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 اإلهداء
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 . ماعمره
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 الشكر والتقدير

الحمددد ربرالرالمدددولمصالر اللددد عر الكددد لررسددد ريددددالرالماكدددسصالركدددص  ورمحمددد رلدددس رابررسصددد ر  لددد ر

 لددح  ريعممدددصالرشررول ددداربررددد ر عدددمرالددلمرا   دددورمدددالرالمسددلرمدددورلددلر ددددالر مسدددلر     ددورمدددالرال ددد عر

صودلر. الل ارمور حتوع رلس ل مرإل ر ر لارالمكت ىر فم ورابر  ر ا 

ردموريت  لر ول دارالع صمر الماروالرإل رالم افر

 األستاذ الدكتور سليمان البشتاوي

ا دو ر حوطتير ولاروصةراللدو  ةر رسد رمدور  مد رمدالررددار ا  رس رتدام ر وإل اافررس ر لهرالاكولةر ا 

افررس رال حثرع اهرابرخصارالع اءر ت عص رشر رس رموريرطوهرمالر  تر عه ر رسلرطصسةررتاعراإل ار

ر  فعر  رالمسلر المسموءر.

 ي دد لرخددولرر دددامر ت دد صامرللكددوتلعرالددداالريرنددوءرلع ددةرالم و  ددةرالمدد  اعررسدد رتفنددسهلر   دد مر

 خولررال دار الت  صارإلد ررمصد رريت  لم و  ةر لهرالاكولةررسهلرعمصمًوردمرال دار الت  صار.ردللكر

رإ اصدسريرعوممةراإلكااءر يخرر ول دارائصسر كدلرالمحوكد ةرالد دت ار صد لرر يكوتلعردسصةراألرموم

 .     الم صنصالر يكوتلعر كلرالمحوك ةررس رمور  م هرمالرردار رسلرطصسةررتاعرال ااكةرريرالدسصة
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لتأجير التمويلي ا( 16رقم ) الدولي مدى إمكانية تطبيق معيار التقرير المالي
 " "دراسة ميدانية في شركات التأجير التمويلي

 إعداد
 عالء مخلد حمود العمرو

 أشراف
 سليمان البشتاويأ.د. 

 الملخص
(ررير ادوتر16ا لر)رال  ليرم ىرإمدو صةرتط صقرممصوارالت اصاررالمولي  رترال ااكةرلستمافرإل ر

 افرال ااكددةترتددلورتطدد صاراكددت و ةترلغدداضرعمددعر.ر لتح صددقري ددالتددأعصارالتمدد صسيرالمومسددةرردديراألا ال

الرمعتمدعرال ااكدةرمددالردوردةراألرداا رالمدومسصالر ال ددول ررد   لر) (ررداً ارردير ددادوتر155ال صو دوت.ر تدد و

،ر ُ  وردتراإلكدت و ةررسد ررص دةرتدلرالمدومسصالررديراأل كدولرالمولصدةمد  دةرمدالررالتأعصارالتمد صسيراألا  صدة

ر.رفا ع(رم45اختصوا ورر  ائصوً،ر سغتر)

 Statistical package)ر(Spss.21ةرلسمسد لراالعتمورصدةر)الا مدةراإلحلدوئصورتدلوراكدتخ الر

For Social Sciences)إلصعدددو رالمت كدددطوترالحكدددو صة،ر اال حااردددوترالممصواصدددة،ر ت لدددستررت

رال ااكةرإل ر توئجري مهو:

األلد مر الممسصدوترررداضر ت  صدلررسد ي  رص عد رم د اعرلد ىر دادوترالتدأعصارالتمد صسيررديراألا الر -1

 االكت مواررير ادوترالتأعصارالتم صسي.رتالت غصسصةر  اااا

التدددأعصارالتم صسصدددةرر ر ددد رررسددد ريرددد ا ي ددد رص عددد رم ددد اعرلددد ىر دددادوترالتدددأعصارالتمددد صسيررددديراألا الر -2

ردير دادوترالتدأعصارالتمد صسير يخصدااري د ررالمكت  سصةرألل لهور رمسصوتهورالت غصسصةر  ااااتراالكدت موا



 م
 

ممولعدةراإلصعدوااترالم دا طةرأللد لهورررسد م د اعرلد ىر دادوترالتدأعصارالتمد صسيررديراألا الررص ع 

ر  ااااتراالكت مواررير ادوترالتأعصارالتم صسي.رالايكمولصةر رمسصوتهورالت غصسصة

ر  ارالت رصةرل ىرالمومسصالررير ادوترالتأعصارالتم صسيررالري مصةرالتأعصارالتم صسي. -3

 ددادوترالتددأعصارر صددو عرم دد اعرمرإلصدد رمددالر تددوئجترت لدديرال ااكددةر نددا اعر ردديرندد ءرمددورتددلورالت لدد 

(ر  اعددةريرسدد رممددور دديررسصدد ر16ا ددلر)رالدد  ليرالتمدد صسيرالمومسددةرردديراألا الر ممصددوارالت اصددارالمددولي

 اآلال،ر للكرلمورلُ رمالرروئ عر م فمةرتم  ررس رال ادوت.


