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 چکیده

َای وقدی ي وقش آن  َای مالی بز حساسیت جزیان اثز محديدیتبزرسی  َدف اطلی پضيَش حاضز،

اثز  بدیه مىظًر .است سُامداران کىتزلی با َشیىٍ حقًق طاحبان سُام در رابطٍ ریسک ي وسبت

ویش تأثیز ي  جزیان وقدی عملیاتی ي تغییزات يجٍ وقد وگُداری شدٌبز ارتباط بیه  مالی محديدیت تأمیه

درطد سُام مالکیت سُامدار عمدٌ، ریسک ي اَزم مالی با َشیىٍ محديدیت تأمیه مالی بز ارتباط بیه 

ومًوٍ آماری  .قزار گزفت مًردبزرسی چىد متغیزٌ ن خطیبز اساط مدل رگزسیً حقًق طاحبان سُام

اس سال  سالٍ پىجدر بًرط ايراق بُادار تُزان بزای یک ديرٌ  شدٌ پذیزفتٍشزکت  101شامل  پضيَش

عىًان شاخض تعییه  کٍ اس متغیز اوداسٌ شزکت بٍ َىگامی دَد یموشان وتایج  .است 1313تا  1311

در تفايت معىاداری بیه حساسیت جزیان وقدی يجٍ وقد محديدیت تأمیه مالی استفادٌ شدٌ است، 

وداشتٍ ي  َای بدين محديدیت تأمیه مالی يجًد َای با محديدیت تأمیه مالی وسبت بٍ شزکت شزکت

با  اَزم مالیي  بتا، درطد سُام سُامدار عمدٌ تفايت معىاداری بیه رابطٍَمچىیه وتایج وشان داد کٍ 

بدين َای  َای با محديدیت تأمیه مالی وسبت بٍ شزکت َشیىٍ حقًق طاحبان سُام در شزکت

عىًان شاخض تعییه محديدیت  محديدیت تأمیه مالی يجًد ودارد؛ اما سماوی کٍ متغیز سًد وقدی بٍ

تفايت معىاداری بیه حساسیت جزیان وقدی يجٍ وقد مالی استفادٌ شد، وتایج حاکی اس ایه بًد کٍ تأمیه 

داشتٍ ي  الی يجًدَای بدين محديدیت تأمیه م َای با محديدیت تأمیه مالی وسبت بٍ شزکت در شزکت

َای  ي َشیىٍ حقًق طاحبان سُام در شزکت درطد سُام سُامدار عمدٌ تفايت معىاداری بیه رابطٍویش 

کٍ وتایج  َای بدين محديدیت تأمیه مالی يجًد دارد؛ درحالی با محديدیت تأمیه مالی وسبت بٍ شزکت

با ي اَزم مالی  بتا معىاداری بیه رابطٍتفايت وشان داد کٍ درطد سُام سُامدار عمدٌ ي بتا در خظًص 

َای بدين  َای با محديدیت تأمیه مالی وسبت بٍ شزکت َشیىٍ حقًق طاحبان سُام در شزکت

 .محديدیت تأمیه مالی يجًد ودارد

 

 

 

 

 

 

، َشیىٍ ریسک، اَزم مالی، سُامدار عمدٌ، َای وقدی جزیانحساسیت ، محديدیت تأمیه مالی کلیدياصٌ:

 .سُامحقًق طاحبان 
 


