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 شاءــخ اإلعـــعبيؼ

 

 انزفٕٚغ

 

ا  أَب دمحم ػذَبٌ أؽًذ انمشٕٚرٙ أفٕع عبيؼخ اإلعشاء ثزضٔٚذ َغخ يٍ سعبنزٙ ٔسلٛب

ا نهًكزجبد ، أٔ انششكبد أٔ انٓٛئبد أٔ األشخبص انًؼُٛخ ثبألثؾبس ٔئنكزشَٔٛب

 انُبفزح فٙ انغبيؼخ. ٔؽغت انمٕاٍَٛػُذ ؽهجٓى  ٔانذساعبد انؼهًٛخ

 

 : دمحم ػذَبٌ أؽًذ انمشٕٚرٙالعى
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 لشاس نغُخ انًُبلشخ

 

َٕلشذ ْزِ انشعبنخ ٔػُٕآَب: " أصش اعزخذاو يفبْٛى انًؾبعجخ اإلداسٚخ انؾذٚضخ فٙ رؼظٛى 

 "نظُبػٛخ األسدَٛخ األسثبػ فٙ انششكبد ا


 أعٛضد ثزبسٚخ:ٔلذ 





 :أػؼبء نغُخ انًُبلشخ 

 

 انزٕلٛغ انغبيؼخ  العى

  خبيؼخ اإلضراء رئٛطبً ٔيشرفبً  انذكتٕر ػثًبٌ حطٍٛ ػثًبٌ

ً  انذكتٕر ْٛثى انًجٛضٍٛ   خبيؼخ اإلضراء ػضٕاً داخهٛب

  خبيؼخ ػًبٌ األْهٛخ ػضٕاً خبرخٛبً  األضتبر انذكتٕر ػجذ انُبصر َٕر
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 ئلشاس انغاليخ انهغٕٚخًَٕرط 

 

نمذ لًذ ثًشاعؼخ سعبنخ انطبنت / دمحم ػذَبٌ أؽًذ انمشٕٚرٙ ثؼُٕاٌ " أصش اعزخذاو يفبْٛى 

 انًغبًْخ انؼبيخ رؼظٛى األسثبػ فٙ انششكبد انظُبػٛخ األسدَٛخ فٙانًؾبعجخ اإلداسٚخ انؾذٚضخ 

 " ٔأطجؾذ عهًٛخ يٍ انُبؽٛخ انهغٕٚخ.

 

 انذكزٕس ػجذ انفزبػ أثٕ يؼبل  ى:ـــالع
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 ذاءـاإلْ

 ّ ٔػَّٕ إلرًبو ْزِ انشعبنخ.أؽًذ هللا ػض ٔعم ػهٗ يُ  

ا َؾٕ األيبو  ئنٗ انز٘ ْٔجُٙ كم يب ًٚهك ؽزٗ أؽمك نّ آيبنّ، ئنٗ يٍ كبٌ ٚذفؼُٙ لذيب

لٕح، ئنٗ انز٘ عٓش ػهٗ رؼهًٛٙ نُٛم انًجزغٗ، ئنٗ اإلَغبٌ انز٘ ايزهك اإلَغبَٛخ ثكم 

 ثزؼؾٛبد عغبو يزشعًخ فٙ رمذٚغّ نهؼهى، ئنٗ يذسعزٙ األٔنٗ فٙ انؾٛبح،

 ػهٗ لهجٙ أؽبل هللا فٙ ػًشِ. أثٙ انغبنٙ

ئنٗ انزٙ ْٔجزُٙ كم انؼطبء ٔانؾُبٌ، ئنٗ انزٙ طجشد ػهٗ كم شٙء، انزٙ سػزُٙ ؽك 

ثبنزٕفٛك، رزجؼزُٙ خطٕح ثخطٕح انشػبٚخ ٔكبَذ عُذ٘ فٙ انشذائذ، ٔكبَذ دػٕاْب نٙ 

 فٙ ػًهٙ، ئنٗ يٍ اسرؾُذ كهًب رزكشد اثزغبيزٓب فٙ ٔعٓٙ،

 عضاْب هللا ػُٙ خٛش انغضاء فٙ انذاسٍٚ. أيٙ انؼضٚضح

كهًب رظهًذ  ػضًبٌ انز٘كًب أْذ٘ صًشح عٓذ٘ ألعزبر٘ انكشٚى انذكزٕس: ػضًبٌ ؽغٍٛ 

انطشٚك أيبيٙ نغأد ئنّٛ فأَبسْب نٙ ٔكهًب دةَّ انٛأُط فٙ َفغٙ صسع فٛٓب األيم ألعٛش 

لذيب ٔكهًب عأنذ ػٍ يؼشفخ صٔدَٙ ثٓب ٔكهًب ؽهجذ كًٛخ يٍ ٔلزّ انضًٍٛ ٔفشِ نٙ 

ثبنشغى يٍ يغإٔنٛبرّ انًزؼذدح، ئنٗ كم أعبرزح كهٛخ األػًبل فٙ عبيؼخ اإلعشاء، ٔئنٗ 

ٍ ثأٌ ثزٔس َغبػ انزغٛٛش ْٙ فٙ رٔارُب ٔفٙ أَفغُب لجم أٌ ركٌٕ فٙ أشٛبٍء كم يٍ ٚإي

 أخشٖ...

 ئنٗ كم ْإلء أْذ٘ ْزا انؼًم
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 شكش ٔرمذٚش

ٙ  يددٍ فؼددم ٔرٕفٛددك فًُؾُددٙ انؼهددى    اؽًددذ هللا ٔاشددكشِ رؼددبنٗ ػهددٗ يددب أَؼددى ثددّ ػهدد

أرمددذو ثبنشددكش ٔٚغددشَٙ أٌ  انًزٕاػددغ،ْددزا انغٓددذ  ئرًددبؤانًؼشفددخ ٔانمددذسح ػهددٗ 

ػهٗ  ثمجٕل اإلششافركشو  ػضًبٌ انز٘ػضًبٌ ؽغٍٛ ٔانزمذٚش انؼًٛمٍٛ ئنٗ انذكزٕس 

ٔيغبػذرّ نٙ ثزمذٚى انُظؼ ٔاإلسشبد انؼهًٙ انز٘ كبٌ نّ األصش انجبنغ  انشعبنخ،ْزِ 

 فٙ ئرًبو انشعبنخ ئنٗ يب ٔطهذ ئنّٛ اٌٜ فغضاِ هللا ػُٙ خٛش انغضاء.

األعددبرزح انكددشاو أػؼددبء انٓٛئددخ  ٔرمددذٚش٘ نكبفددخخددبنض شددكش٘ ٔٚغددشَٙ أٌ أرمددذو ث

ٔأخض ثزكش األعزبر انذكزٕس يؾًٕد َٕس ػًٛدذ كهٛدخ  اإلعشاء،انزذسٚغٛخ فٙ عبيؼخ 

نألعددبرزح انكددشاو أػؼددبء نغُددخ انًُبلشددخ  ٔكددزنك ٔأعددبرزح لغددى انًؾبعددجخاألػًددبل 

 يُبلشزٓب.نًُؾٙ عضء يٍ ٔلزٓى نمشاءح ْزِ انشعبنخ ٔانًٕلشح ػهٗ رفؼهٓى 
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 ضــــهخـي

 

أصش اعزخذاو يفبْٛى انًؾبعجخ اإلداسٚخ انؾذٚضخ ٔأصشْب ػهٗ رؼظٛى األسثبػ فٙ انششكبد 

 انظُبػٛخ األسدَٛخ انًغبًْخ انؼبيخ

 )دساعخ رؾهٛهٛخ(

 تــذاد انطبنــئػ

 انمشٕٚرٙدمحم ػذَبٌ 

 شافــئش

 ػضًبٌ ؽغٍٛ ػضًبٌانذكزٕس 

 

رااح األىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى أثخ استخجاـ أساليب السحاسبة اإلدارية الحجيثة عمى تعطيع 

في الذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية، وقج اعتسجت الجراسة عمى الستغيخ السدتقل الستسثل 

جيثة والستسثمة ببصاقة األداء الستػازف وإدارة الجػدة الذاممة وأثخىا عمى السحاسبة اإلدارية الح أساليبب

عمى السشيج الػصفي التحميمي لتحميل البيانات،  االعتسادالستغيخ التابع والستسثل في تعطيع األرااح ، وتع 

ىسة العامة األردنية، استيجفت لجسع البيانات مغ الذخكات الرشاعية السدا االستبانةواعتسج الباحث 

 ،2017لدشة  (67)وعجدىا  وىي مجتسع الجراسةالسداىسة العامة األردنية الجراسة الذخكات الرشاعية 

عيشة الجراسة والستسثمة بالسجراء السالييغ، ومجراء العسميات، والسجراء اإلدارييغ عمى  االستبانةوتع تػزيع 

تحميل كسا اعتسج الباحث لم( استبانة صالحة 238استبانة وتع استخجاع ) 378جسيع الذخكات بػاقع في 

( لتحميل البيانات، ومغ أىسيا مقاييذ الشدعة SPSSعمى مجسػعة اختبارات إحرائية مدتخجمًا بخنامج )

الستعجد. وقج تػصمت الخصي البديط و  االنحجار، وتحميل بارسػف معامل ارتباط  السخكدية والتذتت،
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عمى تعطيع السحاسبة اإلدارية الحجيثة  لسفاىيعى مجسػعة مغ الشتائج مغ أىسيا وجػد أثخ الجراسة إل

يػجج أثخ الستخجاـ مفيػـ نطاـ إدارة الجػدة  كسا لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية، األرااح

خ الستخجاـ مفيػـ يػجج أثو لمذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية،  األرااحالذاممة عمى تعطيع 

وأوصت الجارسة  مذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية.ل األرااحاألداء الستػازف عمى تعطيع  ةبصاق

بزخورة تجريب السػضفيغ السعشييغ عمى أساليب السحاسبة اإلدارية الحجيثة الستسثمة ببصاقة األداء الستػازف 

زيادة عجد المقاءات والشجوات و وإدارة الجػدة الذاممة في الذخكات الرشاعية السداىسة العامة األردنية، 

واصاقة األداء الستػازف لسا  سمػب إدارة الجػدة الذاممةبيغ السدؤوليغ لتدميط الزػء عمى أىسية تصبيق أ

 ليا مغ أىسية في تعطيع األرااح.

 

 

 

 

  


