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 الممخص 
هدددددددددسة إلىسالتدددددددددرإةىدددددددددبإلى ادددددددددارإنيدددددددددبإسافدددددددددرإلى ددددددددد ل إلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإ    ي ددددددددد  إل ة ددددددددد  إ

إ(إ نسلسإلى ق ا اإلى  ى ر.7ىي ا  اإلىس ىيإاق إ)

 ى حق دددددددداإدهدددددددددسلرإلىسالتدددددددددرإقددددددددد  إلى  حوددددددددد رإ  حي ددددددددد إلىقدددددددد ل  إلى  ى دددددددددرإىا دددددددددا إ  ددددددددد  إ ف ا دددددددددرإداس  دددددددددرإةددددددددديإ
لى  ددددددددد إ إ ةددددددددديإحددددددددد اإ ىددددددددد إفدددددددددا إف ددددددددد إ  حي ددددددددد إلى    ددددددددد  إإتددددددددد اإن ددددددددد رإلى ددددددددد ىيإ إ      دددددددددرإةددددددددديإحفددددددددد 

  ددددددددددددد إلتددددددددددددد خسل إإ.(SPSS دخ  ددددددددددددد اإلى احددددددددددددد   إ  تددددددددددددد خسل إلىا  دددددددددددددرإل ح ددددددددددددد   رإىيايددددددددددددد  إل ف   ن دددددددددددددرإ)
لىاس ددددددددددسإ ددددددددددرإل تدددددددددد ى ةإل ح دددددددددد   رإى حق دددددددددداإدهددددددددددسلرإلىسالتددددددددددرإ  اددددددددددسإةفددددددددددالاإن ي ددددددددددرإلى حي دددددددددد إى    دددددددددد  إ

إده ه :لىسالتر إ   ي إلىسالترإةىبإنسسإ رإلى    جإك رإ

   ة دددددددددددد  إةدددددددددددديإلى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإ(إ7)درإلى تدددددددددددد رإل ف  ى ددددددددددددرإى ك  دددددددددددد  إلى ا دددددددددددد اإلىددددددددددددس ىيإاقدددددددددددد إ -1
 (.81.842%)ل اس  رإ يغ إ

 إ  فددددددددددددسإةددددددددددددا اإ ل إس ىددددددددددددرإةح دددددددددددد   رإ دددددددددددد رإ   اددددددددددددرإ حددددددددددددس سإل  دددددددددددد  إةدددددددددددديإ اي  دددددددددددد  إلىقدددددددددددد ل  إ -2
ى ددددددددددددسةق  إلى  ى ددددددددددددرإ)ق   ددددددددددددرإلىددددددددددددسخ  إق   ددددددددددددرإلى اكدددددددددددد إلى دددددددددددد ىي إق   ددددددددددددرإحقدددددددددددد اإلى يك ددددددددددددرإ إ ق  ددددددددددددرإل

لى قس دددددددددر(إ اددددددددد سإةىدددددددددبإل خددددددددد  رإةددددددددديإحفددددددددد إلى  ددددددددد إ دددددددددرإح ددددددددد إاد إلى ددددددددد  إ إن دددددددددسإ تددددددددد   إس ىدددددددددرإ
 (.إ5...ةح    رإ)

إ قسإ   ي إلىسالترإإ   إ ييإ:
له  دددددددددد  إلى  دددددددددد  إلى ف ا ددددددددددرإل اس  ددددددددددرإ   ة دددددددددد  إ لى    دددددددددداإى  دددددددددد سإلىقدددددددددد ل  إلى  ى ددددددددددرإإ  دددددددددداإلى   دددددددددد إ -1

لىدددددددددسخ إ إق   دددددددددرإحقددددددددد اإلى يك دددددددددرإ إق   دددددددددرإن هددددددددد إةددددددددديإكددددددددد إ دددددددددر)إق   دددددددددرإلى اكددددددددد إلى ددددددددد ىيإ إق   دددددددددرإ
 لى سةق  إلى قس ر(إ.

 "إ.إإ7ةفالاإسالترإنرإ س إ    اإللىق   إلى ح ت يإإى ا  اإلىس ىيإاق إ" -2
ق ددددددددددد  إه  دددددددددددرإل  الاإلى  ى دددددددددددرإ  الفادددددددددددرإ  حي ددددددددددد إلى اي  ددددددددددد  إلىددددددددددد لاس إةددددددددددديإ قددددددددددد ا اإلى  ددددددددددد  إى حس دددددددددددسإ -3

 إ س إك    ه إ  إةاضإلىاق    إ لىغال   إل ف هإ ى إ.
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the degree of Jordanian Commercial Banks 

commitment in disclosure requirements in International Financial Reporting Standard 

No. (7) On the preparation of financial reports. 

To achieve the objectives of the study, the researcher analyzed the financial 

statements for ten Jordanian Commercial banks of various sizes in the Amman Financial 

Market. In light of this the collection and analysis of data the hypotheses were tested   

using the Statistical Package for Social Sciences SPSS. Several statistical methods were 

used to achieve the objectives of the study and after.  

1. The overall disclosure Percentage of the components of the international standard 

No. (7) for the commercial banks in Jordan amounted to (81.842%). 

2. There is no statistical significant difference regarding the nature and limits of 

information disclosure for financial statements (income statement, financial position 

statement, stockholders equity statement and cash flow statement) related to the 

difference in bank capital at statistical significance level (0.05).  

The study recommended the following:  

1. Compliance   of Jordanian commercial banks to disclose undisclosed items in the 

financial statements (income statement, financial position statement, stockholders 

statement and cash flow statement). 

2. Conducting a study on the application of accounting measurement concerning   

(IFRS No. "7"). 

3. The Securities Commission to review and analyze the information contained in banks 

financial reports to determine their adequacy, with the imposition of penalties and 

fines on non complying banks.  

 المقدمة : 

ل   قددددددددد اإ دددددددددرإله  ددددددددد  إتددددددددد اإن ددددددددد رإلى ددددددددد ىيإل اس ددددددددديإ   تددددددددد  إسل دددددددددا إل ة ددددددددد  إ  دددددددددك إ تددددددددد  اإ هددددددددداإ
ىددددددددددس إلى  حودددددددددد رإله  دددددددددد  إتدددددددددد اإ دددددددددد ىيإ اةدددددددددد إ تدددددددددد   إل ة دددددددددد  إةدددددددددديإتدددددددددد اإن دددددددددد رإلى دددددددددد ىيإل اس دددددددددديإ إ ددددددددددا إ
لى  حوددددددددد رإدرإ ىددددددددد إل ه  ددددددددد  إ ددددددددد جإندددددددددرإكبودددددددددا إلى  دددددددددك  إلى ددددددددديإحدددددددددسو إىي تددددددددد و ا رإ دددددددددرإفدددددددددالاإ  ددددددددد ةإ ادددددددددضإ
ل ة ددددددددددد ح  إلى  قددددددددددد س إ لى  ندددددددددددةإ  ى اي  ددددددددددد  إلىسلخي دددددددددددرإىي  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإ لتددددددددددد غ ىه إىدددددددددددس إ ادددددددددددضإ
 هإلى تددددددددددددد و ا رإ إ  حقددددددددددددد قه إ  ددددددددددددد  إندددددددددددددرإلى تددددددددددددد و ا رإل  خدددددددددددددا رإلىددددددددددددد  رإ  تددددددددددددد   ا رإلىح ددددددددددددد  إنيدددددددددددددبإهددددددددددددد

نيددددددددبإ ىدددددددد إ دددددددد  يإقحدددددددد رإإلى اي  دددددددد  إ  دددددددد إ خيدددددددداإ  ندددددددد اإ ددددددددرإل ا دددددددد  إ لى  حددددددددبإى تدددددددد   إل سلاإسلخدددددددد إلىتدددددددد اإ.
ل ة ددددددددد  إنيدددددددددبإاد إق   دددددددددرإلىقحددددددددد   إلى ددددددددديإ هددددددددد  إ هددددددددد إلى  اددددددددد  ي رإةددددددددديإتددددددددد اإل  الاإلى  ى دددددددددرإلىاق   دددددددددرإلىق   دددددددددرإ

ياسلىدددددددددددرإ ددددددددددد رإنيدددددددددددبإ ددددددددددد  رإهددددددددددد لإلىتددددددددددد ا.إ  ىددددددددددد إ رإل ة ددددددددددد  إحددددددددددد  رإىتددددددددددد  رإحاكدددددددددددرإلى ا  ددددددددددد إ كددددددددددد ى إى
لى  ادددددددددد  ي رإةدددددددددديإلىتدددددددددد اإ   دددددددددد إلتدددددددددد  و اإ ددددددددددارإ  ا ددددددددددرإ   دددددددددد  إ خددددددددددا إ هدددددددددد لإ دددددددددد إسندددددددددد إلى  حودددددددددد رإل ه  دددددددددد  إ

 ىهددددددددد لإةددددددددد رإلىغددددددددداضإ دددددددددرإهددددددددد هإإ  ددددددددد ها إل ة ددددددددد  إ ق ددددددددد  إسافدددددددددرإ حققهددددددددد إةددددددددديإلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإإ.
(إ ندددددددسلسإ7 إلى ددددددد ىيإاقددددددد إ)لىدددددددس ىيإى  ددددددد  ل اس  دددددددرإ  ى ا ددددددد الى  ددددددد  إلى ف ا دددددددرإإق ددددددد  إسافدددددددرإلى ددددددد ل إلىسالتدددددددرإ

إلى ق ا اإلى  ى رإ.
إ
إ
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها :  
(إلى ا دددددددددددددد رإ دددددددددددددددإل س ل إلى  ى ددددددددددددددرإ إ  دددددددددددددد سإ7  حدددددددددددددد رإلى ا دددددددددددددد اإلىددددددددددددددس ىيإى  دددددددددددددد  إلى دددددددددددددد ىيإاقدددددددددددددد إ)

ل ة ددددددددد  إلى دددددددددديإ فدددددددددةإ  ةاهدددددددددد إةددددددددديإلى قدددددددددد ا اإلى  ى دددددددددرإ.إ   ايدددددددددداإ  دددددددددكيرإلىسالتددددددددددرإلىح ى دددددددددرإ دددددددددد رإه دددددددددد  إ
(إ دددددددددددددرإحددددددددددددد  ه إل  دددددددددددددد  إ7ن هددددددددددددد إ   فددددددددددددددةإلى ا ددددددددددددد اإلىدددددددددددددس ىيإاقددددددددددددد إ)إ  ددددددددددددد سلاإىددددددددددددد إ ددددددددددددد  إل ة ددددددددددددد  

 إةحددددددددد ةرإةىدددددددددبإ ىددددددددد إسالتدددددددددرإ ددددددددد إ ا قدددددددددسهإ فيددددددددد إلى اددددددددد   اإلىس ى دددددددددرإ ددددددددد رإ تددددددددد خس يإل س ل إ   ل ى  ل ددددددددد
لى  ى دددددددددرإ ح فدددددددددرإةىدددددددددبإ اي  ددددددددد  إ دددددددددرإلى  كدددددددددرإدرإ ددددددددد واإنيدددددددددبإ ق ددددددددد  إلى تددددددددد خس إىي اكددددددددد إلى ددددددددد ىيإ ل سلاإ
لى دددددددددد ىيإىي  دددددددددد  إلى ف ا ددددددددددرإل اس  دددددددددددرإد إى  يددددددددددًإ   ق دددددددددد إ  قيددددددددددةإلى دددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددرإلى تدددددددددد ق ي رإ إ    دددددددددددسلاإ

 دددددددددد  ة رإ  دددددددددد  إىي تدددددددددد خس  رإدرإ  خدددددددددد إدحك  دددددددددد اإ  دددددددددد ااإنيددددددددددبإلى اي  دددددددددد  إل ةحدددددددددد إحدددددددددد  إلىقدددددددددد ل  إ ددددددددددرإلى
 لى  ى رإ:إ

ق   ددددددددددرإلىددددددددددسخ إلى دددددددددد   إ إق   ددددددددددرإلى اكدددددددددد إلى دددددددددد ىيإ إق   ددددددددددرإلى ددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددرإ إق   ددددددددددرإلى غ  دددددددددداإةدددددددددديإ -
حقددددددددددددد اإلى يك دددددددددددددرإ إل  حددددددددددددد ح  إ لى  ح ددددددددددددد  إ   ددددددددددددد  إ يخ ددددددددددددد اإىيت  تددددددددددددد  إلى ح تددددددددددددد  رإلى ه دددددددددددددرإ

إ إ  ح ح رإدخا إ.  اي   

 إنرإل ت يرإلى  ى ر:  كرإ حق اإلىغاضإ رإه ِهإلىسالترإ رإخ  إل ف  رإأسئمة الدراسة : 
 ي ددددددددددد  إلى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإ    ي ددددددددددد  إل ة ددددددددددد  إةددددددددددديإ اي  ددددددددددد  إلىقددددددددددد ل  إلى  ى دددددددددددرإهددددددددددد إ -1

لى قس ددددددددددرإ(إ)ق   ددددددددددرإلى اكدددددددددد إلى دددددددددد ىيإ إق   ددددددددددرإلىددددددددددسخ إ إق   ددددددددددرإحقدددددددددد اإلى يك ددددددددددرإ إق   ددددددددددرإلى ددددددددددسةق  إ
 (إ؟7 ةق اإىي ا  اإلىس ىيإاق إ)

(إىيقدددددددددد ل  إلى  ى ددددددددددرإإ)ق   دددددددددددرإ7هدددددددددد إ  تدددددددددد   إل ه  ددددددددددرإلى تددددددددددد  رإى ك  دددددددددد  إلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقددددددددددد إ) -2
لى اكدددددددددددددد إلى دددددددددددددد ىيإ إق   ددددددددددددددرإلىددددددددددددددسخ إ إق   ددددددددددددددرإحقدددددددددددددد اإلى يك ددددددددددددددرإ إق   ددددددددددددددرإلى ددددددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددددددرإ إ

إ؟إ ل  ح ح  إ لى  ح   إلى اةقرإ  ى      إلى  ى ر(
ةددددددددا اإ ل إس ىدددددددددرإةح دددددددد   رإ ددددددددد رإ   اددددددددرإ حدددددددددس سإل  دددددددد  إلى  يددددددددد ةإةدددددددديإ اي  ددددددددد  إإهدددددددد إ  فدددددددددس -3

لىقددددددددددد ل  إلى  ى ددددددددددددرإحتددددددددددددةإل خدددددددددددد  رإةدددددددددددديإحفددددددددددد إلى  دددددددددددد إ)اد إلى دددددددددددد  (إ ةقدددددددددددد اإىي ادددددددددددد   اإلىس ى ددددددددددددرإ
رإ دددددددددددددإ(إلى ا دددددددددددد إ7 ندددددددددددسلسإلى قدددددددددددد ا اإلى  ى ددددددددددددرإلى   دددددددددددد  إني هدددددددددددد إةدددددددددددديإلى ا دددددددددددد اإإلىددددددددددددس ىيإاقدددددددددددد إ)

إ؟ل س ل إلى  ى ر:إل ة  ح  
   اإ  إ  إدهسلرإ   كيرإلىسالترإةقسإق  إلى  حو رإ     رإلى اح   إلى  ى رإ:ل تف إإإ

Ho1(إةددددددددديإلىقددددددددد ل  إلى  ى دددددددددرإ)إق   دددددددددرإ7 إ  تددددددددد  اإل ه  دددددددددرإلى تددددددددد  رإى ك  ددددددددد  إلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ)إ:إ
لى اكدددددددددددددد إلى دددددددددددددد ىيإ إق   ددددددددددددددرإلىددددددددددددددسخ إ إق   ددددددددددددددرإحقدددددددددددددد اإلى يك ددددددددددددددرإ إق   ددددددددددددددرإلى ددددددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددددددرإ(إ

إ   ة   إةيإلى    إلى ف ا رإل اس  رإ.إ
  Ho2دددددددددددددد  إلى  يدددددددددددددد ةإةدددددددددددددديإ:إ إ  فددددددددددددددسإةددددددددددددددا اإ ل إس ىددددددددددددددرإةح دددددددددددددد   رإ دددددددددددددد رإ   اددددددددددددددرإ حددددددددددددددس سإل  

 اي  ددددددددد  إلىقددددددددد ل  إلى  ى ددددددددددرإ)إق   دددددددددرإلى اكدددددددددد إلى ددددددددد ىيإ إق   دددددددددرإلىددددددددددسخ إ إق   دددددددددرإحقدددددددددد اإلى يك دددددددددرإ إق   ددددددددددرإ
لى دددددددددددددسةق  إلى قس دددددددددددددر(إحتدددددددددددددةإل خددددددددددددد  رإةددددددددددددديإحفددددددددددددد إلى  ددددددددددددد إ)اد إلى ددددددددددددد  (إ ةقددددددددددددد اإىي اددددددددددددد   اإلىس ى دددددددددددددرإ

إ(إ.5...≤إα(إن سإ ت   إس ىرإةح    رإ)7لى     إني ه إةيإلى ا  اإلىس ىيإاق إ)
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   دددددددددد إده  ددددددددددرإلىسالتددددددددددرإ ددددددددددرإده  ددددددددددرإلى  حدددددددددد  إلىدددددددددد اإ     ىدددددددددد إ هدددددددددد إسافددددددددددرإلى دددددددددد ل إإأهميةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةة :
اإلىددددددددددددس ىيإ ندددددددددددددسلسإلى قدددددددددددد ا اإلى  ى دددددددددددددرإ دددددددددددد لى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإل اس  دددددددددددددرإ    ي دددددددددددد  إل ة دددددددددددد  إةددددددددددددديإلى ا

إ"إلى ا دددددددددد رإ دددددددددددإل س ل إلى  ى ددددددددددرإ:إل ة دددددددددد ح  إإ  ىدددددددددد إ ه   دددددددددد بإةددددددددددي7 خ  ددددددددددرإلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إ"
    ددددددددددددددددسإ اي  دددددددددددددددد  إ ه ددددددددددددددددرإى  خدددددددددددددددد اإلىقددددددددددددددددالال إل تدددددددددددددددد و  ا رإ ل       ددددددددددددددددر إ  تدددددددددددددددد نس إىي تدددددددددددددددد و ا رإ
 لىددددددددددددددسل   رإ  كدددددددددددددد ه إ ددددددددددددددرإ قددددددددددددددس اإلى  دددددددددددددد ىًإ إ لى  ق دددددددددددددد إ إ لى ددددددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددددددرإلى تدددددددددددددد ق ي رإ إ  دددددددددددددد ة اإ
 اي  ددددددددددد  إخ  دددددددددددرإ ددددددددددد ى  لاسإل ق  ددددددددددد س رإ إ لى    ى ددددددددددد  إلىخ  دددددددددددرإ  يددددددددددد إلى ددددددددددد لاسإ داإ غ  دددددددددددال إ  دددددددددددادإ

إني ه .

    و إدهسلرإلىسالترإةيإ حق اإ  إ ييإ:إإ:أهداف الدراسة    
(إلى ا دددددددددد رإ دددددددددددإ7لى ادددددددددارإنيددددددددددبإل  دددددددددد اإلى  دددددددددد ه  يإى ة دددددددددد  إلى  ايددددددددداإ  ى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إ) .1

إ"ل س ل إلى  ى رإ:إل ة  ح  إ"إ.
لى ادددددددددددارإنيدددددددددددبإسافدددددددددددرإلى ددددددددددد ل إلى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإ    ي ددددددددددد  إل ة ددددددددددد  إإندددددددددددرإلىقددددددددددد ل  إ .2

 ددددددددرإحدددددددد  ه إ)إق   ددددددددرإلىددددددددسخ إلى دددددددد   إ ق   ددددددددرإلى اكدددددددد إلى دددددددد ىيإ ق   ددددددددرإلى ددددددددسةق  إلى قس ددددددددرإلى  ى ددددددددرإ
إ ق   رإلى غ  اإةيإحق اإلى يك رإ ل  ح ح  إ ل ة  ح  إ(.

لى اددددددددارإنيددددددددبإ قددددددددسلاإل ه  ددددددددرإلى تدددددددد  رإى ة دددددددد  إ كدددددددد إق   ددددددددرإ ددددددددرإلىقدددددددد ل  إلى  ى ددددددددرإ ةقدددددددد اإىي ا دددددددد اإ .3
إ(إ.7لىس ىيإاق إ)

ادددددددددددرإل ة ددددددددددد  إىيقددددددددددد ل  إلى  ى دددددددددددرإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةددددددددددديإاد إلى ادددددددددددارإنيدددددددددددبإلى دددددددددددا اإةددددددددددديإ    .4
 (إ.7لى   إ ةق اإىي ا  اإلىس ىيإاق إ)

  ددددددددد  إحددددددددددس سإلىسالتدددددددددرإ ق هددددددددد إ  ك  هددددددددد إ  ف ىهدددددددددد إلى    قددددددددديإ إ ىددددددددد ى إةددددددددد رإلى قدددددددددد إحةةةةةةةةةدود الدراسةةةةةةةةةة : 
  فددددددددددد  إهددددددددددد هإلىسالتدددددددددددرإلى    قددددددددددديإتددددددددددد ك رإةددددددددددديإإإ.9.0-9..9لىددددددددددد اإتددددددددددد ب   اإة ددددددددددد إلىسالتدددددددددددرإإ هددددددددددد إ

(إإ ندددددددددددسلسإ7ى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإ    ي ددددددددددد  إل ة ددددددددددد  إىي ا ددددددددددد اإلىدددددددددددس ىيإاقددددددددددد إ)سافدددددددددددرإةى ددددددددددد ل إل
 لى ق ا اإلى  ى رإةيإت اإن  رإلى  ىيإ.إ

   كرإة ف  إده إلى حسسل إىيسالترإك  إ ييإ:محددات الدراسة  : 
ةرإلىسالتدددددددددرإلىح ى دددددددددرإ   دددددددددااإةىدددددددددبإ ا ىفدددددددددرإسافدددددددددرإلى ددددددددد ل إلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإلى   ددددددددد  إ -1

 ددددددددددإل س ل إلى  ى دددددددددرإ:إإ(إ ندددددددددسلسإلى قددددددددد ا اإلى  ى دددددددددرإلى ا ددددددددد رإ7ني هددددددددد إةددددددددديإلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ)
إ.ل ة  ح  

 دددددددد رإإتدددددددد رإ دددددددد  إل ن  دددددددد سإنيددددددددبإلى قدددددددد ا اإلى  ى ددددددددرإلى   دددددددد ا إىي  دددددددد  إلى ف ا ددددددددرإن  ددددددددرإلىسالتددددددددرإ دددددددد  -2
  هيإى س إت   رإةق إ.إإ.9.0-إ9..9

إ
إ
إ
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 مجتمع الدراسة وعينتها  : 
  كددددددددد رإ ف  ددددددددد إلىسالتدددددددددرإ دددددددددرإلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإلى سافدددددددددرإةددددددددديإتددددددددد اإن ددددددددد رإلى ددددددددد ىيإى ه  دددددددددرإ

(إإ9.00 لى دددددددددد ىًإنددددددددددسسه إإو وددددددددددرإن دددددددددداإ  كدددددددددد اإ)إتدددددددددد اإن دددددددددد رإلى دددددددددد ىيإلى  ددددددددددا إلىتدددددددددد   رإإ.9.0ندددددددددد  إ
ةهدددددددديإ  ق ددددددددرإن دددددددد ل  رإ  دددددددد  إن ددددددددا إ  دددددددد  إ ف ا ددددددددرإ ددددددددرإ ف  دددددددد إلىسالتددددددددرإإ دددددددد إإعينةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةد دددددددد إ

لخ   اهدددددددد إ  تددددددددي ةإن ددددددددد ل يإ ددددددددرإ دددددددد رإلى  ددددددددد  إلى ف ا ددددددددرإل اس  دددددددددرإلى سافددددددددرإةدددددددديإتددددددددد اإن دددددددد رإلى ددددددددد ىيإ
  هيإة ا إلىسالترإإ.إ.9.0-9..9 لى يإ  إةن   سإق ل  ه إلى  ى رإلى    ا إىي  ا إ رإن  إ

 :  ومصادر جمع المعمومات أساليب
 ددددددددد إل ن  ددددددددد سإةددددددددديإهددددددددد هإلىسالتدددددددددرإنيدددددددددبإ ددددددددد ن رإ دددددددددرإ  ددددددددد ساإلى اي  ددددددددد  إه ددددددددد إلى  ددددددددد ساإل  ى دددددددددرإ

 هددددددديإلى    ددددددد  إلى ددددددديإ ددددددد إلىح ددددددد  إني هددددددد إ دددددددرإخددددددد  إالبيانةةةةةةةات األوليةةةةةةةة  لى  ددددددد ساإلىو    دددددددرإ.ل ددددددد إة  ددددددد إ
لىقددددددددد ل  إلى  ى دددددددددرإىي  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإلى  ددددددددد  ىرإةددددددددديإن  دددددددددرإلىسالتدددددددددرإ لى سافدددددددددرإةددددددددديإتددددددددد اإن ددددددددد رإ

 هدددددددديإلى    دددددددد  إلى دددددددديإإفيمةةةةةةةةا يتعمةةةةةةةةق بالبيانةةةةةةةةات ال انويةةةةةةةةة .9.0إإ-9..9 دددددددد ىيإىي  ددددددددا إ دددددددد إ دددددددد رإندددددددد  إلى
لىح ددددددددددد  إني هددددددددددد إ دددددددددددرإلى  ددددددددددد ساإلى ك   دددددددددددرإ  دددددددددددرإلى الفادددددددددددرإل س  دددددددددددرإىيسالتددددددددددد  إلىتددددددددددد  قرإ دددددددددددرإدفددددددددددد إ

إ  لى قدددددددددد    إإ  لىددددددددددس ا   إإ  حدددددددددد إل تدددددددددد إلىاي  ددددددددددرإ ل  دددددددددد اإلى  ددددددددددااإىهدددددددددد ِهإلىسالتددددددددددرإ هدددددددددديإلىك ددددددددددةإ
     إل ىك ا   رإ   كرإلى اي
 

 المعالجة اإلحصائية التي أستخدمها بالدراسة :
 فددددددددددددددالاإلى حي دددددددددددددد إلى   تددددددددددددددةإ خ  دددددددددددددد اإةاحدددددددددددددد   إإ(SPSS دددددددددددددد إلتدددددددددددددد خسل إلىا  ددددددددددددددرإل ح دددددددددددددد   رإ)إ

 لىسالترإ  ى إنيبإلى ح إلى  ىي:
ىي ادددددددددددددددارإنيدددددددددددددددبإل خددددددددددددددد  رإةرإ فدددددددددددددددسإحتدددددددددددددددةإلى   تددددددددددددددد   إلىحتددددددددددددددد   رإ ل  حالةددددددددددددددد  إلى ا  ا دددددددددددددددرإ

لى حي دددددددددد إلىادددددددددد  ييإ  ا قددددددددددرإدنيددددددددددبإ  دددددددددد  رإإل خدددددددددد  رإةدددددددددديإاد إلى دددددددددد  إ نددددددددددسسإلى ددددددددددا  إ إ  دددددددددد إلتدددددددددد خسل إ
 حي دددددددددد إلى  دددددددددد  رإ  ىدددددددددد إىي اددددددددددارإنيددددددددددبإ قددددددددددسلاإل ه  ددددددددددرإلى تدددددددددد  رإىكدددددددددد إق   ددددددددددرإ ددددددددددرإلىقدددددددددد ل  إلى  ى ددددددددددرإ.إ إ

  رإاد إ(إىي ادددددددددددددددددارإنيدددددددددددددددددبإل خددددددددددددددددد  رإةرإ فدددددددددددددددددسإحتدددددددددددددددددةإل خدددددددددددددددددOneWayإANOVAل حددددددددددددددددد ساإ)
لىددددددددددددس ا   إلىاي  ددددددددددددرإ لى  ددددددددددددال إلى خ  ددددددددددددرإإلى قدددددددددددد ا اإلى دددددددددددد سا إنددددددددددددرإلىفهدددددددددددد  إلى دددددددددددد  .إلحدددددددددددد ةرإلىددددددددددددبإ

لى خ  ددددددددددددرإ لىه  دددددددددددد  إلى خ  ددددددددددددرإ  الكدددددددددددد إل  حدددددددددددد  إ إ إلى اي  دددددددددددد  إلى  دددددددددددد ةا إنيددددددددددددبإ دددددددددددد كرإل   ا دددددددددددد إ
  لى  لق إل ىك ا   رإ.

 نتائج التحميل واختبار الفرضيات
 خ  ددددددددددددد اإةاحددددددددددددد   إلى حددددددددددددد إ إ ل تددددددددددددد س   إل ح ددددددددددددد   رإلىخ  دددددددددددددرإ كددددددددددددد إ  هددددددددددددد إ  تددددددددددددد خسل إإ

لى ددددددددددددااإل ح دددددددددددد   رإك ى حي دددددددددددد إلىادددددددددددد  ييإ  حي دددددددددددد إلى  دددددددددددد  رإل حدددددددددددد ساإحتددددددددددددةإكدددددددددددد إةاحدددددددددددد رإ ددددددددددددرإ
لى احدددددددددد   .إ ىغدددددددددداضإلى تيتدددددددددد إةدددددددددديإندددددددددداضإلى  دددددددددد  جإلى دددددددددديإ   دددددددددد إةى هدددددددددد إلى  حودددددددددد رإ إح دددددددددد إقدددددددددد  إ

 -لى  حو رإ   إ ييإ:إ
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إلبيانات البنوك مجتمع الدراسةالتحميل الوصفي 
إأواًل: قائمة الدخل  إ إ): إلىسخ إىي    إلى ف ا رإل اس  رإ إ0  ح إلىفس  إاق  إق   ر إ  ح إدرإ اس  إ( ة 

إ يًإ إ  اس  إل اس ي إل هيي إىي    إحس إدس ب إ  ر إ ال ح  إلىسالتر إ ح  إل اس  ر إلى ف ا ر إىي     لىسخ 
إىي  1137103) إ دنيبإحس إس   ا إ ي  ر إ)( إ يً إل ت و  ااإ  اس  إح  إ7933621  إ  ر إس   ا  إ ي  ر )

إ) إاق  إلىس ىي إىي ا  ا إ  ق ا إلىسخ  إق   ر إى ك     إل ة    إلىسخ إ7   ي    إق ل   إخ   إ  ر إة  ح  )
لى اا حرإةيإلى  حاإدرإلى    إلى ف ا رإل اس  رإ ح إلىسالترإ  ه إ رإ    إ  ك إك   إ دخا إ إ    إ

إإ  سإ  ك    إق   رإلىسخ إلى  ا ارإني ه .  ك إك   إى 

 : لائّة اٌذخً ٌٍبٕىن اٌتجارية األردٔية (1)ٌجذوي رلُ ا

 * 9000و  9002معدل الدخل لعامي  البنك

 2221187 البنك العربي

 1137103 البنك األهلي األردني

 1552370 البنك األردني الكويتي

 2783454 البنك التجاري األردني

 1222207 األردني بنك المال

 4330322 بنك األردن

 7933621 البنك االستثماري

 1340349 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 2666305 بنك االتحاد

 األرلاَ اٌٛاردة باٌجذٚي باٌّال١٠ٓإ*

ة إ  ح إد  إ  رإ(إق   رإلى اك إلى  ىيإىي    إلى ف ا رإل اس  ر إ9ك  إ  ح إلىفس  إاق إ): قائمة المركز المالي 
إ إى ك    إق   ر إلى  ىيإح  إ   ي   إل ة    إ)لى اك  إلىس ىيإاق  إىي ا  ا إ  ق ا إق ل  إ7لىكي ر إة  ح إ  رإخ   )

ىي    إلى ف ا رإل اس  رإ ح إلىسالترإ    إ  ك إك   إنرإ   سإق   رإلى اك إلى  ىيإلى ا   رإ ك إ رإلى اك إلى  ىيإ
  .ى  ي    إ  ف   إحق اإلى ت ه  ر ف   إلى  ف سل إ  ف   إل
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 : لائّة اٌّروز اٌّاٌي ٌٍبٕىن اٌتجارية األردٔية (2)اٌجذوي  رلُ 

 * 9000و  9002المعدل لعامي  المضمون البنك

 البنك العربي

 9277799 مجموع الموجودات

 9602099 مجموع المطلوبات

 8920999 مجموع حقوق المساهمين

 األردني البنك األهلي

 9979866 مجموع الموجودات

 9802269 مجموع المطلوبات

 9966872 مجموع حقوق المساهمين

 البنك األردني الكويتي

 9822209 مجموع الموجودات

 9676980 مجموع المطلوبات

 7682899 مجموع حقوق المساهمين

 البنك التجاري األردني

 0067086 مجموع الموجودات

 7992702 المطلوباتمجموع 

 0907009 مجموع حقوق المساهمين

 بنك المال األردني

 9677969 مجموع الموجودات

 9786769 مجموع المطلوبات

 6070900 مجموع حقوق المساهمين

 بنك األردن

 2029776 مجموع الموجودات

 2227982 مجموع المطلوبات

 9669967 مجموع حقوق المساهمين

 االستثماريالبنك 

 6860879 مجموع الموجودات

 9607206 مجموع المطلوبات

 9697996 مجموع حقوق المساهمين

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 0906092 مجموع الموجودات

 7027707 مجموع المطلوبات

 7078780 مجموع حقوق المساهمين

 بنك االتحاد

 9999207 مجموع الموجودات

 0997278 المطلوباتمجموع 

 7967779 مجموع حقوق المساهمين
 األرلاَ اٌٛاردة باٌجذٚي باٌّال١٠ٓإ*

ة إ  ح إد  إ  رإ(إق   رإحق اإلى يك رإإىي    إلى ف ا رإل اس  ر إ3    رإلىفس  إإاق إ) قائمة حقوق الممكية :
إ إى ك    إق   ر إح  إ   ي   إل ة    إلى يك ر إحق ا إىي ا  ا إ)  ق ا إ7لىس ىيإاق  إق ل   إة  ح إ  رإخ   حق اإ(

   .حق اإلى يك ر   إلى ف ا رإل اس  رإ ح إلىسالترإ    إ  ك إك   إنرإ   سإق   رإلى يك رإإىي 
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 : لائّة حمىق اٌٍّىية  ٌٍبٕىن اٌتجارية األردٔية (3)اٌجذوي  رلُ                 

 * 9000و  9002المعدل لعامي  البنك

 2496919 البنك العربي

 3637972 البنك األهلي األردني

 5181142 البنك األردني الكويتي

 1114215 البنك التجاري األردني

 3141936 بنك المال األردني

 8661260 بنك األردن

 1232752 البنك االستثماري

 1633809 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 6314172 بنك االتحاد
 اٌٛاردة باٌجذٚي باٌّال١٠ٓاألرلاَ إ*

إ4    رإلىفس  إ):قائمة التدفقات النقدية   إىي    إلى ف ا رإل اس  ر  إلى سةق  إلى قس ر إق   ر إ  ح إد  إ  رإ( ة 
لى سةق  إ(إة  ح إ  رإخ  إق ل  إ7  ق اإىي ا  اإلىس ىيإاق إ)لى سةق  إلى قس رإح  إ   ي   إل ة   إى ك    إق   رإ

إ إلى قس ر إق   ر إ    إ  ك إك   إنرإ   س إ ح إلىسالتر إل اس  ر إةيإلى  حاإدرإلى    إلى ف ا ر لى سةق  إلى اا حر
   .لى قس ر

 : لائّة اٌتذفمات إٌمذية ٌٍبٕىن اٌتجارية األردٔية (4)اٌجذوي  رلُ 

 2010ٚ  2002اٌّعذي ٌعاِٟ  اٌبٕه
*

 

 1950781 اٌبٕه اٌعزبٟ

 9128449 اٌبٕه األٍٟ٘ األردٟٔ

 3141355 اٌبٕه األردٟٔ اٌى٠ٛتٟ

 1201639 اٌبٕه اٌتجارٞ األردٟٔ

 3058715 بٕه اٌّاي األردٟٔ

 2826890 بٕه األردْ

 9114807 اٌبٕه االطتثّارٞ

 5234129 بٕه اإلطىاْ ٌٍتجارة ٚاٌت٠ًّٛ   

 4560004 بٕه االتذاد 

 األرلاَ اٌٛاردة باٌجذٚي باٌّال١٠ٓإ*

 اختبار فرضيات الدراسة 
ىقدددددددددسإقددددددددد  إلى  حوددددددددد رإةددددددددديإهددددددددد لإلىف  دددددددددةإنيدددددددددبإلخ  ددددددددد اإةاحددددددددد   إلىسالتدددددددددرإلىا  تدددددددددرإ إة إ اكددددددددد  إ
 ه ددددددددرإهدددددددد هإلى قددددددددا إنيددددددددبإلخ  دددددددد اإ ددددددددس إق دددددددد  إد إاةددددددددضإةاحدددددددد   إلىسالتددددددددرإ ددددددددرإخدددددددد  إلتدددددددد خسل إ

إلى حي  إلىا  ييإ  حي  إلى    رإل ح سا إ  ى إك  إ يي:

 (7)هميةةةةةةةةةة النسةةةةةةةةةبية لمكونةةةةةةةةةات المعيةةةةةةةةةار الةةةةةةةةةدولي رقةةةةةةةةةم ال تتسةةةةةةةةةاو  األ لى احددددددددد رإل  ىدددددددددبإ:
)قائمةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدخل ا قائمةةةةةةةةةة المركةةةةةةةةةز المةةةةةةةةةالي ا قائمةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةوق الممكيةةةةةةةةةة ا قائمةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدفقات 

 النقدية( باإلفصاح في البنوك التجارية األردني

إ(.5)اق إإ خ   اإه هإلى اح رإ  إلت خسل إلى حي  إلىا  يي إك  إه إ  ح إ  ىفس  
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  (7)ٔتائج اختبار اٌتحٍيً اٌؼاٍِي ٌألهّية إٌسبية ٌّىىٔات اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ (:5) جذوي رلُ

 (7ِىٛٔاث اٌّع١ار اٌذٌٟٚ رلُ ) اٌتبا٠ٓ اٌّفظز اٌتبا٠ٓ اٌّجّع

 لائّت اٌذخً 33.701 33.701

 لائّت اٌّزوش اٌّاٌٟ 13.421 47.122

 لائّت دمٛق اٌٍّى١ت 7.620 54.742

 اٌتذفماث إٌمذ٠تلائّت  27.100 81.842

ى حس دددددددددددسإإVarimaxإ  ا قدددددددددددرإدنيدددددددددددبإ  ددددددددددد  رإFactor Analysisإ   تددددددددددد خسل إدتدددددددددددي ةإلى حي ددددددددددد إلىاددددددددددد  يي
ق   ددددددددددرإإ )ق   ددددددددددرإلىددددددددددسخ إيإق   ددددددددددرإلى اكدددددددددد إلى دددددددددد ىيإإ(7)ه  ددددددددددرإلى تدددددددددد  رإى ك  دددددددددد  إلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إل 

ق   دددددددددددرإلى دددددددددددسةق  إلى قس دددددددددددر(إ   ة ددددددددددد  إةددددددددددديإلى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددر.إ  حددددددددددد إ دددددددددددرإإ حقددددددددددد اإلى يك دددددددددددرإ
   ة ددددددددددد  إةددددددددددديإ(إ7)درإ تددددددددددد رإلى  تددددددددددد اإل ف  ى دددددددددددرإى ك  ددددددددددد  إلى ا ددددددددددد اإلىدددددددددددس ىيإاقددددددددددد إ(إ5)اقددددددددددد إإلىفدددددددددددس  

(.إ%33.701)إ درإق   دددددددددددددرإلىدددددددددددددسخ إةتدددددددددددددا إ ددددددددددددد إ تددددددددددددد   (.إ81.842%)إلى  ددددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددددرإل اس  دددددددددددددرإ يغددددددددددددد 
 ةتدددددددددددا إق   دددددددددددرإلى اكددددددددددد إلى ددددددددددد ىيإ ددددددددددد إ(.إ%27.100)سةق  إلى قس دددددددددددرإ ددددددددددد إ تددددددددددد   إةتدددددددددددا إق   دددددددددددرإلى دددددددددددإة  ددددددددددد 

  دددددددددددددرإخددددددددددددد  إإ(.%7.620)إ دخ دددددددددددددالا إةتدددددددددددددا إق   دددددددددددددرإحقددددددددددددد اإلى يك دددددددددددددرإ ددددددددددددد إ تددددددددددددد   إ(.%13.421) تددددددددددددد   إ
ةان ددددددددددد ا إ   تددددددددددد رإةف  ى دددددددددددرإىي  تددددددددددد اإإ  ي  ددددددددددد اإ(إ06)إ  حددددددددددد إدرإق   دددددددددددرإلىدددددددددددسخ إ ك  ددددددددددد إ دددددددددددر(إ6)إلىفدددددددددددس  
ى خ دددددددددد إ ددددددددددس يإ(إ0.648)إ اددددددددددس  إلى ح  دددددددددد إ دددددددددد رإدس ددددددددددبإسافددددددددددر قددددددددددسإ ال حدددددددددد إة دددددددددد إ(إ%33.701)إ يغدددددددددد 

إإى  ةيإة السإلىا    .(إ0.854)إ ته   إة      رإ    اهإ دنيبإسافر

  ٔتائج اختبار اٌتحٍيً اٌؼاٍِي ٌألهّية إٌسبية ٌّىىٔات لائّة اٌذخً: (6)رلُ   جذوي
 ِىٛٔاث لائّت اٌذخً ِعذي اٌتذ١ًّ اٌتبا٠ٓ اٌّفظز اٌتبا٠ٓ اٌّجّع

33.701 33.701 

 فٛائذ دائٕت 0.828

 فٛائذ ِذ٠ٕٗ 0.813

 طافٟ إ٠زاد اٌفٛائذ 0.723

 طافٟ إ٠زاد اٌعّٛالث 0.854

 طافٟ إ٠زاد اٌفٛائذ ٚاٌعّٛالث 0.690

 أرباح خظائز ِٛجٛداتّا١ٌت ٌٍّتاجزة 0.819

0.787 
أرباح خظائز ِٛجٛداث ِا١ٌت ِذذدة اٌم١ّت اٌعادٌت ِٓ 

 خالي لائّت اٌذخً اٌشاًِ 

 أرباح خظائز ِٛجٛداث ِا١ٌت ِتٛفزة ٌٍب١ع 0.821

 إ٠زاداث أخزٜ 0.809

 ِظار٠ف أخزٜ 0.836

 اطتٙالواث ٚإطفاءاث 0.728

 ِخظض تذٟٔ تظ١ٙالث ائتّا١ٔت ِباشزة 0.648

 أخزِٜخظظاث  0.676

 اٌزبخ لبً اٌضز٠بت  0.838

 ِظزٚف ضز٠بت اٌذخً  0.779

 طافٟ اٌتغ١ز اٌّتزاوُ فٟ اٌم١ّت اٌعادٌت 0.756
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ةان ددددددددددد ا إ   تددددددددددد رإإ  ي  ددددددددددد اإ(إ98) ك  ددددددددددد  إق   دددددددددددرإلى دددددددددددسةق  إلى قس دددددددددددرإ لى  حددددددددددد  رإإ(7)ك ددددددددددد إ  ددددددددددد رإلىفدددددددددددس  إ
(إ0.351)إ دددددددددد رإدس ددددددددددبإسافددددددددددرإ قددددددددددسإ ال حدددددددددد إة دددددددددد إ اددددددددددس  إلى ح  دددددددددد (إ%27.100)إ  تدددددددددد اإةف  ى ددددددددددرإ يغدددددددددد 
 إ.إى  ةيإلى سةق  إلى قس رإةيإن ي   إلى  غ  (إ0.811)إىي       إلى قس رإ دنيبإسافر

ٔتدددددددائج اختبدددددددار اٌتحٍيدددددددً اٌؼددددددداٍِي ٌألهّيدددددددة إٌسدددددددبية ٌّىىٔدددددددات لائّدددددددة اٌتدددددددذفمات (: 7) جدددددددذوي   

إإٌمذية
 اٌتذفماث إٌمذ٠تِىٛٔاث لائّت  ِعذي اٌتذ١ًّ اٌتبا٠ٓ اٌّفظز اٌتبا٠ٓ اٌّجّع

60.801 27.100 

 اٌزبخ ٌٍظٕٗ لبً اٌضز٠بت 0.502

 اطتٙالوالث ٚإطفاءاث 0.652

 د٠ْٛ ِعذِٚت 0.747

 أرباح ــ خظائز ب١ع اٌّٛجٛداث اٌّا١ٌت اٌثابتٗ 0.563

0.632 
أرباح ــ خظائز إعادة تم١١ُ ِٛجٛداث ِا١ٌت ِذذدة باٌم١ّت 

 اٌعادٌت ِٓ خالي اٌذخً ااٌشاًِ 

 أرباح ــ خظائز إعادة تم١١ُ ِٛجٛداث ِا١ٌت ٌٍّتاجزة 0.772

 ِخظظاث أخزٜ  0.634

 اٌش٠ادة ــ إٌمض فٟ اٌّٛجٛداث  0.79

 أرطذة ٌذٜ بٕٛن ِزوش٠ت 0.583

 ا٠ذاعاث ٌذٜ بٕٛن ِٚؤطظاث ِظزف١ت  0.553

 تظ١ٙالث ائتّا١ٔت  0.707

 ِٛجٛداث ِا١ٌت ٌٍّتاجزة  0.749

0.789 

ِٛجٛداث ِا١ٌت ِذذدة باٌم١ّت اٌعادٌت ِٓ خالي لائّت 

 اٌذخً اٌشاًِ 

 اٌّٛجٛداث األخزٜ 0.646

 اٌش٠ادة ــإٌمض فٟ اٌّطٍٛباث 0.613

 ِٚؤطظاث ِظزف١تٚدائع بٕٛن  0.604

 ٚدائع عّالء  0.556

 تأ١ِٕاث ٔمذ٠ت 0.351

 ِطٍٛباث أخزٜ  0.582

 طافٟ اٌتذفماث إٌمذ٠ت فٟ ع١ٍّاث اٌتشغ١ً  0.811

 شزاء  ِٛجٛداث ِا١ٌت ِتٛفزة ٌٍب١ع 0.770

 اطتذمالاث ِٛجٛداث ِا١ٌت ِذتفظ بٙا ٌتار٠خ االطتذماق 0.652

 ِٛجٛداث ِا١ٌت ثابتتشزاء ــ  0.533

 طافٟ ٌالطتذمالاث إٌمذ٠ت فٟ ع١ٍّاث االطتثّار  0.546

 اٌتٕمض ــ اٌش٠ادة فٟ األِٛاي اٌّمتزضت  0.618

 ب١ع ــ شزاء  أطُٙ خش١ٔت 0.500

 أرباح ِٛسعت عٍٝ اٌّظا١ّ٘ٓ  0.504

 طافٟ االطتخذاِاث ِٓ ع١ٍّاث اٌتذ٠ًٛ 0.613
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  ي  دددددددددد اإةان ددددددددددرإ   تدددددددددد رإ(إ95)لى تدددددددددد  رإىق   ددددددددددرإلى اكدددددددددد إلى دددددددددد ىيإلى ا  ددددددددددرإلىو ىوددددددددددرإ  قددددددددددسإ ددددددددددكي إل ه  ددددددددددرإ
 قدددددددددددسإ ال حددددددددددد إة ددددددددددد إ ادددددددددددس  إإ(8)إ ك ددددددددددد إهددددددددددد إ  حددددددددددد إ  ىفدددددددددددس  (إ%13.421)إةف  ى دددددددددددرإىي  تددددددددددد اإ يغددددددددددد 

ىددددددددددددداد إلى ددددددددددددد  إ(إ0.836)إى ح  ددددددددددددد  يإل خ  ددددددددددددد ااإ دنيدددددددددددددبإسافدددددددددددددر(إ0.376)إلى ح  ددددددددددددد إ ددددددددددددد رإدس دددددددددددددبإسافدددددددددددددر
إإ.لى سة  

 ٔتائج اختبار اٌتحٍيً اٌؼاٍِي ٌألهّية إٌسبية ٌّىىٔات لائّة اٌّروز اٌّاٌي:(8) جذوي رلُ

 ِىٛٔاث لائّت اٌّزوش اٌّاٌٟ ِعذي اٌتذ١ًّ اٌتبا٠ٓ اٌّفظز اٌتبا٠ٓ اٌّجّع

74.222 13.421 

 ِٛجٛداث ِا١ٌت ٌّتاجزة  0.814

0.813 
ِٛجٛداث ِا١ٌت ِذذدة باٌم١ّت اٌعادٌت ِٓ خالي لائّت 

 اٌذخً اٌشاًِ 

 ِشتماث ِا١ٌت ل١ّت عادٌت ِٛجبت  0.807

 ِٛجٛداث ِا١ٌت ِتٛفزة ٌٍب١ع 0.804

 ِٛجٛداث ِا١ٌت ِتذفظ بٙا ٌتار٠خ االطتذماق  0.759

 ِٛجٛداث ثابتٗ 0.753

 ِٛجٛداث أخزٜ 0.665

 ٔمذ٠تتأ١ِٕاث  0.646

 ِشتماث ٔمذ٠ت ــ ل١ّت طاٌبت 0.613

 أِٛاي ِمتزضت 0.517

 ِخظض ضز٠بت اٌذخً 0.610

 ِخظظاث أخزٜ 0.467

 ِطٍٛباث أخزٜ 0.502

 رأص اٌّاي اٌّذفٛع 0.836

 عالٚة إطذار 0.831

 ادت١اطٟ إجبارٞ 0.821

 ادت١اطٟ اخت١ارٞ  0.376

 ادت١اطٟ عاَ 0.815

 أرباح ِذٚرة 0.516

 ادت١اطٟ تم١ُ ِٛجٛداث ِا١ٌت ِتٛفز ٌٍب١ع  0.613

 أرباح ِمتزح تٛس٠عٙا 0.531

 اٌت١ّٕت ِجّٛع اٌّظا١ّ٘ٓ 0.620

 دخ دددددددددددالاإ إ ددددددددددد إ  ايدددددددددددداإ   ه  دددددددددددرإلى تدددددددددددد  رإىق   دددددددددددرإحقددددددددددد اإلى يك ددددددددددددرإ إةقدددددددددددسإد هددددددددددددا إلى  ددددددددددد  جإدرإ ف دددددددددددد  إ
(إ%7.620)إةان ددددددددددرإ   تدددددددددد رإةف  ى ددددددددددرإىي  تدددددددددد اإ يغدددددددددد   ي  دددددددددد  إ(إ6)إلىا   دددددددددداإلى ك  ددددددددددرإىهدددددددددد إ ك  دددددددددد إ ددددددددددر

 ح  دددددددددد  يإ خدددددددددد  ا إ  دددددددددداة رإن  ددددددددددرإ(إ0.705)إة إ ال حدددددددددد إة دددددددددد إ اددددددددددس  إلى ح  دددددددددد إ دددددددددد رإدس ددددددددددبإسافددددددددددر.إ
إ(.9)اق إإإى ح    يإلىا  إ إ ك  إه إ  ح إ  ىفس  (إ0.835 دنيبإسافرإ)

إ
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 ٌمائّة حمىق اٌٍّىيةاختبار اٌتحٍيً اٌؼاٍِي ٌألهّية إٌسبية  ٔتائج:( 9)رلُ   جذوي

 اٌّع١ار اٌّذاطبٟ اٌذٌٟٚ اٌثأٟ  ِعذي اٌتذ١ًّ اٌتبا٠ٓ اٌّفظز اٌتبا٠ٓ اٌّجّع

81.842 7.620 

 طافٟ اٌتٕف١ذ فٟ اٌم١ّت اٌعادٌت  0.720

 ادت١اطٟ عاَ  0.835

 ادت١اطٟ  0.705

 ادت١اطٟ تم١١ُ ِٛجٛداث ِا١ٌت ِتٛفزة ٌٍب١ع 0.766

 ِذٚرٖأرباح  0.808

 أرباح ِمتزح تٛس٠عٙا 0.766

ى ك  ددددددددد  إلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإإ ني ددددددددد إ إ   ددددددددد رإ دددددددددرإخددددددددد  إلى  ددددددددد  جإلىتددددددددد  قرإد ددددددددد إ إ  تددددددددد   إل ه  دددددددددرإلى تددددددددد  ر
 لى يإ   إنيب:(إلى  ا ر)إ(.إ ني ِ إ ق  إلى اح رإلىاس  ر7اق إ)

قائمةةةةةةةةة   )قائمةةةةةةةةة الةةةةةةةةدخل  (7)ال تتسةةةةةةةةاو  األهميةةةةةةةةة النسةةةةةةةةبية لمكونةةةةةةةةات المعيةةةةةةةةار الةةةةةةةةدولي رقةةةةةةةةم 
قائمةةةةةةةة التةةةةةةةدفقات النقديةةةةةةةة( باإلفصةةةةةةةاح فةةةةةةةي البنةةةةةةةوك   قائمةةةةةةةة حقةةةةةةةوق الممكيةةةةةةةة   المركةةةةةةةز المةةةةةةةالي 
 .  التجارية األردنية

 إ  فسإةا اإ ل إس ىرإةح    رإ  رإ   ارإ حس سإل    إلى  ي ةإةيإ اي    إلىق ل  إ:  اٌفرضية اٌرئيسة اٌثأية
  رإلى اك إلى  ىيإ إق   رإحق اإلى يك رإ إق   رإلى سةق  إلى قس ر(إحتةإل خ  رإةيإحف إلى   إلى  ى رإ)ق   رإلىسخ إ إق 

(إلى ا  رإ7 رإح  إاد إلى   إ ةق اإىي ا   اإلىس ى رإ نسلسإلى ق ا اإلى  ى رإلى     إني ه إةيإلى ا  اإلىس ىيإاق إ)
 (.5...   س ل إلى  ى رإ:إل  ح ح  إن سإ ت   إس ىرإ)

خ  ددددددددد اإهدددددددددد هإلى احدددددددددد رإ دددددددددد إ قتدددددددددد  ه إةىددددددددددبإدا دددددددددد إةاحدددددددددد   إةان ددددددددددرإ إ  دددددددددد إلتدددددددددد خسل إلخ  دددددددددد اإ حي دددددددددد إ 
 لى    رإل ح ساإ خ   اإك إةاح رإةان رإنيبإحس إ إ ك  إ يي:

  فسإةا اإ ل إس ىرإةح    رإ  رإ   ارإ حس سإل    إلى  ي ةإةيإ اي    إق   رإ إ: اٌفرضية اٌفرػية األوًٌ
ل خ  رإةيإحف إلى   إ رإح  إاد إلى   إ ةق اإىي ا   اإلىس ى رإ نسلسإلى ق ا اإلى  ى رإلى     إلىسخ إحتةإ

 (.5...(إلى ا  رإ   س ل إلى  ى رإ.إل  ح ح  إإإن سإ ت   إس ىرإ)7ني ه إةيإلى ا  اإلىس ىيإاق إ)

قدددددددداإىي حإOne Way ANOVAإ خ  دددددددد اإهدددددددد هإلى احدددددددد رإدتدددددددد خس إ حي دددددددد إلى  دددددددد  رإل حدددددددد سا
 ددددددددرإ فدددددددد سإلخدددددددد  رإ دددددددد رإ   اددددددددرإ حددددددددس سإل ة دددددددد  إلى  يدددددددد ةإةدددددددديإ اي  دددددددد  إق   ددددددددرإلىددددددددسخ إلى دددددددد سا إنددددددددرإ
لى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةددددددددددديإاد إلى ددددددددددد  إهددددددددددد هإلى  ددددددددددد  إ ةقددددددددددد اإىق لندددددددددددسإل ة ددددددددددد  إ

إإ.(10)ك  إه إ  ح إةيإلىفس  إ.إ(7لى     إني ه إةيإلى ا  اإلىس ىيإاق إ)
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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اٌّتىسدددددددداات اٌحسددددددددابية واالٔحرافددددددددات اٌّؼياريددددددددة ٌابيؼددددددددة وحددددددددذود ا فصددددددددا  اٌّاٍددددددددى    (10) جددددددددذوي

فددددددي ِؼٍىِددددددات لائّددددددة اٌددددددذخً اٌصددددددادرس ػددددددٓ اٌبٕددددددىن اٌتجاريددددددة األردٔيددددددة حسدددددد  االخددددددت   فددددددي رأ  

 (7اٌّاي وفماً ٌمىاػذ ا فصا  إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ )

 رأ  اٌّاي
ػذد 

 اٌبٕىن
 

ا فصا  اٌّاٍى  في طبيؼة وحذود 

ِؼٍىِات لائّة اٌذخً اٌصادرس ػٓ 

 اٌبٕىن اٌتجارية األردٔية

 2 ١ٍِْٛ 100ألً ِٓ  
 128876493.8 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 5886344.7 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 ِٓ 

 ١ٍِْٛ 200ـ  100
3 

 274964981.2 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 7043052.5 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 4 ١ٍِْٛ 200أوثز ِٓ 
 609339573.9 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 65780624 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

درإدنيدددددددددددددددددبإلى   تددددددددددددددددد   إلىحتددددددددددددددددد   رإى   ادددددددددددددددددرإ حدددددددددددددددددس سإ(إ10)إ  حددددددددددددددددد إ دددددددددددددددددرإلىفدددددددددددددددددس  
ل ة دددددددددددد  إلى  يدددددددددددد ةإةدددددددددددديإ اي  دددددددددددد  إق   ددددددددددددرإلىددددددددددددسخ إلى دددددددددددد سا إنددددددددددددرإلى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإل اس  ددددددددددددرإ

ةددددددددددديإلى ا ددددددددددد اإإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةددددددددددديإاد إلى ددددددددددد  إ ةقددددددددددد اإىق لندددددددددددسإل ة ددددددددددد  إلى   ددددددددددد  إني هددددددددددد 
 ي دددددددددددد ر.إ ى ااةددددددددددددرإإ..9(إك  دددددددددددد إىددددددددددددس إلى  دددددددددددد  إلى دددددددددددديإ   ددددددددددددسإاد إ  ىهدددددددددددد إنيددددددددددددبإ7لىددددددددددددس ىيإاقدددددددددددد إ)

 Oneإاد إلى دددددددد  إ إ دددددددد إةفددددددددالاإلخ  دددددددد اإ حي دددددددد إلى  دددددددد  رإل حدددددددد ساإس ىددددددددرإهدددددددد لإل خدددددددد  رإحتددددددددة

Way ANOVAإإ.   رإ ى (إ00)إ لىفس  إإ

اٌّاٍى  في ِؼٍىِات لائّة اٌذخً اٌصادرس ػٓ اٌبٕىن ٔتائج اختبار االخت   ٌابيؼة وحذود ا فصا   ( 22) جذوي

 (7اٌتجارية األردٔية حس  االخت   في رأ  اٌّاي وفماً ٌمىاػذ ا فصا  إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ )

 

 ِصذر اٌتبايٓ

ِجّىع 

 اٌّربؼات

SOS 

ِتىسط ِجّىع 

 اٌّربؼات

MS 

درجات 

 اٌحرية

DF 

 ليّة

F اٌّحسىبة 

ِستىي 

 اٌذالٌة

Sig.* 

طبيؼة وحذود ا فصا  

اٌّاٍى  في ِؼٍىِات 

لائّة اٌذخً اٌصادرس ػٓ 

 اٌبٕىن اٌتجارية األردٔية

 2 0.215 0.430 ب١ٓ اٌّجّٛعاث

 6 ..0.1 1.122 داخً اٌّجّٛعاث 0.3.0 1.142

   .1.55 ٛعاٌّجّ

 ≥ )إ تد   إلىس ىدرإندس إ فد سإلخد  رإسل إةح د    اإن دس(إ00)إ   د رإ درإخد  إلى  د  جإلى  حدحرإةديإلىفدس  
0.05αلى  دد  إلى ف ا ددرإل اس  ددرإإةدديإ   اددرإ حددس سإل ة دد  إلى  يدد ةإةدديإ اي  دد  إق   ددرإلىددسخ إلى دد سا إنددر(إ

(إح دد إك  دد إ7ةدديإلى ا دد اإلىددس ىيإاقدد إ)إحتددةإل خدد  رإةدديإاد إلى دد  إ ةقدد اإىق لنددسإل ة دد  إلى   دد  إني هدد 
 ني دد إ ق دد إ(.إ0.049)إ ق  ددرإ يغدد (إ0.05α ≥ )إ  دداإسلىددرإن ددسإ تدد   إلىس ىددر(إF)إق  ددرإلى اخ  دداإل ح دد  ي

عةدم وجةةود فةروق ذات داللةةة ةحصةائية بةةين طبيعةة وحةةدود اإلبةة   إلى ديإ د  إنيددب:(إلى دد ا ر)إلى احد رإلىاس  در
خل حسةب االخةت ف فةي حجةم البنةك مةن حيةث رأس المةال وفقةًا لممعةايير الدوليةة المطموب في معمومات قائمة الد

إ(.5...) ( عند مستو  داللة7إلعداد التقارير المالية المنصوص عميها في المعيار الدولي رقم )
 إ  فدددددددددددددسإةدددددددددددددا اإ ل إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ ددددددددددددد رإ   ادددددددددددددرإ حدددددددددددددس سإ: لى احددددددددددددد رإلى ان دددددددددددددرإلىو   دددددددددددددر

ل  دددددددددد  إلى  يدددددددددد ةإةدددددددددديإ اي  دددددددددد  إق   ددددددددددرإلى اكدددددددددد إلى دددددددددد ىيإحتددددددددددةإل خدددددددددد  رإةدددددددددديإحفدددددددددد إلى  دددددددددد إ
 دددددددددرإح ددددددددد إاد إلى ددددددددد  إ ةقددددددددد اإىي اددددددددد   اإلىس ى دددددددددرإ ندددددددددسلسإلى قددددددددد ا اإلى  ى دددددددددرإلى   ددددددددد  إني هددددددددد إةددددددددديإ
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إ ح  إإن دددددددددددددسإ تددددددددددددد   إس ىدددددددددددددر(إلى ا ددددددددددددد رإ ددددددددددددد  س ل إلى  ى دددددددددددددرإ.إل  حددددددددددددد7لى ا ددددددددددددد اإلىدددددددددددددس ىيإاقددددددددددددد إ)
(...5.) 

إOne Way ANOVAإ خ  ددددددد اإهددددددد هإلى احددددددد رإلتددددددد خس إ حي ددددددد إلى  ددددددد  رإل حددددددد سا
ىي حقدددددددددداإ دددددددددددرإ فدددددددددد سإلخددددددددددد  رإ دددددددددد رإ   ادددددددددددرإ حددددددددددس سإل ة ددددددددددد  إلى  يدددددددددد ةإةددددددددددديإ اي  دددددددددد  إق   دددددددددددرإ
لى اكددددددددددد إلى ددددددددددد ىيإلى ددددددددددد سا إندددددددددددرإلى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةددددددددددديإاد إلى ددددددددددد  إ

ك دددددددددد إ.إ(7ىق لنددددددددددسإل ة دددددددددد  إلى   دددددددددد  إني هدددددددددد إةدددددددددديإلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إ)إهدددددددددد هإلى  دددددددددد  إ ةقدددددددددد اإ
 (.09)ه إ  ح إةيإلىفس  إ

اٌّتىساات اٌحسابية واالٔحرافات اٌّؼيارية ٌابيؼة وحذود ا فصا  اٌّاٍى  في ِؼٍىِات لائّة  (21) جذوي

اٌّاي وفماً ٌمىاػذ ا فصا  اٌّروز اٌّاٌي اٌصادرس ػٓ اٌبٕىن اٌتجارية األردٔية حس  االخت   في رأ  

 (7إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ )

 رأص اٌّاي
عذد 

 اٌبٕٛن
 

طب١عت ٚدذٚد اإلفظاح اٌّطٍٛب فٟ 

ِعٍِٛاث لائّت اٌّزوش اٌّاٌٟ اٌظادرة 

 عٓ اٌبٕٛن اٌتجار٠ت األرد١ٔت

 2 ١ٍِْٛ 100ألً ِٓ  
 128876493.8 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 5886344.7 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 ِٓ 

 ١ٍِْٛ 200ـ  100
3 

 274964981.2 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 7043052.5 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 4 ١ٍِْٛ 200أوثز ِٓ 
 609339573.9 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 65780624 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

درإدنيدددددددددددددددددبإلى   تددددددددددددددددد   إلىحتددددددددددددددددد   رإى   ادددددددددددددددددرإ حدددددددددددددددددس سإ(إ09)إ  حددددددددددددددددد إ دددددددددددددددددرإلىفدددددددددددددددددس  
 اي  دددددددددددد  إق   ددددددددددددرإلى اكدددددددددددد إلى دددددددددددد ىيإلى دددددددددددد سا إنددددددددددددرإلى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإل ة دددددددددددد  إلى  يدددددددددددد ةإةدددددددددددديإ

ل اس  دددددددددددرإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةددددددددددديإاد إلى ددددددددددد  إ ةقددددددددددد اإىق لندددددددددددسإل ة ددددددددددد  إلى   ددددددددددد  إني هددددددددددد إةددددددددددديإ
 ي دددددددددددد ر.إإ..9(إك  دددددددددددد إىددددددددددددس إلى  دددددددددددد  إلى دددددددددددديإ   ددددددددددددسإاد إ  ىهدددددددددددد إنيددددددددددددبإ7لى ا دددددددددددد اإلىددددددددددددس ىيإاقدددددددددددد إ)

  ددددددددددددد اإ حي ددددددددددددد إلى  ددددددددددددد  رإاد إلى ددددددددددددد  إ إ ددددددددددددد إةفدددددددددددددالاإلخإ ى ااةدددددددددددددرإس ىدددددددددددددرإهددددددددددددد لإل خددددددددددددد  رإحتدددددددددددددة
إإ.   رإ ى (إ03)إ لىفس  إإOne Way ANOVAإل ح سا

إ

إ

إ
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نتةةةةةةةةائج اختبةةةةةةةةار االخةةةةةةةةت ف لطبيعةةةةةةةةة وحةةةةةةةةدود اإلفصةةةةةةةةاح المطمةةةةةةةةوب فةةةةةةةةي ( 13) جةةةةةةةةدولإ
معمومةةةةةةةات قائمةةةةةةةة المركةةةةةةةز المةةةةةةةالي الصةةةةةةةادرة عةةةةةةةن البنةةةةةةةوك التجاريةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة حسةةةةةةةب االخةةةةةةةت ف 

إ.(7عميها في المعيار الدولي رقم )في رأس المال وفقًا لقواعد اإلفصاح المنصوص 
 

 ِظذر اٌتبا٠ٓ

ِجّٛع 

 اٌّزبعاث

SOS 

ِتٛطظ ِجّٛع 

 اٌّزبعاث

MS 

درجاث 

 اٌذز٠ت

DF 

 ل١ّت

F اٌّذظٛبت 

ِظتٜٛ 

 اٌذالٌت

Sig.* 

طب١عت ٚدذٚد اإلفظاح 

اٌّطٍٛب فٟ ِعٍِٛاث 

لائّت اٌّزوش اٌّاٌٟ 

اٌظادرة عٓ اٌبٕٛن 

 اٌتجار٠ت األرد١ٔت

 2 0.272 0.545 ب١ٓ اٌّجّٛعاث

0.423 0.634 
داخً 

 اٌّجّٛعاث
3.31. 0.553 6 

   63..3 ٛعاٌّجّ

نددددددددددددس إ فدددددددددددد سإلخدددددددددددد  رإسل إ(إ03)إ   دددددددددددد رإ ددددددددددددرإخدددددددددددد  إلى  دددددددددددد  جإلى  حددددددددددددحرإةدددددددددددديإلىفددددددددددددس  
ةدددددددددديإ   اددددددددددرإ حددددددددددس سإل ة دددددددددد  إلى  يدددددددددد ةإةدددددددددديإ اي  دددددددددد  إ(.5...)إ تدددددددددد   إلىس ىددددددددددرإةح دددددددددد    اإن ددددددددددس

لى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإل اس  ددددددددددددرإحتددددددددددددةإل خدددددددددددد  رإةدددددددددددديإاد إإق   ددددددددددددرإلى اكدددددددددددد إلى دددددددددددد ىيإلى دددددددددددد سا إنددددددددددددر
(إح ددددددددددد إك  ددددددددددد إ7ني هددددددددددد إةددددددددددديإلى ا ددددددددددد اإلىدددددددددددس ىيإاقددددددددددد إ)لى ددددددددددد  إ ةقددددددددددد اإىق لندددددددددددسإل ة ددددددددددد  إلى   ددددددددددد  إ

إ ق  دددددددددددددددرإ يغددددددددددددددد (.5...)إ  ددددددددددددددداإسلىدددددددددددددددرإن دددددددددددددددسإ تددددددددددددددد   إلىس ىدددددددددددددددر(إF)إق  دددددددددددددددرإلى اخ  ددددددددددددددداإل ح ددددددددددددددد  ي
عةةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةةود فةةةةةةةةةروق إلى ددددددددديإ ددددددددد  إنيدددددددددب:(إلى ددددددددد ا ر)إ ني ددددددددد إ ق ددددددددد إلى احددددددددد رإلىاس  دددددددددر(.إ493..)

مركةةةةةةةةز ذات داللةةةةةةةةة ةحصةةةةةةةةائية بةةةةةةةةين طبيعةةةةةةةةة وحةةةةةةةةدود اإلبةةةةةةةة   المطمةةةةةةةةوب فةةةةةةةةي معمومةةةةةةةةات قائمةةةةةةةةة ال
المةةةةةةةةالي حسةةةةةةةةب االخةةةةةةةةت ف فةةةةةةةةي حجةةةةةةةةم البنةةةةةةةةك مةةةةةةةةن حيةةةةةةةةث رأس المةةةةةةةةال وفقةةةةةةةةًا لممعةةةةةةةةايير الدوليةةةةةةةةة 

 ( عنةةةةةةد مسةةةةةةتو  داللةةةةةةة7إلعةةةةةةداد التقةةةةةةارير الماليةةةةةةة المنصةةةةةةوص عميهةةةةةةا فةةةةةةي المعيةةةةةةار الةةةةةةدولي رقةةةةةةم )
إ(.5...)

ةيإ اي    إ إ  فسإةا اإ ل إس ىرإةح    رإ  رإ   ارإ حس سإل    إلى  ي ةإ:  الفرضية الفرعية ال ال ة
ق   رإحق اإلى يك رإحتةإل خ  رإةيإحف إلى   إ رإح  إاد إلى   إ ةق اإىي ا   اإلىس ى رإ نسلسإلى ق ا اإ

(إلى ا  رإ   س ل إلى  ى رإدإل  ح ح  إإن سإ ت   إس ىرإ7لى  ى رإلى     إني ه إةيإلى ا  اإلىس ىيإاق إ)
(...5.) 

إإANOVAإإOneإWayى  ددددددددددددددد  رإل حددددددددددددددد سا خ  ددددددددددددددد اإهددددددددددددددد هإلى احددددددددددددددد رإلتددددددددددددددد خس إ حي ددددددددددددددد إل
ىي حقدددددددددداإ دددددددددددرإ فدددددددددد سإلخددددددددددد  رإ دددددددددد رإ   ادددددددددددرإ حددددددددددس سإل ة ددددددددددد  إلى  يدددددددددد ةإةددددددددددديإ اي  دددددددددد  إق   دددددددددددرإ
حقددددددددددد اإلى يك دددددددددددرإلى ددددددددددد سا إندددددددددددرإلى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةددددددددددديإاد إلى ددددددددددد  إ

ك دددددددددد إ.إ(7هدددددددددد هإلى  دددددددددد  إ ةقدددددددددد اإىق لنددددددددددسإل ة دددددددددد  إلى   دددددددددد  إني هدددددددددد إةدددددددددديإلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إ)
إإ.إ(14)  ح إةيإلىفس  إه إ

إ
إ
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اٌّتىسدددددددداات اٌحسددددددددابية واالٔحرافددددددددات اٌّؼياريددددددددة ٌابيؼددددددددة وحددددددددذود ا فصددددددددا   (21) جددددددددذوي 

اٌّاٍدددددددى  فدددددددي ِؼٍىِدددددددات لائّدددددددة حمدددددددىق اٌٍّىيدددددددة اٌصدددددددادرس ػدددددددٓ اٌبٕدددددددىن اٌتجاريدددددددة األردٔيدددددددة حسددددددد  

 (7االخت   في رأ  اٌّاي وفماً ٌمىاػذ ا فصا  إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ )

 رأص اٌّاي
عذد 

 اٌبٕٛن
 

طب١عت ٚدذٚد اإلفظاح اٌّطٍٛب فٟ 

ِعٍِٛاث لائّت دمٛق اٌٍّى١ت اٌظادرة 

 عٓ اٌبٕٛن اٌتجار٠ت األرد١ٔت

 2 ١ٍِْٛ 100ألً ِٓ  
 128876493.8 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 5886344.7 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 ِٓ 

 ١ٍِْٛ 200ـ  100
3 

 274964981.2 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 7043052.5 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 4 ١ٍِْٛ 200أوثز ِٓ 
 609339573.9 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 65780624 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

درإدنيددددددددددددبإلى   تدددددددددددد   إلىحتدددددددددددد   رإى   اددددددددددددرإ حددددددددددددس سإل ة دددددددددددد  إلى  يدددددددددددد ةإةدددددددددددديإ(إ04)إ  حدددددددددددد إ ددددددددددددرإلىفددددددددددددس  
ل خددددددددد  رإةددددددددديإاد إلى ددددددددد  إ اي  ددددددددد  إق   دددددددددرإحقددددددددد اإلى يك دددددددددرإلى ددددددددد سا إندددددددددرإلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإحتدددددددددةإ

(إك  دددددددد إىددددددددس إلى  دددددددد  إلى دددددددديإ   ددددددددسإاد إ7 ةقدددددددد اإىق لنددددددددسإل ة دددددددد  إلى   دددددددد  إني هدددددددد إةدددددددديإلى ا دددددددد اإلىددددددددس ىيإاقدددددددد إ)
اد إلى دددددددددد   إ دددددددددد إةفددددددددددالاإلخ  دددددددددد اإ حي دددددددددد إإ ي دددددددددد ر.إ ى ااةددددددددددرإس ىددددددددددرإهدددددددددد لإل خدددددددددد  رإحتددددددددددةإ..9  ىهدددددددددد إنددددددددددرإ
إإإ   رإ ى إ.(إ05)إ لىفس  إإOne Way ANOVAإلى    رإل ح سا

ٔتدددددائج اختبدددددار االخدددددت   ٌابيؼدددددة وحدددددذود ا فصدددددا  اٌّاٍدددددى  فدددددي ِؼٍىِدددددات لائّدددددة حمدددددىق ( 21) جدددددذوي    

اٌٍّىيدددددة اٌصدددددادرس ػدددددٓ اٌبٕدددددىن اٌتجاريدددددة األردٔيدددددة حسددددد  االخدددددت   فدددددي رأ  اٌّددددداي وفمددددداً ٌمىاػدددددذ ا فصدددددا  

 (7إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ )

 

 ِظذر اٌتبا٠ٓ

ِجّٛع 

 اٌّزبعاث

SOS 

ِجّٛع ِتٛطظ 

 اٌّزبعاث

MS 

درجاث 

 اٌذز٠ت

DF 

 ل١ّت

F اٌّذظٛبت 

ِظتٜٛ 

 اٌذالٌت

Sig.* 

طب١عت ٚدذٚد اإلفظاح 

اٌّطٍٛب فٟ ِعٍِٛاث 

لائّت دمٛق اٌٍّى١ت 

اٌظادرة عٓ اٌبٕٛن 

 اٌتجار٠ت األرد١ٔت

 2 0.021 0.043 ب١ٓ اٌّجّٛعاث

0.354 0.716 
داخً 

 اٌّجّٛعاث
0.363 0.061 6 

   0.406 اٌّجّٛع

إندددددددددددس إ فددددددددددد سإلخددددددددددد  رإسل إةح ددددددددددد    اإن دددددددددددس(إ05)إ   ددددددددددد رإ دددددددددددرإخددددددددددد  إلى  ددددددددددد  جإلى  حدددددددددددحرإةددددددددددديإلىفدددددددددددس  
ةددددددددددديإ   ادددددددددددرإ حدددددددددددس سإل ة ددددددددددد  إلى  يددددددددددد ةإةددددددددددديإ اي  ددددددددددد  إق   دددددددددددرإحقددددددددددد اإلى يك دددددددددددرإ(إ5...)إ تددددددددددد   إلىس ىدددددددددددر
لى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإل اس  ددددددددددددرإحتددددددددددددةإل خدددددددددددد  رإةدددددددددددديإاد إلى دددددددددددد  إ ةقدددددددددددد اإىق لنددددددددددددسإل ة دددددددددددد  إإلى دددددددددددد سا إنددددددددددددر

  ددددددددداإسلىدددددددددرإ(إF)إ(إح ددددددددد إك  ددددددددد إق  دددددددددرإلى اخ  ددددددددداإل ح ددددددددد  ي7لى   ددددددددد  إني هددددددددد إةددددددددديإلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ)
لى ددددددددددديإ(إلى ددددددددددد ا ر)إ ني ددددددددددد إ ق ددددددددددد إلى احددددددددددد رإلىاس  دددددددددددر(.إ354..)إ ق  دددددددددددرإ يغددددددددددد (إ5...)إن دددددددددددسإ تددددددددددد   إلىس ىدددددددددددر

عةةةةةةدم وجةةةةةةود فةةةةةةروق ذات داللةةةةةةة ةحصةةةةةةائية بةةةةةةين طبيعةةةةةةة وحةةةةةةدود اإلبةةةةةة   المطمةةةةةةوب فةةةةةةي معمومةةةةةةات إ دددددد  إنيددددددب:
قائمةةةةةةة حقةةةةةةوق الممكيةةةةةةة حسةةةةةةب االخةةةةةةت ف فةةةةةةي حجةةةةةةم البنةةةةةةك مةةةةةةن حيةةةةةةث رأس المةةةةةةال وفقةةةةةةًا لممعةةةةةةايير الدوليةةةةةةة 

 . (5...) ( عند مستو  داللة7إلعداد التقارير المالية المنصوص عميها في المعيار الدولي رقم )
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لى  ي ةإةيإ اي    إق   رإلى سةق  إ إ  فسإةا اإ ل إس ىرإةح    رإ  رإ   ارإ حس سإل    إ: الفرضية الفرعية الرابعة
لى     إني ه إةيإ لى قس رإحتةإل خ  رإةيإحف إلى   إ رإح  إاد إلى   إ ةق اإىي ا   اإلىس ى رإ نسلسإلى ق ا اإلى  ى ر

 (.5...(إلى ا  رإ   س ل إلى  ى رإدإل  ح ح  إإن سإ ت   إس ىرإ)7لى ا  اإلىس ىيإاق إ)
ىي حقددددددداإ دددددددرإإإOne Way ANOVAإ خس إ حي ددددددد إلى  ددددددد  رإل حددددددد سا خ  ددددددد اإهددددددد هإلى احددددددد رإلتددددددد

 فددددددددددد سإلخددددددددددد  رإ ددددددددددد رإ   ادددددددددددرإ حدددددددددددس سإل ة دددددددددددد  إلى  يددددددددددد ةإةددددددددددديإ اي  ددددددددددد  إق   دددددددددددرإلى دددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددددرإ
لى ددددددددد سا إندددددددددرإلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإحتدددددددددةإل خددددددددد  رإةددددددددديإاد إلى ددددددددد  إهددددددددد هإلى  ددددددددد  إ ةقددددددددد اإىق لندددددددددسإ

إ(.06)ك  إه إ  ح إةيإلىفس  إ.إ(7اق إ)ل ة   إلى     إني ه إةيإلى ا  اإلىس ىيإ

اٌّتىسددددددداات اٌحسدددددددابية واالٔحرافدددددددات اٌّؼياريدددددددة ٌابيؼدددددددة وحدددددددذود ا فصدددددددا  اٌّاٍدددددددى  فدددددددي   (21) جدددددددذوي

ِؼٍىِددددددات لائّددددددة اٌتددددددذفمات إٌمذيددددددة اٌصددددددادرس ػددددددٓ اٌبٕددددددىن اٌتجاريددددددة األردٔيددددددة حسدددددد  االخددددددت   فددددددي رأ  

 (7يار اٌذوٌي رلُ )اٌّاي وفماً ٌمىاػذ ا فصا  إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼ

  عذد اٌبٕٛن رأص اٌّاي

طب١عت ٚدذٚد اإلفظاح اٌّطٍٛب فٟ 

ِعٍِٛاث لائّت اٌتذفماث إٌمذ٠ت اٌظادرة عٓ 

 اٌبٕٛن اٌتجار٠ت األرد١ٔت

 2 ١ٍِْٛ 100ألً ِٓ  
 128876493.8 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 5886344.7 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 ِٓ 

 ١ٍِْٛ 200ـ  100
3 

 274964981.2 اٌذظابٟاٌّتٛطظ 

 7043052.5 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

 4 ١ٍِْٛ 200أوثز ِٓ 
 609339573.9 اٌّتٛطظ اٌذظابٟ

 65780624 االٔذزاف اٌّع١ارٞ

درإدنيدددددددددددبإلى   تددددددددددد   إلىحتددددددددددد   رإى   ادددددددددددرإ حدددددددددددس سإل ة ددددددددددد  إلى  يددددددددددد ةإ(إ06)إ  حددددددددددد إ دددددددددددرإلىفدددددددددددس  
لى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل اس  دددددددددرإحتدددددددددةإل خددددددددد  رإةددددددددديإةددددددددديإ اي  ددددددددد  إق   دددددددددرإلى دددددددددسةق  إلى قس دددددددددرإلى ددددددددد سا إندددددددددرإ

(إك  ددددددددددد إىدددددددددددس إ7اد إلى ددددددددددد  إ ةقددددددددددد اإىق لندددددددددددسإل ة ددددددددددد  إلى   ددددددددددد  إني هددددددددددد إةددددددددددديإلى ا ددددددددددد اإلىدددددددددددس ىيإاقددددددددددد إ)
اد إلى ددددددددد   إإ ي ددددددددد ر.إ ى ااةدددددددددرإس ىدددددددددرإهددددددددد لإل خددددددددد  رإحتدددددددددةإ..9لى  ددددددددد  إلى ددددددددديإ   دددددددددسإاد إ  ىهددددددددد إنيدددددددددبإ

إ. ى إ   ر(إ07)إ لىفس  إإANOVAإWayإOneإ  إةفالاإلخ   اإ حي  إلى    رإل ح سا

ٔتددددددائج اختبددددددار االخددددددت   ٌابيؼددددددة وحددددددذود ا فصددددددا  اٌّاٍددددددى  فددددددي ِؼٍىِددددددات لائّددددددة  (27) جددددددذوي 

اٌتددددددذفمات إٌمذيددددددة اٌصددددددادرس ػددددددٓ اٌبٕددددددىن اٌتجاريددددددة األردٔيددددددة حسدددددد  االخددددددت   فددددددي رأ  اٌّدددددداي وفمدددددداً 

 (7ٌمىاػذ ا فصا  إٌّصىص ػٍيها في اٌّؼيار اٌذوٌي رلُ )

 

 اٌتبا٠ِٓظذر 

ِجّٛع 

 اٌّزبعاث

SOS 

ِتٛطظ ِجّٛع 

 اٌّزبعاث

MS 

درجاث 

 اٌذز٠ت

DF 

 ل١ّت

F اٌّذظٛبت 

ِظتٜٛ 

 اٌذالٌت

Sig.* 

طب١عت ٚدذٚد اإلفظاح 

اٌّطٍٛب فٟ ِعٍِٛاث 

لائّت اٌتذفماث إٌمذ٠ت 

اٌظادرة عٓ اٌبٕٛن 

 اٌتجار٠ت األرد١ٔت

 2 0.0.6 0.171 ب١ٓ اٌّجّٛعاث

0.421 0.764 
داخً 

 اٌّجّٛعاث
1.453 0.242 6 

   1.624 اٌّجّٛع

نددددددددددددس إ فدددددددددددد سإلخدددددددددددد  رإسل إ(إ07(إ   دددددددددددد رإ ددددددددددددرإخدددددددددددد  إلى  دددددددددددد  جإلى  حددددددددددددحرإةدددددددددددديإلىفددددددددددددس  
ةدددددددددديإ   اددددددددددرإ حددددددددددس سإل ة دددددددددد  إلى  يدددددددددد ةإةدددددددددديإ اي  دددددددددد  إ(إ5...)إ تدددددددددد   إلىس ىددددددددددرإةح دددددددددد    اإن ددددددددددس



  1027اٌؼذد اٌثاٌث واٌخّسىْ   ِجٍة وٍية بغذاد ٌٍؼٍىَ االلتصادية اٌجاِؼة
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لى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل اس  دددددددددددرإحتدددددددددددةإل خددددددددددد  رإةدددددددددددديإاد إإق   دددددددددددرإلى دددددددددددسةق  إلى قس دددددددددددرإلى ددددددددددد سا إندددددددددددر
(إح ددددددددددد إك  ددددددددددد إ7 ةقددددددددددد اإىق لندددددددددددسإل ة ددددددددددد  إلى   ددددددددددد  إني هددددددددددد إةددددددددددديإلى ا ددددددددددد اإلىدددددددددددس ىيإاقددددددددددد إ)لى ددددددددددد  إ

إ ق  دددددددددددددددرإ يغددددددددددددددد (إ5...)إ  ددددددددددددددداإسلىدددددددددددددددرإن دددددددددددددددسإ تددددددددددددددد   إلىس ىدددددددددددددددر(إF)إق  دددددددددددددددرإلى اخ  ددددددددددددددداإل ح ددددددددددددددد  ي
عةةةةةةةةةدم وجةةةةةةةةةود فةةةةةةةةةروق إلى ددددددددديإ ددددددددد  إنيدددددددددب:(إلى ددددددددد ا ر)إ ني ددددددددد إ ق ددددددددد إلى احددددددددد رإلىاس  دددددددددر(.إ0.049)

اإلبةةةةةةة   المطمةةةةةةةوب فةةةةةةةي معمومةةةةةةةات قائمةةةةةةةة التةةةةةةةدفقات ذات داللةةةةةةةة ةحصةةةةةةةائية بةةةةةةةين طبيعةةةةةةةة وحةةةةةةةدود 
النقديةةةةةةةة حسةةةةةةةب اإلخةةةةةةةت ف فةةةةةةةةي حجةةةةةةةم البنةةةةةةةك مةةةةةةةن حيةةةةةةةةث رأس المةةةةةةةال وفقةةةةةةةًا لممعةةةةةةةايير الدوليةةةةةةةةة 

 ( عنةةةةةةد مسةةةةةةتو  داللةةةةةةة7إلعةةةةةةداد التقةةةةةةارير الماليةةةةةةة المنصةةةةةةوص عميهةةةةةةا فةةةةةةي المعيةةةةةةار الةةةةةةدولي رقةةةةةةم )
إ(.5...)

اإ  اك إفا إسافرإلى  ل إلى    إلى ف ا رإل اس  رإةيإح اإلىهسرإلىا  تيإىيسالترإلى إإالنتائج والتوصيات:
(إ نسلسإلى ق ا اإلى  ى رإ إ ةيإح اإ حي  إلىق ل  إلى  ى رإىه ِهإلى    إ7    ي   إل ة   إىي ا  اإلىس ىيإاق إ)

   جإ(إةق إ   ي إلىسالترإةىبإلى 7لى ف ا رإ سافرإةى  ل إه هإلى    إ    ي   إل ة   إىي ا  اإلىس ىيإاق إ)
إلى  ى رإ:إإ
إالنتائج :

درإلى  دددددددددددد  إلى ف ا ددددددددددددرإل اس  ددددددددددددرإ حدددددددددددد إلىسالتددددددددددددرإ  هدددددددددددد إ ددددددددددددرإ   دددددددددددد إ  ددددددددددددك إك  دددددددددددد إ دخددددددددددددا إ إ -0
إ    إ  ك إك   إى   سإ  ك    إق   رإلىسخ إلى  ا ارإني ه إ.

درإلى  ددددددددد  إلى ف ا ددددددددددرإل اس  دددددددددرإ حدددددددددد إلىسالتدددددددددرإ   دددددددددد إ  دددددددددك إك  دددددددددد إندددددددددرإ  دددددددددد سإق   دددددددددرإلى اكدددددددددد إ -9
إلى  ىيإلى ا   رإ ك إ رإ ف   إلى  ف سل إ  ف   إلى  ي    إ حق اإلى ت ه  رإ

درإلى  دددددددددد  إلى ف ا ددددددددددرإل اس  ددددددددددرإ حدددددددددد إلىسالتددددددددددرإ   دددددددددد إ  ددددددددددك إك  دددددددددد إنددددددددددرإ  دددددددددد سإق   ددددددددددرإحقدددددددددد اإ -3
إلى يك رإ.إ

اس  دددددددددرإ حددددددددد إلىسالتدددددددددرإ   ددددددددد إ  دددددددددك إك  ددددددددد إندددددددددرإ  ددددددددد سإق   دددددددددرإلى دددددددددسةق  إدرإلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإل  -4
 لى قس رإ.إ

(إ دددددددددددد ىق ل  إلى  ى ددددددددددددرإ)إق   ددددددددددددرإ7 إ  تدددددددددددد   إل ه  ددددددددددددرإلى تدددددددددددد  رإى ك  دددددددددددد  إلى ا دددددددددددد اإلىددددددددددددس ىيإاقدددددددددددد إ) -5
ق   ددددددددددددددرإلى ددددددددددددددسةق  إلى قس ددددددددددددددرإ(إإ ق   ددددددددددددددرإحقدددددددددددددد اإلى يك ددددددددددددددرإإ ق   ددددددددددددددرإلىددددددددددددددسخ إإ لى اكدددددددددددددد إلى دددددددددددددد ىيإ

لى حددددددددددد إ إاس  دددددددددددرإ هددددددددددد هإلى   فدددددددددددرإ  اددددددددددد اضإ ددددددددددد إسالتدددددددددددرإ)   ة ددددددددددد  إةددددددددددديإلى  ددددددددددد  إلى ف ا دددددددددددرإل 
(إ0(إ لى ددددددددديإد  ددددددددد إ ددددددددد رإه  ىددددددددد إسافدددددددددرإلى ددددددددد ل إ ا  ادددددددددرإ  ا ددددددددد اإلى ح تددددددددد رإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ)0..9

ة  ددددددددد إ  ايددددددددداإ    ي ددددددددد  إل ة ددددددددد  إندددددددددرإ ك  ددددددددد  إلىقددددددددد ل  إلى  ى دددددددددرإ لى اي  ددددددددد  إلى ق ا دددددددددرإى اددددددددد   اإ
 لى ح ت رإلىس ى رإ  اي    إح  إل ته إ.

 ل إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ ددددددددددددد رإ   ادددددددددددددرإ حدددددددددددددس سإل  ددددددددددددد  إلى  يددددددددددددد ةإةددددددددددددديإندددددددددددددس إ فددددددددددددد سإةدددددددددددددا اإ -6
 اي  دددددددددد  إق   دددددددددددرإلىددددددددددسخ إحتدددددددددددةإل خدددددددددد  رإةددددددددددديإحفدددددددددد إلى  ددددددددددد إ ددددددددددرإح ددددددددددد إاد إلى دددددددددد  إ ةقددددددددددد اإ
(إ7ىي ادددددددددد   اإلىس ى ددددددددددرإ نددددددددددسلسإلى قدددددددددد ا اإلى  ى ددددددددددرإلى   دددددددددد  إني هدددددددددد إةدددددددددديإلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إ)

سالتدددددددددددددرإ)لى حددددددددددددد إ إإ(إ هددددددددددددد هإلى   فدددددددددددددرإ  اددددددددددددد اضإ ددددددددددددد 5...ن دددددددددددددسإ تددددددددددددد   إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ)
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(إه  ىدددددددددددد إلى دددددددددددد ل إ   تددددددددددددةإ   ة دددددددددددد  إنددددددددددددرإلى   ي دددددددددددد  إلى  ى ددددددددددددر:إل ة دددددددددددد  إنددددددددددددرإةندددددددددددد س إ0..9
لى  دددددددددددددددددددد  رإ إ لى    ادددددددددددددددددددد  إ   ددددددددددددددددددددرإل ح     دددددددددددددددددددد  إ إ لى  ق دددددددددددددددددددد إلى   تددددددددددددددددددددةإ إ ةاحدددددددددددددددددددد رإ

 ل ت  الا رإ إ ل ة   إةيإق   رإلىسخ إ.
 ةإةددددددددددددديإندددددددددددددس إ فددددددددددددد سإةدددددددددددددا اإ ل إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ ددددددددددددد رإ   ادددددددددددددرإ حدددددددددددددس سإل  ددددددددددددد  إلى  يددددددددددددد -7

 اي  ددددددددد  إق   دددددددددرإلى اكددددددددد إلى ددددددددد ىيإحتدددددددددةإل خددددددددد  رإةددددددددديإحفددددددددد إلى  ددددددددد إ دددددددددرإح ددددددددد إاد إلى ددددددددد  إ
 ةقددددددددد اإىي اددددددددد   اإلىس ى دددددددددرإ ندددددددددسلسإلى قددددددددد ا اإلى  ى دددددددددرإلى   ددددددددد  إني هددددددددد إةددددددددديإلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ

(إ هددددددددددددد هإلى   فدددددددددددددرإ   ددددددددددددداإ ددددددددددددد إسالتدددددددددددددرإ)  قدددددددددددددرإ إ5...(إن دددددددددددددسإ تددددددددددددد   إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ)7)
بإنددددددددددس إك   ددددددددددرإلى اي  دددددددددد  إلى دددددددددديإ دددددددددد إل ة دددددددددد  إن هدددددددددد إةدددددددددديإ(إ قددددددددددسإخي دددددددددد إلىسالتددددددددددرإةىدددددددددد7..9

 لىق ل  إلى  ى رإى ي  رإلح   ف  إلى ت خس  رإ.
ندددددددددددددس إ فددددددددددددد سإةدددددددددددددا اإ ل إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ ددددددددددددد رإ   ادددددددددددددرإ حدددددددددددددس سإل  ددددددددددددد  إلى  يددددددددددددد ةإةددددددددددددديإ -8

 اي  ددددددددد  إق   ددددددددددرإحقددددددددد اإلى يك ددددددددددرإحتدددددددددةإل خدددددددددد  رإةددددددددديإحفدددددددددد إلى  ددددددددد إ ددددددددددرإح ددددددددد إاد إلى دددددددددد  إ
سإلى قددددددددد ا اإلى  ى دددددددددرإلى   ددددددددد  إني هددددددددد إةددددددددديإلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ ةقددددددددد اإىي اددددددددد   اإلىس ى دددددددددرإ ندددددددددسل

(إ هدددددددددددددد هإلى   فددددددددددددددرإ   دددددددددددددداإ دددددددددددددد إسالتددددددددددددددرإ)  قددددددددددددددر إ5...(إن ددددددددددددددسإ تدددددددددددددد   إس ىددددددددددددددرإةح دددددددددددددد   رإ)7)
(إد ددددددددددددد ا إةىدددددددددددددبإندددددددددددددس إلى ددددددددددددد ل إلى  ددددددددددددد إ  ندددددددددددددسلسإلىقددددددددددددد ل  إلى  ى دددددددددددددرإىي  ددددددددددددد إ ةقددددددددددددد اإىي اددددددددددددد   اإ7..9

 ى ر.إلى ح ت  رإلىس ى رإلى  سا إنرإىف رإ ا   اإلى ح ت رإلىس إ
ندددددددددددددس إ فددددددددددددد سإةدددددددددددددا اإ ل إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ ددددددددددددد رإ   ادددددددددددددرإ حدددددددددددددس سإل  ددددددددددددد  إلى  يددددددددددددد ةإةددددددددددددديإ -9

 اي  ددددددددد  إق   دددددددددرإلى دددددددددسةق  إلى قس دددددددددرإحتدددددددددةإل خددددددددد  رإةددددددددديإحفددددددددد إلى  ددددددددد إ دددددددددرإح ددددددددد إاد إلى ددددددددد  إ
 ةقددددددددد اإىي اددددددددد   اإلىس ى دددددددددرإ ندددددددددسلسإلى قددددددددد ا اإلى  ى دددددددددرإلى   ددددددددد  إني هددددددددد إةددددددددديإلى ا ددددددددد اإلىدددددددددس ىيإاقددددددددد إ

(إ هددددددددددد هإلى   فدددددددددددرإ  اددددددددددد اضإ ددددددددددد إسالتدددددددددددرإ)دح دددددددددددسإ إ5...رإ)(إن دددددددددددسإ تددددددددددد   إس ىدددددددددددرإةح ددددددددددد   7)
(إ فدددددددددددس إلىسالتدددددددددددرإةىدددددددددددبإلى تدددددددددددةإلى  ى دددددددددددرإلى  ددددددددددد قرإ دددددددددددرإق   دددددددددددرإلى دددددددددددسةق  إلى قس دددددددددددرإ ادددددددددددسإ8..9

 ه ددددددددددرإى ق دددددددددد  إكدددددددددد إ ددددددددددرإتدددددددددد  ىرإلى   دددددددددد  إ فدددددددددد س إل ا دددددددددد  إ ددددددددددرإ فهددددددددددرإ  دددددددددداإ حييدددددددددديإل    دددددددددد رإ
   حيييإل  الاإلى  ى رإ.

  ادددددددددددددرإ حدددددددددددددس سإل  ددددددددددددد  إلى  يددددددددددددد ةإةددددددددددددديإندددددددددددددس إ فددددددددددددد سإةدددددددددددددا اإ ل إس ىدددددددددددددرإةح ددددددددددددد   رإ ددددددددددددد رإ  -.0
 اي  ددددددددد  إق   ددددددددددرإلىدددددددددسخ إحتددددددددددةإل خددددددددد  رإةدددددددددديإحفددددددددد إلى  دددددددددد إ دددددددددرإح دددددددددد إندددددددددسسإلى ددددددددددا  إ ةقدددددددددد اإ
(إ7ىي ادددددددددد   اإلىس ى ددددددددددرإ نددددددددددسلسإلى قدددددددددد ا اإلى  ى ددددددددددرإلى   دددددددددد  إني هدددددددددد إةدددددددددديإلى ا دددددددددد اإلىددددددددددس ىيإاقدددددددددد إ)

(إ8..9(إ هدددددددددد هإلى   فددددددددددرإ   دددددددددداإ دددددددددد إسالتددددددددددرإ) ق دددددددددد إل إ إ5...ن ددددددددددسإ تدددددددددد   إس ىددددددددددرإةح دددددددددد   رإ)
 خيب ددددددددددد إلىسالتدددددددددددرإةىدددددددددددبإدرإفددددددددددد س إلى اي  ددددددددددد  إلى  ى دددددددددددرإ ددددددددددد ساإةىدددددددددددبإ حتددددددددددد رإل ة ددددددددددد  إةددددددددددديإ

 إلىق ل  إلى  ى رإلى    ا إ.
إ
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   تددددددد   سإةىدددددددبإ ددددددد إقددددددد  إ دددددددِ إلى  حوددددددد رإ دددددددرإخددددددد  إهددددددد ِهإلىسالتدددددددرإ نيدددددددبإلى  ددددددد  جإلى ددددددديإ ددددددد إالتوصةةةةةةةيات : 
 لى    إةى ه  إ   يإلىسالترإ  ى      إلى  ى رإ:إ

ل ة ددددددددد  إلى  ايقدددددددددرإ ق   دددددددددرإلى اكددددددددد إلى ددددددددد ىيإ لى    ددددددددداإىكددددددددد إ  دددددددددسإ دددددددددرإلى  ددددددددد سإل ه  ددددددددد  إ    ي ددددددددد  إ -0
إ–لى  ى دددددددددر:إ  فددددددددد سل إ  ى دددددددددرإ  فددددددددد سل إ  ددددددددد ةا إىي  ددددددددد إ إدا ددددددددد  إ ق دددددددددا إ    اهددددددددد إ إ  ددددددددد ق  إ  ى دددددددددرإ

إق  رإ  ف رإ.
ل ه  ددددددددد  إ    ي ددددددددد  إل ة ددددددددد  إإلى  ايقدددددددددرإ ق   دددددددددرإلىدددددددددسخ إلى ددددددددد   إ لى    ددددددددداإىكددددددددد إ  دددددددددسإ دددددددددرإلى  ددددددددد سإ -9

  إ)ختددددددددد  ا(إإ  فددددددددد سل إ  ى دددددددددرإ حدددددددددسس إ  ىق  دددددددددرإلىا سىدددددددددرإ دددددددددرإخددددددددد  إلىدددددددددسخ إلى ددددددددد   إلى  ى دددددددددر:إدا ددددددددد
إ.  ةيإلى غ  اإةيإلىق  رإلىا سىرإ.

ل ه  ددددددددددد  إ    ي ددددددددددد  إل ة ددددددددددد  إإلى  ايقدددددددددددرإ ق   دددددددددددرإلى غ  ددددددددددداإةددددددددددديإحقددددددددددد اإلى يك دددددددددددرإ لى    ددددددددددداإىكددددددددددد إ -3
إ  إ س ا إ.  سإ رإلى   سإلى  ى ر:إ  ةيإلى غ  اإةيإلىق  رإلىا سىرإ إدح    يإن  إ إدا 

ل ه  ددددددددددد  إ    ي ددددددددددد  إل ة ددددددددددد  إإلى  ايقدددددددددددرإ ق   دددددددددددرإلى دددددددددددسةق  إلى قس دددددددددددرإ لى    ددددددددددداإىكددددددددددد إ  دددددددددددسإ دددددددددددرإ -4
لى  ددددددددددد سإلى  ى دددددددددددر:إلىدددددددددددس  رإلى اس  دددددددددددرإ إ)دا ددددددددددد  (إختددددددددددد  اإةنددددددددددد س إ ق ددددددددددد  إ  فددددددددددد سل إ  ى دددددددددددرإ حدددددددددددسس إ
  ىق  ددددددددددرإلىا سىددددددددددرإ دددددددددددرإخدددددددددد  إلىددددددددددسخ إلى ددددددددددد   إ إ إ  فدددددددددد سل إ  ى ددددددددددرإ إ سل ددددددددددد إ  دددددددددد  إ   تتددددددددددد  إ

   اة رإ.
درإ  يدددددددددةإلى   ددددددددد   إ ددددددددد ة اإل ة ددددددددد ح  إةددددددددديإ      هددددددددد إلى  ى دددددددددرإلى ددددددددديإ  ددددددددد  إىي تددددددددد خس  رإ ق ددددددددد  إ ددددددددد إ -5

  يي:
 ده  رإلى      إلى  ى رإىي اك إلى  ىيإىي     إ. -
   ادددددددددرإ  دددددددددس إلى خددددددددد  اإلى  ف دددددددددرإندددددددددرإلى    ددددددددد  إلى  ى دددددددددرإلى ددددددددديإ  اددددددددداضإىهددددددددد إلى   ددددددددد  إدو ددددددددد اإ -

 ةسلا إلى     إىه ِهإلى خ  اإ.لى  ا إ ةيإ ه  رإة ا إةنسلسإلى ق ا ا إ ك   رإ
   ددددددددد اإنيدددددددددبإةتددددددددد    وإلىسالتدددددددددرإلىح ى دددددددددرإ فدددددددددةإدرإ قددددددددد  إلى  ددددددددد  إلى ف ا دددددددددرإ  يدددددددددةإل ة ددددددددد  إندددددددددرإ -6

إه هإلى اي    إ إ هسرإلى  ل  رإ  رإهسة ر:
 فددددددددددددةإدرإ   دددددددددددداإ   ي دددددددددددد  إو   ددددددددددددرإنيددددددددددددبإف  دددددددددددد إلى   دددددددددددد  إ ح دددددددددددد إ تدددددددددددد خس  رإ اي  دددددددددددد  إ -

إ. ق ا رإح  إلى خ  اإلى يإ  ااضإىه إلى     إ
 فدددددددددددةإدرإ ا  دددددددددددسإل ة ددددددددددد ح  إلى قس دددددددددددرإنيددددددددددددبإ دددددددددددس إلتددددددددددد خسل إلى   ددددددددددد  إىددددددددددد س ل إلى  ى ددددددددددددرإ -

  لى س إلى اإ  ح  إ  إلى خ  اإلى ا   رإ ه إ.
 لىا  إنيبإة   اإ اك إ  خ  إ ا يإ سالترإل ة   إىي    إلى ف ا رإل اس  رإإ -7
هإلى قددددددددددد ا اإى حس دددددددددددسإق ددددددددددد  إه  دددددددددددرإل  الاإلى  ى دددددددددددرإ  الفادددددددددددرإ  حي ددددددددددد إلى اي  ددددددددددد  إلىددددددددددد لاس إةددددددددددديإهددددددددددد إ -8

 دددددددددددس إك    هددددددددددد إ ددددددددددد إةددددددددددداضإلىاق  ددددددددددد  إ لىغال ددددددددددد  إل فددددددددددد هإ ىددددددددددد إ إ   ددددددددددد  اإلى  دددددددددددا ا  إلى    دددددددددددرإ
 ىا ي رإل ة   إ.

إ
إ
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 لائّة اٌّراجغ

 أوالً: اٌّراجغ اٌؼربية

تميدددددددديُ ا بدددددددد ؽ اٌّدددددددداٌي وِّارسددددددددات ا فصددددددددا   "(. 2002، تٛف١ررررررررك دظررررررررٓ ٠ٛطررررررررف)شررررررررزبت . أب1ٛ
ٌٍشدددددددروات اٌّذرجدددددددة فدددددددي سدددددددىق فٍسدددددددايٓ ألوراق اٌّاٌيدددددددة ػٍدددددددً ضدددددددى  اٌّتاٍبدددددددات اٌمأىٔيدددددددة 

أطزٚدررررررررت دوتررررررررٛراٖ  ١ررررررررز  ،اٌّحٍيددددددددة وِؼددددددددايير اٌّحاسددددددددبة اٌذوٌيددددددددة وتىلؼددددددددات اٌّسددددددددتثّريٓ " 

 ِٕشٛرة ، جاِعت عّاْ اٌعزب١ت ، األردْ.

" ِؼدددددددايير اٌّحاسدددددددبة وا بددددددد ؽ اٌّددددددداٌي ( .  2002عرررررررت )أبرررررررٛ ٔظرررررررار، ِذّرررررررذ ، ٚد١ّرررررررذاث ، جّ. 2
 ، عّاْ : دار ٚائً ٌٍٕشز.  2ط اٌذوٌية واٌجىأ  إٌظرية واٌؼٍّية " .

" األهّيددددددة إٌسددددددبية ٌٍٕسدددددد  اٌّاٌيددددددة اٌّشددددددتمة ِددددددٓ  (. .200. أدّررررررذ  ، عبذإٌاطررررررز شررررررذذٖ اٌظرررررر١ذ )3
ِدددددٓ وجهدددددة ٔظدددددر ِحٍٍدددددي   لائّدددددة اٌتدددددذفمات إٌمذيدددددة فدددددي تميددددديُ اٌسددددديىٌة وجدددددىدس األربدددددا  ورٌددددده

 االئتّددددددداْ فدددددددي اٌبٕدددددددىن اٌتجاريدددددددة األردٔيدددددددة وِحٍٍدددددددي االوراق اٌّاٌيدددددددة فدددددددي بىرصدددددددة ػّددددددداْ "

رطررررررراٌت ِاجظرررررررت١ز  ١رررررررز ِٕشرررررررٛرة و١ٍرررررررت اٌعٍرررررررَٛ اإلدار٠رررررررت ٚاٌّا١ٌرررررررت ، جاِعرررررررت اٌشرررررررزق األٚطرررررررظ 

 .ٌٍذراطاث اٌع١ٍا ، عّاْ األردْ 

"اٌّحاسددددددددبة اٌذوٌيددددددددة ِددددددددغ ( . 2002جزبررررررررٛع ٚ دٍررررررررض، ٠ٛطررررررررف ِذّررررررررٛد ٚ طرررررررراٌُ عبررررررررذ   ). 4
، اٌطبعرررررررت األٌٚرررررررٝ ، عّررررررراْ: ِؤطظرررررررت اٌرررررررٛراق  اٌتابيدددددددك اٌؼٍّدددددددي ٌّؼدددددددايير اٌّحاسدددددددبة اٌذوٌيدددددددة "

 ٌٍٕشز ٚاٌتٛس٠ع .

" ا فصددددددا  اٌّحاسددددددبي وأهّيتددددددي فددددددي  ددددددً تابيددددددك ِؼددددددايير اٌّحاسددددددبة  ( . 2005.دّررررررذ ، ِذّررررررذ )5
 اة اٌظ٠ٛض١ت اٌتجارة ، جاِعت لٕ، رطاٌت ِاجظت١ز  ١ز ِٕشٛرة ، وٍ" اٌّصرية

( . "ِشرررررىالث تطب١رررررك اٌّذاطررررربت عرررررٓ اٌم١ّرررررت اٌعادٌرررررت فرررررٟ اٌب١ رررررت 2002. دّررررراد ، طرررررارق عبرررررذاٌعاي )6

،  2عررررررر١ٓ شرررررررّض ، اٌعرررررررذد  جاِعرررررررت ،ِجٍدددددددة ا لتصددددددداد واٌتجدددددددارس ،   "اٌّظرررررررز٠ت عٍرررررررٝ اٌبٕرررررررٛن 

 ( . 165-.11اٌّجٍذ اٌظادص عشز ، ص ص )

إ انيًا: المراجع األجنبية
1. Beuselinck , C.  Deloof  M. &  Manigart S. (2008) “Private Equity Investments and 

Disclosure Policy” , European Accounting Review, Volume 17, Issue 4, PP.  607-

639. 

2. Halbouni, S. (2007),”The Degree of Harmonization of Accounting Practices within 

Jordan” Jordan Journal of Business Administration, Vol 3, No 2 (2007) PP. 

3. Al-Hijazin , I.  (2005) ,  "The Disclosure Level of and its Relation with Size and   

Profitability in the Jordanian Commercial Banks" Unpublished Thesis'  ,The 

Hashmimati  University, Jordanian . 

4. Healy, P. M & Palepu , K. G.  (2001), “Information asymmetry, corporate 

disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature ” 

Journal of Accounting and Economics 31 (2001) 405–440 

5. Healy, P. M & Palepu , K. G.  (2001), “Information asymmetry, corporate 

disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature” 

Journal of Accounting and Economics 31 (2001) 405–440. 

6. Jorgensen, B. N. & Soderstrom N.  S. (2006), “Environmental Disclosure within 

Legal and Accounting Contexts: An International Perspective” Columbia 

University and the U.S. Securities and Exchange Commission. 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Beuselinck%2C+Christof)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Deloof%2C+Marc)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Manigart%2C+Sophie)
http://www.tandfonline.com/loi/rear20?open=17#vol_17
http://www.tandfonline.com/toc/rear20/17/4


  1027اٌؼذد اٌثاٌث واٌخّسىْ   ِجٍة وٍية بغذاد ٌٍؼٍىَ االلتصادية اٌجاِؼة
 

 

316 

7. Liyanarachchi,(2006 ).Do you want full disclosure of accountants in the 

financial statement of the company . 

8. Mohamat , S, H.,  & Mohd-Salehb N. (2010) “ The Value Relevance of Financial 

Instruments Disclosure in Malaysian Firms Listed in the Main Board of Bursa 

Malaysia”,  Int. Journal of Economics and management 4 (2): 234-270 . 


