
 
 

 مال في الشركات الصناعية األردنيةالحاكمية المؤسسية وأثرها على تكلفة رأس ال

 إعداد الطالبة

 روال ماهر محمد زهير صوان 

 إشراف

الدكتور عبد الوهاب المطارنة   

 الملخص

بيان أثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على تكلفة رأس المال في الشركات  إلىالدراسة هدفت     

الصناعية األردنية ولتحقيق هذا الهدف تم جمع البيانات المتعلقة بالحاكمية المؤسسية بواسطة استبانة 

( شركة (41تم توزيعها على العاملين في الشركات الصناعية األردنية عينة الدراسة والتي تألفت من 

ة, كما تم الحصول على البيانات الالزمة عن تكلفة رأس المال من القوائم المالية المنشورة صناعي

الخطي المتعدد لتحديد أثر الحاكمية بمبادئها المستقلة ب  االنحدارلهذه الشركات وقد تم استخدام 

حفظ  ،اح)المعاملة المتساوية للمساهمين, حماية حقوق المساهمين, مسؤولية مجلس اإلدارة, اإلفص

 دور أصحاب المصالح( على تكلفة رأس المال.

 ،وجود أثر عكسي لمبادئ الحاكمية المؤسسية على تكلفة رأس المال إلىوقد توصلت الدراسة     

كما تم فحص أثر كل مبدأ من هذه المبادئ على التكلفة حيث تبين وجود أثر سالب لكل مبدأ من 

وعلى ضوء  ،(  ( 0.753-اإلفصاح أكثرها أثرًا حيث بلغ وقد كان مبدأ ،هذه المبادئ على التكلفة

هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة زيادة االهتمام بتطبيق مبادئ 



 
 

يجاد جهة رسمية تعنى بالحاكمية المؤسسية وكيفية تطبيقها وقياسها في الشركات  الحاكمية المؤسسية وا 

 األردنية المساهمة.
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Abstract 

     This study aims to clarify the effect of the application of the corporate 

governance upon Jordanian Industrial companies' cost capital. To achieve 

this goal, a questionnaire has been distribute to a study sample of 41 

companies' worker in order to gather data related to the mentioned topic 

(corporate governance). also, the financial statement data was collected 

according to the income statements of these companies, a multiple linear 

regression has also been used to specify the effect of this cooperate 

governance with its independent principles by (equal treatment for 

shareholders, protection of shareholders  rights, the responsibilities of the 



 
 

board of directors, disclosure, and the preservation of the roles for the 

shareholders) upon the cost to the capital. 

     The conclusion of this study states that there is a negative effect for the 

corporate governance on the cost of capital, as per the principles stated that 

have been examined versus the cost capital which shows a negative effect 

upon it. Disclosure was the highest at (-0.753). 

     According to the results, it is recommended that a formal governmental 

involvement should exist to control the application and measurement of 

Jordanian joint stock companies, which need more attention and interest to 

the principles of the corporate governance.



 
 

 


