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 شكر وتقدير

  هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف الخمق والمرسمين سيدنا محمد صمى اهلل عميو  الحمد     

 وسمم، وبعد.   

  ى فإنني أشكر اهلل تعالى عمى توفيقي بإتمام ىذه الرسالة ، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إل     

  سم المحاسبة( ، الذي كان عونًا ىيثم إدريس المبيضين )رئيس ق أستاذي ومشرفي األستاذ الدكتور   

رشادي . كما وأشكر أيضًا       لي في كل مراحل إعداد الرسالة ولم يدخر جيدًا في توجييي ونصحي وا 

 أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بقبول مناقشة ىذه الرسالة .   

دارتياوالشكر الموصول إلى جامعة اإلسراء ممثمًة برئيسيا          وأخص بالذكر كمية األعمال / قسم  وا 

  باالىتمام  يلذين أحاطونوأخيرًا أتقدم بالشكر إلى كل ا .فييا المحاسبة وكافة أعضاء الييئة التدريسية   

 الجزاء.والدعم المعنوي خالل فترة دراستي جزاىم اهلل عني أحسن    

 

 

 

 

 



 ز

 اإلىــــــــــــــــداء

 سمو بكل افتخار ... والدي العزيز.ا.. إلى من أحمل انتظار.دون بإلى من عممني العطاء      
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ردنية ال في الشركات الصناعية  ة)دراسة تطبيقي دور حوكمة الشركات في تعظيم الربحية

 المساىمة العامة(

 اعداد الطالب: سيف عبدالرحمن الكفاوين

 دريس المبيضينإاشراف الدكتور: ىيثم 

عضاء مجمس أ)نسبة ممكية المتمثمة ب حوكمة الشركاتليات آدور  لى معرفةإىدفت الدراسة      

، سنوياً  دارةدارة، عدد مرات اجتماع مجمس اإلعضاء مجمس اإلأدارة، استقاللية حجم مجمس اإل ،إلدارةا

 معدل العائد عمى األصول، معدل )في تعظيم الربحية والمتمثمة ب دارة(عضاء مجمس اإلأمكافآت 

 .المساىمة العامةردنية األفي الشركات الصناعية العائد عمى حقوق الممكية، ىامش صافي الربح( 

حصاء الوصفي وتحميل االرتباط وتحميل قام الباحث بإجراء اختبار اإلىداف الدراسة أولتحقيق    

شركات خالل عشر االنحدار المتعدد، وقد تضمنت عينة الدراسة قطاع الشركات االستخراجية وعددىا 

عدم وجود فصل واضح بين ممكية  وصف متغيرات الدراسةظيرت نتائج أوقد  .(1366-1339الفترة )

معدل العائد و ، صولمعدل العائد عمى األكل من وتراجع   ،دارة ىذه الشركاتا  ستخراجية و الشركات اإل

ن متغير مكافآت أتبين ما فيما يخص اختبار الفرضيات أ ،ىامش صافي الربحو  ،عمى حقوق الممكية

الوحيد الذي كان لو تأثير عمى المتغير التابع المتغير دارة من آليات الحوكمة ىو عضاء مجمس اإلأ



 ن

دارة، حجم عضاء مجمس اإلأ)نسبة ممكية والمتمثمة بما بقية المتغيرات أ ،الثالثة تعظيم الربحية بأبعاده

عدم  تبينف (سنوياً  دارةاجتماع مجمس اإل دارة، عدد مراتعضاء مجمس اإلأدارة، استقاللية مجمس اإل

وصت أ، وقد الثالثة اتعظيم الربحية بأبعادىوذات داللة إحصائية بينيا وبين  ةارتباطيوجود عالقة 

دارة ىذه الشركات، وتدعيم ستخرارورة الفصل بين ممكية الشركات اإلبض الدراسة ستقالليتيا، إجية وا 

 .الشركات حوكمةبتطبيق قواعد ردن في األستخراجية ركات اإلدارات الشإ وضرورة قيام

.حوكمة الشركات، تعظيم الربحية: الكممات الدالة


