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 والتقديرالشكر 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد  
فإني أشكر اهلل تعالى على فضله  وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إله وعلى

 .حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد أواًل وآخراً 
أتقدم بالشكر والتقدير العميقين إلى الدكتور هيثم إدريس المبيضين لقبوله التكرم  

باإلشراف على هذه الرسالة، ومساعدته لي بتقديم النصح واإلرشاد العلمي الذي كان له 

 اهلل عني خير الجزاء. اآلن فجزاهاألثر البالغ في إتمام الرسالة إلى ما وصلت إليه 

ر الجزيل والعميق إلى كل من أساتذتي الكرام وكل من علمني يسرني أن أتقدم بالشكو  

حرفا في هذه الدنيا الفانية على ما قدموه من توجيهات ونصائح كان لها بالغ األثر في 

 إثراء قيمة هذه الرسالة.

الدكتور إبراهيم عبد الحميد منصور على ما قدمه من  أتقدم بالشكر الجزيل والعميق إلىو  

رشاد.  نصح وا 

قدم بالشكر وجميل العرفان إلى كل من ساهم وساعد في إنجاز هذا العمل وأخص أتو   

 بالذكر صديقي عبد اهلل خالد الزعبي لمساعدته لي. 

األستاذ الدكتور هيثم  إلى أعضاء لجنة المناقشةوعظيم التقدير  الشكربجزيل  أتقدمو   

العبادي، واألستاذ الدكتور سليمان البشتاوي لمنحي جزء من وقتهم لقراءة هذه الرسالة 

 ومناقشتها.
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 ردنية(أل تطبيقية على البنوك التجارية ا )دراسة

 إعداد الطالب

 العواملةسالمة علي  عبد الرحمن

 إشراف 

 الدكتور هيثم إدريس المبيضين 

لكتروني في البيانات والتقارير المالية إللى التعرف على أثر اإلفصاح اإهدفت الدراسة          

 اإلفصاحردنية حيث تم قياس ألالمحاسبية في البنوك التجارية االسنوية  على  جودة المعلومات 

متغيرات )المعلومات العامة , المعلومات المالية الحالية , المعلومات  (7)من خالل  اإللكتروني

المالية السابقة , المؤشرات المالية , عالقات المستثمرين , التكنولوجيا ودعم المستخدمين 

لكتروني من إلفصاح اإلهداف الدراسة تم قياس األتحقيق و  (األشكال والتنسيقات لعرض البيانات,

الل نموذج جودة ير مالي وتم قياس جودة المعلومات المحاسبية من خغي و ( بند مال(52خالل 

 .االستحقاق المعدل

( 2011 – 2015الفترة ما بين ) ردنية خاللاألالدراسة على البنوك التجارية  يشتمل مجتمع

على جودة المعلومات المحاسبية حيث كانت عينة الدراسة  اإللكتروني اإلفصاحثر أ لمعرفة

 بنك.( 13مكونة من )

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مواقع الشركات والتقارير المالية السنوية على 

ردنية وقد تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري األللبنوك التجارية  األنترنتشبكة 

عدد وتوصلت الدراسة ر الخطي المتوالتكرارات والنسب المئوية ومعامل االلتواء و تحليل االنحدا



 ل
 

المعلومات  في البيانات والتقارير المالية السنوية على جودة اإللكتروني لإلفصاحلى وجود أثر إ

للمعلومات  اإللكتروني لإلفصاحال يوجد  أثر ذو داللة إحصائية  نهألى إالمحاسبية كما توصلت 

 اإللكتروني لإلفصاحيوجد  أثر ذو داللة إحصائية  العامة على جودة المعلومات المحاسبية و

يوجد  أثر ذو داللة إحصائية  عن المعلومات المالية الحالية على جودة المعلومات المحاسبية و

و يوجد   عن المعلومات المالية السابقة على جودة المعلومات المحاسبية اإللكتروني لإلفصاح

عن المؤشرات المالية على جودة المعلومات  نياإللكترو  لإلفصاحأثر ذو داللة إحصائية 

عن عالقات المستثمرين   اإللكتروني لإلفصاحنه ال يوجد  أثر ذو داللة إحصائية أو المحاسبية 

عن  اإللكتروني لإلفصاحنه ال يوجد  أثر ذو داللة إحصائية أو على جودة المعلومات المحاسبية 

وانه ال يوجد  أثر ذو داللة ومات المحاسبية التكنولوجيا ودعم المستخدمين على جودة المعل

على جودة المعلومات  األشكال والتنسيقات لعرض البياناتعن  اإللكتروني لإلفصاحإحصائية 

 المحاسبية .

ن تقوم ألكترونية إالتي تمتلك مواقع  البنوك علىينبغي وصت الدراسة أوعلى ضوء النتائج 

بحيث تقوم على تحسين وتطوير مواقعها  أوسععن بياناتها المالية وغير المالية بشكل  باإلفصاح

لى  نترنتإلادة الكبيرة التي توفرها شبكة انظرا لالستف اإللكترونية ضرورة تخصيص معيار وا 

 الدولية.في المعايير المحاسبية  اإللكتروني لإلفصاح

 


