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 قال تعالى :

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن ِإلَٰى  َوقُِل اْعَملُوا فََسَيَرى اَّلله

 َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشهَهادَِة فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن 

 

 صدق هللا العظيم 

 سورة التوبة االية 105
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 جامعة االسراء

 التفويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

انا اسماعيل حسين البني ...      
افوض جامعة االسراء بتزويد نسخ من رسالتي ورقيآ والكترونيآ للمكتبات ، او المنظمات ، او  

 الهيئات و المؤسسات المعنية باالبحاث والدراسات العلمية عند طلبها او االشخاص عند طلبها .
 
 
 
 

االسم : اسماعيل حسين البني        
 

التوقيع :        
 

التاريخ :       
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 قرار لجنة المناقشة 

 

نوقشت هذه الرسالة وعنوانها " اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على االداء 

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية االردنية " –المالي   

 

28/12/2017واجيزت بتاريخ :   

 

 

 لجنة المناقشة 

االســــــم                                       أعضاء لجنة المناقشة                   

     التوقيع 

 الدكتور سعد عبد الكريم الساكني               رئيسا ومشرفا

 الدكتور نوفان حامد العليمات                   عضوا خارجيا

داخليا الدكتورة حنان علي العواودة                    عضوا  
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 نموذج إقرار

 

" اثر بعنوان اسماعيل حسين اسماعيل البني لقد قمت بمراجعة رسالة الطالب 

دراسة تطبيقية على الشركات  –تطبيق محاسبة القيمة العادلة على االداء المالي 

واصبحت سليمة من الناحية اللغوية . الصناعية االردنية "  

 

 االسم :

 الرتبة : 

 الجامعة :

 التوقيع :

 التاريخ :
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 اإلهداء

 

 اهدي بحثي هذا الى :

الى من كانت الجنة تحت اقدامها ...المالك الطاهر ... التي ما زال نبع حنانها يتدفق 

أمي الغالية في عروقي ... الزهرة التي ال تذبل ... صديقة الدرب   

*** 

ما انا عليه االن ...ال من كان قدوة لي في حياتي ... الى من اوصلني الى   

أبي الطيبالماس الذي ال ينكسر نبع العطاء ...   

*** 

... إلى مالئكة االرض ... من يبعثون بخيوط االمل في حياتي ... حبي االبدي 

 أشقائي

*** 

  أصدقائيالى رفاق الدرب ... 

*** 

زمالئي االفاضلالى بناة المستقبل ...   

 

 

 اسماعيل البني
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 الشكر والتقدير 

 

أتقدم بالشكر الجزيل الى جامعة االسراء ممثلة برئيسها االستاذ الدكتور 

ام ملكاوي والى كلية االعمال ممثلة بعميدها االستاذ الدكتور محمود نور بس

، ورئيس قسم المحاسبة الدكتور هيثم المبيضين ، واعضاء هيئة التدريس 

الرسالة . في قسم المحاسبة على ما قدموه من عون اثناء كتابة هذه  

وأتقدم بالشكر والتقدير العميقين الى الدكتور سعد الساكني لقبوله التكرم 

باالشراف على هذه الرسالة ، ومساعدته لي بتقديم النصح واالرشاد 

العلمي الذي كان له االثر البالغ في إتمام الرسالة  ، فجزاه هللا عني خير 

 الجزاء .

العميق الى كل من اساتذتي الكرام كما يسرني ان اتقدم بالشكر الجزيل و

وكل من علمني حرفا في هذه الدنيا الفانية على ما قدموه من توجيهات 

 ونصائح كان لها بالغ االثر في اثراء قيمة هذه الرسالة .

واتقدم بالشكر الموصول الى اعضاء لجنة المناقشة ، الثرائهم قيمة هذه 

 الرسالة بتوجيهاتهم القيمة .
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 اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على االداء المالي

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية االردنية -  

 اعداد الطالب 

 اسماعيل حسين البني

 إشراف 

 الدكتور سعد الساكني

 ملخص الدراسة

 

تهدف هذه الدراسة الى بيان اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على االداء المالي         

صة السهم من االرباح وعلى للشركات الصناعية االردنية ،من خالل معرفة اثر ذلك على ح

صافي الربح وعلى معدل العائد على الملكية ومعدل العائد على االصول ، واهمية القياس 

 المحاسبي بالقيمة العادلة .

يشتمل مجتمع الدراسة على الشركات الصناعية االردنية المدرجة في سوق عمان المالي     

سنوات قبل تطبيق  5رات المالية الرئيسية وذلك بمقارنة المؤش 2013-2004للفترة المالية 

سنوات بعد تطبيق القيمة العادلة إلظهار اثر القيمة العادلة على االداء المالي  5القيمة العادلة مع 

شركات صناعية اردنية والتي قامت باالفصاح عن القيمة  9حيث تكونت  عينة الدراسة من 

 العادلة في بياناتها المالية .

توصلت الدراسة الى نتائج تلخصت في انه اليوجد فروق ذات داللة احصائية في حصة     

السهم من االرباح وفي صافي الربح تعزى لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، وانه يوجد فروق 

ذات داللة احصائية في معدل العائد على الملكية ومعدل العائد على االصول تعزى لتطبيق 

العادلة ، وايضا انخفض االداء المالي في الشركات الصناعية االردنية ، نتيجة محاسبة القيمة 

لتطبيق محاسبة القيمة العادلة ، وايضا تبين خالل فترة الدراسة ان هناك ارتفاع في صافي 

 الربح وانخفاض في باقي المؤشرات .

، وتوعية الشركات  اهمية تطويرمبدا القيمة العادلة ليصبح مالئم وموثوقواوصت الدراسة ب   

الصناعية حول الطريقة المثلى لتطبيق مبدأ القيمة العادلة لما يحوم حوله من غموض لدى فئات 

 السوق .

 

 

 


