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 نموذج إقرار
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 "البنوك األردنٌة(على تطبٌقٌة دراسة التحوط على عدالة البٌانات والتقارٌر المالٌة السنوٌة )

 من الناحٌة اللؽوٌة . سلٌمة وأقر بؤنها

 االســـم 3 األستاذ محمود عبد القادر المبٌضٌن
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 اإلهداء

 

 هدي بحثً هذا 3أ

 

  ها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أؼلى الحباٌبإإلى من كان دعا

 .الؽالٌة أمً 

 

  لً الطرٌق ٌضًءلى من كان إ....   إلى النور الذي ٌنٌر لً درب النجاح

 . الطٌب أبً... ٌا من أحمل اسمك بكل فخر.....  فً هناءللعٌش  ًوٌساندن

                                  

  .زوجتً العزٌزة إلى توأم روحً ورفٌقة دربً

 

   .أبنائً رٌم ومحمد إلى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة إلى رٌاحٌن حٌاتً

 

  معنى الحٌاة مإلى من عرفت معه أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها ممن بوجودهلى إ

 أشقائً وشقٌقاتً 

 

 .واألحباب األصدقاء كل إلى
 

 أهدي هذا الجهد المتواضع

 
 
 أحمد المبٌضٌن 
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      الشكر والتقدٌر 

علٌه  محمد السالم على المبعوث رحمة للعالمٌن سٌدنالمٌن والصالة واالحمد هللا رب الع       

 . على إله وصحبه أجمعٌنو  الصالة والسالم

ُكْم لَئِن َشَكْرُتْم أَلَِزٌَدنَُّكمْ "  3بقوله تعالى عمالا  َن َربُّ تعد وال  على نعمه التً ال هللانشكر  "  َوإِْذ َتؤَذَّ

 تحصى وتوفٌقً إلنجاز هذا العمل. 

أتقدم بالشكر الجزٌل  (النبً صلى هللا علٌه وسلم3 )من ال ٌشكر الناس ال ٌشكر هللا وقول      

 والعرفان إلى المشرؾ3

 هٌثم إدرٌس المبٌضٌنالدكتور                            

 على تكرمه باإلشراؾ على هذه الرسالة وما أحاطنً به من رعاٌة علمٌة خالصة وإرشاد.

كما أتقدم بخالص شكري وتقدٌري لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة علىى تفضىلهم 

 بقبول مناقشة هذه الرسالة فلهم جمٌعاا كل الشكر واالحترام  . 

وأسىاتذة قسىم المحاسىبة فىً  كذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدٌر إلى عمٌد وأساتذة كلٌة األعمىال

 لً من علم ومعرفة .  جامعة اإلسراء على ما قدموه
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 الملخص

 عدالة البٌانات والتقارٌر المالٌة السنوٌة أثر تطبٌق محاسبة التحوط على

 )دراسة تطبٌقٌة على البنوك الردنٌة ( 

 إعداد الطالب 3 أحمد محمد ٌحٌى المبٌضٌن

 إشراؾ 3 الدكتور هٌثم إدرٌس المبٌضٌن 

، دالىة البٌانىات والتقىارٌر المالٌىةأثىر محاسىبة التحىوط علىى ع التعىرؾ علىىهدفت الدراسة إلى 

محاسىىبة التحىىوط وأهمٌتهىىا بالنسىىبة للبٌانىىات المالٌىىة ، وكٌفٌىىة تىىؤثٌر مإشىىرات وتوضىىٌم مفهىىوم 

 الربحٌة علٌها.

استخدم الباحث المنهج الوصفً والمنهج التحلٌلً اعتماداُ علىى البٌانىات والتقىارٌر المالٌىة       

حٌىىث ( 4002-4000( وبعىىد تطبٌىىق التحىىوط )4002-4002للبنىىوك للفتىىرة قبىىل التحىىوط )

مع الدراسة على البنىوك التجارٌىة األردنٌىة المدرجىة فىً سىوق عمىان المىالً للفتىرة شتمل مجتا

( بنوك تجارٌة اردنٌة والتً قامت باإلفصاح 6) تكونت منعٌنة وقد تم اختٌار  للدراسة،المالٌة 

مقارنىة مإشىرات الربحٌىة )العائىد علىى لعن تطبٌق محاسىبة التحىوط فىً بٌاناتهىا المالٌىة وذلىك 

( سنوات قبل 6)وذلك خالل فترة ائد على الموجودات ، العائد على حقوق الملكٌة ( السهم ، الع

( سىىنوات بعىىد تطبٌىىق محاسىىبة التحىىوط ، إلحهىىار أثىىر محاسىىبة 6تطبٌىىق محاسىىبة التحىىوط و )

 .انات والتقارٌر المالٌة السنوٌة التحوط على عدالة البٌ

متوسىىط المإشىىرات المالٌىىة )سىىعر تؽٌىىر سىىلبً لإلىىى نتىىائج أهمهىىا وجىىود توصلللت الدراسللة      

حقىوق المسىاهمٌن(  علىىمجمىوع الموجىودات، العائىد على ،عائد السهم الواحد، العائد  اإلؼالق

( وبعد تطبٌق محاسبة التحوط للفتىرة 4002-4002للبنوك قبل تطبٌق محاسبة التحوط للفترة )

ا  ٌقابلىه انخفىاض (؛ بسبب أن التحوط ٌشمل زٌادة الحذر وتقلٌل المخاطر ممى 4000-4002)

فً المإشرات المالٌة، ووجود فروق ذات داللة إحصىائٌة لتطبٌىق محاسىبة التحىوط علىى العائىد 

علىىى السىىهم ذي معنوٌىىة هامىىة علىىى عدالىىة البٌانىىات والتقىىارٌر المالٌىىة؛ نتٌجىىة التعىىدٌالت التىىً 



س
 

مىة العادلىة  ( لمعالجىة التؽٌىرات فىً الق32ٌسمحت بها المعاٌٌر ضمن معٌار المحاسىبة الىدولً )

 فً بٌان الدخل مما أدى إلى انخفاض األرباح .

بؤهمٌة الحفاح على تطبٌق محاسبة التحوط لتحقٌق العدالة والموثوقٌة فىً  وأوصت الدراسة    

 .البٌانات المالٌة الختامٌة لٌستفٌد منها المستخدمون الداخلٌون والخارجٌون
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