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القوائم  ( "عقود اإليجارات" على 16أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )
 المالي ة في البنوك التجاري ة األردني ة 

 إعداد 
 مرح مرعي قطبان 

 إشراف
 عاطف عقيل البواب األستاذ الدكتور 
ية  لخ صالم  باللغة العرب

رقم)التعرفعلىإلىهدفْتهذهالدراسة (على16أثرتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي 
نوالتحليلي،لوصفيوالمنهجالمنهجاالدراسةالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردني ة.ات بعْت تكو 

التجامجتمع البنوك األردنيةالدراسةمن )رية بنكا 13والبالغعددها فقدْ( الدراسةعي اشتملْت, نة
القوائمالماليةالمنشورةفيبورصةخاللوتمجمعالبياناتالمطلوبةمن.جتمعالدراسةمةكاف على

للفترة صلة،2020-2011عمان ذات اختبارات استخدام خالل من الفرضيات اختبار وتم
الدراسة االنحداربموضوع وتحليل الوصفية باستخدامكاالختبارات وذلك ,(  EVIEWSالبرنامج

V.9).أنهيوجدأظهرتالنتائجو(0.05أثٍردالإحصائيا عندمستوىداللةα≤،)تطبيقمعيارل
فيالملكية(حقوقوالعائدعلىاألصول،)العائدعلىكلمنفي(16اإلبالغالماليالدوليرقم)

التجارية النتائج،األردنيةالبنوك أظهرت الكما داللةيوجدأنه مستوى عند إحصائيا  دال أثٍر
(0.05α≤،)( رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق االيجارات(16عند منفيعقود كل
وأوصتالدراسة.فيالبنوكالتجاريةاألردنية(رفيالتدفقالنقديوالتغيالملكية،حقوقالتغيرفي)

،والخاصبعقوداإليجارات(16بعدةتوصياتأهمها:ضرورةتطبيقمعياراإلبالغالماليرقم)
ة.معاييراإلبالغالماليالدوليعلىضرورةإعدادبرامجتدريبيةفيمجالوالعمل

الُمفتاحية:   اإلبالغ،  الكلمات  المالية،  المحاسبية  اإليجارات  16IFRS  رقم  معيارمعايير  ،  عقود 
 القوائم المالية، البنوك التجارية. 
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Abstract 
 باللغة اإلنجليزية  الملخ ص

        This study aimed to identify the impact of the application of International Financial 

Reporting Standard No. (16) on the financial statements of Jordanian commercial banks. 

In this study, the study followed the descriptive approach and the analytical approach. 

The study population consisted of (13) Jordanian commercial banks. The study sample 

included the entire study population. The required data were collected from the financial 

statements published in the Amman Stock Exchange for the period 2011-2020, and the 

hypotheses were tested by using tests related to the subject of the study such as 

descriptive tests and regression analysis. The results showed that there is a statistically 

significant effect at the level of significance (0.05α≤), for the application of the 

International Financial Reporting Standard No. (16) in (return on assets and return on 

equity) in Jordanian commercial banks, and the results also showed that there is no 

statistically significant effect. At the level of significance (0.05α≤), when applying 

International Financial Reporting Standard No. (16) in (Change in Ownership Equity, 

Change in Cash Flow) in Jordanian Commercial Banks. The study recommended 

several recommendations, the most important of which are: the necessity of applying 

the standards and financial reporting standard No. (16), and working on the necessity of 

preparing training programs in accordance with international financial reporting 

standards 

.Keywords: International Financial Reporting, Standard No. (16) IFRS, Financial 

Statements, Commercial Banks. 
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة وأهميتها

 قدمة مال: 1-1

تأثير من له لما الدول؛ جميع في القطاعات أهم  أحد المالي القطاع منُيعتبُر كثير على

ُتعتبُرعصبوالسياسية.االجتماعيةواالقتصاديةالقطاعاتوالظروف البنوك  أن  قتصاداالحيُث

يهاالماليفيجميعالدول،سواء  البنوك،أومنمنخاللالعملياتالمصرفيةالمختلفةالتيُتؤد 

 المؤشرات االقتصاديةخالل فيها ة الخاص  المالية والقوائم التقارير تُقد مها التي والمالية

(.2020،)المحاسنة

الهام ة العمليات من المالية القوائم إعداد عملية علوالرئيسةوُتعدُّ األعمال ُمنظ مات ىفي

الالزمة والمعلومات البيانات توفير إلى تهدُف المالية القوائم إعداد عملية  أن  حيُث اختالفها؛

اتخاذ على مساعدتهم أجل من وذلك والمستثمرين؛ كالمساهمين الجهات، من للعديد والمفيدة

بالرغممن العمليةأهميةكبيرة ُتول يهذه الُمنظ مات  فإن  لذلك المناسبة، التيالقرارات الصعوبات

تواجهُمعديالقوائمالمالية،ويجبأنتكونهذهالبياناتوالمعلوماتأكثرشفافيةوعدالةوصدق

(.2017،)الرواشدة

 بينالتمويلُيعدُّ واسع جدل حولها ُأثير التي المواضيع أبرز اإليجار عقود طريق عن

والعلمية المهنية ة,الُمنظ مات وخاص  الخصوص، وجه على والمحاسبية األكاديمية الدراسات وفي

إن،بعدالكشفعنمبالغُتمث لالتزاماتإيجاريةهائلةالتظهرضمنالقوائمالماليةللمؤسسات

( الدولية المحاسبة معايير بمجلس ْت أد  الحقائق جديد،IASBهذه معيارمحاسبي إصدار إلى )

اإلبال معيار ُمسم ى الدوليتحت المالي أوجهIFRS 16)غ لمعالجة ُمتطل باته جاءْت والذي ،)
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(،ومنخاللضمانعرضالصدقIAS 17القصورالتييعانيمنهامعيارالمحاسبةالدولي)

ألصولوالتزاماتالمؤسسةوزيادةشفافيةالمعلوماتالُمفصحعنها،بماُيتيحتقييمالوضعالمالي

(.2020،وآخرونوأكثردقة)إلياسوأداءالمؤسسةبشكلأفضل

بات،ويتمحور(بالممتلكاتوالمعداتوالمركIFRS 16)الماليالدولياإلبالغمعيارويهتمُّ

االعترافوالمعداتوالمتمثلةفي)توقيتةللمحاسبةعلىالممتلكاتللتجهيزاتحولالقضاياالرئيس

المسجلة،وباألصل، األصل قيمة وهوستهالكاالنفقاتوتحديد التسجيل(، والواجبة به المتعلقة

ببندالممتلكاتوالتجهيزاتوالمعد اتكأصلإلطارإعدادوعرضالبياناتالماليةاالعترافُيشترط

اروحميدات، (.2016)أبونص 

التخل صمنتصنيفعقودالخاصبعقوداإليجارات  (IFRS 16ويهدفهذاالمعيار) إلى

من وبدال  الُمستأجرة، للمؤسسات بالنسبة تشغيلية أو تمويلية إيجار عقود إم ا أن ها على اإليجار،

التمويلية اإليجار معالجة لطريقة ُمشابهة بطريقة اإليجار عقود  كل  معالجة تتمُّ ذلك

(2016 Ozturk,.)

ي ةومعاييراإلبالغالدوليالماليعلىالصعيدالدولي،ونظرا ألهميةالمعاييرالُمحاسبيةالدول

الدراسةحاليا  جاءْتللتعرففيالقياسالُمحاسبيلألصولالملموسةفيالمؤسساتالمالية،فإن 

معيار تطبيق أثر )على رقم الدولي المالي اإليجارات(16اإلبالغ بعقود القوائمالخاص على

الماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،منوجهةنظرالمحاسباألردني.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها : 1-2

واإلبالغالماليالدوليالمتعلقةباألصولالثابتةالعديدمنالنقاشاتالمحاسبةشهدْتمعايير

المحاسبة معيار استبدال مشروع إلى الدولية المحاسبة معايير مجلس بادر حيُث والتعديالت،

مكانهمعياراإلبالغالماليالدوليرقم17الدوليرقم) (،بعدتعر ضهلكثيرمناالنتقادات؛ليحل 

.2019،الذيصدربصيغتهنهائيةفيكانونالثانيلعامبعقوداإليجاراتالخاص(16)

األسسالتيتماإلهذهمشكلةوتكُمن ستنادإليهافياستبدالمعيارالمحاسبةالدراسةفيأن 

(،تتمث ُلفياألصولالثابتةوقياسهذه16(لمعياراإلبالغالماليالدوليرقم)17الدوليرقم)

مشكلةاألصولوتق ييمهابدق ةواإلفصاحعنها،وعرضهافيالقوائمالمالية،وبناء علىماسبقفإن 

اآلتي:تساؤلالرئيسالالدراسةستتمث ُلفي

على القوائم   الخاص بعقود اإليجارات  ( 16أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) هو  ما  

 المالية في البنوك التجارية األردنية؟  

ويتفر ُعمنهذاالتساؤلالتساؤالتالفرعيةاآلتية:

الدوليرقم) - المالي لتطبيقمعياراإلبالغ أثر بعقوداإليجارات  (16هليوجد علىالخاص

(فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟[ROA])العائدعلىاألصولممثال بـقائمةالدخل

الدوليرقم) - المالي لتطبيقمعياراإلبالغ أثر بعقوداإليجارات  (16هليوجد علىالخاص

(فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟[ROE]الُملكي ةحقوق)العائدعلىممثال بـ قائمةالمركزالمالي

المالي - لتطبيقمعياراإلبالغ أثر بعقوداإليجارات  (16الدوليرقم)هليوجد علىالخاص

 )التغي رفيحقوقالملكية(فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟ممثال بـ الُملكيةحقوققائمة
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الدوليرقم) - المالي لتطبيقمعياراإلبالغ أثر بعقوداإليجارات  (16هليوجد علىالخاص

 )التغي رفيالتدفقاتالنقدية(فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟ممثال بـ قائمةالتدف قاتالنقدية

 أهداف الدراسة : 1-3

)الدراسةتهدُف الدوليرقم المالي اإلبالغ أثرتطبيقمعيار على التعر ف الى (16الحالية

علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،كماتهدفهذهالدراسةالخاصبعقوداإليجارات

إلىتحقيقاألهدافالفرعيةالتالية:

هناك - كان إذا الدولالتعرف المالي اإلبالغ معيار لتطبيق )أثر رقم بعقود(16ي الخاص

)العائدعلىاألصول(فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟ممثال بـ  علىقائمةالدخلاإليجارات

هناك - كان إذا )التعرف رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار لتطبيق بعقود  (16أثر الخاص

الُملكي ة(فيالبنوكالتجاريةحقوق)العائدعلىممثال بـعلىقائمةالمركزالمالياإليجارات

األردنية؟

هناك - كان إذا )التعرف رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار لتطبيق بعقود  (16أثر الخاص

قائمةاإليجارات بـالُملكيةحقوقعلى التجاريةممثال  البنوك الملكية(في )التغي رفيحقوق

 األردنية؟

هنا - كان إذا )كالتعرف رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار لتطبيق بعقود(16أثر الخاص

)التغي رفيالتدفقاتالنقدية(فيالبنوكالتجاريةممثال بـ  علىقائمةالتدف قاتالنقديةاإليجارات

 األردنية؟

 أهمية الدراسة : 1-4

للبحثأهميةعلميةوعمليةتتمث ُلفياآلتي:
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:األهمية العلمي ة

وبيانالخاصبعقوداإليجارات(16ُتسهُمالدراسةإلىدراسةمعياراإلبالغالماليالدوليرقم) •

 أثرتطبيقهعلىالقوائمالماليةللبنوكالتجاريةاألردنية.

رقم • المحاسبة معيار معالجات من انبثقت التي القصور أوجه بيان في الدراسة أهمية تكمُن

 ثرالكبيرنتيجةهذاالتطبيق.(،ودورهفيالحد مناأل17)

إداراتالبنوكوالمستثمرينالحاليينوالمتوقعينوالجهاتالمنظمتكمنأهميةالدراسةفيإفادة •

الخاصبعقود  (16مننتائجهذاالدراسةحولمدىتطبيقمعياررقم)للمهنةداخلياوخارجيا

.اإليجارات

 األهمية العملية: 

تكمُنأهميةالدراسةفيندرةالبحوثوالدراساتالُمحاسبيةفيمجالتحليلأثرتطبيقمعيار •

( رقم الدولي المالي اإليجارات(16اإلبالغ بعقود البنوكالخاص في المالية القوائم على

ثالتجاريةاألردنية،فتضيففجوةالبحثالُمحاسبيفيهذاالمجالوُتعتبردافعا أساسيا للبح

 فيهذاالمجال.

أهمية • منهذهتبرُز الواقعة التغيرات عن واضحة صورة وإعطاء معلومات بتوفير الدراسة

 وتأثيرهاعلىالقوائمالمالية.الخاصبعقوداإليجارات(IFRS 16صدورالمعيارالجديد)

أهمي ة • فيهذهتبرُز والذيالدراسة االقتصادي قطاع أهم التجاريةيدراسة البنوك في تمث ُل

الُمكُوناألردنية،حيُث بيانأثرالرئيسُتعتبُر الماليفيأألردن،كماأنهاُتسهمفي للقطاع

( رقم الدولي المالي اإلبالغ لمعيار األردنية التجارية البنوك بعقود(16تطبيق الخاص

 علىالقوائمالمالية.اإليجارات
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 الدراسة  فرضيات : 1-5

بناءا علىأسئلةالدراسةفقْدتم بناءفرضيةالدراسةالرئيسةالتالية:

 ة: الفرضية الرئيس  •

H0معنوية:اليوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللة(α≤0.05)تطبيقمعيارل

( رقم الدولي المالي اإل  (16اإلبالغ بعقود الماليةيجاراتالخاص القوائم على بـ، المتمثلة

األصول) على على,العائد الملكية,الملكيةحقوقالعائد حقوق في في,التغي ر التغير

فيالبنوكالتجاريةاألردنية.(التدفقاتالنقدية

والختبارهذهالفرضيةفقْدتم بناءالفرضياتالفرعيةالتالية:

 الفرضية الفرعية األولى: 

1H0ال إحصائية: داللة ذو أثر )  يوجد معنوية الداللة مستوى معيار(≥0.05αعند لتطبيق

)الماليالعائدممثال بـ  قائمةالدخلعلى،الخاصبعقوداإليجارات  (16اإلبالغالماليالدوليرقم)

علىاألصول(فيالبنوكالتجاريةاألردنية.

 الفرضية الفرعية الثانية: 

2H0داللةإحصائية ذو أثر يوجد الداللةمعنوية  :ال معيارعندمستوى الماليلتطبيق اإلبالغ

)الماليالعائدعلىممثال بـقائمةالمركزالماليعلى،الخاصبعقوداإليجارات  (16الدوليرقم)

الملكية(البنوكالتجاريةاألردنية.حقوق
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  الفرضية الفرعية الثالثة:

3H0:المالي لتطبيقمعياراإلبالغ الداللةمعنوية أثرذوداللةإحصائيةعندمستوى اليوجد

)التغي رفيحقوقممثال بـالملكيةحقوققائمة(الخاصبعقوداإليجارات،على16الدوليرقم)

الملكية(فيالبنوكالتجاريةاألردنية.

  :رابعةالفرضية الفرعية ال

4H0:المالي لتطبيقمعياراإلبالغ الداللةمعنوية أثرذوداللةإحصائيةعندمستوى اليوجد

( رقم على16الدولي اإليجارات، بعقود الخاص التدفقات( بـ  قائمة فيممثال  التغير )المالي

التدفقاتالنقدية(فيالبنوكالتجاريةاألردنية.

 أنموذج الدراسة : 1-6

ل                                                    المتغير التابع         الُمتغير الُمستق 

 

 

 

 
 (: أنموذج الدراسة1الشكل رقم )

 
 

 أنموذج الدراسة  :(1شكل )ال
(2019،منإعدادالباحثةاستنادا للدراساتالسابقةكدراسة)تيلخ

  

المالي  بالغ المعيار 
  (16الدولي رقم )

الخاص بعقود 
 اإليجارات

 

 :  القوائم المالية     
(ROAقائمةالدخلالشامل)
(ROEقائمةالمركزالمالي)

الملكية)التغيرحقوققائمة
فيحقوقالملكية(

قائمةالتدفقاتالنقدية)التغير
فيالتدفقاتالنقدية(
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 ُمتغيرات الدراسة : 1-7

بناء علىأنموذجالدراسة،تم تحديدُمتغيراتالدراسةالتالية:

،ويتم الخاصبعقوداإليجارات  (16وهومعياراإلبالغالماليالدوليرقم)أو لا: الُمتغي ر الُمستقل:

,التشغيليةبداللةمعالجةعقوداإليجارالتشغيليةوالتمويلية,حيثتمقياسقيمةااليجاراتقياسه

,حيثتمجمعقيمفياستخداماألصلالمؤجروااللتزاماتعقودااليجارمنخاللقياسالحق

.(2020-2011خاللالفترة)فيالبنوكالتجاريةااليجاراتالتشغيلية

القوائمالمالية،حيُثتم قياسهذاالُمتغي رمنخاللمايلي:بيتمثلثانياا: الُمتغي ر التابع:

 تم تصميمنموذجالقياسالتالي:وقائمةالدخلالشامل: -
ROA= α0 + α1 IFRS + E 

: حيُثأن 
Return On Assets -ROAالعائدعلىاألصول:

α0(0:ُمعاملالنموذج)ألفا
α1(1:ُمعاملالنموذج)ألفا
E:الخطأالعشوائي



تم تصميمنموذجالقياسالتالي:وقائمةالمركزالمالي: -
ROE= α0 + α1 IFRS + E 

: حيُثأن 
Return On Equity- ROEالملكيةحقوق:العائدعلى

α0(0:ُمعاملالنموذج)ألفا
α1(1:ُمعاملالنموذج)ألفا
Eالخطأالعشوائي:
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تم تصميمنموذجالقياسالتالي:وحقوقالملكية:قائمة -
Changing In Equity = α0 + α1 IFRS + E 

: حيُثأن 
Changing In Equityحقوقالُملكيةرفيي:التغي

α0(0:ُمعاملالنموذج)ألفا
α1(1:ُمعاملالنموذج)ألفا
Eالخطأالعشوائي:



تم تصميمنموذجالقياسالتالي:وقائمةالتدف قاتالنقدية: -

Change in cash flow = α0 + α1 IFRS + E 

: حيُثأن 

Change in cash flowالتغييرفيالتدف قاتالنقدية:

α0(0:ُمعاملالنموذج)ألفا

α1(1:ُمعاملالنموذج)ألفا

Eالخطأالعشوائي:


 الدراسةُمصطلحات : 1-8

 :  الخاص بعقود اإليجارات ( IFRS 16معيار اإلبالغ المالي الدولي، رقم )

ُمتطل بات يتناول الدولية، المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المعايير أحد بأن ه ُيعر ُف

وجاءاالعتراف والمؤجرين، المستأجرين لدى اإليجار بعقود الُمتعل قة واإلفصاح والعرض والقياس

محلمعيارالمحاسبةالدوليرقم)هذا (.IAS 17()IFRS, 2016المعيار؛ليحل 
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 البنوك التجارية:

بأنها:"عبارةعنشركةماليةُتمارسعملهافياألموالالتيتتولىتجميعهافيشكلُتعرف

:2021،ودائعمنمصادرمختلفة،ثم ُيعاداستثمارهافيمجاالتاستثمارالبنكالمختلفة")غنام

12.)

 : ROAالعائد على األصول 

الربحية نسب أحد كمؤشرويُ،هو الشركة أداء تقيس التي الهامة المالية النسب من عتبر

منخاللإجماليأصولهاالمملوكةفيالمستقبل،،ستخدملقياسقدرةالشركةعلىتحقيقاألرباحيُ

شيرمعدلالعائدعلىاألصولالمرتفعإلىوجودفعاليةلدىالشركةفيإدارةأصولهالتحقيقويُ

.؛يقاسفيربحيةالشركةعلىإجماليأصولها(Rosikah et al., 2018األرباح)

 : ROEالملكية  حقوق العائد على 

،لنسبةأرباحالشركةإلىمجموعحقوقالمساهمينوُيمث ،هو"مؤشرعلىمدىربحيةالشركة

المالكين، أموال استثمار على المتحقق العائد معدل حقوقوأن وهو على العائد معدل ارتفاع

اإلدارة ألداء دليل هو )الكفوءالملكية "Kujewska, 2016) مقسوما الدخل صافي في يقاس ؛

.علىإجماليحقوقالملكية

قات النقدية:التدف  قائمة 

كشف عن "عبارة ماهي بمؤسسة الخاصة والمدفوعات معينة،،بالمقبوضات فترة خالل

،مثلقائمةحساباتالنتائج،تختلفالمعلوماتالواردةفيهذاالكشفعنالقوائمالماليةاألخرى

في الميزانية تحقيقتُهاأن قائمة على المؤسسة قدرة معرفة في المالية القوائم مستخدمي ساعد

(.2016النقديةفيالمستقبل")الحسناوي,التدفقات
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 الملكية:    حقوق قائمة 

عبارة منعنهي المساهمينالقائمة حقوق عناصر عرض فيها يظهر التي المالية قوائم

العمومية الميزانية في تفصيلي يقدمهاوقدْ،بشكل التي األموال من منفصلة بنود في تظهر

(.2018المساهمونواألرباحالمحتجزةواالحتياطات)عبدالوهاب,

 حدود الدراسة: 1-9

 الدراسةعلىالبنوكالتجاريةاألردنية.اقتصرتالحدود المكانية:  -1

 2021-2020تطبيقالدراسةخاللعامتمالحدود الزمنية:  -2

 الدراسةعلىالمحاسبييناألردنيينفيالبنوكالتجارية.اقتصرتالحدود البشرية:  -3

الموضوعية:   -4 )الحدود  رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق بعقود  (16أثر الخاص

 منوجهةنظرالمحاسباألردني.،علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،اإليجارات

 محددات الدراسة: 1-10

امم األردنيين،هذهالدراسةعلىالبنوكالتجاريةاألردنيةمنوجهةنظرالمحاسبيينُأجريْت -1

 منإمكانيةتعميمنتائجهذهالدراسةعلىالبنوكاإلسالميةاألردنية.يحد 

 محدوديةالمراجعالتيتناولتموضوعالدراسة. -2

المتعلقباإليجاراتفيمايتعلق17الواجبةللمعياررقمتباالفصاحاعدمالتزامالبنوكالتجارية -3

بالتزاماتهااإليجاريةالمستقبلية.
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 : الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 معايير المحاسبة الدولية :  2-1
.مفهومالمعاييرالمحاسبيةالدولية2-1-1
.المحاسبيةالدوليةومعاييرإعدادالتقاريرالماليةالدوليةاالختالفبينالمعايير2-2-1
.أهميةالمعاييرالمحاسبيةالدولية2-3-1
.ةالدولي حاسبيةالمُأهدافالمعايير2-4-1
.داتتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدوليةُمحد 2-5-1
.ةالدولي خصائصالمعاييرالمحاسبية2-6-1
.ييرالمحاسبيةالدوليةزاتتطبيقالمعاُممي 2-7-1

 الخاص بعقود اإليجارات ( 61بالغ المالي الدولي رقم )اإل معيار :  2-2
.الخاصبعقوداإليجارات (16بالغالماليالدوليرقم)اإلهدفمعيار2-1-2
.الخاصبعقوداإليجارات (16)بالغالماليالدوليرقماإلنطاقمعيار2-2-2
.الخاصبعقوداإليجارات (16)بالغالماليالدوليرقماإلعيارمأسبابإصدار2-3-2
.(16تطلباتالمعياررقم)مُحاسبيةلعقودااليجارحسبالمُعالجةالم2-4-2ُ
.(61بالغالماليالدوليرقم)اإل،منافعتطبيقالمعيار2-5-2
تطبيقالُمترت اآلثار2-6-2 على )اإلعيارمبة رقم الدولي المالي القوائم61بالغ على )

.الماليةوتحليلها
 البنوك التجارية األردنية : 2-3

.مفهومالبنوكالتجارية2-1-3
.نشأةالبنوكالتجاريةوتطويرهافياألردن2-2-3
.ةالبنوكالتجاريةأهمي 2-3-3
.خصائصالبنوكالتجارية2-4-3
.التجاريةوظائفالبنوك2-5-3

 ذات الصلة: الدراسات السابقة 2-4
.الدراساتالعربية2-4-1
.الدراساتاألجنبية2-4-2
.زالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةُيمي ما2-4-3
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 الفصل الثاني 
 األدب النظري والدراسات السابقة

المبحثاألولخاصبمعاييرالمحاسبةالدوليةمنحيث:ثالثمباحثإلىينقسمهذاالفصل

منثمتناولالمبحثالثاني،المحاسبيةالدوليةوأهميتهاوأهدافهاومحدداتتطبيقهاالمعاييرمفهوم

)اإلمعيار رقم الدولي المالي ب،(16بالغ حيثعقودالمتعلق من معيارتعييناإليجارات هدف

هذا.ويتضم نُاإليجاراتونطاقهوأسبابإصدارهعقودقبالُمتعل ،(16رقم)بالغالماليالدولياإل

صلةبموضوعالدراسة.اللدراساتالسابقةذاتوالذييتعلقباالفصلأيضا المبحثالثالث

 معايير المحاسبة الدولية  :2-1

وضع عملية أحرزت حيث عالميا ، قبوال  الدولية المحاسبة معايير فيتلقى الدولية المعايير

الدولية للمعايير أكبر واستخدام اعتراف تحقيق في ملحوظا  نجاحا  الماضية إلعداد؛السنوات

المالية. اإلوتُالتقارير السلوك لقياس كمقياس قياسات،قتصاديعتبر الشركاتُتطب فهي قها

ال )القوائم المالية البيانات عناصر لقياس المختلفة األعمال النشاطاتو؛مالية(ومؤسسات لتحديد

(.2021والموقفالماليللمؤسسة)المالكي،

قوائميأتي وإعداد المحاسبة لجنةمعايير الدوليةمنجهود المحاسبة بتطبيقمعايير االلتزام

دوليةلتحقيقاالنسجامواالتساقالدوليينإلىحدكبير،وينبعمنالفوائدالمباشرةلتطبيقإجراءات

(.2020عينة)الطراونة,مُمحاسبيةمهنية
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 مفهوم المعايير المحاسبية الدولية   :2-1-1

ةتشتقمنكالاألهدافوالمفاهيمالنظريةعام المعيارالمحاسبيهو"عبارةعنقواعدقرار

المحاسبية األساليب تطور يوجه والذي مصالحأن وبما،للمحاسبة لهم المالية القوائم مستخدمي

يقوم،متطابقةومتعارضةأحيانالمواجهةتلكالمصالحواإليفاءبمسؤوليةاإلدارةعناإلبالغالمالي

وحميدات, نصار )أبو العام" الغرض ذات المالية القوائم من واحدة مجموعة بإعداد المحاسبون

2016:52.) 

نظمةمُه:"قاعدةمكتوبةتصدرههيئةبأن رالمحاسبي(المعيا2016:24)بنيحمد,عرفو

رسميةومستقلة تصينلقياسيساعدالمخو،بأمورالمحاسبةأوالمراجعةأوالسلوكالمهنيتختص 

والعمليات ومركزهااالقتصاديةاألحداث االعمال المنشآتونتائج في تحدث التي المالي

أوالحكومية".االقتصادية

بأنهاموتعر ف الدولية المحاسبية تحكم:عايير التي والنظم القواعد من مجموعة عن "عبارة

يلتزمبهاالمحاسبونفيأداءالتيوذلكبتقديمهاالقواعدالعملية؛وتنظمعملالمحاسبةوالمحاسبين

(.2016عملهمالمهني")األمين،

حكيفيةإظهارأنواعمعينةتوض "مجموعةمنالمعاييرالمحاسبيةالدولية:هابأن أيضا عرفوتُ

(.2019منالمعامالتالماليةواألحداثفيالقوائمالمالية")تيلخ،

)فهاوعر  أوبأن (2017علي محاسبية رسمية تنظيمية هيئة تصدره كتابي "بيان مهنية،ها:

األحداثيتعل ق أو المعامالت نوع أو المالية القوائم والمركزالخاص بعناصر األعمال بنتائج ة

د ناسب".المُفأوالتوصيلالتصر أسلوبالقياسأوالوصفأوالمالي،وُيحد 
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المحاسبيالدوليهو"بمثابةدليليشملبياناكتابيا المعيارأن (إلى2017)توفيقوُيشيرُ

قبالعناصرالتييجبيتعل حولما،تقومبإصدارهالهيئةالمهنيةأوالمحاسبيةالتنظيميةالرسمية

المالية القوائم تتضمنها يحتويهاخاص أن أن يجب التي والعمليات األحداث الماليمركزالة

ويحددطريقةوأسلوبقياسوعرضوتوصيل،ويحددالنتائجالتيقدتسفرعنهااألعمال،للمنظمة

ناسب".مُهذهالمعلوماتبشكل

السابقة التعريفات من الباحثة وتستخلص عنمالبأن  عبارة هي الدولية المحاسبية عايير

يتؤديإلىترشيدوتوجيهةالتالعام مجموعةمنالمقاييس،أوالمبادئ،أوالنماذج،أواإلرشادات

الممارسةالعمليةالمحاسبيةوالتدقيقالماليأومراجعةالحسابات.

 الختالف بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية:  :2-1-2

وإلغائهاستبدالالهالتوج تم  الدولية المحاسبة الماليةمحل ليحل معايير التقارير معايير ها

اإلالدولية، الدوليةوأبرز المالية التقارير إعداد ومعايير الدولية المحاسبة معايير بين ختالفات

:(2020)الطراونة،

اإلصدار: - )تم فترة  عام من للفترة الدولية المحاسبية المعايير عام1973إصدار إلى )

اعتبارا منعام)2001) الدوليةأصدرت المالية البيانات إعداد معايير بينما إلى2001(، )

 يومناهذا.

التيمصدر اإلصدار: - الدوليةالجهة المحاسبة المحاسبيةهيأصدرمعايير المعايير مجلس

( الدولية(،IASCالدولية المالية التقارير إعداد معايير خاللبينما من إصدارها مجلستم

 (.IASBمعاييرالمحاسبةالدولية)
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مةلمعاييرالمحاسبةالدوليةُمتم  (IFRSمعاييرإعدادالتقاريرالمالية)ُتعد اإللغاء والستبدال: -

(IASB)، فإن( الدولية المالية التقارير إعداد وتستبدلهتُ (IFRSمعايير السابق المعيار لغي

بمعيارآخر، ةوموثوقيةدق زمنُيعز عترفبهدوليا مُمرجعرسميمحاسبيوحيدحيُثأن 

وجودةالمعلوماتالمحاسبية،فضال عنإتاحةالشفافيةوالمصداقيةوسهولةالقراءةللجميع،مع

ضبط والذيوجود المحاسبية الممارسات إرساء النهايةلُيقل في حاالتفي شالغُمن

والتالعب.

 أهمية المعايير المحاسبية الدولية  :2-1-3

المحاسبيةإن  المعايير موضوعيةُيعز وجود المحاسبية،المُز موضوعيةإن حيثُخرجات

التي التتطل القياس المحاسبة عمليةيمكنُبها يحكم متكامل نظري إطار بوجود إال تحقيقها

(:2017،يلي)أمينةفيمالأهميةمعاييرالمحاسبيةالدوليةتتمث التطبيق،وعليه

تسمحبتقديمالواقعاالقتصاديعنتعامالتالمؤسسة،وإعطاءصورةصادقةعنالمؤسسة •

 وماليةوليسوفقنظرةقانونية.فيلحظةتقديمالمعلومةعنهاوفقنظرةاقتصادية

حاسبية،المُلتوحيدالمعالجاتودوليا وطنيا قبوال تلقى،دةوموح شتركةمُحاسبيةمُإيجادلغة •

 واستبعادالتناقضاتالقائمةفينطاقالمحاسبةبينالدول.

مصالحُمهم تسهيل • الضريبيةة الدولالجهات مختلف عملية،في خالل فيمن التنسيق

 يراداتوالتكاليف.باإلاالعترافتطبيقأساليب

اتبتصميمالجنسي دةالُمتعد يالمعاييرالمحاسبيةالدوليةسوفيسمحللشركاتتبن عمليةإن  •

 بنشاطجميعفروعهاالتابعةلها.األم نشاطالشركةيربطُ،تكاملللمعلوماتمُنظام
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المعاييروجودإنعدم • ماة،يالُمحاسبهذه هناك يكون الفوضىيُسوف حاسبيةالمُشبه

بيناالأن حيثُ كبيرة تكون سوف الممارساتالمُختالفات نفس معالجة في حاسبين

حاسبية.المُ

الباحثةوترى عتبرخطوةمهمةباتجاهالتعاونوالتنسيقيُتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدوليةأن 

حاسبةوإجراءاتها.المُهنمِأيضا تساعدفيتطوير،والتوحيدالمحاسبيبينالدول

 ة الدولي  حاسبية المُ أهداف المعايير  :2-1-4

إلى الدولية المحاسبة معايير الرئيستهدف األهداف من مجموعة التوحيدتحقيق أجل من ة

(:2020)الشجيري،والتيتتضمنمايلي:المحاسبيدوليا 

 معرفةمدىتأثيراألنظمةالمحاسبيةالمختلفةعلىاقتصادياتالدولالمختلفة. .1

 المؤسساتالماليةالدولية.وشركاتللةدالموح توفيرالمعلوماتالمحاسبية .2

 خدمةالمستثمرالدوليمنخاللتقديمبياناتوقوائموتقاريرماليةمالئمةالتخاذالقرار. .3

وقواع .4 ألسس ومعاييالتوصل يمكند دولية محاسبية األنظمةستعانةاالر لتطوير بها

 المحاسبيةالمحلية.

والشركات .5 المؤسسات تقارير في المحاسبية والمعلومات البيانات اختالف أسباب تظهر

 الدولية.

في .6 المحاسبية النظم دراسة مالئمةديجب األكثر النظام إلى للوصول المختلفة العالم ول

 تلكالدول.حتياجاتال
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القوائم .7 مقارنة مختلفالُمعد قابلية بلدان في اإلة قرارات تعزيز إلى تلك وتؤدي ستثمارة

نوإوإدراكهابلدفهمهاأي فيللمستخدميالبياناتالمالية)القوائمالمالية(وُتسه قتراضواال

 ةفيبلدانأخرى.ُمعد كانت

اسبقمم الباحثةوتستخلص ةومهمة،وتتمثلفييدمعاييرالمحاسبيةالدوليةعد أهدافأن 

القوائم وتجهيز المالية، البيانات إعداد في تستخدم تحقيقالماليةأنها في وتساهم المحاسبية،

داإلجراءاتالمحاسبيةمعا .توح هاقدأن كماحاسبة،مبالالتنسيقبيناإلجراءات،والقواعدالخاصة

 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية دات ُمحد    :2-1-5

إالاألهميةرغم العديدة، ومزاياها الدولية المحاسبية المعايير تطبيق عن الناتجة أن البالغة

تطبيقها تقيد التي المحددات من مجموعة وجود من يمنع لم )مجدي،ولعل ،ذلك يلي ما أهمها

2017:)

والثقافية،،االقتصاديةختالفالبيئةالعالمنتيجةالعدمقابليةالتطبيقعلىمستوىجميعدول -

 والسياسية.

ختالفلالواسعةفرصا ريوف امم قواعدالقياسأواإلفصاح،سواء فيدالبدائلوالخياراتتعد  -

الذي األمر المحاسبين، قبل تطبيقهامن آثارسلبيةقدفي إلى القوائمتحد يؤدي قابلية من

 الماليةللمقارنة.

هفيالدولالمتقدمةالتوجدصعوبةإناختالفمستوىالتعليمللدولالمطبقةللمعايير؛حيث -

 .لفهموتطبيقالمعاييرالمحاسبيةعلىعكسذلكفيالدولالنامية
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الد الباحثةبأنهرغماألهدافالتيتسعىلتحقيقهاالمعاييرالمحاسبية وليةإلىأنهاقدوترى

وصعوبات محددات إلى المعاييردونلُتحو التتعرض تلك الصعوبات،تطبيق هذه :ومن

 .االقتصاديةوتسارعواختالفالتغييرات،اختالفالمستوىالتعليمي

 ة الدولي  خصائص المعايير المحاسبية  :2-1-6

 :(2020،)عسولزالمعاييرالمحاسبيةبمجموعةمنالخصائصأهمهاتتمي 

اإلجماع،رتهاقد - تحقيق التيخاص على األخيرة اإلصالحات بعد المعاييرعر ة هيئة فتها

الهيئاتو،ستشارةاالالتينتجعنهاتوسيعمجالو،المحاسبيةالدولية دونإهمالوجهةنظر

 الوطنية.

الذيتهاقو  - التباين بين التوفيق خالل من اكتسبتها الوطنية،ُيمي التي المحاسبية الممارسة ز

 للمعايير،وهوماأكسبهانوعيةعاليةمنالجودة.حيالالمواضيعالتيتكونمجاال 

لما - نتيجة إذتقد مرونتها مستعمليها، مختلف ترضي حلول من مه ماإن  المعاييرُيمي أهم ز

ألنهاليستلها؛غيرإجباريةهاأن ليسماتسمحبه،بلماتمنعه.باإلضافةإلىالمحاسبية

 صفةالقانونأوالتنظيم.

الحاليةعلىتعتمد - القيمة تحديدمفهوم تقييملغايات عملية في الزمن عنصر منأثر كل

 األصولوالخصوم.

 الدولية بيق المعايير المحاسبية زات تطُممي    :2-1-7

رمجموعةمنالمزاياتوف فهي،المحاسبيةالدوليةأهميةبالغةفيإعدادالقوائمالماليةللمعايير

(:2017،العواملةها)أهم 
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النظرعنجنسية - نفسهابغض المحاسبية والمعايير ويعنيتطبيقاألسس والتناغم: التناسق

المحاسبية،ومتجاوزا ،المؤسسة المعالجة وقواعد أسس توحيد أي الجغرافية، الحدود بذلك

 تماثلةوموحدة.مُوبالتاليإظهارالقوائمالماليةللمنشآتبصورة

النتيجةالمباشرةفإن توحيدأسسوطرقالمعالجةالمحاسبية،وتتضمنعمليةقابليةالمقارنة: -

ْتالقوائمالماليةالتيهذههيقابلية ايسمحبترشيدعمليةمم للمقارنةمنقبلمستخدميها،أُعد 

 والمفاضلةبينالبدائلعلىأسسسليمةوواضحة.،القراراتاتخاذ

تم حيثستجابةللتطوراتالتيفرضتهاالعولمة،تتضمنعمليةاالتطلباتالعولمة:مُمواكبة -

مهنيةُمنظ إنشاء المحاسُتعنىمة علىبالشؤون لإلبية وهذا الدولي، قدالمستوى رستفادة

 عنشبحمخاطرهاالرهيب.بتعادواالاإلمكانمنمزاياالعولمة،

القانونية:الُمتطل تلبية - الكثيرمنالدولأن وهنايعنيبات علىتطبيققوانينهاصراحة تنص 

 تطبيق.الإالالمعاييرالمحاسبيةالدولية،والخيارأمامالمؤسسة

لتوسعالمحل لينالُممو تطلباتمُتلبية - دائما الشركة تسعى الحدود: نطاق خارج والدوليين يين

المشاريع،وال تمويلهذه إلى تحتاج الخارجفهيبذلك أو الداخل يمكنُوزيادةنشاطاتهافي

للقوائمالماليةللمنشآتمتكاملةتقومبمنحالقروضإالفيضوءدراسةأنْالتمويليةللمؤسسات

تماعدادهاالتيتحتاجإلىالتمويل،واليمكنالقيامبهذهالدراسةإالفيضوءقوائمماليةقد

 الدولية.وفقا للمعاييرالمحاسبية

لىاألسواقإمنخاللالدخولبالمنافسةالدخولإلىاألسواقالماليةالعالمية:تقومالشركات -

الدولي المستوى على أسهمها إلدراج العالمية لها،المالية يمكن وال كبيرة، بسرعة وتداولها

لهابإدراجأسهمهافيحإلمكانالسماوعينةيجبالتقيدبهامُلتزامبشروطباإلتحقيقذلكإال

 هذهاألسواق.
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ُتعد القوائمالماليةالتيأن دومشتركللقوائمالمالية:إذموح قابليةالفهموإمكانوجودتصور -

مختلفة أسس القرار،على اتخاذ على تساعد وال فهمها يمكن الهدفال مع يتنافى وهذا ات،

أصالرئيس تزويد وهو المالية، القوائم إعداد ومالئمةمن موثوقة بمعلومات العالقة حاب

 لمساعدتهمفياتخاذقراراترشيدةوعقالنية.

إذإيجادأساليبموحدةللتعاملمعالقضاياالعالميةالمشتركة:مثلأسعارصرفالعمالت، -

مندولةإلىختالفباالقوانينالمحلية،والتيتتميزعلىاليمكنترجمةالقوائمالماليةبناء أنه

 ةالمقارنة.خاصي تفقدهذهالقوائموبالتاليخرى،أ

والتوافقبأن الباحثةترى كالتناسق المزايا من مجموعة الدولي ة المحاسبية المعايير ،لتطبيق

والمساعدةفيالدخولإلىاألسواقالمالية،التعاملمعالقضاياالعالميةالمشتركةعمليةوتسهيل

على،العالمية العولمةاإلستجابةوقدرتها فرضتها التي تتمتع،للتطورات التي المزايا من وغيرها

يهاالمعاييرالمحاسبيةالدولية.ف

 الخاص بالعقود اإليجارات ( 16بالغ المالي الدولي رقم )اإلمعيار : 2-2

فصاحعنعقوداإليجار،واإلقةباإلثباتوالقياسوالعرضالمتعل حددهذاالمعيارالمبادئيُ

بهدفضمانتقديمالمستأجرينوالمؤجرينطريقةمالئمةتعطيتعبيرا صادقا عنتلكالمعامالت،

المر على اإليجار عقود أثر لتقويم المالية القوائم لمستخدمي أساسا  المعلومات هذه كزوتعطي

(.2020داءالماليوالتدفقاتالنقدية)زويد،واألالمالي

معياروسيتم هدف عن الحديث الجزء هذا )اإلفي رقم الدولي المالي الخاص(16بالغ

ونطاقهوأسبابإصداره:بالعقوداإليجارات
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 الخاص بالعقود اإليجارات( 16بالغ المالي الدولي رقم )اإلهدف معيار  :2-2-1

هوالرئيسالهدفإن اإلصالح، هذا التأجيرلحلإيجادمن خاللمخاطر معيارمن

( رقم الدولي اإليجارات  (16المحاسبة بالعقود الجودة،.الخاص عالية معلومات وتتمتعوتوفير

المالية،ويهدفمع،وقابلةللمقارناتبالشفافية بالغعنالمعلوماتالتيتمثلبأمانةاإلالبيانات

معامالتالتأجير،وتوفيرأساسا لمستخدميالبياناتالمالية،لتقييم)مقدار،وتوقيت،وعدمالتأكد(

(.2019منالتدفقاتالنقديةالناشئةعنعقوداإليجار)تيلخ،

إلىالتخلصمنالخاصبعقوداإليجارات  61بالغالماليالدوليرقماإلمعيارأيضا ويهدف

تصنيفعقوداإليجارعلىأنهاإماعقودإيجارتمويليةأوتشغيليةبالنسبةللمنشآتالمستأجرة،

معالجة تتم ذلك، من بطريقةكل وبدال  اإليجار اإليجارمُعقود عقود معالجة لطريقة شابهة

(.Ozturk, 2016)التمويلية

الباحثة وترى الدوليرقماإلبالغمعيارأن  ب16المالي اإليجاراتالخاص إلىعقود يسعى

اإليجارلحل إيجاد عقود تواجه التي يسعى،مخاطر التخلصوأيضا  تصنيفاتإلى قودعمن

اإليجارعلىأنهاإماعقودإيجارتمويليةأوتشغيليةبالنسبةللمنشآتالمستأجرة.

 الخاص بعقود اإليجارات  16بالغ المالي الدولي رقم اإلنطاق معيار   :2-2-2

تطبيق المنشأة )اإلعيارميجبعلى الدوليرقم المالي اإليجارات(16بالغ بعقود الخاص

ةعقوداإليجارباستثناءالعقودالتالية:كاف على

أواستخدامالمعادنوالنفطوالغازالطبيعيومايماثلهاستكشافالتيتتعلقباعقوداإليجار -

 منالمواردالمتجددة.
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تتعلقعقود - التي رقماإليجار الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن الحيوية 41األصول

 ستأجر.المُحتفظبهابواسطةالمُالزراعةك

اتمعيارالتقاريرالماليةامتيازالخدمةالعامةضمننطاقلجنةتفسيربالتيتتعلقترتيباتال -

 ترتيباتامتيازالخدمةالعامة.والخاصب12مالدوليةرق

معيارالدوليالرضمننطاقالمؤج لكيةالفكريةالممنوحةبواسطةالمُبالتيتتعلقتراخيصال -

 يرادمنالعقودمعالعمالء.اإلبالخاص15للتقريرالمالي

حتفظبهابواسطةالمستأجربموجباتفاقياتترخيصضمننطاقمعيارالمحاسبةالمُحقوق -

رقم البنود38الدولي هذه لمثل الملموسة غير وتسجيالت،األصول السينمائية كاألفالم

 الفيديووالمسرحياتوالمخطوطاتوالبراءاتوحقوقالنشر.

الباحثة رقمأن ترى الدولي المالي اإلبالغ اإليجارات16معيار بعقود ةكاف ىيتبن الخاص

عقود،كوذلكألنهاتقعهذهالعقودضمننطاقمعاييرأخرى؛عقوداإليجارباستثناءبعضالعقود

تم وغيرهامنالعقودالتيالحيوي،يجاراألصولإعقودو،اإليجارالستكشافأواستخدامالمعادن

 ذكرهاسابقا.

 الخاص بعقود اإليجارات 16بالغ المالي الدولي رقم اإلعيار م أسباب إصدار   :2-2-3

IAS 17معاالنتقاداتالتيأحاطتبالمعيارIASBتجاوبمجلسمعاييرالمحاسبةالدولية

صهذهاالنتقاداتفيمايلي:وتتلخ باإليجارات،الُمتعلقة

نتؤم إذ:بتلبيةاحتياجاتمستخدميالقوائمالمالية،قباإليجاراتالُمتعل  IAS 17فشلالمعيار -1

أومحللين كانوامستثمرين الماليةسواء القوائم كبيرةمنمستخدمي االلتزامات،نسبة بأهمية

التشغيلية، اإليجار تصاحبعقود الماليةفإن وبالتاليالتي القوائم في ريضط عدمإظهارها
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بعيناالعتبارتلكااللتزامات،وتكونلُتأخذ؛المستخدمينإلىعملتعديالتعلىهذهالقوائم

المعلومات مبنيةعلى التعديالت اإلفصاحات،المُهذه ضمن الن أإال قدمة المعلومات هذه

ستخدمإلىاللجوءالمُريضط امم ؛مكناالعتمادعليهابموثوقيةيُتكونكافيةلعملتعديالت

اتضخيملهذهااللتزاماتأوتقليلهاعنإم ،ةماتكوننتائجهاعاد إلىالتقديراتواالفتراضات،و

مجلسأن وحيثُالواقع. وجد فقد االقتراض، أو التمويل أنواع من نوع هي اإليجار عقود

الدولية المحاسبة الماليةمنأجلزيادةأن IASBمعايير القوائم همنالضروريإظهارهافي

شفافيةهذهالقوائم،وبالتاليإعطاءفرصةلمستخدمالقوائمالماليةالذياليمتلكالخبرةالكافية

التخاذ؛مناإلفصاحاتوعملالتقديراتالالزمةلتزاماتاإلقةبهذهالُمتعل وماتالستخراجالمعل

وشفافة، واضحة معلومات على مبني التيأن حيثُقرار فيُتحد القواعد العقود تصنيف د

الحالي باإليجاراتالُمتعل IAS 17رقمالمعيار الشخصيواالجتهاد،ق للحكم المجال ،تترك

ةالمنشأةبني ىتمويليةأوتشغيلية،"ويرتبطذلكإليجاراإلةفيتصنيفعقودالني إلىإضافة 

 (.2017،علىالجوهروليسعلىشكلاإليجار")الجعاراتالُمعتمدة

المجلس وجد الدولية  كذلك المحاسبة المعلوماتأن معايير اإليجارقةالُمتعل غياب بعقود

القوائملتزاماتهاوا لمستخدمي كاملة صورة إعطاء عدم إلى يؤدي للشركات، المالية القوائم عن

عدمقدرتهمعلىالمقارنةبينالقوائمالماليةللشركات،الماليةعنالمركزالماليللشركةوبالتالي

التقديرات إدخال دون أصولها تستأجر التي والشركات أصولها لشراء تقترض بهذهالخاص التي ة

.لتزاماتاإل

المعيار -2 العقودالُمتعل IAS 17يعطي تصنيف في بالتالعب للشركات المجال باإليجارات ق

بالقوائمالماليةأوعدمإظهارها،وقديكونهناكأسبابتدفعمنخاللإظهارهاعندالحاجة
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؛ةيليتمومنتصنيفهاكعقودالشركاتإلىتصنيفعقودهااإليجاريةإلىعقودتشغيليةبدال 

صبحهذهوتُ،ةوأيضا علىالنسبالماليةالرئيس،لمالذلكمنأثرإيجابيعلىقوائمهاالمالية

النسبُمفضل الممارسة بهذه اإلدارة وحوافز الشركة أداء تقييم يرتبط عندما للشركات ة

 (.2017،)العريدي

هناكتضاربوعدماتساقبينأن بقباإليجاراتالُمتعل IAS 17رقميرىالمنتقدونللمعيار -3

قباإليجاراتواإلطارالمفاهيميللقوائمالماليةالصادرعنمجلسالُمتعل IAS 17رقمالمعيار

الدولية المحاسبة األصلفحق ،IASBمعايير عليهنتفاعواالاستخدام يحصل الذي به

اإليجار عقد بموجب فيُيلب المستأجر األصل تعريف كمااإلي المفاهيمي، دتعه أن طار

تصنيفاإليجارإليجارأن إال يتعريفااللتزام،ُيلب ستأجربدفعاإليجارطوالمدةالعقدالمُ

األصل يبقى )العريديالمُوالتزامتشغيلي للمستأجر المالية القوائم خارج العقد على ،ترتبين

2017.) 

الخاص بعقود  ( 16تطلبات المعيار رقم )مُ حاسبية لعقود اليجار حسب  المُ عالجة المُ  :2-2-4

 اإليجارات

ستخدامفيتصنيفعقوداإلحق نموذج،قباإليجاراتالُمتعل  IFRS 16 رقميستخدممعيار

عنها، والمحاسبة إلزاماإليجار إيجاراتهوهناك بتصنيف وبالتاليالشركات تمويلية، كإيجارات ا

يليعرضالُمترت وااللتزامباألصلاالعتراف المالية،وفيما القوائم تطلباتلمُبعلىاإليجارفي

:(2017،)العريديوالُمؤج رستأجرالمُالمحاسبةعناإليجاراتمنوجهةنظر

نظـــرمُ - وجهـــة مـــن اإليجـــار بدايـــةالمُفُيعتـــر: ســـتأجرالمُحاســـبة فـــي العقـــدمـــد ســـتأجر ة

،ستخداماالنتفاعأواإلحـق صـنفكأصـلمـعويُالموجودات،باألصـــلالمسـتأجرفـيجانـب
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المطلوبـــات،المُلتزاماتباإلاالعترافويــتم  جانـــب فـــي اإليجـــار علــى أنهترتبـــة يتمُّكما

إليــهاإليجار،مضـافا ترتبعلـىالمُستخدمفيبدايةالعقدبقيمةااللتزامالمُباألصلاالعتراف

مباشــرةأيـ  تكــاليف حصــولالمُلهــايتحم ـة حــال وفــي مـالمُســتأجر، حــوافز علــى ـنستأجر

احتســابهاوعمــلالتعــديالتالالزمــةيــتمُّ،ؤجرأوقيامــةبعمــلدفعــاتســابقةلتــاريخالعقــدالمُــ

هتالكمنهااإلستخدمالحقا بالتكلفةمطروحا المُقيــاساألصليــتمُّعتــرفبها.المُعلــىالقيمــة

 القيمةاالإذا:انخفاضتحصلفيخسائروأي تراكمالمُ

ستأجرالمُيستخدمو،(مبانٍأوأراضٍمتلكا )أي مُستثمرا أومُلمستخدمأصال لكاناألصل -أ

المعيار بموجب المستثمرة الممتلكات قياس في العادلة بعقود16رقمالقيمة الخاص

 .اإليجارات

الممتلكاتلااألصلعندمايكون -ب التييستخدمالمنشآتف،مستخدمجزءا من هاوالمعدات

في المعياوهيالقياسالمستأجر بموجب التقييم إعادة بعقود  16رقمرأسلوب الخاص

 .اإليجارات

يجارمناإلذكرعلىمحاسبةعقوديُتغييريحدثْلم: حاسبةاإليجارمنوجهةنظرالمؤجرمُ -

المعياالمُطرف في باإليجاراتالُمتعل 16رؤجر كانعم ،ق المعيارُمطب ا في 17رقمقا 

 .قباإليجاراتالُمتعل 

 الخاص بعقود اإليجارات( 16بالغ المالي الدولي رقم )اإل معيارمنافع تطبيق   :2-2-5

معياراإلبالغالماليالدوليرقملوفقا ،الجديدةلعقوداإليجارحاسبيةالمُعالجةالمُعلىيترت بُ

لفياآلتي:وتتمث ،منافععديدةالخاصبعقوداإليجارات(16)
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 أولا: تحسين جودة التقارير المالية

)بالغاإلمعياريتطل بُ رقم الدولي اإليجارات(16المالي بعقود أصولباالعترافالخاص

لدىلتزاماتوا اإليجار،المستأجر؛اإليجار عقود لجميع بالنسبة عادال ُيوف امم وذلك عرضا  ر

ستخدم.المُستأجرةورأسالمالالمُللمركزالماليللشركة،وزيادةالشفافيةحولالرفعالماليللشركة

الماليةيُأنْعالُمتوق ومن القوائم ومستخدمي والمحللين للمستثمرين ذلك للوضعتقييمتيح أفضل

(.2018داءالماليللشركات)محمود،الماليواأل

فناحيةومن أنإنهأخرى المتوقع شفافيةيُمن أكثر معلومات المعيار عقودودق تيح عن ة

الشركة، لدى السابقةبُمتطل قارنةمُاإليجار المحاسبية المعالجة رقم،بات لمعيار امم ،17وفقا 

منخاللةالُعمومي بعضالمستثمرينللقيامبتعديلمعلوماتعقوداإليجارخارجالميزانيةاْضطر 

ثم ستثمرينبذلك،ومنالمُالبعضاآلخرمنيقومُة،فيحينالدق أقل عةُمتنو استخدامأساليب

المشاركينفيالمزيدمنفرصالتكافؤلجميع،الخاصبعقوداإليجارات  (16رمعياررقم)يوف 

(.IASB, 2016السوق)

لشراء   تقترُض والشركات التي   ،مقارنة بين الشركات التي تستأجر األصولالثانياا: تحسين قابلية 

 األصول: 

رقممجلسيتوق عُ الدولي المالي اإلبالغ المعيار تطبيق يؤدي أن الدولية المحاسبة معايير

اإليجارات(16) بعقود القابليةتحس إلىالخاص في كبير بينللن المالية للمعلومات مقارنة

ما إلى ذلك ويرجع الشركاتيتطل الشركات، اعتراف من المعيار والتزاماتالمُبه بأصول ستأجرة

التمييزبينعقوداإليجارالتشغيليةوعقوداإليجارالتمويلية،هذايتم الحيثُجميععقوداإليجار،
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ستأجرةبقياسجميعأصولوالتزاماتعقوداإليجاربنفسالطريقة،المُباإلضافةإلىقيامالشركات

(.IASB, 2016اليالحقيقيللشركات)ونتيجةلذلكسوفتعكسالقوائمالماليةالمركزالم

 ثالثاا: تحسين عملية اتخاذ القرارات 

(16بالغالماليالدوليرقم)اإلمجلسمعاييرالمحاسبةالدوليةأنيؤديتطبيقمعياريتوق عُ

اإليجارات بعقود المعلوماتالخاص من أشمل مجموعة توفير عقودوإإلى عن كاٍف فصاح

المعياررقم)يوف مقارنةبما،اإليجار الشركةُيوف امم (،17ره الشفافيةحولعمليات رمزيدا من

االقتصادي، منوالمُستثمرينالمُمنكل نُيمك امم ومركزها االستثماريةات قرضين القرارات خاذ

ناحيةأخرى،من ومن أفضل. بصورة يقومالمُواالئتمانية أن المعلوماتالمُتوقع بتحليل ستثمرين

رأساسأفضلالتخاذُيوف الماليةللشركاتدونتعديلعقوداإليجارخارجالميزانيةالعمومية،مما

( العمومية الميزانية داخل اإليجار عقود والتزامات أصول عن لإلفصاح نظرا   ,IASBالقرارات،

2016.)

تطبيق  الُمترت  اآلثار    :2-2-6 على  )باإلعيار  مبة  رقم  الدولي  المالي  بعقود  (  16الغ  الخاص 
 . على القوائم المالية وتحليلهااإليجارات 

المتعلقباإليجاراتتؤديإلىحدوثأثرا محاسبيا 16IFRSإنعمليةالتحوللتطبيقالمعيار
ظاهرا علىالقوائمالماليةعلىالنحواآلتي:

المعيار   تطبيق  آثار  الدولي رقم ) اإلأولا:  المالي  بعقود اإليجارات  (16بالغ  قائمة   الخاص  على 

 الميزانية العمومية )المركز المالي(: 

)اإلعيارمتطبيقخاللمنيتم  رقم الدولي المالي اإليجارات(16بالغ بعقود الخاص

بشكل ويكون األصل عن فيمُاإلفصاح أو األخرى األصول عن اختارالُملحق،نفصل وإذا

 :يتوجبعليهالعملعلىمايليهفإن ،راجاألصلفيقائمةالمركزالماليإدالمستأجر

 كأنهمملوكللمستأجر.العموميةصلالمستأجرفيأصولالميزانيةأراجإدأنيتم -
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 .العموميةقداإليجارموقعاألصلوحقوقهفيالميزانيةعاإلشارةفيأنيتم -

الزيادةيتمث لُوبالتالي الميزانيةعنطريق المعيارعلى إيجاراألصولالحاصلةتأثير ،في

الحاصلفينخفاضاالهيكونألن ,-رأسالمال-حقوقالملكيةالحاصلفينخفاضالوخصومهوا

األصليهتلكحسبألن لتزاماتاإليجار،االقيمةالدفتريةألصلاإليجاريكونبوتيرةأسرعمن

،هتالكاإل ويرتفعبمبلغالفائدةالذييتناقص،فعاتاإليجاردُفينخفضبقيمة،اااللتزامأم الخطي 

(.IFRS, 2016لكية)المُقوقحؤثرعلىانخفاضيُوبالتالي،معطولحياةاألصل

 على قائمة الدخل: الخاص بعقود اإليجارات  (16بالغ المالي الدولي رقم)اإلمعيار ثانياا: آثار 

رقم)اإلمعياريتطل بُ الدولي المالي اإليجارات  (16بالغ بعقود رقم ،الخاص لمعيار خالفا

بشكلاالعتراف (17) االهتالكمُبالفائدة عن منيُحيثُ،نفصل كجزء الفائدة حساب درج

معياراإلبالغ ااالهتالكفيدرجضمنبنداهتالكالممتلكاتوالمنشآتوالمعدات،ألنأم ،التكاليف

رقم) الدولي اإليجارات16المالي بعقود الخاص أصولأن يرى( اهتالك وفائدةاإلفصل يجار

للشركةاإلخصوم الدخل بيان في معلوماتُيوف يجار الماليينلينوالُمحل ستثمرينللمُةهام ر

(IFRS, 2016).

)ُتعتبرُ الدين وإطفاءات واإلهالك والضرائب الفائدة قبل للربحEBITDAاألرباح مقياسين )

وتقييمأداءالشركة،,فيتقييمالتأثيرالماليالماليينلينوالُمحل ستخدممنطرفالمستثمرينيُالذي

:مثل،الفوائداألرباحقبلفيارتفاعأنيكونهناك،منتطبيقالمعيارالجديد IASB عيتوق لهذا

التشغيليةاأل الضمنيألقساطُمعد عتبريُهألن ؛رباح الفائدة الماليةاإلل التكاليف ،يجاركجزءمن

المعيار عكس تكاليف 17رقمعلى يدرج كمااإلالذي التشغيلية، التكاليف في حجمأن يجار

في الماليةاألالزيادة والتكاليف التشغيلية أهميةيعتمدُرباح للشركةعلى عقود،التأجير وطول
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األرباحقبلالفائدةوالضرائبواإلهالكوإطفاءاتالدين قة،وارتفاعالُمطب وأسعارالفائدة,يجاراإل

(EBITDA) يجاربالمقارنةمعالمعيارالقديماإلتكاليفيتضم نُهالألن(IFRS, 2016).

قات  التدف  على جدول الخاص بعقود اإليجارات   (16رقم)بالغ المالي الدولي اإلمعيار ثالثاا: آثار 

 النقدية:  

:العناصرالتاليةباإلفصاحعنقاتالنقديةالتدف ستأجرفيجدولالمُيقوم

 قاتالمالية.التدف قةباإليجاراتفيالُمتعل تسديدالديون •

 مدفوعاتالفائدةالخاصةباإليجار. •

.المنخفضةذاتالقيمةالتيتكونباإليجاراتقصيرةاألجلأوالمدفوعاتالخاصة •

تؤدي السياساتالتغي ال في إلىرات فيتغي الُمحاسبة النقديةللتدف جمالياإلمبلغالرات قات

،قاتالنقديةالتدف تأثيرفيعرضلهايكونأنْعالُمتوق همنأن إال اإليجار،بيناألطراففيعقد

حيثُ،زيادةمقابلةفيالتدفقاتالنقديةالماليةحصولقاتالنقديةالتشغيليةمعالتدف منالحد أي

الرئيسأن التزاماتالتسديدات لجميع الفائدةاإلة ومدفوعات التمويليةاألضمنجُتدر يجار نشطة

(IFRS, 2016).

تحسينالخاصبعقوداإليجارات  (16بالغالماليالدوليرقم)اإلعمنتطبيقمعيارُيتوق كما

:(IFRS, 2016)مايليالبياناتالماليةمنخاللفيقدمةللمستخدمينالمُكبيرفيالمعلومات

للمستخدمين - بالنسبة الحاجة التيإدىإلالماليينلينوالُمحل تقليل المبالغ على تعديالت خال

 ستأجر.المُحبهاُيصر 

 راألصولوالشركاتالتيتقترضلشرائها.ُتؤج قارنةبينالشركاتالتيالمُكانيةإمتحسين -

 .يجارلجميعالمشاركينفيالسوقإلتقديممعلوماتشفافةحولعقودا -
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 البنوك التجارية األردنية  : 2-3

ألنهاالطرف؛معالمالتتعاملُالمهنيةالتياالقتصاديةالبنوكالتجاريةمنالمؤسساتُتعتبرُ

ضمنتعملُهذهالبنوكأن يفيهاعرضالنقودبالطلبعليها،وهذايرجعإلىيلتق أوالمكانالذي

عالية كفاءة ذي ودائعتعملُحيث،نظام تجميع كماوُمد على والمنشآت، األفراد أداةُتعدُّخرات

تقوم لألفرادبمهم ضرورية الالزم التمويل خالل،نتجينوالمُارالتج وكذلك،ة ئتماناالتقديممن

(.2021)غنام،لهاالتمويلالالزمو

عتبرقطاعالبنوكاألردنيمنالقطاعاتاألكثرتنظيما ،ومنأكثرالقطاعاتالمواكبةويُكما

الحديثة إذالمرتبطةللتكنولوجيا المركزيتأنهابالمعلومات، البنك وقوانين للتشريعات خضع

؛ظممعلوماتحديثةنُستخدمُوتعلىمعاييرعاليةالجودة،بناء السنويةاتقاريرهصدرتو،األردني

(.2019لدىالجميع)حسن،بهايجعلهقطاعامرغوبا مم 

  مفهوم البنوك التجارية:  2-3-1

واللوكاف وردْت والقوانين التشريعات التجاريةغالبا منخالل بالبنوك المتعلقة التعريفات ائحة

فيمختلفالبلدان،ومنثمفإنأغلبالتشريعاتاتفقتجميعا االقتصاديةالماليةالتيتنظمالحياة

تتعاملبالنقودحيثيتمتجميعالودائعوالمدخراتقتصاديةاعلىأنالبنكهو"مؤسسةأومنشأة

استثمار إعادة ثم المختلفة، المصادر المختلفةمن المجاالت كافة في منستثمارلالها فيها وما

تقدمالعديدمنكماأنها,لديهامنأموالعبرمجموعةمنمجاالتاالستثمارمايجتمعتوجيه

(.2017:15مدخراتهموودائعهم")الهاللي،الخدماتلعمالئهابوصفهاموقعتجميع

البنكالمرخصبأنه:"الشركة1971لسنة24وفيالتشريعاألردنيعرفقانونالبنوكرقم

التيرخصلهابممارسةاألعمالالبنكيةوفقهذاالقانون".
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البنوكرقم لقانون لها،2000لسنة28ووفقا  التييرخص "الشركة بأنه البنك حيثعرف

بممارسةاألعمالالبنكيةوفقأحكامهذاالقانونبمافيذلكفرعالبنك".

األموالعلىجمع"مؤسسةماليةينصبنشاطهاالرئيس(البنكبأنه2017وتعرفالعاني)

األموال من الفائض والمؤسسحتياجاتالأو الطبيعيين )األشخاص وإعادةمالكيها والبلدان( ات

إقراضهموفقا لألسسمحددةأواالستثمارفيمجاالتأخرى".

ويعرفالبنكالتجاريأيضا علىأنه"مؤسسةائتمانيةغيرمتخصصةهدفهااألساسيتلقي

ودائعالعمالءوالقابلةللسحبفيأيوقتعندالطلبأوبعدفترةقصيرة،وأنصفةالتعامللها

(.2016)ناصر،قصيراألجل"

ويعتبرالبنكالتجاريوسيطايركزعملهعلىخدمةالنقد،وتستندأنشطتهإلىأسسوقواعد

خاصة،وهووسيطملزمبتلقياألموالومنحهاوإنشائهاوتحويلها،ويخضعلقواعدومعاييرمعينة

ملومحددةفياللوائحوالقوانين،وكجزءمنأنشطتها،تستخدمالمنتجاتالمتمثلةفيتقنياتالتعا

(.2016معالمال)بلبزوح،

 نشأة البنوك التجارية وتطويرها في األردن:  2-3-2

طبيعيةارتبطْتلقد كنتيجة البنوك الحياةلتطو نشأة للمجتمعات،االجتماعيةواالقتصاديةر

ظهورالنقودكعاملأساسيُثم وكنتيجةلزيادةالتبادلالتجاريبينالشعوبوالدولالمختلفة،ومن

قابلالحصولعلىعمولةنظيرمُإيداعالفائضمنهاكودائعحيثيتملعمليةالتبادلبينالدول،

ىأد األمرالذي،عامالتالتجاريةوالماالقتصاديةعالعملياتلتنو ونظرا حمايتهاوالمحافظةعليها.ل

منالعمليات،محددةدعملياتالبنوك،وهومااستدعىتخصيصالبنوكفيأنواعوتعدُّعتنو إلى
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وغيرها:مثل،صةالُمتخص البنوكظهرْتثم ومن والزراعية والعقارية والصناعية التجارية البنوك

(.2017)الهاللي،

اقرضينوصائغووالمُارالتج نشأةالبنوكالتجاريةإلىأواخرالقرونالوسطى،عندمابدأوتعودُ

في المودعينأوروباالذهب أموال لمبلغقياسهمقابلمُبقبول إيداع وشهادات إيصاالت إصدار

تحظىاإليهذهأن افةالصر مكاتبوالحظْتاإليداع، فيبقبولٍصاالت النطاق عمليةواسع

(.2021عينة)المنيزل،مُلتزاماتباللوفاء؛اولالتد

 ة البنوك التجاريةأهمي   :2-3-3

ستثماراتالتيورهافيجمعاألموالوضخهافياإلةالبنوكالتجاريةمنخاللدأهمي تكمنُ

ةالبنوكالتجاريةمنخاللنقاطأهمي وتبرزتسهمفيتحسينوتطويرقطاعاتاقتصاديةعديدة،

(:2016،عديدةمنها)عولمي

التنميةيلعبُ -1 البنكيدرسبعدأن،منخاللمنحاالئتمان،االقتصاديةالبنكدورا كبيرا في

القرض من العميل،الُمقد الغرض قبل من له المصلحةم القرض يخدم االقتصاديةبحيث

 للعميلوالمجتمع.

قصيرةاألجلوطويلةاالستثماراتخاطرةمنخاللتنويعالمُعلىتوزيع مالءالعُ البنوك مُتخد -2

 األجل.

كما -3 المالية، المؤسسات باقي من أفضل بشكل المالية الخدمات تقديم على البنك أنهمقدرة

 يستطيعتلبيةاالحتياجاتاالئتمانيةلألفرادوالحكوماتوالشركات.

بينيلعبُ -4 الوسيط دور العمل،المُالبنك وصاحب لتوظيفيوف رُحيثُستثمر أماكن البنك

 منالمستثمرينوأصحاباألعمال.لكل ٍبةاألموالبالشروطوالفترةالمناس
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 خصائص البنوك التجارية: 2-3-4

(:2018لةبمايأتي)قلمين،الُمتمث للبنوكالتجاريةمجموعةمنالخصائص

والذيتحتل  (1 المركزي، البنك بعد المصرفي الهرم في الثانية المرتبة التجارية يقومُالبنوك

وذلك؛لطةعلىالبنوكالتجاريةسُلمالهمن؛البنكالمركزيبدورهالرقابيمنطرفواحد

معطبيعةالتشريعاتيتناسُببما،البنوكالتجاريةوأنشطةموضبطعملياتلتحك امنخالل

 للدولة.قتصاداالباتوُمتطل 

لدورهاالمهم؛البنوكالتجاريةالحجراألساسللنظامالمصرفيللدولبعدالبنكالمركزيُتعدُّ (2

 فيتحريكعجلةاالقتصادللدول.

دُ (3 التجاريةوتتنو عُتتعد  الذي،البنوك احتياجاتوُيغط يوف رُاألمر فيالعُي السوقمالء

وحداتمصرفيةكبيرةلديهاباإلضافةإلىتوافر،المنافسةفرصيخلقُالتعددألن ؛االئتماني

 وقتكان.أي القدرةعلىالتمويلفي

داعيدةمنفرقأسعارالفائدةعلىاإلاالستفاعمليةالبنوكالتجاريةاألرباحمنخاللتحقق (4

 أسمالية.منالمشاريعالرُتعتبرُفالبنوك،قراضواإل

 وظائف البنوك التجارية :  2-3-5

للبنوكالتجاريةالعديدمنالوظائفمنهاالتقليديةومنهاالحديثةكمايلي:

(:2018:وتشملمايلي)قلمين،أولا: الوظائف التقليدية للبنوك التجارية

الوظيفةاألساسيةللبنوكُتعدُّبل،هذهالوظيفةمنأقدموأهمالوظائفُتعتبرُقبولالودائع: -

ودائعمنمختلفالطرق،والودائعهيالجزءالعلىتحصلُالبنوكالتجاريةألن ؛التجارية

البنوكاألساسياألكبر للعمالء،بحيثمنموارد البنكبتسليفها الفوائدعلىويدفعُيقوم

وتقومُترضة،الُمققابليتقاضىالبنكأيضا الفوائدعلىهذهاألموالفيالمو،هذهالودائع
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خاللجتذابباالبنوك من الودائعالمُالودائع توظيف في والسليمة الصحيحة مارسات

 لزيادةالقوةالمالية.؛وتدعيمرأسالمال

النقود:خ  - النقودمنخ عمليةوُتعدُّلق التجاريةأهم لق البنوك لهام؛وظائف تأثيرلما ن

مكنهاإعطاءالقروضأكبرمنقيمةيُ،فالبنوكالتجاريةاالقتصاديةكبيرفيعجلةالتنمية

إذالمُاألموال متزايدة، النقدفيحدود إلىزيادةكمية يؤدي الذي األمر لديها، ودعة إن 

لْ وهذه،قيامالعميلبإيداعهفيبنكآخرُثم ،عندقيامهباإلقراضتحدثُقالنقودللودائعخ 

 ة.الُمشتق اةبالودائعالُمسم الودائع

الوظيفةئتماناالنحمِ - تعنيهذه نقديةُتزو البنوكأن : بأموال والتجار والشركات األفراد د

نقديةطويلةاألجلق أو أوالمُنهؤالءيتمك ىحت ،صيرةاألجل بدءأعمالهم قترضينمن

 قعليه.الُمتف مواصلتها،شريطةأنيعيدواالنقودفيالوقت

 ثانياا: الوظائف الحديثة للبنوك التجارية

التييوجدُ التجارية للبنوك الحديثة الوظائف من عجلةُأجبرْتالعديد لمواكبة مالتقد عليها

(.2016كمايلي)رمضانوجودة،،هالعالميشهدُساعالعملالمصرفيالذيوات ،قتصادياال

للعمالء - االستثمارية الخدمات تقديم على لتساعدهموالُمتعل العمل ومشاريعهم بأعمالهم قة

 ةلتسهيلأعمالهم.الُمستندي علىتحقيقاألرباحوتقديماالعتمادات

 لشخصي.سكانااإلمنلالستفادةتمويلالفيتساعد -

 المجتمع.تخدمُالتي،عمالمشاريعالتنمويةدفيتقديمتساعد -

خارمايريدونمنذهبأوأشياءاد للعمالءُتتيحُالتياالدخارالعملعلىتقديمصناديق -

 ثمينة.

 .المختلفةبطاقاتاالئتمانيةبأنواعهاالتقديم -
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 تقديمخدمةالتحصيللألوراقالمالية. -

 الالزمةللعمالء.ستشاراتاالرةاألعمالوالممتلكاتوتقديمالعملعلىإدا -

  القتصاديةدور البنوك التجارية األردنية العاملة في األردن في تحفيز وتنشيط التنمية : 2-3-6

 في األردن 

التنمية خطط في وفعال رئيسي دور تلعب األردنية التجارية البنوك االجتماعيةواالقتصاديةإن

بـرامج بيناالقتصاديالتصحيحوفـي التنموي التوازن عدم حدة من التقليل في تساهم وكذلك ،

األردن في المختلفة وخاصهالمحافظات المناطق كل في لها فروع افتتاح طريق المناطقعن

أيضا  األردنية التجارية البنوك وساهمت منها، واألجنبياستقطابفيالنائية العربي المال رأس

تنميةلالستثمار في مهم دور تلعب انها إلى باإلضافة هذا األردن، كمااالقتصادفي األردني

:منخاللمايلي(2020)رالسنويللبنـكالمركزيوردتفيالتقري

.القتصاديةمنح التسهيالت المصرفية لمختلف النشاطات أولا: 

مامقدار2020المركزيفينهايةعاملدىالبنكاألجنبةاالحتياطاتفقدبلغإجمالي -

 ملياردوالر.15.9

عام - خالل المملكة في العاملة البنوك ميزانية بلغ2020شهدت مدفوعة،%6.3نموا 

 %.4.2ونموالودائعلديهابنسبة،%5.7بارتفاعالتسهيالتبنسبة

بش - االرتفاع جاء الموجودات، جانب ازهالجلدىأرصدةالرتفاعمحصلةامعلكففي

 %(.20.8)ناريدونيمل335.0بمقداررفيالمص
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 الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في األردن ثانياا: 

كوروناتعافياالودائعإجماليرصيددهش جائحة عن الناجمة اليقين عدم بحالة تأثره بعد

)آذار األشهر خالل إذ2020-أيار-واإلغالق خالل(, 830.5بمقدارالفترةذههانخفض

.ونيمل

 ذات الصلة : الدراسات السابقة 2-4

ْتالدراساتالعربيةواألجنبيةالتيأهم فيهذاالجزءُتعرُض وعملْتلموضوعالدراسة،تعرض 

كما األجنبية، والدراسات العربية، الدراسات إلى الدراسات هذه تقسيم على الباحثةأتبعْتالباحثة

األقدم إلى األحدث من الزمني المجالالتطو لعرض؛التسلسل لهذا الزمني عرضا ،ر يلي وفيما

 لتلكالدراسات:

 العربية باللغة الدراسات : 2-4-1

 ( بعنوان:2020دراسة )العرابيد، 
 من الفجوة التمويلية.  والحد     IFRS 16رقم أثر العالقة بين تطبيق المعيار

 IFRS16 الدراسةإلىالبحثعنتحليلالعالقةبينتطبيقمعيارعقوداإليجارهذههدفْت

المنهجوالحد منالفجوة (30وتكونتعينةالدراسةمن).ستنباطيواالاالستقرائيالتمويلية،واْعُتِمد 

.وتم فحصتحليلالمعلوماتوالبياناتالفعلي ةالواردةاستبانةموزعةعلىمجموعةمنالمحاسبين

المالية؛وذلكللمنشآت القوائم الماليةفي الُمطب قةلمعيارعقودالمدرجةفيسوقالعراقلألوراق

إلىأربعسنوات،سنتينقبلالتطبيقوسنتين اإليجارقبلفترةاإللزامعلىمدارسلسلةزمنيةتمتدُّ

إحصائي  ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود إلى الدراسة لْت وتوص   التطبيق. تطبيقا بعد بين

وأوصْتالدراسةإلىضرورةوالحد منالفجوةالتمويلية.IFRS 16 رقمراإليجاعقودوالمعيار،
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علىمجاالتاألعمالونظم IFRS 16رقمقيامالُمنشآتبدراسةُمتضم ناتتطبيقعقوداإليجار

أصحاب مع والتواصل الجديد المعيار لتطبيق واضحة؛ ُخط ة لوضع وذلك لديها؛ البيانات إدارة

تأثيرالمعيارالجديدعلى الماليينحول الُمساهمينوالُمستثمرينوالُمحل لين المصالحبمافيذلك

قوائمهاالمالية.

وتدعيماإلطارالنظريلهذه،لالُمستقرالُمتغي فعلىالتعر منهذهالدراسةفياالستفادةتم 

بموضوعمعياراإلبالغالماليالدوليرقميتعل قُوذلكفيصياغةموضوعالدراسةبما؛الدراسة

(16.)

 ( بعنوان: 2020دراسة )العرابيد، 
عقود   معيار  تطبيق  المعلوماتي  IFRS 16)رقم    يجاراإل"واقع  المحتوى  جودة  على  وتأثيره   )

 قات النقدية المستقبلية".للتدف  

وتأثيرهعلى (IFRS 16)رقمالدراسةللبحثفيواقعتطبيقمعيارعقوداإليجارهذهتهدفُ

المعلوماتي المحتوى الشركاتةالُمستقبلي ةالنقدي قاتللتدف جودة من الدراسة عينة وتكونت .

)منشأة والبالغعددهاثالثمنشآت المالية السعوديةلألوراق المدرجةفيسوق العامة المساهمة

والنقليات( البترولية للخدمات الدريس منشأة والتغليف, التعبئة مواد تصنيع منشأة .المراعي,

المحتوى،االستُالمنهجواعتمدْت تحليل المعلوماتوتم قرائيواالستنباطيوأسلوب فحصوتحليل

الماليةالفعلي والبيانات بالقوائم الواردة فترةاإلعقودللمعيارقةالُمطب نشآتللمُوذلك؛ة قبل يجار

تطبيقوسنتينبعدالتطبيق(.البعسنواتسنتينقبلأرإلىتمتدُّعلىمدارسلسلةزمنية)اإللتزام،

لْت  IFRSرقميجاراإلةبينتطبيقمعيارعقودإحصائي الدراسةإلىوجودأثرذاتداللةوتوص 

المعلوماتي 16 المحتوى النقديةللتدف وجودة قياموأوصْتة.الُمستقبلي قات بضرورة الدراسة
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ةُخط لمساعدةفيوضعلوذلك؛علىإدارةالبياناتلديها IFRS 16رقمنشآتبتطبيقالمعيارالمُ

واضحة.

وأخذما،بعةالُمت واإلجراءات،طالععلىكيفيةسيرطريقةالدراسةاإلاالستفادةمنهافيتم 

دواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.فعلىاألوالتعر ،منهايتناسبُ

عقود إيجار التمويل    16بات تطبيق معيار اإلبالغ المالي رقمُمتطل  ( بعنوان: "2020دراسة زويد )
 رجة في سوق العراق لألوراق المالية". الُمدفي الوحدات القتصادية 

(المحاسبة16الماليرقم)باتتطبيقمعياراإلبالغُمتطل فعلىالتعر هذهالدراسةإلىهدفْت

المالية  يجاراإلعقودعلى لألوراق العراق سوق في الُمدرجة االقتصادية الوحدات فوالتعر ،في

التمويلي. التأجير من النوع هذا وعيوب مميزات علىاعتمدْتعلى الوصفيالالدراسة منهج

(استبانةموزعةعلى30.وتكونتعينةالدراسةمن)االستبانةلجمعالبياناتواسُتخدمْتالتحليلي.

لْت.مجموعةمنالمحاسبين بتطبيقبنداالعترافتلتزمُالوحداتاالقتصاديةأن الدراسةإلىوتوص 

هي والتي رقمبُدأحباألرباح المالي اإلبالغ معيار وقد16نود قيامأوصْت. بضرورة الدراسة

رقم المالي اإلبالغ معيار بتطبيق االقتصادية اعتبار16الوحدات مماُتطب اأن هعلى بنوته ق

عنهافينهايةالسنةالماليةلهذهُمعلن ،منهاإظهارهذاالتطبيقللمعيارفيستحساباتيتطل بُ

الشركات.

الدراسةواإلجراءاتطالععلىكيفيةسيراإلاالستفادةمنهافيتم  وأخذما،بعةالُمت طريقة

 ألدواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.فعلىاوالتعر ،منهايتناسبُ

 ( بعنوان: 2019 ،دراسة )تيلخ
 درجة في بورصة عمان". المُ ة الشركات الصناعية ربحي  على IFRS 16  معيار رقم ق"أثر تطبي 

ةربحي علىIFRS 16رقمهذهالدراسةإلىتحديدأثرتطبيقمعياراإلبالغالماليهدفْت

الصناعية عمانالمُالشركات بورصة في الوصفي.وتم ،درجة المنهج نْتاستخدام نةعي وتكو 
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( من الفترة47الدراسة خالل شركة لْت.2014-2018( منوتوص  عدد إلى ،نتائجالالدراسة

للمعيارها:أهم  إحصائية داللة ذو أثر الشركاتعلىIFRS 16رقموجود الصناعيةربحي ة

بورصةعمانالمُ في للمعيارأن كما،درجة إحصائية داللة ذو أثر علىIFRS 16رقمهناك

وأيضا وجودأثرذوداللة،درجةفيبورصةعمانالمُالعائدعلىاألصولفيالشركاتالصناعية

ةفيالشركاتالصناعيةالمدرجةالُملكي علىالعائدعلىحقوقIFRS 16رقمإحصائيةللمعيار

علىربحيةالسهمفيIFRS 16رقمووجودأثرذوداللةإحصائيةللمعيار،فيبورصةعمان

الئمللقوائمالمُاإلفصاحالدراسةبضرورةوأوصْتدرجةفيبورصةعمان.المُالشركاتالصناعية

الصناعية للشركات المنشورة بورصةالمُالمالية القوائموخاص انعم درجةفي لسنةالمُةفي نتهية

راتالربحية.المؤش على  IFRS 16رقملتأثيرالمعياروذلك؛2019التطبيقمنالعام

،بعةالُمت الععلىكيفيةسيرطريقةالدراسةواإلجراءاتاالط االستفادةمنهذهالدراسةفيتم 

منهامنالدراسةالحالية.يتناسبُوأخذما

 ( بعنوان:2017دراسة )العريدي، 
ساهمة  المُ : اإليجارات على القوائم المالية للشركات األردنية  IFRS 16  رقم  أثر تطبيق المعيار

 . ةالعام  

 IFRS)رقمإلعدادالتقاريرالماليةالدولي الدراسةإلىبيانأثرتطبيقالمعيارهذههدفْت

الالُمتعل (16 القوائم على باإليجارات للشركاتمق نْتة.األردني ةالعام ساهمةالمُالية نةعي وتكو 

تبعات درجةفيبورصةعمان.المُةاألردني ةالعام ساهمةالمُ(شركاتمنالشركات9الدراسةمن)

الدراسةوأظهرْتالقوائمالماليةكأداةلتجميعالبيانات.واسُتخدمْتمنهجالوصفيالتحليلي.الالدراسة

قالُمتعل (IFRS 16)رقمالمعيارنتائجمنها:وجودفروقذاتداللةإحصائيةلتطبيقالعددمن

األصولباإل إجمالي على الشركة،يجارات مطلوبات على،وإجمالي والعائد الملكية وحقوق
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حقوق،األصول على الشركات،لكيةالمُوالعائد )لةاألردني ةالعام ساهمةالمُفي -2012لفترة

 IFRSرقملتطبيقالمعيار؛رالُمبك الشركاتعلىالتحضيرحث الدراسةإلىوأوصْت(.2016

باتالمعيارُمتطل منخاللإعادةالنظرفيتصنيفموجوداتهاحسب،يجاراتباإلقالُمتعل  16

.  .IFRS 16رقمباتالمعيارُمتطل معتتوافقُواعتمادسياسةاهتالكجديدة،الجديد

الدراسةتم  موضوع صياغة في النظري اإلطار من منتم وأيضا ،االستفادة االستفادة

ستخدمةفيهذهالدراسة.المُاألساليباإلحصائية

 ( بعنوان:2017دراسة )عزريل، 
مدى التزام الشركات الصناعية العاملة في محافظة رام هللا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  

 .الخاص باألصول الثابتة 16

فعلىمدىالتزامالشركاتالصناعيةالعاملةفيمحافظةرامالتعر الدراسةإلىهذههدفْت

رقم الدولي المحاسبة معيار بتطبيق ذلك16هللا ولتحقيق الثابتة. باألصول تصميمتم الخاص

.وتماعتمادعلىتوزيعهاعلىموظفيالشركاتالصناعيةالعاملةفيمحافظةرامهللاتم استبانة.

والتحليلي الوصفي نْت.المنهج )تكو  من الدراسة الصناعية40عينة الشركات موظفي من فردا  )

لْتالعاملةفيمحافظةرامهللا. ناعيةالتزامالشركاتالصأن ها:أهم ،ةنتائجعد الدراسةإلىوتوص 

الخاصباألصولالثابتةبدرجة16العاملةفيمحافظةرامهللابتطبيقمعيارالمحاسبةالدوليرقم

راتللُمتغي ةالحسابي طاتللُمتوس ةإحصائي أيضا نتائجعدموجودفروقذاتداللةوأظهرْتكبيرة،

وأوصْتواتالخبرةوالتخصص.ىالوظيفيوسنوالُمسم لةبالجنسوالمؤهلالعلميالُمتمث ةالُمستقل 

ةالعام ةاإلداري للعملعلىحسابالتكاليف؛حاسبينفيالشركاتالصناعيةالمُالدراسةإلىدعوة

بالشركةكجزءمنتكاليفاألصل.
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اإلطارتم  من الدراسةالنظري االستفادة موضوع صياغة سيرواالط ،في كيفية على الع

منها.يتناسبُماوأخذْبعةالُمت طريقةالدراسةواإلجراءات

 الدراسات األجنبية : 2-4-2

 ( بعنوان:Levanti, 2019دراسة )
 " IFRS 16 Leases Financial Statements disclosure for Credit 

institution". 

إلىهذههدفْت رقموالتعر ستكشافاالالدراسة الدولية المالية التقارير معيار على ،16ف

اإليجار التيوأهم ،عقود الماليةتتسببالتأثيرات القوائم التأمين.آنشلمُفيها نْتت نةعي وتكو 

استخدمْتحيثُفيالقطاعالمصرفيفيرومانيا.تعملُنشآتتأمينمُضلخمسأفالدراسةمن

البياناتمنهذه الماليةالقواخاللالدراسة .واستخدمتالدراسةالدراسةمحل الخمستآنشللمُئم

لْت.المنهجالوصفيالتحليلي امتثلْتقدْالدراسةمحل نشآتالتأمينمُغالبيةأن الدراسةإلىوتوص 

وذلكفي،16وفقا لمعيارالتقاريرالماليةرقم،باتاإلفصاحفيالقوائمالماليةلُمتطل كبيرحد إلى

نتائجخارجالميزانيةوإظهارلإلىتطبيقالمعيارالجديدللمحاسبةعنعقوداإليجار،التحو تاريخ

يسُيؤد وتحسينالمقاييسالماليةالمستخدمةبصورةشائعة،مماالمستأجرة،نشآتالمُلكل بالنسبة

لقوائمالمالية.إلىرفعمستوياتمقارنةا

الدراسةواإلجراءاتاالط االستفادةمنهافيتم  وأخذما،بعةالُمت الععلىكيفيةسيرطريقة

وكيفيةإعدادها.البحثي،فعلىاألدواتوالتعر ،منهايتناسبُ

 ( بعنوان: Stancheva & Todorava et al, 2019دراسة )
"IFRS 16 Leases and It's Impact on Company's Financial Reporting 

Financial Ratios and Performance Metrics ." 

(علىالتقاريرIFRS 16معيارالتقاريرالماليةرقم)لالدراسةإلىاختبارالتأثيراتهذههدفْت

بلغارياتللُمنشآالمالية األداء،في ومقاييس المالية المعياروُتناقُشوالنسب تأثيرات الدراسة
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الدين IFRS16رقم اتفاقيات الماليةبالُمنشآعلى القوائم مقارنة وعلى ,جةالُمدر تللُمنشآت

لْت.استخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي معيارالتقاريرالماليةرقمأن الدراسةإلىوتوص 

تنفيذ؛رالحاليةسيؤديإلىإعادةالتفاوضحولعقوداإليجا،16 الناتجةعن التأثيرات لخفض

قدْصمنالتمويلخارجالميزانيةورفعالعبءاإلداريلعقوداإليجارالتخل أن حيثُهذاالمعيار،

تحسينالشفافيةالخارجيةوالشفافيةالداخليةبالمنشآتأن النتائجُوُتبي نُمنجاذبيةاإليجار،ُيقل لُ

ُيحق قُأو،منتحسينمحفظةاإليجاراتوُيمكنُ،يإلىتحقيققراراتاإليجاراالقتصاديةُيؤد قدْ

يكونأن النتائجوأوضحْتحتمل،مُفةُتكل وفورات سوف لإليجار داللةلهالمعيار ذات تأثيرات

نشآتوالنسبالماليةومقاييساألداء.للمُالماليةتقاريرالإحصائيةعلى

الدراسةواإلجراءاتاالاالستفادةمنهافيتم  وأخذما،بعةالُمت طالععلىكيفيةسيرطريقة

ةوكيفيةإعدادها.البحثي فعلىاألدواتوالتعر ،منهايتناسبُ

 ( بعنوان:Topal, 2018دراسة )
 " The Impact of new Standard (IFRS 16) on Value Relevance of 

Annual Accounts  ." 

الكشفهذههدفْت إلى المعيارإنْماعلىالدراسة علىسُيؤث (IFRS 16)رقمكان ر

.واعتمدتاستخدامالرسملةلقياساألثروتم ،2017-2016للفترةالحساباتللشركاتاألوروبية

التحليلي المنهج لْت.الدراسة إلىوتوص  الماليةأن الدراسة التقارير الدوليإلعداد المعيار تطبيق

نتائجوُتشيرُةللشركاتاألوروبية،الُمحاسبي لهتأثيرعلىنسبةوأهميةالمعلوماتسيكون16رقم

الدراسةإلىضرورةوأوصْتإجراؤهاعلىأهميةالقيمةالدفتريةللسهمالواحد.تم االنحداراتالتي

القيمةالدفتريةوقيمةيتعل قُفيما،استكشافالتغييراتفيالصناعة التباينفيأهمية باحأربآثار

الصناعات.
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فيتم  منها واإلجراءاتاالط االستفادة الدراسة طريقة سير كيفية على ماوأخذْعةبالُمت الع

فعلىاألدواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.والتعر ،منهايتناسبُ

 بعنوان:  (Rulmont, 2017دراسة )
 " IFRS16-Leases: Implications For Analysts And Investors ." 

الدراسةهدفْت كانعم كشفالإلىهذه إذا اإلالمهني ا مجال في بلجيكاون في ستثمار

تقييم نتائج سيواجهون عندماُمهم ولوكسمبورغ، الماليةيصبحُة التقارير إلعداد الدولي المعيار

واعتمدتالدراسةالمنهجالوصفيوالتحليلي..2019لمنكانونالثانياألو إلزاميا في 16رقم

لْت ربشكلملحوظعلىنسبةُتؤث التشغيلي،ةلعقوداإليجاراإللزامي الرسملةأن الدراسةإلى:وتوص 

،والعائدعلىاألصولللشركة.ومعذلك،نإلىاألصولالديْساهمين،ونسبةالمُنإلىحقوقالديْ

التقاريرالماليةالُمتوق التأثيرفإن  ،تبعا للصناعةيختلفُسوف16رقمعللمعاييرالدوليةإلعداد

عانيقطاعالتجزئةوشركاتالطيرانأكثرمنغيرهما.يُأنْعالُمتوق ومنوكثافةاإليجارللشركة.

غالبية الرسملةالمُوصوت لصالح إلعدادأن بارأ وْأنهمحيثْة،اإللزامي جيبين الدولي المعيار

أن وبالتالي،يبدو،منجودةالبياناتالماليةوشفافيتهاسيعملعلىتحسين 16رقمالتقاريرالمالية

الميزانية خارج مطلوبات وجود يدركون االستثمار التقييمالعموميةخبراء على همولكن ،ونتائجها

القضاياولذلكيوصيالباحثبضرورةالبحثفيالتشوهات؛يهملونأويرفضونالتراجععنهذه

الناتجة نتابالمستقبلية طريقةالرسملةتُتقنُماالُرب حيثُ،IFRS16رقمرئجالتطبيقللمعياعن

فاعلةبمافيالكفاية.ُتعدُّهاالأن أو،االستثمارحترففيالمُمنقبل

الدراسةواإلجراءاتتم  وأخذما،بعةالُمت االستفادةمنهافياالطالععلىكيفيةسيرطريقة

ستخدمةفيالدراسة.المُواالستفادةمناألساليباإلحصائية،منهايتناسبُ
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 : ملخص الدراسات السابقة:2-4-3

 (1جدول )ال
ملخص الدراسات السابقة

 النتائج  المنهجية  أهداف الدراسة  البلد  الباحث 
العراق/(2020)العرابيد،

بغداد
هدفْتالدراسةإلىالبحثعن

تحليلالعالقةبينتطبيقمعيار
منIFRS16عقوداإليجار والحد 

الفجوةالتمويلية

المنهج اْعُتِمد 
االسُتقرائي
واالستنباطي.

وجودعالقةارتباطيةموجبةودالة
قودإحصائي ابينتطبيقالمعيار،ع

منالفجوةIFRS 16اإليجار والحد 
التمويلية

للبحثفيواقعتطبيقمعيارعقودالسعودية(2020العرابيد،)
وتأثيرهعلى (IFRS 16اإليجار)

جودةالمحتوىالمعلوماتيللتدف قات
النقدي ةالُمستقبلي ة

اعتمدْتالمنهج
االسُتقرائي

واالستنباطي
وأسلوبتحليل

المحتوى

وجودأثرذاتداللةإحصائي ةبين
 IFRSتطبيقمعيارعقوداإليجار

وجودةالمحتوىالمعلوماتي16
للتدف قاتالنقديةالُمستقبلي ة

التعر فعلىُمتطل باتتطبيقالعراق(2020,زويد)
(16معياراإلبالغالماليرقم)

المحاسبةعنعقوداإليجارفي
ُمدرجةفيالوحداتاالقتصاديةال

سوقالعراقلألوراقالمالية،
والتعر فعلىمميزاتوعيوبهذا

النوعمنالتأجيرالتمويلي

اعتمدْتالدراسة
علىالمنهج

الوصفيالتحليلي

الوحدات لْتالدراسةإلىأن  وتوص 
االقتصاديةتلتزُمبتطبيقبند

باألرباحوالتيهيأحدُبنوداالعتراف
.16رقممعياراإلبالغالمالي

هدفْتهذهالدراسةإلىتحديدأثراألردن(2019)تيلخ،
تطبيقمعياراإلبالغالمالي

IFRS 16علىربحي ةالشركات
الصناعيةالُمدرجةفيبورصة

عمان

اعتمدْتالدراسة
علىالمنهج

الوصفي

وجودأثرذوداللةإحصائيةللمعيار
IFRS 16علىربحي ةالشركات

الصناعيةالُمدرجةفيبورصةعمان،
هناكأثرذوداللةإحصائية كماأن 

علىالعائدعلىIFRS 16للمعيار
األصولفيالشركاتالصناعية

الُمدرجةفيبورصةعمان،وأيضا 
وجودأثرذوداللةإحصائيةللمعيار

IFRS 16علىالعائدعلىحقوق
اتالصناعيةالُملكي ةفيالشرك

المدرجةفيبورصةعمان،ووجود
أثرذوداللةإحصائيةللمعيار

IFRS 16علىربحيةالسهمفي
الشركاتالصناعيةالُمدرجةفي

بورصةعمان
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 النتائج  المنهجية  أهداف الدراسة  البلد  الباحث 
)العريدي،

2017)
األردن بيانأثرتطبيقالمعيارالدولي 

 IFRSالتقاريرالمالية)إلعداد
(الُمتعل قباإليجاراتعلى16

القوائمالماليةللشركاتالُمساهمة
العام ةاألردني ة

اعتمدْتالدراسة
علىالمنهج

الوصفيالتحليلي

وجودفروقذاتداللةإحصائية
(الُمتعل قIFRS 16لتطبيقالمعيار)

باإليجاراتعلىإجمالياألصول،
الشركة،وحقوقوإجماليمطلوبات

الملكيةوالعائدعلىاألصول،والعائد
علىحقوقالُملكية،فيالشركات

الُمساهمةالعام ةاألردني ةلفترة
(2012-2016.)

فلسطين/(2017)عزريل،
رامهللا

هدفْتالدراسةإلىالتعر فعلى
مدىالتزامالشركاتالصناعية

العاملةفيمحافظةرامهللابتطبيق
16معيارالمحاسبةالدوليرقم
.الخاصباألصولالثابتة

اعتمدتالدراسة
علىالمنهج

الوصفي
والتحليلي

التزامالشركاتالصناعيةالعاملة أن 
فيمحافظةرامهللابتطبيقمعيار

الخاص16المحاسبةالدوليرقم
باألصولالثابتةبدرجةكبيرة،

فروقوأظهرْتأيضا نتائجعدموجود
طات ذاتداللةإحصائي ةللُمتوس 

الحسابي ةللُمتغي راتالُمستقل ةالُمتمث لة
بالجنسوالمؤهلالعلميوالُمسم ى
.الوظيفيوسنواتالخبرةوالتخصص

(Levanti, 
2019)

االستكشافوالتعر فعلىمعياررومانيا
،16التقاريرالماليةالدوليةرقم

راتالتيعقوداإليجار،وأهم التأثي
تتسببفيهاالقوائمالماليةلُمنشآت

.التأمين

الدراسةاعتمدت
المنهجعلى

الوصفي
.التحليلي

 غالبيةُمنشآتالتأمينمحل  إلىأن 
كبير الدراسةقْدامتثلْتإلىحد 

لُمتطل باتاإلفصاحفيالقوائمالمالية،
،16وفقا لمعيارالتقاريرالماليةرقم

لإلىتطبيقوذلكفيتاريخا لتحو 
المعيارالجديدللمحاسبةعنعقود
اإليجار،وُتبي ننتائجخارجالميزانية

الُمنشآتالمستأجرة، بالنسبةلكل 
وتحسينالمقاييسالماليةالمستخدمة
بصورةشائعة،مماسُيؤد يإلىرفع

مستوياتمقارنةالقوائمالمالية.
 

 

 

 

 

 



48 

 
 

 النتائج  المنهجية  الدراسة أهداف  البلد  الباحث 
(Stancheva & 

Todorava et 
al, 2019)

هدفْتالدراسةإلىاختباربلغاريا
التأثيراتلمعيارالتقارير

 IFRS)16الماليةرقم
المالية(علىالتقارير16

للُمنشآتفيبلغارياوالنسب
الماليةومقاييساألداء،
وُتناقُشالدراسةتأثيرات

علىIFRS16رالمعيا
اتفاقياتالدينبالُمنشآت

وعلىمقارنةالقوائمالمالية
.للُمنشآتالُمدر جة

الدراسةاعتمدت
المنهجعلى

الوصفي
التحليلي.

معيارالتقاريرالماليةرقم ،سيؤدي16أن 
إلىإعادةالتفاوضحولعقوداإليجار

الحالية؛لخفضالتأثيراتالناتجةعنتنفيذ
التخل صمنالتمويلهذاالمعيار،حيثُ أن 

خارجالميزانيةورفعالعبءاإلداريلعقود
اإليجارقْدُيقل ُلمنجاذبيةاإليجار،وُتبي ُن

تحسينالشفافيةالخارجية النتائُجأن 
والشفافيةالداخليةبالمنشآتقْدُيؤد يإلى
تحقيققراراتاإليجاراالقتصادية،وُيمكُن

ت،أوُيحق ُقمنتحسينمحفظةاإليجارا
 وفوراتُتكل فةُمحتمل،وأوضحْتالنتائجأن 
المعيارلإليجارسوفيكونلهتأثيراتذات
داللةإحصائيةعلىتقاريرالماليةللُمنشآت

والنسبالماليةومقاييساألداء.
(Topal, 2018)الكشفماإْنكانالمعيارأروبا

(IFRS 16سُيؤث رعلى)
للشركاتالحسابات

-2016األوروبيةلسنة
2017.

واعتمدتالدراسة
.المنهجالتحليلي

تطبيقالمعيارالدوليإلعدادالتقارير أن 
لهتأثيرعلىنسبةوأهمية16الماليةرقم

المعلوماتالُمحاسبي ةللشركاتاألوروبية،
وُتشيُرنتائجاالنحداراتالتيتم إجراؤهاعلى

ةللسهمالواحد.أهميةالقيمةالدفتري
(Rulmont, 

2017)
الكشفعم اإذاكانبلجيكا

المهني ونفيمجال
االستثمارفيبلجيكا

ولوكسمبورغ،سيواجهون
نتائجتقييمُمهم ةعندما

يصبُحالمعيارالدولي
مإلعدادالتقاريرالماليةرق

لمن16 إلزاميا فياألو 
.2019كانونالثاني

اعتمدتالدراسة
هجالوصفيالمن

والتحليلي

الرسملةاإللزامي ةلعقوداإليجارالتشغيلي، أن 
ُتؤث ربشكلملحوظعلىنسبةالدْينإلى

حقوقالُمساهمين،ونسبةالدْينإلى
األصول،والنسبةالحالية،والعائدعلى
التأثير األصولللشركة.ومعذلك،فإن 
الُمتوق عللمعاييرالدوليةإلعدادالتقارير

سوفيختلُفتبعا للصناعة،16المالية
وكثافةاإليجارللشركة.ومنالُمتوق عأْن

ُيعانيقطاعالتجزئةوشركاتالطيرانأكثر
منغيرهما.وصوتغالبيةالُمجيبينلصالح

المعيار الرسملةاإللزامي ة،حيْثرأ ْواأن 
ُن16الدوليإلعدادالتقاريرالمالية سُيحس 

اناتالماليةوشفافيتها،منجودةالبي
خبراءاالستثماريدركون وبالتالي،يبدوأن 

وجودمطلوباتخارجالميزانيةونتائجهاعلى
التقييم،ولكن هميهملونأويرفضونالتراجع

.عنهذهالتشوهات
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 ز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ُيمي  ما :  2-4-4

معياررك زْت .1 موضوع على السابقة الدراسات العرابيداإلأغلب كدراسة الدولي المالي بالغ

التي2020) )رك زْت( رقم اإليجار عقود معيار تطبيق بين العالقة والحد (16على من،

تيلخ) التمويلية،ودراسة أثرتطبيقمعياررك زْت(2019الفجوة الدولياإلعلى المالي بالغ

ان،ودراسةالعريديعم درجةفيبورصةالمُةالعام ساهمةالمُةالشركاتربحي (على16رقم)

)اإلعيارمأثرتطبيقتناولْت(2017) الدوليرقم المالي الماليةفي16بالغ القوائم (على

تأثيرفيبحثْتالتي(Levanti, 2019ة،وكذلكدراسة)األردني ةالعام ساهمةالمُالشركات

)اإلمعيار رقم الدولي المالي في16بالغ المالية القوائم على اإليجار عقود في ركاتش(

 التأمين.

ستخدمفيالمُالمنهج:ةجوانبمنهاعد الدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةجزئيا فياتفقْت .2

 تحليلي.أغلبالدراساتالسابقةالمنهجالوصفيوالمنهجالات بعْتحيثُ،الدراسة

األولىُتعتبرُ .3 الدراسة هي الحالية الباحثة–الدراسة علم الدراسةمحيثُمن-حسب جتمع

األردنية،سيتمث لُحيثُ،نتهاوعي  التجارية البنوك في العاملين من الحالية الدراسة مجتمع

نتائجتتوص مافإن وبالتالي من الحالية الدراسة له البنوكيخدمُقد فإنه،ل ةالتجاري قطاع

 ة.األردني 
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 : الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 .منهجية الدراسة  3-1
 .مجتمع الدراسة وعينتها  3-2
 .أداة الدراسة 3-3
 . مصادر المعلومات  3-4
 .إجراءات تطبيق الدراسة 3-5
 . التحليل اإلحصائي 3-6
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 الفصل الثالث 
 الطريقة واإلجراءات

لإلجابةعنأسئلةالدراسةالدراسةهذاالفصلعرضا إلجراءاتالمنهجيةالتياتبعتهايتضم نُ

فرضياتهاالُمت والطرق الختبار الدراسةيتضم نُكما،بعة لمنهج الدراسةوعي ومجتمع،وصفا  ،نة

المعلومات على الحصول ومصادر الدراسة المعلوماتالُمت واإلجراءات،وأدوات لتصنيف بعة

حليلالبياناتللتوصلإلىالنتائجوالتوصياتالالزمة.وت

 منهجية الدراسة : 3-1

فيهذهالدراسةعلىتماالعتمادحيثُالمنهجالوصفيوالمنهجالتحليلي،الدراسةهذهاتبعْت

للسنواتنةالدراسةمنالبنوكالتجاريةاألردنيةلعي القوائمالماليةخاللستخلصةمنمُةفعلي بيانات

(16فعلىأثرتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم)التعر وذلكبهدف؛(2011-2020)

"عقوداإليجارات"علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية.

 مجتمع الدراسة وعينتها  :3-2

األردنيةيتكونُ التجارية البنوك من الدراسة وعددهاالُمدر مجتمع المالي عمان سوق في جة

المنشورة13) المالية القوائم دراسة في الباحثة قيام وبعد تجاريا . بنكا  التجاريةلكاف ( البنوك ة

(2الجدولرقم)و،(بنكا 13جتمعالدراسةوالبالغ)مةكاف نةالدراسةعلىعي اشتملْتفقدْ،األردنية

ُحأدناه البنوك:هذهأسماءُيوض 
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 (2) الجدول
 أسماء البنوك التجارية األردنية 

 

 

 

 

 أداة الدراسة  :3-3

أهداف فرضياتهاهذهلتحقيق وقياس الماليةاعتمدْت،الدراسة القوائم استخدام على الباحثة

نةكأداةالدراسة.العي موضع،(2020-2011للفترةمن)للبنوكالتجارية

 مصادر المعلومات  :3-4

الدراسة أهداف األسلوبتم لتحقيق العلمي، البحث أساليب من أسلوبين لُمتمث لاألو اتباع

طالععلىاألدبياتالعلميةوالدراساتالسابقةذاتباإللبقيامالباحثةوالُمتمث ،باألسلوبالنظري

الدراسة، الثانياألاأم الصلةبموضوع التحليليفيتمث لُ:سلوب التيلبالجانب جمعها.تم لبيانات

:مايليبهاالباحثةاستعانْتمصادرالبياناتالتيوتتضمن

 اسم البنك الرقم
بنكالعربيال .1
بنكاألهلياألردنيال.2
بنكاألردن.3
بنكالقاهرةعمان.4
بنكاإلسكانللتجارةوالتمويل.5
بنكاألردنيالكويتي.6
التجارياألردنيبنكال.7
بنكاالستثمارالعربياألردني.8
بنكالمؤسسةالعربيةالمصرفيةاألردن.9

بنكاالستثماريال.10
بنكاالتحاد.11
بنكسوستيهجنرال/األردن.12
بنكالمالاألردني.13
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لكيةوالعائدعلىالمُحقوقعلىراتالعائدبُمتغي قةببياناتذاتصلةالُمتعل ة:أولي   مصادر -

،لكيةللبنوكالتجاريةاألردنيةالمُرفيحقوقوالتغي،قاتالنقديةالتدف رفيوالتغي ،األصول

منتتمث لُو استخالصها تم  مالية معلومات المنشورةالبياناتخاللفي الصادرة،المالية

 نةالدراسة.عي عنالبنوكالتجاريةاألردنيةالمشمولةفي

جنبيةاألالعلميةالمنشورة،والكتبالعربيةوالدراساتوالُمتمثلةفياألبحاث:مصادر ثانوية -

العلمية اإللكترونيةالمحك والمجال ت والمواقع والدوريات الدراسةالُمتعل مة بموضوع ؛قة

لنظري.لتغطيةالجانبا

 إجراءات تطبيق الدراسة   :3-5

)هذهتهدفُ رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق أثر تحليل إلى "عقود16الدراسة )

األردنية التجارية البنوك في المالية القوائم التجارية؛اإليجارات"على البنوك بالتطبيقعلى وذلك

بالتطبيقوالُمطب األردنية السماح فترة بداية من اإليجار عقود لمعيار الهدف،قة هذا ولتحقيق

)اعتمدْت المحتوى تحليل أسلوب على وتحليلتم حيثُ(Content  Analysisالباحثة فحص

المالية بالقوائم الواردة الفعلية والبيانات للبنوك،المعلومات اإليجارالُمطب وذلك عقود لمعيار قة

فترتينرئيسيتين 2011الفترِةالسابقِةلتطبيِقالمعياروالتيتتراوُحمنالعاِمهي:وولىاأل،خالل 

العاِم هي,2015ولغايِة التيوالثانية والتيم تقدْالفترِة المعيار تطبيِق العاِمتمتدُّخاللها من

 .2020ولغايِةالعاِم2016
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 التحليل اإلحصائي :3-6

واعتمادا  الالزمة، البيانات على الحصول السابقةبعد الدراسات الباحثةفياستخدمْت،على

الختبارتأثيرتطبيقمعياراإلبالغالمالي؛دراستهاالمنهجاإلحصائيالوصفيوالمنهجالتحليلي

الماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية16الدوليرقم) القوائم استخدموقدْ،("عقوداإليجارات"على

واختباراختباراتاإلحصاءالوصفيواستخداماتهلغايات(EVIEWS V.9)اإلحصائيالبرنامج

ناقشةالنتائجمُُثم ومن،وتحليلنتائجهاالخاصةبالدراسةبهدفاختبارالفرضياتالتحليلاالنحدار

والتوصيات.
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 : الفصل الرابع
 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات 

 .الدراسةالختبارات الوصفية للمتغيرات  4-1
 . نتائج تحليل النموذج لقياس واختبار الفرضيات  4-2
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 الفصل الرابع 
 التحليل اإلحصائي واختبار الفرضي ات 

البياناتمنخالل إليهاالدراسة،بعدجمع للنتائجالتيتوصلْت يتضم ُنهذاالفصلعرضا 

واالختبارات األردنية، التجارية البنوك عن والصادرة المنشورة المالية والتقارير المالية البيانات

النتائج هذه عرض تم  حيُث الفرضيات، واختبار الدراسة، لُمتغيرات وفقا الوصفية وُمناقشتها

لفرضياتالدراسة.

 الختبارات الوصفية لُمتغيرات الدراسة : 4-1

الوصفياستخدامسيتم واالختبارات الدراسِة بمتغيراِت الخاصِة معدِلِة من بكٍل تتمثُل التي

العائِدعلىاألصول،معدِلالعائدعلىحقوِقالُملكية،التغي رفيقائمةحقوقالملكية،والتغيرفي

الدراسةالحاليةتسعىالىاختبارأثرتطبيقمعياراإلبالغالمالي قائمةالتدفقاتالنقدية.بماأن 

ىالقوائمالماليةللبنوكالتجاريةاألردنيةالُمدر جةفيعلالخاصبعقوداإليجارات(16الدوليرقم)

بورصةعمانلألوراقالمالية،فقْدهدفْتهذهالدراسةمنخالِلاالختباراتالوصفيِةاآلتيةالتعر ف

منخالِلمقارنِةالبياناِت تغي ٍرإيجابيأوسلبيفيُمتغيراِتالدراسة،وذلك  أي  هنالك  فيماإذاكان 

رئيسيتينالخ فترتين  خالل  الُمتغي راِت بهذِه األولى:اصِة المعيار, لتطبيِق السابقِة 16رقمالفترِة

الفترِةالتيقْدوالثانية،2015ولغايِةالعاِم2011،والتيتتراوُحمنالعاِمالخاصبعقوداإليجارات

والجداولاآلتيةتوضح،2020العاِمولغاية2016ِلعاِمتم خاللهاتطبيِقالمعيار،والتيتمتدُّمنا

 ذلك:
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 ( 3الجدول )
 2020-2011متوسط العائد على األصول خالل الفترة 

( رقم الجدول إلى3ُيشير العامأن( األصولللالمتوسط على المعياعائد تطبيق رقمرقبل

IFRS 16الُمتعل قباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي ربينُمعاملالمتوسطالعام

تطبيقعلىللعائد قبل المعيارالمعياراألصول تطبيق  أن  مالحظة ويمكن تطبيقه، رقموبعد

IFRS 16للبنوكقد الموجودات العائدعلى ُمعدالت الدراالداخلةفيُيساهمفيزيادة سةعي نة

الفترات، جميع خاللوكانتخالل األصول حجم في زيادة )منالأكبر (2020-2016فترات

وهذايعنيأنهناكزيادةفيالعوائدالبنوكالتجاريةخاللهذهالفترةنتيجةاستخدامهاألصولها

 .الخاصبعقوداإليجارات16خاللتطبيقالمعياررقم

 ( 4الجدول )
 2020-2011متوسط العائد على حقوق الُملكية خالل الفترة 

 معدل العائد على حقوق الملكية
الفترة  
 الزمنية 

المتوسط العام قبل  
 تطبيق المعيار 

 الفترة الزمنية 
المتوسط العام بعد  

 تطبيق المعيار 
 مقدار التغير 

اتجاه  
 التغير 

2011 3.56% 2016 8.09% 4.53%+ 
20122.98% 20177.45% 4.47%+
20133.76% 20188.43% 4.67%+
20144.63% 20197.37% 2.74% +
20154.31% 20209.05% 4.74%+

معدل العائد على األصول 
الفترة  
 الزمنية 

المتوسط العام قبل  
 تطبيق المعيار 

 الفترة الزمنية 
المتوسط العام بعد  

 تطبيق المعيار 
 مقدار التغير 

  اتجاه 
 التغير 

2011 0.96% 2016 1.97% 1.01% + 
20121.02% 20172.10% 1.08%+
20131.83% 20182.03% 0.20%+
20141.18% 20191.99% 0.81%+
20151.20% 20202.45% 1.25%+
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للأن(إلى4ُيشيرالجدولرقم) العام ط الُملكيةعائدعلىالمتوس  قبلتطبيقالمعيارحقوق

املالُمتوسطالُمتعل قباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي ربينُمعIFRS 16رقم

على للعائد تطبيقالُملكيةحقوقالعام  أن  مالحظة وُيمكن تطبيقه، وبعد المعيار تطبيق قبل

عي نةالداخلةفيائدعلىحقوقالُملكيةللبنوكدالتالعساهمفيزيادةمعIFRS 16رقمالمعيار

الفترات، جميع خالل فيوكانتالدراسة زيادة الملكيةأكبر حقوق منفتراتالخاللإجمالي

زيادةفيمقدارماحققتهالبنوكالتجاريةمنعوائدخاللأنهناك,وهذايعني(2016-2020)

المختلفة التمويل لمصادر استخدامها نتيجة الفترة لمعيارهذه تطبيقها خالل الخاص16وذلك

.بعقوداإليجارات

 (5الجدول )
 2020-2011حقوق الُملكية خالل الفترة  التغير فيُمتوسط 

( رقم الجدول إلى4ُيشير الُملكيةأن( حقوق قائمة في للتغي ر العام تطبيقالمتوسط قبل

المتعلقباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي ربينُمعاملIFRS 16رقمالمعيار

للتغي رفيقائمةحقوقالُملكيةالمتوسطالعام قبلتطبيقالمعياروبعدتطبيقه،وُيمكُنمالحظةأن 

الداخلةقوقالُملكيةللبنوكحالتغيرفيُيساهمفيزيادةمعدالتIFRS 16رقمتطبيقالمعيار

منخاللفتراتالملكيةحقوقالتغيرفيزيادةفيوكانتعي نةالدراسةخاللجميعالفترات،في

متوسط التغير في قائمة حقوق الملكية 
الفترة  
 الزمنية 

ط العام قبل   الُمتوس 
 تطبيق المعيار 

الفترة  
 الزمنية 

المتوسط العام بعد 
 اتجاه مقدار التغير  تطبيق المعيار 

 التغير
2011 -297,468,365 2016 39,705,064 337,173,429 + 
20121,129,321 20171,309,341 180,020+
20132,309,871 201819,020,691 16,710,820+
20141,179,341 201917,655,586 16,476,245+
20158,103,738 202010,103,738 2,000,000+
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وهذايعنيأنهناكزيادةفيمقدارماحققتهالبنوكالتجاريةمنعوائدخالل(2016-2020)

  16المساهمينالمختلفةوذلكخاللتطبيقهالمعيارحقوقهذهالفترةنتيجةاستخدامهاالحتياطات

.الخاصبعقوداإليجارات

 (6الجدول )
ط إجمالي التدف ق النقدي خالل الفترة   2020-2011ُمتوس 

( رقم الجدول إلى6ُيشيُر النقديةأن( التدفقات قائمة في للتغي ر العام تطبيقالمتوسط قبل

الُمتعل قباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي ربينُمعاملIFRS 16رقمالمعيار

طالعام قبلتطبيقالمعياروبعدتطبيقه،ويمكُنمالحظةللتغي رفيقائمةالتدف قاتالنقديةالُمتوس 

تطبيق  علىIFRS 16رقمالمعيارأن  العائد معدالت زيادة في النقديةساهم للبنوكالتدفقات

في الفترات،الداخلة جميع خالل الدراسة فيوكانتعينة زيادة النقديةأكبر التدفق في التغير

وهذايعنيأنهناكزيادةفيمقدارماحققتهالبنوكالتجارية(2020-2016من)خاللفترات

استخدامها نتيجة الفترة هذه خالل عوائد شابههالمن وما النقد بنودمصادر على إنفاقها وسبل

.16وذلكخاللتطبيقهالمعيار.االستثماروالتمويلالتشغيلو

  

متوسط التغير في قائمة التدفقات النقدية 
الفترة  
 الزمنية 

ط العام قبل   الُمتوس 
 تطبيق المعيار 

الفترة  
 الزمنية 

المتوسط العام بعد 
 اتجاه مقدار التغير  تطبيق المعيار 

 التغير
2011 -525,303,511 2016 2,799,947 528,103,458% +
20121,887,945 20174,194,200 2,306,255%+
2013407,835 201827,735,916 27,328,081%+
2014219,444 2019153,435,105 153,215,661%+
2015-27,590,175 202097,590,175 125,180,350%+
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 الفرضيات نتائج تحليل النموذج لقياس واختبار : 4-2

علىالنماذجاإلحصائيةمناختبارفرضياتالدراسة:وباالعتمادسيتمفيهذاالجزء

 في الدراسة  ةالتحليل الوصفي للبيانات المستخدم 

 أولا: مصفوفة الرتباط لمتغيرات الدراسة

البعض،للكشفعنعالقةالمتغيراتمعبعضهابيرسونمعاملارتباطتماستخداماختبار

(يوضحذلك:7والجدولرقم)

 (7جدول )ال
 لمتغيرات الدراسة بيرسون  ارتباطمصفوفة 

بينعالقةالجدولوجودخالليالحظمن الماليمعيارالتأثير الخاص(16رقم)اإلبالغ

التغيرفيقائمةالملكية،حقوقالعائدعلىاألصول،علىالمتغيرات)العائدعلىبعقوداإليجارات

يربطكانأنمعاملاالرتباطاألقوىهوالذيبتبينوقد،التغيرفيتدفقالنقدي(الملكية،حقوق

وهذايعنيأنتطبيقمعياراالبالغالماليرقم،(16العائدعلىاالصولمعتطبيقمعياررقم)

التيتربط(0.39وتليهافيالقوةاالرتباطالبالغة).العائدعلىاألصولفييؤديإلىزيادة16

العائد على   
 األصول 

العائد على  
 الملكية  حقوق 

التغير في قائمة  
 الملكية  حقوق 

التغير في قائمة  
 التدفق النقدي

معيار  
 16رقم 

 0.60 0.40-0.14 1.000.89األصولالعائدعلى
حقوقالعائدعلى
الملكية

0.891.000.280.16-0.39

التغيرفيقائمة
الملكيةحقوق

0.14 0.281.000.03-0.32

التغيرفيقائمة
التدفقالنقدي

-0.40 0.16-0.03-1.000.20

0.390.320.201.00 160.60معياررقم
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وهذايعنيأنتطبيقمعياراالبالغالمالي،(16الملكيةوتطبيقمعياررقم)حقوقالعائدعلى

العائدعلىاألصول.فييؤديإلىزيادةالخاصبعقوداإليجارات16رقم

 الوصفية لمتغيرات الدراسة:  إحصائياتثانياا: 

 : 2015-2011قبل تطبيق المعيار  •

-2011خاللالفترة16رقمتطبيقالمعيارقبلالدراسةتالوصفيللمتغيرااإلحصاءإلجراء

والتيتتمثُلبكٍلمنمعدِلالعائِدعلىاألصول،معدِلالعائدعلىحقوِقالُملكية،التغي ر2015

الوسطالحسابي،الوسيط،تماستخراجفيقائمةحقوقالملكية،والتغيرفيقائمةالتدفقاتالنقدية

(يوضحذلك:8والجدولرقم)واالنحرافالمعياري،،قيمةىوأعلىوأدن

 (8الجدول )
 )المبالغ بالماليين( 2015-2011الدراسِة قبل تطبيق المعيار   لمتغيراتالختبار الوصفي 

 
العائد على  

 األصول  
 )قائمة الدخل( 

العائد على حقوق  
الملكية )قائمة  
 المركز المالي( 

التغير في حقوق  
)قائمة   الملكية

 حقوق الملكية( 

التغير في التدفق  
)قائمة    النقدي

 التدفق النقدي( 
 219444.0 1179341.0 0.037600 0.011800 الوسيط

 110000000- 56949219- 0.038486 0.012380 الوسطالحسابي
المعيارياالنحراف  0.003464 0.006456 1.34000000 2.320000000 

 1887945.0 8103738.0 0.046300 0.018300 أعلىقيمة
 525000000- 2.97000000- 0.029800 0.009600 أدنىقيمة

Jarque-Bera 1.163365 0.315783 1.883456 1.860791 
 0.394398 0.389953 0.853943 0.558957 االحتمالية
 550000000 285000000- 0.192431 0.061900 المجموع

 2.1600000 7.2300000 0.000167 4.8000000 مجموعالمربعات
 5 5 5 5 عددالسنوات
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فقدالمعيار،(أهمالمقاييساإلحصائيةلمتغيراتالدراسةقبلتطبيق8يتبينمنجدولرقم)

،(0.012380بلغ)العائدعلىاألصول)قائمةالدخل(أظهرالجدولأنالوسطالحسابيللمتغير

 وبلغ ،(0.011800)الوسيط  كانت حين قيمةفي أعلى (0.018300)، قيمة أدنى

Jarque-Bera(1.163365.)وقيم،(0.003464)االنحرافالمعياريو،(0.009600)

لمتغير بالنسبة المالي(أما المركز )قائمة الملكية حقوق على الحسابيالعائد الوسط بلغ

كانت،(0.037600)الوسيطوبلغ،(0.038486) حين قيمةفي أدنى،(0.046300)أعلى

Jarque-Bera(0.315783.)_وقيم،(0.006456)االنحرافالمعياريو،(0.029800)قيمة

المتغير الملكية(بينما حقوق )قائمة الملكية حقوق في الحسابيالتغير الوسط بلغ

كانت،(1179341.0)الوسيطوبلغ،(56949219-) حين قيمةفي ،(8103738.0)أعلى

قيمة المعياريو،(2.97000000-)أدنى Jarque-Beraوقيم،(1.34000000)االنحراف

(1.883456.)

لمتغير بالنسبة النقدي(التغيرأما التدفق )قائمة النقدي التدفق الحسابيفي الوسط بلغ

كانت،(219444.0)الوسيطوبلغ،(110000000-) حين قيمةفي ،(1887945.0)أعلى

قيمة المعياريو،(525000000-)أدنى Jarque-Beraوقيم،(2.320000000)االنحراف

(1.860791.)

  2020-2016تطبيق المعيار  بعد  •

للمتغيراتاإلحصاءإلجراء المعياربعدالدراسةالوصفي 16رقمتطبيق -2011للفترة

،معدِلالعائدعلىحقوِقالُملكية،التغي راألصولتتمثُلبكٍلمنمعدِلالعائِدعلىوالتي2015
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فيقائمةحقوقالملكية،والتغيرفيقائمةالتدفقاتالنقديةتماستخراجالوسطالحسابي،الوسيط،

 (يوضحذلك:9والجدولرقم)واالنحرافالمعياري،،وأعلىوأدنىقيمة

 2020-2016الدراسِة بعد تطبيق المعيار   لمتغيراتالختبار الوصفي  (9الجدول )

فقدالمعيار،(أهمالمقاييساإلحصائيةلمتغيراتالدراسةبعدتطبيق9يتبينمنجدولرقم)

،(0.021080بلغ)العائدعلىاألصول)قائمةالدخل(أظهرالجدولأنالوسطالحسابيللمتغير

 وبلغ ،(0.020300)الوسيط  كانت حين في قيمةأعلى (0.024500)، قيمة أدنى

Jarque-Bera(1.363105.)وقيم،(0.001975)االنحرافالمعياريو،(0.019700)

لمتغير بالنسبة المالي(أما المركز )قائمة الملكية حقوق على الحسابيالعائد الوسط بلغ

كانت،(0.080923)الوسيطوبلغ،(0.080783) حين قيمةفي أدنى،(0.090531)أعلى

Jarque-Bera(0.315783.)_موقي،(0.007013)االنحرافالمعياريو،(0.073731)قيمة

الملكية(المتغيربينما حقوق )قائمة الملكية حقوق في الحسابيالتغير الوسط بلغ

أدنى،(39705064)أعلىقيمةفيحينكانت،(17655586)الوسيطوبلغ،(17558884)

 
العائد على  

 األصول 
العائد على  

 حقوق الملكية 
التغير في حقوق  

 الملكية
التغير في  

 التدفقات النقدية 
 27735916 17655586 0.080923 0.020300 الوسيط

 57151069 17558884 0.080783 0.021080 الوسطالحسابي
المعيارياالنحراف  0.001975 0.007013 14249793 66199816 

 1.5300000 39705064 0.090531 0.024500 أعلىقيمة
 2799947.0 .1309341 0.073731 0.019700 أدنىقيمة

Jarque-Bera 1.363105 0.419925 0.376433 0.640561 
 0.725945 0.828435 0.810615 0.505831 االحتمالية
 2.8600000 87794420 0.403916 0.105400 المجموع

 1.7500000 8.1200000 0.000197 1.5600000 مجموعالمربعات
 5 5 5 5 عددالسنوات
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قيمة (1309341.0)، المعياريو االنحراف (14249793)، وقي Jarque-Beraم

لمتغير(.0.376433) بالنسبة النقدي(أما التدفق )قائمة النقدي التدفق في الوسطالتغير بلغ

( ،(57151069الحسابي  وبلغ ،(27735916)الوسيط  كانت حين قيمةفي أعلى

قيمة،(1.5300000) المعياريو،(2799947.0)أدنى وقيم،(66199816)االنحراف

Jarque-Bera(0.640561.) 

 2020-2011الدراسة خالل فترة  •

تتمثُلوالتي2020-2011تطبيقالمعيارالدراسةخاللللمتغيراتإلجراءاالختبارالوصفي

الُملكية، العائدعلىحقوِق العائِدعلىاألصول،معدِل تمبكٍلمنمعدِل استثناءكال منحيث

استخراجالوسطالحسابي،تمة،النقديالتغي رفيقائمةحقوقالملكية،والتغي رفيقائمةالتدف قات

(يوضحذلك:10والجدولرقم)،قيمة،واالنحرافالمعياريىالوسيط،وأعلىوأدن

 2020-2011الدراسِة خالل فترة الدراسة  لمتغيرات الختبار الوصفي   (10الجدول )
العائد على   

 األصول 
العائد على حقوق  

 الملكية 
التغير في حقوق  

 الملكية 
التغير في  

 التدفقات النقدية 
 2343946.0  5206805.0  0.060016  0.019000  الوسيط

 26462312- 19695167- 0.059635  0.016730  الوسطالحسابي
 1.8400000  98339493  0.023181  0.005300  االنحرافالمعياري

 1.5300000  39705064  0.090531  0.024500  أعلىقيمة
 5.250000- 2.970000- 0.029800  0.009600  أدنىقيمة

Jarque-Bera  0.939634  1.205850  21.11441  14.24322 
 0.000807  0.000026  0.547209  0.625117  االحتمالية
 2.6500000- 1.970000- 0.596347  0.167300  المجموع

 3.0400000  8.700000  0.004836  0.000253  مجموعالمربعات
 10  10  10  10  عددالسنوات
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فقدالمعيار،(أهمالمقاييساإلحصائيةلمتغيراتالدراسةخاللتطبيق9يتبينمنجدولرقم)

،(0.016730بلغ)العائدعلىاألصول)قائمةالدخل(للمتغيرالحسابيأظهرالجدولأنالوسط

 وبلغ ،(0.019000)الوسيط  كانت حين قيمةفي أعلى (0.024500)، قيمة أدنى

Jarque-Bera(0.939634.)وقيم،(0.005300)االنحرافالمعياريو،(0.009600)

لمتغير بالنسبة المالي(أما المركز )قائمة الملكية حقوق على الحسابيالعائد الوسط بلغ

كانت،(0.060016)الوسيطوبلغ،(0.059635) حين قيمةفي أدنى،(0.090531)أعلى

Jarque-Bera(1.205850.)_وقيم،(0.023181)االنحرافالمعياريو،(0.029800)قيمة

الملكية(فيالتغيرالمتغيربينما حقوق )قائمة الملكية الحسابيحقوق الوسط بلغ

كانت،(5206805.0)الوسيطوبلغ،(19695167-) حين قيمةفي ،(39705064)أعلى

قيمة المعياريو،(2.970000-)أدنى Jarque-Beraوقيم،(98339493)االنحراف

(21.11441.)

لمتغير بالنسبة النقدي(التغيرأما التدفق )قائمة النقدي التدفق الحسابيفي الوسط بلغ

كانت،(2343946.0)الوسيطوبلغ،(26462312) حين قيمةفي ،(1.5300000)أعلى

قيمة المعياريو،(5.250000-)أدنى Jarque-Beraوقيم،(1.8400000)االنحراف

(14.24322.) 

 : اختبار التوزيع الطبيعي ثالثاا 

الطبيعيللمتغيراتالمستقلةوالتابعةفيالدراسة،حيثقامالتوزيعاختبارةالباحثتاستخدم

،وتعتبرالبياناتالخاضعةللتوزيعKurtosisوالتفلطحSkewnessالباحثباستخدامقيماإللتواء
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محصورةKurtosisكانتقيموإذا،1.96محصورةمابين±Skewnessالطبيعيإذاكانتقيم

نتائجاختبارالتوزيعالطبيعي:(يوضح11،والجدولرقم)3بين±

 ( 11الجدول )
 اختبار التوزيع الطبيعي 

 
 قبل تطبيق المعيار 

2011-2015 
 بعد تطبيق المعيار 

2016-2020 
 خالل فترة الدراسة

2011-2020 
 التفلطح قيم  اللتواءقيم  التفلطح قيم  اللتواءقيم  التفلطح قيم  اللتواءقيم  المتغير

العائد على  
 1.535860 0.166895- 2.929717 1.278472 2.843448 1.178945 األصول

حقوق  ى العائد عل
 1.299300 0.020367 1.709996 0.296450 1.787963 0.108077- الملكية

التغير في قائمة 
 7.883813 2.589544- 2.374971 0.595025 3.247729 1.498267- حقوق الملكية 

التغير في قائمة 
 6.860191 2.195600- 1.724084 0.601401 3.235594 1.489655- التدفق النقدي 

مايلي:(11يتبينمنالجدولرقم)

اإللتواء - قيم جميع المعيارSkewnessأن تطبيق بين±قبل محصورة لجميع1.96كانت

لاللتواءالمتغيرات قيمة أعلى بلغت حيث ،Skewness(1.49لمتغير قائمة( في التغير

القيمتدلعلىأنجميعالملكيةحقوق متغيراتسليمةمنمشاكلالتوزيعالطبيعي.ال،وهذه

(3.24حيثبلغتأعلىقيمةللتفلطح)3فكانتمحصورةبين±Kurtosisأماقيمالتفلطح

النقديلمتغير التدفق تدلعلىأنالتغيرفي القيم المتغير.وهذه التوزيعمشاكليعانيهذا

 .أيلمتوزعتوزيعا طبيعيا الطبيعي

اإللتواء - قيم جميع المعيارSkewnessأن تطبيق ±بعد بين محصورة لجميع1.96كانت

  ،العائدعلىاألصول(لمتغير1.27)Skewness،حيثبلغتأعلىقيمةلاللتواءالمتغيرات
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أماقيمالتفلطح.متغيراتسليمةمنمشاكلالتوزيعالطبيعيالوهذهالقيمتدلعلىأنجميع

Kurtosis±بين محصورة )3فكانت للتفلطح قيمة أعلى بلغت لمتغير2.92حيث العائد(

متغيراتسليمةمنمشاكلالتوزيعالطبيعي.ال.وهذهالقيمتدلعلىأنجميععلىاألصول

لجميع1.96كانتمحصورةبين±خاللتطبيقالمعيارSkewnessاإللتواءأنجميعقيم -

لاللتواءالمتغيرات قيمة أعلى بلغت حيث ،Skewness(2.58لمتغير في( حقوقالتغير

أيلمتوزعتوزيعا مشاكلالتوزيعالطبيعيلديههذاالمتغيروهذهالقيمتدلعلىأن  ،الملكية

حيثبلغتأعلىقيمةللتفلطح3فكانتمحصورةبين±Kurtosisأماقيمالتفلطحطبيعيا .

لمتغير7.88) القيمتدلعلىأنالملكيةحقوقالتغيرفي( المتغير.وهذه مشاكللديههذا

عالطبيعي:.واألشكالالتاليةتوضحالتوزيوزعتوزيعا طبيعيا أيلميالتوزيعالطبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 التوزيع الطبيعي للعائد على األصول: (2الشكل )
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 التوزيع الطبيعي للعائد على حقوق الملكية : (3الشكل )

 

 

 

 التوزيع الطبيعي للتغير في قائمة حقوق الملكية : (4الشكل )
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 التوزيع الطبيعي للتغير في قائمة التدفقات النقدية : (5الشكل )
 

 اختبار فرضيات الدراسة  :4-3

قبولهاأورفضهامنالباحثةقامت الدراسةمنحيثمدى باختبارفرضيات الجزء فيهذا

خاللإجراءاختبارتحليلاالنحدارالخطيللمتغيراتالمختارةفينماذجالدراسة:

اختبار الفرضية الرئيسية 

H0  :الرئيسية الفرضية  دللة  :  ذو  أثر  يوجد  معنوية  ل  الدللة  مستوى  عند  إحصائية 

(α≤0.05( رقم  الدولي  المالي  اإلبالغ  معيار  لتطبيق  على  16(  اإليجارات،  بعقود  الخاص   )

على   العائد  األصول,  على  )العائد  بـ  المتمثلة  المالية  حقوق    حقوق القوائم  في  التغي ر  الملكية, 

 . ة األردنيةية( في البنوك التجاريالملكية, التغير في التدفقات النقد

لمعرفةالخطيالفرضيةالرئيسةمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدارالمتعددصحةالختبار

(،عندتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليα≤0.05أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللة)
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البنوكالخاصبعقوداإليجارات  (16رقم) الماليةفي القوائم (12والجدولرقم)التجارية،،على

 يوضحذلك:

 ( 12جدول )ال
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية  

( الجدول من المالي(12يظهر اإلبالغ معيار تطبيق بين معنوية تأثير عالقة هناك أن

( رقم والجدول16الدولي األردنية, التجارية البنوك في المالية والقوائم اإليجارات بعقود الخاص )

يبينلنامعنويةأنموذجالتأثيروفقا لتحليلالتباينالذييقودناإلىقبولالفرضيةالرئيسةاألولى.

ق بلغت أقلمنمستوىمعنوية)F"(10.901)"يمةإذ القيمة0.05المحسوبة (وهيأكبرمن

الجدولية؛وقدبلغتقيمةمعاملالتحديدالذييعبرعنقدرةالمتغيرالمستقلعلىتفسيرالمتغير

( يعني0.612التابع وهذا في(, المتمثل المستقل المتغير )الأن رقم بعقود(16معيار الخاص

 القوائم المالية المتغير التابع: 
 B T Sig المتغير المستقل 

 0.000 9.170667 1.850000 الثابت
 0.000 10.17855 1.090000 قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

2R 0.608
F 9.921

Sig0.000 
 القوائم المالية المتغير التابع: 

 B T Sig المتغير المستقل 
 0.000 7.952 1.780000 الثابت

 0.000 9.742 1.559000 بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
2R0.612 

F 10.901
Sig0.000 
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)اإليجارات نسبته ما فسر )61.2قد التابع المتغير األثر من المالية%( البنوك(القوائم في

ال"أنهةالتيتنصعلىسيتمرفضالفرضيةالصفريةالرئيسعلىماسبقاألردنية.وبناء التجارية

(لتطبيقمعياراإلبالغالماليα≤0.05يوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنوية)

بـ)العائدعلىاألصول,16الدوليرقم) الماليةالمتمثلة القوائم (الخاصبعقوداإليجارات،على

على النقدحقوقالعائد التدفقات في التغير الملكية, حقوق في التغي ر البنوكالملكية, في ية(

األردنية عالتجارية التي البديلة الفرضية وقبول "وجود" مستوىلى عند إحصائية داللة ذو أثر

( معنوية )α≤0.05الداللة رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار لتطبيق بعقود16( الخاص )

الملكية,التغي رحقوقاإليجارات،علىالقوائمالماليةالمتمثلةبـ)العائدعلىاألصول,العائدعلى

".دية(فيالبنوكالتجاريةاألردنيةفيحقوقالملكية,التغيرفيالتدفقاتالنق

( رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق أن إلى ذلك تفسير بعقود16ويمكن الخاص )

اإليجارلهآثارإيجابيةعلىالقوائمالماليةللبنوكالتجاريةاألردنيةوعلىأدائهاككل,كمايجعل

القرارات تحسين وبالتالي جودة, وأعلى أفضل نوعية خصائص ذات المالية القوائم معلومات

ستخدميهذهالمعلومات,وتعززقدراتالمستثمرينعلىالتنبؤوالتقييم.لم

 الفرضية الفرعية األولى وتنص على ما يلي:   اختبار 
H01  :األولى الفرعية  الفرضية  معنوية  :  الدللة  مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذو  أثر  يوجد  ل 

(α≤0.05( لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم )16  )  الخاص بعقود اإليجارات، على قائمة
.)المالي العائد على األصول( في البنوك التجارية األردنية ممثالا بـ الدخل

البسيطالخطيالختبارصحةالفرضيةالفرعيةاألولىمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدار

لتطبيقمعياراإلبالغ(α≤0.05عندمستوىالداللةاإلحصائية)  لمعرفةأثرذوداللةإحصائية

)العائدعلىاألصول(ممثال بـ  علىقائمةالدخلالخاصبعقوداإليجارات  (16الماليالدوليرقم)

(يوضحذلك:13فيالبنوكالتجاريةاألردنية،والجدولرقم)
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى   (13جدول )ال

( الجدول من )(13يتبين رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق بعقود16أن الخاص )

اإليجاراتيمارستأثيرا معنويا فيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار

وهيأكبر(20.8011)المحسوبةوالتيبلغت"F"الخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقا لقيمة

0.60(.وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج0.05منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية)

الخاصبعقود(16رقم)اإلبالغالماليالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعيارإذيشيرهذاإلىأن

نسبته)اإليجارات قائمةالمتغير%(مناألثر60قدفسرما بـ  الدخلالتابع )العائدعلىممثال 

الفرعيةعلىماسبقسيتمرفضالفرضيةالصفرية.وبناء فيالبنوكالتجاريةاألردنية  (األصول

علىاألولى تنص معنوية"أنهالتي الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال

(α≤0.05(لتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم)الخاص16)بعقوداإليجارات،علىقائمة

بـ  الدخل وقبولالفرضيةالبديلة,")الماليالعائدعلىاألصول(فيالبنوكالتجاريةاألردنيةممثال 

 )ببعده المالي العائد على األصول( ممثالا بـ   المتغير التابع: قائمة الدخل
 B T Sig المتغير المستقل 

 0.0024 2.958104 0.878104 الثابت 
 0.0012 4.878104 0.352269 قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

2R 0.58
F 23.79590 

Sig0.000 
 )المالي العائد على األصول(   ممثالا بـ المتغير التابع: قائمة الدخل

 B T Sig المتغير المستقل 
 0.000 6.360000 1.780000 الثابت 

 0.000 5.850590 1.559000 بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
2R 0.60 

F 20.8011
Sig0.000 
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"وجود على )التي معنوية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو معيارα≤0.05أثر لتطبيق )

( رقم الدولي المالي اإليجارا16اإلبالغ بعقود الخاص الدخل( قائمة على بـت، )الماليممثال 

".العائدعلىاألصول(فيالبنوكالتجاريةاألردنية

 وتنص على ما يلي:    الثانيةالفرضية الفرعية اختبار 
H02  :الثانية الفرعية  الفرضية  معنوية  :  الدللة  مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذو  أثر  يوجد  ل 

( رقم  الدولي  المالي  اإلبالغ  معيار  المركز  16لتطبيق  قائمة  على  اإليجارات،  بعقود  الخاص   )
 . الملكية( البنوك التجارية األردنية حقوق )العائد على ممثالا بـ المالي 

البسيطالخطيمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدارالثانيةالختبارصحةالفرضيةالفرعية

أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقملمعرفة

المالي16) المركز قائمة على اإليجارات، بعقود الخاص بـ  ( علىممثال  الملكية(حقوق)العائد

 (يوضحذلك:14الجدولرقم)،والبنوكالتجاريةاألردنية

   الثانية نتائج اختبار الفرضية الفرعية  (14جدول )ال
 الُملكي ة(   حقوق )المالي العائد على ممثالا بـ   المتغير التابع: قائمة المركز المالي

 B T Sig المتغير المستقل 
 0.042 21.225686 0.8526552 الثابت 

 0.012 23.368955 0.3555652 قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
2R 0.62

F 18.95687 
Sig0.000 

 الُملكي ة(   حقوق )المالي العائد على   ممثالا بـ المتغير التابع: قائمة المركز المالي
 B T Sig المتغير المستقل 

 0.001 8.366545 1.3652569 الثابت 
 0.010 9.648752 1.628700 بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

2R 0.63
F 23.85842

Sig0.000 
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( الجدول من )(14يتبين رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق بعقود16أن الخاص )

اإليجاراتيمارستأثيرا معنويا فيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار

(وهيأكبر23.8542"المحسوبةوالتيبلغت)Fلقيمة"الخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقا 

0.63(.وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج0.05منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية)

%(من63(قدفسرمانسبته)16أنالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعياررقم)إذيشيرهذاإلى

بـ  المركزالماليالتابعقائمةالمتغيراألثر الُملكي ةالعائدعلى)ممثال  فيالبنوكالتجارية  (حقوق

ال  "أنهالتيتنصعلىالثانيةالفرعيةعلىماسبقسيتمرفضالفرضيةالصفرية.وبناء األردنية

يوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم

فيالملكية(حقوق)العائدعلىممثال بـ  (الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمةالمركزالمالي16)

أثرذوداللةإحصائية"وجودأنهعلىتنص"وقبولالفرضيةالبديلةالتيالبنوكالتجاريةاألردنية

( رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار لتطبيق معنوية الداللة مستوى الخ16عند بعقود( اص

".الملكية(البنوكالتجاريةاألردنيةحقوق)العائدعلىممثال بـ اإليجارات،علىقائمةالمركزالمالي

 وتنص على ما يلي:    الثالثةالفرضية الفرعية اختبار 
H03  الفرعية الفرضية  معنوية  :  الثالثة:  الدللة  مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذو  أثر  يوجد  ل 

( رقم  الدولي  المالي  اإلبالغ  معيار  قائمة  16لتطبيق  على  اإليجارات،  بعقود  الخاص    حقوق ( 
 . )التغي ر في حقوق الملكية( في البنوك التجارية األردنية ممثالا بـ  الملكية

البسيطالخطيمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدارالثالثةالختبارصحةالفرضيةالفرعية

أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقملمعرفة

)التغي رفيحقوقالملكية(فيممثال بـ  الملكيةحقوق(الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمة16)

(يوضحذلك:15والجدولرقم)،البنوكالتجاريةاألردنية
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   الثالثة نتائج اختبار الفرضية الفرعية  (15جدول )ال

( الجدول من )(14يتبين رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق بعقود16أن الخاص )

اإليجاراتيمارستأثيرا معنويا فيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار

أقل(وهي1.22456المحسوبةوالتيبلغت)"Fالخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقا لقيمة"

0.320(.وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج0.05منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية)

%(من32(قدفسرمانسبته)16أنالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعياررقم)إذيشيرهذاإلى

بـ  حقوقالُملكيةقائمةالالتابعاألثرالمتغير فيالبنوكالتجارية()التغي رفيحقوقالُملكيةممثال 

"الأنهالتيتنصعلىالفرعيةالثالثةالفرضيةالصفريةقبولعلىماسبقسيتموبناء .األردنية

أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقميوجد

)التغي رفيحقوقالملكية(فيممثال بـ  الملكيةحقوق(الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمة16)

."البنوكالتجاريةاألردنية

 )التغي ر في حقوق الُملكية(  ممثالا بـ  المتغير التابع: قائمة حقوق الُملكية
 B T Sig المتغير المستقل 

 0.123 0.2566487 0.023655 الثابت 
 0.056 0.3699469 0.065486 قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

2R 0.20
F 0.5691331 

Sig0.052 
 )التغي ر في حقوق الُملكية(  ممثالا بـ  المتغير التابع: قائمة حقوق الُملكية

 B T Sig المتغير المستقل 
 0.320 2.561852 0.563215 الثابت 

 0.124 1.245485 0.026594 بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
2R 0.320

F 1.22456
Sig0.063 
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 وتنص على ما يلي:    الرابعةالفرضية الفرعية اختبار 

H04  الفرعية الفرضية  معنوية  :  الرابعة:  الدللة  مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذو  أثر  يوجد  ل 
( رقم  الدولي  المالي  اإلبالغ  معيار  التدفقات  16لتطبيق  قائمة  على  اإليجارات،  بعقود  الخاص   )

 . ألردنية)المالي التغير في التدفقات النقدية( في البنوك التجارية اممثالا بـ 

البسيطالخطيمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدارالرابعةالختبارصحةالفرضيةالفرعية

أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقملمعرفة

)الماليالتغيرفيالتدفقاتالنقدية(ممثال بـ  (الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمةالتدفقات16)

 (يوضحذلك:16،والجدولرقم)فيالبنوكالتجاريةاألردنية

 ( 16جدول )ال
   الرابعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية 

 )التغير في التدفقات النقدية(  ممثالا بـ   المتغير التابع: قائمة التدفقات النقدية
 B T Sig المتغير المستقل 

 0.145 1.23564 0.00536 الثابت
 0.1258 1.25856 0.02563 قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي 

2R 0.013
F 1.36523 

Sig1.1258 
 )التغير في التدفقات النقدية(  ممثالا بـ   المتغير التابع: قائمة التدفقات النقدية

 B T Sig المتغير المستقل 
 0.129 1.258970 0.0056698 الثابت

 0.3494 1.958731 0.015468 بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي 
2R 0.144

F 1.23656
Sig0.3494 
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( الجدول من )  (15يتبين رقم الدولي المالي اإلبالغ معيار تطبيق بعقود16أن الخاص )

والخاصبتحليلاالنحداراإليجاراتيمارستأثيرا معنويا فيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدول

(وهيأقل1.23656"المحسوبةوالتيبلغت)Fالخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقا لقيمة"

0.144(.وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج0.05منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية)

(قدفسرمانسبته16رقم)اإلبالغالماليأنالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعيارإذيشيرهذاإلى

بـ  التدفقاتالنقديةقائمةالالتابع%(مناألثرالمتغير0.14)   النقدية()التغيرفيالتدفقاتممثال 

التيالفرعيةالثالثةالفرضيةالصفريةقبولوبناءعلىماسبقسيتم.فيالبنوكالتجاريةاألردنية

يوجد "ال اإلبالغتنصعلى معيار لتطبيق معنوية الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر

)الماليالتغيرفيممثال بـ(الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمةالتدفقات16الماليالدوليرقم)

"التدفقاتالنقدية(فيالبنوكالتجاريةاألردنية
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 : الخامسالفصل 
 ُمناقشة النتائج والتوصيات

 .نتائج الدراسة  1-5
 .التوصيات الدراسة 2-5
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 الفصل الخامس 
 ُمناقشة النتائج والتوصيات

ل عرضا  الفصل هذا الختباريتناول الحالية الدراسة إليها توصل ْت التي النتائج مناقشة

الفرضياتوتقديمعددمنالتوصيات:

 نتائج الدراسة : 1-5

- ( داللة دالإحصائيا عندمستوى أثر وجود النتائج معيار  (،≥0.05αبي نْت تطبيق عند

البنوكالخاصبعقوداإليجارات(16اإلبالغالماليالدوليرقم) الماليةفي القوائم على

اإليجاراتالخاصبعقود  (16معيارالدوليرقم)الوهذايعنيأنتطبيقالتجاريةاألردنية.

المعيارقدْاألردنية،التجاريةالبنوكيؤثرعلىالقوائمالماليةفي علىذلكفإن  ُيتيحوبناء 

أفضلللوضعالماليواألداءتقييمومستخدميالقوائمالماليةالماليينللمستثمرينوالُمحل لين

اإليجارلدىالبنك.ُيتيحالمعلوماتاألكثرشفافيةودق ةعنعقود,وأيضا الماليللبنوك

(التيStancheva & Todorava et al, 2019ات فقْتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسة)

(علىتقاريرالماليةوالقوائم16أظهرتنتائجهاوجودتأثيرلتطبيقمعياراإليجاررقم)

 الماليةوالنسبالمالية.

رقم - الدولي المالي اإلبالغ المعيار تطبيق عند إحصائيا  دال أثر وجود النتائج أظهرت

(،فيالعائدعلىاألصولα≤0.05عندمستوىالداللة)الخاصبعقوداإليجارات(16)

تطبيقمعياراإلبالغالماليو.فيالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية هذايعنيأن 

( رقم اإليجارات(16الدولي بعقود منسوف،الخاص أشمل مجموعة توفير إلى يؤدي

عنعقوداإليجار،مم ايوف رمزيدا منالشفافيةحولالكافيوالمالئمفصاحاإلالمعلوماتو
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منالمستثمريناالقتصاديعملياتالشركةومركزها والمقرضينمناتخاذ،مم اُيمك نكل 

)تيلخ،واتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسةبصورةأفضل.واالئتمانيةماريةاالستثالقرارات

هناكأثرذوداللةإحصائيةامالتيأظهرتنتائجه(2017)العريدي،ودراسة(2019 أن 

 .علىالعائدعلىاألصولIFRS 16للمعيار

اإلبالغالماليالدوليرقموجودأثردالإحصائيا عندتطبيقمعيارتبينمنخاللالنتائج -

بعقود  (16) )اإليجارات،الخاص الداللة العائدعلىα≤0.05عندمستوى حقوق(،في

الملكيةفيقائمةالمركزالماليفيالبنوكالتجاريةاألردنية تأثيرالمعيار.وهذايعنيأن 

وانخفاض وخصومه األصول إيجار في الزيادة طريق عن الميزانية الملكيةعلى حقوق

انخفاضالقيمةالدفتريةألصلاإليجاريكونبوتيرةأسرعمنالتزامات ورأسالمال؛ألن 

اإليجار،ألناألصليهتلكحسباالهتالك،أم اااللتزام:فينخفضبقيمةدفعاتاإليجار،

األ حياة طول مع يتناقص الذي الفائدة بمبلغ انخفاضويرتفع على يؤثر وبالتالي صل،

الملكية.حق دراسةوق نتيجة مع النتيجة هذه )العريدي،ودراسة(2019)تيلخ،واتفقت

هناكأثرذوداللةإحصائيةللمعيارالتيأظهرتنتائجهما(2017 علىIFRS 16أن 

 .العائدعلىاألصول

أثردالإحصائيا عندتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولياليوجدأظهرتالدراسةأيضا  -

حقوقالملكيةعلىقائمةحقوق(فيالتغيرفيα≤0.05(،عندمستوىالداللة)16رقم)

قيمةالتغيرفيحقوقالملكيةلمتتأثربأنوهذايعني،األردنيةالملكيةفيالبنوكالتجارية

أيأنالزيادةاإليجارات،الخاصبعقود(16رقم)الدوليفيتطبيقمعياراإلبالغالمالي

الملكيةليسلهعالقةفيتطبيقالمعياررقم)فيالتغيرفي الخاصبعقود  (16حقوق

 .اإليجارات
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بأنه - النتائج خالل من تبين يوجدكما اإلبالغال معيار تطبيق عند إحصائيا  دال أثر

( الدوليرقم اإليجارات  (16المالي بعقود )الخاص الداللة عندمستوى ،α≤0.05في،)

.وهذاالتغي رفيالتدف قاتالنقديةعلىقائمةالتدفقاتالنقديةفيالبنوكالتجاريةاألردنية

تأثيرفيعرضالتدفقاتالنقدية،أيالحد منالتدفقاتالنقديةالتشغيليةمعالزيادةيعني

المالية،حيُث النقدية التدفقات التزاماتاإليجارالتسديداتالرئيسأنالمقابلةفي ةلجميع

ُتدر ج الفائدة التمويلية.ضمنومدفوعات در األنشطة نتيجة مع النتيجة هذه اسةاتفقت

أثرذاتداللةإحصائي ةبينتطبيقمعيارالتيأظهرتنتائجهاوجود(2020)العرابيد،

 والتدفقاتالنقدية.IFRSعقوداإليجار

 

 التوصيات : 2-5

صلإليها ،تم تقديممجموعةمنالتوصيات:منخاللهذهالدراسةبناءعلىالنتائجالتيتم التو 

علىالعملوالمستثمرينومستخدميالقوائمالماليةالمحللينالماليينالمعنيةعلىالجهات .1

التشجيعبتطبيقالمعاييروقواعدالمحاسبةوالتثقيفعليهاوااللتزامبها؛لماُتحق قمننتائج

 تعكسصحةالقوائمالمالية.

ردنية،وذلكلبنوكالتجاريةاألمنخاللالمالئمللقوائمالماليةالمنشورةضرورةاإلفصاحا .2

 علىالقوائمالمالية.الخاصبعقوداإليجاراتIFRS 16رقملتأثيرالمعيار

الخاص  (16االستفادةمنخبراتدولالعربيةفيمايتعل ُقفيتطبيقاإلبالغالماليرقم) .3

 ؛وذلكلتطبيقهعلىباقيالقطاعات.بعقوداإليجارات
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ُحمناألردنيةالتجاريةتتدريبيةمتخصصةلموظفيالبنوكالعملعلىعقددورا .4 ،توض 

القوائمالخاصبعقوداإليجارات  (16مدىأهميةتطبيقمعياراإلبالغالماليرقم) على

 .المعيارهذاصقلمعرفتهمبمتطلباتالمعيارالجديدوكيفيةتطييفول،المالية

ة .5 الخاص16IFRSاإلبالغالماليالدوليرقمبالمعيارإجراءالمزيدمنالدراساتالخاص 

 بدايةالتطبيقاإللزامي.قبلبعقوداإليجارات
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 المراجع قائمة 

 أولا: المراجع العربية 
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علىربحيةالشركاتالصناعيةالمدرجةفيبورصةIFRS 16أثرتطبيق(.2019أحمد)،تليخ
 رسالةماجستير،جامعةالزرقاء،الزرقاء،األردن.،عمان
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84 
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