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 خالصة

، تأثري الرحبية والرافعة املالية والسيولة على سياسة توزيع األرباح مع حوكمة الشركات اجليدة 3102تريا وجايانيت، 
(GCG ) كمتغري التدخل( دراسة عن الشركات املدرجة يفCGPI  3100-3112سنة .) البحث ملرحلة

حممد : املرشد. هيم ماالنجالن مالك إبراجامعية، شعبة الشؤون اإلدارية، جبامعة اإلسالمية احلكومية مو 
 .SE،MMصلحان،

الرحبية والرفع املايل والسيولة وحوكمة الشركات اجليدة ونسبة األرباح املوزعة اىل دفع تعويضات : كلمات البحث
(DPR.) 

 
هم، جيب للمستثمرين أن حيذروا يف اختاذ االستثمار لألموال يف األوراق املالية وخاصة يف شكل أس      

 الذين يعتربون أرباح األسهمفعلى املستثمرين  .من اإليرادات اليت سرتد يف املستقبل التنبؤ به خاطرا لعدم إمكان
الرحبية وأجري هذا البحث لدراسة تأثري  .الشركة املايل أن يولئ املزيد من االهتمام لعمل االستثمار كشكل من دخل

 (GCG)أو غري مباشر سواء من خالل حوكمة الشركات اجليدة  امباشر  اتأثري  األرباحتوزيع ومتغري النفوذ والسيولة يف 
 .3100-3112سنة  CGPIفرتة  كمتغري التدخل يف الشركات املدرجة يف

واملنهج الذي  .3100-3112 سنة CGPI فرتةبحث مجيع الشركات املدرجة يف وكان جمتمع ال      
خالل  CGPI املالية يف ليست من شركات: ، مع املعايري التاليةت ية أخذ العيناهادف يف أخذ العينات كان استخدم

ي سوف تدرس خالل فرتة املتغري الذ متام البيانات املالية مع تز الشركة اليت جه ، و3100-3112السنوات 
انات اليت إن البيو ات ،املاضي ل على مثاين عينات من شركات مدى مخس سنواتوحص .ثابتة اأرباح تعاملالحظة ووز 

 (.حتليل املسار)ام تقنيات احملللي املسار حتليل البيانات باستخدأما و . IDX مت احلصول عليها من نشر
و  (DTA) ألصوللالدين تبحث، فقط نسبة  الذي املتغريات املستقلة أن من دراسةال أظهرت نتائج      

العائد على حقوق نسبة  من يف حني أن املتغري و ،(GCG) على تنفيذ حوكمة الشركات اجليدةان تؤثر  اللتان التداول
 ألصولر تأثري غري مباشر، ملتغرينسبة الدين لويظه .توزيع األرباح ا علىمباشر  و النقدية تؤثر (ROE) املسامهني

(DTA) توزيع األرباح مع حوكمة الشركات اجليدة التداول يف و (GCG) ، و 0,549 - بقيمة التأثري  
رين الذين يرغبون يف زيادة قيمة أرباح األسهم، واملدبى املستثمرين الذين يتوقعون العودة يف جيب علو .-  0,214
يف تنفيذ حوكمة  هتماما ملهارة الشركةا ومتغري النفوذ والسيولة ويولؤوا الرحبية كمثل  املالية وا يف عواملنظر أن يالشركة 

 . (GCG) الشركات اجليدة
 

 


