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 الملخص: -1
المختلفة بكفاءة إن موضوع رأس المال البشري يرتبط بمجاالت العمل المختلفة، ويتجسد في إدارة الموارد     

 وفاعلية متميزة لتقديم شئ جديد أو ابتكار نشاط اقتصادي أو إداري جديد.
وتحتاج خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية في أي بلد إلى االهتمام بالموارد البشرية، كما أن قياس تطور أية 

اعية على مختلف المجتمعات دولة يعتمد على مدى توفر التعلم والصحة لما ذلك من آثار اقتصادية واجتم
 البشرية.
وقد احتوى البحث على دراسة للمحاسبة الوضعية، وشملت المحاسبة المالية، والمحاسبة اإلدارية، ومحاسبة      

التكاليف، والمحاسبة اإللكترونية، والمحاسبة الحكومية، والمحاسبة الضريبية، والمحاسبة االجتماعية، والمحاسبة 
 بة البيئية، والمحاسبة الدولية.القومية، والمحاس

وتناول البحث دراسة المحاسبة النفسية وكيفية محاسبتها، وخلص إلى أن ربح محاسبة النفس ومراقبتها هو      
 سكنى الفردوس، والنظر إلى وجه الحق سبحانه وتعالي ومجاورة األنبياء والصالحين وأهل الفضل.

ة اإللهية عن العمر والمال والجسم والعلم والنعم وشكرها، والحواس وأخيرًا تناول البحث دراسة المحاسب     
 واستعمالها وعن أداء الفرائض، وعن الدماء والقتل، وعن المسؤولية واألمانة، وعن الكلمة، وعن الحقوق والمظالم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 ن فى جامعة الزيتونة محاسبة الزكاة وأهميتها فى الوقاية من االزمات المالية المحلية من وجهة نظر العاملي

 

 إعداد 

 د . عبدالرحمن زيدان  د. نواف الغصين     

 د. محمد النوايسة  

 الملخص
فريضة الزكاة في الوقاية من االزمات  /تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور محاسبة 

انة تكونت من المالية المحلية ، ولتحقيق أهداف الدراسة وإختبار فرضياتها ، فقد تم تصميم استب

( 111( بندا وزعت على العينة النهائية والمعتمدة ألغراض البحث والتحليل والتي تمثل )02)

من العاملين في جامعة الزيتونة األردنية سواء أكانوا إداريين أو أعضاء هيئة تدريس والبالغ 

ا أهمية محاسبة ( تقريبا ، وذلك ألخذ آرائهم حول العوامل التي يمكن أن يعزى اليه002عددهم )

الزكاة ودورها في الوقاية من االزمات المالية المحلية ، ولتحليل البيانات وإختبار الفرضيات تم  

استخدام التكرارات ، والنسب المئوية ، واالنحراف المعياري ، والمتوسط الحسابي ، واختبار 

(T، لعينة واحدة )  ة يشيرون الى أن ( من افراد العين %85.22أن )وتوصلت الدراسة إلى

، وان على الوجه المفروض شرعاضعف الوازع الديني يساهم في عدم تطبيق فريضة الزكاة 

 على واثرها الزكاة محاسبة تطبيق اليجابيات تجاهل( ايضا يشيرون الى ان هناك 33.77%)

، كما  الزكاة فريضة احكام تطبيق في جهل( يؤيدون ان هناك %37.72، في حين أن ) المجتمع

( %31.07، كما أن ) المالية التشريعات استقرار في زكاة( أكدوا وجود دور لل%33.27أن )

، واختتمت الدراسة ببعض  االجتماعي التضامن مبدأ تطبيق في دور لها الزكاة يرون أن

حث الجهات الحكومية على تأسيس هيئة أو جهة تساعد في تقييم االموال التوصيات منها 



يث تملك هذه الجهة أدوات ردع بحق الذين يتهربون من أداء هذه الفريضة الخاضعة للزكاة ، بح

 مهما عال شأنهم ومكانتهم االجتماعية .
 

 

 

 

ادارة التكلفة في تعظيم ارباح الشركات الصناعية مدخل دور  
االردنية دراسة ميدانية على شركات االدوية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تور/ محمود فالح الفالحاتالدكتور /عبدالرحمن زيدان عطية         الدك   
قسم المحاسبة -قسم المحاسبة           استاذ مساعد -استاذ مساعد  

 كلية االقتصاد والعلوم االدارية            كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 جامعة الزيتونة االردنية                 جامعة الزيتونة االردنية

 
 
 

 
 



. المستخلص  
ظيم ارباا  سة الى التعرف على مدى اهمية دور مدخل ادارة التكلفة في تعهدفت هذه الدرا 

ل شركات االدوية المساهمة العامة المدرجة في ساوق عماان الماالي.من خاطل تطبياق ادوات مادخ
حاسابة الماواردت ادارة التكلفة وهي )نظام التكلفاة علاى اسااس النشااط ت التكلفاة المساتهدفة ت نظاام م

ى الجااودة حياااة المنااتن ت نظريااة القيااود تنظااام االنتاااج االناايت نظااام الرقابااة علاانظااام تكاااليف دورة 
 الشاملة(.

الدراساة ت حياث  ولتحقيق هاذا الهادف قاام الباحثاان بتصاميم اساتبانة تام توزيعهاا علاى عيناة
المدرجاة  تكون مجتمع الدراسة من المدراء الماليين فاي شاركات االدوياة المسااهمة العاماة االردنياة

مدير مالي. 82ق عمان المالي والبالغ عددهم في سو   

 وقد اظهرت نتائن الدراسة مايلي:

  ان هناك امكانيات وقدرات لدى شركات االدوية المساهمة العامة المدرجاة فاي ساوق عماان
المالي على توفير البيئة المطئمة وتوفير المقوماات االساساية لتطبياق ادوات مادخل التكلفاة 

كات تمتلك رؤؤس اموال تمكنها مان تاوفير الانظم ذات العطقاة ومان ت السيما وان تلك الشر 
هذة النظم) نظم االنتاج ت نظم الموارد البشرية ت نظم المحاسبة بكافة انواعها ت نظام الشاراء 

 ت نظم المخزون ت نظم التوريد والتخزين تنظم الشراء ت نظم الجودة( .

 ة العامااة المدرجااة فااي سااوق عمااان هناااك امكانااات وقاادرات لاادى شااركات االدويااة المساااهم
 المالي لتوفير الكوادر البشرية ت وتاهيلها ت وتدريبها .

  أظهرت أيضا نتائن الدراسة بان تطبيق شركات االدوية المساهمة العامة المدرجة في سوق
عمان الماالي الدوات مادخل ادارة التكلفاة ياؤدي الاى تخفايض التكااليف وتعزياز التنافساية و 

   .تعظيم االربا

 وفي ضؤء نتائن الدراسة اوصى الباحثان مايلي:

  زيادة الوعي واالدراك واالهتمام بالقطاع الصناعي بشكل عام وقطااع االدوياة بشاكل بشاكل
خاص لما يمثلة القطاع الصناعي بشكل عام وقطاع االدوية بشكل خاص من اهمية بالغة 

 لبناء الدولة .للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومن المقومات الرئيسة  

  ضااارورة ادراك االدارات واالقساااام المالياااة فاااي الشاااركات باهمياااة بناااد التكااااليف الي مناااتن ت
السااايما وان هاااذا البناااد يمثااال احاااد المرتكااازات الرئيساااية لهااادف اي مشاااروع ت اال وهاااو هااادف 

 البقاء والنمو واالستمرار.



 قهااااا يساااااعد علااااى تحديااااد االهتمااااام بتطبيااااق ادوات ماااادخل ادارة التكلفااااة ت الساااايما وان تطبي
وحصاار عناصاار التكاااليف التااي تاادخل فااي المنااتن ت والوصااول الااى تحديااد التكاااليف بشااكل 

 دقيق .

  زيااااادة االهتمااااام والتوعيااااة بااااادوات واسااااتراتيجيات ماااادخل ادارة التكلفااااة ماااان خااااطل الاااادورات
 رة.والمحاضرات والتدريب ت والتوصية بضرورة التطبيق لما لها من مزايا وايجابيات كثي

  تحفياز الشاركات بضارورة التنسايق ماع الجامعااات لطساتفادة مان االبحااث والدراساات المعاادة
 من قبل تلك الجامعات .

  اجاااراء المزياااد مااان االبحااااث والدراساااات حاااول دوات واساااتراتيجيات مااادخل التكلفاااة لماااا لهاااذة
 الدراسات واالبحاث من اهمية وفائدة عظيمة على الشركات وعلى اقتصاديات الدول.

 

 
 

ردناأل في المستدامة التنمية على الضريبي تاثيرالتهرب  
 

 

 

 

 

 

الدكتور                                                  الدكتور  
الفالحات فالح محمود                              عطية زيدان عبدالرحمن  

المساعد المحاسبة ذاستا                                المساعد المحاسبة استاذ   
االدارية والعلوم االقتصاد كلية                           االدارية والعلوم االقتصاد كلية             

االردنية الزيتونة جامعة                                 االردنية الزيتونة جامعة                
 

 
 
 
 
 

4102 
:الملخص  



الردنا في المستدامة التنمية على الضريبي التهرب تاثير مدى على رفالتع الى الدراسة هذة هدفت  في ,

مجاالتها جميع  . )الخ..... األمنية , الثقافية , االقتصادية , االجتماعية , التعليمية , الصحية ( 

الدراسة عينة توزيعهاعلى تم استبانة بتصميم الباحثان قام الهدف هذا ولتحقيق   مجتمع تكون حيث , 

اتوالمبيع الدخل لضريبة العامة الدائرة في االقسام ومدراء والمقدرين الحسابات مدققي من راسةالد  حيث , 

توزيع تم الحسابات مدققي على استبانة 12 منها , استبانة 30   االقسام ومدراء المقدرين على استبانة 18 و , 

والمبيعات الدخل لضريبة العامة الدائرة في  .  

مايلي لدراسةا نتائج اظهرت وقد : 

 الشعوب ثقافة من جزء اصبح االدراك وهذا , االردن في الضريبي التهرب لحجم ادراك هناك •

 , الحسابات ومدققي , والمبيعات الدخل ضريبة دائرة مثل هذاالمجال في تعمل التي الجهات عدا, والمجتمعات

 الشعوب على يقع الضريبي ربالته لهذا المباشر التاثير ان هو ذلك وراء تكمن التي األسباب ومن 

 .الحياة في االساسية احتياجاتهم ويمس , والمجتمعات

 التهرب يؤدي حيث , االردن في المستدامة التنمية على الضريبي للتهرب ومدمر سلبي تاثير هناك •

 هذا, للمواطنيين المعيشة مستوى وتدني والثقافية والتعليمية الصحية الخدمات مستوى تدني الى الضريبي

  . واالمنية واالقتصادية السياسية وركائزها الدولة بنية اضعاف في الضريبي التهرب دور الى باالضافة

 من الكثير وهناك , له ومخطط مقصود االردن في الضريبي التهرب بان الدراسة نتائج ايضا اظهرت •

 وقنوات منافذ عن البحث اجل من الضرائب في لمستشارين طائلة مبالغ يدفعون  االموال رؤوس اصحاب

 . اموالهم من الكثير اخفاء اجل من مشروعة غير

 , االموال رؤوس ألصحاب يعزى منها جزء الضريبي التهرب اسباب ان ايضا الدراسة نتائج اظهرت •

 واالقتصادية لمالية وقوانينها وتشريعاتها بسياساتها والمتعلقة , لحكومية للجهات يعزى اآلخر والجزء

 .معيةوالمجت والسياسية

 

يلي بما الباحثان يوصى الدراسة نتائج ضؤء وفي : 

 ركائز من يعتبر الخاص القطاع وان السيما , االموال رؤوس الصحاب واالنتماء الوالء مفهوم تعزيز •

 .المستدامة التنمية في ومفصلية بالغة اهمية من له لما الدول

 عامل تعتبر غيرالعادلة الحكومية وانينوالق والتشريعات السياسات بان الحكومية الجهات ادراك ضرورة •

  . الضريبي للتهرب وقوي مشجع

 والقيمة ,عام بشكل الخاص والقطاع االموال رؤوس اصحاب لدى المضافة المجتمعية القيمة مفهوم تعزيز •

 خالل من اال تىالتتأ الواقع ارض على وتطبق حقيقة وجعلها اليها الوصول المراد المضافة المجتمعية

   . للحكومة العادلة والنقدية المالية تالسياسا

 طبيعية بموارد يتمتع االردن وان السيما , طاردة وليست جاذبة استثمارية سياسات وضع ضرورة •

 وترفيهية ودينية عالجية ) متنوعة سياحية مقاصد وذات , متميزة عالمية مراكز وذات وحيوية هامة واثرية

 (.الخ......

 من وذلك , الخاص والقطاع االموال رؤؤس واصحاب الدولة بين الفجوة لتقلي الحكومية الجهات على •

 . الحاضنة الدولة مفهوم وتطبيق تشريع خالل

 مفهوم وتطبيق تشريع خالل من وذلك , المجتمع وافراد الدولة بين الفجوة تقليل الحكومية الجهات على •

 . لشعبها الحاضنة الدولة

 . العكس وليس المجتمع من الدولة ان مفهوم ادراك الحكومية الجهات على •

 قبل من المعدة والدراسات االبحاث من لالستفادة الجامعات مع التنسيق بضرورة الخاص القطاع تحفيز •

 . كسبها التي والمنافع الضريبي التهرب عدم ايجابيات على واالطالع الجامعات تلك



 . السلبيةالمدمرة ونتائجها الضريبي التهرب واثار مخاطر حول والدراسات االبحاث من المزيد اجراء •

الدالة الكلمات الضريبي التهرب : المستدامة التنمية ,   . 

 
 

كات رباح البنوك وشر أدور محاسبة المسؤولية االجتماعية في تعظيم 

مينأالت  

" ردنيةاأل  دراسة ميدانية على البنوك وشركات التأمين"   

 

 

 

 
 

الدكتور                                                  الدكتور  
عبدالرحمن زيدان عطية                             محمود فالح الفالحات   

 استاذ المحاسبة المساعد                                استاذ المحاسبة المساعد
ريةكلية االقتصاد والعلوم االدارية                           كلية االقتصاد والعلوم االدا  

جامعة الزيتونة االردنية                                  جامعةالزيتونة االردنية  
 

                                           

 الدكتور
 رزق أبوزيد يوسف الشحنه

المساعد المحاسبة استاذ  
 والمحاضر بقطاع التدريب المالى واالدارى 

مصر -وزارة الكهرباء والطاقة   
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 الملخص:
شركات هدفت هذة الدراسة الى التعرف على دور محاسبة المسؤولية االجتماعية في تعظيم ارباح البنوك و  

ردنية .  األالتامين مع  اجراء الدراسة الميدانية على البنوك وشركات التأمين   

ن مجتمع ن بتصميم استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة , حيث تكووولتحقيق هذا الهدف قام الباحث     

 21تم توزيع والدراسة من المدراء الماليين والمدراء العامون في البنوك وشركات التامين االردنية  , 

استبانة .  63استبانة , استرد منها   

 وقد اظهرت نتائج الدراسة مايلي:
 س االموال والقطاع الخاص ئولية االجتماعية لدى اصحاب رؤو لمسهناك قصور فى فهم وادراك محاسبة ا

همية والعناية لموسسات المجتمع المحلي , ج عن الرغبة في عدم ايالء األبشكل عام ,وهذا القصور نات
ن االهتمام لية االجتماعية , أل و واالهتمام بالموارد البشرية , الموارد الطبيعية , البيئة وجميع مجاالت المسؤ 

مسؤولية االجتماعية من وجهة نظرهم هو تخفيض ألرباحهم وعدم التوسع في مشروعاتهم  واالنصراف بال
 عن اولوياتهم واهدافهم الريئسة وهو تحقيق االرباح . 

  هناك مبررات لفئه من اصحاب رؤؤس االموال مؤداها ان كثير من جوانب المسؤولية االجتماعية يقع على
 خاص , كون الدولة هي التي تقوم بتحصيل الضرائب .عاتق الدولة وليس القطاع ال

  اظهرت ايضا نتائج الدراسة بان تطبيق  محاسبة المسولية االجتماعية  يؤدي الى تعظيم االرباح في البنوك
 وشركات التامين االردنية.

: مايليبوصى الباحثون ي ضؤء نتائج الدراسة يوف  

 المؤسسي من أجل رفع الوعي بأهمية المسؤولية السعي الحثيث لبناء برامج وطنية للتوجيه -1 

من أجل  االجتماعية للشركات الكبرى، وكيفية بناء إستراتجية المسؤولية االجتماعية داخل هذه الشركات

للشركات الخاصة بهم.ة إنشاء الفرص االجتماعي  

عات أنظمة وتشرييجب العمل وبشراكة مع جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص على سن  -2

ها كبرامج تكفل تطبيق الشركات لبرامج المسؤولية االجتماعية في قنواتها السليمة وضمان عدم استغالل

تماعية. لتحسين صورة بعض المنشآت التجارية دون تحقيق المعايير األساسية لمفهوم المسؤولية االج  
بناه لتحقيق ت الوطنية والتي عليها أن تتالسعي إلى نقلة نوعية في التفكير االستراتيجي لدى الشركا -3

لى المدى المعادلة الصعبة في الربح والرضا بنفس الوقت، ويجب على القطاع الخاص أن يدرك بأن العائد ع

ة هارفرد تشير دراسة صدرت عن جامع حيثالطويل سيكون كبيرا لألداء تحت مبدأ المسؤولية االجتماعية، 



تي لم تتبن ادئ المسؤولية االجتماعية نمت بمعدل أربعة أضعاف عن تلك الأثبتت أن الشركات التي تطبق مب

وزيادة  هذا المجال، إضافة إلى أن تثقيف الموظف بهذا المفهوم سيسهم في تخفيف األعباء على الشركات

. %33اإلنتاجية وخفض التكاليف التي يتسبب بها الغياب والفواتير الصحية بنسبة   

رصها ل باألساليب النظيفة داخل المنشآت نفسها التي تتبنى هذه البرامج ومدى حمراقبة مزاولة العم -4

على  على تأهيل موظفيها وتأمين المناخ الصحي لديهم للعطاء وتعزيز مفاهيم االنتماء الوظيفي والعمل

ح في تنمية قياديين يملكون قناعات خاصة بجدوى برامج المسؤولية االجتماعية حتى على معدالت الرب

 الشركات التي تطبق مثل هذه البرامج في جو عال من الشفافية وااللتزام.

 

ع لقطاع الحكومي في خلق محفزات نظامية للشركات والمؤسسات عن طريق تشجيليكون دور  ان -5 

ومنحها  إقامة شراكات اجتماعية، ومنح إعفاءات ضريبية للجهات التي تطبق برامج المسؤولية االجتماعية،

تمد على في المناقصات العامة، وهي الخطوات التي تراها ضرورية لصناعة سوق تنافسي يع فرصا أفضل

لتبعات أخالقيات الربح ويعزز الدور االجتماعي في تلك المنشآت، ويقلل من أعباء الحكومة في تحمل كل ا

 االجتماعية تجاه مواطنيها.

 

 قيم  واإلدارة المستدامة ودور الشركاتيجب أن تعكس مناهجنا الدراسية الجامعية مواضيع مثل ال -6

 التجارية في المجتمع.

د ولتعظيم المنفعة يجب العمل على إصدار دليل وطني يوجه ويساعد القطاع الخاص وذلك بتحدي -7

المجتمعية. .واالحتياجات.االولويات  

ها، ولويات عملالعمل على إطالق جائزة للشركات المهتمة والتي تضع المسؤولية االجتماعية ضمن ا  -8

 ومأسستها داخل استرتيجياتها وسياساتها.

جل إن وسائل اإلعالم من أهم القوى في القرن الحادي والعشرين ويعتبر دوره في دعم التغيير من أ -9

ار مجتمع أكثر استنارة، هي مسؤولية والتزاما. حيث لم تعد االتصاالت والتقارير اإلخبارية مجرد أخب

االجتماعية  اة رئيسية للتغيير وتثقيف جماهيرها وذلك بتعريف مفهوم المسؤوليةوتسلية، بل أصبحت أد

 وتغطية قضايا المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وقصص نجاحها.

لمجتمع مؤسسات الالعمل على إنشاء موقع الكتروني خاص مرتبط بالصفحة اإللكترونية الرئيسية  -13

ارسات ية للشركات، وجمع الحاالت الدراسية من خالل أفضل الممالمدني وتحديث أخبار المسؤولية االجتماع

.والتجارب الناجحة للمسؤولية االجتماعية للشركات في األردن.   

ديد ان المسؤولية االجتماعية للشركات هي جزء من المفهوم األحدث للتنمية والذي يتضمن إعادة تح -11

اق ليات القانونية العالمية واآلليات الخارجة عن نطدور الدولة، والشركات والمجتمع المدني، وإشراك اآل

الخاصة  القانون للرصد والتحقق من الحسابات، واإلستدامة البيئية، والمبادئ االخالقيه العالمية الجديدة

 بشفافية التجارة العادلة مع الوجه اإلنساني.

ل بين هذين ويستقر إال بمفهوم التكافإن المجتمع ال يتقدم إال بجناحيه القطاع العام والخاص وال يقوى  -12

عطي القطاعين وبين العامل والمستهلك وخدمة المجتمع المحلي وعلى أساس روح االنتماء لهذا البلد الذي ي

 بال حدود.
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