
 
 
 
عمى وظائف المحاسبة اإلدارية في شركات الكيرباء تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع  أثر

 األردنية

 

 ُأعدت من ِقبل

 عمر محمد يعقوب خروب

 

 أشرف عمييا

 عبد الحكيم مصطفى جودة الدكتور 

 

 ةرسالقدمت ىذه ال

 المحاسبةالى كمية األعمال كجزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في 

 

 2019/  آب



 ب
 

  

 
 
 
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 "َوُقْل َربِّ ِزْدني ِعْمًما"
 صدق اهلل العظيم

 (114سورة طو : اآلية )

 

 

 

 

 
 



 ج
 

  

  



 د
 

  

 



 ه
 

  

 



 و
 

  

 ىداءاإل

 

 

أىدي ىذا العمل املتواضع اىل والداي اللذين قّدما يل كل الدعم املادي واملعنوي ومل 

 يبخال علّي بل ومل يدخرا جهًدا يف مّد العون وتوفري ما يعينين على امتامو..
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 الشكر والتقدير

 

 احلمدهلل الذي بنعمتو تتمُّ الصاحلات..

 الشكر دائًما هلل الذي وىبين من فضلو وأعانين على إكمال دراسة املاجستري..

ومن مث اىل مشريف الدكتور عبداحلكيم جودة الذي مل يدخر جهًدا يف مساعديت على 

 إجناز ىذه الرسالة..

األعزّاء بدائرة التدقيق الداخلي يف شركة الكهرباء الوطنية وال أنسى من الشكر زمالئي 

وأخص بالذكر منهم املدقق أمحد أبو بدر الذي مل يبخل علي مبا ميتلكو من معلومات 

 أعانتين يف رساليت ىذه..
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عمى وظائف المحاسبة اإلدارية في تطبيق نظام تخطيط موارد المشروع  أثر

 شركات الكيرباء األردنية
 

 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ نظاـ تخطيط مكارد المشركع عمى كظائؼ المحاسبة 

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كاالستداللي الذم يتكافؽ مع اإلدارية في شركات الكيرباء األردنية، 

أغراض الدراسة، كقد تكّكف مجتمع الدراسة مف مكظفي الدائرة المالية قسـ )المحاسبة اإلدارية( في شركات 

( 36( شركات، كاعتمد الباحث استخداـ أسمكب العينة القصدية حيث تـ تكزيع )6الكيرباء األردنية كعددىا )

( استبانة كجميعيا صالحة لغايات التحميؿ اإلحصائي، كقد 34ستبانة عمى أفراد عينة الدراسة، كتـ استرداد )ا

 الدراسة. ( لتحميؿ بياناتSPSSتـ استخداـ برمجية )

كمف أبرز ما أظيرتو نتائج الدراسة ارتفاع بمستكل األىمية النسبية نحك تطبيؽ نظاـ تخطيط مكارد 

كالرقابة في شركات الكيرباء األردنية، كأف األىمية النسبية نحك تطبيؽ نظاـ تخطيط  المشركع عمى التخطيط

تخاذ القرارات في شركات الكيرباء األردنية جاءت ضمف المستكل  مكارد المشركع عمى تقييـ األداء كا 

ا كجكد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ( لتطبيؽ α≤0.05المتكسط. كأظيرت نتائج الدراسة أيضن

تخاذ القرارات(  نظاـ تخطيط مكارد المشركع عمى كظائؼ المحاسبة اإلدارية )التخطيط كالرقابة كتقييـ األداء كا 

 في شركات الكيرباء األردنية.
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في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج، تكصي الدراسة باآلتي: زيادة الحرص عمى استخداـ نظاـ 

لقياس التزاـ المكظفيف بالضكابط كاألنظمة كالتعميمات المتبعة بالشركة، تخطيط مكارد المشركع ككسيمة 

كتطكير نظاـ تخطيط مكارد المشركع ليغطي جميع أنشطة شركات الكيرباء األردنية بحيث يتـ االستغناء عف 

ط استخداـ أم برامج حاسكبية مساندة لو، كرفع نسبة ربط صحة القرارات المتخذة بمدل استخداـ نظاـ تخطي

 مكارد المشركع عند اتخاذ تمؾ القرارات


