�اس ل��رت:  (. ... سـنــوات خــبرة .وظ�في  .ـمـي... مسـمـى مـؤهــل عـل

  

  1  2  3  4  5  األســئــلــة  م
  التكنولوج�ا) -المحور األول (المستو� التقني 

            �مثل المستو� التقني أحد عوامل اتخاذ القرار في المنظمة.  1
            التقني للمنظمة �حسن من ق�مة المخرجات.المستو�   2
            تع�س التكنولوج�ا المستخدمة في المنظمة اهتمام اإلدارة بتحسین العمل�ات التشغیل�ة.  3
            تهتم اإلدارة �عمل�ات تطو�ر وتحدیث ومتا�عة التكنولوج�ا المستخدمة في المنظمة �ش�ل دور�.  4

  المحور الثاني (معدالت النمو)
            تقوم المنظمة �احتساب معدالت النمو في رأس المال المستثمر �ش�ل دور�.  1
            تتا�ع المنظمة نمو المؤشرات االقتصاد�ة القطاع�ة والمحل�ة والدول�ة.  2
            �مثل هدف التنم�ة االقتصاد�ة أحد األهداف المهمة للمنظمة.  3
            الصناعي توجب على المنظمة إعداد خطة استثمار�ة استراتیج�ة.هناك اهتمام �معدالت النمو في القطاع   4

  المحور الثالث (سلسلة التور�د)
            �مثل التور�د الخارجي أحد عناصر سلسلة الق�مة في المنظمة والتي تحسن من ق�مة مخرجاتها.  1
            .ذو� �فاءةیتضمن القطاع الصناعي في السلطنة سلسلة موردین   2
            تتضمن القوانین واألنظمة المتعلقة �النشا� الصناعي عوائ� ترت�� �التور�د الخارجي.ال   3
            تتضمن بیئة األعمال في السلطنة تسه�الت مالئمة تسهل عمل�ة التور�د الخارجي.  4

  دار�ة المعتمدة)المحور الرا�ع (الس�اسات اإل
            عمل�ات التطو�ر والتحدیث.الس�اسات اإلدار�ة المت�عة في المنظمة تشجع   1
            الس�اسات اإلدار�ة المت�عة تحسن من مستو�ات األداء في المنظمة.  2
            الس�اسات اإلدار�ة المت�عة تشجع النظرة طو�لة األمد وتحسن مستو� المنافسة للمنظمة.  3
            المنظمة.الس�اسات اإلدار�ة المت�عة تعمل على تحسین بیئة االستثمار في   4

 فر تدفقات نقد�ة �بیرة)االمحور الخامس ( تو 
            تسعى المنظمة إلى تولید تدفقات نقد�ة �بیرة.  1
            تخصص المنظمة نس�ة مالئمة من التدفقات النقد�ة الكبیرة لعمل�ات التطو�ر والتحدیث.  2
            عمل�ات التطو�ر والتحدیث.نجاز توفر التدفقات النقد�ة �منح المنظمة مساحة أكبر إل  3
            خطة استراتیج�ة وال تسمح بوجود نقد�ة عاطلة.ل ا                                    ً تحرص المنظمة على استثمار النقد�ة وفق    4

  فر سوق نشطة للت�ادل)االمحور السادس (تو 
            نشطة لت�ادل االستثمارات. ا                                ً تتضمن بیئة األعمال في السلطنة سوق    1
            في بیئة األعمال �السلطنة فقرات تسمح بت�ادل االستثمارات �سهولة و�سر. تتضمن القوانین واألنظمة  2
            تمتد عمل�ات ت�ادل االستثمارات على نطاق محلي ودولي.  3
            نشطة لت�ادل األصول المستعملة. ا                                ً تتضمن بیئة األعمال في السلطنة سوق    4

  المحور السا�ع (المزا�ا الضر�ب�ة)
            عند اتخاذ قرار االستثمار. ا   ً مهم                ً الضر�ب�ة عامال   تمثل المزا�ا  1
            من خالل قوانین الضرائب المعتمدة في السلطنة فإن الدولة تشجع على تحدیث وتجدید االستثمار.  2
            ا ضر�ب�ة تشجع على عمل�ات االستثمار.                                    ً تتضمن قوانین الضر��ة في السلطنة وفور    3
السلطنة یتواكب مع متطل�ات االستثمار وتعز�ز النمو االقتصاد� واحت�اجات قانون الضر��ة في   4

            القطاعات االقتصاد�ة في السلطنة.
  المحور الثامن (األصول الثابتة)

            ثابتة تع�س احت�اجاتها ومتطل�اتها.                   ً تمتلك المنظمة أصوال    1
ـــة التصـــرف   2 ـــة مـــن القـــرارات    فـــي                  تعـــد عمل� ـــأثیرات المال�ـــة والتشـــغیل�ة                           األصـــول الثابت                                         المهمـــة ذات الت

                               األساس�ة في المنظمة.
            تع�س ضخامة الم�الغ المستثمرة في األصول الثابتة أهمیتها �النس�ة إلدارة المنظمة.  3
            تهتم اإلدارة �المحافظة على األصول الثابتة وتطو�رها وتحسینها وص�انتها �ش�ل دور�.  4
            المتوقع الحصول علیها من األصول الثابتة إلى فترة زمن�ة طو�لة األمد. تمتد المنفعة  5
            تستخدم المنظمة أصولها الثابتة في عمل�ات التشغیل وتولید المخرجات ول�س �قصد الب�ع.  6
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Abstract 

This study aimed to determine the factors affecting the investment in the fixed assets in a 
sample of companies in the industrial sector. Also, the study examined the differences 
between subsectors (food and construction sectors) which are the factors investigated in this 
study as investments in the fixed assets. The study used a descriptive approach in collecting 
data by using a questionnaire were distributed on production, finance and general managers of 
industrial companies.  

The findings of the study indicate that there is a statistically positive impact of level of 
Technology, Cash flows and Investment Policies of investment on the investment of fixed 
assets. Also, there is an inverse impact of growth rate on the investment of fixed assets. 
Finally, there is no any association between active market, tax advantages and external 
suppliers and the investment of fixed assets.  

On the level of two subsectors, there are different results in the association between 
independent variables and the investment of fixed assets in the construction sector which lay 
mainly in growth rate, active market and tax advantages. However, the differences in the food 
sector involved the level of Technology and Cash flows in much larger extant. 

The study provides some recomendtions for increasing the level of investment in fixed 
assets in food and construction sectors where it is expected to improve the levels of success of 
industrial companies in general by this increase. 
 


