
 أ
 

 

 
 

أثر التعديالت في معايير التقارير المالية الدولية على جودة األرباح 
 في قطاع البنوك التجارية في األردن

The Effect of Modifications of International 

Financial Reporting Standards (IFRS) on Earnings 

Quality in the Banking Sector in Jordan 

 إعداد

مد عال أسامة مح  
 

 بإشراف

 الدكتور علي عبد الغني الاليذ

 

 قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة
 

 قسم المحاسبة

 كلية األعمال

 جامعة الشرق األوسط
 

2016حزيران/   



 ب
 

 

 تفويض

نا عال اسامة محمد افّوض جامعة الشرق االوسط بتزويد نسخ من رسالتي أ
لكترونيا للمكتبات, أو المنظمات, او الهيئات والمؤسسات المعنية ورقيا وا

 باألبحاث والدراسات العلمية عند طلبها.
 

 االسم: عال اسامة محمد

 

 التاريخ:

 

 التوقيع:

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 قرار لجنة المناقشة
 

على التقارير المالية الدولية  معاييرفي أثر التعديالت  نوقشت هذه الرسالة وعنوانها:
  ألرباح في قطاع البنوك التجارية في األردنجودة ا

 

 

  18/6/2016وأجيزت بتاريخ 

 

 اعضاء لجنة المناقشة                              الجامعة                            التوقيع

 د. علي عبد الغني الاليذ                         الشرق االوسط

الشرق االوسط             د.يونس الشوبكي                     

األميرة سمية                   د.مضر علي عبد اللطيف 

 

 

 

 

 

  



 د
 

 

 شكر وتقدير

 

 شكرا هلل على فضله وعونه لي في اتمام هذه الرحلة العلمية وجزيل الشكر 

الى من تفضل باإلشراف على رسالتي وكان ِنعم المعلم والمرشد لي في هذه 
ور علي عبد الغني الاليذالرحلة.. مشرفي الفاضل الدكت  

 الى من زودني من علمه من اساتذتي االفاضل..

 الى اللجنة العلمية على كل ما قدموه لي من دعم واسناد خالل هذه الفترة..

 الى كافة زمالئي الذين ساندوني في دراستي..

الى رجائي في يأسي وقوتي في ضعفي.. امي, ابي, اخوتي وكل عائلتي 
 الغالية

 

 

 
 

 

 

 



 ه
 

 

هدا اإل  

 

 الى من البساني ثوبا مرصعا بالصبر والنجاح وعلماني كيف يحاك...

 الى من صبرا معي وكانا سندا لي في هذه الرحلة... والداي

 الى من كان دعائها رفيقا لي في كل خطوة.. جدتي الغالية

 الى افضل ِنعمة وهبة من اهلل.. اختي واخوتي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 

 قائمة المحتويات

 الموضوع الصفحة
 عنوان الرسالة أ
 تفويض ب
 قرار لجنة المناقشة ج
 شكر وتقدير د
 االهدا  ه
 قائمة المحتويات و
 قائمة الجداول ط
 قائمة األشكال ي
 قائمة المالحق ي
 الملخص باللغة العربية ك
 الملخص باللغة االنجليزية م

 
 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
 (: المقدمة1-1) 2
 (: مشكلة الدراسة1-2) 4
 (: أهداف الدراسة1-3) 5
 (: أهمية الدراسة1-4) 6
 (: أسئلة الدراسة و فرضياتها1-5) 6
 (: أنموذج الدراسة1-6) 9
 (:  محددات الدراسة1-7) 10
 (: حدود الدراسة1-8) 10
 (: مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية1-9) 10

 
 

 



 ز
 

 

 الفصل الثاني 
 األدب النظري والدراسات السابقة

 (: المقدمة2-1) 14
 (: معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية وتعديالتها2-2) 15
 (: جودة االرباح2-3) 27
 (: ادارة االرباح2-4) 33
 (: اسباب اختيار قطاع البنوك2-5) 36
 (: الدراسات السابقة2-6) 38
 (:  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة2-7) 45
 الفصل الثالث 

 منهجية الدراسة )الطريقة واالجرا ات(
 (: المقدمة3-1) 48
 (: منهج الدراسة3-2) 48
 (: مجتمع الدراسة3-3) 49
 (: عينة الدراسة3-4) 50
 (: أدوات الدراسة 3-5) 50
 (: متغيرات الدراسة3-6) 51
 (: المعالجات االحصائية3-7) 51
 (: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات3-8) 54

  
 
 
 
 
 
 



 ح
 

 

  

 الفصل الرابع 
 نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 (: المقدمة4-1) 57
 (: نتائج التحليل االحصائي الدراسة4-2) 57
 (: اختبار فرضيات الدراسة4-3) 60

 الفصل الخامس 
 مناقشة النتائج والتوصيات

 (: المقدمة5-1) 68
 (: مناقشة النتائج5-2) 68
 (: التوصيات والمقترحات5-3) 71

 المراجعقائمة  
 اوال: المراجع العربية 74
 ثانيا: المراجع األجنبية 78
 قائمة المالحق 80



 ط
 

 

 قائمة الجداول
 -الفصل الموضوع الصفحة

 الجدول

معايير التقارير المالية الدولية   17  2-1  

2-2 التعديالت التي جرت على معايير التقارير المالية الدولية وسنوات تطبيقها 22  

3-2 عدد التعديالت الصادرة والمطبقة 23  

4-2 تعديالت جرت على معايير ترتبط بقطاع البنوك 23  

البنوك التجارية في االردناسماء  49  3-1  

2-3 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 54  

1-4 المتوسط الحسابي لعدد التعديالت واالفصاح  57  

2-4 المتوسط الحسابي للعائد على االصول والرافعة التشغيلية وادارة االرباح 59  

نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر التعديالت في المعايير )عدد التعديالت,  61
 االفصاح( على جودة األرباح في البنوك.

4-3  

نتائج تحليل االنحدار البسيط للتعرف الى اثر عدد التعديالت في إدارة األرباح في  63

 قطاع البنوك التجارية في األردن.

4-4  

5-4 اختبار االنحدار البسيط للتعرف الى اثر االفصاح على ادارة االرباح في البنوك 64  

6-4 اختبار االنحدار الخطي للتعرف الى اثر العائد على االصول كمتغير رقابي 65  

7-4 اختبار االنحدار الخطي للتعرف الى اثر الرافعة التشغيلية كمتغير رقابي 66  



 ي
 

 

 قائمة األشكال
الشكل -الفصل الموضوع الصفحة  

1-1 أنموذج الدراسة 9  

 

 

 

 قائمة المالحق

 رقم الملحق الموضوع الصفحة

 1 اداة الدراسة )المعادلة( 81

 2 نتائج التحليل االحصائي الختبار فرضيات الدراسة 82

التحليل المالي للدراسةنتائج  85  3 

 

 

 

 

 



 ك
 

 

 الملخص باللغة العربية

أثر التعديالت في معايير التقارير المالية الدولية على جودة األرباح في 

 قطاع البنوك التجارية في االردن

 إعداد الطالبة 

 عال أسامة محمد

دكتورإشراف ال  

 علي عبد الغني الاليذ

تهدف الدراسة الى بيان اثر التعديالت في معايير التقارير المالية الدولية على جودة االرباح. تكّون 

( بنك, 13والبالغ عددها ) المدرجة في بورصة عمانمجتمع الدراسة من البنوك التجارية في االردن 

د المتغير المستقل وهو التعديالت التي جرت على ( بنوك. تم اعتما10اما عينة الدراسة فقد شملت )

معايير التقارير المالية الدولية المتمثلة ب)عدد التعديالت, االفصاح( والمتغير التابع هو جودة 

االرباح, والمتغيرات الرقابية هي العائد على االصول والرافعة التشغيلية. لتحقيق اهداف الدراسة تم 

وكل من تحليل االنحدار البسيط  والمتعدد  الهرمي للتحقق من فرضيات  استخدام نموذج جونز المعّدل

 الدراسة.



 ل
 

 

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها وجود تأثير ايجابي للتعديالت المتمثلة ب )عدد 

ة التعديالت, االفصاح( في معايير التقارير المالية الدولية على جودة االرباح في قطاع البنوك التجاري

وعدم وجود تأثير ذي داللة احصائية  .(≤0.05)في االردن لكنها لم تبلغ مستوى الداللة االحصائية 

للعائد على األصول والرافعة التشغيلية  كمتغير رقابي في العالقة بين التعديالت في معايير التقارير 

 (.≤0.05ستوى داللة )المالية الدولية وجودة األرباح في قطاع البنوك التجارية في األردن عند م

وقد اوصت الدراسة على ضرورة القيام بدراسات اخرى تتناول حجم الشركة, معدل دوران المدقق  

الخارجي وعقود الدين واثرها على جودة االرباح, كذلك من االهمية بمكان توعية المتخصصين 

راسات وابحاث اخرى والمستفيدين بوسائل التحقق من مصداقية البيانات المعروضة وكذلك اجراء د

 تشمل باقي قطاعات سوق عمان المالي.

جودة األرباح, معايير التقارير المالية الدولية, إدارة األرباح, االستحقاقات, الكلمات المفتاحية: 

 التسهيالت االئتمانية.
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ABSTRACT 

 

The Effect of Modifications of International Financial Reporting 

Standards 

(IFRS) on Earnings Quality 

In the Banking Sector in Jordan 

 

Prepared by 

Ola Usama Mohammed 

 

Supervisor 

Dr. Ali Abdul Ghani AL-Laith 

 

The aim of this study is to demonstrate the effect of the modifications of 

International Financial Reporting Standards (IFRS) on earning quality. 

The study population consisted of Jordanian commercial banks listed on 

Amman Stock Exchange which are (13) banks, while the study sample 

included (10) banks. 

The independent variable used is the modifications done on IFRS, represented 

by (number of modifications and disclosure), and the dependent variable is 

earning quality, while the control variables are the return on assets and 

leverage. 

To achieve the study aim, modified Johns model is used and multiple-simple 

regression analysis has been used to test the hypotheses of the study. 



 ن
 

 

The study has reached a number of results. The most important one is that 

there is a positive effect of the modifications (number of amendments and 

disclosures) in IFRS on earning quality in the commercial banks sector in 

Jordan, but it didn’t achieve the level of statistical significance (α≤ 0.05 ). 

Also, there is no statistically significant effect for the return on assets, and 

leverage as a control variable in the relation between IFRS and earning 

quality in the commercial banking sector in Jordan at the level of significance 

of (α≤ 0.05 ). 

 

The study has recommended to study the effect of other factors on earning 

quality, such as the size of the enterprise, average rotation of external auditor, 

and debt contracts. It also argued for the necessity of the awareness of the 

experts and users of the means of verifying the credibility of the relevant data, 

in addition to making further research for the other sectors of Amman Stock 

Exchange. 

 

Key words: earnings quality, IFRS, earnings management, accruals, credit 

facilities. 
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 الفصل االول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة(: 1-1)

تنشيط االسواق ات المالية و الشركادت التطورات المعاصرة في بيئة االعمال و زيادة االتجاه نحو انشاء 

المالية الى زيادة الحاجة الى معلومات مالية مفيدة يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات االقتصادية 

ات فقط وانما تمتد لتشمل معلومات المالية على اصحاب الشركتقتصر الحاجة الى ال المختلفة, وال

ة المعاصرة الى ة, اذ تسعى الشركغيرهم من المستفيدين من المعلومات التي تتضمنها التقارير المالي

همات اجتذاب اموال جديدة بصورة مستمرة من مصادر متعددة, وقد تكون هذه االموال في شكل مسا

 شكل قروض. ة في رؤوس االموال او علىجديد

تمكنهم من اتخاذ قرارات تتعلق ن لهذه االموال الى معلومات مالية المانحو ومن الطبيعي ان يحتاج 

, ومقدار العائد المتوقع على استثماراتهم فيها, وهناك مستفيدون اتاو االقراض لهذه الشركباالستثمار 

الموظفين, وكذلك الجهات و   ثل الموردين والعمالءة ممصالح في الشركاخرون ممن تكون لهم 

 الحكومية و البنوك.

ة, فان االمر يتطلب ضرورة وجود معايير محاسبية تحدد اية حقوق اصحاب المصالح في الشركولحم

ة لتي تؤثر على المركز المالي للشركالطرق التي يجب اتباعها لقياس العمليات واالحداث و الظروف ا
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دين يهذه المعلومات المالئمة التي يمكن االعتماد عليها الى المستف الربح , وايصالالهادفة لتحقيق 

 منها.

صاح عن عناصر العرض واالفالمعايير المحاسبية تحدد االسس والطرق السليمة للقياس و اي ان 

اهم احدى  نتائج اعمالها.واالحداث والظروف على مركزها المالي و  تأثير العملياتالتقارير المالية و 

 معايير هي جودة المعلومات المحاسبية المراعى فيها تطبيق المالية للتقارير عناصر األساسيةلا

 .الدولية المالية التقارير

المالية التي  اتي يمثل احد الدعامات في الشركعلى قطاع البنوك الذ الدراسةتم التركيز في هذه 

اديات وانماء اقتص إلنشاءبلية البنوك تلعب دور جوهري في نجاح او فشل االقتصاد, حيث ان قا

وة االقتصاد في اي بلد يرتكز واستقرار هذا القطاع, لذلك فان ق صغرى او كبرى يعتمد على نمو

 .على قوة و اقتدار النظام البنكي ساس على قوة و كفاءة النظام المالي والذي يعتمد بدورهباأل

التقارير وفق  إعداد 1997عام منذ تم للدراسة, حيث  ا  جيد ا  تعتبر المملكة االردنية الهاشمية نموذج

ايير التقارير المالية معايير المحاسبة الدولية. في هذه الفترة ايضا حصلت الكثير من التعديالت في مع

 التي تم تطبيقها في االردن.الدولية و 

 معايير تطرأ على لتعديالت التيل تأثير ما اذا كان هناكدراسة البحث فيالرئيسي من هذه الان الهدف 

تتناول هذه الدراسة البنوك التجارية األردنية كعينة, حيث على جودة األرباح, الدولية  التقارير المالية

 .(2010-2004خالل السنوات ) يتم التحقق من تغير جودة االرباحل
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 مشكلة الدراسة(: 1-2)

لية عدم جدوى االعتماد على ات المامالية من اصحاب المصالح في الشركادرك مستخدمي القوائم ال

 كمية االرباح دون االخذ بعين االعتبار جودة االرباح.

جودة االرباح بدال من كميتها التخاذ قرارات مناسبة, ونظرا الختالف ذلك اخذوا باالعتماد على ل 

بالتالي و رة من استخدامها في ادارة االرباح المبادئ المحاسبية ووجود ثغرات في الكثير منها تمّكن االدا

دعت الحاجة الى تبني معايير عالمية موحدة إلعداد التقارير المالية حيث تخفيض قيمة جودة االرباح, 

 لضمان حقوق المستثمرين في تقييم استثماراتهم والمستفيدين وفق هذه المعايير. 

خالل العقود  كبيرالتي قد تطورت بشكل  الدولية معايير التقارير الماليةمن هنا جاءت اهمية اعتماد 

الحالية و جرت عليها تعديالت كثيرة, حيث ان صرامة المعايير من شأنها ان تمنع االدارة من 

ادارة االرباح, لذلك كانت التعديالت مستمرة على  الثغرات في المبادئ المحاسبية من اجل استغالل

 حسين جودة االرباح.الى تتطبيقها ؤدي ن فعالية وكفاءة المعايير والتي يمدى هذه السنين لضما

ولما كانت المعلومات المحاسبية التي يستخدمها اصحاب المصالح يجب ان تتصف بالدقة والثبات من 

قد الدولية التقارير المالية  ك فان التعديالت التي تطرأ على معاييراجل التحقق من جودة االرباح لذل

 :ةالتالي اثارة االسئلة لنا المشكلة من خاللتؤثر على جودة االرباح, وبذلك تتوضح 

( ثلة بـ )عدد التعديالت, واإلفصاحللتعديالت في معايير التقارير المالية الدولية المتم هل يوجد اثر-

 على جودة األرباح في البنوك التجارية األردنية؟
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 ؟األردنيةالتجارية االرباح في البنوك جودة يوجد أثر لعدد التعديالت على  هل -

 ؟األردنيةالتجارية إلفصاح على جودة االرباح في البنوك لأثر يوجد هل  -

ما بين عدد التعديالت وجودة األرباح في البنوك  رقابييوجد أثر للعائد على األصول كمتغير هل -

 ؟األردنيةالتجارية 

ما بين عدد التعديالت وجودة األرباح في البنوك  للرافعة التشغيلية كمتغير رقابي أثر يوجد هل-

 ؟يةاألردن

 

 أهداف الدراسة(: 1-3)

ر يلعب قطاع البنوك دور مهم كوسيط مالي و مصدر اساسي لتمويل االقتصاد المحلي, حيث يعتب

ونظرا ألن معايير المحاسبة تعتبر هي المرشد األساسي لقياس  العجلة المحركة للنمو االقتصادي

, فإنها يجب أن تكون وثيقة أعمالها تائجة ونالمركز المالي للشركالعمليـات واألحـداث التي تؤثر في 

 الصلة بأهداف المحاسبة المالية المالئمة للبيئة التي تطبق فيها هذه المعايير.

 -:تتمثل في اآلتية الدراس بناءا على ما سبق, فان اهداف

 .الدولية فيما يخص قطاع البنوكالتقارير المالية ير معايالتعديالت التي طرأت على أهم التعريف ب-1

 .ات الماليةرباح وتأثيرهما الفاعل في الشركالتعريف بجودة االرباح وادارة اال- 2

 الدولية على جودة االرباح.التقارير المالية معايير التي طرأت على معرفة اثر التعديالت -3
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 أهمية الدراسة(: 1-4)

لغة هي اصبحت الم في مختلف ارجاء الع الدولية  التقارير المالية معاييربعد االستخدام الواسع ل

وخاصة ت الحاجة الى دراسة تأثير تطبيق المعايير وتعديالتها المحاسبة الدولية المشتركة, لذلك دع

 -, وهنا تكمن اهمية الدراسة في: المملكة االردنية الهاشمية في في البنوك التجارية

جودة االرباح في على  وليةالد التقارير المالية معاييرلتعديالت في ل التحقق فيما اذا كان هناك اثر -1

 .االلتزام بتطبيق هذه التعديالت يعكس االرباح الفعلية للبنوك انوهل  البنوك التجارية في االردن,

وبقياس جودة االرباح يتم تقديم ية التقارير المحاسبية المنشورة حول موثوق هناك شكوكدائما  -2

 رات االستثمارية.معلومات للمستثمرين تساعدهم على اتخاذ العديد من القرا

التي من شأنها ان تساهم في تحسين او تقليل جودة االرباح سعيا  بعض العواملتساهم في تحديد  -3

 لضبطها والتحكم فيها.

 أسئلة الدراسة وفرضياتها(: 1-5)

و التعديالت التي  لإلصداراتتة, بل هي عملية مستمرة ثاب ليستمعايير التقارير المالية الدولية ان 

 .هذه المعايير تطرأ على

  :وه االول الرئيسيالدراسة  سؤاللذا, فإن 

المتمثلة بـ)عدد  الدولية التقارير الماليةمعايير  فيلتعديالت هل يوجد اثر ذو داللة احصائية ل

 ؟البنوك التجارية في االردنقطاع في  رباحجودة االعلى  التعديالت, واإلفصاح(
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 ويتفرع منه االسئلة التالية:

 ؟االرباح في البنوك األردنيةجودة أثر ذو داللة إحصائية لعدد التعديالت على  هل يوجد -

 ؟هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح على جودة االرباح في البنوك األردنية -

 السؤال الرئيسي الثاني

ودة ما بين عدد التعديالت وج رقابيهل يوجد أثر ذو داللة إحصائية للعائد على األصول كمتغير -

 األرباح في البنوك األردنية؟

 السؤال الرئيسي الثالث

ما بين عدد التعديالت وجودة األرباح  يلية كمتغير رقابييوجد أثر ذو داللة إحصائية للرافعة التشغ هل

 في البنوك األردنية؟

 -ومن خالل االسئلة اعاله تنبثق الفرضيات التالية:

 الفرضية الرئيسية االولى

H01 :للتعديالت في معايير التقارير المالية الدولية المتمثلة بـ )عدد ذو داللة احصائية  رال يوجد اث

 .)α≤.05(عند مستوى داللة  التعديالت, واإلفصاح( على جودة األرباح في البنوك التجارية األردنية

 االسئلة الفرعية التالية: هافرع منويت

 :H01-1الفرضية الفرعية االولى 
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 األردنيةالتجارية االرباح في البنوك جودة لة إحصائية لعدد التعديالت على ال يوجد أثر ذو دال -

 .)α≤.05(عند مستوى داللة 

 :H01-2الفرضية الفرعية الثانية 

عند  األردنيةالتجارية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح على جودة االرباح في البنوك  -

 .)α≤.05(مستوى داللة 

 ية الفرضية الرئيسة الثان

H02-ما بين عدد التعديالت وجودة حصائية للعائد على األصول كمتغير رقابيال يوجد أثر ذو داللة إ 

 .)α≤.05(عند مستوى داللة  األردنيةاألرباح في البنوك التجارية 

 الفرضية الرئيسة الثالثة 

-H03التعديالت وجودةما بين عدد  ية للرافعة التشغيلية كمتغير رقابيال يوجد أثر ذو داللة إحصائ 

 .)α≤.05(عند مستوى داللة  األردنيةاألرباح في البنوك التجارية 
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   (: انموذج الدراسة1-6(

  

  

 

  

      

   H01-1  

HO1        H01   

 H01-2     

 انموذج الدراسة: (1-1شكل)

  فيلقياس التعديالت  (Garcia & Guijarro  ,2014) باالستناد على دراسةعداد الباحثة إ

(IFRS) كذلك االرباح وجودة ( ,Onalo,Lizam & Kaseri2014)  لقياس ادارة االرباح. 

 

 

 
HO2   العائد على األصول ROA  

  HO3  الرافعة التشغيلية 

 

 المتغير المستقل المتغير المستقل تقلالمتغير المس المتغير المستقل

 

 جودة االرباح ادارة االرباح

 

 المتغير الرقابي المتغير المستقل المتغير التابع

 

 

 

 

 

 

 

 
عدد التعدي   

 
االفصاح 

      

التعديالت في معايير التقارير 
 المالية الدولية
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 الدراسة محددات(: 1-7)
 منحهالحصول على بيانات البحث من بعض البنوك وبعضها امتنع عن واجهت الباحثة صعوبة في ا

 البنك العربي.و االردني  البنك التجاريو  بنك سوسيته, مثل

 الدراسة حدود(: 1-8)
حسب ما  بنك( 13والبالغ عددها ) التجارية في األردن تقتصر الدراسة على البنوكالحدود المكانية: 

 بالبنوكفي القوائم المالية المستخدمة  البياناتبوبالتالي ترتبط , ورد في موقع الرسمي للبنك المركزي

 التجارية في االردن.

 التقارير الماليةالتي جرت على معايير  ة التعديالتالباحث تإلجراء الدراسة, أخذة: الحدود الزماني

وذلك الن من اهم التعديالت التي جرت على   ,2010-2004 بعين االعتبار خالل الفترة الدولية

وهي التحول من استخدام طريقة التكلفة التاريخية الى  2005معايير التقارير المالية كانت في عام 

ستخدام طريقة القيمة العادلة, ويعتبر هذا التعديل نقطة تحول هامة في الفكر المحاسبي وفي عام ا

 .2009تعديل في عام  31ر حيث تم تطبيق تعديل على المعايي 26تم اصدار  2008

 وتعريفاتها االجرائية مصطلحات الدراسة(: 1-9)
وعة موحدة من معايير اعداد التقارير مجمهي ": (IAS, IFRS)الدولية التقارير المالية  معايير

المالية عالية الجودة و المفهومة و المقبولة عالميا بناء على مبادئ واضحة ومحددة, لتوفر للمستثمرين 

والمشاركين االخرين في اسواق رأس المال العالمية و المستخدمين االخرين للمعلومات المالية معلومات 

 ."ةتمتاز بالشفافية وقابلية المقارن
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 ستتناول الباحثة مصطلح "معايير التقارير المالية الدولية" للداللة على معايير التقارير المالية الدولية 

IFRS ومعايير المحاسبة  IAS تقارير الماليةحيث صدرت معايير ال ( الدوليةIFRS ابتداءا من )

بل مجلس امناء لجنة معايير محل معايير المحاسبة الدولية من ق لتحل بتسميتها الجديدة 2001العام 

( , كما تم االشارة الى ذلك في كتاب )معايير التقارير 2008)صالح,  IASC)المحاسبة الدولية )

معايير التقارير المالية الدولية" معايير التقارير المالية الدولية ومعايير " يشمل مصطلحالمالي الدولية( 

 (أ12: 2012, دوليةمجلس معايير المحاسبة ال) .المحاسبة الدولية

الحقيقي  بصدق وعدالة عن األداءة شركعبير األرباح التي تعلنهـا الهي مدى ت" :رباحجودة اال 

 (413: 2009)قراقيش, . "ةللشرك

 األهمّية ذات التشغيلي, األداء مؤشرات من األصول على العائد يعتبر" :ROAالعائد على االصول 

: 2012". )حمدان, عناسوة, العتيبي, األرباح توليد يف ألصولها الشركة استغالل مدى رصد في

405) 

مجلس معايير المحاسبة ) .ة على متوسط اجمالي االصولالشركبقسمة صافي ربح  ويتم حسابه 

 (2012, الدولية

هي التالعب في األرباح لتحقيق أهداف محددة "  (Earnings Management) :إدارة األرباح

 ."وقعات تعد من المحللين أو قيم تتناغم مع تلطيف صورة الدخلبشـكل مسبق من اإلدارة أو ت

 (252: 2014)فريد,
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 التي يتم بمقتضاها تزويد األفرادوهي تلك الخدمات المقدمة للعمالء " التسهيالت االئتمانية: 

 ات والمنشآت في المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدهاوالشرك

والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة. تمنح التسهيالت 

االئتمانية بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله 

 (: 20113ايمان, ) ."في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر

تشير إلى حسابات االستحقاق التي تنشأ من خيارات اإلدارة, كاالجتهاد في " : ات االختياريةاالستحقاق

)بابكر والصديق,  ."وضع التقديرات المحاسبية, وحرية االختيار من بين السياسات المحاسبية البديلة

2015 :96) 

األنشطة االقتصادية تشير إلى حسابات االستحقاقات التي تنشأ عن بعض ": االستحقاقات اإلجبارية

العادية التي يزاولها البنك, حيث قد يترتب على تلك األنشطة بعض التغيرات في قيم األصول 

 (96: 2015)بابكر والصديق,  ."وااللتزامات واإليرادات والمصروفات, من فترة مالية ألخرى
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 الفصل الثاني

 االدب النظري و الدراسات السابقة

(: المقدمة2-1)  

(: معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية وتعديالتها2-2)  

(: جودة االرباح2-3)  

(: ادارة االرباح2-4)  

اسباب اختيار قطاع البنوك  (:2-5)   

  الدراسات السابقة (:2-6)

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (:2-7)  
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 الفصل الثاني

 بقةاالدب النظري والدراسات السا

 مقدمةال(: 2-1)
و ارشادات عامة تؤدي الى تعرف معايير التقارير المالية الدولية بأنها مقاييس او نماذج او مبادئ ا

مجلس معايير المحاسبة ) الممارسة العملية في المحاسبة و التدقيق او مراجعة الحساباتتوجيه 

سنوات القليلة الفائتة نجاحا ملحوظا احرزت عملية وضع المعايير الدولية في الوقد (, 2012, الدولية

حيث انها  (,2010, )حميدان ق اعتراف و استخدام اكبر لمعايير التقارير المالية الدوليةفي تحقي

تسهل العمليات الدولية والتسعير, وكذلك القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد, وتجعل اسواق االوراق 

 (, هذا من جانب, ومن الجانب االخر2012, الدولية مجلس معايير المحاسبةالمالية اكثر كفاءة )

ة وقدرتها تقديم صورة حقيقية عن واقع الشركعن مدى قدرة االرباح الحالية على  جودة االرباح رتعبّ 

انها تعد عنصرا مهما في القوائم المالية وتستخدم في ترشيد عملية  اذ, ى االستمرار في المستقبلعل

لتي بدورها المعايير المحاسبية وا وامل المؤثرة في جودة االرباح هيم العان من اه, و اتخاذ القرارات

اعطاء االدارة  عمل التقديرات التي من شأنها وامن التالعب بالسياسات المحاسبية ة الشركدارة تمنع ا

 (2012واد, )حمدان, مشتهى, ع .االرباح بإدارةاي تقوم الخيار في التأثير على النتائج المالية 
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التقارير المالية الدولية وتعديالتهامعايير (: معايير المحاسبة و 2-2)  
)  الدوليةالتقارير المالية معايير اسباب ظهور  : -1 2-2) 

 نزال منها عديد من االسبابفي العقود الثالثة االخيرة للالدولية  ةالمالي التقاريربمعايير لقد بدأ االهتمام 

 :(2008) صالح و) 2014)

 مالت التجارية بين شركات االعمال الدولية.اتضاعف المع -1

تمال تضاعفها في الفترات تضاعف االستثمارات بين مختلف الدول خالل الفترات السابقة واح -2

أسواق رأس  فيلها النمو  يتوقعالطلب على رؤوس األموال التي و ان العولمة حيث ,  الالحقة

 حلية و معايير المحاسبة الدولية.امة المالمال الرئيسية تحتاج الى توافق مبادئ المحاسبة الع

وجود لغة ا في االسواق العالمية المختلفة حيث يتطلب اشراكه الدوليةظهور المنظمات المحاسبية  -3

 محاسبية موحدة.

 . الخارجية المالية األسواق في المستثمرة األموال حماية -4

لدولية, حيث نمت ظهور الشركات متعددة الجنسيات , و بروز أكبر لألسواق المالية ا -5

الشركات متعددة الجنسيات بشكل كبير خالل السنوات الماضية لذا دعت الحاجة الى 

  .مبادئ محاسبية موحدة  لقياس و تقييم أوضاعها و أدائها

اختالف اللغة بين شعوب العالم ادى الى ظهور الحاجة الى استخدام مرادفات موحدة  -6

 ستخدم في القوائم المالية.للمصطلحات المحاسبية الرئيسية والتي ست
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:  الدولية الماليةالتقارير  اهداف معايير  2-2) -2) 
 الدولية المحاسبة معايير مجلس ع معايير التقارير المالية الدوليةمن بين اهم االهداف والدوافع لوض

 -والتي يمكن تلخيصها في االتي: (2008) و صالح (2012)

التقارير المالية المقبولة عالميا العالية الجودة والقابلة تطوير مجموعة وحيدة من معايير اعداد  -1

 . للفهم والمبنية على مبادئ محددة بوضوح

والمشاركين في  وجود معلومات في ذات جودة عالية وشفافة وقابلة للمقارنة لمساعدة المستثمرين -2

 االقتصادية. تراراوالمستخدمين االخرين للمعلومات المالية في صنع القراس المال العالمية  اسواق

كما توفر  المحاسبة مهنة في المطبقة المحاسبة ممارساتو  طرق بين الفجوة لتقليص فعالة وسيلة -3

 وفقا واألخرى محلية أحداهما المالية البيانات من مجموعتين إلعداد التكلفةو  الجهد للشركات

 للمعايير الدولية.

 إلى سيقلص إذ .الدولية المال أسواق في بيةاألجن الشركات إدراج في المتبعة اإلجراءات من سهلت -4

 .الشركات لهذه المالية البيانات في تظهر التي المحاسبي القياس فروقات من كبير حد

 عمل من كبير حد إلى سيسهل دولي مستوى على المحاسبة معايير في التناسق توفير إن  -5

 .فيها تتواجد التي الدول في الضرائب مصلحة

 على الفهم سهلة الموحدة فالبيانات الجنسيات متعددة الشركات في اريةاإلد القرارات تحسين -6

 .إعدادها مصادر حسب مختلفة تفسيرات تتطلب وال القرارات ومتخذي صانعي

 تلك على يصعب حيث , بها خاصة محاسبية معايير وجود إلى تفتقر التي النامية للدول مفيدة -7

 االمكانات المادية والفنية لديهارا لمحدودية تطوير معايير المحاسبية الخاصة بها نظ الدول
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 ( معايير التقارير المالية الدولية 2-2-3)
خالل  IASمعيار  41, كذلك IFRSمعيار  16اصدرت لجنة معايير التقارير المالية  الدولية 

 و كما هو معرف في الجدول أدناه 2016 -1975السنوات 
 لدولية(:  معايير التقارير المالية ا 1-2جدول  )

اخر  سنة
 تعديل

سنة 
 االصدار

 معايير التقارير المالية الدولية االسم

 

1معيار التقارير المالية الدولي  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية للمرة االولى* 1998   

 تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة االولى 2003 2013

مالدفع على أساس االسه 2004 2013 2معيار التقارير المالية الدولي    

3معيار التقارير المالية الدولي  اندماج االعمال 2004 2013  

4معيار التقارير المالية الدولي  عقود التامين 2004 2005  

االصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات  2004 2014
 المتوقفة

5معيار التقارير المالية الدولي    

6معيار التقارير المالية الدولي  استكشاف وتقييم الموارد العدنية 2004 2005  

فصاحاتاالدوات المالية: اإل 2005 2014 7معيار التقارير المالية الدولي    

8معيار التقارير المالية الدولي  القطاعات التشغيلية 2006 2013  

9لدولي معيار التقارير المالية ا االدوات المالية 2009 2013  

10معيار التقارير المالية الدولي  البيانات المالية الموحدة 2011 2015  

11معيار التقارير المالية الدولي  الترتيبات التعاقدية 2011 2014  

12معيار التقارير المالية الدولي  االفصاح عن الحصص في المنشآت االخرى 2011 2014  

13التقارير المالية الدولي  معيار قياس القيمة العادلة 2011 2013  
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14معيار التقارير المالية الدولي  حسابات التأجيل التنظيمي 2014   

15معيار التقارير المالية الدولي  ايرادات من عقود مع الزبائن 2014   

16معيار التقارير المالية الدولي  عقود االيجار 2014   

1المحاسبة الدولي  معيار االفصاح عن السياسات المحاسبية * 1975   

 عرض البيانات المالية 1997 2014

2معيار المحاسبة الدولي  تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية * 1975   

 المخزون 2003 

7معيار المحاسبة الدولي  بيان التغييرات في المركز المالي * 1975   

 بيانات التدفق النقدي 1992 2016

البنود غير العادية وبنود الفترة السابقة والتغييرات في  1978 
 السياسات المحاسبية *

8معيار المحاسبة الدولي   

السياسات المحاسبية, التغيرات في التقديرات المحاسبية  2003 
 واالخطاء

البنود الطارئة واالحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية  1978 
 العمومية *

10دولي معيار المحاسبة ال  

 االحداث بعد فترة اعداد التقارير 2007 2007

11معيار المحاسبة الدولي  محاسبة عقود االنشاء * 1979   

 عقود االنشاء 1993 

12معيار المحاسبة الدولي  محاسبة ضرائب الدخل * 1979   

 ضرائب الدخل 1996 2016

16محاسبة الدولي معيار ال محاسبة الممتلكات والمصانع والمعدات * 1982   
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 الممتلكات والمصانع والمعدات 1993 2014

17معيار المحاسبة الدولي  محاسبة عقود االيجار * 1982   

 عقود االيجار 1997 2009

* باإليراداالعتراف  1982  18معيار المحاسبة الدولي    

 االيراد 1993 2009

 ألصحابمحاسبة منافع التقاعد في البيانات المالية  1983 
 العمل*

19معيار المحاسبة الدولي   

 منافع الموظفين 1998 2014

محاسبة المنح الحكومية واالفصاح عن المساعدات  1983 2008
 الحكومية

20معيار المحاسبة الدولي   

21معيار المحاسبة الدولي  اثار التغييرات في اسعار الصرف االجنبي* 1983   

عار صرف العمالت االجنبيةاثار التغيرات في اس 2001 2009  

23معيار المحاسبة الدولي  رسملة تكاليف االقراض* 1984   

 تكاليف االقتراض 1993 2009

24معيار المحاسبة الدولي  االفصاحات عن االطراف ذات العالقة 1984   

26معيار المحاسبة الدولي  المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد 1987   

يانات المالية الموحدة ومحاسبة االستثمارات في الب 1989 
 الشركات التابعة*

27معيار المحاسبة الدولي   

 البيانات المالية المنفصلة 2003 2014

28معيار المحاسبة الدولي  محاسبة االستثمارات في المنشآت الزميلة* 1989   

 االستثمارات في المنشآت الزميلة 2003 
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  تمثل اول اصدار للمعيار ولكن باسم غير االسم المتداول حاليا حيث تم استبداله باسم

 خر في الفقرة التي تليه.ا

 

 

 

 

في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع التقرير المالي 1989  29معيار المحاسبة الدولي    

32معيار المحاسبة الدولي  االدوات المالية: االفصاح والعرض* 1995   

 االدوات المالية: العرض 2000 

حصة السهم من االرباح, االدوات المالية والعقود االخرى  1997 
 التي يمكن تسويتها باالسهم*

33ة الدولي معيار المحاسب  

 حصة السهم من االرباح 2003 

34معيار المحاسبة الدولي  التقارير المالية المرحلية 1998   

36معيار المحاسبة الدولي  انخفاض قيمة االصول 1998   

37معيار المحاسبة الدولي  المخصصات, االلتزامات واالصول المحتملة 1998   

38حاسبة الدولي معيار الم االصول غير الملموسة 1998   

39معيار المحاسبة الدولي  االدوات المالية: االعتراف والقياس 2003   

40معيار المحاسبة الدولي  العقارات االستثمارية 2000   

41معيار المحاسبة الدولي  الزراعة 2001   



21 
 

 

 الدولية معايير التقارير الماليةالتعديالت على (4-2-2):

 ( International Accounting Standardsمحاسبة دولي ) ان اول معيارتشير المصادر الى  

( (IAS الدولية لجنة معايير التقارير المالية, مع وجود 1975تم نشره عامIASC)) (International 

Accounting Standard ®)   والذي  1987على عاتقها مشروع المقارنة في عام  التي اتخذت

 -بالتالي: هذه اللجنة تقامحيث   ,1995اصبح فعاال في عام 

معيار منهم  11, 2001لغاية عام  1998معيار محاسبة دولي بشكل جوهري منذ عام  12تعديل -

 .1999, 1998ي بين عام

 .2004الى  2003الحقا من  معيار للتقارير المالية الدولية 23تعديل او اصدار  تم -

 (Garcia& Guijarro,2014) 

 .2009الى  2004من  تعديل 43 تم -

تعديل على معايير التقارير المالية  (75) 2016 ىال 2009ثم صدر من  -

ير المالية جدول بالتعديالت التي جرت على معايير التقار  وفيما يلي  (Deloitte,2016).الدولية

-2004دتها الباحثة دللفترة التي ح يةر االجبا الدولية من حيث سنوات صدورها وسنوات تطبيقها

 .INDEXلحساب عدد التعديالت في ال  (5, وهذا ما يتطلبه تطبيق المعادلة رقم )2010
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 التعديالت التي جرت على معايير التقارير المالية الدولية وسنوات تطبيقها :(2-2)جدول 

 التطبيق التعديل  المعيار تابع التطبيق التعديل  المعيار تابع التطبيق التعديل  المعيار

IFRS1 

2005 2006 
 

IAs 7 2009 2010 
 IAS 36 

2008 2009 
2008 2009 

 
IAS 12 2010 2012 

 
2009 2010 

2008 2009 
 

IAS 16 2008 2009 
 IAS 38 

2008 2009 
2009 2010 

 
IAS 17 2009 2010 

 
2009 2009 

2010 2010 
 IAS 19 

2004 2006 
 

IAS 39 

2004 2005 
2010 2011 

 
2008 2009 

 
2004 2005 

IFRS2 
2008 2009 

 
IAS 20 2008 2009 

 
2004 2006 

2009 2009 
 

IAS 21 2005 2005 
 

2005 2006 
2009 2010 

 IAS 23 
2007 2009 

 
2005 2006 

IFRS 3 
2008 2009 

 
2008 2009 

 
2008 2009 

2010 2010 
 

IAS 24 2009 2011 
 

2008 2009 
IFRS 4 2005 2006 

 
IAS 27 

2008 2009 
 

2009 2009 

IFRS 5 
2008 2009 

 
2008 2009 

 
2009 2010 

2009 2010 
 

2008 2009 
 

IAS 40 2008 2009 

IFRS 7 
2009 2009 

 
2010 2010 

 
IAS 41 2008 2009 

2010 2011 
 IAS 28 

2008 2009 
    2010 2011 

 
2008 2009 

    IFRS 8 2009 2010 
 

IAS 29 2008 2009 
    IFRS 9 2010 2013 

 IAS 31 
2008 2009 

    

IAS 1 

2005 2007 
 

2008 2009 
    2007 2009 

 IAS 32 
2005 2007 

    2008 2009 
 

2008 2009 
    2008 2009 

 
2009 2010 

    2009 2010 
 

IAS 34 2010 2011 
    

2010 2011 
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الجدول التالي والذي تم التوصل الى لتعديالت وسنوات تطبيقها ( الذي يتضمن ا2-2ومن الجدول )

 .في الفصل الثالث Index( لحساب عدد التعديالت في ال 5في تطبيق المعادلة رقم ) ُيستخدمسوف 

 (: عدد التعديالت الصادرة والمطبقة3-2جدول )

 

 

 

 

 

 قطاع البنوك على جودة االرباح في تأثيريير والتي لها الى هذه المعع التعديالتبعض  تم دراسةلقد 

ى علمنها من قبل الباحثة  والتي تم التحقق بالبنك المركزي وبعض البنوك على حسب رأي المعنيين

 :(2012, مجلس معايير المحاسبة الدولية) النحو الُمبين في الجدول التالي

 ترتبط بقطاع البنوك  معاييرتعديالت جرت على : (4-2)الجدول 

 اسم المعيار  التعديل

يتناول طريقة عرض القوائم المالية وطبق للسنوات المالية التي تبدا في او بعد اول 
. وقد ادى تعديل هذا المعيار الى عدد من التغيرات في 2009الثاني  كانون

المصطلحات بما في ذلك عناوين معدلة للقوائم المالية الموحدة. كما ادى الى عدد من 

(1معيار المحاسبة رقم )  

عدد التعديالت 
 المطبقة اجبارياً 

ديالت عدد التع
 السنة الصادرة

3 4 2004 
3 7 2005 
6 0 2006 
2 2 2007 
0 26 2008 
31 12 2009 
12 12 2010 
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 التغيرات في العرض واالفصاح.

انه صافي  يتطلب االعتراف الفوري في الدخل الشامل االخر فقط, والذي يؤدي الى
يتطلب  19الفوائد و التكاليف الدورية سوف تكون اقل, النه التعديل على معيار 

االعتراف او االفصاح عن كل االرباح و الخسائر الفعلية في قائمة الدخل الشامل 
 االخر وليس في صافي الدخل.

( 19معيار المحاسبة الدولي )
 منافع الموظفين

او االعتراف بربح او خسارة نتيجة تغير نسبة  يتطلب التعديل عدم زيادة الشهرة
الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم تسجيل االثر 

 في حقوق الملكية.

(27معيار المحاسبة الدولي )  

يعتبر هذا المعيار نقطة تحول هامة في الفكر المحاسبي والذي يتجه نحو مفهوم 
س للقياس واالثبات المحاسبي بدال من التكلفة التاريخية السارية القيمة العادلة كأسا

, حيث من المرجح انها تعكس القيمة السوقية لألصول 1/1/2005بتاريخ 
وااللتزامات, وكانت نتائج استخدام هذا المعيار بيانات مالية اكثر اهمية, تعرض في 

رض البيانات بقيمتها الوقت المناسب, ذات مصداقية وشفافية اكثر من قبل, حيث يع
 السوقية الحقيقية.

( 39معيار المحاسبة الدولي )
 االدوات المالية

لتوضيح المعالجة المحاسبية الدوات حقوق الملكية  2010صدر تعديل عليه عام 
 التي يتم تسويتها نقدا الممنوحة من قبل الشركة االم او احدى شركاتها التابعة.

 معيار التقارير المالية الدولي
( الدفع على اساس 2)

 االسهم

تضمن عدد من التعديالت تؤثر على تقييم حقوق غير المسيطرين, والمعالجة 
المحاسبية للتكاليف المباشرة المتعلقة باندماج االعمال, واالعتراف المبدئي والمعالجة 

 المحاسبية الندماج االعمال.

معيار التقارير المالية الدولي 
( اندماج االعمال3)  

تبر المتطلبات الواردة في هذا المعيار مكملة للمبادئ الخاصة باالعتراف والقياس تع
وعرض االصول والمطلوبات المالية الواردة في معياري المحاسبة الدوليان 

(. حيث يهدف الى االفصاح عن  الحد االقصى للمبلغ الذي قد تتعرض 39(,)32)
ة المتخذة إلدارة هذه المخاطر.له الشركة لمخاطر االئتمان, والسياسات واالنشط  

معيار التقارير المالية الدولي 
( بيانات التدفق النقدي7)  

(, حيث يقتضي هذا المعيار 14جاء هذا المعيار ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )
من الشركة االبالغ عن معلومات مالية ووصفية بشان قطاعاتها التشغيلية التي يتم 

معيار التقارير المالية الدولي 
( القطاعات التشغيلية8)  
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ن قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي ليتخذ قرار حول كيفية تقييمها بشكل منتظم م
 تخصيص الموارد و في تقييم االداء. 

( المعالجة المحاسبية لالدوات وقد جاء 9حيث يتناول معيار التقارير المالية الدولي )
(, حيث تمت مطالبة مجلس 39ة الدولي )ليحل محل بعض اجزاء معيار المحاسب

معايير المحاسبة الدولية باصدار معيار ابالغ مالي جديد حول االدوات المالية يتمتع 
 بالسهولة و البساطة.

معيار التقارير المالية الدولي 
(9)  

 

تعديلين على اضافوا بان اهم  2009الى عام  2005وبعد سلسلة اجتماعات استمرت من عام 

( المعالجة 9حيث يتناول معيار التقارير المالية الدولي )(, 9( , )7يتمثالن في المعيارين ) رالمعايي

(, حيث تمت 39معيار المحاسبة الدولي )بعض اجزاء وقد جاء ليحل محل  المالية لألدواتالمحاسبية 

مالية يتمتع معيار ابالغ مالي جديد حول االدوات ال بإصدارمطالبة مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 (2012عايير المحاسبة الدولية , لس م. )مجبالسهولة و البساطة

مع السماح بالتطبيق المبكر, لكنه لم يطّبق  1/1/2015ويعتبر هذا المعيار ساري المفعول اعتبارا من

, حسب المعلومات الواردة في 2017في البنوك االردنية وسوف يتم االخذ به من او بعد كانون الثاني 

 .2014وائم المالية في البنك المركزي االردني لعام الق

حيث استخدمت كمتغيرات مستقلة  ) ذات الصلة بموضوع الدراسةمن المبادئ المحاسبية المهمة 

معايير التقارير المالية الدولية بتوضيحها وتحديد لجنة التي قامت ( لدراسة اثرها على جودة االرباح

 -:طريقة عرضها في القوائم المالية
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 :االفصاح-

يعرف االفصاح بانه عرض للقوائم المالية بكل وضوح طبقا للمبادئ المحاسبية المقبولة, ويتعلق ذلك 

ضمان ان ة ومعاني المصطلحات الواردة فيه وذلك لبشكل وتصنيف المعلومات الواردة في القوائم المالي

نتباه نحو امكانية ان يكون مركزها تحتوي البيانات المالية للشركة على االفصاحات الالزمة لجذب اال

المالي وارباحها او خسائرها قد تأثرت بوجود االطراف ذات العالقة وبالمعامالت واالرصدة المعلقة بما 

 -حيث يَطّبق في : في ذلك التزامات هذه الجهات

 .القات ومعامالت الطرف ذو العالقةتحديد ع-أ 

 المنشأة واالطراف ذات العالقة الخاصة بها. االلتزامات بين متضمنةتحديد االرصدة المعلقة -ب 

يكون االفصاح عن عالقات الطرف ذو العالقة ومعامالته وارصدته غير المسددة, بما في ذلك -ج 

ر مجلس معايي) .للشركة االم او المشروع المشترك التزاماته في المالية الموحدة والمنفصلة

 (815: 2012المحاسبة الدولية, 

المخاطر, وتوفر االفصاحات الكمية  إلدارةعية اهداف وسياسات واساليب االدارة تبين االفصاحات النو 

المعلومات حول مدى تعرض الشركة للمخاطر بناءا  على المعلومات المتوفرة داخليا لموظفي االدارة 

 (241: 2012الرئيسيين. ) مجلس معايير المحاسبة الدولية, 
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 رباحجودة اال  (3-2):
ان التي تعتمد عليها عدة أطراف في اتخاذ قراراتها. ذاتها و ألرباح من أهمية االرباح تنبع أهمية جودة ا

إن  اذعنصرا  مهما  في القوائم المالية حيـث تـستخدم فـي ترشيد عملية اتخاذ القرارات,  جودة االرباح تعد

المستثمر يعتمد  , حيث اناالعتماد على أرباح ذات جودة منخفضة يؤدي إلى إدارة غيـر مناسبة للثروة

ة باإلفصاح عن معلومات شركفي قراراته على داللة وتوقيت و شفافية القوائم المالية, فاذا لم تقوم ال

مالية ذات مغزى  للمستثمر فيما يخص ما كانت عليه وما هي عليه االن وما سوف تصبح في 

في المعلومات المالية في  المستقبل سوف ينتج عن ذلك تضليل المستثمر, مما يؤدي الى انعدام الثقة

 (2012)حمدان, مشتهى, عواد,  .اسواق راس المال

 ارباحعلنت عدة شركات عالميـة عـن المستثمرين بجودة األرباح في العقد األخير بعد أن أ اهتمامتزايد 

لذا اصبح المستثمرون أكثر حـذرا  عند النظر إلى رقم ة كجزء من تقاريرها الربع سنوية, دغير مؤي  

 (2009)قراقيش,  .صافي الربح

لتحليل المالي, فاألرباح ذات الجودة العالية تساعد ا فهم جودة األرباح جزءا  مهما  في عمليـة يعد

, ةشركي: االداء التشغيلي الحالي للالمحللين الماليين على تحليـل المعلومـات لثالثـة جوانب أساسية ه

 ((Dechow, et... al , 2012 .ةركلي المـستقبلي, وقيمـة الـششغياألداء التـ

ة بصدق وعدالة عن شركهي مدى تعبير األرباح التي تعلنهـا ال"جودة االرباح  2009)عرف )قراقيش, 

 مدى في تتمثل بأنها األرباح" جودة( فقد عرفا 2012)رضا, احمد,  اما ".ةشركاألداء الحقيقي لل

 .”المستقبلية الفترات في الحالية األرباح استمرارية
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تقديم صورة حقيقية عن واقع وترى الباحثة ان جودة االرباح هي مدى قدرة االرباح الحالية على 

 ة.الشرك

حيث ان , ين جودة االرباح وادارة االرباحوقد اشارت العديد من الدراسات الى وجود عالقة وطيدة ب

االرباح لتحقيق  دارةإلدارة جأ اإللممارسة ادارة االرباح تؤدي الى انخفاض جودة االرباح, وقد ت

رباح, دف خفض المخاطر المصاحبة لهذه األمدار الفترات المحاسبية بهاالستقرار في االرباح على 

عن طريق التحكم المتعمد بالتخفيض او الزيادة في االرباح المنشورة لتصبح في مستوى معين يعتبر 

التباين غير العادي في االرباح الى الحد  حاليا المستوى العادي لألرباح وذلك محاولة من االدارة لتقليل

 .لإلدارةعليها والمبادئ السليمة  الذي تسمح به المعايير المحاسبية المتعارف

 العوامل المؤثرة على جودة االرباح(1-3-2): 
هناك العديد من العوامل التي من شانها ان تساهم في تحسين جودة االرباح سعيا لضبطها والتحكم 

محمد ومن هذه العوامل  رشيد عملية اتخاذ القرارات االستثمارية للعديد من االطراففيها من اجل ت

 -:(2012(( وحمدان 2014(

ـــــــى االصـــــــول -1 ـــــــرئيس  -:العائـــــــد عل ـــــــالك تعظـــــــ ةللشـــــــركمـــــــن المعـــــــروف أن الهـــــــدف ال يم ثـــــــروة الّم

ـــــق هـــــذا ـــــدة مـــــن بينهـــــا ف الهـــــد وتحقي ـــــى عوامـــــل عدي ـــــاح ,  قـــــدرتهايتوقـــــف عل ـــــق األرب ـــــى تحقي عل

 مــــــــــن النســــــــــب يطلــــــــــق عليهــــــــــا نســــــــــب الربحيــــــــــة. تلــــــــــك القــــــــــدرة بمجموعــــــــــة تقــــــــــاس مــــــــــاة وعـــــــــاد

, لــــذا فــــإن  ةالشــــركأمــــوال  اســــتخداميعــــد العائــــد علــــى األصــــول بمثابــــة مؤشــــر للعائــــد الكلــــي علــــى 

 . نليمسؤو الهذا المؤشر هو من النسب التي تستخدم كثير ا من قبل 
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حيث حجمها في مدى جودة من  اتالشركإلى قياس تمايز  العامل هذايهدف  -:ةالشركحجم  -2

كبيرة الحجم عادة ما تتميز بجودة التقارير المالية وجودة  اتالشركأرباحها اذ أظهر البعض أن 

 ة., ويقاس بمجموع االصول للشركاالرباح وتخلو قوائمها المالية من إدارة األرباح

إلى  ا العاملهذحيث يهدف  ةللشركوهي اجمالي الديون/اجمالي االصول  -:الرافعة التشغيلية -3

مدى تأثير الضغوطات الممارسة من قبل الدائنين على تحسين جودة التقارير المالية وجودة قياس 

اذ بينت العديد من الدراسات ان لعقود الدين أثرا  في تخفيض ممارسات ادارة االرباح  ةالشرك ارباح

 .الشرعية وتحسين جودة االرباح غير

 .ل/االســـــــــــــــــــتثمار فـــــــــــــــــــي حقـــــــــــــــــــوق الملكيـــــــــــــــــــةالعائـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى االســـــــــــــــــــتثمار: صـــــــــــــــــــافي الدخ -4

عوائــــدها فــــي جـــــودة  مـــــن حيــــث اتالشــــركعلــــى مــــدى تمــــايز  إلــــى التعـــــرفهــــذا العامــــل ويهــــدف 

مــــــن  تلجــــــأ إلـــــى ادارة االربــــــاح ات الشــــــركتلـــــك العوائــــــد, فقــــــد بينـــــت بعــــــض الدراســــــات ان بعـــــض 

 .أجل تجميل صورة قوائمها المالية المنشورة؛ مما ينعكس سلبا  على جودة أرباحها

يث ان العالقة , حةالشركقاس بعدد سنوات عمل المدقق في ي :دل دوران المدقق الخارجيمع -5

لدى المدقق, واتباع طرق  والمدقق الخارجي يمكن ان تؤدي الى قلة االبداع ةالطويلة بين الشرك

من اجراءات ومعالجات دون تحقق, حيث  ةواالعتماد على ما تقوم به الشرك تدقيق اقل صرامة,

, ةدرة اكبر على مراقبة اعمال الشركيكسبه ق ةترة عمل المدقق الخارجي في الشركض فان انخفا

 ويزيد من استقالليته, مما يؤدي الى مساهمته في تحسين جودة االرباح.

على ما تقدم فان العوامل اعاله هي اكثر العوامل المؤثرة في جودة االرباح وستقوم الدراسة  وبناءا  

وذلك  كل من العائد على االصول والرافعة التشغيلية على جودة االرباحالحالية بدراسة تأثير 
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باستخدامهما كمتغير معدل في العالقة بين التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية و جودة 

 االرباح. 

 

 كيفية تعزيز جودة االرباح(: 2-3-2(
ة فكان البد من ار واستقرار مسيرة الشركفي استمر كما الحظنا سابقا ان لجودة االرباح اهمية بالغة 

 .التعرف على كيفية تعزيز جودة االرباح وقد تناول الكثير من الباحثين تلك السبل

 -:( بالتالي2013) الجرجاويقد لخصها و  

تطبيق المعايير المحاسبية: إن صرامة المعايير المحاسبية ودقتها ووضوحها من  جراءاتإ دقة  -1

ة من استغالل الثغرات  في المبادئ المحاسبية في إدارة األرباح مما يزيد من شأنها أن تمنع اإلدار 

ية تكون فيها جودة جودة القوائم المالية ورقم الربح حيث وجد ان الشركات التي تتبع المعايير الدول

 .االرباح عالية

لمالية بين المعايير توحيد المعايير المحاسبية: اذ ان توحيد المعايير المستخدمة في اعداد التقارير ا -2

 المحلية والدولية من شأنه ان يمثل عامال مهما في زيادة جودة االرباح.

بلجنة التدقيق: هناك عالقة موجبة بين ارتفاع وتيرة اجتماعات لجنة التدقيق وجودة االرباح,  فاعلية -3

ؤدي الى زيادة جودة كما ان زيادة حجم لجنة التدقيق واستقالليتها يزيد من دقة القوائم المالية مما ي

 .ايضا االرباح
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 ( بالتالي:2011) شاهينلخصها  و

إظهار صحة ودقة العالقة التي تقيس ربحية السهم والعائد المتوقع منه وهذا يتناسب مع ما نصت  -1

عليه معايير التقارير المالية الدولية من حيث أهمية تحديد ربحية السهم و اإلفصاح عنه مما 

 نفسها عبر الفترات المالية. المختلفة والشركة اتارنة األداء بين الشركمكانية مقيحسن من إ

علومات مفيدة يقدم ممما مراعاة دقة وصحة التنبؤات لمستويات الربح المتوقعة لفترات قادمة  -2

 .ومالئمة للمستثمرين

 

 قياس جودة االرباح(: 2-3-3)
باالعتماد ات ادارة االرباح, وذلك من ممارس يمكن قياس جودة االرباح عن طريق مدى خلو االرباح

على قياس المستحقات للتوصل الى وجود او عدم وجود ادارة ارباح, فاذا كانت االرباح خالية من 

 ا فان ذلك يشير الى جودتها.وجود ما يدل على انه تم ادارته

كثر استقرارا وثباتا, ة لممارسة ادارة االرباح والتالعب فيها إلظهار االرباح بانها اادارة الشركوقد تلجأ 

ة, وبالتالي ينتج عنها ارتفاع في اض المخاطر التي تتعرض لها الشركمما يعطي انطباعا عن انخف

اسعار اسهمها, وانخفاض التكاليف الالزمة لمتطلبات االقتراض والتمويل, وكذلك زيادة اقبال 

 (2012)حمدان, مشتهى, عواد,  .ركةالمستثمرين على االستثمار في الش

قياس المستحقات للتوصل الى وجود ادارة على قياس ادارة االرباح,  مد في العديد من الدراسات فياعتُ 

 ,Jonesعلى نموذج )المليجي الباحث  لى جودة االرباح, حيث اعتمدارباح واالستدالل منها ع

ج حيث تعد من اكثر النماذ“( المعدل في قياس جودة ارباح البنوك التجارية السعودية 1991
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استخداما لقياس ادارة االرباح والتي تعد الوجه المقابل لقياس جودة االرباح ويستند النموذج على 

التالي ارتفاع انخفاض ادارة االرباح وبمما يعني ذلك  تحقات االختياريةسمقيمة المطلقة للانخفاض ال

 (2012مليجي, ) .”جودة االرباح

القيمة المطلقة للمستحقات  استخدامتم اذ رباح جودة األ مليجي في قياسكما حذا "حمدان" حذو 

نموذج جونز  استخدم المستحقات االختيارية , والستخراجلالستدالل على جودة االرباح  االختيارية

 الوجه في يستخدم والذياالرباح  ويعتبر ذلك النموذج من الطرق االكثر استخداما  لقياس إدارة“ل المعدّ 

 (2012)حمدان,  .”األرباح جودة لقياس المقابل

على نموذج جونز اعتمدوا  (Siti, Md, and Suraiyaالباحثون )  الى ذلك فان كل من  باإلضافة 

هي عكس ادارة االرباح أي  جودة االرباح“. جودة االرباحدل لقياس ادارة االرباح من اجل قياس المع

واخيرا وليس اخرا  (Radzi, Islam, Ibrahim, 2011) .”انه بزيادة ادارة االرباح تقل جودة االرباح

هذا النموذج “ارة االرباح لتعكس جودة االرباح اعتمدا على قياس اد ((Khairul& Wanالباحثان فان 

يمكننا من الحصول على االخطاء في تحسين االستحقاقات سواء كانت مقصودة او غير مقصودة في 

 (Kamarudin & Ismail, 2014) .”االدارة, والتي هي عكس القياسات لجودة االرباح

في قياس ادارة االرباح من اجل االستدالل على جودة لذلك اعتمدت الباحثة على نموذج جونز المعدل 

بتقديم  (Dechow et al, 1995)حيث قام  حظ ذلك في الجانب العملي للرسالة.يالاالرباح كما س

من طرف  في االيرادات التالعبللتصدي ألي تأثيرات ناتجة عن  (Jones)نسخة معدلة لنموذج 

المستحقات غير االختيارية والتي بدورها تؤثر على اإلدارة التي تؤدي إلى تقديرات منحازة عند قياس 

وتعّرف المستحقات االختيارية على انها المستحقات التي تنشأ من   قيمة المستحقات االختيارية
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ادارة االرباح وتنشأ نتيجة اختيار االدارة  المعامالت او المعالجات المحاسبية التي يتم اختيارها لغرض

بين المعالجات والخيارات المحاسبية البديلة بهدف تضخيم او تخفيض االرباح على غير حقيقتها مثل 

زيادة او تخفيض المستحقات المحاسبية المتعلقة بحسابات تحت التحصيل, كحساب العمالء, الديون 

 االلتزاماتساب الذمم الدائنة, االيرادات المؤجلة, المشكوك في تحصيلها, حسابات المخزون, ح

الخ, كما تعّرف المستحقات الغير اختيارية على انها المستحقات التي تنشأ من مستحقة الدفع...

ث تعكس مستوى اداء الشركة, استراتيجيتها, المعامالت التي تقوم بها الشركة في الفترة الحالية, بحي

قتصادية االخرى. ويعد التالعب من خالل المستحقات وسيلة مثيرة اتفاقيات العمل, والعوامل اال

الن التغيير في المستحقات ال يمكن كشفه بسهولة من طرف مستخدمي  لإلدارةلالهتمام بالنسبة 

وهذا موض ح  .(2013)فداوي,  البيانات المالية مقارنة بتغيير االساليب المحاسبية التي يمكن اكتشافها

 في المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة. )1) رقم في المعادلة

 

 ادارة االرباح(: 2-4) 

أن اهتمام مستخدمي ومحللي القوائم المالية ينصب على صافي الدخل باعتباره المؤشر الدال على 

ة وزيادة أسعار أسهمها , لذلك إلى زيادة مقدرتها الربحي ة والذي يؤدي ارتفاعهشركالمقدرة الكسبية لل

هتم اإلدارة بتعظيم صافي الدخل الذي ينعكس على شكل توزيعات األرباح على المساهمين مما ت

ة , لذلك تلجأ اإلدارة إلى العديد من شركيجذب مساهمين جدد ويؤدي إلى زيادة سعر سهم ال

 (2011)شاهين,  .خلالممارسات التي تؤدي إلى زيادة صافي الدخل الموجود في قائمة الد
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إال أنه يتعرض النتقادات , ةئج إعمال الشركفي تحديد نتاتحقاق المحاسبي له دور هام أن أساس االس

عديدة ومشاكل متعددة بسبب تعدد الطرق والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال  عاما  مما يوفر فرصة أمام 

قيق اإلدارة الختيار ما يالئمها من السياسيات والطرق المحاسبية وذلك بشكل قد يهدف إلى تح

رق ومصلحة المالك, ومن أمثلة ذلك تعدد ط مع أهداف الشركة أغراضها الخاصة والتي قد ال تتوافق

لذلك هناك وجه نظر تعتبر ان االستحقاقات المحاسبية تدعم , كتالتقييم المخزون وطرق تقدير االه

بل تحقيق ليل بعض االطراف مقامنظورها السلبي قد يترتب عليه تض ممارسات ادارة االرباح من

)بابكر و الصديق,  .اهداف ورغبات االدارة, وهو ما يطلق عليه الدور االنتهازي لالستحقاق المحاسبي

2015) 

 اإلشارات التحذيرية التي تشير إلى وجود ظاهرة ادارة االرباح

ات شركفي اآلونة االخيرة بدأت تثار الشكوك حول مدى عدالة وصدق القوائم المالية التي تقوم ال

رها وما إذا كانت تنطوي على تغييرات ترتبط بممارسات اإلدارة وسلوكها في التأثير على الدخل بنش

ظهاره بصورة مخالفة للواقع , ومن اهم اإلشارات التحذيرية التي تشير إلى وجود ظاهرة ادارة االرباح  وا 

 -: (2011) شاهينما يلي 

 تدفقات نقدية ال ترتبط باألرباح .-

 ترتبط باإليرادات . حسابات عمالء ال-

 مخصصات ديون مشكوك فيها ال ترتبط بحسابات العمالء .-

 وقعات المحللين الماليين .أرباح ال تتفق بدقة أو بصفة دائمة مع ت-
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 طرق الكشف عن ادارة االرباح

ان عملية الكشف عن ادارة االرباح هي عملية مهمة, هناك طريقتان للكشف عن ادارة االرباح هما 

 (:2013) اللوزي

 اوال: طريقة التحليل المحاسبي

 وتتضمن عدة طرق منها:

) من خالل تشخيص اختيارات االدارة للسياسات المحاسبية التي  تحديد السياسات المحاسبية الرئيسية-

 .بها(التالعب  بإمكانيةتتصف 

 .المالية( )من خالل التأكد من صحة المعلومات المدرجة في القوائم وضاع للشركةتقييم جودة اال-

 ثانيا: طريقة االستحقاقات

اشارت العديد من الدراسات الى اهمية طريقة االستحقاقات في الكشف عن ادارة االرباح, وفي هذه 

الطريقة يجب علينا ان نحدد المستحقات الكلية, ثم نحذف منها المستحقات غير االختيارية  للوصول 

 الى المستحقات االختيارية:

 التدفقات النقدية التشغيلية. -ية= الدخل المعلن عنهالمستحقات الكل-1

 المستحقات الكلية= المستحقات غير االختيارية + المستحقات االختيارية.-2

وتتألف المستحقات االجمالية من مستحقات اختيارية تحددها االدارة, ومستحقات غير اختيارية تحدد 

 ,Healy, DeAngeloمثل ) حقات االختياريةاقتصاديا, وهناك عدة نماذج تستخدم في تقدير المست

Jones حيث يعتبران افضل  االستحقاق االختياري واالستحقاق غير االختياريعلى ( حيث ركزت

 .االرباح النهما اقل قابلية للمالحظة حيث اشار الى ذلك العديد من الباحثين إلدارةوسيلة 
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 سباب اختيار قطاع البنوكا(: 2-5) 

 حشد في لدوره فقط ليس الحديثة االقتصاديات في المهمة الخدمية القطاعات أحدالبنكي  يعد القطاع

 العالم مع أهمية األكثر االتصال حلقة يمثل أصبح ألن ه بل وتعبئتها واألجنبية المحلية المدخرات

, لذا تم اختيار هذا القطاع االقتصاد سالمة على للحكم معيارا   أوضاعه متانة وأصبحت الخارجي

 -التالية: ابلألسب

الدعامات في المنظومات المالية التي تلعب دور جوهري في نجاح  يمثل احد القطاع البنكيان اوال: 

االداء من خالل المراقبة و الحاكمية في القطاع صحة و كفاءة  يتم التحقق مناد, و او فشل االقتص

في هذا , المالية اعداد التقاريرالمسائلة تتبلور في يرتكز على قدر كافي من الشفافية و  الذي البنكي

سلوك السياسات النقدية, الخصوص فان نقاط الضعف في القطاع المالي تشكل تحديات كبيرة في 

بضمنهم سابقة وثقت قيام مدراء الشركات و بالرغم من االهمية البالغة للقطاع البنكي فان دراسات و 

 ( (Onalo et al…, 2014.األرباح بإدارةء البنوك مدرا

في االتجاهات الموارد المالية ى الجانب االخر فان التالعب في البيانات يؤدي الى عدم توزيع عل

في حساب و طرق التالعب الصحيحة لالقتصاد, لذلك فان الدراسات في مجال جودة االرباح 

اساليب التالعب الشائعة بشكل اساسي من  االستحقاقات اصبحت شائعة خالل العقدين الماضيين

باألرباح المبنية على النقد, لذلك تلعب االستحقاقات رباح المستحقة كونها اسهل مقارنة باأل التالعب

 دور اساسي في جودة االرباح.
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ان التحاسب المبني على االستحقاق و الذي يعتبر اساسي في تحضير القوائم المالية يعتبر مهم في 

ه في الوقت نفسه يمكن التالعب بها بما ال ات اال انبيانات المالية ذات الصلة بالشركتوفير جميع ال

 البيانات المالية. يوفر الموثوقية المطلوبة في

ات المالية اكثر اندماجا في بيئة االقتصاد الكلي حيث تلعب دورا اكثر اهمية في ان الشرك ثانيا:

قبل  ت اكثر عرضة عن غيرها للمراقبة و التدقيق منالمالية وهذا ما يجعل هذه الشركا االسواق

ات تلك التي تعتمدها الشركتعتمد مبادئ محاسبية مختلفة عن انها حيث  , المنظمين و المستفيدين

يكون نشاطها الرئيسي ات المالية مثل البنوك الشرككون غير المالية, اذ يكمن االختالف الرئيسي في 

ت رئيسي ضمن فقرا حيث يكون لها ايرادات فوائد و مصاريف فوائد كعائديرتكز على تبادل االموال 

 القوائم المالية.

الى التالعب باألرباح حيث ان كغيرها ات المالية بنوك و الشركفعلى الرغم من امكانية ان تميل ال

بإمكانها استخدام مخصصات خسائر القروض او الربح/ الخسارة في الكفاالت للتالعب في األرباح, 

مما ذي يمكن ان يتيح فرصة للتالعب باألرباح الن هذه الفقرات لها جانب يتعلق بالمستحقات وال

االرباح وثم التأثير  إلدارةمن اجل تقليل فرصة استخدامها  خاضعة للتدقيق والمراقبة بشكل دائمجعلها 

ات غير المالية لديها خيارات اكبر للتالعب باألرباح على عكس ذلك فان الشرك, على جودة االرباح

ات للتالعب في هذه الشركل  ت في االستحقاقات وان هذه الفرصة تتيحالن لديها عدد اكبر من التعامال

لذلك من المنطقي ان يكون للمعايير الدولية وتعديالتها اثر   (Onalo et al…, 2014)االرباح 

فيما اذا كان  لمعرفة على ذلك تم اختيار قطاع البنوك بناءا   ات غير الماليةالشركواضح على 

 قطاع البنوك الخاضع اصال للمراقبة.جودة االرباح لدى اثر على  الدولية معاييرتعديالت على اللل



38 
 

 

  الدراسات السابقة :(2-6)
 :بعنوانBarth, et..al    (2008)ةدراس -

“International Accounting Standards and Accounting Quality” 

جودة المعلومات المحاسبية على  الدولية التقارير الماليةهدف هذه الدراسة الى معرفة اثر معايير ت

و معايير التقارير المالية الدولية قد تطورت بشكل كبير خالل العقود حيث ان معايير المحاسبة 

الحالية وجرت عليها تعديالت كثيرة لذلك فان نوعية هذه المعايير هي افضل بكثير من تلك التي كانت 

اسبة معيار مح 35صدار وتعديل اكثر من تم ا حيث و التسعينات من القرن الماضي,في الثمانينات 

رباح لم تكن في المعايير السابقة. وهذا يتضمن تحسن في جودة اال. 2008-2000للفترة من  دولي

ي لتحقيق اهداف البحث تم استخدام التحليل الوصفي وكانت نتائج الدراسة بان هناك تحسن واضح ف

 .الدولية اليةتقارير المال التقارير المالية بعد اعتماد معايير

لتقارير ا ية االردنية بتطبيق معاييرمدى التزام مؤسسة المدن الصناع(: "2010دراسة حميدان ) -

 ".الدولية المالية

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية وتفسيراتها ونطاق 

  .عية االردنية بتطبيقهاتطبيقها ومدى التزام وتقيد مؤسسة المدن الصنا

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج النوعي القائم على تحليل المحتوى ومصادر ميدانية تمثلت 

, وقد من خالل دراسة التقارير المالية الختامية لخمسة اعوام على التوالي لمؤسسة المدن الصناعية

خاصة عند اصدار معايير جديدة او  العمل على اعداد ملخصات او اوراق عملاوصت الدراسة ب
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لتطبيق االمثل لها من قبل تعديالت على المعايير الموجودة مستمدة من المعايير المحاسبية لضمان ا

 واء من قبل مدققين الحسابات او من العاملين على اعداد القوائم المالية.الشركة س

وق االوراق المالية الليبي على ( بعنوان: " قدرة الشركات المدرجة في س2012دراسة المجربي ) -

 تبني وتطبيق معايير االبالغ المالي الدولية".

هدفت هذه الدراسة الى االطالع على واقع الشركات المدرجة في سوق االوراق المالية الليبي لتحديد 

اسة فقد تم في سبيل تحقيق اهداف الدر  قدرتها على تبني وتطبيق معايير االبالغ المالي الدولية.

وقد توصلت الدراسة الى وجود نقص ملحوظ في المهنيين المتخصصين ميم استبانة متخصصة, تص

في عينة الدراسة ككل, وعدم معرفتهم الجيدة بمعايير االبالغ المالي الدولية واتفاق العينة بوجود نظام 

تعليم المحاسبي هيكلة خطط ال بإعادةي معايير االبالغ المالي الدولية, واوصت الدراسة مالي يمكنه تبن

 مع معايير االبالغ المالي الدولية. يتالءمفي الجامعات الليبية بما 

 : بعنوانKim (2013 )دراسة  -

“The Effect of Adopting K-IFRS on Financial Reports: Case Study 

with KT&G.” 

ى التقارير المالية . تكون علالدولية التقارير المالية  الى معرفة تأثير اعتماد معايير دراسةال هدفت هذه

خالل الفترة  في كوريااعتمدت معايير التقارير المالية الدولية التي  KT&Gمجتمع الدراسة من شركة 

االستحقاقات التقديرية باعتبارها مؤشر ا رات في التغيّ  على دراسةتعمل الدراسة حيث ,  2007-2010

وذج جونز المعدل كوسيلة لتحقيق نتائج البحث, وقد وقد قام الباحث باستخدام نم. لألرباحإدارة  لوجود
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 إلدارةة باعتبارها مؤشر ا ت التقديريااالستحقاق من خالل تغيرزيادة الشفافية نتائج الدراسة  اظهرت

إلى أداء عمل أفضل يعمل على خفض إدارة  قاقات التقديريةاالستحشير تُ . إضافة إلى ذلك, االرباح

  ارير المالية الدولية.بتطبيق معايير التق االرباح

 :بعنوانChiha, et..al (2013) دراسة  -

“The Effect of IFRS on Earnings Quality in a European Stock Market: 

Evidence from France” 

على جودة االرباح لعينة من الدولية التقارير المالية اعتماد معايير  تأثير ةهدفت الدراسة الى معرف

ع الدراسة من الشركات المدرجة في سوق في سوق المال االوروبي. تكون مجتمة الشركات المدرج

التحليل  . تم استخدام2010 – 2002سنوات في الفترة من لل ,المال االوروبي في بورصة باريس

نموذج جونز المعدل لتحقيق نتيجة البحث , وقد ق اهداف الدراسة, حيث تم اعتماد يقلتح الوصفي

هي أكثر فائدة في  معايير التقارير المالية الدوليةباستخدام  رباحى أن قياس جودة األاشارت النتائج إل

قة بين االرباح الى ان نوعية المعلومات المحاسبية تحسنت بزيادة العال باإلضافة, تقييم الشركات

 اوصت الدراسة بالتركيز على عوامل اخرى غير حجم الشركة مثل العائد علىوالقيمة السوقية, و 

 االصول والرافعة التشغيلية.

 ( بعنوان:2014) ..Onalo, et alدراسة  -

 “The effect of changes in accounting standards on earnings 

management of Malaysia and Nigeria banks”. 
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 في كل من ماليزيا ونيجيريا الىتهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثير التحول من المعايير المحلية 

على ادارة االرباح في البنوك في ماليزيا ونيجيريا. تكون مجتمع الدراسة  الدولية التقارير المالية معايير

 .2012-2009( بنك نيجيريا خالل فترة الدراسة 15( بنوك ماليزية و )8( بنك, )23من )

ز المعدل واستخدمت هذه الدراسة التحليل الوصفي لتحقيق اهداف الدراسة كما اعتمدت نموذج جون

 لقياس ادارة االرباح.

تأثير ايجابي وذو اهمية على جودة المعلومات  الدولية التقارير الماليةوكانت نتيجة الدراسة ان لمعايير 

 عايير في اعداد التقارير الماليةالمحاسبية, لذلك اوصت الدراسة بضرورة االلزام باعتماد هذه الم

 :بعنوانGarcia & Guijarro (2014 ) ةدراس -

“The Influence of Improvements in Accounting Standards on Earnings 

Management: The Case of IFRS” 

على ادارة االرباح.  الدولية ثير التعديالت في معايير التقارير الماليةأتبحث هذه الدراسة في معرفة ت

من اجل . ية بشكل اختيارياعتمدت المعايير المحاسب شركة المانية 99تكون مجتمع الدراسة من 

 للشركات المدرجة االلمانية من خالل االستحقاقات التقديرية ادارة االرباح تحقيق هذا الهدف تم قياس 

المنهج الوصفي التحليلي من خالل ولتحقيق نتيجة البحث تم استخدام  .1998-2006في الفترة 

تحسن جودة المعايير ان ت النتائج الى حيث اشار نموذج جونز المعدل لقياس جودة االرباح, استخدام 

في نتيجة  النخفاض ادارة االرباح جودة االرباح وى بشكل ملحوظ من مست يزيدالمحاسبية و تعديالتها 

  التقارير للشركات المدرجة في البورصة االلمانية خالل فترة الدراسة.
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  :بعنوانLiu & Sun (2014) دراسة  -

“Did the Mandatory Adoption of IFRS Affect the Earnings Quality of 

Canadian Firms?” 

لها أثرها على كان االعتماد االلزامي لمعايير التقارير المالية الدولية ما إذا  الى معرفة الدراسة هدفت

معايير التقارير ما قبل  جودة األرباح بينالدراسة مقارنة  عملتللشركات الكندية العامة.  جودة األرباح

شركة لديها بيانات في مرحلة ما قبل  461باستخدام عينة من حوالي  ,وما بعدها ة الدوليةالمالي

المنهج الوصفي  تم استخدامولتحقيق اهداف الدراسة  .وما بعدها معايير التقارير المالية الدولية

ت ا بعد ات أكثر ثبايرادأن االالنتائج أظهرت نموذج جونز المعدل, وقد من خالل استخدام  التحليلي 

معايير ل االلزامي االعتمادالعموم, تقترح نتائج الدراسة في . معايير التقارير المالية الدوليةاعتماد 

رباح مما يحقق فائدة لمستخدمي اال اعلى في جودة ه منتوفر لما في كندا  التقارير المالية الدولية

 هذا المجال. البيانات المحاسبية في

 بعنوان: (Jaweher & Mounira, 2014) دراسة -

“The Effects Of Mandatory IAS/IFRS Regulation On The Properties Of 

Earnings Quality In Australia And Europe”. 

وجه التحديد , وعلى جودة األرباح على معايير التقارير المالية الدوليةتأثير تهدف الدراسة الى معرفة 

المبادئ المحاسبية المتعارف ات أفضل من ايرادلى جودة تؤدي إهذه المعايير إلى التحقق من أن 

كما تبحث الدراسة استراليا.  أوروبا و دولة من 17عليها والمقبولة عموم ا محلي ا للشركات المدرجة في 
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معايير التقارير اعتماد  ضرورة لتقديم أدلة حول جودة األرباحسمات ا في المجموعات األساسية لتجريبي  

عينة الدراسة  من خالل مجموعة بيانات تغطي, من خالل استخدام نموذج جونز المعدل ةالمالية الدولي

 أظهرت الدراسة أن جودة المستحقات. 2010 – 2001ركة خالل الفترة من ش 1,901 المتكونة من

 .افضل في ظل التطبيق االجباري لمعايير التقارير المالية الدولية

تحول إلى معايير التقارير المالية الدولية على جودة ( بعنوان: "أثر ال2014دراسة مليجي ) -

المعلومات المحاسبية وقيمة الشركات المسجلة في بيئة األعمال السعودية دراسـة نظريـة 

 تطبيقيـة".

هدفت الدراسة الى اختبار أثر التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية على جودة المعلومـات 

ف اعتمدت الدراسة على تحليل التقارير المالية لتحقيق هذا الهدو, المسجلة المحاسبية وقيمة الشركات

( شـركة تامين خالل ٣٥( مصرف و ) ١١للشركات السعودية المسجلة, وكانت عينة الدراسة تشمل )

م( وفترة ما بعد التحول إلى معـايير ٢٠٠٧فترة ما قبل التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية )

 م(. ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٠ير المالية الدولية من عام )التقار 

توصلت اليها الدراسة وجود تأثير إيجابي لمعايير التقارير المالية الدولية وكان من اهم النتائج التي 

علـى قيمـة الشركات و على جودة المعلومـات المحاسبية ممثلة في تخفيض المستحقات الكلية 

 .المسجلة

ي الحسابات بأهمية هذه زيـادة وعـي معدي ومستخدمي التقارير المالية ومراقبلى وقد اوصت الدراسة ع

 .مع ضرورة إلزام هيئة سـوق المال السعودي لكافة الشركات المسجلة بتطبيقهاالمعايير 
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 :بعنوانHouqe, et..al (2015) دراسة  -

“Secrecy and Mandatory IFRS Adoption on Earnings Quality” 

معايير التقارير المالية الدولية على جودة االرباح. اسة الى معرفة تأثير االعتماد اإللزامي لهدفت الدر 

حيث تم حساب جودة األرباح من خالل المستحقات باستخدام نموذج جونز المعدل. تكون مجتمع 

, أوضحت 2011 – 1998دولة على مدار الفترة من  14شركة من حوالي  19,324الدراسة من 

 أن االعتماد االلزامي لمعايير التقارير المالية الدولية ُيحسِّن من جودة األرباح. الدراسة

 -( بعنوان: "العوامل المؤثرة على تسويات االستحقاق الخاضعة لسيطرة2015دراسة ابو ريشة ) -

 اإلدارة دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة عمان". 

ة إلى اختبار مدى االعتماد على تسويات االستحقاق الخاضعة لسيطرة اإلدارة ممثلة هدفت هذه الدراس

بالمستحقات االختيارية كوسيلة لممارسة إدارة األرباح, ودراسة العالقة بين المستحقات االختيارية 

ة والعوامل المؤثرة عليها وذلك في قطاع الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية خالل الفتر 

( شركة صناعية , واعتمدت الدراسة على القيمة الحقيقية 59عينة شملت )ل, 2012 – 2006

الى , وقد توصلت الدراسة للمستحقات االختيارية والتي تم استخراجها من خالل نموذج جونز المعدل

وجود عالقة ارتباط موجبة )طردية( ذات داللة احصائية بين تسويات االستحقاق )المستحقات 

تيارية( وكل من نصيب السهم من األرباح الموزعة والقيمة السوقية للسهم إلى الدفترية والعائد على االخ

حقوق المساهمين وحجم الشركة, وعالقة ارتباط سالبة )عكسية( مع التدفقات النقدية التشغيلية وعدد 

 األسهم المتداولة داخل السوق المالي.
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يل الدور الرقابي المناط بهيئة االوراق المالية في مجال بضرورة العمل على تفعوقد اوصت الدراسة 

 ممارسة ادارة االرباح. للحد من وضع انظمة وتعليمات اكثر تحفظا

 الل االطالع على هذه الدراساتوقد تبين للباحثة من خ: 

 .تتمثل بالمستحقات االختيارية )ادارة االرباح( افضل الطرق لقياس جودة االرباحان  -

 .ثل في استخدام نموذج جونز المعدللقياس المستحقات االختيارية يتم افضل نموذج ان -

 .التأكد من عدم وجود دراسات سابقة تناولت قطاع البنوك في االردن -

 

 الدراسات السابقةعن  الدراسة الحاليةما يميز  (:2-7)
لدليل الذي يمكن ُيعد البحث العلمي أداة مهمة لواضعي المعايير وصانعي السياسات نظر ا ألنها تقدم ا

 أن يكون مفيد ا في عملية اتخاذ القرار بشأن قضايا التقارير المالية. 

 -ان من اهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

من حيث بيئة الدراسة: اجريت الدراسات السابقة على الشركات في اوروبا )سوق المال االوروبي في 

ي كندا واستراليا, بعض الشركات في اسيا )سوق االوراق المالية بورصة باريس( وقطاع الشركات ف

ليبيا, شركة سعودية, شركات صناعية مساهمة اردنية( وقطاع المدن الصناعية االردنية وقطاع البنوك 

 قطاع البنوك التجارية االردنية.في ماليزيا ونيجيريا, في حين سيتم تطبيق الدراسة الحالية على 
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ات بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية على سة: مدى التزام وتقّيد هذه الشركمن حيث هدف الدرا

ادارة االرباح وجودة االرباح, في حين هدفت الدراسة الحالية الى بيان اثر التعديالت في معايير 

 دراسة  تهبنوك التجارية في االردن وهذا ما تناولالالتقارير المالية الدولية على جودة االرباح في قطاع 

(Garcia&Guijarro,2014)  اثر التعديالت في المعايير ولكن في الشركات  تالتي تناولايضا

 المدرجة في البورصة االلمانية.

)في  توجد دراسات محدودة في االردن وباقي الدول العربية تناولت هذا الموضوع ةحثعلى حد علم البا

التعديالت في معايير التقارير  تأثيرتتناول التي  ابقةللدراسات الس مما يجعلها متممة ,قطاع البنوك(

لى للقيام بذلك, تركز الدراسة ع و, لمساعدة الباحثين في مجال المحاسبة جودة األرباح على المالية

 ألردنبا رباح بالبنوك التجاريةجودة األ على معايير التقارير المالية الدولية أثر هذه التعديالت في

 .)2010- 2004)رة خالل الفت
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة) الطريقة و االجرا ات(

(: المقدمة3-1)  

(: منهج الدراسة3-2)  

(: عينة الدراسة 3-4)  

(: أدوات الدراسة 3-5)  

(: متغيرات الدراسة3-6)  

(: المعالجة االحصائية3-7)  

(: التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة3-8)  
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 الفصل الثالث
هجية الدراسةمن  

 )الطريقة واالجرا ات(
 (3-1):  مقدمةال

على جودة االرباح  الدولية التقارير الماليةالية الى بيان اثر التعديالت في معايير هدفت الدراسة الح

تتضمن وصفا لمنهج الدراسة, ومجتمع الدراسة وعينتها, وادوات  ي البنوك التجارية في االردن. اذف

ل على المعلومات, ومتغيرات الدراسة واجراءاتها والمعالجة االحصائية الدراسة ومصادر الحصو 

 المستخدمة, واختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل االحصائي.

 

 الدراسة منهج(2-3): 
 على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي:قامت هذه الدراسة 

تأثير ت العالقة بالعوامل المؤثرة في الستعراض أهم األدبيات ذا المنهج الوصفي التحليلي: -1

, وكذلك الرجوع إلى الدراسات  على جودة االرباحالدولية  التقارير الماليةمعايير التعديالت في 

 السابقة مع إجراء التحليل والمقارنات كلما أمكن ذلك لتغطية الجانب النظري من الدراسة.

التطبيقي من هذه الدراسة, والذي تحاول  وتم استخدامه لتغطية الجانب منهج البحث الميداني: -2

الدراسة من خالله اختبار صحة فرضياتها, واإلجابة عن تساؤالتها, واستخالص نتائجها من خالل 

 وفقا للخطوات العملية المتعارف عليها. للبنوك التجارية في االردناالعتماد على القوائم المالية 
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 مجتمع الدراسة: (3-3)
ات توفرت بها البيان كو بن (10) عددهامن البنوك التجارية في االردن البالغ كون مجتمع الدراسة ت

 ,2008,2007,2006,2005, 2004بنك لسنوات الدراسة)( 13المالية الالزمة من اصل )
 (.1-3) الموضحة بالجدولالبنوك (, وأسماء 2010,2009

 التجارية في االردن اسما  البنوك : (1-3جدول )

 اسم البنك ت

 البنك االردني الكويتي 1

 بنك االسكان 2

 بنك االستثمار العربي 3

 بنك المؤسسة العربية المصرفية 4

 البنك االستثماري 5

 بنك القاهرة عمان 6

 بنك االردن 7

 البنك االهلي االردني 8

 بنك االتحاد 9

 كابيتال بنك 10
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 عينة الدراسة(: 3-4)
مجتمع الدراسة والتي حققت من بنوك  ( 10؛ فقد تم اختيار )لضمان جودة النتائج الُمتحصل عليها

سنوات ن فقد أي سنة من معايير اختيار العينة وهي توفر البيانات المالية الالزمة بشكل كامل دو 

 .العينة

 

 أدوات الدراسة : (5-3)
 :إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات, وهما ةالباحث تلتحقيق أهداف الدراسة لجأ

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية من  :المصادر األولية

 .2010-2004عينة الدراسة كأدوات رئيسة للدراسة وللفترة  بنوكالقوائم المالية للخالل 

البيانات  في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر ةالباحث تحيث توجه :المصادر الثانوية

الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة, والدوريات والمقاالت والتقارير, 

واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة, والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت 

الدراسة, التعرف على األسس والطرق  في الثانوية من اللجوء للمصادر ةالمختلفة. وكان هدف الباحث

حدثت في  آخر المستجدات التي أخذ تصور عام عن وكذلك الدراسات, كتابة السليمة في العلمية

 موضوعات الدراسة الحالية.
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 الدراسة متغيرات(6-3): 
لية التقارير الما بالتعديالت التي جرت في معاييربتحديد متغيرات الدراسة المستقلة  ةالباحث تقام

 ية كمتغير رقابيوالرافعة التشغيل العائد على االصولو المتمثلة ب) عدد التعديالت, االفصاح( الدولية 

بجودة االرباح لدى متمثال , وقد تم تحديد المتغير التابع بين التعديالت على المعايير و جودة االرباح

 البنوك التجارية في االردن.

 
 خدمةالمعالجات اإلحصائية المست :(3-7)

 الستخدام األساليب اإلحصائية التالية:  ةالباحث تعن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها عمد لإلجابة

 ( للبيانات.Normal Distributionللتحقق من التوزيع الطبيعي ) Kolmogorov-Smirnov اختبار-

 المعيارية. واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية -

العائد على االصول و الرافعة التشغيلية كمتغيرات رقابية في ثر لبسيط لبيان أا االنحدارتحليل -

 جودة األرباح.و  الدولية التقارير الماليةلتعديالت في معايير العالقة بين عدد ا

يالت لبيان أثر التعد   Hierarchical Multiple Regression analysisالمتعدد الهرمي االنحدارتحليل -

 .على جودة األرباحاالفصاح( المتمثلة ب) عدد التعديالت و  الدولية ةالتقارير الماليفي معايير 

استخدام نموذج جونز المعدل جودة االرباح من خالل  إليجادحساب المستحقات االختيارية  تم-

   :التاليةالخطوات ب

وهي الفرق بـين صـافي الـدخل والتـدفق النقـدي  (Total Accruals) تقدير المستحقات الكلية-أ 

 .تشغيليال
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  (Onalo et al.., 2014)   .في نموذج االنحدار التالي (β1,β2,β3) تقدير الميل-ب 

TACCR it/ASTi,t-1 = a0 (1/ASTit-1) + a1 (Δ GE it – ΔNL it)/ASTit-1  

+ a2 (PPE it/ASTit-1) + e it.                                   (1).                                        

 تمثل نموذج جونز المعدل (3(, )2, )(1رقم )معادالت 

: TACCRبنكالمستحقات الكلية لل iفي السنة ,t 

ASTit-1مجموع االصول للبنك :iفي بداية السنة , 

ΔGE للبنكهامش الربح : التغير فيiبين العامين , t ,t-1 

ΔNLالتغير في التسهيالت االئتمانية للبنك :iبين العامين , t ,t-1 

 : PPEحجم العقارات والتجهيزات والممتلكات )األصول الثابتة( للشركة iفي السنة ,t  

e :( المتبقيresidual) 

التي تم  (β1,β2,β3) باستخدام (normal accruals) تقدير المستحقات العاديـة غيـر االختياريـة-ج 

 :2012)) حمدان, ( كما يلي1استخراجها في المعادلة رقم )

ΔREVi,t- ΔRECi,t)+ β3(PPE).                     (2) ) +β2( Ai,t-1/NACC I,t= β1 (1   

NACCi t,المستحقات العادية للشركة :iفي السنة ,t 

:ΔREV   ب استبدالهالتغير في ايرادات الشركة, تمGE   (Gross Earnings) اي بهامش الربح

 لكي يتناسب مع قطاع البنوك
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ΔRECب  استبدالهم : التغير في الذمم المدينة, تNet Loans) NL)  اي صافي التسهيالت

 مانية لكي يتناسب مع قطاع البنوكاالئت

بعد تقدير المستحقات الكلية, والمستحقات غير االختيارية؛ يتم حساب المستحقات االختيارية غير -د 

, إدارة األرباح تمثلوهي    (abnormal accruals or discretionary accruals) العادية

 (:2012) حمدان,  يليكما 

DACCi,t= |TACCi,t|- |NACCi,t|                      (3) 

DACC المستحقات االختيارية للشركة :I ,في السنةt وهي تمثل ,, حيث يجب ان تكون بالقيمة المطلقة

  ادارة االرباح

األرباح, تم  على جودة الدولية التقارير المالية معاييرالتعديالت في  أما ألغراض معرفة تأثير-ه 

 : (Garcia& Guijarro,2014) استخدام المعادالت التالية

DEP= β0+β1 ROA+ β2 leverage+ β3 INDEX.               (4) 

 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 =
السنة الحالية − عدد المعايير المعدلة خالل الفترة من 1998

المعايير الملغاة و غير االجباري اعتمادها + مجموع المعايير المعتمدة بشكل اجباري خالل السنة الحالية
      (𝟓) 

 

وهذا ما تم dummy variable  ة باعتبارها متغيرات وهمي 1او 0 بطريقةتم حساب االفصاح  -

في  1في سنوات ما قبل الزيادة في االفصاحات و  0وذلك بوضع  اتباعه في دراسات سابقة,
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في القوائم حسب ما ورد ذلك  و (2007)اي من عام  السنوات ما بعد الزيادة في االفصاحات

 المالية للبنوك.

 

 التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي اختبار(: 3-8)
, ”Kolmogorov Smirnov Test اختبارألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء 

 اختباربا  على نتائج وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سل

 لتوزيع انات. وبعكس ذلك ينشأ اتوفر التوزيع الطبيعي في البي االختبارفرضيات الدراسة, ويشترط هذا 

قدرته على تفسير الظاهرة محل الدراسة  االرتباطبين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة, وبالتالي يفقد 

 (2007, امين) .تنبؤ بها, وكما هو موضح بالجدول التاليأو ال

 اختبار كولمرجوف سميرنوف للتوزيع الطبيعي :(2-3جدول )

معلمة توزيع  المتغيرات
 المتوسط

عدد المشاهدات 
 )السنوات(

 Sigالداللة االحصائية  إحصائي االختبار

 0.747 0.678 7 4.5757 عدد التعديالت

 0.324 0.953 7 0.5714 اإلفصاح

 0.982 0.465 7 1.599 إدارة األرباح

 0.957 0.511 7 1.2443 العائد على األصول

 0.075 1.28 7 69.44 الرافعة التشغيلية

 (.α > 0.05مالحظة: * يكون التوزيع طبيعيا  عندما يكون مستوى الداللة )
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دارة األرباح, للمتغيرات )عدد التعديالت,   P. Valueمن الجدول السابق نجد أن قيمة  اإلفصاح, وا 

, 0.957, 0.982, 0.324, 0.747على التوالي بلغت )صول, والرافعة التشغيلية(,والعائد على األ

( وبالتالي فإن بيانات هذه العينة مسحوبة من مجتمع 0.05( وهي أكبر من مستوى المعنوية )0.075

 .تتبع بياناته للتوزيع الطبيعي
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 الفصل الرابع

 نتائج التحليل االحصائي واختبار الفرضيات

 (: المقدمة4-1)

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة(: 4-2)

 (: اختبار فرضيات الدراسة4-3)
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 الفصل الرابع

 (: المقدمة4-1)

يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل االحصائي لمتغيرات الدراسة التي اعتمدت فيها من خالل عرض 

الدراسة, كما يتناول الفصل اختبار فرضيات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات

 الدراسة والدالالت االحصائية الخاصة بكل منها.

 نتائج التحليل االحصائي للدراسة (:-42)
ثلـة بــ )عـدد التعـديالت, المتم التقارير الماليـة الدوليـة معاييرفي  التعديالت(: 4-2-1)

 (واإلفصاح
التعديالت في معايير التقارير المالية الدولية في قطاع  ( النتائج الوصفية لمتغير1-4يظهر الجدول )

لكل من عدد التعديالت الحسابي  ردن محل الدراسة, حيث تم حساب المتوسطالبنوك التجارية في اال
 .واالفصاح

 المتوسط الحسابي لعدد التعديالت واالفصاح  (:1-4جدول )

المتوسط 
الحسابي 

 فصاحلال

المتوسط 
لعدد الحسابي 
 السنة التالتعدي

0 3.71 2004 
0 4.29 2005 
0 3.7 2006 
1 6.16 2007 
1 9.75 2008 
1 1.22 2009 
1 3.2 2010 
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 (1الرسم البياني رقم )

 
تبين ان المتوسطات الحسابية لعدد التعديالت متذبذبة بين الزيادة والنقصان على مدى سنوات عينة 

كان هناك اكبر  2008ويعزى ذلك الى انه في عام , 2008الدراسة وبلغت اكثر قيمة لها في عام 

 .( تعديل, والرسم البياني اعاله يوضح ذلك26عدد من التعديالت )

 

 (2الرسم البياني رقم )
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ان البنوك التجارية بدأت بااللتزام بتوفير معلومات ذات داللة ومعنى حول نشاطاتها لكل من يالحظ 

كما هو  2007البنوك االخرى )االفصاح( وذلك منذ عام البنك المركزي والمساهمين والمودعين و 

 اعالهموضح بالرسم 

 

 (: المتوسطات الحسابية للعائد على االصول والرافعة التشغيلية وادارة االرباح2-4جدول )

لمتوسط الحسابي 
 االرباح إلدارة

المتوسط الحسابي 
 لرافعة التشغيليةل

المتوسط الحسابي 
 السنة للعائد على االصول

13626457.5 82.115 1.283 2004 
22139628.7 89.488 2.38 2005 
5112360587 87.439 1.589 2006 
13296188.2 86.735 1.334 2007 
20220045.5 85.554 1.551 2008 
10082863.2 85.63 1.199 2009 
9990345.1 86.059 1.427 2010 

 

 (: العائد على االصول4-2-3)
ك التجارية في االردن. توسط الحسابي للعائد على االصول في قطاع البنو ( الم2-4يبين الجدول )

 ,(2.38على قيمة )( بينما بلغ المتوسط الحسابي اال1.199بلغ ) ظ ان اقل متوسط حسابيحيث لوح

بالنسبة لسنوات عينة  2005االصول بلغ اعلى قيمة له عام  إلجمالياي ان صافي الربح نسبة 

 االستثمارات في االصول الموجودة لدى الشركات.الزيادة في ى الدراسة, ويعزى ذلك ال
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 (: الرافعة التشغيلية4-2-4)
ك التجارية في االردن. حيث ( المتوسط الحسابي للرافعة التشغيلية  في قطاع البنو 2-4يبين الجدول )

 ةول الشركالي الدين على اجمالي اصقيمة اجمالتذبذب الواضح في قيم الرافعة التشغيلية وهي  لوحظ

  .االقتصاديةعلى مدى سنوات عينة الدراسة, ويعزى ذلك لحدوث االزمات 

 

 (: ادارة االرباح4-2-5)
,حيث  في قطاع البنوك التجارية في االردناالرباح  إلدارةلمتوسط الحسابي ( ا2-4يبين الجدول )

 تبين ان ادارة االرباح قد انخفضت على مدى سنوات عينة الدراسة حيث بلغت )

( عام 9990345.1, بينما بلغت ادنى قيمة لها) 2005اعلى قيمة لها عام وهي 22139628.7)

وهذا يدل على انخفاض ادارة االرباح وبالتالي زيادة جودة االرباح مما يدل على التأثير  2010

 االيجابي لتطبيق المعايير وتعديالتها.

 

 (: اختبار فرضيات الدراسة4-3)

“ :HO1 ير ( للتعـديالت فـي المعـاي0.05داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )ال يوجد أثر ذو

ـــديالت,  ــــ )عـــدد التع ـــة ب ـــة اإلفصـــاحالمتمثل ـــوك التجاري ـــي البن ـــاح ف ـــى جـــودة األرب ( عل

 .”األردنية
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للتعرف على أثر التعديالت في  استخدام اختبار االنحدار المتعددالفرضية الرئيسة, تم  الختبار

 (3-4)بنوك التجارية األردنية, والجدولعلى جودة األرباح في ال اح(عايير )عدد التعديالت, واإلفصالم

 يبين هذه النتائج:

عدد التعديالت, نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر التعديالت في المعايير ): (4-3الجدول )
 واإلفصاح( على إدارة األرباح في البنوك التجارية األردنية

الخطأ  B التعديالت في المعايير
 عياريالم

Beta  قيمةT 
 المحسوبة 

 مستوى
 Tداللة 

3890302.62 1226208.826- عدد التعديالت
0 

-.151 -.315 
0.768 

7444387.41 6632828.319- اإلفصاح
5 

-.426 -.891 
0.423 

 (α≤0.05)* ذات داللة احصائية عند مستوى 

ية للتعديالت في المعايير ( أن المتغيرات الفرعt(, وبمتابعة قيم اختبار )3-4يتضح من الجدول )

والمتعلقة بـ )عدد التعديالت, واإلفصاح( ليس لها تأثير في إدارة األرباح وبالتالي جودة االرباح في 

( على التوالي, وهي قيم -0.891, -0.315( المحسوبة )tالبنوك التجارية األردنية, حيث بلغت قيم )

 (.α ≤0.05غير معنوية عند مستوى داللة )

( أن إتجاه العالقة السلبي طغى على العالقة ما بين عدد التعديالت 3-4ن نتائج الجدول )ويالحظ م

دارة األرباح, مما يشير إلى ارتفاع في جودة األرباح, ولكن الفروقات في  دارة األرباح, واإلفصاح وا  وا 
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يوضح ( 3)رقم المتوسطات الحسابية إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية, والرسم البياني 

 ذلك:

 (3الرسم البياني رقم )

 
 الفرضية الفرعية األولى 

 :SH1 في البنوك  لعدد التعديالت في جودة االرباحال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 األردنية.
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الختبار الفرضية الفرعية األولى تم استخدام اختبار االنحدار البسيط للتعرف إلى أثر عدد التعديالت 

 ( يوضح ذلك.4-4ح في البنوك األردنية والجدول )في إدارة األربا

في إدارة األرباح في  اختبار االنحدار البسيط للتعرف إلى أثر عدد التعديالت: (4-4الجدول ) 
 البنوك األردنية

Adjusted R 
Square 

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه 
 العالقة

R2 

معامل 
التحديد 
 )التأثير(

B 

 التنبؤ

الداللة  (F)قيمة 
 ئيةاالحصا

0.064- 0.337 0.337- 0.113 2.73- 0.639 0.460 

 

دارة بين المتغيرين  (R) بلغت قيمة معامل االرتباط ه( أن4-4يتضح من الجدول ) عدد التعديالت وا 

وهذا  (-0.337بلغ أيضا  )و   (Beta) ( وباتجاه عالقة سلبي0.337في البنوك األردنية ) األرباح

, وقد بلغت قيمة يعني انه زيادة عدد التعديالت ادت الى انخفاض ادارة االرباح وبالتالي زيادة جودتها

(F) (0.639( بمستوى داللة احصائية أعلى من )مما يشير إلى أن0.05 )عدد  كان تأثير ه

%(, وبلغ معامل التنبؤ لهذا األثر أو 11.3بـ)  (R2)التعديالت في إدارة األرباح في البنوك األردنية

(, والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية, مما يشير إلى -2.73) (B)هذه العالقة 

األرباح في  ةدت في جو إحصائية لعدد التعديال ال يوجد أثر ذو داللةقبول الفرضية الصفرية, أي أنه 

 .البنوك األردنية
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 الفرضية الفرعية الثانية 

 :SH2 في البنوك األردنية. جودة االرباح لإلفصاح فيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

الختبار الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام اختبار االنحدار البسيط للتعرف إلى أثر اإلفصاح في 

 ( يوضح ذلك 5-4وك األردنية والجدول )إدارة األرباح في البن

في إدارة األرباح  اختبار االنحدار البسيط للتعرف إلى أثر اإلفصاح: ( 5-4الجدول )
 في البنوك األردنية

R Adjusted 
Square 

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه 
 العالقة

R2 

معامل 
التحديد 
 )التأثير(

B 

 التنبؤ

الداللة  (F)قيمة 
 االحصائية

0.090 0.492 0.492- 0.242 7.65- 1.594 0.262 

اإلفصاح في إدارة بين المتغيرين   (R)( أن بلغت قيمة معامل االرتباط3-4يتضح من الجدول )

وهذا يعني  (-0.492بلغ أيضا  )  (Beta) ( وباتجاه عالقة سلبي0.492دنية )في البنوك األر  األرباح

 (F), وقد بلغت قيمة ان زيادة االفصاح ادت الى انخفاض ادارة االرباح وبالتالي زيادة جودة االرباح 

تأثير اإلفصاح في إدارة  ( مما يشير إلى أن0.05من ) أعلى( بمستوى داللة احصائية 1.594)

 (B)%(, وبلغ معامل التنبؤ لهذا األثر أو هذه العالقة 24.2)هو   (R2)البنوك األردنية األرباح في

(, والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة اإلحصائية, مما يشير إلى قبول الفرضية -7.65)

 .األرباح في البنوك األردنية و داللة إحصائية لإلفصاح في جودةال يوجد أثر ذالصفرية, أي أنه 
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 لفرضية الرئيسة الثانية ا

 :HO2 ما بين عدد التعديالت  للعائد على األصول كمتغير رقابيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

دارة األرباح في البنوك األردنية  وا 

ثر العائد على الختبار الفرضية الرئيسة الثانية  تم استخدام اختبار االنحدار الخطي للتعرف إلى أ

دارة األرباح والجدول ) األصول كمتغير رقابي  ( يوضح ذلك.6-4في العالقة ما بين عدد التعديالت وا 

في  غير رقابياالنحدار الخطي للتعرف إلى أثر العائد على األصول كمت اختبار :(6-4الجدول ) 
دارة األرباح  العالقة ما بين عدد التعديالت وا 

 االرتباط 
Adjusted 
R Square 

R2 
Change 

 المعدلة

درجات 
 ريةالح

 Fقيمة 
 المعدلة

Beta 
In 

 Fداللة 
 المعدلة

 0.639 1 0.113 -0.064 0.337 التعديالت
0.572 

0.460 

 0.202 2.331 1 0.326 0.160 0.663 إدارة األرباح

 
ما بين  ثر للعائد على األصول كمتغير رقابي( عدم وجود أ6-4تظهر النتائج المبينة في الجدول )

 (F)  ديالت( والمتغير التابع )إدارة األرباح(, حيث كانت قيمة االحصائي المتغير المستقل )عدد التع

( على التوالي, وهي قيم غير دالة إحصائيا  عند 2.331, 0.639المعدلة للمتغيرين على التوالي )

مستوى الداللة االحصائية ما بين   Beta In(, في حين لم يبلغ اتجاه العالقة 0.05مستوى الداللة )

 .ن المستقل والتابع, وبناء عليه تقبل الفرضية الصفريةالمتغيري
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 الفرضية الرئيسة الثالثة 

 :HO3 دارة  للرافعة التشغيلية كمتغير رقابيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ما بين عدد التعديالت وا 

 األرباح في البنوك األردنية

ثر الرافعة التشغيلية الخطي للتعرف إلى أالختبار الفرضية الرئيسة الثالثة تم استخدام اختبار االنحدار 

دارة األرباح والجدول ) كمتغير رقابي  ( يوضح ذلك.7-4في العالقة ما بين عدد التعديالت وا 

اختبار  االنحدار الخطي للتعرف إلى أثر الرافعة التشغيلية كمتغير : (7-4الجدول ) 
دارة األرباح  معدل في العالقة ما بين عدد التعديالت وا 

 رتباطاال  
Adjusted 
R Square 

R2 
Change 

 المعدلة

درجات 
 الحرية

 Fقيمة 
 المعدلة

Beta In 
 Fداللة 
 المعدلة

 0.639 1 0.113 0.064- 0.337 التعديالت
0.446- 

0.460 

 0.391 0.924 1 0.166 0.081- 0.529 إدارة األرباح

 
كمتغير  على ادارة االرباح لتشغيليةعة اللراف( عدم وجود أثر 7-4تظهر النتائج المبينة في الجدول )

ما بين المتغير المستقل )عدد التعديالت( والمتغير التابع )إدارة األرباح(, حيث كانت قيمة  رقابي

( على التوالي, وهي قيم غير دالة 0.924, 0.639المعدلة للمتغيرين على التوالي ) (F)  االحصائي 

مستوى الداللة   Beta Inن لم يبلغ اتجاه العالقة (, في حي0.05الداللة ) إحصائيا  عند مستوى

 .االحصائية ما بين المتغيرين المستقل والتابع, وبناء عليه تقبل الفرضية الصفرية
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 (: المقدمة5-1)

 (: مناقشة النتائج5-2)

 (: التوصيات والمقترحات5-3)
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 الفصل الخامس 

 ة النتائج والتوصياتمناقش

 (: المقدمة5-1)
في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحليل االحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة 

واختبار الفرضيات, فان هذا الفصل يتناول عرضا لمجمل النتائج التي توصلت اليها الباحثة, كإجابة 

هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها والفرضيات التي عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل االول من 

بنيت عليها, وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل اليها في الدراسة الحالية قدمت الباحثة عددا من 

التوصيات, ويمكن تلخيص اهم نتائج الدراسة وفق ما تم التوصل اليه من خالل التحليل االحصائي 

 بما يلي:

 

 ج(: مناقشة النتائ5-2)
 يمكن تلخيص نتائج التحليل واختبار الفرضيات على النحو التالي:

 اوال: نتائج تحليل بيانات الدراسة:

للتعديالت في المعايير والمتعلقة بـ )عدد التعديالت, واإلفصاح( ليس اثر  ال يوجدبينت النتائج انه  -1

( tة األردنية, حيث بلغت قيم )لها تأثير في إدارة األرباح وبالتالي جودة االرباح في البنوك التجاري

 ( على التوالي.-0.891,-0.315)المحسوبة 
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االرباح على مدى سنوات عينة الدراسة على الرغم من بينت النتائج ان هناك انخفاض في ادارة  -2

و  انه لم يبلغ مستوى الداللة االحصائية و هذا االنخفاض يعتبر مؤشر على تحسن جودة االرباح

, الدولية التقارير المالية التعديالت التي جرت على معايير عدد زيادة يد هواحد اسبابها بالتأك

عن سابقاتها و  2010و  2009في ادارة االرباح خالل السنتين  الواضح يالحظ االنخفاضو 

تعديل  26حيث بلغت  2008عام عدد التعديالت في الملحوظة في لزيادة ل بالتأكيد يعزى ذلك

 زيادة الشفافية والمصداقية في عرض البيانات المالية. مما يشير الى تأثيرها في

( مما -0.492على ادارة االرباح حيث بلغ معامل بيتا ) لإلفصاحيالحظ انه هناك تأثيرا  سلبي  -3

ان التزام البنوك التجارية بتوفير معلومات ذات داللة و معنى حول نشاطاتها قد اثر بشكل يعني 

 ايجابي على جودة االرباح.

والرافعة التشغيلية اخذت  النتائج ان قيم المتوسطات الحسابية لمعدل العائد على االصول تبين  -4

ومحفز  رقابيعدم وجود دور لهما كمتغير  وهذا يدل على باالنخفاض خالل فترة سنوات الدراسة

لتي وا الدولية التقارير المالية التعديالت التي جرت على معايير عدد رباح وبين ادارة االللعالقة 

 تنعكس بالتالي على جودة االرباح.
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 ثانيا: نتائج التحليل االحصائي الختبار فرضيات الدراسة

على جودة األرباح  الدولية التقارير المالية حصائية للتعديالت في معاييريوجد أثر ذي داللة إ ال -1

 (".  0.05في قطاع البنوك التجارية في األردن عند مستوى )

تشابه عدد االفصاحات يؤدي الى ت البنوك االردنية بشكل عام مما نشاطاهذا بسبب تشابه 

  بصورة عامة.

حيث بحثت هذه الدراسة في  ,(2014) (Garcia & Guijarro) دراسةمع  وهذه النتيجة تختلف

ثير التعديالت في معايير التقارير المالية الدولية على ادارة االرباح. حيث اشارت النتائج أمعرفة ت

جودة االرباح بشكل ملحوظ من مستوى  زادان تحسن جودة المعايير المحاسبية و تعديالتها الى 

 في التقارير للشركات المدرجة في البورصة االلمانية خالل فترة الدراسة.

في العالقة بين التعديالت في  رقابيكمتغير ل يوجد أثر ذي داللة إحصائية للعائد على األصو ال  -2

 ) وجودة األرباح في قطاع البنوك التجارية في األردن عند مستوى الدولية اليةالتقارير الممعايير 

 0.05.") 

 .بسبب تشابه معدالت العائد على األصول بين البنوك االردنية

(, حيث بحثت هذه 2015)ابو ريشة, حميدات و العيسى( )دراسة وهذه النتيجة ال تتفق مع 

ت االستحقاق الخاضعة لسيطرة االدارة.  حيث اشارت الدراسة في العوامل المؤثرة على تسويا

النتائج الى وجود عالقة ارتباط موجبة بين تسويات االستحقاق الخاضعة لسيطرة االدارة االختيارية 

 والعائد على االصول.
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في العالقة بين التعديالت في  رقابيكمتغير ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية للرافعة التشغيلية  -3

لتقارير المالية الدولية وجودة األرباح في قطاع البنوك التجارية في األردن عند مستوى ا معايير 

(0.05≥α.) هذا ايضا بسبب تشابه معدالت الرافعة التشغيلية بين البنوك االردنية. 

( حيث بحثت هذه الدراسة 2015)ابو ريشة, حميدات و العيسى( )دراسة وهذه النتيجة تتفق مع 

ثرة على تسويات االستحقاق الخاضعة لسيطرة االدارة.  حيث اشارت النتائج الى في العوامل المؤ 

عدم وجود عالقة ارتباط بين تسويات االستحقاق الخاضعة لسيطرة االدارة )المستحقات 

 االختيارية(, ونسبة المديونية.

 

 (: التوصيات5-3)
ايير التقارير المالية الدولية حصائية للتعديالت في معالة لدراسة عدم وجود تأثير ذي دالبينت ا -1

على جودة االرباح في البنوك االردنية, لذا توصي الباحثة بدراسة العوامل االخرى المؤثرة على 

معدل ة, حسين جودة االرباح مثل حجم الشركالعمل عليها لتجودة االرباح لتبيان اثرها وبالتالي 

 دوران المدقق الخارجي, عقود الدين.

 .حاث اخرى على غرار هذه الدراسة تشمل باقي قطاعات سوق عمان المالياجراء دراسات واب -2

التحقق بوسائل  ات االقتصاديةالمعنيين بالشرك المتخصصين والمستفيدينينبغي العمل على توعية  -3

, كتطوير واعتماد انموذج لقياس جودة االرباح اتبل الشركمن مصداقية البيانات المعروضة من ق

يكون مؤشرا للمستثمرين والمتعاملين حول مدى جودة ارباح الشركات في سوق عمان المالي 
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وق, مما يساهم في ترشيد قراراتهم والعمل على نشر هذه النتائج على موقع المدرجة في الس

 السوق.

اهمية االستعانة بخبرات مكاتب التدقيق الكبيرة للحد من ممارسة ادارة االرباح, نظرا لما يتوفر لدى  -4

من مؤهالت تقنية عالية تستطيع من خاللها الكشف عن مدى التزام الشركات هذه المكاتب 

 بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية وتعديالتها.

 في المالية قرااألو  بهيئة المناط الرقابي الدور تفعيل على العمللتحسين جودة االرباح ينبغي   -5

 الدولية, التقارير المالية معايير متطلبات عم يتوافق وبما تحفظا   أكثر وتعليمات أنظمة وضع مجال

 .الشركات في االختيارية المستحقات باستخدام  األرباح إدارة ممارسة درجة من للحد
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 قائمة المراجع

 العربيةالمراجع  -
 األجنبيةالمراجع  -
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 المراجع العربية

(. "العوامل المؤثرة على 2015حمد سليم )بو ريشة, خالد عريج, حميدات, محمد محمود, والعيسى, مأ
تسويات االستحقاق الخاضعة لسيطرة االدارة: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية 

 (.3, )11, المجلة االردنية في ادارة االعمالالمساهمة المدرجة في بورصة عمان", 

 

أساسية في اختبارات , مهارات SPSS( التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 2007أمين, أسامة )
 الفروض اإلحصائية )المعلمية والالمعلمية(, جامعة المنوفية, مصر.

 

( دور التحليل المالي في منح القروض: دراسة حالة البنك الوطني الجزائري 2012إيمان, حابس )
 وكالة ورقلة. )رسالة ماجستير غير منشورة(, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر.

 

(. االستحقاقات المحاسبية وعالقتها باألرباح 2015عبداهلل والصديق, بابكر ابراهيم. ) بابكر, الزين
مجلة العلوم االقتصادية, المستقبلية "دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية". 

16 (2 :)1858-6759. 

 

راسة تطبيقية على (. الكفاءة االئتمانية وعالقتها بادارة االرباح د2013مي عبد ربه ) ,الجرجاوي
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. )رسالة ماجستير غير منشورة(, 

 جامعة االزهر, غزة, فلسطين.

 

العوامل المؤثرة في جودة األرباح: دليل من الشركات الصناعية (, " 2012م محمد )حمدان, عالّ 
 .301 –265(, 1, )20دارية, مجلة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلاألردنية", 
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 في الملكّية هيكل أثر(. 2012حمدان, عاّلم محمد, عناسوة, محمد سالمة, العتيبي, محمود حسني )
أداء المصارف االردنية: دراسة  في وأثرها المعلومات تكنولوجيا في االستثمار مستوى

 ، واإلدارية صاديةللدراسات االقت اإلسالمية الجامعة مجلة, 2008-2003تحليلية للفترة 

20( ،2 ،) 416 –381. 

 

(. دور لجان التدقيق في 2012م محمد, مشتهى, صبري ماهر, و عواد, بهاء صبحي )حمدان, عالّ 
 (.3, )8: المجلة االردنية في ادارة االعمالاستمرارية االرباح كدليل على جودتها, 

 

ناعية األردنية بتطبيق المعايير (. مدى التزام مؤسسة المدن الص2010حميدان, مصطفى حميدان )
الدولية للتقارير المالية. )رسالة ماجستير غير منشورة(, جامعة الشرق االوسط, عمان, 

 األردن. 

 

(. ادارة االرباح ومخاطرها في البيئة المصرفية: دراسة تحليلية تطبيقية 2011شاهين, علي عبداهلل )
 على المصارف الوطنية الفلسطينية.

 

(. التوجه الجديد نحو معايير االبالغ المالي الدولية. )اطروحة دكتوراه غير 2008) صالح, حواس
 منشوره(, جامعة الجزائر, الجزائر.

 

(. قياس ممارسات ادارة األرباح في الشركات المساهمة المسجلة ببورصة 2013فداوي, امينة )
 .14-1, 4الجزائر, مجلة التنظيم والعمل,
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(. دور حوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية: دراسة عينة من 2014فريد, امينة فداوي. )
) اطروحة دكتوراه غير منشوره(,  SBF250.الشركات المساهمة الفرنسية المسجلة بمؤشر 

 .جامعة باجي مختار, عنابة: الجزائر

 

ية علـى (. تأثير خصائص لجان التدقيق على جودة األرباح: دراسة تطبيق2009قراقيش, سائد )
شركات القطاع الصناعي المدرجة في بورصة عمان. )أطروحة دكتوراه غير منـشورة(, 

 األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية, عمان, االردن.

 

(. اثر ممارسة ادارة االرباح على اسعار االسهم ) دراسة اختبارية على 2013اللوزي, خالد محمد )
المدرجة في بورصة عمان. )رسالة ماجستير غير منشورة(,  الشركات الصناعية المساهمة

 جامعة الشرق االوسط, عمان, االردن.

 

(. قدرة الشركات المدرجة في سوق االوراق المالية الليبي على تبني 2014المجربي, فاطمة علي )
وتطبيق معايير االبالغ المالي الدولية. رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الشرق 

 , عمان: االردن.االوسط

 

التقارير المالية. جمعية المجمع  إلعداد(. المعايير الدولية 2012مجلس معايير المحاسبة الدولية )
 العربي للمحاسبين القانونين )االردن(.

 

(. سعر الفائدة وتأثيره في ربحية المصارف التجارية: دراسة حالة مصرف 2014محمد, علي محمود )
 اجستير غير منشورة, جامعة دمشق, سوريا.سورية والمهجر. رسالة م
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(. اثر جودة انشطة المراجعة الداخلية على ادارة وجودة االرباح كمدخل 2012مليجي, مجدي )
لتحسين المالئمة واالعتمادية على القوائم المالية للبنوك التجارية السعودية. رسالة ماجستير 

 غير منشورة.

 

لى معايير التقارير المالية الدولية على جودة المعلومات (. "اثر التحول ا2014مليجي, مجدي )
 المحاسبية وقيمة الشركات المسجلة في بيئة االعمال السعودية دراسة نظرية تطبيقية".

 

(. دور المعايير المحاسبية واخالقيات المهنة كضوابط للممارسات 2014نزال, محمد حسن )
رسالة  عية المساهمة العامة االردنية.المحاسبية: دراسة ميدانية على الشركات الصنا

 ماجستير غير منشورة, جامعة الشرق االوسط, عمان: االردن.
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 قائمة المالحق

 (: اداة الدراسة )معادلة(1الملحق )-

 نتائج التحليل االحصائي الختبار فرضيات الدراسة(: 2الملحق )-

 (: نتائج التحليل المالي3الملحق )-
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 (: اداة الدراسة )معادلة(1الملحق )

على جودة الدولية التقارير المالية راسة بعنوان "اثر التعديالت في معايير ثة للقيام بدتهدف الباح

المعّدل للعائد على االصول والرافعة  من خالل الدورطاع البنوك التجارية في االردن" , االرباح في ق

 التشغيلية.

استخدام نموذج جونز  التي تم استخدامها في هذا البحث, حيث تم والجدول التالي يبين المعادالت

 -:المعدل

                                NACCالمستحقات غير االختيارية  -TACCالمستحقات الكلية  DACC=ختيارية المستحقات اال

 

TACCR i,t /Assets= a(1/assets)+ b(ΔREV-ΔREC)/Assets)+ 

c(PPE/Assets)+ e         المستحقات الكلية  
 

      

y=aX1+bX2+cX3+e t     

y=TACCR/Assets     

X1=1/assets      

x2=(ΔREV-ΔREC)/Assets     

x3=PPE/Assets      

 

   

NACCi,t=B1(1/AI,t1)+B2(ΔRECi,tΔR
EVi,t)+ 

   

B3(PEE) االختياريةالمستحقات غير                   
 
 

 حيثإن:
Z=b1W1+B2W2+ B3W3 

   

w1=1/Ai,t-1     

W2=(ΔRECi,t-ΔREVi,t)    

W3=PPE     
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 (: نتائج التحليل االحصائي الختبار فرضيات الدراسة2الملحق )

 الفرضية األولى الرئيسة

( للتعديالت في المعايير المتمثلة بـ )عدد 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )

 ة.التعديالت, واإلفصاح( على جودة األرباح في البنوك التجارية األردني

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .560
a
 .314 -.373- 9.75200E6 

a. Predictors: (Constant), االفصاح ,التعديالت_عدد 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.304E14 3 4.348E13 .457 .732
a
 

Residual 2.853E14 3 9.510E13   

Total 4.157E14 6    

a. Predictors: (Constant), االفصاح ,التعديالت_عدد   

b. Dependent Variable: االرباح_ادارة     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.527E7 1.398E7  1.092 .355 

 1.562E6 4.382E6 -.192- -.357- .745- التعديالت_عدد

 3.295E6 1.077E7 -.212- -.306- .780- االفصاح

a. Dependent Variable: االرباح_ادارة    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.527E7 1.398E7  1.092 .355 

 1.562E6 4.382E6 -.192- -.357- .745- التعديالت_عدد

 3.295E6 1.077E7 -.212- -.306- .780- االفصاح

 

 

   

 الفرضية الرئيسة الثانية 

دارة  عائد على األصول كمتغير رقابيية للال يوجد أثر ذو داللة إحصائ ما بين عدد التعديالت وا 
.األرباح في البنوك األردنية  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .337
a
 .113 -.064- 8.58639E6 

a. Predictors: (Constant), التعديالت_عدد  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.711E13 1 4.711E13 .639 .460
a
 

Residual 3.686E14 5 7.373E13   

Total 4.157E14 6    

a. Predictors: (Constant), التعديالت_عدد    

b. Dependent Variable: االرباح_ادارة     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.931E7 5.268E6  3.666 .015 

 2.739E6 3.427E6 -.337- -.799- .460- التعديالت_عدد

a. Dependent Variable: االرباح_ادارة    

 

 الفرضية الرئيسة الثالثة 

دارة األربـاح ة للرافعة التشغيلية كمتغير رقابي إحصائيال يوجد أثر ذو داللة  ما بين عـدد التعـديالت وا 
 .في البنوك األردنية

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .492
a
 .242 .090 7.94009E6 

a. Predictors: (Constant), االفصاح  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.005E14 1 1.005E14 1.594 .262
a
 

Residual 3.152E14 5 6.305E13   

Total 4.157E14 6    

a. Predictors: (Constant), االفصاح     

b. Dependent Variable: االرباح_ادارة     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.037E7 4.584E6  4.443 .007 

 7.657E6 6.064E6 -.492- -1.263- .262- االفصاح

a. Dependent Variable: االرباح_ادارة    

 

 (: نتائج التحليل المالي للدراسة3) ملحق رقم
 

Year N.C.F. operating (A) Net Income (B) TACCR I,(C) 

 

صافي التدفق النقدي 

 المستحقات الكلية صافي الربح التشغيلي

2004 18,817,969 18,010,674 (807,295) 

2005 289,393,995 27,899,336 (261,494,659) 

2006 (106,048,573) 40,132,812 146,181,385 

2007 37,080,287 45,396,662 8,316,375 

2008 (11,351,009) 49,075,991 60,427,000 

2009 205,338,848 44,871,942 (160,466,906) 

2010 (56,232,288) 52,213,883 108,446,171 

                                                                                             

 

 

Assets I,T االيرادات revenuesااليرادات Δ revenue 

 year t-1السنة السابقة  السنة الحالية year t مجموع االصول
التغير في 

 االيرادات

D E F G=E-F 

717,685,211  57,643,189  49,125,547  8,517,642  

887,617,133  83,032,072  57,643,189  25,388,883  

1,408,372,182  125,138,039  83,032,072  42,105,967  

1,649,761,717  164,384,583  125,138,039  39,246,544  

2,016,727,606  182,137,461  164,384,583  17,752,878  

2,062,791,204  172,439,073  182,137,461  (9,698,388) 

2,138,860,149  147,889,205  172,439,073  (24,549,868) 

-:اسم البنك: البنك االردني الكويتي  
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 النموذج االول
المستحقات الكلية 

K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/D 

-0.001 1.39337E-09 -0.233730511 0.013473212 

-0.295 1.12661E-09 -0.03539529 0.013031739 

0.104 7.1004E-10 -0.161955333 0.008460272 

0.005 6.06148E-10 -0.079214611 0.007986338 

0.030 4.95853E-10 -0.04489219 0.006406757 

-0.077791153 4.8478E-10 0.067165041 0.005691194 

0.050702787 4.67539E-10 -0.049500391 0.005463109 

 

 النموذج الثاني

O=1/D P=G-J P.P.E 

1.39337E-09 (120,002,931) 9,669,525 

1.12661E-09 (216,853,310) 11,567,195 

7.1004E-10 (228,093,386) 11,915,212 

6.06148E-10 (130,685,233) 13,175,555 

4.95853E-10 (90,535,318) 12,920,684 

4.8478E-10 138,547,455 11,739,744 

4.67539E-10 (105,874,414) 11,684,826 

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير االختيارية 

P*Q*R=T 

9.47169E-11 27,780,256 -1493150.596 26,287,106 

7.65836E-11 50,200,778 -1786185.372 48,414,593 

4.82663E-11 52,802,816 -1839925.529 50,962,891 

4.12041E-11 30,253,172 -2034545.42 28,218,626 

3.37066E-11 20,958,608 -1995188.7 18,963,419 

Receivables  ذمم Receivables ذمم مدينة Δ  receivable 

in year t السنة السابقة  السنة الحاليةin year t-1 
التغير في الذمم 

 المدينة

H I J=H-I 

446,733,173  318,212,600  128,520,573  

688,975,366  446,733,173  242,242,193  

959,174,719  688,975,366  270,199,353  

1,129,106,496  959,174,719  169,931,777  

1,237,394,692  1,129,106,496  108,288,196  

1,089,148,849  1,237,394,692  (148,245,843) 

1,170,473,395  1,089,148,849  81,324,546  

 



87 
 

 

3.29539E-11 (32,073,248) -1812830.077 (33,886,079) 

3.17819E-11 24,509,554 -1804349.738 22,705,205 

 

-U=Kالمستحقات االختيارية
T INDEX ربحصافي ال االفصاح 

الرافعة 

 العائد على االصول التشغيلية

26287105.78 5 0 18,010,674 90.54 2.03 

48414593.33 3.9 0 27,899,336 90.93 1.98 

50962890.83 7.6 0 40,132,812 92.30 2.43 

28218626.28 12 1 45,396,662 88.13 2.25 

18963418.9 2.84 1 49,075,991 88.81 2.38 

33886078.44 2.13 1 44,871,942 87.87 2.10 

22705204.6 4.33 1 52,213,883 86.31 2.51 

 

 
 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 المستحقات الكلية صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

279,600,878  31,765,872  (247,835,006) 

329,596,919  74,051,778  (255,545,141) 

109,980,326  94,705,866  (15,274,460) 

560,757,791  111,463,294  (449,294,497) 

188,714,605  101,322,745  (87,391,860) 

621,808,648  66,562,510  (555,246,138) 

380,657,044  88,437,238  (292,219,806) 

 

Assets I,T 
revenues 
revenues االيرادات راداتاالي  Δ revenue 

 مجموع االصول
year t  السنة

 الحالية
 yearالسنة السابقة 

t-1 التغير في االيرادات 

D E F G=E-F 

2,030,610,781  125,741,011  115,710,642  10,030,369  

2,494,931,963  215,650,282  125,741,011  89,909,271  

3,196,252,968  276,866,266  215,650,282  61,215,984  

4,096,450,307  346,353,828  276,866,266  69,487,562  

5,020,071,766  373,377,648  346,353,828  27,023,820  

5,430,579,044  362,525,485  373,377,648  (10,852,163) 

6,090,337,737  355,578,016  362,525,485  (6,947,469) 

-:اسم البنك: بنك االسكان  
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 النموذج االول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية 

-0.122049488 4.92463E-10 -0.121170031 0.019479509 

-0.102425695 4.00813E-10 -0.115357972 0.017277397 

-0.004778865 3.12866E-10 -0.083234047 0.017177776 

-0.109678981 2.44114E-10 -0.067593003 0.01667911 

-0.017408488 1.992E-10 -0.075381717 0.015549693 

-0.102244371 1.84142E-10 -0.006961476 0.017130015 

-0.047980887 1.64195E-10 -0.014358337 0.016897966 

 

 النموذج الثاني

O=1/D P=G-J P.P.E 

4.92463E-10 (246,049,171) 39,555,300  

4.00813E-10 (287,810,291) 43,105,931  

3.12866E-10 (266,037,069) 54,904,516  

2.44114E-10 (276,891,378) 68,325,146  

1.992E-10 (378,421,630) 78,060,574  

1.84142E-10 (37,804,844) 93,025,899  

1.64195E-10 (87,447,119) 102,914,317  

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

 P*Q*R=Tاالختيارية 

3.34761E-11 56959517.52 6108058.024 50851459.5 

2.7246E-11 66627069.89 6656340.053 59970729.84 

2.12677E-11 61586645.6 8478256.251 53108389.34 

1.65941E-11 64099379.94 10550645.71 53548734.24 

Receivables ذمم مدينة Receivables ذمم مدينة Δ  receivable 

in year t السنة الحالية 
-in year tالسنة السابقة 
1 

التغير في الذمم 

 المدينة

H I J=H-I 

884,899,062  628,819,522  256,079,540  

1,262,618,624  884,899,062  377,719,562  

1,589,871,677  1,262,618,624  327,253,053  

1,936,250,617  1,589,871,677  346,378,940  

2,341,696,067  1,936,250,617  405,445,450  

2,368,648,748  2,341,696,067  26,952,681  

2,449,148,398  2,368,648,748  80,499,650  
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1.3541E-11 87603276.11 12053972.93 75549303.19 

1.25174E-11 8751688.394 -14364891.4 -5613203.006 

1.11614E-11 20243700.42 15891843.06 4351857.365 

 

 العائد على االصول الرافعة التشغيلية صافي الربح االفصاح U=K-T INDEXالمستحقات االختيارية

50851459.62 5 0 31,765,872 86.26 1.27 

59970729.94 3.9 0 74,051,778 88.04 2.32 

53108389.35              7.6 0 94,705,866 87.64 2.31 

53548734.34 12 1 111,463,294 79.61 2.22 

75549303.2 2.84 1 101,322,745 82.27 1.87 

5613202.904             2.13 1 66,562,510 83.22 1.09 

4351857.413 4.33 1 88,437,238 84.13 1.32 

 
 
 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 مستحقات الكليةال صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

(18,041,280) 5,112,195 23,153,475 

20,945,680 8,558,121 (12,387,559) 

3,555,061 8,338,171 4,783,110 

(11,864,705) 6,977,496 18,842,201 

29,315,932 11,782,226 (17,533,706) 

74,420,864 10,696,659 (63,724,205) 

35,050,010 11,834,680 (23,215,330) 

 

Assets I,T 
revenues 
 Δ revenue االيراداتRevenues االيرادات

 السنة الحالية year t مجموع االصول
-year tالسنة السابقة 

1 
التغير في 

 االيرادات

D E F G=E-F 

376,014,579 18,341,741 17,801,423 540,318 

402,931,525 29,512,058 18,341,741 11,170,317 

477,821,156 37,755,160 29,512,058 8,243,102 

549,039,513 42,829,842 37,755,160 5,074,682 

636,778,592 52,194,123 42,829,842 9,364,281 

697,473,021 52,283,994 52,194,123 89,871 

800,824,481 53,972,896 52,283,994 1,688,902 

 

 

-:اسم البنك: بنك االستثمار العربي االردني  
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Receivables ذمم مدينة Receivables م مدينةذم  Δ  receivable 

in year t السنة السابقة  السنة الحاليةin year t-1 التغير في الذمم المدينة 

H I J=H-I 

76,721,179  

  71,998,161  76,721,179  (4,723,018) 

69,474,795  71,998,161  (2,523,366) 

73,076,562  69,474,795  3,601,767  

119,284,258  73,076,562  46,207,696  

126,209,742  119,284,258  6,925,484  

178,073,494  126,209,742  51,863,752  

238,351,071  178,073,494  60,277,577  

282,471,433  238,351,071  44,120,362  

292,830,023  282,471,433  10,358,590  

323,820,854  292,830,023  30,990,831  

   

 
 

لنموذجاالولا  

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية 

-0.030743584 2.48181E-09 0.010534874 0.014902855 

0.010010252 2.09283E-09 -0.09129075 0.010727679 

0.034318479 1.82136E-09 -0.10054448 0.019363289 

-0.027535012 1.5704E-09 -0.05458111 0.021269215 

-0.091364401 1.43375E-09 -0.01472275 0.024507435 

-0.028989286 1.24871E-09 -0.0365897 0.025289525 

 

 النموذجالثاني

O=1/D P=G-J P.P.E 

2.48181E-09 4,244,833 6,004,830 

2.09283E-09 (43,620,650) 5,125,912 

1.82136E-09 (55,202,895) 10,631,211 

1.5704E-09 (34,756,081) 13,543,781 

1.43375E-09 (10,268,719) 17,093,275 

1.24871E-09 (29,301,929) 20,252,471 

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير االختيارية 

P*Q*R=T 

1.68706E-10 -982663.9068 -927255.0091 -1909918.916 

1.42264E-10 10098027.02 -791534.0781 9306492.946 

1.23811E-10 12779276 -1641652.412 11137623.59 

1.06751E-10 8045910.485 -2091406.214 5954504.271 
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9.74618E-11 2377172.325 -2639512.67 -262340.3453 

8.48837E-11 6783293.484 -3127350.014 3655943.47 

 

-U=Kالمستحقات االختيارية
T INDEX لرافعةالتشغيليةا صافي الربح االفصاح  العائد على االصول 

9843214.27 5 0 5,112,195 89.75 1.27 

1909918.885 3.9 0 8,558,121 88.78 1.79 

9306492.936 7.6 0 8,338,171 88.76 1.52 

11137623.55 12 1 6,977,496 87.31 1.10 

5954504.299 2.84 1 11,782,226 81.51 1.69 

262340.2539 2.13 1 10,696,659 82.21 1.34 

3655943.499 4.33 1 11,834,680 84.34 1.36 

 

 
 

 

 

Assets I,T revenues االيرادات Revenuesااليرادات Δ revenue 

 التغير في االيرادات year t-1السنة السابقة  السنة الحالية year t مجموع االصول

D E F G=E-F 

333,898,304  25,278,940  22,657,633  2,621,307  

373,612,147  35,350,689  25,278,940  10,071,749  

410,786,480  42,330,163  35,350,689  6,979,474  

517,654,162  50,517,485  42,330,163  8,187,322  

601,180,052  52,630,486  50,517,485  2,113,001  

587,006,228  45,617,739  52,630,486  (7,012,747) 

610,981,717  47,057,407  45,617,739  1,439,668  

 

 

N.C.F. operating (A) Net Income (B) TACCR I,(C) 

 المستحقات الكلية صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

3,424,743  7,139,581  3,714,838  

(5,894,940) 11,861,343  17,756,283  

(35,119,016) 10,991,248  46,110,264  

134,892,879  10,557,968  (124,334,911) 

(11,217,246) 9,919,883  21,137,129  

4,882,586  9,236,879  4,354,293  

(13,124,929) 10,358,382  23,483,311  

-اسم البنك: بنك المؤسسة العربية المصرفية:  
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Receivables ذمم مدينة Receivables ذمم مدينة Δ  receivable 

in year t نة السابقة الس السنة الحاليةin year t-1 التغير في الذمم المدينة 

H I J=H-I 

147,158,338 128,209,311 18,949,027 

206,128,306 147,158,338 58,969,968 

240,529,765 206,128,306 34,401,459 

267,108,022 240,529,765 26,578,257 

267,259,973 267,108,022 151,951 

284,333,399 267,259,973 17,073,426 

312,116,560 284,333,399 27,783,161 

 

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية 

0.011125657 2.99492E-09 -0.04890028 0.024513012 

0.047525979 2.67657E-09 -0.13087963 0.019998536 

0.112248738 2.43435E-09 -0.06675484 0.02375677 

-0.240189146 1.93179E-09 -0.03552746 0.021058053 

0.035159398 1.6634E-09 0.003262001 0.017545158 

0.007417797 1.70356E-09 -0.04103223 0.018492599 

0.038435374 1.63671E-09 -0.04311666 0.01780168 

 النموذجالثاني   

O=1/D P=G-J P.P.E 

2.99492E-09 (16,327,720) 8,184,853  

2.67657E-09 (48,898,219) 7,471,696  

2.43435E-09 (27,421,985) 9,758,960  

1.93179E-09 (18,390,935) 10,900,789  

1.6634E-09 1,961,050  10,547,799  

1.70356E-09 (24,086,173) 10,855,271  

1.63671E-09 (26,343,493) 10,876,501  

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

     P*Q*R=Tاالختيارية 

2.03586E-10 3779809.742 -1263890.226 2515919.516 

1.81945E-10 11319765.68 -1153765.809 10165999.87 

1.6548E-10 6348093.061 -1506960.987 4841132.074 

1.31317E-10 4257436.756 -1683280.16 2574156.596 

1.13073E-10 -453976.1763 -1628772.081 -2082748.258 

1.15803E-10 5575864.318 -1676251.353 3899612.965 

1.11259E-10 6098425.957 -1679529.651 4418896.306 
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-U=Kالمستحقات االختيارية
T  INDEX العائد على االصول الرافعةالتشغيلية 

2515919.505 5 89.49 1.91 

10165999.83 3.9 88.86 2.89 

4841131.962 7.6 87.12 2.12 

2574156.836 12 87.29 1.76 

2082748.293 2.84 87.13 1.69 

3899612.958 2.13 85.50 1.51 

4418896.268 4.33 84.25 1.49 

 
 
 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 يةالمستحقات الكل صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

8,565,409  4,681,969  (3,883,440) 

30,380,252  27,551,003  (2,829,249) 

1,515,530  9,771,765  8,256,235  

(43,417,152) 6,385,123  49,802,275  

48,693,583  8,875,046  (39,818,537) 

37,792,604  7,238,285  (30,554,319) 

(61,186,879) 10,887,111  72,073,990  

 

Assets I,T 
revenues 
 Δ revenue االيراداتrevenues االيرادات

 مجموع االصول
year t  السنة

 الحالية

 yearالسنة السابقة 
t-1 

التغير في 

 االيرادات

D E F G=E-F 

366,956,913  22,674,103  24,434,696  (1,760,593) 

392,797,523  52,776,440  22,674,103  30,102,337  

554,885,514  44,079,207  52,776,440  (8,697,233) 

671,915,191  55,429,552  44,079,207  11,350,345  

699,126,874  51,760,322  55,429,552  (3,669,230) 

683,282,263  46,137,382  51,760,322  (5,622,940) 

666,715,036  51,430,923  46,137,382  5,293,541  

 

 

 

-ي:اسم البنك: بنك االستثمار االردن  
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Receivables  ذمم

 Δ  receivable ذمم مدينة Receivables مدينة

in year t السنة الحالية 
-in year tالسنة السابقة 
 التغير في الذمم المدينة 1

H I J=H-I 

92,025,909  82,516,947  9,508,962  

162,353,590  92,025,909  70,327,681  

221,948,847  162,353,590  59,595,257  

287,632,475  221,948,847  65,683,628  

303,259,965  287,632,475  15,627,490  

299,598,411  303,259,965  (3,661,554) 

350,274,314  299,598,411  50,675,903  

 

 النموذجاالول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية 

-0.010582823 2.72512E-09 -0.03071084 0.009011241 

-0.007202818 2.54584E-09 -0.10240733 0.012577564 

0.014879168 1.80217E-09 -0.12307492 0.009733118 

0.074119882 1.48828E-09 -0.0808633 0.01195051 

-0.056954665 1.43036E-09 -0.02760117 0.024146231 

-0.04471698 1.46352E-09 -0.00287054 0.024830999 

0.108103142 1.49989E-09 -0.0680686 0.03759394 

    

 النموذج الثاني

O=1/D P=G-J P.P.E 

2.72512E-09 (11,269,555) 3,306,737 

2.54584E-09 (40,225,344) 4,940,436 

1.80217E-09 (68,292,490) 5,400,766 

1.48828E-09 (54,333,283) 8,029,729 

1.43036E-09 (19,296,720) 16,881,279 

1.46352E-09 (1,961,386) 16,966,581 

1.49989E-09 (45,382,362) 25,064,445 

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

 P*Q*R=Tاالختيارية 

1.85245E-10 2608862.338 510620.358 2098241.979 

1.73059E-10 9312025.629 762893.209 8549132.42 

1.22506E-10 15809471.19 833976.537 14975494.66 

1.01169E-10 12577963.88 1239936.26 11338027.62 

9.72312E-11 4467122.797 2606776.63 1860346.167 
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9.94859E-11 454053.9591 2619948.81 -2165894.852 

1.01958E-10 10505857.15 3870406.35 6635450.802 

 

-U=Kةالمستحقات االختياري
T  INDEX العائد على االصول الرافعةالتشغيلية صافي الربح االفصاح 

2098241.99 5 0 4,681,969  91.22 1.19 

8549132.427 3.7 0 27,551,003  89.79 4.97 

14975494.64 7.6 0 9,771,765  87.54 1.45 

11338027.55 12 1 6,385,123  88.99 0.91 

1860346.224 2.84 1 8,875,046  88.67 1.30 

2165894.807 2.13 1 7,238,285  87.45 1.09 

6635450.694 4.33 1 10,887,111  86.01 1.61 

 
 

 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 المستحقات الكلية صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

(1,910,174) 12,137,294  14,047,468  

(11,346,504) 31,474,539  42,821,043  

(34,994,528) 19,248,635  54,243,163  

133,251,324  20,909,814  (112,341,510) 

111,095,114  20,294,839  (90,800,275) 

(9,986,947) 25,549,038  35,535,985  

(32,810,780) 34,748,836  67,559,616  

 

Assets I,T 
revenues 

يراداتاال  revenuesااليرادات Δ revenue 

 مجموع االصول
year t  السنة

 التغير في االيرادات year t-1السنة السابقة  الحالية

D E F G=E-F 

875,652,275  53,085,617  51,695,640  1,389,977  

994,671,457  87,148,337  53,085,617  34,062,720  

1,227,330,587  93,636,371  87,148,337  6,488,034  

1,178,849,516  106,506,863  93,636,371  12,870,492  

1,319,245,230  112,777,577  106,506,863  6,270,714  

1,462,244,466  118,482,805  112,777,577  5,705,228  

1,746,913,972  134,377,652  118,482,805  15,894,847  

 

-:اهرة عماناسم البنك: بنك الق  
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Receivables ذمم مدينة Receivables ذمم مدينة Δ  receivable 

in year t السنة السابقة  السنة الحاليةin year t-1 
التغير في الذمم 

 المدينة

H I J=H-I 

353,643,320  282,255,247  71,388,073  

440,327,883  353,643,320  86,684,563  

508,778,353  440,327,883  68,450,470  

539,389,673  508,778,353  30,611,320  

632,853,802  539,389,673  93,464,129  

729,800,243  632,853,802  96,946,441  

823,104,605  729,800,243  93,304,362  

 

 

 النموذج االول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية 

0.01604229 1.14201E-09 -0.079938233 0.020797004 

0.043050439 1.00536E-09 -0.052903743 0.020579023 

0.044196049 8.14776E-10 -0.050485531 0.018669075 

-0.095297583 8.48285E-10 -0.015049273 0.026281335 

-0.068827442 7.58009E-10 -0.066093409 0.02620432 

0.024302356 6.8388E-10 -0.062398057 0.023134398 

0.038673694 5.72438E-10 -0.044312151 0.021486837 

    

 النموذج الثاني

O=1/D P=G-J P.P.E 

1.14201E-09 (69,998,096) 18,210,944  

1.00536E-09 (52,621,843) 20,469,367  

8.14776E-10 (61,962,436) 22,913,127  

8.48285E-10 (17,740,828) 30,981,739  

7.58009E-10 (87,193,415) 34,569,924  

6.8388E-10 (91,241,213) 33,828,145  

5.72438E-10 (77,409,515) 37,535,656  

   

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
 

المستحقات غير االختيارية 

P*Q*R=T     

7.76301E-11 16204312.98 -2812101.099 
 

13392211.88 

6.83411E-11 12181771.54 -3160842.702 
 

9020928.836 

5.5386E-11 14344085.96 -3538203.71 
 

10805882.25 

5.76638E-11 4106939.272 -4784144.21 
 

-677204.938 

5.15272E-11 20184968.84 -5338225.261 
 

14846743.58 



97 
 

 

4.64881E-11 21122019.84 -5223681.087 
 

15898338.75 

3.89126E-11 17920030.41 -5796188.243 
 

12123842.16 

 

 العائد على االصول الرافعةالتشغيلية صافي الربح االفصاح U=K-T INDEXالمستحقات االختيارية

13392211.87 5 0 12,137,294 94.51 1.22 

9020928.793 3.9 0 31,474,539 91.63 2.56 

10805882.21 7.6 0 19,248,635 86.69 1.63 

677204.8427 12 1 20,909,814 88.27 1.58 

14846743.65 2.84 1 20,294,839 89.01 1.39 

15898338.73 2.13 1 25,549,038 89.64 1.46 

12123842.13 4.33 1 34,748,836 89.86 1.88 

 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 المستحقات الكلية صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

22,294,191  14,076,150  (8,218,041) 

39,431,461  23,207,357  (16,224,104) 

9,453,584  25,582,705  16,129,121  

78,920,627  24,244,265  (54,676,362) 

127,165,196  32,858,476  (94,306,720) 

121,187,639  25,369,137  (95,818,502) 

13,874,779  32,115,410  18,240,631  

 

Assets I,T 
revenues 
 Δ revenue االيراداتrevenues االيرادات

 السنة الحالية year t مجموع االصول
-year tالسنة السابقة 

1 
التغير في 

 االيرادات

D E F G=E-F 

901,654,157  64,206,952  57,776,375  6,430,577  

968,797,329  81,920,314  64,206,952  17,713,362  

1,185,713,310  99,536,304  81,920,314  17,615,990  

1,376,230,654  119,607,193  99,536,304  20,070,889  

1,455,719,079  129,395,094  119,607,193  9,787,901  

1,686,018,203  127,043,962  129,395,094  (2,351,132) 

1,907,991,848  130,944,645  127,043,962  3,900,683  

 

-اسم البنك: بنك االردن:  
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Receivables  ذمم

 Δ  receivable ذمم مدينة Receivables مدينة

in year t السنة السابقة  السنة الحاليةin year t-1 التغير في الذمم المدينة 

H I J=H-I 

398,813,271  356,240,341  42,572,930  

530,807,757  398,813,271  131,994,486  

665,972,113  530,807,757  135,164,356  

738,172,229  665,972,113  72,200,116  

826,521,842  738,172,229  88,349,613  

864,686,229  826,521,842  38,164,387  

961,163,483  864,686,229  96,477,254  

 

 النموذجاالول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية 

-0.009114405 1.10907E-09 0.040084497 0.023563867 

-0.016746644 1.03221E-09 0.117961849 0.021461656 

0.013602884 8.43374E-10 0.099137258 0.017084318 

-0.039729069 7.26622E-10 0.037878263 0.014677061 

-0.064783598 6.86946E-10 0.053967632 0.022170565 

-0.056831238 5.93113E-10 0.024030297 0.025229146 

0.00956012 5.24111E-10 0.048520423 0.02386433 

 
 النموذجالثاني

 O=1/D P=G-J P.P.E 

1.10907E-09 (36,142,353) 21,246,459 

1.03221E-09 (114,281,124) 20,791,995 

8.43374E-10 (117,548,366) 20,257,103 

7.26622E-10 (52,129,227) 20,199,021 

6.86946E-10 (78,561,712) 32,274,115 

5.93113E-10 (40,515,519) 42,536,799 

5.24111E-10 (92,576,571) 45,532,948 

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

 P*Q*R=Tاالختيارية 

7.53914E-11 8366827.576 -3280839.846 5085987.73 

7.01663E-11 26455678.18 -3210662.336 23245015.85 

5.733E-11 27212033.21 -3128065.279 24083967.93 

4.93936E-11 12067732.67 -3119096.361 8948636.307 

4.66965E-11 18186759.96 -4983710.579 13203049.38 

4.0318E-11 9379200.121 -6568455.717 2810744.404 

3.56275E-11 21431150.52 -7031115.637 14400034.88 
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-U=Kالمستحقات االختيارية
T INDEX العائد على االصول الرافعةالتشغيلية صافي الربح االفصاح 

5085987.739 5 0 14,076,150 92.84 1.45 

23245015.86 3.9 0 23,207,357 92.08 1.96 

24083967.92 7.6 0 25,582,705 89.75 1.86 

8948636.346 12 1 24,244,265 89.80 1.67 

13203049.45 2.84 1 32,858,476 88.93 1.95 

2810744.461 2.13 1 25,369,137 88.66 1.33 

14400034.87 4.33 1 32,115,410 88.78 1.63 

 
 
 

N.C.F. operating (A) Net Income (B) TACCR I,(C) 

 المستحقات الكلية صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

259,692,056  5,953,474  (253,738,582) 

(128,147,504) 25,429,070  153,576,574  

(214,195,437) 20,229,095  234,424,532  

110,497,665  10,810,145  (99,687,520) 

35,203,382  17,396,197  (17,807,185) 

73,309,984  18,691,993  (54,617,991) 

123,160,051  23,007,044  (100,153,007) 

 

Assets I,T revenues االيرادات revenuesااليرادات Δ revenue 

 السنة الحالية year t مجموع االصول
-year tالسنة السابقة 

 التغير في االيرادات 1

D E F G=E-F 

1,302,400,125  75,508,476  75,316,807  191,669  

1,571,426,157  128,151,959  75,508,476  52,643,483  

1,674,647,045  118,448,848  128,151,959  (9,703,111) 

1,740,841,639  143,167,335  118,448,848  24,718,487  

1,976,151,767  151,789,468  143,167,335  8,622,133  

2,106,172,872  151,229,781  151,789,468  (559,687) 

2,256,082,381  157,358,396  151,229,781  6,128,615  
 

 

 

-:اسم البنك: بنك االهلي االردني  
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Receivables  ذمم

 مدينة
Receivables  ذمم

 Δ  receivable مدينة

in year t السنة الحالية 
 in yearالسنة السابقة 
t-1 التغير في الذمم المدينة 

H I J=H-I 

420,208,016  429,047,089  (8,839,073) 

560,147,166  420,208,016  139,939,150  

621,668,426  560,147,166  61,521,260  

739,377,849  621,668,426  117,709,423  

889,730,076  739,377,849  150,352,227  

980,816,924  889,730,076  91,086,848  

1,066,571,053  980,816,924  85,754,129  

 

  
 النموذج االول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية  

-0.194823831 7.67813E-10 0.006933923 0.039790076 

0.097730697 6.36365E-10 -0.055551873 0.029719337 

0.139984442 5.97141E-10 -0.042530975 0.029536522 

-0.05726398 5.74435E-10 -0.053417229 0.030091469 

-0.009011041 5.06034E-10 -0.071720248 0.027790888 

-0.02593234 4.74795E-10 -.043513301 0.028533675 

-0.044392442 4.43246E-10 -.035293709 0.026246308 

 

 
 النموذجالثاني

 O=1/D P=G-J P.P.E 

7.67813E-10 9,030,742 51,822,600 

6.36365E-10 (87,295,667) 46,701,744 

5.97141E-10 (71,224,371) 49,463,250 

5.74435E-10 (92,990,936) 52,384,483 

5.06034E-10 (141,730,094) 54,919,012 

4.74795E-10 (91,646,535) 60,096,852 

4.43246E-10 (79,625,514) 59,213,833 

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

 P*Q*R=Tاالختيارية 

5.21936E-11 -2090585.004 -8002352.346 -10092937.35 

4.32581E-11 20208639.82 -7211599.006 12997040.81 

4.05918E-11 16488191.33 -7638025.778 8850165.552 

3.90483E-11 21527074.56 -8089117.304 13437957.25 

3.43987E-11 32810018.18 -8480494.697 24329523.48 
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3.22751E-11 21215850.45 -9280047.403 11935803.05 

3.01305E-11 18433026.38 -9143693.203 9289333.177 

 

 صافي الربح االفصاح U=K-T INDEXالمستحقات االختيارية
الرافعة 

 التشغيلية
العائد على 

 االصول

10092937.16 5 0 5,953,474 94.39 0.38 

12997040.71 3.9 0 25,429,070 93.83 1.52 

8850165.412 7.6 0 20,229,095 89.17 1.16 

13437957.31 12 1 10,810,145 87.78 0.55 

24329523.49 2.84 1 17,396,197 90.01 0.83 

11935803.08 2.13 1 18,691,993 90.36 0.83 

9289333.221 4.33 1 23,007,044 90.42 0.65 

 

 

 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 المستحقات الكلية صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

  
C=A-B 

41,056,754  10,587,301  (30,469,453) 

8,974,716  24,652,146  15,677,430  

39,826,738  12,422,634  (27,404,104) 

88,930,880  13,776,465  (75,154,415) 

93,149,844  15,609,002  (77,540,842) 

77,135,965  16,313,890  (60,822,075) 

116,666,938  21,332,951  (95,333,987) 

 

Assets I,T 
revenues 
 Δ revenue االيراداتrevenues االيرادات

 مجموع االصول
year t  السنة

 الحالية
 yearالسنة السابقة 

t-1 
التغير في 

 االيرادات

D E F G=E-F 

392,722,306  29,406,086  21,261,162  8,144,924  

509,181,714  54,853,845  29,406,086  25,447,759  

652,410,491  53,809,058  54,853,845  (1,044,787) 

891,725,489  75,885,274  53,809,058  22,076,216  

1,068,090,450  86,387,461  75,885,274  10,502,187  

1,134,469,444  88,362,246  86,387,461  1,974,785  

1,456,573,683  90,117,411  88,362,246  1,755,165  

-االتحاد:اسم البنك: بنك   
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Receivables ذمم مدينة 
Receivables  ذمم

 Δ  receivable مدينة

in year t السنة الحالية 
-in year tالسنة السابقة 
1 

التغير في الذمم 

 المدينة

H I J=H-I 

204,743,109  175,665,218  29,077,891  

321,045,595  204,743,109  116,302,486  

436,967,870  321,045,595  115,922,275  

465,415,208  436,967,870  28,447,338  

601,551,048  465,415,208  136,135,840  

689,364,649  601,551,048  87,813,601  

711,797,603  689,364,649  22,432,954  

 

  
 النموذج االول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية  

-0.077585237 2.54633E-09 -0.05330221 0.021800827 

0.03078946 1.96394E-09 0.178432816 0.016689054 

-0.042004389 1.53278E-09 0.179284459 0.015228676 

-0.084279765 1.12142E-09 0.007144712 0.01173662 

-0.072597636 9.3625E-10 0.117624545 0.011314548 

-0.053612793 8.81469E-10 0.075664282 0.015131318 

-0.065450851 6.86543E-10 0.014196185 0.014324576 

 النموذج الثاني
 
 

 O=1/D P=G-J P.P.E 

2.54633E-09 (20,932,967) 8,561,671  

1.96394E-09 (90,854,727) 8,497,761  

1.53278E-09 (116,967,062) 9,935,348  

1.12142E-09 (6,371,122) 10,465,843  

9.3625E-10 (125,633,653) 12,084,961  

8.81469E-10 (85,838,816) 17,166,018  

6.86543E-10 (20,677,789) 20,864,800  

 

Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

     P*Q*R=Tاالختيارية 

1.73092E-10 4845908.221 -1322077.781 3523830.441 

1.33502E-10 21032549.69 -1312208.914 19720340.77 

1.04194E-10 27077463.38 -1534198.504 25543264.88 

7.62308E-11 1474892.33 -1616116.584 -141224.2535 
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6.36434E-11 29083748.71 -1866137.863 27217610.85 

5.99196E-11 19871383.94 -2650745.513 17220638.42 

4.66691E-11 4786835.412 -3221904.752 1564930.66 

 

المستحقات 

 العائد على االصول الرافعةالتشغيلية صافي الربح االفصاح U=K-T  INDEXاالختيارية

3523830.518 5 0 10,587,301  92.15 2.08 

19720340.74 3.9 0 24,652,146  90.41 3.78 

25543264.92 7.6 0 12,422,634  83.76 1.39 

141224.1693 12 1 13,776,465  88.55 1.29 

27217610.92 2.84 1 15,609,002  79.87 2.40 

17220638.48 2.13 1.00 16,313,890  80.74 1.12 

1564930.725 4.33 1.00 21,332,951  84.26 1.39 

 

 

 

 

Assets I,T 
revenues 
 Δ revenue االيراداتrevenues االيرادات

 مجموع االصول
year t  السنة

 التغير في االيرادات year t-1السنة السابقة  الحالية

D E F G=E-F 

309,021,639 33,999,127 26,948,397 7,050,730 

415,957,008 59,306,927 33,999,127 25,307,800 

698,362,190  66,889,206 59,306,927 7,582,279 

856,374,723  80,745,685 66,889,206 13,856,479 

N.C.F. operating (A) 
Net Income 

(B) TACCR I,(C) 

 صافي الربح صافي التدفق النقدي التشغيلي

 ت الكليةالمستحقا

C=A-B 

-22,205,098 12,346,354  34,551,452  

17,682,404  21,358,989  3,676,585  

(13,240,539) 18,059,905  31,300,444  

29,247,749  13,508,666  (15,739,083) 

(1,823,957) 15,250,169  17,074,126  

209,959,984  1,338,383  (208,621,601) 

(23,685,060) 5,149,968  28,835,028  

-اسم البنك: كابيتال بنك:  
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939,639,235  84,256,502 80,745,685 3,510,817 

983,546,499  83,687,037  84,256,502 -569,465 

1,074,603,476  76,616,654 83,687,037 -7,070,383 

 

Receivables ذمم مدينة Receivables ذمم مدينة Δ  receivable 

in year t السنة السابقة  السنة الحاليةin year t-1 التغير في الذمم المدينة 

H I J=H-I 

237,806,168  175,354,372  62,451,796  

384,917,089  237,806,168  147,110,921  

489,727,259  384,917,089  104,810,170  

497,411,907  489,727,259  7,684,648  

592,871,680  497,411,907  95,459,773  

569,774,041  592,871,680  (23,097,639) 

670,119,771  569,774,041  100,345,730  

 

  
 النموذج االول

 K=C/D L=1/D M=(G-J)/D N=(P.P.E)/Dالمستحقات الكلية  

0.111809167 3.23602E-09 -0.17927892 0.005270175 

0.008838858 2.40409E-09 -0.29282623 0.012367918 

0.044819786 1.43192E-09 -0.13922273 0.012794198 

-0.018378734 1.16771E-09 0.007206928 0.011425706 

0.018170938 1.06424E-09 -0.09785559 0.021314328 

-0.212111579 1.01673E-09 0.022905042 0.024609636 

0.02683318 9.30576E-10 -0.09995884 0.024759166 

 
    

 النموذج الثاني
  O=1/D P=G-J P.P.E 

3.23602E-09 -55,401,066 1,628,598 

2.40409E-09 121,803,121 5,144,522 

1.43192E-09 -97,227,891 8,934,984 

1.16771E-09 6,171,831 9,784,686 

1.06424E-09 -91,948,956 20,027,779 

1.01673E-09 22,528,174 24,204,721 

9.30576E-10 107,416,113 26,606,286 
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Q=N*β R=O*β S=(P.P.E)*β 
المستحقات غير 

 P*Q*R=Tاالختيارية 

2.19975E-10 12825151.89 -251485.1633 12573666.72 

1.63423E-10 28196994.03 -794407.8007 27402586.23 

9.73377E-11 22507914.73 -1379724.101 21128190.63 

7.93776E-11 -1428757.165 -1510933.55 -2939690.714 

7.23437E-11 21285859.85 -3092653.48 18193206.37 

6.91141E-11 -5215193.03 -3737649.324 -8952842.355 

6.32577E-11 24866452.29 -4108494.656 20757957.63 
 

 

INDEX الرافعة التشغيلية صافي الربح االفصاح 
  العائد على 

 االصول

5 0 21,358,989  81.67 3.06 

3.9 0 18,059,905  81.66 2.11 

7.6 1 13,508,666  79.34 1.44 

12 1 15,250,169  80.64 1.55 

2.84 1 1,338,383  82.23 0.12 

2.13 
4.33 1 

5,149,968  

 
0.43 

 

 

 

 

 

 


