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 بدػ هللا الخحسؼ الخحيػ

 

 : إلىقال تع

 

ُ اْلَسِمُغ اْلَحقُّ َواَل َتْعَجْل ِباْلُقْخآِن ِمْؼ َقْبِل َأْن ُيْقَزى ِإَلْيَغ  إلىَفَتعَ " َّللاه

 "َوْحُيُو َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمًسا

 صجق هللا الععيػ

 

  ( 114ية سؽرة طو : آ)
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 اإلىــــــــــــــــجاء

 اليجاية والشجاة إلىرشجنا الحي أالسعمػ  هللا عميو وسمػ مىّ حبيبي رسؽل هللا َص  إلى
 ورضى الخحسؼ

سال هللا فأ ئً ييفائيا حقيا بذعؼ إ أعجدو مؼ غيخ مّشة مت كل شيئ قجّ  التيمي وأ
 بالرحة والعافية والخضى في عسخىاويبارك ان يطيل 

يسا الخحسة والسغفخة ل هللا سالفأ (ختيأبي وأ) غاثت ليفاتاءت عتسات وأضح أارو وأ
 عمىوالفخدوس األ

 ن يحفعيافأسال هللا أ (زوجتي العديدة)شخيكة حياتي ونجاحي وسعادتي و 

 الحفظ والرالح سال هللا ليػأ (عبج الحسيج و يؽسفو و ميذ دمحم )بشائي وأ
 التؽفيق والدعادةو 

 عسارىػ وبارك في صحتيػأ طال هللا فيأخؽاتي أخؽتي و و إ

 ن يشفع بوجاعػ السخبي أسال هللا أالسعمػ ال (الجكتؽر ىيثػ السبيزيؼ) مذخفيو 

ة في جامعة اإلداريو  عميسيةسخة التقجم لي يج العؽن والسداعجة واأل كل شخز إلىو 
 ىجي ىحا العسل الستؽاضعأاالسخاء العخيقة 

 وبويشفعكػ  ويددني ن يشفعشي بسا عمسشي هللا عد وجل أسائالً 

 ميؼآ الميػ

 حسج عبج الحسيج عيج الخعؽد: أ الباحث
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 شكخ وتقجيخ

والربلة والدبلـ عمى أشخؼ الخمق والسخسميغ سيجنا دمحم صمى هللا عميو  ، رب العالسيغ الحسج هلل

 .وبعج ، وسمع

كسا أتقجـ بجديل الذكخ والعخفاف  ، السشاف عمى تػؼيقي بإتساـ ىحه الخسالة إلىفإنشي أشكخ هللا تع

الحؼ كاف عػنًا لي في كل مخاحل إعجاد  ، أستاذؼ ومذخفي الجكتػر ىيثع إدريذ السبيزيغ إلى

تفزميع أعزاء لجشة السشاقذة ل كسا وأشكخ .يي ونرحي وإرشادؼالخسالة ولع يجخخ جيجًا في تػجي

 .بقبػؿ مشاقذة ىحه الخسالة وإثخائيع بسبلحطاتيع السيسة

عساؿ عسيج كمية األد أحسج الشريخات و  .جامعة اإلسخاء مسثمًة بخئيديا أ إلىوالذكخ السػصػؿ 

ورئيذ قدع السحاسبة الجكتػر دمحم حدغ مخمػؼ وكافة أعزاء  األستاذ الجكتػر ببلؿ الدكارنة /

كل الحيغ تفزمػا عمي باالىتساـ والجعع  إلىوأخيخًا أتقجـ بالذكخ .الييئة التجريدية في قدع السحاسبة

 .الجداء خيخالسعشػؼ خبلؿ فتخة دراستي جداىع هللا عشي 

 

 

 

 

 

 



  ح 
 

 فيخس السحتػيات

 الرفحة السؽضؽع الخقػ 
 أ العشػاف 
 ب اآلية القخآنية 
 ج تفػيس  
 د قخار لجشة السشاقذة 
 ه نسػذج إقخار الدبلمة المغػية  
 و اإلىجاء  
 ز الذكخ والتقجيخ 
 ح قائسة السحتػيات 
 ل ؿاو قائسة الجج 
 م  قائسة السبلحق 
 ف السمخز بالمغة العخبية 

 ل: اإلطار العام لمجراسةوالفرل اال  

 

 

 

1 

 2 السقجمة  1-1

 مذكمة الجراسة واسئمتيا  1-2

 ةو

4 

 5 الجراسة أىسية  1-3

 5 أىجاؼ الجراسة  1-4

 6 فخضيات الجراسة    1-5

 7 الجراسة أنسػذج  1-6

 7 التعخيفات اإلجخائية  1-7
 8 مرادر الجراسة  1-8

 8 حجود الجراسة  1-9



  ط 
 

 8 محجدات الجراسة   1-10

 9 الفرل الثاني: اإلطار الشعخي والجراسات الدابقة 

 10 السحاسبة القزائيةل : والسبحث اال  

 10 مخاحل تصػر السحاسبة القزائية  2-1-1

 11 مفيػـ السحاسبة القزائية  2-1-2

 12 ضيػر السحاسبة القزائية أسباب  2-1-3

 14 مشافع السحاسبة القزائية  2-1-4

 15 أىجاؼ السحاسبة القزائية  2-1-5

 16 ةالقزائيمجاالت ومتصمبات السحاسبة   2-1-6

 20 (السؤىبلت ، السيارات، لةاو رخرة السد السحاسب القزائي )  2-1-7

 23 استقبللية السحاسب القزائي   2-1-8

 28 أساليب السحاسبة القزائية  2-1-9

 31 خجمات السحاسبة القزائية  2-1-10

 32 السحاسبة القزائية إجخاءات  2-1-11

 32 السحاسبة القزائية وأزمة فيخوس كػرونا  2-1-12

 والسالي : اإلداري السبحث الثاني : الفداد  

 

35 

 36 السقجمة  2-2-1

 36 الفدادمفيػـ   2-2-2

 37 عشاصخ الفداد  2-2-3

 38 الفداد أنػاع  2-2-4

 40 والسالي اإلدارؼ الفداد   2-2-5

 والسالي اإلدارؼ ضيػر الفداد  أسباب  2-2-6

 

40 

 والسالي اإلدارؼ الحج مغ الفداد  أىسية  2-2-7

 

44 



  ي 
 

 والسالي في القصاع الخاص اإلدارؼ مكافحة الفداد   2-2-8

 

47 
  والسالي اإلدارؼ الفداد  أفعاؿ أخصخ  2-2-9

 

47 

 55 السحاسبة القزائية لمحج مغ الفداد إجخاءاتو  آلياتالسبحث الثالث :  
 56 السحاسبة القزائية لمحج مغ الفداد آليات  2-3-1
كذف حاالت الفداد وتحجيج الجية  السحاسب القزائي إجخاءات  2-3-2

 السقرخة

57 

 58 حث الخابع : الجراسات الدابقة بالس 
 59 الجراسات العخبية  2-4-1
 68 األجشبيةالجراسات   2-4-2
 73 مسيدات الجراسة  2-4-3

 74 الفرل الثالث : مشيجية الجراسة 
 75 تسييج  3-1
 75 مشيج البحث  3-2
 75 مرادر بيانات الجراسة  3-3
 76 الجراسة أداة   3-4
 77 مجتسع الجراسة ووحجة السعايشة وعيشة الجراسة  3-5
 77 خرائز عيشة الجراسة  3-6
 80 الرجؽ والثبات إختبار  3-7
 81 السدتخجمة األساليب اإلحرائية  3-8

 83 الفرل الخابع : الشتائج والسشاقذة  
 84 تسييج  4-1
 84 عمى أسئمة الجراسة اإلجابة  4-2
 89 والسالي اإلدارؼ وصف الفداد   4-3
 90 نسػذج الجراسة إختبارنتائج   4-4
 92 الفخضيات إختبارنتائج   4-5



  ك 
 

  

 97 الفرل الخامذ : مشاقذة الشتائج والتؽصيات 
 97 تسييج  5-1
 97 الشتائج  5-2
 97 مشاقذة نتائج متغيخات الجراسة  5-2-1
 99 مشاقذة نتائج فخضيات الجراسة  5-2-2
 99 تػصيات الجراسة   5-3
 101 السرادر والسخاجع:  الفرل الدادس 

 102 السخاجع بالمغة العخبية 6-1
 106 اإلنجميديةخاجع بالمغة سال 6-2

 115 اإلنجميديةالسدتخمز بالمغة  
   
   



  ل 
 

 الرفحة الججوؿاسع  رقع الججوؿ

 27 (السحاسب القانػني)الفخؽ بيغ السحاسب القزائي والسجقق السالي  2-1

 28 التسييد بيغ السحاسبة القزائية والسخاجعة الخارجية 2-2

 76 (Five-Item Likert Scaleمؿياس ليكخت الخساسي ) 3-1

 77 العيشة ألفخاد اإلجتساعيالشػع  3-2

 78 العيشة ألفخادالفئات العسخية  3-3

 78 العيشة ألفخادالسدتػػ التعميسي  3-4

 79 العيشة ألفخادسشػات الخبخة  3-5

 79 العيشة ألفخادالسدسى الػضيفي  3-6

 81 الجراسة داة الثبات أل إختبار 3-7

 84 الشدبية لمفقخات ىسيةدرجات األ 4-1

 85 ؿو لفقخات البعج اال ىسيةالسعيارية ودرجة األ اإلنحخافاتالستػسصات الحدابية و  4-2

 86 لفقخات البعج الثاني ىسيةالسعيارية ودرجة األ اإلنحخافاتالستػسصات الحدابية و  4-3

 87 لفقخات البعج الثالث ىسيةالسعيارية ودرجة األ اإلنحخافاتالستػسصات الحدابية و  4-4

لستغيخ ا لفقخات ىسيةالسعيارية ودرجة األ اإلنحخافاتالستػسصات الحدابية و  4-5
 والسالي( اإلدارؼ الفداد )التابع 

89 

 91 الخصي الستعجد اإلرتباطمذكمة  إختبارنتائج  4-6

 91 الخصي الستعجد اإلنحجارنتائج تحميل  4-7

 93 لىو االالفخضية  إختبارنتائج  4-8



  م 
 

 الرفحة الججوؿاسع  رقع الججوؿ

 94 الفخضية الثانية إختبارنتائج  4-9

 96 الفخضية الثالثة إختبارنتائج  4-10

   

 

 

 الرفحة قائسة السبلحق السمحقرقع 

 109 الجراسة : االستبانة أداة  1

 114 الجراسة أداة قائسة بإسساء محكسي  2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ن 
 

 السدتخمز

والسالي في الذخكات السداىسة  اإلداري دور تطبيق السحاسبة القزائية في الحـّج مؼ الفداد 
 يةاألردنالعامة 

 ؽدعيج الخع أحسج عبجالحسيج إعجاد الطالب :

 الجكتؽر ىيثػ إدريذ السبيزيؼ: عمييا  فشخ أ

 اإلدارؼ التعخؼ عمى دور تصبيق السحاسبة القزائية في الحػّج مغ الفداد  إلىىجفت الجراسة 
ومشافع تصبيق  أىسيةية مغ حيث التعخؼ عمى األردنوالسالي في الذخكات السداىسة العامة 

والسالي في الذخكات السداىسة العامة في  اإلدارؼ السحاسبة القزائية ودورىا في الحج مغ الفداد 
 .مغ وجية نطخ عيشة الجراسة األردف

العامميغ في دوائخ السالية والتجقيق والخقابة  إلىولتحقيق أىجاؼ الجراسة تع ترسيع استبانة مػجية 
وتع  ، ( استبانة170وتع استخداد ) ، ( استبانة180قج تع تػزيع )و  ، السبحػثة في تمظ الذخكات

وحيث بمغت االستبانات الخاضعة  ، ( استبانة بدبب عجـ اكتساؿ إجابة السبحػثيغ عمييا2استبعاد )
كسا تع استخجاـ عجة أساليب  ، وقج تع استخجاـ السشيج الػصفي والتحميمي ، ( استبانة168لمتحميل )

 .ةاإلجتساعيلمعمػـ  الحـد اإلحرائية (SPSS)ع الجراسة مغ خبلؿ بخنامج إحرائية تتشاسب م

( لجور تصبيق α≤0.05) الجراسة أّنو يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ضيخت نتائجأ
استقبللية  ، تذخيعات السحاسبة القزائية ، ميارات السحاسب القزائي)السحاسبة القزائية 

، األردفذخكات السداىسة العامة في السالي في الو  اإلدارؼ السحاسب القزائي( في الحج مغ الفداد 
في حيغ جاءات استقبللية السحاسب حيث حرمت ميارات السحاسب القزائي عمى اعمى درجة 

 .القزائي أقل االبعاد معشػية

مغ خبلؿ  الذخكات السداىسة العامةدعع ميارات مػضفي عمى  زيادة التخكيدالجراسة  صتاو و 
دعع  ، رعاية مؤتسخات وعقج نجوات وورش عسل بالسحاسبة القزائية ودورىا في الحج مغ الفداد

جسعية ميشية لمسحاسبة  تأسيذف مع الجيات الخسسية لاو ميشة السحاسبة القزائية مغ خبلؿ التع
 .القزائية الستقصاب الكفاءات التي ستدتفيج مغ ىحه الجسيعية

  السالي  اإلدارؼ الفداد  ، الكمسات السفتاحية : السحاسبة القزائية
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