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 اإلهداء

ِ الَ تُْحُصوَها إِنَّ  المتفضل بالنعم قبل استحقاقها الحمد هلل }َوإِن تَعُدُّواْ نِْعَمةَ ّللاه

ِحيم{  َ لَغَفُوٌر رَّ  . صدق هللا العظيمّللاه

رسول هللا محمد بن قلبي الحبيب األعظم  ونورسيدي وقدوتي وقرة عيني  إلى

 .يوم الدين إلىومن تبعهم بإحسان  وأصحابهواله  هللا عبد

كريم  إلىمن حدتني  إلى من زرعت في قلبي محبة هللا ورسوله منذ الصغر إلى

وفخره وسر وجوده  اإلنساني بحقيقة عز نمن عرفت إلى وجميل الصفات األخالق

 المربية الفاضلة الحرة الطاهرة 

 جدتي

 . طيب هللا ثراها وجمعني بها عند حبيبه األعظم في الفردوس األعلى

من بذال النفيس  إلىا عمرهما إلسعادي يمن أفن إلىمعنى الحب ونبض الحنان  إلى

 سر بسمتي وسعادتي وحقيقة فخري واعتزازي إلىوالغالي في تربيتي 

 أبي وأمي 

 أطال هللا بقائهما في عافية ورزقني برهما

من حفظ القلب  إلىكل من تمنى لي الخير والسعادة  إلى كل من مد لي يد العون إلى

 وّدهم وجهدهم ولم تسعهم الكلمات 

 

 جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع إليكم



 ز
 

 

 الشكر والتقدير

صلى و} َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً { جزيل العطايا المتفضل بأتم النعم والحمد هلل المنعم 

ومن أجمعين و اله وصحبه  سيدنا محمد خلقهوأكرم هللا وسلم وبارك وكرم على عبده ورسوله 

 تبعهم بإحسان . 

عامة ممثلة بإدارتها وكافة  اإلسراءأسرة جامعة  إلى والتقدير بجزيل الشكر وبعد فإنني أتقدم

 . أعضاء التدريس الكرام على ما بذلوه من توجيه وإرشاد لتزويد الطلبة بالعلم والمعرفة

 بجزيل الشكر وعظيم االمتنان وأسمى معاني التقدير والعرفان للسيد الفاضل  كما أتقدم

 األستاذ الدكتور / عبدالخالق مطلك الراوي

لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة وعلى كل ما قدمه لي من نصائح ثمينة وتوجيهات سديدة 

 .ونفع به خير الجزاءتكتمل هذه الدراسة بصورتها النهائية فجزاه هللا عني وإرشادات جمة ل

وأتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل أساتذتي األفاضل الذين تلقيت عنهم العلم في هذا الصرح 

 هللا عني خيراً . فجزأهمـــ  اإلسراءالعلمي ـــ جامعة 

، وما  مناقشة هذه الرسالةقبول كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لألساتذة األفاضل الذين تفضلوا ب

 اء هذه الرسالة .ثرأل وإرشادن توجيه م قدموه

وكما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ومد يد العون في انجاز هذا العمل فلهم مني جزيل الشكر 

 ووافر االمتنان .

 

 وهللا ولي التوفيق والقادر عليه
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 الملخص

في النفقات الرأسمالية على األداء المالي لشركات التعليم األردنية  التغيُّر أثر

 المدرجة في سوق عمان المالي

 إعداد الطالب 

 علي محمد عبدالرحمن بافضل

 إشراف

 ويااالستاذ الدكتور/ عبد الخالق مطلك الر

في النفقات الرأسمالية على األداء المالي لشركات  التغيُّر أثر علىالتعرف  إلىهدفت هذه الدراسة 

التعليم األردنية المدرجة في سوق عمان المالي وشملت العينة جميع عناصر مجتمع الدراسة 

_  2007خالل الفترة الزمنية المكون من ستة شركات تعليمية مدرجة في سوق عمان المالي 

 عينة الدراسةشركات لج الوصفي والتحليلي للقوائم المالية لالمنه واعتمدت الدراسة على 2016

للنتائج  اإلحصائيفي التحليل  البسيطاختبار االنحدار واستخدمت اختبار تحليل التباين المتعدد و

في النفقات الرأسمالية على  للتغيُّرذو داللة إحصائية  أثرومن أهم النتائج التي توصلت لها وجود 

نسبة التمويل  و األصول الثابتة و نسبة التمويل الداخلي لألصول الثابتةمعدل دوران كٍل من 

في النفقات  للتغيُّرذو داللة إحصائية  أثرعدم وجود  إلىالخارجي لألصول الثابتة باإلضافة 

الرأسمالية على كٍل من العائد على األموال المستثمرة ونسبة السيولة السريعة وربحية السهم 

استخدام  ، وت الدراسة بضرورة استغالل وإدارة األصول الثابتة بكفاءة عالية العادي ، وقد أوص

أساليب المحاسبة اإلدارية واإلدارة المالية الحديثة و تأهيل أصحاب القرارات في اإلدارة العليا 

بضرورة التعمق في دراسة و تحديد التمويل  أوصتكما  ،الستخدام تلك األساليب المتقدمة 

األنسب لألصول الثابتة و القيام بإجراء دراسات مشابهة لقطاعات أخرى وعلى فترات زمنية 

 مختلفة .

في حجم النفقات الرأسمالية ، معدل  التغيُّر،  لينفقات الرأسمالية ، األداء الماالكلمات المفتاحية : ال

العائد على األموال المستثمرة ، معدل دوران األصول الثابتة ، نسبة التمويل الداخلي ، نسبة 

.العاديالتمويل الخارجي ، نسبة السيولة السريعة ، ربحية السهم 


