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والصالة والسالم على الحبٌب  ،هللا هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الحمد

ال . سار على دربه إلى ٌوم الدٌن ومن ،المصطفى صلوات ربً وسالمه علٌه وعلى آله وصحبه أجمعٌن

 إلى أستاذي الفاضل الدكتور فارس والعرفان الشكرٌسعنً بعد أن أتممت عملً هذا إال أن أتقدم بجزٌل 

بوقته وجهده وعناٌته وتوجٌهاته  لم ٌبخل أبدا  و ،ذي منحنً ثقة اإلشراف على هذه الرسالةالصوفً الجمٌل 

كً والدكتور محمد حسن الشوب إلى الدكتور ٌونس علٌان . كما وأتوجه بالشكر والتقدٌرنىم  إلى أن بلغنا ال

 .اوعززا من شؤنه افؤكمال بنٌانه تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالةن مخلوف اللذٌ

 

وفً الختام اللهم إنً أسؤلك السداد  ،من ساهم فً إنجاز هذا العمل جزاكم هللا عنً خٌر الجزاء لكل  

 .لوجهك الكرٌموالفالح وأن ٌكون عملً هذا خالصا 
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ل خلقك اذلي أ راه فيك يفوما معكل اذلي تراه   .اإ
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 الملخص

الصناعٌة المدرجة فً  أسعار األسهم فً الشركاتأثر محددات هٌكل رأس المال على  "

" بورصة عمان  

  إعداد

 شفاء محمد الحالحلة

 المشرف

الصوفً جمٌل الدكتور فارس  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر محددات هٌكل رأس المال على أسعار األسهم فً الشركات         

ومن أجل هذا استخدمت الدراسة أسالٌب اإلحصاء الوصفً التحلٌلً  ،لصناعٌة المدرجة فً بورصة عمانا

معتمدة على عٌنة من  ،(panel data)ٌانات السالسل الزمنٌة المقطعٌة من خالل استخدام منهجٌة تحلٌل ب

( سنوات ممتدة من 5) خالل( شركة 54)الشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان والبالغ عددها 

معدل و ،) حجم الشركة :ـمن محددات هٌكل رأس المال الممثلة ب ت الدراسة تخذاو. (2013-2017)

 ،( متغٌرات مستقلةمخاطر األعمال، وسٌولة الشركة، وربحٌة الشركة لنمو للشركة، وعمر الشركة، وا

ومن ثم قامت الدراسة  ،ومن أسعار األسهم للشركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان متغٌرا تابعا

التابع. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج   بدراسة أثر كل من المتغٌرات المستقلة على المتغٌر

% من التغٌرات 71.1تقلة مجتمعة تفسر ما مقداره المتغٌرات المس بؤن  أهمها نتائج التحلٌل للنموذج المقدر 

الدراسة نموذجا  نموذج حصائٌة بؤن  وأوضحت النتائج اإل ،سهم (المتغٌر التابع )أسعار األ التً تطرأ على

 عتماد على نتائج النموذج المقدر، والتً تعزز اال Fحصائٌة اختبار اإلقٌمة الستناد إلى وذلك باال ،مالئما

حالة من عدم االستقرار فً األرباح قبل الفوائد والضرائب  هنالك وقدمت نتائج الدراسة معلومات تفٌد بؤن  

ٌ   ،لبعض الشركات الصناعٌة األردنٌة بعض الشركات  هنالك ؤن  ب ؛حصاء الوصفً للدراسةنت نتائج اإلوب

 تواجه تحدٌات ومشاكل فً السٌولة والتً انعكست بآثار سلبٌة على أسعار أسهمها.

 .األسهم أسعار  ،هٌكل رأس المالمحددات  :الكلمات المفتاحٌة


