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 قال تعالى :

َماَواِت َواألْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح  { اللَُّه نُوُر السَّ
ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن اْلِمْصَباُح ِفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَن ََّها َكوَْكٌب 

َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو 
َلْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَلى نُوٍر يَ ْهِدي اللَُّه ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء 
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 االهداء

صرار وقوة وشيء من  رحلة البحث العلمي رحلة شيقة وممتعة مررت فيها بلحظات قلق وا 
 الخوف، وفي كل لحظة هناك من يقف بجانبي ولكن خلف الكواليس، واآلن حان لهم الظهور.

إلى من سار معي منذ بداية الطريق حتى هذه اللحظة وكان دافعا لي لكل نجاح، الى 
 من بذل كل غالي ونفيس ليسعدني في هذه الحياه، الى مصدر االمان وراحة البال 

 والدي الحبيب

إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى روح القلب ونبض الحنان، الى بلسم الجراح، 
 أغلى الحبايبوحنانها بلسم جراحي إلى 

 والدتي الحبيبة

إلى اإلنسانة التي علقت عليها آمالي في اجتياز هذا الدرب إلى أنسي وشريكة حياتي، 
 الى رفيقة دربي  الطويل

 زوجتي الغالية

شراق وزرعوا الهمة والنشاط في نفسي   إلى الشموع الرائعة التي جعلت طريقي نور وا 

 وأخواتي األعزاء انيإخو 

 يالحياة وقرة عيني وثمرة فؤادمالكي في  ىإل، اتنعاليا زهراتي لىا

 بناتي زينة وآية

 الى من وسعهم قلبي ولم تسعهم الكلمات، اليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع
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 شكر وتقدير

أحمد اهلل تعالى وأشكره على ما أوالني وأعانني وهداني ووفقني ألتم عملي هذا، 
 على االنسان سوى شرف البحث واالجتهاد.وسبحان من له الكمال، وما 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين القائل "من ال يشكر 
 الناس ال يشكر اهلل" أما بعد،،،

فعرفانًا مني بالجميل الذي يطوق عنقي، فإني اتقدم ببالغ الشكر والتقدير لهذا الصرح الجامعي 
وعمادة كلية االقتصاد وأساتذة على اتاحة فرصة  ممثلة برئيس الجامعةاء الشامخ جامعة االسر 

 إكمال دراستي.

 الى المربي الفاضل: ويزيدني شرفًا أن أقدم عظيم االمتنان وأبلغ معاني الشكر والتقدير والعرفان 

 االستاذ الدكتور عبد الخالق مطلك الراوي

لي من عون صادق وجهد عظيم وتوجيه مستمر وتشجيع دائم على مواصلة  على ما قدمه
فكان خير موجه ومشرف ومعين، غمرني  حتى تخرج هذه الدراسة بصورتها النهائيةالبحث 

رشاده.  برحابة صدره وجزيل نصحه وا 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لألساتذة االفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بقبول 
ثرائها بمالحظاتهما القيمة وتوجيههما السديد.  مناقشة هذه الرسالة وا 

وفي الختام أتوجه بالشكر لمن له الفضل علي ببدء المشوار، ولكل من أعانني ولو بكلمة أو 
 رأي أو دعوة. 
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 لملخصا

 دور الدخل التشغيلي في قرارات التمويل طويلة األجل

 )دراسة تطبيقية في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية(

  الطالب اعداد

 هشام اسماعيل حسين أحمرو

 المشرف

 أ.د عبد الخالق مطلك الراوي

 
)دراسة  دور الدخل التشغيلي في قرارات التمويل طويلة األجلتناولت هذه الدراسة موضوع 

بيان دور الدخل التشغيلي ، هادفة الى تطبيقية في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية(
االدارة على التعرف على مدى اعتماد و  وأهميته إلدارة الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية

ة بتغطية التزاماتها طويلة االجل من مصادر الدخل التشغيلي عند اتخاذ قرارات التمويل المتعلق
المساهمة العامة  حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات التمويل الداخلي والخارجي،

راسة خالل شركة لعدم مالئمتها للدراسة، وتمت الد 18شركة وتم استبعاد  69وعددها االردنية 
، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي للقوائم المالية لشركات 2016-2012الفترة من 

بين الدخل  دور ذو داللة احصائيةالعينة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود 
وجود دور ذو داللة في حين أظهرت النتائج عدم التشغيلي وقرارات التمويل الداخلي طويل األجل 

أوصت الدراسة إدارة الشركات االهتمام  وقداالجل،  يلطو  الخارجي قرارات التمويلاحصائية مع 
بالدخل التشغيلي بتحليل عملياتها التشغيلية من خالل دراسة االيرادات والمصاريف التشغيلية 

لداخلي وتقليل اعتمادها على ومقارنتها مع ادائها السابق ومع منافسيها وضرورة االهتمام بالتمويل ا
 مصادر التمويل الخارجي.
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