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 الذي بنعمة تتم الصالحات ... الحمد هللا

 

 .. الماجستیردراسة   إكمالعلى  وأعاننيالشكر دائما � الذي وهبني من فضله 

لذي لم یدخر جهدا في مساعدتي على  سوده امحمد الد�تور  مشرفي إلىومن ثم 

 ..  الرسالةنجاز هذه أ

حنان العواودة                     الد�تورةمن  المكونة  المناقشةوالشكر للجنة 

 . ةوالد�تور عالء المطارن 

دراسة  إكمالو�ل من قام �مساعدتي في  وأصدقائي أخواتي إلى الشكر وأ�ضا

 الماجستیر .
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المدرجة   األردنیةفي الشركات الخدمیة المساھمة العامة  رباح األثر المخاطر المالیة على جودة أ

   بورصة عمان في 

 إعداد 
 عالء نضال الرواشدة 

 إشراف الدكتور 

 محمد زكریا سودة 

 الملخص

التعرف على أثر المخـاطر المـالـ�ة ـ�أ�عـادهـا (مخـاطر الســــــــــــــیوـلة، مخـاطر   إلىهـدـفت هـذه اـلدراســــــــــــــة  

وتم االعتماد على    بورصـة عمانفي   األر�احالمدیون�ة، مخاطر العائد على االســــتثمار) على جودة  

للب�انات التي تم الحصـــــــول علیها من التقار�ر المال�ة للشـــــــر�ات الخدم�ة المنهج الوصـــــــفي التحلیلي  

وقد تم إخضـــــــــــــاعها للتحلیل  ) ، 2018-2014المدرجة في بورصـــــــــــــة عمان خالل الفترة (  األردن�ة

 : الدراسة إلیهاالنتائج التي توصلت  أهمومن  STATA 13 إلمن خالل برمج�ة  اإلحصائي

ــة عمان خالل فترة   ــر�ات الخدم�ة المدرجة في بورصــ ــ�ة التداول على جودة أر�اح الشــ وجود أثر لنســ

بنســـــــــ�ة المدیون�ة على جودة األر�اح   اســـــــــةالمقأثر ســـــــــالب لمخاطر المدیون�ة  یوجد �ما   الدراســـــــــة،  

و وجود اثر لمخاطر العائد على  للشـــر�ات الخدم�ة المدرجة في بورصـــة عمان خالل فترة الدراســـة،  

�أن نموذج الدراســـة   اإلحصـــائ�ةأوضـــحت النتائج  الشـــر�ات الخدم�ة ،  األر�احاالســـتثمار على جودة 

 . مالئم 

 

 



   س 
 

ــت كما  ــرورة تبني أوصـــ ــة على ضـــ ــة   الدراســـ ــات فاعلة في  اثر عینات الدراســـ ــ�اســـ ــیولتها    إدارةســـ ســـ

ــتثمارات  ــ�ة لحجم المخاطر الناجم عن هذه االســـ ــتثمار�ة ذوات عوائد مناســـ ــتغاللها في فرص اســـ   واســـ

مما �ســــاعد في تحســــین القدرة التفســــیر�ة لنموذج الدراســــة   األر�احلق�اس جودة   أخرى اعتماد مقای�س  

ــافة ــة الذي �قود  إلى  �اإلضـ ــاهدات عبر الزمن والذي �قدم نتائج   إلىز�ادة فترة الدراسـ ز�ادة عدد المشـ

 . أكثر دقة و�ص�ح النموذج ذو قدرة تفسیر�ة أفضل

بورصة عما ، الشر�ات الخدم�ة ،األر�احالمخاطر المال�ة، جودة الكلمات المفتاح�ة: 


	أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدايّ اللذين قدما لي كل الدعم المادي والمعنوي ولم يبخلا علي بل ولم يدخرا جهداً في مد العون وتوفير ما يُعينني على إتمامه...
	علاء الرواشدة

