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 هداءإلا                                         

طواِت حياتي وكانا ظلي في كل خطوٍة من خلى من علماني الصمود مهما صعبت الظروف إ     

  .لى دراستيإحتسيها كلما توجهت أحنانهما قهوتي التي  اكان الصغيرة والكبيرة اللّذين

اجعلهما في ظمانك وأمانك  سعدهما بتقواك اللهمأجعل اوقاتهما بذكرك معموره اللهم ا اللهم      

 .(بيأ) أمي , و وإحسانك

من بعثه هللا تعالى عوناً ومعيناً أبي عون له مني كل عبارات االمتنان  لضالفلى صاحب ِإ

  .فخم(أل)عبد الكريم الكباريتي ا ستاذألدولة ا وعوناً  سنداً بقائه أهللا بعمره و مدّ أواالحترام 

 .()أم عماد و أم زيد دام عليهما ثوب الصحة والعافية  الجداتأهللا بعمرهما و مدّ ألى الغاليات إ

  .) عثمان و أوس(  خوتيإلى رياحين وبلسم حياتي إلى القلوب الرقيقة إ

  .() بالل الكساسبة الدكتور الغالي لى نبع الحنان والنصح الخالإ

عضاء الهيئة أممثلة برئيسها و (سراءإلجامعة ا)لى هذا الصرح العلمي الكبير إهديها أكما 

 .عمالألالتدريسية في كلية ا
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 والتقدير الشكر

 

فضل الرسل وخاتم النبين أالحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم على عبده ورسوله محمد    

  . وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين

 (نعمتُعليُوعلىُوالدىُّأالتيُُنُاشكرُنعمتكأوزعنيُأربُِوقالُقال تعالى ) 

بلغ به أفضل والعطاء , اللهم لك الحمد حمدا لصاحب اعليه نحمده ونشكره تعالى ونثني     

نعمت علينا نعما أ دي به شكرك و أستوجب به المزيد من فضلك اللهم لك الحمد كماؤأ ورضاك 

 .دة والرخاء ولك الحمد على كل حالبعد نعم ولك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في الش

 :تقدم بالشكر والتبجيل والتوقير الى مشرفي أ

 عبد الخالق مطلك الراوي ستاذ الدكتورألا

 وجزاكم هللا عنا خير الجزاء      

لتوجيهاتكم السديدة و مالحظاتكم الدقيقة   كثر منها ثناء وشكراأجد أ هذه العبارة التي ال    

ثر ألا له كان مما صرارإو من وقتكم وفكركم وجهودكم المباركة بكل صبرٍ الكثير ومنحكم لنا

  . الة بهذه الصورةخراج هذه الرسإالكبير في 

في قراءة  من جهد عضاء لجنة المناقشة لما بذلوهألقدم شكري وتقديري أن أال إيسعني كما ال   

 ستاذ الدكتور زكرياأللمتناني اقدم شكري وأورسالة ولمالحظاتهم القيمة التي سيؤخذ بها هذه ال

  رشاد.أللما قدمه لي من النصح وا الدوري

عضاء ألو مخلوف الدكتور محمدالى رئيس قسم المحاسبة  تقدم بجزيل الشكر والعرفانأوكما    

 قسم المحاسبة.الهيئة التدريسية في 

 وأقول لكم جميعاً :  

ألأل في سماِء جامعٍة جعلتنا نعبُّ من تم الطريق بعلمكم ودرايتكم فكنتم نجوما تتأضأيا من     

على درجات أرادًة الصاعدين إالعارفين المتقدمين طموحاً وحواِض العلِم ورصفت لنا طريق أ

   .سقف الهدف
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 37 : تصنيف االستثمارات  رابعاً 
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 الملخص

 القرارات المالية فيداء المتوازن المستدامة األثر تطبيق بطاقة أ

المدرجة في سوق  األردنية في الشركات الصناعية المساهمة العامة ميدانية)دراسة 

 عمان المالي(

  الكساسبة محمد منذر : لبنىاعدت من قبل الطالبة 

 : األستاذ الدكتور عبد الخالق مطلك الراوياشرف عليها 

القرارات  فيداء المتوازن المستدامة األثر تطبيق بطاقة ألى البحث في إهدفت هذه الدراسة     

 عية المدرجة في سوق عمان المالي المالية في الشركات الصنا

 إذسهمت في تكملة الدراسة أمن المناهج التي  اولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة عدد    

جل الربط بينهما أ جمع البيانات والعالقات المترابطة بطريقة دقيقة منل المنهج االستقرائياستخدم 

 أكانتالفرضيات سواء  شكلتمن خالل هذا المنهج وبمجموعة من العالقات الكلية العامة, 

الهدف منه ف الرتباطياالوصفي وأما بالنسبة للمنهج الفرضيات الفرعية,  مأالفرضية الرئيسية 

جل تحديد العالقة بين المتغيرين وذلك من خالل تصميم . ومن أالتحليل والتفسير العلمي المنظم

بعادها الستة على أالمتوازن المستدامة ب األداءتطبيق بطاقة  بأثراستبانة لجمع البيانات المتعلقة 

لدراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا  والمنهج التحليليالقرارات المالية , 

جل معالجة أحصائية من إباستخدام عدة طرق  حصائيإلوالمنهج ا, اً كمو  اً دقيقا ويعبر عنها كيف

ن مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة ووتكو تحليلها.  البيانات

في سوق عمان المالي, في حين تكونت عينة الدراسة من الشركات الصناعية الموجودة في عمان 

 132الشركات بمجموع  تلك ركة موزعة على عينة من العاملين في( ش 33والبالغ عددها ) 

ثر لبطاقة أنه يوجد أصالحة للتحليل, وبينت نتائج الدراسة  ةاستبان (128)تم استرداد  ةاستبان

 ,المساهمة العامة األردنيةالقرارات المالية في الشركات الصناعية  فيداء المتوازن المستدامة ألا

تشجيع القطاع الخاص للدخول في استثمارات تقديم المساعدات والمنح و هم فين الشركات تسأو

المجتمع من خالل دعم  مساعدةردنية تسهم في ألن الشركات اأيضا أظهرت النتائج وأ جديدة,

 مشروعات البنية التحتية.
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بطاقة  الشركات الصناعية على بها الدراسة ضرورة اعتماد توصيهم التوصيات التي أو     

فضل , و أداء أداء المتوازن المستدامة في عمل التقارير المالية بشكل دوري بهدف تحقيق ألا

جل على المفاضلة بين مصادر التمويل الخارجي , والعمل ألالتركيز في قرار التمويل طويل ا

مخاطرة المرتبطة بقرار توقع درجة اللردنية ألصحاب القرارفي الشركات الصناعية اأعلى دفع 

 رباح .ألع ايوالحفاظ على مواعيد توز اراالستثم
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