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  ا	ردنية  ا�داء المالي في الفنادق فيلموسة أثر تغيير ا�ستثمار في ا	صول الم 

  )تطبيقية  دراسة ( 

  

  أعدت من قبل 

  أحمد نافز أحمد شلطف 

  

  أشرف عليھا 

  سعد عبد الكريم الساكني / الدكتور

  

  

  قدمت ھذه الرسالة 

  إلى كلية ا	عمال كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة 

  

  2019كانون ثاني 

  

  



 ب 
 

  

  بسم 
 الرحمن الرحيم

  

  

ُ ال�ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوال�ِذيَن أُوُتوا  ﴿ �
َيْرَفِع 

    ﴾اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

  

  

  

 

 صدق 
 العظيم

   11جادلة ا(ية مسورة ال                    

  



 ج 
 

  

  

  

  التفويض

أُفوض جامعة ا3سراء  بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو  أحمد نافز أحمد شلطفأنا 
  .الشركات أو الھيئات أو ا7شخاص المعنية با7بحاث والدارسات العلمية عند طلبھا

  

  

  :التوقيع

    2019/   / :    التاريخ
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  قرار لجنة المناقشة

 اAداء في الملموسة ا7صول في ا3ستثمار تغيير أثر: " نوقشت ھذه الرسالة وعنوانھا

  ) "تطبيقية  دراسة( ا7ردنية الفنادق في المالي

  

  2019/   / وأُجيزت بتاريخ    

  

  

                            أعضاء لجنة المناقشة                                          التوقيع 

    رئيساً ومشرفاً   سعد عبد الكريم الساكني/ الدكتور

    داخلياً  عضواً   محمد زكريا سودة/ الدكتور 

    خارجياً  عضواً   خليل إبراھيم الدليمي /  الدكتور.أ

  

  

  

  

  

  

  



 ه 
 

  

  

  

  إقرار السFمة اللغوية

 في ا3ستثمار تغيير أثر: " بعنوان أحمد نافز أحمد شلطفلقد قمت بمراجعة رسالة الطالب  

ولقد أصبحت  ) "تطبيقية  دراسة( ا7ردنية الفنادق في المالي اAداء في الملموسة ا7صول
  .سليمة من الناحية اللغوية

  

  :ا3سم

  :الرتبة

  :التوقيع

  :التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  



 و 
 

  

  ا3ھداء
  

  

  والدتي الحبيبة

  ....!فكان رضاھا غايتي وطموحي......  كانت الجنة تحت اقدامھاإلى من 

  

  

  الحبيبوالدي 

  .إلى السيد والقدوة ا�نسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح

  

  

  أشقائي وشقيقاتي

  .إلى من أتمنى لھم حياة مشرقة ودروبا منيرة كنور الصباح، وتفوقا على مر ا	يام

  

  جدي وجدتي

  إلى م>ئكة ا	رض من يبعثون بخيوط ا	مل في حياتي حبي ا	بدي 

  

  

  صديقاتيأصدقائي و 

  إلى ا	صدقاء وكل من قدم لي العون والمساعدة في إنجاز ھذه الرسالة

  

  

  احمد نافز شلطف 



 ز 
 

  الشكر والتقدير
 

عل<<ى م<<ا أنع<<م ب<<ه عل<<ي م<<ن فض<<ل وتوفي<<ق فمنحن<<ي العل<<م والمعرف<<ة والق<<درة  وأش<<كره تع<<الى أحم<<د =   

 س<<<عد الس<<<اكني  لل<<<دكتورعل<<<ى إتم<<<ام ھ<<<ذا الجھ<<<د المتواض<<<ع، ويس<<<رني أن أتق<<<دم بجزي<<<ل الش<<<كر والتق<<<دير 

  .الذي تكرم  بقبـول ا�شراف على ھذه الرسالة حيث قدم لـي الـنصح وا�رشاد طيلة فترة إعدادھا

  

  

أتق<<<دم بخ<<<الص ش<<<كري وتق<<<ديري لكاف<<<ة ا	س<<<اتذة الك<<<رام أعض<<<اء الھيئ<<<ة التدريس<<<ية ف<<<ي ويس<<<رني أن    

  .لجنة المناقشة الموقرة  جامعة اGسراء وا�داريين فيھا، وكذلك لEساتذة الكرام أعضاء

  

س<<<امر / الس<<<يدكم<<<ا وأش<<<كر ك<<<ل م<<<ن أس<<<ھم ف<<<ي إنج<<<از ھ<<<ذا الجھ<<<د س<<<واء بالتش<<<جيع أو المس<<<اندة، وخاص<<<ة 

لم<<ا أب<<دوه م<<ن تع<<اون  مال<<ك حس<<ن /ال<<دائرة المالي<<ة لفن<<دق الفورس<<يزنز ومس<<اعده الس<<يد م<<دير "الحس<<يني 

وتس<<ھي>ت تعج<<ز الكلم<<ات ع<<ن تق<<ديرھا، ف<<> يس<<عني إG أن أس<<أل = ع<<ز وج<<ل التوفي<<ق لھ<<م ف<<ي خدم<<ة 

                                                                      .وطننا العزيز ا	ردن

  

  

  

  



 ح 
 

    قائمة المحتويات                         

  رقم الصفحة  الموضوع

  ج  التفويض

  د  قرار لجنة المناقشة
  ھـ  إقرار الس>مة اللغوية

  و  ا�ھداء
   ز  الشكر والتقدير 
  ط+  ح  قائمة المحتويات
  ي   قائمة الجداول  
  ك  قائمة الم>حق 

   م+ ل   باللغة العربية    الملخص

    ا3طار العام للدراسة:الفصل ا7ول                  

  2  .المقدمة
  3  .مشكلة الدارسة 
  4  .أھداف الدارسة
  4  . أھمية الدارسة 

  5  .فرضيات الدارسة 

  6  .نموذج الدراسةأ
  7  .حدود الدراسة

  7  .محددات الدراسة

  7  .المصطلحات والتعريفات ا�جرائية

    ا3طار النظري والدرسات السابقة:الثانيالفصل                

المفھوم والتمويل (ا(ستثمار في ا7صول الملموسة : المبحث ا7ول
 )وطرق ا(ھتFك 

  

  9  واGستثمار السياحي وتمويل اGستثمارات السياحي مفھوم اGستثمار 
 16ا	صول الملموسة واGھت>ك حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

IAS   الممتلكات والمصانع والمعدات.  
12  

  )المفھوم وتحليل ا7رقام والمحاسبة (الفنادق :المبحث الثاني 
  19  مفھوم الفنادق 

  25  .القوائم المالية الرئيسية الث>ث 
  29  .أھمية وطرق التحليل المالي في الفنادق 

  ) وخصائصھا انواعھا(  المالية المؤشرات: الثالث المبحث
  31  ماھي المؤشرات المالية 

  32  الؤشرات المالية المعتمدة لقياس ا�داء المالي للمشروع 
  34  مشاكل تطبيق المؤشرات المالية 



 ط 
 

  

  

  

  

  

  .الدراسات السابقة: رابعالمبحث ال
  35  .الدراسات باللغة العربية

  39  .الدراسات اGجنبية 
  41  مميزات الدراسة الحالية 

  وا3جراءاتالطرق : الفصل الثالث
  

  43  .منھجية الدراسة
  44  .مجتمع الدراسة

  45  .عينة الدراسة

  45  اساليب جمع البيانات 
  46  .نموذج الدراسةأ

  47  أداة الدراسة 
  47 ا	ساليب ا�حصائية المستخدمة 

  التطبيق العملي للدراسة :الفصل الرابع          

  

  

  عرض النتائج واختبار الفرضيات : المبحث ا7ول 

  49  مقدمة 

  49  عرض نتائج التحليل 

  58  اختبار فرضيات الدراسة 

    الفورسيزنز فندق عن دراسية حالة : المبحث الثاني 
  64  مقدمة 

  64  افتتاح مطعم جديد 
  68  الطاقة لتوفير تبريد وحدات انشاء

  :الفصل الخامس 
  مناقشة النتائج والتوصيات 

  

  71  النتائج 

  73  التوصيات 

  74  قائمة المصادر والمراجع 

  86  ملخص الدراسة باللغة اGنجليزية 



 ي 
 

  قائمة الجداول

    الجداول  

  رقم الصفحة  البيان  رقم الجدول

  44  اسماء وعدد الفنادق في اGردن  )1(

  45  اسماء فنادق العينة  )2(

  49  الحسابية واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لفندق فورسيزونز المتوسطات  )3(

  51  المتوسطات الحسابية واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لفندق شيراتون  )4(

  52  المتوسطات الحسابية واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لفندق الماريوت  )5(

  53  واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لفندق كراون ب>زاالمتوسطات الحسابية   )6(

المتوسطات الحسابية واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لفندق   )7(
  انتركونتننتال

54  

  55  المتوسطات الحسابية واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لفندق ھوليدي ان  )8(

  56  واGنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة لجميع الفنادقالمتوسطات الحسابية   )9(

  57  الذاتي اGرتباط مشكلة اختبار  )10(

على معدل العائد على  )تغيير اGستثمار في اGصول الملموسة (نتائج اختبار أثر  )11(
  اGيرادات

58  

على معدل العائد على  )تغيير اGستثمار في اGصول الملموسة (نتائج اختبار أثر  )12(
  اGستثمار

59  

على معدل العائد على  )تغيير اGستثمار في اGصول الملموسة (نتائج اختبار أثر  )13(
  حقوق اGقلية

61  

على معدل العائد على  )تغيير اGستثمار في اGصول الملموسة (نتائج اختبار أثر  )14(
  اGصول

62  

  65  2017المطعم الجديد فندق فورسيزونز   )15(

  66  2018المطعم الجديد فندق فورسيزونز   )16(

  68  2013-2010استھ>ك الفندق للطاقة الكھربائية من عام   )17(

  69  2018-2014استھ>ك الفندق للطاقة الكھربائية من عام   )18(
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  للنسب المالية المستخدمة قائمة المFحق 

  

  الصفحة   الم>حق   م
  80  ھوليداي ان  1
  81  انتركونتننتال  2
  82  كراون ب>زا  3

  83  الماريوت  4
  84  الشيراتون  5

  85  زفورسيزون  6
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   ا	ردنية الفنادق في المالي ا�داء في الملموسة ا	صول في ا�ستثمار تغيير أثر

  )تطبيقية  دراسة (

 

  الطالبإعداد 

  أحمد نافز أحمد شلطف 

  إشراف 

  سعد عبد الكريم الساكني .د

  

  ملخص الدراسة 

لفن<ادق ، م<ن صول الملموسة على ا�داء المالي ف<ي ابيان أثر تغيير اGستثمار في اGالى  الدراسةھذه  تھدف

معدل العائد عل<ى اGستثمار و على العائد اGيرادات وعلى معدل على العائد لك على معدلذخ>ل معرفة اثر 

  .واخيراً معدل العائد على ا	صول  حقوق المساھمين

 لمدرجة في س<وق عم<ان الم<الي للفت<رةيشتمل مجتمع الدراسة على الفنادق درجة الخمس نجوم في ا	ردن ا 

 جم<ع ت<م الدراس<ة ھ<ذه اھ<داف تحقي<ق اج<ل فنادق مناس<بة للعين<ة وم<ن 6 ذحيث تم أخ 2017-2008المالية 

    اGحص<<ائي التحلي<<ل برن<<امج باس<<تخدام وتحليلھ<<ا تفريغھ<<ا ث<<م وم<<ن ، الدراس<<ة بموض<<وع المتعلق<<ة ا	رق<<ام

SPSS ختب<<ارات واس<<تخدامGحص<<ائية والمعالج<<ات اGت ذات نت<<ائج ال<<ى الوص<<ول بھ<<دف المناس<<بة اGGد 

  . الدراسة موضوع تدعم احصائية

يوج<د أث<ر ذو دGل<ة إحص<ائية لتغيي<ر اGس<تثمار ف<ي اGص<ول  توصلت الدراسة إل<ى نت<ائج تلخص<ت ف<ي أن<ه 

 اGص<<ول اس<<تغ>ل ف<<ي اGردني<<ة الفن<<ادق ادارة ح<<رص وم<<دى الملموس<<ة عل<<ى مع<<دل العائ<<د عل<<ى اGي<<رادات

بينت الدراسة انه  لديھا ،كما الربح صافي من يزيد مما اGيرادات على العائد رفع الى يؤدي بحيث الملموسة

كما أن  يوجد اثر ذو دGلة إحصائية لتغيير اGستثمار في اGصول الملموسة على معدل العائد على اGستثمار

ق<درة ادارة الفن<ادق ف<ي اس<تخدام وإدارة ك<ل ا	م<وال المتاح<ة ل<ديھا م<ن المس<اھمين وا	م<وال ذلك ي<دل عل<ى 



 م 
 

وج<ود أث<ر واض<ح لتغيي<ر اGس<تثمار ف<ي اGص<ول تب<ين  كم<ا المقترضة ف<ي تحقي<ق عائ<د عل<ى تل<ك ا	م<وال،

 اGص<<ول ف<<ي اGس<تثمار لتغيي<<ر واض<ح أث<<ر ، واخيراًوج<ود الملموس<ة عل<<ى مع<دل العائ<<د عل<ى حق<<وق اGقلي<<ة

 ا	رب<اح تولي<د عل<ى ا	ص<ول ف<ي المس<تثمر ال<دينار ق<درة ا	ص<ول وم<دى عل<ى العائ<د مع<دل عل<ى الملموسة

   .التمويلية ا	نشطة وليس اGستثمارية وا	نشطة العمليات أنشطة كفاءة يعكس فانه وبذلك التشغيلية،

 اGصول في التغيير أثر لبيان اGردنية الفنادق من العديد على النتائج تعميم وأوصت الدراسة بأھمية 

 حـول المـستقبلية الدراسات من المزيد بإجراء القيام بأھمية توصي المالي ، وأخيرا ا	داء على الملموسة

   .اGردني المالي السوق في المدرجة الشركات لجميع المالي اGداء على الملموسة اGصول تغيير أثـر

 


