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چکیده
و

امروزه درجهبندی شررت ها ازلحاظ اعتباری تا حدود زیادی به سراتتار سرمایه آنان وابسته اس

از ر ی سرراتتار
در برنامهریزی

درواقع مبنای تولید و ارائه تدمات به نحوه تأمین و مصرررو وجوه مالی وابسررته اسرر
و الزم اس

اس

 هشدار اولیهای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرت، سررمایه هر شرت

اسرترات یک شررت ها تعیین عوامل مؤثر بر تارایی تأمین مالی آنان موردتوجه جدی باشد روشهای تأمین
و اجرای پروژههای سرودآور در رآیند رشد شرت ها بسیار مؤثرند و موجب ادامه
نهادی و

مالی برای تداوم عالی

حیات شرررت ها در دنیای رقابتی امروز میشرروند هدو از انجام این پ وهش رابطه بین مالکی

دارویی و شیمیایی پذیر تهشده در بورس اوراق

ریسرک عملیاتی بر سراتتار سرمایه در شرت های صنع

 مورد مشررراهده قرارگر ته و با اسرررتهاده از0931  تا0931 بهادار تهران میباشرررد این پ وهش ی دوره
 اثر،نهادی بر ساتتار سرمایه

ته مالکی

رگرسیون چند متغیره شد نتایج این تجزیهوتحلیل بیانگر این اس
و معناداری دارد
 ریسک عملیاتی و ساتتار سرمایه،نهادی
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Abstract
Today, credit rating companies depend to a large extent on their capital structure and, in
fact, the basis for the production and delivery of services depends on the way of financing and
consumption of funds. On the other hand, the structure of each company's capital is a primary
warning about the company's financial constraints, and it is necessary to consider serious
factors in determining the effective factors in the strategic planning of companies. Financing
methods are very effective in sustaining activities and implementing profitable projects in the
growth process of companies, and they can continue the life of companies in today's
competitive world. The purpose of this research is to investigate the relationship between
institutional ownership and operational risk on capital structure in companies of pharmaceutical
and chemical industry accepted in Tehran Stock Exchange. This study was conducted during
2011-2015 and was used for multivariate regression. The results of this analysis indicate that
there is a positive and significant relationship between institutional ownership and capital
structure.
Keywords: Institutal Ownership, Operational risk and Capital Structure.
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