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 نموذج اقرار السالمة اللغوية

القطامين "أثر االنفاق الرأسمالي في وسام محمد  لقد قمت بمراجعة رسالة الطالب/
 تعزيز األداء المالي للشركات المساهمة العامة األردنية/ دراسة تطبيقية".

 وأصبحت سليمة من الناحية اللغوية.
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 االهداء

 الوالدين الكريمين حبا واحسانا وتقديرا إلى

 

 الى من ربتني صغيرا وتحملتني كبيرا ، ائهامن نذرت نفسها وعمرها ألبن إلى

الى والدتي التي أعطت دون مقابل أطال اهلل في عمرها وأحسن عملها وجعلها 
 وابقاها اهلل عز وجل تاجا فوق رأسي ........
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  .ى ما أملكرضاه حيث يعتبر رضاه عني أغل
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 فالفضل والمنة والحمد هلل وحده .، شئ وال مني شئ وال لي شئ 

 

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان للدكتور الفاضل هيثم ادريس المبيضين الذي 
ن والمساعدة واالشراف على عملي منذ بداية كتابة تكرم مشكورا بتقديم كل العو

وأقدم خالص الشكر لألساتذه الكرام أعضاء ، الرسالة وحتى انتهائها بشكل كامل 
وأخيرا أتقدم الى كل ، لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة 

 شخص قدم لي الدعم سواء أكان دعما علميا أو دعما معنويا.
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 باللغة العربية الملخص
 أثر االنفاق الرأسمالي في تعزيز األداء المالي للشركات المساهمة العامة األردنية

 دراسة تطبيقية
 اعداد الطالب

 وسام محمد محمود القطامين 
 اشراف الدكتور

 هيثم ادريس المبيضين 
سمالي في تعزيز األداء المالي في الشركات المساهمة العامة هدفت الدراسة لتحليل أثر االنفاق الرأ

لمساهمة العامة اكما وتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية ، (2011-2015خالل الفترة )

، وقد اشتملت عينة الدراسة على شركتين صناعيتين مدرجتان في سوق عمان المالي ، األردنية 

مدرجتين في سوق الصناعيتين الشركتين الت المالية الخاصة باعتمدت الدراسة على البياناو  كما

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بهدف تحقيق أهداف الدراسة، عمان المالي

، وقد تم حساب متغيرات الدراسة من خالل البيانات المالية الخاصة بالشركتين عينة الدراسة

وتحليل  ء الوصفي )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري(واستخدمت الدراسة أساليب االحصا

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:أن هناك أثر ذو داللة ، االنحدار البسيط

( بين االنفاق الرأسمالي ببعده )معدل دوران األصول a≤0.05احصائية عند مستوى الداللة )

عدم وجود عالقة بين )معدل دوران . وكذلك األردنيةالثابتة(والربحية في الشركات الصناعية 

 ومعدل دوران رأس المال العامل(والعائد على األصول في الشركات الصناعية األردنية .، األصول 

تحسين وضع األصول الثابتة في وفي ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج؛ توصي الدراسة بضرورة 

اتباع الوسائل وضرورة، عزيز مستوى الربحية للشركاتالشركات وذلك لما لها من أثر واضح في ت

الحديثة في تقييم االنفاق الرأسمالي بهدف اتخاذ قرارات استثمارية مالئمة وصحيحة.


