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إشراف

األستاذ الدكتور عاطف عقيل البواب
الملخص

باللغة الع رب ية

هدفتهذهالدراسة إلى التعرفعلى أثرتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم()16على
ْ

ن
بعتالدراسةالمنهجالوصفيوالمنهجالتحليلي ،وتكو 
القوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية.ات ْ

عينةالدراسة
اشتملت 
ْ
,فقد
مجتمعالدراسة منالبنوكالتجاريةاألردني ةوالبالغ عددها()13بنكا ْ
علىكافةمجتمعالدراسة.وتمجمعالبياناتالمطلوبةمنخاللالقوائمالماليةالمنشورةفيبورصة
عمان للفترة،2020-2011وتم اختبار الفرضيات من خالل استخدام اختبارات ذات صلة
بموضوع الدراسةكاالختبارات الوصفية وتحليل االنحدار ,وذلك باستخدامالبرنامج ( EVIEWS
 .)V.9وأظهرتالنتائج أنهيوجد  ٍ
أثردالإحصائياعندمستوىداللة( ،)α≤0.05لتطبيقمعيار
ن(العائدعلىاألصول،والعائدعلىحقوقالملكية)في
يكلم 
اإلبالغالماليالدوليرقم()16ف 
البنوك التجاريةاألردنية،كما أظهرت النتائجأنه اليوجد ٍ
أثر دال إحصائيا عند مستوى داللة
ن
تفيكل م 
(،)α≤0.05عند تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ()16عقود االيجا ار 
(التغيرفيحقوقالملكية،والتغيرفيالتدفقالنقدي)فيالبنوكالتجاريةاألردنية.وأوصتالدراسة
ت،
بعدةتوصياتأهمها:ضرورةتطبيقمعياراإلبالغالمالي رقم( )16والخاصبعقوداإليجا ار 
والعملعلىضرورةإعدادبرامجتدريبيةفيمجالمعاييراإلبالغالماليالدولية.
المفتاحية :معايير المحاسبية المالية ،اإلبالغ ،معيار رقم  IFRS16عقود اإليجارات،
الكلمات ُ
القوائم المالية ،البنوك التجارية.
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Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

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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2

الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
 :1-1المقدمة
عتبر القطاع المالي أحد أهم القطاعات في جميع الدول؛ لما له من تأثيرعلى كثير من
ُي ُ
عتبرعصب االقتصاد
القطاعات والظروف االقتصادية واالجتماعي ة والسياسيةُ  .
حيثأنالبنوكتُ ُ
الماليفيجميعالدول،سواء منخاللالعملياتالمصرفيةالمختلفةالتيتُؤديها البنوك،أومن
خالل المؤشرات االقتصادية والمالية التي تُقدمها التقارير والقوائم المالية الخاصة فيها
(المحاسنة.)2020،
وتُ ُّ
عد عملية إعداد القوائم المالية من العمليات الهامةوالرئيسةفي ُمنظمات األعمال على
تهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الالزمة
حيث أن عملية إعداد القوائم المالية
اختالفها؛ ُ
ُ
والمفيدة للعديد من الجهات ،كالمساهمين والمستثمرين؛ وذلك من أجل مساعدتهم على اتخاذ
المنظماتتُوليهذهالعمليةأهميةكبيرةبالرغممن الصعوباتالتي
الق ارراتالمناسبة،لذلكفإن ُ
اجهمعديالقوائمالمالية،ويجبأنتكونهذهالبيانات والمعلوماتأكثرشفافيةوعدالةوصدق
تو ُ
(الرواشدة.)2017،
ُي ُّ
عدالتمويلعن طريق عقود اإليجار أبرز المواضيع التي أُثير حولها جدل واسع بين
المنظمات المهنية والعلمية,وفي الدراسات األكاديمية والمحاسبية على وجه الخصوص ،وخاصة
ُ
ت ،إن
بعدالكشفعنمبالغتُمثلالتزاماتإيجاريةهائلةالتظهرضمنالقوائمالماليةللمؤسسا 
هذه الحقائق أد ْت بمجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBإلى إصدار معيارمحاسبي جديد،
جاءت ُمتطلباته لمعالجة أوجه
تحت ُمسمى معيار اإلبالغ المالي الدولي( ،)IFRS 16والذي
ْ

3

القصورالتييعانيمنهامعيارالمحاسبةالدولي(،)IAS 17ومنخاللضمانعرضالصدق
فصحعنها،بمايتيحتقييمالوضعالمالي
يادةشفافيةالمعلوماتالم
ألصول والتزاماتالمؤسسةوز
ُ
ُ
وأداءالمؤسسةبشكلأفضلوأكثردقة(إلياسوآخرون.)2020،
ويهتم معيار اإلبالغ الماليالدولي ()IFRS 16بالممتلكات والمعدات والمركبات،ويتمحور
ُّ
حولالقضاياالرئيسةللمحاسبةعلىالممتلكاتللتجهيزاتوالمعداتوالمتمثلةفي(توقيتاالعتراف
باألصل ،وتحديد قيمة األصل المسجلة ،ونفقاتاالستهالكالمتعلقة به والواجبة التسجيل) ،وهو
ُيشترط االعترافببندالممتلكات والتجهيزات والمعداتكأصلإلطارإعدادوعرضالبياناتالمالية
(أبونصاروحميدات.)2016،
ت إلىالتخلصمنتصنيفعقود
ويهدفهذاالمعيار( )IFRS 16الخاصبعقوداإليجا ار 
ن
المستأجرة ،وبدال م 
اإليجار ،على أنها إما عقود إيجار تمويلية أو تشغيلية بالنسبة للمؤسسات ُ
تتم معالجة كل عقود اإليجار بطريقة ُمشابهة لطريقة معالجة اإليجار التمويلي ة
ذلك ُّ
(.)Ozturk, 2016
ألهميةالمعاييرالمحاسبيةالدوليةومعاييراإلبالغالدوليالماليعلىالصعيدالدولي،
ونظ ار
ُ
جاءتللتعرف
فيالقياسالمحاسبيلألصولالملموسةفيالمؤسساتالمالية،فإنالدراسةحاليا  ْ
ُ
تعلى القوائم
على أثر تطبيق معياراإلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص بعقود اإليجا ار 
الماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،منوجهةنظرالمحاسباألردني.
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 :2-1مشكلة الدراسة وأسئلتها
شهدتمعايير المحاسبة واإلبالغالماليالدوليالمتعلقةباألصولالثابتةالعديدمنالنقاشات
ْ
حيث بادر مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى مشروع استبدال معيار المحاسبة
والتعديالتُ ،
الدولي رقم(،)17بعدتعرضهلكثيرمناالنتقادات؛ليحلمكانهمعياراإلبالغالماليالدولي رقم
ت،الذيصدربصيغتهنهائيةفيكانونالثانيلعام.2019
()16الخاصبعقوداإليجا ار 
وتكمن مشكلة هذه الدراسةفيأناألسسالتيتماإلستنادإليهافياستبدالمعيارالمحاسبة
ُ
الدولي رقم()17لمعياراإلبالغالماليالدولي رقم(،)16تتمث ُلفياألصولالثابتةوقياسهذه
األصولوتقييمهابدقةواإلفصاحعنها،وعرضهافيالقوائمالمالية،وبناءعلىماسبقفإنمشكلة
الدراسةستتمث ُلفيالتساؤلالرئيساآلتي:
ما هو أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات على القوائم
المالية في البنوك التجارية األردنية؟
ويتفرعُمنهذاالتساؤلالتساؤالتالفرعيةاآلتية:
ت على
 هليوجدأثرلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار قائمةالدخلممثالبـ(العائدعلىاألصول[)]ROAفيالبنوكالتجاريةاألردنية؟
ت على
 هليوجدأثرلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار الملكية[)]ROEفيالبنوكالتجاريةاألردنية؟
قائمةالمركزالمالي ممثالبـ(العائدعلىحقوق ُ
ت على
 هليوجدأثرلتطبيقمعياراإلبالغالمالي الدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار الملكية ممثالبـ(التغيرفيحقوقالملكية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟
قائمةحقوق ُ
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ت على
 هليوجدأثرلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار قائمةالتدفقاتالنقدية ممثالبـ(التغيرفيالتدفقاتالنقدية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية ؟

 :3-1أهداف الدراسة
تهدفالدراسةالحالية الى التعرف على أثرتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم()16
ُ
الخاصبعقوداإليجارات علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،كماتهدفهذهالدراسة
إلىتحقيقاألهدافالفرعيةالتالية:
 التعرف إذا كان هناكأثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص بعقوداإليجاراتعلىقائمةالدخل ممثالبـ(العائدعلىاألصول)فيالبنوكالتجاريةاألردنية؟
 التعرف إذا كان هناكأثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقودالملكية)فيالبنوكالتجارية
اإليجا ار 
ت علىقائمةالمركزالمالي ممثال بـ (العائدعلى حقوق  ُ
األردنية؟
 التعرف إذا كان هناكأثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقودالملكيةممثال بـ(التغيرفي حقوق الملكية)في البنوك التجارية
تعلىقائمةحقو 
اإليجا ار 
ق ُ
األردنية؟
 التعرف إذا كان هناكأثر لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص بعقوداإليجاراتعلىقائمةالتدفقاتالنقدي ة ممثالبـ(التغيرفيالتدفقاتالنقدية)فيالبنوكالتجارية
األردنية؟

 :4-1أهمية الدراسة
للبحثأهميةعلميةوعمليةتتمث ُلفياآلتي:
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األهمية العلمية:
سهمالدراسةإلىدراسةمعياراإلبالغالماليالدوليرقم()16الخاصبعقوداإليجاراتوبيان
• تُ ُ
أثرتطبيقهعلىالقوائمالماليةللبنوكالتجاريةاألردنية.
تكمن أهمية الدراسة في بيان أوجه القصور التي انبثقت من معالجات معيار المحاسبة رقم
•
ُ
(،)17ودورهفيالحدمناألثرالكبيرنتيجةهذاالتطبيق.
• تكمنأهميةالدراسةفيإفادة إداراتالبنوك والمستثمرينالحاليين والمتوقعين والجهاتالمنظم
للمهنةداخلياوخارجيامننتائجهذاالدراسةحولمدىتطبيقمعياررقم( )16الخاصبعقود
ت.
اإليجا ار 
األهمية العملية:
اساتالمحاسبيةفيمجالتحليلأثرتطبيقمعيار
تكمنأهميةالدراسةفيندرةالبحوث والدر
•
ُ
ُ
اإلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص بعقود اإليجاراتعلى القوائم المالية في البنوك
يةاألردنية،فتضيففجوةالبحثالمحاسبيفيهذاالمجالوتُعتبردافعاأساسياللبحث
التجار
ُ
فيهذاالمجال.
تبرز أهميةهذهالدراسة بتوفير معلومات وإعطاء صورة واضحة عن التغيرات الواقعة من
•
ُ
صدورالمعيارالجديد()IFRS 16الخاصبعقوداإليجاراتوتأثيرهاعلىالقوائمالمالية.
•

تبرز أهميةهذهالدراسة فيدراسة أهم قطاع االقتصادي والذييتمث ُل في البنوك التجارية
ُ
كون الرئيس للقطاعالماليفيأألردن،كماأنهاتُسهمفيبيانأثر
ُ
األردنية،حيث تُ ُ
الم ُ
عتبر ُ
تطبيق البنوك التجارية األردنية لمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص بعقود
اإليجاراتعلىالقوائمالمالية.
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 :5-1فرضيات الدراسة
اسةفقدتمبناءفرضيةالدراسةالرئيسةالتالية:
بناءاعلىأسئلةالدر
ْ
• الفرضية الرئيسة:
:H0اليوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللة معنوية ( )α≤0.05لتطبيقمعيار
ت ،على القوائم الماليةالمتمثلة بـ
إليجا ار 
اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود ا 
قالملكية,التغير في حقوق الملكية,التغير في
(العائد على األصول,العائد علىحقو 
التدفقاتالنقدية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية.
الختبارهذهالفرضيةفقدتمبناءالفرضياتالفرعيةالتالية:
و
ْ
الفرضية الفرعية األولى:
 :H01اليوجد أثر ذو داللة إحصائي ة عند مستوى الداللة معنوية ()α≤0.05لتطبيق معيار
ت،علىقائمةالدخل ممثالبـ(الماليالعائد
اإلبالغالماليالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
علىاألصول)فيالبنوكالتجاريةاألردنية.
الفرضية الفرعية الثانية:
 :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائي ة عند مستوى الداللة معنويةلتطبيق معيار اإلبالغالمالي
ت ،على قائمةالمركزالمالي ممثال بـ (الماليالعائدعلى
الدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
حقوقالملكية)البنوكالتجاريةاألردنية.
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الفرضية الفرعية الثالثة:
 :H03اليوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالمالي
الدولي رقم()16الخاصبعقوداإليجارات،على قائمة حقوق الملكية ممثال بـ (التغيرفيحقوق
الملكية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية.
الفرضية الفرعية الرابعة:
 :H04اليوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالمالي
ت ممثال بـ(المالي التغير في
الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات ،علىقائمة التدفقا 
التدفقاتالنقدية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية.

 :6-1أنموذج الدراسة
المتغير التابع

المستقل
المتغير ُ
ُ

القوائم المالية :

معيار البالغ المالي

قائمةالدخلالشامل()ROA

الدولي رقم ()16

قائمةالمركزالمالي()ROE

الخاص بعقود

قائمةحقوقالملكية(التغير

اإليجارات

فيحقوقالملكية)

قائمةالتدفقاتالنقدية(التغير

الشكل رقم ( :)1أنموذج الدراسة

فيالتدفقاتالنقدية)

الشكل ( :)1أنموذج الدراسة

منإعدادالباحثةاستناداللدراساتالسابقةكدراسة(تيلخ)2019،
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ُ :7-1متغيرات الدراسة
تحديدمتغيراتالدراسةالتالية:
بناءعلىأنموذجالدراسة،تم
ُ
ت،ويتم
المستقل:وهومعياراإلبالغالماليالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
المتغير ُ
أولاُ :
ت التشغيلي ة,
قياسه  بداللةمعالجةعقوداإليجارالتشغيلية والتمويلية,حيثتمقياسقيمةااليجا ار 
منخاللقياسالحق فياستخداماألصلالمؤجر وااللتزاماتعقودااليجار,حيثتمجمعقيم
االيجاراتالتشغيليةفيالبنوكالتجاريةخاللالفترة(.)2020-2011
قياسهذاالمتغيرمنخاللمايلي:
ائمالمالية،حيثتم
المتغير التابع:يتمثلبالقو
ُ
ثانياُ :
ُ
 قائمةالدخلالشامل :وتمتصميمنموذجالقياسالتالي:ROA= α0 + α1 IFRS + E
حيثأن:
ُ
:Return On Assets -ROAالعائدعلىاألصول
:معاملالنموذج(ألفا)0
ُ α0
:معاملالنموذج(ألفا)1
ُ α1

:Eالخطأالعشوائي


 قائمةالمركزالمالي :وتمتصميمنموذجالقياسالتالي:ROE= α0 + α1 IFRS + E
حيثأن:
ُ
قالملكي ة
:Return On Equity- ROEالعائدعلىحقو 
:معاملالنموذج(ألفا)0
ُ α0
:معاملالنموذج(ألفا)1
ُ α1

:Eالخطأالعشوائي
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 قائمةحقوقالملكية :وتمتصميمنموذجالقياسالتالي:Changing In Equity = α0 + α1 IFRS + E
حيثأن:
ُ
الملكي ة
:Changing In Equityالتغييرفيحقوق ُ

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

:Eالخطأالعشوائي


 قائمةالتدفقاتالنقدية :وتمتصميمنموذجالقياسالتالي:Change in cash flow = α0 + α1 IFRS + E
حيثأن:
ُ
:Change in cash flowالتغييرفيالتدفقاتالنقدي ة
:معاملالنموذج(ألفا)0
ُ α0
:معاملالنموذج(ألفا)1
ُ α1
:Eالخطأالعشوائي


ُ :8-1مصطلحات الدراسة
معيار اإلبالغ المالي الدولي ،رقم ( )IFRS 16الخاص بعقود اإليجارات:
ف بأنه أحد المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،يتناول ُمتطلبات
ُيعر ُ
المتعلقة بعقود اإليجار لدى المستأجرين والمؤجرين ،وجاء
االعترافوالقياس والعرض واإلفصاح ُ
هذاالمعيار؛ليحلمحلمعيارالمحاسبةالدوليرقم(.)IFRS, 2016()IAS 17
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البنوك التجارية:
تُعرف بأنها":عبارةعنشركةماليةتُمارسعملهافياألموالالتيتتولىتجميعهافيشكل
يعاداستثمارهافيمجاالتاستثمارالبنكالمختلفة"(غنام:2021،
ودائعمنمصادرمختلفة،ثم ُ
 .)12
العائد على األصول :ROA
ويعتبر من النسب المالية الهامة التي تقيس أداء الشركة كمؤشر
هو أحد نسب الربحيةُ ،
ُيستخدملقياسقدرةالشركةعلىتحقيقاألرباح،منخاللإجماليأصولهاالمملوكةفيالمستقبل،
وي شيرمعدلالعائدعلىاألصولالمرتفعإلىوجودفعاليةلدىالشركةفيإدارةأصولهالتحقيق
ُ
األرباح()Rosikah et al., 2018؛يقاسفيربحيةالشركةعلىإجماليأصولها.
العائد على حقوق الملكية :ROE
ويمثلنسبةأرباحالشركةإلىمجموعحقوقالمساهمين،
هو"مؤشرعلىمدىربحيةالشركةُ ،
وهو معدل العائد المتحقق على استثمار أموال المالكين،وأنارتفاع معدل العائد على حقوق
الملكية هو دليل ألداء اإلدارةالكفوء" ()Kujewska, 2016؛ يقاس في صافي الدخل مقسوما
علىإجماليحقوقالملكية.
قائمة التدفقات النقدية:
هي "عبارة عن كشفبالمقبوضات والمدفوعات الخاصة بمؤسسة ما،خالل فترة معينة،
تختلفالمعلوماتالواردةفيهذاالكشفعنالقوائمالماليةاألخرى ،مثلقائمةحساباتالنتائج،
قائمة الميزانية فيأنهاتُساعد مستخدمي القوائم المالية في معرفة قدرة المؤسسة على تحقيق
التدفقاتالنقديةفيالمستقبل"(الحسناوي.)2016,
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قائمة حقوق الملكية:
هي عبارةعنقائمة منالقوائم المالية التي يظهر فيها عرض عناصر حقوق المساهمين
وقدتظهر في بنود منفصلة من األموال التي يقدمها
بشكل تفصيلي في الميزانية العموميةْ ،
المساهمونواألرباحالمحتجزةواالحتياطات(عبدالوهاب.)2018,

 :9-1حدود الدراسة
تالدراسةعلىالبنوكالتجاريةاألردنية.
 -1الحدود المكانية :اقتصر 
 -2الحدود الزمنية :تمتطبيقالدراسةخاللعام2021-2020
تالدراسةعلىالمحاسبييناألردنيينفيالبنوكالتجارية.
 -3الحدود البشرية :اقتصر 
 -4الحدود الموضوعية :أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
ت،علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،منوجهةنظرالمحاسباألردني.
اإليجا ار 

 :10-1محددات الدراسة
يت هذهالدراسةعلىالبنوكالتجاريةاألردنيةمنوجهةنظرالمحاسبيين األردنيين ،مما
 -1أُجر ْ
يحدمنإمكانيةتعميمنتائجهذهالدراسةعلىالبنوكاإلسالميةاألردنية.

 -2محدوديةالمراجعالتيتناولتموضوعالدراسة.
تالواجبةللمعياررقم17المتعلقباإليجاراتفيمايتعلق
 -3عدمالتزامالبنوكالتجاريةباالفصاحا 
بالتزاماتهااإليجاريةالمستقبلية.
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
 :1-2معايير المحاسبة الدولية

1-1-2مفهومالمعاييرالمحاسبيةالدولية.
1-2-2االختالفبينالمعاييرالمحاسبيةالدوليةومعاييرإعدادالتقاريرالماليةالدولية.
1-3-2أهميةالمعاييرالمحاسبيةالدولية.

المحاسبيةالدولية.
1-4-2أهدافالمعايير ُ

حدداتتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدولية.
ُ 1-5-2م 
1-6-2خصائصالمعاييرالمحاسبيةالدولية.

ُ 1-7-2مميزاتتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدولية.

 :2-2معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات

ت.
إلبالغالماليالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
2-1-2هدفمعيارا 
ت.
إلبالغالماليالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
2-2-2نطاقمعيارا 

ت.
2-3-2أسبابإصدارمعياراإلبالغالماليالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
المحاسبيةلعقودااليجارحسب ُمتطلباتالمعياررقم(.)16
المعالجة ُ
ُ 2-4-2
2-5-2منافعتطبيقالمعيار،اإلبالغالماليالدوليرقم(.)16

المترتبة على تطبيقمعياراإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16على القوائم
2-6-2اآلثار ُ

الماليةوتحليلها.

 :3-2البنوك التجارية األردنية

3-1-2مفهومالبنوكالتجارية .

3-2-2نشأةالبنوكالتجاريةوتطويرهافياألردن.
3-3-2أهميةالبنوكالتجارية.

3-4-2خصائصالبنوكالتجارية.
3-5-2وظائفالبنوكالتجارية.
 :4-2الدراسات السابقة ذات الصلة
1-4-2الدراساتالعربية.

2-4-2الدراساتاألجنبية.

3-4-2ماُيميزالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقة.
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
ث:المبحثاألولخاصبمعاييرالمحاسبةالدوليةمنحيث
ينقسمهذاالفصلإلىثالثمباح 
مفهومالمعاييرالمحاسبيةالدوليةوأهميتهاوأهدافهاومحدداتتطبيقها،منثمتناولالمبحثالثاني
إلبالغ المالي الدولي رقم (،)16المتعلق بعقوداإليجارات من حيثتعيينهدف معيار
معيارا 
ن هذا
المتعلقبعقود اإليجاراتونطاقه وأسبابإصداره.ويتضم ُ
اإلبالغالماليالدولي رقم (ُ  ،)16
الفصلأيضاالمبحثالثالثوالذييتعلقبالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعالدراسة.

 :1-2معايير المحاسبة الدولية
تلقى معايير المحاسبة الدولية قبوال عالميا ،حيث أحرزت عملية وضعالمعايير الدولية في
السنوات الماضية نجاحا ملحوظا في تحقيق اعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية؛إلعداد
وتُعتبر كمقياس لقياس السلوك اإلقتصادي،فهي قياساتتُطبقها الشركات
التقارير المالية .
ومؤسسات األعمال المختلفة لقياس عناصر البيانات المالية (القوائم المالية)؛ ولتحديد النشاطات
والموقفالماليللمؤسسة(المالكي.)2021،
يأتيااللتزام بتطبيق معاييرالمحاسبةالدولية من جهودلجنةمعاييرالمحاسبة وإعدادقوائم
دوليةلتحقيقاالنسجامواالتساقالدوليينإلىحدكبير،وينبعمنالفوائدالمباشرةلتطبيقإجراءات
محاسبيةمهنية ُمعينة(الطراونة.)2020,
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 :1-1-2مفهوم المعايير المحاسبية الدولية
المعيارالمحاسبيهو"عبارةعنقواعدقرار عامةتشتقمنكالاألهداف والمفاهيمالنظرية
للمحاسبة والذي يوجه تطور األساليب المحاسبية،وبماأنمستخدمي القوائم المالية لهم مصالح
متطابقةومتعارضةأحيانالمواجهةتلكالمصالحواإليفاءبمسؤوليةاإلدارةعناإلبالغالمالي،يقوم
المحاسبون بإعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية ذات الغرض العام" (أبو نصار وحميدات,
.)52:2016
وعرف (بنيحمد)24 :2016 ,المعيارالمحاسبي بأنه":قاعدةمكتوبةتصدرههيئة  ُمنظمة
تختصبأمورالمحاسبةأوالمراجعةأوالسلوكالمهني ،ويساعدالمختصينلقياس

رسميةومستقلة
األحداث والعملياتاالقتصاديةونتائج االعمال ومركزهاالمالي التي تحدث في المنشآت
االقتصاديةأوالحكومية".
وتعرفمعايير المحاسبية الدولية بأنها":عبارة عن مجموعة من القواعد والنظم التي تحكم
وتنظمعملالمحاسبةوالمحاسبين؛وذلكبتقديمهاالقواعدالعمليةالتييلتزمبهاالمحاسبونفيأداء
عملهمالمهني"(األمين.)2016،
وتُعرف أيضا بأنها" :مجموعةمنالمعاييرالمحاسبيةالدولية توضحكيفيةإظهارأنواعمعينة

منالمعامالتالماليةواألحداثفيالقوائمالمالية"(تيلخ.)2019،
وعرفهاعلي ()2017بأنها" :بيان كتابي تصدره هيئة تنظيمية رسمية محاسبية أومهنية،

يتعلقبعناصر القوائم المالية أو نوع المعامالت أو األحداثالخاصة بنتائج األعمال والمركز
المناسب".
التصرفأوالتوصيل ُ

المالي،ويحددأسلوبالقياسأوالوصفأو
ُ
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شير توفيق ()2017إلى أن المعيار المحاسبيالدوليهو"بمثابةدليليشملبياناكتابيا
وي ُ
ُ
تقومبإصدارهالهيئةالمهنيةأوالمحاسبيةالتنظيميةالرسمية ،حولما يتعلقبالعناصرالتييجب
أن تتضمنها القوائم الماليةخاصة األحداث والعمليات التي يجب أن يحتويهاالمركزالمالي
للمنظمة،ويحددالنتائجالتيقدتسفرعنهااألعمال،ويحددطريقةوأسلوبقياسوعرضوتوصيل
هذهالمعلوماتبشكل ُمناسب".
وتستخلص الباحثة من التعريفات السابقةبأنالمعايير المحاسبية الدولية هي عبارة عن
مجموعةمنالمقاييس،أوالمبادئ،أوالنماذج،أواإلرشاداتالعامةالتيتؤديإلىترشيدوتوجيه
الممارسةالعمليةالمحاسبيةوالتدقيقالماليأومراجعةالحسابات.
 :2-1-2الختالف بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية:
تمالتوجهالستبدالمعايير المحاسبة الدولية وإلغائهاليحلمحلها معايير التقارير المالية
الدولية،وأبرز اإلختالفات بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير إعداد التقارير المالية الدولية
(الطراونة:)2020،
 فترة اإلصدار:تمإصدار المعايير المحاسبية الدولية للفترة من عام ( )1973إلى عام(،)2001بينما معايير إعداد البيانات المالية الدولية أصدرت اعتبا ار منعام ()2001إلى
يومناهذا.
 مصدر اإلصدار :الجهةالتي أصدرمعاييرالمحاسبةالدولية هي مجلسالمعاييرالمحاسبيةالدولية (،)IASCبينما معايير إعداد التقارير المالية الدوليةتم إصدارها من خاللمجلس
معاييرالمحاسبةالدولية(.)IASB
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عدمعاييرإعدادالتقاريرالمالية(ُ )IFRSمتممةلمعاييرالمحاسبةالدولية
 اإللغاء والستبدال:تُ (،)IASBفإنمعايير إعداد التقارير المالية الدولية ( )IFRSتُلغي المعيار السابق وتستبدله
عززمن دقةوموثوقية
حيثأن مرجعرسميمحاسبيوحيد  ُمعترفبهدوليا  ُي 
بمعيارآخرُ  ،
وجودةالمعلوماتالمحاسبية،فضالعنإتاحةالشفافيةوالمصداقيةوسهولةالقراءةللجميع،مع
الغش
وجود ضبطفي إرساء الممارسات المحاسبية والذي ُيقللفي النهايةمن حاالت ُ
والتالعب.
 :3-1-2أهمية المعايير المحاسبية الدولية
حيثإنموضوعية
المخرجات المحاسبيةُ ،
عزز موضوعية ُ
إنوجود المعايير المحاسبية ُي 
يمكنتحقيقها إال بوجود إطار نظري متكامل يحكم عملية
القياس التيتتطلبها المحاسبة ال ُ
التطبيق،وعليهتتمثلأهميةمعاييرالمحاسبيةالدوليةفيمايلي(أمينة:)2017،
• تسمحبتقديمالواقعاالقتصاديعنتعامالتالمؤسسة ،وإعطاءصورةصادقةعنالمؤسسة
فيلحظةتقديمالمعلومةعنهاوفقنظرةاقتصاديةوماليةوليسوفقنظرةقانونية.
المحاسبية،
• إيجادلغة  ُمحاسبية  ُمشتركة وموحدة ،تلقى قبوال وطنيا ودوليا لتوحيدالمعالجات  ُ
واستبعادالتناقضاتالقائمةفينطاقالمحاسبةبينالدول.
همة مصالحالجهات الضريبي ةفي مختلف الدول،من خالل عمليةالتنسيق في
• تسهيل ُم 
إليراداتوالتكاليف.
تطبيقأساليباالعترافبا 
تعددةالجنسياتبتصميم
الم 
• إنعمليةتبنيالمعاييرالمحاسبيةالدوليةسوفيسمحللشركات ُ
طنشاطالشركةاألمبنشاطجميعفروعهاالتابعةلها.
ت،يرب ُ
نظام ُمتكاملللمعلوما 
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المحاسبية
المحاسبية،سوف يكون هناك ماُيشبهالفوضى ُ
• إن عدموجودهذهالمعايير ُ
المحاسبين في معالجة نفس الممارسات
حيثأناالختالفات سوف تكون كبيرة بين ُ
ُ
المحاسبية.
ُ
وترىالباحثةأنتطبيقالمعاييرالمحاسبيةالدوليةُيعتبرخطوةمهمةباتجاهالتعاونوالتنسيق
المحاسبةوإجراءاتها.
والتوحيدالمحاسبيبينالدول،أيضاتساعدفيتطوير ِمهن ُ
المحاسبية الدولية
 :4-1-2أهداف المعايير ُ
تهدف معايير المحاسبة الدولية إلىتحقيق مجموعة من األهداف الرئيسة من أجل التوحيد
المحاسبيدولياوالتيتتضمنمايلي(:الشجيري:)2020،
 .1معرفةمدىتأثيراألنظمةالمحاسبيةالمختلفةعلىاقتصادياتالدولالمختلفة.
 .2توفيرالمعلوماتالمحاسبيةالموحدةللشركاتوالمؤسساتالماليةالدولية.
 .3خدمةالمستثمرالدوليمنخاللتقديمبياناتوقوائموتقاريرماليةمالئمةالتخاذالقرار.
 .4التوصل ألسس وقواعد ومعايير محاسبية دولية يمكناالستعانةبها لتطوير األنظمة
المحاسبيةالمحلية.
 .5تظهر أسباب اختالف البيانات والمعلومات المحاسبية في تقارير المؤسسات والشركات
الدولية.
 .6يجب دراسة النظم المحاسبية فيدول العالم المختلفة للوصول إلى النظام األكثر مالئمة
تتلكالدول.
الحتياجا 

19

عدة في بلدان مختلفة وتؤدي تلك إلى تعزيز ق اررات اإلستثمار
الم 
 .7قابلية مقارنة القوائم ُ
ض وتُسهللمستخدميالبياناتالمالية(القوائمالمالية) في أي بلدفهمها وإدراكها وإن
واالقت ار 
عدةفيبلدانأخرى.
كانت ُم 
معاييرالمحاسبيةالدوليةعديدةومهمة،وتتمثلفي

ص الباحثة مماسبق أن أهداف 
وتستخل 
أنها تستخدم في إعداد البيانات المالية ،وتجهيز القوائمالماليةالمحاسبية ،وتساهم في تحقيق
التنسيقبيناإلجراءات،والقواعدالخاصةبالمحاسبة،كماأنهاقدتوحداإلجراءاتالمحاسبيةمعا.
ُ :5-1-2محددات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
أن
رغماألهميةالبالغة الناتجة عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ومزاياها العديدة ،إال 
ذلك لم يمنع من وجود مجموعة من المحددات التي تقيد تطبيقها،ولعلأهمها ما يلي (مجدي،
:)2017
 عدمقابليةالتطبيقعلىمستوىجميعدولالعالمنتيجةالختالفالبيئةاالقتصادي ة،والثقافية،والسياسية.
ف
تعددالبدائل والخيارات سواءفي قواعدالقياسأواإلفصاح ،مما يوفر فرصا واسعة لالختال 
 تحدمنقابليةالقوائم
في تطبيقها منقبلالمحاسبين،األمرالذيقديؤديإلى آثارسلبية 
الماليةللمقارنة.
 اختالفمستوىالتعليمللدولالمطبقةللمعايير؛حيثإنهفيالدولالمتقدمةالتوجدصعوبةلفهموتطبيقالمعاييرالمحاسبيةعلىعكسذلكفيالدولالنامية.
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وترىالباحثةبأنهرغماألهدافالتيتسعىلتحقيقهاالمعاييرالمحاسبيةالدوليةإلىأنهاقد
ت:
حولدونتطبيق تلك المعايير،ومن هذه الصعوبا 
التُ 
تتعرض إلى محددات وصعوبات 
اختالفالمستوىالتعليمي،وتسارعواختالفالتغييراتاالقتصادية.
 :6-1-2خصائص المعايير المحاسبية الدولية
تتميزالمعاييرالمحاسبيةبمجموعةمنالخصائصأهمها(عسول:)2020،
عرفتها هيئة المعايير
خاصة بعد اإلصالحات األخيرة التي 
 قدرتهاعلى تحقيق اإلجماع ،المحاسبيةالدولية ،والتينتجعنهاتوسيعمجال االستشارة  ،ودونإهمالوجهةنظرالهيئات
الوطنية.
قوتهاالتي اكتسبتها من خالل التوفيق بين التباين الذي ُيميز الممارسة المحاسبية الوطنية،
 حيالالمواضيعالتيتكونمجاالللمعايير،وهوماأكسبهانوعيةعاليةمنالجودة.
تقدمه من حلول ترضي مختلف مستعمليها ،إذإنأهم ما ُيميز المعايير
 مرونتها نتيجة لما المحاسبي ة ليسماتسمحبه،بلماتمنعه.باإلضافةإلى أنها غيرإجبارية؛ ألنهاليستلها
صفةالقانونأوالتنظيم.
 تعتمدعلىمفهوم القيمة الحاليةلغايات تحديدأثر عنصر الزمن في عملية تقييمكل مناألصولوالخصوم.
ُ :7-1-2مميزات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
للمعاييرالمحاسبيةالدوليةأهميةبالغةفيإعدادالقوائمالمالية،فهيتوفرمجموعةمنالمزايا
أهمها(العواملة:)2017،
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 التناسق والتناغم :ويعنيتطبيقاألسس والمعاييرالمحاسبيةنفسها بغضالنظرعن جنسيةالمؤسسة،ومتجاو ازبذلك الحدود الجغرافية ،أي توحيد أسس وقواعد المعالجة المحاسبية،
وبالتاليإظهارالقوائمالماليةللمنشآتبصورة ُمتماثلةوموحدة.
 قابليةالمقارنة :وتتضمنعملية توحيدأسسوطرقالمعالجةالمحاسبية ،فإن النتيجةالمباشرةتللمقارنةمنقبلمستخدميها،ممايسمحبترشيدعملية
هيقابليةهذهالقوائمالماليةالتيأُعد ْ
ت،والمفاضلةبينالبدائلعلىأسسسليمةوواضحة.
اتخاذالق ار ار 
تم
 مواكبة  ُمتطلباتالعولمة :تتضمنعمليةاالستجابةللتطوراتالتيفرضتهاالعولمة ،حيث  ىبالشؤون المحاسبية علىالمستوى الدولي ،وهذا لإلستفادة قدر
إنشاء ُمنظمة مهنيةتُعن 
اإلمكانمنمزاياالعولمة،واالبتعادعنشبحمخاطرهاالرهيب.
احة علىتطبيق
تنص قوانينهاصر 
ي أن الكثيرمنالدول  
تطلباتالقانونية :وهنايعن 
الم 
 تلبية  ُالمعاييرالمحاسبيةالدولية،والخيارأمامالمؤسسةإالالتطبيق.
مولينالمحليين والدوليين خارج نطاق الحدود :تسعى الشركة دائما لتوسع
الم 
 تلبية ُمتطلبات ُيمكن
وزيادةنشاطاتهافيالداخلأوالخارجفهيبذلكتحتاجإلىتمويلهذهالمشاريع ،وال  ُ
أنتقومبمنحالقروضإالفيضوءدراسةمتكاملةللقوائمالماليةللمنشآت
تالتمويلية ْ
للمؤسسا 
التيتحتاجإلىالتمويل ،واليمكنالقيامبهذهالدراسةإالفيضوءقوائمماليةقد تماعدادها
وفقاللمعاييرالمحاسبيةالدولية.
 الدخولإلىاألسواقالماليةالعالمية:تقومالشركات بالمنافسة منخاللالدخول إلىاألسواقالمالية العالمية إلدراج أسهمها على المستوى الدولي،وتداولها بسرعة كبيرة ،وال يمكن لها
تحقيقذلكإال باإللتزامبشروط  ُمعينةيجبالتقيدبها وإلمكانالسماح لهابإدراجأسهمهافي
هذهاألسواق.
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عد
 قابليةالفهم وإمكانوجودتصور موحدومشتركللقوائمالمالية:إذ أن القوائمالماليةالتي تُ على أسس مختلفة،ال يمكن فهمها وال تساعد على اتخاذ القرارات ،وهذا يتنافى مع الهدف
الرئيسمن إعداد القوائم المالية ،وهو تزويد أصحاب العالقة بمعلومات موثوقة ومالئمة
لمساعدتهمفياتخاذق ارراترشيدةوعقالنية.
 إيجادأساليبموحدةللتعاملمعالقضاياالعالميةالمشتركة:مثلأسعارصرفالعمالت ،إذأنهيمكنترجمةالقوائمالماليةبناءعلىالقوانينالمحلية،والتيتتميزباالختالفمندولةإلى
أخرى،وبالتاليتفقدهذهالقوائمخاصيةالمقارنة.
ترىالباحثةبأنلتطبيق المعايير المحاسبية الدولية مجموعة من المزايا كالتناسق والتوافق،
وتسهيل عملية التعاملمعالقضاياالعالميةالمشتركة ،والمساعدةفيالدخولإلىاألسواقالمالية
العالمية،وقدرتها علىاإلستجابةللتطورات التي فرضتها العولمة،وغيرها من المزايا التي تتمتع
فيهاالمعاييرالمحاسبيةالدولية.

 :2-2معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بالعقود اإليجارات
ُيحددهذاالمعيارالمبادئ المتعلقةباإلثبات والقياس والعرض واإلفصاحعنعقوداإليجار،
بهدفضمانتقديمالمستأجرينوالمؤجرينطريقةمالئمةتعطيتعبي ارصادقاعنتلكالمعامالت،
المركز
وتعطي هذه المعلومات أساسا لمستخدمي القوائم المالية لتقويم أثر عقود اإليجار على 
الماليواألداءالماليوالتدفقاتالنقدية(زويد.)2020،
إلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص
وسيتمفي هذا الجزء الحديث عن هدف معيارا 
بالعقوداإليجاراتونطاقهوأسبابإصداره:

23

 :1-2-2هدف معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بالعقود اإليجارات
إنالهدفالرئيسمن هذا اإلصالح ،هوإيجادحللمخاطر التأجيرمن خاللمعيار
ت.وتوفير معلومات عالية الجودة،وتتمتع
المحاسبة الدولي رقم ( )16الخاص بالعقود اإليجا ار 
بالشفافية،وقابلةللمقارنات مع البياناتالمالية،ويهدف اإلبالغعنالمعلوماتالتيتمثلبأمانة
معامالتالتأجير،وتوفيرأساسالمستخدميالبياناتالمالية،لتقييم(مقدار،وتوقيت،وعدمالتأكد)
منالتدفقاتالنقديةالناشئةعنعقوداإليجار(تيلخ.)2019،
إلبالغالماليالدولي رقم 16الخاصبعقوداإليجاراتإلىالتخلصمن
ويهدفأيضامعيارا 
تصنيفعقوداإليجارعلىأنهاإماعقودإيجارتمويليةأوتشغيليةبالنسبةللمنشآتالمستأجرة،
وبدال من ذلك ،تتم معالجةكلعقود اإليجار بطريقة ُمشابهة لطريقة معالجة عقود اإليجار
التمويلية(.)Ozturk, 2016
وترى الباحثةأنمعياراإلبالغالماليالدولي رقم 16الخاص بعقوداإليجارات يسعىإلى
تعقود
صمن تصنيفا 
إيجادحللمخاطر التي تواجه عقود اإليجار،وأيضا يسعىإلى التخل 
اإليجارعلىأنهاإماعقودإيجارتمويليةأوتشغيليةبالنسبةللمنشآتالمستأجرة.
 :2-2-2نطاق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  16الخاص بعقود اإليجارات
إلبالغالماليالدولي رقم()16الخاصبعقوداإليجارات
يجب علىالمنشأة تطبيق معيارا 
علىكافةعقوداإليجارباستثناءالعقودالتالية:
 عقوداإليجار التيتتعلقباستكشاف أواستخدامالمعادن والنفط والغازالطبيعيومايماثلهامنالمواردالمتجددة.
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 عقوداإليجار التي تتعلقاألصول الحيوية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم41المستأجر.
المحتفظبهابواسطة ُ
كالزراعة ُ
امتيازالخدمةالعامةضمننطاقلجنةتفسيراتمعيارالتقاريرالمالية

تالتيتتعلقب
 الترتيبا الدوليةرقم12والخاصبترتيباتامتيازالخدمةالعامة.
الملكيةالفكريةالممنوحةبواسطةالمؤجرضمننطاق المعيارالدولي
صالتيتتعلق ب ُ
 التراخي صباإليرادمنالعقودمعالعمالء.
للتقريرالمالي15الخا 
المحتفظبهابواسطةالمستأجربموجباتفاقياتترخيصضمننطاقمعيارالمحاسبة
 حقوق ُالدولي رقم38األصول غير الملموسة لمثل هذه البنود،كاألفالم السينمائية وتسجيالت
الفيديووالمسرحياتوالمخطوطاتوالبراءاتوحقوقالنشر.
ترى الباحثةأنمعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم16الخاص بعقود اإليجاراتيتبنىكافة
عقوداإليجارباستثناءبعضالعقود؛وذلكألنهاتقعهذهالعقودضمننطاقمعاييرأخرى،كعقود
اإليجارالستكشافأواستخدامالمعادن،وعقودإيجاراألصولالحيوي،وغيرهامنالعقودالتيتم
ذكرهاسابقا.
 :3-2-2أسباب إصدار معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم  16الخاص بعقود اإليجارات
تجاوبمجلسمعاييرالمحاسبةالدوليةIASBمعاالنتقاداتالتيأحاطتبالمعيارIAS 17
وتتلخصهذهاالنتقاداتفيمايلي:
المتعلقةباإليجارات ،
ُ
تؤمن
ت،بتلبيةاحتياجاتمستخدميالقوائمالمالية:إذ 
المتعلقباإليجا ار 
 -1فشلالمعيار ُ IAS 17
نسبة كبيرة منمستخدميالقوائمالماليةسواء كانوامستثمرينأو محللين ،بأهميةااللتزامات
التي تصاحبعقوداإليجارالتشغيلية،وبالتاليفإن عدمإظهارهافيالقوائمالماليةيضطر
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المستخدمينإلىعملتعديالتعلىهذهالقوائم؛ لتُأخذ بعيناالعتبارتلكااللتزامات،وتكون
نهذه المعلومات ال
المقدمة ضمن اإلفصاحات،إالأ 
هذه التعديالت مبنية على المعلومات ُ
المستخدمإلىاللجوء
تكونكافيةلعملتعديالت ُيمكناالعتمادعليهابموثوقية؛ مما يضطر  ُ
عادةماتكوننتائجها،إماتضخيملهذهااللتزاماتأوتقليلهاعن
اضات،و 

إلىالتقديراتواالفتر
وحيثأن عقود اإليجار هي نوع من أنواع التمويل أو االقتراض ،فقد وجد مجلس
الواقعُ .
معاييرالمحاسبةالدولية  IASBأنهمنالضروريإظهارهافيالقوائمالماليةمنأجل زيادة
شفافيةهذهالقوائم،وبالتاليإعطاءفرصةلمستخدمالقوائمالماليةالذياليمتلكالخبرةالكافية
تمناإلفصاحاتوعملالتقديراتالالزمة؛التخاذ
تعلقةبهذهاإللتزاما 
الم 
الستخراجالمعلومات ُ
حدد تصنيف العقود في
حيثأنالقواعد التيتُ 
قرار مبني على معلومات واضحة وشفافةُ ،
ت،تتركالمجالللحكمالشخصي واالجتهاد،
المتعلق باإليجا ار 
المعيارالحاليرقمُ IAS 17
إضافة إلى النيةفيتصنيفعقود اإليجار إلىتمويليةأوتشغيلية"،ويرتبطذلك بنيةالمنشأة
ت.)2017،
المعتمدةعلىالجوهروليسعلىشكلاإليجار"(الجعا ار 
ُ
المتعلقةبعقود اإليجار
كذلك وجد المجلس معايير المحاسبة الدوليةأنغياب المعلومات ُ
والتزاماتهاعن القوائم المالية للشركات ،يؤدي إلى عدم إعطاء صورة كاملة لمستخدمي القوائم
الماليةعنالمركزالماليللشركةوبالتالي ،عدمقدرتهمعلىالمقارنةبينالقوائمالماليةللشركات
التي تقترض لشراء أصولها والشركات التي تستأجر أصولها دون إدخال التقديراتالخاصة بهذه
ت.
اإللتزاما 
المتعلق باإليجارات المجال للشركات بالتالعب في تصنيف العقود
 -2يعطي المعيارُ IAS 17
عندالحاجة منخاللإظهارها بالقوائمالماليةأوعدمإظهارها،وقديكونهناكأسبابتدفع
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الشركاتإلىتصنيفعقودهااإليجاريةإلىعقودتشغيليةبدال منتصنيفهاكعقود تم ويلية؛
وتُصبحهذه
لمالذلكمنأثرإيجابيعلىقوائمهاالمالية،وأيضاعلىالنسبالماليةالرئيسة ،
ب
الممارسة ُمفضلة للشركات عندما يرتبط تقييم أداء الشركة وحوافز اإلدارة بهذه النس 
(العريدي.)2017،
المتعلقباإليجارات بأن هناكتضاربوعدماتساقبين
 -3يرىالمنتقدونللمعيار رقم ُ  IAS 17
تعلقباإليجاراتواإلطارالمفاهيميللقوائمالماليةالصادرعنمجلس
الم 
المعياررقمُ IAS 17
معايير المحاسبة الدولية،IASBفحقاستخدام األصلواالنتفاعبه الذي يحصل عليه
المستأجر بموجب عقد اإليجارُي لبي تعريف األصل فياإلطار المفاهيمي ،كماأنتعهد
المستأجربدفعاإليجارطوالمدةالعقد ُيلبيتعريفااللتزام ،إال أن تصنيفاإليجارإليجار
ُ
المترتبين على العقد خارج القوائم المالية للمستأجر (العريدي،
تشغيلي يبقى األصلوالتزام ُ
.)2017
المحاسبية لعقود اليجار حسب ُمتطلبات المعيار رقم ( )16الخاص بعقود
المعالجة ُ
ُ :4-2-2
اإليجارات
ت ،نموذج حق اإلستخدامفيتصنيفعقود
المتعلقباإليجا ار 
يستخدممعيار رقم ُ IFRS 16
اإليجار والمحاسبة عنها،وهناك إلزامالشركات بتصنيف إيجاراتها كإيجارات تمويلية ،وبالتالي
لمتطلبات
المترتبعلىاإليجارفيالقوائمالمالية،وفيمايليعرض  ُ
االعتراف باألصل وااللتزام  ُ
المؤجر(العريدي:)2017،
المحاسبةعناإليجاراتمنوجهةنظر ُ
المستأجرو ُ
المس ــتأجر ف ــي بداي ــةم ـ ـدة العق ــد
ف ُ
المس ــتأجر :يعت ـ ـر ُ
 ُمحاس ــبة اإليج ــار م ــن وجه ــة نظ ــر ُويصـنفكأصـل مـع حـق االنتفاعأواإلستخدام،
باألص ــلالمسـتأجر فـيجانـب الموجوداتُ  ،
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يتم
المترتب ــة علــى اإليج ــار ف ــي جان ــب المطلوب ــات،كما أنه ُّ
ويــتماالعترافباإللتزامات ُ
المترتبعلـى اإليجار،مضـافا إليــه
المستخدمفيبدايةالعقدبقيمةااللتزام  ُ
االعتراف باألصل  ُ
المستأجر علــى ح ـوافز مــن
المســتأجر ،وفــي حــال حصــول ُ
أيــة تكــاليف مباش ـرةيتحملهــا ُ
ـتم احتســابهاوعمــلالتعــديالتالالزمــة
المـُؤجرأوقيامــةبعمــلدفعــات ســابقةلتــاريخالعق ـد ،يـ ُّ
المستخدمالحقابالتكلفةمطروحامنهااإلهتالك
ـتم قيــاساألصل  ُ
المعتــرفبها .يـ ُّ
علــىالقيمــة  ُ
المتراكموأيخسائرتحصلفيانخفاضالقيمةاالإذا:
ُ
المستأج ر
مبان) ،ويستخدم ُ
اضأو ٍ
أ -كاناألصلللمستخدمأصال ُمستثم ارأو ُممتلكا(أيأر ٍ
القيمة العادلة في قياس الممتلكات المستثمرة بموجب المعياررقم16الخاص بعقود
ت.
اإليجا ار 
ت والمعداتالتييستخدمها
ت ،فالمنشآ 
ن األصل المستخدمجزءامنالممتلكا 
ب -عندمايكو 

سوهيأسلوب إعادة التقييم بموجب المعياررقم 16الخاص بعقود
المستأجر فيالقيا 
ت.
اإليجا ار 
يحدثتغييرُيذكرعلىمحاسبةعقوداإليجارمن
 ُمحاسبةاإليجارمنوجهةنظرالمؤجر :لم ْت،عما كان ُمطبقا في المعياررقم17
المتعلق باإليجا ار 
طرف ُ
المؤجر في المعيارُ 16
ت.
المتعلقباإليجا ار 
ُ
 :5-2-2منافع تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات
المحاسبيةالجديدةلعقوداإليجار،وفقالمعياراإلبالغالماليالدوليرقم
المعالجة ُ
بعلى ُ
يترت ُ
()16الخاصبعقوداإليجاراتمنافععديدة،وتتمثلفياآلتي:
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أولا :تحسين جودة التقارير المالية
غالمالي الدولي رقم ()16الخاص بعقود اإليجاراتاالعترافبأصول
إلبال 
بمعيارا 
يتطل ُ
عادال
تاإليجار لدىالمستأجر؛وذلك بالنسبة لجميع عقود اإليجار،مما ُيوفر عرضا 
والتزاما 
المستخدم.
المستأجرةورأسالمال  ُ
للمركزالماليللشركة،وزيادةالشفافيةحولالرفعالماليللشركة  ُ
أنُيتيح ذلك للمستثمرين والمحللين ومستخدمي القوائم الماليةتقييمأفضل للوضع
المتوقع ْ
ومن ُ
الماليواألداءالماليللشركات(محمود.)2018،
ومنناحيةأخرى فإنهمن المتوقع أنُيتيح المعيار معلومات أكثر شفافيةودقة عن عقود
بمتطلبات المعالجة المحاسبية السابقة،وفقا لمعيار رقم،17مما
اإليجار لدى الشركةُ ،مقارنة ُ
العمومية منخالل
ْ
اضطر بعضالمستثمرينللقيامبتعديلمعلوماتعقوداإليجارخارجالميزانية  ُ
ثم
المستثمرينبذلك،ومن  
يقوم البعضاآلخرمن  ُ
تنوعة أقل دقة،فيحينال  ُ
استخدامأساليب  ُم 
ت  ،المزيدمنفرصالتكافؤلجميع المشاركينفي
يوفرمعيار رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
السوق(.)IASB, 2016
تقترض لشراء
ثانيا :تحسين قابلية المقارنة بين الشركات التي تستأجر األصول ،والشركات التي
ُ
األصول:
يتوق ُعمجلسمعايير المحاسبة الدولية أن يؤدي تطبيق المعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم
()16الخاص بعقود اإليجاراتإلىتحسن كبير في القابليةللمقارنة للمعلومات المالية بين
المستأجرة بأصول والتزامات
الشركات ،ويرجع ذلك إلى مايتطلبه المعيار من اعتراف الشركات ُ
حيثاليتمالتمييزبينعقوداإليجارالتشغيليةوعقوداإليجارالتمويلية،هذا
جميععقوداإليجارُ ،
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المستأجرةبقياسجميعأصول والتزاماتعقوداإليجاربنفسالطريقة،
باإلضافةإلىقيامالشركات ُ
ونتيجةلذلكسوفتعكسالقوائمالماليةالمركزالماليالحقيقيللشركات(.)IASB, 2016
ثالثا :تحسين عملية اتخاذ الق اررات
إلبالغالماليالدوليرقم()16
يتوق ُعمجلسمعاييرالمحاسبةالدوليةأنيؤديتطبيقمعيارا 
الخاص بعقود اإليجاراتإلى توفير مجموعة أشمل من المعلوماتوإفصاح ٍ
كاف عن عقود
اإليجار ،مقارنةبما يوفرهالمعيار رقم( ،)17مما  ُيوفرمزيدامنالشفافيةحولعملياتالشركة
المقرضين مناتخاذ الق اررات االستثمارية
المستثمرينو ُ
ومركزها االقتصادي،مما ُيمكنكلمن ُ
المستثمرينبتحليلالمعلومات
المتوقعأن يقوم ُ
واالئتمانية بصورة أفضل .ومن ناحية أخرى ،من ُ
الماليةللشركاتدونتعديلعقوداإليجارخارجالميزانيةالعمومية،مما ُيوفرأساسأفضلالتخاذ
الق اررات ،نظ ار لإلفصاح عن أصول والتزامات عقود اإليجار داخل الميزانية العمومية ( IASB,
.)2016
المترتبة على تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
 :6-2-2اآلثار ُ
اإليجارات على القوائم المالية وتحليلها.

إنعمليةالتحوللتطبيقالمعيار  IFRS 16المتعلقباإليجاراتتؤديإلىحدوثأث ارمحاسبيا

ظاه ارعلىالقوائمالماليةعلىالنحواآلتي:
أولا :آثار تطبيق المعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات على قائمة
الميزانية العمومية (المركز المالي):
يتممنخال لتطبيقمعياراإلبالغ المالي الدولي رقم ()16الخاص بعقود اإليجارات
الملحق،وإذا اختار
اإلفصاح عن األصل ويكون بشكل ُمنفصل عن األصول األخرى أو في ُ
المستأجرإدراجاألصلفيقائمةالمركزالمالي،فإنهيتوجبعليهالعملعلىمايلي:
 -أنيتمإدراجأصلالمستأجرفيأصولالميزانيةالعموميةكأنهمملوكللمستأجر.
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 أنيتماإلشارةفيعقداإليجارموقعاألصلوحقوقهفيالميزانيةالعمومية.لتأثيرالمعيار علىالميزانيةعنطريقالزيادةالحاصلةفي إيجاراألصول،
وبالتالي يتمث ُ
ي
ضالحاصلف 
النخفا 
ضالحاصلفيحقوقالملكية-رأسالمال,-ألنهيكونا 
وخصومهواالنخفا 
القيمةالدفتريةألصلاإليجاريكونبوتيرةأسرعمن التزاماتاإليجار ،ألن األصليهتلكحسب
اإلهتالك الخطي ،أماااللتزام ،فينخفضبقيمة ُدفعاتاإليجار ،ويرتفعبمبلغالفائدةالذييتناقص
الملكية(.)IFRS, 2016
حقوق ُ
معطولحياةاألصل،وبالتاليُيؤثرعلىانخفاض 
ثاني ا :آثار معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم( )16الخاص بعقود اإليجارات على قائمة الدخل:
ت ،خالفا لمعيار رقم
بمعياراإلبالغ المالي الدولي رقم( )16الخاص بعقود اإليجا ار 
يتطل ُ
حيثُيدرج حساب الفائدة كجزء من
( )17االعترافبالفائدة بشكل ُمنفصل عن االهتالكُ ،
التكاليف،أمااالهتالكفيدرجضمنبنداهتالكالممتلكاتوالمنشآتوالمعدات،ألن معياراإلبالغ
تيرىأنفصل اهتالك أصولاإليجار وفائدة
المالي الدولي رقم( )16الخاص بعقود اإليجا ار 
ن
المحللينالماليي 
إليجار في بيان الدخل للشركة ُيوفر معلوماتهامة ُ
خصوما 
للمستثمرينو ُ
(.)IFRS, 2016
عتبراألرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاءات الدين ( )EBITDAمقياسين للربح
تُ ُ
المحللينالماليينفيتقييمالتأثيرالمالي,وتقييمأداءالشركة،
الذيُيستخدممنطرفالمستثمرينو ُ
لهذا يتوقع  IASBمنتطبيقالمعيارالجديد ،أنيكونهناك ارتفاع في األرباحقبل الفوائد ،مثل:
عدل الفائدةالضمني ألقساطاإليجار كجزء منالتكاليفالمالية،
األرباحالتشغيلية؛ألنه ُيعتبر ُم 
أنحجم
على عكس المعيا ررقم 17الذي يدرج تكاليفاإليجار في التكاليف التشغيلية ،كما 
يعتمدعلى أهميةالتأجير للشرك ة،وطول عقود
الزيادة فياألرباح التشغيلية والتكاليف المالية ُ

31

المطبقة ،وارتفاع األرباحقبلالفائدة والضرائب واإلهالك وإطفاءاتالدين
اإليجار ,وأسعارالفائدة  ُ
إليجاربالمقارنةمعالمعيارالقديم(.)IFRS, 2016
نتكاليفا 
()EBITDAألنهاليتضم ُ
ثالث ا :آثار معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم( )16الخاص بعقود اإليجارات على جدول التدفقات
النقدية:
نالعناصرالتالية:
المستأجرفيجدولالتدفقاتالنقديةباإلفصاحع 
يقوم ُ
المتعلقةباإليجاراتفيالتدفقاتالمالية.
• تسديدالديون ُ
• مدفوعاتالفائدةالخاصةباإليجار.
• المدفوعاتالخاصةباإليجاراتقصيرةاألجلأوالتيتكونذاتالقيمةالمنخفضة.
تغيرات فيالمبلغاإلجماليللتدفقات النقدية
المحاسبة إلى 
ال تؤدي 
التغيرات في السياسات ُ
أنيكون لها تأثيرفيعرضالتدفقاتالنقدية،
المتوقع  ْ
بيناألطراففيعقداإليجار ،إال أنهمن  ُ
حيث
الحد من التدفقاتالنقديةالتشغيليةمع حصول زيادةمقابلةفيالتدفقاتالنقديةالماليةُ  ،
أي  
ألنشطة التمويلي ة
درجضمنا 
أنالتسديدات الرئيسة لجميع التزاماتاإليجار ومدفوعات الفائدةتُ 
(.)IFRS, 2016
ت تحسين
كما  ُيتوقعمنتطبيقمعيار اإلبالغالماليالدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
المقدمةللمستخدمينفيالبياناتالماليةمنخاللمايلي(:)IFRS, 2016
كبيرفيالمعلومات ُ
المحللينالماليينإلىإدخال تعديالت على المبالغ التي
 تقليل الحاجة بالنسبة للمستخدمينو ُالمستأجر.
صرحبها ُ
ُي 
المقارنةبينالشركاتالتيتُؤجراألصولوالشركاتالتيتقترضلشرائها.
 تحسينإمكانية ُق.
 -تقديممعلوماتشفافةحولعقوداإليجارلجميعالمشاركينفيالسو 
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 :3-2البنوك التجارية األردنية
تتعاملمعالمال؛ألنهاالطرف
ُ
عتبرالبنوكالتجاريةمنالمؤسساتاالقتصاديةالمهنيةالتي
تُ ُ
تعملضمن
أوالمكانالذييلتقيفيهاعرضالنقودبالطلبعليها،وهذايرجعإلىأنهذهالبنوك ُ
عدأداة
ومدخرات األفراد والمنشآت ،كماتُ ُّ
نظام ذي كفاءة عالية،حيث ُ
تعملعلى تجميع ودائع ُ
ن
الئتما 
المنتجين،من خاللتقديما 
ضرورية تقومبمهمة التمويل الالزم لألف ارد،وكذلكالتجارو ُ
والتمويلالالزملها(غنام.)2021،
ويعتبرقطاعالبنوكاألردنيمنالقطاعاتاألكثرتنظيما،ومنأكثرالقطاعاتالمواكبة
كما  ُ
للتكنولوجيا الحديثةالمرتبطةبالمعلومات ،إذأنهاتخضع للتشريعات وقوانين البنك المركزي
ستخدم ُنظممعلوماتحديثة؛
ُ
األردني  ،وتصدر تقاريرها السنوية بناء علىمعاييرعاليةالجودة ،وت
ممايجعلهقطاعامرغوباب هلدىالجميع(حسن.)2019،
 :1-3-2مفهوم البنوك التجارية
اللوائح
وردت كافةالتعريفاتالمتعلقةبالبنوكالتجاريةغالبامنخاللالتشريعات والقوانين و 
ْ
الماليةالتيتنظمالحياةاالقتصاديةفيمختلفالبلدان،ومنثمفإنأغلبالتشريعاتاتفقتجميعا
علىأنالبنكهو"مؤسسةأومنشأة اقتصادي ةتتعاملبالنقودحيثيتمتجميعالودائع والمدخرات
استثمارها في كافة المجاالت المختلفةلالستثما روما فيها من

من المصادر المختلفة ،ثم إعادة
توجيه مايجتمع لديهامنأموالعبرمجموعةمنمجاالتاالستثمار ,كماأنها تقدمالعديدمن
الخدماتلعمالئهابوصفهاموقعتجميعمدخراتهموودائعهم"(الهاللي.)15:2017،
وفيالتشريعاألردنيعرفقانونالبنوك رقم  24لسنة  1971البنكالمرخصبأنه":الشركة
التيرخصلهابممارسةاألعمالالبنكيةوفقهذاالقانون".
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ووفقالقانونالبنوك رقم  28لسنة  ،2000حيثعرفالبنكبأنه"الشركةالتييرخصلها
بممارسةاألعمالالبنكيةوفقأحكامهذاالقانونبمافيذلكفرعالبنك".
وتعرفالعاني()2017البنكبأنه "مؤسسةماليةينصبنشاطهاالرئيس علىجمع األموال
تمالكيها (األشخاص الطبيعيين والمؤسسات والبلدان) وإعادة
أو الفائض من األموالالحتياجا 
إقراضهموفقالألسسمحددةأواالستثمارفيمجاالتأخرى".
ويعرفالبنكالتجاريأيضاعلىأنه"مؤسسةائتمانيةغيرمتخصصةهدفهااألساسيتلقي
ودائعالعمالء والقابلةللسحبفيأيوقتعندالطلبأوبعدفترةقصيرة ،وأنصفةالتعامللها
قصيراألجل"(ناصر.)2016،
ويعتبرالبنكالتجاريوسيطايركزعملهعلىخدمةالنقد،وتستندأنشطتهإلىأسسوقواعد
خاصة،وهووسيطملزمبتلقياألموالومنحها وإنشائهاوتحويلها،ويخضعلقواعدومعاييرمعينة
ومحددةفياللوائح والقوانين،وكجزءمنأنشطتها،تستخدمالمنتجاتالمتمثلةفيتقنياتالتعامل
معالمال(بلبزوح.)2016،
 :2-3-2نشأة البنوك التجارية وتطويرها في األردن
لتطور الحياةاالقتصاديةواالجتماعيةللمجتمعات،
تبطتنشأة البنوك كنتيجة طبيعية 
لقدار ْ
وكنتيجةلزيادةالتبادلالتجاريبينالشعوب والدولالمختلفة،ومن ثُم ظهورالنقودكعاملأساسي
لعمليةالتبادلبينالدول ،حيثيتم إيداعالفائضمنهاكودائع  ُمقابلالحصولعلىعمولةنظير
أدى
لتنوعالعملياتاالقتصاديةوالمعامالتالتجارية،األمرالذي 
لحمايتهاوالمحافظةعليها.ونظ ار 
وتعددعملياتالبنوك،وهومااستدعىتخصيصالبنوكفيأنواع محددة منالعمليات،
تنوع  ُّ
إلى  
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المتخصصة،مثل:البنوك التجارية والصناعية والعقارية والزراعية وغيرها
ْ
ومنثم
ظهرتالبنوك ُ
(الهاللي.)2017،
قرضينوصائغوا

وتعودنشأةالبنوكالتجاريةإلىأواخرالقرونالوسطى،عندمابدأالتجارو ُ
الم
ُ
الذهب فيأوروبابقبول أموال المودعين ُمقابلقياسهمإصدار إيصاالت وشهادات إيداع لمبلغ
بقبولواسع النطاق فيعملية
الصرافةأنهذهاإليصاالت تحظى ٍ
الحظتمكاتب 
ْ
اإليداع،و
ت ُمعينة(المنيزل.)2021،
التداول؛للوفاءبالتزاما 
 :3-3-2أهمية البنوك التجارية
أهميةالبنوكالتجاريةمنخالل دورهافيجمعاألموالوضخهافياإلستثماراتالتي
تكمن  
ُ
أهميةالبنوكالتجاريةمنخاللنقاط
تسهمفيتحسينوتطويرقطاعاتاقتصاديةعديدة ،وتبرز  
عديدةمنها(عولمي:)2016،
يلعب البنكدو اركبي ارفيالتنمية االقتصادية ،منخاللمنحاالئتمان ،بعدأن يدرس البنك
ُ -1
قدم له من قبل العميل،بحيث يخدم القرض المصلحةاالقتصادي ة
الم 
الغرض من القرض ُ
للعميلوالمجتمع.
ت قصيرةاألجلوطويلة
المخاطرةمنخاللتنويع االستثما ار 
العمالء علىتوزيع  ُ
 -2تخدُم البنوك ُ
األجل.
 -3مقدرة البنك على تقديم الخدمات المالية بشكل أفضل من باقي المؤسسات المالية ،كماأنه
يستطيعتلبيةاالحتياجاتاالئتمانيةلألفرادوالحكوماتوالشركات.
حيثيوف ُرالبنك أماكن لتوظيف
المستثمر وصاحب العملُ ،
يلعبالبنك دور الوسيط بين ُ
ُ -4
لكلمنالمستثمرينوأصحاباألعمال.
األموالبالشروطوالفترةالمناسبة ٍ
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 :4-3-2خصائص البنوك التجارية
المتمثلةبمايأتي(قلمين:)2018،
للبنوكالتجاريةمجموعةمنالخصائص ُ
يقوم
 )1تحتلالبنوك التجارية المرتبة الثانية في الهرم المصرفي بعد البنك المركزي ،والذي ُ
سلطةعلىالبنوكالتجارية؛ وذلك
البنكالمركزيبدورهالرقابيمنطرف واحد؛ لمالهمن  ُ
يتناسبمعطبيعةالتشريعات
لتحكموضبطعملياتوأنشطةالبنوكالتجارية،بما
منخاللا 
ُ
ومتطلباتاالقتصادللدولة.
ُ
عدالبنوكالتجاريةالحجراألساسللنظامالمصرفيللدولبعدالبنكالمركزي؛لدورهاالمهم
 )2تُ ُّ
فيتحريكعجلةاالقتصادللدول.
العمالء فيالسوق
ويغطي احتياجات ُ
 )3تتعدُدوتتنو
عُالبنوك التجارية،األمر الذييوف ُر ُ
يخلقفرصالمنافسة،باإلضافةإلىتوافروحداتمصرفيةكبيرةلديها
االئتماني؛ألنالتعدد ُ
القدرةعلىالتمويلفيأيوقتكان.
 )4تحققالبنوكالتجاريةاألرباحمنخاللعمليةاالستفادةمنفرقأسعارالفائدةعلىاإليداع
يعالرأسمالية.
عتبرمنالمشار 
ض،فالبنوكتُ ُ
واإلق ار 
 :5-3-2وظائف البنوك التجارية
للبنوكالتجاريةالعديدمنالوظائفمنهاالتقليديةومنهاالحديثةكمايلي:
أولا :الوظائف التقليدية للبنوك التجارية:وتشملمايلي(قلمين:)2018،
عدالوظيفةاألساسيةللبنوك
ف،بلتُ ُّ
عتبرهذهالوظيفةمنأقدموأهمالوظائ 
 قبولالودائع:تُ ُتحصلعلىالودائعمنمختلفالطرق،والودائعهيالجزء
ُ
التجارية؛ألنالبنوكالتجارية
ويدفع الفوائدعلى
ث يقومالبنكبتسليفهاللعمالءُ  ،
األكبر األساسي منمواردالبنوك بحي 
وتقوم
المقترضةُ  ،
هذهالودائع  ،وفيالمقابليتقاضىالبنكأيضاالفوائدعلىهذهاألموال  ُ
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الممارسات الصحيحة والسليمة في توظيف الودائع
بالودائع من خالل ُ
البنوكباجتذا 
وتدعيمرأسالمال؛لزيادةالقوةالمالية.
عدعمليةخلقالنقود منأهموظائفالبنوك التجارية؛لمالها من تأثير
 خلقالنقود:وتُ ُّكبيرفيعجلةالتنميةاالقتصادية،فالبنوكالتجاريةُيمكنهاإعطاءالقروضأكبرمنقيمة
المودعةلديها ،األمرالذي يؤديإلى زيادةكميةالنقدفي حدود متزايدة،إذإن
األموال ُ
ض،ثُمقيامالعميلبإيداعهفيبنكآخ ر،وهذه
تحدثعندقيامهباإلق ار 
خْلقالنقودللودائع ُ
المشتقة.
المسماةبالودائع ُ
الودائع ُ
زود األفراد والشركات والتجار بأموال نقدية
أنالبنوك تُ 
الئتمان:تعنيهذهالوظيفة 
 ِمنحا المقترضينمنبدءأعمالهمأو
قصيرةاألجلأونقديةطويلةاألجل ،حتى يتمكنهؤالء  ُ
المتفقعليه.
مواصلتها،شريطةأنيعيدواالنقودفيالوقت ُ
ثاني ا :الوظائف الحديثة للبنوك التجارية
التقدم
ُجبرتعليها لمواكبة عجلة 
يوجدالعديد من الوظائف الحديثة للبنوك التجارية التيأ ْ
 ُ
يشهدهالعالم،كمايلي(رمضانوجودة.)2016،
االقتصادي،واتساعالعملالمصرفيالذي ُ
المتعلقة بأعمالهم ومشاريعهم لتساعدهم
 العمل على تقديم الخدمات االستثمارية للعمالءو ُالمستنديةلتسهيلأعمالهم.
علىتحقيقاألرباحوتقديماالعتمادات ُ
 تساعدفيالتمويللالستفادةمناإلسكانالشخصي.تخدمالمجتمع.
 تساعدفيتقديمدعمالمشاريعالتنموية،التي ُادخارمايريدونمنذهبأوأشياء
تيحللعمالء 
 العملعلىتقديمصناديقاالدخارالتيتُ ُثمينة.
 -تقديمالبطاقاتاالئتمانيةبأنواعهاالمختلفة.
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 تقديمخدمةالتحصيللألوراقالمالية.تالالزمةللعمالء.
 العملعلىإدارةاألعمالوالممتلكاتوتقديماالستشا ار  :6-3-2دور البنوك التجارية األردنية العاملة في األردن في تحفيز وتنشيط التنمية القتصادية
في األردن
إن البنوك التجارية األردنية تلعب دور رئيسي وفعال في خطط التنميةاالقتصاديةواالجتماعي ة
وفـي بـرامجالتصحيحاالقتصادي ،وكذلك تساهم في التقليل من حدة عدم التوازن التنموي بين
المحافظات المختلفة في األردنعن طريق افتتاح فروع لها في كل المناطق وخاصهالمناطق
برأس المال العربي واألجنبي
النائية منها ،وساهمت البنوك التجارية األردنية أيضافياستقطا 
لالستثمارفي األردن ،هذا باإلضافة إلى انها تلعب دور مهم في تنميةاالقتصاداألردني كما
وردتفيالتقريرالسنويللبنـكالمركزي()2020منخاللمايلي:
أولا :منح التسهيالت المصرفية لمختلف النشاطات القتصادية.
تاألجنبةلدىالبنكالمركزيفينهايةعام2020مامقدار
 فقدبلغإجمالياالحتياطا 15.9ملياردوالر.
 شهدت ميزانية البنوك العاملة في المملكة خالل عام2020نموا بلغ،%6.3مدفوعةبارتفاعالتسهيالتبنسبة،%5.7ونموالودائعلديهابنسبة.%4.2
عأرصدةلدىالجها ز
عاممحصلةالرتفا 
شكل 
 ففي جانب الموجودات ،جاء االرتفاع ب المصرفيبمقدار335.0مليوندينار(.)%20.8
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ثاني ا :الودائع لدى البنوك التجارية العاملة في األردن
شهدرصيدإجماليالودائعتعافيابعد تأثره بحالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كورونا
واإلغالق خالل األشهر (آذار-أيار ,)2020-إذانخفض خاللهذهالفترةبمقدار830.5
مليون.

 :4-2الدراسات السابقة ذات الصلة
وعملت
ْ
تلموضوعالدراسة ،
عرضفيهذاالجزء أهم الدراساتالعربية واألجنبيةالتي تعرض ْ
تُ ُ 
أتبعتالباحثة
الباحثة على تقسيم هذه الدراسات إلى الدراسات العربية ،والدراسات األجنبية ،كما ْ
التطور الزمني لهذا المجال،وفيما يلي عرضا
التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم؛لعرض 
لتلكالدراسات:
 :1-4-2الدراسات باللغة العربية
دراسة (العرابيد )2020 ،بعنوان:

أثر العالقة بين تطبيق المعيار رقم  IFRS 16والحد من الفجوة التمويلية.
هدفتهذهالدراسةإلىالبحثعنتحليلالعالقةبينتطبيقمعيارعقوداإليجار IFRS16
ْ
الستنباطي.وتكونتعينةالدراسةمن()30
اعتُ ِمدالمنهجاالستقرائيوا 
والحدمنالفجوةالتمويلية،و ْ
استبانةموزعةعلىمجموعةمنالمحاسبين.وتمفحصتحليلالمعلومات والبياناتالفعليةالواردة
المطبقةلمعيارعقود
فيالقوائمالمالية؛وذلكللمنشآ 
ت المدرجةفيسوقالعراقلألوراقالمالية  ُ
ُّ
امعلىمدارسلسلةزمنيةتمتدإلىأربعسنوات،سنتينقبلالتطبيقوسنتين
اإليجارقبلفترةاإللز
ق
لت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيابين تطبي 
بعد التطبيق  .وتوص ْ
أوصتالدراسةإلىضرورة
المعيار ،وعقوداإليجار رقم IFRS 16والحدمنالفجوةالتمويلية  .و
ْ
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اسةمتضمناتتطبيقعقوداإليجاررقم IFRS 16علىمجاالتاألعمالونظم
قيامالمنشآتبدر ُ
ُ
إدارة البيانات لديها؛ وذلك لوضع ُخطة واضحة؛ لتطبيق المعيار الجديد والتواصل مع أصحاب
المحللينالماليينحولتأثيرالمعيارالجديدعلى
المستثمرين و ُ
المصالحبمافيذلكالمساهمين و ُ
ُ
قوائمهاالمالية.
المستقل ،وتدعيماإلطارالنظريلهذه
تم االستفادة منهذهالدراسةفي  
المتغير  ُ
التعرفعلى  ُ
ق بموضوعمعياراإلبالغالماليالدولي رقم
الدراسة؛ وذلكفيصياغةموضوعالدراسةبما يتعل ُ
(.)16
دراسة (العرابيد )2020 ،بعنوان:

"واقع تطبيق معيار عقود اإليجار رقم ( )IFRS 16وتأثيره على جودة المحتوى المعلوماتي

للتدفقات النقدية المستقبلية".

تهدفهذهالدراسةللبحثفيواقعتطبيقمعيارعقوداإليجاررقم( )IFRS 16وتأثيرهعلى
ُ
ستقبلية .وتكونت عينة الدراسة من الشركات
الم 
جودة المحتوى المعلوماتيللتدفقاتالنقدية ُ
المساهمة العامة المدرجةفي سوق السعودية لألوراقالمالية والبالغعددهاثالث منشآت(منشأة
المراعي ,منشأة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ,منشأة الدريس للخدمات البترولية والنقليات).
االستُقرائي واالستنباطي وأسلوبتحليلالمحتوى ،وتم فحصوتحليلالمعلومات
اعتمدت المنهج  
ْ
و
إليجار قبل فترة
المطبقةللمعيارعقودا 
الفعلية الواردة بالقوائم المالية؛وذلك ُ
والبيانات 
للمنشآت ُ
أربعسنواتسنتينقبل التطبيقوسنتينبعدالتطبيق).
تمتدإلى  
اإللتزام ،علىمدارسلسلةزمنية( ُّ
إليجار رقم IFRS
إحصائيةبينتطبيقمعيارعقود ا 

لت الدراسةإلىوجودأثرذاتداللة 
وتوص ْ
أوصتالدراسة بضرورة قيام
ْ
المستقبلية.و
16وجودة المحتوى المعلوماتيللتدفقات النقدية ُ
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المنشآتبتطبيقالمعياررقم IFRS 16علىإدارةالبياناتلديها؛وذلكللمساعدةفيوضع ُخطة
ُ
واضحة.
المتبعة ،وأخذما
تم االستفادةمنهافي اإلطالععلىكيفيةسيرطريقةالدراسة ،واإلجراءات  ُ
التعرفعلىاألدواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.
يتناسبمنها،و 
ُ
دراسة زويد ( )2020بعنوانُ " :متطلبات تطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم 16عقود إيجار التمويل
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية".
في الوحدات القتصادية ُ

التعرفعلى ُمتطلباتتطبيقمعياراإلبالغالماليرقم()16المحاسبة
هدفتهذهالدراسةإلى 
ْ
التعرف
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية،و 
علىعقودا 
إليجا ر في الوحدات االقتصادية ُ
اعتمدتالدراسة علىالمنهج الوصفي
ْ
على مميزات وعيوب هذا النوع من التأجير التمويلي.
ت.وتكونتعينةالدراسةمن()30استبانةموزعةعلى
خدمتاالستبانةلجمعالبيانا 
التحليلي.واستُ ْ
تلتزمبتطبيقبنداالعتراف
لتالدراسةإلىأنالوحداتاالقتصادية ُ
مجموعةمنالمحاسبين.وتوص ْ
أوصتالدراسة بضرورة قيام
ْ
باألرباح والتي هيأحدُبنود معيار اإلبالغ المالي رقم .16وقد
الوحدات االقتصادية بتطبيق معيار اإلبالغ المالي رقم16على اعتبارأنهاتُطبق بنوته مما
تُ ،معلنعنهافينهايةالسنةالماليةلهذه
بمنهاإظهارهذاالتطبيقللمعيارفيستحسابا 
يتطل ُ
الشركات.
المتبع ة ،وأخذما
تم االستفادةمنهافي اإلطالععلىكيفيةسير طريقةالدراسة واإلجراءات  ُ
التعرفعلىاألدواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.
يتناسبمنها،و 
ُ
دراسة (تيلخ )2019 ،بعنوان:

المدرجة في بورصة عمان".
"أثر تطبيق معيار رقم  IFRS 16على ربحية الشركات الصناعية ُ
ي رقم  IFRS 16على ربحية
هدفت هذهالدراسةإلىتحديدأثرتطبيقمعياراإلبالغالمال 
ْ
عينة
نت 
وتماستخدام المنهج الوصفي.وتكو ْ
المدرجة في بورصة عمان ،
الشركات الصناعية ُ
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لتالدراسة إلى عدد منالنتائج،
الدراسة من ( )47شركة خالل الفترة.2018-2014وتوص ْ
تالصناعية
أهمها:وجود أثر ذو داللة إحصائية للمعياررقمIFRS 16علىربحية الشركا 
المدرجة في بورصة عمان،كماأنهناك أثر ذو داللة إحصائية للمعياررقمIFRS 16على
ُ
المدرجةفيبورصةعمان،وأيضاوجودأثرذوداللة
العائدعلىاألصولفيالشركاتالصناعية ُ
الملكيةفيالشركاتالصناعيةالمدرجة
إحصائيةللمعيار رقم  IFRS 16علىالعائدعلىحقوق  ُ
فيبورصةعمان ،ووجودأثرذوداللةإحصائيةللمعيار رقم  IFRS 16على ربحيةالسهمفي
المالئمللقوائم
أوصت الدراسةبضرورة اإلفصاح  ُ
ْ
المدرجةفيبورصةعمان .و
الشركاتالصناعية  ُ
المنتهيةلسنة
المدرجةفي بورصةعمانوخاصةفيالقوائم ُ
الماليةالمنشورةللشركاتالصناعية ُ
التطبيقمنالعام2019؛وذلكلتأثيرالمعياررقم IFRS 16علىالمؤشراتالربحية.
المتبعة،
تماالستفادةمنهذهالدراسةفياالطالععلىكيفيةسيرطريقةالدراسةواإلجراءات ُ
يتناسبمنهامنالدراسةالحالية.
ُ
وأخذما
دراسة (العريدي )2017 ،بعنوان:

المساهمة
أثر تطبيق المعيار رقم  :IFRS 16اإليجارات على القوائم المالية للشركات األردنية ُ

العامة.

هدفت هذه الدراسةإلىبيانأثرتطبيقالمعيار الدولي إلعدادالتقاريرالمالية رقم ( IFRS
ْ
نتعينة
المساهمةالعامةاألردنية.وتكو ْ
المتعلق باإليجارات على القوائم المالية للشركات ُ
ُ )16
ت
المدرجةفيبورصةعمان .اتبع 
المساهمةالعامةاألردنية ُ
الدراسةمن()9شركاتمنالشركات ُ
أظهرتالدراسة
ْ
خدمتالقوائمالماليةكأداةلتجميعالبيانات.و
الدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي.واستُ ْ
تعلق
الم 
عددمن النتائجمنها:وجودفروقذاتداللةإحصائيةلتطبيق المعيار رقم (ُ  )IFRS 16
إليجارات على إجمالي األصول،وإجمالي مطلوبات الشركة،وحقوق الملكية والعائد على
با 
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المساهمةالعامةاألردنيةللفترة (-2012
الملكية،في الشركات ُ
األصول،والعائد على حقوق ُ
المبكر؛ لتطبيقالمعيار رقم IFRS
أوصت الدراسةإلى  
ْ
 .)2016و
حث الشركاتعلىالتحضير  ُ
ت ،منخاللإعادةالنظرفيتصنيفموجوداتهاحسب  ُمتطلباتالمعيار
المتعلق باإليجا ار 
ُ  16
تطلباتالمعياررقم .IFRS 16.
افقمع ُم 
الجديد،واعتمادسياسةاهتالكجديدةتتو ُ
تماالستفادة من اإلطار النظري في صياغة موضوع الدراسة،وأيضاتماالستفادة من
المستخدمةفيهذهالدراسة.
األساليباإلحصائية ُ
دراسة (عزريل )2017 ،بعنوان:

مدى التزام الشركات الصناعية العاملة في محافظة رام هللا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم

 16الخاص باألصول الثابتة.

التعرفعلىمدىالتزامالشركاتالصناعيةالعاملةفيمحافظة رام
هدفت هذه الدراسةإلى  
ْ
هللا بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم16الخاص باألصول الثابتة .ولتحقيق ذلكتمتصميم
تم توزيعهاعلىموظفيالشركاتالصناعيةالعاملةفيمحافظة رامهللا.وتماعتمادعلى
استبانة  .
نتعينة الدراسة من ( )40فردا من موظفي الشركات الصناعية
المنهج الوصفي والتحليلي.تكو ْ
عدةنتائج،أهمها:أنالتزامالشركاتالصناعية
لتالدراسةإلى 
العاملةفيمحافظةرامهللا.وتوص ْ
العاملةفيمحافظةرامهللابتطبيقمعيارالمحاسبةالدوليرقم16الخاصباألصولالثابتةبدرجة
للمتغيرات
ْ
كبيرة ،و
للمتوسطات الحسابية  ُ
أظهرت أيضانتائجعدموجودفروقذاتداللة إحصائية  ُ
أوصت
ْ
المسمىالوظيفيوسنواتالخبرة والتخصص .و
المتمثلةبالجنس والمؤهلالعلمي و ُ
المستقلة  ُ
ُ
المحاسبينفيالشركاتالصناعية؛ للعملعلىحسابالتكاليف اإلدارية العامة
الدراسةإلىدعوة  ُ
بالشركةكجزءمنتكاليفاألصل.
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تماالستفادة من اإلطارالنظريفي صياغة موضوع الدراسة،واالطالع على كيفية سير
يتناسبمنها.
ُ
المتبعةوأخْذما
طريقةالدراسةواإلجراءات ُ
 :2-4-2الدراسات األجنبية
دراسة ( )Levanti, 2019بعنوان:
" IFRS 16 Leases Financial Statements disclosure for Credit
institution".
التعرف على معيار التقارير المالية الدولية رقم،16
الستكشافو 
هدفتهذهالدراسة إلىا 
ْ
عينة
نت 
لمنشآت التأمين.وتكو ْ
بفيها القوائم المالية ُ
عقود اإليجار،وأهمالتأثيرات التيتتسب 
استخدمت
ْ
حيث 
تعمل فيالقطاعالمصرفيفيرومانياُ  .
الدراسةمن أفضلخمس  ُمنشآتتأمين  ُ
للمنشآت الخمس محل الدراسة .واستخدمتالدراسة
هذه الدراسةالبياناتمن خالل القوائمالمالية  ُ
امتثلت
ْ
قد
لتالدراسةإلىأنغالبية ُمنشآتالتأمينمحلالدراسة ْ
المنهجالوصفيالتحليلي.وتوص ْ
لمتطلباتاإلفصاحفيالقوائمالمالية،وفقالمعيارالتقاريرالماليةرقم،16وذلكفي
إلى 
حدكبير ُ
التحولإلىتطبيقالمعيارالجديدللمحاسبةعنعقوداإليجار،وإظها رنتائجخارجالميزانية
تاريخ 
ؤدي
سي 
بالنسبة لكل  ُ
المنشآت المستأجرة ،وتحسينالمقاييسالماليةالمستخدمةبصورةشائعة،مما  ُ
إلىرفعمستوياتمقارنةالقوائمالمالية.
المتبع ة ،وأخذما
تم االستفادةمنهافي  
االطالععلىكيفيةسيرطريقةالدراسة واإلجراءات  ُ
التعرفعلىاألدواتالبحثي،وكيفيةإعدادها.
يتناسبمنها،و 
ُ
دراسة ( )Stancheva & Todorava et al, 2019بعنوان:
"IFRS 16 Leases and It's Impact on Company's Financial Reporting
"Financial Ratios and Performance Metrics.
هدفتهذهالدراسةإلىاختبارالتأثيراتلمعيارالتقاريرالماليةرقم()IFRS 16علىالتقارير
ْ
ناقشالدراسة تأثيرات المعيا ر
تفي بلغارياوالنسب المالية ومقاييس األداء،وتُ ُ
للمنشآ 
المالية ُ
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درجة,
الم 
للمنشآت ُ
بالمنشآت وعلى مقارنة القوائم المالية ُ
رقم IFRS16على اتفاقيات الدين ُ
لت الدراسةإلى أن معيارالتقاريرالمالية رقم
استخدمتالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي .وتوص ْ
 ،16سيؤديإلىإعادةالتفاوضحولعقوداإليجارالحالية؛ لخفضالتأثيراتالناتجةعنتنفيذ
قد
حيث أن التخلصمنالتمويلخارجالميزانيةورفعالعبءاإلداريلعقوداإليجار  ْ
هذاالمعيارُ  ،
النتائج أن تحسينالشفافيةالخارجية والشفافيةالداخليةبالمنشآت
ُ
ن
ل منجاذبيةاإليجار ،وتُبي ُ
ُيقل ُ
ق
ت ،أو  ُيحق ُ
مكن منتحسينمحفظةاإليجا ار 
وي ُ
قد  ُي 
ْ
ؤديإلىتحقيقق ارراتاإليجاراالقتصاديةُ  ،
أوضحتالنتائجأنالمعيار لإليجار سوف يكونلهتأثيرات ذات داللة
ْ
وفوراتتُكلفة ُمحتمل،و
للمنشآتوالنسبالماليةومقاييساألداء.
إحصائيةعلىالتقاريرالمالية ُ
المتبع ة ،وأخذما
تم االستفادةمنهافي ا 
الطالععلىكيفيةسيرطريقةالدراسة واإلجراءات  ُ
التعرفعلىاألدواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.
يتناسبمنها،و 
ُ
دراسة ( )Topal, 2018بعنوان:
" The Impact of new Standard (IFRS 16) on Value Relevance of
"Annual Accounts .
سيؤثر على
هدفتهذهالدراسة إلى الكشفعلىما ْ
ْ
إنكان المعياررقم(ُ )IFRS 16
الحساباتللشركاتاألوروبية للفترة  ،2017-2016وتم استخدامالرسملةلقياساألثر .واعتمدت
لت الدراسةإلى أن تطبيقالمعيارالدوليإلعدادالتقاريرالمالية
الدراسةالمنهجالتحليلي .وتوص ْ
شير نتائج
حاسبيةللشركاتاألوروبية ،وتُ ُ
الم 
رقم  16سيكون لهتأثيرعلىنسبة وأهميةالمعلومات  ُ
أوصت الدراسةإلىضرورة
ْ
االنحداراتالتي تم إجراؤهاعلىأهميةالقيمةالدفتريةللسهمالواحد .و
أرباح
ق بآثارالتباينفيأهميةالقيمةالدفتريةوقيمة  
استكشافالتغييراتفيالصناعة ،فيما يتعل ُ
الصناعات.
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المتبعةوأخْذما
تماالستفادة منها في 
االطالع على كيفية سير طريقة الدراسة واإلجراءات ُ
التعرفعلىاألدواتالبحثيةوكيفيةإعدادها.
يتناسبمنها،و 
ُ
دراسة ( )Rulmont, 2017بعنوان:
"" IFRS16-Leases: Implications For Analysts And Investors .
المهنيون في مجال اإلستثمار في بلجيكا
هدفتهذه الدراسةإلىالكشفعما إذا كان 
ْ
يصبحالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
ُ
ولوكسمبورغ ،سيواجهون نتائج تقييم ُمهمة عندما
األولمنكانونالثاني  .2019واعتمدتالدراسةالمنهجالوصفي والتحليلي.
رقم  16إلزاميافي  
لتالدراسةإلى:أنالرسملةاإللزاميةلعقوداإليجارالتشغيلي،تُؤثربشكلملحوظعلىنسبة
وتوص ْ
الدينإلىاألصو ل،والعائدعلىاألصولللشركة.ومعذلك،
المساهمين،ونسبة ْ
الدينإلىحقوق ُ
ْ
يختلف تبعاللصناعة،
ُ
المتوقعللمعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالمالية رقم  16سوف 
فإن التأثير  ُ
أن ُيعانيقطاعالتجزئةوشركاتالطيرانأكثرمنغيرهما.
المتوقع  ْ
وكثافةاإليجارللشركة .ومن  ُ
حيثأنهم أرْوابأنالمعيار الدولي إلعداد
اميةْ ،
المجيبين لصالح الرسملةاإللز 
وصوت غالبية ُ
التقاريرالماليةرقم 16سيعملعلىتحسينمنجودةالبياناتالماليةوشفافيتها،وبالتالي،يبدوأن
خبراء االستثمار يدركون وجود مطلوبات خارج الميزانيةالعموميةونتائجها على التقييم،ولكنهم
يهملونأويرفضونالتراجععنهذهالتشوهات؛ولذلكيوصيالباحثبضرورةالبحثفيالقضايا
تقن طريقةالرسملة
حيث  ُربماال تُ ُ
بالمستقبليةالناتجة عننتائجالتطبيقللمعيار رقم ُ  ،IFRS16
عدفاعلةبمافيالكفاية.
المحترففياالستثمار،أوأنهاالتُ ُّ
منقبل ُ
المتبع ة ،وأخذما
تم االستفادةمنهافياالطالععلىكيفيةسيرطريقةالدراسة واإلجراءات  ُ
المستخدمةفيالدراسة.
يتناسبمنها،واالستفادةمناألساليباإلحصائية ُ
ُ
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 :3-4-2ملخص الدراسات السابقة:
الجدول ()1

ملخص الدراسات السابقة
الباحث

البلد

أهداف الدراسة

(العرابيد)2020،

العراق/

هدفتالدراسةإلىالبحثعن
ْ

بغداد

تحليلالعالقةبينتطبيقمعيار

المنهجية
اعتُ ِمدالمنهج
ْ
االستُقرائي

النتائج
وجودعالقةارتباطيةموجبةودالة

إحصائيابينتطبيقالمعيار،عقود

عقوداإليجارIFRS16والحدمن

واالستنباطي.

اإليجارIFRS 16والحدمنالفجوة

(العرابيد )2020،السعودية للبحثفيواقعتطبيقمعيارعقود

اعتمدتالمنهج
ْ

وجودأثرذاتداللةإحصائيةبين

واالستنباطي

16وجودةالمحتوىالمعلوماتي

الفجوةالتمويلية

اإليجار( )IFRS 16وتأثيرهعلى

جودةالمحتوىالمعلوماتيللتدفقات

ةالمستقبلية
النقدي ُ
(زويد)2020,

ق
الع ار 

(تيلخ)2019،

األردن

فعلىمتطلباتتطبيق
التعر
ُ

معياراإلبالغالماليرقم()16

المحاسبةعنعقوداإليجارفي

الوحداتاالقتصاديةال ُمدرجةفي

االستُقرائي

التمويلية

تطبيقمعيارعقوداإليجار IFRS

وأسلوبتحليل

قاتالنقديةالمستقبلية
للتدف
ُ

اعتمدتالدراسة
ْ

لتالدراسةإلىأنالوحدات
وتوص ْ

المحتوى

علىالمنهج

االقتصاديةتلتزمبتطبيقبند
ُ

التيهيأحدبنود
الوصفيالتحليلي االعترافباألرباحو
ُ
معياراإلبالغالماليرقم.16

سوقالعراقلألوراقالمالية،

والتعرفعلىمميزاتوعيوبهذا
النوعمنالتأجيرالتمويلي

هدفتهذهالدراسةإلىتحديدأثر
ْ

اعتمدتالدراسة
ْ

وجودأثرذوداللةإحصائيةللمعيار

IFRS 16علىربحيةالشركات

الوصفي

الصناعيةالمدرجةفيبورصةعمان،
ُ

تطبيقمعياراإلبالغالمالي

الصناعيةالمدرجةفيبورصة
ُ
عمان

علىالمنهج

IFRS 16علىربحيةالشركات

كماأنهناكأثرذوداللةإحصائية

للمعيارIFRS 16علىالعائدعلى
األصولفيالشركاتالصناعية

المدرجةفيبورصةعمان،وأيضا
ُ

وجودأثرذوداللةإحصائيةللمعيار
IFRS 16علىالعائدعلىحقوق
الملكيةفيالشركاتالصناعية
ُ

المدرجةفيبورصةعمان،ووجود
أثرذوداللةإحصائيةللمعيار

IFRS 16علىربحيةالسهمفي
الشركاتالصناعيةالمدرجةفي
ُ
بورصةعمان
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الباحث

البلد

أهداف الدراسة

المنهجية

النتائج

(العريدي،

األردن

بيانأثرتطبيقالمعيارالدولي

اعتمدتالدراسة
ْ

وجودفروقذاتداللةإحصائية

)المتعلقباإليجاراتعلى
ُ 16

الوصفيالتحليلي

باإليجاراتعلىإجمالياألصول،

)2017

إلعدادالتقاريرالمالية( IFRS

ائمالماليةللشركاتالمساهمة
القو
ُ

علىالمنهج

العامةاألردنية

)المتعلق
لتطبيقالمعيار(ُ IFRS 16
وإجماليمطلوباتالشركة،وحقوق

الملكيةوالعائدعلىاألصول،والعائد
علىحقوقالملكية،فيالشركات
ُ
المساهمةالعامةاألردنيةلفترة
ُ
(.)2016-2012

(عزريل )2017،فلسطين/
رامهللا

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلى
ْ

اعتمدتالدراسة

أنالتزامالشركاتالصناعيةالعاملة

العاملةفيمحافظةرامهللابتطبيق

الوصفي

المحاسبةالدوليرقم16الخاص

مدىالتزامالشركاتالصناعية

معيارالمحاسبةالدوليرقم16
الخاصباألصولالثابتة.

علىالمنهج
والتحليلي

فيمحافظةرامهللابتطبيقمعيار
باألصولالثابتةبدرجةكبيرة،

أظهرتأيضانتائجعدموجودفروق
و
ْ
ةللمتوسطات
ذاتداللةإحصائي ُ

ةالمتمثلة
ةللمتغير
اتالمستقل ُ
ُ
الحسابي ُ
المسمى
بالجنسوالمؤهلالعلميو ُ

ص.
الوظيفيوسنواتالخبرةوالتخص 
( Levanti,
)2019

رومانيا

االستكشافوالتعرفعلىمعيار

اعتمدتالدراسة

غالبيةمنشآتالتأمينمحل
إلىأن
ُ

عقوداإليجار،وأهمالتأثيراتالتي

الوصفي

لمتطلباتاإلفصاحفيالقوائمالمالية،
ُ

التقاريرالماليةالدوليةرقم،16

ائمالماليةلمنشآت
تتسببفيهاالقو
ُ
التأمين.

علىالمنهج
التحليلي.

امتثلتإلىحدكبير
اسةقد
الدر
ْ
ْ

وفقالمعيارالتقاريرالماليةرقم،16
وذلكفيتاريخالتحولإلىتطبيق

المعيارالجديدللمحاسبةعنعقود

اإليجار،وتُبيننتائجخارجالميزانية
المنشآتالمستأجرة،
بالنسبةلكل ُ

وتحسينالمقاييسالماليةالمستخدمة
ةشائعة،مماسيؤديإلىرفع
بصور
ُ
مستوياتمقارنةالقوائمالمالية.
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الباحث

البلد

أهداف الدراسة

المنهجية

النتائج

( & Stancheva

بلغاريا

هدفتالدراسةإلىاختبار
ْ

اعتمدتالدراسة

أنمعيارالتقاريرالماليةرقم،16سيؤدي

الماليةرقمIFRS (16

الوصفي

الحالية؛لخفضالتأثيراتالناتجةعنتنفيذ

Todorava et
)al, 2019

التأثيراتلمعيارالتقارير

)16علىالتقاريرالمالية

للمنشآتفيبلغارياوالنسب
ُ

علىالمنهج
التحليلي.

الماليةومقاييساألداء،

إلىإعادةالتفاوضحولعقوداإليجار

هذاالمعيار،حيثأنالتخلصمنالتمويل
ُ
خارجالميزانيةورفعالعبءاإلداريلعقود

يقل ُلمنجاذبيةاإليجار،وتُبي ُن
ْ
اإليجارقد ُ
النتائجأنتحسينالشفافيةالخارجية
ُ

ناقشالدراسةتأثيرات
وتُ ُ

يؤديإلى
و
ْ
الشفافيةالداخليةبالمنشآتقد ُ

المعيارIFRS16على

مكن
تحقيقق ارر
اتاإليجاراالقتصادية،وي ُ
ُ

اتفاقياتالدينبالمنشآت
ُ

ت،أويحق ُق
منتحسينمحفظةاإليجا ار
ُ

وعلىمقارنةالقوائمالمالية

أوضحتالنتائجأن
فةمحتمل،و
ْ
وفوراتتُكل ُ

نشآتالمدرجة.
للم
ُ
ُ

المعيارلإليجارسوفيكونلهتأثيراتذات
يرالماليةللمنشآت
داللةإحصائيةعلىتقار
ُ
والنسبالماليةومقاييساألداء.

()Topal, 2018

أروبا

( Rulmont,

بلجيكا

الكشفماإنكانالمعيار
ْ
)سيؤثرعلى
(ُ IFRS 16
الحساباتللشركات

واعتمدتالدراسة

المنهجالتحليلي.

األوروبيةلسنة-2016

الماليةرقم16لهتأثيرعلىنسبةوأهمية
المعلوماتالمحاسبيةللشركاتاألوروبية،
ُ

شيرنتائجاالنحداراتالتيتمإجراؤهاعلى
وتُ ُ

.2017

)2017

أنتطبيقالمعيارالدوليإلعدادالتقارير

أهميةالقيمةالدفتريةللسهمالواحد.

الكشفعماإذاكان

اعتمدتالدراسة

أنالرسملةاإللزاميةلعقوداإليجارالتشغيلي،

االستثمارفيبلجيكا

والتحليلي

ساهمين،ونسبةالدينإلى
حقوقالم
ْ
ُ

المهنيونفيمجال

ولوكسمبورغ،سيواجهون
نتائجتقييممهمةعندما
ُ
يصبحالمعيارالدولي
ُ

إلعدادالتقاريرالماليةرقم

16إلزاميافياألولمن
كانونالثاني.2019

المنهجالوصفي

ربشكلملحوظعلىنسبةالدينإلى
تُؤث
ْ
األصول،والنسبةالحالية،والعائدعلى

األصولللشركة.ومعذلك،فإنالتأثير
المتوقعللمعاييرالدوليةإلعدادالتقارير
ُ

سوفيختلفتبعاللصناعة،
المالية16
ُ
عأن
وكثافةاإليجارللشركة.ومنالمتوق ْ
ُ

ُيعانيقطاعالتجزئةوشركاتالطيرانأكثر

هما.وصوتغالبيةالمجيبينلصالح
منغير
ُ
ة،حيث أرْواأنالمعيار
الرسملةاإللزامي
ْ

سيحس ُن
الدوليإلعدادالتقاريرالماليةُ 16
منجودةالبياناتالماليةوشفافيتها،

وبالتالي،يبدوأنخبراءاالستثماريدركون

وجودمطلوباتخارجالميزانيةونتائجهاعلى
التقييم،ولكنهميهملونأويرفضونالتراجع
عنهذهالتشوهات.
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 :4-4-2ما ُيميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
زتأغلب الدراسات السابقة على موضوع معياراإلبالغ المالي الدولي كدراسة العرابيد
 .1رك ْ
الحدمن
زتعلى العالقة بين تطبيق معيار عقود اإليجار رقم ( ،)16و 
( )2020التيرك ْ
زت علىأثرتطبيقمعيار اإلبالغالماليالدولي
الفجوةالتمويلية،ودراسةتيلخ( )2019رك ْ
المدرجةفيبورصة عمان،ودراسةالعريدي
المساهمة العامة  ُ
رقم()16على ربحيةالشركات  ُ
إلبالغالماليالدولي رقم( )16علىالقوائمالماليةفي
تناولتأثرتطبيقمعيارا 
ْ
( )2017
بحثت في تأثير
المساهمة العامة األردنية،وكذلكدراسة( )Levanti, 2019التي  ْ
الشركات  ُ
معياراإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16في عقود اإليجار على القوائم المالية فيشركات
التأمين.
المستخدمفي
عدةجوانبمنها :المنهج  ُ
اتفقت الدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةجزئيافي  
ْ
.2
بعتأغلبالدراساتالسابقةالمنهجالوصفيوالمنهجالتحليلي.
حيثات ْ
الدراسةُ ،
حيثمجتمع الدراسة
عتبرالدراسة الحالية هي الدراسة األولى–حسب علم الباحث ة-من ُ
 .3تُ ُ
حيثسيتمث ُلمجتمع الدراسة الحالية من العاملين في البنوك التجارية األردنية،
وعينتهاُ ،
يخدمقطاع البنوكالتجارية
قد ُ
وبالتاليفإنماتتوصل له الدراسة الحالية من نتائج،فإنه 
األردنية.
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الفصل الثالث:

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

الطريقة واإلجراءات
نهذاالفصلعرضاإلجراءاتالمنهجيةالتياتبعتهاالدراسةلإلجابةعنأسئلةالدراسة
يتضم ُ
ق
نوصفا لمنهج الدراسة،ومجتمعوعينة الدراسة،
المتبعة الختبار فرضياتها،كمايتضم ُ
والطر  ُ
المتبعة لتصنيف المعلومات
وأدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلوما 
ت،واإلجراءات ُ
وتحليلالبياناتللتوصلإلىالنتائجوالتوصياتالالزمة.

 :1-3منهجية الدراسة
حيثتماالعتمادفيهذهالدراسةعلى
اتبعتهذهالدراسةالمنهجالوصفيوالمنهجالتحليليُ ،
ْ
فعلية ُمستخلصةمنخاللالقوائمالماليةلعينةالدراسةمنالبنوكالتجاريةاألردنيةللسنوات
بيانات 
التعرفعلىأثرتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم()16
()2020-2011؛ وذلكبهدف  
"عقوداإليجارات"علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية.

 :2-3مجتمع الدراسة وعينتها
درجة في سوق عمان المالي وعددها
الم 
يتكو ُ
نمجتمع الدراسة من البنوك التجارية األردنية ُ
( )13بنكا تجاريا .وبعد قيام الباحثة في دراسة القوائم المالية المنشورةلكافة البنوك التجارية
عينةالدراسةعلى كافة مجتمعالدراسة والبالغ()13بنكا ،والجدول رقم()2
اشتملت 
ْ
فقد
األردنيةْ  ،
أدناه ُيوض ُحأسماءهذهالبنوك:
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الجدول ()2

أسماء البنوك التجارية األردنية
الرقم

اسم البنك

.1

ي
البنكالعرب 

.2

ي
البنكاألهلياألردن 

.3

ن
بنكاألرد 

.4

ن
بنكالقاهرةعما 

.5

بنكاإلسكانللتجارةوالتمويل

.6

ي
بنكاألردنيالكويت 

.7

ي
البنكالتجارياألردن 

.8

بنكاالستثمارالعربياألردني

.9

ن
بنكالمؤسسةالعربيةالمصرفيةاألرد 

.10

البنكاالستثماري

.11

بنكاالتحاد

.12

ن
بنكسوستيهجنرال/األرد 

.13

ي
بنكالمالاألردن 

 :3-3أداة الدراسة
اعتمدتالباحثة على استخدام القوائم المالية
ْ
لتحقيق أهدافهذهالدراسة وقياس فرضياتها،
العينةكأداةالدراسة.
للبنوكالتجاريةللفترةمن(،)2020-2011موضع 

 :4-3مصادر المعلومات
األول ُمتمثل
لتحقيق أهداف الدراسةتماتباع أسلوبين من أساليب البحث العلمي ،األسلوب 
المتمثلبقيامالباحثة باإلطالععلىاألدبياتالعلمية والدراساتالسابقةذات
باألسلوبالنظري ،و ُ
ل بالجانبالتحليلي للبياناتالتي تم جمعها.
أما األسلوبالثاني :فيتمث ُ
الصلةبموضوعالدراسة  ،
استعانتبهاالباحثةمايلي:
ْ
وتتضمنمصادرالبياناتالتي
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الملكيةوالعائدعلى
بمتغيراتالعائدعلىحقوق ُ
المتعلقةببياناتذاتصلة ُ
 مصادر أوليةُ :الملكيةللبنوكالتجاريةاألردنية،
األصول ،والتغيرفي التدفقاتالنقدية ،والتغيرفيحقوق  ُ
تالمالية المنشورة،الصادرة
نخاللالبيانا 
وتتمث ُلفي معلومات مالية تم استخالصها م 
عنالبنوكالتجاريةاألردنيةالمشمولةفيعينةالدراسة.
ثوالدراساتالعلميةالمنشورة،والكتبالعربيةاألجنبية
المتمثلةفياألبحا 
 مصادر ثانوية:و ُالمتعلقة بموضوع الدراسة؛
والمجالت العلميةالمحكمة والدوريات والمواقع اإللكترونية ُ
لتغطيةالجانبالنظري.

 :5-3إجراءات تطبيق الدراسة
تهدفهذهالدراسة إلى تحليل أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم (" )16عقود
ُ
اإليجارات" علىالقوائمالماليةفيالبنوك التجارية األردنية؛وذلك بالتطبيقعلىالبنوكالتجارية
المطبقة لمعيار عقود اإليجار من بداية فترة السماح بالتطبيق،ولتحقيق هذا الهدف
األردنيةو ُ
تمفحص وتحليل
حيث 
اعتمدتالباحثة على أسلوب تحليل المحتوى (ُ )Content Analysis
ْ
المطبقة لمعيار عقود اإليجار
المعلومات والبيانات الفعلية الواردة بالقوائم المالية،وذلك للبنوك ُ
ِ
ِ
لتطبيقالمعيار والتيتتراو ُحمنالعا ِم 2011
السابقة
خاللفترتين رئيسيتين ،األولى وهي :الفترِة
ِ
ِ
تمتدمن العا ِم
تطبيق المعيار والتي ُّ
قدتمخاللها
ولغاية العامِ,2015والثانية هيالفترِة التي ْ
ِ
ولغايةالعامِ.2020
2016

54

 :6-3التحليل اإلحصائي
استخدمتالباحثةفي
ْ
بعد الحصول على البيانات الالزمة ،واعتماداعلىالدراساتالسابقة،
دراستهاالمنهجاإلحصائيالوصفي والمنهجالتحليلي؛ الختبارتأثيرتطبيقمعياراإلبالغالمالي
وقد استخدم
الدولي رقم(")16عقوداإليجارات"علىالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنيةْ  ،
ت اختباراتاإلحصاءالوصفي واستخداماته واختبار
البرنامج اإلحصائي ( )EVIEWS V.9لغايا 
تالخاصةبالدراسةوتحليلنتائجها،ومنثُم ُمناقشةالنتائج
التحليلاالنحداربهدفاختبارالفرضيا 
والتوصيات.
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الفصل الرابع:

التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
 1-4الختبارات الوصفية للمتغيرات الدراسة.
 2-4نتائج تحليل النموذج لقياس واختبار الفرضيات.
 3-4اختبار فرضيات الدراسة.
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الفصل الرابع

التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
للنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسة،بعدجمعالبياناتمنخالل
يتضم ُنهذاالفصلعرضا
ْ
البيانات المالية والتقارير المالية المنشورة والصادرة عن البنوك التجارية األردنية ،واالختبارات
ومناقشتها وفقا
لمتغيرات الدراسة ،واختبار الفرضياتُ ،
حيث تم عرض هذه النتائج ُ
الوصفية ُ
لفرضياتالدراسة.

لمتغيرات الدراسة
 :1-4الختبارات الوصفية ُ
ات الدر ِ
ِ
الخاصة بمتغير ِ
بكل من ِ
اسة والتي تتمثل ٍ
معدل
سيتماستخداماالختبارات الوصفي ِة
ُ
ِ
ِ
ِ
الملكية،التغيرفيقائمةحقوقالملكية،والتغيرفي
العائدعلىاألصول،معدلالعائدعلىحقوق ُ
قائمةالتدفقاتالنقدية.بماأنالدراسةالحاليةتسعىالىاختبارأثرتطبيقمعياراإلبالغالمالي
يةاألردنيةالمدرجةفي
الدوليرقم()16الخاصبعقوداإليجاراتعلىالقوائمالماليةللبنوكالتجار
ُ
ِ
ِ
اتالوصفيةاآلتيةالتعرف
اسةمنخاللاالختبار
هدفتهذهالدر
اقالمالية،فقد
بورصةعمانلألور
ْ
ْ
منخاللمقار ِ
ِ
فيماإذاكانهنالكأيتغي ٍرإيجابيأوسلبيفيمتغير ِ
ِ
البيانات
نة
اتالدراسة،وذلك
ُ
ِ
الخ ِ
اصة ِ
بهذه المتغير ِ
ِ
لتطبيق المعياررقم16
السابقة
ات خالل فترتين رئيسيتين ,األولى:الفترِة
ُ
ِ
التيقد
ولغايةالعا ِم،2015والثانيةالفترِة
ت،والتيتتراو ُحمنالعا ِم2011
الخاصبعقوداإليجا ار 
ْ
ُّ
ِ
ولغايةالعا ِم،2020والجداولاآلتيةتوضح
ِ
التيتمتدمنالعا ِم2016
خاللهاتطبيقالمعيار،و
تم
ذلك:
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الجدول ()3
متوسط العائد على األصول خالل الفترة 2020-2011
معدل العائد على األصول
الفترة

المتوسط العام قبل

الزمنية

تطبيق المعيار

الفترة الزمنية

المتوسط العام بعد
تطبيق المعيار

مقدار التغير

اتجاه
التغير

2011

0.96%

2016

1.97%

1.01%

+

2012

1.02%

2017

2.10%

1.08%

+

2013

1.83%

2018

2.03%

0.20%

+

2014

1.18%

2019

1.99%

0.81%

+

2015

1.20%

2020

2.45%

1.25%

+

ُيشير الجدول رقم ( )3إلىأنالمتوسط العامللعائد على األصولقبل تطبيق المعياررقم
ربينمعاملالمتوسطالعام
المتعلقباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي
ُ
ُ IFRS 16
للعائدعلىاألصول قبل تطبيقالمعياروبعد تطبيقه ،ويمكن مالحظة أن تطبيق المعياررقم
يادةمعدالتالعائدعلىالموجوداتللبنوك الداخلةفي عينةالد ارسة
 IFRS 16قد  ُيساهمفي ز ُ
تأكبر زيادة في حجم األصول خاللالفترات (من)2020-2016
خالل جميع الفترات،وكان 
وهذايعنيأنهناك زيادةفيالعوائدالبنوكالتجاريةخاللهذهالفترةنتيجةاستخدامهاألصولها
ت.
خاللتطبيقالمعياررقم16الخاصبعقوداإليجا ار 
الجدول ()4

الملكية خالل الفترة 2020-2011
متوسط العائد على حقوق ُ
معدل العائد على حقوق الملكية
الفترة

المتوسط العام قبل

الزمنية

تطبيق المعيار

الفترة الزمنية

المتوسط العام بعد
تطبيق المعيار

مقدار التغير

اتجاه
التغير

2011

3.56%

2016

8.09%

4.53%

+

2012

2.98%

2017

7.45%

4.47%

+

2013

3.76%

2018

8.43%

4.67%

+

2014

4.63%

2019

7.37%

2.74%

+

2015

4.31%

2020

9.05%

4.74%

+
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الملكية قبلتطبيقالمعيا ر
ُيشيرالجدول رقم()4إلى أن المتوسطالعامللعائدعلى حقوق ُ
املالمتوسط
ربينمع
المتعلقباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي
ُ
ُ
رقمُ IFRS 16
ويمكن مالحظة أن تطبيق
الملكيةقبل تطبيق المعيار وبعد تطبيقهُ ،
العام للعائد علىحقوق ُ
الملكيةللبنوكالداخلةفيعينة
المعياررقمIFRS 16ساهمفيزيادةمعدالتالعائدعلىحقوق ُ
ن
تم 
الدراسة خالل جميع الفترات،وكانتأكبر زيادة فيإجمالي حقوق الملكيةخاللالفت ار 
(,)2020-2016وهذايعني أنهناك زيادةفيمقدارماحققتهالبنوكالتجاريةمنعوائدخالل
هذه الفترة نتيجة استخدامها لمصادر التمويل المختلف ةوذلك خالل تطبيقها لمعيار16الخاص
ت.
بعقوداإليجا ار 
الجدول ()5

الملكية خالل الفترة 2020-2011
ُمتوسط التغير في حقوق ُ
متوسط التغير في قائمة حقوق الملكية
الفترة

المتوسط العام بعد

الزمنية

المتوسط العام قبل
ُ
تطبيق المعيار

الفترة

الزمنية

تطبيق المعيار

مقدار التغير

اتجاه

التغير

2011

-297,468,365

2016

39,705,064

337,173,429

+

2012

1,129,321

2017

1,309,341

180,020

+

2013

2,309,871

2018

19,020,691

16,710,820

+

2014

1,179,341

2019

17,655,586

16,476,245

+

2015

8,103,738

2020

10,103,738

2,000,000

+

الملكيةقبل تطبيق
ُيشير الجدول رقم ( )4إلىأنالمتوسط العام للتغير في قائمة حقوق ُ

ربينمعامل
المعيار رقم  IFRS 16المتعلقباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي
ُ
مكنمالحظةأن
الملكية
قبلتطبيقالمعياروبعدتطبيقه،وي ُ
ُ
المتوسطالعامللتغيرفيقائمةحقوق ُ
الملكيةللبنوك الداخلة
تطبيقالمعيار رقم ُ  IFRS 16يساهمفي زيادةمعدالت التغيرفي  
حقوق ُ
ن
ت م 
ت زيادةفي التغيرفي حقوق الملكي ة خاللفت ار 
في عينةالدراسةخاللجميعالفترات ،وكان 
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( )2020-2016وهذايعنيأنهناك زيادةفيمقدارماحققتهالبنوكالتجاريةمنعوائدخالل
قالمساهمينالمختلفةوذلكخاللتطبيقهالمعيار16
هذهالفترةنتيجةاستخدامهاالحتياطاتحقو 
ت.
الخاصبعقوداإليجا ار 
الجدول ()6

ُمتوسط إجمالي التدفق النقدي خالل الفترة 2020-2011
متوسط التغير في قائمة التدفقات النقدية

الفترة

المتوسط العام بعد

الزمنية

المتوسط العام قبل
ُ
تطبيق المعيار

الفترة

الزمنية

تطبيق المعيار

مقدار التغير

اتجاه

التغير

2011

-525,303,511

2016

2,799,947

%
 528,103,458

+

2012

1,887,945

2017

4,194,200

%
 2,306,255

+

2013

407,835

2018

27,735,916

%
 27,328,081

+

2014

219,444

2019

153,435,105

%
 153,215,661

+

2015

-27,590,175

2020

97,590,175

%
 125,180,350

+

شير الجدول رقم ( )6إلىأنالمتوسط العام للتغير في قائمة التدفقات النقديةقبل تطبيق
ُي ُ
ربينمعامل
المتعلقباإليجاراتوبعدتطبيقه،باإلضافةإلىمقدارالتغي
ُ
المعيار رقم ُ  IFRS 16
قبلتطبيقالمعياروبعدتطبيقه،ويمكنمالحظة
المتوسطالعام للتغيرفيقائمةالتدفقاتالنقدية 
ُ
ُ
ك
أن تطبيقالمعياررقمIFRS 16ساهم في زيادة معدالت العائد علىالتدفقات النقدي ةللبنو 
الداخلة فيعينة الدراسة خالل جميع الفترات،وكانتأكبر زيادة فيالتغير في التدفق النقدي ة
ت (من )2020-2016وهذايعنيأنهناك زيادةفيمقدارماحققتهالبنوكالتجارية
خاللفت ار 
من عوائد خالل هذه الفترة نتيجة استخدامهالمصادر النقد وما شابههاوسبل إنفاقها على بنود
التشغيلواالستثماروالتموي ل.وذلكخاللتطبيقهالمعيار.16
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 :2-4نتائج تحليل النموذج لقياس واختبار الفرضيات
سيتمفيهذاالجزءوباالعتمادعلىالنماذجاإلحصائيةمناختبارفرضياتالدراسة:
التحليل الوصفي للبيانات المستخدمة في الدراسة
أولا :مصفوفة الرتباط لمتغيرات الدراسة
تماستخداماختبار معاملارتباط بيرسون للكشفعنعالقةالمتغيراتمعبعضها البعض،
والجدولرقم()7يوضحذلك:
الجدول ()7

مصفوفة ارتباط بيرسون لمتغيرات الدراسة
العائد على

العائد على

حقوق الملكية

حقوق الملكية

1.00

0.89

0.14

-0.40

0.89

1.00

0.28

-0.16

0.39

0.14

0.28

1.00

-0.03

0.32

-0.40

-0.16

-0.03

1.00

0.20

0.60

0.39

0.32

0.20

1.00

األصول

العائدعلىاألصول
العائدعلىحقوق
الملكية
التغيرفيقائمة
حقوقالملكي ة

التغيرفيقائمة
التدفقالنقدي
معياررقم16

التغير في قائمة

التغير في قائمة

معيار

0.60

التدفق النقدي

رقم 16

يالحظمن خالل الجدولوجود عالقة تأثيربين المعيار اإلبالغالمالي رقم( )16الخاص
قالملكية،التغيرفيقائمة
بعقوداإليجاراتعلىالمتغيرات(العائدعلىاألصول،العائدعلىحقو 
حقوق الملكية ،التغيرفيتدفقالنقدي) ،وقد تبين بأنمعاملاالرتباطاألقوىهوالذي كان يربط
العائدعلىاالصولمعتطبيقمعيار رقم ( ،)16وهذايعنيأنتطبيقمعياراالبالغالمالي رقم
 16يؤديإلى زيادة في العائدعلىاألصول .وتليهافيالقوةاالرتباطالبالغة( )0.39التيتربط
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العائدعلى حقوق الملكيةوتطبيقمعيار رقم ( ،)16وهذايعنيأنتطبيقمعياراالبالغالمالي
رقم16الخاصبعقوداإليجاراتيؤديإلىزيادةفيالعائدعلىاألصول.
ثاني ا :إحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة:
• قبل تطبيق المعيار :2015-2011
تالدراسةقبلتطبيقالمعياررقم16خاللالفترة-2011
إلجراءاإلحصاءالوصفيللمتغي ار 
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الملكية،التغير
 2015و
ُ
التيتتمثلبكلمنمعدلالعائدعلىاألصول،معدلالعائدعلىحقوق ُ
فيقائمةحقوقالملكية ،والتغيرفيقائمةالتدفقاتالنقدية تماستخراج الوسطالحسابي،الوسيط،
وأعلىوأدنىقيمة،واالنحرافالمعياري،والجدولرقم()8يوضحذلك:
الجدول ()8

الختبار الوصفي لمتغيرات الدر ِ
اسة قبل تطبيق المعيار ( 2015-2011المبالغ بالماليين)
العائد على

العائد على حقوق

التغير في حقوق

التغير في التدفق

(قائمة الدخل)

المركز المالي)

حقوق الملكية)

التدفق النقدي)

الوسيط

0.011800

0.037600

1179341.0

219444.0

ي
الوسطالحساب 

0.012380

0.038486

-56949219

-110000000

ي
االنحرافالمعيار 

0.003464

0.006456

1.34000000

2.320000000

أعلىقيم ة

0.018300

0.046300

8103738.0

1887945.0

أدنىقيم ة

0.009600

0.029800

-2.97000000

-525000000

Jarque-Bera

1.163365

0.315783

1.883456

1.860791

االحتمالية

0.558957

0.853943

0.389953

0.394398

ع
المجمو

0.061900

0.192431

-285000000

550000000

ت
مجموعالمربعا 

4.8000000

0.000167

7.2300000

2.1600000

ت
عددالسنوا 

5

5

5

5

األصول

الملكية (قائمة

الملكية (قائمة

النقدي (قائمة
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يتبينمنجدول رقم()8أهمالمقاييساإلحصائيةلمتغيراتالدراسةقبلتطبيق المعيار ،فقد
أظهرالجدولأنالوسطالحسابيللمتغيرالعائدعلىاألصول(قائمةالدخل)بلغ(،)0.012380
وبلغ الوسيط ( ،)011800.0في حين كانت أعلى قيمة ( ،)0.018300أدنى قيم ة
(،)0.009600واالنحرافالمعياري(،)0.003464وقيم.)1.163365(Jarque-Bera
أما بالنسبة لمتغيرالعائد على حقوق الملكية (قائمة المركز المالي)بلغ الوسط الحسابي
(،)0.038486وبلغالوسيط(،)0.037600في حين كانتأعلى قيمة(،)0.046300أدنى
قيمة(،)0.029800واالنحرافالمعياري(،)0.006456وقيم_.)0.315783(Jarque-Bera
بينما المتغيرالتغير في حقوق الملكية (قائمة حقوق الملكية)بلغ الوسط الحسابي
(،)56949219-وبلغالوسيط(،)1179341.0في حين كانتأعلى قيمة(،)8103738.0
أدنى قيمة(،)2.97000000-واالنحراف المعياري(،)1.34000000وقيمJarque-Bera
(.)1.883456
ي
أما بالنسبة لمتغيرالتغي رفي التدفق النقدي (قائمة التدفق النقدي)بلغ الوسط الحساب 
ط (،)219444.0في حين كانتأعلى قيمة(،)1887945.0
(،)110000000-وبلغالوسي 
ي(،)2.320000000وقيمJarque-Bera
أدنىقيمة(،)525000000-واالنحراف المعيار 
(.)1.860791
• بعد تطبيق المعيار  2020-2016
إلجراءاإلحصا ءالوصفي للمتغيراتالدراسةبعدتطبيق المعياررقم 16للفترة-2011
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الملكية،التغير
 2015والتي  ُ
تتمثلبكلمنمعدلالعائدعلى األصول،معدلالعائدعلىحقوق ُ
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فيقائمةحقوقالملكية ،والتغيرفيقائمةالتدفقاتالنقديةتماستخراجالوسطالحسابي،الوسيط،
وأعلىوأدنىقيمة،واالنحرافالمعياري،والجدولرقم()9يوضحذلك:
الجدول ( )9الختبار الوصفي لمتغيرات الدر ِ
اسة بعد تطبيق المعيار 2020-2016
التغير في حقوق

التغير في

العائد على

العائد على

حقوق الملكية

الملكية

الوسيط

0.020300

0.080923

17655586

27735916

ي
الوسطالحساب 

0.021080

0.080783

17558884

57151069

ي
االنحرافالمعيار 

0.001975

0.007013

14249793

66199816

أعلىقيم ة

0.024500

0.090531

39705064

1.5300000

أدنىقيم ة

0.019700

0.073731

1309341.

2799947.0

Jarque-Bera

1.363105

0.419925

0.376433

0.640561

االحتمالية

0.505831

0.810615

0.828435

0.725945

ع
المجمو

0.105400

0.403916

87794420

2.8600000

ت
مجموعالمربعا 

1.5600000

0.000197

8.1200000

1.7500000

ت
عددالسنوا 

5

5

5

5

األصول

التدفقات النقدية

يتبينمنجدول رقم()9أهمالمقاييساإلحصائيةلمتغيراتالدراسةبعدتطبيق المعيار ،فقد
أظهرالجدولأنالوسطالحسابيللمتغيرالعائدعلىاألصول(قائمةالدخل)بلغ(،)0.021080
وبلغ الوسيط ( ،)0.020300في حين كانت أعلى قيمة ( ،)0.024500أدنى قيم ة
(،)0.019700واالنحرافالمعياري(،)0.001975وقيم.)1.363105(Jarque-Bera
أما بالنسبة لمتغيرالعائد على حقوق الملكية (قائمة المركز المالي)بلغ الوسط الحسابي
(،)0.080783وبلغالوسيط(،)0.080923في حين كانتأعلى قيمة(،)0.090531أدنى
قيمة(،)0.073731واالنحرافالمعياري(،)0.007013وقيم_.)0.315783(Jarque-Bera
بينماالمتغيرالتغير في حقوق الملكية (قائمة حقوق الملكية)بلغ الوسط الحسابي
(،)17558884وبلغالوسيط(،)17655586فيحينكانتأعلىقيمة(،)39705064أدنى
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ي ( ،)14249793وقيم Jarque-Bera
قيمة ( ،)1309341.0واالنحراف المعيار 
(.)0.376433أما بالنسبة لمتغيرالتغير في التدفق النقدي (قائمة التدفق النقدي)بلغ الوسط
الحسابي ( ،)57151069وبلغ الوسيط ( ،)27735916في حين كانت أعلى قيم ة
(،)1.5300000أدنى قيمة(،)2799947.0واالنحراف المعياري(،)66199816وقيم
.)0.640561(Jarque-Bera
• خالل فترة الدراسة 2020-2011
تتمثل
إلجراءاالختبارالوصفيللمتغي ار 
تالدراسةخاللتطبيقالمعيار2020-2011والتي ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
الملكية ،حيثتم استثناءكالمن
بكلمنمعدلالعائدعلىاألصول،معدلالعائدعلىحقوق ُ
التغيرفيقائمةحقوقالملكية ،والتغيرفيقائمةالتدفقات النقدية ،تم استخراجالوسطالحسابي،
الوسيط،وأعلىوأدنىقيمة،واالنحرافالمعياري،والجدولرقم()10يوضحذلك:
الجدول ( )10الختبار الوصفي لمتغيرات الدر ِ
اسة خالل فترة الدراسة 2020-2011
العائد على

العائد على حقوق

التغير في حقوق

التغير في

األصول

الملكية

الملكية

التدفقات النقدية

الوسيط

0.019000

0.060016

5206805.0

2343946.0

الوسطالحسابي

0.016730

0.059635

-19695167

-26462312

االنحرافالمعياري

0.005300

0.023181

98339493

1.8400000

أعلىقيمة

0.024500

0.090531

39705064

1.5300000

أدنىقيمة

0.009600

0.029800

-2.970000

-5.250000

Jarque-Bera

0.939634

1.205850

21.11441

14.24322

االحتمالية

0.625117

0.547209

0.000026

0.000807

المجموع

0.167300

0.596347

-1.970000

-2.6500000

مجموعالمربعات

0.000253

0.004836

8.700000

3.0400000

عددالسنوات

10

10

10

10
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يتبينمنجدولرقم()9أهمالمقاييساإلحصائيةلمتغيراتالدراسةخاللتطبيقالمعيار،فقد
أظهرالجدولأنالوسطالحسابيللمتغيرالعائدعلىاألصول(قائمةالدخل)بلغ(،)0.016730
وبلغ الوسيط ( ،)0.019000في حين كانت أعلى قيمة ( ،)0.024500أدنى قيم ة
(،)0.009600واالنحرافالمعياري(،)0.005300وقيم.)0.939634(Jarque-Bera
أما بالنسبة لمتغيرالعائد على حقوق الملكية (قائمة المركز المالي)بلغ الوسط الحسابي
(،)0.059635وبلغالوسيط(،)0.060016في حين كانتأعلى قيمة(،)0.090531أدنى
قيمة(،)0.029800واالنحرافالمعياري(،)0.023181وقيم_.)1.205850(Jarque-Bera
يحقوق الملكية (قائمة حقوق الملكية)بلغ الوسط الحسابي
بينماالمتغيرالتغيرف 
(،)19695167-وبلغالوسيط(،)5206805.0في حين كانتأعلى قيمة(،)39705064
ي(،)98339493وقيمJarque-Bera
أدنى قيمة(،)2.970000-واالنحراف المعيار 
(.)21.11441
أما بالنسبة لمتغيرالتغي رفي التدفق النقدي (قائمة التدفق النقدي)بلغ الوسط الحسابي
(،)26462312وبلغالوسيط(،)2343946.0في حين كانتأعلى قيمة(،)1.5300000
ي(،)1.8400000وقيمJarque-Bera
أدنى قيم ة(،)5.250000-واالنحراف المعيار 
(.)14.24322
ثالثا :اختبار التوزيع الطبيعي
ت الباحثة اختبار التوزيع الطبيعيللمتغيراتالمستقلة والتابعةفيالدراسة،حيثقام
استخدم 
الباحثباستخدامقيماإللتواءSkewnessوالتفلطح،Kurtosisوتعتبرالبياناتالخاضعةللتوزيع
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،1.96±وإذاكانتقيمKurtosisمحصورة
الطبيعيإذاكانتقيمSkewnessمحصورةمابين 
،3±والجدولرقم()11يوضحنتائجاختبارالتوزيعالطبيعي:
بين 
الجدول ()11

اختبار التوزيع الطبيعي

المتغير
العائد على
األصول

العائد على حقوق
الملكية

التغير في قائمة
حقوق الملكية

التغير في قائمة
التدفق النقدي

قبل تطبيق المعيار

بعد تطبيق المعيار

خالل فترة الدراسة

2015-2011

2020-2016

2020-2011

قيم اللتواء

قيم التفلطح

قيم اللتواء

قيم التفلطح

قيم اللتواء

قيم التفلطح

1.178945

2.843448

1.278472

2.929717

-0.166895

1.535860

-0.108077

1.787963

0.296450

1.709996

0.020367

1.299300

-1.498267

3.247729

0.595025

2.374971

-2.589544

7.883813

-1.489655

3.235594

0.601401

1.724084

-2.195600

6.860191

يتبينمنالجدولرقم()11مايلي:
1.96±لجميع
 أن جميع قيم اإللتواءSkewnessقبل تطبيق المعياركانت محصورة بين ت ،حيث بلغت أعلى قيمة لاللتواء )1.49(Skewnessلمتغيرالتغير في قائمة
المتغي ار 
حقوق الملكية،وهذهالقيمتدلعلىأنجميع المتغيراتسليمةمنمشاكلالتوزيعالطبيعي.
أماقيمالتفلطح  Kurtosisفكانتمحصورةبين 3±حيثبلغتأعلىقيمةللتفلطح()3.24
لمتغير التغيرفيالتدفقالنقدي.وهذهالقيمتدلعلىأن هذاالمتغير يعاني مشاكل التوزيع
الطبيعيأيلمتوزعتوزيعاطبيعيا.
1.96±لجميع
 أن جميع قيم اإللتواءSkewnessبعد تطبيق المعياركانت محصورة بين ت،حيثبلغتأعلىقيمةلاللتواء)1.27(Skewnessلمتغيرالعائدعلىاألصول،
المتغي ار 
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وهذهالقيمتدلعلىأنجميع المتغيراتسليمةمنمشاكلالتوزيعالطبيعي .أماقيمالتفلطح
3±حيث بلغت أعلى قيمة للتفلطح ( )2.92لمتغيرالعائد
Kurtosisفكانت محصورة بين 
علىاألصول.وهذهالقيمتدلعلىأنجميعالمتغيراتسليمةمنمشاكلالتوزيعالطبيعي.
 أنجميعقيم اإللتواء  Skewnessخاللتطبيقالمعيار كانتمحصورةبين 1.96±لجميعت ،حيث بلغت أعلى قيمة لاللتواء )2.58(Skewnessلمتغيرالتغير فيحقوق
المتغي ار 
الملكية ،وهذهالقيمتدلعلىأن هذاالمتغير لديه مشاكلالتوزيعالطبيعي أيلمتوزعتوزيعا
 3±حيثبلغتأعلىقيمةللتفلطح
طبيعيا .أماقيمالتفلطح  Kurtosisفكانتمحصورةبين 
()7.88لمتغير التغيرفي حقوق الملكية.وهذهالقيمتدلعلىأن هذاالمتغير لديه مشاكل
التوزيعالطبيعيأيلميوزعتوزيعاطبيعيا.واألشكالالتاليةتوضحالتوزيعالطبيعي:

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

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

 :3-4اختبار فرضيات الدراسة
قامت الباحث ة فيهذاالجزءباختبارفرضياتالدراسةمنحيثمدىقبولهاأو رفضهامن
خاللإجراءاختبارتحليلاالنحدارالخطيللمتغيراتالمختارةفينماذجالدراسة:
اختبار الفرضية الرئيسية
 :H0الفرضية الرئيسية :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة معنوية
( )α≤0.05لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات ،على
القوائم المالية المتمثلة بـ (العائد على األصول ,العائد على حقوق الملكية ,التغير في حقوق
الملكية ,التغير في التدفقات النقدية) في البنوك التجارية األردنية.
الختبارصحةالفرضيةالرئيسةمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدارالمتعددالخطيلمعرفة
أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللة(،)α≤0.05عندتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي
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ت،علىالقوائمالماليةفيالبنوك التجارية ،والجدول رقم()12
رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
يوضحذلك:
الجدول ()12

نتائج اختبار الفرضية الرئيسية
المتغير التابع :القوائم المالية
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

1.850000

9.170667

0.000

قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي

1.090000

10.17855

0.000

R2

0.608

F

9.921

Sig

0.000
المتغير التابع :القوائم المالية

المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

1.780000

7.952

0.000

بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي

1.559000

9.742

0.000

R2



0.612

F

10.901

Sig

0.000

يظهر من الجدول ()12أن هناك عالقة تأثير معنوية بين تطبيق معيار اإلبالغ المالي
الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات والقوائم المالية في البنوك التجارية األردنية ,والجدول
يبينلنامعنويةأنموذجالتأثيروفقالتحليلالتباينالذييقودناإلىقبولالفرضيةالرئيسةاألولى.
إذبلغتقيمة " )10.901( "Fالمحسوبةأقلمنمستوىمعنوية()0.05وهيأكبرمنالقيمة
الجدولية؛وقدبلغتقيمةمعاملالتحديدالذييعبرعنقدرةالمتغيرالمستقلعلىتفسيرالمتغير
التابع ( ,)0.612وهذا يعنيأن المتغير المستقل المتمثل فيالمعيار رقم ()16الخاص بعقود
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ك
تقد فسر ما نسبته ( )%61.2من األثر المتغير التابع (القوائم المالية)في البنو 
اإليجا ار 
التجاريةاألردنية.وبناءعلىماسبقسيتمرفضالفرضيةالصفريةالرئيسةالتيتنصعلىأنه"ال
يوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنوية()α≤0.05لتطبيقمعياراإلبالغالمالي
الدولي رقم()16الخاصبعقوداإليجارات،علىالقوائمالماليةالمتمثلة بـ(العائدعلىاألصول,
العائد علىحقوقالملكية ,التغير في حقوق الملكية ,التغير في التدفقات النقدية) في البنوك
التجارية األردنية" وقبول الفرضية البديلة التي على "وجودأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة معنوية ( )α≤0.05لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجارات،علىالقوائمالماليةالمتمثلة بـ(العائدعلىاألصول,العائدعلى حقوق الملكية,التغير
فيحقوقالملكية,التغيرفيالتدفقاتالنقدية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية".
ويمكن تفسير ذلك إلى أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجارلهآثارإيجابيةعلىالقوائمالماليةللبنوكالتجاريةاألردنيةوعلىأدائهاككل,كمايجعل
معلومات القوائم المالية ذات خصائص نوعية أفضل وأعلى جودة ,وبالتالي تحسين الق اررات
لمستخدميهذهالمعلومات,وتعززقدراتالمستثمرينعلىالتنبؤوالتقييم.
اختبار الفرضية الفرعية األولى وتنص على ما يلي:

 :H01الفرضية الفرعية األولى :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة معنوية

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

الدخل ممثالا بـ (المالي العائد على األصول) في البنوك التجارية األردنية.

الختبارصحةالفرضيةالفرعيةاألولىمنعدمصحتهاتماستخداماالنحدار الخطي البسيط
لمعرفةأثرذوداللةإحصائي ة عندمستوىالداللةاإلحصائية( )α≤0.05لتطبيقمعياراإلبالغ
تعلىقائمةالدخل ممثالبـ(العائدعلىاألصول)
الماليالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
فيالبنوكالتجاريةاألردنية،والجدولرقم()13يوضحذلك:

72

الجدول ( )13نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى
المتغير التابع :قائمة الدخل ممثالا بـ (ببعده المالي العائد على األصول)
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

0.878104

2.958104

0.0024

قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي

0.352269

4.878104

0.0012

R2

0.58

F

23.79590

Sig

0.000

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

المتغير المستقل

B

T

الثابت

1.780000

6.360000

0.000

بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي

1.559000

5.850590

0.000

R2

0.60

F

20.8011

Sig

0.000

Sig

يتبين من الجدول ()13أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجاراتيمارستأثي ارمعنويافيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار
الخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقالقيمة " "Fالمحسوبة والتيبلغت( )20.8011وهيأكبر
منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية (.)0.05وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج 0.60
إذيشيرهذاإلىأن المتغيرالمستقلالمتمثلفيمعيار اإلبالغالمالي رقم ( )16الخاصبعقود
اإليجارات قدفسرمانسبته()%60مناألثر المتغي ر التابعقائمة الدخل ممثال بـ (العائدعلى
األصول) فيالبنوكالتجاريةاألردنية.وبناء علىماسبقسيتم رفضالفرضيةالصفرية الفرعية
األولىالتي تنص علىأنه"ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة معنوية
()α≤0.05لتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم ()16الخاص بعقوداإليجارات،علىقائمة
الدخل ممثال بـ (الماليالعائدعلىاألصول)فيالبنوكالتجاريةاألردنية" ,وقبولالفرضيةالبديلة
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التي على "وجودأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة معنوية ( )α≤0.05لتطبيق معيار
اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجا ارت ،على قائمة الدخلممثال بـ(المالي
العائدعلىاألصول)فيالبنوكالتجاريةاألردنية".
اختبار الفرضية الفرعية الثانية وتنص على ما يلي:

 :H02الفرضية الفرعية الثانية :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة معنوية

لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات ،على قائمة المركز

المالي ممثالا بـ (العائد على حقوق الملكية) البنوك التجارية األردنية.

ط
الختبارصحةالفرضيةالفرعية الثانية منعدمصحتهاتماستخداماالنحدار الخطي البسي 
لمعرفةأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم
( )16الخاص بعقود اإليجارات ،على قائمة المركز المالي ممثال بـ(العائد علىحقوقالملكية)
،والجدولرقم()14يوضحذلك:
البنوكالتجاريةاألردنية 
الجدول ( )14نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية

الملكية)
المتغير التابع :قائمة المركز المالي ممثالا بـ (المالي العائد على حقوق ُ
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

0.8526552

21.225686

0.042

قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي

0.3555652

23.368955

0.012

R2

0.62

F

18.95687

Sig

0.000

الملكية)
المتغير التابع :قائمة المركز المالي ممثالا بـ (المالي العائد على حقوق ُ
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

1.3652569

8.366545

0.001

بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي

1.628700

9.648752

0.010

R2

0.63

F

23.85842

Sig

0.000
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يتبين من الجدول ()14أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجاراتيمارستأثي ارمعنويافيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار
الخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقا لقيمة""Fالمحسوبة والتيبلغت()23.8542وهيأكبر
منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية (.)0.05وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج 0.63
إذيشيرهذاإلى أنالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعيار رقم()16قدفسرمانسبته()%63من
الملكية) فيالبنوكالتجارية
األثر المتغير التابعقائمة المركزالمالي ممثال بـ (العائدعلى حقوق ُ
األردنية.وبناءعلىماسبقسيتمرفضالفرضيةالصفريةالفرعيةالثانيةالتيتنصعلىأنه" ال
يوجدأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم
قالملكية)في
()16الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمةالمركزالمالي ممثالبـ(العائدعلىحقو 
صعلىأنه"وجودأثرذوداللةإحصائية
البنوكالتجاريةاألردنية"وقبولالفرضيةالبديلةالتيتن 
عند مستوى الداللة معنوية لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجارات،علىقائمةالمركزالمالي ممثالبـ(العائدعلىحقوقالملكية)البنوكالتجاريةاألردنية".
اختبار الفرضية الفرعية الثالثة وتنص على ما يلي:

 :H03الفرضية الفرعية الثالثة :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة معنوية

لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات ،على قائمة حقوق

الملكية ممثالا بـ (التغير في حقوق الملكية) في البنوك التجارية األردنية.

الختبارصحةالفرضيةالفرعية الثالثة منعدمصحتهاتماستخداماالنحدار الخطي البسيط

لمعرفةأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم
()16الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمة حقوق الملكي ة ممثال بـ (التغيرفيحقوقالملكية)في
البنوكالتجاريةاألردنية،والجدولرقم()15يوضحذلك:
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الجدول ( )15نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

الملكية)
الملكية ممثالا بـ (التغير في حقوق ُ
المتغير التابع :قائمة حقوق ُ
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

0.023655

0.2566487

0.123

قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي

0.065486

0.3699469

0.056

R2

0.20

F

0.5691331

Sig

0.052

الملكية)
الملكية ممثالا بـ (التغير في حقوق ُ
المتغير التابع :قائمة حقوق ُ
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

0.563215

2.561852

0.320

بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي

0.026594

1.245485

0.124

R2

0.320

F

1.22456

Sig

0.063

يتبين من الجدول ()14أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجاراتيمارستأثي ارمعنويافيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار
الخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقالقيمة" "Fالمحسوبة والتيبلغت()1.22456وهي أق ل
منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية(.)0.05وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج0.320
إذيشيرهذاإلى أنالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعيار رقم()16قدفسرمانسبته()%32من
الملكية) فيالبنوكالتجارية
الملكي ة ممثال بـ (التغيرفيحقوق ُ
األثرالمتغير التابع القائم ة حقوق ُ
األردنية .وبناء علىماسبقسيتم قبول الفرضيةالصفرية الفرعيةالثالثة التيتنصعلى أنه"ال
يوجد أثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي رقم
()16الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمة حقوق الملكي ة ممثال بـ (التغيرفيحقوقالملكية)في
البنوكالتجاريةاألردنية".
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اختبار الفرضية الفرعية الرابعة وتنص على ما يلي:
 :H04الفرضية الفرعية الرابعة :ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى الدللة معنوية

لتطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود اإليجارات ،على قائمة التدفقات

ممثالا بـ (المالي التغير في التدفقات النقدية) في البنوك التجارية األردنية.

الختبارصحةالفرضيةالفرعية الرابع ة منعدمصحتهاتماستخداماالنحدار الخطي البسيط
لمعرفةأثرذوداللةإحصائيةعندمستوىالداللةمعنويةلتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم
ت ممثال بـ (الماليالتغيرفيالتدفقاتالنقدية)
()16الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمةالتدفقا 
فيالبنوكالتجاريةاألردنية،والجدولرقم()16يوضحذلك:
الجدول ()16

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة
المتغير التابع :قائمة التدفقات النقدية ممثالا بـ (التغير في التدفقات النقدية)
المتغير المستقل

B

T

Sig

الثابت

0.00536

1.23564

0.145

قبل تطبيق معيار اإلبالغ المالي

0.02563

1.25856

0.1258

R2

0.013

F

1.36523

Sig

1.1258

المتغير التابع :قائمة التدفقات النقدية ممثالا بـ (التغير في التدفقات النقدية)
المتغير المستقل
الثابت
بعد تطبيق معيار اإلبالغ المالي

B

T

Sig

1.258970 0.0056698

0.129

1.958731

0.3494

0.015468

R2

0.144

F

1.23656

Sig

0.3494
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يتبين من الجدول ( )15أن تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
اإليجاراتيمارستأثي ارمعنويافيالقوائمالمالية.كمايتضحمنالجدولوالخاصبتحليلاالنحدار
الخطيالبسيطأناألنموذجمعنويوفقالقيمة""Fالمحسوبة والتيبلغت()1.23656وهيأقل
منالقيمةالجدوليةعندمستوىمعنوية(.)0.05وقدبلغتالقدرةالتفسيريةلهذااألنموذج0.144
إذيشيرهذاإلىأنالمتغيرالمستقلالمتمثلفيمعيا راإلبالغالماليرقم()16قدفسرمانسبته
()%0.14مناألثرالمتغير التابع القائمة التدفقاتالنقدية ممثال بـ (التغيرفيالتدفقات النقدية)
فيالبنوكالتجاريةاألردني ة .وبناءعلىماسبقسيتم قبول الفرضيةالصفرية الفرعيةالثالثة التي
تنص على " ال يوجدأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة معنوية لتطبيق معيار اإلبالغ
الماليالدوليرقم()16الخاصبعقوداإليجارات،علىقائمةالتدفقاتممثالبـ(الماليالتغيرفي
التدفقاتالنقدية)فيالبنوكالتجاريةاألردنية"
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الفصل الخامس:

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

ُمناقشة النتائج والتوصيات
يتناول هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج التي توصل ْت إليها الدراسة الحالية الختبار
الفرضياتوتقديمعددمنالتوصيات:

 :1-5نتائج الدراسة
نت النتائج وجود أثر دال إحصائياعند مستوى داللة( ،)α≤0.05عند تطبيق معيار
 بي ْاإلبالغالماليالدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجارات علىالقوائمالماليةفيالبنوك
ت
التجاريةاألردنية.وهذايعنيأنتطبيقالمعيارالدوليرقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
المعيارقد ُيتيح
ْ
يؤثرعلىالقوائمالماليةفيالبنوك التجاريةاألردنية،وبناءعلىذلكفإن
المحللينالماليينومستخدميالقوائمالماليةتقييمأفضلللوضعالماليواألداء
للمستثمرينو ُ
الماليللبنوك ,وأيضا  ُيتيحالمعلوماتاألكثرشفافيةودقةعنعقود اإليجارلدىالبنك.
فقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسة()Stancheva & Todorava et al, 2019التي
ات ْ
أظهرتنتائجهاوجودتأثيرلتطبيقمعياراإليجار رقم()16علىتقاريرالمالية والقوائم
الماليةوالنسبالمالية.
 أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا عند تطبيق المعيار اإلبالغ المالي الدولي رقم( )16الخاصبعقوداإليجارات عندمستوىالداللة(،)α≤0.05فيالعائدعلىاألصول
فيالقوائمالماليةفيالبنوكالتجاريةاألردنية .وهذايعنيأنتطبيقمعياراإلبالغالمالي
ت،سوفيؤدي إلى توفير مجموعة أشمل من
الدولي رقم ()16الخاص بعقود اإليجا ار 
المعلوماتواإلفصاحالكافيوالمالئمعنعقوداإليجار،ممايوفرمزيدامنالشفافيةحول
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ايمكنكلمنالمستثمرين والمقرضينمناتخاذ
عملياتالشركةومركزها االقتصادي،مم ُ
الق اررات االستثمارية واالئتمانية بصورةأفضل .واتفقتهذهالنتيجةمعنتيجةدراسة (تيلخ،
)2019ودراسة(العريدي)2017،التيأظهرتنتائج هماأنهناكأثرذوداللةإحصائية
للمعيارIFRS 16علىالعائدعلىاألصول.
 تبينمنخاللالنتائجوجودأثردالإحصائياعندتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقمق
( )16الخاصبعقوداإليجارات،عند مستوى الداللة(،)α≤0.05فيالعائدعلىحقو 
الملكيةفيقائمةالمركزالماليفيالبنوكالتجاريةاألردنية.وهذايعنيأن تأثيرالمعيار
على الميزانية عن طريق الزيادة في إيجار األصول وخصومه وانخفاضحقوق الملكية
ورأسالمال؛ألنانخفاضالقيمةالدفتريةألصلاإليجاريكونبوتيرةأسرعمنالتزامات
اإليجار،ألناألصليهتلكحسباالهتالك،أماااللتزام:فينخفضبقيمةدفعاتاإليجار،
ألصل ،وبالتالي يؤثر على انخفاض
ويرتفع بمبلغ الفائدة الذي يتناقص مع طول حياة ا 
حقوق الملكية.واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة(تيلخ)2019،ودراسة(العريدي،
 )2017التيأظهرتنتائجهما أنهناكأثرذوداللةإحصائيةللمعيار  IFRS 16على
العائدعلىاألصول.
 أظهرتالدراسةأيضا اليوجد أثردالإحصائياعندتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم(،)16عندمستوىالداللة()α≤0.05فيالتغيرفيحقوقالملكيةعلىقائمةحقوق
الملكيةفيالبنوكالتجاريةاألردنية،وهذايعنيبأنقيمةالتغيرفيحقوقالملكيةلمتتأثر
فيتطبيقمعياراإلبالغالماليالدوليرقم()16الخاصبعقوداإليجارات،أيأنالزيادة
فيالتغيرفي حقوقالملكيةليسلهعالقةفيتطبيقالمعيار رقم ( )16الخاصبعقود
ت.
اإليجا ار 

81

 كما تبين من خالل النتائج بأنهال يوجدأثر دال إحصائيا عند تطبيق معيار اإلبالغت ،عند مستوى الداللة(،)α≤0.05في
الماليالدولي رقم( )16الخاص بعقوداإليجا ار 
التغيرفيالتدفقاتالنقديةعلىقائمةالتدفقاتالنقديةفيالبنوكالتجاريةاألردني ة.وهذا
يعني تأثيرفيعرضالتدفقاتالنقدية،أيالحدمنالتدفقاتالنقديةالتشغيليةمعالزيادة
المقابلةفيالتدفقاتالنقديةالمالية،حيث أن التسديداتالرئيسةلجميعالتزاماتاإليجار
ُ
دراسة
ومدفوعات الفائدة تُدرجضمناألنشطة التمويلية .اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
(العرابيد )2020 ،التيأظهرتنتائجهاوجود أثرذاتداللةإحصائيةبينتطبيقمعيار
عقوداإليجارIFRSوالتدفقاتالنقدية.

 :2-5التوصيات
بناءعلىالنتائجالتيتمالتوصلإليهامنخاللهذهالدراسة،تمتقديممجموعةمنالتوصيات:
 .1علىالجهات المعنية المحللينالماليين والمستثمرينومستخدميالقوائمالمالية العمل على
التشجيعبتطبيقالمعاييروقواعدالمحاسبةوالتثقيفعليهاوااللتزامبها؛لماتُحققمننتائج
تعكسصحةالقوائمالمالية.
 .2ضرورةاإلفصاحالمالئمللقوائمالماليةالمنشورة منخاللالبنوكالتجاريةاألردنية،وذلك
لتأثيرالمعياررقمIFRS 16الخاصبعقوداإليجاراتعلىالقوائمالمالية.
 .3االستفادةمنخبراتدولالعربيةفيمايتعل ُقفيتطبيقاإلبالغالمالي رقم( )16الخاص
ت؛وذلكلتطبيقهعلىباقيالقطاعات.
بعقوداإليجا ار 
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 .4العملعلىعقددو ارتتدريبيةمتخصصةلموظفيالبنوك التجارية األردنية،توض ُحمن
ت علىالقوائم
مدىأهميةتطبيقمعياراإلبالغالمالي رقم( )16الخاصبعقوداإليجا ار 
المالية،ولصقلمعرفتهمبمتطلباتالمعيارالجديدوكيفيةتطييفهذاالمعيار.
 .5إجراءالمزيدمنالدراساتالخاصة بالمعيار اإلبالغالماليالدولي رقم  IFRS16الخاص
بعقوداإليجاراتقبلبدايةالتطبيقاإللزامي.
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والتوزيع.

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين (.)2017أتعاب المدقق ،محضر رقم ،5267تاريخ
.2010/10/27

حسن،الينافتحي(.)2019أثرتطبيقمعياراالبالغالماليالدوليالتاسععلىجودةالمعلومات
المحاسبية :دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في األردن ،رسالة دكتوراه ،جامعة

العلوماإلسالميةالعالمية،عمان.

84

الحسناوي،سالمصالل(.)2016أساسياتاإلدارةالمالية،دارالمنهجية،ط،1عمان،األردن.

الحالق،سعيدسامي ،والعجلوني ،محمد محمود( .)2010دراسة جدوى االقتصادية وتقييم
ت،ط،1عمان،داراليازوريللنشروالتوزيع.
المشروعا 

الرواشدة،خلود( .)2017أثرتطبيقالمعيارالمحاسبيالدوليالسادسعشرالخاصبالممتلكات

والمعدات والمصانع في إعداد التقارير المالية :دراسة ميدانية على المنشآت الصغيرة

والمتوسطة الحجم في محافظة الكرك ،رسالة ماجستير ،جامعة اإلسراء الخاصة ،عمان،

األردن.

زويد،جاسم (.)2020متطلباتتطبيقمعياراالبالغالمالي رقم()16عقودإيجارالتمويلفي

الوحدات االقتصادية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية،مجلة جامعة األنبار للعلوم
االقتصاديةواإلدارية.184-208،)30(12،

سعادة،عبدهللا والزيدانيين،هيام (.)2017أثرتوظيفالودائعاالستثماريةفي ربحيةالمساهمين
"دراسة تطبيقيةعلىالمصارفاإلسالميةاألردنية" ،المجلةاألردنيةفيالدراساتاإلسالمية،
.)2(13

الشجيري ،محمد (.)2020المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ المالي ،الطبعة األولى ،الجامعة
العراقية،بغداد،العراق.

الطراونة ،وصفي حسين (.)2020مدى توافق قانون ضريبةالدخل األردني34وتعديالته مع
معايير المحاسبة الدولية ،رسالة ماجستير ،كلية األعمال ،جامعة اإلسراء الخاصة ،عمان،

األردن.

العاني ،إيمان (،)2017البنوك التجارية وتحديات التجارة اإللكترونية ،كلية العلوم االقتصادية
وعلومالتسيير،رسالةماجستير،الجزائر.

عبدالوهاب ،وائلمحمد (.)2018إطارمقترحلتطويراإلفصاحالمحاسبياإللزاميمنمنظور
مدخلالتحسينالمستمر،دراسةميدانية،مجلةالفكرالمحاسبي.)1(22،

العرابيد،خميس(.)2020أثرالعالقةبينتطبيقالمعيار IFRS 16والحدمنالفجوةالتمويلية،
ص.589-565
المجلةالعلميةللدراساتالتجاريةوالبيئية،جامعةقناةالسويس ،)2(11،

85

العريدي،هاني (.)2017أثرتطبيقالمعيار :IFRS 16اإليجاراتعلىالقوائمالماليةللشركات
األردنيةالمساهمةالعامة،رسالةماجستير،جامعةالشرقاألوسط،عمان،األردن.

عزريل،أيمن(.)2017مدىالتزامالشركاتالصناعيةالعاملةفيمحافظة رامهللابتطبيقمعيار
المحاسبة الدولي رقم16الخاص باألصول الثابتة،المجلة العربية لإلدارة،)2(37،
ص.177-193


عسول ،محمد األمين ( .)2020أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في الجزائر في ظل
ص-498
المعايير المحاسبية الدولية،مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية ،)2(7،
.479

علي ،محمد ابراهيم ( ،)2017تحليل ومناقشة المداخل االستراتيجية لتطبيق المعايير المحاسبية
الدولية:مدخلمقترح ،مجلة كليةبغدادللعلوماالقتصاديةالجامعة،العدد ،52جامعةبغداد،

العراق.

العواملة،محمودسالمة( .)2017مدىتوافقبينمعاييرالمحاسبيةاإلسالميةومعاييرالمحاسبة
الدوليةللقوائمالمالية:دراسةتطبيقيةعلىالبنوكاإلسالميةاألردنية،رسالةماجستير،كلية

األعمال،جامعةاإلسراءالخاصة،عمان،األردن.

عولمي ،عفاف ( .)2016دورالبنوكالتجاريةفيتمويلالقطاعاتالمقاوالتية ،دراسةحالةبنك
التنميةالمحليةوكالةبسكرة(.رسالةماجستيرغيرمنشورة)،جامعةمحمدخضيرة،الجزائر.

غنام،أحمدمحمد(.)2021أثرتطبيقمعياراإلبالغالماليالدولي،رقم""IFRS.9علىجودة
المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت،

المفرق،األردن.

قلمين ،نجوى (.)2018تقييم أداء مؤشرات البنوك التجارية في الجزائر ،دراسةحالة الصندوق
الوطني،لالحتياطوالتوفير،جامعةمحمدبوضيافبالمسيلة،رسالةماجستير،الجزائر.

محمود ،عمرو السيد( .)2018أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (-)16عقود
اإليجا ر-على نفعية المعلومات المحاسبية وق اررات أصحاب المصالح في منشأة المستأجر:
ج.)2(2
دراسةتجريبية،مجلةاإلسكندريةللبحوثالمحاسبية،م 

86

RATROLتقييم أداء البنوك التجارية األردنية باستخدام نموذج.)2021(  خالد فليح،المنيزل
،المفرق،جامعةآلالبيت، رسالةماجستيرغيرمنشورة،2019-2009خاللالفترةالزمنية

.األردن

، ديوانالمطبوعاتالجامعية،2ط
 ، التقنياتالبنكيةوعملياتاالئتمان.)2016(سليمان،ناصر
.األردن،عمان

، عمان، دارالمنهاجللنشروالتوزيع،الطبعةالثانية،المحاسبةالمالية.)2017(محمد،الهاللي
.األردن

 المراجع األجنبية:ثانيا
IASB, (2016). Leases: International Financial Reporting Standard (IFRS) 16, Project
Summary and Feedback Statement, London, U.K: IASB.
IFRS, Foundation (2016). Leases: effect analysis international financial reporting
Standard, United Kingdom, January, pp42-54.
Kujewska, A. (2016). Determinants of the return on eauity ratio (ROE) on the example
of companies from metallurgy and mining sector in Poland "Metabk", 55(2), 285288.
Levanti, D. A (2019). IFRS 16Leases Financial Statements disclosure for Credit
institution, Eco Forum Journal, Vol. 8, No. (3/20), pp. 51-56.
Ozturk, M., Sercemeli, M. (2016). Impact of New Standard IFRS 16 LEASES on
Statement of financial position and Key Ratios: a Case Study on Airplane Company
in Turkey, Business and economic research Journal, 7(4), 143.
Rosikah, A., Pranani grumpy, D., Muthalib, D., Azis, M., &Rohansyah, M. (2018).
Effect of Return on Asset, Return on Equity, Earning per Share on Corporate
Value, The International journal of Engineering and Sciences (IJES), Vol.3, 6-14.
Rulmont, Sebastien (2017). IFRS16-Leases: Implications FOR Analysts and Investors.
Belgium. University of Ghent. Master of Science in Business Economics. (p.p).
11-12.

87

Stancheva-Todorova, E, & Velinova- Sokolove, N. (2019). IFRS 16 Leases and It's
Impact on Company's Financial Reporting Financial Ratios and Performance
Metrics, Economics Alternatives, Vol. 1, No. 2019, pp. 44-62.
Topal, Harun (2018). The Impact of new Standard IFRS 16 on value Relevance of
Annual Accounts. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. Pp5.5.30.

88

المالحق
)1( الملحق
التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة
العائد على األصول
4

Series: ROAAVERAGE
Sample 2011 2020
Observations 10
3

2

Mean

0.016730

Median

0.019000

Maximum

0.024500

Minimum

0.009600

Std. Dev.

0.005300

Skewness
1

0
0.010

0.015

0.020

-0.166895

Kurtosis

1.535860

Jarque-Bera

0.939634

Probability

0.625117

0.025

العائد على حقوق الملكية
3

Series: ROEAVERAGE
Sample 2011 2020
Observations 10
2

1

0
0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

Mean

0.059635

Median

0.060016

Maximum

0.090531

Minimum

0.029800

Std. Dev.

0.023181

Skewness

0.020367

Kurtosis

1.299300

Jarque-Bera

1.205850

Probability

0.547209

89

التغير في قائمة حقوق الملكية
10

Series: _EQUITYAVERAGE
Sample 2011 2020
8

Observations 10
Mean

6

4

5206805.

Maximum

39705064

Minimum

-2.97e+08

Std. Dev.

98339493

Skewness
2

0
-3.0e+08

-2.0e+08

-1.0e+08

-19695167

Median

-2.589544

Kurtosis

7.883813

Jarque-Bera

21.11441

Probability

0.000026

500.000

التغير في قائمة التدفقات النقدية
8

Series: _CASHAVERAGE
7

Sample 2011 2020
Observations 10

6

Mean

5

Median
4

3

2343946.

Maximum

1.53e+08

Minimum

-5.25e+08

Std. Dev.

1.84e+08

Skewness

2

-26462312

-2.195600

Kurtosis

6.860191

Jarque-Bera

14.24322

Probability

0.000807

1

0
-6.0e+08

-4.0e+08

-2.0e+08

1000.00

2.0e+08

