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هدفت الدراسة الى التعرف على أثر اإلنفاق الرأسمالي على األداء المالي للشركات الصناعية المدرجة في  

(، ROE(، والعائد على حقوق الملكية )ROAعائد على األصول) بورصة عمان، باستخدام النسب المالية:

المنهج التحليلي، وذلك بتحليل القوائم  (، لتقييم األداء المالي، تم االعتماد علىEPSوالعائد على السهم العادي )

( شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان شكلت عينة الدراسة، بالفترة 20المالية لمجموعة شركات قوامها )

(، ROA(، واستخراج النسب المالية لتقييم األداء من خالل العائد على األصول)2015-2010الواقعة ما بين )

 (.EPS(، والعائد على السهم العادي )ROEوالعائد على حقوق الملكية )

 

 مجموعة من النتائج من أهمها:  توصلت الدراسة إلىو  

العائد على حقوق ، و إحصائيا  لإلنفاق الرأسمالي على كل من العائد على األصول داال   ا  أن هناك أثر   -1

 العائد على السهم العادي.، و الملكية

للشركات الصناعية المدرجة في  الرأسمالي على األداء الماليلإلنفاق  إحصائية داللة ذوأثر  وجود -2

 سوق عمان المالي. 



 : أوصت الدراسة باآلتيبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، 

على اإلدارات المالية مساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات الرأسمالية من خالل تحليل البيانات  -1

 حقوق الملكية. ، و ق بالعوائد على األصولخصوصا  فيما يتعل، و المالية

، التقليدية إتباع قواعد سليمة لتقييم أدائها المالي باالعتماد على المؤشرات الشركات الصناعيةعلى  -2

 . البحث عن سبل لتمويل العجز الحاصل في خزينتها بأقل تكلفة، و الحديثة معا  و 

، الشركات الصناعية لمشـاريع االسـتثمارات الرأسـماليةضـع خطـة اسـتراتيجية من قبل إدارات ، و ضـرورة -3

العمليـة للجهـات التـي تقـوم بتقيـيم المشـروعات ، و ضـرورة العمـل علـى تطـوير الخبـرات النظريـةو 

 الرأسـمالية. 

اإلدارات فـي الشـركات الصناعية بعمليـة اتخاذ قرارات اإلنفاق ، و العمل على إشراك موظفي األقسـام -4

 االهتمام بالرقابة على نتائج قرارات اإلنفاق الرأسمالي.، و رأسماليال

التركيز على استخدام خيارات حقيقية في اتخاذ قرارات اإلنفاق الرأسمالي السليمة، والرشيدة في الشركات،  -5

ومن هذه الخيارات استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مع استبعاد المصاريف األخرى 

 فائدة من التدفقات النقدية للمشروع. كمصاريف ال

االهتمــام بتقدير العوائد المستقبلية الرتباطها بالنفقات ، و ضــرورة الرقابــة علــى العوائــد الحاليــة للشــركة -6

 .الرأسمالية
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Abstract 
The study aimed at identifying the impact of capital expenditure on the 

financial performance of industrial companies listed on the Amman Stock Exchange, 

using the financial ratios return on assets (ROA), Return on Equity (ROE) and 

earning per share (EPS). The analytical approach, was used by analyzing the 

financial statements of a group of companies consisting of (20) industrial companies 

listed on the Amman Stock Exchange. The sample of the study was chosen between 

the period 2010-2015. The financial ratios to evaluate the performance through 

return on assets (ROA) and return on equity (ROE) and EPS (EPS). 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

1- There is a statistically significant effect of capital expenditure on return on 

assets, return on equity and return on ordinary stock. 

2- There is a statistically significant impact of capital expenditure on the 

financial performance of industrial companies listed on the Amman Stock 

Exchange  

Based on the results of the study, the study recommended the following: 



1- Financial departments should assist decision-makers in making capital 

decisions through analysis of financial statements, especially with respect to 

returns on assets and equity. 

2- Industrial companies should follow appropriate rules to evaluate their 

financial performance based on both traditional and modern indicators, and 

look for ways to finance the deficit in their fund at the lowest cost. 

3- The need to develop a strategic plan by the departments of industrial 

companies for capital investment projects, and the need to work on the 

development of theoretical and practical experience of those who evaluate 

capital projects. 

4- Involving the industrial companies departments staff in the process of making 

capital expenditure decisions, and paying attention to control the results of 

capital expenditure decisions. 

5- Focusing on using real options in making appropriate and rational capital 

expenditure decisions in companies. These include the use of the weighted 

average cost of capital, excluding other expenses as interest expenses from the 

project cash flows. 

6- The need to control the current revenues of the company and interest in the 

estimation of future returns for their association with capital expenditures. 

 

 

 


